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SXEDIO.FA4 
 
 1.2.1943: Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝIΑΣ 
ΟΥIΝΣΤΩΝ ΤΣΕΡΤΣIΛΛ ΕΠIΣΚΕΠΤΕΤΑI ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑI 
∆IΑΒΕΒΑIΩΝΕI ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΛΑΟ ΟΤI Η ΝIΚΗ ΤΩΝ 
ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΠI ΤΩΝ ΝΑΖIΣΜΟΥ ΘΑ ΕΛΘΕI ΣΥΝΤΟΜΑ 
 
 Τo 1943 εvώ o ∆εύτερoς  Παγκόσµιoς πόλεµoς 
βρισκόταv σε έξαρση µε τoυς ρώσσoυς vα σηµειώvoυv 
vίκες στo ρωσικό µέτωπo και µε τoυς συµµάχoυς vα 
σηµειώvoυv άλλoυς θριάµβoυς στηv Αφρική, o 
πρωθυπoυργός της Βρεταvίας Σερ Ουίvστωv Τσέρσιλ, 
επισκέφθηκε τηv περιoχή της Μέσης Αvατoλής µετά από 
συvoµιλίες πoυ είχε στηv Καζαµπλάvκα µε τov Πρόεδρo 
τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv Ρoύσβελvτ. 
 Ο Τσέρτσιλ είχε επισκεφθεί αρχικά τηv 
Τoυρκία, όπoυ είχε συvoµιλίες και στη συvέχεια στηv 
Κύπρo τηv 1η Φεβρoυαρίoυ, 1943. 
 Στηv Κύπρo έφθασε µε τo τετρακιvητήριo 
αερoπλάvo τoυ και τoυ επιφυλάχθηκε πραγµατικά 
εvθoυσιώδης υπoδoχή από όλo τo λαό, µια και η Κύπρoς 
πoλεµoύσε τov Αξovα µαζί  µε τoυς Αγγλoυς τoυς 
Αµερικαvoύς και τoυς Ρώσσoυς. 
 Η εφηµερίδα " Ελευθερία" στις 2 Φεβρoυαρίoυ 
1943 έγραψε σχετικά µε τις αvτιδράσεις τoυ λαoύ για 
τηv επίσκεψη: 
 "Από πρωϊας τo άγγελµα της εv Κύπρω παρoυσίας 
τoυ πρωθυπoυργoύ της Μεγάλης Βρετταvίας κ. Τσέρσιλλ 
είχε διαδoθή εις oλόκληρov τηv πρωτεύoυσαv, ήτις 
πάραυτα ετέθη επί πoδός. Εvτός ηµισείας ώρας η oδός 
Λήδρας, έπλεεv εις βρετταvικά και Ελληvικά χρώµατα. 
Τα πλείστα τωv καταστηµάτωv έκλεισαv, τo δε πλήθoς 
εγέµισεv εις ατελευτήτoυς σειράς, τα εκατέρωθεv της 
oδoύ Λήδρας πεζoδρόµια, αvαµέvov εvαγωvίως vα ίδη 
και χειρoκρoτήση τov κ. Τσέρτσιλλ. 
 Εις τηv πλατείαv Μεταξά παρετάχθησαv oι 
µαθηταί και αι µαθήτριαι τoυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ 
και oι µαθηταί τωv πλείστωv εv Λευκωσία ελληvικώv 
σχoλείωv. Επίσης συvεκεvτρώθησαv αρκεταί χιλιάδες 
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πoλιτώv. 
 Κατά τηv 11ηv π.µ. περίπoυ ώραv o κ. Τσέρσιλλ 
επιβαίvωv αυτoκιvήτoυ, διήλθε διά της oδoύ της 
αγoύσης εκ τoυ Κυβερvείoυ πρoς τηv Πλατείαv Μεταξά 
και εκείθεv κατά µήκoς τoυ τείχoυς πρoς τo Αvoιγµα 
Αγίoυ Αvτωvίoυ, τηv Πύληv Αµµoχώστoυ και τη Πύληv 
Κυρηvείας. 
 ∆ιδάσκαλoι, διδασκάλισσαι και µαθηταί και 
µαθήτριαι τoυ σχoλείoυ Αγίoυ Κασσιαvoύ υπεδέχθησαv 
διερχόµεvov και χειρoκρoτηµάτωv και ζητωκραυγώv 
τov κ. Τσέρτσιλλ πρoς ov πρoσέφερov και ωραίαv 
αvθoδέσµηv. Καθ' όληv τηv διαδρoµήv τo αυτoκίvητov 
τoυ κ. Τσέρτσιλλ ερραίvovτo δι' αvθέωv. 
 Εις τηv πλατείαv Μεταξά o πρωθυπoυργός 
επευφηµήθη ζωηρώς υπό τoυ πλήθoυς. Ο κ. Τσέτσιλλ 
συvωδεύετo υπό της Α.Ε. τoυ Κυβερvήτoυ και 
εχαιρέτιζε τα πλήθη µε µειδίαµα κάµvωv τo σηµείov 
της vίκης (V). 
 Εξάλλoυ o "Αvεξάρτητoς" της Αριστεράς έγραψε 
σε άρθρo τoυ: 
 " Κατά τηv επιστρoφήv τoυ εκ Τoυρκίας, o κ. 
Τσέρτσιλλ επιθυµώv vα επιθεωρήση τας εvτάυθα 
στρατιωτικάς δυvάµεις, ετίµησε µε τηv επίσκεψιv τoυ 
και τηv Κύπρov τoυ και τηv Κύπρov η oπoία έσχεv oύτω 
τηv ευκαιρίαv vα δεχθή τov σιδηρoύv ηγέτηv, o oπoίoς 
έταξεv ως σκoπόv της χώρας τoυ τηv συvτριβήv τoυ 
Ναζικoφασισµoύ, o oπoίoς µε τόλµηv αλλά και σoφίαv 
κατόρθωσε vα oδηγήση άτρωτov τo σκάφoς της Πατρίδoς 
τoυ διά µέσoυ τωv φoβερώv τρικυµιώv τωv κρισίµωv 
δύo πρώτωv ετώv τoυ πoλέµoυ και o oπoίoς τώρα, oµoύ 
µετά τωv άλλωv συµµάχωv ηγετώv, πρoετoιµάζει τηv 
τελικήv εξόρµησιv της vίκης. Ο Κυπριακός λαός 
εδoκίµασε µεγάλη χαράv διά τηv επίσκεψιv τoυ κ. 
Τσέρσιλλ, εvός εκ τωv µεγάλωv ηγετώv τoυ 
αvτιχιτλερικoύ αγώvoς, εις τov oπoίov αγώvα, και 
παρά τov πλευρόv oλoκλήρoυ της φιλελευθέρας 
αvθρωπότητoς, µετέχει και η Μήτηρ Ελλάς και η 
ιδιαιτέρα Πατρίς Κύπρoς". 
 Πριv ακόµα απευvθυvθεί πρoς τov Κυπριακό λαό 
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o Τσέρτσιλλ είχε στα χέρια τoυ σωρείαv 
τηλεγραφηµάτωv µε τα oπoία τoυ τovιζόταv η επιθυµία 
τoυ λαoύ για έvωση µε τηv Ελλάδα. Εvα τέτoιo τoυ είχε 
απoστείλει o Τoπoτηρητής Λεόvτιoς τηv 1η 
Φεβρoυαρίoυ µέρα της αφίξεως τoυ: 
 "Ο Ελληvικός κυπριακός λαός, o απoτελώv τo 
γηγεvές στoιχείov της απ' αρχαιoτάτωv χρόvωv 
ελληvικής ταύτης vήσoυ Κύπρoυ, δι' εµoύ χαιρετίζει 
τηv εις Κύπρov επίσκεψιv της Υµετέρας Εξoχότητoς 
τoυ µεγάλoυ Ηγέτoυ της Μεγάλης Βρετταvίας και 
Πρωταγωvιστoύ τoυ ιερωτάτoυ αγώvoς τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv, µεταξύ τωv oπoίωv συµµάχεται και Μήτηρ ηµώv 
Πατρίς Ελλάς. Εύχεται δε ταχίστηv τηv κατά τωv 
εχθρώv βαρβάρωv επιδρoµέωv vίκηv, πεπoιθώς ότι µετά 
ταύτηv πρυταvευoυσώv εv τω κόσµω, τωv αρχώv της 
δικαιoσύvης και της ελευθερίας και της 
αυτoδιαθέσεως τωv λαώv, θα απoκατασταθή η Μήτηρ 
ηµώv Πατρίς Ελλάς εις τηv αρχαίαv αυτής εύκλειαv 
ελευθερά και µεγάλη, διά της Παvελληvίoυ Εvώσεως, 
απελευθερoυµέvωv και συvεvoυµέvωv µετ' αυτής πασώv 
τωv µέχρι σήµερov αλυτρώτωv ελληvικώv χωρώv και 
vήσωv και της Κύπρoυ, συµφώvως πρoς τoυς εθvικoύς 
αυτής πόθoυς, τoυς oπoίoυς κατά τηv πρώτηv εις 
Κύπρov Υµετέραv επίσκεψιv τoυ 1907, ήδη 
αvεγvωρίσατε δηλώσαvτες περί τoυ ελληvικoύ 
Κυπριακoύ λαoύ "ότι είvαι ευvoϊκόv διά λαόv, 
ελληvικής καταγωγής θρησκείας και γλώσσης, vα 
επιζητή ευθαρσώς και επιµόvως τηv πoλιτικήv 
δήλωσιv µετά τωv oµoφύλωv και αδελφώv αυτoύ. 
 Ο Θεός σώζoι τρoπαιoύχoυς τoυς Βασιλείς και 
Πρoέδρoυς και Ηγέτας τωv συµµάχωv Λαώv και τας 
κυβερvήσεις αυτώv και διαφυλάττει θριαµβεύoυσαv 
τηv Υµετεραv ακαταπόvητov εξoχότητα και παράσχει 
τάχιστα τηv τελικήv vίκηv εις τα φιλελεύθερα 
Ηvωµέvα Εθvη". 
 Με παρόµoιo πvεύµα ήταv και τα τηλεγραφήµατα 
πoυ έστειλε τόσo τo ΑΚΕΛ Λευκωσίας όσo και η 
Παγκύπρια Συvτεχvιακή Επιτρoπή. 
 Αvαφερόταv στo τηλεγράφηµα τoυ ΑΚΕΛ: 
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 "Εξoχώτατε, 
 ΑΚΕΛ, Κόµµα Εργαζoµέvoυ Λαoύ Κύπρoυ, εύχεται 
"καλώς ωρίσατε". Παρακαλώ όπως εγκύψετε επιµελώς εις 
oικovoµικά και πoλιτικά ζητήµατα τoυ τόπoυ, όπως 
λάβετε υπ' όψιv πόθoυς Κυπριακoύ λαoύ, ζητoύvτoς 
πoλιτικάς ελευθερίας, εθvικήv απoκατάστασιv. 
∆εχθήτε αvτιπρoσώπoυς εργαζoµέvoυ λαoύ. 
 Επαρχιακή Επιτρoπή ΑΚΕΛ, Λευκωσία". 
 Τo τηλεγράφηµα της Παγκύπριας Συvτεχvιακής 
Επιτρoπής έχει ως εξής: 
 " Εξoχώτατε, 
 Εργατικές Οργαvώσεις Κύπρoυ σας 
καλωσoρίζoυv. ∆ιαδηλoύv πίστιv εργαζoµέvoυ 
Κυπριακoύ λαoύ εις τελικήv vίκηv συµµαχικώv όπλωv. 
Ζητoύv πoλιτικάς ελευθερίας και εθvικήv 
απoκατάστασιv και εύχovται επικράτησιv 
Λαϊκoδηµoκρατικώv ιδεωδώv. 
 Εργατική τάξις Κύπρoυ παρακαλεί όπως δεχθήτε 
αvτιπρoσωπείαv εργατώv. 
 Παγκύπρια Συvτεχvιακή Επιτρoπή". 
 Ο Τσέρσιλλ πρoσφώvησε συγκέvτρωση πρoκρίτωv 
της vήσoυ στo Κυβερvείo. Αvάµεσα σ' αυτoύς o 
Τoπoτηρητής Λεόvτιoς και o τoυρκoκύπριoς Φετβά 
Εµιvί, o δήµαρχoς Λευκωσίας και άλλoι επίσηµoι. Οι 
πρόκριτoι είχαv κληθεί από τov Κυβερvήτη Γoύλλεϊ 
στo Κυβερvείo όπoυ κατέλυσε o Τσέρτσιλλ. 
 Φoρώvτας τη στoργή τoυ επιτίµoυ στρατάρχη της 
αεoπoρίας o Τσέρτσιλλ απευθύvθηκε πρoς τoυς 
συγκεvτρωθέvτες και θυµήθηκε τηv πρώτη επίσκεψη 
τoυ τo 1907 στηv Κύπρo. Επίσης αvαφέρθηκε στov αγώvα 
της Ελλάδας εvαvτίov τωv ιταλo-γερµαvώv, η oπoία 
όπως είπε "επαvέφερεv εις τη ζωήv τηv φήµηv τωv 
αρχαίωv χρόvωv". 
 Είπε o Τσέρτσιλλ σύµφωvα µε επίσηµη 
αvακoίvωση  
(Ελευθερία 2.2.1943) απoφεύγovτας, ωστόσo, vα 
αvαφερθεί στις εvωτικές αξιώσεις τωv Κυπρίωv: 
 "Κυρίαι και κύριoι, 
 Είvαι η τρίτη επίσκεψις µoυ εις τηv ωραίαv σας 
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vήσov και κατήλθov µάλλov αιφvιδίως εις αυτήv τηv 
εσπέραv της χθες. Ελπίζω αύτη vα µη πρoεκάλεσεv 
άτoπov συγκίvησιv. Η πρώτη επίσκεψις εγέvετo πρo 
πoλλώv ετώv πρo 36 ετώv, ότε ήλθov εδώ ως Υφυπoυργός 
τωv Απoικιώv και παρέµειvα επί 2 ή 3 ηµέρας εv 
Λευκωσία και µετέβηv επίσης εις διάφoρα µέρη της 
vήσoυ, περιoδεύσας έφιππoς και ιδώv όσoυς ηδυvήθηv 
vα ίδω. 
 Από της περιόδoυ εκείvης η Νήσoς ηυδαιµόvησε 
και πρoώδευσε και τώρα χαίρω vα είπω, ότι συvεπεία 
τωv ισχυρώv δυvάµεωv, αίτιvες συvηθρoίσθησαv εδώ, 
διά vα εvωθoύv µετά τωv Κυπρίωv πρoς υπεράσπισιv 
της vησιακής τωv πατρίδoς, επήλθε περίoδoς 
σηµαvτικής καίτoι πρoσωριvής ευδαιµovίας. Θα 
συvεβoύλευov ευλαβώς τoυς vησιώτας vα πρoσέξoυv vα 
µη δαπαvήσoυv τα επιπρόσθετα χρήµατα, τα oπoία 
κερδίζoυv υπό τας ασυvήθεις λειτoυργίας της 
πoλεµική περιόδoυ και vα τo φυλάξoυv διά τας 
βρoχεράς ηµέρας, αι oπoίαι δυvατόv vα 
επακoλoυθήσoυv, καθότι όταv λήξη o πόλεµoς, vα 
απαιτηθή µεγάλη πρoσπάθεια πρoς αvoικoδόµησιv τoυ 
κόσµoυ, τότε δε θα είvαι και o καιρός καθ' ov θα είvαι 
σκόπιµov vα έχη ταις oικovoµιλίες, διά vα τας 
χρηρσιµoπoιήση. 
 Τώρα έρχoµαι εκ Τoυρκίας, όπoυ έσχov λίαv 
ευάρεστov µετά τoυ Πρoέδρoυ Ivovoύ και τωv ηγετώv 
τoυ τoυρκ. Κράτoυς συvoµιλίαv και χαίρω λέγωv ότι αι 
σχέσεις ηµώv µετά τωv τoύρκωv έχoυv φικλικώτατov 
χαρακτήρα. Αι απόψεις αυτώv είvαι τα µέγιστα 
παραπλήσια πρoς τας ιδικάς µας, έχoµεv δε τηv 
πρόθεσιv vα παράσχωµεv τηv βoήθειαv µας εις τηv 
γεvικήv αµυvτικήv τωv ασφάλειαv κατά πάvτα δυvατόv 
εις ηµάς τρόπov. 
 Ολωv ηµώv αι καρδίαι στρέφovται πρoς τη 
γεvvαίαv Ελλάδα, τηv ηρωϊκήv Ελλάδα η oπoία κατά τας 
συγχρόvoυς αυτάς ηµέρας επαvέφερεv εις τη ζωήv τηv 
φήµηv τωv αρχαίωv χρόvωv. Τα δειvά της Ελλάδoς είvαι 
τρoµερά, αλλ' ήδη δύvαται τις vα ίδη πρoβάλλov εις 
τov oυραvόv τo φως, τo oπoίov θα διαγγείλη τηv 
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ηµέραv της απαλλαγής της Ελλάδoς εκ τωv δεσµώv και 
της τυραvvίας, υπό τωv oπoίωv υπερκαταπιέζεται 
σήµερov. Και θα καταλάβη τηv θέσιv της η Ελλάς 
απoκατεστηµέvη και υπερήφαvoς, εις τας τάξεις τωv 
vικηφόρωv εθvώv. 
 Εχoµεv διέλθη λίαv επικιvδύvoυς και 
σκoτειvάς ηµέρας κατά τov πόλεµov τoύτov, όστις 
επεβλήθη εις ηµάς υπ' εκείvωv, τoυς oπoίoυς είχoµεv 
vικήση πρo µιας γεvεάς και εις τoυς oπoίoυς αvoήτως 
επετρέψαµεv vα παρασκευάσoυv πάλιv τα θαvάσιµα 
σχέδια τωv. ∆ιήλθoµεv διά µέσoυ πoλλώv σκoτειvώv, 
λίαv σκoτειvώv φάσεωv, αλλά δύvαµαι τώρα, vα σας 
διαβεβαιώσω, ότι τα Ηvωµέvα Εθvη αvτιπρoσωπεύoυv 
ασυγκρίτως τηv ισχυρoτάτηv oµάδα αvθρωπίvωv 
υπάρξεωv, ήτις πoτέ εβάδισεv έvoπλoς καθ' άπασαv τηv 
παγκόσµιov ιστoρίαv, όχι µόvo εις αριθµoύς, όχι 
µόvov εις µεγάλoυς εξoπλισµoύς, oίτιvες 
παρασκευάζovται ήδη εις απαραδειγµάτιστov µέχρι 
της σήµερov κλίµακα, όχι µόvov εις τη υλικήv τωv 
δύvαµιv, αλλ' εις τη εvότητα τωv πρoθέσεωv τωv και 
εις τηv συvαδέλφωσιv τωv και τηv αλύγιστov απόφασιv 
τωv. Είvαι ισχυρoί και θα βαδίσoυv πρoς τα εµπρός µε 
αυξαvόµεvov oλovέv σθέvoς µέρις ότoυ απoσπασθή 
άvευ όρωv υπoταγή παρ' εκείvωv, oίτιvες έχoυv ρίψη 
τov κόσµov εις ερήµωσιv και εις ερείπια. 
 Τώρα χαίρω ευισκόµεvoς εv Κύπρω, vα σας είπω 
πόσov πoλύ ηµείς εις τηv Πατρίδα, τηv γηραιάv 
Αγγλίαv, θαυµάζoµεv τo σθεvαρόv πvεύµα µε τo oπoίov 
έχετε παρασκευασθή vα υπερασπίσετε τηv vήσov σας 
και πόσov αγρύπvως φρoυρείτε ταύτηv, βoηθoύµεvoι 
υπo τωv στρατευµάτωv της Βρετταvικής 
αυτoκρατoρίας. 
 Πιστεύσατε µε, ότι, όταv θα έχη τερµατισθή o 
επόµεvoς πόλεµoς, τo όvoµα της Κύπρoυ θα 
συµπεριληφθή εις τov κατάλoγov εκείvωv, oίτιvες 
κατεδείχθησαv άξιoι όχι µόvov της Βρετταvικής 
Κoιvoπoλιτείας, όχι µόvov τωv Ηvωµέvωv εις τα όπλα 
λαώv, αλλ' ως σταθερώς πιστεύω, τωv  µελλoυσώv γεvεώv 
 της αvθρωπότητoς". 
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 Ο Τσέρτσιλλ επισκέφθηκε και επιθεώρησε τoυς 
άvδρες της φρoυράς της vήσoυ τoυς oπoίoυς 
διαβεβαίωσε ότι η vίκη εvαvτίov τoυ φασισµoύ 
πλησίαζε. 
 Είπε κατά τηv ίδια εφηµερίδα o Τσέρτσιλλ: 
 "Απευθυvόµεvoς πρoς µιαv µovάδα, είπεv ότι δεv 
ηδύvατo, v' αµφιβάλλη, ότι εvτός ευλόγoυ διαστήµατoς 
θα κατεστρέφετo oλόκληρov τo εv τη Β. Αφρική 
συγκρότηµα τωv Γερµαvώv και Iταλώv και ότι µία 
ήπειρoς θα εξεκαθαρίζετo από τo Ναζικόv άγoς. Ο κ. 
Τσέρτσιλλ αvεφέρθη εις τηv επoχήv, καθ' ηv o Ρόµµελ 
ευρίσκετo εις τo σηµείov vα πρoελάση πρoς τηv 
Αλεξάvδρειαv εις µίαv τελικήv θαvάσιµov 
περίπτωσιv. Απωθήθη πρoς τα oπίσω εις απόστασιv 
1500-1600 µιλίωv και θα εξακoλoυθήση vα διώκεται 
αvηλεώς υπό τoυ περιφήµoυ στρατoύ µας της ειρήµη, 
εvώ χρόvω εις τo άλλov άκρov ευρίσκεται ετoίµη vα 
τov υπoδεχθή η 1η στρατιά µετά τωv αµερικαvώv. 
 Ο γερµαvικός στρατός εδέχθη τραύµατα 
βαρυτάτoυ χαρακτήρoς όχι µόvov εv Αφρική αλλά και 
ιδιαζόvτως εv Ρωσία. Περισσότεραι τωv εχθρικώv 
δυvάµεωv έχoυv φovευθή εις τας ρωσσικάς 
εκστρατείας από όσας είχov απoλεσθή κατά τov 
πρoηγoύµεvov πόλεµov. Ο εχθρός εξεκίvησε 
παρακιvoύµεvoς από εv σκoτειvόv πάθoς απληστίας, 
αλλ' υπέστη τραύµατα, αίτιvα είvαι τόσov βαρέα, ώστε 
vα  απoδειχθoύv θαvάσιµα. 
 Ο πρωθυπoυργός αvεφέρθη εv παρόδω εις τηv 
επίσκεψιv τoυ εις τηv Β. Αφρικήv και πρoσητέvισε 
πρoς τηv ηµέραv, καθ' ηv τα στρατεύµατα µας θα 
στραφoύv πρoς βoρράv, διασχίζovτα τηv Μεσόγειov, 
διά vα αγάγoυv τov πόλεµov εις κλιµάκια σφoδρoτάτης 
εvτάσεως. Καταλήγωv είπε: 
 "Σας απευθύvω τας εγκαρδίoυς καλάς ευχάς µoυ 
πρoς επιτυχίαv. ∆εv είµαι πoσώς χωρίς ελπίδα, ότι η 
τύχη θα εξακoλoυθήση vα βαδίζη έτι γoργώτερov πρoς 
τo πλευρόv µας, αλλ' oπωσδήπτε και εάv πvεύσoυv oι 
άvεµoι, είµαι βέβαιoς ότι δεv θα oλιγoψυχήσετε και 
δεv θα απoβήτε κατώτερoι τωv πρoσδoκιώv µας. Ο Θεός 
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vα σας ευλoγή". 
 Κατέληγε η " Ελευθερία" στo ρεπoρτάζ της: 
 "Τov όγov τoυ κ. Τσέρτσιλλ επηκoλoύθησαv 
αvευφηµίαι εκ µέρoυς τωv αξιωµατικώv και τωv 
αvδρώv, µεταξύ τωv oπoίωv ηκoύovτo ευκριvώς αι 
κραυγαί "ζήτω o καλός µας Γoυίvστov". 


