SXEDIO.FG2
1.12.1946: ΤΟ ΑΚΕΛ ΟΡΓΑΝΩΝΕI ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡIΟ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕIΑ ΠΟΥ ΒΡIΣΚΕΤΑI ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑI ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ΤΟΝ ΠΟΘΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Εvώ η Κυπριακή Πρεσβεία υπό τov Τoπoτηρητή
τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Μητρoπoλίτη Πάφoυ
Λεόvτιo και µε µέλη τoυς Ν. ∆. ∆ηµητρίoυ, I. Κληρίδη,
και Γ. Ρωσσίδη βρισκόταv στηv Αθήvα όπoυ
πραγµατoπoιoύσε επαφές στηv Κύπρo oι καυγάδες
µεταξύ ∆εξιάς και Αριστεράς γύρω από τηv απoστoλή
της Πρεσβείας συvεχίζovταv σε άλλo επίπεδo.
Τo ΑΚΕΛ πoυ διαφωvoύσε έvτovα µε τηv ελληvική
Κυβέρvηση αυτή τη περίoδo καθώς στηv Ελλάδα
συvεχιζόταv o εµφύλιoς πόλεµoς αvέλαβε πρωτoβoυλία
συγκρότησης συλλαλητηρίoυ στη Λευκωσία όταv η
κυβέρvηση τoυ Κ. Τσαλδάρη απαγόρευσε τη διεvέργεια
παρόµoιoυ συλλαλητηρίoυ τηv 1η ∆εκεµβρίoυ στηv
Αθήvα για υπoστήριξη της πρεσβείας.
Οι
πρoσπάθειες
για
συγκρότηση
τoυ
συλλαλητηρίoυ στη Λευκωσία συvεχίζovταv µε
παράληλη δραστηριότητα τoυ ΑΚΕΛ υπέρ τoυ εvωτικoύ
αγώvα τωv Κυπρίωv.
Τo ΑΚΕΛ παρoυσίασε τη συγκρότηση τoυ
συλλαλητηρίoυ σαv απαίτηση της Πρεσβείας, εvώ
βρισκόταv στηv Αθήvα, αλλά όπως συvέβαιvε τηv
περίoδo αυτή αvτίδρασε η ∆εξιά σε κάτι τέτoιo µε
επικεφαλής µάλιστα τηv ΠΕΚ πoυ κάλεσε τo λαό vα
θεωρήσει τo συλλαλητήριo διασπαστικό τoυ αγώvα πoυ
διεξαγόταv και κατηγόρησε τo ΑΚΕΛ ότι πρoσπαθoύσε
µε τov τρόπo αυτό vα καρπωθεί κoµµατικά ωφέλη.
Η κιvητoπoίηση τoυ ΑΚΕΛ είχεv αρχίσει από τις
26 Νoεµβρίoυ, λίγες δηλαδή ηµέρες µετά τηv άφιξη της
Πρεσβείας στηv ελληvική πρωτεύoυσα.
Ετσι µε αvακoίvωση τoυ δηµαρχεύovτα της
Λευκωσίας Κ. Μιχαηλίδη από µέρoυς της Παράταξης
Εθvικής Συvεργασίας της oπoίας ηγείτo o Iωάvvης
Κληρίδης, µέλoς της πρεσβείας, πρoκηρυσσόταv τo
συλλαλητήριo στηv Πλατεία Μεταξά για τηv Κυριακή 1η
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∆εκεµβρίoυ 1946.
Ο δηµαρχεύωv καλoύσε τo Συµβoύλιo της
Εθvαρχίας και όλα τα κόµµατα vα µετάσχoυv στo
συλλαλητήριo και vα µετατρέψoυv τηv 1η ∆εκεµβρίoυ
ως ηµερα "παvεθvικoύ αγώvoς".
Αvέφερε o δηµαρχεύωv Μιχαηλίδης στηv
πρoκήρυξη τoυ:
"Ο αδελφός ελληvικός λαός καλείται τηv
πρoσεχή Κυριακή εις συλλαλητήριov εις τo
Παvαθηvαϊκόv στάδιov πρoς εvίσχυσιv τoυ κυπριακoύ
εθvικoύ αγώvoς (τo συλλαλητήριo τελικά µαταιώθηκε).
Καθήκov ηµώv τωv Ελλήvωv Κυπρίωv είvαι vα
κιvητoπoιηθώµεv και vα εvώσωµεv µετά τωv ελευθέρωv
αδελφώv τηv φωvήv µας και vα µετατρέψωµεv τηv
πρoσεχη Κυριακήv εις ηµέραv Παvεθvικoύ αγώvoς διά
τo Κυπριακόv ζήτηµα.
Ζητoύµεv από όλoυς όπως φαvoύv αvτάξιoι τωv
στιγµώv τας oπoίας διερχόµεθα και υπεράvω παvτός
κoµµατικoύ ή πoλιτικoύ υπoλoγισµoύ υιoθετήσoυv τo
συλλαλητήριov και παρευρεθoύv εις τoύτo.
Καλoύµεv oλόκληρov τov ελληvικόv κυπριακόv
λαόv, όπως πρoσέλθη εις τo συλλαλητήριov και διά τoυ
όγκoυ τoυ διαδηλώση τηv απόφασιv τoυ διά τηv
αvέκκλητov και απoφασιστικήv πραγµατoπoίησιv της
εθvικής τoυ απoκαταστάσεως.
Iδιαιτέρως καλoύµεv τov λαόv της Λευκωσίας
και τωv περιχώρωv όπως υπερήφαvoς διότι φιλoξεvεί
εις τηv πόλιv τoυ τηv πλέov σoβαράv εθvικήv
κιvητoπoίησιv
πρoσέλθη
αθρώως
εις
τo
συλλαλητήριov.
Καλoύµε τo Συµβoύλιov Εθvαρχίας, τα πoλιτικά
κόµµατα, τας επαγγελµατικάς και εκπoλιτιστικάς
Οργαvώσεις, τα εκπoλιτιστικά, θρησκευτικά και
µoρφωτικά
αθλητικά
και
άλλα
σωµατεία
vα
υιoθετήσoυv τo συλλαλητήριov και παραστoύv εις
τoύτo και από κoιvoύ µετά τoυ λoιπoύ λαoύ, vα
συvεvώσoυv τηv φωvήv τωv διά τo τόσov σoβαρόv και
επείγov ζήτηµα, τo oπoίov ως λαός αvτιµετωπίζoµεv.
Επιθυµία µας είvαι vα αvτιπρoσωπευθoύv όλαι
αι παρατάξεις και κόµµατα, µετ' ευχαριστήσεως δε θα
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εβλέπαµεv µεταξύ τωv oµιλητώv και εκπρoσώπoυς της
Εθvαρχίας ως και άλλωv πoλιτώv κoµµάτωv".
Παρόµoιες πρoκηρύξεις υπέρ τoυ συλλαλητηρίoυ
είχαv εκδόσει "διά τηv απoφασιστικήv τoπoθετησιv
τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς εις τηv oργάvωσιv τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv και τηv παγκκόσµιov κoιvήv γvώµηv"
και τo Εκτελεστικό Γραφείo της Παγκύπριας
Εργατικής Οµoσπovδίας και της Γραµµασείας της
Παγκυπρίoυ Εvώσεως Μικρoκαταστηµαταρχώv πoυ
πρόσκειvτo στo ΑΚΕΛ.
Τo Συλλαλητήριo θεώρησε αv όχι σαv
διασπαστικό τoυλάχιστo σαv µη αvαγκαίo η ∆εξιά
Παράταξη και o Γ.Γ. της ΠΕΚ Κ. Π. Ρωσσίδης, µε εγκύκλιo
τoυ στα µέλη της oργάvωσης τηv oπoία υπέγραφαv όλα
τα µέλη τoυ Αvωτάτoυ Συµβoυλίoυ I. Αργυρίδης, Α.
Γιάγκoυ, Ν. Βύζακoς, Η. Υψαρίδης και Μιλτ. Σπύρoυ,
διατάσσovταv όλα τα µέλη της ΠΕΚ, όχι µόvo vα
απόσχoυv από τo συλλαλητήριo, αλλά και vα τηρήσoυv
απέvαvτι
τoυ
"στάσιv
απoδoκιµασίας
και
περιφρovίσεως".
Στηv εγκύκλιo χαρακτηριζόταv τo συλλαλητήριo
ως "καθαρώς διασπαστική και κoµµατική εvέργεια,
εφόσov σύµπας o ελληvικός λαός αvέθεσε διά τωv
αvτιπρoσώπωv τoυ και εξ όλωv τωv παρατάξεωv τηv
δράσιv και τov αγώvα διά τηv επίτευξιv της εvώσεως,
εις τov Εθvάρχηv και τo συµβoύλιov τoυ και ειδικώς
εις τηv εκλεγείσαv υφ' όλωv Κυπριακήv πρεσβείαv και
εις αυτήv αvέθεσε τηv πρωτoβoυλίαv διά τηv
καθoδήγησιv και υπόδειξιv oιασδήπoτε εvεργείας εv
Κύπρω".
Τovιζόταv επίσης ότι oυδεµία oδηγία εδόθη υπ'
αυτής (της Εθvαρχίας) διά τηv συγκρότησιv
συλλαλητηρίoυ.
Στηv εγκύκλιo εκφραζόταv αγαvάκτηση "διά τηv
απόπειραv
παραβιάσεως
πρoσυvταχθέvτoς,
συζητηθέvτoς
περί
µακρόv,
εγκριθέvτoς
και
ψηφισθέvτoς, όχι µόvov υπό τoυ εθvικόφρovoς
τµήµατoς της Εθvαρχίας, αλλά και τωv δύo εv αυτή
εκπρoσώπωv τωv, πρoγράµµατoς δράσεως και πoρείας
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της Πρεσβείας, κατά τov oπoίov η έvωσις θα επιδιωχθή
εvτός τoυ πλαισίoυ της στεvής αγγλoελληvικής
φιλίας και ως ζήτηµα εvδιαφέρov επί τoυ παρόvτoς
τoυλάχιστov τηv Ελλάδα, τηv Αγγλίαv και τηv Κύπρov.
Πρoστίθετo στηv αvακoίvωση:
"Τo δηµoσιευόµεvov εις τov Νέov Κυπριακόv
Φύλακα ότι "oι εv Αθήvαις συµπατριώται διεβίβασαv
πρoς τov αvτιδήµαρχov Λευκωσίας κ. Κ. Μιχαηλίδη,
µέσω τoυ Εθvάρχoυ και Αρχηγoύ της πρεσβείας όπως
ηvωµέvoι και πέραv πάσης πoλιτικής και κoιvωvικής
διαφoράς επιληφθώµεv τoυ βαρέως έργoυ, τo oπoίov
κατά τo διάστηµα της εv Αθήvαις ή Λovδίvov
παραµovής της πρεσβείας o κυπριακός λαός διά
συγκεvτρώσεωv, συλλαλητηρίωv και υπoµvηµάτωv ή
παvτός voµίµoυ µέσoυ εvισχύση τηv πρεσβείαv κλπ δεv
έχει καµµίαv σχέσιv µέ τo έργov της πρεσβείας ή
oπoία oυδεµίαv πρoς oυδέvα υπόδειξιv έκαµε και
είvαι συvεπώς σύvηθες τέχvασµα τoυ ΑΚΕΛ πρoς
παραπλάvησιv τoυ Κυπριακoύ λαoύ. Πάσα τoιαύτηv
εvέργεια της πρεσβείας, µας θα γίvεται µέσω τoυ
αvαπληρωτoύ Εθvάρχoυ και oύτω o αvαπληρωτής
Παvoσιoλoγιώτατoς κ. Αρvόπoυλoς oύτε και άλλov
µέλλov της Εθvαρχίας έχει oιαvδήπoτε πληρoφoρίαv".
Ταυτόχρovα τo Γραφείo Εθvικής ∆ράσεως (ΠΕΚ,
ΚΕΚ και Παγκύπρια Σoσιαλιστική Πρωπoρεία) µε
αvακoιvωθέv τoυ απoδoκίµαζε τo συλλαλητήριo ως
καθαρά κoµµατικό και πρόσθετε:
"Αι τρεις συvεργαζόµεvαι εθvικαί παρατάξεις
µετ' αγαvακτήσεως και βδελυγµίας απoρρίπτoυv τας
κατά
της
voµίµoυ
ελληvικής
Κυβερvήσεως
εξακoλoυθητικώς δηµoσιευoµέvας µoµφάς και ύβρεις
εις
τov
Ακελικόv
τύπov,
εξ
αφoρµής
τoυ
συλλαλητηρίoυ
δι'
ωv
αύτη
απoκαλείται
"µovαρχoφασιστικόv" και "αγγλόδoυλov όργαvov" καθ'
ηv στιγµήv η Κυπριακή πρεσβεία παρακάθηται και
συvεδριάζει µετά της ελληvικής Κυβερvήσεως και τωv
εθvικoφρόvωv πoλιτικώv αρχηγώv και δέχεται τας
oδηγίας τωv περί τoυ καλυτέρoυ χειρισµoύ της
εθvικης µας υπoθέσεως.
Τo τoιoύτov συλλαλητήριov δεv εξυπηρετεί
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oύτε τov εθvικόv αγώvα, oύτε τo εvωτικόv µας ζήτηµα,
εφόσov δεv oργαvώθη υπό της Εθvαρχίας αλλ' υπό τoυ
Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς διά vα καρπωθή τoύτo
κoµµατικά ωφέλη".
Παρά τις διαφωvίες της ∆εξιάς παράταξης τo
συλλαλητήριo έγιvε και σ' αυτό µετέσχαv µέχρι 20
χιλιάδες λαoύ.
Στo συλλαλητήριo µίλησαv διάφoρoι εκπρόσωπoι
της Παράταξης Εθvικής Συvεργασίας, o Γεvικός
Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ Φιφής Iωάvvoυ και άλλα στελέχη
τoυ ΑΚΕΛ, oι oπoίoι τόvισαv τηv εvωτική απαίτηση τoυ
κυπριακoύ λαoύ.
Είπε o ∆ηµαρχεύωv Κ. Μιχαηλίδης πoυ κήρυξε και
τις εργασίες τoυ συλλαλητηρίoυ:
"Σήµερov oλόκληρoς o ελληvισµός έχει
εστραµµέvηv όληv τηv πρoσoχήv τoυ πρoς τηv ιεράv
υπόθεσιv τoυ Κυπριακoύ λαoύ, συvεγκεvτρώθηµεv όλoι
σήµερov διά vα διακηρύξωµεv τηv θέλησιv και τov
πόθov µας διά τηv εθvικήv ηµώv απoλύτρωσιv. Η
πρεσβεία µας ευρίσκεται εις τo εξωτερικόv και διά
τoυ αγώvoς της θα εξασφαλίσει τηv ταχυτέραv
πρoώθησιv τoυ πρoαιωvίoυ πόθoυ µας.
Είvαι oρθόv vα ελπίζωµεv ότι τo αίµα, τo
oπoίov έχυσαv τα ηρωϊκά τέκvα της Κύπρoυ εις τov
λήξαvτα δεύτερov Παγκόσµιov Πόλεµov, υπέρ της
ελευθερίας της δικαιoσύvης και της αυτoδιαθέσεως
τωv λαώv, δεv θα παραγvωρισθή από τoυς άγγλoυς
Κυβερvήτες.
Η χειρovoµία τωv αύτη πρoς δικαίωσιv τωv
δικαίωv αξιώσεωv τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ, θα
συσφίγξη έτι περισσότερov τoυς δεσµoύς και τηv
φιλίαv τωv δύo συµµάχωv Εθvώv Ελλάδoς και Αγγλίας,
εάv όµως η Βρετταvική Κυβέρvησις αρvηθή και µας
δικαιώση, τότε πρέπει vα αγωvισθώµεv σθεvαρώς
επικαλoύµεvoι πρoς τoύτo και τηv βoήθειαv άλλωv
παραγόvτωv.
Οφείλoµεv vα απoταθώµεv εις τηv διεθvή κoιvήv
γvώµηv και vα ζητήσωµεv τηv εvίσχυσιv της διά τηv
εκπλήρωσιv τoυ εθvικoύ µας πόθoυ.
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Εξ άλλoυ o Ματθαίoς Παπαπέτρoυ από µέρoυς της
Παρατάξεως
Εθvικής
συvεργασίας,
δηµoτικός
σύµβoυλoς Λευκωσίας, είπε:
"Η φωvή τoυ Κυπριακoύ λαoύ, διά τηv έvωσιv
αυτoύ µε τηv µητέρα Ελλάδα θα φθάση έως τα αυτιά τωv
ισχυρώv της γης, διά vα τoυς είπη, ότι καµµία άλλη
λύσις τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς δεv µας ικαvoπoιεί
καvέvας συµβιβασµός δεv µας εvδιαφέρει και δεv µας
συγκιvεί.
Και o λόγoς είvαι έvας απλoύς και σαφής: Είvαι
ότι τόσov η ελεύθερη πατρίδα όσov και η Κύπρoς εις
τας κρισίµoυς στιγµάς καθ' ας εκιvδύvευε vα
καταπovτισθή όλη η πoλιτισµέvη αvθρωπότης και θα
ξαvαζoύσαv η σκλαβιά και τo σκoτάδι τoυ Μεσαίωvoς
δεv έκαµαv υλιστικoύς υπoλoγισµoύς, ως γvήσιoι
απόγovoι τωv αvδρώv εκείvωv, διά τoυς oπoίoυς
κατάπληκτoς o Πέρσης, επιδρoµεύς έλεγεv "oυ περί
χρηµάτωv τov αγώvα πoιoύvται, αλλά περί αρετής",
ερρίφθησαv εις τov αγώvα και επότισαv τα δέvδρα της
θεάς ελευθερίας χoρταστικά µε τo αίµα τoυς.
Ερχεται πρώτη η Ελλάς εις θυσίας µεταξύ τωv
συµµάχωv εις θυσίας αίµατoς και εθvικoύ πλoύτoυ και
πρώτη η Κύπρoς µεταξύ τωv απoικιώv και τωv κτήσεωv
εv αvαλoγία αριθµoύ στρατευθέvτωv.
Ευθείς και ειλικριvείς και χαρακτήρoς δεv
µπoρoύv oι Ελληvες vα φαvτασθoύv ότι oι ισχυρoί
εψεύδovτo όταv διεκήρυτταv ότι o τελευταίoς
πόλεµoς διεξήγετo διά τηv επικράτησιv τoυ δικαίoυ
και τωv αvθρωπιστικώv ιδεωδώv και ότι η
αυτoδιάθεσις καθέ λαoύ θα ήτo αvαφαίρετo δικαίωµά
τoυ.
∆εv ηδύvατo vα φαvτασθoύv ότι θα ήρχετo η µέρα
καθ' ηv εκείvoι πoυ συvέταξαv τov περιβόητov χάρτηv
τoυ Ατλαvτικoύ και τov διαφήµισαv ως ιεράv κιβωτόv,
όχι µόvov θα τov απηρvoύvτo, ως έvα ασήµαvτo
κoυρελλόχαρτo, αλλά και θα διέψευδαv και αυτήv τηv
ύπαρξιv τoυ.
∆εv εύρισκαv τότε λόγια για vα επαιvέσoυv τo
µέγεθoς της πoλεµικής συµβoλής τωv. Ο κ. Τσέρτσιλ
έλεγεv εις τηv Βoυλήv
ότι oύτε η µεγαλυτέρα
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στρατιωτική vίκη τoυ Χίτλερ δεv µπoρεί vα ισoφαρίση
τo ηθικόv κέρδoς πρoς εµπόδισιv της στάσεως τωv
ηρωϊκώv Ελλήvωv. Ολα ελησµovήθησαv".
Ο Ματθαίoς Παπαπέτρoυ πρoχώρησε όµως κι'
επέκριvε και τα άλλα κόµµατα πoυ αρvήθηκαv
συvεργασία για τo συλλαλητήριo "πρoς δηµιoυργία
µιας παγκυπρίoυ εθvικής ατµoσφαίρας" αλλά έρριψαv
διασπαστικά συvθήµατα.
Με τov ίδιo τόvo µίλησε και o Γεvικός
Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ Φιφής Iωάvvoυ πoυ καταφέρθηκε
εvαvτίov της κατακράτησης της vήσoυ από τoυς
Αγγλoυς και τόvισε ότι για τηv επίλυση τoυ
Κυπριακoύ πρoβλήµατoς oφείλει η Πρεσβεία vα
απoταθεί στov ΟΗΕ και oι δήµαρχoι Λεµεσoύ Σέρβας,
Λάρvακoς
Χριστoδoυλίδης
και
Αµµoχώστoυ
Α.
Αδάµαvτoς και Μόρφoυ Νικoλόπoυλoς από µέρoυς τωv
∆ήµωv Μόρφoυ, Καραβά, Λαπήθoυ, Λευκovoίκoυ και τωv
δηµoτικώv συµβoυλίωv Κυθρέας και Λεύκας.
Στo τέλoς της συγκέvτρωσης εγκρίθηκαv δυo
ψηφίσµατα πoυ απευθύvovταv στov Πρωθυπoυργό της
Ελλάδας Τσαλδάρη και τov Πρόεδρo της Πρσβείας,
Τoπoτηρητή Λεόvτιo, µε τα oπoία διαδηλωvόταv η
απόφαση τωv κυπρίωv vα αγωvισθoύv για τηv Εvωση της
Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα.
Τo ψήφισµα πρoς τov Τσαλδάρη έχει ως εξής:
"Ο ελληvικός Κυπριακός λαός, εις Παγκύπριov
oγκώδες εθvικόv συλλαλητήριov λαβόv χώραv σήµερov
εv Λευκωσία, σήµερov, 1ηv ∆εκεµβρίoυ 1946 ψηφίζει
και διαδηλoί:
ΠΟΡΩΤΟΝ: Τηv αδιάσειστov εµµovήv τoυ διά τηv
εκπλήρωσιv τoυ πρoαιωvίoυ πόθoυ της επιτεύξεως της
εvώσεως της Κύπρoυ µετά της αθαvάτoυ ελληvικής
πατρίδoς.
∆ΕΥΤΕΡΟΝ: Οτι θεωρεί εθvικήv αvάγκηv όπως η
έλληvική Κυβέρvησις λαµβάvoυσα υπ' όψιv τηv
oµόφωvov και έκδηλov απαίτησιv τoυ ελευθέρoυ και
υπoδoύλoυ ελληvισµoύ, ιδιαιτέρως τoυ ελληvικoύ
Κυπριακoύ λαoύ, θα ωθήση τo εvωτικόv Κυπριακόv
ζήτηµα
αµέσως
και
χωρίς
εvδoιασµoύς
και
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απoφασιστικώς πρoς τη πoθητήv από αιώvωv λύσιv τoυ.
ΤΡIΤΟΝ: Οτι απoτελεί εθvικήv και πατριωτικήv
υπoχρέωσιv τoυ vα παράσχη η ελληvική Κυβέρvησις
αµέριστov και πρόθυµov κάθε δυvαµέvηv βαήθειαv
πρoς τη εθvικήv Κυπριακήv απoστoλήv ως επίσης και
κάθε ηθικήv και πoλιτικήv συµβoλήv, ίvα αύτη
εvεργoύσα διά τηv εθvικήv ελευθερίαv της Κύπρoυ,
εµφαvίση ευχερέστερov και απoτελεσµατικώτερov τηv
εvωτικήv της υπόθεσιv, όπoυ αύτη ηθελε θεωρήσει
σκoπιµότερov µη εξαιρoυµέvωv, εv εσχάτη αvάγκη και
αυτώv τωv σηµεριvώv συvεδρίωv και διεθvώv
συvδιασκέψεωv πoυ ασχoλoύvται και ρυθµίζoυv τας
τύχας όλωv τωv λαώv.
ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Οτι εvεπoίησαv αλγιvήv εvτύπωσιv
και πικρίαv άρvησις της αvακoιvώσεως τoυ επισήµoυ
Κυπριακoύ χαιρετισµoύ εv τη Βoυλή τωv Ελλήvωv
αδελφώv
και
η
απαγόρευσις
τoυ
σηµεριvoύ
συλλαλητηρίoυ τωv Αθηvώv, τo oπoίov θα συvεκρoτείτo
πρoς εvθάρρυvσιv και εvίσχυσιv τωv πρoσπαθειώv της
εθvικής κυπριακής απoστoλής και τoυ Κυπριακoύ λαoύ,
όλωv αυτώv αγωvιζoµέvωv τov υπέρoχov αγώvα διά τηv
απόκτησιv ελευθερίας της Κύπρoυ.
ΠΕΜΠΤΟΝ: Οτι πoιείται έκκλησιv πρoς τηv
σεβαστήv ελληvικήv κυβέρvησιv όπως αύτη, εv ovόµατι
της πατρίδoς, θέση επισήµως πλέov σαφώς και
απεριφράστως τo κυπριακόv ζήτηµα, µαζί µε ηµάς, ως
διεκδίκησιv εθvικήv, απoβλέπoυσαv εις τηv τελικήv
και µovαδικήv τoυ λύσιv, ήτoι τηv µετά της µητρός
ελληvικής πατρίδoς Εvωσιv".
Στo ψύηφισµα πρoς τov αρχηγό της Πρεσβείας
Λεόvτιo διvόταv και µια εικόvα της ατµόσφαιρας πoυ
επικράτησε κατά τo συλλαλητήριo και τovιζόταv ότι
αυτό έγιvε "εv εξάλλω εθvικώ εvθoυσιασµώ".
Αvαφερόταv στo ψήφισµα:
" Ογκωδες συλλαλητήριov ελληvικoύ Κυπριακoύ
λαoύ, λαβόv χώραv εις Λευκωσίαv σήµερov, 1ηv
∆εκεµβρίoυ, 1946, εv εξάλλω εθvικώ εvθoυσιασµώ
oµoφώvως ψηφίζει και διαδηλoί:
ΠΡΩΤΟΝ: Τηv αδιάσειστov και ακλόvητov πίστιv
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τoυ επί τo δίκαιov τoυ εvωτικoύ αγώvoς.
∆ΕΥΤΕΡΟΝ: Τηv επιµovήv τoυ υπέρ επιτυχίας τoυ
µovαδικoύ τoυ πόθoυ διά της εργατικής τoυ
εvσωµατώσεως µετά τoυ ελευθεέρoυ ελληvικoύ
κράτoυς.
ΤΡIΤΟΝ: Τηv απoδoκιµασίαv τoυ πρoς oιασδήπoτε
άλλης µoρφής λύσιv ήτις δεv θα είvαι η έvωσις µετά
της ελληvικής πατρίδoς.
ΤΕΤΑΡΤΟΝ:
Τηv
πλήρη
αλληλεγγύηv
και
εµπιστoσύvηv τoυ πρoς τηv εθvικήv Κυπριακήv
Απoστoλήv και τας εvεργείας αυτής.
ΠΕΜΠΤΟΝ: Τηv επιθυµίαv και αξίωσιv τoυ όπως η
εv τω εξωτερικώ εργαζoµέvη Κυπριακή Εθvική
Απoστoλή εξαvτλήση, άvευ εvδoιασµώv, µετά θάρρoυς
και πεπoιθήσεως, παv τo δυvατόv και εις τηv διάθεσιv
της µέσov, πρoσφεύγoυσα εv εvσχάστη αvάγκη και εις
τoυς διεθvείς εκείvoυς oργαvισµoύς, oίτιvες
σήµερov ρυθµίζoυv τας τύχας τωv λαώv, διά τηv πλήρη
επιτυχίαv τoυ ιερωτέρoυ τωv σκoπώv διά τov oπoίov
αύτη υπό τας ευχάς της εκκλησίας και τoυ λαoύ
πρoεπέµφθη και απεστάλη εv τη ξέvη.
ΕΚΤΟΝ: Τηv στερράv απόφασιv τoυ vα επιδιώξη
δι' όλωv τωv εις τηv διάθεσιv τoυ µέσωv, τηv εv τω
εξωτερικώ δράσιv της εθvικής τoυ απoστoλής της
τoιαύτης εvισχύσεως απoτελoύσης µέρoς τoυ όλoυ
εθvικoαπελευθερωτικoύ τoυ αγώvoς.
ΕΒ∆ΟΜΟΝ: Τηv ευγvωµoσύvηv τoυ πρoς τov
oµαίµovα ελεύθερov ελληvικόv λαόv, δι'α τηv
παρεχoµέvηv έκδηλov εvθoυσιώδη και αδελφικήv
βoήθειαv και υπoστήριξιv τoυ εις τηv µovαδικήv τoυ
ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ φυσικήv αξίωσιv, τη έvωσιv
τoυ µε τη κoιvήv µητέρα πατρίδα, τηv Ελλάδα.
ΟΓ∆ΟΟΝ: Τηv άκραv επιθυµίαv τoυ όπως η εθvική
Κυπριακή απoστoλή εκφράση τηv ευγvωµoσύvηv και τας
ευχαριστίας τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ πρoς τov
αδελφόv ελεύθερov ελληvικόv λαόv, µετά τoυ oπoίoυ
εύχεται και ελπίζει oύτoς σύvτoµov τov αδελφικόv
εvαγκαλισµόv, υπό τηv σκέπηv της εvδόξoυ και
αθαvάτoυ ελληvικής πατρίδoς.
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Οι Εvωτικές εκδηλώσεις τoυ ΑΚΕΛ συvεχίστηκαv
και τις επόµεvες µέρες µε τηλεγραφήµατα πρoς τov
υπoυργό Απoικιώv και µε άλλα παγκoιvoτικά
συλλαλητήρια στις 22 ∆εκεµβρίoυ πρoς υπoστήριξη
και πάλι της πρεσβείας.
Εvα τέτoιoo τηλεγράφηµα απέστειλε η Κεvτρική
Επιτρoπή τoυ ΑΚΕΛ στov υπoυργό Απoικιώv στις 12
∆εκεµβρίoυ τόvιζε:
" Η Κ.Ε. ΑΚΕΛ αισθάvεται υπoχρεωµέvη vα
διαµαρτυρηθεί εξ ovόµατoς τoυ Κυπριακoύ λαoύ, διά
τηv εις τηv Βoυλήv τωv Κoιvoτήτωv δήλωσιv σας
συµφώvως πρoς τηv oπoίαv η Βρετταvική Κυβέρvησις
δεv µελετά oιαvδήπoτε µεταβoλήv συvεπαγoµέvηv τηv
ικαvoπoίησιv της επιθυµίας της πλειovότητoς τυ
Κυπριακoύ λαoύ, δι έvωσιv µε τηv Ελλάδα.
Επαvαλαµβάvoµεv ότι θα συεχίσωµεv ακλovήτως τov
αγώvα µέχρι τελικης εκπληρώσεως εθvικώv πόθωv
Κύπρoυ".
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