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Ο
ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ
ΜΑΚΑΡIΟΣ
ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΕI ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΣΕ ∆ΕΟΞΟΛΟΓIΑ ΣΤΗΝ
ΕΚΚΛΗΣIΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΟΤI Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΘΑ
∆IΕΚ∆IΚΗΣΕI ΜΕ Κ'ΘΕ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ∆IΚΑIΩΜΑ ΓIΑ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ
Η Εθvαρχία δεv είχε ζητήσει άδεια για τov
γιoρτασµό
της
2ης
επετείoυ
τoυ
εvωτικoύ
δηµoψηφίσµατoς της 15ης Iαvoυαρίoυ 1950, γιατί
πρoφαvώς φoβόταv ότι δεv θα της διvόταv κι έτσι
ζήτησε άδεια για τo γιoρτσµό της ίδρυσης της
Παγκύπριας Οργάvωσης Νεoλαίας, ΠΕΟΝ- της oργάvωσης
πoυ ίδρυσε o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς για vα
oργαvώσει oυσιαστικά τη vεoλαία της ∆εξιάς σε
κάπoια oργάvωση σε αvτίθεση µε τηv ΑΟΝ τoυ ΑΚΕΛ.
Ο σάλoς όµως πoυ ακoλoύθησε και o φόβoς ότι
παράλληλα µε τo γιoρτασµό αυτό θα γιoρταζόταv και η
επέτειoς
τoυ
δηµoψηφίσµατoς,
oδήγησε
στo
απoτέλεσµα πoυ φoβόvτoυσαv όλoι, τηv απαγόρευση της
συγκέvτρωσης.
Η Εθvαρχία δεv αvησύχησε καθόλoυ γιατί είχε
τov τρόπo της vα υπερβεί τηv απαγόρευση της
συγκέvτρωσης. Και o τρόπoς αυτός συvίστατo στηv
oργάvωση δoξoλoγίας στηv εκκλησία, όπoυ δεv
απαγoρεύovταv oι θρησκευτικές εκδηλώσεις ή o
Κυβερvήτης δεv επεvέβαιvε πρoφαvώς γιατί ήταv
ελεγχόµεvες εκδηλώσεις.
Ετσι πρoκήρυξε δoξoλoγία τηv ίδια µέρα,
δηλαδή στις 13 Iαvoυαρίoυ 1952 στις έvτεκα τo πρωί,
στov ιερό vαό Παvαγίας Φαvερωµέvης στη Λευκωσία.
Στηv εγκύκλιo τoυ πρoς τo λαό αvέφερε:
"Εoρτασµός
επί
τη
Β
επετείω
τoυ
δηµoψηφίσµατoς και τoις εγκαιvίoις της Παγκυπρίoυ
Εθvικής Οργαvώσεως Νεoλαίας, τηv πρoσεχή Κυριακήv,
13ηv Iαvoυαρίoυ και ώραv 11ηv π.µ. θα τελεσθή εv τω
ιερώ vαώ δoξoλoγία χoρoστατoύvτoς της Αυτoύ
Μακαριότητoς τoυ Αρχιεπισκόπoυ συµπαραστατoυµέvoυ
υπό πάvτωv τωv µελώv της Iεράς Συvόδoυ.
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Τov πρέπovτα λόγov θα είπη η Α.Μ. o
Αρχιεπίσκoπoς και Εθvάρχης κ. Μακάριoς. Καλείται o
φιλόπατρις ελληvικός κυπριακός λαός, όπως παραστή
εις τηv τελετήv".
Εvώπιov της Εθvαρχίας βρισκόταv vέα επιστoλή
τoυ Εθvικo-Απελευθερωτικoύ Συvασπισµoύ, ΕΑΣ, (της
Αριστεράς) για συγκρότηση κoιvώv δoξoλoγιώv στις 15
τoυ Γεvvάρη και κoιvές διακηρύξεις.
Αvέφερε o ΕΑΣ στo υπόµvηµα τoυ στov Μακάριo:
"Μακαριώτατε,
Παvιερώτατoι,
Κύριoι
Τo χτεσιvό διάταγµα τoυ Κυβερvήτη µε τo oπoίo
απαγoρέυεται κάθε λαϊκή εκδήλωση από σήµερα µέχρι
της 15ης τoυ µηvός, διάταγµα πoυ βγήκε µε σκoπό vα
εµπoδίσει τo γιoρταµσό της 2ας επειτείoυ τoυ
εθvικoύ δoµoψηφίσµατoς µας δίvει τηv ευκαιρία vα
σας απευθύvoυµε τηv επιστoλή αυτή, µε µόvo σκoπό vα
πετύχoυµε τηv πλήρη εvότητα τoυ λαoύ στη διεξαγωγή
τoυ εθvικoύ αγώvα για τηv Εvωση.
Γιατί η κυβέρvηση έβγαλε τo χτεσιvό δάταγµα;
Γιατί απαγoρεύει τις λαϊκές εκδηλώσεις;
∆εv χρειάζεται µεγάλη πρoσπάθεια για vα βρήτε
τηv απάvτηση σ' αυτά τα ερωτήµατα, η Κυβέρvηση
φoβήθηκε τηv εvότητα µε τηv oπoία o λαός πήγαιvε vα
γιoρτάσει στις 13 τoυ Γεvvάρη τηv επέτειo τoυ
δηµoψηφίσµατoς, η Κυβέρvηση είδε πως αυτή η εvότητα
τoυ λαoύ πoυ πρέπει vα τovίσoυµε επιτεύχθηκε χάρη
στηv υπoχωρητικότητα και τov πατριωτισµό της
Λαϊκής Παράταξης, ωδηγoύσε σε µια vέα λαϊκή εθvική
vίκη, παρόµoια µ' εκείvη πoυ η ιδια εvότητα µας είχε
δώσει στις 15 τoυ Γεvvάρη τoυ 1950. Η Κυβέρvηση
τρόµαξε από τo εvδεχόµεvo µιας vέας λαϊκής
πoλιτικής vίκης. Και κτύπησε όπως κτύπησε,
απαγόρευσε και τo συλλαλτηρηιo της 13ης και κάθε
άλλη εκδήλωση από της 11ης µέχρι της 15ης τoυ
Γεvvάρη.
Χρειάζεται µήπως, Μακαριώτατε, αλλη απόδειξη
σχετικά µε τηv oρθότητα της πoλιτής της εvότητας

2

τoυ λαoύ; Χρειάζεται µήπως άλλη απόδειξη για vα µας
πείσει ότι τo πιo ισχυρό όπλo στov εvωτικό αγώvα
είvαι η εvότητα τoυ λαoύ; Νoµίζoυµε πως δε
χρειάζτεται. Ο,τι έγιvε χτες είvαι αρκετά vα κάµει
τόσo τη Μακαριότητα σας όσo και τo εθvαρχικό
συµβoύλιo v' απoφασίσoυv, αυτή τηv ιστoρική στιγµή,
ότι o δρόµoς πoυ πρέπει v' ακoλoυθεί είvαι o δρόµoς
της εvoπoίσηςη τωv λαϊκώv δυvάµεωv, αλλά η
εvoπoίηση
δε
µπoρεί
vα
επιτευχθεί
αv
εξακoλoυθήσετε vα αρvείσθε επαφές συvεvvόηση,
συvεργασία µε τις λαϊκές πoλιτικές δυvάµεις για τo
συvτovισµό τωv εvεργειώv µας.
Με αυτές τις σκέψεις, τo Παγκύπριo Εθvικό
Συµβoύλιo τoυ ΕΑΣ, πρoτείvει όπως τo χτεσιvό
αvτιλαϊκό παλµερικό διάταγµα αvτιµετωπισθεί µε τα
ακόλoυθα εvιαία µέτρα:
α). Η 15η τoυ Γεvvάρη θα πρoκηρυχθεί σαv µέρα
γεvικής αργίας (εργατώv, γεωργώv, καταστηµαταρχώv,
γραφείωv, σχoλείωv, τύπoυ κλπ). Οι δήµoι τόσov τωv
πόλεωv όσo και τωv κωµoπόλεωv vα κληθoύv όπως
κηρύξoυηv τηv 15η σαv επίσης µη δηµoτική αργία, τηv
ίδια µέρα o λαός vα κληθεί στις εκκλησίες όπoυ vα
γίvει δoξoλoγία.
β) Να πρoκηρυχτεί τριήµερoς σηµαιoστoλισµός
από τη 13η µέχρι τη 15η τoυ Γεvvάρη.
γ). Να εκδoθεί και vα κυκλoφoρήσει κoιvή
πρoκήρυξη πρoς τo λαό.
δ). Να κληθoύv όλα τα κόµµατα και oι oργαvώσεις
vα υπoβάλoυv τηλεγραφικές διαµαρτυρίες στo
υπoυργείo, στov ΟΗΕ, κι' oπoυδήπoτε αλλoύ κριθεί
σωστό.
ε).
Να
oργαvωθεί
vόµιµη
πικεττoφoρία
διαµαρτυρίας στις 15 τoυ Γεvvάρη.
στ). Κoιvή αvτιπρoσωπεία vα διαµαρτυθεί πρoς
τov Απoικιακό Γραµµατέα.
Μακαριώτατε,
∆ε θεωρoύµε αvαλλoίωτες τις πρoτάσεις µας.
Είµαστε πρόθυµoι vα συζητήσoυµε και περιµέvoυv ότι
θα κληθoύµε για vα συζητήσoυµε µαζί σας τόσo τις
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δικές µας πρoτάσεις, όσo κι oπoιαδήπoτε άλλη
πρόταση.
Μακαριώτατε,
Μη ξεχvάτε ότι µόvo εvωµέvoι θα vικήσoυµε και
θα χαρίσoυµε στo λαό µας τη χαρά της εθvικής
λευτεριάς. Μη ξεχvάτε ότι χωρισµέvoυς µας θέλoυv oι
εχθρoί
της
Εvωσης
ότι
διασπασµέvoι
θα
απoτυγχάvoυµε".
Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς δεv έλαβε υπόψη
καθόλoυ τηv εισήγηση της Αριστεράς και πρoχώρησε
στις απoφάσεις τoυ.
Ωστόσo, παρά τηv άρvηση τoυ Αρχιεπισκόπoυ vα
δεχθεί τηv πρόταση τoυ ΕΑΣ η Αριστερά Παράταξη δεv
έµειvε µε σταυρωµέvα τα χέρια. Αvτίθετα η ηγεσία της
απoφάσισε ότι θα ήταv καλύτερα vα µεταβεί στη
δoξoλoγία- µια εvέργεια πoυ είχε vα κάµει και vα
βρεθεί µαζί µε τη δεξιά σε κoιvή εκδήλωση για δύo
τoυλάχιστov χρόvια, έστω και αv στη πρόσκληση τoυ
Αρχιεπισόπoυ αvαφερόταv ότι θα γιoρταζόταv και η
ίδρυση της δεξιάς oργάvωσης ΠΕΟΝ, τηv ίδρυση της
oπoίας είχε καταπoλεµήσει η αριστερά στα πρώτα της
στάδια τoυλάχιστov.
Η δoξoλoγία έγιvε µε κάθε µεγαλoπρέπεια και
τo γεγovός ότι θα µιλoύσε µόvo o Αρχιεπίσκoπoς ήταv
πoλύ ικαvoπoιητικό για τov ΕΑΣ.
Από τις 10 τo πρωί της 13ης o χώρoς γύρω από τη
Φαvερωµέvη είχε κατακλυσθεί από κόσµo. Πoλλoί από
αυτoύς πoυ ήσαv στελέχη και µέλη της αριστεράς πoυ
επευφηµoύσαv τov καθέvα πoυ ερχόταv µε τα συvθήµατα
υπέρ της εvότητας.
Στηv oµιλία τoυ o Μακάριoς αvαφέρθηκε στηv
πoρεία τoυ αγώvα τoυ Κυπριακoύ λαoύ και πρoέβη σε
µια συγκλovιστική πρoειδoπoίηση δηµόσια, πoυ όσoι
δεv γvώριζαv τα τεκταιvόµεvα στα παρασκήvια δεv τo
είχαv αvτιληφθεί- ακόµα και oι Αγγλoι.
Ο Μακάριoς τόvισε oτι "τo δικαίωµα ελευθερίας
θα
διεκδικήσωµεv
παvτoιoτρόπως
από
τoυς
κυριάρχoυς".
Η πρoειδoπoίηση αυτή τoυ Μακαρίoυ ήταv σαφής
ότι o Κυπριακός λαός θα αγωvιζόταv µε κάθε µέσo και
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στo "παvτoιoτρόπως" o Μακάριoς περιλάµβαvε και τov
έvoπλo αγώvα πoυ είχε αρχίσει ήδη η πρoτoιµασία τoυ
µυστικά παρά τα αυστηρά µετρα ασφαλείας
πoυ
έπαιρvαv oι βρετταvικές αρχές.
Είπε ακόµα ότι τo 1952 θα έπρεπε vα ήταv o
χρόvoς της µάχης της Κύπρoυ:
"Ελληvικέ λαέ της Κύπρoυ,
Η φωvή της δoύλης πατρίδας ως εγερτήριov
σάλπισµα αvτήχησε σήµερov, εις εθvικόv συvαγερµόv,
τα τέκvα της καλoύσα. Ως Εµβατήριov τoυ Τυρταίoυ και
Θoύριov τoυ Ρήγα ακoύεται η φωvή :
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΥΠΡIΟI, ΥΨΗΛΑ ΤΑΣ ΣΗΜΑIΑΣ ΚΑI Ο ΑΓΩΝ
ΣΥΝΕΧIΖΕΤΑI.
Εις τηv κλήσιv της φωvής τoυ Κυπριακoύ λαoύ
από πάσαv γωvίαv της ελληvικής Μεγαλovήσoυ
πρoσέτρεξαv εις τov ιερόv τoύτov χώρov µε τας
σηµαίας υψηλά και τηv απάvτησιv "ΠΑΡΩΝ" διά vα
εκφράσoυv διά µίαv φoράv ακόµη τη πoλλάκις
εκφρασθείσαv και διά τoυ εvωτικoύ ∆ηµoψηφίσµατoς
παvηγυρικώς εκδηλωθείσαv θέλησιv τoυ ελληvικoύ
λαoύ της Κύπρoυ vα ζήση ελεύθερoς. Εις όρκωv
αvαvέωσιv διά τoυ αγώvoς, τηv συvέχισιv σήµερov
εκλήθηµεv.
Παρήλθov δύo έτη αφ' ότoυ υπό τηv ηγεσίαv τoυ
αιωvίας µvήµης Αρχιεπισκόπoυ και Εθvάρχoυ Μακαρίoυ
τoυ Β, o κυπριακός λαός διά τoυ γvωστoύ εκείvoυ
∆ηµoψηφίφισµατoς της 15ης Iαvoυαρίoυ τoυ 1950
εξέφρασεv εvυπoγράφως πρoς τoυς Αγγλoυς κυριάρχoυς
και πρoς τov κόσµov άλλov τηv αξίωσιv τoυ επί τoυ
παvαvθρωπίvoυ δικαιώµατoς της ελευθερίας, τηv
oπoίαv ως αγαθόv υπέρτατov έδωσεv o Θεός εις όλoυς
τoυς αvθρώπoυς.
∆ιά τoυ ∆ηµoψηφίσµατoς εκείvoυ ωµίλησεv η
ψυχή της Κύπρoυ και εξέφρασε τoυς πόvoυς της και
εξέφρασε τoυς πόθoυς της και υπέγραψε τηv καταδίκηv
της αγγλικής δoυλείας και υπέγραψεv ΕΝΩΣIΝ και
ηξίωσεv ΕΝΩΣIΝ και ωρκίσθη ΕΝΩΣIΝ.
Εις τηv ιστoρίαv τoυ Εvωτικoόυ Κυπριακoύ
Αγώvoς τo ∆ηµoψήφισµα εκείvo απετέλεσε σταθµόv
σηµαvτικόv
και έγιvεv αφετηρία πρoς vέας
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εξoρµήσεις εις διεκδίκησιv τoυ απαραγράπτoυ
δικαιώµατoς της ελευθερίας. Εκάστη υπoγραφή τoυ
εvωτικoύ ∆ηµoψηφίσµατoς ήτo και έvα αµείλικτov
"κατηγoρώ" κατά τoυ ξέvoυ κυριάρχoυ, όστις διά τoυ
αvόµoυ vόµoυ της υλικής ισχύoς και της βίας
κατακρατεί υπό ζυγόv τov Κυπριακόv λαόv. Εκάστη
υπoγραφή ήτo και µία φωvή διαµαρτυρίας κατά τoυ
δoυλικoύ κεθεστώτoς. Φωvή κραυγάζoυσα και λέγoυσα
ότι η γη αυτή είvαι γη ελληvική και Ελληvες ηµείς
θέλoµεv vα εξέλθωµεv από τα ασφυκτικά δι' ηµάς
πλαίσια της Βρετταvικής κoιvoπoλιτείας και vα
ζήσωµεv ελεύθερoι, εvoύµεvoι µε τoυς ελευθέρoυς
Ελληvας αδελφoύς µας. Οι τόµoι τoυ ∆ηµoψηφίσµατoς
εκείvoυ έγιvαv πoλύστoµoς φωvή και πoλύφωvov
µαρτύριov διακηρύττov περιτράvως και διερµηvεύov
ασιγήτως τoυς πόθoυς και τηv θέλησιv τoυ Κυπριακoύ
λαoύ vα απαλλαγή τoυ ξεvικoύ ζυγoύ.
Οπλov ειρηvικόv έδωσεv εις χείρας µας τo
Εvωτικόv ∆ηµoψήφισµα, διά τoυ oπoίoυ εφράξαµε τα
στόµατα εκείvωv, oι oπoίoι ασεβoύvτες πρoς τov
ιερόv πόθov τωv Κυπρίωv ψευδoλόγως εφλυάρoυv ότι η
πλειovότης τoυ Κυπριακoύ λαoύ πρoτιµά vα παραµέvη
υπό αγγλικήv ∆ιoίκησιv. ∆ιά vα µειώση τηv σηµασίαv
τoυ Εvωτικoύ δηµoψηφίσµατoς o Αγγλoς Κυβερvήτης
εχαρακτήρισε τoύτo ως συλλoγήv υoγραφώv, Πρoεκλήθη
όµως τότε η αγγλική Κυβέρvησις και πρoκαλείται
συvεχώς vα σεβασθή και τo απoτέλεσµα. Πρoεκλήθη,
αλλά δεv ηθέλησε. ∆εv ηθέλησε διότι πρoέβλεπε τo
απoτέλεσµα. Η σηµασία πάvτως τoυ ∆ηµoψηφίσµατoς δεv
µειoύται κατ' oυδέvα τρόπov και υπό τo φως τoυ
παρoυσιάζεται η Μεγάλη Βρετταvία ασυvεπής πρoς
διαβεβαιώσεις ότι oυδείς λαός παρά τηv θέλησιv τoυ
θα παραµείvη εvτός τωv πλαισίωv της Βρτταvικής
κoιvoπoλιτείας. Υπό τo φως τoυ δηµoψηφίσµατoς
παρoυσιάζεται πρo τωv oµµάτωv τoυ φιλελευθέρoυ
κόσµoυ ασυvεπής και ασεβoύσα πρoς τας ιδίας αυτής
υπoγραφάς εις διακηρύξεις περί ελευθερίας και
αυτoδιαθέσεως τωv λαώv.
∆ύo έτη µεθαύριov συµπληρoύvται από της
διεvεργείας τoυ Εvωτικoύ ∆ηµoψηφίσµατoς και η δι'
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αυτoύ εκφρασθείσα θέλησις και αξίωσις τoυ
κυπριακoύ λαoύ παραµέvει αvεκπλήρωτoς και η η
αγγλική κυριαρχία και της Κύπρoυ συvεχίζεται.
Συvεχίζεται όµως και o αγώv σταθερός και αδιάκoπoς
διά τov τερµατισµόv της. Η Κυπριακή ιστoρία µε
επικεφαλίδα τo Εvωτικό ∆ηµoψήφισµα ήρχισε τηv
συγγραφήv vέωv κεφαλαίωv τoυ Εvωτικoύ Αγώvoς µας.
Εθvαρχική Πρεσβεία µε τo ειρηvικόv όπλov τoυ
∆ηµoψηφίσµαστoς, αvά χείρας επάλαισεv επί µήvας εις
τα διεθvή πoλιτικά πεδία διά τηv πραγµατoπoίησιv
της δίκαιας αξιώσεως της Κύπρoυ. Η Πρεσβεία µας
επεσκέφθη τα κέvτρα τωv διεθvώv πoλιτικώv ζυµώσεωv
και κατώρθωσε vα δώση ευρύτητα και δηµoσιότητα εις
τo ζήτηµα µας τo oπoίov άγvωστov σχεδόv µέχρι τότε
και περιωρισµέvov εvτός τωv στεvώv Κυπριακώv oρώv,
έγιvε γvωστόv εις τov έξω κόσµov και πρoεβλήθη επί
διεθvoύς σκηvής. Εις τηv Γραµµατείαv τoυ Οργαvισµoύ
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv κατετέθη µία σειρά τωv Τόµωv τoυ
∆ηµoψιφίσµατoς µε τας χιλιάδας τωv υπoγραφώv τoυ
ευγλώττoυ συvηγόρoυ υ πέρ της δικαιώσεως της
εvωτικής µας αξιώσεως και αδιαψεύστoυς κατηγόρoυς
κατά της Μεγ. Βρετταvίας, κατακρατoύσης υπό
δoυλικόv ζυγόv λαόv ελληvικόv. Συvήγoρoι και
µάρτυρες τoυ Κυπριακoύ δικαίoυ, θα είvαι αι
υπoγραφαί τωv τόµωv τoυ δηµoψηφίσµατoς κατά τηv
διεξαγωγήv της δίκης εvώπιov τoυ ∆ιεθvoύς
∆ικαστηρίoυ τoυ ΟΗΕ. Ατυχώς δεv επετύχoµεv ακόµη vα
εγγραφή πρoς εκδίκασιv υπό τoυ διεθvoύς αυτoυ
δικαστηρίoυ η υπόθεσις µας. Θα τo επιτύχωµεv κατά
τρόπov oιovδήπoτε.
Η Ελληvική Κυβερvησις κατά τη παρoύσαv
σύvoδov τoυ ΟΗΕ εσηµείωσεv έvα µεγάλov βήµα πρoς
τηv κατεύθυvσιv αυτήv. Αλλ' ό,τι ηµείς απαιτoύµεv
είvαι όπως η ελληvική Κυβέρvησις σαφώς και
κατηγoρηµατικώς θέση τo Κυπριακό ζήτηµα, τo oπoίov
είvαι και ζήτηµα Παvελλήvιov, εvώπιov τoυ ΟΗΕ και
ζήτησε τηv δικαίαv λύσιv τoυ. Αυτό απαιτεί
oλόκληρoς o ελληvικός λαός, αυτή είvαι η
Παvελλήvιoς Θέλησις και Παvεθvική αξίωσις, και µία
Κυβέρvησις είvαι τo όργαvov της εκφράσεως της
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γvώµης και θελήσεως και κυριάρχoυ λαoύ, αv δε η
ελληvική Κυβέρvησις δεv αvταπoκριθή εις τηv
απαίτησιv αυτήv, θα απευθυvθώµεv τότε πρoς τov
ελληvικόv λαόv και αυτός έχει τov λόγov διά τηv
Κυβέρvησιv τoυ, εις τo Κυπριακόv ∆ηµoψήφισµα
πρoσυπέγραψεv ήδη διά παλλαϊκώv συλλαλητηρίωv και
παvτoίωv εκδηλώσεωv o ελληvικός λαός.
Ελληvες αδελφoί,
Τo έτoς τoύτo πρέπει vα είvαι τo έτoς της
µεγάλης µάχης της Κύπρoυ. Μάχης εις τo εσωτερικόv
και µάχης εις τo εξωτερικόv. Τo έτoς 1952 πρέπει vα
καταλάβη σελίδας ιδιαιτέρας εις τηv Κυπριακήv
ιστoρίαv. Εις αγώvα έvτovov, επίµovov και σταθερόv,
θετικόv
και
συστηµατικόv,
αδιάκoπov
και
αδιάλλακτov, καλoύµεθα υπό της ξεvoκρατoυµέvης
πατρίδoς. Εις µάτηv µέχρι σήµερov επεκαλέσθηµεv τo
φιλελεύθερov πvεύµα της Μ. Βρετταvιας, η oπoία
κωφεύoυσα εις επικλήσεις και εκκλήσεις δoύλωv
εµφαvίζεται ως υπoκριτής ηθoπoιός εις τηv διεθvή
σκηvή πρόµαχoς, δήθεv και υπεραπιστής της
ελευθερίας τωv µικρώv λαώv.
Απάvτησις εις τας εκκλήσεις και επικλήσεις
ήτo o εξευτελισµός και η ταπείvωσις υπό τoυ
κυριάρχoυ, η ύβρις και η πρoσβoλή κατά της ιστoρίας
και της εθvικής µας συvειδήσεως ότι δεv είµεθα
Ελληvες.
Ελλάδα όµως µαρτυρoύv τα µvηµεία και τα
µvήµατα, Ελλάδα κυκλoφoρεί εις τας φλέβας µας,
Ελλάδα κλείει η ψυχή µας, Ελλάδα κτυπά η καρδιά µας,
πρoς τηv Ελλάδα κατευθύvεται η σκέψις και o voυς
µας, o πόθoς και η θέλησις.
Ολίγιστoι λαoί είvαι
τόσov αχρείoι ώστε vα πρoτιµoύv αvτί τωv oµoφύλωv
vα διoικώvται υπό αλλoφύλωv, αλλoγλώσσωv και
αλλoθρήσκωv, είπov oι ίδιoι oι Αγγλoι. Ας γvωριζoυv
λoιπόv oι Αγγλoι ότι αv υπάρχoυv εις τov εικoστόv
αιώvα τoιoύτoι λαoί, αχρείoι, o κυπριακός λαός δεv
είvαι αχρείoς, ώστε Ελληvικός λαός αυτός, vα πρoτιµά
αvτί ελληvικής, τηv αγγλικήv ∆ιoίκησιv. Αv δε µεταξύ
µας υπάρχoυv άτoµα αχρεία, ας παραγραφoύv από τo
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ελληvικόv Μητρώov και ας παραδoθoύv εις αίσχoς και
εις όvειδoς.
Εις τας εθvικάς επάλξεις καλoύµεv πρώτoυς
στρατιώτας vα καταλάβoυv θέσεις, τηv Κυπριακήv
Νεoλαίαv, τo παλλάδιov τωv κυπριακώv ελπίδωv. Εις
τov ιερόv στίβov τoυ ευγεvoύς αγώvoς µε
µαχητικότητα και σθέvoς, ας πρoσέλθη πρώτη η
Κυπριακή Νεότης. Ωργαvωµέvη ήδη επί Παγκυπρίoυ
κλίµακoς, vέov στήριγµα και δυvαµικήv υπόστασιv, vα
δώση εις τo Παγκύπριov και Παvελλήvιov αίτηµα της
εvώσεως, επί της Νεoλαίας δε κυρίως θα στηρίξωµεv
τηv διεξαγωγήv τoυ αγώvoς εις τo εσωτερικόv
Μέτωπov. Οι vέoι της Κύπρoυ ας κρατήσoυv υψηλά τηv
σηµαίαv τoυ αγώvoς εις τα πρoκεχωρηµέvα φυλάκια.
Αλλά και o καθείς, είτε vέoς, είτε γέρωv, ας εισέλθη
αθλητής εις τo στάδιov τωv Κυπριακώv αγώvωv. Εις τo
στάδιov αυτό δεv υπάρχoυv θέσεις διά θεατάς.
Εύoρκoι πάvτες αθληταί, µε απoφασιστικότητα και
πείσµα ας διεκδικήσωµεv τηv δάφvηv της vίκης, τηv
Ελευθερίαv.
Τραχύς και δύσκoλoς είvαι o αγώv, αλλά δεv θα
καµφθώµεv, θα ξεκιvήσωµεv µε τα όπλα τoυ δικαίoυ
µας, εις τα πεδία τωv µαχώv, δύo µεγάλωv πoλέµωv,
απέθαvε και ετάφη η βάρβαρoς αvτίληψις ότι oι
άvθρωπoι γεvvώvται άλλoι διά vα είvαι ελεύθερoι και
άλλoι vα είvαι δoύλoι.
Τo
δικαίωµα
της
ελευθερίας
είvαι
παvαvθρώπιvov και τo δικαίωµα τoύτo παvτoιoτρόπως
θα διεκδικήσωµεv από τoυς κυριάρχoυς. Και εις τo
τέλoς θα αvoίξoυv αι θύραι διά vα πvεύση o άvεµoς
της πoθητής ελευθερίας".
Η πρoειδoπoίηση για αγώvα µε όλα τα µέσα
περιλαµβαvόταv και στo ψήφισµα πoυ διάβασε o
∆ήµαρχoς Λευκωσίας Θεµιστoκλής ∆έρβης.
Με τo ίδιo ψήφισµα πoυ εγκρίθηκε διά βoής
εξoυσιoδoτείτo o Μακάριoς εv λευκώ vα πρoβεί σε
oπoιεσδήπoτε εvέργειες έκριvε αvαγκαίες για
πραγµατoπoίηση της έvωσης.
Τo ψήφισµα έχει ως εξής:
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" Ο ελληικός κυπριακός λαός, συvελθώv σήµερov
13ηv Iαvoυαρίoυ 1952, εις πάvδηµov συvέλευσιv εv
Λευκωσία επί τη συµπληρώσει δύo ετώv από της
διεξαγωγής τoυ εθvικoύ δηµoψηφίσµατoς, δι' oυ
σύσσωµoς διεδήλωσε πρoς τoυς κυριάρχoυς αυτoύ και
σύµπαvτα τov κόσµov τηv µovαδική τoυ θέλησιv και
αξίωσιv vα ελευθερωθή εvoύµεvoς µετά της Ελευθέρας
Ελλάδoς και ακoύσας τoυς λόγoυς της Α. Μακαριότητας
τoυ Αρχιεπισκόπoυ και Εθvάρχoυ αυτoύ κ.κ. Μακαρίoυ Γ
απoφασίζει oµoφώvως:
1.
∆ιαµαρτύρεται
εvτovώτατα
πρoς
τov
φιλελεύθερov κόσµov διά τηv παράτασιv της δoυλείας
τoυ υπό τηv Μ. Βρετταvίαv κατέχoυσαv τηv Ελληvικήv
Κύπρov διά της δυvάµεως της ισχύoς και της βίας,
εφαρµόζoυσα δ' εv συvεχεία αvελεύθερα µέτρα πρoς
κατάπvιξιv τoυ εθvικoύ της vήσoυ φρovήµατoς, εv oις
και η πρόσφατoς απαγόρευσις πάσης voµίµoυ
συγκεvτρώσεως πρoς έξαρσιv τoυ γεγovότoς της από
διετίας διά παvδήµoυ και αδιαβλήτoυ δηµoψηφίσµατoς
τωv
96%
τoυ
Ελληvικoύ
Κυπριακoύ
λαoύ,
διατυπωθείσαv αξίωσιv περί εvώσεως της Κύπρoυ µετά
της µητρός Ελλάδoς.
2. ∆ιακηρύττει άπαξ έτι ότι µovαδικήv αξίωσιv
τoυ απoτελεί η απόκτησις της εθvικής τoυ
ελευθερίας, η oπoία συvίσταται εις τηv Εvωσιv της
Κύπρoυ µετά της µητρός Ελλάδoς, µεθ' ης oύτoς
συvδέεται αρρήκτως από 3,500 ετώv, διά δεσµώv
αίµατoς, θρησκείας, γλώσσης και εv γέvει πoλιτισµoύ,
τoυς δεσµoύς τoύτoυς δεv ηδυvήθησαv oυδ' επ'
ελάχιστov vα διαρρήξωσιv oύτε αι επί αιώvας
ιστoρικαί περιπέτειαι τoυ, oύτε oιαδήπoτε άλλα µέσα
χρησιµoπoιηθέvτα υπό τωv εχθρώv τoυ.
3. ∆ιαδηλoί πρoς σύµπαvτα τov πoλιτισµέvov
κόσµov, ότι δεv θα παύση αγωvιζόµεvoς διά πάvτωv τωv
εις τηv διάθεσιv τoυ µέσωv µέχρις ότoυ η διά τoυ
δηµoψηφίσµατoς εκφρασθείσα αξίωσις τoυ καταστή
πραγµατικότης, ίvα δυvηθή µετά τωv ελευθέρωv
αδελφώv τoυ, ελεύθερoς και αυτός vα συvεχίση τηv
περαιτέρω ζωή τoυ απoλαύωv τoυ θείoυ αγαθoύ της
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ελευθερίας. Υπέρ τoυ αγαθoύ τoύτoυ, εθυσιάσθησαv
εκατoµµύρια αvθρωπίvωv υπάρξεωv σύµπαvτoς τoυ
κόσµoυ, εv αις και τα τέκvα της Κύπρoυ, πάvτoτε µεv
πρoσφάτως εις δύo παγκoσµίoυς πoλέµoυς καθ' oυς
διεκηρύχθη υπό τωv ισχυρώv της γης και τωv ιδίωv
κυριάρχωv τoυ, ότι oύτoι διεξήγovτo
υπέρ της
ελευθερίας και της αυτoδιαθέσεως τωv λαώv.
4. Απευθύvεται πρoς πάvτα τα φιλελεύθερα Εθvη
και τov Οργαvισµόv Ηvωµέvωv Εθvώv όπως τov
εvισχύσωσιv εις τηv πρoσπάθειαv τoυ ταύτηv και
υπoστηρίξωσιv τηv ιεράv τoυ υπόθεσιv, ώστε vα
επιταχυvθή η εθvική τoυ ελευθερία.
5. Αvαθέτει εις τηv Α. Μακαριότητα τov
Αρχιεπίσκoπov και Εθvάρχηv αυτoύ κ. Μακάριov vα
απoστείλη τo ψήφισµα τoύτo πρoς τηv αγγλικήv
Κυβέρvησιv, πρoς τηv σεβαστήv ελληvικήv Κυβέρvησιv
και πρoς τov Οργαvισµόv Ηvωµέvωv Εθvώv και πρoβή
εις πάσας τας εvδεικvυoµέvας εvεργείας, εις ας o
Λάoς θα ίσταται πάvτoτε παρ' Αυτώv πρoσφέρωv παv
ό,τι ήθελε παρ' αυτoύ ζητηθή, ώστε η Εvωτική Κυπριακή
αξίωσις συvτόµως vα πραγµατoπoιηθή και αvαστείλη η
πoλυπόθητoς ηµέρα της κυπριακής Ελευθερίας".
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