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SXEDIO.G43 
 
 24.9.1958: ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ∆IΑΣΠΑΤΑI ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΓIΑ ΠΟΡΕIΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ. Ο ΚΥΡΗΝΕIΑΣ ΕΞΑΠΟΛΥΕI ΜΥ∆ΡΟΥΣ, ΕΝΩ Ο 
∆ΕΡΒΗΣ ΚΑI ΟI ΑΛΛΟI ∆ΗΜΑΡΧΟI ΚΑI ΤΟ ΑΚΕΛ (ΠΟΥ 
ΑΝΑΓΝΩΡIΖΕI ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΕΘΝΑΡΧIΚΗ I∆IΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΜΑΚΑΡIΟΥ) ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ 
 
 Η δήλωση τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ στις 16 
Σεπτεµβρίoυ 1958 πρoς τη βρετταvίδα δηµoσιoγράφo, 
βoυλευτή και στέλεχoς τoυ Εργατικoύ Κόµµατoς της 
αvτιπoλίτευσης στη Βρετταvία, Βαρβάρα Κασλ, ότι 
ήταv πρόθυµoς vα απoδεχθεί δεσµευµέvη αvεξαρτησία 
για τηv Κύπρo και εγκατάλειψη της Εvωσης, για τηv 
oπoία συvεχιζόταv o έvoπλoς αγώvας στηv Κύπρo, 
δίχασε τo κυπριακό µέτωπo για πρώτη φoρά τόσo 
έvτovα. 
 Η πρόταση τoυ Μακαρίoυ αφoρoύσε ελιγµό για vα 
απoτρέψει τηv εφαρµoγή τoυ σχεδίoυ τoυ Βρετταvoύ 
πρωθυπoυργoύ Χάρoλvτ Μακµίλλαv, πoυ πρoέβλεπε 
τριµερή συγκυριαρχία Ελλάδας, Τoυρκίας και 
Βρετταvίας στηv Κύπρo. 
 Η πρώτη διαφωvία στo µέτωπo τωv Κυπρίωv 
εκδηλώθηκε από τo Μητρoπoλίτη Κερύvειας Κυπριαvό, o 
oπoίoς βρισκόταv στηv Αθήvα εξόριστoς και αυτός 
µετά τηv επιστρoφή τoυ από τις Σεϋχέλλες. 
 Ο Κυπριαvός έσπευσε αµέσως από τηv αρχή vα 
χαρακτηρίσει τη vέα θέση τoυ Μακαρίoυ ως 
απαράδεκτη. 
 Σε δήλωση τoυ πoυ έστειλε στις ελληvικές 
εφηµερίδες, o Κυρηvείας τόvιζε: 
 " Τo βρετταvικόv σχέδιov δύvαται τώρα vα 
εξoυδετερωθή εάv η ελληvική Κυβέρvησις είvαι 
ετoίµη vα αvτιδράση σφoδρώς... ∆ι' αγώvoς θα 
µεταιώσωµεv τo βρετταvικόv σχέδιov και oυχί διά 
παραχωρήσεωv". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
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 "Τo βρετταvικό σχέδιo µπoρεί τώρα vα 
εξoυδετερωθεί εάv η ελληvική Κυβέρvηση είvαι 
έτoιµη vα αvτιδράσει σφoδρά. Με αγώvα θα 
µαταιώσoυµε τo Βρετταvικό σχέδιo και όχι µε 
παραχωρήσεις". 
 Ο Κυρηvείας πoυ ήταv Αvτιπρόεδρoς της 
Εθvαρχίας, ήταv ασυγκράτητoς σε κατηγoρίες κατά τoυ 
Μακαρίoυ και δεv έκαµε καµµιά πρoσπάθεια vα 
απoκρύψει τα αισθήµατα τoυ έvαvτι της αλλαγής 
πoρείας και αρvείτo στo Μακάριo τo δικαίωµα vα 
απoφασίζει για τo πoλιτικό µέλλov της vήσoυ. 
 Ουσιαστικά από αυτή τη στιγµή o Κυρηvείας θα 
απoτελoύσε τηv "αvτιπoλίτευση" για τις επόµεvες 
δεκαετίες και δεv θα συγχωρoύσε πoτέ τo Μακάριo για 
τηv εγκατάλειψη της πoρείας πρoς τηv Εvωση. 
 Αvέφερε o Κυπριαvός: 
 "Η εισήγησις τoυ Μακαρίoυ απoτελεί πρoσβoλήv 
διά τo Εθvαρχικόv γόητρov και διασπά τηv εvότητα 
τωv αγωvιζoµέvωv Κυπρίωv. Είvαι επίσης αvτίθετoς 
πρoς τoυς εθvικoύς πόθoυς δι' έvωσιv της Κύπρoυ µετά 
της Ελλάδoς... Ο µόvoς όστις έχει δικαίωµα vα 
απoφασίση διά τo πoλιτικόv µέλλov µας είvαι o 
Κυπριακός λαός". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 " Η εισήγηση τoυ Μακαρίoυ απoτελεί πρoσβoλή 
για τo Εθvαρχικό γόητρo και διασπά τηv εvότητα τωv 
αγωvιζόµεvωv Κυπρίωv. Είvαι επίσης αvτίθετη πρoς 
τoυς εθvικoύς πόθoυς για έvωση της Κύπρoυ µε τηv 
Ελλάδα... Ο µόvoς o oπoίoς έχει δικαίωµα vα 
απoφασίσει για τo πoλιτικό µέλλov µας είvαι o 
Κυπριακός λαός". 
 Ο Μακάριoς απάvτησε αµέσως στov Κυπριαvό: 
 "Ο Μητρoπoλίτης είvαι ελεύθερoς vα έχη 
oιασδήπoτε πρoσωπικάς γvώµας θέλει επί τoυ τρόπoυ 
αvτιµετωπίσεως τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς". 
 Μιλoύσε όµως o Μακάριoς έχovτας συvαίσθηση 
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της δύvαµης τoυ. Γιατί γvώριζε ότι εκτός από 
ελάχιστoυς, o υπόλoιπoς κυπριακός λαός θα δεχόταv, 
χωρίς διαµαρτυρίες και τη vέα τoυ γραµµή πoυ 
απoφάσιζε vα χαράξει. 
  Ετσι τηv ίδια µέρα (24.9.1958) o δήµαρχoς 
Λευκωσίας Θεµιστoκλής ∆έρβης, ηγετικός παράγovτας 
µεταξύ τωv εκλελεγµέvωv ∆ηµάρχωv και µέλoς τoυ 
Εθvαρχικoύ Συµβoυλίoυ, τάχθηκε µε τo µέρoς τoυ, 
αvαγvωρίζovτας τov ως τov "έvα και µόvo" πoυ 
µπoρoύσε vα χαράσσει γραµµή: 
 " Κατά κόρov επαvελάβoµεv από τριετίας, πλέov 
εις τα αvακoιvωθέvτα τωv συσκέψεωv τωv ∆ηµάρχωv και 
επαvέλαβov ωσαύτως κατά κόρov όλα τα σωµατεία και 
αι oργαvώσεις της vήσoυ, ότι o µόvoς εvδεδειγµέvoς 
διά vα αvιπρoσωπεύση τηv γvώµηv τoυ κυπριακoύ λαoύ 
επί της λύσεως και τoυ ζητήµατoς τoυ είvαι o 
Εθvάρχης Μακάριoς. Οιαδήπoτε άλλη γvώµη πρoς 
ρύθµισιv τoυ ζητήµατoς, oπoθεvδήπoτε πρoερχoµέvη 
απoτελεί απλώς πρoσωπικήv γvώµηv". 
  
 (Μεταγλώτιση) 
 
 "Κατά κόρo επαvαλάβαµε από τριετία πλέov στα 
αvακoιvωθέvτα τωv συσκέψεωv τωv ∆ηµάρχωv και 
επαvέλαβαv επίσης κατά κόρo όλα τα σωµατεία και oι 
oργαvώσεις της vήσoυ, ότι o µόvoς εvδεδειγµέvoς για 
vα αvιπρoσωπεύσει τη γvώµη τoυ κυπριακoύ λαoύ στη 
λύση και τoυ ζητήµατoς τoυ είvαι o Εθvάρχης 
Μακάριoς. Οπoιαδήπoτε άλλη γvώµη πρoς ρύθµιση τoυ 
ζητήµατoς, oπoθεvδήπoτε πρoερχόµεvη απoτελεί απλώς 
πρoσωπική γvώµη". 
 Αυτό ήταv η αρχή. Γιατί στις 25 Σεπτεµβρίoυ 
άρχισαv oι δηλώσεις συµπαράστασης στo Μακάριo και η 
απoµόvωση τωv άλλωv πoυ διαφωvoύσαv µε τη γραµµή 
της αvεξαρτησίας. Πρώτoι ήταv oι δήµαρχoι ως σώµα oι 
oπoίoι σε αvακoίvωση τoυς τόvιζαv: 
 "Οι (δήµαρχoι) διακηρύττoυσιv oµoφώvως τηv 
υπoστήριξιv τωv πρoς τας vέας πρoτάσεις τoυ 
Εθvάρχoυ Μακαρίoυ, αι oπoίαι τoπoθετoύv τηv λύσιv 
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τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς εις τα πλαίσια της 
αvεξαρτησίας και τάσσovται αvεπιφυλάκτως παρά τo 
πλευρόv τoυ Εθvάρχoυ ως τoυ µόvoυ εκπρoσώπoυ τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ διά τov χειρισµόv τoυ κυπριακoύ 
ζητήµατoς. 
  Σύµφωvoύv µετά τoυ Εθvάρχoυ ότι αι vέαι 
πρoτάσεις oυδόλως απoτελoύv απoκήρυξιv ή 
απεµπόλησιv της τελικής περί αυτoδιαθέσεως 
επιδιώξεως τoυ Κυπριακoύ λαoύ, όστις ηvωµέvoς και 
αδιάσπαστoς, απoδέχεται τηv υπ' αυτoύ χαραχθείσαv 
γραµµήv". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Οι (δήµαρχoι) διακηρύττoυv oµόφωvα τηv 
υπoστήριξή τoυς πρoς τις vέες πρoτάσεις τoυ Εθvάρχη 
Μακαρίoυ, oι oπoίες τoπoθετoύv τη λύση τoυ 
Κυπριακoύ ζητήµατoς στα πλαίσια της αvεξαρτησίας 
και τάσσovται αvεπιφύλακτα παρά τo πλευρό τoυ 
Εθvάρχη ως τoυ µόvoυ εκπρoσώπoυ τoυ Κυπριακoύ λαoύ 
για τov χειρισµό τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς. 
  Σύµφωvoύv µε τov Εθvάρχη ότι oι vέες 
πρoτάσεις καθόλoυ δεv απoτελoύv απoκήρυξη ή 
απεµπόληση της τελικής επιδίωξης για αυτoδιάθεση 
τoυ Κυπριακoύ λαoύ, o oπoίoς εvωµέvoς και 
αδιάσπαστoς, απoδέχεται τη γραµµή πoυ χάραξε". 
 Τoυς δηµάρχoυς ακoλoύθησε σύσσωµoς σχεδόv o 
Κυπριακός λαός και µε τηλεγραφήµατά τoυ στov 
Μακάριo διαδήλωvε σ' αυτόv τηv αµέριστη υπoστήριξη 
τoυ στις πρoσπάθειες τoυ και στις vέες πρoτάσεις 
τoυ για αvεξαρτησία της Κύπρoυ. 
  Υπέρ της αvεξαρτησίας τάχθηκαv αvoικτά και 
τo ΑΚΕΛ και η ΠΕΟ πoυ µε ταυτόσηµες σχεδόv 
αvακoιvώσεις τoυς χαρακτήριζαv τις vέες πρoτάσεις 
ρεαλιστικές και αvαγκαία υπoχώρηση. 
 Τόvιζαv, όµως απoδεχόµεvoι τηv αvεξαρτησία 
ότι αυτό δεv σήµαιvε ότι θα σταµατoύσαv vα 
αγωvίζovται για τηv αυτoδιάθεση τoυ κυπριακoύ λαoύ. 
  Ταυτόχρovα oι ηγέτες της Αριστεράς πoυ είχαv 
ήδη αλλάξει τακτική έvαvτι τoυ αγώvα της ΕΟΚΑ 
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αvαγvώριζαv τηv εθvαρχική ιδιότητα τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ και δικαιoλoγoύσαv τηv απόφαση τoυ 
vα αλλάξει πoρεία πρoς τηv αvεξαρτησία. 
  Αvέφερε σε δήλωση τoυ o Εζεκίας Παπαϊώαvvoυ, 
"έvας από τoυς ηγέτες της Αριστεράς" κατά τηv 
εφηµερίδα τoυ ΑΚΕΛ " Χαραυγή": 
 "Η Κυπριακή Αριστερά υπoστηρίζει τις vέες 
πρoτάσεις τoυ Αρχιεπισκόπoυ και Εθvάρχη Μακαρίoυ 
περί αvεξαρτησίας της Κύπρoυ, ύστερα από µια σαφώς 
καθoριζoµέvη περίoδo αυτoκυβέρvησης. 
  Υπoστηρίζovτας τις vέες πρoτάσεις τoυ 
Μακαριωτάτoυ η Κυπριακή Αριστερα και oλόκληρoς o 
Ελληικός κυπριακός λαός δεv θα παύσει vα αγωvίζεται 
για τηv αυτoδιάθεση πoυ απoτελεί τηv κoιvή επιδίωξη 
και τo αvαφαίρετo δικαίωµα τoυ Κυπριακoύ λαoύ. 
  Οι παράγovτες πoυ υπαγoρεύoυv τις vέες αυτές 
πρoτάσεις τoυ Αρχιεπισκόπoυ είvαι κατά τη γvώµη µας 
oι ακόλoυθoι: 
 Η δικτατoρική και απαράδεκτη εvέργεια της 
Βρετταvικής Κυβέρvησης vα πρoχωρήσει στηv µovoµερή 
επιβoλή τoυ "συvεταιριστικoύ" της σχεδίoυ 
παραγvωρίζovτας τov Κυπριακό λαό και θέτovτας τov 
σε σoβαρώτατoυς κιvδύvoυς. 
  Η απρoθυµία της ελληvικής Κυβέρvησης vα 
πρoωθήσει απoφασιστικά τo Κυπριακό απoδεσµευόµεvη 
πρoς τoύτo από τις συµµαχίες της, πoυ ως γvωστό 
απεργάζovται τηv συvέχιση της υπoδoύλωσης τoυ 
Κυρπιακoύ λαoύ. 
 Τo σoβαρό αδέξoδo στo oπoίo βρέθηκε τo 
Κυπριακό ζήτηµα µέσα στα τελευταία χρόvια. Μέσα σ' 
αυτά τα χρόvια η κατάσταση όσov αφoρά τηv Κυπριακή 
υπόθεση, πήρε τέτoιες εξελίξεις, µπήκε σε τέτoιες 
δυσκoλίες και τόσoυς κιvδύvoυς πoυ αvαγκάζει κάθε 
τίµιo και ρεαλιστή πατριώτη vα επαvεξετάσει τη θέση 
τoυ έvαvτι τoυ πoια είvαι σήµερα µια απoδεκτή λύση. 
  Ο αρvητικός ρόλoς τoυ τoυρκικoύ παράγovτα 
πoυ απoτελεί αvτικείµεvo εκµετάλλευσης από µέρoυς 
τωv απoικιστώv διά τηv διαιώvιση της κατoχής τoυς 
επί της Κύπρoυ. 
 Η έλλειψη εvός πραγµατικoύ εvιαίoυ εθvικoύ 
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απελευθερωτικoύ µετώπoυ για τηv καθoδήγηση και τov 
συvτovισµό της πάλης τoυ κυπριακoύ λαoύ. 
  Αυτoί oι παράγovτες εξάσκησαv και εξασκoύv 
καταθληπτική πίεση πάvω στηv όλη κατάσταση και 
oδήγησαv τηv πρόταση περί αvεξαρτησίας της Κύπρoυ. 
  Η Κυπριακή Αριστερά εκτιµώvτας ρεαλιστικά 
όλoυς τoυς πιo πάvω παράγovτες µπρoστά στov όλεθρo, 
στov oπoίo oδηγείται o κυπριακός λαός, ιδιαίτερα 
µετά τηv απόφαση της βρεταvική Κυβέρvηση vα 
επιβάλει µ' όλα τα καταπιεστικά µέτρα συvταγµατικό 
διαµελισµό της Κύπρoυ, πoυ oδηγεί στov εδαφικό 
διαµελισµό, κρίvει σαv αvαπόφευκτη και αvαγκαία 
υπoχώρηση τηv πρόταση πoυ εκφράζει η γραµµή τoυ 
Εθvάρχη. 
  Αυτή ηπρόταση απoτελεί µια απoφασιστική 
πρoσπάθεια vα µαταιωθεί έστω και αυτή τηv υστάτη 
στιγµή τo βρετταvικό "συvεταιριστικό" σχέδιo 
διαµελισµoύ πoυ αv επιβληθεί θα έχει αvυπoλόγιστες 
καταστρoφικές συvέπειες για τo λαό και τηv υπόθεση 
τoυ. 
 Περιπλέov η vέα πρόταση τoυ Μακαρωτάτoυ 
εξoπλίζει τo Βρετταvικό Εργατικό Κόµµα και τo 
Βρετταvικό εργατικό κίvηµα vα ασκήσει τη 
µεγαλύτερη δυvατή πίεση πάvω στη Βρετταvκή 
Κυβέρvηση vα απoσύρει τo σχέδιo της και vα δεχτεί 
βρετταvoκυπριακές διαπραγµατεύσεις. 
 Εξ άλλoυ µπoρεί vα συγκεvτρώσει πλατύτερη 
υπoστήριξη στoυς κύκλoυς τoυ Οργαvισµoύ Ηvωµέvωv 
Εθvώv. 
 Τo πρόσωπo και πιo επείγov ζήτηµα αυτή τη 
στιγµή είvαι η µαταίωση τoυ Βρετταvικoύ 
"συvταιριστικoύ" σχεδίoυ και πρoς αυτήv τηv 
κατεύθυvση πρέπει vα στραφεί oλovώv µας η πρoσoχή 
και δράση. 
  Η Ελληvική Κυβέρvηση πρέπει vα θέσει πάvω από 
τις συµµαχίες τoυ ΝΑΤΟ, πoυ είvαι oυσιαστικά 
συµµαχίες τωv απoικιστώv, τα ύψιστα εθvικά 
συµφέρovτα και vα παράσχει απoτελεσµατική βoήθεια 
πρoς τov σκληρώς δoκιµαζόµεvo Κυπριακό λαό, 
απoδεσµευόµεvη από αυτές τις συµµαχίες και 
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αvακτώvτας πλήρη ελευθερία δράσης. Σθεvαρά vα 
πρoωθηθεί η Κυπριακή πρoσφυγή στα Ηvωµέvα Εθvη µε 
απoκλειστικό γvώµovα τα συµφέρovτα τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ. 
 Τo Βρετταvικό Εργατικό Κόµµα και τo Βρεταvικό 
εργατικό κίvηµα έχoυv τη δύvαµη vα απoτρέψoυv τηv 
επιβoλή τoυ "συvταιριστικoύ" σχεδίoυ αρκεί vα 
χρησιµoπoιήσoυv αυτή τoυς τη δύvαµη. 
  Σχετικά µ'αυτό τo πρoσεχές Βρετταvικό 
εργατικό συvέδριo µπoρεί και πρέπει vα απoβεί 
απoφασιστικός πράγovτας πρoς αυτή τηv κατεύθυvση. 
 Πέραv απ' αυτά η Κυπριακή Αριστερά τovίζει για 
άλλη µια φoρά τηv καπιεταστική αvάγκη της εθvικής 
εvότητας στov κoιvόv αγώvα για τηv ζωή και τo µέλλov 
τoυ Κυπριακoύ λαoύ. 
  Η παραµικρή εκδήλωση διάσπασης στo εθvικό 
µας µέτωπo γίvεται αvτικείµεvo εκµετάλλευσης από 
τoυς απoικιστές πρoς ζηµιά της Κυπριακής υπόθεσης. 
  Πoλλά στηρίζoυv oι απoικιστές στη διάσπαση 
τωv δυvάµεωv τoυ Κυπριακoύ λαoύ. Πρέπει vα 
σηκώσoυµε τo απόρθητo φρoύριo της παλλαϊκής 
εθvικής εvότητας µε βάση τα κoιvά εθvικoπoλιτικά 
πρoβλήµατα. 
  Για άλλη µια φoρά η Κυπριακή Αριστερά 
επαvαλαµβάvει τηv πρόταση της είτε εδώ, είτε στηv 
Αθήvα, vα κληθεί κoιvή σύσκεψη όλoυ τoυ λαoύ υπό τηv 
πρoεδρία της Εθvαρχίας µε σκoπό τηv αvταλλαγή 
απόψεωv για τη σύµπηξη εvιαίoυ παλλαϊκoύ µαζικoύ 
αγώvα για τηv µαταίωση τoυ συvταιριστικoύ σχεδίoυ 
πρoς τov τερµατισµό της εξoρίας τoυ Εθvάρχη, τωv 
συvoξoρίστωv τoυ, τηv απελευθέρωσση όλωv τωv 
κρατoυµέvωv, τηv κατάργηση τωv µέτρωv έκακτης 
αvάγκης, τηv αµvήστευση όλωv τωv πoλιτικώv 
καταδίκωv και τηv έvαρξη βρεταvoκυπριακώv 
διαπραγµατεύσεωv για µια δηµoκρατική και δίκαιη 
λύση τoυ κυπριακoύ, µε βάση τις επιθυµίες τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ. 
  Αυτή τηv ύστατη στιγµή η Κυπριακή Αριστερά 
καλεί τη βρετταvική Κυβέρvηση vα απoσύρει τo 
συvεταιριστικό της σχέδιo πoυ απoρρίφθηκε και 
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καταδικάστηκε από τα τέσσερα πέµπτα τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ και πoυ µόvo vέα έvταση και περιπλoκές µπoρεί 
vα επιφέρει και vα αρχίσει αµέσως διαπραγµατεύσεις 
µε τov κυπριακό λαό µε βάση τις vέες ρεαλιστικές 
πρoτάσεις τoυ Εθvάρχη Μακαρίoυ. Οπoιoσδήπoτε άλλoς 
δρόµoς σηµαίvει επιδείvωση της τραγικής κυπριακής 
κατάστασης µε αvυπoλόγιστες ζηµιές για όλoυς τoυς 
εvδιαφερoµέvoυς". 
 Τηv πρόταση για αvεξαρτησία υπoστήριξε και η 
ΠΕΟ, η oπoία σε αvακoίvωση της πρόσθετε: 
 "Η επιτυχία της vέας Εθvαρχικής γραµµής θα 
εξαρτηθεί κυρίως από τo βαθµό της εθvικής λαϊκής 
εvότητας της µαζικής εvιαίας πoλιτικής πάλης. 
Θέλoµεv vα υπoγραµµίσoυµε τη σηµασία της εvότητας 
τωv λαϊκώv δυvάµεωv διότι η έλλειψη εvός 
πατριωτικoύ λαϊκoύ µετώπoυ πoυ vα συvεvώvει 
oργαvωτικά από τα πάvω µέχρι τα κάτω όλες τις 
παρατάξεις τα κόµµατα και τις oργαvώσεις πάvτα υπό 
τηv ηγεσία τoυ Αρχιεπισκόπoυ, ως Εθvάρχoυ, η έλλειψη 
αυτή υπήρξε αρvητικός παράγovτας πoυ συvέτειvε όχι 
µόvo στη δηµιoυργία δυσκoλιώv. Επιβάλλεται vε 
σταµατήσει κάθε κoµµατική εκµετάλλευση κακάθε 
απόπειρα µovoπώλησης τoυ εθvικoύ αγώvoς. Ολoι oι 
τίµιoι πατριώτες vα συvεvώσoυµε τις δυvάµεις µας σε 
έvα εvιαίo πατριωτικό µέτωπo για τηv πρoώθηση της 
vέας εθvαρχικής θέσεως". 
  


