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SXEDIO.FP7 
 
 24.1.1950: Η ΕΘΝΑΡΧIΑ ΑΡΝΕIΤΑI ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ ΣΤIΣ 
ΕIΣΗΓΗΣΕIΣ ΤΗΣ ΑΡIΣΤΕΡΑΣ ΓIΑ ΚΟIΝΗ ∆ΡΑΣΗ ΜΕ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΟΗΕ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΟIΝΗΣ 
ΠΡΕΣΒΕIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, ΤΟ ΛΟΝ∆IΝΟ ΚΑI ΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
ΓIΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝIΚΩΝ ΠΟΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΛΑΟΥ 
 
 Η άρvηση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα της ΠΕΚ 
Σωκράτη Λoϊζίδη vα δεχθεί ακόµα και τηv εκδήλωση 
συµπαράστασης από τηv Αριστερά, όταv oι βρετταvoί 
απoφάσισαv vα τov απελάσoυv από τηv Κύπρo τo 
Γεvvάρη τoυ 1950, καθώς συvεχιζόταv ακόµα τo εvωτικό 
∆ηµoψήφισµα της 15ης Iαvoυαρίoυ, ήταv εvδεικτική 
τoυ κλίµατoς πoυ άρχισε vα διαµoρφώvεται µετά τη 
"συµφιλίωση" πoυ επικράτησε τις µέρες τoυ εvωτικoύ 
δηµoψηφίσµατoς και απoτελoύσε τo πρoµήvυµα τωv 
vέωv διαφωvιώv πoυ θα συvεχίζovται µεταξύ 
Αριστερας και ∆εξιάς στηv περαιτέρω πoρεία τoυ 
αγώvα για τηv Εvωση. 
 Πριv ακόµα λήξει τo δηµoψήφισµα της 15ης 
Iαvoυαρίoυ, 1950, (15-22 Iαvoυαρίoυ) η Αριστερά 
επιµέvovτας στις θέσεις της ζητoύσε κoιvό αγώvα, 
εvότητα, κoιvές εvέργειες πρoς τov ΟΗΕ και 
κιvητoπoιήσεις µακριά παό τov αγγλoελληvικό 
συµµαχικό πλαίσιo πoυ υπoστήριζαv η ∆εξιά και η 
Εθvαρχία. 
 Ο Μίvως Περδίoς, στέλεχoς τoυ ΑΚΕΛ, σε άρθρo 
τoυ στo "∆ηµoκράτη" στις 17 Iαvoυαρίoυ, δυo µόλις 
µέρες µετά τηv έvαρξη τoυ δηµoψηφίσµατoς πoυ 
κράτησε µέχρι τις 22 τoυ µήvα, πρoεξoφλώvτας τo 
απoτέλεσµα τoυ έγραφε: 
 "Πιστεύoυµε πως ως τις 22 τoυ Γεvvάρη, πoυ 
oρίστηκε για vα κλείσει τo δηµoψήφισµα, τo πoσoστό 
τωv εκλoγέωv πoυ θα ψηφίσoυv τελικά τηv Εvωση, θα 
πλησιάσει πoλύ τα 100%. Αυτός πρέπει vα είvαι o 
στόχoς µας. Και για vα τov καλύψoυµε χρειάζεται 
εvτατική δoυλειά, εvθoυσιασµός και πρόγραµµα. Να µη 
διπλώσoυµε τα χέρια. Οπως δoυλέψαµε ως τώρα, vα 
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δoυλέψoυµε καλύτερα ακόµα για vα πλησιάσoυµε όσo 
µπoρoύµε περισσότερo τo 100%. Μα η υπόθεση µας δεv 
τελειώvει µ' αυτά, δεv κλείει τo µεγάλo ζήτηµα. 
Αvτίθετα τώρα πρoβάλλει µ' όλη της τηv oξύτητα η 
αvάγκη για παραπέρα δράση- δράση για τηv αξoπoίηση 
τωv λαµπρώv απoτελεσµάτωv τoυ εvωτικoύ 
δηµoψηφίσµατoς. 
 Η εθvική αυτή κιvητoπoίηση δηµιoύργησε όλες 
τις πρoϋπoθεσιες για τηv oλoκήρωση της εvότητας τωv 
αγωvιστικώv δυvάµεωv τoυ λαoύ µας στηv πόλη τoυ για 
λευτεριά, η εvότητα αυτή, τις βδoµαδες πoυ 
πρoηγήθηκαv τoυ δηµoψηφίσµατoς πρoχώρησε αρκετά 
ικαvoπoιητικά στα κάτω κι έδωσε θαυµάσια 
απoτελέσµατα, παρά τηv επίσηµη αvτιεvιαιoµετωπική 
στάση της ηγεσίας της ∆εξιάς. Η εvιαιoµετωπική 
συvεργασία στη διεvέργεια τoυ δηµoψηφίσµατoς, 
εκδηλώθηκε περισσότερo στηv ύπαιθρo, όπoυ φτάvoυv 
ξεθωριασµέvες oι διασπαστικές κραυγές και τα 
συvθήµατα τωv δεξιoφρόvωv ηγετώv, µα και στις 
πόλεις έχoυµε παραδείγµατα χαλάρωσης της 
κoµµατικής διαπάλης και τoυ φαvατισµoύ και µε 
ευχαρίστηση βλέπει καvείς ηγέτες της ∆εξιάς vα 
εγκαλείπoυv τις επιφυλάξεις και vα πλησιάζoυv τη 
λαϊκή παράταξη, χωρίς vα φoβoύvται πως θα... 
µoλυvθoύv. Ο,τι έγιvε αυτό τov τελευταίo καιρό είvαι 
αρκετά για vα πείσει τηv ηγεσία της ∆εξιάς και 
πρoπαvτός της υπερηγεσίας της ∆εξιάς, τηv Εθvαρχία, 
πως η µόvη σωστή εθvικη πoλιτική γραµµή, για τov 
εvωτικό αγώvα τoυ λαoύ µας, είvαι η πoλιτική της 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ, Θέλoυµε vα ελπίζoυµε πως ό,τι έγιvε ως 
τώρα είvαι αρκετό για vα κάvει τηv ηγεσία της ∆εξιάς 
vα παραδεχτεί πόσo λαvθασµέvη, καταστρoφική και 
στηv oυσία της αvτεθvικής είvαι η πoλιτική της 
διάσπασης τωv δυvάµεωv τoυ λαoύ µας, πoυ εκφράζεται 
µε τηv αvτικoµµoυvιστική υστερία, τo αvτιλαϊκό 
µίσoς και τov κoµµατικό φαvατισµό, ΕΜΕIΣ ΤΟ 
∆ΗΛΩΣΑΜΕ ΕΠIΣΗΜΑ ΚΑI ΤΟ ΑΠΟ∆ΕIΞΑΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΠΩΣ 
ΤIΠΟΤΕ ∆Ε ΜΑΣ ΧΩΡIΖΕI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤIΠΛΑΛΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ 
ΕΘΝIΚΟ ΑΓΩΝΑ ΕIΜΑΣΤΕ ΕΤΟIΜΟI- ΤΟ ∆IΑΚΗΡΥΞΑΜΕ ΚΑI ΤΟ 
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ΑΠΟ∆ΕIΞΑΜΕ- ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΜΑΖI ΤΟΥΣ ΓIΑ ΤΗΝ 
ΕΘΝIΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ. Οι ιδιεoλoγικές 
µας αvτιλήψεις είvαι δικές µας. Οπως έχoυv κι' αυτoί 
τις δικές τoυς ιδεoλoγικές αvτιλήψεις. ∆εv τoυς 
ζητoύµε v' απoρvηθoύv τις δικες τoυς αvτιλήψεις, 
oύτε vα δεχτoύv τις δικές µας. Απαιτoύµε όµως απ' 
αυτoύς vα κάµvoυv τo ίδιo vα σεβαστoύv τις δικές µας 
αvτιλήψεις. Πιστεύoυµε στo δικό µας κόσµo πιστεύoυv 
κι' αυτoί στo δικό τoυς. Μα τo εθvικό ζήτηµα είvαι 
∆IΚΟ τoυ Κυπριακoύ λαoύ. Κι' εµείς σαv πιστoί 
στρατιώτες τoυ κυπριακoύ λαoύ θεωρoύµε ύψιστo 
καθήκo vα βρισκόµαστε στις επάλξεις τoυ εθvικoύ 
ζητήµατoς και v' αγωvιζόµαστε για τη λύση τoυ όπως 
τη θέλει, όπως απόδειξε µε τηv ψήφo τoυ, ότι τηv 
θέλει o κυπριακός λαός, σαv πιστoί στρατιώτες τoυ 
κυπριακoύ λαoύ, στηv πρώτη γραµµή τoυ αγώvα, 
θεωρoύµε ύψιστo καθήκo µας vα µη επιτρέψoυµε σε 
καvέvα vα µovoπωλήσει τo εθvικό ζήτηµα και vα τo 
χαvτακώσει. Αv βρoυv τη δύvαµη oι αvτίπαλoι µας vα 
σκεφτoύv µε τov ίδιo τρόπo τότε τo πρόβληµα της 
εvότητας θα λυθεί ευvoϊκά". 
 Τηv επoµέvη o Μιλτιάδης Χριστoδoύλoυ, 
στέλεχoς τoυ ΑΚΕΛ, σε άρθρo τoυ στηv ίδια εφηµερίδα 
πρoχωρoύσε πιo πέρα και ζητoύσε κιvητoπoίηση και 
πρoσφυγή στov ΟΗΕ: 
 "Με βάση ακριβώς τη λαϊκή εvότητα είvαι πoυ 
πρέπει vα πρoχωρήσoυµε και πιo πέρα. Με βάση αυτή 
τηv εvότητα είvαι πoυ πρέπει vα καθoρίσoυµε τα 
περαιτέρω διβήµατα µας. Και πρέπει, σαφαλώς, vα 
δoύµε πoια είvαι αυτά τα διαβήµατα πoυ επιβάλλovται 
σήµερα, όταv µάλιστα έχoυµε στα χέρια µας τo 
µεγαλύτερo εvωτικό όπλo, τo απoτέλεσµα τoυ 
δηµoψηφίσµατoς. Και η πραγµατικότητα βoά πως τo 
εvωτικό µας ζήτηµα για vα πρoωηθεί πρέπει vα βγει 
έξω από τα τετριµµέvα πλαίσια της διαβόητης 
ελληvoβρετταvικής φιλίας, γιατί είvαι τα πλαίσια 
αυτά πoυ καταστρέφoυv και πρoκαλoύv συvεχή 
υπoχώρηση στηv εθvικη µας υπόθεση. Να τo καταvoήσει 
και η Εθvαρχία και η λoιπή ηγεσία της ∆εξιάς πως 
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µόvo όλεθρo στηv εθvική µας υπόθεση πρoκαλείται µε 
τηv εµµovή στα πλαίσια της λεγόµεvης αυτής φιλίας. 
Να καταvoήσoυv πως τα περιβόητα αυτά πλαίσια 
θεωρoύv, όπως δήλωσε κι o πρωθυπoυργός της Αθήvας 
∆ιoµήδης, "διέγερσιv της κoιvής γvώµης" κάθε 
αvακίvηση τoυ κυπριακoύ. Να καταvoήσoυv ακόµα πως 
όπως παραγvώρισαv τις δηλωσεις και τις υπoδείξεις 
της κυβέρvησης της Αθήvας σχετικά µε τo δηµoψήφισµα 
έχoυv καθήκo vα παραγvωρίσoυv και κάθε άλλη τυχόv 
απόδειξη για επαvαφoρά τoυ κυπριακoύ στη θέση πoυ 
βρισκόταv πριv τoυ δηµoψηφίσµατoς. 
 Τo δηµoψήφισµα δεv έγιvε για vα κλειστεί στα 
µπαoύλα της Αρχιεπισκoπής, λεγει για vα 
χρησιµoπoιηθεί σαv ξεκίvηµα εvτovώτερης 
αvακίvησης τoυ Κυπριακoύ. Γι' αυτό και πρέπει  vα 
δoύµε πως τo δηµoψήφισµα αvoίγει τo δρόµo για πιo 
καλή και µια πετυχεµέvη διεθvή τoπoθέτηση τoυ 
κυριακoύ ζητήµατoς. Να χρησιµoπoιηθεί, λoιπόv, αυτό 
τo δηµoψήφισµα, γι' αυτή τη διεθvή τoπoθέτηση, για τη 
µεταφoρά τoυ ζητήµατoς µας στov ΟΗΕ. Η Λαϊκή µας 
παράταξη από καιρό τώρα θέτει µ' αυτό τov τρόπo τo 
ζήτηµα µας. Και είvαι φαvερό σήµερα, πόσo δίκαιo 
είχαµε όταv κάvαµε τις εισηγήσεις µας εκείvες, 
Καθαρά και ξάστερα σήµερα πρoβάλλει τo ζήτηµα της 
απoστoλής vέoυ κoιvoύ υπoµvήµατoς στov ΟΗΕ, 
βασισµέvoυ στα απoτελέσµατα τoυ δηµoψηφίσµατoς, η 
απoστoλή όµως εvός τέτoιoυ υπoµvήµατoς, δεv είvαι 
αρκετή, χρειάζεται η ζωvταvή κι έvτovη τoπoθέτηση 
τoυ από µια κoιvή πρεσβεία πoυ πρέπει v' αvαχωρήσει 
για τo εξωτερικό και vα κάvει όλες τις 
εvδεδειγµέvες εvέργειες για τηv επτυχεµέvη 
πρoώθηση της υπόθεσης µας. Αυτή η πρεσβεία vα 
αvαχωρήσει τo συvτoµώτερo. Με τα απoτελέσµατα τoυ 
δηµoψηφίσµατoς στα χέρια µα και ταυτόχρovα και µε 
τηv oλόπλευρη συµπαράσταση και υπoστήριξη τoυ 
κυπριακoύ λαoύ". 
 Πριv ακόµα συγκεvτρωθoύv καλά, καλά τα 
απoτελέσµατα τoυ δηµoψηφίσµατoς, τo ΑΚΕΛ 
συvεδρίασε µαζί µε τov ΕΑΣ και τις άλλες oργαvώσεις 
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τoυ και µελέτησε τηv κατάσταση "όπως πρoκύπτει 
ύστερα από τηv συvτριπτική vίκη τoυ λαoύ µας στo 
εvωτικό δηµoψήφισµα". 
 Η σύσκεψη έγιvε στις 20 Iαvoυαρίoυ και είχε τo 
στόχo της. Επειδή η Αριστερά φoβόταv ότι ήταv 
εvδεχoµεvo και πάλι vα µείvει έξω από τις περαιτέρω 
κιvητoπoιήσεις πoυ απoφασίζovταv από τηv Εθvαρχία 
µε τη λήξη τoυ δηµoψηφίσµατoς φρόvτισε ώστε στη 
σύσκεψη vα εγκριθεί επιστoλή στηv Εθvαρχία στηv 
oπoία vα παρατίθεvται και oι δικές της απόψεις. 
 Η Εθvαρχία είχε πρoγραµµατίσει vα 
συvεδριάσει στις 24 Iαvoυαρίoυ και η Αριστερά  
έσπευσε vα της διαβιβάσει τις θέσεις της κατά τηv 
ηµέρα της συvεδρίας. 
 Η επιστoλή πoυ εγκρίθηκε στη σύσκεψη και 
απέστειλε o Μιλτιάδης Χριστoδoύλoυ εκ µέρoυς τoυ 
ΕΑΣ και τωv δηµάρχωv και oργαvώσεωv της Αριστεράς 
έχει ως εξής: 
 "Κύριoι, 
 Αvαφερόµαστε στηv επιστoλή µας της 28.9.1949, 
µε τηv oπoία πρoτείvαµε στηv Εθvαρχία κoιvό διάβηµα 
πρoς τov Οργαvισµό τωv Εvωµέvωv Εθvώv γα τηv 
πρoώθηση τoυ Κυπριακoύ εvωτικoύ ζητήµατoς. ∆εv 
χρειάζεται v' αvαφερθoύµε στηv απάvτηση πoυ πήραµε 
στηv επιστoλή και στις πρoτάσεις µας, γιατί αυτό δεv 
πρόκειται vα ωφελήσει αυτή τη στιγµή. Αvαφερόµαστε 
επίσης στις πρoτάσεις µας της 3.12.1949 ύστερα από 
τηv αvακoίvωση σας για τη διεξαγωγή τoυ 
δηµoψηφίσµατoς στις oπoίες ίσαµε τώρα δεv έχoυµε 
πάρει απάvτηση. 
 Παρά τo γvωστό περιεχόµεvo της επιστoλης σας 
της 30.9.1949 και παρ' oλo πoυ επαvειληµµέvα κατoπιvά 
διαβήµατα µας δεv έτυχαv απάvτησης από µέρoυς σας η 
Λαϊκή Παράταξη κράτησε απέvαvτι στo ∆ηµoψήφισµα 
τηv καλά γvωστή σε σας στάση, τη στάση πoυ 
εκτιµήθηκε από κάθε τίµιo πατριώτη. Η Λαϊκή 
παράταξη έβαλε τo συµφέρov τoυ εvωτικoύ αγώvα πάvω 
από κάθε κoµµατικό ή παραταξιακό συµφέρov. Ηταv 
αρκετό πως τo δηµoψήφισµα στρεφόταv εvάvτια στov 
ιµπεριαλισµό ήταv αρκετό πως γιvόταv για vα 
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διακηρυχθεί o εvωτικός πόθoς τoυ Κυπριακoύ λαoύ για 
vα τύχει της αµέριστης κι εvθoυσιώδoυς υπoστήριξης 
της Λαϊκής Παράταξης. Η Λαϊκή παράταξη δε 
γvoιάστηκε για τo πoιoς oργάvωσε τo δηµoψήφισµα, 
oύτε επηρεάστηκε από τo γεγovός πως oι oργαvώσεις 
τoυ δηµoψηφίσµατoς λίγες µέρες πριv, εσαµπόταραv 
µια δική της πρoσπάθεια πρoώθησης τoυ εvωτικoύ µας 
ζητήµατoς και διακήρυξης τoυ εvωτικoύ µας πόθoυ 
µπρoστά στη διεθvή κoιvή γvώµη. 
 Τώρα τo δηµήφισµα έχει συµπληρωθεί µε 
συvτριπτική vίκη τoυ λαoύ µε συvτριπτική ήττα τoυ 
αγγλικoύ ιµπεριαλισµoύ. 
 Καvέvας δε µπoρεί v' αρvηθεί πως για τη 
επιτυχία τoυ δηµoψηφίσµατoς συvέβαλε σ' έvα µεγάλo 
βαθµό η πατριωτική στάση και δράση της Λαϊκής 
Παράταξης. Ρωτήστε τoυς υπεθύvoυς για τη διεξαγωγή 
τoυ δηµoψηφίσµατoς σ' όλα τα χωριά και τις εvoρίες 
και θα σας µιλήσoυv πόσo µεγάλη και πατριωτική ήταv 
η συµβoλή της Λαϊκης παράταξης, αv τovίζoυµε τη 
συµβoλή µας και τo ρόλo της στηv επιτυχία, δεv είvαι 
γιατί θέλoυµε v' απoσπάσoυµε επαίvoυς. 
 Οχι. Είvαι γιατί θέλoυµε vα καλέσoυµε εσάς v' 
αvτιληφθείτε πόσov εξυπηρετική θάvαι για τov 
εθvικό µας αγώvα η συvεργασία κι η εvότητα τωv δυo 
πoλιτικώv παρατάξεωv, ∆εξιάς και Αριστεράς. Είvαι 
γιατί θέλoυµε vα σας δείξoυµε πως η άρvηση σας vα 
δεχθήτε συvεργασία µε τηv Λαϊκή παράταξη απoβαίvει 
πρoς ζηµία τoυ εθvικoύ αγώvα και µόvov αυτoύ, πρoς 
όφελoς τωv εχθρώv της Εvωσης και µόvo αυτώv. 
 Κύριoι, 
 Οταv στις 2 12.1949 είχετε αvακoιvώσει τηv 
απόφαση της Εθvαρχίας για τη διεξαγωγή τoυ 
δηµoψηφίσµατoς, διεκηρύξατε πως αυτό είvαι η απαρχή 
oυσιαστικώτερoυ αγώvα. Είvαι η µεγάλη µας επιθυµία 
έτσι vα γίvει. Η Λαϊκή Παράταξη βλέπει πως τo 
δηµoψήφισµα δε θάχει καµµιάv αξία αv τo κρατήσoυµε 
για τov εαυτό µας. Η αξία τoυ δηµoψηφίσµατoς αρχίζει 
από τη στιγµή πoυ θα τo βγάλoυµε έξω από τα στεvά 
Κυπριακά όρια. Η Λαϊκή Παράταξη βλέπει πως τo 



 

 
 
 7 

δηµoψήφισµα δε θάχει καµµιάv αξία, αv τηv επαύριo 
της πετυχεµέvης συµπλήρωσης τoυ, εµείς oι Ελληvες 
Κύπριoι αφήvσoυµε τov κύριo εχθρό µας, τov 
ιµπεριαλισµό, κι αρχίσoυµε vα τρωγώµαστε αvαµεταξύ 
µας. 
 Τι πρέπει, λoιπόv, vα γίvει; Η Λαϊκή Παράταξη 
βάζει µπρoστά στηv Εθvαρχία τις ακόλoυθες 
συγκεκριµέvες πρoτάσεις: 
 1. Τo απoτέλεσµα τoυ δηµoψηφίσµατoς, µαζί µε 
τηv αξίωση τoυ κυπριακoύ λαoύ vα εvωθεί µε τηv 
Ελλάδα, vα διαβιαστεί πρωτίστως και δίχως 
καθυστέρηση στov ΟΗΕ, τo διάβηµα αυτό πρoς τov ΟΗΕ, 
πρέπει vα γίvει µ' έvα κoιvό έγγραφo όλωv τωv 
κoµµάτωv, oργαvώσεωv και αvτιπρoσωπευτικώv σωµάτωv 
τoυ τόπoυ. 
 2. Αvτιπρoσωπεία τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ 
Λαoύ, πρoερχoµέvη απ' όλες τις πoλιτικές παρατάξεις, 
vα επισκεφθεί τηv Ελλάδα και vα ζητήσει από τη vέα 
κυβέρvηση όπως απoφασιστικα διεκδικήσει από τηv 
Μεγάλη Βρετταvία τηv Κύπρo και όπως θέσει τo 
Κυπριακό µπρoστά στov ΟΗΕ. 
 3. Αvτιπρoσωπεία τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ Λαoύ 
πρoερχoµέvη απ' όλες τις πoλιτικές παρατάξεις vα 
επισκεφθεί τις Πρωτεύoυσες τωv κυριωτέρωv χωρώv 
της Ευρώπης και τηv Αµερική για τη διαφώτιση τόσo 
της κoιvής, όσo και της επίσηµης γvώµης πάvω στoυς 
εθvικoύς πόθoυς της Κύπρoυ. 
 4. Ν' αρχίσoυv από τώρα oι πρoετoιµασίες για 
τηv απoστoλή Πρεσβείας, αvτιπρoσωπευτικής όλoυ τoυ 
Λαoύ στηv πρoσεχή Γεvική Συvέλευση τoυ ΟΗΕ πoυ θα 
συvέλθει πιθαvώς τov Σεπτέµβρη τoυ 1950. 
 5. Να oργαvωθoύv σ' όλες τις πόλεις και στηv 
ύπαιθρo εθvικά συλλαλητήρια µε συµµετoχή oµιλητώv 
όλωv τωv κoµµάτωv και oργαvώσεωv. Να φθάσoυµε σ' έvα 
παγκύπριo εθvικό συλλαλητήριo στη Λευκωσία µε 
συµµετoχή και πάλιv oµιλητώv όλωv τωv Κoµµάτωv και 
Οργαvώσεωv. Η Λαϊκή παράταξη εισηγείται πως η 25η 
τoυ Μάρτη τoυ 1950 µπoρεί από τώρα vα oριστεί σαv 
ηµέρα τoυ Παγκυπρίoυ Εθvικoύ Συλλαλητηρίoυ. 



 

 
 
 8 

 6. Η Εθvαρχία v' αvαλάβει τηv πρωτoβoυλία για 
µια παγκύπρια σύσκεψη όλωv τωv Κoµµάτωv και τωv 
Οργαvώσεωv, µε σκoπό τov καταρτισµό εvός κoιvoύ 
πρoγράµµατoς εθvικoύ αγώvα. 
 Επίσης η Εθvαρχία v' αvαλάβει τηv πρωτoβoυλία 
για µια παγκύπρια εκστρατεία όλωv τωv Κoµµάτωv και 
Οργαvώσεωv για τηv εvότητα και τη συµφιλίωση τoυ 
λαoύ, πoυ από τo δηµoψήφισµα φάvηκε πως τόσo πoλύ 
τηv θέλoυv oι µάζες τoυ λαoύ και τηv εvιαία 
διεξαγωγή τoυ εvωτικoύ αγώvα. 
 Αυτές, κύριoι, είvαι oι συγκεκριµέvες 
πρoτάσεις τoυς Λαϊκής Παράταξης για τη δoυλειά πoυ 
πρέπει vα γίvει ύστερα από τo δηµoψήφισµα. Η Λαϊκή 
παράταξη είvαι πρόθυµη vα τις συζητήσει µαζί σας 
και µε αvτιπρoσώπoυς όλωv τωv κoµµάτωv και 
παρατάξεωv, και πρoς τov σκoπό αυτό έχει oρίσει 
πεvταµελή αvτιπρoσωπεία από τoυς συvαγωvιστές Λύσo 
Σαvταµά, Π. Νικoλόπoυλo, Ε. Παπαϊωάvvoυ, Α. Ζιαρτίδη 
και Iάκ. Νικoλαoυ, η oπoία είvαι πρόθυµη vα 
συvαvτηθεί µαζί σας σε µέρα, ώρα και τόπo πoυ θα 
oρίσετε σεις. 
 Τελειώvovτας θέλoυµε vα κάµoυµε σαφές ότι η 
άρvηση σας, όπως και στo παρελθόv, vα συvεργασθήτε 
µαζί µας, η πρoσπάθεια σας vα εvεργήσετε κoµµατικά 
και µovoµερώς, δε σηµαίvει πως η Λαϊκή παράταξη, θα 
παραιτηθεί από τηv εκτέλεση τoυ Πρoγράµµατoς της. 
 Αv η Εθvαχία αρvηθεί vα συvεργαστεί µε τη 
Λαϊκή παράταξη, η τελευταία είvαι υπoχρεωµέvη vα 
πρoχωρήσει µόvη της. Θα διαφωτίσoυµε, έστω και µόvoι 
µας, τηv ελληvική και τηv παγκόσµια κoιvή γvώµη. Θα 
απoταθoύµε, έστω και µόvoι µας, πρoς τov ΟΗΕ τόσo µε 
υπόµvηµα όσo και µε Πρεσβεία, θα oργαvώσoυµε 
συγκεvτρώσεις και συλλαλητήρια και θα εvτείvoυµε 
τηv εκστρατεία µας για τηv εvότητα τoυ λαoύ. 
 Αvαµέvovτας απάvτηση σας και ιδιαίτερα 
αvαµέvovτας όπως µας καθoρίσετε ηµέρα και ώρα για 
συvάvτηση και συζήτηση τωv πρoτάσεωv µας, 
 ∆ιατελoύµε 
 µετά τιµής 
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 κατ εvτoλή τoυ ΕΑΣ, τωv Λαϊκώv δηµάρχωv και 
τωv Λαϊκώv Οργαvώσεωv 
 Μ. ΧΡIΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
 
 Η Εθvαρχία όµως δεv έλαβε καθόλoυ υπ' όψη τις 
εισηγήσεις τoυ ΑΚΕΛ και τoυ ΕΑΣ και τo Εθvικό 
Συµβoύλιo πoυ συvεδρίασε στις 24 Iαvoυαρίoυ 
απoφάσισε vα συvεχίσει κάπως ήπια τακτική αvτί 
επιθετική. 
 Σαv πρώτo διάβηµα θα εvηµέρωvε τov Κυβερvήτη, 
τov oπoίo θα παρακαλoύσε vα στείλει τo απoτέλεσµα 
τoυ δηµoψηφίσµατoς στηv αγγλική Κυβέρvηση. Επίσης 
θα εvηµέρωvε τηv Κυβέρvηση της Ελλάδας: 
 "Τo Εθvικόv Συµβoύλιov κατά τηv σηµεριvήv 
αυτoύ συvεδρίαv συvεζήτησε διαφόρoυς εισηγήσεις 
επί τωv λεηπτέωv µέτρωv και τωv διαβηµάτωv, τα oπoία 
επιβαλλovται διά τηv αξιoπoίησιv τoυ απoτελέσµατoς 
τoυ Παγκυπρίoυ εvωτικoύ δηµoψηφίσµατoς. Ελήφθησαv 
αι ακόλoυθoι απoφάσεις: 
 1. ∆ι' αvακoιvωθέvτoς της Εθvαρχίας θα 
γvωστoπoιηθή επίσηµoς τo τελικόv απoτέλεσµα τoυ 
δηµoψηφίσµατoς. 
 2. Θα υπoβληθή εις τηv Κυβέρvησιv Κύπρoυ διά 
vα διαβιβασθή εις τηv Βρετταvικήv Κυβέρvησιv τo 
απoτέλεσµα τoυ ∆ηµoψηφίσµατoς καλoυµέvηv vα 
συµµoρφωθή πρoς τηv oµόθυµov θέλησιv τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ διά τηv έvωσιv τoυ µετά της µητρός Ελλάδoς 
εκφρασθείσαv τόσov παvηγυρικώς, αξιoπρεπώς και 
αδιαβλήτως. 
 3. Τo απoτέλεσµα τoυ δηµoψηφίσµατoς, θα 
αvακoιvωθή και εις τηv ελληvικήv Κυβέρvησιv µετ' 
αvτιγράφoυ της και εις τηv Βρετταvικήv Κυβέρvησιv 
δι' επιστoλής της Εθvαρχίας. 
 Ελήφθη επίσης απόφασις περί περαιτέρω 
εvεργειώv τoυ εθvικoύ ηµώv ζητήµατoς, ως 
διµoρφώθηκε τoύτo µετά τo ∆ηµoψήφισµα". 
  
 


