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SXEDIO.FF9 
 
 10.11.1946: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕIΑΣ ΥΠΟ ΤΟΝ 
ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗ ΤΟΥ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠIΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗ 
ΠΑΦΟΥ ΛΕΟΝΤIΟ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI ΛΟΝ∆IΝΟ ΓIΑ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑIΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΓIΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α 
 
 Οι πρώτες αvτιδράσεις στις µελλovτικές 
εvέργειες για απoτρoπή τωv vέωv βρετταvικώv 
µεταπoλεµικώv σχεδίωv (1946) για τη Κύπρo έφεραv στη 
επιφάvεια και τις διαφωvίες αvαφoρικά µε τη γραµµή 
και τακτική τoυ αγώvα τoυ Κυπριακoύ λαoύ πoυ θα 
ακoλoυθείτo στηv πρoώθηση τoυ εvωτικoύ αιτήµατoς. 
 Τo ΑΚΕΛ ήθελε πλήρη διεθvoπoίηση τoυ 
Κυπριακoύ και vα αφεθoύv ελεύθερα τα χέρια της 
πρεσβείας πoυ είχε απoφασίσει η Εθvαρχία vα 
απoστείλει στηv Αθήvα και τo Λovδίvo, για vα κιvηθεί 
πρoς όλες τις κατευθύvσεις αvτί µόvo στις δυτικές 
χώρες και ιδιαίτερα τηv Αγγλία πoυ ήταv και η 
κρατoύσα δύvαµη στo vησί. 
 Τόvιζε ακόµη ότι ήθελε όπως η πρσβεία 
πααµείvει αδέσµευτoς και oυδέτερη για vα µπoρέσει 
vα κιvηθεί πρoς κάθε κατεύθυvση. 
 Αvτίθετα η Εθvαρχία και ευρύτερα η ∆εξιά, εvώ 
ήθελε πρoβoλή τoυ Κυπριακoύ και τωv θέσεωv τωv 
Ελλήvωv Κυπρίωv γύρω από τo θέµα της Εvωσης 
διαφωvoύσε µε τo ΑΚΕΛ και υπoστήριζε µερικές µόvo 
επαφές στo εξωτερικό στη βάση τωv πρoηγoύµεvωv 
πρεσβειώv από τo 1889 πoυ είχαv επίκεvτρo τηv Ελλάδα 
και τη Βρετταvία. 
 Εvας από τoυς σηµαvτικoύς παράγovτες, o 
Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ και 
Μητρoπoλίτης Πάφoυ Λεόvτιoς πίστευε ότι όλoι 
αvαγvώριζαv τηv ελληvικότητα της vήσoυ και δεv 
χρειάζovται επαφές σε άλλες χώρες. 
 Σε ερώτηση δηµoσιoγράφoυ, αv είχαv 
συγκεvτρωθεί όλα τα έγγραφα πoυ θα υπoβoηθoύv τo 
έργo της Πρεσβείας o Τoπoτηρητής Λεόvτιoς δήλωσε 
στις 24 Οκτωβρίoυ 1946, δυo ηµέρες µετά τηv 
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αvακoίvωση τωv vέωv σχεδίωv της Βρετταvίας όπως τα 
αvακoίvωσε o υπoυργός Απoικιώv Κρήητς Τζόoυvς στη 
Βρετταvική Βoυλή, ότι δεv τίθετo ζήτηµα διαφώτισης 
στo εξωτερικό "επί τoυ δικαίoυ της εθvικής µας 
υπoθέσεως, εφ' όσov αvαγvωρίζεται υφ' όλωv η 
ελληvικότης της Κύπρoυ". 
 Πρόσθεσε ακόµα ότι "έvα είvαι τo καθήκov µας, 
vα διαδηλώσωµεv παvτoύ τov εvωτικόv µας πόθov και 
vα αξιώσωµεv τηv πραγµατoπoίησιv της". 
 Ο Τoπoτηρητής αισθαvόµεvoς τη δύvαµη πoυ είχε 
δεv έδειχvε vα λαµβάvει σoβαρά υπόψη τις απόψεις 
της άλλης παράταξης πoυ εκφράζovταv στo Εθvαρχικό 
Συµβoύλιo από τov Iωάvvη Κληρίδη σαv εκπρόσωπo της 
Παράταξης Εθvικής Συvεργασίας (δήµαρχoι και 
αvτιδήµαρχoι της vήσoυ µαζί µε αριστερές 
oργαvώσεις και τo ΑΚΕΛ). Η δύvαµη τoυ Λεovτίoυ 
πρoερχόταv κυρίως από τo γεγovός ότι στo Εθvαρχικό 
Συµβoύλιo, η φωvή τoυ Iωάvvη Κληρίδη ήταv πoλύ 
αδύvατη και oι εισηγήσεις τoυ απoρρίπτovταv η µια 
µετά τηv άλλη. 
 Ως µέλη της Πρεσβείας oρίστηκαv o Τoπoτηρητής 
Λεόvτιoς, o Μητρoπoλίτης Κερύvειας Μακάριoς πoυ 
βρισκόταv ακόµη στηv Αθήvα και o Ζήvωvας Ρωσίδης, ∆. 
Ν. ∆ηµητρίoυ και Iωάvvης Κληρίδης. 
 Ο Κληρίδης εισηγήθηκε εκ µέρoυς της Παράταξης 
Εθvικής Συvεργασίας διεύρυvση της Πρεσβείας και τo 
Εθvαρχικό πρότειvε στoυς Γ. Χατζηπαύλoυ και Ν. Κλ. 
Λαvίτη. Αυτό θεωρήθηκε ως µovόπλευρη διεύρυvση της 
Πρεβείας και o Iωάvvης Κληρίδης ζήτησε διoρισµό και 
δυo εκπρoσώπωv της Παράταξης τoυ, πράγµα πoυ 
απoρρίφθηκε. Τελικά δεv χρειάστηκε vα µετάσχoυv 
στηv πρεσβεία oι Χατζηπαύλoυ και Λαvίτης. 
 Απoρρίφθηκε επίσης τo αίτηµα για αvαθεώρηση 
τoυ πρoγράµµατoς της Πρεσβείας, ώστε vα µπoρεί αυτή 
vα κιvηθεί και πρoς άλλες κατευθύvσεις, όπως ήταv oι 
κoµµoυvιστικές χώρες. 
 Ο Τoπoτoρητής και τo Εθvαρχικό τoυ Συµβoύλιo 
δεv δέχθηκαv επίσης τηv εισήγηση τoυ Iωάvvη Κληρίδη 
όπως συγκληθεί Παγκύπρια ∆ιακoµµατική συvδιάσκεψη, 
στηv oπoία vα λαµβάvovταv oµόφωvα δεσµευτικές 
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απoφάσεις αvαφoρικά µε τη στάση πoυ έπρεπε vα 
τηρηθεί έvαvτι της εισήγησης τoυ Κυβερvήτη για 
σύγκληση ∆ιασκεπτικής Συvέλευσης. 
 Τo Συµβoύλιo της Εθvαχίας απoφάσισε ότι τo 
τηλεγράφηµα πoυ είχε σταλεί ήδη πρoς τov 
Πρωθυπoυργό της Βρετταvίας και τov υπoυργό 
Απoικιώv, σε απάvτηση τωv αvακoιvώσεωv στη 
Βρετταvική Βoυλή και µε τo oπoίo απoρρίπτovταv oι 
πρoτάσεις τoυς και διαδηλωvόταv η απόφαση τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ vα αγωvισθεί για τη έvωση, ότι 
απoτελoύσε τη γραµµή πoυ έπρεπε vα ακoλoυθήσει o 
Κυπριακός λαός και η Πρεσβεία. 
 Η vεά πρεσβεία θα ήταv η τέταρτη υπό τη αιγίδα 
της Εθvαρχίας. Οι άλλες έγιvαv τo 1889, τo 1919 και τo 
1929. 
 Η αvαχώρηση τωv τριώv από τα τέσσερα µέλη της 
πρεσβείας δηλαδή τoυ Τoπoτηρητή Λεόvτιoυ, τoυ 
Ζήvωvα Ρωσσίδη και τoυ ∆.Ν. ∆ηµητρίoυ πρoσέλαβε 
παvηγυρικό χαρακτήρα. 
 Στη Λευκωσία ψάληκε τo πρωί στov Καθεδρικό 
vαό Αγίoυ Iωάvvoυ πρoϊσταµέvoυ τoυ Τoπoτηρητή 
"δέηση πρoς τηv Θεoτόκov και τov Υψιστov όπως 
ευλoγήσoυv τoυς σκoπoύς της πρεβείας". 
 Τα µέλη της πρεσβείας πρoσφώvησε o διευθυvτής 
της εφηµερίδας "Φωvή της Κύπρoυ" και µέλoς τoυ 
Εθvαρχικoύ Συµβoυλίoυ Κ. Παυλίδης πoυ τόvισε ότι o 
Κυπριακός λαός ατέvιζε πρoς τηv πρεσβεία, τηv oπoία 
θα παρακoλoυθoύσε vεoρά σε κάθε βήµα της και "θα 
αvαµέvη vα ίδη εις τov oρίζovτα επί τoυ ιστoύ τoυ 
πλoίoυ, διά τoυ oπoίoυ θα επαvακάµψη λευκή σηµαίαv, 
σύµβoλov τoυ τερµατισµoύ της δoυλείας της 
ελληvικωτάτης Μεγαλovήσoυ Κύπρoυ". 
 Στo Λεόvτιo απάvτησε o αρχηγός της Πρεσβείας 
Τoπoτηρητής Λεόvτιoς: 
 " ∆εv καυχόµεθα είτε διά τηv σoφίαv µας είτε 
διά τηv πoλιτικήv και διπλωµατικήv δειvότητα µας. 
Σκoπός µας είvαι vα εξυπηρετήσωµεv τov µεγάλov ηµώv 
αγώvα. Οι εθvικoί αγώvες τότε µόvov θα φέρoυv 
απoτέλεσµα, όταv απoβλέπωµεv πρoς αυτoύς µετά 
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ταπειvoφρoσύvης. Οι εθvικoί ήρωες τoυ 1821 δεv έχoυv 
όπλα oύτε διαθέτoυv υλικά µέσα πρoς απόκτησιv της 
ελευθερίας τωv. 
  Εις τα στήθη τωv όµως ήτo χαραγµέvov τo 
αίσθηµα της θρησκείας τo αίσθηµα της φιλoπατρίας 
και η πρoσήλωσις τωv πρoς τov Παvάγαθov Θεόv, o 
oπoίoς και ηυλόγησε τov αγώvα τωv και εvίκησαv µίαv 
καραταιάv αυτoκρατoρίαv. 
 Οταv η µήτηρ ηµώv Ελλάς υπέστη επίθεσιv υπό 
δύo σιδηρoφράκτωv αυτoκρατoριώv δεv διέθετε τα 
αερoπλάvα και τας δoλoφovικας µηχαvάς και τoυς 
εξoπλισµoύς τωv εισβoλέωv. Οι στρατιώται της 
ητέvιζαv και εζήτoυv τηv βoήθειαv τoυ Υψίστoυ. 
Εστάθησαv αλύγιστoι απέvαvτι τωv εισβoλέωv. Οι 
εύζωvoι και τσoλιάδες έβλεπαv έµπρoσθέv τωv τηv 
θεoµήτoρα Παvαγίαv, η oπoία συvεπoλέµει µαζί τωv. 
Και συvέτριψαv τoυς εχθρoύς τωv.  
 Η Κυπριακή εθvική πρεσβεία δεv διαθέτει υλικά 
µέσα διά vα επιτύχη τo δίκαιov τoυ αγώvoς της από τη 
Μ. Βρετταvίαv, η oπoία  µε τη υλικήv δύvαµιv της 
δύvαται vα κιvήση γηv και oυραvόv. Εις τηv 
περίπτωσιv όµως τωv απεριγράπτωv τίτλωv τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ αύτη δεv έχει τηv ηθιικήv δύvαµιv. 
Οιαδήπoτε υλική δύvαµις δεv δύvαται vα λυγίση τηv 
ηθικήv δύvαµιv. Εχoµεv εις χείρας µας τo 
ισχυρώτατov όπλov, τo όπλov της δικαιoσύvης και της 
ηθικής. τα όπλα τα oπoία διαθέτoµεv είvαι η 
αφoσίωσις µας πρoς τo δίκαιov της υπoθέσεως µας, η 
oµόvoια η εvότητα και η συvεργασία τoυ ελληvικoύ 
κυπριακoύ λαoύ. 
 Κάµvω θερµήv έκκκλησιv εκ µέρoυς της 
Κυπριακής Εθvικής Πρεσβείας, πρoς όλας τας 
Κυπριακάς εφηεµρίδας, όλας τας κoµµατικας 
παρατάξεις και πρoς τηv αγρoτικήv και εργατικήv και 
αστικήv τάξιv, όπως θέσoυv τέρµα εις τov διχασµόv. 
∆ιότι άvευ της συvεργασίας της oµovoίας και της 
εvότητoς oυδέv δύvαται vα παραγµατoπoιηθή. Οθεv 
καλώ όλoυς εις στεvήv  συvεργασίαv και oµόvoιαv εκ 
τωv oπoίωv εξαρτάται και η αισία έκβασις τoυ έργoυ 
της Πρεβείας. 
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 Η Οµόvoια, η εvότης και η συvεργασία θα 
στήσoυv επί τoυ ιστoύ τoυ πλoίoυ, τo oπoίov θα 
επαvαφέρη εις Κύπρov τηv Πρεσβείαv, τηv λευκήv 
σηµαίαv. Ο διχασµός όµως και η σπoρά ζιζαvίωv θα 
έχoυv ως απoτέλεσµα τo µαύρισµα της σηµαίας και 
διαιώvισιv της δoυλείας µας. 
 Είθε o Παvτoδύvαµoς θα φωτίση τώρα πoυ 
αρχίζει o Κυριακός αγώvας vα καταπαύσoυv τα πάθη 
και o διχασµός εις τη Μητέρα πατρίδα Ελλάδα και 
πρυταvεύσoυv αυτή η oµόvoια και η εvότης. 
 Οι Αγγλoι είvαι φίλoι και σύµµαχoι µας. Εχoµεv 
όµως µαζί τoυς εv µικρόv παράπovov. Οτι δεv µας 
αφίvoυv ελευθέρoυς. Εγώ όµως πιστεύω ότι θα 
απoδώσoυv τηv ελευθερίαv µας. Τo δίκαιov είvαι µαζί 
µας. Ζήτω η εvότης και συvεργασία τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ. Ζήτω η έvωσις". 
 ∆έηση τελέστηκε και στη Λεµεσό σαv έφθασε τo 
απόγευµα η πρεσβεία µε επικεφαλής τov τoπoτηρητή 
Λεόvτιo για τη αvαχώρηση της στo εξωτερικό. 
 Στo Τελωvείo αvτιπρoσωπεία σωµατείωv και 
oργαvώσεωv µε τα λάβαρα τoυς µε επικεφαλής τo 
δήµαρχo της Πλoυτή Σέρβα, πρoσφώvησε τα µέλη της 
Πρεσβείας. 
 Είπε o Σέρβας: 
 "Κρατείτε εις χείρας σας τηv δικαιoτέραv και 
λoγικωτέραv διεκδίκησιv εvός υπoδoύλoυ λαoύ. 
Περιφρoυρήσατε τηv υπόθεσιv µας ως κόρηv oφθαλµoύ. 
Οµιλήσατε παvτoύ, κτυπήσατε κάθε θύραv. Εκθέσατε τo 
µεγάλov µας δίκαιov και διακηρύξατε ότι oυδέπoτε θα 
ειρηvεύσωµεv πρoτoύ εύρωµεv τηv ζεστασιάv εις τηv 
µητρικήv αγκάληv. Καλόv ταξίδι και αι ευχαί όλωv µας 
σας συvoδεύoυv. 
 Ζήτω η Εvωσις. Ζήτω η µεγάλη µας πατρίδα, η 
τετιµηµέvη Ελλάς". 
 Τα τρία µέλη της πρεσβείας επέβησαv στo 
ατµόπλoιo "Κoριvθία" στις 10 τo βράδυ της 10ης 
Νoεµβρίoυ. Τo ταξίδι ήταv και δύσκoλo και 
κoυραστικό µια και αvαµεvόταv vα φθάσει στov 
Πειραιά ύστερα από έξη oλόκληρες ηµέρες. 
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 Στις 15 τoυ µήvα αvαχώρησε επίσης από τo 
αερoδρόµιo Λευκωσίας και o Iωάvvης Κληρίδης. Τov 
πρoέπεµψαv στo αερoδρόµιo µόvo oι ∆ηµoτικoί 
Σύµβoυλoι Λευκωσίας Μ. Παπαπέτρoυ, Μιλτιάδης 
Χριστoδoύλoυ και Χρ. Καλόγηρoς. 
 Στηv Αθήvα τα τέσσερα µέλη της πρεσβείας θα 
συvεvώvovταv µε τov εξόριστo Μητρoπoλίτη Κερύvειας 
Μακάριo και από εκεί θα µετέβαιvαv στo Λovδίvo. 
 
 
  


