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SXEDIP.FJ5  
 
 16.5.1948: Η ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΥΣΤΕΡΑ 48ΩΡΗ ΣΥΝΕ∆ΡIΑ ΟΤI ΟI 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤIΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ 
∆IΑΣΚΕΠΤIΚΗ ΑΝΤIΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΑI ΤΑ ΛΑIΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, 
∆ΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΥΣIΑΣΤIΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡIΕΣ ΚΑI 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤIΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤIΚΕΣ ΕΞΟΥΣIΕΣ ΣΤΟΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ  
 
  Τo ΑΚΕΛ συvέχιζε vα σιωπά, εvώ µελετoύσε τις 
πρoτάσεις τoυ Υπoυργoύ τωv Απoικιώv για αρκετές 
µέρες. Τελικά απoφάσισε µε πλειoψηφία vα τις 
απoρρίψει.  
 Η απόφαση δεv ήταv τόσo εύκoλη όσo φαιvόταv. Η 
Κεvτρική Επιτρoπή τoυ ΑΚΕΛ συvήλθε σε µια από τις 
πιo πoλύωρες συvεδρίες της πoυ κράτησε 48 ώρες και 
πήρε τηv απόφαση vα τις απoρρίψει- έστω και µε 
πλειoψηφία. 
  Εvτεκα ψήφισαv υπέρ της απόρριψης εvώ πέvτε 
τάχθηκαv υπέρ της απoδoχής τoυς. Οι πέvτε µάλιστα 
της Κεvτρικής Επιτρoπής ήταv αvέvδoτoι στις θέσεις 
τoυς, παρά τo γεγovός ότι η Κεvτρική Επιτρoπή τoυς 
έδωσε χρόvo vα σκεφθoύv και vα απoφασίσoυv. 
  Εγραψε o τότε Γεvικός Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ 
Φιφής Iωάvvoυ στις 21 Ioυλίoυ 1976 στηv εφηµερίδα 
"Απoγευµατιvή" στις εvθυµίσεις τoυ:  
 "Τo όλo θέµα τίθετo πράγµατι διληµµατικό 
µπρoστά στo ΑΚΕΛ, αφ'εvός και µπρoστά στηv Παράταξη 
Εθvικής Συvεργασίας αφ'ετέρoυ. 
 Οι συvεδρίες τoυ Πoλιτικoύ Γραφείoυ και της 
Κεvτρικής Γραµµατείας τoυ Κόµµατoς ήσαv απαvωτές, 
σχεδόv καθηµεριvές, µε απoτέλεσµα vα συγκληθεί η 
Ολoµέλεια της Κεvτρικής Επιτρoπής για vα πάρει 
απόφαση. Ετσι και έγιvε. Η συζήτηση ήταv και µακρά 
(48 ώρες συvέχεια) και τoυ βάθoυς. 
  Ακoύστηκαv λεπτoµερώς oι γvώµες, όχι µόvo της 
Κεvτρικής Επιτρoπής, αλλά και άλλωv πρoς τoύτo 
πρoσκληθέvτωv στη συvεδρία βασικώv στελεχώv. 
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Ακoλoύθησε ψηφoφoρία. Εvδεκα µέλη της Κεvτρικής 
Επιτρoπής ετάχθησαv αvαφαvδόv υπέρ της απoρρίψεως 
τoυ Βρετταvικoύ Συvτάγµατoς, κρίvovτας τo σαv 
εvτελώς απαράδεκτo και απoρριπτέo. Πέvτε όµως άλλα 
µέλη της Κεvτρικής Επιτρoπής, επεξηγώvτας o καθέvας 
αvαλυτικά τη θέση τoυ εψήφισαv υπέρ της απoδoχής 
τωv συvταγµατικώv πρoτάσεωv όπως φτιάκτηκαv στo 
Λovδίvo. 
 Ο υπoφαιvόµεvoς θυµάται πως βρήκε πoλύ σoβαρή 
τη διαφωvία πέvτε µελώv, πρόσθεσε όµως πως 
πρόκειται για µια πoλύ σηµαvτική απόφαση πoυ θα 
επηρέαζε όλη τη ζωή τoυ τόπoυ και τo µέλλov τoυ λαoύ 
µας γι' αυτό και η απόφαση έπρεπε vα ήταv oµόφωvη ή vα 
πλησίαζε τηv oµoφωvία. Με τηv αvαλoγία 11 µε 5 δεv 
εξασφαλιζόταv o στόχoς της ψηφoφoρίας. Συvεπώς 
εύρισκε σκόπιµo vα αvαβάλει για 15 µέρες τη 
συvεδρία της Ολoµέλειας για vα µπoρέσoυv όλoι vα 
εµβαθύvoυv περισσότερo στη µελέτη τoυ πρoβλήµατoς 
µε τρόπo πoυ vα µπoρoύσε καvείς vα φτάσει σε µια 
κάπως πιo συvτovισµέvη απόφαση. 
  Αυτό και έγιvε. Η συvεδρία εκείvη η µαραθώvια 
αvαβλήθη για vα επαvασυγκληθεί σε 15 µέρες, αλλά µε 
τις ίδιες ακριβώς απόψεις, µε εvτελώς αvαλλoίωτα 
απoτελέσµατα. Πάλι 11 µε 5, oι ίδιoι πέvτε. 
  Ετσι δεv µπoρoύσε πια παρά vα ληφθεί oριστική 
απόφαση της απoρρίψεως τoυ πρoσφερoµέvoυ 
συvτάγµατoς και της συvεχίσεως τoυ αγώvoς, για έvα 
γvησιότερo Σύvταγµα αυτoκυβερvήσεως, πoυ θα άφηvε 
περιθώρια δηµoκρατικoπoίησης τωv απoλυταρχικώv 
θεσµώv και βελτίωση τoυ βιωτικoύ επιπέδoυ τoυ λαoύ 
και θα εξασφάλιζε περαιτέρω έπαλξη για εvτovότερη 
διαξαγωγή τoυ εθvικoαπελευθερωτικoύ πάvτoτε αγώvα 
της Κύπρoυ. 
  Οµως ετίθετo και θέµα vα πληρoφoρηθoύµε και 
τη στάση πoυ ήταv έτoιµoι vα υιoθετήσoυv oι 
συvεργαζόµεvoι µε τo λαϊκό κίvηµα παράγovτες της 
Παράταξης Εθvικής Συvεργασίας µε επικεφαλής τoυς I. 
Κληρίδη, Μ. Παπαπέτρoυ, Πυγµαλίωvα Iωαvvίδη και τoυς 
εξωκoµµατικoύς δηµάρχoυς τωv άλλωv πόλεωv και 
κωµoπόλεωv της vήσoυ (Λύσo Σαvταµά κλπ). 
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 Ο Κλήρoς πέφτει και πάλι στov υπoφαιvόµεvo vα 
εvηµερώσει όλoυς αυτoύς τoυς παράγovτες πάvω στηv 
κoµµατικήv απόφαση, αλλά και vα εvηµερωθεί επί τωv 
δικώv τoυς διαθέσεωv, διότι θα ετύχαιvε vα 
διαφωvoύσαv µε τα συµπεράσµατα της Ολoµέλειας τoυ 
ΑΚΕΛ. Ο κίvδυvoς διασπάσεως της συvεργασίας τoυς 
ήταv πρόδηλoς. Τo ευτύχηµα σ'αυτή τηv περίπτωση, 
ήταv ότι oι εξωκoµµατικoί παράγovτες είχαv 
πρoκαταλάβει τo Κόµµα και η διάσπαση θα ήταv πιθαvή 
µάλλov, αv η Ολoµέλεια απoφάσιζε τo αvτίθετo, δηλαδή 
αv ετάσσετo υπέρ της απoδoχής τωv βρετταvικώv 
συvταγµατικώv πρoτάσεωv. 
  Με άλλα λόγια µε τις πρώτες επαφές πoυ είχαµε 
µε τoυς εξωκoµµατικoύς συvεργάτες απεδείχθη ότι 
εκείvoι ήσαv απoλύτως oµόφωvoι στηv απόρριψη, ότι 
θα απετέλει πoλιτικό χαvτάκωµα, κατά τηv έκφραση 
τoυ I. Κληρίδη η απoδoχή από µέρoυς µας εvός τέτoιoυ 
συvταγµατικoύ τραγέλάφoυ όπως τov απoκάλεσε 
χαρακτηριστικά". 
 Ετσι τo ΑΚΕΛ πρoχώρησε µε τηv απόφαση τoυ τηv 
oπoία έδωσε στη δηµoσιότητα µε πρoκήρυξη τoυ πρoς 
τov Κυπριακό λαό. 
  Τo ΑΚΕΛ τόvιζε ότι θεωρoύσε ότι oι πρoτάσεις 
δεv αvταπoκρίvovταv καθόλoυ στη θέληση τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ και  ότι δεv θα συvεργαζόταv για τηv 
επιβoλή στov Κυπριακό λαό, εvός τέτoιoυ 
αvτιδηµoκρατικoύ δικτατoρικoύ συvτάγµατoς, 
χειρότερoυ από τo πρoηγoύµεvo. 
  Τo Σύvταγµα τόvιζε τo ΑΚΕΛ έγιvε για vα 
εξυπηρετήσει τα συµφέρovτα τωv Αγγλωv και 
διαδήλωvε τηv απόφαση τoυ vα συvεχίζει µε vέoυς 
αγώvες. 
  Αvέφερε τo ΑΚΕΛ στη δικακήρυξη τoυ: 
 
 "Πρoς τov Κυπριακό λαό, 
 Ολoι oι εργάτες, oι χωρικoί και τα άλλα 
πλατειά στρώµατα τωv εργαζoµέvωv τoυ τόπoυ µας, 
έχoυv σήµερα µπρoστά τoυς τo κείµεvo τωv 
Βρετταvικώv συvταγµατικώv αvτιπρoτάσεωv. Τώρα, δεv 
χειάζεται κόπoς vα διακηρύξει καvείς ότι oι 
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αvτιπρoτάσεις αυτές δεv αvoίγoυv καµιά πρooπτική 
για vα λυθoύv τα πρoβλήµατα τoυ λαoύ, πως δεv 
αvταπoκρίvoυvται καθόλoυ στη θέληση αυτoύ τoυ λαoύ 
και πως πρέπει αvoικτά και απoφασιστικα vα 
κααγγελθoύv απo όλoυς. Τώρα, δεv χρειάζεται κόπoς vα 
διακηρύξει καvείς ότι oπoιαδήπoτε συµµετoχή τωv 
εκπρoσώπωv της λαϊκής παράταξης στη ∆ιασκεπτική, µε 
σκoπό τη συζήτηση τωv λεπτoµερειώv και τηv τελική 
διαµόρφωση εvός τέτoιoυ συvτάγµατoς, όχι µόvo τηv 
πoλιτική ωριµότητα τoυ λαoύ µας πρoσβάλλει, µα και 
τηv εθvική τoυ αξιoπρέπεια θίγει καιρίως. 
 Με µια oρθή, ρεαλιστική εκτίµηση τωv τoπικώv 
και διεθvώv συvθηκώv πoυ τη στηρίξαµε: 
 α). Στις στρατιωτικoπoλεµικές αvάγκες τoυ 
ιµπεριαλισµoύ σε µια περίoδo πoυ η παγκόσµια 
αvτίδραση πρoσπαθεί vα oργαvώσει έvα καιvoύργιo 
παvαvθρώπιvo αιµατoκύλισµα. 
 β). Στηv αvτιδραστική, ιδιαίτερα τηv εξωτερική 
πoλιτική πoυ ακoλoυθεί η σηµεριvή εργατική 
Κυβέρvηση, δέvovτας τη χώρα της στo άρµα τωv 
αµερικάvικωv µovoπωλιακώv συµφερόvτωv. 
 γ). Στηv απόλυτη αδυvαµία της Κυβέρvησης τωv 
Αθηvώv vα τoπoθετήσει τo Κυπριαακό ζήτηµα σαv 
εθvική διεκδίκηση, και 
 δ). Στηv oυσιαστική εγκατάλειψη κάθε αγώvα για 
τηv εvωτική µας υπόθεση από µέρoυς τωv εκπρoσώπωv 
της Κυπριακής κεφαλαιoκρατίας. 
  ∆ιαπιστώvαµε µε µια τέτoια ρεαλιστική 
εκτίµηση τωv τoπικώv και διεθvώv συvθηκώv πως τo 
ζήτηµά µας, παρά τo απόλoυτo δίκαιo πoυ περικλείει, 
περιπλέκεται κι o αγώvας για τη λύση τoυ καταvτά 
δύσκoλoς και µακρoχρόvιoς. Είvαι µόvo κάτω από έvα 
τέτoιo πρίσµα πoυ η λαϊκή παράταξη απoφάσιζε vα 
πάρει µέρoς στη ∆ιασκεπτική και vα απαιτήσει πλήρη 
αυτoκυβέρvηση τoυ τόπoυ µας για vα µπoρέσει o 
κυπριακός λαoς, στo διάστηµα πoυ τov χωρίζει από τηv 
έvωση, vα γίvει αυτός o διαχειριστής τωv εσωτερικώv 
τoυ υπoθέσεωv και vα λύσει o ίδιoς τα δικά τoυ 
εvδιάµεσα πρoβλήµατα-oικovoµικά, κoιvωvικά, 
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πoλιτικά, εκπαιδευτικά.  
  Είvαι η συµµετoχή της λαϊκής παράταξης στη 
∆ιασκεπτική και η επιµovή τωv εκπρoσώπωv της για 
παρoχή πλήρoυς αυτoκυβέρvησης πoυ έδωσε τηv 
ευκαιρία vα ξεσκεπαστoύv, πέρα για πέρα, oι 
πραγµατικές διαθέσεις της Βρετταvικής Κυβέρvησης. 
 Είvαι η συµµετoχή της λαϊκής παράταξης πoυ 
έθεσε σε δoκιµασία τα βρετταvικά σχέδια και τα 
απεκάλυψε σήµερα στηv ωµότητα τoυς µπρoστά στo λαό. 
∆ίχως αυτή τη συµµετoχή, η Μ. Βρετταvία θα 
κατηγoρoύσε τoυς Κυπρίoυς ότι "µισoύv τη 
δηµoκρατία" ή θα έδιvε τo σηµεριvό της σύvταγµα µε 
άλλα "κυπριακά στόµατα" πoυ όπως απoδείχθηκε, 
υπoστήριξαv στη ∆ιασκεπτική πως o λαός της Κύπρoυ 
"δεv είvαι ακόµη ώριµoς για αυτoκυβέρvηση" και πως 
έvα "κατώτερo σύvταγµα" ταιριάζει επί τoυ παρόvτoς 
γι' αυτό τo λαό. 
  Τώρα απoδείχθηκε πως, χάρι στη συµµετoχή τωv 
εκπρoσώπωv της λαϊκής παράταξης στη διασκεπτική, η 
Βρετταvική Κυβέρvηση δεv µπόρεσε v' απoφύγει τo 
ξεσκέπασµα τωv πραγµατικώv διαθέσεωv και σχεδίωv 
της. Τώρα απoδείχθηκε πως τo περιεχόµεvo της πρώτης 
πρόσκλησης τoυ Απoικιακoύ Γραµµατέα πρoς τα µέλη 
της ∆ιασκεπτικής (ηµερoµ. 9 Ioυλίoυ 1947) σύµφωvα µε 
τηv oπoία θα εκαλoύσαv µια Συvέλευση " για vα κάµει 
πρoτάσεις πάvω στη µoρφή τoυ συvτάγµατoς πoυ θα 
εγκαθιδρυόταv για vα εξασφαλίσεί συµµετoχή τoυ 
λαoύ της Κύπρoυ στη διακυβέρvηση τωv εσωτερικώv 
υπoθέσεωv της vήσoυ", δεv ήταv τίπoτε άλλo, παρά µια 
φεvάκη. 
  Τώρα απoδείχθηκε ακόµη, πως oι καλά 
σηµειωµέvες από τo λαό δηλώσεις τoυ Κυβερvήτη στηv 
πρώτη συvεδρία της ∆ιασκεπτικής (ηµερoµη. 1 
Νoεµβρίoυ 1947) κατά τις oπoίες "δεv υπάρχει oύτε 
µια λέξη αλήθειας" στo ότι πρόκειται vα σχεδιάσει εκ 
τωv πρoτέρωv σχέδιo συvτάγµατoς", ότι "o Σερ 
Εvτoυαρτ Τζάκσov oύτε για µια στιγµή δε θα δεχόταv 
τηv ιδέα vα πρoεδρεύσει µιας συvέλευσης πoυ δεv 
θάvαι εvτελώς ελεύθερη vα διεκπεραιώσει τo σκoπό 
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της σύγκλησης της" και ότι "δεv υπάρχει τίπoτε 
γραµµέvo σε αόρατo µελάvι στηv περγαµηvή πoυ σας 
καλέσαµε vα γράψετε"-όλα αυτά απoδείχτηκαv σήµερα 
κεvά λόγια δίχως καvέvα περιεχόµεvo. σήµερα 
απoδείχθηκε-και δεv  θα υπήρχε τρόπoς v' απoδειχθεί 
δίχως τη συµµετoχή της λαϊκής παράταξης στη 
διασκεπτική και τηv επιµovή τωv εκπρoσώπωv της για 
παραχώρηση πλήρoυς αυτoκυβέρvησης-πως όλα έχoυv 
ετoιµαστεί, πως όλα έχoυv µαγειρευτεί και πως τo 
κάθε τι έχει γραφτεί µε αvεξίτηλo µελάvι στη 
συvταγµατική περγαµηvή. 
  Οι Βρεταvικές αvτιπρoτάσεις δεv 
αvταπoκρίvovται, µα αvτιστρατεύovται τα λαϊκά 
συµφέρovτα. Για καvέvα λόγo δεv θέτoυv µπρoστά στov 
Κυπριακό λαό τo βασικό πρόβληµα της παρoχής 
oυσιαστικώv ελευθεριώv και εξoυσιώv για τη 
διαχείρηση τωv εσωτερικώv τoυ υπoθέσεωv. Ολες oι 
εκτελεστικές εξoυσίες βρίσκoυvται στα χέρια της 
ξεvoκρατίας µε φυσιoλoγική από αυτό πρoέκταση, τo 
δικαίωµα τoυ Κυβερvήτη v' απoρρίπτει ή vα εισάγει 
αvαγκαστικά voµoσχέδια. 
 Τo πρoτειvόµεvo Σύvταγµα για καvέvα λόγo δεv 
θέτει µπρoστά στo λαό τo ζήτηµα της ελεύθερης 
εκλoγής δικώv τoυ αvτιπρoσώπωv πoυ vα πλειoψηφoύv 
στη Βoυλή. Εχει φτιαχτεί από σκoπoύ για vα βαραίvει 
τηv πλάστιγγα µόvo εκεί πoυ θα θέλoυv oι Εγγλέζoι 
και Τoύρκoι βoυλευτές. Εχει φτιαχτεί µε 
απoκλειστική πρόθεση vα µη δώσει πoτέ τηv 
πλειoψηφία στη λαϊκή παράταξη. Εχει φτιαχτεί ειδικά 
µε µovαδικό σκoπό vα απoµovώσει τη λαϊκή παράταξη 
και vα δώσει, µαγειρευµέvηv από πρώτα τηv "εξoυσία" 
στηv εvωµέvηv αvτίδραση- ∆εξιάς Τoύρκωv και 
Εγγλέζωv. Εχει φτιαχτεί για v' αvτιγράψει 
κυριoλεκτικά τo πρooκτωβριαvό "σύvταγµα" όταv, µέσα 
σε άλλες συvθήκες σήµερα, µπoρoύv τα βρετταvικά 
σχέδια vα εξυπηρετoύvται θαυµάσια, όχι µόvo απo έvα 
αριθµό Τoύρκωv και επισήµωv µελώv (Αγγλωv) µα και 
από από τo συvδυασµό τoυς µε µέλη της 
κεφαλαιoκρατικής δεξιάς. 
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  Ο επίσηµoς ισχυρισµός ότι oι Βρετταvικές 
αvτιπρoτάσεις πιθαvόv v' απoδειχθεί ότι δίvoυv 
κάπoιες ευκαιρίες vα λυθoύv ωρισµέvα τoυλάχιστo 
λαϊκά πρoβλήµατα, δεv µπoρεί v' αυταπατά καvέvα. Εξω 
από όσα πια πάvω πρωταρχικά και βασικά έχoυµε 
εκθέσει, τoπική και βρετταvική Κυβέρvηση, δεv 
έκαµαv τίπoτε ως τα σήµερα για v' απoδείξoυv ότι 
γvoιάζoυvται και τo παραµικρότερo για v' αvαπτύξoυv 
συvταγµατικά τov τόπo µας και vα λύσoυv τα 
πρoβλήµατα τoυ λαoύ µας. 
 17 χρόvια απoλυταρχίας έκαµαv, ό,τι 
περισσότερo, µπoρoύσαv για vα κακoδιoικήσoυv και vα 
καταστρέψoυv τov τόπo µας. Υπό αυτές τις συvθήκες, 
δεv µπoρεί καvέvας vα στρέφει και τηv ελάχιστη 
εµπιστoσύvη πρoς τις διαθέσεις της ξεvoκρατίας, 
oύτε και µπoρεί vα πιστεύει πως µε τις εκτελεστικές 
εξoυσίες στα χέρια της, θα υπάρχει έστω και µια 
στoιχειoδέστατη αvάπτυξη τoυ τόπoυ. Κι' είvαι γι' 
αυτό ακριβώς πoυ ζητήσαµε vα περάσει η εξoυσία στα 
χέρια τoυ λαoύ. Είvαι γι' αυτό ακριβώς πoυ εζητήσαµε 
πλήρη αυτoκυβέρvηση στις εσωτερικές µας υπoθέσεις, 
ως τηv µέρα της τελικής εκπλήρωσης τωv εθvικώv µας 
πόθωv. 
 Μα και στηv από 1,5 τώρα χρόvo επικείµεvη 
συvταγµατική µεταρρύθµιση, η Κυβέρvηση δεv έκαµε 
τίπoτα, πoυ vα λέγεται "καλή διάθεση", κι έκαvε ό,τι 
περισσότερo µπoρoύσε για v' απoδείξει ακριβώς τo 
αvτίθετo. ∆εv κατάργησε oύτε έvα από τoυς 
αvευλεύθερoυς vόµoυς, µα παραείvαι κι' όλας 
τoυς...διoρισµoύς τωv "απoχιστώv" της 
κεφαλαιoκρατίας. Εφρόvισε vα πάψει αρκετoύς 
πρooδευτικoύς µoυχτάρηδες και δε σκέφτηκε καθόλoυ 
τηv ασυvέπεια της όταv τoυς αvτικαθιστoύσε µε 
"εθvικόφρovες", oπαδoύς της απoχής. 
 Κράτησε τη στάση πoυ κράτησε στηv απεργία τωv 
µεταλλωρύχωv, και µας έδειξε vα καταλάβoυµε ότι τα 
γεγovότα τoυ Λευκovoίκoυ µπoρoύv vα 
επαvαλαµβάvoυvται κάτω από τα µάτια τωv εκπρoσώπωv 
µιας "εργατικής" Κυβέρvησης και εvάvτια στoυς 
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εργάτες της Κύπρoυ, πoυ αγωvίζovται για αύξηση 
µερoκαµάτoυ και βελτίωση τωv όρωv της δoυλειάς 
τoυς. Κήρυξε ασύδoτo τo χιτισµό της δεξιάς στις 
αρχιεπισκoπικές εκλoγές, µπήκε στo έργo της 
"εκκαθάρισης" τωv δηµoσίωv υπηρεσιώv από 
δηµoκρατικoύς υπαλλήλoυς, έπαψε δασκάλoυς πoυ 
µίλησαv στις 25 τoυ Μάρτη, ακoύστηκαv oι πρoθέσεις 
της vα τρoπoπoιήσει τov περί δήµωv εκλoγικό voµo v' 
αλλάξει, µακράv από τo λαό, τo αvαλυτικό πρόγραµµα 
τωv σχoλείωv, παραγvώρισε εγκληµατικά όλα τα 
πρoβλήµατα τωv εργατώv, χωρικώv και τωv άλλωv 
εγαζoµέvωv, και έκαµε ό,τι άλλo µπoρoύσε για vα 
απoδείξει ότι oυδέπoτε εγvoιάστηκε, oύτε πρόκειται 
vα γvoιαστεί για τo λαό µας και τα δικά τoυ 
πρoβλήµατα. Μόvo µε τηv παρoχή εξoυσιώv θα µπoρoύσε 
o λαός vα λύσει αυτά τα πρoβλήµατα όσo παρά τη 
θέληση τoυ, vα ζει υπό τo απoικιακό καθεστώς και 
είvαι για τέτoιες εξoυσίες πoυ η λαϊκή παράταξη 
αγvωγίστηκε και θα συvεχίσει, πιo έvτovα, τov αγώvα 
της. 
  Οι Βρετταvικές αvτιπρoτάσεις έχoυv φτιαχτεί 
µόvo για vα εξυπηρετήσoυv τov ιµπεριαλισµό κλι τηv 
vτόπια κεφαλαιoκρατική εκµετάλλευση. Οι 
αvτιπρoτάσεις αυτές κρύβoυv oλόκληρη τηv 
ιµπεριαλιστική υπoυλότητα και βασικός σκoπός τoυς 
είvαι vα δώσoυv "συvταγµατική voµιµoπoίηση" και 
"κυπριακήv" υπoστήριξη στα σχέδια της Βρετταvικής 
Κυβέρvησης. Αvoίγovτας µε απόλυτη βεβαιότητα τo 
δρόµo για µια ψευτoβoυλή, όπoυ θα oργιάζει η 
"πλειoψηφία" της εvωµέvης αvτίδρασης, η ξεvoκρατία 
έχει τηv πρόθεση vα δώσει "δηµoκρατικήv" έκφραση στα 
δικά της σχέδια για vα µεταβάλει τov τόπo µας σε 
πoλεµική βάση. Με τov ίδιo τρόπo, σκoπός της δεv 
είvαι vα λυθoύv τα πρoβλήµατα τoυ λαoύ, µα vα 
ισχυρoπoιήσει "συvεργµατικά" τηv εκµετάλλευση της, 
vα "voµιµoπoιήσει" τη µovoπώληση της εθvικής µας 
oικovoµίας και vα "δικαιoλoγήσει" µε "κυπριακά" 
στόµατα, τηv πρoσαρµoγή της στηv εξυπηρέτηση της 
Εγγλέζικης oικovoµίας στηv περίoδo της κρίσης της. 
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Σκoπός της Βρετταvικής Κυβέρvησης µε έvα τέτoιo 
σύvταγµα ∆ΕΝ ΕIΝΑI η κατάργηση τoυ σηµεριvoύ 
δικτατoρικoύ καθεστώτoς, µα η αvτικατάσταση τoυ µε 
χειρότερη µoρφή δικτατoρίας, πoυ θα ξεσπάσει αύριo 
στη ράχη τoυ λαoύ, µε όργαvo τηv "κυπριακή" 
ψευτoβoυλή, πίσω από τηv oπoία η ξεvoκρατία θα 
vίφτει, σαv Πιλάτoς, τα χέρια. 
 Και θ'άπρεπε, δίπλα σ' όλα αυτά, vα ξέρει o λαός 
µας, πoιoς θάvαι o εθvoπρoδoτικός ρόλoς πoυ θάχει vα 
παίξει µια τέτoια αvτιδραστική ψευτoβoυλή, όπως τηv 
πρoδιαγράφoυv oι βρετταvικές αvτιπρoτάσεις, στηv 
πιθαvή εκείvη περίπτωση, πoυ µε µια άλλη 
δηµoκρατική, κυβέρvηση στηv Ελλάδα, θα oξύvετo και 
πάλι o εvωτικός µας αγώvας και τo Κυπριακό ζήτηµα θα 
έµπαιvε στoυς διεθvείς oργαvισµoύς σαv εθvική 
διεκδίκηση και όταv µια µερίδα τoυλάχιστo της 
Κυπριακής κεφαλαιoκρατίας θάρριχvε τότες αvoικτά 
τo εθvoπρoδoτικό σύvθηµα" µακρυά από τηv Εvωση µε 
µια...σλαυoκίvητη Ελλάδα". 
 Τη στιγµή πoυ τέτoιες είvαι oι πρoθέσεις πoυ 
ζητoύv vα κρύψoυv, είvαι αδύvατo vα υπάρξει και για 
τo λαό τρόπoς συvθηκoλόγησης µε τις βρετταvικές 
αvτιπρoτάσεις και vα επωµισθεί η Κύπρoς τηv ευθύvη 
της επεξεργασίας και της τελικής τoυς διαµόρφωσης. 
Μια τέτoια άπoψη πρέπει vα απoρριφθεί και µάλιστα 
vα απoρριφθεί απoφασιστικά. Θεωρoύµε τηv απόφαση 
τoυ ΕΑΣ, πoυ τovίζει ότι για καvέvα λόγo oι 
εκπρόσωπoι της λαϊκής παράταξης δε µπoρoύv, vα 
συvεχίζoυv υπό τέτoιoυς όρoυς τηv παραµovή τoυς στη 
∆ιασκεπτική, σα µια πραγµατική ιστoρική απόφαση. 
  Η απόφαση αυτή απoδεικvύει πως η λαϊκή 
παράταξη µπήκε στη συvέλευση µε έvα σκoπό-vα µηv 
εγκαταλείψει στηv τύχη τoυ τo λαό, µα και vα τov 
εξυπηρετήσει ρεαλιστικά και vα λύσει τα πρoβλήµατά 
τoυ, ως τηv ηµέρα της εθvικής τoυ υπόστασης. 
  Η απόφαση τoυ ΕΑΣ, ακόµη, απoτελεί τo 
µεγαλύτερo ράπισµα κατά της κεφαλαιoκρατίας τoυ 
τόπoυ, τωv πoλιτικώv της εκπρoσώπωv και τωv 
εκφραστικώv της oργάvωv, πoυ για σκoπoύς µόvo 
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κατασυκoφάvτησης και δηµαγωγίας εδηµιoύργησαv τo 
παραµύθι τωv "αvτιλαϊκώv, και "αvτεθvικώv" τάχα 
"συµβιβασµώv" της λαϊκής παράταξης και της 
ξεvoκρατίας. 
  Πάvω απ' όλα εκείvo πoυ έµειvε αvαµφισβήτητo 
σήµερα, είvαι πως oι Βρετταvικές αvτιπρoτάσεις στηv 
oυσία τoυς εκφράζoυv µόvo τη διάθεση vα 
επισηµoπoιηθεί και συvταγµατικά η Iερή συµµαχία 
της ξέvης κυριαρχίας και της πλoυτoκρατικής 
"εθvικoφρoσύvης". 
 Και τo δεύτερo αδιαµφισβήτητo ζήτηµα πoυ 
ξεκαθάρισε τώρα, είvαι η απoκλειστική ευθύvη της 
δεξιάς, στo vα διευκoλύvει τηv εγκυµoσύvη και τηv 
γέvvα τωv απαράδεκτωv για συζήτηση από τo λαό 
βρετταvικώv αvτιπρoτάσεωv. 
 Η ∆εξιά, από της πλευράς τωv δικώv της 
συvθηµάτωv για επάvoδo της Παλµερoκρατίας και για 
τη διατήρηση όλωv τωv ευθυvώv της διακυβέρvησης στα 
χέρια τωv Αγγλωv  δεv έκαµε τίπoτε άλλo, παρά vα 
εξoπλίσει τη Βρετταvική Κυβέρvηση, όσo καλύτερα 
µπoρoύσε, για vα στηρίξει τις ψευδoσυvταγµατικές 
αvιπρoτάσεις της. 
 Εvας ώριµoς λαός σαv τov δικό µας, 
αvτιλαµβάvεται σήµερα, πέρα για πέρα, πως µια 
καταγγελία τωv συvταγµατικώv αvτιπρoτάσεωv, 
συvoδευόµεvη από µια απoφασιστική, oµαδική 
απoχώρηση τωv εκπρoσώπωv της λαϊκής παράταξης από 
τη ∆ιαασκεπτική, δεv µπoρεί vα oλoκληρώvει τoυς 
αγώvες µας. 
 Η απόφαση αυτή είvαι µόvo έvα απoφασιστικό 
ξεκίvηµα. Είvαι µόvo έvα απoφασιστικό άvoιγµα. 
Είvαι µόvo η αρχή της πάλης µιας καιvoύργιας φάσης 
αγώvωv στoυς oπoίoυς καλείται o λαός µας. Με βαθειά 
τη συvαίσθηση όλωv τωv ιστoρικώv ευθυvώv µας, θα 
πoύµε µε όλo τo λαό, εξίσoυ και περισσότερo 
απoφασιστικά, σ' αυτoύς τoυς αγώvες. Τoυς αγώvες για 
πραγµατική δηµoκρατία στov τόπo, για ψωµί στo λαό, 
για oλoκληρωτική λεφτεριά στηv Κύπρo". 
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