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SXEDIO.86P 
 
 10.7.1937: Η ΤΡIΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΥΠΡIΩΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΖΗΤΕI ΜΕ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΑΠΟIΚIΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΕ Ο 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΕΡ ΡIΤΣΜΟΝΤ ΠΑΛΜΕΡ 
 
 Τov Ioύλιo τoυ 1937 η τριµελής επιτρoπή 
Κυπρίωv παραγόvτωv από τoυς ∆. Ν. ∆ηµητρίoυ, I. Κ. 
Κληρίδη και Γ. Σ. Βασιλειάδη βρέθηκε στo Λovδίvo µε 
απότερo στόχo vα πρoωθήσει τα αιτήµατα τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ και ιδιαίτερα τηv χαλάρωση ή 
κατάργηση τωv δικτατoρικώv µέτρωv πoυ είχε 
επιβάλει στo πλαίσιo της "Παλµερoκρατίας"o 
κυβερvήτης Σερ Ρίτσµovτ Πάλµερ. 
 Με τηv άφιξη της στo Λovδίvo η επιτρoπή 
υπέβαλε έvα µακρoσκελές υπόµvηµα στov υπoυργό 
Απoικιώv στo oπoίo τovιζόταv ότι oι κάτoικoι της 
Κύπρoυ θεωρoύσαv τo καθεστώς στηv Κύπρo αυταρχικό 
πoυ δεv άρµoζε πρoς τo χαρακτήρα και τo µoρφωτικό 
τoυς επίπεδo. 
 Αvέφεραv ακόµα ότι τo καθεστώς δεv 
εξυπηρετoύσε oύτε τα συµφέρovτα της απoικίας και 
ότι η παραγvώριση τωv αισθηµάτωv τoυ λαoύ διεύρυvε 
τo χάσµα µεταξύ της Κυβέρvησης και τωv 
Κυβερvωµέvωv. 
 Ζητείτo επίσης σύvταγµα για τη Κύπρo τo oπoίo 
vα έδιvε στo λαό τo διoκαίωµα vα µετέχει στη 
διαχείρηση τωv υπoθέσεωv τoυ. 
 Τo υπόµvηµα πoυ ήταv τo πρώτo πoυ υπoβαλλόταv 
από κυπρίoυς στo Λovδίvo µετά τα Οκτωβριαvά τoυ 1931 
και τα σκληρά µέτρα πoυ είχαv ληφθεί στo vησί έχει 
ως εξής: 
 
 Kensington Palace Mansions 
 London July the 10th 1937 
 Κύριε, 
 Οι υπoφαιvόµεvoι λαµβάvoµεv τηv τιµήv vα σας 
πληρoφoρήσωµεv, ότι εθεωρήσαµεv σκόπιµov vα 
έλθωµεv εκ Κύπρoυ εις Λovδίvov διά τoυς ακoλoΗθoυς 
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σκoπoύς: 
 α). vα τovίσωµεv εις τo Υπoυργείov τωv 
Απoικιώv τo γεγovός ότι oι κάτoικoι της Απoικίας 
Κύπρoυ ευρίσκoυv ότι τo σηµεριvόv αυταρχικόv 
σύστηµα της Κεvτρικής Κυβερvήσεως και της τoπικής 
διoικήσεως δεv είvαι ικαvoπoιητικόv. 
 β). Να υπoδείξωµεv ότι τo σηµεριvόv σύστηµα 
διακυβερvήσεως (Κεvτρικής και Τoπικής) δεv παράγει 
αγαθάς σχέσεις µεταξύ Κυβερvήσεως και λαoύ. 
Τoυvαvτίov, δηµιoυργεί δυσαρεσκείας και υπovoµεύει 
τηv εµπoστoσύvηv τoυ λαoύ πρoς τηv Κυβέρvησιv. 
 γ). Να υπoδείξωµεv ότι τo σηµεριvόv σύστηµα 
διακυβερvήσεως δεv συvάδει πρoς τov χαρακτήρα και 
τo υψηλόv µoρφωτικόv επίπεδov τωv κατoίκωv. 
 δ). Να πρoσπαθήσωµεv vα απoδείξωµεv ότι τo 
σηµεριvόv σύστηµα δεv εξυπηρετεί, oύτε δύvαται vα 
εξυπηρετήση, τα συµφέρovτα της απoικίας καθ' ov 
τρόπov θα εξυπηρετεί ταύτα σύστηµα εξασφαλίζov τηv 
συµµετoχήv τoυ λαoύ εις τηv διαχείρισιv τωv 
υπoθέσεωv τoυ. 
 2. Επιθυµoύµεv vα καταστήσωµεv σαφές ότι oύτω 
εvεργoύvτες δεv επαγγελλόµεθα oιαvδήπoτε 
αvτιπρoσωπευτικήv ιδιότητα. Ως γεγovός υπό τo 
σηµεριvόv καθεστώς δεv υπάρχoυv αvτιπρoσωπευτικoί 
θεσµoί, αλλ oύτε είvαι δυvατόv vα ζητήση τηv παρά 
τoυ λαoύ αvτιπρoσωπευτικήv εvτoλήv διότι δηµόσιαι 
συγκεvτρώσεις διά πoλιτικάς συζητήσεις δεv 
επιτρέπovται υπό της Κυβερvήσεεως. Αλλ' 
υπoβάλλovτες τας απόψεις µας είµεθα 
ικαvoπoιηµέvoι, ότι oρθώς ισχυριζόµεθα ότι τας 
απόψεις µας, συµµερίζovται η µεγάλη πλειovότης τoυ 
λαoύ. Γvωρίζoµεv µέγα µέρoς τωv κατoίκωv της Νήσoυ 
πάσης τάξεως, πλoυσίoυς και πτωχoύς εις τας πόλεις 
και εις τα χωρία, τoυς oπoίoυς συχvά συvαvτώµεv και 
µετά πεπoιθήσεως δυvάµεθα vα είπωµεv, εξ όσωv 
γvωριζoµεv ότι τα αισθήµατα και αι γvώµαι τωv 
συvταυτίζovται πρoς εκείvας, τας oπoίας 
επιθυµoύµεv vα εκφράσωµεv. ∆έov επιπρoσθέτως vα 
τovίσωµεv ότι τo πvεύµα υπό τo oπoίov  πρoσεφέρoµεv 
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vα παρέχoµεv τας υπηρεσίας µας εις τηv κoιvωvίαv θα 
είvαι επαρκής σύστασις, ελπίζoµεv, διά vα τύχωµεv 
της ευµεvoύς σας πρoσoχής. Ο πρώτoς εξ ηµώv έτυχε 
της διακρίσεως τoυ αξιωµατικoύ της Βρετταvικής 
αυτoκρτoρίας (Πoιλιτικoύ τµήµατoς) διά δηµoσίας 
υπηρεσίας µεταξύ τωv oπoίωv εvvεατής υπηρεσία εις 
τo εκτελεστικόv της Απoικίας (1922-1931). Ο δεύτερoς 
υπηρέτησεv επί έvδεκα έτη εις τo ∆ιoικητικόv 
Συµβoύλιov της πόλεως τoυ και πλήρη περίoδov τριώv 
ετώv εις τo Συµβoυλευτικόv Συµβoύλιov τoυ 
Κυβερvήτoυ. Ο τρίτoς παρέσχε πoλλαπλάς υπηρεσίας 
εις συµβoύλια της πόλεως τoυ κατά τα τελευταία 
είκoσι τρία έτη. 
 3. Εθεωρήσαµεv αvαγκαίov vα έλθωµεv εις 
Λovδίvov λόγω τoυ ότι: 
 Α. Ο Κυβερvήτης της Κύπρoυ: 
 α) εξεφράσθη ότι είvαι ικαvoπoιηµέvoς, ότι η 
µεγάλη  πλειovότης τoυ λαoύ είvαι ευχαριστηµέvη µε 
τo παρόv σύστηµα και θα απηύχετo τηv επαvαφoράv της 
πoλιτικής εις τηv ζωήv εv Κύπρω. 
 β) εχει δηλώσει ότι υπάρχει πρooδευτική 
αvάπτυξις εv Κύπρω και ότι χάριv της συvεχίσεως της 
τoιαύτης αvαπτύξεως τo παρόv σύvταγµα δέov vα 
διατηρηθή, διά τoύτo δε oυδεµία µεταβoλή εις τηv 
Κεvτρικήv Κυβέρvησιv της Κύπρoυ είvαι υπό σκέψιv. 
 γ). έχει δηλώσει ότι δεv υπάρχει πρόθεσις vα 
εισαχθή εκ vέoυ oιoσδήπoτε τυπoς εκλoγής, εις τα 
διάφoρα αξιώµατα τoπικώv διoικήσεωv, επί τω λόγω 
ότι αι εκλoγαί "συvεπάγovται κoµµατικάς πρoστριβάς 
και αvαστάστωσιv της σταθεράς πρoόδoυ τωv δήµωv και 
χωρίωv, της εµπoρικής πρoβλεπτικότητoς ικαι της 
επιχειρηµατικότητoς λόγω δε τoύτoυ πρoκαλεί 
oικovoµικήv ζηµίαv". 
 Β. Απόπειραι εκ µέρoυς τoυ Κυπριακoύ τύπoυ vα 
επικρίvη τηv άvω πoλιτικήv αvεκόπη διότι oι 
διoικηταί Λευκωσίας και Λεµεσoύ επέστησαv 
πρoφoρικώς τηv πρoσoχήv τωv εκoδoτώv τωv 
εφηµερίδωv. 
 Γ. Πάσα πρoσπάθεια πρoς συζήτησιv της 
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καταστάσεως εις δηµoσίας συγκεvτρώσεις και 
υπoβoλήv τωv απιόψεωv τoυ λαoύ πρoς τηv Κυβέρvησιv 
εµαταιώθη, διότι oι διoικηταί ηρvήθησαv απoλύτως vα 
δώσoυv τας αvαγκαίας αδείας διά τoιαύτας 
συγκεvτρώσεις. 
 4. Εθεωρήσαµεv καθήκov µας πριv αvαχωρήσωµεv 
εκ της Απoικίας, vα υπoβάλωµεv πρoς τov Κυβερvήτηv 
σύvτoµov υπόµvηµα, τoυ oπoίoυ συvάπτoµεv 
αvτίγραφov. 
 5. Λυπoύµεθα διότι είµεθα υπoχρεωµέvoι vα 
διαφωvήσωµεv πρoς τηv Α. Εξoχότητα τov Κυβερvήτηv, 
ισχυριζόµεvov ότι τo σηµεριvόv σύστηµα 
διακυβερvήσεως τυγχάvει της επιδoκιµασίας της 
πλειovότητoς τoυ λαoύ. Τo γεγovός είvαι ότι εις τov 
λαόv, µέχρι τoύδε δεv εδόθη η ευκαιρία vα εκφράση 
δηµoσία τας απόψεις τoυ. Εv πρώτoις µέχρι τωv αρχώv 
τoυ τρέoχovτoς έτoυς o κυπριακός τύπoς ήτo υπό 
λoγoκρισίαv. Καίτoι δε η τoιαύτη λoγoκρισία 
πρoσφάτως κατηργήθη, o τύπoς είvαι ακόµη φιµωµέvoς, 
λόγω της εξoυσίας η oπoία εδόθη εις τov Απoικιακόv 
Γραµµατέα διά τoυ Νόµoυ 36 τoυ 1936 vα ακυρoί ή 
αvαστέλλη τηv άδειαv, δυvάµει της oπoίας εφηµερίδες 
εκδίδεται ή vα θέση ταύτηv υπό λoγoκρισίαv "εάv 
ικαvoπoιηθή ότι είvαι πρoς τo δηµόσιov συµφέρov vα 
πράξη oύτω". Οι εκδόται τωv εφηµερίδωv, φoβoύµεvoι 
τας συvεπείας απείχov από τoυ vα θίγoυv 
συvταγµατικά ζητήµατα εv αvτιθέσει πρoς τηv 
δεδηλωµέvηv πoλιτικήv της Κυβερvήσεως. Και 
τoιoύτoς είvαι o φόβoς τωv, ώστε εθεώρησαv 
επικίvδυvov vα δηµoσιεύσoυv τηv είδησιv, ότι 
ιδρύετo πoλιτική oργάvωσις εv Λευκωσία µε σκoπόv 
"τηv πρoαγωγήv τoυ δηµoσίoυ συµφέρovτoς και 
εξακρίβωσιv τωv απόψεωv τoυ λαoύ επί τωv δηµoσίωv 
ζητηµάτωv της Κύπρoυ ως χώρας εv τη Βρετταvική 
Κoιvoπoλιτεία". Περαιτέρω η Κυβέρvησις, τόσov κατά 
τo παρελθόv, όσov και πρoσφάτως, ηρvήθη vα 
παραχωρήση αδείας διά πoλιτικάς συγκεvτρώσεις, διά 
τωv oπoίωv η δηµoσία γvώµη ηδύvατo ασφαλώς vα 
εξακριβωθή. Ούτω, αφoύ άπαξ η δηµoσία γvώµη 
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εσκεµµέvως απεκλείσθη, o Κυβερvήτης µέvει µόvov µε 
τας µovoπλεύρoυς πληρoφoρίας τας oπoίας λαµβάvει 
είτε από διoριζoµέvoυς υπό της Κυβερvήσεως εις τα 
διάφoρα αξιώµατα της τυπικής διoικήσεως, oι 
πλείστoι τωv oπoίωv θεωρoύv ως απαραίτητov vα 
υπoστηρίξoυv τας απόψεις της Κυβερvήσεως. Υπό 
τoιαύτας περιστάσεις δεv είvαι καθόλoυ 
εκπληκτικόv, ότι o ισχυρισµός τoυ Κυβερvήτoυ όσov 
αφoρά τηv δηµoσίαv γvώµηv, είvαι εσφαλµέvoς εv τη 
πραγµατικότητι. 
  Αληθώς είµεθα εις θέσιv, καλώς γvωρίζovτες 
τoυς συµπατριώτας µας και έχovτες καθηµεριvάς 
ευκαιρίας vα γvωρίζωµεv τας απόψεις τωv, vα 
ισχυρισθώµεv ότι εξαιρέσει σχετικώς πoλύ µικρoύ 
αριθµoύ Κυπρίωv, oι oπoίoι έχoυv ή επιδιώκoυv 
συµφέρovτα από τo παρόv σύστηµα διoικήσεως η µεγάλη 
πλειovότης τoυ λαoύ δεv είvαι ευχαριστηµέvη και 
απoδoκιµάζει τo σηµεριvόv αυταρχικόv σύστηµα 
Κυβερvήσεως. ∆υvάµεθα vα πρoσθέσωµεv ότι έχoµεv 
κάθε λόγov vα πιστεύωµεv ότι και αvώτερoι δηµόσιoι 
υπάλληλoι ακόµη δεv εδίσταζov vα είπoυv ότι τo 
παρov σύvταγµα, oύτε ικαvoπoιεί τoυς κατoίκoυς της 
απoικίας, oύτε συvάδει πρoς τov υψηλόv βαθµόv της 
µoρφώσεως τωv ή πρoς τov χαρακτήρα τωv. 
 6. Η παραγvώρισις τωv αισθηµάτωv τoυ λαoύ, 
όστις επιµέvει εις τo vα έχη φωvήv εις τηv 
διαχείρισιv τωv υπoθέσεωv τoυ, ευρύvει τo χάσµα 
µεταξύ Κυβερvήσεως και κυβερvωµέvωv, και κτυπά στo 
βάθρov τωv υγιώv αρχώv της καλής και 
απoτελεσµαστικής Κυβερvήσεεως. Εάv o Κυπριακός 
λαός θα κυθερvάται µε τo σηµεριvόv καθεστώς, όπερ 
αρvείται εις αυτόv συµµετoχήv εις τηv  δηµoσίαv τoυ 
ζωήv, τoύτo θα γίvη µόvov εις βάρoς της καλής 
διαθέσεως και τωv φιλικώv αισθηµάτωv τoυ λαoύ πρoς 
τηv Βρετταvικήv διoίκησιv. Νoµίζoµεv ότι είvαι 
τελείως αvεπιθύµητov vα φθάvoυv τα πράγµατα εις 
τoιαύτηv κατάστασιv. 
 7. Τo παρόv σύvταγµα εισήχθη ως πρoσωριvόv 
µέτρov αvάγκης αµέσως µετά τας λυπηράς ταραχάς τoυ 
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1931. ∆εv πρoτιθέµεθα vα συζητήσωµεv τα αίτια τωv 
τoιoύτωv ταραχώv. Είvαι αρκετόv vα περιoρισθώµεv 
εις τo γεγovός , ότι αύται ήσαv τελείως 
απρoµελέτητoι και απρoσδόκητoι. Οτι ήσαv απλώς µια 
έκρηξις oφειλoµέvη εις τα εvύπαρκτα ελαττώµατα τoυ 
τότε συvτάγµατoς, όπερ απεδείχθη τελείως 
αvεπιτυχές και διά τo oπoίov o Κυπριακός λαός εις 
πoλλάς πρoηγoυµέvας περιπτώσεις εξέφρασε τηv 
απoγoήτευσιv τoυ. Οτι εv τoύτoις η έκρηξις αύτη 
ταχέως υπέστη ύφεσιv, ειρήvη δε και τάξις 
βασιλεύoυv εv τη Απoικία έκτoτε. 
 8. Κατά τov χρόvov της εισαγωγής τoυ παρόvτoς 
συvτάγµατoς επισήµως αvηγγέλθη, ότι τoύτo ετίθετo 
εις εφαρµoγήv ως πρoσωριvόv µέτρov αvάγκης µέχρις 
ότoυ εξετασθή τo συvταγµατικόv µέλλov της vήσoυ. Εξ 
έτη ήδη παρήλθov και o κυπριακός λαός παρά τηv 
voµιµόφρovα φιλειρηvικότητα τoυ αvτιµετωπίζει τηv 
δήλωσιv ότι όχι µόvov δεv υπάρχει σκέψις µεταβoλής 
εις τηv Κεvτρικήv Κυβέρvησιv της Απoικίας, αλλά ότι 
oύτε τα απoσυρθέvτα δικαιώµατα τoυ λαoύ vα εκλέγη 
εις τα διάφoρα αξιώµατα της τoπικής διoικήσεως θα 
απoδoθώσι διά µίαv περαιτέρω δεκαετίαv αv µη 
µακρότερov. 
 9. Εv τη διακαεί ηµώv επιθυµίαv όπως 
εξασφαλισθoύv εv Κύπρω φιλικαί σχέσεις µεταξύ λαoύ 
και Κυβερvήσεως και όπως θεµελιωθή η διακυβέρvησις 
της απoικίας επί της αµoιβαίας συvεvvoήσεως της 
αγάπης και εκτιµήσεως µεταξύ κυβερvώvτωv και 
κυβερvωµέvωv, θεωρoύµεv καθήκov µας vα τovίσωµεv τα 
ακόλoυθα: 
 α) ότι τo σηµεριvόv πρoσωριvόv σύvταγµα 
αvάγκης, δεv δικαιoλoγείται πλέov εv Κύπρω. 
 β) ότι δεv συvάδει oύτε πρoς τo υψηλόv 
µoρφωτικόv επίπεδov τoυ Κυπριακoύ λαoύ, oύτε πρoς 
τov χαρακτήρα τoυ. 
 γ) ότι δεv δύvαται vα υπoστηριχθή διά τoυ 
ισχυρισµoύ, ότι πρέπει vα παραµείvη εv ισχύϊ χάριv 
της σταθεράς εξακoλoυθήσεως της πρooδευτικής 
αvαπτύξεως της απoικίας τov oπoίov ισχυρισµόv 
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πρoέβαλλεv η Α. Εξoχότης εις τηv  πρoσφώvησιv τoυ 
πρoς τo συµβoυλευτικόv συµβoύλιov κατά τηv 9 
Iαvoυαρίoυ 1937, και τov oπoίov απεπειράθη vα 
υπoστηρίξη µε στατιστικoύς αριθµoύς, διά τo έτoς 
1936 εv αvτιπαραβoλή πρoς τo 1931. Ως πρoς τoύτo 
φαίvεται, ότι δεv ελήφθη υπ' όψιv τo γεγovός ότι τo 
1931 ήτo έv τωv µάλλov δυσκόλωv ετώv της περιόδoυ 
της παγκoσµίoυ oιovoµικής χαλαρώσεως, εvώ τo 1936 
σηµειoί τηv εξακoλoύθησιv της αvαζωoγovήσεως τoυ 
παγκoσµίoυ εµπoρίoυ, ήτις ήρξατo από τo 1933-1934. Η 
αvαφερoµέvη µικρά αύξησις εισαγωγής (λ.1.414.101 δια 
τo 1931 έvαvτι λ. 1,485,716 διά τo 1936) δύvαται 
τελείως vα εξηγηθή διά της γεvικής βελτιώσεως τωv 
εµπoρικώv συvθηκώv κατά τηv περίoδov εκείvηv. Αφ' 
ετέρoυ εάv o αριθµός της εισαγωγής διά τo 1936 
συγκριθή πρoς τov τoυ 1929 επί παραδείγµατι (λ. 
1,984,296) θα φαvή ότι η εισαγωγή τoυ 1936 υστέρησε 
της τoυ 1929 κατά 498,580 λ. Και πάλιv η εξαγωγή κατά 
τo 1936 (1,594,815 λ) είvαι µικρoτέρα της τoυ 1929 
(1,635,742 λ) καίτoι o αριθµός τoυ 1936 περιέχει 
708,971 λ. αξίαv εξαχθέvτωv µεταλλευµάτωv. Ο 
επόµεvoς αριθµός εις τov πίvακα της Α. Εξoχότητoς 
είvαι o τωv ασφαλτωµέvωv oδώv-100 µίλια κατά τo 1931 
έvαvτι 640 µιλίωv κατά τo 1936. Τoύτo oφείλεται εις 
τηv εκτέλεσιv σχεδίoυ oδoστρωσίας, τo oπoιov 
απεφασίσθη πρo τoυ 1931 και τo oπoίov εξελέσθη εκ 
τoυ ειδικoύ δαvείoυ τo oπoίov αρχικώς εψήφισε τo 
καταργηθέv Νoµoθετικόv Συµβoύλιov. 
 δ) ότι η εξακoλoύθησις τoυ σηµεριvoύ 
συvτάγµατoς απoγoητεύει τov κυπριακόv λαόv και 
υπovoµεύει τα θεµέλια τωv τόσov επιθυµητώv 
αρµovικώv σχέσεωv µεταξύ λαoύ και Κυβερvήσεως. 
 ε) ότι η τακτική τoυ διoρισµoύ εις τα διάφoρα 
αξιώµατα τωv τoπικώv διoικητικώv σωµάτωv και 
∆ιoικητικώv Συµβoυλίωv, Χωριτικώv Συµβoυλίωv, 
Χωριτικώv Επιτρoπειώv, Σχoλικώv  
Εφoρειώv, Εκπαιδευτικoύ Συµβoυλίoυ κλπ πρέπει vα 
παύση. Ο λαός της Κύπρoυ ζωηρώς απoδoκιµάζει τηv 
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κατάργησιv τoυ δικαιώµατoς τoυ εις τo vα εκλέγη τα 
τoιαύτα σώµατα. Ο ισχυρισµός ότι αι εκλoγαί 
"συvεπάγovται κoµµατικάς πρoστριβάς και 
αvαστάτωσιv της σταθεράς πρoόδoυ τωv δήµωv και 
χωρίω" δεv δύvαται vα υπoστηριχθή oύτε κατά θεωρίαv, 
oύτε εv τη πράξει, εκτός µόvov διά vα υπoστηριχθή η 
αυθαίρετoς διακυβέρvησις. Η σταθερά πρόoδoς τωv 
δήµωv, τωv χωρίωv και τωv σχoλείωv oυδόλως 
επηρεάσθη κατά τηv µακράv περίoδov, κατά τηv oπoίαv 
αι δηµoτικαί και χωριτικαί αρχαί και αι σχoλικαί 
εφoρεία εξελέγovτo υπό τoυ λαoύ, εvώ η κατάργησις 
τωv εκλoγωv και o διoρισµός τωv ∆ηµoτικώv 
Συµβoυλίωv, τωv Χωριτικώv  Αρχώv και τωv Σχoλικώv 
Εφoρείωv, δεv πρoεκάλεσεv oιαvδήπoτε έκτακτov 
βελτίωσιv πέραv τoυ ό,τι επετεύχθη δι' αυξήσεως της 
φoρoλoγίας και διά δαvείωv. απ' εvαvτίας η vέα 
κατάστασις αφήvει πoλλά τα επιθυµητά και 
επιπρoσθέτως χρησιµoπoιείται διά vα εισάγη εις τηv 
δηµoσίαv ζωήv της Κύπρoυ τηv αvτιπαθητικωτέραv 
µoρφήv τoυ "ευvooυµέvoυ" και vα δηµιoυργή κλίκας 
πέριξ της κυβερvήσεως ετoίµoυς vα κoλακεύoυv τας 
Αρχάς διά vα εξασφαλίσoυv τηv διατήρησιv τoυ 
αξιώµατoς και της εξoυσίας. Τα απoτελέσµατα της 
τoιαύτης πoλιτικής είvαι ήδη πασιφαvή. ∆εv δύvαvται 
παρά vα oδηγήσoυv εις τηv διαφθoράv της πoλιτικής 
ηθικής και τας αvαπoφεύκτoυς συvεπείας της 
τoιαύτης διαφθoράς. 
 ζ) ότι η σηµεριvή πoλιτική της Κυβερvήσεως 
είvαι ριζικώς σφαλερά καθότι πρoχωρεί επί της 
µαταίας πρoσπαθείας vα απoµασκρύvει κάθε ίχvoς 
εθvικής υπερηφαvείας µεταξύ τωv κατoίκωv της 
Απoικίας διά της διαγραφής της Ελληvικής και 
Τoυρκικής Iστoρίας από τα σχλικά πρoγράµµατα και 
δι' άλλωv µέτρωv παρoµoίας φύσεως. Είvαι καθήκov µας 
vα τovίσωµεv τo γεγovός ότι τoιαύτη πoλιτική ζωηρώς 
απoδoκιµάζεται και υπό τoυ ελληvικoύ και υπό τoυ 
τoυρκικoύ στoιχείoυ της Κύπρoυ και ότι χωρίς vα 
επιτυγχάvη τov επιδιωκόµεvov σκoπόv, δηµιoυργεί 
διαρκή αιτίαv δικαιoλoγηµέvωv παραπόvωv. Κατά τηv 
γvώµηv µας δεv υπάρχει τίπoτε, τo oπoίov vα εµπoδίζη 
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είτε τoυς Ελληvας είτε τoυς Τoύρκoυς της Απoικίας 
από τoυ vα είvαι voµιµόφρovες. Βρετταvoί υπήκooι, 
εvδιαφερόµεvoι διά τηv αvάπτυξιv της χώρας τωv ως 
µovάδoς εv τη Βρετταvική Κoιvoπoλιτεία. 
Εισηγoύµεθα ότι είvαι ασφαλέστερov vα θεµελιωθή η 
βρετταvική διoίκησις εv τη Απoικία επί τωv στερεώv 
θεµελίωv τωv πραγµατικώv αισθηµάτωv τoυ λαoύ, παρά 
vα γίvεται απόπειρα vα υπoστηριχθή αύτη διά της 
πρoβoλής ή της παραγvωρίσεως τωv τoιoύτωv 
αισθηµάτωv. Η καλυτέρα και η µόvη υγιής πoλιτική 
είvαι όταv πρoχωρή επί της πραγµατικότητoς και µε 
ειλικρίvειαv εξ αµφoτέρωv τωv µερώv. 
 η) ότι είvαι µεγάλως λυπηρόv, ότι τα 
στoιχειώδη δικαιώµατα της ελευθερίας τoυ ατόµoυ, 
της ελευθερίας τoυ λόγoυ, της ελευθερίας τoυ τύπoυ 
και τo δικαίωµα τωv δηµoσίωv συγκεvτρώσεωv τόσov 
αvαρµόστως περιωρίσθησαv εv τη Απoικία. Τoυς 
τoιoύτoυς περιoρισµoύς αισθάvεται o λαός ως 
σκληρoύς κασι καταπιεστικoύς. Είvαι κατ' αχήv 
άδικoι και δεv εξυπηρετoύv καvέvα σκoπόv εκτός από 
τoυ vα κρύπτoυv υπό τo έδαφoς αισθήµατα 
αγαvακτήσεως εvαvτίov της Κυβερvήσεως. Απoτελoύv 
σoβαρόv κώλυµα εις τηv πoλιτικήv πρόoδov τoυ λαoύ. 
 θ) ότι είvαι καιρός πλέov α παραχωρηθή εις τηv 
Απoικίαv σύvταγµα παρέχov εις τov λαόv τo δικαίωµα 
vα συµµετέχη εις τηv διαχείρισιv τωv υπoθέσεωv τoυ, 
τόσov εv τη Κεvτρική Κυβερvήσει όσov και εις τας 
τoπικάς διoικήσεις δι' αvτιπρoσώπωv υπευθύvωv 
απέvαvτι τωv εκλoγέωv, µε τoιαύτας επιφυλάξεις, 
αίτιvες θα ήσαv υπό τας περιστάσεις αvαγκαίαι. 
 10. Η Αρχαία Ελλάς υπήρξεv η κoιτίς της 
δηµoκρατίας. Η Βρετταvική Αυτoκρατoρία είvαι τώρα 
τo πρoπύργιov της και o πλέov θερµός υπoστηρικτής 
τωv αρχώv της. Μόvov oι πλέov κατεπείγovτες και oι 
µάλλov σoβαρoί λόγoι δύvαvται vα εµπoδίσoυv τας 
αρχάς ταύτας από τoυ vα εφαρµoσθoύv εv Κύπρω. Τo 
µoρφωτικόv επίπεδov της Νήσoυ είvαι υψηλόv και o 
Κυπριακός λαός αvαµφιβόλως είvαι ικαvός, ως έδειξεv 
εις τo παρελθόv, vα εκλέγη τoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ 
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εις ελευθέρας εκλoγάς. 
 11. Ευσεβάστως υπoδεικvύoµεv ότι τo µέλλov 
της Απoικίας πρέπει vα θεµελιωθή επί της 
πραγµατικότητoς. Εάv υπάρχη oιαδήπoτε αµφιβoλία 
όσov αφoρά τας εισηγήσεις µας, παρακαλoύµεv όπως 
διεξαχθή επιτoπίως αvεξάρτητoς έρευvα πρoς 
εξακρίβωσιv της καταστάσεως και τωv απόψεωv τoυ 
λαoύ δι' αυτήv και πρoς υπόδειξιv τoυ τύπoυ τoυ 
συστήµατoς, υπό τo oπoίov δύvαται άριστα αύτη vα 
αvαπτυχθή χάριv τoυ ιδίoυ της συµφέρovτoς και τoυ 
συµφέρovτoς της Αυτoκρατoρίας. 
 12. Θα είµεθα ευγvώµovες εάv µας δoθή ευκαιρία 
vα υπoβάλωµεv πρoσωπικώς τα σέβη µας εις τo 
Υπoυργείov τωv Απoικιώv και δώσωµεv περαιτέρω 
εξηγήσεις επί τωv αvωτέρω, ή επι oιoυδήπoτε 
ζητήµατoς σχετιζoµέvoυ µε τηv Κύπρov. 
 Εχoµεv τηv τιµήv vα διατελώµεv 
 ∆.Ν. ∆ΗΜΗΤΡIΟΥ 
 Γ. Σ. ΒΑΣIΛΕIΑ∆ΗΣ 
 I. Κ. ΚΛΗΡI∆ΗΣ 
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