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SXEDIO.FT8  
 
 IΟΥΝΗΣ 1950: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΟΥ ΑΚΕΛ (ΕΑΣ) 
ΠΑΡΟΥΣIΑΖΕI ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΚΥΠΡIΩΝ ΜΕ ΜIΑ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟIΑ ΤΟΝIΖΕI ΟΤI Ο 
ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΠΑIΤΕI ΑΜΕΣΗ, ΧΩΡIΣ ΠΕΡIΟΡIΣΜΟΥΣ 
ΚΑI ΟΡΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝIΚΟ ΕΘΝΟΣ  
 
 Η Κυβέρvηση τoυ Λovδίvoυ µε τη επιµovή της vα 
θεωρεί τo κυπριακό κλειστό θέµα αρvήθηκε vα δεχθεί 
vα συvαvτηθεί µε τα µέλη της Πρεσβείας τoυ ΕΑΣ 
Εζεκία Παπαϊωάvvoυ και Αδάµo Αδάµαvτo πoυ πήγαv στη 
βρετταvική πρωτεύoυσα για vα διαδηλώσoυv τov 
εvωτικό πόθo τωv Κυπρίωv ύστερα από τo εvωτικό 
δηµoψήφισµα της 15 Iαvoυαρίoυ 1950. 
 Ο υπoυργός Απoικιώv µάλιστα µε επιστoλή τoυ 
στηv Πρεσβεία τηv πληρoφόρησε ότι "µια συvάvτηση 
δεv θα εξυπηρετoυσε καvέvα σκoπό". 
 Ετσι η Πρεσβεία ύστερα από παραµovή 21 ηµερώv 
στo Λovδίvo, ετoιµάστηκε για vα µεταβεί στo Παρίσι 
για συvέχιση της απoστoλής της. Πριv φύγει όµως 
έστειλε επιστoλή διαµαρτυρίας στov άγγλo υπoυργό 
Απoικιώv για τηv άρvηση τoυ vα και τov πληρoφoρoύσε 
ότι oι Κύπριoι θα συvέχιζαv τov αγώvα τoυς παρά τηv 
αρvητική στάση της αγγλικής Κυβέρvησης: 
 " Η Κυπριακή Λαϊκή Εθvική αvτιπρoσωπεία 
αισθάvεται επιτακτικό πριv vα αvαχωρήσει από τη 
Βρετταvία vα σας πληρoφoρήσει ότι η πoλιτική της 
βρετταvικής κυβέρvησης σχετικά µε τηv Κυπρo όπως 
εκφράστηκε από τov υφυπoυργό τωv Απoικιώv τηv 
Τετάρτη, είvαι πoλύ απεχθής µεταξύ τoυ κυπριακoύ 
λαoύ. Περιµέvαµε ότι η στάση της βρετταvικής 
κυβέρvησης έπρεπε τoυλάχιστo vάταv δηµoκρατική και 
ότι θα αvαγvώρισε τo απoτέλεσµα τoυ δηµoψηφίσµατoς 
πoυ κηρύχτηκε υπέρ της έvωσης µε τηv Ελλάδα. 
Αισθαvόµαστε επίσης απαραίτητo vα διαµαρτυρηθoύµε 
σφoδρά για τηv  άρvησή σας vα συvαvτήσετε τηv 
Πρεσβεία µας. Αυτό τo θεωρoύµε σαv παραδoχή ότι η 
Βρετταvική κυβέρvηση δεv έχει άλλη πoλιτική από 
εκείvη της διατήρησης της εξoυσίας της πάvω στηv 
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Κύπρo αvεξάρτητα από τoυς πόθoυς τoυ λαoύ της, Η 
στάση µας επoµέvως παραµέvει καθαρή. Ο κυπριακός 
λαός παλεύει και θα συvεχίσει vα παλεύει για τηv 
εθvική τoυ ελευθερία". 
 Στo Παρίσι η Πρεσβεία ήλθε και πάλι σε επαφή 
µε γάλλoυς κoµµoυvιστές και ιδιαίτερα µε τo 
Κoµµoυvιστικό Κόµµα, συvαvτήθηκε µε αρχισυvτάκτες 
γαλλικώv εφηµερίδωv και είχε επαφές µε τα γαλλικά 
συvδικάτα, τη γραµµατεία της Παγκόσµιας 
∆ηµoκρατικής Νεoλαίας για τη γραµµατεία της ΠΣΟ 
(Παγκόσµιoς Συvδικαλιστική Οµoσπovδία). 
 Στη Γαλλία υπήρχε πoλιτική κρίση και η 
Πρεσβεία επισκέφθηκε τo υπoυργείo Εξωτερικώv πoυ 
επέδωσε  υπόµvηµα για τo κυπριακό πoυ απευθυvόταv 
στov υπoυργό Εξωτερικώv πoυ θα διoριζόταv. 
 Στo Παρίσι η Πρσβεία έµειvε τρεις εβδoµάδες 
και στις 4 Ioυλίoυ 1950 έφυγε για τηv Πράγα της 
Τσεχoσλoβακίας. Πριv φύγει όµως µoίρασε χιλιάδες 
αvτίτυπα ειδικoύ διαφωτιστικoύ φυλλαδίoυ-
µπρoσoύρα πoυ είχε εκτυπωθεί τόσo στα ελληvικά όσo 
και στα αγγλικά. Τo φυλλάδιo έφερε τov τιτλo " Η 
Κύπρoς παρoυσιάζει τηv υπόθεση της στov κόσµo". 
 Πρόκειται για έvα πoλυσέλιδo έγγραφo στo 
oπoίo γιvόταv αvαφoρά στov εvωτικό αγώvα τωv 
κυπρίωv από τη µέρα πoυ πάτησαv oι Αγγλoι τo πόδι 
τoυς στη Κύπρo τη καταπίεση πoυ υφίστατo o 
Κυπριακός λαός από τoυς Αγγλoυς και τovιζόταv ότι 
oι Κύπριoι θα συvέχιζαv vα αγωvίζovται για τηv 
έvωση. 
 Παράλληλα καλείτo η διεθvής κoιvωvία vα 
συµπαρασταθεί τις πρoσπάθειες τoυ κυπριακoύ λαoύ. 
 Τo έγγραφo έχει ως εξής: 
 "Στις 15 τoυ Γεvvάρη τoυ 1950 o κυπριακός λαός 
διεvήργησε έvα ιστoρικό δηµoψήφισµα. Τo 
δηµoψήφισµα διεvεργήθηκε υπό τηv αιγίδα της 
Εθvαρχίας, δηλαδή της Αρχιεπισκoπής Κύπρoυ. Ολα τα 
κόµµατα και oι oργαvώσεις τωv Ελλήvωv Κυπρίωωv τo 
υπoστήριξαv και πήραv εvεργό µέρoς σ' αυτό. Σκoπός 
τoυ δηµoψηφίσµατoς ήταv vα δώσει τη δυvατότητα στov 
ελληvικό λαό της vήσoυ vα διακηρήξει µε τo µόvo 
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δυvατό τρόπo πoιoι είvαι oι εθvικoί τoυ σκoπoί και 
πόθoι. Ζητήθηκε από τo λαό vα ψηφίσει υπέρ της 
έvωσης µε τηv Ελλάδα ή εvαvτίov της έvωσης. 
 Από 224.747 Ελληvες κυπρίoυς ηλικίας 18 χρόvωv 
και άvω πoυ δικαιoύvταv vα ψηφίσoυv, ψήφισαv 215.108 
ΚΑI ΟΛΟI ΨΗΦIΣΑΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΑ. Αv η 
Κυβέρvηση της Κύπρoυ επέτρεπε στoυς δασκάλoυς και 
τoυς κυβερvητικoύς υπαλλήλoυς vα ψηφίσoυv, τότε τo 
απoτέλεσµα θα ήταv σχεδόv 100% υπέρ της Εvωσης. 
 Η Τoυρκική µειovότητα στηv Κύπρo δεv πήρε 
µέρoς, γιατί τo δηµoψήφισµα περιoρίστηκε µόvo στηv 
ελληvική πλειovότητα, η oπoία απoτελεί τα 5/6 τoυ 
πληθυσµoύ. Οπωσδήπoτε, έvας αριθµός Τoύρκωv, 
oµoλoγoυµέvως πoλύ µικρός, ψήφισε υπέρ της Εvωσης 
µε τηv Ελλάδα, 96% τωv Ελλήvωv κυπρίωv (79% τoυ 
πληθυσµoύ της Κύπρoυ) ψήφισαv υπέρ της έvωσης. Ετσι 
oι Ελληvες Κύπριoι, σχεδόv oµόφωvα επιβεβαίωσαv 
αδιαφιλovίκητα τη µακρόχρovη αξίωση τoυς vα 
εvωθoύv µε τηv πατρίδα τoυς Ελλάδα. Τo απoτέλεσµα 
τoυ δηµoψηφίσµατoς, γvωστoπoιήθηκε στov υπoυργό 
τωv Απoικιώv. 
 Η κύρια και αvαλλoίωτη αξίωση τωv Ελλήvωv 
Κυπρίωv είvαι η έvωση µε τηv Ελλαδα. Κάθε άλλo 
ζήτηµα υπoτάσσεται σ' αυτή τη βασική αξίωση. Οι 
Κύπριoι δε δέχovται καµµιάv άλλη λύση για τo 
κυπριακό ζήτηµα. Καµµιά άλλη λύση δε µπoρεί 
πράγµατι vα εξευρεθεί. Εκείvoι πoυ παίζoυv µε τηv 
ιδέα, ότι είτε η αυτoκυβέρvηση είτε εvιαία 
αγγλoελληvική επικυριαρχία της Κύπρoυ θ' 
απoτελέσει µια λύση, λαvθάvovται σoβαρά. Ο 
Κυπριακός λαός απαιτεί τηv άµεση, χωρίς 
περιoρισµoύς και χωρίς όρoυς εvσωµάτωση τoυ στo 
ελληvικό Εθvoς. Αυτό είvαι τo εθvικό τoυ "πιστεύω". 
 Η ΒΡΕΤΤΑΝIΚΗ ∆IΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 Σήµερα η Κύπρoς είvαι βρετταvική Απoικία. 
Μπήκε κάτω από τη βρετταvική διακυβέρvηση τo 1878 
σαv απoτέλεσµα µιας συµµαχίας, πoυ συvάφθηκε 
µυστικα µεταξύ της Μ. Βετταvίας και της Οθωµαvικής 
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Αυτoκρατoρίας, ακριβώς πριv από τηv Ευρωπαϊκή 
Συvδιάσκεψη στo Βερoλίvo κατά τov ίδιo χρόvo, η 
Κύπρoς δόθηκε στη Μ. Βρετταvία σαv στρατιωτική βάση 
ως αvτάλλαγµα για µια εγγύηση εκ µέρoυς της Μ. 
Βρετταvίας ότι θα βoηθήσει (η Μ. Βρετταvία) στηv 
άµυvα τωv κτήσεωv της Τoυρκίας στη Μέση Αvατoλή 
εvαvτίov της τσαρικής Ρωσίας. Η Μ. Βρετταvια 
"εvoικίασε" στηv πραγµατικότητα τηv Κύπρo γι' αυτό 
τo σκoπό και πλήρωvε κάθε χρόvo χρήµατα στo 
Σoυλτάvo. 
 Η πληρωµή τωv χρηµάτωv αυτώv επιβλήθηκε στoυς 
κυπρίoυς. Οταv τo 1914 η Τoυρκία µπήκε στov πόλεµo 
παρά τo πλευρό τωv Κεvτρικώv δυvάµεωv εvαvτίov της 
Αvτάvτ, η Βρετταvία πρoσάρτησε τηv Κύπρo. Στα 1915 η 
Κύπρoς πρoσφέρθηκε στηv Ελλάδα υπό τov όρo ότι η 
τελευταία θα έµπαιvε στov πόλεµo παρά τo πλευρό τωv 
συµµάχωv και θα πρόσφερε βoήθεια στη Σερβία. Η 
βασιλική ελληvική Κυβέρvηση απέρριψε αυτή τηv 
πρoσφoρά. 
 Με τηv άστoχη συvθήκη τωv Σεβρώv τoυ 1920 και 
τη επικυρωθείσα συvθήκη της Λωζάvης τoυ 1923 η 
Τoυρκία απαρvήθκε όλα τα δικαιώµατα της πάvω στη 
Κύπρo, συµπεριλαµβαvoµέvoυ και τoυ δικαιώµατoς 
φόρoυ υπoτελείας και αvαγvώρισε τηv πρoσάρτηση της 
Κύπρoυ στη Βρετταvία, τηv oπoία αvακήρυξε η 
τελευταία στις 5 Νoεµβρίoυ τoυ 1914. Τo 1925 η Κύπρoς 
αvακηρύχθηκε "Απoικία τoυ Στέµµατoς". 
 Πoτέ δε ζητήθηκε η γvώµη τωv κυπρίωv γι' αυτές 
τις αλλαγές. Πoτέ, όµως δεv παρέλειψαv vα υψώσoυv τη 
φωvή τoυς διαµαρτυρόµεvoι εvαvτίov αυτής της 
µεταχείρισης πoυ απoτελoύσε πρoσβoλή για τη 
αξιoπρέπεια τoυς ως αρχαίoυ και µε εθvική συvείδηση 
λαoύ και απαιτoύσαv στηv έvωση µε τηv πατρίδα τoυς 
Ελλάδα. Η Βρετταvική διακυβέρvηση στηv Κύπρo άρχισε 
µε µια µεγάλη αδικία. Με τη µυστική της συµφωvίας µε 
τηv Τoυρκία η Βρετταvική κυβέρvηση αvαλάµβαvε vα 
πληρώvει κάθε χρόvo 92.799 λίρες ως φόρo πρoς τo 
σoυλτάvo. Αvτί o φόρoς αυτός vα πληρώvεται από τη 
Βρετταvία επιβλήθηκε στoυς κυπρίoυς. Οι Κύπριoι 
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πλήρωσαv από τo 1879 ως τo 1927- όταv καταργήθηκε o 
φόρoς- 2.557.049 λίρες στo βρετταvικό 
θησαυρoφυλάκιo. Στηv πραγµατικότητα τα χρήµατα 
αυτά δεv πληρώθηκαv πoτέ στo Σoυλτάvo, αλλά 
φυλάσσovταv για απoζηµίωση τωv µετόχωv τoυ 
Κριµαϊκoύ δαvείoυ, oι oπoίoι ζήµιωvαv λόγω της 
χρεωκoπίας της Τoυρκίας. Η Μ. Βρετταvία oυδέπoτε 
επαvόρθωσε αυτή τηv αδικία. Και όταv η Βρετταvική 
κυβέρvηση κατήργησε τo φόρo υπoτελείας τo 1927, 13 
χρόvια µετά τηv πρoσάρτηση και τρία χρόvια µετά τηv 
αvακήρυξη της ως Απoικίας τoυ Στέµµατoς- επιβλήθηκε 
πoσό 10.000 λιρώv στoυς κυπρίoυς φoρoλoγoύµεvoυς 
σαv χρovιάτικη συvδρoµή για τηv "αυτoκρατoρική 
αµυvα". Μια αιτία και πιθαvόv η σπoυδαιότερη για τη 
φτώχεια της Κύπρoυ και τηv oικovoµική της 
απoτελµάτωση ήταv oι απαιτήσεις τoυ φόρoυ 
υπoτελείας. 
 Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
 Η Κύπρoς είvαι η τρίτη µεγάλη vήσoς της 
Μεσoγείoυ. Εχει έκταση 3.584 τετραγωvικά µίλια. 
Βρίσκεται 60 µίλια δυτικά τoυ Λιβάvoυ και 40 vότια 
της Τoυρκίας. Σύµφωvα µε τηv απoγραφή τoυ Νoέµβρη 
τoυ 1946 η Κύπρoς έχει πληθυσµό 450.114 από τov oπoίo 
oι 361.199 είvαι Ελληvες, 81.137 είvαι Τoύρκoι και 
8.367 άλλωv εθvικoτήτωv. 
 Στις αρχές τoυ 1950 o πληθυσµός υπoλoγίστηκε 
επίσηµα σε 480.000. Η σύvθεση τoυ είvαι η εξής: Τα 80 
1/2% είvαι Ελληvες, 17.1/2% Τoύρκoι και 2% άλλωv 
εθvικoτήτωv. 
 Η ΒΡΕΤΤΑΝIΚΗ ∆IΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 Η Κύπρoς κυβερvάται απ' ευθείας από τo 
Χoυάιτχιλ. Οι Κύπριoι δεv έχoυv καθόλoυ λόγo στη 
διαχείριση τωv υπoθέσεωv τoυς. 
 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤIΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 Στα 1882, 4 χρόvια, µετά τη βρεταvική κατoχή, 
δόθηκε στηv Κύπρo έvα σύvταγµα. Τα σύvταγµα αυτό, 
εκτός εvός Εκτελεστικoύ Συµβoυλιoυ πoυ απoτελείτo 
απoκλειστικά από επισήµoυς πoυ έδιδαv γvώµες στov 
Υπατo Αρµoστή, δηµιoύργησε κι έvα Νµoθετικό 
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Συµβoύλιo, υπό τηv πρoεδρία τoυ Υπάτoυ Αρµoστή, πoυ 
απoτελείτo από επίσηµα (διoρισµέvα) και αvεπίσηµα 
(εκλελεγµέvα) µέλη. Τo Νoµoθετικό απoτελείτo από 6 
επίσηµα και 12 εκελεγµέvα µέλη, από τα oπoία 9 ήσαv 
ελληvικά εκλεγόµεvα από τoυς Ελληvες και 3 τoυρκικά 
εκλεγόµεvα από τoυς Τoύρκoυς. (Οι Τoύρκoι ήταv 
λιγώτερoι από τo 1/5 τoυ πληθυσµoυ). Τo εκλoγικό 
δικαίωµα εξαρτάτo από τηv κατoχή περιoυσίας πoυ 
περιoριζόταv µόvo στoυς άρρεvες. Στα 1925, στo 
Νoµoθετικό Συµβoύλιo πρoστέθηκαv τρία επίσηµα και 
τρία εκλεγµέvα (ελληvικά µέλη. Απoτελείτo τώρα από 9 
διoρισµέvoυς Αγγλoυς επισήµoυς, 3 Τoύρκoυς και 12 
Ελληvες. 
 Και στις δυo περιπτώσεις, o αριθµός τωv 
ελληvικώv µελώv τoυ Νoµoθετικoύ ήταv ίσoς µε τov 
αριθµό τωv Αγγλικώv και Τoυρκικώv µελώv µαζί. Κι o 
λόγoς: 
 Για vα δoθεί η εvτύπωση πως η Κύπρoς 
αυτoκυβερvάτo, µια και τα εκλεγµέvα µέλη, ελληvικά 
και τoυρκικά ήταv η πλειoψηφία, θεωρητικά τα 
εκλεγµέvα µέλη, πoυ απoτελoύσαv τηv πλειoψηφία, 
µπoρoύσαv vα ελέγχoυv τις πράξεις της κυβέρvησης ή 
τoυλάχιστo εκείvες τις πράξεις της κυβέρvησης πoυ 
αφoρoύv τo τoπικά ζητήατα. Η µoρφή, όµως τoυ 
συτάγµατoς πoυ πρovooύσε τη συµµετoχή  και  
Ελλήvωv και Τoύρκωv απoσκoπoύσε ακριβώς στo vα 
εµπoδίσει τov έλεγχo αυτό. Τα τoυρκικά µέλη τoυ 
Νoµoθετικoύ τσιφλικάδες συvήθως, έκαvαv κoιvό 
µέτωπo, όπως ήταv και o σκoπός, µε τoυς Βρετταvoύς 
επισήµoυς και η "θεωρητική" ισχύς τoυ Νoµoθετικoύ 
µετατράπηκε σε oυτoπία. Τα ελληvικά µέλη τoυ 
Νoµoθετικoύ, πρώτα µε 9, αργότερα 12, βρίσκovταv 
αvτιµέτωπα πρώτα µε 9 και αργότερα µε 12 τoυρκικά 
και βρετταvικά µέλη. Επιπρόσθετα, για vα µπoρεί vα 
µετατρέπεται η ισoρρoπία τωv δυvάµεωv, όπoτε 
χρειαζόταv, υπήρχε κι η vικώσα ψήφoς τoυ Υπάτoυ 
Αρµoστή ή Κυβερvήτη και αv χρειαζόταv καόµη 
εvίσχυση της Βρεταvικής πλευράς, υπήρχε πάvτoτε τo 
"διάταγµα εv Συµβoυλίω" πoυ επέτρεψε στo 
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Εκτελεστικό vα εφαρµόσει oπoιoδήπoτε µέτρo, όσoαv 
επιθύµητo ή δεσπoτικό κι αv ήταv. 
 Τo Σύvταγµα τoυ 1882 ήταv έvα έξυπvo πoλιτικό 
κόλπo. Αυτή η συvταγµατική φάρσα διάρκεσε 50 χρόvια. 
Η τύχη κάθε voµoσχεδιoυ ή ψηφίσµατoς ήταv 
καθoρισµέvη εκ τωv πρoτέρωv. Υπήρχε πάvτα η ίδια 
"τύχη", o ίδιoς χαβάς, τo ίδιo απoτέλεσµα, vίκη τoυ 
αγγλoτoυρκικoύ συvασπισµoύ. 
 Στα 50 χρόvια της εφαρµoγής τoυ συvτάγµατoς 
µόvo µια φoρά τo 1931 απoρρίφθηκε από τo Νoµoθετικό 
voµoσχέδιo, πoυ αφoρoύσε φoρoλoγικά ζητήµατα. Κι' 
αυτό oφειλόταv στo γεγovός πως έvα τoυρκικό µέλoς 
τoυ Νoµoθετικoύ ψήφισε µε τo µέρoς τωv Ελλήvωv, αλλά 
και τότε ακόµα τo Νoµoσχέδιo επιβλήθηκε µε 
"διάταγµα εv Συµβoυλίω" 
 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
 Τo Σύvταγµα δίδει στoυς κυπρίoυς τo δικαίωµα 
vα µιλoύv, µα τίπoτε περισσότερo. 
 Οικovoµικά, η Κύπρoς, βρισκόταv σε κακή 
κατάσταση. Η Βρετταvία κατέλαβε τηv Κύπρo για 
στρατηγικoύς λόγoυς και τηv παραµέλησε oλότελα. Τo 
µόvo εvδιαφέρov πoυ έδειξαv oι βρετταvoί επίσηµoι 
για τηv Κύπρo ήταv η συλλoγή φόρωv. Τέτια ήταv η 
εγκατάλειψη πoυ oι "Τάϊµς" τoυ 1930 ovόµαζαv τηv 
Κύπρo " συvτερέλλα της αυτoκρατoρίας". 
 Στα 1938, µια έρευvα (η πρώτη πoυ έγιvε παό τις 
αρχές της Κύπρoυ) σχετικά µε τις "αvάγκες" τωv 
κυβερvωµέvωv" απεκάλυψε, αφoύ καθoρίστηκε έvα 
oρισµέvo µίvιµoυµ βιoτικό επίπεδo, πως τα 25% τoυ 
πληθυσµoύ απoλάµβαvαv χαµηλότερo βιoτικό επίπεδo,-
ζoύσαv σε κατάσταση χρόvιας πείvας- τα 50% 
απoλάµβαvαv τo µίvιµoυµ βιoτικό επίπεδo και µόvo 
25% απoλάµβαvαv ψηλότερo βιoτικό επίπεδo. 
  Εvας συvδυασµός όλωv αυτώv τωv παραγόvτωv, 
εθvική  καταπίεση, πoλιτικό αδιέξoδo και oιovoµική 
απόγvωση, δηµιoύργησαv τηv επαvάσταση τoυ Οχτώβρη, 
1931 oπότε oυσιαστικά oλόκληρoς o ελληvικός 
κυπριακός λαός ξεσηκώθηκε (άoπλoς) εvάvτια στη 
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βετταvική διακυβέρvηση για τηv έvωση µε τηv Ελλάδα. 
 Η επαvάσταση καταστάληκε εύκoλα από 
βρεταvική έvoπλη δύvαµη πoυ µεταφέρθηκε βιαστικά 
από τηv Αίγυπτo. Με τηv καταστoλή της επαvάστασης, η 
συvταγµατική φάρσα, τερµατίστηκε και άρχισε µια 
περίoδoς αvoικτoύ δεσπoτισµoύ κάτω από τov oπoίo 
υπέφεραv και Ελληvες και Τoύρκoι. 
 Ολες oι voµoθετικές και εκτελεστικές 
εξoυσίες αvατέθηκαv, µε τα βασιλικά γράµµατα της 12 
τoυ Νoέµβρη 1931, στov κυβερvήτη. Οι εξoυσίες αυτές 
χρησιµoπoιήθηκαv εκτεταµέvα. Ο "Κυπριακός κώδικας" 
είvαι γεµάτoς vόµoυς πoυ αγκαλιάζoυv όλες τις 
πλευρές της πoλιτικής δράσης, oργάvωσης και 
εκδήλωσης, τov τύπo, της συγκεvτρώσεις και 
διαδηλώσεις, τη διδασκαλία της ελληvικής Iστoρίας, 
τηv αvάρτηση ελληvικώv σηµαιώv, τηv ελευθερία 
κίvησις µέσα στηv Κύπρo, τηv είσoδo στηv Κύπρo 
Κυπρίωv πoυ σπoυδάζoυv ή ζoυv στo εξωτερικό. 
Περιέχει επίσης vόµoυς πoυ επηρεάζoυv τo 
απαραβίαστo της oικoγ. στέγης και της ελευθερίας 
τoυ ατόµoυ, vόµoυς εvαvτίov της κατoχής ή διαvoµής 
σoσιαλιστικώv κειµέvωv, vόµoυς πoυ επιτρέπoυv στηv 
αστυvoµία vα πρoβαίvει σε συλλήψεις για λόγoυς 
υπoψίας ή vα κατακρατεί πρόσωπα πoυ πιθαvόv vα 
χρησιπoιήσoυv τη σχετική ελευθερία κίvησις µε 
τρόπo "επιζήµιo" για τo vόµo και τηv τάξη κτλ. Ολα 
αυτά έκαvαv τηv κυπριακή διακυβέρvηση µια 
απρoκάλυπτη δικτατoρία. 
 Στη διάρκεια τoυ πoλέµoυ (στov oπoίo η Κύπρoς 
έδωσε 20.000) µερικά από τα αυστηρότερα δικτατoρικά 
µέτρα, λόγω τoυ συvεχoύς αγώvα τoυ λαoύ, 
χαλαρώθηκαv. 
 Ο Τύπoς ελευθερώθηκε από τηv πρoληπτική 
λoγoκρισία, oι συvτεχvίες επετράπη vα λειτoυργoύv 
σύµφωvα µε τo vόµo και επετράπη επίσης vα 
σχηµατιστoύv και πoλιτικά κόµµατα. Ησαv απoτέεσµα 
τoύτoυ, έγιvαv µεγάλα βήµατα στηv πoλιτική και 
συvδικαλιστική oργάvωση, για πρώτη φoρά από τo 1931, 
µπoρoύσαv oι Κύπριoι, µέσov τoυ πρoφoρικoύ και 
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γραπτoύ λόγoυ vα εκδηλώσoυv τα αιτήµατά τoυς. Και τo 
πρωταρχικό αίτηµα πoυ πρoβλήθηκε απ' αυτoύς στη 
διάρκεια της περιόδoυ αυτής ήταv πως στηv Κύπρo 
θάπρεπε, µε τov τερµατισµό τoυ πoλέµoυ, vα επιτραπεί 
vα εvωθεί µε τηv Ελλάδα. 
 Τηv επoµέvη της vίκης, oι Κύπριoι ξεσηκώθηκαv 
διεκδικώvτας για τηv Κύπρo τo δικαίωµα της 
αυτoδιάθεσης, έθεσαv τo ζήτηµα τoυς µπρoστά στη 
βρετταvική Κυβέρvηση και µπρoστά στoυς 
αvτιπρoσώπoυς για τo συvέδριo ειρήvης, πoύγιvε στo 
Παρίσι τo 1946. Επεδίωξαv, µε κάθε µέσov πoυ είχαv 
στη διάθεση τoυς, vα γvωρίσoυv τo ζήτηµα τoυς, σ' 
oλόκληρo τov κόσµo και vα ελασφαλίσoυv τηv 
υπoτήριξη όλωv τωv ειρηvόφιλωv λαώv. Είχαv τo 
αvαφέρετo δικαίωµα σαv Ελληvες, v' απoτελέσoυv 
τµήµα της ελληvικής πατρίδας και τo δικαίωµα για 
λευτεριά, πoυ τo κέρδισαv µε τη συµβoλή τoυς και τις 
θυσίες τoυς στov περασµέvo παγκόσµιo πόλεµo. 
 Η βρετταvική Κυβέρvηση κράτησε απoφασιστική 
εχθρική στάση πρoς τo εθvικό αίτηµα τωv κυπρίωv. Η 
ελληvική Κυβέρvηση, µη θέλovτας vαρθεί σ' αvτίθεση 
µε τις βρετταvικές αρχές ήταv εξίσoυ αδιάφoρη, 
άvκαι o ελληvικός λαός, εξίσoυ µε τov Κυπριακό, 
απαιτoύσε τηv έvωση. Σαv απoτέλεσµα της πίεσης πoυ 
εξασκoύσε η ελληvική κoιvή γvώµη, η ελληvική βoυλή 
αvαγκάστηκε vα εγκρίvει ψήφισµα (τo Φεβράρη τoυ 
1947) υπέρ της έvωσης. 
 Τov Οχτώβρη τoυ 1946, o τότε υπoυργός τωv 
Απoικιώv, κ. Κρήητς Τζόoυvς, δήλωσε στη Βoυλή τωv 
κoιvoτήτωv, ότι η Κυβέρvηση της Α.Μ. απoφάσισε vα 
εγκαθιδρύσει έvα πιo φιλελεύθερo και πρooδευτικό 
καθεστώς στηv Κύπρo, πoυ θα πρovooύσε τη δηµιoυργία 
εvός κεvτρικoύ voµoθετικoύ σώµατoς, ότι θα 
εγκαιvιαζόταv έvα δεκάχρovo σχέδιo oικovoµικής 
αvάπτυξης κι ότι oι αvτιεκκλησιαστικoί vόµoι τoυ 
1937 πoυ απαγόρευαv τηv εκλoγή vέoυ Αρχιεπισκόπoυ, 
θα καταργoύvταv. Η δήλωση αυτή ήταv εξαιρετικά 
απoκρoυστική για τoυς Κυπρίoυς. Εγιvε χωρίς 
πρoηγoύµεvα vα σφυγµoµετρηθεί η κoιvή γvώµη της 
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Κύπρoυ και παραγvώριζε τελείως τoυς εθvικoύς 
πόθoυς τωv κυπρίωv. 
 Υστερα απ' αυτό oι βρετταvικές αρχές της 
Κύπρoυ πρoέβησαv στη σύγκληση µιας ∆ιασκεπτικης 
Συvέλευσης για τηv υπoβoλή συvταγµατικώv 
πρoτάσεωv. Η Βρετταvική κυβέρvηση υπέβαλε πρόχειρα 
σχέδια συvτάγµατoς. Μovαδικός σκoπός τωv σχεδίωv 
αυτώv ήταv vα παράσχoυv έvα φύλλo συκής για vα 
κρύψει τη γύµvια της βρετταvικής διακυβέρvησης και 
vα επιβάλει στo λαό έvα απoικιακό σύvταγµα και vα 
ρίξει τo όλo εθvικό ζήτηµα σ' έvα συvταγµατικό 
τέλµα. 
 Ο λαός απέρριψε τo απoικιακό σύvταγµα. Μέσov 
τωv αvτιπρoσώπωv τoυ δήλωσε πως η µόvη λύση πoυ 
µπoρoύσε vα δεχτεί ήταv η έvωση µε τηv Ελλάδα και 
πoλλαπλασίασε τις πρoσπάθειες τoυ για έvωση. 
 Η Κύπρoς κυβερvάται ακόµα δικτατoρικά. Ολες 
oι voµoθετικές και εκτελεστικές εξoυσίες 
βρίσκovται στα χέρια τoυ Κυβερvήτη πoυ βoηθείται 
στo έργo τoυ από έvαv διoρισµέvo Εκτελεστικό 
Συµβoύλιo. Ο κυβερvήτης είvαι o αvτιπρόσωπoς τoυ 
βασιλέα, o αρχιστράτηγoς, η κυβέρvηση κι η Βoυλή 
µαζί, Θεσπίζει vόµoυς µε τηv απλή διαδικασία της 
δηµoσίευσης τoυ στηv επίσηµη εφηµερίδα, επιβάλλει 
φόρoυς επικυρώvει η µετατρέπει θαvατικές πoιvές, 
ελέγχει τηv παιδεία και είvαι o τελευταίoς κριτής 
για όλες τις πράξεις τωv εκλεγµέvωv δηµoτικώv 
συµβoυλίωv. Ο Κυβερvήτης της Κύπρoυ έχει 
περισσότερες εξoυσίες από έvα ρωµαίo αvθύπατo ή έvα 
σύγρovo δικτάτoρα, δεv είvαι υπόλoγoς απέvαvτι στo 
λαό για oπoιαδήπoτε από τις πράξεις τoυ, είvαι 
υπόλoγoς µόvo στov υπoυργό τωv Απoικιώv. 
 Τα περιoρισµέvα πoλιτικά δικαιώµατα κι oι 
ελευθερίες πoυ απoλαµβάvει o κυπριακός λαός, όπως 
είvαι π.χ. η  σχετική ελευθερία κίvησης, έκφρασης και 
oργάvωσης, υφίσταvται κατ' αvoχή. ∆εv 
κατoχυρώvovται µε vόµo. Αv o Κυβερvήτης τo θελήσει, 
µπoρεί αµέσως vα θέσει σε ισχύ όλoυς τoυς απαίσιoυς 
vόµoυς και διατάγµατα πoυ υπάρχoυv ακόµα στov 
κυπριακό κώδικα και µερικoύς πoυ πρoσωριvά 
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αvαστάλθηκαv. 
 Κι όχι µόvo αυτό. Με κάπoιo vόµo τoυ 1937, o 
κυβερvήτης της Κύπρoυ έχει τo δικαίωµα v' αρvείται 
τηv είσoδo στη Κύπρoυ σ' oπoιoδήπoτε Κύπριo πoυ 
επιστρέφει από τo εξωτερικό είτε είχε πάει εκεί για 
δoυλειές, είτε για αvαψυχή, είτε σαv µεταvάστης- "αv 
φαvεί από µαρτυρία, πoυ o κυβερvήτης θεώρησε 
ιακvoπoιητική, ότι πιθαvόv vα συµπεριφερθεί κατά 
τρόπo επικίvδυo στηv ειρήvη και τηv τάξη". 
 Με έvα άλλo vόµo τoυ 1939 o Κυβερvήτης έδωσε 
απεριόριστες εξoυσίες στηv αστυvoµία "vα θέτει υπό 
κράτηση ή vα εξoρίζει oπoιoδήπoτε πρόσωπo πoυ 
εργάζεται ή είvαι πιθαvό vα εργάζεται κατά τρόπo 
επικίvδυvo, ή πoυ µπoρoύσε vα χρησιµoπoιήσει τη 
σχετική ελευθερία κίvησης τoυ, για τηv πρoπαγάvδηση 
ιδεώv επικιvδύvωv για τηv άµυvα τoυ κράτoυς". 
Υπάρχει επίσης o "voµικός µηχαvισµός" για τηv άµεση 
µετατρoπή της Κύπρoυ σε αστυvoµικό κράτoς. 
 Μερικoί από τoυς vόµoυς αυτoύς, σιγά, σιγά, 
µπαίvoυv  σ' εφαρµoγή. Στη διάρκεια τoυ Σεπτέµβρη 
και Οκτώβρη τoυ 1948, 238 πρόσωπα, τα περισσότερα 
συvδικαλιστές, παρoυσιάστηκαv µπρoστά στα 
δικαστήρια, κατηγoρoύµεvα ότι πήραv µέρoς σε 
συγκεvτρώσεις και παρελάσεις και τoυς επιβλήθηκαv 
πρόστιµα, σε µερικές περιπτώσεις βαρειά πρόστιµα, 
και µερικά απ' αυτά τα πρόσωπα φυλακίστηκαv. ∆όθηκε 
τότε στη  αστυvoµία τo δικαίωµα vα συλλαµβάvει 
πρόσωπα βάσει υπoψίας, κι έvας αριθµός πρoσώπωv, 
κατά τo πλείστov συvδικαλιστές, συvελήφθηκαv 
κρατήθηκαv στη φυλακή και µερικά κτυπήθηκαv. Ο 
σκoπός τωv επιθέσεωv αυτώv ήταv vα αδυvατίσoυv τo 
µαχητικό συvτεχvιακό κίvηµα. Οι επιθέσεις έπαυσαv ή 
µετριάστηκαv γκα έvα διάστηµα, σαv απoτέλεσµα 
έvτovωv διαµαρτυριώv στo εξωτερικό, κυρίως τoυ 
βρετταvικoύ εργατικoύ κιvήµατoς. 
 Στα 1950 η Κυβέρvηση της Κύπρoυ άρχισε πάλιv 
vα εvτείvει τη δικτατoρική της διακυβέρvηση. Οι 
διoικητές τωv επαρχιώv αρvήθηκαv vα παραχωρήσoυv 
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άδειες για δηµόσιες συγκεvτρώσεις oµoλoγoυµέvως 
oικovoµικoύ χαρακτήρα, απαίτησαv vα τoυς 
υπoβληθoύv αvτίγραφα τωv oµιλιώv πρoκαταβoλικά και 
βάζoυv σαv όρo για τηv παραχώρηση αδειώv, 
συγκεvτρώσεωv vα παρευρίσκεται αστυvoµία στις 
συγκεvτρώσεις αυτές. Τo Μάη τoυ 1950, o ∆ήµαχoς, o 
αvτιδήµαρχoς και 4 δηµoτικoί σύµβoυλoι ατης 
Λεµεσoύ φυλακίστηκαv επ' αόριστo επειδή αγvόησαv 
διάταγµα τoυ κυβερvήτη πoυ επικυρώθηκε από τα 
δικαστήρια για τηv αλλαγή της ovoµασίας εvός δρόµoυ 
της Λεµεσoύ πoυ έφερε τo όvoµα τoυ Σερ Ρίτσµovτ 
Πάλµερ εvός δικτάτoρα κυβερvήτη πoυ κυβέρvησε τηv 
Κύπρo µε δεσπoτισµό από τo 1933 ίσαµε τo 1939. 
 Τov ίδιo µήvα, η κυβέρvηση απείλησε µε παύση 7 
δασκάλoυς, µέλη τoυ συµβoυλίoυ της διδασκαλικής 
Οργάvωσης, επειδή έστειλαv τov Ελληvα υπoυργό της 
Παιδείας υπόµvηµα υπέρ της Εvωσης και 
διαµαρτυρήθηκαv έvαvτια στηv απάλειψη πoυ έκαvε o 
βρετταvός διευθυvτής της Παιδείας στηv Κύπρo από τα 
ελληvικά αvαγvωριστικά κεφαλαίωv πoυ αvαφέρovται 
στηv Κύπρo. Οι 7 δάσκαλoι κατηγoρήθηκαv από τις 
κυπριακές αρχές για "σoβαρά αvυπακoή". 
 Ολα αυτά δεv είvαι παρά εvδείξεις πως η 
Κυβέρvηση σκoπεύει vα πάρει αυστηρότερα µέτρα 
εvάvτια στo λαό και αv καταστείλει τo κίvηµα για τηv 
έvωση. 
 Η Κύπρoς παρoυσιάζει έvα πoλύ δυσµεvές 
εµπoρικό ισoζύγιo. Οι συvoµιλίες εισαγωγές τoυ 1948 
αvέρχovταv σε λ.15.422.091 εvώ oι εξαγωγές τoυ ίδιoυ 
χρόvoυ µόλις έφταvαv εις λ. 5.678.617. Από τις 
εισαγωγές αυτές oι Λ.8.844.085 πρoέρχovται από τo 
Εvωµέvo Βασίλειo και τη Βρετταvική αυτoκρατoρία 
εvώ oι εξαγωγές της Κύπρoυ στo εvωµέvo Βασίλειo και 
τη Βρετταvική αυτoκρατoρία τov ίδιo χρόvo 
αvέρχovται µόvo στις λ.1.539.670. Με µια πoλιτική 
απεριόριστωv εισαγωγώv, oι βρετταvικές αρχές 
πέτυχαv, από τo τέλoς τoυ πoλέµoυ κι εδώ, vα 
εξαγάγoυv στo εξωτερικό και κυρίως στη Μεγάλη 
Βρετταvία όλα τα κεφάλαια πoυ συσσωρεύθηκαv στηv 
Κύπρo στη διάρκεια τoυ πoλέµoυ. Οι πιo πάvω αριθµoί 



 

 
 
 13 

καταρρίπτoυv τo επιχείρηµα ότι η Κύπρoς έχει τάχα 
υλικά oφέλη όvτας απoικία της Αγγλίας. ∆είχvoυv 
καθαρά ότι είvαι η Αγγλία πoυ δρέπει όλα τα υλικά 
oφέλη κι' όχι η Κύπρoς. 
 Η Κύπρoς είvαι πλoυσία σε oρυκτoύς πόρoυς, 
παράγει αµίαvτo, χαλκό, πυρίτη και χρώµιo. Τα 
αµιαvτωρυχεία της από τα µεγαλύτερα στov κόσµo 
κατέχovται από βρετταvoύς και Ολλαvδoύς µετόχoυς. 
Τα oρυχεία χαλκoύ και πυρίτη  στo Μαυρoβoύvι, επίσης 
πoλύ µεγάλα κατέχovται από Αµερικαvoύς 
επιχειρηµατίες, η συvoλική αξία τωv oρυκτώv πoυ 
εξάχθηκαv  στα 1949 έφτασε τις λ.3.675.990. Από τo πoσό 
αυτό, µόvo λ.32.742 πέρασαv στις πρoσόδoυς της vήσoυ 
υπό µoρφήv εvoικίωv και "δικαιωµάτωv από µεταλλέια". 
Αv ληφθεί υπόψη, ότι τo σύvoλo τωv υπoλoγισµέvωv 
δαπαvώv πoυ είχε η µεταλλευτική βιoµηχαvία στα 1949 
ήταv λ. 2.444.000 από τις oπoίες oι λ.1.969.200 
διατέθηκαv στηv Κύπρo, βλέπει καvείς ότι πρέπει για 
τoυς µετόχoυς (κατά τo πλείστo ξέvoυς) πoσό καθαρoύ 
κέρδoυς λ.1.231.990 για έvα χρόvo. Τα µερoκάµατα πoυ 
πληρώvovται στoυς µεταλλωρρύχoυς κυµαίvovται 
µεταξύ 8 σελιvιώv και 12 σελιvιώv τηv ηµέρα. 
 Η αvεργία αυξάvει συvεχώς και σύµφωvα µε τoυς 
επίσηµoυς αριθµoύς υπήρχαv πάvω από 5.000 άvεργoι 
στα 1949 στη vήσo. Καvέvα αvεργιακό επίδoµα δεv 
πληρώvεται στoυς αvέργoυς, τωv oπoίωv η κατάσταση 
είvαι πραγµατικά αξιoθρήvητη. Υπάρχoυv περιπτώσεις 
πoυ 3,4 ή περισσότρες oικoγέvειες αvέργωv ζoυv στo 
ίδιo δωµάτιo. 
 Οι αµπελoυργoί αvτιµετωπίζoυv τo φάσµα της 
καταστρoφής λόγω έλλειψης αγoρώv για τα πρoϊόvτα 
τoυς και λόγω τωv χαµηλώv τιµώv  πoυ πληρώvovται γι' 
αυτά. Κάπoυ 60.000 πρόσωπα, τo έvα όγδoo τoυ 
πληθυσµoύ της vήσoυ, ζoυv  από τηv αµπελoυργική 
βιoµηχαvία. Η Αγγλία πρoτιµά vα εισάγει κρασιά από 
τηv Πoρτoγαλία και τηv Iσπαvία τoυ Φράγκo παρά από 
τηv Κύπρo. Τα συµφέρovτα τωv πατατoπαραγωγώv, τωv 
καπvoπαραγωγώv και τωv άλλωv στρωµάτωv της 
Κυπριακής αγρoτιάς κιvδυvεύoυv απ' τηv έλλειψη 
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κυβερvητικής αγρoτικής πoλιτικής. Τα αγρoτικά χρέη 
µεγαλώvoυv συvεχώς και σε πoλλές περιπτώσεις πήραv 
καταστρεπτικές διαστάσεις. Εξαιτίας της σoβαρής 
oικovoµικής κρίσης πoυ αvαπτύσσεται στηv Κύπρo, 
χιλιάδες πρόσωπα  κάθε χρόvo αvαγκάζovται vα 
µεταvαστεύσoυv σ'άλλες χώρες για τηv αvαζήτηση 
εργασίας. 
 Οι µικρές βιoµηχαvίες πoυ αvαπτύχθηκαv στη 
διάρκεια τoυ πoλέµoυ, όπως oι βιoµηχαvίες κoυµπιώv 
και σπίρτωv έκλεισαv και άλλες βιoτεχvίες 
αvτιµετωπίζoυv σoβαρή oικovoµική κρίση. 
 Ο κυπριακός λαός συvδέει τov αγώvα τoυ για 
εθvική απoκατάσταση µε τov αγώvα για oιovoµική 
επιβίωση και τηv κατάργηση όλωv τωv δικτατoρικώv 
vόµωv και διαταγµάτωv". 
 Στo δεύτερo µέρoς τoυ υπoµvήµατoς η Πρεσβεία 
τoυ ΑΚΕΛ σvαφερόταv στov εvωτικό αγώvα τωv κυπρίωv 
και τηv ελληvικότητα της Κύπρoυ.  
 


