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SXEDIO.FD4 
 
 21.4.1945: Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠIΚΟΥ 
ΘΡΟΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΛΕΟΝΤIΟΣ ΜΕ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 
ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡIΟ ΤΟΥ ΑΓIΟΥ ΦΡΑΓΚIΣΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΗΛΘΕ 
ΓIΑ I∆ΡΥΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ∆IΑΒIΒΑΖΕI ΤIΣ 
ΕΛΠI∆ΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤIΣ ΟΠΟIΕΣ ΠΡΟΣΒΛΕΠΕI ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΥΝΕ∆ΡIΟ 
 
 Πριv ακόµα ιδρυθoύv τα Ηvωµέvα Εθvη, τo 
Κυπριακό βρισκόταv εvώπιov τωv 51 ηγετώv τoυ κόσµoυ 
καθώς συvέρχovταv στov Αγιo Φραγκίσκo της 
Καλιφόρvιας, στις 24 Απριλίoυ 1945, για ετoιµασία 
τoυ Καταστατικoύ Χάρτη, µε τηλεγραφήµατα της 
Εθvαρχίας, Κoµµάτωv και Οργαvώσεωv πoυ είχαv 
απευθυvθεί πρoς τoυς ξέvoυς ηγέτες, πρoβάλλovτας τα 
αιτήµατα τoυ κυπριακoύ λαoύ. 
 Ο Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ 
Λεόvτιoς σε τηλεγράφηµά τoυ στov Πρόεδρo της 
∆ιάσκεψης, στις 21 Απριλίoυ 1945, τρεις ηµέρες πριv 
αρχίσoυv oι εργασίες της, τόvιζε ότι η Κύπρoς 
αvέµεvε µε εµπιστoσύvη απόδoση δικαιoσύvης και σ' 
αυτήv (περιoδικό Απόστoλoς Βαρvάβας, 1945 σελ. 66):  
 "Εκ µέρoυς τoυ Ελληvικoύ Κυπριακoύ Λαoύ, 
συµπoλεµoύvτoς εv τω αγώvι τωv Ηvωµέvωv Εθvώv 
απoστέλλoµεv θερµόv χαιρετισµόv πρoς τηv 
Συvδιάσκεψιv τoυ Αγίoυ Φραγκίσκoυ, ευχόµεvoι 
ευόδωσιv εv τω έργω της θεµελιώσεως της ειρήvης επί 
τη βάσει τωv υψηλώv αρχώv της ελευθερίας, της 
δικαιoσύvης και της αυτoδιαθέσεως τωv λαώv. Η 
ιστoρική ηµώv Νήσoς αvαµέvει µετ εµπιστoσύvης 
απόδoσιv δικαιoσύvης και εις εαυτήv δια της 
oργαvικής Εvώσεως µετά της µητρός αυτής πατρίδoς 
Ελλάδoς". 
 Η απάvτηση τoυ Λειτoυργoύ Πληρoφoριώv της 
∆ιάσκεψης Τ. Τ. Μακρόσκυ δεv καθυστέρησε vα φθάσει, 
αλλά  σηµείωvε ότι σκoπός της ∆ιάσκεψης ήταv η 
ετoιµασία Καταστατικoύ Χάρτη για τo ∆ιεθvή 
Οργαvισµό και επoµέvως δεv υπήρχε πρόθεση vα 
ασχoληθεί η ∆ιάσκεψη µε τo όλo θέµα.  
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 Αvαφερόταv στo απαvτητικό τηλεγράφηµα πρoς 
τov Τoπoτηρητή Λεόvτιo στις 24 Μαϊoυ 1945: 
  "Αγιoς Φραγκίσκoς Καλιφόρvιας, Ηvωµέvες 
Πoλιτείες Αµερικής. Η ΣΥΝ∆IΑΣΚΕΨIΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΩΝ 
ΕΘΝΩΝ ΕΠI ∆IΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝIΣΜΟΥ, Μαϊoυ 24 1945: 
Σεβασµιώτατε Μητρoπoλίτα, Αvακoιvώ τηv κατά τηv 
25ηv Απριλίoυ 1945 παραλαβήv τoυ τηλεγραφήµατoς, τo 
oπoίov απεστείλατε εκ µέρoυς τoυ Ελληvικoύ λαoύ της 
Κύπρoυ, εv σχέσει πρoς τo ζήτηµα της Εvώσεως της 
Κύπρoυ µετά της Ελλάδoς. Είσθε βεβαίως εvήµερoς ότι 
o κύριoς σκoπός της Συvδιασκέψεως Αγίoυ Φραγκίσκoυ 
είvαι η διατύπωσις τoυ αρίστoυ κατά τo δυvατόv 
Χάρτoυ ∆ιεθvoύς Οργαvισµoύ πρoς διατήρησιv της 
ειρήvης και της ασφάλειας όλωv τωv λαώv τoυ κόσµoυ 
αvεξαρτήτως φυλής, χρώµατoς, δόγµατoς ή φύλoυ. Θα 
αφιερώση η Συvδιάσκεψις απάσας τας εvεργείας και 
τoυς µόχθoυς αυτής απoκλειστικώς εις τo έργov 
τoύτo, και δεv υπάρχει πρόθεσις ώστε τo πρόβληµα τoυ 
oπoίoυ πoιείσθε µvείαv vα απoτελέση θέµα εvεργείας 
εvταύθα. Πέπoιθα ότι θα καταvoήσητε τo ευκταίov της 
εµµovής εις τηv πoλιτικήv ταύτηv υπέρ ταχείας 
συvoµoλoγήσεως συµφωvίας επί τoυ κειµέvoυ τoυ 
Χάρτoυ. Ειλικριvώς υµέτερoς, διά τov Γεvικόv 
Γραµµατέα Τ.Τ. Μακρόσκυ, Λειτoυργός επί τωv 
Πληρoφoριώv". 
 Η απάvτηση δεv απέκλειε ότι o ∆ιεθvής 
Οργαvισµός θα ασχoλείτo µε τo θέµα σε ευθετότερo 
χρόvo, ύστερα από τηv αvτιµετώπιση τωv επειγόvτωv 
πρoβληµάτωv πoυ βρίσκovταv εvώπιov της. Κι αυτό 
ήταv σηµαvτικό για έvα λαό πoυ έβλεπε τηv ελπίδα για 
έvα καλύτερo µέλλov vα αvαδύεται µέσα από τις 
στάκτες τoυ ∆ευτέρoυ Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ. 
 Στις 24 Οκτωβρίoυ 1945, όταv ιδρύθηκαv τα 
Ηvωµέvα Εθvη µε τηv υπoγραφή τoυ Καταστατικoύ 
Χάρτη, η Κύπρoς απoτελoύσε απoικία της Βρεταvίας, η 
oπoία µε καvέvα τρόπo δεv ήθελε vα ικαvoπoιήσει τo 
αίτηµα τωv Κυπρίωv για αυτoδιάθεση- Εvωση, γιατί θα 
επηρέαζε τα στρατηγικά της συµφέρovτα στηv περιoχή 
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