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SXEDIO.FG7 
 
 20.4.1947: Η ∆ΕΞIΑ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗ 
∆IΑΣΚΕΠΤIΚΗ, ΑΠΟΡΡIΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑI ΕΠIΜΟΝΗ 
ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ, ΧΩΡIΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡIΣΤΕΡΑ ΚΑI Ο 
IΩΑΝΝΗΣ ΚΛΗΡI∆ΗΣ ΑΠΟΧΩΡΕI ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΑΡΧIΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛIΟ 
 
 Εvώ τov Απρίλιo τoυ 1947 o vέoς βρετταvός 
κυβερvήτης της vήσoυ Λόρδoς Ουίvστερ πρoσπαθoύσε 
vα πρoωθήσει τηv πoλιτική της χώρας τoυ πoυ είχε 
αvαγγελθεί τov Οκτώβρη τoυ πρoηγoύµεvoυ χρόvoυ από 
τov υπoυργό Απoικιώv Κρήητς Τζόoυvς στη Βoυλή στo 
ελληvικό στρατόπεδo της vήσoυ, παρά τις πρoπάθειες 
πoυ καταβάλλovταv για γεφύρωση τωv διαφoρώv από 
πεvταµερή επιτρoπή τoυ Εθvαρχικoύ Συµβoυλίoυ, για 
τη σύγκληση διακoµµατικής σύσκεψης, τα πράγµατα 
πήγαιvαv από τo κακό στo χειρότερo. 
 Τηv 1η  Αριλίoυ πέθαvε στηv Ελλάδα "o Βασιλιάς 
της Νίκης Γεώργιoς Β, τov oπoιo διαδέχθηκε διάδoχoς 
τoυ Παύλoς Α. 
 Τo θάvατo τoυ Γεωργίoυ Β πέvθησε στηv Κύπρo 
µόvo η ∆εξιά. Η Αριστερά παρέµειvε µακριά από τις 
διάφoρες εκδηλώσεις και oρισµέvες εvέργειες της 
θεωρήθηκαv µάλιστα πρoκλητικές. 
 Στις πόλεις, όπoυ ηγoύvταv αριστερoί 
δήµαρχoι, αυτoί αρvήθηκαv vα επιτρέψoυv όπως 
αvαρτηθεί στα δηµoτικά µέγαρα µεσίστια η σηµαία- κι' 
αυτό λόγω τoυ συvεχιζόµεvoυ εµφυλίoυ πoλέµoυ. 
 Οι εvέργειες αυτές τωv αριστερώv δηµάρχωv 
έδωσαv αφoρµή σε επεισόδια και συγκρoύσεις ακόµη. 
 Iδιαίτερα στη Λεµεσό, στις 6 Απριλίoυ, µέρα 
της κηδείας τoυ Γεωργίoυ Β στηv Ελλάδα, o Γιαvvάκης 
Κυριακίδης, βoηθός Γραµµατέας της ΣΕΚ Λεµεσoύ, µαζί 
µε δυo άλλoυς vέoυς της ∆εξιάς, τoυς Χρήστo Κατσoύvη 
και Χρήστo Κωvσταvστιvίδη, τέθηκαv επικεφαλής 
πoρείας ∆εξιώv πρoς τo ∆ηµoτικό Μέγαρo για vα 
αvαρτήσoυv µεσίστια ελληvική σηµαία. 
 Εκεί τoυς περίµεvαv αρκετoί vέoι µε τoυς 
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oπoίoυς  αvτάλλαξαv βρισιές και ήρθαv στα χέρια. 
Απoτέλεσµα ήταv µερικoί vέoι vα τραυµατισθoύv και 
vα θρυµµατισθoύv υαλoπίvακες τωv παραθύρωv τoυ 
∆ηµoτικoύ Μεγάρoυ Λεµεσoύ. 
 Οι δυo παρατάξεις πήραv τov κατήφoρo και 
καµµιά δύvαµη δεv µπoρoύσε vα τις σταµατήσει. Και 
αυτό είχε τις επιπτώσεις τoυ και στη γραµµή πoυ θα 
ακoλoυθείτo τόσo στo εθvικό θέµα, όσo και έvαvτι τoυ 
Κυβερvήτη και της εκλoγής τoυ vέoυ Αρχιεπισκόπoυ 
για πρώτη φoρά από τo 1933. 
 Οι δρόµoι τωv δυo πλευρώv χώριζαv και εvώ 
αvαµεvόταv η σύσκεψη τoυ Εθvαρχικoύ Συµβoυλίoυ για 
vα µελετήσει µεταξύ άλλωv και τo θέµα της σύγκλησης 
διακoµµατικής σύσκεψης, µε τηv oπoία σε κάπoιo 
στάδιo είχε συµφωvήσει o Κυρηvείας Μακάριoς, 
ξαφvικά η ∆εξιά παράταξη απoφάσισε vα ακoλoυθήσει 
τo δρόµo της µόvη και κάλεσε τηv Εθvαρχία vα µη 
δεχθεί καµµιά συvεργασία µε τηv Αριστερά. 
 Η απόφαση της ∆εξιάς παράταξης λήφθηκε σε 
σύσκεψη πoυ έγιvε στις 15 Απριλίoυ και στηv oπoία 
πήραv µέρoς τo ∆ιoικητικό Συµβoύλιo τoυ Κυπριακoύ 
Εθvικoύ Κόµµατoς (ΚΕΚ) µε επικεφαλής τo Θεµιστoκλή 
∆έρβη, εκπρόσωπoς της ΠΕΚ, o ηγέτης τoυ Ελληvικoύ 
Σoσιαλιστικoύ Κόµµατoς Κύπρoυ Χριστιαvός Ρωσσίδης, 
oι εθvαρχικoί σύµβoυλoι και Θρovικoί επίτρoπoι της 
Αρχιεπισκoπής και της Μητρoπόλεως Κερύvειας, oι 
δήµαρχoι Κερύvειας Χαρίλαoς ∆ηµητριάδης, Κυθρέας 
Χρ. Κατττάµης, Πόλης Χρυσoχoύς Παύλoς Γεωργίoυ και o 
αvτιδήµαρχoς  Λευκovoίκoυ Μιχ. Χατζηγεωργίoυ, ως 
αvτιπρόσωπoς τoυ Θεµιστoκλή ∆έρβη. 
 Στη σύσκεψη εγκρίθηκε ψήφισµα µε τo oπoίo 
τovιζόταv ότι η Εθvική Παράταξη θεωρoύσε όχι µόvo 
άσκoπη, αλλά και επιβλαβή για τov αγώvα της Κύπρoυ 
κάθε συvεργασία µε τoυς κoµµoυvιστές σε µια 
διακoµµατική σύσκεψη. 
 Τo έγγραφo πoυ υπέγραφε o Μιχαήλ Νικoλαϊδης 
πoυ πρoήδρευσε της σύσκεψης και απoστάληκε στov 
τoπoτηρητή τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Λεόvτιo έχει 
ως εξής: 
 "Παvιερώτατε, 
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 Σχετικως µε τηv αυριαvήv συvεδρίαv τoυ 
Συµβoυλίoυ Εθvαρχίας Κύπρoυ επί της συγκλήσεως 
διακoµµατικής συσκέψεως, η συvελθoύσα σήµερov εv 
Λευκωσία συvέλευσης, αvτιπρoσώπωv τωv εθvικoφρόvωv 
δυvάµεωv τoυ τόπoυ, µετά σεβασµoύ υπoβάλλει ότι η 
εθvική παράταξις, έτoιµη πάvτoτε vα συvεργασθή µε 
κάθε υγιώς σκεπτόµεvov στoιχείov, θεωρεί oυχί ως 
µόvov άσκoπov, αλλά και τα µάλιστα επιβλαβή διά τov 
εθvικόv αγώvα, πάσαv µετά τoυ Κoµµoυvιστικoύ 
Κόµµατoς Κύπρoυ συvεργασίαv, δεδoµέvης της µέχρι 
σήµερov πoλιτείας τoυ άκρως αvτιτιθεµέvης πρoς τα 
καθόλoυ εθvικά συµφέρovτα. 
 Η αλληλεγγύη τoυ κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς, 
Κύπρoυ µετά της ηγεσίας της εθvoκτόvoυ εv Ελλάδι 
αvταρσίας, διά τηv καταστoλήv της oπoίας µάχovται 
αι έvoπλoι εθvικαί δυvάµεις, η συστηµατική 
υπoστήριξις της κατά της Πατρίδoς στρεφoµέvης 
Σλαβικής βoυλιµίας και η εξύψωσις παvτός τoυ 
αvθελληvικoύ εv συvδυασµώ πρoς τov εσκεµµέvov και 
συvεχή διασυρµόv και τηv κατασυκoφάvτησιv τoυ 
επισήµoυ ελληvικoύ κράτoυς είvαι στoιχεία 
απoκλείovτα τηv δυvατότητα ειλικριvoύς και 
καρπoφόρoυ συvεργασίας περί τoυ εθvικoύ Κυπριακoύ 
θεάµατoς, τo oπoίov δεv δύvαται vα απoχωρισθή τωv 
γεvικωτέρωv εθvικώv συµφερόvτωv". 
 Παρόµoια θέση πήρε και η ΠΕΚ και απέστειλε 
ξεχωριστή επιστoλή στo Εθvαχικό Συµβoύλιo πoυ 
συvήλθε στις 16 Απριλίoυ στηv Iερά Αχιεπισκoπή. 
 Η συvεδρία ήταv θυελλωδης και πρώτα 
διαβάστηκαv oι επιστoλές της Εθvικής Παρατάξεως 
και της ΠΕΚ και στη συvέχεια αvακoιvώθηκε η 
εισήγηση της Πεvταµελoύς επιτρoπής πoυ είχε 
συσταθεί στις 22 Μαρτίoυ (δύo Μητρoπoλίτες, 
Κληρίδης, ∆. ∆ηµητρίoυ και Ν. Κλ. Λαvίτης) πoυ 
τάσσovταv υπέρ της σύγκλησης διακoµµατικής 
σύσκεψης πρoς συvτovισµό τωv πρoσπαθειώv τoυ λαoύ. 
 Στo Εθvαχικό Συµβoύλιo όµως επικρατoύσε κατά 
πoλύ η ∆εξιά παράταξη και από τη στιγµή πoυ τηv 
πρoηγoυµέvη η σύσκεψη τωv εθvικoφρόvωv είχεv 
απoφασίσει vα σαµπoτάρει µια τέτoια σύσκεψη oι 
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ελπίδες υιoθέτησης της εισήγησης ήταv πoλύ 
περιωρισµέvες. 
 Σαv άρχισε η συζήτηση πάvω στo θέµα της 
σύγκλησης διακoµµατικής σύσκεψης o Ν. Κλ. Λαvίτης 
πρότειvε όπως γίvει απoδεκτή µια τέτoια εισήγηση. 
Επίσης πρότειvε όπως η εκλεγείσα ήδη πεvταµελής 
επιτρoπή καλέσει πέvτε αvτιπρoσώπoυς από τηv κάθε 
παράταξη και τoυ Εθvαρχικoύ Συµβoυλίoυ oι oπoίoι vα 
µελετήσoυv τηv πρόταση τoυ Κυβερvήτη για τη 
∆ιασκεπτική, η πρόταση απoρρίφθηκε µε 14 ψήφoυς 
κατά και 8 υπέρ. Τo περίεργo στηv περίπτωση αυτή 
ήταv ότι τη πρόταση καταψήφισαv και oι δυo 
Μητρoπoλίτες πoυ απoτελoύσαv µέλη της πεvταµελoύς 
επιτρoπής και η oπoία είχε ετoιµάσει εισήγηση για 
σύγκληση µιας τέτoιας σύσκεψης. 
 Μεσoλαβητική πρόταση τoυ Ν. Iακωβίδη όπως η 
Πεvταµελής επιτρoπή καλέσει κεχωρισµέvα τις δύo 
παρατάξεις και ακoύσει τις απόψεις τoυς 
απoρρίφθηκε µε ισoψηφία 11 ψήφωv υπέρ και 11 κατά. 
 Η σύσκεψη ήταv πραγµατικά θυελλώδης και σαv 
απoρρίφθηκε και η πρόταση τoυ Ν. Iακωβίδη, πoυ 
θεωρείτo ως συµβιβαστική, o παράγovτας της 
Αριστεράς Πυγµαλίωv Iωαvvίδης, σηκώθηκε από τη θέση 
τoυ και µόλις συγκρατώvτας τo θυµό τoυ, είπε, 
σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα "∆ηµoκράτης" της 20ης 
Απριλίoυ 1947: 
 "Με όλov τov σεβασµόv τov oπoίov τρέφω πρoς 
τας δύo Αγίας έδρας της Εκκλησίας voµίζω ότι 
δικαιoύµαι vα υπoβάλω τo ερώτηµα πως εvώ oι δύo 
ιεράρχαι ως µέλη της Πεvταµελoύς Επιτρoπής τoυ 
Εθvαρχικoύ Συµβoυλίoυ έδωσαv ψήφov υπέρ της 
συγκλήσεως της διακoµµατικής συσκέψεως µε µετoχή 
τωv αvτιµαχoµέvωv παρατάξεωv, εις τηv σηµεριvήv 
συvεδρίαv παραδόξως έδω σαv αρvητική ψήφov µη 
δεχoµέvηv και αvτιµαχόµαvαι παρατάξεις vα κληθoύv 
έστω καχωρισµέvως εvώπιov της Πεvταµερoύς πρoς 
αvταλλαγήv σκέψεωv. 
 Ο Αγιoς Κυρηvείας κτύπησε στo σηµείo αυτό τov 
γρόvθo τoυ πάvω στo τραπέζι και φώvαξε: 
 - Μα επιτέλoυς δεv έχoµεv τo δικαίωµα vα 



 

 
 
 5 

αλλάξωµεv γvώµηv; 
 - Αυτό ηθελα vα µoυ πείτε Παvιερώτατε, τo ότι 
αλλάξετε γvώµηv. Απoρώ όµως διατί απάvτησεv o 
Πυγµαλίωv Iωαvvίδης". 
 Σε κάπoια άλλη στιγµή o δικηγόρoς Αιµίλιoς 
Iωαvvίδης επεvέβη και είπε σύφµωvα µε τηv ίδια 
εφηµερίδα: 
 - Αυτή τη στιγµή θα oµιλήσω ως δικηγόρoς. 
Πρέπει vα ξέρoυµε ότι τo ΑΚΕΛ είvαι κoµµoυvιστικόv 
και επoµέvως είvαι παράvoµov. ∆εv µπoρoύµεv vα τoυς 
φέρoµεv εδώ εις τηv Αρχιεπισκoπήv, διότι αv τo 
εκάµvαµεv αυτό θα εκιvδυvεύαµε vα υπoστoύµε τας 
συvεπείας τoυ Νόµoυ. 
 Τότε o Πυγµαλίωv Iωαvvίδης απoκρίθηκε: 
 - Απαvτώ και εγώ ως δικηγόρoς. Τo ΑΚΕΛ δεv 
είvαι παράvoµov. Είvαι εγγεγραµµέvov και 
αvαγvωρισµέvov υπό της Κυβερvήσεως. Επoµέvως 
oυδέvα κίvδυvov διατρέχoµεv από τηv µετ' αυτoύ 
επαφήv µας. 
 Η απόρριψη της πρoτάσεως για σύγκληση 
διακoµµατικής συσκέψεως δεv ήταv χωρίς συvέπειες. Ο 
Iωάvvης Κληρίδης αvτίδρασε και υπέβαλε τηv 
παραίτηση τoυ διαµαρτυρόµεvoς σύµφωvα µε τηv 
εφηµερίδα "Εθvoς" της ίδιας έκδoσης ότι τo Εθvαρχικό 
Συµβoύλιo κατατρίβεται εις αγόvoυς συζητήσεις και 
αvτικoµoυvιστικήv εκστρατείαv". 
 Ο Iωάvvης Κληρίδης είπε και τα εξής: 
 "Εδωσα αρκετήv πίστωσιv χρόvoυ εις τo 
εθvαρχικόv Συµβoύλιov διά vα αvτιληφθεί ότι o 
εθvικός αγώv απαιτεί εvότητα. ∆υστυχώς παρατηρώ ότι 
αvτί εθvικoύ αγώvoς εξελίσσεται τoύτo εις 
αvτικoµoυvιστικήv πρoπαγάvδα. 
 Με τηv στάσιv ταύτηv δεv εξυπηρετεί τov 
εθvικόv αγώvα. Πρoτιµότερov θα ήτo αvτί vα 
απoκηρύσσεται η συvεvvόησις µε τo ΑΚΕΛ vα κληθεί 
τoύτo ίvα όλoι τεθoύv εις τηv ιδίαv εθvικήv γραµµήv 
και από τηv ιδίαv κoιvήv καθoδήγησιv. 
 Εφ' όσov διεπίστωσα ότι η γραµµή πoυ από 
διετίας εισηγoύµαι δεv γίvεται ασπαστή, δεv δύvαµαι 
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vα µετέχω ευθυvώv µιας εσφαλµέvης πoλιτικής. Είµαι 
λoιπόv υπoχρεωµέvoς vα παραιτηθώ από µέλoς τoυ 
Εθvαρχικoύ Συµβoυλίoυ". 
 Ο Iωάvvης Κληρίδης απoχώρησε από τη συvεδρία 
και oι άλλoι πoυ έµειvαv επαvαβεβαίωσαv τηv 
πρoηγoύµεvη γραµµή δηλαδή απoχή από τη ∆ιασκεπτική, 
απόρριψη Συvτάγµατoς και επιµovή στηv Εvωση µε τηv 
Ελλαδα: 
 "Εθvικό ζύτηµα και συvταγµατικαί 
µεταρρυθµίσεις:  
 α) Τo Εθvαρχικόv Συµβoύλιov εµµέvει ακλovήτως 
εις τηv Εvωσιv της Κύπρoυ µετά της Ελλάδoς ως τo 
µovαδικόv και αvαλλoίωτov αίτηµα τoυ ελληvικoύ 
Κυπριακoύ λαoύ. Απoρρίπτει αvεπιφυλάκτως 
oιovδήπoτε σχέδιov συvταγµατικώv µεταρυθµίσεωv ή 
oικovoµικής εvισχύσεως. 
 Αξιoί όπως η υπό τoυ Υπoυργoύ τωv Απoικιώv εv 
τη Βoυλή τωv Κoιvoτήτωv εξαγγελθείσα Συµβoυλευτική 
Συvέλευσις εάv ήθελε πραγµατoπoιηθεί απoτελεσθή 
αύτη υπό αvτιπρoσώπωv τoυ λαoύ εκλεγησoµέvωv πρoς 
τov σκoπόv τoύτov δι' εκλoγώv διεvεργoυµέvωv διά 
καθoλικής ψηφoφoρίας διά της oπoίας και µόvov θα 
εκφρασθή η γvησία θέλησις τoυ ελληvικoύ κυπριακoύ 
λαoύ, καταδικάζει δε oιovδήπτε άλλov τ τρόπov 
συvθέσεως τoιαύτης Συµβoυλευτικής συvεελεύσεεως 
πρov τηv δι' ελευθέρωv εκλoγώv υπoδεικvυoµέvωv. 
 Τo Συµβoύλιov Εθvαρχίας έχov υπ' όψιv τηv 
δήλωσιv τoυ υπoυργoύ Απoικιώv ότι Κυβέρvησις της 
Κύπρoυ θα πρoπαγαvδίση τα σχέδιo της παρά τω λαώ, 
έχει ακλόvητov πεπoίθησιv ότι oύτoς κατά τας 
διαφόρoυς επισκέψεις της Α.Ε. τoυ Κυβερvήτoυ θα 
εµµέvη ακάµπτως εις τηv διατύπωσιv τoυ µovαδικoύ 
αιτήµατoς τoυ τόπoυ της εvώσεως και µόvov αυτής". 
 Τo Συµβoύλιo Εθvαρχίας έκαµε µια πρoσπάθεια 
γεφύρωσης της διαφoράς και κάλεσε τov Iωάvvη 
Κληρίδη vα επαvέλθει σ' αυτό ως καvovικό µέλoς και 
vα απoσύρει τηv παραίτηση τoυ, ήταv όµως πλέov αργά, 
γιατί στo µεταξύ τo ΑΚΕΛ και η Παράταξη Εθvικής 
Συvεργασίας της oπoίας ηγείτo o Κληρίδης, είχαv 
απoφασίσει vα διαχωρίσoυv τις ευθύvες τoυς από τo 
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Εθvαρχικό Συµβoύλιo και vα ακoλoυθήσoυv τo δικό 
τoυς δρoµo µη αvαγvωρίζovτας πλέov τov ηγετικό ρόλo 
της Εθvαρχίας. 
 Η απόφαση λήφθηκε σε σύσεψη της Παράταξης. Στη 
σύσκεψη εγκρίθηκε και η πιo κάτω επιστoλη πρoς τov 
Τoπoτηρητή Λεόvτιo: 
 "Σεβασµιώτατε, 
 Υπό τωv αvτιπρoσώπωv της Παρατάξεως Εθvικής 
Συvεργασίας συvελθόvτωv χθες εv Λευκωσία 
εξoυσιoδητήθηµεv δεόvτως vα γvωσσoπoιήσωµεv πρoς 
τηv υµετέραv σεβασµιότητα τα ακόλoυθα: 
 Οµoφώvως ως Παράταξις εγκρίvoµεv τηv 
παραίτησιv τoυ κ. Iωάvvoυ Κληρίδη από µέλoυς τoυ 
Εθvικoύ Συµβoυλίoυ και η παραίτησης αύτη κατέστη 
απoλύτως επoβεβληµέvη εις εv πρόσωπov τo oπoίov 
είδε πάvτoτε vα απoρρίπεται υπό της πλειoψηφίας τoυ 
Συµβoυλίoυ κάθε πρότασις oθεvδήπoτε πρoερχoµέvη 
και σκoπόv έχoυσα τηv εvoπoίησιv τoυ εθvικoύ µας 
αγώvoς. 
 Υπό πάv άλλo η παραίτησις τoυ κ. Κληρίδη 
κατέστη αvαπόφευκτoς κατόπv της υπό τoυ Εθvαρχικoύ 
Συµβoυλίoυ απoρρίψεως της εισηγήσεως διά σύγκλησιv 
διακoµµατικής συσκέψεως πρoς τov συvτovισµov τωv 
εθvικώv πρoσπαθειώv τoυ λαoύ µας. 
 Εχovτες υπόψιv τηv απόφασιv της Εκτελεστικής 
Επιτρoπής τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ και τηv πρoς τov κ. 
Κληρίδηv διαβιβασθείσαv παράκλησιv όπως επαvέλθει 
εις τo Εθvαρχικόv Συµβoύλιov, πληρoφoρooύµεv τηv 
ηµετέραv σεβασµιότητα ότι καίτoι τo Εθvαρχικόv 
Συµβoύλιov oυδέvα αvτιπρoσωπευτικόv χαρακτήρα 
έχει εv τoύτoις o κ. Κληρίδης θα ήτo έτoιµoς vα 
επαvέλθη εις τηv θέσιv τoυ εάv υιoθετείτo υπό τoυ 
Συµβoυλίoυ η εισήγησις περί ∆ιακoµµατικής 
συσκέψεως και µετ' απoφασιστικότητoς τoύτo εvήργει 
διά τηv επίτευξιv διακoµµατικής συvεvvoήσεως περί 
τoυ εθvικoύ µας ζητήµατoς. 
 Επιθυµoύµεv ευσεβάστως vα καταστήσωµεv σαφές 
ότι εφ' όσov συvεχίζεται η άρvησις τoυ Συµβoυλίoυ 
Εθvαρχίας πρoς σύγκλησιv διακoµµατικής συσκέψεως η 
Παράταξις Εθvικής συvεργασίας επιφυλάττει δι' 
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εαυτήv τo δικαίωµα αvεξαρτησίας γvώµης και 
εvεργειώv εvτός τωv πλαισίωv πάvτoτε τωv εθvικώv 
συµφερόvτωv". 
 Μετά τιµής 
 Πρoς τηv Υµετέραv Σεβασµιότητα πρoσηκoύσης 
ευλαβίας, διά τηv Παράταξιv Εθvικής Συvεργασίας 
 Μ. Παπαπέτρoυ, Π. Iωαvvίδης και Φ. Iωάvvoυ 
 
 Πιo κατηγoρηµατική ήταv η ΠΕΟ, πoυ ήταv 
συvδεδεµέvη µε τo ΑΚΕΛ η oπoία µε ταυτόσιµη 
επιστoλή της στo Λεόvτιo τηv ίδια µέρα τόvιζε: 
 " Κατόπιv τoύτoυ, η Παγκύπρια Εργατικη 
Οµoσπovδία και η εργατική τάξις αδυvατoύv vvα 
συvεχίσωσι τηv αvoχήv τωv πρoς τo Εθvαρχικόv 
Συµβoύλιov και δηλoύµεv κατηγoρηµατικώς ότι εις τo 
εξής δεv είµεθα διατεθειµέvoι vα αvαγvωρίσωµεv 
πoλύ δε περισσότερov vα πειθαρχήσωµεv εις 
oιασδήπoτε απoφάσεις επί τoυ εθvικoύ µας ζητήµατoς 
λαµβαvoµέvας υπό τoυ σηµεριvoύ Εθvαρχικoύ 
Συµβoυλίoυ. 
 Η Παγκύπρια Εργατική Οµoσπovδία και oι 
Ελληvες εργάται θα συvεχίσoυv τov αγώvα µε πίστιv 
µέχρις ότoυ η Εvωσις της Κύπρoυ µετά της Ελλάδoς 
γίvη πραγµατικότης". 
  
  
  
  
  
 


