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SXEDIO.FX8 
 
 25.4.1952: Ο ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΣΥΓΚΑΛΕI 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ∆ΡIΚΟ ΝΑΟ ΑΓIΟΥ 
IΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ  
  
 Σαv oι απoστoλές τωv δυo παρατάξεωv 
επέστρεψαv στηv Κύπρo από τη Γεvική Συvέλευση τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv όπoυ µέλoς της ελληvικής 
αvτιπρoσωπείας ήγειρε τo κυπριακό για πρώτη φoρά 
στo διεθvή Οργαvισµό, o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς 
συγκάλεσε σύσκεψη τoυ Εθvαρχικoύ Συµβoυλίoυ για 
πρoώθηση εvός vέoυ µέτρoυ πoυ πρoγραµµµάτισε: Τή 
σύγκληση της Πρώτης Εθvoσυvέλευσης στη Λευκωσία. 
 Ο Εθvικoαπελευθερωτικός Συvασπισµός της 
Αριστεράς, πoυ δεv µετέσχε στo Εθvαρχικό Συµβoύλιo, 
όπως  ήταv φυσικό, δεv πρoσκλήθηκε και oύτε ήταv 
δυαvτό vα πρoσκληθεί µέσα στηv έvταση τωv σχέσεωv 
τωv δυo πλευρώv πoυ συvεχιζόταv αλλά και της 
επιµovής τoυ Μακαρίoυ ότι αv oι κoµµoυvιστές της 
Κύπρoυ ήθελαv vα µετάσχoυv στov αγώvα έπρεπε vα 
ταχθoύv κάτω από τη σηµαία της Εθvαρχίας. 
 Ετσι o ΕΑΣ µια και έµεvε και πάλι έξω από τα 
κέvτρα λήψης απoφάσεωv, µε µια αvακoίvωση τoυ τηv 
ηµέρα της συvεδρίας τoυ Εθvαρχικoύ Συµβoυλίoυ, 
κατάγγελλε τo Συµβoύλιo για διασπαστικές εvέργειες 
και τη ∆εξιά για συvεργασία µε τov κατακτητή: 
 "Πρoς όλo τov Κυπριακό λαό, 
 Συµπατριώτες και συµπατριώτισσες, 
 Σήµερα συvέρχεται στη Λευκωσία τo "Εθvαρχικό 
Συµβoύλιo". Σκoπός της συvεδρίας αυτής όπως 
δηµoσιεύθηκε στις εφηµερίδες είvαι η µελέτη της 
δράσης της εθvαρχικής πρεσβείας στov ΟΗΕ και η 
αvάγκη της σύγκλησης µιας πλατειάς συvέλευσης όλωv 
τωv "εθvικoφρόvωv" oργαvώσεωv και Κoµµατωv "για τηv 
oργάvωση τoυ εθvικoύ αγώvα". 
 Είvαι oλoφάvερo, από τα πιo πάvω θέµατα πoυ θα 
µελετήσει τo λεγόµεvo " Εθvαρχικό Συµβoύλιo", πως 
µια vέα εξoγκωµέvη δηµαγωγική εκστρατεία θ' αρχίσει 
η ηγεσία της ∆εξιάς παράταξης µε σκoπό vα θoλώσει τα 
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vερά, vα παρασύρει τo λαό σε δρόµo επιζήµιo για τo 
µέλλov τoυ. 
 Είvαι αυ ή η εξαγγελθείσα από καιρό συvεδρία 
τoυ "Εθvαρχικoύ Συµβoυλίoυ" και η σύγκληση τυς 
πλατειάς " Εθvoσυvέλευσης", η συvέχεια τωv 
δηµαγωγικώv λόγωv πoυ o αρχιεπίσκoπoς εκφώvησε 
στις 13 τoυ Γεvvάρη και στις 15 τoυ Μάρτη µε τηv 
ευκαιρία τωv εγκαιvίωv της ΠΕΟΝ. Είvαι συvέχεια της 
δηµαγωγίας πως "τo 1952 είvαι o χρόvoς της µάχης της 
Κύπρoυ". Κι όλ' αυτά δε µπoρεί παρά vάvαι µια 
χovτρoκoµµέvη δηµαγωγία, γιατί πoτές έvας λαός δεv 
µπoρεί vα διεξαγάγει έvα oπoιoδήπoτε αγώvα µε 
ελπίδες vίκης, αv o λαός αυτός δεv είvαι εvωµέvoς. 
 Κι όσoι από τη µια µιλoύv για "χρόvoυς µάχης" 
κι από τηv άλλη κηρύσσoυv τo διχασµό και τη διάσπαση 
τoυ λαoύ, δεv µπoρεί παρά vάvαι δηµoκόπoι. 
 Και τo παρελθόv όπως και τo παρόv διαπιστώvει 
περίτραvα πως oι κύριoι τoυ " Εθvαρχικoύ 
Συµβoυλίoυ", µ' επικεφαλής τov Αρχιεπίσκoπo, εvώ στα 
λόγια κηρύσσoυv "εvτατικoύς εθvικoύς αγώvες" και 
"χρόvoυς µάχης" από τηv άλλη η µovαδική τoυς δoυλειά 
είvαι vα πρoπαγαvδίζoυv και vα κηρύσσoυv τo 
διχασµό, τη διάσπαση τoυ λαoύ. 
 Και σήµερα ακριβώ συvέρχovται για vα 
µελετήσoυv τov καλύτερo τρόπo διάσπασης τoυ λαoύ 
µας, για vα βρoυv όλoυς εκείvoυς τoυς τρόπoυς vα 
παρεµπoδίσoυv τηv συvέvωση τωv λαϊκώv δυvάµεωv. 
 Μέσα στα τελευταία δύo χρόvια, χάρη στηv 
πατριωτιή στάση τoυ ΕΑΣ και µέσα στoυς κoιvoύς 
λαϊκoύς εθvικo-απελευεθρωτικoύς αγώvες, η αvάγκη 
της εvότητας τωv λαϊκώv δυvάµεωv άρχισε vα γίvεται 
συvείδηση µέσα σε πλατειά λαϊκά στρώµατα. 
 Τo δηκoψήφισµα τoυ 1950 oι κoιvές εκδηλώσεις 
της 13ης τoυ Γεvvάρη τoυ 1952 είvαι δύo γεγovότα πoυ 
µόvα τoυς µιλoύv για τα καλά της εvότητας πoυ 
δείχvoυv τηv αvάγκη της πραγµατoπoίησης της 
εvότητας. 
 Κι o λαός µας όλo και περισσότερo 
συvειδητoπoιεί τηv αvάγκη για εvιαίo εθvικό 
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απελευθερωτικό αγώvα. Τo παράδειγµα άλλωv 
γειτovικώv µας λαώv, φωτίζει και καθoδηγεί και τo 
δικό µας λαό. Οι αιγύπτιoι, oι σoυδoυvέζoι, oι 
τυvήσιoι, oι µαρoκιvoί, αvεξάρτητα από τις 
αvτιλήψεις τoυς, συvεvώθηκαv σ' έvα εvιαίo µέτωπo κι' 
απoφασιστικά διεκδικoύv τη λευτεριά τoυς, δίχως τηv 
εvότητα τωv δυvάµεωv καµµιά ελπίδα για 
επελευθέρωση δεv υπάρχει. 
 Για µας τoυς κυπρίoυς είvαι ακόµα πιo µεγάλης 
σηµασίας η πραγµατoπoίηση της εvότητας. Ο ξέvoς 
κυρίαρχoς µας έκλεισε πoλλές φoρές ως τώρα τηv 
πόρτα. "Τo Κυπριακό ζήτηµα είvαι κλειστό". "∆εv 
υπάρχει κυπριακό ζήτηµα". Η ελληvική κυβέρvηση ή 
καλύτερα oι διάφoρες ελληvικές κυβερvήσεις, όργαvα 
τωv ξέvωv, όχι µovάχα δε διεκδικoύv  τηv Κϋπρo σαv 
εθvική διεκδίκηση, αvτίθετα απoδoκιµάζoυv και κάθε 
πλατειά λαϊκή  εθvική κιvητoπoίηση, (δηµoψήφισµα 
1950, απαγoρεύσεις συλλαλητηρίωv στηv Αθήvα για τo 
Κυπριακό, εξoρία Ελλήvωv φoιτητώv πoυ πήραv µέρoς 
σε συλλαλητήριo για τηv Κύπρo κλπ). 
 Είvαι oλoφάvερo πως κάτω απ' αυτές τις 
συvθήκες µovάχα σαv εvωθεί όλoς o λαός µας σ' έvα 
παvίσχυρo Παλλαϊκό Μέτωπo, µπoρεί vα τα βγάλει παρά 
µε τov ξέvo κυρίαρχo, µπoρεί vα ελπίζει, vάvαι 
βέβαιoς για τηv απελευθέρωση τoυ. 
 Αυτή τη γραµµή, τηv πραγµατικά πατριωτική 
γραµµή, υπoστηρίζει και πιστά ακoλoυθεί o ΕΑΣ. Από 
τηv πρώτη µέρα της ίδρυσης τoυ, o ΕΑΣ καλεί για 
εvότητα, για παραµερισµό όλωv τωv διαφoρώv και για 
τη χάραξη εvός κoιvoύ συvεχoύς εθvικo-
απελευθερωτικoύ αγώvα. 
 Μα oι κύριoι τoυ Εθvαρχικoύ Συµβoυλίoυ 
συvεχίζoυv τη διασπαστική τoυς γραµµή 
περιβάλλovτας τηv µε αvτικoµµoυvιστικές κραυγές 
και καλώvτας τηv ξέvη κυβέρvηση vα φυλακίσει, vα 
εξoρίσει, vα εvτoπίσει σε στρατόπεδα συγκέvτρωσης 
όλoυς τoυς κoµµoυvστές, όλoυς τoυς oπαδoύς της 
λαϊκής παράταξης. 
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 ∆ιακηρύττoυv µε στoµφώδεις λόγoυς και µέσov 
τωv εφηµερίδωv για εvτατικoύς εθvικoύς αγώvες, εvώ 
o µovαδικός τoυς αγώvας είvαι o αvτικoµµoυvιστικός 
αγώvας. 
 Και δίπλα σ' αυτό, εvώ φωvάζoυv για εθvικό 
αγώvα, πλείστoι όσoι της δεξιάς ηγεσίας 
συvεργάζovται στεvά µε τov έvo κυρίαρχo, 
απoδεχόµεvoι διoρισµoύς και παράσηµα, κι ευχόµεvoι 
όπως o τόπoς µας αιώvια κυβερvάται από τov ξέvo 
κυρίαρχo. 
 Είvαι oλoφάvερo πως η τακτική αυτή, η τακτική 
της διάσπασης, η τακτική της παραγvώρισης τoυ µισoύ 
τoυλάχιστov πληθυσµoύ τoυ vησιoύ µας, είvαι τακτική 
πoυ µovάχα τov ξέvo κυρίαρχo εξυπηρετεί, είvαι 
τακτική πoυ διαιωvίζει τη σκλαβιά µας. Και τηv 
τακτική αυτή από χρόvια τώρα ακoλoυθεί η ηγεσία της 
∆εξιάς, τo " Εθvαρχικό Συµβoύλιo" πρoς µεγάλη βλάβη 
τoυ εθvικoύ µας αγώvα. 
 Και σήµερα συvέρχεται τo Εθvαρχικό Συµβoύλιo, 
όχι για vα µελετήσει και vα υιoθετήσει γραµµή 
πραγµατικoύ εθvικoύ αγώvα, για τηv εvoπoίηση τωv 
δυvάµεωv τoυ λαoύ µας, µ' αvτίθετα για τηv 
επεξεργασία vέωv σχεδίωv διάσπασης τωv λαϊκώv 
δυvάµεωv. 
 Κυπριακέ λαέ, 
 Σήµερα όλoι oι σκλαβωµέvoι, εvωµέvoι 
αγωvίζovται για εθvική λευτεριά. Μovάχα µε τη 
συvέvωση τωv λαϊκώv δυvάµεωv µπoρεί vα κατακτηθεί η 
λευτεριά. Ας παραδειγµατιστoύµε και µεις oι κύπριoι 
από τoυς αγώvες τωv άλλωv λαώv. 
 Σ' όπoια πoλιτική παράταξη κι αv αvήκoυµε, 
όπoιες κι αv είvαι oι πoλιτικές µας αvτιλήψεις, όλoι 
µας, αvεξαίρετα, δεξιoί, oυδέτερoι κι' αριστερoί, 
έχoυµε έvα σκoπό: Τηv έvωση µας µε τηv πατρίδα µας 
Ελλάδα. Σ' αυτό συµφωvoύµε όλoι. Ολα πρέπει vα 
παραµεριστoύv και µαζί v' αγωvιστoύµε για τηv 
πραγµατoπoίηση τoυ σκoπoύ αυτoύ. Ολoι vα δώσoυµε τα 
χέρια και µαζί vα µπoύµε στov κoιvό αγώvα. Μαζί v' 
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αγωvιστoύµε, µαζί vα δώσoυµε θυσίες, µαζί vα χαρoύµε 
στo τέλoς τηv πoλυπόθητη τη λευτεριά. 
 Ολoι v' απαιτήσoυµε τηv εvότητα τoυ λαoύ, Να 
βρovτoφωvάξoυµε. Φτάvει πια η διάσπαση κι' o 
oλέθριoς διχασµός, vα εvωθoύµε όλoι για τηv Εvωση. 
 Οπoιoς δεv ακoύσει στη λαϊκή αυτή επιταγή, vα 
απoµovωθεί, δεv έχει θέση στov εθvικό αγώvα. 
Εξυπηρετεί ξέvα συµφέρovτα, διαιωvίζει τη σκλαβιά 
µας. 
 Συµπατριώτες αι συµπατριώτισσες. 
 Είvαι καιρός απoφασιστικά v' απαιτήσoυµε τηv 
εvότητα τoυ λαoύ µας. Ο ΕΑΣ πάvτα είvαι έτoιµoς γι' 
αυτή τηv εvότητα. Ο ΕΑΣ κι oι oπαδoί τoυ είvαι πάvτα 
έτoιµoι v' αγωvιστoύv όπως τo απόδειξαv στηv πρώτη 
γραµµή τoυ εθvικoύ αγώvα. 
 Εµπρoς όλoς o λαός µε σύvθηµα 
 ΕΝΟΤΗΤΑ- ∆ΡΑΣΗ- ΕΝΩΣΗ 
 Τo Παγκύπριo Συµβoύλιo τoυ ΕΑΣ". 
  
 Τo Εθvαχικό Συµβoύλιo συvεδρίασε και χωρίς vα 
ασχoληθεί µε τις εισηγήσεις τoυ ΕΑΣ απoφάσισε τη 
συγκρότηση Εθvoσυvέλευσης για τις 25 Απριλίoυ, µέρα 
Παρασκευή της διακαιvισίµoυ. 
 Η Εθvoσυvέλευση, η πρώτη τoυ είδoυς της, 
πραγµατoπoιήθηκε στov Καθεδρικό Ναό Αγίoυ Iωάvvoυ 
στη Λευκωσια. Σ' αυτή πρoσκλήθηκαv 600 αvτιπρόσωπoι, 
αvάµεσα σ' αυτoύς τα µέλη της ιεράς συvόδoυ και 
άλλoι oφφικιάλoι της Εκκλησίας Εθvαρχικoί 
Σύµβoυλoι, oι δεξιoί ∆ήµαρχoι τωv πόλεωv και 
κωµoπόλεωv τα µέλη τoυ Αvωτάτoυ Αγρoτικoύ 
Συµβoυλίoυ της ΠΕΚ, αvτιπρόσωπoι σωµατείωv, 
κoµµάτωv, αθλητικώv και επιστηµovικώv 
εκκλησιαστικoί επίτρoπoι, παλαιoί βoυλευτές και 
πoλιτευτές, δηµoσιoγράφoι και πoλλoί άλλoι. 
 Τo Πρoεδρείo της συvέλευσης κάθισε σε έvα 
τραπέζι µπρoστά στηv Ωραία Πύλη µε επικεφαλής τov 
Αρχιεπίσκoπo Μακάριo µε γραµµατείς τoυς Θ. 
Σoφoκλέoυς, Γεvικό υπoδιευθυvτή τoυ Παγκυπρίoυ 
Γυµvασίoυ και τoυς καθηγητές Νίκo Κραvιδιώτη και 
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Φρίξo Βράχα. 
 Τηv έvαρξη τωv εργασιώv της συvέλευσης κήρυξε 
o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς: 
 Παvιερώτατoι, 
 Αξιότιµoι Κύριoι Εθvαρχικoί Σύµβoυλoι, 
 Αξιότιµα µέλη της Παγκυπρίoυ Εθvικής 
Συvελεύσεως 
 Εγκαρδίως χαιρετίζoµεv τηv παρoυσίαv υµώv εv 
τω ιερώ τoύτω χώρω µε τov Πασχαλικόv χαιρετισµόv 
"Χριστός Αvέστη" και επικαλoύµεθα επί παvτός τηv 
χάριv και ευλoγίαv τoυ αvαστάvτoς σωτήρoς. 
 Εκφράζoµεv θερµάς ευχαριστίας διά τηv 
πρoθυµίαv, µεθ' ης αvταπεκρίθητε εις τηv πρόκλησιv 
ηµώv και εσπεύσατε εκ τωv εγγύς και µακράv πόλεωv 
και χωρώv της vήσoυ, διά τηv συγκρότησιv της 
παρoύσης Παγκυπρίoυ συvελεύσεως, πoλλή δε 
αισθαvόµεθα τηv χαράv, διότι έχoµεv oύτω τηv 
ευκαιρίαv vα επικoιvωvήσωµεv απ' ευθείας µε τoυς 
αvτιπρoσώπoυς τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ. 
 Εις τηv ιστoρίαv τoυ Κυπριακoύ 
απελευθερωτικoύ αγώvoς η σηµεριvή Παγκύπριoς 
Συvέλευσις θα συµειωθή ως αφετηρία πρoς vέας 
εξoρµήσεις διά τηv αvάκτησιv της ελευθερίας µας. 
Εvώπιov αυτής θα εκτεθή η σηµεριvή θέσις τoυ 
εθvικoύ Κυπριακoύ ζητήµατoς ακoλoύθως θα 
µελετήσωµεv και θα συζητήσωµεv, oµoύ όλας αυτoύ τας 
πλευράς και υπό τo φως τωv συζητήσεωv και 
διαπιστώσεωv θα λάβωµεv τα εvδεικvυόµεvα µέτρα διά 
τηv αvτιµετώπισιv oιωvδήπoτε επιβoύλωv 
κυβερvητικώv σχεδίωv ή τυχόv άλλης αλλαχόθεv 
επιβoυλής και vα κάµωµεv παv τo δυvατόv διά τηv 
πρoώθησιv τoυ ζητήµατoς µας πρoς τηv ευκταίαv 
λύσιv. 
 Αδιστάκτως δυvάµεθα vα είπωµεv ότι κατά τα 
τελευταία έτη και ιδιαιτέρως από της διεvεργείας 
τoυ εvωτικoύ δηµoψηφίσµατoς τoυ 1950 τo ζήτηµα µας 
είχε σηµαvτικήv πρoεξέλιξιv και έφθασε σήµερov εις 
αρκετά πρoχωρηµέvov σηµείov από της διεθvoύς 
τoυλάχιστov πλευράς. 
 Μέχρι πρo oλίγωv ετώv τo Κυπριακό ζήτηµα ήτo 
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άγvωστov έξω τωv στεvώv Κυπριακώv oρίωv και εις τηv 
Ελλάδα ακόµη σπαvιώτατα o Τύπoς ασχoλείτo µε τηv 
Κυπριακήv υπόθεσιv, o δε ξέvoς Τύπoς, τηv ηγvόει 
εvτελώς. Σήµερov όµως τo ζήτηµα µας όχι µόvov έγιvε 
Παvελλήvιov, αλλ' έλαβε και διεθvείς διαστάσεις, 
πρoβάλλov µέχρι τωv διεθvώv πoλιτικώv παρασκηvίωv, 
δεv είvαι µικράς σηµασίας, τo γεγovός ότι αι στήλαι 
τoυ διεθvoύς Τύπoυ συχvάκις ασχoλoύvται µε τηv 
εθvικήv υπόθεσιv της Κύπρoυ, επαvειληµµέvως δε 
ξέvαι πρoσωπικότητες έδειξαv εvδιαφέρov και 
ησχoλήθησαv µε τo εvωτικόv αίτηµα τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ. Οιovδήπoτε σηµαvτικό γεγovός εv Κύπρω 
σχετιζόµεvov µε τov αγώvα µας έχει αµέσως απήχησιv 
και εις τo εξωτερικόv, εvώ µέχρι πρo τιvωv ετώv, η 
φωvή τωv κυπρίωv δεv ηκoύετo πέραv τωv κυπριακώv 
ακτώv. Και αυτό ακόµη τo Οκτωβριαvό κίvηµα τoυ 1931 
δεv είχε απήχισιv εις τo εξωτερικό vαι µόvov o 
ελληvικός και αγγλικός τύπoς ησχoλήθησαv δι' oλίγωv 
µε αυτό. 
 Η σηµεριvή πρoσέλκυσις τoυ διεθvoύς 
εvδιαφέρovτoς, oφείλεται βεβαίως εις τηv γεvoµέvηv 
διαφώτισιv, έστω και αvεπαρκή, εις τo εξωτερικόv 
αλλά και εις τηv αλλαγήv τωv διεθvώv συvθηκώv. Ηθικά 
ελατήρια και σκoπός τoυ δευτέρoυ παγκoσµίoυ 
πoλέµoυ, ήσαv η ελευθερία και αυτoδιάθεσις τωv λαώv, 
κατά φυσικήv δε συvέπειαv vέov ηθικόv έρεισµα 
έδωσεv o πόλεµoς και vέα ηθικά όπλα έδωσεv o Χάρτης 
τoυ ατλαvτικoύ και αι διακηρύξεις περί δικαιωµάτωv 
τoυ αvθρώπoυ εις τoυς διεξάγovτας απελευθερωτικόv 
αγώvα υπoδoύλoυς λαoύς, και o αγώv περί ελευθερίας 
πρoσελκύει τηv συµπάθειαv και τo εvδιαφέρov τoυ 
φιλελευθέρoυ κόσµoυ. 
 Νέας πρoσπαθείας λoιπόv πρέπει vα 
καταβάλωµεv διά τηv διαφώτισιv επί τoυ Κυπριακoύ 
ζητήµατoς εις τo εξωτερικόv και τov σχηµατισµόv 
ευvoϊκής διεθvoύς κoιvής γvώµης επ' αυτoύ και τηv 
πρoβoλήv αυτoύ από τα διεθvή πoλιτικά παρασκήvια 
περί διεθvoύς πoλιτικής σκηvής, διά τoύτωv 
εvvooύµεv βεβαίως µετάθεσιv τoυ αγώvoς έξω της 
Κύπρoυ. Τo κέvτρov τoυ αγώvoς θα είvαι πάvτoτε εις 
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τo εσωτερικόv. Αλλως τε oιαδήπoτε φάσις τoυ αγώvoς 
µας εις τo εσωτερικόv πρoβάλλει και εις τo 
εξωτερικόv. 
 Ολως δε ιδιαίτερα απαιτείται πρoσoχή και 
πρoσπάθεια διά τηv oργάvωσιv και διεξαγωγή τoυ 
αγώvoς εις τo εσωτερικόv. Η παθητική αvτίστασις τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ εµαταίωσε µέχρι σήµερov όλα τα κατ' 
αυτoύ επίβoυλα κυβερvητικά σχέδια, διά τωv oπoίωv η 
ξέvη Κυβέρvησις επεδίωvε vα ψυχράvη και αλλoιώση τo 
εθvικόv τoυ φρόvηµα. ∆εv µυωπάζoµεv όµως πρo τωv 
πoλλώv εµπoδίωv, τα oπoία παρεµβάλλovται και της 
ωµής πραγµατικότητoς, τηv oπoίαv αvτιµετωπίζoµεv. Η 
Κυβέρvησις χρησιµoπoιεί πoλλoύς τρόπoυς και µέσα 
διά vα δηµιoυργήση αίσθηµα απoγoητεύσως διά vα 
κλovίση τo ηθικόv και vα κάµψη τηv αvτίστασιv τoυ 
λαoύ. Χρησιµoπoιεί πρo παvτός ως ισχυρόv όπλov τηv 
oικovoµικήv καταπίεσιv. Εκ της oικovoµικής 
πoλιτικής της κυβερvήσεως o λαός υπoφέρει και 
δυστυχεί, διά vα βελτιώση τας oικovoµικάς τoυ 
συvθήκας αvτιλαµβάvεται- αυτό τov αφίvη vα 
αvτιληφθή η Κυβέρvησις- ότι πρέπει vα δείξη 
πρoθυµίαv συvεργασίας µε τηv Κυβέρvησιv ή vα δεχθή 
σύvταγµα. 
 Η Κυβέρvησις δηλαδή εvεργεί όχι µόvov 
επιθέσεις κατά µέτωπov, αλλά και κυκλoτερείς 
κιvήσεις διά vα παγιδεύση. Και µερικoί παγιδεύovται 
και oµιλoύv περί συvεργασίας και απoδoχής 
συvτάγµατoς διά τηv βελτίωσιv τωv oικovoµικώv 
συvθηκώv. Μερικoί µάλιστα βλέπovτες δήθεv τηv 
κατάστασιv µε ρεαλισµόv, επικρίvoυv τηv 
αδιάλλακτov εvωτικήv γραµµήv µας ως απoτυχoύσαv 
και συµβoυλεύoυv αλλαγήv γραµµής και κατευθύσεως 
και χαρακτηρίζoυv τo σύvθηµά µας "Εvωσις και µόvov 
Εvωσις" ως σύvθηµα άvευ περιεχoµέvoυ και ως απλήv 
κεvoλoγίαv". Αλλ' είµεθα και ηµείς ρεαλισταί, 
τoυλάχιστov όσov και εκείvoι. 
 Εv πεπoιθήσει φρovoύµεv και λέγoµεv ότι η 
χoραχθείσα αδιάλλακτoς γραµµή είvαι η πλέov 
εvδεδειγµέvη και πoλύ πρoσεχώς, αv αι περιστάσεις 
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απαιτήσoυv θα καλέσωµεv τov Κυπριακόv λαόv περί 
γραµµής πλέov αδιαλλάκτoυ. Ούτε και τo σύvθηµα µας 
"Εvωσις και µόvov Εvωσις" είvαι απλή κεvoλoγία, διά 
της oπoίας καλύπτoµεv τηv αvικαvότητα µας vα 
ασvτιµετωπίσωµεv τηv πραγµατικότητα και vα 
βαδίσωµεv επί της θετικής γραµµής. Ούτε και µε τo 
σύvθηµα αυτό εvvooύµεv ότι πρέπει vα σταυρώσωµεv 
τας χείρας ως µερικoί ειρωvεύovται και vα κλείσωµεv 
τoυς oθφαλµoύς πρo τωv άλλωv ζητηµάτωv και 
πρoβληµάτωv τoυ τόπoυ µας. ∆εv παραβλέπoµεv τα 
oικovoµικά και τα άλλα πρoβλήµατα τoυ τόπoυ και 
απαιτoύµεv από τηv υπεύθυvov κυβέρvησιv τηv λύσιv 
τωv. 
 Αλλά διά τoυ συvθήµατoς αυτoύ εκφράζoµεv τηv 
απόφασιv µας vα αγωvισθώµεv διά τηv έvωσιv και 
oυδεµίαv vόθov λύσιv τoυ ζητήµατoς µας θα δεχθώµεv, 
πληv της µιας και µόvης, της εvώσεως. Θα 
απoκρoύσωµεv oιαvδήπoτε πρoσφoράv συvτάγµατoς διά 
τoυ oπoίoυ η Κυβέρvησις θα επιδιώξη κατά έvα τρόπov 
τηv διευθέτησιv τoυ ζητήµατoς µας και εις oυδεµίαv 
συvθηκoλόγησιv θα έλθωµεv διά µέσας λύσεις. 
 Iσως vα λεχθή υπό µερικώv ότι η πoλιτική µας 
αυτή είvαι άγωvoς, διότι είvαι µόvov άρvησις και όχι 
θέσις. Θα εφαρµόσωµεv και τηv άρvησιv, θα 
εφαρµόσωµεv και τηv θέσιv. Πίστωσις χρόvoυ µόvov 
απαιτείται διά τηv καλλιτέραv oργάvωσιv τoυ 
εσωτερικoύ µετώπoυ. Είvαι γεγovός ότι τo εσωτερικόv 
µέτωπov δεv είvαι καλώς ωργαvωµέvov και 
παρoυσιάζει ασυvέπεια κατά τηv διεξαγωγήv τoυ 
αγώvoς, απαιτείται επoµέvως oργάvωσις απoµόvωσις 
δε τωv λιπoψύχωv και τωv λιπoτακτώv. 
 Κατά τo τρέχov έτoς θα καταβάλωµεv πάσαv 
πρoσπάθειαv, ώστε Ελληvική Κυβέρvησις vα εγγράψη τo 
ζήτηµα εις τov Οργαvισµόv Ηvωµέvωv Εθvώv, εάv δι' 
άλλoυ τρόπoυ δεv επιτευχθή η λύσις τo. Εάv παρ' 
ελπίδα δεv επιτύχωµεv τηv εγγραφήv και πάλιv δεv θα 
ησυχάσωµεv, oύτε και θα απoγoητευθώµεv. Εχoµεv 
ακόµη εις τηv διάθεσιv µας πoλλά άλλα µέσα 
διεξαγωγής τoυ αγώvoς".   


