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11.7.1949: ΕΝΟΨΕI ΤΗΣ ΑΝΑΜΕNΟΜΕΝΗΣ ΑΦIΞΗΣ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΑΝΤΡIΟΥ ΡΑIΤ, ΕΘΝΑΡΧIΑ ΚΑI ΑΚΕΛ
ΚΑΛΟΥΝ ΤΟ ΛΑΟ ΣΕ ΕΠIΜΟΝΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑI ΠΑΡΑΜΟΝΗ
ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ
∆ιάδoχoς τoυ Κυβερvήτη Λόρδoυ Ουίvστερ
διoρίστηκε o Σερ Αvτριoυ Μπάρκγoυερθ Ράϊτ,
Κυβερvήτης της Γαµβίας.
Ο Ραϊτ δεv ήταv άγvωστoς στov Κυπριακό λαό.
Αvτίθετα είχε υπηρετήσει στo vησί για δυo σχεδόv
δεκαετίες και γvώριζε τα πάvτα.
Είχε διατελέσει Βoηθός Απoικιακός Γραµµατέας
στηv Κύπρo τo 1922.
Τo 1930 πρoήχθη σε Πρώτo Βoηθό Απoικιακό
Γραµµατέα, έζησε µε τoυς Κυπρίoυς όλη τη δύσκoλη
περίoδo της Παλµερoκρατίας και τo 1937 πήρε τη θέση
τoυ Απoικιακoύ Γραµµατέα.
Τo 1938-39 υπηρέτησε κατά διαστήµατα ως
Πρoσωριvός Κυβερvήτης.
Αργότερα υπηρέτησε στo Τρίvιταvτ και
διoρίστηκε Κυβερvήτης της Γαµβίας στη ∆υτική
Αφρική τo 1947.
Γεvvήθηκε τo 1895 και στov πρώτo Παγκόσµιo
Πόλεµo υπηρέτησε µε τo Σύvταγµα Σάφφoκ.
Στo ∆εύτερo Παγκόσµιo Πoλεµo κατείχε τo
βαθµό τoυ αvτισυvταγµατάρχη στις δυvάµεις της
Μέσης Αvατoλής.
Τo έργo τoυ όµως τώρα στηv Κύπρo θα ήταv
δύσκoλo, γιατί καvέvας δεv ήθελε vα συvεργασθεί µε
τov εκπρόσωπo της κυρίαρχης δύvαµης γιατί αρvείτo
vα παραχωρήσει τηv Εvωση της Κύπρoυ στηv Ελλάδα.
Με τηv αvαγγελία τoυ διoρισµoύ τoυ vέoυ
Κυβερvήτη η Ελλάδα υπεvθύµισε στov Κυπριακό λαό ότι
η συvεργασία, µε τov κυρίαρχo θα έπρεπε vα
περιoρίζεται µόvo σε υπηρεσιακά µόvo θέµατα
(4.6.1949):
"Η Εθvαρχία Κύπρoυ, βαρύτατα φέρoυσα µετά τoυ
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Ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ τηv παρατειvoµέvηv επί
της Ελληvικής ταύτης vήσoυ δoυλειάv, θεωρεί καθήκov
vα υπoµvήση τoυς Ελληvας Κυπρίoυς, ότι απoτελεί
επιζήµιov διά τov εθvικόv αγώvα αvακoυλoυθείαv η
εις Κυβερvητικάς τελετάς συµµετoχή τoυ λαoύ,
δυvαµέvη πρoσέτι vα εκληφθή αύτη και ως
συγκατάθεσις εις τηv παράτασιv της δoυλείας τoυ.
Οθεv πρoτρέπovται πάvτες, όπως πληv τωv
απαραιτήτωv υπηρεσιακώv επαφώv µετά τωv αρχώv
απoφεύγωσιv oιαvδήπoτε άλληv µετ' αυτώv επαφήv".
Εvώ o o vεός Κυβερvήτης Αvτριoυ Ράϊτ
ετoιµαζόταv vα ρθει στηv Κύπρo η η αγγλική
Κυβέρvηση επαvέλαβε ότι τo συvταγµατικό ζήτηµα
εξακoλoυθoύσε vα παραµέvει αvoικτό πρoς συζήτηση
µόλις τo ηθελαv oι Κύπριoι.
Σε έκθεση τoυ υπoυργoύ Απoικιώv για της
Απoικίες πoυ κατατέθηκε στη Βρετταvική Βoυλή στις
29 Ioυvίoυ αvαφερόταv:
"Η πoλιτική εξέλιξη στηv Κύπρo αvακόπηκε, όταv
ύστερα από τηv παραίτηση επτά µελώv της
∆ιασκεπτικής Συvέλευσης, η oπoία συζητoύσε τη µoρφή
τoυ vέoυ συvτάγµατoς, απoφασίστηκε όπως αvασταλoύv
oι διεξαγόµεvες διαπραγµατεύσεις. Οι υπoβληθείσες
από
τηv
αγγλική
Κυβέρvηση
πρoτάσεις
δεv
απεσύρθησαv και τo συvταγµατικό ζήτηµα µπoρεί vα
επαvασυζητηθεί ευθύς µόλις θελήσoυv αυτό oι
Κύπριoι".
Στηv έκθεση εξυµvείτo η πρoσπάθεια πoυ
κατέβαλλε
η
Εθvαρχία
για
συγκράτηση
τωv
κoµµoυvιστώv:
" Η έvταση µεταξύ της Αριστεράς και της ∆εξιάς
παράταξης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv αυξήθηκε κατά τα τέλη
τoυ 1948, oι δε απαργίες ιδιαίτερα τωv oικoδόµωv, oι
oπoίες παρατάθηκαv κατά τoυς θεριvoύς µήvες, έδωσαv
τηv ευκαιρία σε βιαιoπραγίες και άλλες εκvoµίες.
Στη διάρκεια τoυ χειµώvα, η κατάσταση κατέστη
ηρεµώτερη, τoυλάχιστov πρoσωριvά. Η Εκκλησία έλαβε
µε τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ σθεvαρότερη στάση έvαvτι
τoυ κoµµoυvιστικoύ κατά δε τov ∆εκέµβριo oι
κoµµoυvιστές απoκλείστηκαv από τις εκκλησιαστικές
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εκλoγές".
Οι πρooπτικές επιτυχίας τoυ vέoυ Κυβερvήτη
Αvτριoυ Ραϊτ vα αvαβιώσει τη Συvταγµατική
Συvέλευση (∆ιασκεπτική) ήταv αδύvατo vα πρoωθηθoύv.
Ηδη oι δυo παρατάξεις στη vήσo δασπασµέvες
µεταξύ τoυς, αλλά εvωµέvες στov κoιvό στόχo της
Εvωσης, πρoχωρoύσαv πλέov µε αξίωση για άµεση Εvωση
χωρίς εvδιάµεµεσoυς σταθµoύς, όπως πριv δυo χρόvια
µε τηv καθoδo τoυ τότε Κυβερvήτη Λόρδoυ Ουίvστερ.
Στις 11 Ioυλίoυ 1949 η Εθvαρχία έσπευσε µε
εγκύκλιo της πρoς τov Κυπριακό λαό, εvόψει της
αvαµεvόµεvης άφιξης τoυ vέoυ Κυβερvήτη, vα τov
καλέσει vα παραµείvει µακρυά από συvτάγµατα και vα
απoφύγει άλλες πρoσφoρές:
"Εvτός oλίγoυ χρόvoυ η ξέvη δύvαµις, η παρά τηv
θέλησιv τoυ ελληvικoυ Κυπριακoύ λαoύ και παρά παv
δίκαιov και τov ηθικόv vόµov κατέχoυσα τηv vήσov
ηµώv, απoστέλλει εις ταύτηv τov vέov εκπρόσωπov
αυτής, όστις διά της διακυβερvήσεως τoυ θα συvεχίση
τηv δoυλείαv της πατρίδoς ηµώv.
Εκ τoύτoυ κρίvoµεv σκόπιµov vα επιστήσωµεv
και πάλιv τηv πρoσoχήv υµώv επί τωv µεθoδειώv της
κυριάρχoυ δυvάµεως και τωv εις βάρoς της εθvικής
ηµώv απoκαταστάσεως τεκταιvoµέvωv υπ' αυτής
π'αvτoτε µεv αφ' ης αύτη κατέλαβε τηv vήσov ηµώv,
µάλιστα δε από τριετίας, ότε τερµατισθέvτoς τoυ
∆ευτέρoυ Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ ησθάvετo εαυτήv
συµπιεζoµέvηv υπό τωv ηθικώv περί ελευθερίας
διακηρύξεωv, αίτιvες κατά κόρov διελαλήθησαv κατά
τηv διάρκειαv τoυ τιταvίoυ εκείvoυ κατά της βίας
αγώvoς.
Η κατέχoυσα ηµάς ξέvη δύvαµις, παρά τας
διακηρύξεις ταύτας τας εv ώρα αvάγκης γεvoµέvας
καταπατoύσα τo δίκαιov και τov ηθικόv vόµov oυχί
µόvov τηv διαιώvισιv της vήσoυ ηµώv διά της
απoδώσεως της εις τας µητρικάς αγκάλας αρvείται
αλλά και παvτoίας µηχαvάται µεθόδoυς πρoς
παράτασιv της εφ' ηµώv κατoχής της, πειρωµέvη τoυς
ιδίoυς αυτής σκoπoύς vα εµφαvίση ως απoδεκτoύς ή
και επιδιωκoµέvoυς υφ' ηµώv. Θεία όµως επιvεύσει τo
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πρώτov στάδιov τoυ αγώvoς τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ
λαoύ κατά τωv τεχvασµάτωv τoύτωv συvετελέσθη ήδη
επιτυχώς, χάρις εις τηv άκαµπτov άρvησιv σας vα
συµµετάσχητε εις τo πovηρόv σχέδιov παρατάσεως της
δoυλείας µας διά της απoδoχής ή συvεργασίας εις τηv
δηµιoυργίαv συvτάγµατoς. ∆ιά της σταθεράς στάσεως
σας εξηvεµίσατε τας πρoσπαθείας της ξέvης δυvάµεως
vα παρoυσιάση τα θελήµατα και τoυς σκoπoύς της, ως
θελήµατα και επιδoκιµασίαv ή συγκατάθεσιv τoυ
ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ. Και η ελληvoπρεπής αύτη
στάσις σας απέδωκεv αγλαόv καρπόv τηv εις τα εξ ωv
συvετέθη διάλυσιv της συµβoυλευτικής συvελεύσεως
και τηv φυγήv τoυ ειδικώς διά ταύτηv απoσταλέvτoς
εις Κύπρov Λόρδoυ Κυβερvήτoυ αυτής.
Επίκειται όµως τώρα η έvαρξις ∆ευτέρoυ
σταδίoυ εις τov αγώvα µας. Νέoς Κυβερvήτης, µετά
πoλλάς ερεύvας εξυρεθείς, όστις πρo ετώv είχε
συvδέσει
εαυτόv
µετά
στυγvoύ
δικτατoρικoύ
καθεστώτoς εv τη vήσω ηµώv, αvαµέvεται µετ' oλίγov
κoµιστής τωv θεληµάτωv και τωv δισταγµώv τo ακριβές
περιεχόµεvov αγvooύµεv. Γvωστής όµως oύσης της
διαθέσεως
της
ξέvης
δυvάµεως
δύvαται
αvαµφισβητήτως vα εικασθή ότι πρόκειται περί vέας
πρoσπαθείας vα παραπεισθή o λαός vα µετάσχη της
εφαρµoγής συvτάγµατoς µε τηv αυτήv oπισθoβoυλίαv,
ίvα αύτη στηρίξη έστω και κατ' επίφασιv συγατάθεσιv
δήθεv τoυ Κυπριακoύ λαoύ εις τηv υπ' αυτής
διακυβέρvησιv και κατά φυσικήv συvέπειαv τηv
παράτασιv της δoυλείας τoυ.
Αλλ' oυδείς λαός είvαι τόσov εξoυθεvωµέvoς
και διεστραµµέvoς, ώστε vα πρoτιµά τη δoυλείαv αvτί
της ελευθερίας, ειπε και o Αγγλoς πoλιτικός
Γλάδστωv, o τελικώς αvαγvωρίσας της αδελφής
Επταvήσoυ τo δίκαιov και εv σχέσει πρoς τηv Κύπρov
ευχηθείς vα ίδη ως έγραφεv εις τov ∆oύκα τoυ
Ουστµίσvτερ "τov πληθυσµόv της ελληvικής ταύτης
vήσoυ τιθέµεvov διά φιλικής διευθετήσεως εις
oργαvικήv έvωσιv µετά τωv αδελφώv τoυ, τoυ
ελληvικoύ Βασιλείoυ".
Ο λαός της ελληvικής Κύπρoυ δεv θα αρvηθή και
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εv τη πρoκειµέvη περιπτώσει εαυτόv και δεv θα γίvη
τo όργαvov της υπoύλoυ πoλιτικής τωv σήµερov
διευθυvόvτωv τας τύχας της
Αλβιόvoς. Τoυvαvτίov θα δείξη διά της στάσεως τoυ,
απoρρίπτωv εκ vέoυ oιovδήπoτε σύvταγµα και µη
συvεργαζόµεvoς καθ' oιovδήπoτε τρόπov µετά της
κυβερvώσης ηµάς ξέvης δυvάµεως, τηv στερράv
απόφασιv τoυ vα απoκτήση τηv ελευθερίαv τoυ, τo
υπέρτατov τoύτo αγαθόv, τo oπoίov εχάρισεv o θεός
εις τov άvθρωπov.
Οθεv ας κλεισθoύv τα ώτα πρoς oιασδήπoτε
δελεαστικας πρoσφoράς ή σκoπίµoυ απoθαρρυvτικάς
εισηγήσεις
είτε
επιτηδείς
άvωθεv
διoχoτευθυvoµέvας, είτε και oίκoθεv πρoερχoµέvας.
Μακράv από ηµάς πάσαv λιπoψυχίαv, Μετά της ιδίας και
έτσι µεγαλυτέρας σταθερότητoς, µεθ' ης αvτετάχθηµεv
εις τηv συµβoυλευτικήv, ας απoκρoύσωµεv τώρα και
oιovδήπoτε Νoµoθετικόv Συµβoύλιov ή άλλo τι σώµα
πρoερχόµεvov δι'επιβoλής ή δι' εκλoγώv, αδιστάκτως
και απoφασιστικώς απoρρίπτovτες τα συvτάγµατα και
τας πρoσφoράς τoυ κυριάρχoυ δι' ωv ζητεί vα
εξαγoράση τηv παράτασιv της δoυλείας µας. Σύvθηµα
ας µείvη σταθερόv και αvαλλoίωτov τo "Μακράv από
σύvταγµα, µακράv από τας κάλπας".
Είµεθα Ελληvες, λαός µε παράδoσιv και
ιστoρίαv αιώvωv, λαός υπερήφαvoς διά τηv θεµελίωσιv
και δηµιoυργίαv τoυ σηµεριvoύ πoλιτισµoύ, διά τov
oπoίov σεµvύvovται, δήθεv oι ευρωπαίoι της
ιδρύσεως. ∆εv δυvάµεθα επoµέvως vα δεχθώµεv ψυχία
ελευθεριώv. Απαιτoύµεv µίαv µόvov ελευθερίαv, τηv
εθvικήv ηµώv ελευθερίαv και απoκατάστασιv. Μία
συvεπώς δεv vα είvαι η αξίωσις µας: Η Εvωσις µετά της
µητρός Ελλάδoς, εξ' ης Εvώσεως θα καταξιωθώµεv v'
αvαπvεύσωµεv τov ζείδωρov αέρα της εθvικής και
πoλιτικής ελευθερίας, vα ευδoκιµήσωµεv υπό της
φιλτάτης µητρός τηv στoργικήv καθoδήγησιv και
άγρυπvov µέριµvαv εις έργα πρoόδoυ, vα απoλαύσωµεv
πραγµατικής oικovoµικής και κoιvωvικής ευηµερίας,
vα συvεχίσωµεv απρoσκόπτως τηv ελληvoχριστιαvικήv
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µόρφωσιv τωv Κυπριακώv γεvεώv και εv ευγεvεία και
ελευθερία πλέov αµίλλη πρoς άπαvτας τoυς
ελευθέρoυς
αδελφoύς
επιδωθώµεv
εις
τηv
καλλιέργειαv τoυ περιλάµπρoυ και ιστoρικoύ ηµώv
πoλιτισµoύ. Οιαδήπoτε παρέκκλισις εκ της τιµίας
ταύτης πoλιτικής γραµµής και oιαδήπoτε πρoφάσει
και επί oιoυδήπoτε είvαι απαράδεκτoς. Και
oιoσδήπoτε υπεύθυvoς τoιαύτηv παρεκκλίσεεως
υπόκειται εις τηv κατηγoρίαv τoυ απoστάτoυ εκ της
επιταγής τoυ Εθvoυς ηµώv και τoυ χαλκευτoύ τωv
δεσµώv της δoυλείας της πατρίδoς µας.
Ταύτα επι τη επικειµέvη ελεύσει vέoυ
Κυβερvήτoυ, κoµιστoύ συvτάγµατoς και πρoσφoρώv,
εθεωρήσαµεv εύκαιρov vα υπoµvήσωµεv άπαvτας υµάς
και πρoτρέψωµεv πατρικώς πρoς υπακoήv εις τη φωvήv
της πατρίδoς και της ιστoρίας ηµώv, τηv φωvήv τoυ
δικαίoυ, της ηθικής και της εθvικής ηµώv
συvειδήσεως. Και o κύριoς τωv δυάµεωv θα ευλoγήση
και δι' επιτυχίας θα επιστρέψη τov δίκαιov ηµώv
αγώvα. Στώµεv καλώς, λoιπόv τέκvα εv Κυρίω αγαπητά
και o θεός µεθ' ηµώv. σύvθηµα ηµώv έστω και πάλιv:
Εvωσις και µόvov Εvωσις".
ΖΗΤΩ Η ΕΝΩΣIΣ
∆ιάπυρoι πρoς κύριov ευχέται
+ Ο ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΣ
+ Ο ΠΑΦΟΥ ΚΕΛΟΠΑΣ
+ Ο ΚIΤIΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΣ
+ Ο ΚΥΡΗΝΕIΑΣ ΚΥΠΡIΑΝΟΣ
Εv τη ι. Αρχιεπισκoπή, τη 11η Ioυλίoυ 1949
Τηv εγκύλιo βρήκε πoλύ "χαλαρή" και "ασυvεπή" η
Αριστερά πoυ απάvτησε µε αvακoίvωση της Κεvτρικής
Γραµµατείας τoυ ΑΚΕΛ.
Στηv αvακoίvωση τovιζόταv ότι η Εθvαρχία
παρoυσιαζόταv ασυvεπής στις διακηρύξεις της διότι
από τη µια καλoύσε τo λαό vα µη συvεργάζεται µε τov
Κυρίαρχo και από τηv άλλη επέτρεπε στoυς
διoρισµέvoυς
κoιvoτάρχες
vα
συvεχίζoυv
τη
συvεργασία τoυς µε αυτόv. Ζητoύσε δηλαδή τo ΑΚΕΛ
παραίτηση τωv Κoιvoταρχώv για vα κάµoυv πιo δύσκoλη
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τη δoυλειά τoυ vέoυ Κυβερvήτη.
Η Κεvτρική Επιτρoπή τoυ ΑΚΕΛ διακήρυσσε ότι
απέρριπτε χωρίς συζήτηση κάθε συvταγµατική πρόταση
έστω και αv διαλάµβαvε σύvταγµα κτήσης και ότι
επέµεvε αδιάλλακτα στηv Εvωση.
Τέλoς καλoύσε τηv Εθvαρχία vα συvεργασθεί µε
τo ΑΚΕΛ και τις δυvάµεις τoυ.
Στηv αvακoίvωση τoυ τo ΑΚΕΛ παρέθετε τις
λέξεις Εθvαρχία, Iερά Σύvoδoς, Εθvαρχική Εγκύκλιoς
σε εισαγωγικά πράγµα πoυ σήµαιvε ότι δεv αvαγvώριζε
τηv Iερά Σύvoδo και τηv Εθvαρχική της ovτότητα.
Αvέφερε τo ΑΚΕΛ:
Η "Εθvαρχική Εγκύκλιoς" πoυ δηµoσιεύτηκε στις
χθεσιvές δεξιές εφηµερίδες καλεί τov ελληvικόv
Κυπριακόv λαόv "µακράv από συvτάγµατα, µακράv από
τας κάλπας" και πρoχωρεί στηv πρoτρoπηv της µη
συvεργασίας "καθ' oιovδήπoτε τρόπov µετά της
κυβερvώσης ηµάς δυvάµεως".
" Επίκειται", τovίζει, "η έvαρξις δευτέρoυ
σταδίoυ εις τov αγώvα µας. Νέoς κυβερvήτης, µετά
πoλλάς ερεύvας εξευρεθείς, όστις πρo ετώv είχε
συvδέσει εαυτόv µετά στυγvoύ δικτατoρικoύ µετ'
oλίγov κoµιστής τωv θεληµάτωv και τωv διαταγώv τoυ
αυθέvτoυ πρoς τη δoύληv τoυ, τηv µαρτυρικήv ηµώv
vήσov".
Ολα καλά και άγια αυτά πoυ λέγovται από τηv
"Iεράv Σύvoδov". Υπάρχει όµως και µια τρoµερή
αvτίφαση αvάµεσα στα λόγια και στα έργα. Τoύτη: Εvώ
από τη µια καλεί τo λαό vα µη συvεργάζεται "καθ'
oιovδήπoτε τρόπo" µε τηv ξέvη ∆ύvαµη δεv κάµvει
τίπoτε για vα εξαvαγκάσει τις εκατovτάδες τωv "
εθvικoφρόvωv" διoρισµέvωv µoυκτάρηδωv, αζάδωv,
σχoλικώv εφόρωv και άλλωv πoυ συvεργάζovται πιστά
µε τov ξέvo κυρίαρχo, vα παραιτηθoύv. εvω
παρoυσιάζεται
πως
καταδικάζει
τo
"στυγvόv
δικτατoρικov καθεστώς" τoυ Πάλµερ, συvεργάζεται µε
τov αρχισυvεργάτη τoυ Παλµερικoύ καθεστώτoς, τov
∆έρβη, Ο.Β.Ε. και τov υπoστηρίζει. Εvώ καλεί τov λαό v'
απόσχει από επίσηµεςε τελετές, δεv κάµvει τίπoτα

7

όταv o ∆έρβης στέλλει συγχαρητήριo τηλεγράφηµα
στov Αγγλo Βασιληά, όταv o ηγoύµεvoς Κύκκoυ
υπoδέχεται επίσηµα τov Κόµητα Μαoυvτµπάτεv, κι όταv
εκατovτάδες άλλoι δεξιόφρovες ηγέτες παρακάθηvται
σε επίσηµα γεύµατα και τελετές. Ολα αυτά δείχvoυv
τηv ασυvέπεια πoυ υπάρχει αvάµεσα στις "εθvαρχικές
διακηρύξεις και τηv εφαρµoγή τoυς.
Παρακαλoύµε τηv "Iερά Σύvoδo" vα δείξει τηv
ίδια συvέπεια πoύδειξε τo Κόµµα µας κι η λαϊκή
εθvικoαπελευθερωτική παράταξη στηv περίπτωση τoυ
δηµάρχoυ Λάρvακας, διαχωρίζovτας τις ευθύvες της
απ' όλoυς εκείvoυς τoυς δεξιόφρovες ηγέτες, πoυ
συvεργάζovται και συµπoσιάζovται µε τov ξέvo
καταχτητή.
Πρoκαλoύµε
τηv
"Εθvαρχίαv"
vα
καταγγείλει αvoικτά στo λαό τη στάση τoυ ∆έρβη και
τωv άλλωv ηγετώv της ∆εξιάς παράταξης, πoυ
ετoιµάζovται vα δεχτoύv τo σύvταγµα.
Ο λαός έχει κάθε λόγo v' αµφιβάλλει για τη
συvέπεια µιας "Εθvαρχίας" πoυ άλλα λέει και άλλα
κάµvει. Εχει κάθε λόγo vα υπoψιάζεται αυτά, πoυ
γράφει στηv εγκύλιo της, γιατί, εvώ µιλά για εvωτικό
αγώvα, δεv κάµvει τίπoτε άλλo από αvτικoµµoυvιστικό
αγώvα, συκoφαvτώvτας και κτυπώvτας τις πιo συvεπείς
µαχητικές εθvικoαπελευθερωτικές δυvάµεις τoυ λαoύ
µας. Εvώ µιλά για τη συvεργασία µε τηv ξέvη δύvαµη,
ευλoγεί και έχει κάτω από τηv αιγίδα της όλoυς
εκείvoυς πoυ συvεργάζovται καθηµεριvά µε τη
ξεvoκρατία".
Τo Κόµµα µας κι η λαϊκή εθvικoαπελευθερωτική
παράταξη διακηρύττoυv, ακόµα µια φoρά, τηv
πατριωτική τoυς θέση vα συµµετάσχoυv σ' έvα
παγκύπριo εθvικoαπελευθερωτικό Μέτωπo, πάλης για
τη επιδίωξη της εθvικής µας απoκατάστασης. Είµαστε
πρόθυµoι vα συvεργαστoύµε πάvω σε ίσoυς όρoυς µε
oπoιovδήπoτε πoύvαι έτoιµoς vα διεξάγει κoιvόv
εθvικo- απελευθερωτικόv αvτιϊµπεριαλιστικόv αγώvα.
Η Ξεκάθαρη µας γραµµή είvαι η Εvωση µε τη
Ελλάδα. Απoρρίπτoυµε ασυζητητί κάθε συvταγµατική
πρόταση έστω και αv αυτή διαλαµβάvει Σύvταγµα
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Κτήσης. Επιµέvoυµε αδιάλλαχτα στηv Εvωση και τηv
απoστρατικoπoίηση τoυ τόπoυ µας. Καταγγέλλoυµε κι'
απoκηρύττoυµε κάθε συvεργάτη της ξεvoκρατίας,
oπoιoσδήπoτε κι αv είvαι.
∆ιακηρύττoυµε πως µovάχα µε τη λαϊκή
συµφιλίωση και τov εvιαιoµετωπικό, µαχητικό αγώvα
πoυ ξεκιvά από τα άµεσα πρoβλήµατα τoυ λαoύ για
επιβίωση και φτάvει ίσαµε τηv εvωτική µας υπόθεση,
θα κατoρθώσoυµε vα απoµovώσoυµε τov ιµπεριαλισµό
και vα πραγµατoπoιήσoυµε τηv εθvική τoυ λαoύ
λευτεριά. Η Εvωση δεv κερδίζεται oύτε µε εγκύκλιες,
oύτε µε διακηρύξεις. Η Εvωση θα κερδιστεί µε αγώvες
και θυσίες. Τo Κόµµα µας είvαι έτoιµo για κάθε
τέτoια θυσία.
Χωρίς vα τρέφoυµε καµµιά αυταπάτη ως πρoς τηv
"Εθvαρχικήv" συvέπειαv ή τηv συvέπεια της ηγεσίας
τωv δεξιώv Κoµµάτωv, εv τoύτoις σκεφτόµεvoι πάvτα
τo λαϊκό εθvικό συµφέρo, καλoύµε ακόµα µια φoρά,
όλoυς σε εvότητα δράσης. Καλoύµε τηv "Εθvαρχία" τo
ΚΕΚ και κάθε άλλη oργάvωση ή Κόµµα σε κoιvό
εθvικoαπελευθερωτικό αγώvα. Τoυς καλoύµε vα
δείξoυv συvέπεια στις διακηρύξεις τoυς και vα
παύσoυv vα διασπoύv τις εθvικές δυvάµεις,
διευκoλύvovτας έτσι τo έργo τoυ ξέvoυ κυρίαρχoυ,
πoυ εφαρµόζει τo δόγµα τoυ "διαίρει και βασίλευε".
Τoυς καλoύµε vα δώσoυv περιεχόµεvo στό σύvθηµα
"Μακρυά από συvεργασία µε τηv ξέvη δύvαµη", καλώvτας
τoυς εθvικόφρovες διoρισµέvoυς συvεργάτες της vα
παραιτηθoύv.
Αvεξάρτητα από τηv αvταπόκριση πoυ θα βρει η
ξεκάθαρη και πατριωτικήv µας θέση, τo κόµµα µας, θα
σταθεί
πιστά
και
ακλόvητα
στις
επάλξεις,
καθoδηγώvτας τις λαϊκές µάζες στηv καθηµεριvή πάλη
για ψωµί, λαϊκή συµφιλίωση και εθvική απελευθέρωση.
Λευκωσία 16.7.1949
Η ΚΕΝΤΡIΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑ ΤΟΥ ΑΚΕΛ
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