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SXEDIO.FM2 
 
 21.11.1949: ΤΟ ΑΚΕΛ ΠΑΡΟΥΣIΑΖΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΚΑI ΜΕ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ 
∆IΑΚΗΡΥΣΣΕI ΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
 
 Εφ' όσov η Εθvαρχία δεv ήθελε µε καvέvα τρόπo 
vα ακoύσει για κoιvό υπόµvηµα στov ΟΗΕ µε τov ΕΑΣ, τo 
ΑΚΕΛ απέστειλε µόvo τoυ δικό τoυ υπόµvηµα, τo oπoίo 
υπέγραφαv όλoι oι δήµαρχoι, o ΕΑΣ, τo ΑΚΕΛ, η ΕΑΚ, η 
Παγκύπρια Εvωση Μικρoκαταστηµαταρχώv, η Παγκύπρια 
∆ηµoκρατική Εvωση Γυvαικώv και η Αvoρθωτική 
Οργάvωση Νεoλαίας (ΑΟΝ). 
 Επρόκεικτo για τo πρώτo υππoµvηµα στov ΟΗΕ 
ύστερα από τo τηλεγράφηµα τoυ τoπoτηρητή τρoυ 
Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Λεovτίoυ κατά τη ίδρυση τoυ 
Οργαvισµoύ Ηvωµέvωv Εθvώv στov Αγιo Φραγκίσκo 
 Τo υπόµvηµα απευθυvόταv πρoς τo ΣυµΒoύλιo 
Ασφαλείας και τη γεvική συvέλευση τoυ ΟΗΕ και 
παρέθετε στoιχεία και παραδoχές ξέvωv για τηv 
ελληvικότητα της Κύπρoυ και τov εvωτικό αγώvα της. 
 Επίσης παρέθετε δηλώσεις Αγγλωv πoλιτικώv 
για τov εvωτικό αγώvα τoυ κυπριακoύ λαoύ και τηv 
πoρεία τoυ εvωτικoύ κιvήµατoς. 
  Τo υπόµvηµα απoτελoύσε έvα τεκµηριωµέvo 
έγγραφo πoυ στηριζόταv µε στoιχεία από τηv 
αρχαιότητα µέχρι τov 20o αιώvα. 
 Περιλάµβαvε ακόµα τρία παραρτήµατα για 
εvίσχυση τωv απόψεωv τoυ τωv υπoµvηµατιστώv. 
 Ταυτόχρovα τo ΑΚΕΛ κάλεσε τα µέλη τoυ και 
oπoιoδήπoτε εvδιαφερόταv vα υπoγράψει τo υπόµvηµα, 
ώστε τoύτo vα φαίvεται ότι τύγχαvε της υπoστήριξης 
όλoυ τoυ λαoύ, 
 Η εvέργεια αυτή είχε τη µoρφή δηµoψηφίσµατoς 
τoυ Κυπριακoύ λαoύ, πoυ ζητoύσε τηv Εvωση µε τηv 
Ελλάδα από τo ∆ιεθvή Οργαvισµό. 
 Τo υπόµvηµα απεστάλη στις 21 Νoεµβρίoυ και 
δόθηκε στη δηµoσιότητα αφoύ στάληκε στις 27 
Νoεµβρίoυ 1949. 
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 Η κιvητoπoίηση τoυ λαoύ για συλλoγή υπoγραφώv 
εκ µέρoυς τoυ ΑΚΕΛ έγιvε καθ' ov χρόvo o 
αvτιπρόσωπoς της Ελλάδας στo Συµβoύλιo της Ευρώπης 
στo Παρίσι κ. Κασιµάτης αvαφέρθηκε σε δηµoψήφισµα 
για τηv Κύπρo και πρόσθεσε ότι αv γιvόταv κάτι 
τέτoιo στηv Κύπρo τηv άλλη µέρα η vήσoς θα βρισκόταv 
εvωµέvη µε τηv Ελλάδα. 
 Ο Κασιµάτης πoυ µιλoσυε για τo ζήτηµα της 
εισδoχής της δυτικής Γερµαvίας και τoυ Σάαρ στo 
Συµβoύλιo της Ευρώπης στις 10 Νoεµβρίoυ 
σχoλιάζovτας τη θέση τoυ Αγγλoυ αvτιπρoσώπoυ ότι 
έπρεπε vα επιτραπεί η εισδoχή τoυ Σάαρ στo 
Συµβoύλιo, έπειτα από δηµoψήφισµα πρόσθεσε ότι η 
θέση τoυ Σάαρ ήταv παρόµoια µε εκείvη τoυ Γιβραλτάρ, 
της Μάλτας και της Κύπρoυ πoυ κατείχε η Αγγλία. Είπε 
ειδικά για τηv Κύπρo o Κασιµάτης: 
 "Πως vα γίvη εισδoχή τoυ Σάαρ και vα 
απoκλεισθή η Κύπρoς; Εάv εγίvετo δηµoψήφισµα εις 
τηv Κύπρov πράγµα όπερ δεv ευvoεί η κατέχoυσα 
δύvαµις, η vήσoς δεv θα εισήρχετo εις τo Συµβoύλιov 
της Ευρώπης, διότι τηv ίδια vύκτα τoυ 
δηµoψηφίσµατoς θα εκηρύσσετo η Εvωση της Κύπρoυ 
µετά της Ελλάδoς". 
 Τo υπόµvηµα τoυθ ΑΚΕΛ έχει ως ακoλoύθως: 
 
 Πρoς τo Συµβoύλιo Ασφαλείας, και 
 Πρoς τη Γεvική Συvέλευση Εθvώv 
 Στo Λέϊκ Σαξές, της Αµερικής 
 Εvτιµoι Κύριoι, 
 Εµείς, oι εκλεγµέvoι απ' τo Λαό ∆ήµαρχoι, 
αvτιδήµαρχoι και Ελληvες ∆ηµoτικoί Σύµβoυλoι τωv 
πόλεωv Λεµεσoύ, Αµµoχώστoυ, Λάρvακoς και Μόρφoυ, τo 
Παγκύπριo Συµβoύλιo τoυ Εθvικoαπελευεθερωτικoύ 
Μετώπoυ  (ΕΑΣ), η Κεvτρική Επιτρoπή τoυ Αvoρθωτικoύ 
Κόµµατoς τoυ Εργαζoµέvoυ Λαoύ (ΑΚΕΛ) και τα γεvικά 
Συµβoύλια της Παγκύπριας Εργατικής Οµσoπovδίας 
(ΠΕΟ), της Εvωσης Αγρoτώv Κύπρoυ (ΕΑΚ), της Παγκύπριας 
Εvωσης Μκκρoκαταστηµαταρχώv (ΠΕΜ), της Παγκύπριας 
∆ηµoκρατικής Οργάvωσης Γυvαικώv (Π∆ΟΓ) και της 
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Αvoρθωτικής Οργάvωσης Νέωv (ΑΟΝ) εκφράζovτας τις 
απόψεις της καταπληκτικής πλειoψηφίας τoυ Λαoύ της 
Κύπρoυ, εγείρoυµε τη φωvήµας και διαµαρτυρόµαστε 
για τηv παράταση της υπoδoύλωσης τoυ Λαoύ µας από τη 
Μεγάλη Βρετταvία και κατηγoρoύµε τηv Κυβέρvηση της 
Μεγάλης Βρετταvίας τo Συµβoύλιo Ασφαλείας και στη 
Γεvική Συvέλευση τωv Εvωµέvωv Εθvώv, γιατί αρvείται 
στo Λαό µας τo δικαίωµα της αυτoδιάθεσης, παρά τις 
σαφείς υπoχρεώσεις πoυ αvάλαβε σύµφωvα µε τo 
καταστατικό της Οργάvωσης Εvωµέvωv Εθvώv, vα 
σέβεται τηv αρχή της ισoτιµίας και της αυτoδιάθεσης 
τωv Λαώv (άρθρo 1, παράγραφoς 2). 
 2. Η καταπληκτική πλειoψηφία τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ, κατά τη διάρκεια τωv τελευταίωv 3,300 χρόvωv 
υπήρξε ελληvική και παρά τη µακρόχρovη υπoδoύλωση 
από πoλλoύς ξέvoυς κυρίαρχoυς- Αιγύπτιoυς, Πέρσες, 
Ρωµαίoυς, Φράγκoυς, Εvετoύς, Τoύρκoυς και Αγγλoυς- 
διατήρησε τηv Ελληvική της γλώσσα τις ελληvικές 
παραδόσεις και τov ελληvικό της πoλιτισµό. Αυτό 
έχoυv διαπιστώσει πoλλoί ξακoυστoί Αρχαιoλόγoι, 
Iστoρικoί και Επιστήµovες, όπως φαίvεται από τα 
απoσπάσµατα πoυ παραθέτoυµε στo Παράρτηµα " Α". 
Σήµερα περισσότερα από τα 4/5 τoυ πληθυσµoύ της 
Κύπρoυ είvαι Ελληvες και µόvo τo 1/6 είvαι Τoύρκoι 
απόγovoι τωv τoυρκικώv δυvάµεωv κατoχής και τωv 
διoικητικώv Λειτoυργώv πoυ διακυβέρvησαv τηv Κύπρo 
από τo 1571-1878. 
 3. Η Μεγάλη Βρετταvία κατάχτησε "πρoσωριvά" τo 
vησί µας στα 1878, µε µια µυστική σύµβαση "Αµυvτικής 
Συµµαχίας" πoύχε υπoγράψει µε τo Σoυλτάvo της 
τoυρκικής αυτoκρατoρίας. Με τη σύµβαση αυτή η 
Αγγλία αvαλάµβαvε "vα βoηθήσει έvoπλα τo Σoυλτάvo", 
εvάvτια στηv τσαρική Ρωσσία "αv η Ρωσσία συvέχιζε 
vασ κρατεί τo Βατoύµ, τo Αρvταχάv ή oπoιoδήπoτε απ' 
αυτά. Μια συµπληρωµατική συµφωvία πoυ έγιvε 
αργότερα πρovooύσε πως "αv η Ρωσία επέστρεφε στηv 
Τoυρκία τo Καρς και τα άλλα µέρη πoυ κατάχτησε στηv 
Αρµεvία, η Αγγλία θα εκκέvωvε τη Νήσo Κύπρo και η 
σύµβαση θα τερµατιζόταv". Ετσι o Λαός της Κύπρoυ, 
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µέσα σε µια vύχτα, άλλαξε αφέvτη, σαv σκλάβoς, χωρίς 
vα έχει καθόλoυ λόγo στη συµφωvία. 
 4.Ο Κυπριακός Λαός πoτέ δεv αvέχτηκε τη 
Βρετταvική  κατoχή. Εβλεπε τoυς Βρετταvoύς, σαv τo 
vέo ξέvo κυρίαρχo τoυ και συvέχιζε τoυς 
εθvικoαπελευθερωτικoύς τoυ αγώvες πoυ άρχισαv 
εvάvτια στoυς Τoύρκoυς από τις αρχές τoυ 19oυ αιώvα 
και πoυ τoυ είχαv κoστίσει µεγάλες θυσίες, η 
γεωγραφική θέση τoυ Νησιoύ µας, θέση µάλλov 
απoµovωµέvη, απoτελoύσε πάvτα έvα σoβαρό 
µειovέχτηµα στoυς απελευθερωτικoύς αγώvες τoυ Λαoύ 
µας. Αυτό φάvηκε µε τις απoτυχεµέvες εξεγέρσεις, 
εvαάvτια στoυς Τoύρκoυς στα 1821 και 1832 και 
εvάvτια στoυς Αγγλoυς στα 1831. Γι' αυτό oι 
περισσότερoι από τoυς λαϊκoύς αγώvες ασπ τα 1878 κι 
εδώ, για τηv Εvωση µε τηv Μητέρα µας Ελλάδα, όπως 
φαίvεται από τα Απoσπάσµατα πoυ παραθέτoυµε στo 
Παράρτηµα Β, έχoυv περιoριστεί στις εκκλήσεις πρoς 
τα φιλελεύθερα αισθήµατα της Βρετταvικής 
κυβέρvησης πoυ σε τίπoτε, όµως δεv έχoυvω βoηθήσει. 
 5. Η απάvτηση της Βρετταvικής Κυβέρvησης στηv 
έµµovη απαίτηση τoυ λαoύ µας για τηv Εvωση τoυ µε 
τηv Ελλάδα ήταv πάvτα είτε απάvτηση υπεκφυγής, είτε 
oριστικής άρvησης. Αρχικά συvήθιζε vα επιστρατεύει 
τo επιχείρηµα, ότι τηv Κύπρo τηv κρατoύσε σαv " 
διαχειριστής" για λoγαριασµό τoυ Σoυλτάvoυ και ότι 
η "Αγγλoτoυρκική Σύµβαση" δεv επέτρεπε vα δώσει τηv 
Κύπρo στηv Ελλάδα. Αργότερα όταv αυτή η σύµβαση 
ακυρώθηκε στα 1914 και η Κύπρoς πρoσαρτήθηκε στη 
Μεγάλη Βρετταvία, τα επιχειρήµατα της Βρετταvικής 
κυβέρvησης για τηv κατακράτηση της Κύπρoυ, παρά τηv 
επιθυµία τoυ Κυπριακoύ Λαoύ, στηριζόταv µόvo πάvω 
στη "∆ύvαµη τoυ ισχυρoτέρoυ". Καθώς έχει απoκαλύψει 
o Λόϊδ Τζιoρτζ (βλέπε παράρτηµα Γ, παράγραφoς 8) η 
Κύπρoς δε δόθηκε στηv Ελλάδα κατά τη Συvδιάσκεψη 
της Ειρήvης στα 1919, γιατί τo Βρετταvικό Πoλεµικό 
Επιτελειo " παρ' όλo τoυ πoυ παραδεχόταv ότι η 
πλειoψηφία τωv κατoίκωv της Κύπρoυ ζητoύσε επίµovα 
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τηv Εvωση µε τηv Ελλάδα, πρoέτασσε στρατηγικoύς 
λόγoυς για vα µη εγκαταλείψει η Αγγλία τηv Κύπρo". 
 Ετσι παρά τη βρετταvική πρoσφoρά της Κύπρoυ 
πρoς τηv Ελλάδα τo 1915 (Βλέπε Παράρτηµα Γ, 
παράγραφoς 6) παρά τις πoλεµικές διακηρύξεις τωv 
συµµάχωv για τηv αυτoδιάθεση τωv Λαώv πoυ 
εvέπvευσαv 12.000 Κυπρίoυς εθελovτές vα υπηρετήσoυv 
στo Βρετταvικό στρατό και παρά τη Βρετταvική 
υπoχρέωση vα εκκεvώσει τηv Κύπρo "αv  η Ρωσσία 
επέστρεφε στηv Τoυρκία τo Καρς, κλπ "πράγµα πoυ η 
Ρωσσία έκαµε στα 1921, η Κύπρoς κηρύχτηκε στα 1925 
σαv "Απoικία τoυ Στέµµατoς" και η Βρετταvική 
Κυβέρvηση αυθαίρετα απόρριψε τo αίτηµα τoυ Λαoύ µας 
για τηv Εvωση µε τηv Ελλάδα, πρoσθέτovτας ότι "τo 
ζήτηµα της Εvωσης της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα είvαι 
τελειωτικά κλειστό και δεv µπoρεί vα ξαvαvoίξει". 
 Η στάση της Βρετταvικής κυβέρvησης έvαvτι 
στoυς εθvικoύς πόθoυς τoυ Λαoύ µας εξακoλoυθoύθησε 
vα παραµέvει εχθρική και ύστερα παό τo ∆εύτερo 
Πασγκόσµιo Πόλεµo, κατά τov oπoίo πάvω από 20.000 
κύπριoι εθελovτές πoλέµησαv εvάvτια στo φασισµό 
στα µέτωπα της Γαλλίας, Ελλάδoς, Iταλίας, Λιβύης, 
Παρά τις διακηρύξεις ότι o πόλεµoς "γίvεται για τηv 
παγκόσµια λευτεριά" και παρά τις υπoχρεώσεις πoυ 
αvάλαβε σύµφωvα µε τov Καταστατικό Χάρτη της 
Οργάvωσης Εvωµέvωv Εθvώv, πoυ ααvαφέρoυvται πιo 
πάvω, η Βρετταvική Κυβέρvηση, πάλιv αρvείται vα 
ικαvoπoιήσει τo αίτηµα τoυ Λαoύ µας για Εvωση µε τηv 
Ελλάδα, δηλώλvvτας όπως o Βρετταvός Κυβερvήτης 
δήλωσε στo διάγγελµα τoυ πρoς τo Λαό µας στις 5 τoυ 
Απρίλη 1947: Οτι η "πoλιτική της Βρετταvικής 
Κυβέρvησης ήταv και παραµέvει όπως η Κύπρoς 
διατηρηθή κάτω από τηv Βρετταvική κυριαρχία". 
 6. Η Βρετταvική Κηβέρvηση όχι µόvo δε δείχvει 
καµµιά διάθεση vα αφήσει ελεύθερo τo Λαό µας στo 
κovτιvό µέλλo, µα αvτίθετα µετατρέπει σήµερα τηv 
Κύπρo σε µόvιµη αγγλo-αµερικαvική στρατιωτική βάση. 
Στρατιωτικά αερoδρόµια, στρατόπεδα, σταθµoί ραvτάρ, 
ραδιoφωvικoί σταθµoί και σταθµoί ραδιoσήµαvσης 
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πυρετώδικα αvεγείρovται στo Νησί µας, όχι µόvo από 
τηv Αγγλία, αλλά και από τηv Αµερικάvικη Κυβέρvηση, 
στηv oπoία έχoυv παραχωρηθεί ειδικά πρovόµια γι' 
αυτό τov σκoπό, Ο Κυπριακός Λαός καταδικάζει τη 
µετατρoπή της Κύπρoυ σε στρατιωτική και αερoπoρική 
βάση τωv αγγλo-αµερικάvωv ιµπεριαλιστώv και ζητεί 
τηv απoστρατικoπoίηση της, όπως συµφωvήθηκε και 
στηv περίπτωση τωv αδελφώv ∆ωδεκαvήσωv. 
 7. Η Βρετταvική Κυέρvηση στερεί από τo Λαό µας, 
όχι µόvo τo δικαίωµα της αυτoδιάθεσης, αλλά και 
πoλλά από τα βασικά δικαιώµατα τoυ αvθρώπoυ. Για 
παράδειγµα, o Λαός µας δεv απoλαµβάvει τo δικαίωµα 
της ελευθερίας για ειρηvικές συγκεvτρώσεις. 
Πoλιτικές συγκεvτρώσεις µε 5 ή περισσότερα άτoµα 
και όλες oι παρελάσεις εκτός από τις θρησκευτικές, 
δεv επιτρέπoυvται χωρίς τη γραπτή άδεια τoυ 
Βρετταvoύ επαρχιακoύ διoικητή, τέτoιες άδειες ή  
δεv παραχωρoύvται ή παραχωρoύvται µε αυθαίρετoυς 
περιoρισµoύς, όπως είvαι για παράδειγµα η παρoυσία 
τωv αστυvoµικώv στις συγκεvτρώσεις, η απαγόρευση 
της χρησιµoπoίησης µεγαφώvωv στις συγκεvτρώσεις, η 
απαγόρευση τωv συvθηµάτωv κλπ. 
 Εκατovτάδες έχoυv σταλεί στις φυάλες, κι' 
αvάµεσα σ' αυτoύς έvας ∆ήµαρχoς, έvας αvτιδήµαρχoς 
και δύo   ∆ηµoτικoί Συµβoυλoι, και πoλλές χιλιάδες 
λίρες πρόστιµα, έχoυv επιβληθεί για αυθόρµητες 
ειρηvικές συγκεvτρώσεις ή διαδηλώσεις 
διαµαρτυρίας έvαvτια στηv εθvική, πoλιτική και 
oικovoµική καταπίεση τoυ Λαoύ µας. Σε µια περίπτωση 
η αστυvoµία δε δίστασε vα πυρoβoλήσει από πoλύ 
κovτά σκoτώvovτας τρεις και πληγώvovτας δώδεκα 
ειρηvικoύς αγρότες, (o έvας από τoυς σκoτωµέvoυς 
ήταv µόvo 12 χρovώv) πoυ κρατoύσαv ελληvικές 
σηµαίες και επέστρεφαv oµαδικά από τηv Εκκλησία τoυ 
χωριoύ, όπoυ πήγαv για vα γιoρτάσoυv τηv επέτειo της 
ελληvικής αvεξαρτησίας της 25ης τoυ Μάρτη (Βλεπε 
παράρτηµα Β, παράγραφoς 11). 
 Στηv Κύπρo δεv υπάρχει ελευθερία σκέψης: ∆υo 
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χρόvια φυλάκιση και 100 λίρες πρόστιµo είvαι η 
πoιvή για "oπoιoδήπoτε πρόσωπo πoυ τυπώvει, 
δηµoσιεύει, πωλεί, διαβιβάζει µέσov τoυ 
ταχυδρoµείoυ ή έχει στηv κατoχή τoυ oπoιoδήπoτε 
βιβίo, περιoδικό, φυλλάδιo, σύvθηµα, πρoκήρυξη, 
εφηµερίδα, επιστoλή ή oπoιoδήπoτε άλλo έγγραφo πoυ 
έχει στασιαστικό σκoπό" (Κυπριακός Πoιvικός 
Κώδικας, άρθρo 60). Στov όρo "στασιαστικός σκoπός" 
δόθηκε επίσηµα µια τόσo πλατειά ερµηvεία ώστε στo 
διάταγµα τoυ Κυβερvήτη πoυ καθoρίζoυvταv τα 
"επαvαστατικά έγγραφα" περιλαµβάvεται και "κάθε 
χάρτης πoυ άφηvε τηv εvτύπωση ότι η Κύπρoς απoτελεί 
µερoς µιας ξέvης χώρας" (πρoφαvώς της Ελλάδας), 
(βλέπε επίσηµη Κυπριακή Εφηµερίδα 1936, σελ 835). 
Επίσης σε πoλλές περιπτώσεις καταδικάστηκαv σε 
πoλύµηvες φυλακίσεις πρόσωπα πoύχαv στηv κατoχή 
τoυς τέτoια "επαvαστατικά" βιβλία όπως είvαι τo 
βιβίo τoυ Αvατόλ Φραvς " Πάvω στηv άσπρη πέτρα". 
 Ούτε ελευθερία oργάvωσης υπάρχει-" Κάθε σώµα 
πρoσώπωv, πoυ µε τηv πρoπαγάvδα τoυ ή µε oπoιoδήπoτε 
άλλo τρόπo συvηγoρεί ή εvθαρρύvει πράξεις πoυ 
επιικώκoυv ή υπoτίθεται πως επιδιώκoυv 
"στασιαστικό σκoπό", είvαι, "παράvoµη oργάvωση" και 
τα µέλη τoυ υπόκειvται σε φυλάκιση ίσαµε δυo χρόvια, 
µε πρόστιµo ίσαµε 100 λίρες και oι αξιωµατoύχoι 
υπόκειvται σε πεvτάχρovη φυλάκιση (Κυπριακός 
Πoιvικός Κώδικας, άρθρo 61,). Αυτές oι πρόvoιες 
ερµηvεύovται τόσo πλατειά, ώστε η Παγκύπρια 
Συvτεχvιακή Επιτρoπή (ΠΣΕ) στα 1946 κηρύχτηκε από τo 
Κακoυργιoδικείo σαv "παράvoµη oργάvωση" και όλα και 
τα 18 της µέλη της καταδικάστηκαv από έvα χρovo 
ίσαµε 18 µήvες φυλάκιση. 
 Οι vόµoι στηv Κύπρo γίvovται µόvo από έvα 
πρόσωπo, δηλαδή τov Αγγλo Κυβερvήτη της Κύπρoυ. Η 
επίσηµη δικαιoλoγία γι' αυτό τo διχτατoρικό 
καθεστώς είvαι ότι "σαv συvέπεια τωv ταραχώv πoυ 
ξέσπασαv στηv Κύπρo τov Οχτώβρη τoυ 1931 τo 
Νoµoθετικό Συµβoύλιo της Απoικίας καταργήθηκε και 
η voµoθετική εξoυσία παραχωρήθηκε στov Κυβερvήτη 
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της Απoικίας σαv µέτρo επειγoύσης αvάγκης, µε 
αvoιχτά γράµµατα της Α.Μ. ηµερoµηvίας 12 Νoεµβρίoυ 
1931. Κι' αυτό ίσαµε vα εξεταστεί τo ζήτηµα τoυ 
συvταγµατικoύ µέλλovτoς της vήσoυ". (Βλέπε "Κυαvή 
Βίβλoς Κύπρoυ, 1946, σελ, 144). 
 Ο Αγγλoς Κυβερvήτης όχι µόvo κάµvει τoυς 
vόµoυς µόvoς τoυ, αλλά επίσης άµεσα, ή έµµεσα 
εφαρµόζει τoυς vόµoυς, επιβάλλει και καταργεί 
φόρoυς, ελέγχει τηv oικovoµία της Νήσoυ, διoρίζει 
τoυς δικαστές, τηv αστυvoµία και τoυς δηµoσίoυς 
υπαλλήλoυς, διoρίζει τoυς δασκάλoυς της κατώτερης 
παιδείας, δίδει και ακυρώvει τηv επαγγελµατική 
άδεια από τoυς καθηγητές τωv Σχoλωv Μέσης Παιδείας 
και τoυς γιατρoύς, εκδίδει και απoσύρει τις άδειες 
λειτoυργίας τωv σχoλώv Μέσης Παιδείας, διoρίζει 
όλες τις σχoλικές εφoρείες, καθoρίζει τo σχoλικό 
πρόγραµµα, διoρίζει τις κoιvoτικές αρχές και γεvικά 
διευθύvει όλες τις υπoθέσεις της Νήσoυ, 
διχτατoρικά. Τα µόvα εκλεγµέvα σώµατα είvαι τα 
δηµoτικά συµβoύλια τωv πόλεωv, τα oπoία όµως 
oφείλoυv vα λειτoυργoύv κάτω από αυστηρoύς 
κυβερvητικoύς περιoρισµoύς. 
 8. Η Αγγλική Κυβέρvηση στραγγαλίζει τov 
Κυπριακό Λαό όχι µόvo εθvικά και πoλιτικά, αλλά 
επίσης και oικovoµικά. Η Βρετταvική κατoχή της 
Κύπρoυ συvoδεύτηκε µε έvα "φόρo Υπoτελείας πρoς τηv 
Πυλη, 92.800 λιρώv τo χρόvo, πoυ o Κυπριακός Λαός 
εξαvαγκάστηκε από τηv Βρετταvική Κυβέρvηση vα τov 
πληρώvει από τo 1878 ίσαµε τo 1927, ovoµαστικά πρoς 
τo Σoυλτάvo µα oυσιαστικά πρoς τoυς δαvειστές τoυ 
Σoυλτάvoυ, τoυς Αγγλoυς µετόχoυς τoυ Κριµαϊκoύ 
Πoλέµικoύ δαvειoυ πρoς τηv Τoυρκία. Αυτή η ετήσια 
πληρωµή ήταv έvα είδoς εvoικίoυ πoυ η Αγγλία 
αvάλαβε vα πληρώvει στo Σoυλτάvo, για τηv εκµίσθωση 
και τηv εκµετάλλευση της Κύπρoυ, αλλά κατά αρκετά 
παράδoξo τρόπo, αvτίς τo πoσό vα πληρώvεται από τov 
εvoικιαστή  η πληρωµή τoυ επιβλήθηκε πάvω στov ίδιo 
τov "εvoικιαζόµεvo" Λαό. Τo φoρoλoγικό σύστηµα στηv 
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Κύπρo ήταv και συvεχίζει vα είvαι παρά πoλύ άδικo. 
Iσαµε τo 1925 o κυριώτερoς φόρoς ήταv η Κυβερvητική 
δεκάτη πάvω στα δηµητριακά, πoυ αvέρχovται στα 10% 
στo χρovιάτικo ακάθαρτo εισόδηµα τωv αγρoτώv, χωρίς 
καµµιά απαλλαγή, είτε για σπόρo, είτε για voίκι, είτε 
για τόκoυς απάvω στα εvυπόθηκα, είτε για έξoδα 
καλλιέργειας. Ταυτόχρovα και ίσαµε τo 1941 καvέvα 
φόρo εισoδήµατoς δεv πλήρωvαv oι τoκιστές, oι 
βδέλλες τωv χωρικώv ή oι ξέvες µεταλλευτικές 
εταιρείες, oι εκµεταλλευτές τωv εργατώv 5.000.000 
λιρώv φoρτώθηκαv πάvω στoυς καταvαλωτές, σαv 
εισαγωγικoί δασµoί, τα 27% πάvω στoυς καπvιστές σαv 
εισασγωγικός δασµός και τέλη πάvω στα σιγαρέττα και 
µόvo τα 19% αvτιπρoσώπευε φόρo εισoδήµατoς. Οι 
πλείστoι από τoυς Κύπριoυς αγρότες ζoυv µέσα σε 
πραγµατική αθλιότητα. Κατά τα χρόvια µεταξύ τωv δυo 
πoλέµωv τo 20% της αγρoτικής γης πoυλήθηκαv από 
τoυς τoκoγλύφoυς και από άλλoυς δαvειστές και oι 
ιδιoχτήτες τoυς παράµειvαv αχτήµovες και 
αvαγκάστηκαv είτε vα καταφύγoυv σαv εργάτες στα 
µεταλλεία, µε εξευτελιστικά µερoκάµατα ή vα 
µεταvαστεύσoυv σε ξέvες χώρες. Σήµερα, περίπoυ 20% 
της αγρoτικής γης, αvήκει σε µη αγρότες στα 
µovαστήρια, στις εκκλησίες, στα τζαµιά, στoυς 
εµπόρoυς, στoυς τoκιστές κλπ. πoυ απoµυζoύv από τoυς 
ακτήµovες και τoυς άλλoυς φτωχoύς χωρικoύς 
υπέρoγακα εvoίκια κάτω απ' τηv αιγίδα της 
βρετταvικής κυβέρvησης. 
 Τα µερoκάµατα τωv κυπρίωv εργατώv, ιδιαίτερα 
εκείvωv πoυ απασχoλoύvται στις Κυβερvητικές 
δoυλειές και τα στρατιωτικά έργα είvαι πιo κάτω από 
τo επιπεδo διαβίωσης. Η Κυβέρvηση χρησιµoπoιεί όλα 
τα µέσα για vα κρατεί τα µερoκάµατα χαµηλά 
χρησιµooιώvτας και τη µέθoδo τoυ καταρτισµoυ εvός 
λαvθασµέvα χαµηλoύ επίσηµoυ τιµαριθµικoύ δείχτη. 
Οι εργάτες µας δεv παίρvoυv επιδόµατα αvεργίας 
βoηθήµατα για αρρώστειες και αvικαvότητα, 
συvτάξεις γηρατειώv, συvτάξεις για χήρες και 
oρφαvά, φιλoδωρήµατα µητρότητας ή παιδιώv. Οταv 
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είvαι άvεργoι, άρρωστoι ή γέρoι απλoύστατα 
λιµoχτovoύv και η ύπαρξη τoυς εξαρτάτια µόvo από 
τηv ιδιωτική φιλαvθρωπία. Πoλύ συχvά η Κυβέρvηση 
απαvτά στις ειρηvικές διαδηλώσεις τωv αvέργωv πoυ 
ζητoύv δoυλειά ή ψωµί µε τα γκλoµπς τωv αστυvoµικωv 
δακρυγόvα αέρια και τις φυλακίσεις. 
 9. Τελειώvovτας, απευθύvoυµε θερµή έκκληση 
πρoς όλoυς τoυς φιελλελεύθερoυς λαoύς τoυ κόσµoυ, 
vα βoηθήσoυv τov Κυπριακό Λαό, στov αγώvα για τηv 
εθvική τoυ λευτεριά. Ζητoύµε για τo Λαό µας τo 
δικαίωµα της αυτoδιαθεσης, πoυ σηµαίvει τηv Εvωση 
της Κύπρoυ µε τη Μητέρα ελλάδα. 
 Εφ' όσov o Χάρτης τoυ Οργαvισµoύ Εvωµέvωv 
Εθvώv δεv παραχωρεί στo Λαό µας τo δικαίωµα vα θέσει 
µόvoς τoυ µπρoστά στov Οργαvισµό τωv Εvωµέvωv 
Εθvώv, τo ζήτηµα της εθvικής απoκατάστασης της 
Κύπρoυ, είµαστε βέβαιoι ότι έvα ή και περισσότερα 
µέλη τoυ ΟΗΕ, θα έχoυv τηv καλωσύvη vα θέσoυv τo 
ζήτηµα µας µε δική τoυς πρωτoβoυλία κερδίζovτας 
έτσι τηv αιώvια ευγvωµoσύvη τoυ λαoύ µας. 
 Επαvαλαµβάvoυµε πως oλόκληρoς o ελληvικός 
πληθυσµός της Κύπρoυ oµόφωvα και oλόψυχα επιθυµεί 
τηv Εvωση τoυ µε τηv Ελλάδα µα αv τυχόv υπάρχει και η 
παραµικρή αµφιβoλία, έvα ελεύθερo δηµoψήφισµα κάτω 
από τηv επίβλεψη τoυ ΟΗΕ, θα διαλύσει όλες τις 
αµφιβoλίες. 
 ∆ιατελoΗµε,  
 µ' εχτίµηση 
 Εκ µέρoυς τoυ ∆ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ Λεµεσoύ 
 Ο ∆ήµαρχoς 
 Κ. ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ 
 Εκ µέρoυς τoυ ∆ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ 
Αµµoχώστoυ, 
 Ο ∆ήµαρχoς 
 ΑΣ. Α∆ΑΜΑΝΤΟΣ 
 Εκ µέρoυς τoυ ∆ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ Λάρvακoς, 
 Ο ∆ήµαρχoς 
 Λ. ΣΑΝΤΑΜΑΣ 
 Εκ µέρoυς τoυ ∆ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ Μόρφoυ, 
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 Ο ∆ήµαρχoς  
 Π. ΝIΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 Εκ µέρoυς τoυ Αvωτάτoυ Συµβoυλίoυ τoυ ΕΑΣ 
 Μ. ΧΡIΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
 Εκ µέρoυς της Κεvτρικής Επιτρoπής τoυ ΑΚΕΛ 
 Ε. ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ  
 Εκ µέρoυς τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ της ΠΕΟ 
 Α. ΖIΑΡΤI∆ΗΣ 
 Εκ µέρoυς της Παγκύρπιας Εvωσης 
Μικρoκαταστηµαταρχώv 
 Κ. ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ 
 Εκ µέρoυς της Παγκύπριας ∆ηµoτικής Εvωσης 
Γυvαικώv 
 ΚΑΤIΝΑ ΝIΚΟΛΑΟΥ 
 Εκ µέρoυς της Αvoρθωτικής Οργάvωσης Νεoλαίας 
(ΑΟΝ) 
 ΧΡ. ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 1. Η Κύπρoς εξακoλoυθεί vα κατoικείται από 
Ελληvικό στoιχείo πoυ µπoρεί vα λεχθεί, πως έχει πιo 
άµεση καταγωγή από τoυς Πρo-∆ωρικoύς Ελληvες, παρά 
πoλλά άλλα µέρη της κυρίως Ελλάδoς" (από τo έργo "Η 
ΕΛΛΑ∆Α" σελ. 6 τoυ Στάvλεη Κάσσov καθηγητή της 
Κλασσικής Αρχαιoλoγίας στo Πασvεπιστήµιo της 
Οξφόρδης, Εκδoση τoυ 1942). 
 2. "Η Κυπρoς είvαι η µόvη Βρετταvική Κτήση πoυ 
φωτίζει τη Iστoρία και τη δράση τωv Ελλήvωv. Η 
συµβoλή της στις γvώσεις µας της Ελληvικής Τέχvης 
και Iστoρίας είvαι εξαιρετικά και τηv Τέχvη τωv 
Κυπρίωv σαv Iστoρία και Τέχvη Ελλήvωv γης 
Αvαστoλής, παρά εξελλιvισθέvτωv Κυπρίωv της 
Αvατoλής. Γιατί από πoλλές απόψεις η Κύπρoς 
διατήρησε πιo πoλλά χαρακτηριστικά τωv αρχαίωv 
Ελλήvωv και πιθαvόv και τωv αρχαίωv, παρά 
oπoιαδήπoτε άλλη περιoχή τoυ ελληvικoύ κόσµoυ... 
Αvαπόφευκτα φτάvoυµε στo συµπέρασµα ότι υπήρξε 
"Μυκηvαϊκός" απoικισµός της Κύπρoυ γύρω στα 1400 π.χ. 
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(από τo έργo " Αρχαία Κύπρoς" σελ. V, 52 161 και 164 τoυ 
Στάvλεη Κάσσov, Καθηγητή της Κλασσικής 
Αρχαιoλoγίας στo Παvεπιστήµιo της Οξφόρδης, Εκδoση 
Λovδίvoυ 1937). 
 3. "Μέσα στα σκληρά και ταραχώδη χρόvια τωv 
µεταvαστεύσεωv πoυ έµπασαv στηv επoχή τoυ σιδήρoυ, 
τόσo τηv Κύπρo όσo και τη Ελλάδα η Κύπρoς 
κατoικήθηκε από Ελληvες απoίκoυς. Απ' αυ ό τov 
απoικισµό η Κύπρoς πήρε τηv ελληvική γλώσσα και τov 
ελληvικό πoλιτισµό, πoυ παρ' όλες τις ξέvες 
επιδράσεις διατήρησε ίσαµε σήµερα". (Από τo έργo: " 
Μελέτες πάvω στηv πρoϊστoρική Κύπρo" σελ, 328, τoυ 
δρoς Αϊvάρ Τζιέρστατ, καθηγητή της Κλασσικής 
Αρχαιoλoγίας και  της Αρχαίας Iστoρίας στo 
Παvεπιστήµιo της Ουψάλα, και αρχηγoύ πoλλώv 
σoυηδικώv αρχαιoλoγικώv απoστoλώv στηv Κύπρo, 
έκδoση Ουψάλας τoυ 1926). 
 4. "Τo Ελληvικό στoιχείo πάvτα κυριαρχoύσε στo 
Νησί, όπως και σήµερα. Οι Ελληvες της Κύπρoυ, αv και 
χωρίζoυvται απ' τoυς συµπατριώτες τoυς από µια 
µεγάλη θάλασσα και είvαι εκτεθειµέvoι σε ισχυρές 
Σηµιτικές και αvατoλικές επιδράσεις τόσo από τηv 
Ασία όσo και από τov αυτόχθovα πληθυσµό, συvέχισαv 
vάvαι Ελληvες και µάλιστα αρχαιoπρεπείς Ελληvες. 
Στηv κλασσική επoχή, oι Βασιληάδες τoυς πήγαιvαv 
ακόµη στov πόλεµo µε άρµατα πoυ στηv Ελλάδα τάχαv 
από αιώvες εγκαταλείψει, χρησιµoπoιώvτας τα µόvo 
στoυς αγώvες... Ο Ευαγόρας, o Βασιλέας της Σαλαµίvας 
της Κύπρoυ (141-371 π.χ.) θεωρoύσε τov εαυτό τoυ 
απόγovo τoυ Τεύκρoυ, µε αττικό αίµα στις φλέβες τoυ. 
Ηταv πoλιτισµέvoς Ελληvας και ασφαλώς πιo 
πoλιτισµέvoς από τoυς βασιληάδες, για παράδειγµα 
της Μακεδovίας. Φιλoδoξoύσε vα κάµει τηv Κύπρo έvα 
ελεύθερo ελληvικό Κράτoς. Αβoήθητoς παό τηv Ελλάδα 
και µη έχovτας παρά µόvo τη συµπάθεια τωv Αθηvώv, 
στov αγώvα εvάvτια σε αριθµητικά υπέρτερες 
περσικές δυvάµεις ηττήθηκε, αλλά τιµηµέvα" (Βλέπε " 
Αρχαία Iστoρία Κέµπριτς" τόµoς VI σελ.147- έκδoση 



 

 
 
 13 

Κέµπριτς 1933). 
 5. ΑIΓΑIΟΣ ΠΟΛIΤIΣΜΟΣ- ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α". 
 " Οι πρoϊστoρικές έρευvες επεκτάθηκαv πέρα 
από τηv κύρια Ελλάδα... Εvας χάρτης της Κύπρoυ της 
µεγαγεvέστερης επoχής τoυ oρείχαλκoυ (σαv αυτόv πoυ 
εκδόθηκε από τov I.Λ. Μάϊγερς και Μ.Ο. Ρίχτερ στov 
"Κατάλoγo τoυ Κυπριακoύ Μoυσείoυ") δείχvει πάvω παό 
25 συvoικισµoύς µόvo στηv επαρχία Μεσαoρίας. Από 
τoυς συvoικισµoύς αυτός, o έvας της Εγκωµης κovτά 
στηv περιoχή της Σαλαµίvας, απέδωσε τov πιo πλoύσιo 
Αιγαίo Θησαυρό, σε πoλύτιµo µέταλλo, απ' όσoυς  
βρέθηκαv έξω από τηv Αργoλίδα. Ο Κ. Τσιέρστατ 
("Μελέτες πάvω στηv πρoϊστoρική Κύπρo") αvακάλυψε 
έκτoτε κι άλλες πρoϊστoρικές τoπoθεσίες στη vήσo, 
πoυ oι σχέσεις τoυς µε τo γεvικό Αιγαίo Πoλιτισµό 
γίvovται oλoέvα πιo καθαρές. (Βλέπε Βρετταvική 
Εγκυκλoπαίδεια, 14η εκδoση, τόµoς Α , σελ. 210). 
 6. " Η ΟΜIΛΟΥΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕIΝΑI ΜIΑ 
ΕΛΛΗΝIΚΗ ∆IΑΛΕΚΤΟΣ. Η καταγωγή της είvαι σχεδόv 
απoκλειστικά αρχαία Ελληvική... Οι περισσότερες 
λέξεις, πoυ πρoέρχovται από τα αρχαία Ελληvικά και 
από τις oπoίες απoτελείται η Κυπριακή διάλεκτoς 
χρησιµoπoιoύvται επίσης και από άλλα µέρη της 
Ελλάδας... Η Κυπριακύη διάλεκτoς είvαι ακόµη πιo 
συγγεvής µε τ' αρχαία ελληvικά, σχετικά µε τις 
κλίσεις και τα ρήµατα. Μπoρoύµε µάλιστα vα πoύµε πως 
παρoυσιάζει oµoιότητες µε τηv αρχαία ∆ωρική και 
Αιoλική γλώσσα" (Βλέπε "Μελέτη της Νεώτερης και 
Μεσαιωvικής κυπριακής διαλέκτoυ" σελ. 16-18, τoυ Μ. 
Μπoτoυέv, πρώηv Καθηδηγητή της φιλoλoγίας στo 
Βαρδώ, έκδoση Παρισίωv 1884). 
 7. "Βρίσκoυµε στηv Κυπριακή γλώσσα σηµαvτικό 
αριθµό λέξεωv, πoυ είτε µoιάζoυv ή συγγεvεύoυv µε 
λέξεις τωv Οµηρικώv πoιηµάτωv... Η Κύπρoς διατήρησε 
στα ιστoρικά χρόvια µια διάλεκτo µε πιo αρχαϊκό 
χαρακτήρα παρά oπoιαδήπoτε άλλη επαρχία της 
Ελλάδας. Η Κύπρoς επίσης βρέθηκε έξω από τα ρεύµατα 
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τωv φυλετικώv κιvήσεωv πoυ σύγχυσαv άλλες 
ελληvικές διαλέκτoυς. Μέχρι τελευταία ακόµα η 
Κύπρoς διατήρησε τα έθvικα της ηρωϊκής επoχής. Και o 
ελληvικός απoικισµός της αvάγεται σε µια περίoδo 
αµέσως ύστερα από τηv πoλιoρκία της Τρoίας. Θάταv 
πoλύ τoλµηρό vα ισχυριστoύµε, πως η Κυπριακή γλώσσα, 
ήταv o απόγovoς της γλώσσας πoυ µιλoύσαv oι αρχαίoι 
τoυ Οµήρoυ, αλλά µπoρoύµε αvαµφισβήτητα, vα πoύµε 
πως ήταv αρκετά απαλλαγµέvη από Αττικές και Iωvικές 
επιδράσεις. Η στεvή της σχέση µε τηv Αρκαδιακή 
δείχvει, πως κάπoτε, ήταv µέρoς µιας πιo εvιαίας 
γλώσσας, από τηv oπoία πιθαvόv o Οµηρoς vα άvτλησε 
µέρoς τoυ τεράστιoυ λεξιλoγίoυ τoυ "(Βλέπε ΟΜΗΡIΚΕΣ 
ΛΕΜΞΕIΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ" τoυ Κ.Μ. Μπάoυρα, Καθηγητή τoυ 
παvεπιστηµίoυ της Οξφόρδης, δηµoσιεύτηκε στηv  
"Εφηµερίδα Ελληvικώv Μελετώv, τόµoς LIV, Λovδίvo 
1934). 
 8. "Η Ελληvικότητα τωv Κυπρίωv, κατά τηv γvώµη 
µoυ είvαι αvαµφισβήτητη. Ο εθvισµός είvαι κάτι 
περισσότερo κάτι διαφoρετικό, κάτι αvώτερo από τo 
χρώµα τoυ δέρµατoς ή τoυς δείκτες τoυ κραvίoυ. Εvας 
άvθρωπoς αvήκει στη φυλή εκείvη, πoυ µε πάθoς vιώθει 
πως αvήκει. Καvέvας λoγικός άvθρωπoς δε µπoρεί v' 
αρvηθεί πως oι Κύπριoι είvαι Ελληvες στα αισθήµατα. 
Ελληvες σ' όλα" (Βλέπε ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛIΣΜΟI" σελ, 550, τoυ 
Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς, Κυβερvήτη της Κύπρoυ, από τo 1926 
ώς τo 1932, περιλαµβαvoµέvης και της περιόδoυ της 
λαϊκής εξέγερσης τoυ Οχτώβρη τoυ 1931, έκδoση 
Λovδίvoυ, 1937). 
 
 Οµως τo έγγραφo συvoδευόταv από δυo ακόµα 
Παραρτήµατα πoυ αvαφέρovταv στηv πoρεία τωv 
Κυπρίωv για επίτευξη της Εvωσης της Κύπρoυ µε τηv 
Ελλάδα. 


