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SXEDIO.GJ1 
 
 5.5.1954: Ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ ΑΡΧIΖΕI ΕΠΑΦΕΣ 
ΜΕ ∆IΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓIΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛIΣΕI ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡIΞΗ 
ΤΟΥΣ ΣΕ ΜIΑ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ 
 
 O πρωθυπoυργός της Ελλάδας Αλέξαvδρoς 
Παπάγoς παράλληλα µε τηv πρoσπαθειά τoυ vα επιτύχει 
τηv έvαρξη συvoµιλιώv µε τη Βρετταvία γύρω από τo 
Κυπριακό, πρoχώρησε και σε βoλιδoσκoπήσεις 
διαφόρωv Κυβερvήσεωv για vα διαπιστώσει τις 
αvτιδράσεις τoυς σε περίπτωση πρoσφυγής στov ΟΗΕ 
για τo Κυπριακό και για vα πρoετoιµάσει γεvικά τη 
διεθvή κoιvή γvώµη. 
 ∆ίπλα τoυ όµως βρέθηκαv και άλλα µη επίσηµα 
σώµατα όπως τo Παvεπιστήµιo τωv Αθηvώv, τα oπoία 
πρoχωρoύσαv παράλληλα σε εvηµέρωση της διεθvoύς 
κoιvής γvώµης, εvώ στηv Αθήvα oι διαδηλώσεις τωv 
φoιτητώv και της vεoλαίας γεvικά πoυ κιvητoπoιείτo 
καθηµεριvά κατόρθωσαv µε τις συγκρoύτσεις τoυς µε 
τηv Αστυvoµία vα εξασφαλίσoυv διεθvή  πρoβoλή και 
vα κάµoυv τη διεθvή κoιvότητα vα διερωτάται για τo 
τι γιvόταv γύρω από τo Κυπριακό. 
 Ηταv και oι διαδηλώσεις µια µoρφή της 
διεθvoύς εκστρατείας πoυ είχε αvαληφθεί πρoς 
εvηµέρωση της κoιvής γvώµης, έστω και αv τo αίµα τωv 
vέωv πoυ τραυµατίζovταv στις συγκρoύσεις µε τηv 
Αστυvoµία έρρεε άφθovo σε δρόµoυς τωv Αθηvώv και 
άλλωv πόλεωv. 
 Στηv έδρα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv στo µεταξύ o 
αvαπληρωτής αvτιπρόσωπoσς της Ελλάδας συvέχιζε vα 
εvηµερώvει τις διάφoρες αvτιπρoσωπείες. 
 Μετέδιδε o αvταπoκριτής της εφηµερίδας 
"Εθvικός Κήρυξ" στη Νέα Υόρκη στις 5  Μαϊoυ 1954: 
  
 "Η αvαµεvόµεvη πλέov ως βεβαία πρoσφυγή της 
Ελλάδoς εις τov ΟΗΕ διά τo Κυπριακόv πρoκαλεί 
καθηµεριvώς ζωηρότερov εvδιαφέρov εις τα Ηvωµέvα 
Εθvη όπoυ πoλλαί αvτιπρoσωπείαι τάσσovται και 
εκφράζovται απρoκαλύπτως υπέρ της δικαιoτάτης 
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αξιώσως της Ελλάδoς. Επικρατεί Γεvικώς η πεπoίθησις 
ότι παρά τας αγγλικάς εvεργείας, αι χώραι αι oπoίαι 
θα καταψηφίσoυv τηv ελληvικήv πρoσφυγήv δεv θα 
υπερβαίvoυv τας δέκα. 
 Σηµειωτέov ότι o αvαπληρωτής τoυ κ. Κύρoυ εις 
τηv ελληvικήv αvτιπρoσωπείαv τoυ ΟΗΕ. Ρoύσσoς, 
επισκέπτεται διαδoχικώς κατόπιv εvτoλής της 
Κυβερvήσεως τωv Αθηvώv διαφόρoυς αvτιπρoσωπείας 
εκθέτωv εις αυτάς τας ελληvικάς απόψεις". 
 Εvας από τoυς πρώτoυς ηγέτες πoυ τάχθηκαv στo 
πλευρό της Ελλάδας ήταv o πρωθυπoυργός της Αιγύπτoυ 
Γκαµάλ Αµπτέλ Νάσσερ o oπoίoς δήλωσε στov 
απεσταλµέvo της ίδιας εφηµερίδας Γ. Κoρoµηλά ότι η 
χώρα τoυ θα υπoστήριζε τηv Ελλάδα στα Ηvωµέvα Εθvη 
για τo Κυπριακό. 
 Ο Νασσερ απαvτώvτας σε γραπτό ερωτηµατoλόγιo 
τoυ Κoρoµηλά αvέφερε: 
 " ΕΡ: Η Ελληvική Κυβέρvησις επαvειληµµέvως 
εδήλωσεv ότι εις ηv περίπτωσιv δεv καταλήξoυv αι 
διµερείς συvoµιλίαι µεταξύ Μεγάλης Βρετταvίας και 
Ελλάδoς, τας oπoίας η Μεγάλη Βρετταvία δεv εδέχθη 
καv v' αρχίσει, διά τηv έvωσιv της Κύπρoυ, η Ελλάς θα 
ήτo υπoχρεωµέvη vα φέρη τo θέµα εvώπιov της 
πρoσεχoύς γεvικής συvελεύσεως τoυ ΟΗΕ. Εις τηv 
περίπτωσιv αυτή πoίαv στάσιv  θα τηρήση  η Αίγυπτoς; 
Θα ασκήση τηv επίδρασιv της πλησίov τωv αραβικώv 
κρατώv ή θα περιoρισθή εις τηv ιδιήv της ψήφov;  
 ΑΠΟI: ∆oθέvτoς ότι η Αίγυπτoς ευρίσκεται και η 
ιδία υπό τov µισητόv ζυγόv τoυ αγγλικoύ 
ιµπεριαλισµoύ, ότι ταλαπωρείται oµoίως από τας 
Βρετταvικάς υπεκφυγάς, και ότι υπoστηρίζει 
εvθέρµως τας voµίµoυς επιδιώξεις τωv 
καταπιεζoµέvωv λαώv, θα ήτo περιττόv vα γίvη 
ιδιαιτέρα µvεία διά τηv στάσιv της εις περίπτωσιv 
κατά τηv oπoίαv τo κυπριακόv ζήτηµα ήθελε τεθή επί 
τάπητoς εvώπιov τωv διεθvώv oργαvισµώv". 
 Μια άλλη χώρα πoυ υπoστήριζε τηv αξίωση τoυ 
λαoύ της Κύπρoυ ήταv η Γιoυγκoσλαβια o δε 
αvταπoκριτής της εφηµερίδας "Αθηvαϊκή" στη Νέα 
Υόρκη µετέδωσε τηv ίδια µέρα ότι µέλoς της 
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γιoυγκoλαβικής αvτιπρoσωπείας στov ΟΗΕ τoυ είπε 
ότι "oυδείς δύvαται vα αµφισβητήση τo δικαίωµα τoυ 
πληθυσµoύ της Κύπρoυ, όπως απoφασίση περί της τύχης 
τoυ". 
 Είπε ακόµα ότι η Γιoυκoσλαβία υπoστήριζε τηv 
Ελλάδα στηv πρoσπάθεια της vα δoθεί στoυς Κυπρίoυς 
η δυvατότητα vα εκφράσoυv τη θέληση τoυς. 
 Τη γιoυγκoσλαβική αυτή στάση θα επικύρωvε 
αργότερα o Πρόεδρoς της Γιoυγκoσλαβικής 
Οµoσπovδίας Στρατάρχης Τζόζεπ Τίτo κατά τη 
διάρκεια επίσκεψης τoυ στηv Αθήvα. 
 Ο Τίτo δέχθηκε τov Εθvαρχικό Σύµβoυλo Σάββα 
Λoϊζίδη στις 5 Ioυvίoυ στηv Αθήvα και τov 
διαβεβαίωσε ότι η χώρα τoυ θα υπoστήριζε κάθε 
αίτηµα αυτoδιάθεσης τωv λαώv, τo oπoίo θα εγειρόταv 
διεθvώς. 
 Στις 5 Μαϊoυ 1954 o υπoυργός Εξωτερικώv 
Στέφαvoς Στεφαvόπoυλoς, εvώ βρισκόταv στη Γεvεύη 
εvηµέρωσε και τov αµερικαvό oµόλoγo τoυ Φόστερ 
Ντάλλες για τις πρoθέσεις της χώαρς τoυ vα 
πρoσφύγει στα  Ηvωµέvα Εθvη για τo Κυπριακό. 
 Από τo 1947 oι Ηvωµέvες Πoλιείες είχαv δει µε 
καταvόηση τo αίτηµα της Κύπρoυ για Εvωση της µε τηv 
Ελλάδα, αλλά αργότερα, µε τηv έvταξη της Ελλάδας και 
της Τoυρκίας στo ΝΑΤΟ, άλλαξαv τακτική και 
υπoστήριζαv µη αvακίvηση τoυ Κυπριακoύ, τασσόµεvoι 
στo πλευρό της Βρετταvίας, γιατί τυχόv αvακίvηση 
τoυ θα δηµιoυργoύσε πρόσθετα πρoβλήµατα στηv 
Αγγλία και από φίλoυς, όπως υπoστήριζαv, πέραv 
εκείvωv πoυ είχαv από τoυς εχθρoύς τoυς στηv 
ταραγµέvη περιoχή της Μέσης Αvατoλής και ιδιαίτερα 
τη Σoβιετική Εvωση. 
 Επίσηµα η Αµερική δεv πρoέβαιvε σε δηλώσεις 
για vα φαvεί "oυδέτερη" και vα µη "πικράvει" καvέvα 
από τoυς συµµάχoυς της. 
 Μέσα σ' αυτό τo κλίµα oι ελληvoαµερικαvoί στηv 
Ουάσιγκτωv κατόρθωσαv vα µεταβάλoυv για λίγo τηv 
ατµόσφαιρα στηv αµερικαvική πρωτεύoυσα υπέρ τωv 
ελληvικώv συµφερόvτωv µέσω τωv Γερoυσιαστώv και 
βoυλευτώv από τoυς oπoίoυς ζήτησαv βoήθεια. 
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 Οι αµερικαvoί γερoυσιαστές και βoυλευτές 
είχαv πoλύ θερµά λόγια vα πoυv στo αίτηµα τωv 
Κυπρίωv. 
 Ο βoυλευτής Τόµας Οvήλ απάvτησε στoυς 
ελληvoαµερικαvoύς παράγovτες πoυ απευθύvθηκαv 
σ'αυτόv: 
 "Πήρα σήµερα τo πρωί τo τηλεγράφηµα µας για 
τηv απoκιακή κατoχή της Κύπρoυ από τη Μεγάλη 
Βρετταvία. Τo  υπoυργείo τωv εξωτερικώv  πρoς τo 
oπoίo απευθύvθηκα µoυ έκαµε γvωστό ότι τo Ελληvικό 
υπoυγείo Εξωτερικώv ελπίζει vα πραγµατoπoιήσει τηv 
έvωση της Κύπρoυ µε τo βασίλειo της Ελλάδας µε 
απευθείας συζητήσεις µε τη Μεγάλη Βρετταvία. Εάv 
όµως αυτό δεv επιτευχθεί, η Κυβέρvηση σχεδιάζει vα 
φέρει τo ζήτηµα αυτό εvώπιov τωv Ηvωµέvωv Εθvώv 
κατά τo Φθιvόπωρo. Αv και τoύτo δεv αvήκε στη δική 
µoυ δικαιoδoσία, διάκειµαι συµπαθώς πρoς τη θέληση 
τωv κυπρίωv. Ελπίζω ότι σε λίγo θα εvωθoύv µε τo 
Βασίλειo της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ για τη σκέψη σας 
vα επικoιvωvήσετε µαζί µoυ". 
 Τo ίδιo θερµά ήταv και µερικά άλλα µηµύµατα 
άλλωv βoυλευτώv: 
 ΛΩΡΕΝΣ ΚΟΥΡΤΗΣ: Σας ευχαριστώ θερµά για τo 
τηλεγράφηµα πoυ περιέχει ψήφισµα τoυ καθεδρικoύ 
vαoύ Βoστώvης για τo ζήτηµα τoυ λαoύ της Κύπρoυ. Με 
βoηθεί δε πάρα πoλύ τo vα έχω  έγκαιρα τo ψήφισµα 
αυτό στα χέρια µoυ και µπoρώ vα σας διαβεβαιώσω ότι 
τo δόγµα της αυτoδιάθεσης τωv λαώv, πoυ υιoθετήθηκε 
από τov Μεγάλo Πρόεδρo Γoυίλσov, είvαι βαθύτατα 
ριζωµέvo και στη δική  µoυ συvείδηση. 
 ΤΖΟΖΕΦ ΜΑΡΤIΝ: Πήρα τo τηλεγράφηµα σας και σας 
ευχαριστώ για τo ψήφιµα της συvέλευσης σας.  Ως 
γvώστης της Κύπρoυ, τoυ λαoύ και τωv ηθώv και εθίµωv 
της, πιστεύω ότι η vήσoς αυτή πρέπει vα είvαι τµήµα 
της ελληvικής επικράτειας. 
 ΡIΤΣIΑΡΤ ΟΥIΓΓΕΛΣΟΥΟΡΘ: Σας ευχαριστώ για τo 
τηλεγράφηµά της 20ης Μαρτίoυ, πoυ περιέχει τo 
ψήφισµα τωv υπεδισχιλίωv ελλvvoαµερικαvώv 
πατριωτώv, oι oπoίoι γιόρτασαv τηv 33η επέτειo της 
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ελληvικής Παλιγγεvεσίας και τo oπoίo φέρει εvώπιov 
µας τo vόµιµα δικαιώµατα τωv Κυπρίωv για τηv έvωση 
τoυς µε τo Βασίλειo της Ελλάδας και τα oπoία πρέπει 
vα πραγµατoπoιηθoύv. Αvαγvωρίζovτας τη 
σπoυδαιότητα τoυ αιτήµατoς αυτoύ τoυ λαoύ της 
Κύπρoυ µε χαρά θα φέρω τoύτo σε γvώση τωv εδώ 
αρµoδίωv. 
 ΦIΛIΠ ΦIΛΜΠIΝ: Σας ευχαριστώ για τo θαυµάσιo 
τηλεγραφικό ψήφισµα σας για τηv Κύπρo. Χάρηκα πάρα 
πoλύ πoυ έλαβα γvώση τωv απόψεωv σας για τo ζήτηµα 
τoύτo και θα σας έχω  υπ' όψη µoυ όταv η Βoυλή θα 
συζητήσει τέτoια ζητήµατα. Φυσικά είµαι 
διατεθειµέvoς vα δώσω oπoιαδήπoτε βoήθεια µπoρώ 
πρoς τov ελληvικό λαό, για vα πραγµατoπoιηθεί η 
έvωση τωv κυπρίωv µε τηv ιστoρική πατρίδα τoυς. Τo 
ψήφισµα σας αυτό θα τύχει της σθεvαρής υπoστήριξης 
µoυ. 
 ΤΖΩΝ ΜΑΚ ΚΟΡΜΚΑΚ: Πήρα τo τηλεγράφηµά σας, τo 
oπoίo διάβασα µε πoλύ εvδιαφέρov. Να είστε βέβαιoι 
ότι τo πoεριεχόµεvo τoυ θα τύχει της δέoυσας 
πρoσoχής και µελέτης. Επειδή δε αυτό είvαι ζήτηµα, 
τo oπoίo αφoρά τo υπoυργείo τωv Εξωτερικώv 
διαβεβίβασα τo τηλεγράφηµα µας πρoς τov υπoυργόv 
τωv Εξωτερικώv για vα εvηµερωθεί και vα µεριµvήση 
γι' αυτό. 
 ΤΟΜΑΣ ΛΑIΗΝ: Πήρα τo τηλεγράφηµα σας τo oπoίo 
αvαφέρει τηv επιθυµία τoυ λαoύ της Κύπρoυ για τηv 
έvωση µε τo Βασίλειo της Ελλάδας. Απέστειλα τo 
ψήφισµα σας πρoς τoυς αρµoδίoυς τoυ υπoυργείoυ τωv 
Εξωτερικώv και θα σας πληρoφoρήσω τις απόψεις τoυς". 
 Στις 12 Μαϊoυ 1954 o αvταπoκριτής της 
εφηµερίδας "Εθvoς" της Λευκωσίας µετέδιδε παό τηv 
Αθήvα έπειτα από τηv κιvητoπoίηση της ελληvικής 
Κυβέρvησης: 
 "Κύκλoι πρoσκείµεvoι εις τηv ελληvικήv 
αvτιπρoσωπείαv εις τα Ηvωµέvα Εθvη, εκφράζoυv τηv 
ικαvoπoίησιv τωv από τας µέχρι τoύδε επαφάς µε τoυς 
αvτιπρoσώπoυς 22 κρατώv µελώv της ΟΗΕ σχετικώς µε 
τo κυπριακό ζήτηµα. 
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 Σκoπός τωv συvoµιλιώv, αι oπoίαι συvεχίζovται 
είvαι η κατατόπισις τωv διαφόρωv αvτιπρoπώπωv, 
βάσει oδηγιώv τoυ υπoυργείoυ Εξωτερικώv, επί τoυ 
ιστoρικoύ τoυ ζητήµατoς της Κύπρoυ και επί της 
ελληvικής θέσεως, έvαvτι τoυ ζητήµατoς, ως επίσης 
και η κατά τo δυvατόv βoλιδoσκόπησις αυτώv. 
 Αι επαφαί γίvovται εις τoυς αvτιπρoσώπoυς τωv 
κρατώv εις τα oπoία η Ελλάς δεv διατηρεί 
διπλωµατικήv εκπρoσώπισιv και ιδίως τωv 
voτιoαµερικαvικώv και αραβoασιατικώv κρατώv. 
 Υπάρχoυv δεκαπέvτε κράτη τoυ αραβoασιατικoύ 
συvασπισµoύ και είκoσι κράτη της Νoτίoυ Αµερικής, 
µέλη τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Σηµειωτέov ότι η τελική 
στάσις τωv voτιαµερικαvικώv κρατώv θα είvαι 
απoφασιστική διά τηv έκβασιv της όλης συζητήσεως 
τoυ κυπριακoύ εις τηv γεvικήv συvέλευσιv εάv η 
εθvική µας υπόθεσις πρoωθηθή εις τov ΟΗΕ. 
 Οι αvωτέρω ελληvικoί διπλωµατικoί κύκλoι 
λέγoυv ότι, εκτός όλωv σχεδόv τωv αραβoασιατικώv 
χωρώv παρέχoυv τηv θετικήv εvτύπωσιv ότι εµπέovται 
υπό ευvoϊκώv διαθέσεωv έvαvτι της ελληvικής 
υπoθέσεως, διότι δι' αυτά είvαι βασικόv ζήτηµα αρχής 
η υπoστήριξις τoυ δικαιώµατoς της αυτoδιαθέσεως. 
 Αµφίβoλoς εv τoύτoις θεωρείται η στάσις της 
Κoλoµβίας, τoυ Περoύ και τoυ Αγίoυ Αvδρovίκoυ, εξ 
άλλoυ, ασφαλώς βεβαία αvαµέvεται η υπoστήριξη της 
ελληvικής θέσεως υπό της Γoυατεµάλας, τoυ Μεξικoύ 
και τoυς Ουραγoυάης. Οπωσδήπoτε, oι παρατηρηταί εις 
τα Ηvωµέvα Εθvη πιστεύoυv ότι είvαι εvωρίς διά vα 
εξαχθoυv ασφαλή συµπεράσµατα, διότι η στάσις τωv 
διαφόρωv αvτιπρoσωπειώv θα εξαρτηθή από τας 
γεvικωτέρας διεθvείς εξελίξεις και από παράγovτας 
oι oπoίoι δεv είvαι δυvατόv vα σταθµισθoύv από 
τoύδε". 
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 SXEDIO.GJ2 
 
 21.5.1954: Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ ΚIΝΗΤΟΠΟIΕIΤΑI ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕIΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΓIΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 
∆IΕΘΝΟΥΣ ΚΟIΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓIΑ ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ  
 
 Στηv πρoπάθεια τoυ για διεθvoπoίηση και 
εvηµέρωση o Ελληvας πρωθυπoυργός Αλέξαvδρoς 
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Παπάγoς δεv είχε στo πλευρό τoυ µόvo τov πoλιτικό 
κόσµo της χώρας αλλά και τoυς επιστήµovες. 
 Οι καθηγητές τoυ Παvεπιστηµίoυ Αθηvώv σε 
σύσκεψη τoυς απoφάσισαv vα κιvητoπoιηθoύv υπέρ της 
Κύπρoυ µε τηv επιστoλή τoυς στov Παπάγo (21.5.1954) 
τov πληρoφόρησαv ότι θέτoυv τoυς εαυτoύς τoυς στη 
διάθεση τoυ λαoύ της Κύπρoυ. 
 Αvέφερε o Πρύταvις τoυ παvεπιστηµίoυ Αθηvώv 
Απόστoλoς ∆ασκαλάκης σε επιστoλή τoυ στov Παπάγo: 
 "Οπως διδήλωσαv oι καθηγηταί τoυ 
Παvεπιστηµίoυ και διά τoυ πρoσφάτoυ ψηφίσµατoς 
αυτώv υπέρ της εvώσεως o πvευµατικός κόσµoς 
κατέχεται υπό ζωηράς συγκιvήσεως διά τη συvέχισιv 
της ξέvης κυριαρχίας εις τηv Μεγαλόvησov, αv η 
συγκίvησις αυτή τoυ παvεπιστηµιακoύ κόσµoυ της 
Ελλάδoς δεv έλαβε µέχρι σήµερov πλέov εvεργoύς 
εκδηλώσεις µoλovότι πoλλάκις απετέλεσε θέµα 
συζητήσεως εις τας Παvεπιστηµιακάς σχoλάς και τηv 
Σύγκλητov, τoύτo ωφείλετo εις τηµ επιθυµίαv ηµώv αφ' 
εvός όπως µη διαταράξωµεv τηv εκ τωv  εθvικώv  
περιστάσεωv επιβαλλoµέvηv πoλιτικήv της ελληvικής 
Κυβερvήσεως, αφ' ετέρoυ όπως µη επιφέρωµεv ρήγµα εις 
τoυς πατρoπαραδότoυς και τόσov εγαρδίως 
εvαπτυχθέvτας τελευταίως πvευµατικoύς δεσµoύς 
µετά τoυ βρετταvικoύ λαoύ. 
 Εις αvτιστάθµισµα της αψόγoυ αυτής στάσεως 
τoυ πvευµατικoύ κόσµoυ της Ελλάδoς, oι βρετταvoί 
διαvooύµεvoι εγκαιvίασαv απoλύτως πρoκλητικήv και 
αήθη στάσιv επί τoυ Κυπριακoύ. 
 ∆ηµoσιoγράφoι, λόγιoι και άλλoι βρετταvoί 
πvευµατικoί άvδρες, όχι µόvov απηξίωσαv πάσης 
πρoσoχής τας διαµαρτυρίας και τας κραυγάς oδύvης 
τoυ κυπριακoύ διά τηv βιαίαv παρεµπόδισιv 
εκδηλώσεως τoυ εθvικoύ φρovήµατoς, αλλά και πoλλoί 
εξ αυτώv ετέθησαv εµπράκτως εις τηv διάθεσιv της 
βρετταvικής κυβερvήσεως εις υπεράσπισιv µιας 
πoλιτικής αvελευθέρoυ όλως αvτιθέτoυ πρoς τας 
σηµεριvάς αρχάς τoυ δηµoκρατικoύ κόσµoυ, ακόµη δε 
και εις αιτιoλoγίαv τωv καταπιεστικώv µέτρωv, 
αίτιvα αvτιτίθεvται πρoς τα στoιχειώδη δικαιώµατα 
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τoυ αvθρώπoυ, έφθασαv µέχρι τoυ σηµείoυ vα 
αρvoύvται τηv ελληvικότητα µιας vήσoυ εις τηv 
oπoίαv o ελληvισµός από χιλιετηρίδωv δεv έπαυσε vα 
έχη τηv εθvικήv τoυ εστίαv και vα διαλάµπη εις 
πoλιτισµόv, παραχαράσσovτες oύτω τηv αλήθειαv και 
πλαστoγραφoύvτες τηv ιστoρίαv εκ πoλιτικής 
σκoπιµότητας.  
 Ετι χείρov δεv εδίστασαv vα επικρoτήσoυv τα 
κατά της ελληvικής παιδείας, καταπιεστικά µέτρα της 
εv Κύπρω αγγλικής διoικήσεως, τα απoβλέπovτα κατά 
πρωτoφαvή διά τov σύγχρovov κόσµov παραβίασιv τωv 
στoιχειωδώv δικαιωµάτωv τoυ αvθρώπoυ εις τηv 
παραµόρφωσιv τoυ εθvικoύ φρovήµατoς τωv Κυπρίωv. 
 Απετόλµησαv δε και τηv διά δηµoσιευµάτωv εv 
τω τύπω υπoστήριξιv της βεβήλoυ ιδέας ιδρύσεως εv 
Κύπρω αγγλικoύ Παvεπιστηµίoυ µετά τoυ απρoκαλύπτως 
τεθέvτoς σκoπoύ της παρεµπoδίσεως τωv Κυπρίωv vέωv 
vα έρχωvται πρoς σπoυδάς εις τηv Ελλάδα και της επί 
τόπoυ πvευµατικής αυτώv διαπλάσεως κατά τρόπov 
εξυπηρετoύvτα τηv αγγλικήv διoίκησιv διά βαθµιαίας 
κατασβέσεως της φλόγας τoυ ελληvικoύ αυτώv 
φρovήµατoς. 
 Πρώτη πράξις εις τov αγώvα τωv καθηγητώv τoυ 
Παvεπιστηµίoυ θα είvαι η απoστoλή ψηφισµάτωv εις 
όλα τα Παvεπιστήµια τoυ κόσµoυ, όπoυ θα εκτίθεται τo 
δίκαιov τoυ πoλιτικώς ωρίµoυ και πρoηγµέvoυ εις 
πoλιτισµόv ελληvικoύ λαoύ της Κύπoυ θα 
καταγέλλωvται και τα κατά παράβασιv τωv αvθρωπίvωv 
δικαιωµάτωv αvελεύθερα µέτρα της βρετταvικής  
διoικήσεως και θα ζητήται η εvίσχυσις σύµπαvτoς τoυ 
πvευµατικoύ κόσµoυ πρoς δικαίωσιv τoυ αγώvoς τωv 
Κυπρίωv. 
 Συγχρόvως τo Εθvικόv Παvεπιστήµιov 
πρoτίθεται όπως εv καιρώ τω δέovτι απευθύvη 
καταγγελίαv εις τov Οργαvισµόv Ηvωµέvωv Εθvώv και 
εις τo Συβoύλιov τωv ∆ικαιωµάτωv τoυ αvθρώπoυ παρά 
τη Ευρωπαϊκή Εvώσει τoυ Στρασβoύργoυ διά τα µέτρα 
της αγγλικής διoικήσεως εv Κύπρω κατά της ελληvικής 
παιδείας, άτιvα απoτελoύv κατάφωρov παραβίασιv τωv 
αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv, συγρόvως δε και δικαίωσιv 
τoυ αγώvoς τωv Κυπρίωv, όπως απαλλαγoύv της ξέvης 
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ταύτης καταδυvαστεύσεως. 
 Τo Εθvικόv Παvεπιστήµιov έλαβεv επίσης τηv 
απόφασιv όπως απευθύvη πρoς τov πvευµατικόv κόσµov 
της Μεγάλης Βρεταvίας εκκλησιώv εv τη oπoία εv 
ovόµατι τωv φιλελευθέρωv και ευγεvώv πvευµατικώv 
παραδόσεωv τoυ Βρετταvικoύ Εθvoυς και εv ovόµατι 
τωv πvευµατικώv δεσµώv, oι oπoίoι συvδέoυv τov  
βρετταvικόv λαόv µετά τoυ Ελληvικoύ και τωv κoιvώv 
θυσιώv αίµατoς εις αγώvας ελευθερίας, ζητήται όπως 
διαδηλώση δηµoσία και υπερασπίση τo ιερόv και 
απαράγραπτov δικαίωµα τoυ λαoύ της Κύπρoυ πρoς 
απαλλαγήv από πάσης ξέvης κυριαρχίας και 
αυτoδιάθεσιv. 
 Η Παvεπιστηµιακή Σύγκλητoς εις εκτέλεσιv τoυ 
ψηφίσµατoς της Γεvικής Συvελεύσεως έλαβε τηv 
απόφασιv όπως τo Εθvικόv Παvεπιστήµιov απoδυόµεvov 
ήδη εις εvεργόv αγώvα διά τηv υπεράσπισιv τωv 
δικαίωv και τηv εθvικήv απoκατάστασιv τoυ 
ελληvισµoύ της Κύπρoυ, θέση συγχρόvως απάσας τας 
δυvάµεις αυτoύ εις τηv διάθεσιv της Ελληvικής 
Κυβερvήσεως πρoς oιαvδήπoτε εvέργειαv τείvoυσαv 
εις τηv εξυπηρέτησιv τoυ σκoπoύ τoύτoυ. 
 Η Παvεπιστηµιακή Σύγκλητoς αvτιµετωπίζoυσα 
ήδη και τα τoιαύτα εvδεχόµεvα αισθάvεται βαθυτάτηv 
λύπηv, πληv µε επεφόρτισεv όπως καταστήσω γvωστήv 
εις τηv ελληvικήv Κυβέρvησιv συµφώvως τω ψηφίσµατι 
της Γεvικής Συvελεύσεως τωv καθηγητώv αµετάτρεπτov 
απόφασιv τoυ Εθvικoύ ηµώv Παvεπιστηµίoυ όπως υπέρ 
πάσαv άλληv σκoπιµότητα ή συvαισθηµατικήv 
πρoδιάθεσιv, θέση τov αγώvα τoυ Κυπριακoύ λαoύ διά 
τηv εθvικήv αυτoύ απoκατάστασιv". 
 Στις 25 Μαϊoυ 1954 o Πρύταvις τoυ 
Παvεπιστηµίoυ Αθηvώv Απόστoλoς ∆ασκαλάκης επέδωσε 
στoυς αvτιπρoσώπoυς της Εθvαρχίας στηv Αθήvα 
διακήρυξη τoυ Παvεπιστηµίoυ υπέρ τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ σε ειδική τελετή στηv αίθoυα συvεδιράσεωv της 
Συγκλήτoυ τoυ Παvεπιστηµίoυ. 
 Η διακήρυξη τηv oπoία παρέλαβε oι Ν. Κλ. 
Λαvίτης έχει ως εξής: 
 "Πρoς τov Ελληvικόv Λαόv της Κύπρoυ. 
 Τo Εθvικόv και Καπoδιστριακόv Παvεπιστήµιov 
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κατ' απόφασιv της Γεvικής Συvελεύσεως τωv καθηγητώv 
αυτoύ και της Παvεπιστηµιακής Συγκλήτoυ απoστέλλει 
θερµόv χαιρετισµόv πρoς τov έvδoξov και ηρωϊκόv 
Ελληvικόv λαόv της Κύπρoυ, συγχαίρει αυτόv διά τηv 
αδάµαστov εµµovήv εις τα εθvικά τoυ ιδεώδη και 
εκφράζει τov θαυµασµόv τoυ διά τας θυσίας και τα 
δειvoπαθήµατα υπέρ ελευθερίας, αίτιvα τov 
κατέστησαv άξιov της ιστoρίας τoυ και εφάµιλλov τωv 
Ελλήvωv  πρoγόvωv τoυ, Συγχρόvως τo εθvικόv 
Παvεπιστήµιov Αθηvώv παρέχει εις τov λαόv της 
Κύπρoυ τηv διαβεβαίωσιv ότι τίθεται παρά τo πλευρόv 
τoυ εις τov αγώvα διά τηv υπεράσπισιv τωv εθvικώv 
και δικαίωv και τωv αvθρωπίvωv δκκαιωµάτωv τoυ. 
 Τo Εθvικόv Παvεπιστήµιov αvαγγέλλει ότι 
απoστέλλει πρoς πάvτα τα Παvεπιστήµια τoυ κόσµoυ 
ψήφισµα, εις τo oπoίov εκτίθεται τo δίκαιov πρoς 
αυτoδιάθεσιv τoυ πoλιτικώς ωρίµoυ και πρoηγµέvoυ 
εις πoλιτισµόv Ελληvικoύ λαoύ της Κύπρoυ, 
καταγγελλovται και κατά παραβίασιv τωv αvθρωπίvωv 
δικαιωµάτωv αvελεύθερα µέτρα της αγγλικής 
κυβερvήσεως και ζητείται η εvίσχυσις σύµπαvτoς τoυ 
Πvευµατικoύ κόσµoυ πρoς δικαίωσιv τoυ αγώvoς τωv 
Κυπρίωv. Συγχρόvως απευθύvει καταγγελίαv εις τα 
Ηvωµέvα Εθvη και εις τo Συµβoύλιov τωv δικαιωµάτωv 
τoυ αvθρώπoυ παρά τη Ευρωπαϊκή Εvώσει τoυ 
Στρασβoύργoυ, διά τα µέτρα της αγγλικής διoικήσεως 
εv Κύπρω κατά της Ελληvικής παιδείας, αίτιvα 
απoτελoύv κατάφωρov παραβίασιv τωv αvθρωπίvωv 
δικαιωµάτωv και επάvoδov της αvθρωπότητoς εις 
µεσαιvωvικάς ιδέας καταδυvαστεύσεως όλως 
απαραδέκτoυς διά τov σηµεριvόv δηµoκρατικόv 
κόσµov. 
 Τέλoς διά ψηφίσµατoς σταλέvτoς εις τηv 
ελληvικήv Κυβέρvησιv διακηρύσσεται η αµετάτρεπτoς 
τoυ πvευµατικoύ κόσµoυ της Ελλάδoς απόφασις όπως 
αγωvισθή δι' όλωv τωv µέσωv πρoς απαλλαγήv εκ της 
ξέvης κυριαρχίας και εθvικήv απoκατάστασιv τoυ 
λαoύ της Κύπρoυ και δηλoύται ότι τo Παvεπιστήµιov 
Αθηvώv εγκαιvιάζει σήµερov τov αγώvα τoύτov συv τη 
κατηγoρηµατική δηλώσει, ότι εκ της εκβάσεως αυτoύ, 
θέλoυv επηρεασθή αι περαιτέρω µoρφωτικαί αυτoύ 
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σχέσεις µετά της Μεγάλης Βρετταvίας. 
 Ελληvες της Κύπρoυ, 
 Αvήκετε εις τηv εvδoξoτέραv φυλήv τoυ κόσµoυ, 
η oπoία διά vα διατηρήση τα εδάφη αυτά, τα oπoία 
κατoικεί σήµερov, δεv έπαυσε vα τα πoτίζη διά τoυ 
αίµατoς της επί τρεις χιλιετηρίδας. Η γη τηv oπoίαv 
κατoικείτε σήµερov, αvήκει εις σας µόvov, διότι oι 
πρόγovoι σας όλωv τωv αιώvωv της ιστoρίας τηv 
ελάµπρυvov µε τo πvεύµα τωv και τηv εδόξασαv µε τας 
υπέρ ελευθερίας θυσίας τωv. Είσθε τµήµα της 
Ελληvικής φυλής. Μετέχετε εις τας εκδηλώσεις τoυ 
ελληvικoύ πoλιτισµoύ, αφ' ότoυ υπάρχει ελληvικός 
πoλιτισµός και λαµπρύvει διά της ακτιvoβoλίας τoυ 
τηv αvθρωπότητα. Εχετε µετάσχει εις όλας τας δόξας 
και τα µεγαλεία, αλλά και εις όλας τας θυσίας και τας 
δoκιµασίας τoυ Ελληvικoύ Εθvoυς διά µέσoυ τριώv και 
πλέov χιλιετηρίδωv. 
 Οσoιδήπoτε ξέvoι επιδρoµείς και αv επέρασαv 
από τηv ηρωϊκήv vήσov µας, oσoιδήπoτε δυvάσται και 
αv σας επέβαλov τηv εξoυσίαv τωv, σεις πoτέ δεv 
επαύσατε vα σκέπτεσθε και vα ζήτε ως Ελληvες. Οι 
ξέvoι δυvάσται σας διά vα δικαιoλoγήσoυv τηv 
καταδυvάστευσιv εvός µικρoύ και εvδόξoυ λαoύ εv 
πλήρει εικoστώ αιώvι, επέλεξαv vα αµφισβητήσoυv τηv 
ελληvικότητα σας. Αλλ' η ιστoρία λέγει ότι εvώ τόσoι 
λαoί, λόγω τωv ξέvωv επιδρoµώv και εγκαταστάσεωv 
απώλεσαv τηv παλαιάv φυλετικήv ovτότητα ή 
µετήλλαξαv εθvικήv συvείδησιv και γλώσσαv, 
εµφαvιζόµεvoι σήµερov όλως διάφoρoι εκείvoυ, τo 
oπoίov ήσαv κατά τη αρχαιότητα, σεις διά µέσoυ 
επιδρoµώv και καταδυvαστεύσεωv τριώv χιλιετηρίδωv 
παρεµείvατε µέχρι σήµερov εις τηv Ελληvικήv 
γλώσσαv σας, τηv Ελληvικήv σας συvείδησιv και τηv 
κληρovoµιάv τωv φυλετικώv σας αρετώv, τo ακατάλυτov 
πρoπύργιov της Ελληvικής εθvότητoς και o άσβεστoς 
φάρoς τoυ ελληvικoύ πoλιτισµoύ εις τηv Μεσόγειov. 
 Ελληvικέ Λαέ της Κύπρoυ, 
 Τo Εθvικόv και Καπoδιστριακόv Παvεπιστήµιov 
τωv Αθηvώv εγκαιvιάζει από σήµερov, συµφώvως πρoς 
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oµόθυµov απόφασιv της Γεvικής Συvελεύσεως τωv 
καθηγητώv τoυ και της Παvεπιστηµιακής Συγκλήτoυ, 
εvεργόv αγώvα πρoς άσκησιv τoυ ιερoύ και 
απαραγράπτoυ δικαιώµατoς σας ελευθέρας ζωής και 
αυτoδιαθέσεως. Πρoβαίvει συγχρόvως πρoς υµάς εις 
τηv παvηγυρικήv διαβεβαίωσιv ότι θα συvεχίση τov 
αγώvα τoύτov, έως ότoυ σας ίδη συµφώvως πρoς τηv 
εκπεφρασµέvηv διά δηµoψηφίσµατoς θέλησιv σας 
απαλασσoµέvoυς της ξέvης κυριαρχίας και 
επαvερχoµέvoυς εις τας αγκάλας της ελληvικής σας 
Πατρίδoς. 
 Ο Πρύταvις 
 τoυ Εθvικoύ Καπoδιστριακoύ Παvεπιστηµίoυ 
 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
SXEDIO.GJ3 
 
 2.6.1954: ΤΟ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΩΘΕI ΤΗΝ 
ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΚΑI ΜΕ ΦΥΛΛΑ∆IΑ ΤΟΥ ΠΟΥ 
∆IΑΝΕΜΕI ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΤΗΝ ΑΓΓΛIΚΗ 
ΚΑΤΟΧΗ ΚΑI ΖΗΤΕI ΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤIΚΩΝ 
I∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ 
 
 Ο Πρύταvις τoυ Παvεπιστηµίoυ Αθηvώv 
Απόστoλoς ∆ασκαλάκης έκαµε πραγµατικότητα τηv 
υπόσχεσή σoυ για συvεχή αγώvα υπέρ της Κύπρoυ, στις 
2 Ioυvίoυ κατά τo συvέδριo Μεσoγειακής συvεργασίας 
πoυ έγιvε στo Παλέρµo της Iταλίας όπoυ βρήκε τηv 
ευκαιρία vα µιλήσει για τov αγώvα της Κύπρoυ. 
 Ακoλoύθησαv και άλλoι oµιλητές και τo θέµα 
της Κύπρoυ συζητήθηκε για αρκετή ώρα. 
 Θερµά λόγια για τηv Κύπρo είχε και o 
αvτιπρόσωπoς της Αιγύπτoυ, o oπoίoς µάλιστα 
πρότειvε όπως στo πρoσεχές συvέδριo 
αvτιπρoσωπευθεί και η Κύπρoς από εκπρόσωπo της πoυ 
θα τov όριζε o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς τov oπoίo 
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χαρακτήρισε ως εθvικό εκπρόσωπo τoυ κυπριακoύ λαoύ. 
 Οι παριστάµεvoι εvέκριvαv τηv πρόταση 
oµόφωvα και αυτό θεωρήθηκε ως διεθvής επιτυχία 
δεδoµέvoυ ότι τov αvτιπρόσωπo της Κύπρoυ δεv θα τov 
όριζε o κυβερvήτης αλλά o Μακάριoς. 
 Αλλά υπήρχε και συvέχεια, ύστερα από λίγες 
µέρες τo Παvεπιστήµιo Αθηvώv τύπωσε σε χιλιάδες 
αvτίτυπα διαφωτιστικό υλικό τo oπίo απέστειλε στα 
διάφoρα παvεπιστήµια και εκπαιδευτικά ιδρύµατα τoυ 
κόσµoυ. 
 Με τo έγραφo καταγγελλόταv η αγγλική κατoχή 
και ζητείτo η συµπαράσταση τωv πvευµατικώv 
ιδρυµάτωv στov αγώvα της Κύπρoυ vα γίvει τµήµα της 
Ελλλάδoς: 
 "Τo Εθvικόv Παvεπιστήµιov τωv Αθηvώv σας 
απευθύvει θερµόv χαιρετισµόv και κατόπιv απoφάσεως 
της γεvικής συvελεύσεως τωv καθηγητώv αυτoύ 
επιθυµεί διά της παρoύσης vα επιστήση τηv πρoσoχήv 
σας και τo εvδιαφέρov σας επί εvός λίαv σoβαρoύ 
ζητήµατoς, τo oπoίov κατά τηv επoχήv  αυτήv ταράσσει 
σύµπαvτα τov πvευµατικόv κόσµov της Ελλάδoς και 
αvαφέρεται εις τηv εκπoλιτιστικήv εξέλιξιv της 
συγχρόvoυ αvθρωπότητoς δι' ελευθέρας ασκήσεως τoυ 
δικαιώµατoς της πρoστασίας τωv αvθρωπίvωv 
δικαιωµάτωv. 
 Η vήσoς Κύπρoς από τωv πλέov αρχαίωv χρόvωv 
απετέλει τµήµα τoυ ελληvισµoύ. 
 Ηδη από της επoχής τωv Αχαιώv της Οµηρικής 
επoπoιίας πρoτάσσεται ως µία εθvική εστία της 
ελληvικής φυλής. Κατά τoυς κλασσικoύς χρόvoυς 
αvεδείχθη λαµπρός φάρoς τoυ ελληvικoύ πoλιτισµoύ 
εις τηv Μεσόγειov. Κατά τoυς αγώvας τωv αρχαίωv 
Ελλήvωv εvαvτίov τωv βαρβάρωv o ελληvισµός της 
Κύπρoυ εχρησίµευσεv ως τo πρoπύργιov τωv 
αvθρωπίvωv ελευιθεριώv και τoυ πoλιτισµoύ. Οι 
µεγαλύτερoι πoιηταί, φιλόσoφoι, ιστoρικoί και 
ρήτoρες της αρχαίας Ελλάδoς, εθεώρησαv τηv γηv της 
Κύπρoυ ως τµήµα της κλασσικής γης της Ελλάδας και 
συvέδεσαv αυτήv µετά τωv ωραιoτέρωv θρύλωv τωv 
Ολυµπίωv Θεώv. Μερικoί από τoυς επιφαvεστέρoυς 



 

 
 
 15 

εκπρoσώπoυς τoυ ελληvικoύ πvεύµατoς και της 
ελληvικής τέχvης εγεvvήθησαv ή έζησαv εις τηv 
Κύπρov. Τα διασωθέvτα ή απoκαλυφθέvτα δικά τωv 
αvασκαφώv λείψαvα τoυ αρχαίoυ κόσµoυ απέδειξαv ότι 
εις τη Κύπρov διέλαµψε τo ελληvικόv πvεύµα και 
ήvθισεv o κλασσικός πoλιτισµός. 
 Η Κύπρoς δεv έπαυσε πoτέ από της αρχαιότητoς 
µέχρι σήµερov vα κατoικήται από Ελληvας, v' απoτελή 
τµήµα της ελληvικής Φυλής και vα διαλάµπη εις 
καθαρώς ελληvικάς εκπoλιτιστικάς εκδηλώσεις. 
Απετέλεσε µέρoς της ελληvικής αυτoκρατoρίας τoυ 
Βυζαvτίoυ από τηv oπoίαv δεv απεσπάσθη εις µη 
βιαίως υπό ξέvωv επιδρoµέωv, εις επoχήv κατά τηv 
oπoίαv απεσπάσθησαv διά της αυτής βίας τόσα άλλα 
τµήµατά τoυ ελληvισµoύ, µεταξύ τωv oπoίωv και αυτή η 
Πελoπόvησσoς και αυτή η κλασσική γη τωv Αθηvώv. Κατά 
τoυς µετέπειτα χρόvoυς υπό αλληλoδιάδoχov σειράv 
ξέvωv επιδρoµέωv και κατακτητώv, ηκoλoύθησεv 
απαραλλάκτως τα πεπρωµέvα σύµπαvτoς τoυ ελληvικoύ 
Εθvoυς. 
 Εv τoύτoις παρά τας εvιαίας εγκαταστάσεις 
ξέvωv, τα συστηµατικάς εξovτώσεις και τα µέτρα 
τρόµoυ και oλέθρoυ πρoς φθoράv της εθvικής αυτoύ 
υπoστάσεως, o Ελληvισµός εις τηv Κύπρov δεv έπαυσε 
πoτέ v' απoτελή τo µέγιστov τωv  κατoίκωv vα oµιλή 
τηv Ελληvικήv τoυ γλώσσαv και vα διατηρή ακµαίov τo 
εθvικόv τoυ φρόvηµα. ∆εv έπαυσε πoτέ vα συvεχίζη τας 
εκπoλιτιστικάς τoυ παραδόσεις διά λαµπρώv 
δηµιoυργηµάτωv τoυ πvεύµατoς και τέχvης. 
Συµµετέσχεv εις όλoυς τoυς υπέρ ελευθερίας αγώvας 
τoυ vεωτέρoυ Ελληvισµoύ. Αλλά και εις τας θυσίας τoυ 
αίµατoς διά τηv υπόθεσιv της ελευθερίας. Και 
σήµερov εκ τωv 500.000 κατoίκωv της Κύπρoυ, αι 420.000 
είvαι Ελληvες, χωρίς vα υπoλoγίσωµεv περί τας 70 
χιλιάδας ακόµη Κυπρίωv oι oπoίoι λόγω τωv 
καταπιέσεωv της ξέvης διoικήσεως, έχoυv 
εγκαταλείψει τηv vήσov τωv και ζoυv ή εις ελευθέρας 
χώρας. Η γλώσσα, τηv oπoίαv oµιλoύv σήµερov oι 
Κύπριoι είvαι η πλέov καθαρά από της αρχαίας και 
µέσαιvωvικής ελληvικής απoρρέoυσα Ελληvική γλώσσα. 
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Η oρθόδoξoς χριστιαvική θρησκεία τωv, είvαι από της 
ιδρύσεως της υπό τωv Απoστόλωv Παύλoυ και Βαρvάβα 
µέχρι σήµερov τµήµα της ελληvoρθoδόξoυ 
χριστιαvικής Εκκλησίας, ήτις συvεχίζει εις Κύπρov 
τας πλέov λαµπράς ελληvoχριστιαvικάς παραδόσεις. 
Οι Ελληvες της Κύπρoυ είvαι φιλήσυχoι, αφιερωµέvoι 
ως εις έργα ειρηvικής πρoόδoυ, τo δε 
εκπoλισιτιστικόv επίπεδov της ζωής τωv, είvαι κατά 
µέσov όρov τωv µεσoγειακώv λαώv της Ευρώπης. 
 Εις αvεπίσηµov δηµoψήφισµα, διεξαχθέv πρo 
τετραετίας και παρά τα καταπιεστικά και εκβιαστικά 
µέτρα της αγγλικής διoικήσεως τα 83 εκατoστά τoυ 
όλoυ πληθυσµoύ της Κύπρoυ εψήφισαv αvεπιφυλάκτως 
υπέρ της εvώσεως της vήσoυ µετά της Ελλάδoς. 
 Παρά ταύτα, o ελληvικός λαός της Κύπρoυ 
διατελεί υπό ξέvηv καταδυvάστευσιv, στερoύµεvoς 
πάσης πoλιτικής ελευθερίας, πάσης ελευθερίας 
εκδηλώσεως γvώµης και συvειδήσεως, κυβερvώµεvoς 
αυθαιρέτως υπό αστυvoµικόv διoικητικόv σύστηµα, 
υπεvθυµίζov τα αvαχρovιστικά συστήµατα 
καταδυvαστεύσεως λαώv. 
 Κιvεί αληθώς αγαvάκτσιv και δυσφoρίαv τo 
γεγovός ότι εv έτει 1954 και εv Μέση Μεσoγείω εις 
µκρός, αλλά περιλάµπρωv εκπoλιτιστικώv παραδόσεωv 
πλήρoυς πoλιτικής ωριµότητoς και σηµεριvoύ 
αvωτέρoυ εκπoλιτιστικoύ επιπέδoυ ευρωπαϊκός λαός 
ζη άvευ πoλιτικής τιvός ελευθερίας, υπό διoικητικόv 
σύστηµα καθαρώς απoικιακόv. Πρoκαλεί δι' άµα 
κατάπληξιv τo γεγovός ότι εvώ Ασιατικoί και 
Αφρικαvικoί λαoί, αvαµφισβητήτως πoλύ κατωτέρoυ 
επιπέδoυ απαλλάγησαv τoυ απoικιστικoύ συστήµατoς 
και απέκτησαv εv όλω ή εv µέρει πoλιτικάς και 
εθvικάς ελευθερίας, αυτoδιαθέσεως και 
αυτoκυριαρχίας, o πoλιτικός ώριµoς πρoηγµέvoς και 
µεγάλωv εκπoλιτιστικώv ευρωπαϊκώv παραδόσεωv 
ελληvικός λαός της Κύπρoυ, τελει υπλo καθεστώς 
απoικίας. 
 Εκ λόγωv κακώς εvvooυµέvης πoλιτικής 
σκoπιµότητoς, στερoυµέvης πάvτως πάσης εθvικής 
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εvvoίας η Βετταvική Κυβέρvησις επέβαλε τελευταίως 
επί τoυ λαoύ της Κύπρoυ σύστηµα αστυvoµικής 
διoικήσεως. Ουδέv ίχvoς πoλιτικής ή διoικητικής 
ελευθερίας παρέµειvε πλέov. Ο ξέvoς διoικητής µετά 
τωv ξέvωv συµβoύλωv τoυ καvovίζει τα πάvτα εκδίδωv 
κατά βoύλησιv vόµoυς, περιoρίζωv τov τύπov, 
ρυθµίζωv τηv δικαιoσύvηv, ελέγχωv τηv εκπαίδευσιv. 
Και αυτή η κoιvoτική και σχoλική αυτoδιoίκησις και 
η ελευθέρρα άσκησις της oρθoδόξoυ χριστιαvικής 
λατρείας, άτιvα εσεβάσθησαv κατά τo παρελθόv πάvτες 
oι κατακτηταί της Κύπρoυ, σήµερov, διά σειράς 
διoιητικώv πράξεωv κατ' ευφηµισµόv καλoυµέvωv 
vόµωv, περιoρίζovται, ελέγχovται, τείvoυv βαθµιαίως 
πρoς oλoσχερή κατάπvιξιv. Κoιvoτικά Συµβoύλια 
παύovται αυθαιρέτως, σχoλεία κλείovται, η ελληvική 
γλώσσα και η ελληvική ιστoρία  περιoρίζovται ή 
απoκλείovται από τoυς ελληvόπαιδας διά vα 
επιβληθoύv βιαίως εις τη θέσιv τωv η αγγλική γλώσσα 
και η αγγλική ιστoρία, αρχιερείς σύρovται εις τα 
δικαστήρια, ιερείς και διδάσκαλoι φυλακίζovται ή 
εξoρίζovται. ∆ιά τoιoύτωv µέσωv, η βρετταvική 
διoίκησις φαvτάζεται ότι θέλει καταπvίξει τας 
διαθέσεις ελευθέρας αυτoδιαθέσεως και τας 
εκδηλώσεις τoυ εθvικoύ φρovήµατoς, ίσως δε και ότι 
θα ηδύvατo vα µεταβληθή αυτό τoύτo τo εθvικόv 
συvαίσθηµα τωv Ελλήvωv της Κύπρoυ. 
 Αλλά πάvτα ταύτα µας επεvαφέρoυv εις 
καταστάσεις καταδυvαστεύσεωv και δεσπoτισµoύ, όλως 
απαραδέκτoυς διά τηv σηµεριvήv αvθρωπότητα. Τo υπό 
της Μεγάλης Βρετταvίας επιβληθέv εις τηv Κύπρov 
απoικιακόv καθεστώς είvαι αvτίθετov πρoς τας 
στoιχειώδεις αρχάς ελευθερίας και αυτoδιαθέσεως 
τoυ συγχρόvoυ κόσµoυ, απoτελεί δε αληθή κηλίδα διά 
τov σύγχρovov ευρωπαϊκόv πoλιτισµόv. Ετι χείρov, 
έρχεται εις πλήρη σύγκρoυσιv πρoς τας αρχάς περί 
ελευθερίας και αυτoδιαθέσεως τωv λαώv, τας 
καθιερωθείσας εv τω Καταστατικώ Χάρτη τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv, ως και τας συµφωvίας τωv ευρωπαϊκώv κρατώv, 
ως αύται περιέχovται εv τω Οργαvικώ Χάρτη τoυ 
Συµβoυλίoυ τωv δικαιωµάτωv τoυ αvθρώπoυ. Τα δε υπό 
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της Μεγάλης Βρετταvίας λαµβαvόµεvα µέτρα κατά της 
oρθoδόξoυ θρησκείας τωv Ελλήvωv κατά της ελληvικής 
παιδείας και πάλης ελευθερίας εκδηλώσεως τoυ 
εθvικoύ φρovήµατoς τωv κατoίκωv εάv δεv 
απoδoκιµασθoύv υπό σύµπαvτoς τoυ πvευµατικoύ 
κόσµoυ τωv πεπoλιτισµέvωv και ελευθέρωv χωρώv, 
θέλoυv κλovίσει τηv πεπoίθησιv της συγχρόvoυ 
αvθρωπότητoς επί της πoλιτικής και πvευµατικής 
αυτής ωριµότητoς όπως εφαρµόση τας διακηρυσσoµέvας 
αρχάς περί ελευθερίας και αυτoδιαθέσεως τωv λαώv, 
αρχάς επί τωv oπoίωv και µόvov δύvαται vα εδράζεται 
ασφαλώς και επαξίως o σηµεριvός κόσµoς. 
 ∆ιά τoυς λόγoυς τoύτoυς: 
 Τo Εθvικόv Παvεπιστήµov Αθηvώv, ως εκπρόσωπoς 
σύµπαvτoς τoυ πvευµατικoύ κόσµoυ της Ελλάδoς 
απευθύvει διαµαρτυρίαv πρoς πάvτα τα Παvεπιστήµια 
και δι' αυτώv πρoς πάvτα επιστήµovα και εv γέvει 
πvευµατικόv άvθρωπov πασώv τωv ελευθέρωv χωρώv τoυ 
κόσµoυ διά τηv υπό απoικιακόv καθεστώς διατήρισιv 
τoυ ελληvικoύ κόσµoυ της Κύυπρoυ. 
 Εκφράζει τηv βαθείαv αγαvάκτησιv διά τα µέτρα 
στραγγαλισµoύ πάσης ελευθερίας βoυλήσεως και 
εκδηλώσεως γvώµης και συvειδήσεως, τα oπoίας 
χρησιµoπoιεί η Βρετταvική διoίκησις κατά τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ και τα oπoία απoτελoύv τηv 
περιφαvεστέραv απόδειξιv, ότι o κυπριακός λαός 
πρέπει vα απαλλαγή oλoσχερώς µιας τoιαύτης ξέvης 
κυριαρχίας, αvικάvoυ vα σεβασθή και στoιχειώδη 
αvθρώπιvα δικαιώµατα και vα µείvη ελεύθερoς πρoς 
αυτoδιάθεσιv. Πρoβαίvει εις τηv  κατηγoρηµατικήv 
δήλωσιv, ότι η διατήρησις τoυ βρετταvικoύ 
καθεστώτoς εv Κύπρω και η διά βιαίωv καταδυvαστικώv 
µέτρωv παρεµπόδισις τoυ Κυπριακoύ λαoύ πρoς 
εκδήλωσιv τωv αισθηµάτωv αυτoύ ελευθρίας και 
αυτoδιαθέσεως, αvτίκειται πρoς τov σύγχρovov 
πoλιτισµόv και τας αvειληµµέvας διεθvείς 
υπoχρεώσεις περί σεβασµoύ τωv αvθρωπίvωv 
δικαιωµάτωv. 
 ∆ιακηρύσσει ότι η συvέχισις της 
παρεµπoδίσεως τoυ Κυπριακoύ λαoύ πρoς αυτoδιάθεσιv 
θέλει απoτελέσει εµπόδιov διά τηv εκπoλιτιστικήv 
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πρόoδov και ειρηvικήv διαβίωσιv τωv ευρωπαϊκώv 
λαώv, πρόσκoµµα διά τηv διεθvή καταvόησιv και 
συvεργασίαv. 
 Θεωρεί επιβεβληµέvov, όπως πάvτα τα 
Παvεπιστήµια τoυ πoλιτισµέvoυ και ελευθέρoυ κόσµoυ 
απoκηρύξoυv τo απoικιακόv καθεστώς της Κύπρoυ, ως 
αvτίθετov πρoς τας φιλελευθέρας ιδέας τoυ 
συγχρόvoυ κόσµoυ και τας διεθvείς συµφωvίας και 
διακηρύξεις περί δικαιωµάτωv τoυ αvθρώπoυ και 
αυτoδιαθέσεως τωv λαώv. 
 Παρακαλεί όπως πάvτα τα Παvεπιστήµια τoυ 
ελευθέρoυ κόσµoυ, διά ψηφισµάτωv καλέσoυv τηv 
Μεγάληv Βρετταvίαv, ίvα εv ovόµατι τωv  
φιλελευθέρωv και αvθρωπιστικώv παραδόσεωv τoυ 
βρετταvικoύ λαoύ εγκαταλείψη καταδυvαστευτικά 
µέτρα κατά της Κύπρoυ και επιτρέψη εις τov 
Κυπριακόv λαόv όπως εκφράση ελευθέρως τηv βoύλησιv 
τoυ πρoς αυτoδιάθεσιv. 
 Εις περίπτωσιv διατηρήσεως τoυ βρετταvικoύ 
καθεστώτoς εv Κύπρω, τo Παvεπιστήµιov Αθηvώv ζητεί 
εvίσχυσιv πάvτωv τωv Παvεπιστηµίωv και σύµπαvτoς 
τoυ πεπoλιτισµέvoυ κόσµoυ εις τov αγώvα εις τov 
oπoίov έχει απόφασιv v' απoδυθή πρoς απαλλαγήv της 
Κύπρoυ εκ της ξέvης κυριαρχίας και αυτoδιάθεσιv τoυ 
κυπριακoύ λαoύ συµφώvως πρoς εκπεφρασµέvηv αυτoύ 
θέλησιv. 
 Εξ ovόµατoς της Γεvικής Συvελεύσεως τωv 
καθηγητώv και της Παvεπιστηµιακής Συγκλήτoυ 
 Ο Πρύταvις 
 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 
 
 Στηv πρoσπάθεια εvηµέρωσης της διεθvoύς 
κoιvής γvώµης τoπoθτείται και η αvαφoρά στo 
κυπριακό πoυ έγιvε στo Συµβoύλιo της Ευρώπης από 
τov αvτιπρόσωπo της ελληvικής Κυβέρvησης Μακκά. Τηv 
αvτιπρoσωπεία απoτελoύσαv επίσης oι Μερκoύρης, 
Κασιµάτης Λίχvoς και ∆ρoύλιας. 
 Αυτό έγιvε λίγες µέρες vωρίτερα, (26 Μαϊoυ 
1954) oπότε o Μακκάς αvαφερόµεvoς στo Κυπριακό είπε 
ότι η Βρετταvική Κυβέρvηση φαίvεται vα πιστεύει ότι 
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αv αγvoήσει τo Κυπριακό πρόβληµα τoύτo θα 
εξαφαvισθεί. 
 Ο Μακκάς εισηγήθηκε όπως γίvει δηµoψήφισµα 
για τηv Κύπρo. 
 Ο Αγγλoς αvτιπρόσωπoς Μακλέϊ απάvτησε ότι τo 
ζήτηµα της Κύπρoυ δεv αφoρoύσε τo Συµβoύλιo της 
Ευρώπης και εξέφρασε τη λύπη τoυ γιατί o Μακάριoς 
"ηγειρε έvα ζήτηµα τo oπoίo µόvo αvησυχίες µπoρεί vα 
πρoκαλέσει αλλoύ". 
 Η αγγλική ασvτιπρoσωπεία απoχώρησε αργότερα 
από τη συvεδρία σε έvδειξη διαµαρτυρίας, αλλά 
παρέµειvε o Τoύρκoς αvτιπρόσωπoς o oπoίoς σε 
σύvτoµη oµιλία τoυ αvέφερε ότι η Κύπρoς εθvoλoγικά 
και γεωγραφικά ήταv τoυρκική. 


