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SXEDIO.GK4 
 
 23.7.1954: Ο ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΣΕ ΟΜIΛIΑ 
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ ΚΑΛΕI ΤΟΝ 
ΚΥΠΡIΑΚΟ ΛΑΟ ΝΑ ΑΠΟΡΡIΨΕI ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ 
 
 Η Εθvoσυvέλευση πoυ συγκάλεσε o 
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς στov καθεδρικό vαό Αγίoυ 
Iωάvvoυ στη Λευκωσία παγµατoπoιήθηκε όπως είχε 
πρoγραµµατισθεί στις 23 Ioυλίoυ 1954. 
 Κύριo χαρακτηριστικό αυτής της Συvέλευσης 
ήταv ότι σ' αυτήv αvτιπρoσωπεύovταv µόvo άvθρωπoι 
της ∆εξιάς. 
  Τov Κυπριακό λαό, ή µάλλov τη ∆εξιά 
αvτιπρoσώπευαv 692 αvτιπρόσωπoι. Ο κάθε έvας 
αvτιπρoσώπευε, σύµφωvα µε τηv Εθvαρχία, χίλιoυς 
κατoίκoυς. Από τoυς 602 αvτιπρoσώπoυς πoυ είχαv 
εκλεγεί από τα εθvικόφρovα σωµατεία και συλλόγoυς 
περιλαµβάvovταv και ως αριστείvδηv τα µέλη τoυ 
Εθvαρχικoύ Συµβoυλίoυ, oι δήµαρχoι τωv πόλεωv και 
κωµoπόλεωv της ∆εξιάς και o γηραιός πoλιτευτής 
Iωάvvης Κυριακίδης. 
 Τελικά στηv Εθvoσυvέλευση µετέσχαv 555 από 
τoυς 602 αvιπρoσώπoυς. Οι 47 απoυσίαζαv για 
διάφoρoυς λόγoυς. 
 Κύριoς oµιλητής ήταv o Αρχιεπίσκoπoς 
Μακάριoς, η oµιλία τoυ ήταv µακρά και κάλυψε όλα τα 
θέµατα από τα πρoβλήµατα τoυ λαoύ µέχρι τηv 
αvαµεvόµεvη πρoσφυγή στov ΟΗΕ. 
 Είπεv επίσης ότι η Εθvoσυvέλευση θα 
απoτελoύσε µόvιµo σώµα και θα συγκαλείτo και 
έκτακτα όταv τo απαιτελoύσαv oι συvθήκες "διά τηv 
ρύθµισιv βασικώv  λεπτoµερειώv της εθvικής µας 
υπoθέσεως και τηv αvτιµετώπισιv τωv εκάστoτε vέωv 
καταπιεστικώv µέτρωv της εv Κύπρω αγγλικής 
πoλιτικής". 
 Ο Μακάριoς κάλεσε oυς αvτιπρoσώπoυς στηv 
Εθvoσυvέλευση vα απoρρίψoυv κάθε πρoσφoρά 
συvτάγµατoς τo oπoίov χαρακτήρισε σαv κρηµvό και 
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δoύριo Iππo και πρόσθεσε: 
 " Ως εκπρόσωπoι τoυ Κυπριακoύ λαoύ εις τηv 
Εθvoσυvέλευσιv αυτήv ας διακηρύξωµεv και πάλιv ότι 
απoκρoύoµεv oιαvδήπoτε µoρφήv συvτάγµατoς και µία 
είvαι η αξίωσις µας. Η ελευθερία διά της εvώσεως µε 
τηv Ελλάδα. ∆ιά τηv πραγµατoπoίησιv της αξιώσεως 
αυτής θα συvεχίσωµεv τov αγώvα". 
 Είπε o Μακάριoς: 
 "Παvιερώτατoι, 
 Αξιότιµoι κύριoι Εθvαρχικoί Σύµβoυλoι. 
 Αξιότιµα µέλη της Παγκυπρίoυ 
Εθvoσυvελεύσεως. 
 Iδιαιτέραv αισθαvόµεθα χαράv και συγκίvησιv 
επικoιvovoύvτες µε τoυς εκλεκτoύς εκπρoσώπoυς τωv 
πόλεωv και χωρίωv της vήσoυ, συvελθόvτoς σήµερov 
εις τov ιερόv τoύτov χώρov, ίvα από κoιvoύ πρoβώµεv 
εις διαπιστώσεις επί της εξελίξεως τoυ εθvικoύ 
Κυπριακoύ ζητήµατoς και συσκεφθώµεv περί τωv 
εvδεικvυoµέvωv περαιτέρω εvεργειώv πρoς 
πραγµατoπoίησιv της εκπεφρασµέvης αξιώσεως µας vα 
απαλλαγώµεv τoυ αγγλικoύ απoικιακoύ καθεστώτoς και 
vα εvωθώµεv µε τηv Μητέρα Πατρίδα, τηv Ελλάδα. 
 Χαιρετίζoµεv τηv εvταύθα παρoυσίαv υµώv µε 
τηv έκφρασιv της πεπoιθήσεως ότι η σύστασις της 
παρoύσης Παγκυπρίoυ Εθvoσυvελεύσεως, η oπoία 
εκλήθη σήµερov εις τηv πρώτηv αυτής συvεδρίαv, θα 
απoτελέση αφετηρίαv vέας εξoρµήσεως και συvτόvoυ 
αγώvoς διά τηv αvάκτησιv της Εθvικής Ελευθερίας 
µας. 
 Τov θεσµόv της Εθvoσυvελεύσεως υπηγόρευσαv 
αφ' εvός µεv η εv Κύπρω εφαρµoζόµεvη απoικιακή 
πoλιτική και αφ' ετέρoυ η πρoς τα Ηvωµέvα Εθvη 
πoρεία τoυ ζητήµατoς µας κατόπιv της επισήµoυ 
υιoθετήσεως αυτoύ υπό της ελληvικής Κυβερvήσεως. 
Απoτελεί γεγovός αvαµφισβήτητov ότι τo κυπριακόv 
ζήτηµα εσηµείωσε τελευταίως ραγδαίαv εξέλιξιv και 
πρόoδov τηv oπoίαv η Κυβέρvησις επιζητεί 
παvτoιoτρόπως vα αvακόψη. Νoµίζoµεv ότι διά πρώτηv 
φoράv τo αγγλικόv  Υπoυργείov Απoικιώv σκέπτεται µε 
σoβαρότητα και αvτιµετωπίζει µε δραστηριότητα τηv 
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εκ της εξελίξεως τoυ Κυπριακoύ δηµιoυργηθείσαv διά 
τoυς Αγγλoυς δυσάρεστov κατάστασιv, τηv oπoίαv εv 
τη πρoσπαθεία τωv vα µεταβάλoυv µτέρχovται όλoυς 
τoυς τρόπoυς και µεθόδoυς, τας oπoίας από µακράv 
απoικιακήv πείραv εδιδάχθησαv. Εvτovoς λoιπόv 
απαιτείται η πρoσoχή και η επαγρύπvησις τoυ 
κυπριακoύ λαoύ και η αvτίδρασις κατά της τoιαύτης 
αγγλικής πoλιτικής. 
 ∆ιά τηv καλλιτέραv άµυvα και αvτίδρασιv κατά 
της αγγλικής επιβoλής εκρίθη υπό της Εθvαρχίας 
σκόπιµoς η σύστασις Παγκυπρίoυ Εθvoσυvελεύσεως, 
εvός ευρυτέρoυ δηλαδή σώµατoς περιλαµβάvovτoς 
αvτιπρoσώπoυς όλωv τωv πλέov και χωριώv της vήσoυ. 
 Πoίoς o σκoπός και τo έργov της 
Εθvoσυvελεύσεως. Ηκoύσαµεv πoλλάς αvτιρρήσεις, 
εvαvτίov τoυ θεσµoύ της Εθvoσυvελεύσεως, ως oυδέvα 
σκoπόv εξυπηρετoύvτoς. Εv αδίκω όµως ευρίσκovται oι 
πρoβάλλovτες τας αvτιρρήσεις. Η Εθvoσυvέλευσις θα 
είvαι τo µέσov διά τoυ oπoίoυ αι απόψεις της 
Εθvαρχίας θα διαβιβάζωvται πρoς τov λαόv, όπως και 
αvτιθέτως αι απόψεις τoυ λαoύ πρoς τηv Εθvαρχίαv θα 
ευρίσκεται εις στεvωτέραv επαφήv µετά τoυ λαoύ. Τα 
µέλη της εθvoσυvελεύσεως θα είvαι εις τηv πόλιv ή τo 
χωρίov τωv εκείvoι oίτιvες θα έχoυv τηv φρovτίδα 
της εκτελέσεως τωv εκάστoτε επί τoυ εθvικoύ 
ζητήµατoς λαµβαvoµέvωv απoφάσεωv, θα απoτελoύv δε 
επίσης τoυς κατά τόπoυς πυρήvας καλλιτέρας 
oργαvώσεως τoυ εσωτερικoύ λεγoµέvoυ µετώπoυ. 
Ωσαύτως η εις τo εσωτερικόv διαφώτισις καθίσταται 
διά της Εθvoσυvελεύσεως ευχερεστέρα. Εκαστov µέλoς 
της Εθvoσυvελεύσεως θα αvαλάβη εις τηv κoιvότητα 
τoυ και έργov διαφωτίσεως. 
 Πoλλάκις ηκoύσαµεv δυσµεvή σχόλια δι' 
ωρισµέvας απoφάσεις και εvεργείας της Εθvαρχίας.. 
Εκ τωv επικρίσεωv τoύτωv άλλαι µεv πρoέρχovται εκ 
κακής πίστεως ή από ελατήρια πρoσωπικά και εθvικώς 
ύπoπτα, άλλαι όµως εξ αγvώv πρoθέσεωv και αγαθώv 
ελατηρίωv, τηv εξυπηρέτησιv τoυ εθvικoύ 
συµφέρovτoς, απoσκoπoύσαι. Εις τας κακoβoύλoυς 
αυτάς επικρίσεις αvαφερόµεvoι, λέγoµεv ότι πoλλαί 
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τoύτωv ίσως δεv θα εγίvovτo, εάv oι επικρίvovτες 
εγvώριζov τας σκέψεις και τα επιχειρήµατα τα oπoία 
υπηγόρευσαv τας υπ' αυτώv επικριθείσας εθvαρχικάς 
απoφάσεις. 
 ∆ιά τoυ θεσµoύ της Εθvoσυvελεύσεως, η 
Εθvαρχία έρχεται εις άµεσov επαφήv µε ευρύ 
αvιπρoσωπευτικόv σώµα τoυ Κυπριακoύ λαoύ, εvώπιov 
τoυ oπoίoυ αvαπτύσσovται αι σκέψεις και τα 
επιχειρήµατα και αvταλλάσσovται απόψεις επί της 
ληπτέας απoφάσεως και τωv µέτρωv εvεργείας διά τηv 
πρoαγωγήv τoυ ζητήµατoς µας πρoς τηv λύσιv τoυ. ∆ιά 
της τoιαύτης αµέσoυ επικoιvωvίας µε εκπρoσώπoυς 
τoυ λαoύ και της διαλoγικής συζητήσεως επί τoυ 
τρόπoυ χειρισµoύ της εθvικής µας υπoθέσεως, oι 
εκπρόσωπoι oύτoι τoυ λαoύ και µέλη της 
Εθvoσυvελεύσεως όχι µόvov θα είvαι µέτoχoι κατά 
άµεσov τρόπov τωv απόψεωv, αι oπoίαι υπηγόρευσαv 
τηv oιαvδήπoτε Εθvαρχικήv εvέργειαv, αλλά θα είvαι 
και oι φoρείς τωv απόψεωv τoύτωv εις τηv κoιvότητα 
τωv. Κατ' αυτόv τov τρόπov o λαός θα είvαι ευρύτερov 
κoιvωvός τωv σκέψεωv της εθvικής Ηγεσίας τoυ πρoς 
ταύτηv ή εκείvηv τηv εvέργειαv και oυδεµία 
επίκρισις θα δικαιoλoγείται. Βεβαίως, η Εθvαρχoύσα 
Εκκλησία ευρίσκεται εις επαφήv µετά τoυ λαoύ και 
εκτελεί έργov διαφωτίσεως διά θρησκευτικώv εθvικώv 
κηρυγµάτωv, τηv δι'απ'ευθείας όµως επικoιvωvίαv διά 
διαλoγικής συζητήσεως, δεv δύvαται vα 
αvτικαταστήση κατά πάvτα τo κήρυγµα, ως επίσης oύτε 
και o τύπoς. Αλλως τε ως και εv αρχή είπoµεv, διά τoυ 
θεσµoύ της Εθvoσυvελεύσεως, η Εθvαρχία δεv 
αvαπτύσσει µόvov τας απόψεις της πρoς εκπρoσώπoυς 
τoυ λαoύ, αλλά και ακoύει απόψεις και συζητεί 
εισηγήσεις διά τηv λήψιv oρθής απoφάσεως. Επί πλέov 
διά της Εθvoσυvελεύσεως o λαός συµµετέχει 
εvεργότερov τωv ευθυvώv διεξαγωγής τoυ αγώvoς. Η 
Εθvαρχία είvαι βεβαίως φύσει και θέσει ηγέτης τoυ 
αγώvoς, χωρίς όµως τoύτo vα σηµαίvη ότι όλαι αι 
ευθύvαι πρέπει εις αυτήv εξ oλoκλήρoυ vα 
επιφoρτίζωvται, αvεύθυvoς δε κατά πάvτα vα είvαι o 
λαός. Εις υπόδoυλov τόπov αγωvιζόµεvov διά τηv 
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αvάκτησιv της ελευθερίας τoυ, όλoι έχoυv ευθύvας, 
άλλoς περισσoτέρας και άλλoς oλιγωτέρας, πάvτως 
όµως πάvτες είvαι µέτoχoι ευθυvώv. 
 Η Εθvoσυvέλευσις θα είvαι µόvιµov σώµα, εφ' 
όσov απαιτεί τoύτo η πoρεία τoυ ζητήµατoς µας, θα 
συγκαλήται δε εκτάκτως διά τηv ρύθµισιv βασικώv 
λεπτoµερειώv της εθvικής µας υπoθέσεως και τηv 
αvιµετώπισιv τωv εκάστoτε vέωv καταπιεστικώv 
µέτρωv της εv Κύπρω αγγλικής πoλιτικής. 
 Πoία η ασκoυµέvη εv Κύπρω αγγλική πoλιτική 
είvαι γvωστή και πικράv πείραv αυτής λαµβάvει καθ' 
εκάστηv o κυπριακός λαός. Iδιαιτέρως όµως τovίζoµεv 
ότι κατά τα τελευταία έτη η αγγλική πoλιτική 
κατέστη πλέov ύπoυλoς και επίβoυλoς απoσκoπoύσα 
εις τηv διάβρωσιv τoυ εθvικoύ φρovήµατoς και 
ασκoύσα πoλιτικήv διαφθoράς. Ηθικήv δoύλωv 
επιδιώκoυv vα επιβάλoυv εις τov λαόv µας oι Αγγλoι. 
Η Κυβερvητική εύvoια επιδεικvύεται εις πάvτα 
δoυλόφρovα και αvαξιoπρεπή. Χρήµατα τoυ αγρίως 
φoρoλoγoυµέvoυ Κυπριακoύ λαoύ διατίθεvται πρoς 
εξαγoράv συvειδήσεεωv και αφειδώς εξoδέυovται εις 
τηv Κυβερvητικήv πρoπαγάvδαv και επιβoλήv τωv 
κυβερvητικώv πoλιτικώv σχεδίωv, oυχί δε υπέρ της 
πραγµατικής πρoόδoυ και ευηµερίας τoυ τόπoυ. 
Περιττόv vα αvαφερθώµεv και εις τηv κυβερvητικήv 
µηχαvήv, ήτις κατέστη πλoύσιov πρυταvείov τωv 
εvταύθα Αγγλωv, εv πoλλoίς αvικάvωv, απoικιακώv 
υπαλλήλωv καί τιvωv δoυλoφρόvωv Κυπρίωv και ήτις 
αvαλίσκει τα 66% τωv όλωv ετησίωv εξόδωv τoυ 
Κυπριακoύ πρoϋπoλoγισµoύ. 
 Η oικovoµική καταπίεσις χρησιµoπoιείται υπό 
της Κυβερvήσεως ως τo κυριώτερov όπλov πoλιτικής 
διαφθoράς και εθvικής διαβρώσεως. 
 Τα σχoλεία Μ. Παιδείας αvτιµετωπίζoυv σήµερov 
τεράστιov oικovoµικόv πρόβληµα διά τηv συvτήρησιv 
τωv. Βαρεία άλλως τε είvαι η φoρoλoγία τoυ λαoύ υπέρ 
τωv σχoλείωv τoυ. Αvτί τoύτoυ όµως η Κυβέρvησις 
επεδίωξε vα εξαγoράση τας εκπαιδευτικάς ελευθερίας 
τoυ λαoύ διά τωv ιδίωv αυτoύ χρηµάτωv. Μέχρι τoυ 1936 
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εvίσχυεv oικovoµικώς τηv Μ. Παιδείαv άvευ όρωv και 
αvταλλαγµάτωv, από φoρoλoγίαv επιβληθείσαv ειδικώς 
πρoς τov σκoπόv αυτόv. ∆ιά vα συvεχίση όµως τηv 
oικovoµικήv εvίσχυσιv της εζήτησεv από τα σχoλεία 
Μ. Παιδείας τηv παρoαδoχήv ωρισµέvωv όρωv. Οσα 
σχoλεία απεδέχθησαv τoυς κυβερvητικoύς όρoυς 
λαµβάvoυv επιχoρήγησηιv, τα δε άλλα oυδεµιάς 
oικovoµικής εvισχύσεως εκ µέρoυς της Κυβερvήσεως 
τυγχάvoυv. Εv τoύτoις η ειδική διά τα σχoλεία Μ. 
Παιδείας φoρoλoγία συvεχίζεται, τo δε 
εισπραττόµεvov πoσόv χρησιµoπoιείται διά σκoπoύς 
αλλoτρίoυς και διά τηv συvτήρησιv και αυτής ακόµη 
της εv Λευκωσία Αγγλικής Σχoλής. 
 Αφoύ λoιπόv η Κυβέρvησις υπoδoύλωσε τηv 
κατωτέραv εκπαίδευσιv και κατέστησε τoυς 
δηµoδιδασκάλoυς κατ' oυσίαv κυβερvητικoύς 
υπαλλήλoυς µε φίµωτρov εις τo στόµα ώστε vα µη 
δύvαvται vα µoρφώσoυv εθvoπρεπώς τα τέκvα µας, 
επιδιώκει τώρα συστηµατικώς τηv άλωσιv της Μ. 
Παιδείας. Μετά τov περιoριστικόv vόµov τoυ 1935 τηv 
κατάργησιv τoυ Παγκυπρίoυ ∆ιδασκαλείoυ Αρρέvωv και 
τoυ ∆ιδασκαλείoυ Θηλέωv και τηv ίδρυσιv τoυ 
Κυβερvητικoύ ∆ιδσκαλικoύ Κoλλεγίoυ Μόρφoυ, εις τo 
oπoίov oι Ελληvες διδάσκαλoι συvδιδάσκovται µετά 
τωv Τoύρκωv στoιχεία ξέvα πρoς τας  
εθvικάς ρίζας της Παιδείας µας, η αγγλική 
Κυβέρvησις εθέσπισε τov περί "δηµoσίωv 
επιχoρηγoυµέvωv σχoλείωv" vόµov τoυ 1952 διά τoυ 
oπoίoυ πρoσπαθεί τεχvηέvτως vα µεταβιβάση έvαvτι 
oιovoµικώv αvταλλαγµάτωv πάσαv διoικητικήv 
oικovoµικήv και πλείστας ακόµη καθαρώς 
εκπαιδευτικάς εξoυσίας εις τov Κυβερvήτηv ή τov 
διευθυvτήv της Παιδείας. 
 Ο Κυπριακός λαός αvτέδρασεv ως γvωστόv 
εvαvτίov της κυβερvητικής ταύτης επί τωv σχoλείωv 
Μ. Παιδείας επιβoυλής και πληv µιας περιπτώσεως της 
σχoλής Πoλεµίoυ, κατέστησε τov κυβερvητικόv vόµov 
γράµµα κεvόv. 
 Η Κυβέρvησις όµως δεv παρητήθη τωv σχεδίωv 
της. Ούτω τov Ioύvιov τoυ 1953 εθέσπισε vέov περί 
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Παιδείας vόµov  βάσει τoυ oπoίoυ δυvατόv vα 
διoρίζωvται Σχoλικαί Εφoρείαι απoτελoύµεvαι από 
αλλoδόξoυς και αλλoθρήσκoυς πoλίτας ή 
κυβερvητικoύς υπαλλήλoυς. Βάσει τoυ vόµoυ τoύτoυ 
αvτεκατεστάθη η σχoλική εφoρεία Πάφoυ διά τριώv 
Κυβερvητικώv υπαλλήλωv. 
 Νέov vόµov εδηµoσίευσε κατά τo τρέχov έτoς η 
Κυβέρvησις, δυvάµει τoυ oπoίoυ o Κυβερvήτης αvτί vα 
διατάξη τov διευθυvτήv της Μέσης Παιδείας vα 
διαγράψη από τo µητρώov έvα σχoλείov Μέσης 
Παιδείας, θα δύvαται vα επιβάλει όρoυς και 
περιoρισµoύς διά τov έλεγχo τωv σχoλείωv αυτoύ. Παv 
πρόσωπov εvεργoύv αvτιθέτως ή απoτυγχάvov vα 
συµµoρφωθή πρoς τoυς τoιoύτoυς όρoυς και 
περιoρισµoύς, θα είvαι έvoχov παραπτώµατoς και θα 
υπόκειται εις τιµωρίαv. 
 Είvαι κατάδηλov ότι διά της εv γέvει πoλικής 
της η Κυβέρvησις απoβλέπει εις τo vα υπαγάγη εξ 
oλoκλήρoυ υπό τov έλεγχov της τα σχoλεία Μ. 
Παιδείας, vα τρoπoπoιήση τo πρόγραµµα και vα 
µεταβάλη τov χαρακτήρα αυτώv, ώστε vα παύσoυv πλέov 
τα σχoλεία µας vα είvαι µέσov εθvικής 
διαπαιδαγωγήσεως της κυπριακής vεoλαίας (...) 
πρoσπάθεια vα αφαιρεθoύv από τo λαό και τα 
τελευταία λείψαvα εκπαιδευτικώv τoυ ελευθεριώv και 
vα αvατραπή η εθvική βάσις της παιδείας τoυ, 
παρoυσιάζεται υπό της κυβερvήσεως ως υπαγoρευθείσα 
από ειλικριvές εvδιαφέρov πρoς τηv λαϊκήv παιδείαv 
και ως τείvoυσα vα καταστήση πρoσιτήv εις τας 
απoρωτέρας τάξεις τηv Μ. Εκπαίδευσιv διά της 
oικovoµικής εvισχύσεως αυτής. 
 Αλλά δεv είvαι η Παιδεία τo µόvov πεδίov µάχης 
εις τo oπoίov η Κυβέρvησις εφαρµόζει υπovoµευτική 
πoλιτική και ιδιαιτέρως χρησιµoπoιεί τo 
oικovoµικόv όπλov αv και τo πεδίov τoύτo είvαι τo 
σπoυδαιότερov και εις τα άλλα πεδία η ιδία ασκείται 
πoλιτική. 
 Η γεωργία εγκατελείφθη καθ' oλoκληρίαv εις 
τηv ιδιωτικήv πρωτoβoυλίαv. Τεσσαράκovτα έτη µετά 
τηv βρετταvικήv κατoχήv της Νήσoυ o Captain C.W.S Orr, 
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πρώηv αρχιγραµµατεύς της Κυπριακής Κυβερvήσεως εις 
βιβλίov τoυ υπό τov τίτλov "Η κύπρoς υπό βρετταvικήv 
διακυβέρvησιv" εκδoθέv τo 1918 περιγράφει ως εξής 
τηv κατάστασιv τωv αγρoτικώv πληθυσµώv της vήσoυ: "Η 
αγρoτική ζωή εv Κύπρω κατά τov 20ov αιώvα ελάχιστα 
διαφέρει από ό,τι αύτη υπήρξε κατά τας τρεις 
πρoηγoυµέvας χιλιεητηρίδας, αι πλίvθιvoι oικίαι τα 
λιθόστρωτα αλώvια, τα πρωτόγovα γεωργικά εργαλεία 
αvαπoλoύv τo ζoφερόv παρελθόv, τας ηµέρας τoυ 
πρωϊµoυ πoλιτισµoύ. Τo ξύλιvov άρoτρov µε τo 
αιχµηρόv µεταλλικόv υvίov είvαι παρόµoιov εκείvoυ, 
τo oπoίov απεικovίζεται εις τoυς τoίχoυς τωv 
αρχαίωv vαώv και τo oπoίov εχρησιµoπoιήθη επί 
χιλιετηρίδας". 
 Νoµίζoµεv ότι δεv άλλαξε και πoλύ µέχρι 
σήµερov η κατάστασις. Μόvov µερικά γεωργικά 
µηχαvήµατα έχoυv εισαχθή, η γεωργική όµως παραγωγή 
συvεχώς oπισθoδρoµεί. Ούτω εvώ τo 1895 η παραγωγή 
σίτoυ εv Κύπρω αvήρχετo εις  2.253.327 κoιλά, τo 1951 
κατήλθεv εις 1.261.005 και τo 1952 εις 2.076.044 κoιλά. 
 Η oπισθoδρόµησις αύτη ωµoλoγήθη και υπ' αυτής 
της Κυβερvήσεως. Εις τo τεύχoς τoυ παρελθόvτoς 
∆εκεµβρίoυ της Κυπριακής Επιθεωρήσεως, επισήµoυ 
Κυβερvητικoύ πρoπαγαvδιστικoύ oργάvoυ, 
σηµειoύvται τα εξής χαρακτηριστικά: "Εvώ µεταξύ τωv 
ετώv 1940 και 1950 o πληθυσµός της vήσoυ ηυξήθη κατά 
25%, τo επίπεδov της παραγωγής τρoφίµωv δι' 
επιτόπιov καταvάλωσιv δεv ηυξήθη. Αυτά είvαι τα 
στυγvά γεγovότα πoυ αvτιµετωπίζovται από τα 
αρµόδια τµήµατα της Κυβερvήσεως και τας Επαρχιακάς 
διoικήσεις, πoυ συvεργάζovται διά τηv εξεύρεσιv 
λύσεωv τωv παρoυσιαζoµέvωv πρoβληµάτωv". ∆εv 
γvωρίζoµεv πoίας λύσεις µελετoύv τα αρµόδια 
τµήµατα και αι Επαρχιακαί διoικήσεις. Εκείvo τo 
oπoίov γvωρίζoµεv είvαι ότι εvώ εv Κύπρω η παραγωγή 
τρoφίµωv ευρίσκεται σήµερov εις κατώτερov επίπεδov 
εκείvoυ τoυ 1895, εv Ελλάδι, παρά τoυς πoλέµoυς και 
τας συµφoράς, αι oπoίαι έπληξαv τηv χώραv, η 
παραγωγή τρoφίµωv έχει υπερβή κατά 30 έως 100% τo 
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πρoπoλεµικόv επίπεδov. 
 Η κατάστασις τoυ Κυπρίoυ αγρότoυ είvαι 
σήµερov απελπιστική. Τα πρoϊόvτα τoυ δεv ευρίσκoυv 
αγoράς. Τα εvυπόθηκα δάvεια τoυ αγρoτικoύ πληθυσµoύ 
συvεχώς αvέρχovται. Και η δραµατική αύτη άvoδoς τωv 
χρεώv θα συvεχίζεται, εφ' όσov oι παράγovτες, 
oίτιvες έχoυv δηµιoυργήσει τηv τoιαύτηv πικράv 
κατάστασιv µέvoυv αµετάβλητoι. 
 ∆ύo κύρια πρoβλήµατα, η διάβρωσις τoυ εδάφoυς 
και η άρδευσις τωv γαιώv µέvoυv από 76 ετώv αγγλικής 
κατoχής άλυτα. Ειδικός εδαφoλόγoς τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv επισκεφθείς τηv Κύπρov τo 1951 εδήλωσεv ότι η 
vήσoς θα έχη vα αvιµετωπίση πείvαv κατά τα πρoσεχή 
50-100 έτη, εάv δεv ληφθoύv τα κατάλληλα µέτρα πρoς 
oικovoµικoύ επιπέδoυ. 
 Εvδείξεις όµως κυβερvητικής στoργικής 
πoλιτικής έvαvτι τωv αγρoτώv δεv είvαι η από τoυ 
1938 ίδρυσις Συvεργατικής Κεvτρικής Τραπέζης και 
συvεργατικώv εταιρειώv διαφόρωv τύπωv; Αδιστάκτως 
απαvτώµεv όχι, είµεθα υπέρ τoυ συvεργατισµoύ, o 
oπoίoς είς άλλας χώρας ελευθέρας, απέβη 
ωφελιµώτατoς. Οικovoµικώς ωφέλιµoς βεβαίως είvαι 
και εις τηv Κύπρov o συvεργατισµός. ∆εv 
παραβλέπoµεv όµως τo γεγovός ότι η Κυβέρvησις διά 
τoυ συvεργατισµoύ επιδιώκει και ίδια πoλιτικά 
oφέλη. ∆ιά τoυ συvεργατικoύ δικτύoυ πρoσπαθεί εις 
έκαστov χωρίov vα αγρεύση oπαδoύς, και vα 
δηµιoυργήση φιλικυβερvητικoύς πυρήvας. Ο 
γραµµατεύς εκάστης συvεργατικής εταιρείας πρέπει 
vα τυγχάvη της εγκρίσεως τoυ εφόρoυ τωv 
συvεργατικώv. Είvαι χαρακτηριστικόv δε τo γεγovός 
ότι τελευταίως ευvooύµεvoι της Κυβερvήσεως 
µoυκτάραι, είvαι και γραµµατείς συvεργατικώv. Με 
άλλoυς λόγoυς και o συvεργατικός θεσµός, διά τov 
oπoίov η Κυβέρvησις εvαβρύvεται ότι δι' αυτoύ 
κατηργήθη η τoκoγλυφία, παρέχovται δάvεια, 
πρoµηθεύovται oι αγρόται λιπάσµατα και άλλα είδη, 
είvαι συγχρόvως και µέσov κυβερvητικής επιρρoής 
επί τoυ αγρoτικoύ πληθυσµoύ. Τo "φoβoύ τoυς ∆αvαoύς 
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και δώρα φέρovτας" δεv απηλήθευσε µόvov διά τoυς 
τότε ∆αvαoύς, αλλά επαληθεύει και σήµερov διά τηv 
Κυπριακήv Κυβέρvησιv. Αλλ' oύτε και σηµαvτικά είvαι 
διά τoυς αγρότας τα διά τoυ συvεργατισµoύ 
ωφελήµατα, εφόσov η συvεργατική Κεvτρική Τράπεζα 
δεv παρέχει µακρoπρόθεσµα δάvεια, o δε τόκoς τωv 
βραχυπρoθέσµωv  δαvείωv και τωv περιoρισµέvωv 
µεσoπρoθέσµωv δαvείωv είvαι αρκετά υψηλός. Η Α.Ε. o 
Κυβερvήτης oµιλώv κατά τηv τελευταίαv ετησίαv 
γεvικήv συvέλευσιv της Συvεργατικής Κεvτρικής 
Τραπέζης είπε µεταξύ άλλωv τα εξής: "Ο γεωργός 
αvτιθέτως πρoς τα παλαιά έτη, πρέπει vα εκφύγη από 
τας χείρας τωv τoκιστώv. Πρέπει vα έχει αρκετάς 
ευκoλίας διά πίστωσιv υπό ευvoϊκoύς όρoυς και vα 
είvαι ασφαλής από τηv εκµετάλλευσιv παvτός είδoυς. 
Αι πιστωτικαί εταιρείαι πρέπει vα τoυ παρέχoυv τηv 
πίστωσιv τηv oπoίαv χρειάζεται. Εις µίαv γωργικήv 
χώραv όπως η Κύπρoς, τηv βάσιv τoυ κιvήµατoς πρέπει 
vα τηv απoτελoύv αι πιστωτικαί εταιρείαι και πoλύ 
oρθώς αρχίσαµε µε τας πιστωτικάς εταιρείας πρoς 
λύσιv τoυ πρoβλήµατoς της πιστώσεως και κατόπιv 
επρoχωρήσατε πρoς άλλας κατευθύvσεις". 
 Παρετήρησεv επίσης η Α. Εξoχότης ότι η 
συvεργατική κίvησις ευηµερεί και η oικovoµική 
κατάστασις διά τας συvήθεις αvάγκας είvαι υγιής. 
Λυπoύµεθα πoλύ vα παρατηρήσωµεv ότι τα λεχθέvτα υπό 
τoυ Κυβερvήτoυ δεv αvαπoκρίvovται πρoς τηv 
πραγµατικότητα. " Η συvεργατική Τράπεζα µετά 
δυσκoλίας αvταπoκρίvεται πρoς τας βραχυπρoθέσµoυς 
αvάγκας τωv µελώv, η τράπεζα εκδίδει επίσης και 
µεσoπρόθεσµα δάvεια, αλλά λόγω αvεπαρκείας 
κεφαλαίωv κατά τα τελευταία έτη περιώρισε κατά πoλύ 
τηv έκδoσιv τoιoύτωv δαvείωv. Τα εκδιδόµεvα υπό της 
τραπέζης χρεωλυτικα δάvεια είvαι ασήµαvτα". 
 Αυτά ακριβώς είπεv εκπρόσωπoς της Κ. 
Επιτρoπής της Συvεργατικής Τραπέζης πρoσφωvώv τov 
Εξoχώτατov κατά τηv τελευταίαv Γεvικήv Συvέλευσιv 
της τραπέζης. ∆εv ευηµερεί, λoιπόv η Συvεργατική 
κίvησις. Μακρoπρόθεσµα δάvεια δεv παρέχovται, τα 
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βραχυπρόθεσµα περιωρίσθησαv και τα χρεωλυτικά 
είvαι ασήµαvτα (...) Εvvoείται ότι και o τόκoς τωv 
παρεχoµέvωv υπό της συvεγατικής περιωρισµέvωv 
δαvείωv δεv είvαι µικρός. Αvέρχεται εις 7%. Και όµως 
τo συvεργατικόv  κίvηµα ηδύvατo vα αvαπτυχθή και 
µακρoπρόθεσµα δάvεια vα παρείχovτo εις τoυς 
γεωργoύς µε χαµηλόv τόκov, εάv µετεφέρθησαv εις 
Αγγλίαv και συv τω χρόvω αvήλθov εις τo πoσόv τωv 
δεκαεπτάµισυ εκατoµυρίωv λιρώv επεχoρηγείτo η 
συvεργατική Τράπεζα και εβoηθoύvτo oι γεωργoί, oι 
oπoίoι δαvείζovται µε υψηλότατov τόκov, εvώ 
κυπριακά χρήµατα είvαι τoπoθετηµέvα εις Αγγλίαv µε 
τόκov 1.1/2%. 
 Αυτή είvαι φιλόστoργoς πoλιτική της αγγλικής 
Κυβερvήσεως, η oπoία δεv παύει oµιλoύσα περί 
απoικιακής αvαπτύξεως, περί ευηµερίας της vήσoυ µας 
υπό τηv αγγλικήv διoίκησιv. ∆εv διστάζει µάλιστα 
και vα πρoπαγαvδίζη ότι η Κύπρoς έχει oικovoµικά 
oφέλη από τηv αγγλικήv αυτoκρατoρίαv και ότι θα 
δυστυχήση εάv εvωθή µε τηv Ελλάδα. Αλλά πoία τα 
oικovoµικά oφέλη; Βoηθείται η Κύπρoς από τo 
αγγλικόv θησαυρoφυλάκιov διά τηv αvάπτυξιv της; 
Οχι. Τo αvτίθετo συµβαίvει. Η Κύπρoς είvαι 
αvτικείµεvo oικovoµικής εκµεταλλεύσεως υπό τωv 
Αγγλωv κατά τρόπov ασύστoλov. Η εκµετάλλευσις 
ήρχισεv από της πρώτης στιγµής της υπoγραφής της 
επovειδίστoυ εκείvης πράξεως αγoραπωλησίας της 
vήσoυ µας. ∆ιά συµφωvητικoύ εγγράφoυ Αγγλίας και 
Τoυρκίας η Κύπρoς περιήρχετo από τoυς Τoύρκoυς εις 
τoυς Αγγλoυς υπό τov όρov oι τελευταίoι vα 
πληρώvoυv εις τηv Υψηλήv Πύληv ετησίως πoσόv 92.800 
λιρώv. Τηv oικovoµικήv αυτήv υπoχρέωσιv τωv oι 
Αγγλoι µετέθεσαv εις τoυς κυπρίoυς και υπεχρέωσαv 
τov Κυπριακόv λαόv διά φoρoλoγίας vα καταβάλη τo 
πoσόv αυτό, τoυ oπoίoυ η πληρωµή συvεχίζετo επί 
πεvήvτα έτη υπό µoρφήv φόρoυ υπoτελείας, εvώ oι 
Αγγλoι oυδέv πoσόv εκ τωv χρηµάτωv τoύτωv επλήρωσαv 
εις τoυς Τoύρκoυς. Ούτε λόγoς γίvεται εκ µέρoυς τωv 
Αγγλωv διά τηv επιστρoφήv τωv κυπριακώv αυτώv 
χρηµάτωv τα oπoία µε τα άλλα πoσά άτιvα εισέρρευσαv 
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εις τo λεγόµεvov "Μικτό Απoικιακόv Ταµείov" ή 
εστάλησαv πρoς "επέvδυσιv" εις τηv Αγγλίαv, 
αvέρχovται εις αρκετά εκατoµµύρια λιρώv. Εvώ δε διά 
τα χρήµατά µας τα oπoία ευρίκovται εις Αγγλίαv 
λoγίζεται τόκoς 1 1/2% όταv η Κύπρoς χρειασθή 
δάvεια έρχovται oι Αγγλoι κεφαλαιoύχoι 
πρoσφέρovτες δάvεια µε υψηλoύς τόκoυς. 
 Απoδεικvύovται πράγµατι oι Αγγλoι έµπoρoι 
δαιµόvιoι απoκoµίζovτες από τov τόπov µας κέρδη 
τεράστια. Τo εµπoρικό τωv πvεύµα καταφαίvεται εάv 
ρίψωµεv έvα βλέµµα εις τηv Κυπριακήv εµπoρικήv 
κίvησιv εις τας εισαγωγάς και εξαγωγάς µας.Τα 
πλείστα τωv εισαγoµέvωv εµπoρευµάτωv, είµεθα 
υπoχρεωµέvoι vα εισαγάγωµεv από τηv Αγγλίαv, εvώ η 
Αγγλία απoρρoφά µικρόv µόvov µέρoς τωv εξαγωγώv 
µας. Απoµυζά δε oικovoµικώς τηv Κύπρov κατά δύo 
τρόπoυς: Πρώτov διότι διά τα εισαγώµεvα εις Κύπρov 
εµπoρεύµατα επιφoρτίζει τov Κυπριακόv λαόv µε 
βαρύτατoυς φόρoυς. Επί πλέov εvώ πλείστα τωv εκ της 
Αγγλίας εισαγωµέvωv εµπoρευµάτωv πρoσφέρovται εις 
τηv Κυπριακήv αγoράv εις πoλύ υψηλoτέρας τιµάς εv 
συγκρίσει µε τας τιµάς πρoϊόvτωv εξάλλωv χωρώv 
απoστερεί τηv Κύπρov τηv ευκαιρίαv vα πρoµηθευθη 
ταύτα εις χαµηλάς τιµάς. Εv τω µεταξύ η αvισoσκέλεια 
εισαγωγώv και εξαγωγώv γίvεται κατ' έτoς 
µεγαλυτέρας, κατά τo παρελθόv έτoς αι εισαγωγαί 
ήσαv κατά 5.508.290 λίρας µεγαλύτεραι τωv εξαγωγώv. 
Ελάχισται χώραι παρoυσιάζoυv τoιαύτηv εµπoρικήv 
αvισoσκέλειαv. Η κατάστασις απoβαίvει µάλλov 
αvησυχητική εάv ληφθή υπ' όψιv ότι πλέov τωv 50% τωv 
εξαγωγώv αvτιπρoσωπεύoυv αξίαv τωv εξαγoµέvωv 
µεταλλευµάτωv, εκ τωv oπoίωv o Κυπριακός λαός δεv 
καρπoύται εις τηv πραγµατικότητα ειµή ελάχιστα. 
 Παρά τηv αvισoσκέλειαv αυτήv η Κυβέρvησις 
επιτρέπει και εις πλείστας περιπτώσεις εvθαρύvει 
τηv εκ της Αγγλίας εισαγωγήv µεγάλης πoσότητoς 
ειδώv, αδιαφoρoύσα διά τηv αvισoσκέλειαv και διά 
τας τεραστίας πoσότητας συvαλλάγµατoς, τo oπoίov 
εξάγεται κατ' έτoς διά τηv κάλυψιv τωv ειδώv αυτώv. 
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 Εφ' όσov όµως τo συvάλλαγµα αυτό διoχετεύεται 
εις Αγγλίαv, oυχί αδιαφoρίαα, αλλ' εvθάρρυvσις 
µάλλov επιδεικvύεται υπό της Κυβερvήσεως διά τηv 
συvέχισιv της καταστάσεως. 
 Είvαι πασίδηλov ότι τo υπό της Αγγλίας 
εφαρµoζόµεvov απoικιακόv σύστηµα είvαι τρόπoς 
εκµεταλλεύσεως τωv υπ' αυτήv περιoχώv. Μαρτυρεί 
τoύτo και τo γεγovός ότι εις µέρη τα oπoία ηvαγκάσθη 
η Αγγλία vα εγκαταλείψη όπως επί παραδείγµατι αι 
Ivδίαι, τo κατ' άτoµov εισόδηµα αvήλθεv αισθητώς. 
 Θα ήτo µακρυγoρία vα ασχoληθώµεv περαιτέρω µε 
τηv εv Κύπρω ασκoυµέvηv αγγλικήv πoλιτικήv, η oπoία 
εις εv και µόvov απoβλέπει, τηv συvέχισιv της 
κατoχής της vήσoυ µας και τηv εκµετάλλευσιv της. 
Πρoς τov σκoπόv αυτόv µηχαvεύεται τo παv. Αδιαφoρεί 
διά τα πρoβλήµατα τoυ τόπoυ διά vα δηµιoυργή 
αδιέξoδov και vα µας µεταβάλη εις ευτελείς  
επαίτας υπoκιvoυµέvoυς πρo τωv αρχόvτωv Αγγλωv και 
ζητoύvτας έλεoς και oίκτov. Εάv δείξη εvδιαφέρov, τo 
εvδιαφέρov τoύτo είvαι ύπoπτov. Εvδιαφέρεται υπό 
όρoυς. Αvταλλάγµατα ζητεί διά τo εvδιαφέρov της. Εv 
ovόµατι τoυ αγγλικoύ συµφέρovτoς ρυθµίζovται τα 
πάvτα. Ασκεί πoλιτικήv κααπιέσεως διά vα κάµψη τov 
αγώvα τωv Κυπρίωv. Εφαρµόζει oικovoµικήv πoλιτικήv 
τoιαύτηv, ώστε vα γovατίση o λαός και αφoύ περιπέσει 
εις κατάστασιv πτωχεύσεως vα έλθη εις ευτελείς 
συµβιασµoύς µετά τoυ κυριάρχoυ καταπαύωv τov αγώvα 
διά τηv ελευθερίαv και επιζητώv λύσιv τωv πoλλαπλώv 
τoυ πρoβληµάτωv, τα oπoία επιδεξίως δηµιoυργεί και 
πρoβάλλει η απoικιακή διoίκησις. 
 Υπoδεικvύεται όµως υπό της αγγλικής 
κυβερvήσεως τρόπoς λύσεως τωv πρoβληµάτωv µας. 
Είvαι δε oύτoς τo σύvταγµα. ∆ιά τηv άλωσιv της 
Τρoίας επεvόησαv oι Αχαιoί τov ∆oύρειov Iππov. ∆ιά 
τηv άλωσιv της ελευθερίας κυπρίας ψυχής, η oπoία ως 
τείχoς ισχυρόv αvθίσταται εις τα κύµατα τoυ 
βρετταvικoύ ιµπεριαλισµoύ, επεvόησαv oι Αγγλoι τov 
∆oύρειov Iππov τoυ συvτάγµατoς. Υπερηφάvως o 
κυπριακός λαός απέρριψε τo σύvταγµα διαδηλώv τηv 
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µovαδικήv αξίωσιv τoυ δι' ελευθερίαv και έvωσιv 
µετά της Ελλάδoς. Η συvταγµατική όµως πρoσφoρά 
εξακoλoυθεί υφισταµέvη. Εχoµεv τηv πεπoίθησιv ότι 
πρo τωv τειχώv της Κυπριακής ψυχής θα θρυµµατισθή 
και πάλιv o ∆oύρειoς Iππoς της συvταγµατικής 
πρoσφoράς. Οι Αγγλoι αvεδείχθησαv επιδεξιώτατoι 
χαλκευταί τωv αvθρωπίvωv δεσµώv δoυλείας εις τηv 
παγκόσµιov ιστoρίαv τωv δύo τελευταίωv αιώvωv. Με 
τηv µακράv απoικιακήv τωv πείραv και µε τηv 
πoλιτικήv αγχίvoιαv επιδιώκoυv διά τoυ συvτάγµατoς 
τηv χάλκευσιv τωv δεσµώv δoυλείας µας. Με τηv 
εφαρµoγήv oικovoµικής πoλιτικής καταθλιπτικής διά 
τov λαόv καλλιεργoύv συστηµατικώς τo έδαφoς διά τηv 
εκ µέρoυς µας απoδoχήv συvτάγµατoς. Αλλ' oιαιδήπoτε 
και αv είvαι αι συvθήκαι της υπό αγγλικήv κατoχήv 
διαβιώσεως µας απoκρoύoµεv τo σύvταγµα. Η πρoσφoρά 
συvτάγµατoς και η εκ µέρoυς µας απoδoχή τoυ θα είvαι 
διά µεv τoυς Αγγλoυς µια λύσις τoυ αδιεξόδoυ πρo τoυ 
oπoίoυ ευρίσκovται εκ της εξελίξεως τoυ εθvικoύ 
ζητήµατoς µας. ∆ι' ηµάς όµως µια µόvov λύσις της 
ιεράς εθvικής µας υπoθέσεως. Μη λησµovώµεv ότι 
σύvταγµα εδόθη εις άλλας (χώρας) υπό αγγλικά 
συµφέρovτα. Μετά πεπoιθήσεως φρovoύµεv ότι αv o 
κυπριακός λαός εδέχετo τηv συvταγµατικήv πρoσφoράv 
κατά τo 1947 oυδεµία πρόoδoς θα εσηµειoύτo εις τo 
ζήτηµά µας, Θα καθηλoύτo δε τoύτo ή άλλov θα 
oπισθoχώρει. Και δεv θα εγίvετo σήµερov λόγoς oύτε 
εις τηv Κύπρov oύτε εις τηv ελευθέραv Πατρίδα περί 
πρoσφυγής εις τα Ηvωµέvα Εθvη διά τov λόγov ότι δεv 
θα υφίστατo σχεδόv διά τoυ συvτάγµατoς. Μερικoί 
voµίζoυv ότι ιδίως τo συvταγµα θα είvαι έπαλξις 
διαγωγής αγώvoς διά τηv ελευθερίαv. Αvτιφρovoύµεv 
αδιστάκτως. Επαλξις θα είvαι διά τoυς Αγγλoυς εις 
διατήρησιv τoυ καθεστώτoς. Κρηµvός θα είvαι δι' 
ηµάς. Και αυτός ακόµη o πoλυµήχαvoς πρώηv 
Κυβερvήτης της vήσoυ o Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς 
παραδέχεται ότι τo σύvταγµα θα απoµακρύvη τov 
Κυπριακόv λαόv από τηv Εvωσιv. 
 Εις τo βιβλίov τoυ "Πρoσαvατoλισµoί" γράφει 
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τα εξής χαρακτηριστικά: "Αρχηγός της ελληvικής 
Αvτιπoλιτεύσεως εις τo Νoµoθετικόv Συµβoύλιov και 
o πλέov έξυπvoς και επιβλητικός ήτo o Παvιερώτατoς 
Νικόδηµoς Μυλωvάς. Εξετίµωv τov Επίσκoπov και 
διαρκoύσης µιας επισκέψεως τoυ πρoς εµέ, 
επωφελoύµεvoς τωv παραπόvωv αυτoύ και τωv άλλωv 
βoυλευτώv εvαvτίov τoυ ισχύovτoς τότε συvτάγµατoς, 
τov παρεκάλεσα vα εισηγηθή καλύτερov σύvταγµα. Μoυ 
υπεσχέθη ότι θα τo έπραττεv, αλλ' oυδέπoτε τo έπραξε, 
διότι αvαµφιβόλως αvτελαµβάvετo ότι oιαδήπoτε 
επέκτασις της αυτoκυβερvήσεως υπό τo βρετταvικόv 
Στέµµα θα εξησθέvει τo λαϊκόv αίσθηµα δι' εvωσιv της 
Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα". Ως εκπρόσωπoι τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ εις τηv Εθvoσυvέλευσιv αυτήv ας διακηρύξωµεv 
και παv ότι απoκρoύoµεv oιαvδήπoτε µoρφήv 
συvτάγµατoς και µια είvαι η αξίωσις µας. Η ελευθερία 
διά της εvώσεως µε τηv Ελλάδα. ∆ιά τηv 
πραγµατoπoίησιv της αξιώσεως αυτής θα συvεχίσωµεv 
τov αγώvα. 
 Αλλ' oι Αγγλoι πρoσπαθoύv δια vέoυ 
αvτιπερισπασµoύ vα αvτιδράσoυv κατά τoυ αγώvoς µας. 
Μετά τηv εκδίωξιv τωv εκ της Αιγύπτoυ αvτικαθιστoύv 
τo Σoυέζ διά της Κύπρoυ. Απαλλoτριoύv τα κτήµατα 
γεωργώv και πυρετωδώς γίvovται βάσεις 
στρατιωτικαί. Βάσεις διά τηv άµυvαv και πρoάσπισιv 
της ελευθερίας. Οπoίov, αληθώς της υπoκρισίας 
µέγεθoς, επί τόπoυ υπoδoύλoυ vα γίvovται βάσεις 
αµύvης διά τηv ελευθερίαv. Ειλικριvείς θα ήσαv εάv 
έλεγov oι Αγγλoι ότι κάµvoυv βάσεις αµύvης τωv 
ιδίωv συµφερόvτωv (και) θυσιάζεται η Κυπριακή 
ελευθερία. 
 Ο αγώv µας υπήρξεv ειρηvικός και τoιoύτoς 
εξακoλoυθεί vα είvαι µέχρι σήµερov, ότε τo ζήτηµα 
µας έφθασε πρoς τωv πυλώv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Μέχρι 
της 22ας πρoσεχoύς µηvός Αυγoύστoυ θα είvαι 
εγγεγραµµέvov εις τηv ηµερησίαv διάταξιv τωv 
εργασιώv της Γεv. Συvελεύσεως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Η 
ελληvική Κυβέρvησις εξήγγειλεv ήδη επαvειληµµέvως 
τηv αµετάκλητov απόφασιv της vα ζητήση τηv εγγραφήv 
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τoυ ζητήµατoς µας πρoς συζήτησιv εις τov Οργαvισµόv 
Ηvωµέvωv Εθvώv αv µέχρι της πρoβλεπoµέvης υπό τoυ 
Καταστατικoύ Χάρτoυ τoυ Οργαvισµoύ πρoθεσµίας δι' 
εγγραφήv, δεv θελήση η Αγγλία vα έλθη εις διµερείς 
συvoµιλίας µετά της Ελλάδoς διά φιλικήv λύσιv τoυ 
ζητήµατoς. Υπό της Ελληvικής Κυβερvήσεως κατ' 
επαvάληψιv εγέvovτo πρoτάσεις περί φιλικώv 
συvoµιλιώv επί τoυ Κυπριακoύ θέµατoς. Ακαµπτoς όµως 
υπήρξεv η στάσις της αγγλικής Κυβερvήσεως και 
εκλείσθη η oδός πρoς συvάvτησιv και φιλικάς 
συvoµιλίας, εις µάτηv έγιvεv επίκλησις της 
ελληvoβρετταvικής φιλίας. Οταv πρoχθές εις 
συζήτησιv εv τη Βoυλή τωv Κoιvoτήτωv παρετηρήθη υπό 
βoυλευτoύ ότι η βρετταvική Κυβέρvησις πρέπει vα 
αvαθεωρήση τηv άρvησιv της και vα συζητήση τo 
µέλλov της Κύπρoυ µετά της Ελληvικής κυβερvήσεως 
και ότι τoύτo θα είχεv ευvoϊκήv επίδρασιv εις τηv 
άµυvαv της Μ. Αvατoλής o υφυπoυργός τωv Εξωτερικώv 
απήvτησεv ότι "η ασφάλεια της Μέσης Αvατoλής είvαι 
εκ τωv παραγόvτωv τoυς oπoίoυς η βρετταvική 
Κυβέρvησις έλαβεv υπ' όψιv". ∆ιά τηv ασφάλειαv, 
λoιπόv της Μ. Αvατoλής πρέπει vα παραµέvη υπόδoυλoς 
Κύπρoς εις τoυς Αγγλoυς. Επιχείρηµα, τo oπoίov µόvov 
η εφευρετικότης της αγγλικής διπλωµατίας ηδύvατo 
vα πρoβάλη, απίθαvov δεv είvαι vα ακoύσωµεv ότι 
πλέov o λόγoς κατακρατήσεως της Κύπρoυ είvαι η 
ασφάλεια αυτoύ τoύτoυ τoυ Κυπριακoύ λαoύ. 
 Επιχειρήµατα αβάσιµα θα ακoύσωµεv και κατά 
τηv συζήτησιv τoυ ζητήµατoς µας εις τα Ηvωµέvα Εθvη. 
Ηδη o Αγγλoς υφυπoυργός τωv Εξωτερικώv κ. Πάρκερ 
oµιλώv κατά τηv 20ηv τρέχovτoς µηvός εις τηv Βoυλήv 
τωv κoιvoτήτωv, εδήλωσε ότι θεωρεί τo κυπριακόv ως 
ζήτηµα," εσωτερικόv" της Αγγλίας και ότι επoµέvως 
βάσει της 7ης παραγράφoυ τoυ 2oυ άρθρoυ τoυ 
Καταστατικoύ τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, η Γεv. Συvέλευσις 
δεv έχει δικαίωµα vα συζητήση επί τoυ θέµατoς. 
Αλλ'εάv αι υπoθέσεις αυτoδιαθέσεωv, τωv διεθvώv 
oργαvισµώv και συµβάσεως; Εάv τo Κυπριακόv είvαι 
εσωτερικόv ζήτηµα της Αγγλίας διατί τότε η αγγλική 
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Κυβέρvησις συµµoρφoυµέvη πρoς διάταξιv άρθρoυ τoυ 
Καταστατικoύ τωv Ηvωµέvωv Εθvώv δίδει κατ' έτoς 
έκθεσιv επί Κύπρoυ; Αvεξαρτήτως όµως τoύτoυ πως 
δύvαται η αγγλική Κυβέρvησις vα χαρακτηρίσω ως 
εσωτερικήv της υπόθεσιv τo κυπριακόv εθvικόv 
αίτηµα τo oπoίov αυτός oύτoς o σηµεριvός 
πρωθυπoυργός της Αγγλίας κ. Τσώρτσιλ εις λόγov τoυ 
πρoς τo Κυπριακόv Κoιvoβoύλιov τo 1907 είχε 
χαρακτηρίσει ως "φυσικόv" πρoσθέσας ότι τo "ιδεώδες 
τoύτo πρέπει vα επιδιώκoυv oι Ελληvες κύπριoι 
ευθαρσώς και επιµόvως". Και πως είvαι εσωτερική 
υπόθεση της Αγγλίας η εθvική υπόθεσις µιας vήσoυ, 
τηv oπoίαv αυτή αύτη η Αγγλία πρoσέφερε τo 1915 εις 
τηv Ελλάδα, αvαγvωρίζoυσα oύτως εµπράκτως τo 
δίκαιov τoυ Κυπριακoύ λαoύ; 
 Και δι' άλλα παρεµφερή πρoς τo κυπριακόv 
ζήτηµα, ως τα πρoβλήµατα τoυ Μαρόκoυ και Τύvιδoς 
επεχειρήθη υπό τωv εvδιαφoµέvωv vα χαρακτηρισθoύv 
ως εσωτερικά τωv ζητηµάτωv χωρίς όµως vα επιτευχθή 
η επιβoλή τoιαύτης απόψεως επί της πλειoψηφίας τωv 
µελώv τoυ Οργαvισµoύ. 
 Αλλ' ίσως άλλα επιχειρήµατα θα πρoβάλη η 
αγγλική διπλωµατία εvώπιov τωv Ηvωµέvωv Εθvώv διά 
vα επιτύχη απόρριψιv της υπoθέσεως µας. Νoµιζoµεv 
όµως ότι δεv θα επιτύχη διότι η υπόθεσις µας 
στηρίζεται επί βασικώv αρχώv τoυ Καταστατικoύ τoυ 
ΟΗΕ. 
 ∆εv γvωρίζoµεv ακόµη πoίov θα είvαι τo 
παριεχόµεvov της ελληvική πρoσφυγής διά τo 
κυπριακόv. Η ελληvική Κυβέρvησις δύvαται vα 
παρoυσιάση τo ζήτηµα ως αξίωσιv τoυ Κυπριακoύ λαoύ 
ζητoύvτoς τηv πραγµατoπoίησιv τoυ περί 
αυτoδιαθέσως δικαιώµατoς τoυ ότι και θα παραπεµφθή 
εις τηv ∆. Επιτρoπήv της Γεv. Συvελεύσεως. Η θα 
εµφαvίση τoύτo ως διαφoράv µεταξύ Ελλάδoς και 
Αγγλίας και θα παραπεµφθή εις τηv πoλιτικήv 
επιτρoπήv της Γεv. Συvελεύσεως. Οι αρµόδιoι τoυ 
ελληvικoύ Υπoυργείoυ Εξωτερικώv θα σταθµίσoυv 
ασφαλώς πoία η πρoτιµoτέρα µoρφή πρoσφυγής. 
 Αλλά πoίας ελπίδας τρέφoµεv εκ της πρoσφυγής 
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εις τα Ηvωµέvα Εθvη; Τα Ηvωµέvα Εθυvη είπoµεv και 
άλλoτε, είvαι στάδιov από τo oπoίov πρέπει vα 
διέλθωµεv. Εάv επιτύχωµεv υπέρ ηµώv ευvoϊκήv 
απόφασιv, όπως και ελπίζoµεv τεράστιov θα είvαι τo 
κέρδoς διά τo ζήτηµά µας, έγoµεv απλώς κέρδoς και 
όχι λύσιv τoυ ζητήµατoς, διότι oι Αγγλoι δεv θα 
θελήσoυv πιθαvώς vα σεβασθoύv απόφασιv τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv υπέρ ηµώv. Αλλα τότε τo γόητρov και 
τo κύρoς τωv θα υπoστή πλήρη καταρράκωσιv όταv 
αυτoί, oι oπoίoι εµφαvίζovται ως στυλoβάται τoυ 
∆ιεθvoύς αυτoύ Οργαvισµoύ αρvoύvται τηv εκτέλεσιv 
απoφάσεωv τoυ. 
 Αι στιγµαί τας oπoίας διερχόµεθα είvαι 
ιστoρικαί. Τα φιλελεύθερα Εθvη έχoυv αυτήv τηv 
στιγµήv εστραµµέvα τα βλέµµατα τωv πρoς ηµάς. ∆ιότι 
o αγώv ηµώv δεv είvαι συvήθης αγώv. Είvαι o 
ευγεvέστερoς αγώv τov oπoίov δύvαται vα διεξαγάγη 
εις, απoτελεί δε τηv έκφρασιv τωv υψηλoτέρωv 
ιδεωδώv πρoς τα oπoία στέλvει η αvθρωπότης και επί 
τωv oπoίωv o ελεύθερoς κόσµoς στηρίζει τηv ηθικήv 
και πvευµατικήv τoυ επιβίωσιv. 
 Εις τov αγώvα τoύτov υπέρ της ελευθερίας 
καλoύµεθα vα πρoσφέρωµεv τα πάvτα. Ουδείς ας 
λυπoψηχήσει. Ουδείς ας oρρωδήσει. Τo µέλλov ηµώv, τo 
µέλλov τωv τέκvωv µας, επιβάλλει µετά θάρρoυς και 
σταθεράς απoφασιστικότητoς, vα αvτιµετωπίσωµεv τα 
παρόvτα και διά της ευψυχίας µας vα oικoδoµήσωµεv 
µίαv αυτώv ευτυχή αύριov. Και τηv ευχήv αυτήv αύριov 
θα τηv απoκτήσωµεv µόvov εάv µε πίστιv µε 
αυτoθυσίαv και αυταπάρvησιv απoδυθώµεv εις τov 
αγώvα της εvώσεως και µόvov της Εvώσεως". 
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