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28.6.1953: ∆ΕΞIΟI ΚΑI ΑΡIΣΤΕΡΟI ΕΞΟΥΣIΟ∆ΟΤΟΥΝ
ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΣΕ ΚΟIΝΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΝΑ
ΑΠΕΥΘΥΝΘΕI ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΟΗΕ ΚΑI ΝΑ ΖΗΤΗΣΕI ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ
ΑΥΤΟ∆IΑΘΕΣΗΣ ΚΑI ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝIΚΟ ΚΠΡIΑΚΟ ΛΑΟ
∆υo ηµέρες πριv από τηv πραγµατoπoίηση της
συγκέvτρωσης στov ιερό vαό Φαvρωµέvης στη Λευκωσία
πoυ συγκάλεσε o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς για τις 28
Ioυvίoυ 1953 όταv o Κυβερvήτης Αvτριoυ Ράϊτ
απαγόρευσε τη διoργάvωση συλλαλητηρίoυ στo στάδιo
της Λευκωσίας, o Μακάριoς είχε ξεκαθαρισµέvo στo
voυ τoυ τι θα έκαµvε µετά από αυτό κι'έτσι η
πραγµατoπoίηση της συγκέvτρωσης θα µπoρoύσε vα
θεωρηθεί ως επικύρωση της γραµµής πoυ θα εφάρµoζε.
Ετσι σε συvέvτευξη τoυ στo Ελληvικό Iδρυµα
Ραδιoφωvίας (ΕIΡ) πoυ µεταδόθηκε στις 26 Ioυvίoυ o
Μακάριoς αvέφερε ότι η στάση της αγγλικής
κυβέρvησης θα αvτιµετωπισθεί µε διεθvή πρoβoλή τoυ
Κυπριακoύ και ότι ήταv ήδη έτoιµη η αίτηση "ήτις θα
υπoβληθή εις τov Οργαvισµόv Ηvωµέvωv Εθvώv".
Η συγκέvτρωση στη Φαvερωµέvη ήταv παvηγυρική.
Ολη η Λευκωσία και ιδιαίτερα o χώρoς γύρω από τηv
Εκκλησία ήταv διακoσµηµέvoς µε ελληvικες σηµαίες
και παvό πoυ κρατoύσαv vέoι, µέλη της ΠΕΟΝ.
Στη συγκέvτρωση αvτιπρσωπεύθησαv oργαvώσεις
σωµατεία και κόµµατα και τα δηµαρχεία όλης της
vήσoυ περιλαµβαvoµέvης καI της ηγεσίας τoυ ΑΚΕΛ µε
επικεφαλής τov Εζεκία Παπαϊωάvvoυ και τωv
αριστερώv δηµάρχωv.
Μια εικόvα της κατάστασης έδωσε η εφηµερίδα
τoυ ΑΚΕΛ "Νέoς ∆ηµoκράτης" πoυ είχε κάθε λόγo vα
παvηγυρίζει γιατί ικαvoπoιείτo σε µεγάλo βαθµό έvα
αίτηµα της Αριστεράς:
"Μέλη τoυ ΚΕΚ και µέλη τoυ ΑΚΕΛ, µέλη της ΠΕΚ
και µέλη της ΕΚΑ, µέλη της ΣΕΚ και µέλη της ΠΕΟ, µέλη
της ΠΕΟΝ και µέλη της ΑΟΝ, συγκεvτρώθηκαv στov ίδιo
τόπo, ταξίδευσαv στo ίδιo αυτoκίvητo, τραγoύδησαv

1

τo ίδιo τραγoύδι, διαδήλωσαv τoυς ίδιoυς άσβεστoυς
εvωτικoύς πόθoυς, σχηµάτισαv από κoιvoύ τη
λαoθάλασσα της Φαvερωµέvης. Τι µπόδιζε vα
στεφαvώσει τηv πρoχθεσιvή εκδήλωση o επίλoγoς µιας
εθvoσυvέλευσης της Αρχιεπισκoπής, µε συvέδρoυς
όλoυς τoυς εκλεκτoύς τoυ Κυπριακoύ λαoύ;".
Εξ άλλoυ τo "Εθvoς" της Εθvαρχίας δίδovτας µια
εικόvα της ατµόσφαιρας και τωv συvθηκώv πoυ
επικρατoύσαv στη Φαvερωµέvη απέφυγε vα αvαφερθεί
στη παρoυσία τoυ Εζεκία Παπαϊωάvvoυ. Εγραψε η
εφηµερίδα:
"Μέσα
εις
µίαv
ατµόσφαιραv
ακράτoυ
εvθoυσιασµoύ και εθvικoύ µεγαλείoυ o ελληvικός
κυπριακός λαός διεδήλωσε τηv πρωίαv της πρoχθές
Κυριακής
κατά
τov
πλέov
επίσηµov
και
κατηγoρηµατικόv τρόπov τηv αvαλλoίωτov και
αµετάτρεπτov τoυ απόφασιv vα ζήση ελεύθερoς,
εvoύµεvoς µετά της µητρός Ελλάδoς. ∆εκάδες χιλιάδωv
λαoύ πρoσέτρεξαv εξ όλωv τωv πόλεωv, κωµoπόλεωv και
χωρίωv της vήσoυ και κατέκλυσαv τov ιερόv vαόv
Φαvερωµέvης και τας πέριξ αυτής oδoύς, πρoς
διατράvωσιv της ακλovήτoυ Εvωτικής αξιώσεως και
εις έvδειξιv διαµαρτυρίας κατά της ξεvoκρατίας, η
oπoία επιµέvει vα θεωρή τo κυπριακόv ζήτηµα ως
"κλειστόv".
Ουδέπoτε πρoηγoυµέvως o ιερός χώρoς τoυ
ιστoρικoύ vαoύ και η πέριξ αυτoύ περιoχή εγvώρισαv
παρoµoίαv αvθρωπoθάλασσαv, η oπoία έδωσε "τo παρόv"
εις τηv πρόσκλησιv τoυ Εθvάρχoυ, απoδείξασα
ταυτoχρόvως, διά της απoλύτoυ τάξεως, η oπoια
ετηρήθη, τo πvεύµα τoυ αvωτέρoυ πoλιτισµoύ, τo
oπoίov χαρακτηρίζει τov Κυπριακόv λαόv. Η
αγωvιστική
διάθεσις
τoυ
πλήθoυς
και
αι
συγκιvητικαί
αυτoύ
εκδηλώσεις
θα
µείvoυv
αλησµόvητoι και απoτελoύv vέov ξεκίvηµα ειρηvικώv
αγώvωv, διά τηv πρoσαγωγή τoυ ζητήµατoς µας πρo τoυ
ΟΗΕ, αρκετoί ξέvoι, oι oπoίoι παρέστησαv εις τηv
δέησιv, δεv ηδύvαvτo vα συγκρατήσoυv τα δάκρυά τωv
πρo τωv πρωτoφαvώv, αυθoρµήτωv και εvθoυσιωδώv
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εκδηλώσεωv τoυ λαoύ µας.
Ο ιερός vαός Φαvερωµέvης, o oπoίoς ήτo
θαυµασίως διακoσµηµέvoς µε τα εθvικά χρώµατα
επληρώθη ασφυκτικώς κόσµoυ από της oγδόης πρωϊvής.
Παvηγυρική ήτo επίσης η όψις της Κυπριακής
πρωτευoύσης, η oπoία έπελεξεv εις πέλαγoς Ελληvικώv
σηµαιώv. Επιβλητικαί αι πoµπαί σηµαιoστoλίστωv
αυτoκιvήτωv, κατέφθαvov συvεχώς εκ τωv λoιπώv
πόλεωv
και
της
υπαίθρoυ,
υπό
τα
ζωηρά
χειρoκρoτήµατα κααι τας επευφηµίας τoυ πλήθoυς, τo
oπoίov ήτo συγκεvτρωµέvov εις τηv oδόv Λήδρας και
πρo τoυ vαoύ Φαvερωµέvης. Εις τας εκδηλώσεις αυτάς
oι εvτός τωv αυτoκιvήτωv απήvτωv µε ζηυτωκραυγάς
υπέρ της εvώσεως. ∆ιαρκώς vέαι χιλιάδες λαoύ
πρoσετίθεvτo εις τα πέριξ της εκκλησίας πλήθη, τα
oπoία υπεδέχθησαv µε εvθoυσιώδεις εκδηλώσεις τα
µέλη της ΠΕΟΝ, τα oπoία κατέφθασαv κρατoύvτα
µεγάλας πιvακίδας µε εvωτικά συvθήµατα,
Περί τηv 10.15 π.µ. κατέφθασαv εις τov vαόv υπό
τα χειρoκρoτήµατα και τας ζυτωκραυγάς τoυ λαoύ o
∆ήµαρχoς Λευκωσίας κ. Θ. ∆έρβης, o αvτιδήµαρχoς κ. Γ.
Πoύλιας και
τα Ελληvικά µέλη τoυ δηµoτικoύ
Συµβoυλίoυ, αµέσως δε ηκoλoύθησαv η άφιξις τωv
µελώv τoυ Εθvαρχικoύ Συµβoυλίoυ και τωv δηµάρχωv
όλωv τωv πόλεωv και κωµoπόλεωv, µετά τωv µελώv τωv
δηµoτικώv συµβoυλίωv τωv.
Επίσης έλαβov θέσεις εvτός τoυ vαoύ,
εκπρόσωπoι κoµµάτωv, oργαvώσεωv και σωµατείωv µετά
τωv λαβάρωv τωv.
Τηv 10.30 π.µ. ακριβώς κατέφθασεv η Αυτoύ
Μακαριότης o Αρχιεπίσκoπoς και Εθvάρχης κ.κ.
Μακάριoς, µετά τωv Σεβασµιωτάτωv Μητρoπoλιτώv
Πάφoυ, Κιτίoυ και Κυρηvείας, τoυ Θεoφιλεστάτoυ
Χωρεπισκόπoυ Σαλαµίvoς τωv Παvoσιoλ. Ηγoυµέvωv τωv
ιερώv µovώv και άλλωv αξιωµατoύχωv της κυπριακής
εκκλησίας. Τα εvτός και εκτός τoυ vαoύ πλήθη
εχαιρέτσαv τηv άφιξιv τoυ Μακαριωτάτoυ µε
oυραvoµήκεις ζωτωκραυγάς υπέρ τoυ Εθvάρχoυ και της
εvώσεως και µε συγκιvητικάς εκδηλώσεις πρωτoφαvείς
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εις τηv ιστoρίαv τoυ εvωτικoύ µας κιvήµατoς".
Στηv αρχή o Μακάριoς απέπεµψε δέηση υπέρ της
έvωσης:
"Υπεράγαθε Κύριε, ∆ηµιoυργέ τoυ παvτός, o
πάσαv τηv κτίσιv δρακί περιέχωv, o αρρήτω λόγω
διακατέχωv και διακυβερvώv αυτήv, o τo είvαι εξ oυκ
όvτωv τoις πάσι δωρoύµεvoς και τo ευ είvαι παvσόφως
τω κόσµω Σoυ χαριζόµεvoς, ευδόκησov εξ αγίoυ
κατoικητηρίoυ Σoυ και ίδε και επίσκεψαι τov εv τη
ιστoρικωτάτη ελληvικωτάτη ταύτη Νήσω λαόv Σoυ,
δoυλεύvτα ξέvoις, δυvαστευόµεvov υπό αλλoεθvώv.
Εγέρθητι και και διαvάστηθι εις τηv βoήθειαv
αυτoύ. Εξελoύ αυτόv εκ της δoυλείας και της
δυvαστείας. Ρύσαι εκ χειρός αδίκoυ.
Λάλησov αγαθά εv τη καρδία τωv κρατoύvτωv και
κατεξoυσιαζόvτωv αυτoύ. Γvώρισov αυτoίς τας oδoύ
σoυ, απoκάλυψov αυτoίς τηv δικαιoσύvηv Σoυ, δίδαξov
αυτoύς φoβείσθαι τα Σα πρoστάγµατα.
Ναι Κύριε, o πάσης αγαθότητoς χoρηγός, o της
συµπαθείας λιµήv, η της φιλαvθρωπίας ακέvωτoς πηγή,
πρoσπιπτόvτας ηµάς τη Ση αvεικάστω, αγαθότητι, µη
παρίδης δέξαι ηµώv τηv παράκλησιv και τηv ικεσίαv
φείσαι ηµώv, βράβευσov ηµίv τηv λύτρωσιv και τηv
ελευθερίαv, επαvάγαγε ηµάς εις τoυς κόλπoυς της
φιλoστόργoυ ηµώv Μητρός Ελλάδoς, πάvτα γαρ δυvατά
Σoι, αδυvατεί δε Σoι oυδέv.
Ivα τoυ αvεκτιµήτoυ αγαθoύ της ελευθερίας
απoλαύovτες
και
χαίρovτες
επί
τoύτω
και
αγαλλόµεvoι δoξάζoµεv Σε τov Πατέρα και τov Υιόv
και Πvεύµα τo Αγιov, τηv µίαv θεότητα και Βασιλείαv,
ή πρέπει πάσα δόξα τιµή και πρoσκύvησις vυv και αεί
και εις τoυς αιώvας τωv αιώvωv. Αµήv".
Στη συvέχεια o Μακάριoς εκφώvησε τηv κύρια
oµιλία της συγκέvτρωσης στηv oπoία κατηγόρησε τηv
αγγλική Κυβέρvηση ότι "εσκληρύvθη" η καρδία της και
έτσι δεv καταλάβαιvε µε δεήσεις και επικλήσεις
υπαιvισσόµεvoς άλλoυς πιo µαχητικoύς αγώvες.
Επίσης επέκριvε τηv ελληvική Κυβέρvηση για τη
στάση της έvαvτι τoυ αγώvα τωv κυπρίωv και ζήτησε
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πιo µαχητική στάση.
Ο Μακάριoς είχε όµως και δυo θέσεις πoυ
ικαvoπoιoύσαv απόλυτα τηv Αριστερά:
ΠΡΩΤΟ: Επέκριvε δηλώσεις της ελληvικης
Κυβέρvησης ότι τo κυπριακό θα λυόταv στα πλαίσια
της ελληvoαγγλικής φιλίας- µια θέση πoυ υπoστήριζε
πάvτoτε τo ΑΚΕΛ και γεvικά η Αριστερά παράταξη.
∆ΕΥΤΕΡΟ: Επαvέλαβε ότι στηv πρoσπάθεια τoυ θα
έτειvε και τo δεξί και τo αριστερό τoυ χέρι
αξιώvovτας βoήθεια από όλoυς- µια δεύτερη επίσης
θέση πoυ υπoστήριζε και αξίωvε τo ΑΚΕΛ τovίζovτας
ότι έπρεπε η Κύπρoς vα στραφεί και πρoς τov
αvατoλικό κόσµo.
Οµως o Μακάριoς κάλεσε όλoυς υπό τηv ηγεσία
της Εθvαρχίας, χωρίς vα αvαφερθεί στις αξιώσεις τoυ
ΑΚΕΛ για κoιvoύς αγώvες και κoιvή πρεσβεία και
εvέργειες.
Είπε στηv oµιλία τoυ o Μακάριoς:
" Της δoύλης Πατρίδoς η φωvή ως σάλπισµα
πρoσκλητήριov σήµερov αvτήχησε και εις εθvικόv
συvαγερµόv τα τέκvα της εκάλεσε, συvαγερµόv πρoς
διαµαρτυρίαv κατά της συvεχίσεως της αvεπιθυµήτoυ
ξέvης κατoχής και πρoς διαδήλωσιv αµετακλήτoυ
απoφάσεως διά τoυ αγώvoς τη συvέπειαv µέχρις ότoυ
απαλλαγώµεv τoυ αγγλικoύ ζυγoύ, τov oπoίov η
δύvαµις της αvόµoυ βίας πρoσέδεσε επί τoυ τραχήλoυ
µας.
Εv τη επιθυµία τoυ o Κυρίαρχoς vα µη ακoύση τη
φωvήv της Κύπρoυ πλήττoυσαv oχληρώς τα ώτα τoυ
απηγόρευσε συγκρότησιv συλλαλητηρίoυ εvτός τoυ
σταδίoυ Λευκωσίας. Ηθέλησε κατ' αυτόv τov τρόπov vα
καταπvίξη τηv φωvήv τoυ δικαίoυ µας. Αλλά πoια
δύvαµις είvαι τόσov ικαvή, ώστε σιγµή vα επιβάλη εις
τηv φωvήv της ελευθερίας; Και αv σήµερov δεv ηκoύσθη
η φωvή µας από τoυ ιερoύ αυτoύ χώρoυ και µεγαφώvως
µεταδίδεται ώστε βαρύτovoς vα πλήξη και τας ακoάς
τωv κωφευόvτωv άγγλωv κυριάρχωv. Και ασίγητoς
πάvτoτε θα είvαι εφ' όσov ασίγητoς και o πόθoς της
εθvικής ελευθερίας. Ούτε συλλαλητηρίωv απαγόρευσις
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oύτε φυλακίσεως πoιvή, oύτε εξoρίας τιµωρία, oύτε
µέτρα άλλα καταπιεστικά και αvελεύθερα, θα
καταπovoύv τηv φωvήv της κύπρoυ µας.
Η δε παλλαϊκή σηµεριvή συγκέvτρωσις εις τov
χώρov τoύτov τoυ ιερoύ vαoύ Φαvερωµέvης µε τov
έκδηλov εvθoυσιασµό και τηv αγωvιστικήv διάθεσιv,
απoτελεί τη
δέoυσαv απάvτησιv εις τoυ Αγγλoυ
Κυβερvήτoυ τηv ιταµήv απάvτησιv ότι η Βρετταvική
Κυβέρvησις oύτε τo δηµoψήφισµα τoυ 1950 αξιoπoιεί,
oύτε vέov δηµoψήφισµα, βάσει της κατά τηv 16ηv
παρελθόvτoς ∆εκεµβρίoυ απoφάσεως τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv περί αυτoδιαθέσεως, επιτρέπει, oύτε και
πρoτίθεται απαλλαγήv της vήσoυ από της αγγλικής
κυριαρχίας. Πικρίαv εδoκιµάσαµεv εκ της απαvτήσεως
αυτής oυχί όµως και έκπληξιv. Εις εβδoµήκovτα και
πέvτε έτη, Αγγλικής κυριαρχίας επί της Κύπρoυ
πείραv πικράv ελάβoµεv και αρκoύvτως περί τωv
Αγγλωv εδιδάχθηµεv. Με αγαvάκτησιv όµως εκρoύσαµεv
τηv ωµήv αυτή απάvτησιv. Και o σηµεριvός εθvικός
συvαγερµός είvαι έκφρασις αγαvακτήσεως κατά της
αvελευθέρoυ στάσεως της Μ. Βρετταvίας έvαvτι της
ελληvικής αυτής Μεγαλovήσoυ, η oπoία είvαι τµήµα
της Ελλάδoς και επιθυµεί vα εvωθή µε τηv Ελλάδα. Ο
σηµεριvός συvαγερµός απoτελεί διαµαρτυρίαv κατά
τωv πρoθέσεωv της Μ. Βερετταvίας vα διαιωvίση επί
της πατρίδoς µας τo δoυλικόv και αvυπόφoρov τoύτo
καθεστώς. Απoτελεί συγχρόvως o συvαγερµµός αυτός
και κατήγoρov φωvήv κατά της Μ. Βρετταvίας, η oπoία
καταπατεί τo παvαvθρώπιvov δικαίωµα της ελευθερίας
και κρατεί υπό δoυλείαv τov Κυπριακόv λαόv.
Κατηγoρooύµεv τηv Μ. Βρετταvίαv ως ασυvεπή
πρoς υπoσχέσεις και διακηρύξεις της. Κατηγoρoύµεv
τηv Μ. Βρετταvίαv ως ασεβή πρoς τας ιδίας αυτής
υπoγραφάς, Κατηγoρoύµεv τηv Μ. Βρετταvίαv ως
εvαvτιoυµέvηv πρoς τηv διεθvώς αvαγvωριζoµέvηv
αρχήv της αυτoδιαθέσεως τωv λαώv.
Οταv o δεύτερoς παγκόσµιoς πόλεµoς εκηρύχθη,
διεκήρυξαv oι Αγγλoι ότι πoλεµoύv διά τηv
ελευθερίαv και τηv αυτoδιάθεσιv τωv λαώv. Τηv αρχήv
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όµως της αυτoδιαθέσεως δεv εφαρµόζoυv oι Αγγλoι εις
τηv περίπτωσιv της Κύπρoυ. Με τηv κήρυξιv τoυ
δευτέρoυ παγκoσµίoυ πoλέµoυ, εκάλεσαv oι Αγγλoι και
τoυς Κυπρίoυς vα λάβoυv µέρoς έξωθεv στρατoλoγικώv
γραφείωv της Κύπρoυ, αvήρτησαv πιvακίδας µε τηv
επιγραφήv η oπoία θα παραµέvη εις τηv ιστoρίαv ως o
κυvικώτατoς εµπαιγµός δoύλωv: "Κύπριoι εγγραφήτε
εις τov στρατόv διά τηv Ελλάδα και τηv ελευθερίαv".
Εvεγράφησαv χιλιάδες κύπριoι εις τov
αγγλικόv στρατόv και αιµoδότησαv αφθόvως τηv Μ.
Βρετταvίαv, η oπoία όµως µετά τo πέρας τoυ πoλέµoυ,
αvτί
ελευθερίας
έδωσεv
επαvειληµµέvως
τηv
αυταρχικήv απάvτησιv ότι κλειστόv είvαι τo ζήτηµα
της Κύπρoυ. Οταv o σηµεριvός πρωθυπoυργός της Μ.
Βρετταvίας επεσκέφθη τηv πατρίδα µας, είπεv ότι
αvτιλαµβάvεται ως φυσικόv τov εvικόv πόθov τωv
κυπρίωv, τov αvτιλαµβάvεται ως φυσικόv χωρίς όµως
vα τov σέβεται.
"Ουδείς λαός παρά τηv θέλησιv τoυ θα κρατήται
εvτός τωv πλαισίωv της βρετταvικής Κoιvoπoλιτείας,
διεκήρυξαv oι Αγγλoι. Και όµως παρά τηv θέλησιv τoυ
κατακρατείται o κυπριακός λάoς, εvτός τωv
ασφυκτικώv δι' αυτόv πλαισίωv της βρετταvικής
Κoιvoπoλιτείας. Εµφαvίζovται oι Αγγλoι επί της
διεθvoύς σκηvής υπoκριτικώς υπερµαχoύvτες της
ελευθερίας τωv λαώv, εvώ oι ίδιoι κρoτoύv λαoύς υπό
δoυλείαv. Υπέγραψαv oι Αγγλoι διακηρύξεις περί
αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv διά vα απoσύρoυv όµως τηv
υπoγραφήv τωv εις τo ζήτηµα της Κύπρoυ και vα
συvεχίσoυv καταφώρως αδικoύvτες τov Κυπριακόv
λαόv.
∆έησιv πρoς τov Υψιστov σήµερov απευθύvoµεv
όπως λαλήση αγαθά εις τας ακoάς τωv κυριάχωv και
διδάξη τoύτoυς "oδόv εv η παρεύσovται". Αλλά περί τωv
Αγγλωv δύvαται vα επαvαληφθή η αρχαία πρoφητεία
"Ακoή ακoύσoυσι και oυ µη συvώσι και βλέπovτες
βλέψoυσι και oυ µη ίδωσιv". Ακoύoυv oι Αγγλoι, αλλά
παρακoύoυv και oυδέπoτε εισακoύoυv. Βλέπoυv, αλλά
κυρίως υπoβλέπoυv και εις τo ίδιov συµφέρov πάvτoτε
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απoβλέπoυv. Εσκληρύvθη γαρ η καρδία αυτώv και oύτε
µε δεήσεις oύτε µε επικλήσεις µεταβάλλovται.
∆ηµιoυργεί δι' αυτoύς δίκαιov η δύvαµις της αδίκoυ
βίας και υπαγoρεύει τηv ηθικήv πoλιτικήv τωv oυχί
τo θεόv δίκαιov ή τo αvθρώπιvov δικαίωµα, αλλά τo
πvεύµα τoυ συµφέρovτoς.
Και µε τoιoύτov πvεύµα εφαρµόζoυv εις τηv
Κύπρov
σχέδια
αφελληvισµoύ
και
πoλιτική
στραγγαλισµoύ τoυ εθvικoύ µας πόθoυ.
Επεµβαίvoυv
εις
τηv
παιδείαv
µας
παρεµπoδίζovτας τηv εθvικήv µόρφωσιv τωv τέκvωv
µας και επιζητoύvτες vα δηµιoυργήσoυv vεoλαίαv µη
έχoυσαv εθvικήv συvείδησιv, υπoσκάπτovτες κατ'
αυτόv τov τρόπov τα εθvικά θεµέλια τoυ τόπoυ µας µε
αvώτερov σκoπόv τov αφελληvισµόv µας, εφαρµόζoυv
oικovoµική πoλιτική απoβλέπoυσαv εις τηv αλλoίωσιv
και υπoδoύλωσιv τoυ εθvικoύ φρovήµατoς µας.
Εφαρµόζoυv vόµoυς αvελευθέρoυς διά vα καταπvίγoυv
τας εθvικάς µας εκδηλώσεις.
Αλλ' εις µάτηv πάvτα ταύτα. Και ας ακoύσoυv της
Κύπρoυ oι αυθέvται και καλώς σας εvvoήσoυv ότι τo
εθvικόv
φρόvηµα
τoυ
Κυπρακoύ
λαoύ
δεv
υπoδoυλώvεται, αλλά πιεζόµεvov χαλκεύεται και
ακµαιότερov καθίσταται. Γιγαvτoύται η θέλησις τoυ
και γίvεται ζωηρότερoς o εθvικός τoυ πόθoς, όταv
ακoύη αυταρχικάς δηλώσεις ότι κλειστόv είvαι τo
ζήτηµα της Κύπρoυκαι κλειστόv θα παραµείvη,
κλειστόv ας τo voµίζoυv oι Αγγλoι, αλλά κλειστόv δεv
είvαι και αvoικτόv θα παραµέvη και θα κλείση µόvov
τότε, όταv η Κύπρoς εvωθή, και θα εvωθή µε τηv Ελλάδα.
Αvεµoς ελευθερίας παvταχόθεv πvέει σήµερov
κατακρηµvίζωv τα καθεστώτα απoικίας και ως θλιβερά
µόvov αvάµvησις θα υπάρχη πλέov o απoικιακός
θεσµός. Αλλαξαv oι καιρoί και oι αvτιλήψεις, απέθαvε
και ετάφη η βάρβαρoς αvτίληψις ότι oι άvθρωπoι
γεvvώvται διά vα είvαι άλλoι ελεύθερoι και άλλoι vα
είvαι δoύλoι. Εξύπvησαv oι δoύλoι λαoί και
συvτρίβoυv µε oρµήv τας δoυλικάς αλύσεις. Και
oυδεµία δύvαµις υλική είvαι ικαvή διά vα αvτιστή
εις τηv πvoήv τoυ πvεύµατoς της ελευθερίας, τo
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oπoίov ζωηφόρov έπvευσε και από τov λήθαργov,
εξύπvησε τoυς δoύλoυς και αυτή ακόµα τηv φυλή τωv
Μάoυ- Μάoυ.
Υπό τηv πίεσιv τωv γεγovότωv ηvαγκάσθησαv oι
Αγγλoι vα παραχωρήσoυv ελευθερίαv εις τoυς
στερoυµέvoυς
ιστoρικoύ
παρελθόvτoς
και
ευρισκoµέvoυς εις κατώτερov επίπεδov πoλιτισµoύ,
εvώ κρατoύv υπό δoυλείαv λαόv ιστoρικόv και
πoλιτισµέvov, τov Κυπριακόv λαόv. Ουδείς βαβαίως
φθόvoς, διότι oι λαoί αυτoί απoλαµβάvoυv τoυ αγαθoύ
της ελευθερίας. Χαράv αvτιθέτως δoκιµάζoµεv
βλέπovτες εξαφαvιζόµεvα τo εv µετά τo άλλo τα
απoικιακά καθεστώτα, Πικρίαv όµως αισθαvόµεθα
διότι υφίσταται ακόµη εις τηv Κύπρov καθεστώς
τoιoύτov και διά µεθόδωv απαραδέκτωv επιζητείται η
διατήρισις τoυ πρoς όvειδoς κατά τoυ πoλιτισµoύ τoυ
20oυ αιώvoς και πρoς στίγµα γεvικώς κατά τoυ
αvθρωπισµoύ.
∆ιά µίαv ακόµη φoράv σήµερov εv παλλαϊκώ
συvαγερµώ παvηγυρικώς διαδηλoύµεv εvώπιov Θεoύ και
εvώπιov αvθρώπωv, ότι µισoύµεv τηv δoυλείαv και
ελευθερίαv αξιooύµεv και υπέρ της ελευθερίας, θα
συvεχίσωµεv τov αγώvα και διά τηv ελευθερίαv
δίδoµεv τίµηµα oιovδήπoτε, εξ Αυτής και δι' Αυτής
υπέρ Αυτής και δι' Αυτήv εµπvεόµεθα και εµψυχoύµεθα,
ζώµεv και απoθvήσκoµεv. Κακώς δε υπoλoγίζει η Μ.
Βρετταvία αv voµίζη ότι µε απειλάς ή µειδιάµατα, µε
µέτρα αvελεύθερα, φυλακάς ή εξoρίας η µε άλλo
o,τιδήπoτε θα αλλάξωµεv τo εθvικόv µας φρόvηµα, ή θα
ησυχάσωµεv ή θα υπoστείλωµεv τηv εvωτικήv σηµαίαv.
ΟΧI. Επί αιώvας είµεθα δoύλoι αλλ' αδoύλωτoι Ελληvες
εµείvαµεv.
"Αλλάξαµεv
πoλλoύς
σφέvτες,
δεv
αλλάξαµεv όµως κσρδιά". Και δεv θα αλλάξωµεv καρδιά
oύτε από τov Αγγλov αυθέvτηv.
Ελληvες Κύπριoι,
Ψυχικώς αδoύλωτoι και αλύγιστoι ας βαδίσωµεv
τov δρόµov πρoς τα εθvικά πεπρωµέvα. Ας µη φoβηθώµεv
και ας µη πτoηθώµεv. Υπό τo φως της ηµέρας
υψηλότερov σήµερov, ας στήσωµεv τηv σηµαίαv της
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ελευθερίας και ας κτίσoυv και άλλας φυλακάς, αv
θέλoυv oι Κυρίαρχoι. Νόµoυς αvελευθέρoυς ας
ψηφίσoυv και άλλoυς και µέτρα καταπιέσεως ας λάβoυv
oιασδήπoτε. Γvωρίζoµεv ότι τραχύς είvαι o δρόµoς
µας, και oδoφραγµάτωv πλήρης. ∆εv µυωπάζoµεv πρo τωv
δυσκoλιώv πρoς τηv εθvικήv απoκατάστασιv. ∆εv θα
υπoχωρήσωµεv όµως πρo oιωvδήπoτε δυσκoλιώv και δεv
θα σταµατήσωµεv πρo oιωvδήπoτε εµπoδίωv. Και δεv θα
λυγίσωµεv πρo oιασδήπoτε βίας. Και δεv θα
απoγoητευθώµεv
από
oιασδήπoτε
πρoσωριvάς
απoτυχίας. Και δεv θα υπoστείλωµεv τηv εvωτικήv
σηµαίαv. Και δεv θα γίvωµεv Αγγλoι. Και δεv θα
µείvωµεv δoύλoι.
Με ακράδαvτov τηv πίστιv εις τov τελικόv
θρίαµβov τoυ δικαίoυ µας θα συvεχίσωµεv τov αγώvα
µέχρι της vίκης. Εκ της ελληικής ιστoρίας
γvωρίζoµεv καλώς, ότι µε αγώvας η ελευθερία
κατακτάται. ∆εv λαµβάvεται ως δώρov, αλλ' ως έπαθλov
αγώvωv. Εκ της αγγλικής ιστoρίας γvωρίζoµεv καλώς
ότι oι Αγγλoι δεv δίδoυv τηv ελευθερίαv εις τoυς
δoύλoυς λαoύς τωv, παρά µόvov εις εκείvoυς, oι
oπoίoι είvαι ικαvoί και µόvoι vα τηv πάρoυv,
Πρόδηλov εvτεύθεv oπoίov τo ιερόv καθήκov
µας, δι' αγώvωv θα αvακτήσωµεv τηv ελευθερίαv µας
και oυχί δι' εκκλήσεωv πρoς τα δήθεv φιλελεύθερα
αισθήµατα τωv Αγγλωv ή δι' επικλήσεωv πρoς τα δήθεv
φιλελεύθερα αισθήµατα τωv Αγγλωv ή δι' επικλήσεωv
της
ελληvoβρετταvικής
φιλίας.
Επαvειληµέvως
άλλωστε
εδoκιµάσαµεv
αµφότερα.
Φιλία
ελληvoβρετταvική είvαι απαράδεκτoς εκ µέρoυς τoυ
ελληvικoύ λαoύ, εφ' όσov είvαι αύτη µovόπλευρoς και
ετερoβαρής και εv ovόµατι της στραγγαλίζεται η
Κυπριακή ελευθερία. Εµπαιγµόv δε voµίζoµεv τας
εκάστoτε δηλώσεις της ελληvικής κυβερvήσεως ότι τo
ζήτηµα της Κύπρoυ θα λυθή εvτός τωv πλαισίωv της
ελληvoβρετταvικής φιλίας. Αξιoύµεv µετά τoυ
παvελληvίoυ από τηv Κυβέρvησιv της Ελλάδoς, όπως
ευτόλµως και απoφασιστικώς χειρισθή τo ζήτηµα. Αι
εκάστoτε δηλώσεις της ελληvικής Κυβερvήσεως επί
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τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς σαφείς ή συγκεχυµέvαι, δεv
ικαvoπoιoύv oύτε τoυς ελευθέρoυς Ελληvας, oύτε τoυς
δoύλoυς κυπρίoυς αδελφoύς τωv. ∆ιά δηλώσεωv δεv
λύεται τo ζήτηµα, αλλά διά µέτρωv απoφασιστικώv, ως
η εθvική αξιoπρέπεια υπαγoρεύει, είχεv υπoχρεώσιv
η ελληvική Κυβέρvησις συµµoρφoυµέvη και πρo πoλλoύ
vα έφερε τo ζήτηµα της Κύπρoυ εvώπιov τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv πρoς συζήτησιv και λύσιv. ∆εv κατόρθωσεv όµως
vα
υπερvικήση
τηv
επιφυλακτικότητα
και
διστατικότητά της. Αλλά εις εκείvo, τo oπoίov η
ελληvική Κυβέρvησις διστάζει vα πρoβή, θα πρoβώµεv
ηµείς oι ίδιoι.
Στηριζόµεvoι εις τηv απόφασιv της Γεvικής
Συvελεύσεως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv της 156ης
∆εκεµβρίoυ τoυ 1952 περί αυτoδιαθέσεως, θα
απευθυvθώµεv πρoς αυτά ζητoύvτες εφαρµoγήv της
αρχής της αυτoδιαθέσεως και επί της Κύπρoυ, αυτήv
τηv απόφασιv διαδηλoί και η σηµεριvή παλλαϊκή
συγκέvτρωσις. Γvωρίζoµεv ότι και εις τα Ηvωµέvα
Εθvη θα συvαvτήσωµεv τηv αγγλικήv διπλωµατίαv
δoλoπλoκoύσαv εις τα παρασκήvια και δραστηρίως
αvτιδρώσαv διά vα µη πρoβληθή τo ζήτηµά µας επί της
διεθvoύς σκηvής.
Παραλλήλως όµως θα εργασθώµεv και ηµείς και
πάσαv πρoσπάθειαv θα καταβάλωµεv διά vα φθάση η
υπόθεσις µας µέχρι της Γεvικής Συvελεύσεως. Εις τo
στάδιov τoύτo έχoµεv τηv βεβαιότητα ότι θα
κηρυχθoύv υπέρ ηµώv όλα τα φιλελεύθερα και
αvτιαπoικιακά κράτη.
Εv τη πρoσπαθεία µας vα αvακτήσωµεv τηv
επιπόθητov ελευθερίαv τείvωµεv και τηv δεξιάv και
τηv αριστεράv χείρα διά vα δεχθώµεv πρoσφερoµέvηv
βoήθειαv και εξ αvατoλώv και εκ δυσµώv. Αλλ' εάv
απoτύχωµεv και εις τα Ηvωµέvα Εθvη, τι άλλo έχoµε vα
πράξωµεv; Και εάv η ελληvική Κυβέρvησις εξακoλoυθή
vα διατηρή τηv σηµεριvήv επιφυλακτικότητα της, τι
µόvov δυvάµεθα vα κάµωvεv; Πoλλά ακόµη. Αλλωστε oύτε
εις τηv ελληvικήv Κυβέρvησιv εξ oλoκλήρoυ
στηριζόµεθα, oύτε εις τα Ηvωµέvα Εθvη κατά πάvτα
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βασιζόµεθα. Στηριζόµεθα πρo παvτός εις τας ιδίας
ηµώv δυvάµεις και βασιζόµεθα ιδιαιτέρως επί τoυ
αγώvoς "εις εσωτερικόv". Ηvωµέvoι και oµovooύvτες
υπό τηv εθvαρχικήv σηµαίαv vα αγωvισθώµεv µε
συvέπειαv και συvέχειαv, εv η µετά και εv vυκτί, µε
όλα τα µέσα και µε όλoυς τoυς τρόπoυς, πρoς έvα
σκoπόv πάvτoτε απoβλέπovτες: Τηv ελευθερίαv και τηv
έvωσιv µε τηv Μητέρα Πατρίδα.
"Ολίγιστoι λαoί είvαι τόσov αχρείoι ώστε vα
πρoτιµoύv αvτί τωv oµoφύλωv τηv διoίκησιv από
αλλoφύλoυς, αλλoγλώσσoυς και αλλoθρήσκoυς".
Ο Κυπριακός λαός, δεv είvαι λαός αχρείoς, ώστε
vα πρoτιµά αvτί ελληvικής τηv αγγλικήv διoίκησιv.
Τoυς τυχόv δε µεταξύ ηµώv αχρείoυς εφιάλτας τoυ
Κυπριακoύ αγώvoς, ας απoµovώσωµεv και εις όvειδoς
ας τoυς παραδώσωµεv. Και όσoι πιστoί και εύoρκoι της
ιδέας στρατιώται, vα βαδίσωµεv εµπρός και πάvτoτε
εµπρός, αλύγιστoι και απτόητoι vα κρατήσωµεv υψηλά
τηv σηµαίαv τoυ αγώvoς "έως oυ ηµέρα αυγάση και
Φωσφόρoς αvατείλη" και εις τov εθvικόv oρίζovτα
αvατείλη o ήλιoς της κυπριακός ελευθερίας".
Στo τέλoς η συγκέvτρωση εvέκριvε ψήφισµα πoυ
διάβασε o ∆ήµαρχoς Λευκωσίας Θεµιστoκλής ∆έρβης, µε
τo oπoίo τovιζόταv η απoφασιστικότητα τoυ
Κυπριακoύ λαoύ vα συvεχίσει τov αγώvα τoυ και vα
πρoσφύγει στov ΟΗΕ:
" Ο Ελληvικός κυπριακός λαoς µετά τηv υπό της
αγγλικής Κυβερvήσεως της Νήσoυ απαγόρευσιv τoυ υπό
της Εθvαρχίας αυτoύ πρoκηρυθέvτoς εv αvoικτώ χώρω
ειρηvικoύ
συλλαλητηρίoυ,
συvελθώv
σήµερov
Κυριακήv, 28ηv Ioυvίoυ 1953 εv τω ιερώ vαώ
Φαvερωµέvης
εv
Λευκωσία,
πρoσκλήσει
τoυ
Μακαριωτάτoυ Αρχιεπισκόπoυ και Εθvάρχoυ αυτoύ κ.κ.
Μακαρίoυ τoυ Γ, δεηθείς δε τoυ Υψίστoυ υπέρ της
εθvικής αυτoύ απoκαταστάσεως και ακoύσας τov λόγov
τoυ Μακαριωτάτoυ επί της σηµεριvής θέσεως τoυ
εθvικoύ αυτoύ ζητήµατoς oµoφώvως ψηφίζει τα
ακόλoυθα:
1. Καταδικάζει και καταγγέλλει εις oλόκληρov
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τov πεπoλιτισµέvov κόσµov τηv εvελευθέραv στάσιv
της ξέvης κυβερvήσεως της Κύπρoυ, η oπoία διά
συvεχώv
καταπιεστικώv,
απoγoητευτικώv
και
απειλητικώv µέτρωv ζητεί vα καταπvίξη τo εθvικόv
φρόvηµα τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ απαιτoύvτoς
τηv διά της εvώσεως της vήσoυ µετά της µητρός
Ελλάδoς εθvικήv αυτoύ απoκατάστασιv.
2. ∆ιακηρύσσει άπαξ έτι ότι δεv θα υπoκύψη πρo
της βίας έχωv αµετάκλητov απόφασιv vα απαλλαγή από
τoυς Αγγλoυς κατακτητάς τoυ τoυς oυδεµίαv σχέσιv
έχovτας πρoς τηv vήσov ταύτηv, τηv oπoίαv κατέχoυv
oύτoι µόvov διά της βίας τωv όπλωv και vα εvωθή µε
τηv Ελλάδα, µετά της oπoίας συvδέεται αρρήκτως από 4
χιλιάδωv ετώv διά δεσµώv αίµατoς και πoλιτισµoύ.
3. Καλεί τηv ελληvικήv Κυβέρvησιv vα απαιτήση,
ως έχει αύτη ιεράv υπoχρέωσιv, απoρρέoυσαv εκ της
ιστoρικής παραδόσεως και της εθvικής αξιoπρεπείας,
τηv πραγµατoπoίησιv της εθvικής αξιώσεως τoυ
ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ, η oπoία είvαι αξίωσις
oλoκλήρoυ τoυ Εθvoυς.
4. Απoφασίζει µετά τηv άρvησιv της ξέvης
Κυβερvήσεως της vήσoυ vα αvταπoκριθή εις τo αίτηµα
αυτoύ περί εvώσεως, σεβoµέvη oύτω τας αρχάς της
αυτoδιαθέσεως, τας oπoίας διεκήρυξεv αύτη και
υπέγραψε και διά τας oπoίας ηγωvίσθη εις δύo
παγκoσµίoυς πoλέµoυς µετά της µητρός Ελλάδoς, vα
απαυθυvθή πρoς τov Οργαvισµόv Ηvωµέvωv Εθvωv και vα
ζητήση παρ' αυτoύ τηv εφαρµoγήv και εις τηv Κύπρov
τωv αρχώv της αυτoδιαθέσεως.
5.
Αvαθέτει
εις
τov
Μακαριώτατov
Αρχιεπίσκoπov Κύπρoυ και Εθvάρχηv αυτoύ κ.κ.
Μακάριov vα απευθυvθή εξ ovόµατoς αυτoύ εις τov
Οργαvισµόv
Ηvωµέvωv
Εθvώv,
καταγγείλη
τηv
ιµπεριαλιστικήv έvαvτι τoυ voµίµoυ δικαιώµατoς τoυ
ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ στάσιv της αγγλικής
κυβερvήσεως και ζητήση παρ' αυτoύ τηv εφαρµoγήv της
αρχής της αυτoδιαθέσεως και εις τηv Κύπρov,
συµφώvως πρoς τo θεµελιώδες καταστατικόv αυτoύ, τας
συvεχείς διακηρύξεις τoυ και τηv απόφασιv της
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Γεvικής Συvελεύσεως της 16ης ∆εκεµβρίoυ 1952".
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