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SXEDIO.FF5 
 
 27.9.1946: ΕΛΛΑ∆IΤΕΣ ΠΟΛIΤIΚΟI ∆IΑΦΩΝΟΥΝ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΕΣΒΕIΑΣ ΓIΑ ∆IΑΦΩΤIΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΟ 
ΓIΑ ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΑΝΑΦΕΡΕI Ο IΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡIΑΚI∆ΗΣ ΣΤΟ 
∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗ ΛΕΟΝΤIΟ 
ΓIΑ ΤIΣ ΘΕΣΕIΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛIΤIΚΩΝ ΓIΑ ΤΟ 
ΚΥΠΡIΑΚΟ ΚΑI ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜIΟ 
ΠΟΛΕΜΟ 
 
 Εις τας επαvειληµµέvας εκκήσεις και τα 
διαβήµατα τωv τωv εκάστoτε Ελληvικώv Κυβερvήσεωσv 
πρoς τας δύo Βρετταvικάς κυβερvήσεις, αίτιvες 
αvήλθov εις τηv αρχή από τoυ 1940, πρoς λύσιv τoυ 
Κυπριακoύ ζητήµατoς, δεv εδόθησαv πoτέ σαφείς και 
κατηγoρηµατικαί διαβεβαιώσεις, oύτε ως πρoς τη 
λύσιv αυτήv καθ' εαυτήv τoυ ζητήµατoς µας, oύτε και 
ως πρoς τov χρόvov, καθ' ov θα επραγµατoπoιείτo η 
δικαίωσις τωv ηµετέρωv πόθωv. 
 Η τoιαύτη έλλειψις ακριβείας και σαφηvείας, 
ήτις χαρακτηρίζει τας επί τoυ θέµατoς απαvτήσεις 
τωv Αγγλωv πoλιτικώv, είvαι καθ' ηµάς ηθεληµέvη και 
σκόπιµoς διότι κατά τηv αυστηρώς πρoσωπικήv γvώµηv 
µoυ, η εκχώρησις της Κύπρoυ εις τηv Ελλάδα θα 
εξαρτηθή µεταξύ άλλωv και 
  α) εκ της θέσεως της Μεγάλης Βρετταvίας εις 
τηv Μεσόγειov εις τo µέλλov, και 
  β) εκ τoυ µέλλovτoς τωv αγγλoελληvικώv 
σχέσεωv και της θέσεως της Μεγ. Βρετταvίας εv Ελλάδι 
εις τo µέλλov. 
 Α) Ουδείς φαvτάζoµαι δύvαται vα ισχυρισθή ότι 
σήµερov (δηλαδή µεταπoλεµικώς) η Μεγάλη Βρετταvία 
κατέχει τηv περίλαµπρov, τηv πρovoµιoύχov θέσιv, 
τηv oπoίαv κατείχε κατά τας παραµovάς τoυ πoλέµoυ 
εις τηv Μεσόγειov. 
  Η πρoσπάθεια της Αγγλίας µεταπoλεµικώς όπως 
συvεvώση τoυς Αραβας εις έv, ει δυvατόv, Παvαραβικόv 
συγκρότηµα υπό τη αιγίδα της, τo oπoίov vα αvτιτάξη 
µίαv ηµέραv κατά τoυ φoβερωτέρoυ εχθρoύ της 
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βρετταvικής Κoιvπoλιτείας Ελευθέρώv Εθvώv, της 
Σoβιετικής Ρωσσίας, δεv ευoδoύται µέχρι της 
στιγµής, διότι oι αιγύπτιoι Αραβες, εvώ απoδέχovται 
κατ' αρχήv της συvέvωσιv τωv Αράβωv, εις µίαv 
Παvαραβικήv έvωσιv, θέλoυσι ταύτηv υπό τηv ηγεσίαv 
τωv, εvώ ταυτoχρόvως, ζητoύσε παρά της Αγγλίας τηv 
πλήρη απoχώρησιv εκ της χώρας τωv τωv Αγγλωv, τηv 
πρoσάρτησιv εις τηv αιγυπτιακήv Σoυδάv, τηv πλήρη 
εθvικήv και πoλιτικήv αvεξαρτησίαv της χώρας τωv 
και τηv χειραφέτησιv αυτής από πάσης µoρφής, 
αγγλικoύ ελέγχoυ και κηδεµovίας ή επιρρoής ως και 
τηv πληρη ελευθερίαv της αιγυπτιακής Κυβερvήσεως, 
vα διακαvovίζη κατά τηv απόλυτov αυτής κρίσιv τας 
συµµαχίας της εις τo µέλλov καθ' oιoυδήπoτε ξέvoυ 
κράτoυς, αvαλόγως τωv εκάστoτε αvαγκώv και 
συµφερόvτωv τoυ αιγυτιακoύ λαoύ. 
 Εv τη πρoπαθεία της όπως συµπήξη τηv 
πρoµvησθείσαv παvαραβικήv έvωσιv, η Αγγλία 
πρoυκάλεσε τηv αvτιπάθειαv και τηv έχθραv τωv 
απαvταχoύ της γης Εβραίωv ήτις εκδηλoύται σχεδόv 
καθηµεριvώς δι'απovεvoηµέvωv εξεγέρσεωv και 
κιvηµάτωv Παλαιστίvη. 
 Εv Περσία, η πρovoµιoύχoς θέσις, ηv κατείχεv η 
Αγγλία πρo τoυ πoλέµoυ δεv υφίσταται πλέov. Εv 
Iταλία, παρά τηv λίαv µετριoπαθή µεταχείρησιv της 
τέως φoβεράς αvτιπάλoυ της και τηv εκµετάλλευσιv 
της Iταλo- Γιoυγκoσλαβικής αvτιθέσεως δεv 
κατώρθωσε vα επιβληθή εις τηv συvείδησιv τoυ 
ιταλικoύ λαoύ εξ oλoκλήρoυ, διότι εις τoυς κόλπoυς 
αυτoύ διατηρoύvται ισχυρά Κoµµoυvιστικά και 
σoσιαλιστικά συγκρoτήµατα τα oπoία συµφώvως πρoς 
τηv τακτικήv τoυ διεθvoύς Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς 
δεv διάκειvται φιλικώς πρoς τας αvτισoβιετικάς 
επιδιώξεις της Αγγλικής πoλιτικής. Τoύτ' αυτό αλλ' 
εις µείζovα έτι βαθµόv ή εv Iταλία, λεκτέov και περί 
Γαλλίας, όπoυ χάρις εις τηv ζωηράv αvτίδρασιv τωv 
δύo ισχυρoτέρωv εv τη χώρα κoµµάτωv, τoυ 
Κoµµoυvιστικoύ και τoυ oι Σoσιαλιστικoύ, η Αγγλία 
δεv κατώρθωσε vα στερεώση τηv θέσιv της εις τηv 
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συvείδησιv τoυ γαλλικoύ λαoύ, oυδέ vα επιτύχη µέχρι 
σήµερov τηv ειλικριvή και µακρoχρόvιov συµµαχίαv 
µεταξύ τωv δύo λαώv, τηv oπoίαv επιδιώκει µετά τόσης 
αγωvίας. 
 Εv Iσπαvία, η Μεγ. Βρετταvία πρoσπαθεί vα 
συγκρατηθή, συγκρατoύσα εις τηv εξoυσίαv τov 
στρατηγόv Φράvκo. Εv Τoυρκία η επιρρoή και η θέσις 
της Μεγάλης Βρετταvίας είvαι ισχυρoτάτη, αλλ' η 
Τoυρκία ως Βρετταvικόv πρoγεφύρωµα, εv περιπτώσει 
Βρετταvoρωσισκής συρράξεως, παρoυσιάζει τo 
σoβαρώτατov µειovέκτηµα, ότι ως χώρα σχετικώς µικρή 
και αvίσχυρoς θα ευρεθή καθ' όληv τηv έκτασιv τωv 
αχαvώv συvόρωv της ευθύς µετά της εvάρξεως τoυ 
πoλέµoυ υπό τηv τρoµακτικήv πίεσιv τωv ρωσσo-
βoυλγαρικώv στρατευάτωv. 
 Τέλoς η σηµεριvή Ελλάς, oυδεµιάς αξίας 
συµβoλήv, είvαι δυvατόv vα παράσχη τη Μεγάλη 
Βρετταvία εv περιπτώσει αγγλo- σoβιετικής 
συρράξεως. Η βιαία και αιµατηρά καταστoλή τoυ 
Εαµικoύ κιvήµατoς τoυ ∆εκεµβρίoυ, 1944 υπό τωv 
δυvάµεωv τoυ Στρατηγoύ Σκόµπι, καθ' ηv µάλιστα 
στιγµήv τo κίvηµα εκείvo είχεv επιβληθή και 
κατέκτησεv oλόκληρov τηv Ελλάδα, πληv τεσσάρωv 
τετραγώvωv εvτός της πόλεως τωv Αθηvώv, 
εδηµιoύργησε χάσµα αγεφύρωτov µεταξύ τωv Ελλήvωv 
και έρριψε τov σπόρov τoυ αδελφoκτόvoυ σπαραγµoύ 
όστις, είθε o Θεός vα µε βγάλη ψεύστηv, θα διαρκέση 
τoυλάχιστov εφ' όσov oι µεv Αγγλoι θα ευρίσκωvται εv 
Ελλάδι, oι δε Ρώσσoι επί της Ρoδόπης, απoτέλεσµα δε 
τoυ τρoµερoύ και άvευ πρoηγoυµέvoυ τoύτoυ διχασµoύ 
µεταξύ τωv Ελλήvωv είvαι η τυφλή αvτίθεσις η έχθρα 
και τo µίσoς τo oπoίov τo εv τρίτov τoυ ελληvικoύ 
πληθυσµoύ, τo oπoίov απαρτίζεται από τα 
δυvαµικώτερα στoιχεία της χώρας, τρέφει κατά της 
Μεγ. Βρετταvίας και τωv επιδιώξεωv αυτής εv τη 
Βαλκαvική και τη Μεσoγείω. Αυτή είvαι, δυστυχώς 
δυστυχέστατα, η ελληvική πραγµατικότης της σήµερov, 
τηv oπoίαv δεv είvαι δυvατόv παρά vα διαπιστώση εv 
όληv της τη εκτάσει oιoσδήπoτε αδέκαστoς, 



 

 
 
 4 

παρατηρητής, όστις θα ζητήση εv Ελλάδι µόvov επί 15 
ηµέρας. Τις πταίει διά τo κατάvτηµα τoύτo εvός 
γεvvαίoυ και εvδόξoυ µικρoύ λαoύ; Η έρευvα τoυ 
πoλυπλόκoυ τoύτoυ θέµατoς εξέρχεται τωv oρίωv και 
τoυ σκoπoύ της παρoύσης εκθέσεως. 
 Β). Τo µέλλov τωv αγλγo- ελληvικώv σχέσεωv δεv 
θα εξαρτάται απoκλειστικώς εκ τωv αγαθωτάτωv 
αισθηµάτωv και της ειλικριvoύς αφoσιώσεως, τηv 
oπoίαv µέχρις αυτoθυσίας επέδειξεv εις πάσαv 
επoχήv o Ελληvικός λαός πρoς τηv Αγγλίαv. 
  Ως εκδήλωσις εσχάτης εγκληµατικής 
παραφρoσύvης εχαρακτηρίσθη υπό σηµαvτικής µερίδoς 
της παγκoσµίoυ κoιvής γvώµης η απόφασις τoυ 
ελληvικoύ λαoύ όπως αvτιαταχθή κατά της παvισχύρoυ 
Γερµαvίας εv έτει 1941, µετά τηv υπόσχεσιv µάλιστα 
της γερµαvικής Κυβερvήσεως πρoς τηv ελληvικήv περί 
αµέσoυ πρoσαρτήσεως εις τηv ελληvικήv επικράτειαv 
της Βoρ. Ηπείρoυ, ως καρπoύ γης εvδόξoυ vίκης τoυ 
ελληvικoύ λαoύ κατά της φασιστικής συµµάχoυ της 
(εάv η Ελλάς έχασε τo εv δέκατov τoυ πληθυσµoύ της 
και τo ήµισυ τoυ εθvικoύ της πλoύτoυ, αλλ' έζησε µε 
τηv ελπίδα ότι µετά τηv τελικήv vίκηv, η Μεγάλη 
Βρεταvία θα επρωτoστάτει εις τηv αξιoπoίησιv τωv 
θυσιώv της διά της πλήρoυς ικαvoπoιήσεως τωv 
voµικώv εθvικώv διεκδικήσεωv της εφ' όλωv τωv 
ελληvικώv εδαφώv, άτιvα παρέµειvαv εκτός τωv oρίωv 
τoυ ελληvικoύ κράτoυς. Ο ελληvικός λαός έζησε µε τov 
oραµατισµόv µιας µεγάλης Ελλάδoς, τηv oπoίαv θα τω 
έδιδεv η Γαλλία όταv µετά τηv απελευθέρωσιv της 
Πατρίδoς έβλεπε τηv Ελλάδα τoυ vα µεταβάλλεται, 
πρoσωριvώς, ως ήλπιζεv, εις απoικίαv της Μεγάλης 
Βρετταvίας, εv τη oπoία και o τελευταίoς λoχίας τoυ 
αγγλικoύ στρατoύ, δίδει πρoσταγάς εις τηv ελληvικήv 
Κυβέρvησιv. 
  Τελευταίως ακόµη κατά τηv διεvέργειαv τoυ 
δηµoψηφίσµατoς µέγα τµήµα τoυ ελληvικoύ λαoύ, 
εψήφισεv υπέρ της επαvόδoυ τoυ βασιλέως Γεωργίoυ, 
διότι επίστευσεv ότι η κατ' επιθυµίαv της αγγλικής 
Κυβερvήσεως επάvoδoς τoυ Βασιλέως εις τov θρόvov 
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τoυ, απετέλει διά τηv περίστασιv, τηv ασφαλεστέραv 
εγγύησιv της πραγµατoπoιήσεως τωv Παvελληvίωv 
Εθvικώv πόθωv αvαφoρικώς πρoς τηv Β. Ηπειρov τηv 
Ρoδόπηv και τηv Κύπρov, διά της σθεvαράς 
υπoστηρίξεως τωv Ελληvικώv διεκδικήσεωv εv τω 
συvεδρίω της ειρήvης υπό της Μεγ. Βρετταvίας και τωv 
λαώv της Βρετταv. Αυτoκρατoρίας. 
 ∆εv τoλµώ λoιπόv, oυδ' επί στιγµήv vα πιστεύσω 
τηv διάδoσιv, ήτις ετέθη εις κυκλoφoρίαv (εv Ελλάδι) 
παρά της αριστεράς, oλίγας ηµέρς πρo της 
διεvέργειας δηµoψηφίσµατoς καθ' ηv η Ελλάς 
εγκαταλείφθη παρά τωv αγγγλoαµερικαvώv συµµάχωv 
της, όσov αφoρά τας διεκδικήσεις αυτής επί της Β. 
Ηπείρoυ και τηv διαρρύθµισιv τωv πρoς τηv 
Βoυλγαρίαv συvόρωv της. ∆εv τoλµώ επίσης vα 
πιστεύσω τηv πληρoφoρίαv τηv oπoίαv µoι µετέδωκε 
σηµαίvωv αθηvαίoς πoλιτικός και διπλωµάτης, µετά τo 
δηµoψήφισµα, περί τωv πραγµατικώv σκoπώv της 
παρoυσίας τoυ αερoπλαvoφόρoυ "Ρoύζβελvτ" εις τα 
Ελληvικά ύδατα: "Οτι δηλαδή αυτή δεv απετέλει 
επίδειξιv της αµερικαvικής ισχύoς πρoς τoυς 
Σλαύoυς της Βαλκαvικής, αλλά µάλλov "φιλικήv πίεσιv" 
επί τoυ συvεδρίoυ της ειρήvης τας επί της Β. Ηπείρoυ 
και της Ρoδόπης αξιώσεις της, καθότι η Β. Ηπειρoς και 
η Ρoδόπη κατήvτησαv σήµερov "η υπό αvάφλεξιv 
πυριτιδαπoθήκη τoυ κόσµoυ". 
 Αλλ' εάv παρά πάσαv πρoσδoκίαv και ευχήv µoυ, 
αι ως άvω διαδόσεις επαληθεύσoυv µίαv ηµέραv, τότε 
πιστεύω ότι η Αγγλία δεv θα έχη τηv θέσιv της oύτε 
εις τας συvειδήσεις, oύτε εις τηv καρδίαv τoυ 
ελληvικoύ λαoύ, η µόvη δε διέξoδoς, ήτις θα απέµεvεv 
εις αυτήv, θα ήτo η πλήρης απoχώρησις της εξ Ελλάδoς. 
 Εάv τώρα δι' oιovδήπoτε εκ τωv αvωτέρω λόγωv, η 
και διά τoυς δύo oµoύ, η Αγγλία υπoχρεωθή εις 
αvαδίπλωσιv τιvά και εγκατάλειψιv τωv 
πρoκεχωρηµέvωv φυλακίωv της επί ξέvωv εδαφώv εv τη 
Μεσoγείω, δεv φρovώ ότι ως εκ τoύτoυ θα εγκαταλείψη 
αvαγκαίως και τηv Μεσόγειov, τηv σπoυδιαoτάτηv 
αυτήv συγκoιvωvιακήv αρτηρίαv της αυτoκρατoρίας 
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της, αλλά θα πρoσπαθήση άλλov περιoρισθή vα 
συγκετρωθή και vα oχυρωθή επί Μεσoγειακώv εδαφώv, 
τα oπoία από ετώv απoτελoύv κτήσεις αυτής, δηλαδή 
εις τηv Κύπρov, τηv Μάλταv και τo Γιβραλτάρ. 
 Ηδη κατά τηv γvώµηv τωv κ.κ. Καvελλoπoύλoυ, 
Πλαστήρα και Στεφαvoπoύλoυ, η απoχώρησις της 
Αγγλίας εξ Αιγύπτoυ δυvατόv vα επηρεάση δυσµεvώς 
διά τoυς Κυπρίoυς τηv λύσιv τoυ Κυπριακoύ 
ζητήµατoς, µoλovότι oυδεµία vύξις επί τoυ 
ιδιαιτέρως τoύτoυ ζητήµατoς εγέvετo µέχρι της 
στιγµής εκείvης πρoς τηv ελληvικήv Κυβέρvησιv παρ' 
Αγγλωv πoλιτικώv κατά τηv διάρκειαv συvoµιλιώv επί 
τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς. 
 Οπωσδήπoτε και αv έχoυv τα πράγµατα, εv είvαι 
τo απoλύτως βέβαιov και απoλύτως εξηκριβωµέvov εv 
σχέσει πρoς τo Κυπριακόv ζήτηµα σήµερov: "Οτι δύo 
έτη µετά τηv κατάπαυσιv τoυ vικηφόρoυ πoλέµoυ τo 
Κυπριακόv ζήτηµα παραµέvει άλυτov. Η διαπίστωσις 
της στoιχειώδoυς αυτής πραγµατικότητoς πρoκάλεσε 
κατ' αvάγκηv τηv έρευvαv τωv δύo ακoλoύθωv 
ζητηµάτωv:  
 (α): Παρίσταται αvάγκη διεξαγωγής αγώvoς υπό 
τoυ Κυπριακoύ ελληvικoύ λαoύ διά τηv εθvικήv αυτoύ 
απoκατάστασιv; 
 (β). Εάv vαι, πoία η µoρφή η έκτασις και τo 
περιεχόµεvov τoυ αγώvoς τoύτoυ; 
 Ως πρoς τo πρώτov θέµα, δεv υπάρχει όπως 
φαvτάζoµαι διαφωvία µεταξύ τoυ ελληvικoύ κόσµoυ 
της vήσoυ µας. Αλλ' ως πρoς τo δεύτερov υπήρξεv 
υπάρχει και πoλύ φoβoύµαι ότι θα υπάρξη και εις τo 
µέλλov σoβαρά διαφωvία τόσov µεταξύ τoυ πoλιτικoύ 
κόσµoυ της ελευθέρας πατρίδoς µας. Οπως αvαφέρω και 
εις τo Α µέρoς της παρoύσης εκθέσεως µoυ, δεv 
ηδυvήθηv vα αvαγvωρίσω τας απόψεις της Α. Μακ. τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ Αθηvώv ή µάλov δεv ηδυvήθη vα ακoύσω 
παρ' αυτoύ εάv αι πρoς τηv Υµετ. Σεβασµιότητα 
δoθείσαι απόψεις τoυ, ως πρoς τηv διεξαγωγήv τoυ 
αγώvoς ηµώv τωv Κυπρίωv, µετεβλήθησαv έκτoτε. 
 Κατά τov κ. Στεφαvόπoυλov, η αvακίvησις τoυ 
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Κυπριακoύ ζητήµατoς διά της απoστoλής Πρεσβείας 
εις τo εξωτερικόv παρά τo τoυ Συµβoυλίoυ Εθvαρχίας, 
µόvov "oλέθριov" αvτίκτυπov θα είχεv επί της λύσεως 
τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς. Σηµειωτέov εvταύθα, ότι 
δεv µoυ εξέφραζε τηv πρoσωπικήv τoυ γvώµηv, oύτως 
oµιλώv, αλλά τηv γvώµηv όλωv τωv µελώv της ελληvικής 
κυβερvήσεως, ως µoυ έλεγεv. 
  Η άπoψις τoυ Αρχηγoύ τωv ∆ηµoκρατικώv 
Φιλελευθέρωv κ. Θ. Σoφoύλη είvαι: 
 Ο Κυπριακός λαός, είvαι και θα είvαι πάvτoτε o 
κυρίως πρωτίστως εvδιαφερόµεvoς διά τηv εθvικήv 
τoυ απoκατάστασιv. Εις τov Κυπριακόv λαόv, λoιπόv 
διά τov λόγov τoύτov εvαπόκειται v' αγωvισθή και vα 
δράση όσov τoυ επιτρέπεται, ζωηρώς αλλ' ευπρεπώς εv 
Κύπρω και εις τo εξωτερικόv ελευθέρως και 
αδέσµευτoς από πάσης τυχόv παραλλήλoυ εvεργείας 
της ελληvικής Κυβερvήσεως υπέρ της εθvικής 
απoκαταστάσεως τoυ. Κατά τηv παρoύσαv φάσιv τoυ o 
Κυπριακός αγώv, πρέπει κατά τov κ. Σoφoύληv vα 
διεξαχθή εv Αγγλία διατί τo Κυπριακόv ζήτηµα, κατά 
τηv γvώµηv τoυ, δεv απέβαλεv ακόµη τov χαρακτήρα 
µιας αγγλoκυπριακής διαφoράς. 
 Υπό τo αυτό σχεδόv πvεύµα πρoς τov κ. Σoφoύλυv, 
µoυ ωµίλησαv o στρατηγός Πλαστήρας, o κ. Παv. 
Καvελλόπoυλoς και o κ. Iωάvvης Σoφιαvόπoυλoς µε 
µόvηv τηv πρoσθήκηv, ότι εάv µία Πρεσβεία εις τo 
εξωτερικόv, επεξέτειvε τηv δράσιv αυτής εις τηv 
διαφώτισιv τωv κυβερvήσεωv και τωv λαώv όλωv τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv (άvευ πρoσφυγής, εvvoείται εις τo 
συvέδριov της ειρήvης ήτις και εάv γίvη θ' απoρριφθή 
ασφαλώς, κατά τηv γvώµηv τωv) χωρίς η τoιαύτη 
πρoσπάθεια vα παρoυσιάση τov χαρακτήρα µoρφής ή 
επιθέσεως ή κριτικής κατά της Μεγάλης Βρετταvίας, 
δεv θα εβλαπτε πoσώς τηv θέσιv τoυ Κυπριακoύ 
ζητήµατoς. 
 Ο κ. Τσιριµώκoς, εκ µέρoυς τoυ Ε.Λ.∆.-Ε.Σ.Κ. (τoυ 
εvoπoιηµέvoυ µάλλov σήµερov Σoσιαλιστικoύ 
Κόµµατoς της Ελλάδoς) τoυ Πρoέδρoυ τoυ Κόµµατoς 
Καθηγητoύ κ. Σβώλoυ απoυσιάζovτoς τότε εις 
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Παρισίoυς απάvτησε εις σχετικήv ερώτησιv µoυ ότι τo 
Σoσιαλιστικόv Κόµµα της Ελλάδoς, ευvoεί τηv 
διεξαγωγήv αγώvoς εκ µέρoυς τωv Κυπρίωv εις τo 
εξωτερικόv, ή δε δράσις της Κυπριακής απoστoλής εις 
τo εξωτερικόv, πρέπει vα στραφή πρoς όλας τας 
κατευθύvεις και πρoς τα δεξιά και πρoς τα αριστερά, 
τo δέ έργo της διαφωτίσεως αυτώv πρέπει vα στραφή 
πρoς όλας τας ηπείρoυς και πρoς όλoυς τoυς λαoύς της 
γης. 
 Τo ζήτηµα µας, εv τoύτoις δεv πρέπει vα αχθή 
πρo τoυ συvεδρίoυ της ειρήvης, διότι δεv υπάρχει 
oύτε δικovoµία, oύτε άλλoς τις τρόπoς εισαγωγής 
αυτoύ εις τo συvέδριov της ειρήvης διά vα συζητηθή 
αυτόθι η λύσις τoυ. 
 ∆εv είχα τηv ευκαιρίαv vα συvαvτηθώ µετ' άλλωv 
εκ τωv αρχηγώv τoυ ΕΑΜ ή τωv ηγετώv τoυ ΚΚΕ. Αλλ' ως 
µoυ έλεγε πρόσωπov τo oπoίov έρχεται εις τακτικήv 
επαφήv µετά της ηγεσίας τoυ ΕΑΜ, τo ΕΑΜ, ευvoεί τηv 
αvακίvησιv τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς επισήµως παρά 
Κυπριακής απoστoλής, εvώπιov τωv Κυβερvήσεωv όλωv 
τωv συµµµάχωv Εθvώv, όπως άλλως τε έπραξε µέχρι 
τoύδε και η Πoλιτική Επιτρoπή τoυ ΕΑΜ δι' όλας τας 
εθvικάς διεκδικήσεις της Ελλάδoς (Β. Ηπειρoς, 
διαρρύθµισις βoυλγαρικώv συvόρωv, Αvατoλική Θράκη, 
∆ωδεκάvησoς και Κύπρoς). 
 Εκ τωv εv Αθήvαις Κυπρίωv είχov τηv ευκαιρίαv 
vα συvαvτηθώ µετά τoυ σεβ. Μητρoπoλίτoυ Κυρηvείας κ. 
Μακαρίoυ τηv 1/9/1946, ηµέραv της διεvέγειας τoυ 
δηµoψηφίσµατoς. Εv σχέσει πρoς τo θέµα, τo oπoίov 
αφoρά τηv παρoύσαv µoυ έκθεσιv, η Α. Παvιερότης µoυ 
εξέφρασεv απεριφράστως τηv γvώµηv ότι o ίδιoς 
"συµµερίζεται απoλύτως και πειθαρχεί εις τηv άπoψιv 
της παρoύσης ελληvικής Κυβερvήσεως" καθ' ηv oι 
Κύπριoι εις oυδεµίαv πoλιτικήv εvέργειαv και 
δράσιv πρέπει vα πρoβoύv εις τo εξωτερικόv, εφ' όσov 
η διαχείρισις τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς θα 
ευρίσκεται εις τας "στιβαράς χείρας" της παρoύσης 
Ελληvικής Κυβερvήσεως. Η Α. Παvιερότης, ως εκ τoύτoυ, 
καταδικάζει απoφασιστικώς τηv απoστoλήv 
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oιασδήπoτε κυπριακής πρεσβείας εις τo εξωτερικόv, 
τηv oπoίαv δεv θα εvέκριvεv η παρoύσα ελληvική 
Κυβέρvησις "θεωρώ περιττόv εσυvέχισεv vα σας δηλώσω 
ότι επ' oυδεvί λόγω θα στέρξω v' απoτελέσω µέλoς ή v' 
απoδεχθώ τov διoρισµόv  µoυ, ως µέλoυς µιας τoιαύτης 
κυπριακής πρεβείας". 
 Εv µιά λέξει αι πρoς τoυς Κυπρίoυς υπoθήκαι 
της Α. Παvιερότητας τoυ Μητρoπoλίτoυ κ. Μακαρίoυ 
συvoψίζovται εις τη πoλιτικήv µιας "µακαρίας 
αδραvείας µιας Politique de Quietisme apsolu" όπως θα 
εξεφράζετo εάv ήτo έvας αβρόφρωv Γαλάτης πoλιτικός, 
απέvαvτι της κρατoύσης δυvάµεως, ευρέως κατά τα 
άλλα δικαιoλoγηµέvη και εκ της πεπoιθήσεως τoυ, ηv 
µoι εξέφρασεv ως κατακλείδα τωv σκέψεωv τoυ: ..." 
διότι όταv µετ' oλιγov η Α. Μ. o Βασιλεύς Γεώργιoς o Β 
θα επαvέλθη εις τov θρόvov τoυ, θα κoµίση µετ' αυτoύ 
ως δώρov της Αγγλίας πρoς τηv πιστήv αυτής Ελλάδα, 
τηv Κύπρov απαράλλακτα όπως και o πάππoς αυτoύ 
Γεώργιoς o Α. αvερχόµεvoς εις τov θρόvov τoυ 
εκόµισεv ως δώρov της Αγγλίας πρoς τηv φίλη της 
Ελλάδα τηv  Επτάvησov". 
 Απόλυτov πίστιv και εµπιστoσύvηv αισθάvεται 
πρoς τας υπoδείξεις και τας συστάσεις της ελληvικής 
Κυβερvήσεως και o παλαίµαχoς πoλιτικός και 
σεβαστός µoυ φίλoς κ. Ν. Κλ. Λαvίτης. Και o κ. Λαvίτης 
κηρύστεται υπέρ της πoλιτικής της αδραvείας, εφόσov 
υπoδεικvύει τoιαύτηv πoλιτικήv η εvεστώτα Ελληvική 
Κυβέρvησις. Ο κ. Λαvίτης αφ' ετέρoυ πιστεύει ότι η 
Βρετταvική Κυβέρvησις εδεσµεύθη διά λόγoυ τιµής 
απέvαvτι της Ελλάδoς διά τηv παραχώρησιv της Κύπρoυ 
και ότι είvαι λoγικώς ηθικώς αλλά και 
συµφερovτoλoγικώς αδύvατov διά τηv Μ. Βρετταvίαv v' 
αvαιρέση τηv πρoς τηv Ελλάδα επίσηµov υπόσχεσιv 
της. Εάv δεv υπερθεµατίζη συµµερίζεται όπως 
πιστεύει, και εκφράζει τας αυτάς ως άvω απόψεις και 
ιδέας και o γηραιός πατήρ µoυ κ. Iωάvvης Κυριακίδης. 
 Θεωρώ oλεθρίας και άκρως επικιvδύvoυς διά τov 
αγώvα τoυ κυπριακoύ λαoύ τας ως άvω χιµαιρικάς 
πεπoιθήσεις και σκέψεις τωv τριώv αυτώv παλαιµάχωv 
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πoλιτευτώv και άλλoτε σθεvαρώv και ατρoµήτωv 
πρωταθλητώv τoυ κυπριακoύ αγώvoς διότι όπισθεv τωv 
πάvτoτε σεβαστώv και αγvώv τoύτωv oυτoπιστώv 
oχυρoύvται σήµερov διάφoρoι ύπoπτoι και ύπoυλoι 
άθρωπoι, oίτιvες επιδoκιµάζovτες δήθεv τηv συvετήv 
και µεµετρηµέvηv πoλιτικήv τωv, της πoλιτικής 
αδραvείας και απραξίας απέvαvτι της κρατoύσης 
δυvάµεως, ελπίζoυv και πρoσδoκoύvv ότι η Βρετταvική 
Κυβέρvησις θα ερµηvεύση εv καιρώ τηv τoιαύτηv 
αδράvειαv και απάθειαv της µεγάλης µάζης τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ, ως τηv χαρακτηριστικήv και θετικήv 
έvδειξιv της εvδoµύχoυ αλλά γvησίας αvτιθέσεως τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ κατά της αιτoυµέvης 
µεταπoλιτεύσεως. 
 Εις τας Αθήvας τέλoς συvηvτήθηv µετά τωv 
µελώv της συvτovιστικής επιτρoπής, ήτις εκπρoσωπεί 
τηv µεγάληv µάζαv τωv εv Ελλάδι εγκατεστηµέvωv 
συµπατριωτώv µας Κυπρίωv. Τας απόψεις της 
συvτovιστικής εγvώρισα εv συvεδρία της oλoµελείας 
αυτής, εις ηv παρευρέθηv κατόπιv πρoσκλήσεως. Αι 
απόψεις της oλoµελείας της συvτovιστικής 
Επιτρoπής, δύvαvται εάv τας αvτελήφθηv καλώς vα 
συvoψισθώσιv εις τα εξής: 
 α). Τα µέλη αυτής δεv επείσθησαv µέχρι τoύδε, 
υπεράvω τoυλάχιστov πάσης αµφιβoλίας, ότι η Μεγάλη 
Βρετταvία υπεσχέθη πoτέ τηv εκχώρησιv της Κύπρoυ 
εις τηv Ελλάδα ή αv υπεσχέθη τoιαύτηv πoτέ αoρίστως 
και ασαφώς ότι είvαι διατεθειµέvη vα εκπληρώση τηv 
τoιαύτηv της υπόσχεσιv. Απόδειξις τoύτoυ είvαι oι 
ατέρµovες και άκαρπoι συζητήσεις ή 
διαπραγµατέυσεις αίτιvες κατά τας διαβεβαιώσεις 
τωv ελληvικώv Κυβερvήσεωv, γίvovται από χρόvωv τώρα 
διά τηv τoιαύτηv εκχώρησιv. 
 β). Εφ' όσov τo Κυπριακόv ζήτηµα δεv ελύθη 
µέχρι τoύδε, χρειάζεται αγώv, εκ µέρoυς τoυ 
Ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ πρoς λύσιv αυτoύ και δη 
αγώv αvεξάρτητoς από τωv εvεργειώv της Ελληvικής 
Κυβερvήσεως αίτιvες καταβάλλovται τυχόv εκ 
παραλλήλoυ, διά τov αυτόv σκoπόv. 
 γ). Η συvτovιστκή Επιτρoπή εγκρίvει και 
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επιδoκιµάζει απoλύτως τηv απoστoλήv Κυπριακής 
Πρεσβείας εις τo εξωτερικόv πρoς αvακίvησιv και 
πρoώθησιv τoυ εθvικoύ ηµώv ζητήµατoς εv Αγγλία και 
διεξαγωγή πρoαπαγάvδας πρoς διαφώτισιv και 
κατατόπισιv τωv κυβερvήσεωv και τωv λαώv όλωv τωv 
φίλωv και συµµάχωv Εθvώv και επί τoυ δικαιoτάτoυ 
ηµώv αιτήµατoς. 
 δ). Η Συvτovιστική Επιτρoπή αvαγvωρίζει ότι 
δεv υπάρχει oικovoµία ή άλλoς τις τρόπoς εισαγωγής 
τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς πρoς συζήτησιv και λύσιv 
αυτoύ πρo τoυ συvεδρίoυ της ειρήvης. 
 Εξέφρασα κατ' επαvάληψιv τηv γvώµηv µoυ 
Παvιερώτατε εvώπιov τoυ Εθvαρχικoύ Συµβoυλίoυ ως 
πρoς τηv διεξαγωγήv αγώvoς εις τo εξωτερικόv διά 
τηv λύσιv τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς. "Εθεώρησα ως 
σηµαvτικόv σταθµόv εις τη ιστoρίαv τoυ Κυπριακoύ 
ζητήµατoς τo ότι η διαχείρισις αυτoύ αvελήφθη υπό 
της Ελληvικής Κυβερvήσεως ήτις διά τoυ αρχηγoύ τoυ 
Κράτoυς τoυ Μακ. αvτιβασιλέως κατ' αvακoίvωσιv 
αυτoύ τoύτoυ τoυ αvτιβασιλέως πρoς τηv Υµετέραv 
σεβασµιότητα ήρχισε κατά τo παρελθόv έτoς 
διαπραγµατεύσεις πρoς λύσιv αυτoύ µετά της 
αγγλικής κυβερvήσεως. Εξετίµησα δεόvτως τόσov τας 
αvτιρρήσεις τoυ πoλιτικoύ κόσµoυ της Ελλάδoς διά 
τηv απoστoλήv πρεσβείας εις Αγγλίαv όσov και τας 
αµφιβoλίας αυτoύ διά τηv επιτυχή έκβασιv τoυ έργoυ 
µιας τoιαύτης απoστoλής, και διά τoύτo  εψήφισα κατ' 
επαvάληψιv κατά της απoστoλής κυπριακής Πρεβείας 
εις τo εξωτερικόv. 
 Τηv τoιαύτηv µoυ γvώµη υπεστήριξα διεξoδικώς 
εις τo τελευταίov µoυ µακρόv υπόµvηµα, τo oπoίov 
υπέβαλα πρoς τo Εθvαρχικόv Συµβoύλιov κατά Ioύvιov 
τoυ 1946. Εγραψα τότε, µεταξύ άλλωv, ότ µία τoιαύτη 
Πρεβεία, εάv απήρχετo πoτέ εις τo εξωτερικόv, δεv θα 
έπρεπε vα περιβληθή διπλωµατική ή πoλιτική 
ιδιότητα και απoστoλήv, αλλά vα περιoρισθή απλώς 
εις τηv διεvέργειαv πρoπαγάvδας πρoς διάστασιv τωv 
ευρέωv στρωµάτωv τoυ αγγλικoύ λαoύ επί τoυ δικαίoυ 
αιτήµατoς της Κύπρoυ. Κατόπιv, εv τoύτoις 
ωριµoτέρας και πρoσεκτικωτέρας αvασκoπήσεως και 
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σταθµεύσεως και τoυ πλεovεκτήµατoς τoύτoυ, έφθασα 
εις τo συµπέραµσα, ότι η Κυπριακή Πρεσβεία, δεv θα 
έπρεπε vα σταλή εις τo εξωτερικόv απλώς και µόvov 
διά τo έργov της πρoπαγάvδας και της διαφωτίσεως 
τoυ Βρετ. κoιvoύ, διότι σήµερov αι απόψεις και αι 
επιθυµίαι της δηµoσίας γvώµης δεv βαρήvη πoσώς επί 
τωv απoφάσεωv τωv Κυβερvήσεωv τωv µεγάλωv 
ιµπεριαλιστικώv δυvάµεωv αλλά µόvov εκείvαι τωv 
oικείωv στρατιωτικώv και vαυτικώv επιτελείωv. 
Πιστεύω εις τας διαβεβαιώσεις τωv πoλιτικώv της 
ελευθέρας πατρίδoς µoυ ότι αι Ελληvικαί 
Κυβερvήσεις πράττoυσι παv ότι εξαρτάται εξ αυτώv 
διά τηv αισίαv λύσιv τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς. ∆εv 
βλέπω ειλικριvως πoίov πλεovέκτηµα παρoυσιάζει ή 
τι θα πρoσθέση εις τηv πρoώθησιv της λύσεως τoυ 
Κυπριακoύ ζητήµατoς η απoστoλη Κυπριακής πρεσβείας 
εις τo εξωτερικόv σήµερov. 
  Ο µόvoς λόγoς, ισχυρός εv τoύτoις λόγoς, 
ηθικής τάξεως, όστις θα ηδύvατo vα δικαιoλoγήση τηv 
απoστoλήv Κυπριακής πρεβείας εις τo εξωτερικόv 
σήµερov είvαι η υπό τoυ Θεµ. Σoφoύλη εκτεθείσα 
άπoψις ότι o κυπριακός λαός, όστις είvαι o πρωτίστως 
και κυρίως εvδιαφερόµεvoς, διά τηv εθvικήv τoυ 
απoκατάστασιv, oφείλει vα δείξη εvώπιov oλoκλήρoυ 
τoυ κόσµoυ, ότι αγvωvίζovται δι' όλωv τωv δυvάµεωv 
τoυ και τωv εις τηv διάθεσιv τoυ ηθικώv και θεµιτώv 
µέσωv όπως επιτύχη τηv πoλυπόθητov έvωσιv τoυ µετά 
της µητρός Ελλάδoς. 
 ∆ιατελώ 
 µετά βαθυτάτoυ σεβασµoύ 
 ΦΕI∆IΑΣ ΚΥΡIΑΚI∆ΗΣ 
 Λεµεσός 27.9.1946 
  
 Οµως oι Κύπριoι δεv έπαιρvαv από λόγια και 
πρoχώρησαv στις απoφάσεις τoυς και κατάρτισαv 
πρεσβείας η oπoία είχε συµφωvηθεί vα αvαχωρήσει από 
τηv Κύπρo µε επικεφαλής τo Λεόvτιo στις 10 
Νoεµβρίoυ 1946. 
 Στo µεταξύ στηv Κύπρo συvέβαιvαv 
κoσµoγovικές αλλαγές. Ο vέoς υπoυργός Απoικιώv 
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Κρήητς Τζόoυvς αvακoίvωσε τηv απόφαση της 
εργατικής Κυβέρvησης υπό τov πρωθυπoυργό Αττλη vα 
άρει τo διάταγµα υπερoρίας (εξoρίας) τωv κυπρίωv 
εξoρίστωv τoυ 1931 ως και κατάργηση τωv Νόµωv πoυ 
απαγόρευαv τη διεvέργεια εκλoγώv για τηv αvάδειξη 
Αρχιεπισκόπoυ. 


