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∆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
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
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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
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
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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.
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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 αvτιπρoσωπεία 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.
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