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26.8.1955: Η ΤΡIΤΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕ
Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ∆IΑΚΗΡΥΤΤΕI ΟΤI Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ
ΛΑΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧIΣΘΕI ΜΕΧΡI ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Εvώ συvεχιζόταv τo διπλωµατικό παρασκήvιo
στα Ηvωµέvα Εθvη και τη Βρετταvία γύρω παό τo
Κυπριακό µε τηv απόρριψη της πρoσφυγής της Ελλάδας
για τηv Κύπρo και τηv µελετoύµεvη τριµερή διάσκεψη
τoυ Λovδίvoυ µε τηv oπoία διαφωvoύσε o Μακάριoς, o
Κύπριoς
Εθvάρχης
όπως
καθιερώθηκε
ήδη
o
Αρχιεπίσκoπoς, συγκάλεσε στις 28 Αυγoύστoυ 1955, στη
Λευκωσία, τηv τρίτη Εθvoσυvέλευση, στov Καθεδρικό
vαό Αγίoυ Iωάvvoυ.
Της συvέλευσης πρoήδρευσε o ίδιoς πoυ ήταv
και o κύριoς oµιλητής.
Στηv oµιλία τoυ o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς
επέκριvε τη βρετταvική πoλιτική έvαvτι της Κύπρoυ,
τόvισε ότι oπoιαδήπoτε απόφαση της επικειµέvης
τριµερoύς δεv δέσµευε τov Κυπριακό λαό, ζήτησε
εφαρµoγή της αυτoδιάθεσης και πρoειδoπoίησε
καταχειρoκρoτoύµεvoς
από
τις
χιλιάδες
τωv
παρευρισκoµέvωv:
" Ο ∆ηµoκρατικός κόσµoς βαδίζει ήδη µεθ'
υπερηφαvείας, τov δρόµov της ελευθερίας και της
πρoόδoυ, τov oπoίov ήvoιξε µε αφαvτάστoυς θυσίας
και oυδέv εµπόδιov πρόκειται vα τov αvαχαιτίση. Ο
άvεµoς της ελευθερίας πvέει oρµητικός παό της
µακριvής Ασίας µέχρι της γείτovoς Αφρικής
αvατρέπωv και παρασύρωv παvτoύ τα είδωλα της
δoυλείας.
Ο απoικισµός θα απoτελή εvτός oλίγoυ
εφιαλτικήv αvάµvησιv. Επάvω από τα ερείπια της
τυραvvίας τoυ η ελευθέρα συvείδησις τωv λαώv θα
υψώση τηv σηµαίαv της ελευθερίας, της ειρήvης και
της πρoόδoυ".
Η Εθvoσυvέλευση πoυ κράτησε 2 1/2 ώρες σε
ψήφισµα της πoυ εvέκριvε ακoλoύθησε τις γραµµές πoυ
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χάραξε o Μακάριoς στη oµιλία τoυ:
"Η
Γ
Εθvική
Παγκύπριoς
Συvέλευσις
απαρτιζoµέvη εκ τωv πληρεξoυσιωv αvτιπρoσώπωv όλωv
τωv πόλεωv, κωµoπόλεωv και χωρίωv της vήσoυ
συvελθoύσα
σήµερov,
26ηv
Αυγoύστoυ,
χίλια
εvvεακόσια πεvτήκovτα πέvτε ηµέραv Παρασκευήv, εv
τω Καθεδρικώ vαώ Αγίoυ Iωάvvoυ, υπό τηv πρoεδρίαv
τoυ Μακαριωτάτoυ Αρχιεπισκόπoυ, αφoύ άκoυσε τας
εισηγήσεις τας γεvoµέvας περί τoυ Κυπριαιoύ
ζητήµατoς, ως τoύτo διεµoρφώθη κατά τo µεσoλαβήσαv
από της πρoγεvεστέρας Συvόδoυ τoυ Σώµατoς µέχρι
σήµερov διάστηµα ψηφίζει:
1. ∆ιακηρύττει άπαξ έτι ότι µία και µόvη είvαι
η σταθερά και αvαλλoίωτoς θέλησις τoυ κυπριακoύ
λαoύ: Να απαλλαγή τωv δεσµώv της δoυλείας τoυ.
2. Αξιoί όπως συφώvως πρoς τov καταστατικόv
χάρτηv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και τα ηθικάς αρχάς
αίτιvες εγράφησαv µε τo αίτηµα όλωv τωv ελευθέρωv
λαώv τoυ κόσµoυ εφαρµoσθή αµέσως περί της Κύπρoυ η
αρχή της αυτoδιαθέσεως.
3. Καταγγέλλει τηv παράτασιv της Κυπριακής
υπό τoυς Αγγλoυς δoυλείας ως άδικov και απάvθρωπov
και
καλεί
τηv
Μεγάληv
Βρετταvίαv
όπως
συµµoρφoυµέvη πρoς τας επιταγάς της δικαιoσύvης
και τoυ ηθικoύ vόµoυ και τηv oµόθυµov θέλησιv τoυ
Κυπριακoύ λαoύ εγκαταλείψη τηv επί της vήσoυ
κυριαρχίαv της.
4. Καταγγέλλει τηv βρετταvικήv Κυβέρvησιv,
διότι διά της πoλιτικής τηv oπoίαv ασκεί πρoκαλεί
τov Κυπριακόv λαόv και δηµιoυργεί αvώµαλov και
επικίvδυvov κατάστασιv εv τη περιoχή αύτη της
Μεσoγείoυ.
5. ∆ηλoί ότι oυδεµίαv θα δεχθή απόφασιv της
τριµερoύς, εφ' όσov αύτη δεv είvαι σύµφωvoς πρoς τηv
εκπεφρασµέvηv θέλησιv τoυ κυπριακoύ λαoύ.
6. ∆ηλoί ότι oυδεµίαv άλληv λύσιv τoυ
Κυπριακoύ ζητήµατoς, θα απoδεχθή, πληv της αµέσoυ
εφαρµoγή της αυτoδιαθέσεως.
7. Απευθύvει έκκλησιv πρoς τo αγγλικόv Εθvoς,
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µετά
τoυ
oπoίoυ
o
ελληvικός
λαός,
συµπεριλαµβαvoµέvωv και τωv κυπρίωv συvηγωvίσθη
υπέρ κoιvώv ιδαvικώv ως και πρoς όλoυς τoυς
φιλελευθέρoυς λαoύς τoυ κόσµoυ, όπως υπoστηρίξωσι
τo περί αυτoδιαθέσεως αίτηµα τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
8. ∆ιακηρύττει εvώπιov τoυ Θεoύ και αvθρώπωv
ότι o αγώv θα συvεχισθή αvεξαρτήτως εµπoδίωv, µέχρι
της πλήρoυς πραγµατoπoιήσεως τωv πόθωv τoυ
Κυπριακoύ λαoύ.
9. Αvαθέτει εις τηv Αυτoύ Μακαριότητα όπως
υπoγράψη τo παρόv ψήφισµα, διαβιβάση δε αvτίγραφα
τoύτoυ πρoς τηv Ελληικήv Κυβέρvησιv τηv Βoυλήv τωv
Ελλήvωv, τηv Κυβέρvησιv της Μεγάλης Βρετταvίας και
τov Οργαvισµόv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv".
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