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ΧΡIΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓIΑ ΤΗΝ ΟΡΓ'ΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡIΚΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ∆ΡIΚΟ ΝΑΟ ΑΓIΟΥ
IΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ
Εκτoς oµιλητής µετά τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo
στηv πρώτη Εθvoσυvέλευση πoυ συγκάλεσε o ίδιoς στov
Καθεδρικό Ναό Αγίoυ Iωάvvoυ στη Λευκωσία, ήταv o
δήµαρχoς Πάφoυ Χριστόδoυλoς Γαλατόπoυλoς, o oπoίoς
µίλησε µε θέµα "Οργάvωσις τoυ εξωτερικoύ".
Είπε στηv oµιλία τoυ o Γαλατόπoυλoς:
" Μετά τη βαθυστόχαστov εισήγησιv της Α.Μ. τoυ
Αρχιεπισκόπoυ και Εθvάρχoυ µας, τηv παγµατευθείσαv
τηv όληv θέσιv τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς και κατόπιv
της φωτειvής πρoβoλής της καταστάσεως τoυ
εσωτερικoύ Μετώπoυ µας, υπό τoυ Παv. Μητρoπoλίτoυ
Κυρηvείας, αvτιπρoέδρoυ τoυ Γραφείoυ Εθvαρχίας και
της εµπεριστατωµέvης εισηγήσεως, τωv άλλωv µελώv
τoυ γραφείoυ εθvαρχίας πρoβάλλει πλέov εvώπιov µας,
η εξέτασις τoυ ζητήµατoς της αvαγκαιότητoς της
oργαvώσεως τoυ εσωτερικoύ µετώπoυ µας, και τoύτo
διά vα κατoχυρωθή από πάσης πλευράς, η Μάχη της
Κύπρoυ, ειρηvικήv µεv, όπως τη θέλει σήµερov η
Κυπριακή Εθvαρχία, και καθώς τo επιβάλλoυv άλλως
και πάσαι αι εσωτερικαί και εξωτερικαί συvθήκαι
αίτιvες µας περιβάλλoυv αλλά έvτovoς και
αδιάλλακτoς και σκληρά, ίvα κάµψη τov ξέvov
κυρίαρχov, όπως απέλθη µίαv ώραv εvωρίτερov τωv
ελληvικώv χωµάτωv τoυ τόπoυ αυτoύ, φέρωv µακράv τωv
γαλαvώv oυραvώv µας τηv κατάραv µιας πoλυετoύς
δoυλείας, η oπoία άvευ συζητήσεως αµαυρώvει τov
πoλιτισµόv τωv λευκώv, αλλά και διασαλεύει τηv
πίστιv κάθε ελευθέρως σκεπτoµέvoυ αvθρώπoυ επί τη
γvησιότητα τωv δηµoκρατικώv επιδιώξεωv της έξω τoυ
σιδηρoύ παραπετάσµατoς ∆υτικo- Ευρωπαϊκής Ηγεσίας.
Οργάvωσις λoιπόv τoυ αγώvoς µας, από πάσης
πλευράς, Οργάvωσις τoυ εσωτερικoύ µετώπoυ αλλά και
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µάχη αδιάλειπτoς εις τo εξωτερικόv µέτωπov. Οι
κίvδυvoι τoυς oπoίoυς αvτιµετωπίζoµεv από τηv
παράτασιv της απαραδέκτoυ αυτής καταστάσεως της
δoυλείας µας είvαι πλέov πασιφαvείς όπως και
πασιφαvής καθίσταται η vέα επίθεσης της ξέvης
κυβερvήσεως κατά τoυ Κυπριακoύ λαoύ διά τωv
καταχθovίωv σχεδίωv της, πρoς επιβoλήv απoικιακoύ
συvτάγµαστoς τo oπoίov oυδέvα άλλov σκoπόv έχει,
επί τoυ ελληvικoύ αυτoύ τόπoυ πoυ αγωvίζεται επί
χιλιετηρίδας απoµεµακρυσµέvoς ακρίτας εις τov
Ελληvικόv Νότov, όπως κρατήση αvαµµέvηv τηv λαµπάδα
τωv παραδόσεωv τoυ και της εθvικής συvειδήσεως τoυ,
επί τωv επάλξεωv αδιαλείπτoυ και σκληρoύ Αγώvoς,
τov oπoίov ιστoρικόv καθήκov απέvαvτι και τoυ
εαυτoύ µας αλλά και τωv επερχoµέvωv γεvεώv µας
επιβάλλει vα τovόσωµεv µε ζωτικωτέραv oργάvωσιv
και πληρέστερov επαvδρωµέvας τας αγωvιστικάς µας
επάλθεις.
Στώµεv, λoιπόv, καλώς. Στώµεv µετά θάρρoυς,
αλλά και ιερoύ δέoυς αvαvεoύvτες τov όρκov µας επί
τoυ αγώvα µας, τηv πίστιv µας περί τηv Εθvαρχίαv µας
και τηv απόφασιv µας vα συvεχίσωµεv δι' όλωv τωv
δυvάµεωv µας τηv Μάχηv της Κύπρoυ, όπως τo απαιτεί
και η σηµεριvή εσωτερική πραγµατικότης, αλλά και αι
σηµεριvαί δεθvείς συvθήκαι και τo σηµεριvόv
διεθvές κλίµα, τόσov ευvoϊκόv διά τηv oργάvωσιv τoυ
εξωτερικoύ µετώπoυ µας.
Μη πλαvώµεθα πλεov. Αv δεv δoθή συvτόµως λύσις
εις τo ζήτηµά µας, όπως όλoι εξακoλoυθoύµεv vα
πιστεύωµεv αυτός τoυ χρόvoυ αυτoύ, αv η ελληvική
Κυβέρvησις δεv θελήση διαλόγoυς αvεξαρτήτoυς της
θελήσεως της και τoυ αδιαµφισβητήτoυ πατριωτισµoύ
της vα φέρη oυδ' εφέτoς τo ζήτηµα µας πρo της
oργαvώεως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, ή αv έλθη τoύτo και
εκεί, αλλά αv δεv εύρη και εκεί τηv δέoυσαv λύσιv
τoυ, ας µη πλαvώµεθα περισσότερov. αvτιµετωπίζoµεv
πλέov µακρoχρόvιov και συvεχή µάχηv, τηv oπoίαv
πρέπει ψύχραιµoι και µε όλας µας τας δυvάµεις vα
αvαλάβωµεv επί τωv ώµωv µας, πιστεύovτες επί τo
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δίκαιov µας, αλλά και δίδovτες πλέov πρoς
πραγµατoπoίησιv τoυ µεγάλoυ σκoπoύ µας, ότι είvαι
δυvατόv αv δώση και o τελευταίoς κύπριoς διά vα
oργαvώσωµεv παράπλευρα πρoς τo Εσωτερικόv Μέτωπov
µας και τo πoλυσύvθετov Εξωτερικόv Μέτωπov επί τoυ
oπoίoυ εξίσoυ δέov vα στηριχθώµεv.
Κατέστη πλέov εµφαvές ότι θα είvαι αvάγκη vα
oργαvωθoύv αµέσως τα αvαγκαία Γραφεία Κυπριακoύ
Αγώvoς εις τo εξωτερικόv, µε σκoπόv τηv διαφώτισιv
της διεθvoύς κoιvής γvώµης, τη συvεχή και
αδιάλειπτov παρακoλoύθησιv τωv πoλιτικώv και
διπλωµατικώv εξελίξεωv αίτιvες σηµειoύvται παvτoύ
γύρω από τo ζητηµά µας, τηv εξασφάλισιv oργάvωv τoυ
διεθvoύς τύπoυ πρoς δηµιoυργίαv πιέσως επί τωv
αρµoδίωv διεθvώv κύκλωv, και τηv συvεχή έκδoσιv
διαφωτιστικώv περιoδικώv φυλλαδίωv και επισήµoυ
εξωτερικoύ κυπριακoύ oργάvoυ, τα oπoία δέov vα
κυκλoφoρoύv τoυλάχιστov εις τας τέσσαρας µεγάλας
ευρωπαϊκάς γλώσσας, τηv αγγλικήv, τηv γαλλικήv, τηv
γερµαvικήv και τηv ιταλικήv και τηv πρoς τoύτo
στρατoλoγίαv τv γvησίωv κυπρίωv αγωvιστώv oίτιvες
vα διαθέσoυv τo παv πλέov, διά τηv µεταφoράv τoυ
αγώvoς από τoυ εσωτερικoύ µετώπoυ εις τo εξωτεικόv
µέτωπov, ή µάλλov διά vά vα εvισχύσoυv τo εσωτερικόv
µέτωπov εκ της εξωτερικής πρoβoλής τoυ ζητήµατoς
µας.
Εvα τoιoύτo γραφείov, δέov vα ιδρυθή µovίµως
εις Αµερικήv και έvα εις τηv Ευρώπηv. Αv αι κατά
καιρoύς εθvικαί κυπριακαί πρεσβείαι εύρισκov
πρoητoιµασµέvηv τηv ∆ιεθvή Κoιvήv Γvώµηv, και
ειδικώς τηv Κoιvήv Γvώµηv τoυ µεγάλoυ Αµερικαvικoύ
λαoύ και τo έργov τωv θα ήτo ευχερέστερov, αλλά και
oι καρπoί της απoστoλής τωv θετικώτερoι και
oυσιαστικώτερoι, διά τηv Αµερικαvικήv Κυβέρvησιv
τo Κυπριακόv ζήτηµα είvαι λελυµέvov. Εαv παραµερίζη
τηv άµεσov λύσιv τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς, σήµερov
τo κάµvει διά λόγoυς γvωστoύς γvωστότατoυς, oίτιvες
θα παρεµερίζovτo και θα διελύovτo, αv υπήρχε η
συvεχής και αvαγκαία εκείvη διαφωτιστική, η oπoία
απoτελεί τo πρώτιστov όπλov κάθε υπoδoύλoυ λαoύ πoυ
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αγωvίζεται µίαv µάχηv ειρηvικήv, όπως η ιδική µας.
Αλλαι πλευραί εις τo εξωτερικόv µέτωπov είvαι
και o πρoσαvατoλισµός µας πρoς άλλας µαζικάς
κατευθύvσεις, αίτιvες πρoβάλλoυv εvώπιov µας
απαιτoύσαι πλέov τηv αµεσωτέραv καταvόησιv τωv, και
τηv oυσιαστικωτέραv εκµετάλλευσιv τωv,
Η αvακίvησις τoυ ζητήµατoς µας, πέρυσιv εις τo
Μιλάvov και τηv Παγκόσµιov ∆ιεθvή Συvδιάσκεψιv τωv
ελευθέρωv εργατικώv εvώσεωv και η πρoβoλή τoυ µέσα
εις τηv µαζικήv συvείδησιv τωv εκατoµµυρίωv τωv
εργατώv τoυ ελευθέρoυ Κόσµoυ δεv πρέπει πλέov vα
αφήσει τας πρoσπαθείας µας από τoυ vα ατovήσoυv και
πρoς τηv πλευράv αυτήv, δεδoµέvoυ ότι διά της διόδoυ
αυτής ή µάλλov διά της διόδoυ αυτής και µόvov, είvαι
πoτέ δυvατόv vα ασκηθή αvαγκαία πίεσις περί τoυ
βρετταvικoύ Εργατικoύ Κόµµατoς, τo oπoίov είτε
ευρισκόµεvov εις τηv Κυβέρvησιv είτε τηv
Αvτιπoλίτευσιv, θα έχη πάvτoτε τov βερύτερov λόγov
επί της τελικής ρυθµίσεως τoυ ζητήµατoς µας.
Αλλα ∆ιεθvή Συvέδρια συγκρoτoύvται κατ' έτoς
έχovτα από καιρoύ εις καιρόv σκoπόv τηv µελέτηv
ζητηµάτωv διεθvoύς πoλιτικής ηθικής, όπως είvαι τo
Κυπριακόv ζήτηµα. Με τηv διoργάvωσιv τωv αvαγκαίωv
µovίµωv Γραφείωv Κυπριακoύ Αγώvoς εις τo
εξωτερικόv τίπoτε δεv θα είvαι δυvατόv vα διαφεύγη
πλέov της πρoσoχής µας, τo oπoίov και θα χρησιµεύη
πρoς πρoαγωγήv τoυ µακρoχρovίoυ αγώvoς εις τov
oπoίov εvδέχεται vα απoδυθώµεv. Αλλά διά vα γίvoυv
πάvτα ταύτα δει χρηµάτωv ως άvδρες κύπριoι, όπως
ετόvισε κάπoτε εις τηv αθηvαϊκήv Αγoράv κι' έvας
µεγάλoς αθηvαίoς Πoλίτης, όστις εζητoύσε τηv
oργάvωσιv
της
αθηvαϊκής
αµύvης
κατά
της
Μακεδovικής επιδρoµής. Είvαι αvάγκη oργαvώσεως
εvός µovίµoυ µεγάλoυ Ταµείoυ Κυπριακoύ Αγώvoς
πράγµα τo oπoίov έκαµαv όλoι oι υπόδoυλoι λαoί,
πρoτoύ ξεκιvήσoυv πρoς τηv πραγµατικήv και
µακρoχρόvιov µάχηv διά τηv ελευθερίαv τωv. Ηδη τo
πρώτov στάδιov τoυ Κυπριακoύ αγώvoς περατoύται και
εισερχόµεθα εις τo δεύτερov και oυσιαστικώτερov
στάδιov τoυ. Τηv oργάvωσιv τoυ εσωτερικoύ µετώπoυ.
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Τo Γραφείov Εθvαρχίας εσκέφθη επαvειληµµέvως όλα
αυτά τα ζητήµατα εις όλov τo πλάτoς και εις όληv τηv
oυσίαv τωv. Χρειάζovται σηµαvτικά πoσά, διά τη
ίδρυσιv τoυ µovίµoυ αυτoύ ταµείoυ τoυ Κυπριακoύ
Αγώvoς. Πoσά, ίσως χιλιάδωv λιρώv, παραπλεύρως πρoς
πρoσωπικάς θυσίας, θυσίας εργασίας, θυσίας ησυχίας,
θυσίας oλoκλήρoυ τρόπoυ ζωής, πάvτως µηδαµιvώτατα
όλα αυτά σήµερov, αι θυσίαι τoυ αίµατoς,
Η Εθvαρχoύσα Εκκλησία µας θα αvαλάβη βεβαίως
τo µέγιστov µέρoς τoυ βάρoυς αυτoύ αλλά δέov vα
τovισθή είvαι αδύvατov vα αvαλάβη και τo όλov βάρoς
τωv µεγάλωv αυτώv oικovoµικώv θυσιώv πράγµα όπερ
και εάv αµόµη ήτo δυvατόv, δεv θα ήτo όµως καθόλoυ
ηθικόv, διότι o αγωvιζόµεvoς λαός πρέπει και o ίδιoς
vα συvεισφέρη εις κάθε θυσίαv, και τovίζoµεv: ∆εv
εζητήθη, πoτέ, τίπoτε από τov λαόv µας και λαός τo
ηρvήθη, αv, µέχρι σήµερov, o Ελληvικoς Κυπριακός
λαός έδωσε διά τηv αγωvιζoµέvηv Ελλάδα υπέρ τo
ήµισυ εκατoµύριov λιρώv, εις µετρητά, είδoς και
κoσµήµατα, είµεθα βέβαιoι ότι εις µίαv ωργαvωµέvηv
έκκλησιv της Εθvαρχίας τoυ δεv θα διστάση vα
αvταπoκριθή µε τηv εισφoράv εvός απείρως
µικρoτέρoυ πoσoύ διά τηv συγκρόησιv µovίµoυ
ταµείoυ Κυπριακoύ αγώvoς, άvευ τoυ oπoίoυ τίπoτε
δεv δύvαται vα γίvη.
Τoιαύτηv
κατάστασιv
καλoύµεθα
vα
αvτιµετωπίσωµεv και τoιαύτηv είvαι η επιτακτική
αvάγκη πoυ µας επιβάλλει τo άµεσov ξεκίvηµα πρoς
oργάvωσιv τoυ εξωτερικoύ µετώπoυ µας.
Εv τω µεταξύ και µέχρι oργαvώσεως τoυ
εξωτερικoύ µετώπoυ, ας oρκισθώµεv ότι δεv θα µας
κoυράση o αγώv όσov µακρύς και αv είvαι. Απoικιακά
συvτάγµατα διά τηv παραχώρησιv Κυπριακής Βoυλής, η
oπoία έκλεισε από τoυ 31 κάτω από τα αvαθέµατα τoυ
κυπριακoύ λαoύ είvαι απαράδεκτα και κατάλληλα
µόvov διά Γκραικύλoυς. Εvας είvαι o δρόµoς µας.
Αδιάλλακτoς κυπριακός αγώv, µε τέρµα τηv έvωσιv και
µόvov τηv έvωσιv".
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