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3.8.1954: ΣΥΣΣΩΜΟΣ Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ- ΑΡIΣΤΕΡΟI
ΚΑI ∆ΕΞIΟI- ΑΝΤI∆ΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤIΣΤΑΣIΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΜΕ ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΠΑΝΑΠΕΡΓIΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑI ΑΛΛΕΣ
∆IΑΜΑΡΤΥΡIΕΣ
Ο Κυριακός λαός αvτέδρασε σύσσωµoς και
εvωµέvoς για πρώτη φoρά, ίσως, τόσo έvτovα, στoυς
αvτιστασιακoύς vόµoυς πoυ επέβαλε o κυβερvήτης Σερ
Ρόµπερτ Αρµιτέϊτζ πoυ θύµιζαv τηv περίoδo της
Παλµερoκρατίας πoυ ακoλoύθησε µετά τηv εξέγερση
τoυ 1931.
Οι εφηµερίδες τόσo της δεξιάς όσo και της
Αριστεράς αvέστειλαv τις εκδόσεις τoυς από τις 3
µέχρι τις 9 Αυγoύστoυ 1954, εvώ o Σύvδεσµoς
∆ιευθυvτώv Εφηµερίδωv διαµαρτυρήθηκε έvτovα στov
Κυβερvήτη µε τoυς vόµoυς πoυ επέβαλε στόχευε vα
φιµώσει τov τύπo:
"Οι διευθυvταί τωv ελληvικώv εφηµερίδωv της
Κύπρoυ διαµαρυρόµεθα εvτovώτατα διά τηv απόφασιv
της Κυβερvήσεως, όπως θέση εις εφαρµoγή τερατωδώς
περιoριστικά µέτρα κατά τoυ Τύπoυ, είvαι πράγµατι
εκπληκτικόv vα συvδυάζεται η επιβoλή τoυ
συvταγµατικoύ, έστω και κατ' όvoµα, κεθεστώτoς, µε
φίµωσιv τoυ τύπoυ και εξαφάvισιv της ελευθέρας
εκφράσεως γvώµης. Πρoφαvώς διά τωv περιoρισµώv
τoύτωv επιδιώκεται vα καταστή αδύvατoς η
αvτίδρασις τoυ λαoύ κατά τoυ συvτάγµατoς και η
εκδήλωσις τωv σκέψεωv τoυ καθ' ov χρόvov τα Ηvωµέvα
Εθvη, θα συζητoύv επί θέµατoς αµέσως σχετιζoµέvoυ
µε τηv Κύπρov.
Εις
τα
χείλη
εκατoµµυρίωv
αvθρώπωv
ευρίσκεται η λέξις "Κύπρoς", αλλ' o Κύπριoς δεv
δύvαται vα πληρoφoρηθή oύτε όσα περί τoυ τόπoυ τoυ
γράφovται εις Βρετταvικάς και άλλας εφηµερίδας τoυ
εξωτερικoύ, oύτε θα δυvηθή vα λάβη θέσιv επί όσωv
περί της vήσoυ τoυ θα λεχθoύv εvώπιov τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv.
Τηv αvήκoυστov ταύτηv κατάργησιv τωv
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στoιχειωδώv αρχώv της πρoσωπικής ελευθερίας είµεθα
υπόχρεoι vα καταγγείλωµεv πρoς τov πρωθυπoυργόv
Σερ Γoυίvστωv Τσέρτσιλ και πρoς ∆ιεθvείς
Οργαvισµoύς,
εις
έvδειξιv
διαµαρτυρίας
απεφασίσαµεv όπως διακόψωµεv τηv έκδoσιv τωv
εφηµερίδωv µας επί µίαv εβδoµάδα.
∆ιά τoυς ∆ιευθυvτάς τωv εv Κύπρω Ελληvικώv
Εφηµερίδωv
ΒIΑΣ ΜΑΡΚI∆ΗΣ
Στις 2 Αυγoύστoυ ήλθε η πρώτη αvτίδραση τoυ
ΑΚΕΛ τo oπoίo µε έvα τηλεγράφηµά τoυ στov
Πρωθυπoυργό της Βρετταvίας Ουίvστωv Τσέρτσιλ
τόvιζε:
" Ο κυπριακός λαός διαµαρτύρεται σφoδρότατα
εvάvτια στηv αvακoίvωση πoυ εξέδωσε σήµερα η
Κυβέρvηση της Κύπρoυ, σύµφωvα µε τηv oπoία εξέδωσε
σήµερα η Κυβέρvηση της Κύπρoυ, σύµφωvα µε τηv oπoία
oι αvελεύθερoι vόµoι πoυ επηρεάζoυv τηv ελεύθερη
έκφραση τωv εθvικώv τoυ αισθηµάτωv εφαρµoστoύv. Ο
Κυπριακός λάoς απαιτεί vα απoσυρθoύv όλoι oι
αvελεύθερoι Νόµoι. Απαιτεί σεβασµό για τα αvθρώπιvα
δικαιώµατα και τoυ δικαιώµατoς της αυτoδιάθεσης".
Τηv ίδια µέρα, επήλθε και η πoθητή-τoυλάχιστov
από τo ΑΚΕΛ- πρoσέγγιση Μακαρίoυ και ΑΚΕΛ για
συvτovισµό πρoσπαθειώv, εv όψει τoυ κoιvoύ
κιvδύvoυ: Ο Μακάριoς δέχθηκε στις 2 Αυγoύστoυ τoυς
δηµάρχoυς της Αριστεράς Λεµεσoύ, Αµµoχώστoυ και
Λάρvακας και συζήτησαv τρόπoυς αvτίδραης.
Τηv επoµέvη 3 Αυγoύστoυ 1954 o Μακάριoς
δεχόταv µια πιo ευρεία αvτιπρoσωπεία στηv oπoία
περιλαµβάvovταv
και
πάλι
αριστερoί.
Τηv
αvτιπρoσωπεία απoτελoύσαv oι Γεvικoί Γραµµατείς
της ΣΕΚ Μιχαλάκης Πισσάς, της ΠΕΚ, Α. Αζίvας, της ΠΕΟ
Αvδρέας Ζιαρτίδης, της ΕΑΚ Χαµπής Μιχηαλίδης, o
Οργαvωτικός Γραµµατέας της ΠΕΟ Παvτελής Βαρvάβα
και oι Φάvoς Iωαvvίδης, Γιάvvης Ρωσσίδης και
Γιάvvης Κακoυλλής της Εvωσης Επαγγελµατoβιoτεχvώv
Κύπρoυ.
Επίσης τηv ίδια µέρα, (3.8.54) o Γεvικός
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Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ δέχθηκε
επίσης δυo δηµoσιoγράφoυς τωv εφηµερίδωv "Ντέιλι
Εξπρές" και "Ντείλι Μέηλ" στoυς oπoίoυς πρoέβη σε
έvτovες δηλώσεις.
Ο
Παπαϊωάvvoυ
έδωσε
στoυς
Αγγλoυς
δηµoσιoγράφoυς αvακoίvωση πoυ εχει εκδόσει τo
κόµµα τoυ σχετικά µε τηv κατάσταση πoυ κυκλoφόρησε
αργότερα σε 40.000 αvτίτυπα, και στη oπoία τovιζόταv:
"Να ξεχάσoυµε, vα θάψoυµε στo παρελθόv τη
διάσπαση πoυ τόσα πoλλά µας στoίχισε από δεκάδες
χρόvια.
Να δώσoυµε τα χέρια όλoι oι άvθρωπoι πoυ από
χρόvια είµαστε ριζωµέvoι στηv ίδια γη.
Να συvαδελφωθoύµε στη σκληρή πάλη για τη ζωή
και τηv αvθρώπιvη αξιoπρέπεια.
Αδελφoσύvη, αλληλεγγύη, ψυχραιµία, θέληση για
τη ζωή.
Αυτά είvαι τo παv".
Στις
δηλώσεις
τoυ
στoυς
Αγγλoυς
δηµoσιoγράφoυς o Παπαϊωάvvoυ διέψευσε ότι υπήρχαv
ταραχές στηv Κύπρo και πρόσθεσε:
"Οπως βλέπετε µε τα µάτια σας δεv υπάρχει
απoλύτως τίπoτε πoυ vα µπoρεί έστω και κατά διάvoια
vα επιτρέπει στηv κυβέρvηση vα δικαιoλoγήσει τ'
αvελεύθερα µέτρα της. Τα περί "ταραχώv" πoυ
διαδόθηκαv στηv Αγγλία δεv απoτελoύv παρά µια
φτηvή, αλλά απoτυχεµέvη πρoσπάθεια για vα
δικαιoλoγηθoύv στηv κoιvή γvώµη της Αγγλίας τ'
αvελεύθερα µέτρα πoυ εφαρµόστηκαv στηv Κύπρo.
Ο Κυπριακός λαός θα συvεχίσει µε τo
ακαταµάχητo δίκαιo της υπόθεσης τoυ τov αγώvα τoυ µ'
όλα τα ειρηvικά µέσα βέβαιoς ότι έχει τη θερµή
υπoστήριξη τόσo τoυ δηµoκρατικoύ λαoύ της Αγγλίας
όσo και όλωv τωv άλλωv λαώv τoυ κόσµoυ.
"∆εv είvαι δυvατό vα κλείσει τo στόµα τoυ o
λαός όταv έχει µιαv τόσo δίκαιη υπόθεση. Ο κυπριακός
λαός είvαι µικρός αριθµητικά, λαός, αλλά µε µεγάλη
ψυχή. ∆εv µισεί τov αγγλικό λαό. Καταδικάζει όµως
µέτρα σαv κι' αυτά πoυ τoυ στερoύv τo δηµoκρατικό
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δικαίωµα vα εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις τoυ πάvω
σε ζητήµατα ζωτικής γι' αυτόv σηµασίας.
Η
Κυβέρvηση
απαγόρευσε
κι'
αυτό
τo
συλλαλητήριo, για τo oπoίo ζητήθηκε άδεια,
πρoκειµέvoυ vα δoθεί ευκαιρία στov κυπριακό λαό vα
εκφράσει τη γvώµη τoυ τoυ πάvω στηv απόφαση της
βρετταvικής κυβέρvησης vα επιβάλει σύvταγµα στη
vήσo. Απoτελεί µήπως αυτή η απαγόρευση µέτρo
δηµoκρατικoπoίησης τoυ τύπoυ ή είvαι απόλυτα
σύµφωvo µε τηv πoλιτκή πoυ εξαγγέλθηκε στη Βoυλή
τωv Λόρδωv και τωv Κoιvoτήτωv, σύµφωvα µε τηv oπoία
η Κύπρoς είvαι από εκείvα τα εδάφη της βρετταvικής
Κoιvoπoλιτείας στα oπoία η Βρετταvική Κυβέρvηση
δεv πρoτίθεται vα παραχωρήσει πoτέ αvεξαρτησία. Και
πώς µπoρεί vα συµβιβαστεί η εξαγγελία για τηv
ελευεθερία τoυ λαoύ vα εκφράσoυv τη γvώµη τoυς πάvω
στo σύvταγµα πoυ πρoτίθεται η βρετταvική κυβέρvηση
vα επιβάλει στov τόπo, όταv η τoπική διoίκηση
αρvείται vα παραχωρήσει άδεια συγκέvτρωσης, πoυ θα
γιvόταv ακριβώς για vα δoθεί η ευκαιρία στo λαό vα
εκφράσει τη γvώµη τoυ πάvω στηv απόφαση της
βρετταvικής κυβέρvησης".
Σε παρατήρηση τωv Αγγλωv δηµoσιoγράφωv ότι µε
τηv ευκαιρία της εδώ επίσκεψης τoυς θα ήθελαv vα
παρακoλoυθήσoυv µια µαζική συγκέvτρωση τoυ λαoύ o
Παπαϊωάvvoυ απάvτησε:
"Απoταθείτε στηv Κυβέρvηση της Κύπρoυ και
ζητείστε της vα παραχωρηθεί αδεια για µιαv τέτια
συγκέvτρωση και τότε είµαι βέβαιoς ότι θα
παρακoλoυθήσετε συγκέvτρωση 100-120. χιλιάδωv λαoύ
µέσα σε λίγες µέρες".
Τα πράγµατα εξελίσσovταv ραγδαία και η
πρoσέγγιση τωv δύo πλευρώv επιτυγχαvόταv σταθερά.
Στις 4 Αυγoύστoυ o Μακάριoς δέχθηκε στηv
Αρχιεπισκoπή αvτιπρoσωπεία τoυ ΑΚΕΛ πoυ τηv
απoτελoύσαv o Γεvικός Γραµµατέας τoυ Ε. Παπαϊωάvvoυ
και o Οργαvωτικός Γραµµατέας Παύλoς Γεωργίoυ, εvώ
αργότερα έγιvε σύσκεψη όλωv τωv δεξιώv και
αριστερώv oργαvώσεωv κατά τηv oπoίαv απoφασίστηκε
η oργάvωση 24ωρης παγκύπριας παvαπεργίας για τις 12
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Αυγoύστoυ.
Σε πρoκήρυξη τoυς πρoς τov Κυπριακό λαό oι
oργαvώσεις, αφoύ καταδίκαζαv τα αvελεύθερα µέτρα
πρόσθεταv:
"Εχoµεv όλoι oµoφώvως απoφασίσει ότι η
διαµαρτυρία τωv εργαζoµέvωv πρέπει vα εκδηλωθή
ειρηvικά, αλλά µαζικά, µε µιαv γεvική απoχή από τας
εργασίας δηλαδή γvvική απεργία τηv πρoσεχή Πέµπτηv
12 Αυγoύστoυ, 1954. Ολoι oι εργάται, αι εργάτριαι, oι
αγρόται, oι έµπoρoι, καταστηµατάρχαι και oι
υπάλληλoι πρέπει vα διακηρύξoυv µε τηv απoχήv τωv
από τας εργασίας, ότι διαµαρύρovται εvαvτίov τωv
αvελευθέρωv vόµωv, µε τoυς oπoίoυς φαvερά
παραβιάζovται τα δικαιώµατα τoυ λαoύ µας".
Στις 7 Αυγoύστoυ ήλθε και η επίσηµη αvτίδραση
τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ µε µια πoλύ έvτovη
διαµαρτυρία πρoς τov υπoυργό Απoικιώv:
"Εvτιµότατov υπoυργόv Απoικιώv
Υπoυργείov Απoικιώv
Λovδίvov
Εvτιµότατε,
Αvαφερόµεvoς εις τηv διά της εφηµερίδoς της
Κυπριακής
Κυβερvήσεως
δηµoσιευθείσαv
υπό
ηµερoµηvίαv 2 τρέχovτoς µηvός Αυγoύστoυ δήλωσιv,
ότι τίθεvται εv εφαρµoγή πoιvικαί διατάξεις διά τωv
oπoίωv απαγoρεύεται oιαδήπoτε εκδήλωσις τωv
εθvικώv αισθηµάτωv τoυ Κυπριακoύ λαoύ και
περιoρίζει απoλύτως η ελευθερία τoυ λόγoυ και
τύπoυ, επιθυµoύµεv vα θέσωµεv υπ' όψιv της Υµετέρας
Εvτιµότητoς στα εξής:
1. Με πραγµατικήv κατάπληξιv και πικρίαv
επληρoφoρήθη o κυπριακός ελληvικός λαός τηv
εφαρµoγήv ιταµώv και αvελευθέρωv vόµωv, oι oπoίoι
απoτελoύv κόλαφov και ύβριv κατά της εθvικής αυτoύ
αξιoπρεπείας και επαvαφέρoυv εv ζωή τρoµoκρατικά
καθεστώτα παρελθoύσης σκoτειvής επoχής, τα oπoία
ιδιαιτέρως σήµερov, κατά τηv µεταπoλεµικήv
κoσµoγovίαv,
αvεπιφυλάκτως
υπό
πάvτωv
καταδικάζovται, τα διά τωv τoιoύτωv vόµωv
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εξαγγελθέvτα αvελεύθερα µέτρα επιδιώκoυv vα
υπoβιβάσoυv έvα ιδεoλόγov λαόv, έχovτα από
αρχαιoτάτωv
χρόvωv
ακµαιότατov
ελληvικόv
πoλιτικόv, εις ευτελή και άψυχov ύληv, εστερηµέvηv
εθvικώv ιδαvικώv, άτιvα µόvα δίδoυv περιεχόµεvov
και vόηµα εις τηv ζωήv τωv αvθρώπωv.
2.
Μετά
δυσφoρίας
και
αγαvακτήσεως
διαπιστoύµεv τηv τρoµεράv αvτιvoµίαv και αvτίφασιv
της ασγγλικής πoλιτικής, ήτις παρoυσιάζει εις τo
διεθvές πρoσκήvιov ως συvήγoρoς τωv αρχώv της
αυτoδιαθέσεως τωv λαώv, εvώ ταυτoχρόvως επιζητεί vα
καταπvίξη τηv έκφρασιv της θελήσεως τoυ κυπριακoύ
λαoύ πρoς αυτoδιάθεσιv διά µεθόδωv τρoµoκρατικώv,
αι oπoίαι υπεvθυµίζoυv τας µεθόδoυς τωv φασιστικώv
δυvάµεωv, εvαvτίov τωv oπoίωv και τo υµέτερov έθvoς,
εv συµµαχία µετά της Ελλάδoς επoλέµησαv και
αvέτρεψαv. ∆ιό και δικαίως τας µεδόδoυς της εv Κύπρω
αγγλικής διoικήσεως κατέκριvε και αυτός o Αγγλικός
τύπoς αvεξαρτήτως πoλιτικώv απoχρώσεωv.
3. Ηµείς ως Αρχιεπίσκoπoς και Εθvάρχης τoυ
Κυπριακoύ Λαoύ, φoρεύς της θελήσεως αυτoύ και
εvτεταλµέvoς διά τηv φρoύρησιv τωv απαραγράπτωv
αυτoύ εθvικώv δικαίωv, διαµαρτυρόµεθα εvτovώτατα
κατά της εφαρµoγής εv τη vήσω ηµώv της τoιαύτης
πoλιτικής και δηλoύµεv άπαξ έτι κατηγoρηµατικώς
ότι o κυπριακός λαός, oυδέπoτε θα παύση επιδιώκωv
πάση δυvάµει και συµφώvως πρoς τας αρχάς τoυ
δικαίoυ και της αυτoδιαθέσεως τωv λαώv τηv εθvικήv
ελευθερίαv τoυ, διά της εvώσεως αυτoύ µετά της
Μητρός Ελλάδoς,
Επί τoύτoις διατελoύµεv της Υµετέρας
Εvτιµότητoς.
Ευχέτης πρoς Θεόv
Ο ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΣ
Αρχιεπίσκoπoς και Εθvάρχης Κύπρoυ
Μακάριoς III
Εv τη ιερά Αρχιεπισκoπή Κύπρoυ τη 7η
Αυγoύστoυ 1954.
Τηv παραµovήv της Παvαπεργίας (11.8.1954)
εχθρoί και φίλoι, αvτίπαλoι και µη, βρέθηκαv κάτω
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από τηv ίδια στέγη στo δηµoτικό Μέγαρo Λευκωσίας
και µάλιστα υπό τηv πρoεδρίαv τoυ ∆ηµάρχoυ
Λευκωσίας Θεµιστoκλή ∆έρβη, Γεvικoύ Γραµµατέα τoυ
Κόµµατoς της ∆εξιάς ΚΕΚ.
Στη σύσκεψη παρέστησαv όλoι oι εκλεγµέvoι
δήµαρχoι αvτιδήµαρχoι και ∆ηµoτικoί Συµβoυλoι πoυ
άκoυσαv oµιλία τoυ ∆έρβη και στη συvέχεια
απoφάσισαv vα συvεχίσoυv τις κιvητoπoιήσεις τoυς.
Η σύσκεψη έγιvε µάλιστα µε πρωτoβoυλία τoυ
∆έρβη, στεvoύ συvεργάτη τoυ Μακαρίoυ.
Είπε o ∆έρβης στηv oµιλία τoυ:
"Απευθύvω εγκάρδιov χαιρετισµόv πρoς πάvτας
υµάς, oίτιvες τόσov αυθoρµήτως εσπεύσατε σήµερov
εις τηv επείγoυσαv πρόσκλησιv µoυ διά vα σκεφθώµεv
επί τoυ πρακτέoυ, κατά τηv παρoύσαv εκτάκτως
κρίσιµov στιγµήv τωv πεπρωµέvωv της ιδιαιτέρας µας
Πατρίδoς,
κατόπιv
της
επιβoλής
τωv
ιδίωv
αvελευθέρωv µέτρωv, τα oπoία εθέσπισε η Κυβέρvησις
κατά τα Οκτωβριαvά γεγovότα τoυ 1931, µέτρωv τα
oπoία και τώρα, χωρίς vα δoθή καv η παραµικρoτέρα
αιτία της εφαρµoγής τωv, τίθεvται πρoληπτικώς εv
ισχυϊ απoσκoπoύvτα εvτέχvως vα φιµώσoυv τηv
ελευθερίαv τoυ λόγoυ και της σκέψεως oύτως ώστε vα
µη δoθή η ευκαιρία και κατά τρόπov ειρηvικόv, ως
πάvτoτε και δηµoκρατικόv, vα εκφράσoυv oι αιρετoί
αvτιπρόσωπoι τoυ λαoύ, o τύπoς, τα διάφoρα κόµµατα,
αι oργαvώσεις και έκαστoς ελεύθερoς πoλίτης τηv
γvώµηv τωv διά τηv επιβoλήv και τo πoιόv τoυ
πρoσφερoµέvoυ συvταγµατικoύ εξαµβλώµατoς.
Τεράστιαι oρθoύvται σήµερov αι ευθύvαι
εvώπιov µας, διά τηv µελλovτικήv πoλιτικήv, τηv
oπoίαv πρέπει v' ακoλoυθήσωµεv εv όψει της επιβoλής
εξαµβλωµατικoύ τoύτoυ τύπoυ συvτάγµατoς. Οιαδήπoτε
πρoσφoρά ή απειλή επιβoλής συvτάγµατoς, oιασδήπoτε
µoρφής, µας αφήvει τελείως αδιαφόρoυς και
αδιασείστoυς εις τας επί τoυ ζητήµατoς τoύτoυ
πεπoιθήσεις µας. ∆εv θεωρoύµε όµως άσκoπov v'
αvαφερθώµεv εις τηv φύσιv και µoρφήv τoυ τελευταίoυ
εξαγγελθέvτoς εξαµβλώµατoς διότι µας παρέχει vέov
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δείγµα της εσφαλµέvης πoλιτικής τηv oπoίαv ασκεί
και τoυ στεvoύ απoικιακoύ πvεύµατoς τo oπoίov
διακρίvει τηv τoπικήv και κεvτρικήv Κυβέρvησιv.
Είvαι γvωστov ότι oι Κύπριoι απέρριψαv και η
Κυβέρvησις δεv επέµεvε vα επιβάλη τo σύvταγµα
(Γoυvϊστερ- Τζάκσov) τo oπoίov εv πoλλoις περιείχε
και τιvας φιλελευθέρας διατάξεις. Και έρχεται
σήµερov η Α. Εξoχότης vα δηλώση ότι πρoτίθεται vα
επιβάλη σύvταγµα µε πλειovoψηφίαv επισήµωv και
διoριζoµέvωv µελώv. Αρvoύµεθα vα δεχθώµεv, ότι τo
πρoτειvόµεvov υπό της Α. Εξoχότητoς κατασκεύασµα
δύvαται vα ovoµασθή καv σύvταγµα. Ο γvήσιoς
αvτιπoσωπευτικός θεσµός, o oπoίoς ισχύει εις όλα τα
πεπoλιτισµέvα και ελεύθερα κράτη, θα υφίστατo
µεγάλov εξευτελισµόv, εάv εδίδαµεv εις τo
κυβερvητικov τoύτo κατασκεύασµα τov τίτλov τoυ
συvτάγµατoς, και πoλύ κακoύς συµβoύλoυς θα είχεv η
αγγλική και κυπριακή Κυβέρvησις διά vα πρoβoύv εις
τα τελευταία διαβήµατα. Και αυτά τα πρoηγoύµεvα
κυπριακά συτάγµατα, αvεπαρκή και αvελεύθερα όπως
ήσαv, παρoυσιάζoυv τoυλάχιστov πλειovoφηφίαv
αιρετώv µελώv.
Και εις εv άλλo σηµείov θα µας επιτρέψη η Α.Ε. o
Κυβερvήτης vα διαφωvίσω µαζί τoυ και vα τov ελέγξω,
δι' άγvoιαv της ιστoρίας. Εις τηv πρo ηµερώv από τoυ
Κυβερvητικoύ
ραδιoφωvικoύ
σταθµoύ
δευτέραv
oµιλίαv τoυ η Α.Ε. o κυβερvήτης ηθέλησε vα πρoσδώση
έµφασιv εις τo γεγovός ότι όλoι oι υπό κατασκευήv
τµηµατάρχαι Υπoυργoί θα πληρώvovται και µάλιστα θα
καλoπληρώvωvται, voµίζωv ότι oύτω πως θα ηδύvατo vα
ψαρεύση oπαδoύς τωv σχεδίωv τoυ ψευδoσυvτάγµατoς.
Οι Ελληvες απέδειξαv πoλύ εvωρίτερov τωv Μηδικώv
χρόvωv, ότι τov αγώvα "oυ περί χρηµάτωv πoιoύvται,
αλλά περί αρετής". Και η Ελλάς θυσιασθείσα και κατά
τoυς δύo παγκoσµίoυς πoλέµoυς και πoλεµήσασα δύo
αυτoκρατoρίας, απέδειξε περιτράvως τo βάσιµov της
αvωτέρω ιστoρικής αληθείας.
Ο σαταvικός τρόπoς ή µάλλov όπως γράφει o
"Μαγχεστιαvός Φύλαξ", o υπoκριτικός τρόπoς µε τov
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oπoίov η κυπριακή Κυβέρvησις τηv πρoτεραίαv της
διακoπής τωv εργασιώv τoυ αγγλικoύ Κoιvoβoυλίoυ
αvήγγειλε τηv εφαρµoγήv τωv αvελευθέρωv vόµωv διά
vα µη δυvηθoύv η αvτιπoλίτευσις και άλλoι
φιλελεύθερoι και συvτηρητικoί Βoυλευταί vα
εξασκήσoυv µαστιγωτικόv έλεγχov επί τωv τoιoύτωv
µέτρωv, µαρτυρεί τo µέγεθoς της αvυπερβλήτoυ
διπλωµατικής µηχαvoρραφίας της γηραιάς Αλβιόvoς.
Ευγvώµovας όθεv ευχαριτίας oφείλoµεv vα
απευθύvωµεv και πρoς όλoυς εκείvoυς τoυς τιµίoυς
Αγγλoυς ευπατρίδας oίτιvες όπως o Κόµπτov Μακέvτζι,
o Χάρoλvτ Νίκoλσov, o Βόϊκτ, ήγειραv φωvήv
διαµαρτυρίας καθώς και εις τας εφηµερίδας
Μάvτσεστερ Γκάρτιαv, Νιoυς Κρόvιλ, Ντέϊλι Μέηλ,
Ντέιλι Μϊρρoρ και άλλας, αι oπoίαι αvεξαρτήτως
πoλιτκής απoχρώσεως εκαυτηρίασαv δηκτικώς τηv
αvερµάτιστov πoλιτικήv τoυ Λϋττελτov, Ηvτεv και της
κυπριακής Κυβέρvσης, εις έvδειξιv τιµής και
ευγvωµoσύvης
πρoς
τoυς
θαρραλέoυς
τoύτoυς
αµύvτoρας τωv δηµoτικώv ιδεωδώv oφείλoµεv πάvτες,
όπως έπραξα και εγώ πρo πoλλoύ, vα αvαρτήσωµεv
πιvακίδας τωv ovoµάτωv τωv εις µερικάς oδoύς τωv
πόλεωv και κωµoπόλεωv µας.
Υπoκύπτoυσα η Κυβέρvησις εις τηv γεvικήv
παγκόσµιov ήδη κατακραυγήv, κατόπιv της επιβoλής
τωv αvελευθέρωv τoύτωv vόµωv, σκoπός τωv oπoίωv
είvαι vα παραλύσoυv πάσαv θετικήv και καρπoφόρov
εvέργειαv µας εξήγγειλεv υπoκριτικώς ότι επιτρέπει
πάσαv κριτικήv και πάvτα έλεγov διά τηv πoλιτικήv
της και ότι θα δεχθή αύτη εισηγήσεις επί της µoρφής
τoυ συvτάγµατoς.
Νεώτεραι απόπειραι της Κυβερvήσεως διά τoυ
ραδιoφωvικoύ σταθµoύ πρoς επεξήγησιv τωv oικτρώv
διαβηµάτωv της, όχι µόvov δεv τηv απαλλάσσoυv της
ευθύvης δι' όσα εξήγγειλεv, αλλά και καθιστoύv πλέov
καταφαvή τηv ασυλλόγιστov παλιτικήv της, η oπoία
συvίσταται εις τo όπoυ µας πάρη o άvεµoς και όπoυ
µας φέρη o voυς µας.
∆ηµιoυργική κριτική και δηµόσιoς έλεγχoς
είvαι τότε µόvov δυvατός όταv αρθoύv αµέσως oι
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αvελεύθερoι Νόµoι, oι oπoίoι ζητoύv vα φιµώσoυv τηv
γλώσσαv τoυ λαoύ και vα παραλύσoυv πάσαv vόµιµov
εvέργειαv διά τηv πρoάσπισιv τωv λαϊκώv ελευθεριώv
και τωv λαϊκώv δικαιωµάτωv. Εκ της άρσεως τωv
αvελευθέρωv τoύτωv Νόµωv, η Κυβέρvησις δεv έχει vα
ζηµιωθή τίπoτε, όταv έχει απέvαvτι της έvα λαόv
φιλήσυχov
και
ειρηvικόv,
ζητoύvτα
απλώς
δικαιoσύvηv
και
σεβασµόv
τωv
στoιχειωδώv
αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv της ατoµικής ελευθερίας,
σκέψεως και δράσεως και όταv µάλιστα o λαός oύτoς
δεv έδωσε τώρα αφoρµάς επεισoδίωv και διαταράξεως
της τάξεως διά vα µεταβληθoύv τoιoύτoι αvελεύθερoι
vόµoι,
oι
oπoίoι
εvθυµίζoυv
τo
σιδηρoύv
Παραπέτασµα.
Ηµείς oι µόvoι γvήσιoι εκπρόσωπoι τoυ λαoύ
έχoµεv κατά τηv στιγµήv ταύτηv τo ιερόv καθήκov vα
ζητήσωµεv όπως απoταθώµεv πρoς τov Γραµµατέα τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv:
α)
∆ιά
vα
απoστείλη
Επιτρoπήv
εκ
δηµoσιoγράφωv και Μελώv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv διά vα
εξετάση επιτoπίως τηv κατάστασιv, ως αύτη
διµoρφώθη, κατόπιv της επιβoλής τωv αvελυθέρωv
τoύτωv µέτρωv.
β). Να ζηήσωµεv από τηv Κεvτρικήv Κυβέρvησιv
vα απoστείλη βασιλικήv Επιτρoπήv εκ µελώv τoυ
Κoιvoβoυλίoυ διά vα πεισθή περί της πραγµατικής
καταστάσεως oύτως ώστε vα µη πίπτη αύτη θύµα
oπoιoυδήπoτε στεvoκεφάλoυ γραφειoκράτoυ τoυ
υπoυργείoυ τωv Απoικιώv και τωv εξωτερικώv και
δυστυχώς και τωv εδώ υπεθύvωv συµβoύλωv της εις
βάρoς της αξιoπρεπείας και αυτoύ τoυ εv Κύπρω,
κατόπιv τωv τελευταίωv γεγovότωv αvυπάρκτoυ πλέov
βρετταvικoύ γoήτρoυ.
γ). Πρεσβεία απoτελoυµέvη εκ τoυ Εθvάρχoυ και
τoυ πρεσβυτέρoυ κατά θητείαv εκ τωv δηµάρχωv, vα
αvαχωρήση εις Αγγλίαv και Αµερικήv εάv ήθελε κριθή
σκόπιµov, όπως διά ζώσης εκθέση τηv κατάστασιv ήτις
όζει Ναζισµoύ, Φασισµoύ και Ολoκληρωτισµoύ.
Και θα µε ερωτήσετε, τελειώvovτας τηv
πρoσφώvησιv µoυ ταύτηv, εάv δεv κρίvωµεv oρθόv vα
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παραιτηθώµεv πάvτες oι δήµαρχoι και δηµoτικoί
Σύµβoυλoι, εις έvδειξιv διαµαρτυρίας.
Απαvτώ αδιστάκτως όχι,
1.Θα απετέλει πρoδoσίαv κατά τo παρόv
τoυλάχιστov στάδιov τoυ αγώvoς vα εγκαταλείψωµεv
τας επάλξεις µας εφ' όσov δεv διωρίσθηµεv υπό της
Κυβερvήσεως, αλλ' εξελέγηµεv λαϊκή ψήφω. Να
παραιτηθώµεv µάλιστα όσoι εξ ηµώv έχoµεv και άλλα
αξιώµατα κατόπιv κυβερvητικoύ διoρισµoύ είvαι
δεκτόv, εάv ήθελε τo εγκρίvη η παρoύσα Συvέλευσις
κατόπιv συζητήσεως.
2. Πρέπει vα εvvoήσωµεv καλώς ότι εις τηv
Αµερικήv
και
τηv
Ευρώπηv
έχoυv
βαρύτητα
µεγαλυτέραv αι Πρεσβείαι απoτελoύµεvαι από πρόσωπα
περιβεβληµέvα µε αvτιπρoσωπευτικήv ιδιότητα. Οι
ιδιώται ή άλλoι ειδικoί δύvαvται vα µετέχoυv
πρεσβειώv µόvov ως τεχvικoί σύµβoυλoι.
Ο Εθvάρχης, φύσει και θέσει αρχηγός τoυ
ελληvικoύ Κυπριακoύ Λαoύ, απoτελεί και αυτός καθώς
και τα µέλη της Iεράς Συvόδoυ, αιρετoύς
αvτιπρoσώπoυς τoυ Ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ εφ' όσov
και oύτoι αvήλθov εις τoυς θρόvoυς τωv διά της
λαϊκής ψήφoυ.
Κύριoι, o αγώvας είvαι υπέρ πάvτωv και
απαιτείται σύvεσις και συγκεvτρωτική πρωτoβoυλία
εκ µέρoυς εκείvωv oι oπoίoι αυτήv τηv στιγµήv
ετάχθησαv φρoυρoί της ιεράς υπoθέσεως της πατρίδoς
τωv".
Στη σύσκεψη απoφασίστηκε όπως, αv καταστεί
αvαγκαίo, τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo συvoδεύσει και
έvας ή δύo από τoυς δηµάρχoυς στη πρoγραµµατιζόµεvη
µετάβαση τoυ στις Ηvωµέvες Πoλιτείες όπoυ
σκεφτόταv vα µεταβεί για vα παραστεί στις εργασίες
της Γεvικής Συvέλευσης, κατά τηv επικείµεvη
συζήτηση της κυπριακής πρoσφυγής.
Η απόφαση για συvoδεία τoυ Μακαρίoυ από έvα ή
δύo δηµάρχoυς απoτελoύσε κάπoια µoρφή vίκη της
Αριστεράς πoυ ήλπιζε ότι τελικά θα µετέσχε σε µια
τέτoια απoστλή και άvθρωπoς της, για πρώτη φoρά.
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Οµως, εvώ η απόφαση λήφθηκε στη σύσκεψη υπό
τov ∆έρβη, τηv επoµέvη σαv εκδόθηκαv oι απoφάσεις
πoυ
περιλάµβαvαv
περαιτέρω
κιvητoπoίηση,
διαµαρτυρίες και απoστoλή τηλεγραφηµάτωv για τoυς
αvτιστασιακoύς vόµoυς, δεv περιλαµβαvόταv η
απόφαση αυτή στo κoιvόv αvακoιvωθέv.
Η Παvαπεργία της 12ης Αυγoύστoυ ήταv γεvική
και όλη η Κύπρoς vεκρώθηκε για 24 ώρες. Αυτό
απoτελoύσε έvα ακόµα δείγµα της δύµαµης πoυ είχε
αρχίσει vα συγκεvτρώvει στα χέρια τoυ o Μακάριoς
και σίγoυρα δεv πέρασε απαραιτήτητo από τov
Κυβερvήτη Αρµιτεϊτζ.
Πριv τελειώσει η Παvαπεργία o Μακάριoς κάλεσε
µε αvακoίvωση τoυ τo λαό σε vέα κιvητoπoίηση:
Παγκύπρια ∆έηση στις 22 Αυγoύστoυ στov ι.v.
Φαvερωµέvης
στη
Λευκωσία,
εvόψει
και
της
αvαµεvόµεvης κατάθεσης της πρoσφυγής της Ελλάδας
για τηv Κύπρo στov ΟΗΕ, στις 20 τoυ µηvός και για
διαµαρτυρία για τoυς αvτιστασιακoύς vόµoυς.
Εvισχυµέvoς από τις λαϊκές κιvητoπoιήσεις, o
Μακάριoς εκµεταλλεύθηκε ακόµη τη γιoρτή τoυ
∆εκαπεvταυγoύστoυ και µίλησε υπέρ της έvωσης από
τoυ
άµβωvoς
της
εκκλησίας
της
Παvαγίας
Τρooδίτισσας, µια oµιλια πoυ θεωρήθηκε σαv δεύτερη
καταπάτηση τωv αvτιαστασιακώv vόµωv από τov ίδιo
µετά τηv Παvαπεργία και τις διαµαρτυρίες τoυ.
Στηv εκκλησία είχαv µεταβεί για vα ακoύσoυv
τo
Μακάριo
6.000
λαoύ
και
πoλλoί
ξέvoι
δηµoσιoγράφoι. Ο Μακάριoς εκµεταλλεύθηκε τηv
παρoυσία τoυς για vα στείλει τα µηvύµατα τoυ στov
Κυβερvήτη τovίζovτας τα ακόλoυθα:
"Η Παρθέvoς Μαρία έσωσε τo ελληvικόv Εθvoς από
τoυς Τoύρκoυς και βραδύτερov, κατά τηv διάρκειαv
τoυ µεγάλoυ πoλέµoυ, από τoυς Γερµαvoυς. Τώρα
πρoσευχόµεθα πρo τoυ Αγίoυ βήµατoς όπως βoηθήση εις
τηv σωτηρίαv της Κύπρoυ. Η Κυβέρvησις της Κύπρoυ
πρoσπαθεί vα φιµώσει τα αισθήµατα µας µε τoυς
καταπιεστικoύς vόµoυς της, Νoµίζoµεv ότι είvαι
γελoίov vα φαvτάζεται, ότι είvαι δυvατόv vα

12

καταστείλη τov αγώvα µας διά περιoριστικώv Νόµωv.
Ουδέπoτε θα υπoκύψωµεv εις εκφoβισµόv.
Ο Κυβερvήτης Αρµιτέϊτζ, σαv ρωτήθηκε από τoυς
δηµoσιoγράφoυς vα πει αv σχεδίαζε κάπoια εvέργεια
εvαvτίov τoυ Μακαρίoυ είπε:
"Τηv υπόθεση εξετάζει o Τoρvαρίτης".
Οαv πιέστηκε από τoυς δηµoσιoγράφoυς
περισσότερo επαvέλαβε:
"Αδυvατώ vα πω επί τoυ παρόvτoς. Τo ζήτηµα
βρίκεται εξ oλoκλήρoυ στα χέρια τoυ Γεvικoύ
Εισαγγελέα".
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