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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΗΕ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ
∆IΑΚΗΡΥΣΣΕI ΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Στo υπόµvηµα τoυ ΑΚΕΛ πρoς τα Ηvωµέvα Εθvη µε
τo oπoίo διακηρυσσόταv η Ελληvικότητα της Κύπρoυ
επισυvάπτovταv τρία Παραρτήµατα. Τo ∆εύτερo και τo
Τρίτo έχoυv ως εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
1. Η ΑΠΑIΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΛΑΟΥ ΓIΑ ΕΝΩΣΗ
∆IΑ∆ΗΛΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΗΣ
ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΤΑ 1878. "Ο πoλιτικός αυτός πόθoς (για Εvωση
της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα) χρovoλoγείται πoλύ καιρό
πριv της Βρετταvικής κατoχ¥ς, αλλά πήρε σηµαvτική
έvταση από τov καιρό της Βρετταvικής κατoχής πoυ
αvτικατάστησε τηv τoυρκικη κυριαρχία. Οταv o Σερ
Κάρvετ Γoύλσλυ απoβιβαζόταv στη Λάρvακα στα 1878,
τov περίµεvε µια ελληvική αvτιπρoσωπεία µε
επικεφαλής τov Αρχιεπίσκoπo, o oπoίoς στηv
πρoσφώvηση τoυ είπε και τα παρακάτω: " Στέργoµεv τηv
Κυβερvητικήv µεταβoλή, τoσoύτω µάλλov καθ' όσov
πιστεύoµεv ότι η Μεγάλη Βρετταvία θα βoηθηση τηv
Κύπρo, ως έπραξε διά τας Iovίoυς vήσoυς, vα εvωθή
µετά της µητρός Ελλάδoς µεθ' ης εθvικώς συvδέεται"
(Βλέπε Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΗ ΚΥΡIΑΡΧIΑ, σελ,
160 τoυ Λoχαγoύ σ. Ου, Ζ. Ορρ, αρχιγραµµατέα της
κυπριακής κυβέρvησης από τo 1911 ως τo 1917, Εκδoση
Λovδίvoυ, 1918.
2. ΠΟΛΥΑΡIΘΜΑ ΤΗΛΕΓΡΦΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΛΑ∆ΣΤΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΥΚΑIΡIΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΑΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΑ
1880, ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΑΝ ΕΝΩΣΗ.
Οταv oι Βετταvoί Φιλελεύθερoι κέρδισαv τις
εκλoγές στα 1880, oι Κύπριoι έστειλαv πoλυάριθµα
τηλεγραφήµατα στo vέo Πρωθυπoυργό, Γλάδστωvα, και
τoυ ζητoύσαv vα συvδέσει τo όvoµά τoυ µε τηv Εvωση
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της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα, όπως έκαµε µε τηv Εvωση τωv
Iovίωv Νήσωv µε τηv Ελλάδα, στα 1864 (Βλέπε IΣΤΟΡIΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, Τόµoς 11, σελ. 206 τoυ Φ. Ζαvvέτoυ,
ελληvική έκδoση, Λάρvακα 1911).
3. ΜΑΖIΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡIΑ ΚΑI ΨΗΦIΣΜΑΤΑ ΣΤΑ 1895
ΠΟΥ ΑΠΑIΤΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ.
Με τηv ευκαιρία µιας συζήτησης στη Βoυλή τωv
Κoιvoτήτωv σχετικά µε τις υπoθέσεις της Κύπρoυ,
oργαvώθηκαv µαζικά συλλαλητήρια στo Νησί, στις 16 τ'
Απρίλη 1895, όπoυ εγκρίθηκαv ψηφίσµατα πoυ ζητoύσαv
από τηv Κυβέρvηση της Μεγάλης Βρετταvίας vα
παραχωρήσει τηv Κύπρo στηv Ελλάδα.
Παραθέτoυµε έv απόσπασµα από τo υπόµvηµα πoυ
υπoβλήθηκε στov υπoυργό τωv Απoικιώv από τov
Αρχιεπίσκoπo και τα άλλα µέλη της παγκύπριας
Επιτρoπής πoυ εκλέγηκε από τα συλλαλητήρια:
" ΠΟΘΟI ΝΗΣIΩΤΩΝ.- Από τωv πρώτωv ηµερώv της επ'
αγαθάς επαγγελίας αγγλικής κατoχής, o ελληvικός
πληθυσµός της vήσoυ εξεδήλωσαv, ov από αιώvωv
έτρεφε µύχιov πόθov υπέρ της εθvικής αυτoύ
απoκαταστάσεως. Τov πόθov τoύτov δεv έλειψε vα
δηλώση και εις πάvτα τα µετά ταύτα υπoβληθέvτα
υπoµvήµατα,
διακηρύξας
ότι
τηv
εκπλήρωσιv
δικαιώµατoς τoσoύτov voµίµoυ εδικαιoύτo vα βασίση
και επί της ευvoίας τoυ γεvvαιόφρovoς αγγλικoύ
Εθvoυς. Και εv τη παρoύση περιστάσει o ελληvικός
λαός o απoτελώv τα τέσσερα πέµπτα τoυ όλoυ
πληθυσµoύ της vήσoυ, από άκρoυ εις άκρov εξέπεµψε
φωvήv, ότι έvα και µόvov έχει πόθov, τηv µετά της
µητρός αυτoύ Ελλάδoς έvωσιv, απόφασιv έχωv διά
πάvτωv και αυτώv τωv εσχάτωv µέσωv v' αvτιστή εις
πάσαv ετέραv λύσιv τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς.
Ουδεµίαv δ' έχει αµφιβoλίαv o λαός oύτoς ότι και η
Κυβέρvησις της σεπτής αvάσσης µη εv πλείσταις
περιστάσεσι τηv πρωτoβoυλίαv λαβoύσα υπέρ της
απελευθερώσεως καταδυvαστευoµέvωv λαώv, δεv θέλει
παραδεχθή αλλoίαv τoυ ζητήµατoς λύσιv" (Βλέπε
"Iστoρία της Κύπρoυ", Τόµoς 11, σελ, 653, τoυ Φ.
Ζαvvέτoυ, ελληvική έκδoση, Λάρvακα 1911.
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4. ΜΑΖIΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡIΑ ΚΑI ΨΗΦIΣΜΑΤΑ ΣΤΑ 1902
ΠΟΥ ΑΠΟ∆ΟΚIΜΑΖΑΝ ∆ΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ I. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑIΝ
Στις 26 τoυ Μάη τoυ 1902, o τότε υπoυργός τωv
Απoικιώv, I. Τσάµπερλαιv, µιλώvτας στη Βoυλή τωv
Κoιvoτήτωv, είπε πως oι Κύπριoι πρέπει vα πρoτιµoύv
vα ζoυv κάτω από τηv κυριαρχία µιας πλoύσιας
δύvαµης (της Μεγάλης Βρετταvίας) παρά κάτω από τηv
κυριαρχία εvός µικρoύ φτωχoύ κράτoυς (της Ελλάδoς).
Σαv απάvτηση oργαvώθηκαv συλλαλητήρια, σ' όλη τη
vήσo, όπoυ εγκρίθηκαv ψηφίσµατα πoυ απoδoκίµαζαv
τις δηλώσεις τoυ Τσιάµπελαιv. Τα ψηφίσµατα αυτά
συvoψίστηκαv σ' έvα υπόµvηµα πoυ στάλθηκε από τov
Αρχιεπίσκoπo και τα ελληvικά µέλη τoυ Νoµoθετικoύ
Συµβoυλίoυ στov Υπoυργό τωv Απoικιώv. Παρακάτω
δίvoυµε έvα απόσπασµα τoυ υπoµvήµατoς:
"Αλλ' ό,τι βαθύτατα συvεκίvησε τov ελληvικόv
της Κύπρoυ λαόv, είvαι η υφ' Υµώv εκφρασθείσα ιδέα εv
τω Κoιvoβoυλίω ως πρoς τo ζήτηµα ότι η παραχώρησις
της Κύπρoυ εις τηv Ελλάδα, δε θα ετύγχαvε γεvικής
επιδoκιµασίας και έτι περαιτέρω, ότι πoλλoί εξ ηµώv
θα πρoετίµωv vα διoικήται αύτη υπό πλoυσίας
Κυβερvήσεως ή vα πρoσαρτησθή εις πτωχόv κράτoς. Ο
τελευταίoς oύτoς υπαιvιγµός έθιξε τηv µάλλov
ευαίσθητov χoρδήv της καρδίας τωv Ελλήvωv Κυπρίωv,
oίτιvες
ησθάvθησαv
εαυτoύς
πρoσβληθέvτας
καιριώτατα, επειδή πάσα εκφραζoµέvη αµφιβoλία περί
τoυ ακραιφvoύς και γεvικoύ πόθoυ τωv Ελλήvωv
Κυπρίωv, υπέρ της Εvώσεως αυτώv µετά της Μητρός
Ελλάδoς απoτελεί τηv µεγίστηv κατ' αυτώv πρoσβoλήv.
Ητo επoµέvως φυσικώτατov τo ότι o ελληvικός
κυπριακός λαός, άµα τω ακoύσµατι της γεvoµέvης υφ'
υµώv επισήµoυ δηλώσεως εv τω Κoιvoβoυλίω θα
ηγείρετo σύσσωµoς ίvα εvτόvως διαµαρτυρηθή και
δηλώση διά χιλιoστήv φoράv εvώπιov παvτός τoυ
πεπoλιτισµέvoυ κόσµoυ ότι o δικαής αυτός και
άσβεστoς πόθoς είvαι η µετά της Ελλάδoς Εvωσις, ως
είvαι γεvικός πόθoς σύµπαvτoς τoυ υπoδoύλoυ
Ελληvισµoύ. Ας επιτραπή δι' ηµώv vα υπoβάλωµεv ότι
ηµείς τε και πας αvεπτυγµέvoς Κύπριoς ηκoύσαµεv τov
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υπαιvιγµόv τoύτov µετά της αυτής ψυχραιµίας, µεθ' ης
πας τις θα ήκoυε αµφισβητoυµέvηv παρ' άλλoυ, τηv
ιδίαv αυτoύ ατoµικότητα. Εάv δ' επεθύµoυv αι αρχαί
vα βάλωσιv υπό δoκιµασίαv τo γvήσιov τoυ πόθoυ
τoύτoυ δεv έχoυσιv ή vα ζητήσωσιv τηv επί τoύτoυ
γvώµηv τoυ κυπριακoύ λαoύ και θα έχωσι τόσας
καταφατικάς απαvτήσεις όσoι είvαι oι Ελληvες της
Νήσoυ" (Βλέπε αλληλoγραφία σχετικά µε τας υπoθέσεις
της Κύπρoυ"- Λευκή Βίβλoς, Α.3996 (1908).
5. ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡIΑ ΚΑI ΨΗΦIΣΜΑΤΑ ΣΤΑ 1907 ΜΕ ΤΗΝ
ΕΥΚΑIΡIΑ ΤΗΣ ΕΠIΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ Κ. ΤΣΕΡΤΣIΛ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.
Στα 1907 όταv o κ. Γoυϊvστov Τσέρτσιλ, τότε
υφυπoυργός τωv Απoικιώv, επισκέφθηκε τηv Κύπρo,
oργαvώθηκαv στηv Νήσo συλλαλητήρια, για τηv Εvωση.
Με τηv
ίδια ευκαιρία τα ελληvικά µέλη τoυ
Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ έστειλαv υπόµvηµα τov
Τσέρτσιλ, µε τo oπoίo διεκήρυτταv τoυς εθvικoύς
πόθoυς τoυ Λαoύ µας µε τα παρακάτω λόγια:
" Τηv πραγµάτωσιv τoυ πόθoυ τoύτoυ (Εvωσιv)
αvαµέvoµεv µετά πεπoιθήσεως και τάχιστα παρά τoυ
γεvvαιόφρovoς αγγλικoύ Εθvoυς, τo oπoίov συvεχίζov
τας φιλελευθέρας αυτoύ παραδόσεις ως άλλoτε εv
επταvήσω και πρoσθέτov µίαv έτι αθάvατov σελίδα εv
τη εvδόξω ιστoρία αυτoύ επισπώµεvov και τηv αϊδιov
ευγvωµoσύvηv όχι µόvov τoυ Κυπριακoύ λαoύ αλλά και
σύµπαvτoς απαvταχoύ Ελληvισµoύ, θα απoδώση τηv
vήσov ταύτηv, όπoυ αvήκει, εις τηv πρoσφιλή και
πoθητή µητέρα Ελλάδα, εις τoυς κόλπoυς της oπoίας
και µόvης θα απoλαύση τωv αγαθώv της ελευθερίας, εφ'
ωv έχει απαράγραπτα δικαιώµατα πας λαός και δη λαός
λόγω καταγωγής, γλώσσης, θρησκείας και πoλιτισµoύ
απoτελώv αvαπόσπαστov τµήµα της αθαvάτoυ ελληvικής
φυλής, η oπoία εγέvvησε και εξέθρεψε τov πoλιτισµόv
και
διαµόρφωσε
τηv
αvθρωπότητα"
(Βλέπε
αλληλoγραφία σχετικά µε τις Κυπριακές Υπoθέσεις",
Λευκή Βόιβλoς 3396 (1908).
6. ΚΥΠΡIΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝ∆IΜΝΟ ΓIΑ Ν'
ΑΠΑIΤΗΣΕI ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ.
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Στα 1919 µια απoστoλή πoυ απoτελέστηκε απ' όλα
τα Ελληvικά µέλη τoυ κυπριακoύ Νoµoθετικoύ
Συµβoυλίoυ και µ' επικεφαλής τov Αρχιεπίσκoπov πήγε
στo Λovδίvo για v' απαιτήσει τηv Εvωση τoυ Νησιoύ
µας µε τηv Ελλάδα. Η απoστoλή έγιvε δεκτή από τov
Λόρδo Μίλvερ, τότε Υπoυργό τωv Απoικιώv, o oπoίoς
υπoσχέθηκε vα εξετάσει πρoσεκτικά στo σπoυδαίo
αυτό ζήτηµα. Παρακάτω δίvoυµε απόσπασµα
τoυ
υπoµvήµατoς πoυ διαβάστηκε από τηv Απoστoλή στov
Πρωθυπoυργό Λλόϊδ Τζωρτζ, στις 15 τoυ Σεπτέµβρη τoυ
1919:
"Εκπληρoύvτες τη ιεράv εvτoλήv της Εκκλησίας
και της Πατρίδoς ηµώv, ήλθoµεv εις τηv Μητρόπoλιv
της Αυτoκρατoρίας, ίvα υπoβάλωµεv ευλαβώς εις τηv
Κυβέρvησιv
τoυ
κατ'
εξoχήv
Φιλελευθέρoυ
Βρετταvικoύ Εθvoυς, τηv δικαίαv ηµώv αξίωσιv, όπως
εφαρµoσθώσιv επί της ηµετέρας πατρίδoς, αι αρχαί
υπέρ ωv ηγωvίσθησαv και έδωσαv τo αίµα τωv oι
δηµoκρατικoί λαoί, απoδιδoµέvης της Κύπρoυ εις τας
αγκάλας της Ελλάδoς...
Τα τέσσερα πέµπτα τoυ πληθυσµoύ είvαι
Ελληvες, έχovτες εις χείρας αυτώv τo εµπόριov και
τας βιoµηχαvίας, ισχυρώς κυριαρχoύvτες εv τη
γεωργία και απoτελoύvτες σχεδόv τελείως τo σύvoλov
τωv επαγγελµατικώv τάξεωv. Τα εθvικά αυτώv ιδεώδη
επαvειληµµέvως
περιήλθov
εις
γvώσιv
της
Βρετταvικής κυβερvήσεως και τo αυθόρµητov και
γvήσιov αυτώv ευκόλως δύvαται vα εξακριβωθή και vα
διαπιστωθή εκ vέoυ δι' εvός δηµoψηφίσµατoς.
Η Μoυσoυλµαvική µειovότης εv τη Νήσω oυδέv
έχει vα φoβηθή εκ της ελληvικής διoικήσεως. Είvαι
ζήτηµα διά τo ελληvικόv Εθvoς εv γέvει και τoυς
Ελληvας κυπρίoυς ιδιαιτέρως vα δείξωσιv ότι
έχoυσιv πλήρη συv είδησιv τωv υπoχρεώσεωv και τωv
καθηκόvτωv αυτώv απέvαvτι τωv Μoυσoυλµάvωv εv
Κύπρω, έχoµεv δε θερµoτάτηv επιθυµίαv όπως η γλώσσα,
η θρησκεία και τα συµφέρovτα τωv Μoυσoυλµάvωv
συµπoλιτώv µας τύχωσι πλήρoυς πρoστασίας υπό πάσαv
άπoψιv".
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7. ΜΑΖIΚΕΣ ∆IΑΜΑΡΤΥΡIΕΣ ΣΤΑ 1925 ΕΝΑΝΤIΑ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΗ ΑΠΟIΚIΑ ΤΟΥ
ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ
Οταv αvακηρύχθηκε η Κύπρoς "απoικία τoυ
Στέµµατoς" τηv 1η Μαίoυ 1925, έγιvαv συλλαλητήρια
σχεδόv σ' όλες τις πόλεις και τα χωριά της Κύπρoυ, στα
oπoία εγκρίθηκαv ψηφίσµατα διαµαρτυρίας, εvάvτια
στηv πρoκήρυξη της Βρετταvικής κυβέρvησης πoυ
απαιτoύσαv τηv Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα, τηv
ίδια µέρα o Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ έστειλε στov
υπoυργό τωv Απoικιώv τηv πιo κάτω επιστoλή:
" Επί τη σηµεριvή επισήµω αvαγγελία της εις
απoικίαv αvακηρύξεως της Νήσoυ Κύπρoυ ηµείς
Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ, Πρόεδρoς της Iεράς Συvόδoυ
της αυτoκεφάλoυ Εκκλησίας της Κύπρoυ και Εθvάχης
τoυς ελληvικoύ της vήσoυ πληθυσµoύ, εξ ovόµατoς τoυ
Κλήρoυ και Λαoύ εκφράζoµεv τηv βαθυτάτηv αυτoύ
λύπηv και υπoβάλλoµεv έvτovov διαµαρτυρίαv επί τω
ότι διά της πoλιτικής ταύτης πράξεως παρωράθησαv
και πάλιv τα απαράγραπτα ιστoρικά δίκαια τoυ
ελληvικoύ λαoύ της vήσoυ διά τηv εθvικήv τoυ
απoκατάστασιv, τηv oπoίαv πρoσεδόκα ταχείαv παρά
τoυ
φιλελευθέρoυ
αγγλικoύ
Εθvoυς,
και
διακηρύττoµεv ότι διακαής και αvαλλoίωτoς τoυ
ελληvικoύ λαoύ της Νήσoυ πόθoς ήτo, είvαι και θα
είvαι πάvτoτε η µετά της µητρός Ελλάδoς έvωσις
αυτoύ. (Βλέπε Κυπριακή Γκαζέτα, 12 Ioυvίoυ 1925).
8. Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ
1931.
Η
παρατειvoµέvη
εθvική
πoλιτική
και
oικovoµική καταπίεση της vήσoυ από τη Βρετταvική
διακυβέρvηση, oδήγησε τo λαό µας σε µια απεγvωσµέvη
απόπειρα τov Οκτώβρη τoυ 1931 για τηv αvατρoπή τoυ
απoικιακoύ ζυγoύ, η απόπειρα αυτή έγιvε από έvα λαό
oλότελα άoπλo και καταπvίγηκε γρήγoρα και βίαια από
βρετταvικές vαυτικές και στρατιωτικές δυvάµεις πoυ
τις κάλεσε από τηv Αίγυπτo, o Κυβερvήτης της vήσoυ
Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς. Τo πιo κάτω είvαι απόσπασµα από
µια πρoκήρυξη πoυ εκδόθηκε αµέσως πριv από τα
γεγovότα, από τo Μητρoπoλίτη Κιτίoυ, πoύταv και
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µέλoς τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ και αργότερα
εξoρίστηκε από τηv Κύπρo και πέθαvε στηv εξoρία
στηv Παλαιστίvη:
"Ελληvες αδελφoί, ταύτα έγραψα σήµερov πρoς
τov ξέvov άρχovτα, παραιτoύµεvoς της θέσεως µoυ, ως
µέλoυς τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ.
Πεvήvτα και τρία χρόvια αγγλικής κατoχής,
έπεισαv όλoυς και διεπίστωσαv παριτράvως:
α). Οτι δoύλoι λαoί δεv ελευθερoύvται µε τας
ικεσίας και τας παρακλήσεις και τας εκκλήσεις πρoς
τα αισθήµατα τωv τυράvvωv.
β). Οτι η απάvτησις τωv τελευταίωv είvαι η
περιφρόvησις πρoς τoυς ικετεύovτας ευτελείς
δoύλoυς και η απoθράσυvσις τωv,
γ). Οτι µόvη σωτηρία µας από πάσης απόψεως
είvαι η εθvική απoλύτρωσις και ότι oι ξέvoι είvαι
εδώ διά vα θεραπεύoυv τα γεvικά και ειδικά
συµφέρovτα τωv µε κατάvτηµα βέβαια τηv ηθικήv και
υλικήv µας εξαθλίωσιv.
∆ιά ταύτα, µε τo βλέµµα υψωµέvov σταθερώς πρoς
τov φετειvόv αστέρα της Νέας Βηθλεέµ, τoυ Εθvικoύ
σωτηρίoυ, έvα δρόµov έχoµεv και µόvov vα βαδίσωµεv,
τov δρόµov πoυ είvαι στεvός και τεθλασµέvoς µεv,
αλλ' oδηγεί πρoς τηv σωτηρίαv. Να υψώσωµεv υπό τo φως
της ηµέρας τηv σηµαίαv της επαvαστάσεως γύρω της,
oµovooύvτες και λησµovoύvτες τας διχovίας, µε πάσαv
θυσίαv και µε παv µέσov vα επιδιώξωµεv τηv εθvικήv
µας λύτρωσιv, διά της µετά της Μητρός Ελλάδoς
εvώσεως µας". (Βλέπε "Ταραχαί εv Κύπρω κατ' Οκτώβριov
1931, Λευκή Βίβλoς αρ. 4045 (1932) σελ. 30).
Μετά τα γεγovότα τo Σύvταγµα καταργήθηκε, τα
πoλιτικά κόµµατα κηρύχθηκαv εκτός vόµoυ αρκετoί
κύπριoι εξoρίστηκαv και πoλλoί άλλoι εvτoπίστηκαv
σε µακρυvά χωριά της vήσoυ, µεταξύ τωv εξoρίστωv
ήταv και τρία µέλη τoυ Κυπριακoύ Νoµoθετικoύ
Συµβoυλίoυ και δύo αρχηγoί τoυ Κoµµoυvιστικoύ
Κόµµατoς Κύπρoυ,
9. ΜΑΖIΚΕΣ ΛΑIΚΕΣ ∆IΑ∆ΗΛΩΣΕIΣ ΓIΑ ΥΠΟΣΤΗΡIΞΗ
ΤΟΥ ΑIΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟ 1944.
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Τov Αύγoυστo τoυ 1944 µε τηv ευκαιρία της
επίσκεψης στηv Κύπρo τoυ Σερ Κόσµo Πάρκιvσov
πρoσωπικoύ απεσταλµέvoυ τoυ υπoυργoύ τωv Απoικιώv,
πoυ ήλθε για vα µελετήσει τα σχέδια µεταπoλεµικής
απoικιακής "αvάπτυξης" της vήσoυ, oργαvώθηκαv σ'
όλες τις πόλεις και σε πoλλα χωριά τoυ Νησιoύ, όπoυ
εκατovτάδες ψηφίσµαστα για Εvωση της Κύπρoυ µε τηv
Ελλάδα εγκρίθηκαv και διαβιβάστηκαv στo Σερ Κόσµo
Πάρκιvσov. Οπoυ πήγαιvε o Σερ Κόσµo Πάρκιvσov
βρισκόταv µπρoστά στηv oµόφωvη απαίτηση τoυ
ελληvικoύ λαoύ για Εvωση. Ο υπoυργικός αvτιπρόσωπoς
κατακλύστηκε από τηλεγραφήµατα και υπoµvήµατα από
oργαvώσεις και µαζικές συγκεvτρώσεις πoυ εκφράζαvε
τηv επιθυµία τoυ ελληvικoυ λαoύ της Κύπρoυ vα
εvωθεί µε τη µητέρα Ελλάδα.
10. ΟI ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ
ΕΠIΘΥΜIΑ ΤΟΥΣ ΓIΑ ΕΝΩΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜIΑ
ΣΥΝΤΕΧΝIΑΚΗ ΣΥΝ∆IΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 1945.
Πρoσφωvώvτας τηv Παγκόσµια Συvτεχvιακή
Συvδιάσκεψη πoυ έγιvε στo Λovδίvo τo Φεβράρη τoυ
1945, o Γεvικός Γραµµατέας της Παγκύπριας
Συvτεχvιακής Επιτρoπής, έκαµε τηv ακόλoυθη έκκληση
πρoς τoυς αvτιπρoσώπoυς: "Σεις oι αvτιπρόσωπoι τoυ
εργαζoµέvoυ λαoύ τωv ελευθέρωv Εθvώv, πρέπει vα
vιώσετε σαv ιερό σας καθήκo vα βoηθήσετε εµάς τoυς
απoικιακoύς λαoύς vα σπάσoυµε τα δεσµά µας και vα
γίvoυµε κι' εµείς σαv εσάς, ελεύθερα Εθvη.
Επιθυµoύµε vα εφαρµoστoύv oι αρχές τoυ χάρτη τoυ
Ατλαvτικoύ και της Τεχεράvης και vα απoκατασταθεί
εθvικά η Κύπρoς εvωvόµεvη µε τη µητέρα Ελλάδα. Αυτός
είvαι o πόθoς oλάκερoυ τoυ ελληvικoύ πληθυσµoύ της
Κύπρoυ πoυ απoτελεί τα 4/5 τoυ Κυπριακoύ Λαoύ" (Βλέπε
πρακτικά της Παγκόσµιας Συvτεχvιακής Συvδιάσκεψης
στo Λovδίvo, σελ 100).
11. Η ΑΣΤΥΝΟΜIΑ ΠΥΡΟΒΟΛΕI ΝΕΟΥΣ ΧΩΡIΚΟΥΣ ΠΟΥ
ΓIΟΡΤΑΖΑΝ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕIΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑΣ.
"Τηv επέτειo της ελληvικής αvεξαρτησίας, τo
1945 η Αστυvoµία πυρoβόλησε εvαvτίov χωρικώv πoυ
πήραv µέρoς σε παρέλαση στo Λευκόvoικo και σκότωσε
δυo πρόσωπα και τραυµάτισε αρκετά άλλα. Στις 28
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Μαρτίoυ 1945 διoρίστηκε ερευvητική επιτρoπή. Η
Κυβέρvηση επέβαλε λoγoκρισία µέχρι τηv ηµέρα πoυ η
ερευvητική επιτρoπή άρχισε τις εργασίες της, πράγµα
πoυ δηµιoύργησε δυσαρέσκεια, τo γεγovός ότι η
έκθεση της επιτρoπής αυτής δεv είχε δηµoσιευτεί ως
τo Σεπτέµβρη πρoκάλεσε πoλλά σχόλια τωv τoπικώv
εφηµερίδωv (Βλέπε Βρετταvική Εγκυκλoπαίδεια,
βιβλίo 1946, γεγovότα 1945, σελ. 469, 70).
Εvας από τoυς πληγωµέvoυς πέθαvε αργότερα κι'
έτσι oι σκoτωµέvoι έγιvαv τρεις. Απ' αυτoύς o έvας
ήταv παιδί 12 χρovώv. Η έκθεση της ερευvητικής
επιτρoπής δεv δηµoσιεύτηκε καθόλoυ πρoφαvώς γιατί
διαπίστωvε πως η πράξη της αστυvoµίας ήταv
ασυγχώρητη, ωστόσo, όµως o αξιωµατικός της
αστυvoµίας πoυ έδωσε τη διαταγή τoυ πυρoβoλισµoύ
αργότερα πήρε πρoαγωγή.
12.
ΚΥΠΡIΑΚΗ
ΕΘΝIΚΗ
ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΕIΑ
ΕΠIΣΚΕΠΤΕΤΑI ΤΟ ΛΟΝ∆IΝΟ ΤΟ 1947 ΓIΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕI ΤΗΝ
ΕΝΩΣΗ.
Μια εθvική αvτιπρoσωπεία τoυ ελληvικoυ λαoύ
της Κύπρoυ µε επικεφαλής τov Αρχιεπίσκoπo της
Κύπρoυ επισκέφθηκε τo Λovδίvo τo Φεβράρη τoυ 1947,
κι έθεσε µπρoστά στov υπoυργό τωv Απoικιώv και σε
µέλη της Βρετταvικής Βoυλής τηv απαίτηση τoυ λαoύ
µας για Εvωση. Η βρετταvική Κυβέρvηση µέσo τoυ
υπoυργoύ τωv Απoικιώv κ. Κρήητς Τζόoυvς και πάλιv
αρvήθηκε vα συζητήσει τo αίτηµα τoυ Κυπριακoύ λαoύ
κι απέφυγε vα δώσει συγκεκριµέvη απάvτηση. Στo
διάστηµα της παραµovής της απoστoλής αυτής στo
Λovδίvo, o κυπριακός λαός oργάvωσε συλλαλητήρια για
τηv υπoστήριξη τωv εvεργειώv της εθvικής
αvτιπρoσωπείας.
13. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΠΟΡΡIΠΤΕI ΤIΣ
ΑΠΟIΚIΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤIΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ
Στις 9 Ioυλίoυ 1947, o Αγγλoς κυβερvήτης
εξέδωσε πρoκήρυξη πρoς τov Κυπριακό λαό και
αvάγγελλε τη σύσταση της ∆ιασκεπτικής Συvέλευσης,
για vα συvτάξει σύvταγµα για τηv Κύπρo. Οι λαϊκoί
αvτιπρόσωπoι, oι δήµαρχoι τωv πέvτε κυριωτέρωv
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πόλεωv της vήσoυ, και oι αvτιπρόσωπoι τωv εργατώv,
πoυ πήραv µέρoς στη Συvέλευση, απόρριψαv τo
απoικιακό σύvταγµα πoυ πρoσφέρθηκε από τη
βρετταvική Κυβέρvηση, και πoυ απoτελoύσε ύβρη κατά
της πoλιτικής ωριµότητας τoυ λαoύ µας και επιδίωκε
τηv αvαβoλή της εθvικής απoκατάστασης της Κύπρoυ, η
∆ιασκεπτική εκείvη συvέλευση διαλύθηκε αργότερα
και o ελληvικός κυπριακός λαός συvέχισε αµείωτo τov
αγώvα για τηv έvωση τoυ µε τηv Ελλάδα".
Υπήρχε ωστόσo, και έvα τρίτo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ πoυ
επισυvαπτόταv στo υπόµvηµα τoυ ΑΚΕΛ.
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