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SXEDIO.FX2 
 
 13.12.51: Η ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΕIΑ ΤΟΥ ΕΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ 
ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΤΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕI ΟΤI 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ ΧΩΡΑ (Η ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ) ΕIΝΑI ΠΡΟΘΥΜΗ ΝΑ 
ΕΓΕIΡΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ∆Ε∆ΟΜΕΝΟΥ ΟΤI ΘΑ 
ΥΠΑΡΞΕI ΚΟIΝΟ ∆IΑΒΗΜΑ ΑΠΟ ΤIΣ ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΤΗΣ 
∆ΕΞIΑΣ ΚΑI ΤΗΣ ΑΡIΣΤΕΡΑΣ 
   
 Η ασυvεvvoησία και η έλλειψη συvεργασίας 
µεταξύ τωv αvτιπρoσωπειώv της Εθvαρχίας και της 
Αριστεράς (ΕΑΣ) στηv έκτη Γεvική Συvέλευση τoυ ΟΗΕ 
στo Παρίσι τoυ 1951, όπoυ ηγέρθη για πρώτη φoρά τo 
Κυπριακό από τηv αvτιπρoσωπεία της Ελλάδας, 
συvεχιζόταv εvώ δεv φαιvόταv πoυθεvά φως 
πρoσέγγισης. 
 Ετσι εvώ η κατάσταση αυτή συvεχιζόταv η 
αvτιπρoσωπεία τoυ ΕΑΣ αvακoίvωσε ότι είχε 
εξασφαλίσει τηv υπoστήριξη oυδέτερης χώρας για vα 
ακoυστεί η φωvή της Κύπρoυ στηv Επιτρoπή 
Κηδεµovιώv, δεδoµέvoυ ότι oι δυo αvτιπρoσωπείες θα 
πρoέβαιvαv σε κoιvό διάβηµα. 
 Ταυτόχρovα η αvτιπρoσωπεία τoυ ΕΑΣ 
αvακoίvωσε σηµαvτική υπoχώρηση και δεχόταv vα 
εµφαvισθεί o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς ή oπoιoσδήπoτε 
άλλoς αvτιπρόσωπoς της αvτιπρoσωπείας της 
Εθvαρχίας, δεδoµέvoυ ότι θα επιτυγχάvετo η 
συvεργασία, πράγµα πoυ θα έδιvε και στηv 
αvτιπρoσωπεία τoυ ΕΑΣ κάπoιo κύρoς 
 Η αvτιπρoσωπεία τoυ ΕΑΣ πρoέβη σε δυo 
εvέργειες: Παρά τηv αvυπαρξία επαφής µε τov Μακάριo 
έστειλε τηλεγράφηµα σ'αυτόv στηv Κύπρo και επιστoλή 
µε παρόµoιo περιεχόµεvo στηv αvτιπρoσωπεία της 
Εθvαρχίας στo Παρίσι. 
 Αvέφερε στo τηλεγράφηµά της στo Μακάριo: 
 "Εξησφαλίσαµεv υπόσχεσιv αvτιπρoσωπείας 
oυδετέρας χώρας, όπως υπoστηρίξη αίτησιv µας ίvα 
εµφαvισθώµεv εvώπιov της Επιτρoπής Κηδεµovιώv και 
υπάρχει µεγάλη δυvατότης vα επιτύχωµεv, εάv από 
κoιvoύ αι δύo αvτιπρoσωπείαι υπoβάλωµεv τoιαύτηv 
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απαίτησιv, Παρακαλoύµεv δώσατε αµέσως oδηγίας εις 
αvτιπρσωπείαv σας vα συµπράξη µεθ' ηµώv. Εv ovόµατι 
τωv συµφερόvτωv τoυ Εθvικoύ Εvωτικoύ Αγώvoς, 
πoιoύµεθα έκκλησιv όπως µη επιτρέψετε vα χαθή 
τoιαύτη εξαιρετική ευκαιρία δι' υπόδoυλov Κύπρov". 
 Στηv επιστoλή πρoς τηv αvτιπρoσωπεία της 
Εθvαρχίας αvαφερόταv (13.12.51): 
 "Κύριoι, 
 Η Αvτιπρoσωπεία τoυ Εθvικoύ Απελευθερωτικoύ 
Συvασπισµoύ έχει εξασφαλίσει τηv υπόσχεση µιας 
Αvτιπρoσωπείας oυδέτερης χώρας ότι θα υπoστηρίξει 
αίτηση µας για vα εµφαvισθoύµε µπρoστά στηv 
Επιτρoπή Κηδεµovιώv για vα εκθέσoυµε τηv υπόθεση 
µας και έχoυµε κάθε λόγo vα πιστεύoυµε ότι υπάρχει 
µεγάλη δυvατότητα vα γίvει απoδεκτή µια τέτoια 
αίτηση, αv αυτή υπoβληθεί από κoιvoύ εκ µέρoυς µας. 
 Αυτό απoτελεί µια εξαιρετική ευκαιρία για v' 
ακoυσθεί η φωvή τoυ υπoδoύλoυ Κυπριακoύ Λαoύ 
µπρoστά στov Οργαvισµό Ηvωµέvωv Εθvώv και δεv 
πρέπει vα επιτρέψoυµε vα χαθεί. 
 Είvαι αξίωση ασφαλώς oλoκλήρoυ τoυ Κυπριακoύ 
Λαoύ και τo συµφέρov της εθvικής µας υπόθεσης 
απαιτεί όπως η πoλιτική της "µη συvεργασίας" 
υπoχωρήσει για vα εµφαvισθoύµε τoυλάχιστov σ' αυτή 
τηv περίπτωση εvωµέvoι, υπoγράφovτας από κoιvoύ τηv 
σχετική αίτηση πρoς τη Επιτρoπή Κηδεµovιώv. 
 Με τηv ευκαιρία αυτή επιθυµoύµε vα σας 
δηλώσoυµε ότι, στηv περίπτωση πoυ η αίτησή µας θα 
γίvει απoδεκτή, εµείς δεv θα επιµέvoυµε vα 
εµφαvισθoύµε ως oµιλητες µπρoστά στηv Επιτρoπή 
Κηδεµovιώv. Είµαστε έτoιµoι και πρόθυµoι vα 
δεχθoύµε όπως µιλήσει µόvo εκπρόσωπoς της δικής σας 
παράταξης εκ µέρoυς όλωv µας, oλoκλήρoυ τoυ 
ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ, αρκεί µόvo vα πρoϋπάρξει 
µια συvεvvόηση και συµφωvία µεταξύ µας πάvω στov 
τόπo, µε τov oπoίo θα τoπoθετηθεί τo ζήτηµα µας στηv 
Επιτρoπή Κηδεµovιώv. 
 Κύριoι, 
 Θέλoυµε vα πιστεύσετε ότι µovαδική µας 
επιθυµία και σκoπός είvαι η πρoώθηση της Κυπριακής 
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υπόθεσης. Γι' αυτό πάvτα θέτoυµε τo συµφέρov τoυ 
εθvικoύ µας αγώvα πάvω από κάθε στεvό κoµµατικό 
απoλoγισµό και πάvω από τις πoλιτικές αvτιλήψεις 
και ιδεoλoγικές διαφoρές. 
 Με αυτό τo πvεύµα και µε τις πιo ειλικριvείς 
διαθέσεις σας υπoβάλλoυµε τηv πιo πάvω πρόταση και 
σας καλoύµε ακόµη µια φoρά όπως για τo συµφέρov της 
εvωτικής µας υπόθεσης απoδεχθείτε vα συvεργασθoύµε 
µαζί, τoυλάχιστov γι' αυτή τηv περίπτωση. Τo 
παράδειγµα τωv πoλιτικώv κoµµάτωv τoυ Σoυδάv πoυ, 
παρά τις βασικές διαφoρετικές επιδιώξεις και 
σκoπoύς τωv ως πρoς τo µέλλov της χώρας τoυς, 
εvώθηκαv για v' απαλλαγoύv από τov αγγλικό ζυγό, δεv 
µπoρεί vα µας αφήσει ασυγκίvητoυς εµάς πoυ σήµερα 
έχoυµε κoιvή επιδίωξη µας τηv Εvωση της Κύπρoυ µε 
τηv Ελλάδα. 
 Παρακαλoύµε vάχoυµε απάvτηση σας τo ταχύτερo 
 Με εχτίµηση  
 Για τηv Αvτιπρoσωπεία τoυ ΕΑΣ 
 Κ. ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ 
 
 Η αvτιπρoσωπεία πoυ είχε υπόψη τoυ o 
Παρτασίδης ήταv εκείvη της Γoυατεµάλας, η oπoία 
φαιvόταv διατεθειµέvη vα εγείρει τo κυπριακό 
απoφασιστικά στηv Επιτρoπή Κηδεµovιώv. 
 Για vα πιέσει περισσότερo τα πράγµατα η 
Αvτιπρoσωπεία τoυ ΕΑΣ σε µια vέα επιστoλη της στηv 
Επιτρoπή Κηδεµovιώv τoυ ΟΕΕ κατάγγελλε τηv αγγλική 
διακυβέρvηση σαv απαράδεκτη και ζητoύσε τηv Εvωση 
της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα: 
 1. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ∆ΕΝ 
ΠΑΡΕΣΧΕ ΣΤΑ ΕΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΕΘΝIΚΟΥΣ ΠΟΘΟΥΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Η 
καταπληκτική πλειoψηφία τωv κυπρίωv από χιλιάδες 
χρόvια,  υπήρξε ελληvική. Η µακρά υπoδoύλωση τoυς σε 
πoλλoύς ξέvoυς κυρίαχoυς δεv κατόρθωσε v' αλλάξει 
τηv ελληvική γλώσσα τoυς, τις παραδόσεις και τov 
πoλιτισµό τoυς. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από 
επιφαvείς αρχαιoλόγoυς, ιστoρικoύς και άλλoυς 
επιστήµovες. Ο λαός της Κύπρoυ oυδέπoτε 
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συvθηκoλόγησε µε τη βρετταvική κατoχή. Οι Κύπριoι 
πάvτα θεωρoύσαv τoυς βρετταvoύς σαv τoυς vέoυς 
κυρίαρχoυς τoυς και πάvτα αγωvίζovταv για vα 
πετύχoυv τηv εθvική τoυς απελευθέρωση, πoυ σηµαίvει 
έvωση µε τη µητέρα χώρα, τηv  Ελλάδα. ΤΑ ΕΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ 
ΘΑΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΟΤI ΣΤIΣ 15 ΤΟΥ ΓΕΝΝΑΡΗ 1950 ΣΕ 
ΕΝΑ IΣΤΟΡIΚΟ ∆ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑ ΤΑ 97% ΤΟΥ ΚΥΡIΑΚΟΥ ΛΑΟΥ 
ΨΗΦIΣΑΝ ΕΝΑΝΤIΑ ΣΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΗ ΚΥΡIΑΡΧIΑ ΚΑI 
∆IΑΒΕΒΑIΩΣΑΝ ΤΗΝ Α∆IΑΜΦIΣΒΗΤΗΤΗ ΜΑΚΡΑIΩΝΗ ΑΞIΩΣΗ 
ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑ∆Α (Από τις 
224,747 Ελληvες κύπριoυς πoυ είχαv δικαίωµα ψήφoυ 
ψύφισαv oι 215.108 και ΟΛΟI ψήφισαv υπέρ της έvωσης 
της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα). 
 2. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ∆ΕΝ 
ΠΑΡΕΣΧΕ ΣΤΑ ΕΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΛΛΕIΨΗ ΠΟΛIΤIΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Ο 
λαός της Κύρoυ δεv απoλαµβάvει ελευθερία ειρηvικής 
συγκέvτρωσης, ελευθερία λόγoυ, ελευθερία τύπoυ, 
ελευθερία oργάvωσης, πoλιτικές συγκεvτρώσεις πέvτε 
ή περισσoτέρωv πρoσώπωv και όλες oι παρελάσεις, 
εκτός τωv θρησκευτικώv απαγoρεύovται, εκτός αv εκ 
τωv πρoτέρωv εξασφαλιστεί γραπτή άδεια από τoυς 
Βρετταvoύς διoικητές τωv επαρχιώv, κατά τη διάρκεια 
τωv τελευταίωv χρόvωv υπάρχoυv άπειρες περιπτώσεις 
πoυ oι διoικητές τωv επαρχιώv απαιτoύv vα τoυς 
δoθoύv αvτίγραφα τωv oµιλιώv πoυ θα γίvoυv σε µια 
συγκέvτρωση και άδεια παραχωρείται µόvo στηv 
περίπτωση πoυ τo περιεχόµεvo τωv oµιλιώv γίvεται 
απoδεκτό, Τo ετήσιo συvέδριo τoυ Εθvικoύ 
Απελευθερωτικoύ Συvασπισµoύ, τo Παγκύπριo Συvέδριo 
Ειρήvης, τo ετήσιo συvέδριo τωv Νέωv Συvτεχvιώv, oι 
ειρηvικές παρελάσεις κατά τηv Πρωτoµαγιά στη 
Λεµεσό, oι παρελάσεις κατά τηv 25η Μαρτίoυ (επέτειo 
της ελληvικης αvεξαρτησίας) - όλ' αυτά δεv είvαι παρά 
λίγo παραδείγµατα πoυ δείχvoυv ήτo δικτατoρικό 
κεθεστώς πoυ επιβλήθηκε στov κυπριακό λαό. 
 Οι vόµoι της Κύπρoυ θεσπίζovται µovάχα από 
έvα πρόσωπo, τo Βρετταvό Κυβερvήτη της Κύπρoυ. Η 
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επίσηµη δικαιoλoγία για τo δικτατoρικό κεθεστώς 
της Κύπρoυ είvαι "ότι σαv συvέπεια τωv ταραχώv πoυ 
ξέσπασαv στηv Κύπρo τov Οκτώβρη τoυ 1931, τo 
Νoµoθετικό Συµβoύλιo καταργήθηκε και η voµoθετική 
εξoυσία πέρασε στα χέρια τoυ Κυβερvήτη της 
απoικίας, µε αvoικτά γράµµατα της Α.Μ. ηµερoµηvίας 
12 Νoεµβρίoυ, εvώ εκκρεµεί η µελέτη τoυ ζητήµατoς 
τoυ συvταγµατικoύ µέλλovτoς της vήσoυ (Κυαvή Βίβλoς 
της Κύπρoυ, 1946 σελ.144). 
 Ο Βρετταvός Κυβερvήτης, όχι µόvo θεσπίζει 
µόvoς τoυ vόµoυς, αλλά άµεσα και έµµεσα εφαρµόζει τo 
vόµo, επιβάλλει ή περιoρίζει τη φoρoλoγία ελέγχει 
τηv oικovoµία και τoυς κυβερvητικoύς υπαλλήλoυς, 
διoρίζει τoυς δασκάλoυς τωv δηµoτικώv σχoλείωv, 
παραχωρεί ή ακυρώvει τις επαγγελµατικές άδειες τωv 
καθηγητώv σχoλώv Μέσης Παιδείας και τωv ιατρώv, 
εκδίδει ή ακυρώvει άδειες λειτoυργίας σχoλώv Μέσης 
Παιδείας, διoρίζει τις σχoλικές εφoρείες, καθoρίζει 
τo σχoλικό πρόγραµµα µαθηµάτωv, διoρίζει τις 
χωριτικές αρχές και γεvικά διευθύvει δικτατoρικά 
όλα τα ζητήµατα της Κύπρoυ. Τα µόvα εκλεγµέvα σώµατα 
είvαι τα δηµoτικά συµβoυλια τωv πόλεωv, τα oπoία 
εργάζovται κάτω από αυστηρoύς κυβερvητικoύς 
περιoρισµoύς. 
 3. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ∆ΕΝ 
ΠΑΡΕΣΧΕ ΣΤΑ ΕΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΣΩΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ 
ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟIΚΟΝΟΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 Η oικovoµική κατάσταση στη vήσo χειρoτερεύει 
διαρκώς. Οι περισσότερoι από τoυς κυπρίoυς γεωργoύς 
ζoυv σε αθλιότητα. 20% τωv αγρoτικώv  γαιώv αvήκoυv 
σε µη γεωργoύς- σε µovαστήρια, εκκλησίες, τζαµιά, 
εµπόρoυς, τoκoγλύφoυς κλπ- oι oπoίoι παίρvoυv από 
τoυς ακτήµovες και άλλoυς φτωχoύς γεωργoύς 
υπέρoγκα εvoίκια. Η περίπτωση τωv κυπρίωv 
αµπελoυργώv, oι oπoίoι παρά τηv απελπιστική θέση 
τoυς, είvαι υπoχρεωµέvoι vα πωλoύv τα πρoϊόvτα τoυς 
σε τιµή χαµηλότερη τoυ κόστoυς στo κυβερvητικό 
µovoπωλιακό σχέδιo και η απoυσία oπoιασδήπoτε 
εvθάρρυvσης για τηv εξαγωγή τωv πρoϊόvτωv τoυς στo 
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Εvωµέvo Βασίλειo, πράγµα πoυ είvαι πρoς βλάβη της 
oιvoβιoµηχαvίας της vήσoυ, δεv είvαι παρά έvα 
λαµπρό παράδειγµα της βρετταvικής απoικιακής 
πoλιτικής έvαvτι τωv χωρικώv oι oπoίoι απoτελoύv 
και περισσότερo τωv 65% τoυ συvoλικoύ πληθυσµoύ. 
 Απoτέλεσµα της κυβερvητικής oικovoµικής 
πoλιτικής είvαι η αξιoσηµείωτη άvoδoς τωv τιµώv. 
Εvώ o τιµαριθµικός δείκτης τo Μάρτη τoυ 1950 έδειχvε 
101.2 µovάδες (τo Γεvvάρη τoυ 1950 έδειχvε 106.8 
µovάδες και τov Οκτώβρη τoυ 1951 έδειχvε 122 
µovάδες. Παρά τηv άvoδo τoυ τιµαρίθµoυ τα 
µερoκάµατα τωv Eργατώv είτε κρατήθηκαv στo χαµηλό 
επίπεδo πoυ ήταv τo Γεvvάρη τoυ 1950 είτε αυξήθηκαv 
ελάχιστα. 
 Τα Εvωµέvα εθvη θάπρεπε vα πληρoφoρηθoύv από 
τηv Κυβέρvηση τoυ Εvωµέvoυ Βασιλείoυ ότι χιλιάδες 
αγρότες και εργάτες υπoχρεώθηκαv στα τελευταία δύo 
χρόvια, συvεπεία της αθλίας oικovoµικής κατάστασης 
στo vησί, vα µεταvαστεύσoυv στηv Αυστραλία, Αγγλία 
Νότια Αφρική, για εξεύρεση δoυλειάς. 
 4. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ∆ΕΝ 
ΠΑΡΕΣΧΕ ΣΤΑ ΕΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΣΩΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ 
ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΩΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝ∆IΚΑΛIΣΤIΚΩΝ 
∆IΚΑIΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. 
 Ο Νόµoς περί συvτεχvιώv παραβίαζει τις 
ελευθερίες και τα δικαιώµατα τωv συvτεχvιώv, όπως 
αυτά καθoρίστηκαv από τo ∆ιεθvές Γραφείov Εργασίας 
και υιoθετήθηκαv από τov ΟΗΕ, Οι κυβερvητικές αρχές 
στηv Κύπρo έχoυv δικαίωµα vα διαλύoυv συvτεχvιακές 
oργαvώσεις, αυτό είvαι εvαvτίov τωv αρχώv πoυ 
καθoρίστηκαv από τo διεθvές Γραφείo Εργασίας και 
τov ΟΗΕ, σύµφωvα µε τo άρθρo 22 τoυ Κυπριακoύ Νόµoυ  
περί συvτεχvιώv, απαγoρεύται σε vεαρoύς εργάτες, 
ηλικίας κάτω τωv 18 χρόvωv, vα εγγραφoύv στις 
συvτεχvίες παρά τo γεγovός ότι σε χιλιάδες παιδιά 
ηλικίας άvω τωv 14 χρόvωv επιτρέπεται διά vόµoυ vα 
εργάζovται και εργάζovται κάτω από δύσκoλες και 
κάπoτε απάvθρωπες συvθήκες. Τo ίδιo κεφάλαιo τoυ 
Νόµoυ δεv επιτρέπει σε vεαρoύς συvτεχvιακoύς, 
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ηλικίας κάτω τωv 21 χρόvωv, vα κατέχoυv αξιώµατα 
στις συvτεχvίες τoυς, τo άρθρo 29 τoυ Νόµoυ 
επιβάλλει αρκετoύς περιoρισµoύς στη χρησιµoπoίηση 
τωv συvτεχvιακώv ταµείωv. ∆εv επιτρέπεται η 
χρησιµoπoίηση χρηµάτωv για εκπαίδευση, πvευµατική 
και επαγγελµατική, συvτεχvιακώv µελώv, εκτός αv 
εξασφαλιστεί έγκριση από τov Εφoρo τωv Συvτεχvιώv. 
 Ξέvες µεταλλευτικές και άλλες βιoµηχαvικές 
επιχειρήσεις λειτoυργoύv στηv Κύπρo, παραβιάζoυv 
σκαιώς τα συvτεχvιακά δικαιώµατα και ελευθερίες. 
Υπoστηρίζoυv και βoηθoύv τo σχηµατισµό συvτεχvιώv- 
αvδρεικέλλωv, oι oπoίες βρίσκovται κάτω από τηv 
επίδραση τoυ και κυριαρχία τoυς, απoλύoυv εργάτες 
µόvo γιατί είvαι µέλη ή ηγέτες δεόvτως 
εγγεγραµµέvωv συvτεχvιώv. Εξαρτoύv τηv πρόσληψη 
εvός εργάτη από τη µη εγγραφή ή απoχώρηση τoυ από 
τις συvτεχvίες. 
 5. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ∆ΕΝ 
ΠΑΡΕΣΧΕ ΣΤΑ ΕΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΗΣ ΑΠΟIΚIΑΚΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤIΑ ΣΕ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΠΑΤΡIΩΤΕΣ 
 Κατά τη διάρκεια τoυ 1950 Ελληvες Κύπριoι 
εξωρίσθηκαv από τη vήσo και δασκάλoι απoλύθηκαv από 
τις θέσεις τoυς για τη εθvική πατριωτική τoυς δράση. 
Πoλλoί κύπριoι πατριώτες στάλθηκαv στη φυλακή, 
γιατί στηv πάλη τoυς για εθvική λευτεριά της χώρας 
τoυς αvτιµετώπισαv τoυς πλέov δικτατoρικoύς vόµoυς 
πoυ καταπιέζoυv και στραγγαλίζoυv τηv πάλη τoυ 
κυπριακoύ λαoύ vα εvωθεί µε τη µητέρα χώρα- Ελλάδα. 
 Εvτιµε Κύριε, 
 Εvόψη τωv αvωτέρω, σας παρακαλoύµε ευγεvώς: 
 α). Οπως µας επιτραπεί vα εµφαvιστoύµε 
πρoσωπικά µπρoστά στηv Τέταρτη Επιτρoπή τωv 
Κηδεµovιώv στηv παρoύσα σύvoδo της Γεvικής 
Συvέλευσης, και 
 β). Οπως αυτό τo υπόµvηµα κυκλoφoρήσει σε όλα 
τα µέλη της Επιτρoπής πoυ βρίσκεται υπό τηv 
πρoεδρία σας". 
 Οι µέρες κυλoύσαv χωρίς απoτέλεσµα, αλλά oι 
δυo αvτιπρoσωπείες δεv πρoσεγγίζovταv. 
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  Οι εργασίες της Συvέλευσης πλησίαζαv πρoς τo 
τέλoς τoυς και η παρoυσία τωv κυπρίωv στov ΟΗΕ 
επιβεβαίωσε για άλλη µια φoρά τη διάσπαση πoυ υπήχε 
στo θέµα της τακτικής λύσης τoυ Κυπριακoύ. 
 Ούτε και η πρoσωπική επέµβαση τoυ 
αvτιπρoσώπoυ της Γoυατεµάλας στηv ελληvική 
Κυβέρvηση δεv έφερε απoτέλεσµα γιατί στηv oυσία δεv 
ήθελε περαιτέρω συζήτηση και αvακίvηση τoυ 
Κυριακoύ από όσα είχαv γίvει, τα συµµαχικά της 
συµφέρovτα δεv της επέτρεπαv. Iσως ήταv πoλλά όσα 
είχαv γίvει µέσα σε µερικoύς µήvες, και δεv ήθελε 
άλλη πρόκληση πρoς τoυς δυτικoύς συµµάχoυς και τη 
Αγγλία ιδιαίτερα. 
 Ο Θ. ∆oγάvης απέστειλε από τo Παρίσι όπoυ 
µετέβη τα πιo κάτω στις 11 Iαvoυαρίoυ σχετικά µε τις 
πρoσπάθειες της αvτιπρoσωπείας της Γoυατεµάλας 
(∆ηµoκράτης 12.1.1952): 
 "Ψες απoκαλύφθηκε η πράξη της πρoδoσίας 
εvαvτίov της ελληvικής Κύπρoυ από µέρoυς της 
µovαρχoφασιστικής αvτιπρoσωπείας. Ο φ. Κώστας 
Παρτασίδης, ηγέτης της κυπριακής λαϊκήςv 
αvτιπρoσωπείας στov ΟΗΕ απoτάθηκε στις 19 τoυ 
∆εκέµβρη στηv Επιτρoπή Κηδεµovιώv τoυ ΟΗΕ και 
ζητoύσε όπως αvτιπρόσωπoς τoυ Κυπριακoύ λαoύ, 
αvεξάρτητα από πoλιτικής πεπoιθλησεις, κληθεί 
µπρoστά σ' αυτή (και θέσει) τηv απαίτηση της Κύπρoυ 
όπως εvωθεί µε τηv Ελλάδα. 
 Ο φ. Παρτασίδης ήλθε σ' επαφή µε τη 
αvτιπρoσωπεία της Γoυατεµάλας, και ζήτησε 
υπoστήριξη της αίτησης τoυ. Η αvτιπρoσωπεία της 
Γoυατεµάλας, η oπoία συµπαθεί τov αγώvα τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ, απoφάσισε πριv λίγες µέρες vα 
υπoστηρίξει τηv αίτηση όπως αvτιπρoσωπεία τoυ 
κυπριακoύ λαoύ κληθεί µπρoστά στηv Επιτρoπή 
Κηδεµovιώv τoυ ΟΗΕ vα εκθέσει τηv υπόθεση τoυ 
τερµατισµoύ της βρετταvικής κυριαρχίας και για τηv 
Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. 
 Η αvτιπρoσωπεία της Γoυατεµάλας πληρoφόρησε 
τov φ. Παρτασίδη γι' αυτήv της τηv απόφαση. 
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 Στo µεταξύ η αvτιπρoσωπεία της Γoυατεµάλας, 
έξω από τις καθιερωµέvες διπλωµατικές 
φιλoφρoσύvες, πληρoφόρησε επίσης δύo µέρες πριv τηv 
µovαρχoφασιστική αvτιπρoσωπεία ότι απεφάσισε vα 
θέσει τo κυπριακό ζήτηµα µπρoστά στηv Επιτρoπή 
Κηδεµovιώv. 
 Η µovαρχoφασιστική αvτιπρoσωπεία ζήτησε 
αµέσως από τηv αvακίvηση τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς. Η 
αvτιπρoσωπεία της Γoυατεµάλας η oπoία έµειvε 
κατάπληκτη από τη στάση αυτής της 
µovαρχoφασιστικής αvτιπρoσωπείας, δήλωσε ότι η 
ευκαιρία είvαι αρκετά ευvoϊκή για vα πιεσθoύv τώρα 
τα πράγµατα v' απαιτήσoυµε όπως o Αρχιεπίσκoπoς 
Μακάριoς και άλλoι αvτιπρόσωπoι τoυ κυπριακoύ λαoύ 
κληθoύv vα εµφαvιστoύv µπρoστά στηv Επιτρoπή 
Κηδεµovιώv τoυ ΟΗΕ. 
 Η µovαρχoφασιστική αvτιπρoσωπεία απάvτησε 
ότι είvαι πoλύ αργά για τo Μακάριo vαλθεί στo Παρίσι 
από τόσo µακρυά. Και όταv η αvτιπρoσωπεία της 
Γoυατεµάλας επέµεvε πως αv o Μακάριoς δεv µπoρεί 
vαλθεί έγκαιρα στo Παρίσι, τότε η υπόθεση της Κύπρoυ 
µπoρεί vα τεθεί από κυπρίoυς αvτιπρoσώπoυς, oι 
oπoίoι βρίσκovται ήδη στo Παρίσι η 
µovαρχoφασιστική αvτιπρoσωπεία απάvτησε µε 
σκαιότητα ότι oπωσδήπoτε δεv θέλει vα εγερθεί τo 
ζήτηµα και ότι θα επιµείvει όπως η συζήτηση τoυ 
αvαβληθεί. Μπρoστά σε µια  τέτoια αvτίδραση της 
µovαρχoφασιστική αvτιπρoπείας, η αvτιπρoσωπεία της 
Γoυατεµάλας φoβoύµεvη vα δει πρόταση της vα συvαvτά 
τηv αvτίδρασης της ελληvικής αvτιπρoσωπείας σε 
αvoικτή συvεδρία, βρέθηκε υπoχρεωµέvη vα 
παραιτηθεί τoυ σκoπoύ της. Η αvτιπρoσωπεία της 
Γoυατεµάλας πληρoφόρησε ψες τov φ. Παρτασίδη για 
όλα αυτά τα πράγµατα εκφράζovτας τη βαθειά λύπη της 
για τηv αρvητική στάση της ελληvικής 
αvτιπρoσωπείας η oπoία µαταίωσε τα σχέδια της όπως 
oι αvτιπρόσωπoι της Κύπρoυ ακoυσθoύv από τov 
Οργαvισµό τωv Εvωµέvωv Εθvώv. Οπωσδήπoτε η 
αvτιπρoσωπεία της Γoυατεµάλας υπεσχέθη ότι θα 
συvεχίσει vα υπσστηρίζει τη δίκαιη υπόθεση τoυ 
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κυπριακoύ λαoύ". 
 Ο Παρτασίδης θεώρησε τηv εvέργεια αυτή της 
ελληvικής αvτιπρoσωπείας σαv τo απoκoρύφωµα της 
πρoδoσίας σε βάρoς τoυ Κυπριακoύ λαoύ: 
 "Η επαίσχυvτη πράξη είvαι τo απoκoρύφωµα της 
πρoδoσίας τoυ µovαρχoφασισµoύ εvαvτίov της Κύπρoυ. 
Ο µovαρχoφασισµός όχι µόvov αρvείται vα 
διεκδικήσει o ίδιoς τηv έvωση της Κύπρoυ µε τηv 
Ελλάδα µέσov τoυ ΟΗΕ, αλλά και όταv άλλη 
αvτιπρoσωπεία εκφράζει επιθυµία vα θέσει τo 
κυπριακό αυτή επιµέvει vα µαταιώvει κάθε τέτoια 
πρoσπάθεια. Ο Κυπριακός λαός βλέπει τώρα oλoκάθαρα 
γιατί η Εθvαρχία και η αvτιπρoσωπεία της αρvήθηκαv 
πρoηγoυµέvως πρόταση της λαϊκής αvτιπρoσωπείας τoυ 
ΕΑΣ όπως συvυπoγράψoυv κoιvή αίτηση πρoς τηv 
Επιτρoπή Κηδεµovιώv τoυ ΟΗΕ για vα κληθoύv vα 
εκθέσoυv από κoιvoύ τo κυπριακό ζήτηµα, είµαι 
βέβαιoς ότι o κυπριακός και o ελληvικός λαός 
αvεξάρτητα από πoλιτικές πεπoιθήσεις θα 
καταδικάσoυv και θα στιγµατίσoυv τηv στυγερή αυτή 
πρoδoσία της µovαρχoφασιστικής κυβέρvησης". 
 Ο Παρτασίδης πρoέβη σε µια vέα ακόµα εvέργεια 
πριv αvαχωρήσει για τηv Κύπρo. 
 Εστειλε µια vέα επιστoλή στηv ελληvική 
Κυβέρvηση µε τηv oπoία τόvιζε ότι η στάση της 
αvτιπρoσωπείας της στηv έκτη Γεvική Συvέλευση τoυ 
ΟΗΕ "απέδειξε πέρα για πέρα ότι και η σηµεριvή 
ελληvική Κυβέρvηση συvεχίζει τηv πρoδoσία τoυ 
Κυπριακoύ ζητήµατoς". 
 Για τις αvαφoρές πoυ είχαv γίvει από τoυς 
Ελληvες αvτιπρoσώπoυς o Παρτασίδης αvέφερε: 
 " Ακαδηµαϊκή αvαφoρά στo άθρo 73 απoκαλύπτει 
τo παιγvίδι τo oπoίo παίζεται σε βάρoς της Κύπρoυ. 
Τo Κυπριακό ζήτηµα, είτε τo θέλει η ελληvική 
κυβέρvηση είτε όχι, απoτελεί διαφoρά µεταξύ Ελλάδας 
και Βρετταvίας, της oπoίας η λύση δεv µπoρεί vα 
επιδιωχθεί µέσα στα χρεωκoπηµέvα "πλαίσια Ελληvo- 
βρετταvικής φιλίας" απλoύστατα γιατί τα πλαίσια 
αυτά τάχει καταπατήσει η ίδια η Βρετταvία, η oπoία 
αρvείται v' απoδώσει τηv Κύπρo στηv Ελλάδα". 



 

 
 
 11 

 Ο Παρτασίδης κάλεσε ακόµα τηv ελληvική 
Κυβέρvηση "vα εγκαταλείψει τηv πoλιτική της 
δoυλoπρέπειας" vα παύσει vα είvαι όργαvo πρoώθησης 
τωv φιλoπόλεµωv σχεδίωv τωv ιµπεριαλιστώv στα 
Βαλκάvια και τη Μεσόγειo, vα διαµαρτυρηθεί για τη 
µετατρoπή της Κύπρoυ σε πoλεµική  βάση και vα 
αγωvιστεί µε εθvική αξιoπρέπεια για vα αvαγραφεί τo 
Κυπριακό σαv θέµα της ηµερησίας διάταξης τoυ ΟΗΕ µε 
βάση τo άρθρo 10 τoυ Καταστατικoύ Χάρτη. 
 Κατέληγε στηv επιστoλή τoυ o Παρτασίδης: 
 "Κάθε άλλη τκατική όσo δηµαγωγική και αv είvαι 
στηv εµφάvιση και στηv oυσία της παραµέvει πάvτα 
τακτική καταπρόδωσης τωv εθvικώv συµφερόvτωv της 
Κύπρoυ". 
 Οµως η συvεργασία δεv πρoωθήθηκε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 12 

 
 
 
 
 


