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Είναι γνωστό ότι επί οθωµανικής διοίκησης ότι οι δυο κύριες εθνικές οµάδες στην Κύπρο, οι 
Ε/κύπριοι και Τ/κύπριοι, κατά καιρούς εξεγήρονταν από κοινού κατά της βαριάς φορολογίας 
και της καταπίεσης που υφίσταντο. Μετά το 1878 κι επί αγγλοκρατίας, πριν ακόµα τεθεί από 
τους Ε/κύπριους θέµα ένωσης, οι εκπρόσωποι των δυο κοινοτήτων συνεργάζονταν στο 
Νοµοθετικό Συµβούλιο προασπιζόµενοι το γενικότερο συµφέρον του λαού του νησιού. 
Παράδειγµα τούτου βλέπουµε δυο φορές µέσα στο 1902. Τον Απρίλιο του 1902 οι δυο από 
τους τρεις Τ/κύπριους µέλη (Hafız Ziyai ile Ahmet Derviş) υποστήριξαν την διεύρυνση των 
αρµοδιοτήτων της βουλής και την κατάργηση του δικαιώµατος αρνησικυρίας των Αγγλων. Τον 
Ιούνιο του 1902 και παρά την αναφορά του Ε/κύπριου Γιώργου Σιακαλλή στην ένωση, οι Ζίγιάι 
και Ντερβίς καταψήφισαν µαζι µε τους Ε/κύπριους την αφαίρεση από τον προϋπολογισµό του 
ποσού των 92800 Λιρών Στερλινών που αποτελούσε το ετήσιο τέλος   (χαράτσι) που πλήρωναν 
οι Αγγλοι στους Οθωµανούς. Το αξιοπρόσεκτο είναι ότι µετά από κάθε ένα από τα δυο 
περιστατικά οι άγγλοι προκαλούν τους αντίπαλους τους διαδίδοντας ότι τα µέλη τους 
συνεργάζονται µε τους Ε/κύπριους για να δωσουν το νησί στην Ελλάδα.  
 
Στην συνεδρίαση του Νοµοθετικού Συµβουλίου από τις 7 Μαΐου 1903 κάποιοι Ε/κύπριοι 
κάνουν αναφορά στον πόθο για ένωση. Μετά από αυτό, στην συνεδρίαση της 18ης Ιουνίου 1903 
ο Derviş Efendi απαίτησε την έγκριση ενός νοµοσχεδίου σύµφωνα µε το οποίο, στην 
περίπτωση αποχώρησης της Αγγλία από το νησί, αυτό να δοθεί πίσω στην Τουρκία. Μετά την 
αλλαγή πολιτικής οι Τ/κύπριοι έπαψαν να συνεργάζονται µε τους Ε/κύπριους προς όφελος του 
νησιού και αντιδρούν συνεχώς στις εισηγήσεις για αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος του 
νησιού1. Τα γεγονότα που συνέβησαν αυτήν την περίοδο µεταξύ των δυο κοινοτήτων εξαιτίας 
του ζητήµατος της ένωσης έχουν καταγραφεί λεπτοµερώς από τους Τ/Κύπριους ιστορικούς 
συγγραφείς της εποχής2.  
 
Μια άλλη συνεργασία που δεν αναφέρεται στα επίσηµα βιβλία της ιστορίας, έγινε στο πρώτο 
γεωργικό συνέδριο στις 13ης Απριλίου 1924 στο Λευκόνοικο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι επειδή 
θα συµµετείχαν στο συνέδριο και Τ/κύπριοι γεωργοί είχε εκ των προτέρων συµφωνηθεί ότι δεν 
θα γινόταν σε αυτό καµιά αναφορά στο ζήτηµα της ένωσης. Ο δικηγόρος Κυριάκος Ροσσίδης 
κατάφερε να µαζέψει 250 Ε/κύπριους και 65 Τ/κύπριους αντιπροσώπους από όλες τις περιοχές 
της Κύπρου. Στην καταληκτική διακήρυξη του συνεδρίου τίθεται θέµα κατάργησης της 
δεκατίας και την άµεση σύσταση Γεωργικής Τραπέζης. Στην εκτελεστική επιτροπή εξελέγηκαν 
12 Ε/κύπριοι και 6 Τ/κύπριοι3. Οι Τ/κύπριοι αντιπρόσωποι ήταν:  ο Hoca Hakkı, ο  Dedezade 
Asım από τα Γέναγρα, ο Ali Fehmi από τη Γαλάτεια, ο Teralı Faik από την Πάφο και ο A. 
Ratib Bey από την Ποταµιά. Το καταστατικό που συνέταξε αργότερα η επιτροπή, τυπώθηκε 
και στην τουρκική και διανεµήθηκε σε όλα τα τουρκικά χωριά στο νησί.  Στη δεύτερη 
συνέλευση της εκτελεστικής επιτροπής τον απρίλιο του 1924 συζητείται το θέµα ίδρυσης ενός 
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αγροτικού κόµµατος. Η πρωτοβουλία όµως αυτή ναυαγεί λόγο της αδιαφορίας της αγλικκής 
διοίκησης και τη διάσταση προσωπικών απόψεων των συνέδρων4.  
 
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθούµε σε δυο ανεπιτυχείς προσπάθειες για την ίδρυση 
πολιτικού φορέα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της τ/κυπριακής κοινότητας. Η 
πρώτη στις 7 Ιουνίου 1924 στην Αµµόχωστο για ίδρυση της Ισλαµικής Κοινότητας και η 
δεύτερη την 1η Μαΐου 1931 στη Λευκωσία για ίδρυση του Τ/κυπριακού Εθνοτικού Κογκρέσου.    
 
Είναι γνωστή η ύπαρξη επικοινωνίας µεταξύ της κοµµουνιστικής εφηµερίδας «Νέος 
Άνθρωπος» που κυκλοφόρησε την 1 Ιανουαρίου 1925 και της τ/κυπριακής εφηµερίδας 
«Birlik». Αυτή τη χρονιά Τ/κύπριοι εργάτες ειχαν ενταχθεί µε τους Ε/κύπριους στο Εργατικό 
Κέντρο στη Λεµεσό και µετέφρασαν το καταστατικό του στα τούρκικα.  Ανάµεσα στους 
οµιλητές στους γιορτασµούς για την Πρωτοµαγιά το 1927 ήταν και ο Τ/κύπριος εργάτης Ali 
Feruzi. 
 
Να πούµε ότι και το καταστατικό της Εργατικής Λέσχης στη Λευκωσία είχε επίσης 
µεταφραστεί και εκδοθεί το 1931 σε 500 αντίτυπα. Ο Γιώργος Χατζηπαύλου που διετέλεσε 
από το 1920 Πρόεδρος της Λέσχης εκδίδει το 1925 την δική του εφηµερίδα µε την ονοµασία 
«Λαϊκή». Στο εκλογικό του πρόγραµµα υποστηρίζει την συνεργασία µε την κυβέρνηση και 
τους Τ/κύπριους. Επιδιώκει την εισαγωγή ενός πιο φιλελεύθερου συντάγµατος µε σκοπό την 
κατάργηση του χαρατσιού και της δεκατίας και την αντιµετώπιση τοπικών αναγκών5.     
 
Το 1925 η Κύπρος ανακηρύσσεται σε αποικία του στέµµατος. Ο αριθµός των Ε/κυπρίων µελών 
της βουλής αυξάνεται από 9 στους 12 ενώ ο αριθµός των Τ/κυπρίων µελών παραµένει στους 
3. Με την αύξηση όµως του αριθµού των άγγλων εκπροσώπων από 6 σε 9 διατηρείται µια 
ισορροπία. Στις εκλογές του οκτωβρίου 1925 οι µετριοπαθείς Ε/κύπριοι καταγράφουν επιτυχία 
ενώ από τους 6 ακραίους ενωτικούς υποψηφίους µόνο ένας κατάφερε να εκλεγεί. Για πρώτη 
φορά εκλέγηκαν τρεις Ε/κύπριοι υποψήφιοι µε ένα φιλεργατικό πρόγραµµα.   
 
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Κύπρου ιδρύθηκε από 20 Ε/κύπριους σε µια µυστική συνέλευση 
στις 14 Αυγούστου 1926. Ανάµεσα στους ιδρυτές του κόµµατος δεν υπηρχε κανένας 
Τ/κύπριος, στην αθλητική λέσχη όµως του κόµµατος υπήρχαν 12 Τ/κύπριοι µέλη. Επιπλέον, 
είναι γνωστό ότι οι Τ/κύπριοι µέλη της Ένωσης Οικοδόµων συµµετείχαν στις απεργίες µε τους 
ταξικούς τους αδελφούς κι ένας Τ/κύπριος από την Λεµεσό, ο Κεµάλ Αχµέτ ήταν µέλος της 
Κεντρικής επιτροπής του ΚΚΚ6.  
 
Ο «Νέος Ανθρωπος» στην έκδοση του της 8ης Ιανουαρίου 1927 γράφει τα εξής. «Η εθνική 
αποκατάσταση µπορεί να επιτευχθει µόνο µετά την απελευθέρωση από τον ξένο ζυγό. Όλοι 
όσοι είναι εναντίον της Βρετανίας, αστοί ή προλετάριοι, Ελληνες ή Τούρκοι, υποστηρικτές της 
Ελλάδας ή της αυτονοµίας πρέπει να συνεργαστούν κατά της ξένης διοίκησης.   
 
Το 1 Συνέδριο του ΚΚΚ καθορίζει το στόχο της «ανεξάρτητης Κύπρου» στα πλαίσια της 
«Σοχιαλιστιής οµοσπονδίας των Βαλκανίων». Αυτή η πρόταση δεν βρίκε έρεισµα στους 
Ε/κύπριους εθνικιστές που ήθελαν την ένωση µε την Ελλάδα και υπήρχαν αυξηµένες 
συζητήσεις. Το ΚΚΚ συγκαλεί το 1927 το πρώτο έκτακτο συνέδριο µε σκοπό την εξέταση του 
θέµατος και την αναθεώρηση της πολιτικής του γραµµής. ∆υστυχώς δεν καθορίζει µια 
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ξεκάθαρη στάση στο θέµα της ένωσης. ∆ιότι το ΚΚΣΕ, το οποίο αποτελούσε το πρότυπο του, 
ήταν εναντίον της Ένωσης και δεν τολµά να το κατακρίνει ανοικτά.    
 
Το 1927 οι Εκύπριοι και Τ/κύπριοι µέλη του Νοµοθετικού Συµβουλίου ψηφίζουν όλοι µαζί 
αρνητικά µετά από την άρνηση να αφαιρεθεί από τον προϋπλογισµό το άρθρο που αφορά στο 
χαράτσι. Μετά από αυτό ο νεοδιορισµένος στο νησί κυβερνήτης Ronald Storrs αναγκάζεται να 
εγκρίνει τον προϋπολογισµό µε διάταγµα. Λίγο καιρό αργότερα η Αγγλία καταργεί το χαράτσι.  
  
Σε συνέχεια αυτής της συνεργασίας στο συµβούλιο, ο Χατζηπαύλου γράφει στην έκδοση της 
Νέας Λαϊκής από τις 23 Σεπτεµβρίου 1927 ότι «µόνο µε τη συνεργασία µε τους Τούρκους 
µπορούµε να προοδεύσουµε». Ο Γιώργος Χατζηπαύλου, τρεις µήνες αργότερα εκφράζει στην 
ίδια εφηµερίδα στην έκδοση της 23ης ∆εκεµβρίου 1927 τις ακόλουθες απόψεις:  
 
«∆εν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για µια δυνατή συνεργασία µεταξύ Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων 
στο Νοµοθετικό Συµβούλιο. Πιστεύω όµως ότι στην περίπτωση που θα µειωθεί η επίδραση 
στην κοινότητα του ΕΒΚΑΦ ως διαχειριστή των θρησκευτικών περιουσιών και της 
κυβέρνησης που διασφαλίζει την φροντίδα των τζαµιών και των σχολείων, τότε θα µπορέσουν 
να εκλεγούν στο Συµβούλιο πραγµατικά δηµοκρατικοί Τ/κύπριοι εκπρόσωποι. Υπάρχουν 
προοδευτικοί Τ/κύπριοι που θέλουν να γλυτώσουν από την κηδεµονία του ΕΒΚΑΦ αλλά µε 
την δράση των αντιδραστικών στοιχείων όλες οι προσπάθειες τους αποβαίνουν άκαρπες. Γι 
αυτό αποτελεί καθήκον µας να βοηθήσουµε τους προοδευτικούς Τ/κύπριους να ανέλθουν στην 
εξουσία. ∆ιότι µόνο αυτοί µπορούν να αρνηθούν να είναι το µυστικό κλειδί της κυβέρνησης».   
 
Προχωρώντας ακόµα περισσότερο ο Χατζηπαύλου στο άρθρο του εισηγείται να τυπωθούν 
φυλλάδια για να δείξουν στην τ/κυπριακή κοινότητα πόσο λίγο ρόλο παίζουν οι εκπρόσωποι 
της στο Νοµοθετικό Συµβούλιο και πόσο ανεπιτυχείς είναι στην προάσπιση των τοπικών 
συµφερόντων7.  
 
Με το µανιφέστο του που κυκλοφόρησε επ ευκαιρίας των πενηντάχρονων της αγγλικής 
αποικιοκρατίας το 1928, το ΚΚΚ απαιτεί να δοθεί αυτονοµία στο νησί. Μια αντιπροσωπεία  
αποτελούµενη από Ε/κύπριους ταξιδεύει το 1929 στο Λονδίνο και απαιτεί από την κυβέρνηση 
του Αγγλικού Εργατικού Κόµµατος την ένωση του νησιού µε την Ελλάδα. Γνωρίζουµε ότι 
εκείνη την εποχή τα Κοµµουνιστικά Κόµµατα Κύπρου και Ελλάδας ήταν ενάντια στην Ένωση.  
 
Το 1930 το ΚΚΚ συµµετέχει στις εκλογές για το Νοµοθετικό Συµβούλιο µε το σύνθηµα της 
αυτονοµίας και παίρνει 15% των ψήφων, δεν καταφέρνει όµως να εκλέξει αντιπρόσωπο στο 
Συµβούλιο. Σε αυτές τις εκλογές ο Ε/κύπριος υποψήφιος Χατζηπαύλου στηρίζει την εκλογική 
εκστρατεία του  κεµαλιστή Necati Bey που ήταν ανθυποψήφιος του Münir Bey του 
αντιπροσώπου του ΕΒΚΑΦ. Ο Necati Bey έχοντας την στήριξη και του τούρκου προξένου 
στην Κύπρο, του Asaf Bey, κέρδισε τις εκλογές µε µεγάλο ποσοστό.   
 
Με τον περί παιδείας νόµο του 1895 ακολουθείται περισσότερο το σχολικό πρόγραµµα στην 
Ελλάδα και την Τουρκία και δεν δηµιουργήθηκε ένα σύστηµα ειδικά για το νησί.  Οι αλλαγές 
στο εκπαιδευτικό σύστηµα της Τουρκίας το 1930 εφαρµόζονται ως έχουν στα τ/κυπριακά 
σχολεία και η 23η Απριλίου και 29 Οκτωβρίου καθιερώνονται ως εθνικές επέτειοι. Ο σπόρος 
του εθνικισµού που καλλιεργήθηκε από τις εφηµερίδες µοίρασε την τ/κυπριακή ηγεσία σε 
Φιλοεβκαφικούς –Αγγλόφιλους και σε Λαϊκούς - Εθνικιστές.   
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Σε άρθρο του στον Νέο Ανθρωπο στις 13 Ιουνίου 1930 ο Ahmet Fethullah αναφέρεται στην 
ανάγκη σύστασης µιας κοινής οργάνωσης Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων8. Σε µια έκθεση της 
αστυνοµίας, ένα χρόνο αργότερα, γίνεται αναφορά σε µια κοµµουνιστική οµάδα αποτελούµενη 
µόνο από Τ/κύπριους. Από τα κύρια στελέχη της ήταν ο ντελάλης Salim Aziz Bulli ο bakkal 
Ahmet Hulûsi9 ο δικαστικός κλητήρας Osman Vehbi10 και ο ράφτης Naim Hoca. 
 
Οι Ε/κύπριοι ήταν επίσης χωρισµένοι σε δυο στρατόπεδα. Τους ενωτικούς-εθνικιστές και τους 
κοµµουνιστές. Μετά τις συγκρούσεις που έγιναν κατά τους γιορτασµούς της 25 Μαρτίου 1931 
συλλαµβάνονται 5 κοµµουνιστές στη Λευκωσία και 25 στη Λεµεσό. Σύµφωνα µε αστυνοµικά 
έγγραφα, ο αριθµός των κοµµουνιστών στο νησί είχε ανεβεί τους τελευταίους 6 µήνες από 181 
σε 365 οι δε συνελεύσεις τους ήταν πολυπληθείς.  
 
Όταν στο Νοµοθετικό Συµβούλιο ανάφερε ο δηµοκρατικός Necati εισηγήθηκε ότι η Κύπρος 
είναι τµήµα της Ανατολίας, ο αγγλόφιλος αντιπρόσωπος Dr. Eyyub σε άρθρο του στην 
φιλοεβκαφική εφηµερίδα  “Hakikat” κατηγορεί αυτούς που θέλουν να µιµούνται κάθε πράξη 
και κάθε κίνηση των εθνικιστών στην Τουρκία αγνοώντας ότι οι δυο χώρες έχουν διαφορετική 
διοικητική και κοινωνική δοµή11. Αυτός ο ίδιος ο Dr. Eyyub στη συζήτηση το 1930 του νέου 
Νόµου περί ∆ηµαρχείων είχε προκαλέσει την αντίδραση των Ε/κυπρίων αντιπροσώπων 
εισηγούµενος οι αντιδήµαρχοι να εκλέγονται από το σώµα των Τ/κυπρίων. Ο Χατζηπαύλου 
του απάντησε ως εξής: «Με αυτόν τον τρόπο ο κύριος αντιπρόσωπος εισηγείται να βγάζουµε 
ένα τενεκέ λάδι από µια µόνο ελιά». Ο Κακογιάννης είπε τα εξής: «Αν γίνει αποδεκτή η 
εισήγηση του Dr. Eyyub θα δοθούν ακόµα µεγαλύτερα δικαιώµατα στη µειονότητα. ∆ιότι οι 
Τ/κύπριοι θα διατηρήσουν το δικαίωµα να εκλέγονται στη δηµαρχεία. »12   
 
Στις 28 Απριλίου 1931 ο δηµοκρατικός Necati Bey, στην απουσία των άλλων δυο τ/κυπρίων 
αντιπροσώπων, καταψηφίζει µαζί µε τους Ε/κύπριους αντιπροσώπους την πρόταση Νόµου 
Περί Τελωνειακών ∆ασµών και Εσόδων. Με αυτό παύει η αυτόµατη στήριξη που παρείχαν οι 
Τ/κύπριοι αντιπρόσωποι στην αποικιακή διοίκηση από το 1878 και µετά. Αυτό ήταν ένα νέο 
δείγµα συνεργασίας µεταξύ Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων αντιπροσώπων µετά την καταψήφιση 
του Προϋπολογισµού το 1927. Το γεγονός εξόργισε τον Άγγλο κυβερνήτη Ronald Storrs ο 
οποίος στα αποµνηµονεύµατα του αναφέρθηκε στον Necati Bey ως «εκείνος ο µικρός Τούρκος, 
ο 13ος Ε/κύπριος αντιπρόσωπος στο Νοµοθετικό Συµβούλιο». 13   
 
Μια προκήρυξη που κυκλοφόρησε στις 28 Ιουλίου 1931 στην τουρκική, χαρακτηρίζει τους 
Χατζηπαύλου και Μιχαηλίδη ως ψευδείς φιλεργατικούς και καλεί τους εργάτες µέλη των 
οργανώσεων «Φιλεργατική» και «Πανεργατική» να φύγουν και να γραφτούν στις δικές τους 
οργανώσεις. Από τις 17 υπογραφές στην προκήρυξη η µια ανήκε στον ράφτη Mehmet Hüseyin 
και η άλλη στον βαφέα υφασµάτων Mehmet Emin İbrahim. Στις 13 Αυγούστου 1931 
κυκλοφόρησε στην εφηµερίδα «Söz» ένα άρθρο µε τίτλο «όποιος εγκαταλείπει το κοπάδι τον 
τρώει ο λύκος» καταγγέλλει ότι κάποιοι Τ/κύπριοι εµπορευόµενοι είχαν προσεγγιστεί από 
µπολσεβίκους.  
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Όταν η αγγλική αποικιακή διοίκηση προσπάθησε να εφαρµόσει δια της βίας το νόµο που είχε 
απορριφτεί µε την ψήφο του Necati Bey, οι Ε/κύπριοι ξεκίνησαν τον Οκτώβρη του 1931 
εθνικιστικές εκδηλώσεις υπέρ της ένωσης κι έκαψαν το κυβερνείο. Το ΚΚΚ είναι ενάντια στην 
εκκλησιαστική προπαγάνδα της Ένωσης και µε απόφαση του κόµµατος, υποστηρικτές του 
συµµετέχουν στις εκδηλώσεις αλλά αντί για ένωση προωθούν το σύνθηµα της αυτονοµίας. Η 
αποικιακή διοίκηση εκµεταλλευόµενη αυτές τις ταραχές κλείνει το Νοµοθετικό Συµβούλιο, 
αναστέλλει το σύνταγµα και απαγορεύει όλες τις πολιτικές δραστηριότητες. Έτσι ξεκίνησε µια 
νέα περίοδος καταπίεσης που θα κρατούσε µέχρι το 1941 κι έφερε το όνοµα του νέου 
κυβερνήτη, του Πάλµερ. Ακόµα και σε αυτή την περίοδο βρίσκονται ευκαιρίες για πολιτικές 
συνεργασίες.  
 
Στην εφηµερίδα “Ses” στις 18 Ιουνίου 1937, µε τον τίτλο «Πολιτική Κοινότητα» 
αναµεταδίδεται από την εφηµερίδα «Ελευθερία» η είδηση ότι  συστάθηκε από Ε/κύπριους και 
Τ/κύπριους µια πολιτική κοινότητα µε στόχο την υποστήριξη της αυτονοµίας και η οποία εκτός 
της Λευκωσίας θα έχει παραρτήµατα και σε άλλες επαρχίες. Ανάµεσα στα µέλη αυτής της 
Κοινότητας, εξέχον µέλος της οποίας ήταν ο γνωστός δικηγόρος της Λευκωσίας Yannis 
Kleridis, συγκαταλέγονται ο M. Hami πρώην µέλος στο Νοµοθετικό Συµβούλιο, ο αζάς στο 
δήµο Λάρνακας δικηγόρος Bay Celal Şefik, αζάς δήµου Λεµεσού οδοντίατρος  Bay Nazif κι 
άλλοι.  
 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη ήταν η διακοπή από τον ιδιοκτήτη της εφηµερίδας «Söz» µιας 
σειράς άρθρων του Necati Bey που είχε αρχίσει να δηµοσιεύει στις 5 Ιουνίου και 12 Ιουνίου 
1937 σχετικά µε τους πραγµατικούς λόγους της στροφής προς την κοινοτική διοίκηση.  
Αντίδραση υπήρξε και από την εφηµερίδα “Ses”. Στο φύλλο της µε ηµεροµηνία 25 Ιουνίου 
1937 δηµοσιεύεται ένα άρθρο µε τίτλο «Αρχίζει µια πολιτική και πολιτιστική ένωση Ε/κυπρίων 
και Τ/κυπρίων στη θέση της Τουρκο-Αγγλικής συνεργασίας;. Σε αυτό ασκείται κριτική στον 
M. Hami πρώην µέλους στο Νοµοθετικό Συµβούλιο για τη συµµετοχή του στην Πολιτική 
Κοινότητα. 

Το άρθρο που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα “Ses”, υποστηρικτή του κεµαλιστικού τουρκικού 
εθνικισµού µα και η στάση της εφηµερίδας “Söz” είναι ενδεικτικά για την κυρίαρχη τ/κυπριακή 
σκέψη εκείνη την εποχή.  

Το 1937 ιδρύεται από τους Κοµµουνιστές στο Λονδίνο η οργάνωση «Επιτροπή για την 
αυτονοµία της Κύπρου». Η επιτροπή αυτή το 1939 παραδίδει στο Υπουργείο Αποικιών ένα 
µνηµόνιο που ήρθε από την Κύπρο µε 200 υπογραφές και στο οποίο περιέχονται εισηγήσεις 
για βασικές αλλαγές στο σύνταγµα. Κάτι που δεν έγινε όµως αποδεκτό.  

Αργότερα, στον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο Ε/κύπριοι και Τ/κύπριοι υπηρετούν στον αγγλικό 
στρατό σε διάφορα µέτωπα. Λόγω των δύσκολων οικονοµικών συνθηκών στην Κύπρο 
ιδρύονται κοινές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Εξ αιτίας του ζητήµατος της ένωσης η πρώτη 
διάσπαση των κοινών συνδικάτων έγινε τέλη του 1942 µε την ίδρυση της συντεχνίας τ/κυπρίων 
µαραγκών. Αργότερα ακολούθησε µια µεγαλύτερη διάσπαση, το 1945. Πρέπει να τονίσουµε 
ότι η πολιτική της ένωσης που ακολούθησε το ΑΚΕΛ αποτέλεσε το µεγαλύτερο εµπόδιο για 
την πολιτική συνεργασία του µε τους Τ/κύπριους.  


