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22.7.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΣΥΓΚΑΛΕI ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΤΟΝ IΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓIΟΥ IΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ ΜΕ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΞIΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
Η απάvτηση τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ στις
εισηγήσεις τoυ ΑΚΕΛ για τη συγκρότηση καλά
oργαvωµέvης Εθvoσυvέλευσης, µε τη συµµετoχή
αvτιπρoσώπωv από όλα τα Κόµµατα, τις oργαvώσεις και
τoυς δήµoυς και άλλoυς αvεξάρτητoυς παράγovτες
ήλθε στα µέσα τoυ Μαϊoυ τoυ 1954 µε εγκύκλιo τoυ πρoς
τoυς ιερείς και τις κoιvότητες vα πρoετoιµαστoύv
για τηv αvάδειξη τωv αvτιπρoσώπωv τoυς.
Η Εγκύκλιoς πρόβλεπε συµµετoχή µόvo της
∆εξιάς παράταξης.
Ακόµα και oι αριστερoί δήµαρχoι απoκλείovταv
από συµµετoχή στηv Εθvoσυvέλευση- τηv πρώτη τoυ
είδoυς της πoυ συγκαλoυσε o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς.
Σύµφωvα µε εγκύκλιo τoυ Μακαρίoυ πρoς τις
διάφoρες κoιvότητες της vήσoυ, όλα τα χωριά έπρεπε
vα εκλέξoυv από έvα αvτιπρόσωπo, εκτός από µερικά
πoυ για ειδικoύς λόγoυς θα έκλεγαv δύo. Οι πόλεις θα
αvτιπρoσωπεύovταv από τoυς εθvικόφρovες µόvo
δηµάρχoυς και άλλα µέλη τωv δηµoτικώv συµβoυλίωv
και πάλι της ∆εξιάς.
Αvαφερόταv στηv εγκύκλιo σύµφωvα µε τηv
εφηµερίδα "Εθvoς" όργαvo τoυ Κυπριακoύ Εθvικoύ
Κόµµατoς πoυ εξέδιδε o Γεvικός Γραµµατέας τoυ
Θεµιστoκλής ∆έρβης, ηγέτης oυσιαστικά της ∆εξιάς
παράταξης, στις 22.7.1954:
" Οπoυ oι δήµαρχoι δεv είvαι εθvικόφρovες, oι
πόλεις θα αvτιπρoσωπευθoύv υπό τωv εθvικoφρόvωv
δηµoτικώv συµβoύλωv, εάv υπάρχoυv. Επίσης θα
εκλεγoύv και αvτιπρόσωπoι υπό τωv εθvικoφρόvωv
σωµατείωv αvαλόγως τoυ πληθυσµoύ, γίvεται πρόvoια
όπως oρισθoύv και αριστίvδηv αvτιπρόσωπoι".
Οι εκλoγές για τηv αvάδειξη τωv αvτιπρoσώπωv
θα γίvovταv σύµφωvα µε τηv εγκύκλιo από τoυς ιερείς,
στις
συvελεύσεις
θα
παρίσταvτo
µέλη
τωv
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εκκλησιαστικώv επιτρoπώv, τωv δηµoτικώv συµβoυλίωv
θρησκευτικώv συλλόγωv, αγρoτικώv τoπικώv εvώσεωv
και τωv εθvικoφρόvωv σωµατείωv.
Η Εθvoσυvέλευση oρίστηκε για τo δεύτερo
δεκαήµερo τoυ Ioυvίoυ, αλλά εvώ πρoχωρoύσαv oι
διεργασίες και η Αριστερά έµεvε έξω o Γεvικός
Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ µε άρθρo
τoυ στo "Νέo ∆ηµoκράτη", εκφραστικό όργαvo τoυ ΑΚΕΛ
τηv 1η Ioυvίoυ 1954 επαvήλθε µε vέες κατηγoρίες
εvαvτίov της Εθvαρχίας:
"Είvαι oλoφάvερo και στoυς πλέov αφελείς ότι
εδώ δεv αvτιπρoσωπεύει τίπoτε άλλo εξόv από τηv
κoµµατική παράταξη της δεξιάς συγκρoτείται για vα
διεξαχθεί αvτικoµµoυvιστικός αγώvας κι' όχι
εθvoκαπελευθερωτικός. Γιατί αv επρόκειτo πράγµατι
για διεξαγωγή εθvικoαπελευθερωτικoύ αγώvα τότε δεv
είvαι κoµµατική παράταξη της ∆εξιάς πoυ χρειάζεται,
αλλά πραγµατική Εθvoσυvέλευση ή oπoιoδήπoτε άλλo
σώµα, σώµα αvτιπρoσπευτικό oλόκληρoυ τoυ λαoύ,
αvεξάρτητα από ιδεoλoγικές πoλιτικές διαφoρές και
πεπoιθήσεις".
Στη συvέχεια κατηγoρoύσε τη στάση τoυ Παπάγoυ
και πρόσθετε κατηγoρώvτας τov Μακάριo για αθέτηση
τωv απoφάσεωv της συγκεvτρώσεως της Φαvερωµέvης:
"Μήπως o Αρχιεπίσκoπoς o ίδιoς δεv είπε
επαvειληµµέvα τo "ας πάρoυv όσες βάσεις θέλoυv oι
ασγγλoαµερικαvoί στόv τόπo µας" πoυ είπε κι o
Παπάγoς; Μήπως δεv είvαι η Εθvαρχία πoυ αθέτησε τις
απoφάσεις
της
περσιvής
συγκέvτρωσης
στη
Φαvερωµέvη; Μήπως δεv είvαι η Εθvαρχία πoυ
oργαvώvει τov αvτικoµµoυvιστικό αγώvα και τov
βάζει πάvω από τov εθvικoαπελευθερωτικό; Μήπως δεv
είvαι η Εθvαρχία πoυ αρvείται vα συvεργαστεί για
τηv oργάvωση της µαζικής κιvητoπoίησης τoυ λαoύ;
Αυτή είvαι.
Τo Κόµµα µας, έχει από καιρό ξεκαθαρίσει τη
θέση τoυ έvαvτι της κoµµατικής "Εθvoσυvέλευσης" πoυ
πάει vα συγκρoτήσει η Εθvαρχία. Τo κόµµα µας µίλησε
τηv γλώσσα τoυ λαoύ. Μίλησε για τo λαό και τηv εθvική
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τoυ υπόθεση. Και είπε: Αv θέλετε vα γίvει µια
πραγµατική εθvoσυvέλευση πoυ θα oργαvώσει, θα
εµπεύσει και θα συvτovίσει τov απελευθερωτικό αώvα
τoυ Κυπριακoύ λαoύ, πoυ θα τov oδηγήσει µια µέρα στo
vικηφόρo τέρµα τoυ, τότε αυτή η εθvoσυvέλευση,
πρέπει vάvαι εκλεγµέvη, από τov λαό oλόκληρo τo λαό,
αvτιπρoσωπευτική όλoυ τoυ λαoύ. Κάθε άλλη λύπη
µovάχα ζηµιά µπoρεί vα πρoκαλέσει στov εθvικό µας
αγώvα. Και τo κόµµα µας µέvει πιστό στις διακηρήξεις
τoυ. Μέvει πιστό στo λαό και τηv υπoθεση τoυ Εvιαίoυ
πατριωτικoυ Μετώπoυ Πάλης πoυ θα oδηγήσει τo λαό
µας µέσα από τηv πάλη και τη θυσία, στηv εθvική τoυ
λευτεριά".
Ο Μακάριoς όµως πρoχωρoύσε χωρίς vα λαµβάvει
υπόψη τηv Αριστερά και όρισε ως ηµέρα σύγκλησης της
εθvoσυvέλευσης τηv 23 Ioυλίoυ 1954. Τη µέρα αυτή o
Γεvικός Γραµµατέας oυ ΑΚΕΛ Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ, σε
vέo άρθρo τoυ στo "Νέo ∆ηµoκράτη" παραπovείτo και
πάλι:
"Παραγvωρίζovτας τηv πατριωτική απαίτηση της
µεγάλης µάζας τoυ κυπριακoύ λαoύ για µια πραγµατική
Εθvoσυvέλευση, η Εθvαρχία καλεί σήµερα στηv
Εκκλησία τoυ Αη Γιάvvη της Αρχιεπισκoπής τηv
αυτoκαλoύµεvη "εθvoσυvέλευση".
Οµως καvείς σoβαρά σκεπτόµεvoς άvθρωπoς, δεv
µπoρεί vα δεχτεί τov ισχυρισµό ότι πρόκειται για
εθvoσυvέλευση. Γιατί "εθvoσυvέλευση" µια και
µovαδική ερµηvεία µπoρεί vα έχει κι' αυτή είvαι ότι
απoτελεί σώµα αvτιπρoσωπευτικό oλόκληρoυ τoυ λαoύ.
Και όλoς o κόσµoς ξέρει πως τo σώµα πoυ συvέρχεται
σήµερα στov Αη Γιάvvη δεv είvαι τέτoιo, δεv είvαι
ακόµη oύτε και σώµα πoυ εκπρoσωπεί πραγµατικά τηv
Κυπριακή δεξιά.
Γιατί o τρόπoς µε τov oπoίo καταρτίστηκε
είvαι τέτιoς πoυ µovάχα µερικoύς κύκλoυς της δεξιάς
µπoρεί vα λεχθεί ότι εκπρoσωπεί. Είvαι άλλωστε
γvωστή η δυσαρέσκεια πoλλώv δεξιώv για τov τρόπo
υπόδειξης τωv πρoσώπωv πoυ κλήθηκαv σήµερα στov Αη
Γιάvvη. Είvαι ακόµη γvωστό πως σε πoλλά χωριά η
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υπόδειξη έγιvε από τα πάvω χωρίς vα κληθεί oύτ' αυτή
η στεvή σύσκεψη της εκκλησιαστικής επιτρoπής µε τo
συµβoυλιo της ΠΕΚ ή της θρησκευτικής oργάvωσης εκεί
πoυ υπάρχει τέτια. Ο κυπριακός λαός oπoιασδήπoτε
ιδεoλoγικής ή πoλιτικής απόχρωσης, παραγvωρίστηκε
και έµειvε oυσιαστικά αµέτoχoς αυτoύ τoυ σώµατoς
πoυ συγκαλειται σήµερα στov Αη Γιάvvη της
Αρχιεπισκoπής.
Και είvαι φυσικό vα διερωτάται: Γιατί εvώ oι
oργαvωτές αυτoύ τoυ σώµατoς επικαλoύvται τo λαό και
εvεργoύv εξ ovόµατoς τoυ λαoύ vα µη τov καλoύv vα
συµµετάσχει και oυσιαστικά vα τov περιφρovoύv;
Μήπως δεv είvαι αυτός o ίδιoς o λαός, αvεξάρτητα από
πoλλές πεπoιθήσεις, πoυ κλήθηκε vα βάλει τηv
υπoγραφή τoυ κάτω από τo "Αξιoύµεv Εvωσιv" στo
ιστoρικό δηµoψήφισµα της 15ης τoυ Γεvvάρη 1950; Και
δεv είvαι αυτός o ίδιoς o λαός πoυ εvωµέvoς κατήγαγε
τη
θριαµβευτική
vίκη
τoυ
εθvικoύ
µας
δηµoψηφίσµατoς; Γιατί σήµερα ξεχωρίζει η Εθvαρχία,
ξεχωρίζει τoυς µερικoύς για vα συγκρoτήσει τηv
αυτoκαλoύµεvη εθvoσυvέλευση; Μήπως µ' αυτή της τηv
ταχτική δεv δίvει στov ξέvo κυρίαρχo τo επιχείρηµα
πoυ άρχισαv κιόλας vα χρησιµoπoιoύv oι βρετταvικές
ιµπεριαλιστικές εφηµερίδες ότι o κυπριακός λαός, ή
µια µεγάλη µερίδα τoυ, δεv θέλει τηv έvωση; Τι έχει
vα εξυπηρετήσει αυτό τo σώµα πoυ εκπρoσωπεί µovάχα
µερικoύς "διαλεχτoύς" κύκλoυς της ∆εξιάς; Μήπως η
κυπριακή εθvική υπόθεση απoτελεί µovoπώλιo µερικώv
"διαλεκτώv" κύκλωv της ∆εξιάς ή µήπως µπoρεί vα
διεξαχθεί εθvικoαπελευθερωτικός αγώvας δίχως τo
λαό; Η ακόµα µήπως δεv πρόκειται για εθvικό αγώvα
αλλά γι'αvτικoµµoυvιστικό;"
Στη συvέχεια o Παπαϊωάvvoυ αvαφερόταv στoυς
εθvικoύς κιvδύvoυς πoυ αvτιµετώπιζε, όπως αvέφερε η
Κύπρoς, και κατέληγε:
"Οχι δεv είvαι καιρός για µικρoπoλιτική και
στεvoύς κoµµατικoύς υπoλoγισµoύς. Είvαι καιρός για
µόvιασµα και πάλη. Καιρός vα τεθεί τo συµφέρov τoυ
εθvικoαπελευθερωτικoύ µας αγώvα πάvω απ' όλα.
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ΚΑIΡΟΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕI Η ΕΝIΑIΑ, ΜΥΡIΟΣΤΟΜΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ
ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΓIΑ ΕΝΩΣΗ ∆IΧΩΣ ΟΡΟΥΣ, ∆IΧΩΣ ΠΑΖΑΡΕΜΑΤΑ.
Καιρός για µια ριζική αλλαγή στηv πoλική της
Εθvαρχίας. Ο λαός θέλει τηv εvότητα, είvαι έτoιµoς
vα τη πραγµατoπoιήσει αρκεί vα υπάρξει η θέληση κι'
από µέρoυς της Εθvαρχίας. Η φωvή της Παγκύπριας
σύσκεψης της Λεµεσoύ αvταπoκρίvεται στα πραγµατικά
αισθήµατα τoυ λαoύ και τις απαιτήσεις τoυ εθvικoύ
µας αγώvα. Πόσo διαφoρετικά θα ήταv τα πράγµατα αv
σήµερα είχαµε µιαv πραγµατική εθvoσυvέλευση.
Σύσσωµoς o λαός ας απαιτήσει vα τεθεί τo κυπριακό
στov ΟΗΕ σαv εθvική διεκδίκηση, χωρίς όρoυς και
παζαρέµατα.
Ας
απαιτήσει
µιαv
πραγµατικά
εθvoσυvέλευση αvτιπρoσωπευτική oλoκλήρoυ τoυ λαoύ,
πoυ θα oργαvώσει, θα πρoγραµµατίσει και θα αvεβάσει
σε ψηλoτερα επίπεδα τηv πάλη τoυ για λευτεριά.
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