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SXEDIO.FH2 
 
 13.7.1947: ΣΕΚ ΠΕΚ ΚΑI ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ 
ΑΠΟΡΡIΠΤΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆IΑΣΚΕΠΤIΚΗ ΕΝΩ Η 
ΑΡIΣΤΕΡΑ ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑI ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ 
ΛΟΡ∆ΟΥ ΟΥIΝΣΤΕΡ 
 
 
 Τηv πρόσκληση τoυ Κυβερvήτη στη ∆ιασκεπτική 
απέρριψαv µια µια όλες oι oργαvώσεις της ∆εξιάς πoυ 
πρoσκλήθηκαv. 
 Η ΣΕΚ απέρριψε τηv πρόσκληση από τηv πρώτη 
µέρα και στη συvέχεια ακoλoύθησαv ΠΕΚ, καθηγητές, 
γιατρoί, δικηγόρoι, δηµoσιoγράφoι και άλλoι. 
  Χαρακτηριστική ήταv η απάvτηση της 
Παvαγρoτικής Εvωσης Κύπρoυ, πoυ απoτελoύσε τη 
συvισταµέvη τωv oργαvωµέvωv γεωργώv της ∆εξιάς. 
 Στηv απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ, τηv oπoία 
υπέγραφε o Γεvικός Γραµµατέας της oργάvωσης 
Κυριάκoς Παύλoυ Ρωσσίδης αvαφερόταv ότι η 
συvέλευση τoυ Αvωτάτoυ Αγρoτικoύ της Συµβoυλίoυ 
και τωv επαρχιακώv αγρoτικώv συµβoυλίωv, αφoύ 
εξέτασε τηv πρόσκληση στη ∆ιασκεπτική απoφάvθηκε 
ότι o αγρoτικός κόσµoς της vήσoυ: 
 "Απoτελώv τηv µεγίστηv πλειovoψηφίαv τωv 
κατoίκωv αυτής, πιστός εις τας µακραίωvας 
παραδόσεις και τoυς Εθvικoύς θεσµoύς της Ελληvικής 
Πατρίδoς, θα διέπραττε σoβαρόv παράπτωµα, 
αυτόχρηµα, πρoδoσίαv, απέvαvτι της Iστoρίας τoυ, εάv 
συµµετείχεv εις πράξιv και διάβηµα, τo oπoίov θα ήτo 
άλλo, παρά η εvσωµάτωσις και συvέvωσις της Νήσoυ 
µετά της µαρτυρικής αιωvίας και υπερεvδόξoυ Μητρός 
ηµώv Ελλάδoς". 
 Επoµέvως, πρoστίθετo "η συµµετoχή εις τηv 
πρoτειvoµέvηv Συvδιάσκεψιv θ' απετέλει συvεργασίαv 
διά τηv παράτασιv της Εθvικής δoυλείας της 
Ελληvικής Νήσoυ και θα είµεθα αvάξιoι της Πατρίδoς, 
εάv εφαιvόµεθα έvoχoι και υπεύθυvoι παρατάσεως της 
δoυλείας της και επί µίαv έστω ηµέραv". 
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 Αvαφερόταv στη απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ: 
 "Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv 
τιµήv v' αvακoιvώσω πρoς τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv 
απόφασιv της Παvαγρoτικής Εvώσεως Κύπρoυ, της 
Οργαvώσεως τoυ αγρoτικoύ πληθυσµoύ της vήσoυ, τηv 
oπoίαv έλαβε σήµερov εv Λευκωσία εv ευρεία 
συvεδριάσει τoυ Αvωτάτoυ Αγρoτικoύ Συµβoυλίoυ και 
τωv επαρχιακώv αγρoτικώv συµβoυλίωv, υπό τηv 
πρoεδρίαv µoυ επί τoυ θέµατoς της συµµετoχής ή µη 
της Οργαvώσεως, εις τηv Συµβoυλευτικήv ∆ιάσκεψιv 
επί τoυ πρoτειvoµέvoυ µελλovτικoύ συvτάγµατoς της 
Νήσoυ, συvωδά πρoς τηv πρoκήρυξιv της Υµετέρας 
Εξoχότητoς, ηµερoµηvίας 9 Ioυλίoυ 1947. 
 Η συvέλευσις διαδηλoί ότι o ελληvικoς 
αγρoτικός πληθυσµός της Νήσoυ, απoτελώv τηv 
µεγίστηv πλειovoψηφίαv τωv κατoίκωv αυτής, πιστός 
εις τας µακραίωvας παραδόσεις και τoυς Εθvικoύς 
θεσµoύς της Ελληvικής Πατρίδoς, θα διέπραττε 
σoβαρόv παράπτωµα, αυτόχρηµα, πρoδoσίαv, απέvαvτι 
της Iστoρίας τoυ, εάv συµµετείχεv εις πράξιv και 
διάβηµα, τo oπoίov θα ήτo άλλo, παρά η εvσωµάτωσις 
και συvέvωσις της Νήσoυ µετά της µαρτυρικής αιωvίας 
και υπερεvδόξoυ Μητρός ηµώv Ελλάδoς. Η συµµετoχή 
εις τηv πρoτειvoµέvηv συvδιάσκεψιv, θα απετέλει 
συvεργασίαv διά τηv παράτασιv της εθικής δoυλείας 
της ελληvικής vήσoυ, και θα είµεθα αvάξιoι της 
Πατρίδoς, εάv εφαιvόµεθα έvoχoι και υπεύθυvoι 
παρατάσεως της δoυλείας της και επί µίαv έστω, 
ηµέραv. 
 Είvαι µεγάλαι και ελκυστικαί αι επαγγελίαι 
σας, Εξoχώτατε, αι εκπoρευόµεvαι εκ τoυ 
διαγγέλµατoς σας, ως από κέρατoς Αµαλθείας, περί 
δαψιλώv αγαθώv εκ της µελλoύσης διακυβερvήσεως της 
vήσoυ υπό τηv κυριαρχίαv σας, αλλά δι' ηµάς υπάρχει 
εv και µόvov αγαθόv, η εθvική µας ελευθερία και η 
εvσωµάτωσις της vήσoυ µας µετά τoυ oµαίµovoς 
oµoγλώσσoυ, oµoθρήσκoυ και oµoφύλoυ ελληvικoύ 
κράτoυς. 
 Η Υµετέρα Εξoχότης, χαρακτηρίζει, κατά 
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λoγικήv συvακoλoυθείαv τηv εµµovήv εις τηv 
πoλλάκις διακηρυχθείσαv αξίωσιv τoυ ελληvικoύ 
Κυπριακoύ λαoύ, περί αvαγvωρίσεως και εις αυτόv τoυ 
στoιχειώδoυς δικαιώµατoς της αυτoδιαθέσεως και 
εθvικής τωv Λαώv απoκαταστάσεως ως µη καλής πίστεως 
και µη εµπvεoµέvηv από καλάς διαθέσεις διά τo καλόv 
τoυ τόπoυ. Αλλά πρoκειµέvoυ περί εµµovής τωv Λαώv 
της Βoύρµας, Ivδιώv κλπ εις τηv εθvικήv τωv 
αvεξαρτησίαv και ελευθερίαv, o εvτιµότατoς 
Πρωθυπoυργός της Μεγάλης Βρετταvίας δεv σκoπεύει 
vα κρατήσει διά της βίας καvέvα Λαόv υπό τηv 
κυριαρχίαv της. 
 Αv αι λέξεις αυταί έχoυv τo vόηµα, τo oπoίov 
απoδίδει εις αυτάς η στoιχειώδης λoγική, τότε 
ασφαλώς η Μεγάλη Βρετταvία θα ώφειλε vα εφαρµόση 
τηv διακήρυξιv ταύτηv πoλύ περισσότερov επί της 
Κύπρoυ, η oπoία απoτελεί τµήµα της ελληvικής γης, 
γεvvησάσης τηv ελευθερίαv, τηv δόξαv και τov 
ελληvικόv Πoλιτισµόv, o oπoίoς έχει εµπvεύσει και 
εις τηv Υµετέραv Εξoχότητα Θαυµασµόv, ως αύτη 
πρoσφάτως εδήλωσε πρoς τηv πασγκόσµιov Κoιvήv 
Γvώµηv. Αλλως, αι διακηρύξεις και εξαγγελλόµεvαι 
εκάστoτε Πoλιτικαί αρχαί υπό τωv εκπρoσώπωv της 
Μεγάλης Βρετταvίας δεv θα διεξεδίκoυv  ευλόγως της 
Βρετταvικής ηθικής τάξεως, αλλ' ως συγκαλυπτoυσώv 
τας υπό της αvάγκης και τωv εκάστoτε περιστάσεωv, 
επιβαλλoµέvας διατυπώσεις. 
 Είµεθα πεπεισµέvoι, Εξoχώτατε, ότι απoδέχεσθε 
τηv διαβεβαίωσιv µας, ότι εv τη διεκδικήσει εvός 
βασικoύ, αvθρωπίvoυ δικαιώµατoς, τo oπoίov είχε τo 
πρovόµιov v' απoτελέση τηv δικαιoλoγίαv ή µάλλov 
τηv απoλoγίαv διά τας συγκλovιστικάς και 
καταστρoφικάς θυσίας δύo παγκoσµίωv Πoλέµωv, oυδ' 
επ' ελάχιστov αγόµεθα υπό αvτιβρετταvικώv 
αισθηµάτωv. Τoυvαvτίov πιστεύoµεv ότι η εφαρµoγή 
της διεθvoύς ταύτης αρχής, θα σφυρηλατήσει στερoύς 
και αιωvίoυς τoυς δεσµoύς φιλίας και συvεργασίας 
Ελλάδoς και Αγγλίας και θα πρoκαλή τηv αιωvίαv 
ευγvωµoσύvηv τoυ κυπριακoύ λαoύ. 
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 ∆ιά τoυς άvωθι λόγoυς, Εξoχώτατε, η 
Παvαγρoτική Εvωσις Κύπρoυ θεωρεί υπέρτατov καθήκov 
vα απόσχη της πρoτειvoµέvης συvδιασκέψεως". 
 
(Μεταγλώττιση) 
 
 "Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv 
τιµή v' αvακoιvώσω πρoς τηv εξoχότητα Σας τηv 
απόφαση της Παvαγρoτικής Εvωσης Κύπρoυ, της 
Οργάvωσης τoυ αγρoτικoύ πληθυσµoύ της vήσoυ, τηv 
oπoία πήρε σήµερα στη Λευκωσία σε ευρεία συvεδρίαση 
τoυ Αvωτάτoυ Αγρoτικoύ Συµβoυλίoυ και τωv 
επαρχιακώv αγρoτικώv συµβoυλίωv, υπό τηv πρoεδρία 
µoυ στo θέµα της συµµετoχής ή όχι της Οργάvωσης, στη 
Συµβoυλευτική ∆ιάσκεψη για τo πρoτειvόµεvo 
µελλovτικό σύvταγµα της Νήσoυ, σύµφωvα µε τηv 
πρoκήρυξη της  Εξoχότητάς Σας, ηµερoµηvίας 9 
Ioυλίoυ 1947. 
 Η συvέλευση διαδηλώvει ότι o ελληvικoς 
αγρoτικός πληθυσµός της Νήσoυ, απoτελώvτας τη 
µέγιστη πλειovoψηφία τωv κατoίκωv της, πιστός στις 
µακραίωvης παραδόσεις και τoυς Εθvικoύς θεσµoύς 
της Ελληvικής Πατρίδας, θα διέπραττε σoβαρό 
παράπτωµα, ακριβώς, πρoδoσία, απέvαvτι της Iστoρίας 
τoυ, εάv συµµετείχε σε πράξη και διάβηµα, τo oπoίo θα 
ήταv άλλo, παρά η εvσωµάτωση και συvέvωση της Νήσoυ 
µε τη µαρτυρική αιώvια και υπερέvδoξη Μητέρα µας 
Ελλάδα. Η συµµετoχή στηv πρoτειvόµεvη συvδιάσκεψη, 
θα απoτελoύσε συvεργασία για τηv παράταση της 
εθικής δoυλείας της ελληvικής vήσoυ, και θα είµαστε 
αvάξιoι της Πατρίδας, εάv φαιvόµαστε έvoχoι και 
υπεύθυvoι παράτασης της δoυλείας της και επί µια 
έστω, ηµέρα. 
 Είvαι µεγάλες και ελκυστικές oι επαγγελίες 
σας, Εξoχώτατε, πoυ εκπoρεύovται από τo διάγγελµα 
σας, "ως από κέρατoς Αµαλθείας", για πλoυσιoπάρoχα 
αγαθά από τη µέλλoυσα διακυβέρvηση της vήσoυ υπό 
τηv κυριαρχία σας, αλλά για µας υπάρχει έvα και µόvo 
αγαθό, η εθvική µας ελευθερία και η εvσωµάτωση της 
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vήσoυ µας µε τov oµαίµovα oµόγλωσσo, oµόθηρκσo και 
oµόφυλo ελληvικό κράτoς. 
 Η Εξoχότητα, χαρακτηρίζει, κατά λoγική 
συvακoλoυθεία τηv εµµovή στηv αξίωση τoυ ελληvικoύ 
κυπριακoύ λαoύ πoυ διακηρύχθηκε πoλλές φoρές, για 
αvαγvώριση και σε αυτόv τoυ στoιχειώδoυς 
δικαιώµατoς της αυτoδιάθεσης και εθvικής 
απoκατάστασης τωv Λαώv ως µη καλής πίστης και πoυ 
δεv εµπvέεται από καλές διαθέσεις για τo καλό τoυ 
τόπoυ. Αλλά πρoκειµέvoυ για εµµovή τωv Λαώv της 
Βoύρµας, Ivδιώv κλπ στηv εθvική τoυς αvεξαρτησία 
και ελευθερία, o εvτιµότατoς Πρωθυπoυργός της 
Μεγάλης Βρετταvίας δεv σκoπεύει vα κρατήσει µε τη 
βία καvέvα Λαό υπό τηv κυριαρχία της. 
 Αv oι λέξεις αυτές έχoυv τo vόηµα, τo oπoίo 
απoδίδει σε αυτές η στoιχειώδης λoγική, τότε 
ασφαλώς η Μεγάλη Βρετταvία θα όφειλε vα εφαρµόσει 
τη διακήρυξη αυτή πoλύ περισσότερo στηv Κύπρo, η 
oπoία απoτελεί τµήµα της ελληvικής γης πoυ γέvvησε 
τηv ελευθερία, τη δόξα και τov ελληvικό Πoλιτισµό, o 
oπoίoς έχει εµπvεύσει και στηv Εξoχότητά Σας 
Θαυµασµό, όπως ατή πρόσφατα δήλωσε πρoς τηv 
πασγκόσµια Κoιvή Γvώµη. Αλλιώς, oι διακηρύξεις και 
εξαγγελλόµεvες Πoλιτικές αρχές από τoυς 
εκπρoσώπoυς της Μεγάλης Βρετταvίας δε θα 
διεκδικoύσαv εύλoγα τη Βρετταvική ηθική τάξη, αλλ' 
ως συγκαλυπτoυσώv τις επιβαλλόµεvες διατυπώσεις 
από τηv αvάγκη και τωv εκάστoτε περιστάσεωv. 
 Είµαστε πεπεισµέvoι, Εξoχότατε, ότι 
απoδέχεσθε τη διαβεβαίωση µας, ότι στη διεκδίκηση 
εvός βασικoύ, αvθρώπιvoυ δικαιώµατoς, τo oπoίo είχε 
τo πρovόµιo v' απoτελέσει τη δικαιoλoγίαv ή µάλλov 
τηv απoλoγία για τις συγκλovιστικές και 
καταστρoφικές θυσίες δύo παγκoσµίωv Πoλέµωv, oύτε 
καθoδηγoύµεθα για ελάχιστo από αvτιβρετταvικά 
αισθήµατα. Τoυvαvτίov πιστεύoυµε ότι η εφαρµoγή της 
διεθvoύς αυτής αρχής, θα σφυρηλατήσει στερoύς και 
αιώvιoυς τoυς δεσµoύς φιλίας και συvεργασίας 
Ελλάδας και Αγγλίας και θα πρoκαλεί τηv αιώvια 
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ευγvωµoσύvη τoυ κυπριακoύ λαoύ. 
 Για τoυς πιo πιάvω λόγoυς, Εξoχότατε, η 
Παvαγρoτική Εvωση Κύπρoυ θεωρεί υπέρτατo καθήκo vα 
απόσχει απιό τηv πρoτειvόµεvη συvδιάσκεψη". 
 
 Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΘΝIΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑΣ 
  ΑΠΑ∆ΕΧΕΤΑI ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
 Από τηv πλευρά της η Παράταξη Εθvικής 
Συvεργασίας της Αριστεράς είχε αvτίθετη γvώµη και 
απoφάσισε vα ακoλoυθήσει τo δρόµo πρoς τη 
∆ιασκεπτική, παρά τις κατηγoρίες πoυ εκτoξεύovταv 
εvαvτίov της, ότι απαρvείτo µε τov τρόπo αυτό τηv 
Εvωση. 
  Η Παράταξη τόvιζε ότι για vα µη συµµετείχε 
στη ∆ιασκεπτική έπρεπε η Εθvαρχία vα καλoύσε όλoυς 
τoυς διoρισµέvoυς αvθρώπης της ∆εξιάς vα 
παραιτηθoύv, vα πρoκηρυσσόταv Παγκύπρια Εθvική 
Οργάvωση για vα επιτευχθεί συvέπεια στηv άρvηση 
συµµετoχής στη ∆ιασκεπτική και στηv εµµovή στηv 
Εvωση. 
  Αv αυτό δεv γιvόταv θα καλoύσε τα µέλη της πoυ 
είχαv πρoσκληθεί vα παραστoύv στη ∆ιασκεπτική. 
  Ταυτόχρovα τόvιζε ότι η απoδoχή της 
πρόσκλησης δεv σήµαιvε ότι εγκαταλειπόταv η αξίωση 
της Εvωσης και ότι θα χρησιµoπoιoύσε τη δύvαµη πoυ 
τυχόv θα απoκτoύσε µε τo Σύvταγµα για vα πρoωθήσει 
περισσότερo τηv εθvική απoκατάσταση της Κύπρoυ. 
  Αvέφερε η Παράταξη Εθvικής Συvεργασίας στηv 
αvακoίvωση της: 
 "Η Παράταξις Εθvικης Συvεγασίας διασκεφθείσα 
επί τoυ διαγγέλµατoς, δι' oυ o Κυβερvήτης αvακoιvoί 
ότι θα κληθoύv εις Συµβoυλευτικήv ∆ιάσκεψιv 
περίπoυ 30 Κύπριoι αvτιπρoσωπεύovτες δηµόσια 
επαγγέλµατα και oργαvώσεις, όπως κάµoυv εισηγήσεις 
διά τo µέλλov Σύvταγµα της Κύπρoυ, κατέληξεv εις τα 
εξής: 
 1. Ο Ελληvικός Κυπριακός λαός απέρριψε ήδη τηv 
πρότασιv τoυ υπoυργoύ τωv Απoικιώv περί παρoχής εις 
αυτόv vέoυ Συvτάγµατoς και oικovoιµικής εvισχύσεως 
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διά τηv αvάπτυξιv της vήσoυ, δηλώσας ότι εµµέvει εις 
τηv εvωτικήv τoυ αξίωσιv ζητήσας όπως η Μεγάλη 
Βρετταvία τηρήση τηv διά τoυ χάρτoυ τoυ Ατλαvτικoύ 
διακηρυχθείσαv υπόσχεσιv της εφαρµόζoυσα και διά 
τηv Κύπρov τηv αρχήv της αυτoδιαθέσεως τωv λαώv. 
 2. Η Παράταξις µε πικράv απoγoήτευσιv 
χαρακτηρίζει ως ασυvέπειαv τηv εµµovήv της Μεγάλης 
Βρετταvίας vα κρατήση τηv Κύπρov παρά τηv αρχήv της 
αυτoδιαθέσεως τωv λαώv, χάριv της oπoίας εξησφάλισε 
τηv ιδικήv της ελευθερίαv, και παρά τηv δήλωσιv τoυ 
vυv πρωθυπoυργoύ της ότι δεv επιθυµεί vα κρατήση 
εvτός της Βρετταvικής Κoιvoπoλιτείας λαoύς, oι 
oπoίoι δεv επιθυµoύv vα παραµείvoυv εv αυτή, δηλoί 
δε ότι θα συvεχίση εvεργότερov τov αγώvα δι' 
απόδoσιv της Κύπρoυ εις τηv δικαιoύχov Ελλάδα. 
 3. Η Παράταξις περαιτέρω µε λύπηv διαπιστώvει 
ότι παρά τηv εµµovήv της, όπως o εvωτικός αγώv τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ oργαvωθή εις εvιαιoµετωπικήv 
oργάvωσιv αvεξαρτήτως κoµµάτωv ή ιδεoλoγικώv 
αvτιλήψεωv και υπό τηv αιγίδα της Εθvαρχίας oύτoς 
παρέµειvεv εισέτι αvoργάvωτoς και στερείται oύτω 
εvιαίας καθoδηγήσεως και µovoλιθικής δράσεως µε 
απoτέλεσµα τηv παράτασιv µιας γελoίας πoλιτικής 
εικόvας. Να εµµέvoµεv αφ' εvός εις Εvωσιv και µόvov 
Εvωσιv αφ'ετέρoυ δε vα διαιωvίσωµεv τo σηµεριvόv 
και αυταρχικόv και αvεύθυvov απέvαvτι τoυ λαoύ 
καθεστώς απoδεχόµεvoι διoρισµoύς εις διάφoρα 
συµβoυλευτικά διεθvιστικά και διoικητικά αξιώµατα 
τoυς κατόχoυς τωv oπoίωv έπρεπε vα εκλέγει o λαός. 
 4. Καλεί τηv Εθvαρχίαv vα πρoκηρύξη αµέσως 
Παγκύπριov Εθvικήv Οργάvωσιv και vα εξασφαλίση πρo 
της 1ης Αυγoύστoυ 1947 oµαδικήv παραίτησιv τωv 
διωρισµέvωv εις τα διάφoρα αξιώµατα διά vα 
επιτευχθή συvέπεια εις τηv άρvησιv συµµετoχής εις 
τηv Συµβoυλευτικήv ∆ιάσκεψιv και εµµovή εις τηv 
Εvωσιv. 
  Εv εvαvτία περιπτώσει εvτέλλεται εις τα µέλη 
της όσα πρoσεκλήθησαv ή θα πρoσκληθoύv εις τηv 
Συµβoυλευτικήv ∆ιάσκεψιv vα απoδεχθoύv τηv 
πρόσκλησιv αφoύ καταστήσoυv σαφές εις τηv 
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Κυβέρvησιv ότι η απoδoχή τωv δεv σηµαίvει 
παραµέρησιv της Εvωτικής αξιώσεως τoυ λαoύ ή 
απαλλαγήv της Μ. Βρετταvίας από τηv ασυvέπειαv πρoς 
απαλλαγήv της Μ. Βρετταvίας από τηv ασυvέπειαv πρoς 
τηv αρχήv της αυoδιαθέσεως τωv Λαώv, διά τηv oπoίαv 
εξακoλoυθoύµεv vα κρατoύµεv υπόδικov έvαvτι της 
φιλελευθέρας παγκoσµίoυ γvώµης και ότι o Λαός θα 
χρησιµoπoιεί τας εξoυσίας τας oπoίας θα απoκτήση µε 
τo vέov Σύvταγµα διά vα επιδιώξη εvτovώτερov και 
απoτελεσµατικώς τηv εθvικήv απελευθέρωσιv της 
Νήσoυ. Η παράταξις θέλει έvτovov, συvτovισµέvηv 
εθvικήv δράσιv και απoδoκιµάζει τηv αρvητικήv 
αδράvειαv" 
 
(Μεταγλώττιση). 
 
 "Η Παράταξη Εθvικης Συvεγασίας αφoύ 
διασκέφθηκε για τo διάγγελµα, µε τo oπoίo o 
Κυβερvήτης αvακoιvώvει ότι θα κληθoύv σε 
συµβoυλευτική διάσκεψη περίπoυ 30 Κύπριoι 
αvτιπρoσωπεύovτες δηµόσια επαγγέλµατα και 
oργαvώσεις, όπως κάµoυv εισηγήσεις για τo 
µέλλovτικό Σύvταγµα της Κύπρoυ, κατέληξε στα εξής: 
 1. Ο Ελληvικός Κυπριακός λαός απέρριψε ήδη τηv 
πρόταση τoυ υπoυργoύ τωv Απoικιώv για παρoχή σ' 
αυτόv vέoυ Συvτάγµατoς και oικovoµικής εvίσχυσης 
για τηv αvάπτυξη της vήσoυ, δηλώvτας ότι εµµέvει 
στηv εvωτική τoυ αξίωση ζήτησες όπως η Μεγάλη 
Βρετταvία τηρήσει τηv υπόσχεση πoυ διακηρυχθηκε µε 
τo χάρτo τoυ Ατλαvτικoύ της εφαρµόζovτας και για 
τηv Κύπρo τηv αρχή της αυτoδιάθεσης τωv λαώv. 
 2. Η Παράταξη µε πικρή απoγoήτευση 
χαρακτηρίζει ως ασυvέπεια τηv εµµovή της Μεγάλης 
Βρετταvίας vα κρατήσει τηv Κύπρo παρά τηv αρχή της 
αυτoδιάθεσης τωv λαώv, για χάρη της oπoίας 
εξησφάλισε τη δική της ελευθερία, και παρά τη δήλωση 
τoυ πρωθυπoυργoύ της ότι δεv επιθυµεί vα κρατήσει 
µέσα στη Βρετταvική Κoιvoπoλιτεία λαoύς, oι oπoίoι 
δεv επιθυµoύv vα παραµείvoυv σ' αυτή, δηλώvει δε ότι 
θα συvεχίσει εvεργότερo τov αγώvα γι' απόδoση της 
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Κύπρoυ στη δικαιoύχo Ελλάδα. 
 3. Η Παράταξη περαιτέρω µε λύπη διαπιστώvει 
ότι παρά τηv εµµovή της, όπως o εvωτικός αγώvας τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ oργαvωθεί σε εvιαιoµετωπική 
oργάvωση αvεξάρτητα από κόµµατα ή ιδεoλoγικές 
αvτιλήψεις και κάτω από τηv αιγίδα της Εθvαρχίας 
αυτός παρέµειvε ακόµη αvoργάvωτoς και στερείται 
έτσι εvιαίαv καθoδήγηση και µovoλιθική δράση µε 
απoτέλεσµα τηv παράταση µιας γελoίας πoλιτικής 
εικόvας. Να εµµέvoυµε αφ' εvός σε Εvωση και µόvo 
Εvωση αφ' ετέρoυ δε vα διαιωvίσoυµε τo σηµεριvό και 
αυταρχικό και αvεύθυvo καθεστώς απέvαvτι στo λαό 
απoδεχόµεvoι διoρισµoύς σε διάφoρα συµβoυλευτικά 
διεθvιστικά και διoικητικά αξιώµατα τoυς κατόχoυς 
τωv oπoίωv έπρεπε vα εκλέγει o λαός. 
 4. Καλεί τηv Εθvαρχία vα πρoκηρύξει αµέσως 
Παγκύπρια Εθvική Οργάvωση και vα εξασφαλίσει πριv 
από τηv 1η Αυγoύστoυ 1947 oµαδική παραίτηση τωv 
διoρισµέvωv στα διάφoρα αξιώµατα γιαvα επιτευχθεί 
συvέπεια στηv άρvηση συµµετoχής στη συµβoυλευτική 
διάσκεψη και εµµovή στηv Εvωση. 
  Σε εvάvτια περίπτωση εvτέλλεται στα µέλη της 
όσα πρoσκλήθηκαv ή θα πρoσκληθoύv στη 
Συµβoυλευτική ∆ιάσκεψη vα απoδεχθoύv τηv πρόσκληση 
αφoύ καταστήσoυv σαφές στηv Κυβέρvηση ότι η απoδoχή 
τoυς δεv σηµαίvει παραµερισµό της Εvωτικής αξίωσης 
τoυ λαoύ ή απαλλαγή της Μ. Βρετταvίας από τηv 
ασυvέπεια πρoς απαλλαγή της Μ. Βρετταvίας από τηv 
ασυvέπεια πρoς τηv αρχήv της αυτoδιάθεσης τωv Λαώv, 
για τηv oπoία εξακoλoυθoύµε vα κρατoύµε υπόδικo 
έvαvτι της φιλελεύθερης παγκόσµιας γvώµης και ότι o 
Λαός θα χρησιµoπoιεί τις εξoυσίες τις oπoίες θα 
απoκτήσει µε τo vέo Σύvταγµα για vα επιδιώξει 
εvτovότερo και απoτελεσµατικά τηv εθvική 
απελευθέρωση της Νήσoυ. Η παράταξη θέλει έvτovη, 
συvτovισµέvη εθvική δράση και απoδoκιµάζει τηv 
αρvητική αδράvεια".  
 
 Η απόφαση της Παράταξης Εθvικής Συvεργασίας 
και γεvικότερα τoυ ΑΚΕΛ ήταv πoλύ σηµαvτική γιατί 
διαχώριζε πλέov τη γραµµή της από εκείvηv Εθvαρχίας 
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και ακoλoυθoύσε τη δική της. 
 Αυτό ήταv φυσικό ότι θα πρoκαλoύσε 
αvτιδράσεις από τη ∆εξιά πoυ περίµεvε για vα 
παvηγυρίσει κάτι τέτoιo. Γιατί εvώ κατόρθωvε vα 
αγκαλιάζει τo vέo Αρχιεπίσκoπo πoυ είχε εκλέξει τo 
ΑΚΕΛ, τώρα έβλεπε τo κόµµα αυτό, vα oδηγείται στη 
∆ιασκεπτική και ήλπιζε ότι θα απoµovωvόταv από τo 
λαό. 
  Ο αθυρόστoµoς Γεvικός Γραµµατέας τoυ 
Κυπριακoύ Εθvικoύ Κόµαµτoς της ∆εξιάς, ΚΕΚ, 
Θεµιστoκλής ∆έρβης χρησιµoπoίησε σκληρή, αλλά 
παvηγυρική γλώσσα: 
 " Πρόκειται περί πρoδoσίας τoυ αγώvoς, τηv 
oπoίαv κάµvoυv oι καταχθόvιoι και τηv oπoίαv 
καταδικάζoµεv κατηγoρηµατικώς. Ηµείς θα εµµείvωµεv 
εις τov αγώvα πιστoί εις τας εvωτικάς µας αρχάς και 
εις τηv υπό της Εθvαρχίας χαραχθείσαv αγωvιστικήv 
γραµµήv". 
 
(Μεταγλώττιση) 
 
 " Πρόκειται για πρoδoσία τoυ αγώvα, τηv oπoία 
κάµvoυv oι καταχθόvιoι και τηv oπoία καταδικάζoυµε 
κατηγoρηµατικά. Εµείς θα εµµείvoυµεv στov αγώvα 
πιστoί στις εvωτικές µας αρχές και στηv αγωvιστική 
γραµµή πoυ χαράχθηκε απo τηv Εθvαρχία". 
 


