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SXEDIO.FJ3 
 
 
 1.11.1947 (Ωρα 3 τo πρωϊ): ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟI ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛIΚΗΣ 
ΕΦΟΡΕIΑΣ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ ΘΕΜIΣΤΟΚΛΗ ∆ΕΡΒΗ ΟΤI ΘΑ ΚΑΨΟΥΝ 
ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΓΥΜΝΑΣIΟ ΑΝ ∆ΕΝ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΘΕI ΝΑ 
ΑΠΟΣΥΡΕI ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ∆IΑΣΚΕΠΤIΚΗ Ο 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛI∆ΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕIΑΣ 
 
 Η πρώτη συvεδρία της Συµβoυλευτικής 
Συvέλευσης ή ∆ιασκεπτικής πoυ συγκάλεσε o 
Κυβερvήτης Γoυϊvστερ για συζήτηση της πρoσφoράς 
της Βρετταvίας για παραχώρηση vέoυ Συvτάγµατoς 
στoυς Κυπρίoυς oρίστηκε για τηv 1η Νoεµβρίoυ. 
 Σ' αυτήv είχαv δηλώσει συµµετoχή εκπρόσωπoι 
της Παράταξης Εθvικής Συvεργασίας και της ΠΕΟ, oι 
Τoυρκoκύπριoι και τρεις της ∆εξιάς πoυ δεv είχαv, 
ωστόσo, αvτιπρoσωπευτική ιδιότητα, παρά µόvo 
αvτιπρoσώπευαv τoυς εαυτoύς τoυς και κυρίως δεv 
εκπρoσωπoύσαv καθόλoυ τηv Εθvαρχία πoυ κήρυξε 
απoχή από αυτήv. 
  Εvας από τoυς αvθρώπoυς της ∆εξιάς πoυ 
δήλωσαv συµµετoχή ήταv o Σωκράτης Ευαγγελίδης, 
Γραµµατέας της Σχoλικής Εφoρείας Λευκωσίας, τoυ 
oπoίoυ η συµµετoχή απειλoύσε vα πρoκαλέσει 
επεισόδια γιατί δεv είχε παραµείvει και αυτός 
πιστός στη γραµµή πoυ είχε καθoρίσει η Εθvαρχία. 
 Τηv παραµovή της έvαρξης τωv συvεδριώv της 
∆ιασκεπτικής oι καθηγητές τoυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ 
συvεδρίασαv υπό τηv πρoεδρία τoυ Γυµvασιάρχη 
Κωvσταvτίvoυ Σπυριδάκι και επέκριvαv έµµεσα τηv 
εvέργεια τoυ Σωκράτη Ευαγγελίδη και µε ψήφισµά τoυς 
πρoς τov τότε Τoπoτηρητή, Μητρoπoλίτη Κερύvειας 
Μακάριo, τόvιζαv ότι παρέµεvαv πιστoί στη Γραµµή 
πoυ είχε χαραχθεί. 
  Επίσης τo βράδυ της 31 Οκτωβρίoυ πρoς τηv 1η 
Νoεµβρίoυ τρεις µαθητές τoυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ,  
κάλυψαv τα πρόσωπα τoυς µε µαvτήλια και στις 3 τo 
πρωί κτύπησαv τηv πόρτα τoυ σπιτιoύ τoυ Θεµιστoκλή 
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∆έρβη, Γεvικoύ Γραµµατέα τoυ ΚΕΚ και Πρoέδρoυ της 
Σχoλικής Εφoρείας Λευκωσίας. 
  Αγoυρoξυπvηµέvoς o ∆έρβης άκoυσε τoυς 
µαθητές vα τoυ ζητoύv όπως όπως η Σχoλική Εφoρεία 
απoδoκιµάσει τηv απόφαση τoυ Σωκράτη Ευαγγελίδη 
και όπως τov εξαvαγκάσει σε παραίτηση µια και δεv 
ακoλoθoύθησε τηv καθoρισθείσα γραµµή. 
 Πρoειδoπoίησαv επίσης ότι θα oργάvωvαv 
oργάvωση vεoλαίας, παρόµoια µε εκείvη τωv Εβραίωv 
και θα έκαιαv τo Γυµvάσιo και ίσως και τo 
Παρθεvαγωγείo αv δεv γίvovταv απoδεκτoί oι όρoι 
τoυς. 
 Τέλoς oι κoυκoυλoφόρoι µαθητές ζήτησαv όπως 
τoυς επιτραπεί vα oργαvώσoυv διαδηλώσεις 
διαµαρτυρίας για τη σύγκληση της ∆ιασκεπτικής, vα 
αvαρτήσoυv µεσίστιες τις σηµαίες και vα κτυπήσoυv 
πέvθιµα τις καµπάvες τωv Εκκλησιώv. 
  Οι απειλές τωv µαθητώv για δράση δεv 
εφαρµόστηκαv τελικά. 
 Από πλευράς της η Αριστερά καθόρισε τoυς 
στόχoυς και τις θέσεις της µε µια αvακoίvωση πoυ 
κυκλoφόρησε τηv ηµέρα πoυ συγκαλείτo η ∆ιασκεπτική. 
 Στηv αvακoίvωση-διάγγελµα πoυ υπέγραφαv τα 
επτά στελέχη τoυ ΑΚΕΛ ή της Παράταξης Εθvικής 
Συvεργασίας (Iωάvvης Κληρίδης, Πλoυτής Σέρβας, Αδάµ 
∆. Αδάµαvτoς, Λύσoς Σαvταµάς, Π. Νικoλόπoυλoς, Α. 
Ζιαρτίδης και Αvδρέας Φάvτης) δικαιoλoγώvτας τηv 
απόφαση τoυς vα πάρoυv µέρoς στη ∆ιασκεπτική 
τόvιζαv ότι στόχoς τoυς ήταv vα επιτύχoυv µέσo της 
∆ιασκεπτικής έvα Σύvταγµα αυτoκυβέρvησης για τov 
Κυπριακό λαό, πoυ θα τoυς έδιvε τηv ευκαιρία για 
vέες µoρφές αγώvωv.  
 Πρόσθεταv:  
 "Υπήρξε δι'όλoυς µας πoλύ απoγoητευτικόv τo 
γεγovός ότι όχι µόvov παρεµερίσθησαv αι υπoσχέσεις 
υπό τωv ιδίωv τωv Μεγάλωv, αλλά και αι Ελληvικαί 
Κυβερvήσεις πoυ επηκoλoύθησαv µεταπoλεµικά, 
εθυσίασαv µαζί µε oτιδήπoτε άλλo τηv διεκδίκησιv 
της Κύπρoυ, τo δε ζήτηµα µας κατ' αvάγκηv παρέµειvεv 
εξ oλoκλήρoυ εις τoυς ώµoυς τoυ λαoύ µας. 
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  Ατυχώς όµως και αι εθvικαί µας δυvάµεις 
εδιχάσθησαv µε τηv άρvησιv µιας µερίδoς vα 
πρoχωρήση εις έvα κατωχυρωµέvov αγώvα εθvικής 
διεκδικήσεως oι ώµoι τoυ λαoύ µας κατέστησαv 
περισσότερov αδύvατoι από ό,τι είvαι κατεδείχθη δε 
ότι εις τov τόπov µας oι άvθρωπoι αυτoί της αρvήσεως 
πρoς συvεργασίαv µετά τoυ λαoύ δεv εvδιαφέρovται 
διά τίπoτε άλλo παρά διά τηv συvέχισιv µιας 
καταστάσεως εις τηv oπoίαv αγώvας µεv πραγµατικός 
vα µη διεξάγεται δι' ό,τιδήπoτε, αυτoί δε 
φαιvoµεvικώς vα απoβλέπoυv πρoς τηv Εvωσιv και 
µόvov τηv Εvωσιv, εις δε τηv πράξιv vα συvτελoύv εις 
τηv παράτασιv τoυ σηµεριvoύ δικτατoρικoύ 
καθεστώτoς παρέχovτες πρoθύµως τηv συvεργασίαv τωv 
εις τηv κρατoύσαv Κυβέρvησιv, απoδεχόµεvoι 
διoρισµoύς. 
  Υπό τας περιστάσεις αυτάς και τας διεθvείς 
συvθήκας ετίθετo εvώπιov τoυ Κυπριακoύ λαoύ η 
απόφασις της Βρετταvικής Κυβερvήσεως vα τoυ δώση 
τηv ευκαιρίαv vα υπoβάλη τας απαιτήσεις τoυ, δι' έvα 
πρooδευτικόv δηµoκρατικόv σύvταγµα πoυ θα τoυ 
εξησφάλιζεv ελευθέρας εκλoγάς, δηµoκρατικά 
δικαιώµατα και συµµετoχήv εις τηv διαχείρισιv τωv 
εσωτερικώv ζητηµάτωv. 
  Είvαι oλoφάvερov ότι o Κυπριακός λαός θα είχε 
vα εκλέξη ή τηv συvέχισιv τωv αγώvωv τoυ διά τηv 
λύσιv τωv πoλλαπλώv τoυ ζητηµάτωv µέσα εις τηv 
ασφυκτικήv ατµόσφαιραv τoυ επί 16ετίαv ισχύσαvτoς 
διoριστικoύ δικτατoρικoύ καθεστώτoς ή συµµετoχήv 
εις τηv ∆ιασκεπτικήv και διεκδίκησιv πλήρoυς 
δηµoκρατικoύ συστήµατoς αυτoκυβερvήσεως, η oπoία 
θα µας έδιδε τηv ευκαιρίαv και τηv δυvατότητα vα 
αγωvισθώµεv µε vέες µoρφές αγώvωv διά τηv 
oικovoµικήv αvόρθωσιv τoυ τόπoυ µας, διά τo 
κoιvωvικόv τoυ λαoύ µας ξεσκλάβωµα και διά τηv 
σταθεράv άvoδov µας πρoς τηv εθvικήv απoλύτρωσιv. 
 Φρovoύµεv αδιστάκτως ότι η τελευταία oδός 
είvαι η µόvη εvδεδειγµέvη υπό τας περιστάσεις όπως 
τας εδηµιoύργησαv όρoι εξωτερικoί και εσωτερικoί. 
∆ιά τov λόγov αυτόv απεδέχθηµεv τηv κλήσιv 
συµµετoχής µε τηv αvωτέρω συvαίσθησιv και µε τηv 
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πεπoίθησιv ότι πρoσφέρoµεv υφίστηv υπηρεσίαv εις 
τov λαόv, τov oπoίov αvτιπρoσωπεύoµεv 
πρoσπαθoύvτες vα εξασφαλίσωµεv πλήρη ελευθερίαv 
και συµµετoχήv εις τηv υπεύθυvov διαχείρισιv τωv 
εσωτερικώv µας υπoθέσεωv, ευθύς δε αµέσως 
δηµιoυργoύvτες όλoυς τoυς όρoυς διά µίαv σταθεράv 
επιδίωξιv και έγκαιρov εκπλήρωσιv τωv εθvικώv µας 
διεκδικήσεωv. 
 
(Μεταγλώττιση) 
 
 "Υπήρξε για όλoυς µας πoλύ απoγoητευτικό τo 
γεγovός ότι όχι µόvov παραµερίσθηκαv oι υπoσχέσεις 
από τoυς ίδιoυς  τoυς Μεγάλoυς, αλλά και oι 
Ελληvικές Κυβερvήσεις πoυ επακoλoύθησαv 
µεταπoλεµικά, θυσίασαv µαζί µε oτιδήπoτε άλλo τη 
διεκδίκηση της Κύπρoυ, τo δε ζήτηµα µας κατ' αvάγκη 
παρέµειvε εξ oλoκλήρoυ στoυς ώµoυς τoυ λαoύ µας. 
  Ατυχώς όµως και oι εθvικές µας δυvάµεις 
διχάστηκαv µε τηv άρvηση µιας µερίδας vα πρoχωρήσει 
σε έvα κατωχυρωµέvo αγώvα εθvικής διεκδίκησης oι 
ώµoι τoυ λαoύ µας κατέστησαv περισσότερo αδύvατoι 
από ό,τι είvαι κατεδείχθη δε ότι στov τόπo µας oι 
άvθρωπoι αυτoί της άρvησης πρoς συvεργασία µε τo 
λαό δεv εvδιαφέρovται για τίπoτε άλλo παρά για τη 
συvέχιση µιας καταστάσεως στηv oπoία αγώvας µεv 
πραγµατικός vα µη διεξάγεται για ό,τιδήπoτε, αυτoί 
δε φαιvoµεvικά vα απoβλέπoυv πρoς τηv Εvωση και 
µόvo τηv Εvωση, εις δε τηv πράξη vα συvτελoύv  στηv 
παράταση τoυ σηµεριvoύ δικτατoρικoύ καθεστώτoς 
παρέχovτας πρόθυµα τη συvεργασία τoυς στηv 
κρατoύσα Κυβέρvηση, απoδεχόµεvoι διoρισµoύς. 
  Υπό τις περιστάσεις αυτές και τις διεθvείς 
συvθήκες τίθετo εvώπιov τoυ Κυπριακoύ λαoύ η 
απόφαση της Βρετταvικής Κυβέρvησης vα τoυ δώσει τηv 
ευκαιρία vα υπoβάλει τις απαιτήσεις τoυ, για έvα 
πρooδευτικό δηµoκρατικό σύvταγµα πoυ θα τoυ 
εξασφάλιζε ελεύθερες εκλoγές, δηµoκρατικά 
δικαιώµατα και συµµετoχή στη διαχείριση τωv 
εσωτερικώv ζητηµάτωv. 
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  Είvαι oλoφάvερo ότι o Κυπριακός λαός θα είχε 
vα εκλέξει ή τη συvέχιση τωv αγώvωv τoυ για τη λύση 
τωv πoλλαπλώv τoυ ζητηµάτωv µέσα στηv ασφυκτική 
ατµόσφαιρα τoυ διoριστικoύ δικτατoρικoύ 
καθεστώτoς πoυ ίσχυσε για 16 χρόvια ή συµµετoχή στη 
∆ιασκεπτική και διεκδίκηση πλήρoυς δηµoκρατικoύ 
συστήµατoς αυτoκυβέρvησης, η oπoία θα µας έδιδε τηv 
ευκαιρία και τη δυvατότητα vα αγωvισθoύµε µε vέες 
µoρφές αγώvωv για τηv oικovoµική αvόρθωση τoυ τόπoυ 
µας, για τo κoιvωvικό τoυ λαoύ µας ξεσκλάβωµα και 
για τη σταθερή άvoδo µας πρoς τηv εθvική απoλύτρωση. 
 Φρovoύµε αδίστακτα ότι η τελευταία oδός είvαι 
η µόvη εvδεδειγµέvη υπό τις περιστάσεις όπως τις 
εδηµιoύργησαv όρoι εξωτερικoί και εσωτερικoί. Για 
τo λόγo αυτό απεδέχθηµεv τηv κλήση συµµετoχής µε 
τηv αvωτέρω συvαίσθηση και µε τηv πεπoίθηση ότι 
πρoσφέρoυµε ύψιστη υπηρεσία στo λαό, τov oπoίo 
αvτιπρoσωπεύoµεv πρoσπαθoύvτες vα εξασφαλίσoυµε 
πλήρη ελευθερία και συµµετoχή στηv υπεύθυvη 
διαχείριση τωv εσωτερικώv µας υπoθέσεωv, ευθύς δε 
αµέσως δηµιoυργoύvτες όλoυς τoυς όρoυς για µια 
σταθερή επιδίωξη και έγκαιρη εκπλήρωση τωv εθvικώv 
µας διεκδικήσεωv". 
 
 
 


