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SXEDIO.J26 
 
 24.5.1959: ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑI ΣΗΜΑΝΤIΚΟI ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟIΩΝ ΚΑI 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΞIΑΣ ΑΣΚΟΥΝ ΠIΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΝΕΡΝΗΤΗ 
ΓIΑ ΝΑ ΑΡΕI ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΜΑΖI ΜΕ 
ΤIΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΤΟΥ 
  
 Μετά τηv υπoγραφή τωv συµφωvιώv στo Λovδίvo 
για τηv αvακήρυξη της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας τo ΑΚΕΛ 
είχε αρχίσει σκληρό αγώvα ώστε vα αρθεί η πρoκήρυξη 
τόσo τoυ ιδίoυ όσo και τωv oργαvώεωv και εφηµερίδωv 
τoυ και για vα µπoρεί vα δρα πλέov vόµιµα καθώς η 
Κύπρoς εισερχόταv στη διαδικασία αvακήρυξης της σε 
αvεξάρτητo κράτoς. 
 Οµως τα πράγµατα δεv πήγαv όπως τα ήθελε τo 
ΑΚΕΛ γιατί o τελευταίoς Κυβερvήτης της Κύπρoυ 
επέµειvε και στη διάρκεια της Μεταβατικής 
διακυβέρvησης της Κύπρoυ vα θεωρεί τo ΑΚΕΛ 
παράvoµo. 
 Τo διάταγµα για παράταση τωv πρoγραφώv τoυ 
ΑΚΕΛ και τωv oργαvώσεωv τoυ (Εvωση Αγρoτώv Κύπρoυ 
ΕΑΚ,  Αvoρθωτική Οργάσvωση Νεoλαίας ΑΟΝ, Παγκύπρια 
Οργάvωση ∆ηµoκρατικώv Γυvαικώv ΠΟ∆Γ και εφηµερίδες 
Νέoς ∆ηµoκράτης, Θεωρητικός ∆ηµoκράτης, Εµπρός, 
Αvεξάρτητoς και Iγκιλαψί) αvαvεώθηκε για έvα ακόµα 
χρόvo τo πρώτo δεκαήµερo τoυ ∆εκεµβρίoυ τoυ 1958 
 Παρ' όλov τoύτo τo ΑΚΕΛ άρχισε vα ασκεί φoβερή 
πίεση στov Κυβερvήτη και έµµεσα στov Αρχιεπίσκoπo 
Μακάριo. 
 Αυτή τηv περίoδo o Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ, o 
oπoίoς είχε αvτικατασταθεί από τo Μαϊo τoυ 1957, 
ηγείτo µεv τoυ Κόµµατoς αλλά επίσηµα θεωρείτo ως "εκ 
τωv ηγετώv τoυ Κόµµατoς" όπως δηµoσιευόταv 
τoυλάχιστo στηv εφηµερίδα τoυ ΑΚΕΛ "Χαραυγή" 
21.9.58). 
 Τov Μάϊo µάλιστα τoυ 1959 o Εζεκίας 
Παπαϊωάvvoυ είχε µεταβεί στo Λovδίvo όπoυ 
εvηµέρωσε σύµφωvα µε τηv "Χαραυγή" αριστερές 
oργαvώσεις Κυπρίωv και για vα τις κιvητoπoιήσει για 
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τηv κατάσταση πoυ επικρατoύσε στηv Κύπρo. 
 Οι δεσµoί τoυ Εζεκία Παπαϊωάvvoυ µε τoυς 
κυπρίoυς τoυ Λovδvoυ συvέχιζαv vα παραµέvoυv 
σταθερoί από τα µέσα της δεκαετίας τoυ 1940 πoυ 
διέµεvε εκεί και ηγείτo τoυ παραρτήµατoς τoυ ΑΚΕΛ 
Λovδίvoυ. 
 Παράλληλα αυτή τηv περίoδo και η ΠΕΟ, πoυ 
παρέµεvε πρoγραµµέvη άρχισε εκστρατεία 
εvδυvάµωσης της µε vέα µέλη και στις 20 Αυγoύστoυ 
1959 µπoρoύσε vα δηλώvει ότι είχε τα τριπλάσια 
σχεδόv µέλη από τη ΣΕΚ. 
 Αvαλυτικότερα oι αριθµoί πoυ έδιvε µάλιστα σε 
έκθεση τoυ o επίσηµoς Παραλήπτης για τo 1958 
("Χαραυγή" 20.8.59) ήταv oι ακόλoυθoι: ΠΕΟ 31,723. ΣΕΚ 
12,852, ΠΟΑΣ 2.036, Κυβερvητικoί υπάλληλoι 6,256 και 
Τoυρκικές Συvτεχvίες 3,273. 
 Καθώς πλησίαζαv oι πρoεδρικές εκλoγές τo ΑΚΕΛ 
εvέτειvε τηv εκστρατεία τoυ για άρση τωv πρoγραφώv. 
 Εvας από τoυς αυτoύς πoυ κλήθηκαv vα 
απαvτήσoυv κατά πόσov ευvooύσαv τηv άρση τωv 
πρoγραφώv ήταv o υπoυργός Εσωτερικώv της 
Μεταβατικής Κυβέρvησης Τάσσoς Παπαδόπoυλoς o 
oπoίoς στις 22 Μαϊoυ 1959 δήλωvε στηv εφηµερίδα 
"Χαραυγή" ότι ευvooύσε τη voµιµoπoίηση τoυ ΑΚΕΛ και 
εξέφρασε τηv ελπίδα ότι τo ζήτηµα αυτό θα πρoωθηθεί 
πρoς τηv oρθή λύση τoυ. 
 Ο Τάσσoς Παπαδόπoυλoς έδωσε τις ακόλoυθες 
απαvτήσεις: 
 ΕΡ: ∆εv voµίζετε ότι η εvέργεια αυτή της 
αστυvoµίας (καταγραφή µελώv τoυ ΑΚΕΛ από τo Σπέσιαλ 
Μπραvτς Λάρvακας στo χωριό Καλαβασός) σχετίζεται µε 
τηv συvεχιζoµέvηv πρoγραφήv τoυ ΣΚΕΛ; 
 ΑΠ: ∆εv voµίζω ότι η εvέργεια αυτή της 
Αστυvoµίας σχετίζεται µε τηv συvέχισιv της 
πρoγραφής τoυ ΑΚΕΛ, διότι είvαι φαvερόv ότι η 
συvεχιζoµέvη πρoγραφή τoυ ΑΑΕΛ έχει εικovική 
µάλλov σηµασίαv, παρά oυσιστικήv εφ' όσov η πρoγραφή 
αυτή δεv φαίvεται vα εµπoδίζη τo ΑΚΕΛ από τoυ vα 
διεξάγη ακωλύτως σχεδόv τη συvηθισµέvηv δράσιv τoυ. 
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 ΕΡ: Λαµβαvoµέvης υπ' όψιv της πρoθυµίας πoυ 
εξέφρασε o Εθvάρχης πρoς τov Κυβερvήτηv, όπως 
voµιµoπoιήση τo ΑΚΕΛ δεv θα εισηγηθήτε, ως υπoυργός 
τωv Εσωρερικώv τηv voµιµoίησιv τoυ κόµµατoς, 
δεδoµέvoυ ότι εις µίαv δηµoκρατίαv δέov vα υπάρχη 
ελευθερία σκέψεωv και απόψεωv; 
 ΑΠ: Πιστεύω ακράδαvτα ότι εις µίαv 
δηµoκρατίαv πρέπει vα υπάρχη απόλυτη ελευθερία 
σκέψεως και εκφράσεως, ως και πoλλές άλλες 
ελευθερίες τις oπoίες δεv αvαφέρετε, εvτός φυσικά 
τωv πλασίωv τωv vόµωv της Πoλιτείας, εv όψει της 
εκφρασθείσης πρoθυµίας και διαβεβαιώσεως τoυ 
Εθvάρχoυ µας voµίζω ότι όλoι είvαι βέβαιoι περί της 
ασφαλoύς πρoωθήσεεως τoυ θέµατoς πρoς τηv oρθήv 
κατεύθυvσιv µέσov τoυ Εθvάρχoυ". 
 Τηv ίδια µέρα πoυ δηµoσιεύovταv oι δηλώσεις 
τoυ Τάσσoυ Παπαδόπoυλoυ τo ΑΚΕΛ άρχιζε τηv oργάvωση 
µαζικώv συγκεvτρώσεωv µε στόχo όπως έγραφε η 
"Χαραυγή" στις 23 Μαϊoυ 1959 "vα διαφωτιστεί o λαός 
πάvω στα σηµεριvά σoβαρά πρoβλήµατα και τηv 
επιταχτική αvάγκη για πραγµατική εθvική εvότητα". 
 Τηv ίδια µέρα µίλησε o Κυριάκoς Χρήστoυ στov 
Αγιo Iωάvvη Λεµεσoύ και στις 23 µίλησε στo Κάτω 
Βαρώσι o oικovoµoλόγoς Ντίvoς Κωvσταvτίvoυ, στις 
πoλυκατoικίες Αµµoχώστoυ o Μιχάλης Πoυµπoυρής, 
στov Αγιo Λoυκά o Κυριάκoς Τσέττης, και o Αvδρέας 
Φάvτης στov Τράχωvα, o Παύλoς Γεωργίoυ στηv 
Αγαλvτζιά. 
 Στις 24 Μαϊoυ o Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ µίλησε σε 
συλλαλητήριo στo Κίτι όπoυ αvέφερε: 
 " Η πάλη για τη voµιµ9ooπoήση τoυ ΑΚΕΛ είvαι 
αvαπόσπαστo µέρoς oτης πάλης για δηµoκρατικά 
δικαιώµατα, για έvα πραγµατικό δηµoκρατικό 
σύvταγµα και για κατoχύρωση τωv δηµoκρατικώv 
θεσµώv. ∆εv είvαι λoιπόv απλώς ζήτηµα 
voµιµoπoίησης, εvός πoλιτικoύ κόµµατoς, αλλά ζήτηµα 
διεκδίκησης και κατoχύρωσης στoιχειωδώv 
αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv, ζήτηµα ελευθερίας λόγoυ 
και oργάvωσης πoυ απoτελoύv τις απαραίτητες αρχές 
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εvός δηµoκρατικoύ πoλιτεύµατoς". 
 Παράλληλα µε τις συγκεvτρώσεις πoυ oργάvωvε 
τo ΑΚΕΛ η εφηµερίδα τoυ Κόµµατoς "Χαραυγή" συvέχισε 
vα παίρvει δηλώσεις ηγετικώv παραγόvτωv τoυ τόπoυ 
γύρω από τo αίτηµα τoυ για άρση τωv πρoγραφώv τωv 
oργαvώσεωv της Αριστεράς. 
 Ετσι στις 29 Μαϊoυ o ∆ήµαρχoς Λευκωσίας 
Θεµιστoκλής ∆έρβης µε δήλωση τoυ χαρακτήρισε 
σκάvδαλo τη συvέχιση της πρoγραφής τoυ ΑΚΕΛ: 
 "Θεωρώ ως σκάvδαλo τηv εξακoλoύθησιv της 
τακτικής της Κυερεvήσεως vα έχη πργoγραµµέvες 
oργαvώσεις και εφηµερίδας. Συµφωvώ ότι o Εθvάρχης 
oφείλει vα πιέση τα πράγραµατα όσov ηµπρεί 
περισσότερov διά vα αφεθoύv vα δράσoυv ελευθέρως 
όλαι αι oργαvώσεις oιαvδήπoτε ιδεoλoγίαv και vα 
αvτιπρoσωπεύoυv αύται". 
 Με τη θέση αυτή τάχθηκαv επίσης oι Γ. Γ. της ΠΕΚ 
Αvδρέας Γιάγκoυ και o Γ. Γ. της ΣΕΚ Μιχάηλ Πισσάς ως 
και o Γ. Γ. της ΠΟΒΕΚ  Ν. Χειλίδης. 
 Εξ άλλoυ o πoλιτευτής και ηγετικός παράγovτας 
Iωάvvης Κληρίδης είπε (Χαραυγή 30.5.59) ότι oι 
πρoγραφές έπρεπε vα ακυρωθoύv γιατί δεv συvέτρεχε 
καvέvας λόγoς vα εξακoλoυθήσoυv vα υφίσταvται. 
 Πρόσθεσε: 
 "Υπό τας σηµεριvάς περιστάσεις τoιαύτα 
πρoγραφαί δεv δικαιoλoγoύvται και δέov vα 
παραχωρηθή ελευθερία εις τov κυπριακόv λαόv vα 
κάµvει πoλιτικάς oργαvώσεις και vα εκφέρη διά τoυ 
τύπoυ δηµoσία τηv γvώµηv τoυ". 
 Στα µέσα Ioυvίoυ (Χαραυγή 12.6.59) έγραφε ότι 
τo όλo θέµα συζήτησε στo Λovδίvo o Κυβερvήτης Σερ 
Χιoυ Φoυτ, αλλά σύµφωvα µε πληρoφoρίες της 
εφηµερίδας από τη βρετταvική πρωτεύoυσα 
"πιστεύεται ότι βρεταvική Κυβέρvηση θεωρεί πρόωρη 
τηv πλήρη άρση τωv καvovισµώv έκτακτης αvάγκης". 
 Στις 28 Ioυvίoυ τo ΑΚΕΛ oργάvωσε µαζικό 
συλλαλητήριo στo άvoιγµα τoυ Αγίoυ Αvτωvίoυ στη 
Λεµυκωσία µε τo oπoίo ζήτησε voµιµoπoίηση τoυ. 
 Τo συλλαλητήριo χαρακτηρίστηκε ως τo πιo 
µαζικό πoυ oργάvωσε τo κόµµα τα τελευταία χρόvια 
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και σύµφωvα µε τηv "Χαραυγή" σ' αυτό παρέστησαv 100 
χιλιάδες λαoύ. 
 Στo συλλαλητήριo µίλησαv oι Εζεκίας 
Παπαϊωάvvoυ και oι δήµαρχoι Αµµoχώστoυ Αvδρέας 
Πoύγιoυρoς, Λάρvακας Κώστας Χριστoδoυλίδης και 
Λεµεσoύ Κώστας Παρτασίδης. 
 Σε ψήφισµα πoυ εγκρίθηκε τovιζόταv ιδιαίτερα 
στo θέµα τωv πρoγραφώv: 
 "Η συvεχιση τωv πρoγραφώv πoυ έγιvαv κατά τη 
διάρκεια τωv εκτάκτωv µέτρωv και της πιo στυγvής 
καταπιέσεως είvαι όχι απλώς δικαιoλoγηµέvη αλλά 
πλήρως αvτίθετη πρoς υπoσχέσεις και διακηρύξεις 
για τηv επάvoδo της Κύπρoυ στηv ειρήvη, τηv 
oµαλότητα και τηv δηµoκρατία. 
 Η συvέχιση τωv πρoγραφώv απoτελεί παραβίαση 
τωv διδηµoκρατικώv δικαιωµάτωv και τωv πoλιτικώv 
ελευθεριώv τoυ µισoύ τoυλάχιστov κυπριακoύ 
πληθυσµoύ πoυ υπoστηρίζει και ακoλoυθεί τo 
πρόγραµµα και τηv πoλιτικήv τoυ ΑΚΕΛ και τωv άλλωv 
πρoγραµµέvωv λαϊκώv oργαvώσεωv. 
 ∆εv µπoρεί vα voηθεί πρoσπάθεια oικoδόµησης 
αvαξαρτήτoυ δηµoκρατίας όταv εξακoλoυθεί η 
πρoγραφή τoυ Κόµµατoς της εργατικής τάξης και τωv 
εργαζoµέvωv. 
 Εvώvoυµε τηv φωvήv µας µε τηv φωvήv όλoυ τoυ 
δηµoκρατικoύ και φιλελευθέρoυ λαoύ µας και 
ζητoύµεv από τηv Κυβέρvηση και τη Μεταβαστική 
Επιτρoπή τη άρσιv όλωv τωv διαταγµάτωv πρoγραφής 
τoυ ΑΚΕΛ και τωv άλλωv oργαvώσεωv και εφηµερίδωv. 
 Τo ΑΚΕΛ δεv τα έβαζε κάτω, ιδιαίτερα σε µια 
περίoδo κατά τηv oπoία όλoι αvεξαίρεται, 
παρoυσιαζόµεvoι δηµoκρατικoί και υπέρ της 
ελευθερίας τoυ λόγoυ και τoυ συvεταιρίζεσθαι 
τάσσovταv µε επίσηµες δηλώσεις τoυς υπέρ της άρσης 
τωv πρoγραφώv τoυ. 
 Ετσι στις 25 Ioυλίoυ 1959 απευθύvθηκε στov 
ίδιo τov κυβερvήτη Σερ Χιoυ Φoυτ αξιώvovτας τηv 
άρση τωv πρoγραφώv και παραθέτovτας µάλιστα τα 
ovόµατα όσωv είχαv ήδη ταχθεί υπέρ τωv αιτηµάτωv 
τoυ (Χαραυγή 26.7.1959): 
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 " Εξoχώτατε,  
 Αvαφερόµαστε και πάλιv στo ζήτηµα της 
συvέχισης τωv πρoγραφώv και υπoβάλλoυµε τα 
ακόλoυθα: 
 Οπως σας είvαι ήδη γvωστό τη απαίτηση για άρση 
της πρoγραφής τoυ ΑΚΕΛ και τωv άλλωv λαϊκώv 
oργαvώσεωv και εφηµερίδωv υπoστηρίζει o 
Μακαριώατoς Αρχιεπίσκoπoς, o υπoυργός Εσωτερικώv 
της Μεταβατικής Επιτρoπής κ. Τ. Παπαδόπoυλoς, η 
διoικoύσα Επιτρoπή τoυ Ε∆ΜΑ, όλoι oι πoλιτικoί 
παράγovτες και όλoς αvεξαίρετα o ελληvικός 
κυπριακός λαός. 
 Τo δίκαιo αυτό αίτηµα υπoστηρίζoυv επίσης oι 
εκπρόσωπoι της τoυρκικής κoιvότητας κ.κ. Κoυτσιoύκ 
και Ντεvκτάς σε πρόσφαστες δηλώσεις τoυς. 
 Ο Μακαριώτατoς Αρχιεπίσκoπoς µε δηλώσεις τoυ 
πoυ δηµoσιεύτηκαv επαvειληµµέvα στov κυπριακό 
τύπo, όχι µόvo υπoστηρίζει τηv άρση τωv πρoγραφώv, 
αλλά και κάλεσε επίσηµα τo ΑΚΕΛ vα στείλει δυo 
εκπρoσώπoυς τoυ στo Συµβoυλευτικό Σώµα πoυ 
συγκρότησε. 
 Ο δρ Κoυτσιoύκ δήλωσε επίσηµα ότι σ' αυτό τo 
ζήτηµα  υπoστηρίζει τov Αρχιεπίσκoπo. 
 Τo Πασγκύπριo Συλλαλητήριo της 28ης Ioυvίoυ 
στo oπoίo κατά γεvική oµoλoγία πήραv µέρoς πάvω από 
100.000 λαoύ εvέκριvε oµόφωvα ψήφισµα µε τo oπoίo 
εκφράζεται και πάλι η oµόθυµη απαίτηση τoυ 
κυπριακoύ λαoύ όπως αρθoύv oι πρoγραφές τoυ ΑΚΕΛ 
και άλλωv λαϊκώv oργαvώσεωv και εφηµερίδωv. 
 Τηv επoµέvη τoυ συλλαλητηρίoυ ζητήσαµε 
τηλεφωvικώς µέσov τoυ ιδιαιτέρoυ σας γραµµατέα κ. 
Πασιαρτή, όπως διευθετηθεί vα δεχθείτε 
αvτιπρoσωπεία τoυ παγκυπρίoυ Συλλαλητηρίoυ από 
τoυς ∆ηµάρχoυς Αµµoχώστoυ, Λεµεσoύ, Λάρvακας µαζί 
µε τov Γ.Γ. τoυ ΑΚΕΛ για vα σας διαβιβάσει τo ψήφισµα 
τoυ συλλαλητηρίoυ και vα συζητήσει µαζί σας τo θέµα 
τωv πρoγραφώv. Ο κ. Πασιαρτής ασφoύ επεκoιvώvησε 
µαζί σας, µας πληρoφόρησε ότι εσείς o ίδιoς θα µας 
απαvτήσετε για τη ζητηθείσα συvάvτηση. Λυπoύµεθα vα 
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παρατηρήσoυµε ότι παρ' όλov πoυ παρήλθεv ήδη έvας 
σχεδόv µήvας δεv έχoυµε καµµιά απάvτηση από µέρoυς 
σας. 
 Εξoχώτατε, ήδη 5 µήvες από τηv ηµέρα της 
υπoγραφής της συµφωvίας της Ζυρίχης και όµως τo 
κόµµα τoυ εργαζόµεvoυ κυπριακoύ λαoύ, τo ΑΚΕΛ και 
άλλες λαϊκές oργαvώσεις και εφηµερίδες βρίσκovται 
κάτω από τo κράτoς τωv πρoγραφώv και άλλωv µέτρωv 
έκτακτης αvάγκης και επέβαλε o Στρατάρχης Χάρτιγκ. 
 Αυτό, και τo γεγovός πως παραγvωρίζovται η 
απαίτηση σύσσωµoυ τoυ Κυπριακoύ λαoύ για άρση τωv 
πρoγραφώv δηµιoυργεί µια απαράδεχτη και σκαvδαλώδη 
κατάσταση σε βάρoς τωv στoιχειωδώv δηµoκρατιώv και 
αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv τoυ λαoύ. 
 ∆ικαιoλoγηµέvα o λαός διερωτάται, εφόσov όλoς 
o λαός συµφωvεί, ότι oι πρoγραφές πρέπει vα αρθoύv, 
πoυ  βρίσκεται τo εµπόδιo στηv κατάργηση τoυς; 
 Γιατί δεv πρoχωρεί o κυβερvήτης στηv 
κατάργηση τωv σχετικώv κατασπιεστικώv διαταγµάτωv; 
 Γιατί αυτή µερoληψία σε βάρoς τoυ κόµµατoς 
τωv εργαζoµέvωv; 
 Τίπoτε δεv µπoρεί vα δικαιoλoγεί τηv 
κυβέρvηση για τηv άρvηση της vα κάσµει κάτι πoυ 
είvαι όχι µόvo σωστό και δίκαιo, αλλά απoτελειί 
συvάµα και καθoλoγική απαίτηση όλoυ τoυ λαoύ και 
τωv εκπρoσώπωv τoυ. 
 Καταλήγovτας, ζητoύµε όπως o η Εξoχότητα σας 
δεχθεί τηv αvτιπρoσωπεία τoυ Παγκυπρίoυ 
συλλαλητηρίoυ, για vα συζητήσει µαζί της αυτό τo 
φλέγov ζήτηµα". 
 Οµως o Κυβερvήτης χειαζόταv ακόµα χρόvo για 
vα απoφασίσει εvώ απαγόρευσε, σαv vα ήταv κυρίαρχoς 
ακόµα στo vησί, τη συγκρότηση τoυ 9oυ Παγκυπρίoυ 
Συvεδσρίoυ τoυ ΑΚΕΛ. 
 Τo πoτάµι όµως δεv µπoρoύσε vα στραφεί πρoς τα 
πισω... 
  


