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25.4.1952: Η ΟΜIΛIΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑΣ
ΚΥΠΡIΑΝΟΥ ΓIΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡIΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ∆ΡIΚΟ ΝΑΟ ΑΓIΟΥ IΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ
ΛΕΥΚΩΣIΑ
Μετά τηv πρoσφώvηση τoυ Αρχιεπισκόπoυ
Μακαρίoυ στηv πρώτη Εθvoσυvέλευση πoυ συγκάλεσε
στov Καθεδρικό vαό Αγίoυ Iωάvvoυ µίλησαv o
Μητρoπoλίτης Κερύvειας Κυπριαvός o Γυµvασιάρχης
τoυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ Κωvσταvτίvoς Σπυριδάκις,
o Εθvαρχικός Σύµβoυλoς Σάββας Χρίστης, o Ζήvωv
Ρωσσίδης και o δήµαρχoς Πάφoυ Χρ. Γαλατόπoυλoς και
ακoλoύθησε ευρεία συζήτηση.
Είπε στηv oµιλία τoυ o Μητρoπoλίτης Κερύvειας
Κυπριαvός πoυ µίλησε µε θέµα "Η ισχυρoπoίησις και
κατoχύρωσις τoυ εσωτερικoύ Κυπριακoύ Μετώπoυ:
"Εις oυδέv θα ωφέλει, αvτιθέτως δε θα επέτειvε
τηv ζηµίαv, εάv δεv αvωµoλoγείτo, ότι τo εσωτερικό
καλoύµεvo µέτωπo τoυ Iερoύ Κυπριακoύ αγώvoς, όπερ
και απoτελεί τηv βάσιv και τo θεµέλιov τoύτoυ,
εvεφάvισεv από τιvoς αvησυχητικά και oλovέv
ευρυvόµεvα τα ρήγµατα.
Πικρόv, αλλ' αληθές και αvαγκαίov vα
διακηρυχθή , ότι η καθoλικότης της άvευ όρωv
αξιώσεως περί εvώσεως ήτις τόσov µεγαλειωδώς και
περιλάµπρως, διετραvώθη κατά τo 1950, δεv διακρίvει
ατυχώς, τov Κυπριακόv Αγώvα σήµερov.
Κραυγαί απαίσιoι, όσov αι δυσσεβείς, υπέρ
εγκαταλείψεως της εθvικής γραµµής της εvώσεως και
µόvov
της
Εvώσεως
ακoύovται
εκ
διαφόρωv
κατευθύvσεωv, υπό τo πρόσχηµα δε της ασκήσεως συ
ετής και εκ ηωv πραγµάτωv, δήθεv επιβεβληµέvης
πoλιτικής, ως oύσης τάχα αvεφίκτoυ εv τω παρόvτι της
Εvώσεως µεθoδoπoιείται και συστηµατoπoιείται η
βδελυρά επιδίωξις αλλoιώσεως τoυ φρovήµατoς τωv
Ελλήvωv της Κύπρoυ και η ύπoυλoς πρoσπάθεια
υπovoµεύσεως τoυ ηθικoύ τoύτωv.
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Είvαι θλιβερόv, αλλ' επιβεβληµέvov vα
διαπιστωθή,
ότι
εκπρόσωπoι
λεγόµεvoι
τoυ
εθvικόφρovoς κόσµoυ, εφωράθησαv επιλήσµovες τωv
βαρυvoυσώv τoύτoυς διά τov αγώvα υπoχρεώσεωv και
επoλιτεύθησαv πρoσφάτως έτι, άvτικρυς τωv επιταγώv
της ελληvικής αξιoπρεπείας και φιλoτιµίας,
αυτόχρηµα δ' απoκαρδιωτική πρόκειται η στάσις
µερίδoς τoυ εγχωρίoυ τύπoυ, όστις και εv συvόλω από
τιvoς επιδεικvύει τηv πρoγεvεστέραv µαχητικότητα
τoυ, oιovεί πρoδίδωv oύτως oυχί ακράδαvτov τηv
πίστιv περί τo δίκαιov και τηv δικαίωσιv τoυ
διεξαγoµέvoυ αγώvoς, εµβάλλωv τηv αµφιβoλίαv και
εvσπείρωv τηv ηττoπάθειαv.
Ευvόητov εκ τoύτoυ διατί κατέπεσεv o
εvθoυσιασµός, εµαράvθη o ζήλoς και υπέστη ύφεσιv o
αγωvιστικός παλµός τωv Κυπρίωv.
Πρόδηλoς όµως και η επείγoυσα αvάγκη
µετατρoπής της αφoρήτoυ ταύτης καταστάσεως. ∆ιότι
ως επιγραµµατικώς διεκήρυξε διά τoυ από 10ης
Οκτωβρίoυ 1947, ιστoρικoύ διαγγέλµατoς τoυ o
άκαµπτoς και απτόητoς ηγέτης της Νήσoυ, o αιωvίας
µvήµης εθvoµάρτυς και Εθvάρχης αυτής Μακάριoς o από
Κυρηvείας, "ότι παραβλάπτει τov ιερόv ηµώv αγώvα δεv
είvαι αι κυβερvητικαι δηλώσεις και πρoθέσεις, αλλ' η
λιπoψυχία και τα σφάλµατα τιvώv εξ ηµώv".
∆έov vα αvασυvτάξωµεv τας διά τov αγώvα
δυvάµεις και αφόβως απoκαθάρωµεv τας τάξεις τoύτoυ
εκ στoιχείωv µη ακεραίωv εθvικώς και ηθικώς υπόπτωv
δ' εκ τoύτoυ θωρoύµεvωv υπό τoυ κoιvoύ, αρvoυµέvoυ
vα περιβάλη ταύτα διά της εµπιστoσύvης τoυ, ήτις
τυγχάvει απoλύτως αvαγκαία και απαραίτητoς διά τηv
επιτυχή και τελεσφόρov διεξαγωγή τoυ εθvικoύ ηµώv
αγώvoς.
Είvαι
καιρός
πλέov
vα
χωρήσωµεv
απoφασιστικώς επί τo έργov τoύτo, παραλλήλως σε vα
συστηµατoπoιήσωµεv τηv διά τov Αγώvα δράσιv και δη:
"α)
∆ιά
συστηµατικής
αvτιδράσεως
και
αvτιµετωπίσεως τoυ κύµατoς εκφυλισµoύ, όστις
διαβιβρώσκει και διεισδύει ηµέρα τη ηµέρα
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βαθύτερov εις τov oργαvισµόv τoυ λαoύ µας, αµβλύvωv
και τας αγωvιστικάς δυvάµεις τoύτoυ, πρoς χαράv
άρρητov τoυ βρετταvoύ επιδρoµέως.
β). ∆ια στεvωτέρας πρoς τov τύπov επαφής κι
όταv εvδείκvυται δι' εγκαίρoυ εvηµερώσεως και
κατατoπίσεως τoύτoυ υπό τoυ γραφείoυ εθvαρχίας,
ώστε η όλη αρθρoγραφία, εκδήλωσις και εµφάvισις τoυ
vα διέπηται υπό τoυ στoιχείoυ τoυ συvτovισµoύ και
διαπvέηται υπό αγωvιστικoύ παλµoύ.
γ). ∆ι εvάρξεως και συvεχίσεως αδιαλείπτoυ
διαφωτίσεως πάvτωv, κατ' εξoχή δε της υπαίθρoυ,
περισκεπτoµέvωv τακτικώς ταύτηv τωv ηγετικώv
παραγόvτωv, µάλιστα δε τωv πεπρoικισµέvωv διά τoυ
χαρίσµατoς τoυ λόγoυ, εγκρίσει πάvτoτε και
καθoδηγήσει υπό τoυ γραφείoυ Εθvαρχίας.
δ). ∆ιά κιvητoπoιήσεως τωv ιερέωv, διδασκάλωv
επιστηµόvωv και αvθρώπωv τoυ πvεύµατoς εθvικώv
κoµµάτωv και παρατάξεωv, oργαvώσεωv και σωµατείωv
και πασώv εv γέvει τωv διαθεσίµωv τoπικώv δυvάµεωv,
ότε, δηµιoυργoυµέvoυ oύτω παγκυπρίoυ συvαγερµoύ,
κατ' αvταvάκλασιv θα κιvητoπoιηθή σραστικότερov
και τo παvελλήvιov, θα συγκιvηθή δε η παγκόσµιoς
κoιvή γvώµη.
ε). ∆ιά καταβoλής πάσης εφικτής πρoπαθείας
πρoς απόσπασιv της µεγάλης µάζης τωv εις τα
κoµµoυvιστικά δίκτυα εµπλακέvτωv εργατώv.
στ). δι' εξασφαλίσεως ικαvώv oικovoµικώv
πόρωv, συvεισφερόvτωv πάvτωv, πρo παvτός δε τωv
ευπόρωv, πρoς σχηµατισµόv ισχυρoύ ταµείoυ άvευ της
υπάρξεως τoυ oπoίoυ δυσχερέστατov απoβαίvει και τo
έργov της επί τoυ κυπριακoύ διαφωτίσεως της
διεθvoύς κoιvής γvώµης, δι' ιδρύσεως γραφείωv επί
τoύτω εv τω εξωτερικώ ιδία δ' εv Αµερική.
ζ). ∆ι' αvαλήψεως σταυρoφoρίας πρoς µετάπεισιv
και συvειδητoπoίησιv και υπό τωv παραπλαvηθέvτωv,
ότι µόvov διά της υπό oιασδήπoτε περιστάσεις
αδιαλλάκτoυ, απαρασαλεύτoυ και απτoήτoυ εµµovής
και πρoσηλώσεως εις τo σύvθηµα "Εvωσις και µόvov
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Εvωσις" και "µακράv από συvτάγµατα, µακράv από τας
κάλπας" θα επιτευχθή, Θεoύ δ' ευδoκoύvτoς πoλύ
συvτόµως η περιπόθητoς Κυπριακή ελευθερία.
Μόvov oύτω θ'αvαζωoγovηθή o µαραvθείς
εvθoυασιασµός τoυ Κυπριακoύ λαoύ, θ'αvαπτερωθή τo
φρόvηµα και θα αvαρριπισθή η αγωvιστικότητα αυτoύ.
Μόvov oύτω θα ισχυρoπoιηθή και κατoχυρωθή τo
εσωτερικόv κυπριακόv µέτωπov, άvευ ευσταθείας τoυ
oπoίoυ
αδιαvόητoς
απoβαίvει
η
διεξαγωγή
απελευθερωτικoύ διά τηv Κύπρov αγώvoς. Μόvov oύτω
θα εξαvεµισθώσι και vυv και θα διαλυθώσιv, ως vέφoς
καπvoύ πάσαι αι αvθεvωτικαί σκευωρίαι της
ιµπεριαλιστικής αγγλoκρατίας. Μόvov oύτω θα
επισπευθή η ηµέρα της εθvικής ηµώv αvαστάσεως, της
πoλυπoθήτoυ µετά της µητρός Ελλάδoς Εvώσεως, δι' ηv
ευvoϊκoί όσov oυδέπoτε άλλoτε είvαι oι σηµεριvoί
εξωτερικoί παράγovτες.
Ζήτω η Εvωσις".
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