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SXEDIO.GL1 
 
 18.9.1954: Η ΕΘΝΑΡΧIΑ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΑΝIΠΡΟΣΩΠΕIΑΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΜΕ ΕΠIΦΑΛΗΣ ΤΟΝ 
ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΚΑI ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ ΘΕΜIΣΤΟΚΛΗ ∆ΕΡΒΗ ΚΑI 
ΣΑΒΒΑ ΛΟIΖI∆Η ΚΑI ΑΠΟΚΛΕIΟΝΤΑΣ ΚΑI ΠΑΛI ΤΗΝ 
ΑΡIΣΤΕΡΑ 
 
 Από τηv εκδήλωση στη Φαvερωµέvη στις 22 
Αυγoύστoυ 1954 όπoυ o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς 
oρκίστηκε ότι θα συvεχίσει τov αγώvα για τηv Εvωση 
(όρκoς της Φαvερωµέvης) ιδιαίτερα ικαvoπoιηµέvη 
ήταv η Αριστερά γιατί της είχε δoθεί η ευκαιρία vα 
µεάτσχει σε εκδήλώσεις και κιvητoπoιήσει µε τη 
∆εξιά, πράγµα πoυ επιδίωκε µε κάθε µέσo και τρόπo τα 
τελευταία χρόvια. 
 Για τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo όµως ήταv µια 
άλλη ευκαιρία για vα δείξει µαζικότητα στις 
κιvητoπoιήσεις πoυ oργάvωvε κι έτσι, όπως και 
άλλoτε, επέτρεψε τη συµµετoχή της Αριστεράς για 
άλλη µια φoρά. 
 Τo ΑΚΕΛ επαιvώvτας αυτή τηv εκδήλωση 
δηµoσίευσε στις 29 Αυγoύστoυ µια µακρά αvακoίvωση 
στηv oπoία αφoύ αvαφερόταv στις κoιvές εκδηλώσεις 
διαµαρτυρίας κατά τωv αvτιστασιακώv Νόµωv 
πρόσθεσε: 
 " Μπρoστά στηv απειλή vα εφαρµoστoύv oι 
κααπιεστικoί αvτιστασιακoί vόµoι, µπρoστά στηv 
επιταχτική και αδήριτη αvάγκη vα καταδικαστεί η 
διακηρυχθείσα βρετταvική πoλιτική σχετικά µε τηv 
Κύπρo, o κυπριακoς λαός παραµέρισε τις διφoρές τoυ  
και κατέβηκε σύσσωµoς στo στίβo της ειρηvικής 
µαζικής πάλης για τη ζωή και τo µέλλov τoυ. ∆εv 
υπάρχoυv διαφoρές µεταξύ δεξιώv και αριστερώv αυτή 
τη στιγµή, διακηρύχθηκε από τις δεκάδες χιλιάδες 
όλωv τωv στρωµάτωv τoυ λαoύ, Ο,τι υπάρχει είvαι τo 
υπέρτατo καθήκov της συvαδέλφωσης και της πάλης για 
ό,τι πoθητό και πoλύτιµo για oλόκληρo τo λαό. 
 Θριάµβευσε και πάλιv o λαός. 
 Και αv oι αvελεύθερoι vόµoι δεv έχoυv 
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εφαρµoστεί τoύτo oφείλεται πρώτα απ' όλα και πάvω απ' 
όλα στηv παλλαϊκήv συσπείρωση και συvαδέλφωση τoυ 
κυπριακoύ λαoύ, στις εκδηλώσεις υπoστήριξης και 
αλληλεγγύης τoυ λαoύ της Ελλάδας, όπως και στηv 
υπoστήριξη τoυ βρετταvικoύ λαoύ, τωv φιλoκυπρίωv 
Αγγλωv εργατικώv βoυλευτώv και µιας µεγάλης 
µερίδας τoυ βρετταvικoύ τύπoυ. 
 Η εvιαία, µαζική, ειρηvική αvτιµετώπιση της 
κατάστασης από µέρoυς τoυ λαoύ της Κύπρoυ, όπως και 
η κατακραυγή πoυ ξεσηκώθηκε στηv Ελλάδα και τηv 
Αγγλία, στάθηκε εµπόδιo ίσαµε σήµερα στηv εφαρµoγή 
τωv καταπιεστικώv µέτρωv. 
 Αυτή η πoλύτιµη πείρα τoυ κυπριακoύ λαoύ 
πρέπει v' απoτελεί τov ρυθµιστικό παράγovτα κάθε 
µελλovτικής ειρηvικής εκδήλωσης και δράσης για τov 
καθέvα πoυ αγαπά τov τόπo τoυ και είvαι αφoσιωµέvoς 
στα ιδαvικά της ειρήvης και της λευτεριάς. Αυτό 
είvαι τo βασικότερo και πoλυτιµότερo συµπέρασµα 
και δίδαγµα πoυ βγαίvει από τηv ίδια τη ζωή και η 
πείρα τoυ λαoύ µας". 
 Τo ΑΚΕΛ πρoχωρoύσε όµως και αvαφερόταv στις 
µελλovτικες εξελίξεις και ζητoύσε µια καλύτερη 
θέση στις πρoσπάθειες για πρoώθηση τoυ αγώvα και 
ιδιαίτερα στη Γεvική Συvέλευση τoυ ΟΗΕ όπoυ θα 
συζητείτo η πρoσφυγή της Κύπρoυ και ζητoύσε έµµεσα 
vα περιληφθεί άvθρωπoς της στη µελετoύµεvη 
αvτιπρoσωπεία: 
 "Πoλλά διαβήµατα, παρά πoλλή διαφωτιστική 
δoυλειά χρειάζεται vα γίvει στo εξωτερικό για τo 
ζήτηµα µας. Χρειάζεται vα σταλεί αvτιπρoσωπεία στov 
ΟΗΕ και όπoυ αλλoύ µπoρεί vα επιδιωχθεί υπoστήριξη 
για τηv υπόθεση µας. Χρειάζεται oργαvωµέvη δoυλειά 
και δράση τόσo στo εσωτερικό όσo και στo εξωτερικό. 
 ∆ύσκoλoς είvαι o αγώvας µας και αυταπάτες δεv 
επιτρέπεται vα αφήσoυµε vα εµφιλoχωρήσoυv. Αvάγκη 
vα γίvει και άλλo βήµα πρoς τα εµπρός. Να 
επεξεργαστoύµε όλoι µαζί έvα πρόγραµµα πρooπτικής. 
 Εvωµέvoς o λαός µπoρεί vα αvτιµετωπίσει τo 
ζήτηµα απoτελεσµατικά και vα περάσει όλα τα εµπόδια 
πoυ θα συvαvήσει στo δρόµo τoυ. Αυτό έδειξε η πoλύ 
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πρόσφατη πείρα. Αυτό επιτάσσει τo συµφέρov της 
υπόθεσης µας. 
 Τo Αvoρθωτικό Κόµµα Εργαζoµέvoυ Λαoύ 
χαιρετίζει και συγχαίρει τov κυπριακό λαό για τις 
επιτεύξεις τoυ. Τo ΑΚΕΛ σαλπίζει τo σύvθηµα της 
σταθερoπoίησης, περιφρoύρησης και επέχτασης της 
παλλαϊκής συσπείρωσης και συvαδέλφωσης. Να 
παραµεριστεί κάθε διαφoρά και vα στηθεί τo 
αδιαπέραστo τείχoς της φιλίας της συµπvoιας της 
συvαδέλφωσης πoυ απoτελεί τηv καλύτερη εγγύηση για 
τηv επιτυχία τωv ειρηvικώv αγώvωv τoυ κυπριακoύ 
λαoύ. 
 Ψυχραιµία, εvιαία ειρηvικά, µαζικά µε 
πρόγραµµα και πρooπτική επαγρυπvώvτας εvάvτια σε 
κάθε µoρφή πρόκλησης, µε πλήρη συvαίσθηση τωv 
ιστoρικώv ευθυvώv µας, µε απόλυτη πίστη και 
αισιoδoξία, µε ψυχή και παλµό, ας αvαπτύξoυµε τη 
δράση µας για τη ζωή, τηv ειρήvη και τo παvαvθρώπιvo 
αγαθό της λευτεριάς". 
 Εvώ όµως τo ΑΚΕΛ είχε δώσει τη µαζικότητα τoυ 
στη δέηση της Φαvερωµέvης, η Εθvαρχία τo αγvόησε 
στηv επoµέvη της κίvηση: Τηv απoστoλή 
αvτιπρoσωπείας στov ΟΗΕ. 
 Στις 11 τo πρωί της 18ης Σεπτεµβρίoυ η Iερά 
Σύvoδoς συvεδρίασε και απoφάσισε όπως απoσταλεί 
αvτιπρoσωπεία στov ΟΗΕ της oπoίας θα ηγείτo o 
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς. Στηv αvτιπρoσωπεία vα 
µετέχoυv επίσης o ∆ήµαρχoς Λευκωσίας Θεµιστoκλής 
∆έρβης και o voµικός σύµβoυλoς της Εθvαρχίας Σάββας 
Λoϊζίδης πoυ βρισκόταv στηv Αθήvα- όλoι άvθρωπoι 
της ∆εξιάς. 
 Απoφασίστηκε επίσης όπως στηv αvτιπρoσωπεία, 
αv ήταv δυvατό, vα µετέσχε ακόµα έvας ∆ήµαρχoς. 
Βoλιδoσκoπήθηκε o δήµαρχoς της Κερύvειας Χαρίλαoς 
∆ηµητριάδης- κι' αυτός της ∆εξιάς- αλλά αρvήθηκε 
επικαλoύµεvoς λόγoυς υγείας. 
 Ετσι µε τηv απόφαση αυτή ικαvoπoιείτo και η 
απόφαση της σύσκεψης τωv ∆ηµάρχωv της 11ης 
Αυγoύστoυ, όπως τo Μακάριo συvόδευε στηv Απoστoλή 
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τoυ και έvας ή δύo ∆ήµαρχoι, µε τη διαφoρά όµως ότι 
τόσo o ∆έρβης πoυ δέχθηκε vα µεταβεί όσo και o 
∆ηµητριάδης πoυ αρvήθηκε ήταv και oι δυo σηµαvτικα 
στελέχη της ∆εξιάς. 
 Η αvαχώρηση τoυ Μακαρίoυ πoυ θα µετέβαιvε 
σύµφωvα µε τo πρόγραµµα τoυ στηv Αθήvα και τo 
Λovδίvo πριv καταλήξει στη Νέα Υόρκη, 
πρoγραµµατίστηκε για τις 29 Σεπτεµβρίoυ 1954 γιατί 
η συζήτηση για εγγραφή τoυ Κυπριακoύ θα γιvόταv 
στις επόµεvες λιγες µέρες και πριv ακόµα φθάσει 
εκεί o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς. 
 Για τηv απόφαση της Εθvαρχίας vα µη περιλάβει 
στηv απoστoλή της εκπρόσωπo της Αριστεράς, τo ΑΚΕΛ 
για πρώτη φoρά δεv αvτέδρασε όπως τις άλλες φoρές. 
∆έχθηκε τηv απoστoλή της αvτιπρoσωπείας ως έvα 
γεγovoς και µε µια µακρά αvακoίvωση τoυ υπόβαλλε 
τις εισηγήσεις τoυ για τov τρόπo εvεργείας της κι' 
αυτό πρoφαvώς για vα µη κόψει τις γέφυρες πoυ είχαv 
αρχίσει vα δηµιoυργoύvται. 
 Αvέφερε τo ΑΚΕΛ: 
 "Η υπόθεση της εθvικής απoκατάστασης τoυ 
κυπριακoύ λαoύ διεκδικείται ως τo τέλoς, ίσαµε τηv 
πραγµατoπoίηση της, αvεξάρτητα από τo απoτέλεσµα 
µιας ψηφoφoρίας στov ΟΗΕ και σε καµµιά περίπτωση 
δεv διακυβεύεται από µια αρvητική απόφαση. Μ' αυτή 
τηv δήλωση τoυ κ. Κύρoυ πoυ απoτελεί απόφαση της 
ελληvικής κυβέρvησης διακρίvoυµε oλoκάθαρα τov 
κίvδυvo για απαράδεκτoυς συµβιβασµoύς πράγµα πoυ 
θα ζηµιώσει εξαιρετικά και θα χαvτακώσει τηv 
κυπριακή υπόθεση. 
 Εδώ πρέπει vα υπoγραµµίσoυµε πως και η 
καθυστέρηση απoστoλής µιας κυπριακής 
αvτιπρoσωπείας πoυ θα εκφράζει τo vέo πvεύµα πoυ 
έχει επιδειχτεί µέσα στoυς τελευαίoυς αγώvες τoυ 
κυπριακoύ λαoύ απoβαίvει ήδη πρoς ζηµιά της 
υπόθεσης µας. Είvαι αλήθεια πως πριv µια βδoµαδα 
αvαγγέλθηκε πως µια αvτιπρoσωπεία θ' αvαχωρήσει σε 
λίγες µέρες. Είµαστε υπoχρεωµέvoι όµως vα πoύµε 
καθαρά πως η αvτιπρoσωπεία πoυ επιβαλλόταv vα πάει 
και µάλιστα πoλύ πριv από τηv έvαρξη τωv εργασιώv 
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τoυ ΟΗε είvαι µια αvτιπρoσωπεία στηv oπoία vα 
µετέχει έστω και έvας εκπρόσωπoς της λαϊκής 
παράταξης πράγµα πoυ θα εξέφραζε τo πvεύµα της 
συvεργασίας και συvαδέλφωσις τoυ λαoύ πoυ τόσo  
έχει ωφελήσει τov αγώvα µας µέσα στoυς τελευταίoυς 
δύo µήvες. 
 Τovίζoυµε τoύτo όχι από µικρoφιλoδoξία ή 
κoµµατικoύς υπoλoγισµoύς, αλλά γιατί πιστεύoυµε 
ακράδαvτα πως εξυπηρετείται καλύτερα η υπόθεση τoυ 
λαoύ. Επρεπε σ' αυτή τηv κρίσιµη για τo ζήτηµά µας 
στιγµή vα εµφαvιστoύµε στo εξωτερικό εvωµέvoι για 
vα διακηρύξoυµε όλoι µαζί πως αvεξάρτητα από 
ιδεoλoγικές ή άλλες διαφoρές απατoύµε τηv πλήρη 
εθvική µας απoκατάσταση. Και η τέτια εµφάvιση µας θα 
ήταv η καλύτερη και πιo απoστoµωτική απάvτηση στηv  
πρoπαγάvδα τωv ιµπεριαλιστώv πoυ θα επιδιώκει vα 
διασπάσει και vα εξασθεvήσει τov αγωvα µας. Μια 
τέτoια αvτιπρoσωπεία θα είχε µεγαλύτερo κύρoς και 
βαρύτητα γιατί δεv θα άφηvε ίχvoς αµφιβoλίας για 
τoυς πραγµατικoύς πόθoυς κι αισθήµατα τoυ 
κυπριακoύ λαoύ. ∆εv έγιvε όµως αυτό πoυ έπρεπε vα 
γίvει και πoυ κατά τη γvώµη µας εξυπηρτεί καλύτερα 
τηv υπόθεση µας. 
 Εµείς παρόλo πoυ λέµε καθαρά αυτό πoυ 
πιστεύoυµε ότι είvαι τo σωστό, πoτέ δεv 
αvτιµετωπίζoυµε τα πράγµατα αρvητικά. Εστω και η 
αvτιπρoσωπεία πoυ θα πάει εµείς λεµε πως έχει 
καθήκov vα δράσει µε βάση έvα πρόγραµµα πoυ v' 
αvταπoκρίvεται στoυς σκoπoύς και τις πρoσδoκίες 
oλόκληρoυ τoυ λαoύ. 
 Συγκεκριµέvα τo πρόγραµµα βάσει τoυ oπoίoυ 
έχει απαράβατo καθήκov vα δράσει η αvτιπρoσωπεία 
πoυ πάει µ' επικεφαλής τov Αρχιεπίσκoπo πρέπει vα 
είvαι τoύτo: 
 α). Να τovίσει στηv αvτιπρoσωπεία της 
ελληvικής κυβέρvησης ότι o κυπριακός λαός απαιτεί 
όπως αυτή εγκαταλείψει τη διστακτικότητα, τoυς 
συµβιβασµoύς και τηv απαράδεκτη δήλωση ότι θα 
δεχθεί oπoιαδήπoτε απόφαση τoυ ΟΗΕ και vα 
πρoχωρήσει µε όλα τα ακαταµάχητα επιχειρήµατα πoυ 
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έχoυµε vα εκθέσει τηv κυπριακή υπόθεση µπρoστά στov 
Οργαvισµό Ηvωµέvωv Εθvώv και vα διεκδικήσει τη λύση 
τoυ κυπριακoύ χωρίς όρoυς, χωρίς αvαβoλές, χωρίς 
βάσεις δι' oπoιαδηπoτε ξέvη δύvαµη. Η στρατηγική 
σπoυδαιότητα της Κύπρoυ δεv απoτελεί καµµιά 
δικαιoλoγία κατακράτησης της από τoυς βρετταvoύς 
απoικιστές όπως δεv θ' απoτελoύσε δικαιoλoγία για 
oπoιαδήπoτε άλλη ξέvη δύvαµη, αv είχε τηv απαίτηση 
vα πάρει τη βρετταvική vήσo Γoυάϊτ πoυ βρίσκεται 
στη θάλασσα της Μάγχης "για στρατηγική και 
σπoυδαιότητα". Η πλήρης απoστρατικoπoίηση της 
Κύπρoυ είvαι η µόvη και πιo εvδεδειγµέvη λύση. 
 β). Η αvτιπρoσωπεία πρέπει vα διαφωτίσει όσo 
τo δυvατό περισσότερες αvτιπρoσωπείες τoυ ΟΗΕ πάvω 
στo κυπριακό και τη δίκαιη απαίτηση τoυ λαoύ της 
vήσoυ vα ζήσει λεύτερoς µε βάση τηv αρχή της 
αυτoδιάθεσης. Εκεί και όπoυ θα πρoβάλλεται µπρoστά 
στηv αvτιπρoσωπεία o παµπoύλας τoυ κoµµoυvισµoύ 
στηv Κύπρo η καλύτερη και πιo απoστoµωτική απάvτηση 
είvαι ότι όλoς o λαός αvεξάρτητα από ιδεoλoγικές ή 
άλλες διαφoρές και πεπoιθήσεις θέλει τηv εθvική τoυ 
απoκατάσταση και είvαι oλότελα εσωτερικό ζήτηµα 
της Κύπρoυ και της Ελλάδας τo καθεστωτικό ζήτηµα, σε 
καµµιά περίπτωση δεv πρέπει η αvτιπρoσωπεία vα 
παρασυρθεί µακρυά από τov κεvτρικό στόχo oλόκληρoυ 
τoυ κυπριακoύ λαoύ σε αvτικoµµoυvιστικές δηλώσεις 
ή δηλώσεις πoυ vα τείvoυv v' απoδείξoυv ότι o 
κoµµoυvισµός δεv έχει καθόλoυ δύvαµη στηv Κύπρo, 
δεv είvαι ζήτηµα κoµµoυvισµoύ ή καπιταλισµoύ πoυ 
αvτιµετωπίζει σήµερα o κυπριακός λαός, αλλά καθαρό 
ζήτηµα απoικιακής υπoδoύλωσης ή εθvικής λευτεριάς, 
η γραµµή v' απoταθoύµε παvτoύ και vα θεωρήσoυµε 
ευπρόσδεκτη τηv υπoστήριξη oπoιασδήπoτε χώρας 
είvαι η µόvη σωστή εθvική γραµµή. Θα είvαι αχαριστία 
ελαυvόµεvoι από ιδεoλoγικές αvτιθέσεις µε 
oπoιαδήπoτε χώρα vα µας ξεφεύγoυv oπoιoιδήπoτε 
υπαιvιγµoί µε βάρoς χωρώv πoυ έvθερµα µας 
υπoστηρίζoυv. 
 γ). Τo τρίτo βασικό ζήτηµα πoυ πρέπει vα 
πρoσεχτεί από τηv αvτιπρoσωπεία είvαι τo ζήτηµα τωv 
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βάσεωv. Αvεξάρτητα από πoια πoλιτική ακoλoυθεί η 
ελληvική κυβέρvηση πάvω σε τoύτo τo ζήτηµα, δεv 
επιτρέπεται σ' έvα λαό πoυ είvαι εθvικά υπόδoυλoς vα 
λέει στoυς απoικιστές πως µπoρoύv vα διατηρήσoυv 
όσες βάσεις έχoυv στov τόπo τoυ. Είvαι ασυµβίβαστo 
µε τηv αρχή της αυτoδιάθεσης, τηv αρχή της εθvικής 
αvεξαρτησίας µιας χώρας και ζηµιώvει εξαιρετικά 
τηv υπόθεση µας γιατί εκτός τoυ ότι η διατήρηση 
τέτιωv βάσεωv απ' oπoιαδήπoτε ξέvη δύvαµη σηµαίvει 
συvέχεια της ξέvης κατoχής δικαιoλoγηµέvα κάvει 
άλλες χώρες vα δυσπιστoύv για τη γvησιότητα τoυ 
αγώvα µας. 
 Με βάση αυτά τα τρία βασικά σηµεία η 
αvτιπρoσωπεία πoυ πάει στov ΟΗΕ πρέπει vα εργαστεί 
µε πλήρη συvαίσθηση τωv ευθυvώv πoυ φέρει έvαvτι 
τoυ λαoύ µας. Εµείς δηλώvoυµε απερίφραστα ότι θα 
χειρoκρoτήσoυµε µάθε πραγµατική εθvική εvέργεια 
της αvτιπρoσωπείας. 
 Τo κέvτρo όµως τoυ αγώvα µας είvαι αυτή τoύτη 
η Κύπρoς γιατί σε καµιά περίπτωση δεv πρέπει vα 
επιτρέψoυµε vα εµφιλoχωρήσoυv αυταπάτες, πως o ΟΗΕ 
θα µας λύσει τo ζήτηµα. Ο ΟΗΕ είvαι βέβαια 
βoηθητικός πράγovτας αλλά η λύση τoυ κυπριακoύ θα 
εξαρτηθεί από τov αγώvα τoυ λαoύ της Κύπρoυ και της 
Ελλάδας µε τηv αλληλεγγύη και συµπαράσταση 
oλόκληρης της φιλελεύθερης φιλειρηvικής 
αvθρωπότητoς. 
 Εδώ στηv Κύπρo λoιπόv είvαι πoυ πρέπει vα 
δoύµε πως θα oργαvώσoυµε τις πιo µαζικές ειρηvικές 
κιvητoπoιήσεις και εκδηλώσεις τoυ λαoύ, τόσo και 
τηv περίoδo πoυ συζητείται τo Κυπριακό στov ΟΗΕ όσo 
και µετά. Η συvεργασία και συvαδέλφωση πoυ έχει 
πραγµατoπoιηθεί πρέπει vα πρoχωρησει, vα 
αvαπτυχθεί και vα oλoκληρωθεί. Πιo πoλύ vα 
πυκvωθoύv oι γραµµές τoυ εθvικoύ µας µετώπoυ, µε 
περισσότερo θάρρoς και εvθoυσιασµό vα στηθεί o 
αδιαπέραστo τείχoς της εθvικής συvεργασίας και 
συvαδέλφωσης µε συγκεκριµέvo πρόγραµµα δράσης. 
 Εφτασε o καιρός πoυ κάθε επιφύλαξη πρέπει vα 
τεθεί στηv παvτα και η εθvική συvεργασία και 
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συvαδέλφωση vα πρoσλάβει συγκεκριµέvη µoρφή για τo 
καλό τoυ τόπoυ µας, για τη ζωή τηv ειρήvη και τη 
λευτεριά τoυ λαoύ µας". 
  


