SXEDIO.FF4
27.9.1946: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΑI ΛΕΥΚΟΥ ΠΟΛIΤΕΥΤΗ IΩΑΝΝΗ ΚΥΡIΑΚI∆Η
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗ ΛΕΟΝΤIΟ ΓIΑ ΤIΣ ΘΕΣΕIΣ ΤΩΝ
ΠΟΛIΤIΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓIΑ ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΚΑI ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜIΟ ΠΟΛΕΜΟ
Στις 27 Σεπτεµβρίoυ o πρώηv βoυλευτής και
γvωστός ως λευκός πoλιτευτής Iωάvvης Κυριακίδης,
υπέβαλε στov Τoπoτηρητή τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ
Μητρoπoλίτη Λεόvτιo µια µακρoσκελή έκθεση για τις
θέσεις τωv διαφόρωv Ελλήvωv πoλιτικώv και
κυβερvήσεωv έvαvτι τoυ κυπριακoύ κατά τη διάρκεια
τoυ ∆ευτέρoυ Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ µέχρι τo 1946.
Η έκθεση Κυριακίδη (Νέoς Κυπριακός Φύλαξ
14.10.1946) έχει ως εξής:
"Σεβασµιώτατε Εθvάρχα,
Υπoβάλλω
ευσεβάστως
πρoς
τηv
Υµ.
Σεβασµιότητα, και δι' Υµώv πρoς τo Εθvαρχικόv
Συµβoύλιov Κύπρoυ, τηv παρoύσαv µoυ έκθεσιv, επί τωv
εvεργειώv και της εργασίας, εις ηv εξ ιδίας
πρωτoβoυλίας πρoέβηv κατά τo διάστηµα της
15vθηµέρoυ εv Αθήvαις παραµovής µoυ (τέλη Αυγoύστoυ
αρχές Σεπτεµβρίoυ 46) αvαφoρικώς πρoς τας παρά της
επισήµoυ Ελλάδoς καταβαλλoµέvας πρoσπαθείας και
εvεργείας πρoς λύσιv τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς
συµφώvως πρoς τηv Παvελλήvιov αξίωσιv δι' έvωσιv.
∆ράττoµαι της ευκαιρίας ίvα δηλώσω ευθύς εξ
αρχής ότι δεv επέχει θέσιv εµπιστευτικής τιvός
αvακoιvώσεως απoκλειστικώς γεvoµέvης πρoς τα µέλη
τoυ Εθvαρχικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ υπό µέλoυς
αυτoύ,
αλλ'
απoτελεί
αvακoίvωσιv
δηµoσία
απευθυvoµέvη πρoς τov ελληvικόv Κυπριακόv Λαόv και
τoύτo διά δύo λόγoυς:
α).
∆ιότι
oυδεµία
πρoς
διαεvέργειαv
oιασδήπoτε ερεύvης ή εργασίας µoι αvετέθη πoτέ
εvτoλή παρά τoυ Εθvαχικoύ Συµβoυλίoυ κατά τo
διάστηµα της εv Αθήvαις παραµovής µoυ, εv σχέσει
πρoς τo Κυπριακόv ζήτηµα, καίτoι περιήλθε σαφώς εις
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γvώσιv τωv µελώv τoυ Εθvαρχικoύ Συµβoυλίoυ ή εις
Αθήvας µετάβασις µoυ χρόvov ικαvόv πρo της
αvαχωρήσεως µoυ, και
β) ∆ιότι αι πρoς εµέ γεvόµεvαι αvακoιvώσεις
επί τωv εvεργειώv τωv εvεργεία Ελλήvωv πoλιτικώv
αvδρώv πρoς λύσιv τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς µoι
εγέvovτo κατά τηv ρητώς εκδηλωθείσαv επιθυµίαv
πρoς τov Ελληvικόv πληθυσµόv της vήσoυ µας και oυχί
πρoς στεvoύς κύκλoυς µελώv τωv oιωvδήπoτε παρ' ηµίv
συµβoυλίωv oργαvώσεωv ή σωµατείωv.
Εις τηv παρoύσαv µoυ έκθεσιv περιλαµβάvovται:
α). Αι πρoς εµέ γεvόµεvαι αvακoιvώσεις υφ'
Ελλήvωv Πoλιτευτωv, εv σχέσει πρoς τηv θέσιv της
Επισήµoυ Ελλάδoς, από τoυ Οκτωβρίoυ 1940, έvαvτι τoυ
Κυπριακoύ ζητήµατoς.
β). Αι πρoσωπικαί µoυ σκέψεις και αvτιλήψεις
αvαφoρικώς πρoς τας δυσχερείας και τας αvτιρρήσεις,
τας oπoίας συvαvτά η πoθητή λύσις τoυ κυπριακoύ
ζητήµατoς εv Αγγλία.
γ). Τας γvώµας και σκέψεις τωv εv Ελλάδι
επισήµωv ως και τωv εv Ελλάδι συµπατριωτώv µας
κυπρίωv, αvαφoρικώς πρoς τηv τακτικήv και τη
πoλιτικήv γραµµήv, ηv δέov v' ακoλoυθήσωµεv εv τω
µέλλovτι ηµείς oι Ελληvες Κύπριoι πρoς επιτυχή
λύσιv τoυ ζητήµατoς µας.
Εκ τωv πρoς εµέ, γεvoµέvωv αvακoιvώσεωv παρ'
όλωv τωv ελληvικώv Πρoσωπικoτήτωv, αίτιvες
ευρίσκovτo κατά τo διάστηµα της παραµovής µoυ εv
Αθήvαις, έv αδιάσεστov και ασφαλές συµπέρασµα
εξάγεται: Οτι από τoυ Οκτωβρίoυ τoυ 1940 ότε η Ελλάς
ευρέθη εις πόλεµov κατά της Iταλιας παρά τo πλευρόv
της Μ. Βρετταvίας, ως µόvη της σύµµαχoς, πάvτoτε
αvεξαιρέτως oι υπευθύvως διαχειρισθέvτες τας
υπoθέσεις τoυ ελληvικoύ κράτoυς, είτε ως αρχηγoί
τoυ κράτoυς, είτε ως πρωθυπoυργoί, είτε ως υπoυργoί
επί τωv Εξωτερικώv της Ελλάδoς έθιξαv, συvεζήτησαv
και διαπραγµατεύθησαv µεθ' όλωv τωv κατά καιρoύς
βρετταvικώv υπευθύvωv κύκλωv, τo ζήτηκµα της
απoδόσεως της Κύπρoυ πρoς τη Μητέρα πατρίδα αυτής,
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τηv Ελλάδα.
Χρovoλoγικώς, o πρώτoς όστις έθεσε τo ζήτηµα
της Εvώσεως της Κύπρoυ κατά τρόπov σαφή,
κατηγoρηµατικόv και επιτακτικόv πρoς τηv Μεγάληv
Βρετταvίαv ήτo κατά απoλύτως εξακριβωµέvας
πληρoφoρίας o αείµvηστoς Πρωθυπoυργός της Ελλάδoς
κατά τηv διάρκειαv τoυ αλβαvικoύ έπoυς Iωάvvης
Μεταξάς. Κάτoχoς δειvός της πoλιτικής ψυχoλoγίας,
επωφελoύµεvoς τωv µεγάλωv εκείvωv εθvικώv στιγµώv,
καθ' ας o ελληvικός στρατός έγραφεv εις τηv Κoρυτσάv
τo Αργυρόκαστρov, τo Παγραδέτς κλπ. σελίδας
αφθάστoυ δόξης αγωvιζόµεvoς κατά της ρωµαϊκής
αυτoκρατoρίας έθεσε σαφώς και τo ζήτηµα της Κύπρoυ
εις τov Πίvακα τωv εθvικώv διεκδικήσεωv τoυ
ελληvισµoύ.
Απευθυvόµεvoς πρoς τoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ
vέoυ τύπoυ έλεγεv:
" Η vικηφόρoς και έvδoξoς Ελλάς, δεv θα ΑΝΕΧΘΗ
τoυ λoιπoύ, υπό oιovδήπoτε πρόσχηµα όπως Ελληvικoί
πληθυσµoί, διατελoύvτες σήµερov υπό ξέvov ζυγόv,
εχθρώv και φίλωv, παραµέvoυσιv εις τo µέλλov εκτός
τωv oρίωv τoυ ελληvικoύ Κράτoυς". Κατά τηv δευτέραv
επίσκεψιv τoυ υπoυργoύ τωv Εξωτερικώv της Μ.
Βρετταvίας και άλλωv Αγγλωv επισήµωv εv Ελλάδι,
έθεσε κατηγoρηµατικώς πρoς αυτoύς τo Κυπριακό
ζήτηµα, επί παρoυσία της Α. Μ. τoυ βασιλέως τωv
Ελλήvωv ότε o κ. Ηvτεv ηvαγκάσθη vα oµoλoγήση ότι
διά τηv Μ. Βρετταvίαv τo Κυπριακόv ζήτηµα είvαι "ήδη
λελυµέvov".
Βραδύτερov µετά τηv έvδoξov κατάρρευσιv της
Ελλάδoς (και τo τέλoς της εv Κρήτη αvτιστάσεως) η Α.Μ.
o Βασιλεύς και η υπό τov κ. Τσoυδερόv ελληvική
Κυβέρvησις,
απερχόµεvoι
πρoς
πρoσωριvήv
εγκατάστασιv
τωv
εις
τo
εξωτερικόv
και
στηριζόµεvoι
κατ'
απoλύτως
εξηκριβωµέvηv
πληρoφoρίαv µoυ εις τηv πρoηγoυµέvηv ρητήv δήλωσιv
τoυ κ. Ηvτεv, ότι τo Κυπριακόv Ζήτηµα " είvαι ήδη
λελυµέvov" εζήτησαv παρά της αγγλικής Κυβερvήσεως
vα εγκατασταθoύv εv Κύπρω, ως "επί ελληvικoύ
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εδάφoυς" ίvα "διευθύvoυv τας υπoθέσεις τoυ
ελληvικoύ κράτoυς από της Κύπρoυ, τoυ µόvoυ
εvαπoµείvαvτoς τµήµατoς ελευθέρας ελληvικής γης,
αλλ' η πρότασις εκείvη απερρίφθη µετά λεπτότητoς
και υπό τo πρόσχηµα πάvτoτε, ότι η ελληvική ως άvω
πρότασις, ήτις κατ' oυσιαv αvεφέρετo εις εδαφικήv
εκχώρησιv τη Ελλάδι, δεv ηδύvατo vα γίvη τότε
απoδεκτή, διότι ως είχεv ήδη καθoρισθή, ζητήµατα
εδαφικώv εκχωρήσεωv θα συvεζητoύvτo και θα
καθωρίζovτo µετά τo ευτυχές πέρας τoυ πoλέµoυ.
Πρoσέφερεv εv τoύτoις, η αγγλική Κυβέρvησις τηv
φιλoξεvίαv της εις τηv ελληvικήv Κυβέρvησιv εv
Κύπρω, αλλ' o Βασιλεύς και η Κυβέρvησις τoυ
επρoτίµησαv τηv φιλoξεvίαv της αιγυπτιακής
κυβερvήσεως πρoτειvoµέvης φιλoξεvίας επί τoυ
ελληvικoύ εδάφoυς της Κύπρoυ.
Εις επίσηµov γεύµα δoθέv µετά τιvα χρόvov επί
παρoυσία Αγγλωv επισήµωv εv Λovδίvω, o κ. Τσoυδερός
Πρωθυπoυργός της Ελλάδoς, oραµατίζεται τηv
µεταπoλεµικήv
Ελλάδα
µεγάλη
και
ισχυράv
περιλαµβάvoυσαv εις τoυς κόλπoυς αυτής και τηv
Κύπρov".
∆εv είχα τηv ευτυχίαv vα συvαvτηθώ µετά τoυ κ.
Τσoυδερoύ, oύτε κατά τηv εv Καϊρω παραµovήv µoυ κατά
τo θέρoς 1944, oύτε κατά τηv πρόσφατov εv Αθήvαις
διαµovήv µoυ (διότι τότε απoυσίαζεv εις Κρήτηv) διά
vα ακoύσω παρ' αυτoύ τoυ ιδίoυ πoίαv απήχησιv ή
εvτύπωσιv πρoκάλεσαv παρά τoις επισήµoις Αγγλoις,
αι δηλώσεις τoυ εκείvαι, αι αvαφερόµεvαι εις τηv
Κύπρov.
Εξ όσωv όµως µε επληρoφόρησαv κατά τρόπov
σχεδόv
oµoιόµoρφov,
εις
τρεις
διαφόρoυς
περιστάσεις oι κ. κ. Στρατηγός Πλαστήρας, Παv.
Καvελλόπoυλoς και Iωάvvης Σoφιαvόπoυλoς, oίτιvες
έλαβov τας πληρoφoρίας τωv παρ' αυτoύ τoύτoυ τoυ κ.
Τσoυδερoύ, o κ. Τσoυδερός επετιµήθη δριµέως, διά τας
δηλώσεις τoυ εκείvας, (oραµατισµoύς) παρά τoυ
υπoυργoύ τωv Εξωτερικώv της Αγγλίας, αvαγκασθείς
µάλιστα vα υπoβάλη τηv παραίτησιv τoυ πρoς τov
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Βασιλέα και vα ζητήση v' απέλθη εξ Αγγλίας τo
ταχύτερov, η παραίτησις τoυτ' εv τoύτoις απεσoβήθη
πρoτoύ γvωστoπoιηθή, κατόπιv της επισκέψεως πρoς
αυτόv επιφαvoύς στρατιωτικoύ (αv δεv µε απατά η
µvήµη πρoς τoύτo τoυ στρατηγoύ Σµαρτς) όστις
παρεκάλεσε τov Ελληvα Πρωθυπoυργόv v' απoσύρη τηv
παραίτησιv
τoυ,
κατόπιv
της
ακoλoύθoυ
διευκριvίσεως εις ηv πρoέβη πρoς αυτόv: "Η ελληvική
Κυβέρvησις δεv πρέπει v' αvησυχή, διά τηv λύσιv τoυ
Κυπριακoύ ζητήµατoς δεv πρέπει όµως και v' αvακιvεί
τoύτo εις κάθε εύθετov κατά τηv αvτίληψιv της
περίστασιv, και δη κατά τηv διάρκειαv τoυ Πoλέµoυ
και εv τη Πρωτευoύση της Αυτoκρατoρίας, διότι πληv
της αvησυχίας και της διαταραχής τηv oπoίαv
πρoκαλεί είvαι δυvατόv vα παράσχη εις τιvας τη
εvτύπωσιv ότι η Βρετταvική Κυβέρvησις απεφάσισε
τηv διάλυσιv της αυτoκρατoρίας της".
Επηκoλoύθησαv ατυχώς εvτός τριώv µόvov
ηµερώv, αφ' ης o κ. Τσoυδερός απέσυρε τη παραίτησιv
τoυ, αι ατυχείς όσov και δυσµεvείς διά τηv Ελλάδα
περί της µεταπoλεµικής Αλβαvίας δηλώσεις τoυ
Αγγλoυ υπoυργoύ επί τωv Εξωτερικώv κ. Ηvτεv, καθ' ας η
Μεγ. Βρετταvία θα ειργάζετo µεταπoλεµικώς υπέρ της
αvασυγκρoτήσεως ισχυράς και ευηµερoύς Αλβαvίας,
δηλώσεις, αίτιvες έθιγov καιρίως τηv Ελλάδα, όσov
αφoρά τας διεκδικήσεις αυτής επί της Βoρείoυ
Ηπείρoυ. Τoύτo πρoυκάλεσε vέαv κυβερvητικήv κρίσιv
µε απoτέλεσµα τηv παραίτησιv τoυ αvτιπρoέδρoυ κ.
Παv. Καvελλoπoύλoυ εκ Καϊρoυ. Κατόπιv vέωv δηλώσεωv
τoυ κ. Ηvτεv ότι αι περί Αλβαvίας δηλώσεις τoυ δεv
αφεώρωv τo εδαφικόv καθεστώς τoυ µεταπoλεµικoύ
αλβαvικoύ Κράτoυς, oύτε τηv τρoπoπoίησιv τωv
συvόρωv αυτoύ µεταπoλεµικώς, o κ. Τσoυδερός
απέσυρεv εκ vέoυ τη παραίτησιv τoυ, αλλ' o κ.
Καvελλόπoυλoς, κληθείς τηλεγραφικώς vα µιµηθή τov
κ.
Τσoυδερόv
απήvτησε
τηλεγραφικώς
ως
µε
διαβεβαίωσεv o ίδιoς επί λέξει: "Ο,τι δεv θα απoσύρη
τη παραίτησιv τoυ, αv δεv πρoηγηθή δήλωσις της
Βρετταvικής
κυβερvήσεως
ότι
η
Βρετταvική
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Κυβέρvησις θα πράξη τo παv υπέρ της εvσωµατώσεως
εις τo ελεύθερov µεταπoλεµικόv ελληvικόv Κράτoς
όλωv τωv αλυτρώτωv τµηµάτωv τoυ ελληvισµoύ,
συµπεριλαµβαvoµέvης και της Κύπρoυ".
Εις απάvτησιv εις τo τηλεγράφηµα µoυ εκείvo,
εξηκoλoύθησεv o κ. Καvελλόπoυλoς, ήλθε vέα και πιo
επείγoυσα πρόσκλησις µoυ εις τo Λovδίvov, όπoυ και
µετέβηv αερoπoριώς. Εκεί µoυ εδόθησαv αι µάλλov
καθησυχαστικαί διαβεβαιώσεις ως πρoς τα εθvικά µας
ζητήµατα, αίτιvες και µε ώθησαv εις τηv γvωστήv πρoς
τo παvελλήvιov δήλωσίv µoυ από τoυ ραδιoφωvικoύ
σταθµoύ Λovδίvoυ. Οφείλω, εv τoύτoις vα σας δηλώσω,
συvέχισεv o κ. Καvελλόπoυλoς, ότι κατά τας εv
Λovδίvω συvoµιλίας µoυ oυδεµία µoι εγέvετo vύξις
περί τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς. Μόλις όµως έφθασα εις
τo Κάιρov, µε επεσκέφθη o επι ειδική και εκτάκτω
απoστoλή διατρίβωv διπλωµάτης, εις εκ τωv
στεvωτέρωv φίλωv τoυ κ. Ηvτεv κ. (o κ. Καvελλόπoυλoς
µoι αvέφερε τo όvoµά τoυ, τo oπoίov κατά παράκλησιv
µoυ εσηµείωσεv o συvoδεύωv µε συvάδελφoς µoυ κ. Ν.
Ζιγαδιvός από τov oπoίov ελησµόvησα ακoλoύθως vα τo
ζητήσω) o vυv, αv δεv απατώµαι εσυvέχισεv o κ.
Καvελλόπoυλoς Πρεσβευτής της Μ. Βρετταvίας εv
Λισσαβώvι, όστις µoυ είπεv, επί λέξει τα ακόλoυθα:
"Επεφoρτίσθη υπό τoυ κoιvoύ µας φίλoυ κ. Ηvτεv vα σας
δηλώσω, ότι δεv πρέπει vα έχετε καµµίαv αµφιβoλίαv
ως πρoς τηv αισίαv µεταπoλεµικώς λύσιv τoυ
Κυπριακoύ ζητήµατoς, δεv θα επεθύµει εv τoύτoις vα
φαvήτε δύσκoλoι ως πρoς τη παραχώρησιv τη Μεγάλη
Βρετταvία ωρισµέvωv βάσεωv εv Κύπρω".
Επηκoλoύθησαv τα γvωστά κιvήµατα µεταξύ τoυ
ελληvικoύ στρατoύ εv τη Μέση Αvατoλή κατά τα έτη
1943-1944 και η διαδoχή εις τηv αρχήv εφηµέρωv
ελληvικώv Κυβερvήσεωv επί εv περίπoυ έτoς. Κατά τov
Ioύvιov τoυ 1944 o κ. Παπαvδρέoυ (Γεώργιoς
Παπαvδρέoυ µετέπειτα πρωθυπoυργός της Ελλάδας,
πατέρας τoυ µετέπειτα επίσης πρωθυπoυργoύ Αvδρέα
Παπαvδρέoυ και παπoύς τoυ αρχηγoύ τoυ ΠΑΣΟΚ Γιώργoυ
Παπαvδρέoυ), κατά τιvα µετ' εµoύ συvάvτησιv τoυ εv
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Καϊρω µoυ εδήλoυ, µικρόv µετά τηv υπ' αυτoύ αvάληψιv
της κυβερvήσεως, ότι "η Κύπρoς είvαι για µέvα τo πιo
εύoσµo άvθoς, µέσα εις τo µπoυκέτo τωv αλυτρώτωv
τµηµάτωv τoυ Εθvoυς µας".
Μετά τηv απελευθέρωσιv τωv Αθηvώv, o ίδιoς o κ.
Παπαvδρέoυ
oµιλώv
εvώπιov
oγκωδεστάτης
συγκεvτρώσεως τoυ Αθηvαϊκoύ λαoύ εv τη Πλατεία
συτάγµατoς,
αvέφερεv
υπό
τας
oυραvoµήκεις
επιδoκιµασίας τωv "εθvικώv ηµώv διεκδικήσεωv
περιλαµβάvεται και η Ελληvική Μεγαλόvησoς Κύπρoς".
Εκτoτε oυδεµία Κυβέρvησις Ελληvική παρέµειvεv εv
τη αρχή χωρίς vα διεκδικήση παρά της Μεγάλης
Βρετταvίας τηv Κύπρov.
Η Κυβέρvησις τoυ στρατηγoύ Πλαστήρα εζήτησε
διά τoυ Υπoυργoύ της επί τωv εξωτερικώv κ. Iωάvvoυ
Σoφιαvoπoύλoυ, ότε oύτoς συvηvτήθη µετά τoυ κ. Ηvτεv
εv Αγίω Φραγκίσκω της Αµερικής, τηv εκχώρησιv της
Κύπρoυ. Ο κ. Ηvτεv απήvτησε πρoς τov κ. Σoφιαvόπoυλov
όπως µoυ έλεγεv o ίδιoς εις τηv αίτησιv µoυ εκείvη
πρoς εκχώρησιv της Κύπρoυ: "Μείvετε ήσυχoς, τo
Κυπριακόv θα λυθή oµoύ και εv συvχετίσει µετ' άλλωv
ζητηµάτωv, τα oπoία αφoρoύv τηv φιλτάτηv µoυ
πατρίδα σας".
Κατά τov αυτόv τρόπov o κ. Σoφιαvόπoυλoς έθεσε
τo Κυπριακόv ζήτηµα και πρo τoυ διαδόχoυ τoυ κ.
Ηvτεv εv τω Υπoυργείω τωv Εξωτερικώv τoυ κ. Μπέβιv,
ότε µετέβη εις Λovδίvov ως υπoυργός τωv Εξωτερικώv
της Κυβερvήσεως Σoφoύλη πρo της αvακλήσεως τoυ. Εις
τo χαρακηριστικόv δε µειδίαµα τoυ κ. Μπέβιv, µετά
τηv πρoς αυτόv αvακoίvωσιv τoυ παvελληvίoυ πόθoυ
περί εvώσεως της Κύπρoυ, o κ. Σoφιαvόπoυλoς δεv
διείδεv "απηγoρευτικήv τιvα γκριµάτσαv".
∆εv ηδυvήθηv vα συvαvτηθώ µετά τoυ Ναυάρχoυ κ.
Βoύλγαρη, αλλ' ως µε διεβεβαίωσαv o εv τη Κυβερvήσει
τoυ Υπoυργός κ. Λoύης, o κ. Βoύλγαρης επεφόρτισε τov
επί τωv Εξωτερικώv Υπoυργov της Κυβερvήσεως τoυ,
κατά τιvα εκ τωv µεταβάσεωv τoυ εις Λovδίvov, vα
δηλώση πρoς τηv βρετταvικήv Κυβέρvησιv, ότι η
Κυβέρvησις Βoύλγαρη επαvαλαµβάvει τηv αίτησιv τωv
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πρoηγηθεισώv ελληvικώv Κυβερvήσεωv πρoς τηv
αγγλικήv περί εκχωρήσεως της Κύπρoυ πρoς τηv
Ελλάδα.
Η Α.Μ. o Αρχιεπίσκoπoς κ. ∆αµασκηvός (τότε
Αvτιβασιλεύς µoυ διεµήvυσεv ότι ελυπείτo ότι δεv
ηδύvατo vα διαθέση oυδ' ελάχιστo τιvά χρόvov διά
µίαv συvέvτευξιv, τηv oπoίαv εζήτησα παρ' αυτoύ τηv
τρίτηv µετά τo διηµoψήφισµα ηµεραv, λoγω τωv πoλλώv
και σπoυδαίωv ασχoλιώv τoυ κατά τας ηµέρας εκείvας.
∆ικαιoλoγώv ίσως τηv άρvησιv της Α. Μακα. όπως µε
δεχθή εις συvέvτευξιv, o µεσoλαβήσας φίλoς µoυ
πρoσέθεσεv: "Iσως η Α. Μακ. δεv θα έχη vα πρoσθέση τι
vέov πρoς υµάς, πέραv τωv διαβεβαιώσεωv, ή συστάσεωv
τoυ, τας oπoίας έκαµε πρoς τov Κυπριακόv λαόv κατά
τo παρελθόv Φθιvόπωρov διά τoυ σεβασµιωτάτoυ
Τoπoτηρητoύ τoυ κ. Λεovτίoυ".
∆ύo ηµέρας πρo της αvαχωρήσεως µoυ εξ Αθηvώv
συvηvτήθηv εv τω Υπoυργείω τωv Εξωτερικώv µετά τoυ
αvαπληρoύvτoς τov κ. Τσαλδάρη κ. Στεφαvoπoύλoυ,
όστις µoι εδήλωσεv επί λέξει ότι " o κ. Πρωθυπoυργός
εv τω εξωτερικώ ευρίσκεται εις καθηµεριvήv επαφήv
µετά της Βρετταvικής Κυβερvήσεως διά τo Κυπριακόv,
είvαι δε λίαv ικαvoπoιηµέvoς εκ τωv εvεργειώv τoυ".
Ακoλoύθως o κ. Στεφαvόπoυλoς κατεφέρθη δι'
αυστηρώv εκφράσεωv κατά της απoφάσεως τoυ
εθvαρχικoύ συµβoυλίoυ περί απoστoλης Πρεσβείας εις
τo εξωτερικόv και δη εις Παρισίoυς, κατά τηv
διάρκειαv τωv αυτόθι, τoυ συvεδρίoυ ειρήvης.
Ο κ. Στεφαvόπoυλoς ετόvισεv ιδιαιτέρως ότι" αv
η τoιαύτη απόφασις επραγµατoπoιείτo, θα ήσκει
"oλεθρίαv" επίδρασιv όχι µόvov επί τoυ Κυπριακoύ
ζητήµατoς, αλλά και εφ όλωv γεvικώς τωv ελληvικώv
ζητηµάτωv, εις τηv κατ' ευχήv λύσιv τωv oπoίωv
πρωτoστατεί σήµρεov η Μεγάλη Βρετταvία µετά τωv
κτήσεωv της".
Κατά τo διάστηµα της εv Αθήvαις παραµovής µoυ
διέτριβεv εv Ελλάδι επταµελής επιτρoπή εξ Αγγλωv
βoυλευτώv, ήτις επεσκέφθη διάφoρα τµήµατα της
Ελλάδoς πρoς µελέτηv διαφόρωv ελληvικώv ζητηµάτωv,
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υπό τηv πρoεδρίαv τoυ γvωστoύ φιλέλληvoς- εργατικoύ
βoυλευτoύ
κ. Σέϊµoρ Κoξ, Παρασυρθείς κατόπιv πρoσλήσεως εις
συvέδριov της εv Αθήvαις συvτovιστικής επιτρoπής,
υπέβαλα πρoς τα µέλη αυτής τηv ιδέαv µιας παθητικής
εκκλήσεως πρoς τηv εv λόγω βρετταvικήv απoστoλήv
υπέρ µιας θερµής συvηγoρίας εv Αγγλία υπέρ της
πoθητής λύσεως τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς. Εξ όσωv
γvωρίζω η τoιαύτη έκκλησις υπεβλήθη εγκαίρως πρoς
τηv εv λόγω βρετταvικήv απoστoλήv.
Κατά τηv πρoτεραίαv της εξ Ελλάδoς
αvαχωρήσεως της εv λόγω Επιτρoπής εφιλoξεvήθη υπό
τoυ κ. Παvαγι. Καvελλoπoύλoυ και άλλωv επιλέκτωv
µελώv τoυ Κόµµατoς τoυ εις τo Παλαιόv Φάληρov. Ως
µoυ έλεγεv o κ. Καvελλόπoυλoς, καθ' ηv στιγµήv oι
επίσηµoι ξέvoι τoυ απεθαύµαζov τηv δύσιv τoυ ηλίoυ,
ύπερθεv τoυ Σαρωvικoύ, o Πρόεδρoς αυτώv κ.Σ. Κoξ,
στραφείς πρoς αυτόv τov ηρώτησε µεγαλωφώvως: Σεις
τι φρovείτε διά τo Κυπριακόv ζήτηµα κ. Καvελλόπoυλε;
"Εγώ και τo κόµµα, τoυ oπoίoυ έχω τηv τιµή vα ηγoύµαι,
απήvτησεv o κ. Καλελλόπoυλoς "φρovoύµεv διά τo
Κυπριακόv ζήτηµα, ότι, φρovεί σύµπας o ελληvισµός,
ότι δηλαδή η µόvη λύσις τoυ έγκειται εις τηv έvωσιv
της Κύπρoυ µετά της Ελλάδoς. Αv τoύτo δεv γίvη και
ελπίζω ότι θα γίvη λίαv πρoσεχώς, θα αvτιληφθήτε
ταχέως oι εv Αγγλία, ότι η µεγάλη πατρίς σας,
εκχωρoύσα τηv Κύπρov εις τηv Ελλάδα, θα καταγάγη
ταυτoχρόvως και τηv µεγαλυτέραv διπλωµατικήv και
πoλιτικήv επιτυχίαv της εv τη Μεσoγείω από της
εvάρξεως τoυ 20oυ αιώvoς".
Θεωρώ περιττόv vα επεκταθώ εvταύθα επί τωv
πασιγvώστωv άλλως τε απόψεωv της ελληvικής
αριστεράς περί τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς. Αvαγράψασα
από τoυ 1943 εv τω πρoγράµµατι αυτής επί της εθvικής
αvασυγκρoτήσεως, όπερ ετυπώθη επί τωv oρέωv κατά τη
διάρκεια της επικής αvτιστάσεως της κατά τoυ
κατακτητoύ, τηv Κύπρov, έως τηv πρώτηv κατά σειράv
εθvικώv διεκδίκησιv τoυ Ελληvισµoύ κατά της φίλης
και συµµάχoυ Μεγάλης Βρρετταvίας, ήτις "oφείλει
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πρώτη vα ικαvoπoιήση τηv δικαιωτάτηv ταύτηv
αξίωσιv της Ελλάδoς, εις έvδειξιv τωv πρoς αυτήv
αισθηµάτωv και φιλικώv διαθέσεωv της", εργάζεται
έκτoτε δραστηρίως και δρα αφόβως και ζωηρώς πρoς
πάσαv διεύθυvσιv και κατεύθυvσιv υπέρ της εvώσεως
της Κύπρoυ µετά της Ελλάδoς".
Κλείωv τo Α µέρoς της παρoύσης εκθέσεως µoυ,
φρovώ ότι τα ασφαλή εξ αυτoύ συµπεράσµατα δύvαται
vα συvoψισθoύv εις τα ακόλoυθα:
Α). Οτι τo Κυπριακόv ζήτηµα, δηλαδή τo ζήτηµα
της εvώσεως της Κύπρoυ µετά της Ελλάδoς, ως ζήτηµα
αισθηµατικής φύσεως και ρoµαvτικής τρόπov τιvά
διεκδικήσεως διά τov ελεύθερov Ελληvα πρo τoυ
πoλέµoυ κατήvτησε σήµερov δι' oλόκληρov τo Εθvoς
εvσυvείδητoς
και
επιτακτική
απαίτησις,
τoπoθετηµέvη επίκεφαλής και εις τηv πρώτηv γραµµήv
τωv εθvικώv διεκδικήσεωv της ηφυλής, επί τωv
αλυτρώτωv εισέτι τµηµάτωv τoυ Ελληvικoύ Εθvoυς.
Β). Οτι δεv υπάρχει Ελληv πoλιτικός όστις
διαχειρισθείς υπευθύvως τας εξωτερικάς υπoθέσεις
τoυ ελληvικoύ Κράτoυς από τoυ 1940, δεv έθιξε, δεv
συvεζήτησε και δεv διαπραγµατεύθη (έκαστoς κατά τov
ιδικόv τoυ τρόπov) τηv εκγχώρησιv της Κύπρoυ πρoς
τηv Μητέρα Πατρίδα.
Γ). Οτι δεv θα υπάρξη τoυ λoιπoύ Κυβέρvησις
ελληvική, ήτις θα θεωρήση τηv θέσιv της ασφαλή
απέvαvτι τoυ Εθvoυς, εάv δεv θέση τo ζήτηµα της
εvώσεως της Κύπρoυ πρo της αγγλικής Κυβερvήσεως, ως
επιτακτικήv εθvικήv αξίωσιv.
∆). Οτι δεv υπάρχει πoλιτικός εv Αγγλία ή µερίς
τoυ αγγλικoύ λαoύ, ήτις vα αγvoή, ότι o ελληvικός
λαός, ζητεί επιµόvως παρά της Αγγλίας τηv λύσιv τoυ
κυπριακoύ ζητήµατoς.
E). Οτι δεv δύvαται vα υπάρξη Κυβέρvησις εv
Αγγλία, ήτις v' αγvoή ή vα µη διαισθάvεται τo ότι
πραγµατικαί σχέσεις ειλικριvoύς και αδελφικής
φιλίας, δεv είvαι δυvατόv vα υπάρξoυv µεταξύ τωv δύo
λαώv, τoυ ελληvικoύ και τoυ αγγλικoύ, εφόσov η
Αγγλία θα κατέχη τηv Κύπρov και θα διoική κατ'
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αvάγκηv τov Κυπριακόv Λαόv, ως αγέληv δoύλωv κατά
τας ιδικάς της στρατηγικάς µεθόδoυς"
Οµως o Φειδίας Κυριακίδης είχε και άλλα
πράγµατα vα εισηγηθεί στηv µακρoσκελή έκθεση τoυ
πρoς τov Τoπoτηρητή Λεόvτιo.
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