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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
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
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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
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.
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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