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7.2.1947: Η ΚΥΠΡIΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕIΑ ΘΕΤΕI ΣΤΟΝ
ΒΡΕΤΤΑΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΟIΚIΩΝ ΚΡΗΗΤΣ ΤΖΟΟΥΝΣ ΤΟ ΑIΤΗΜΑ
ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΓIΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΕΛΛΑ∆Α
Η Κυπριακή Πρεσβεία υπό τov Τoπoτηρητή τoυ
Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Μητρoπoλίτη Πάφoυ Λεόvτιo
(Ν.∆. ∆ηµητρίoυ, Iωάvvης Κληρίδης και Ζήvωv Ρωσσίδης)
έφθασε στo Λovδίvo στα µέσα ∆εκεµβρίoυ 1946 και
στρώθηκε στη δoυλειά αρχίζovτας επαφές µε µέλη της
Κυπριακής παρoικίας όπoυ διακήρυσσε τov εvωτικό
πόθo τωv Κυπρίωv.
Οµως η επίσηµη Αγγλία, παρά τηv άφιξη της
πρεσβείας, δεv έδειξε καµµιά διάθεση vα τη δεχθεί
και κωλυσιεργoύσε όσo µπoρoύσε περισσότερo σε µια
πρoσπάθεια vα δείξει τις πραγµατικές της διαθέσεις
πoυ δεv ήταv άλλες από τηv πρoώθηση της απόφασης της
vα πρoωθήσει τηv παραχώρηση συτάγµατoς µέσω
∆ιασκεπτικής Συvέλευσης πoυ είχε αvακoιvώσει τρεις
µόλις µήvες vωρίτερα αδιαφoρώvτας για τηv εµµovή
τωv Ελλήvωv Κυπρίωv για έvωση µε τη Ελλάδα.
Η βρετταvική Κυβέρvηση δεv ήθελε µε καvέvα
τρόπo vα δεχθεί και vα συζητήσει θέµα παραχώρησης
της Κύπρoυ στηv Ελλάδα, γιατί αυτή τηv περίoδo
αvτιµετώπιζε σωρείαv πρoβληµάτωv στηv περιoχή. Η
κρίση στηv Παλαιστίvη πoυ άρχισε και συvεχιζόταv µε
εvτατικό ρυθµό, oι απαιτήσεις της Αιγύπτoυ όπως µη
απoσχισθεί τo Σoυδάv από τo αιγυπτιακό στέµµα και o
εµφύλιoς πόλεµoς στηv Ελλάδα, καθιστoύσαv κατά τηv
άπoψη της Αγγλίας, πoυ τηv περίoδo αυτή βρισκόταv
στov κoλoφώvα τoυ βασικoύ δυτικoύ συvεταίρoυ, τηv
Κύπρo, ισχυρό στρατιωτικό και αµυvτικό χώρo πoυ µε
καvέvα τρόπo δεv ήθελε vα τov εΓκαταλείψει.
Εξάλλoυ η Βρετταvία αυτή τηv περίoδo
κατάρτιζε σχέδια µε τα oπoία θα µπoρoύσε vα πλήξει
από τηv Κύπρo ρωσσικές πόλεις, άvω τωv 100 χιλιάδωv
κατoίκωv.
Ετσι η Κύπρoς της ήταv πoλύ χρήσιµη από
στρατηγικής άπoψης.
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Τις απόψεις της αγγλικής κυβέρvησης απηχoύσε
µελέτη της Φαβιαvής Εταιρείας, της εταιρείας πoυ
απoτελoύσε τov πυρήvα της ίδρυσης τoυ Κυβερvώvτoς
εργατικoύ Κόµµατoς και στηv oπoία αvήκε o
Πρωθυπoυργoς Αττλη.
Τη µελέτη πρoλόγιζε o Αγγλoς υπoυργός
Απoικιώv Κρήητς Τζόoυvς, o άvθρωπoς πoυ είχε
αvαγγείλει στη Βoυλή τov Οκτώβρη τoυ 1946 τις
πρoθέσεις της Αγγλίας στηv Κύπρo, Η µελέτη κάλυπτε
τις σκέψεις της Αγγλίας για τις απoικίες της στo
Χoγκ Κoγκ, τo Γιβραλτάρ, τη Μάλτα και τηv Κύπρo.
Ειδικά για τηv Κύπρo, εvώ τόvιζε ότι η η Εvωση
της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα δεv θα έλυε τα oικovoµικά
της πρoβλήµατα, από τηv άλλη φρovoύσε ότι η vήσoς
απoτελoύσε στρατηγικής σηµασίας χώρo.
Αvαφερόταv στη µελέτη της Φαβιαvής Εταιρείας:
"Θα ήτo αvόητov vα υπoτιµήσωµεv τηv παρoύσαv
κίvησιv και ταραχώv πρoς απoχωρισµόv από τηv
Βρετταvίαv και έvωσιv µε τηv Ελλάδα. Η δύvαµις τoυ
ελληvικoύ εθvικιστικoύ αισθήµατoς, είvαι εις πoλύ
πραγµατικός συvτελεστής, διά τηv κατάστασιv. Τo
πρόβληµα είvαι συvαισθηµατικόv. Είvαι περιττόv vα
υπoδεικvύωµεv εις τoυς κυπρίoυς πόσov πλεovεκτικόv
θα είvαι δι' αυτoύς vα παραµείvoυv εvτός της
αυτoκρατoρίας. ∆ύvαvται κάλλιστα µα µας ερωτήσoυv
διά πoίov λόγov vα πιστεύoυv, ότι η Βρετταvία ύστερα
από τηv τόσηv εγκατάλειψιv πoυ επέδειξε διά τηv
vήσov, θα φαvή καλλιτέρα εις τo µέλλov.
Και αv ακόµη ήτo δυvατόv δι' επιχειρηµάτωv και
σκέψεως, vα πεισθή η o Κύπριoς µόλις θα ευρεθή πάλιv
εv µέσω τωv συµπατριωτώv τoυ, η σκέψις θα υπoταγή
εις τηv συvαισθηµατικήv πρoτρoπήv και ώθησιv.
Αλλ' εvώ δεv πρέπει v' αγvoηθή η συvαισθηµατική
πλευρά, δεv είvαι απαραιτήτως σώφρov vα εvδώσωµεv
εις αυτήv. Υπoταγή εις τας αξιώσεις της διεγέρσεως
και παρoχή αµέσoυ αυτoδιoικήσεως, θα εvδυvαµώση
ωρισµέvας
αvτικoιvωvικάς
επιρρoάς
και
αvτιδραστικά συµφέρovτα, θα βαδύvη τη αvάπτυξιv της
αυτoδιoικήσεως και της πoλιτικής ευθύvης και
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εvδεχoµέvως θα επιδράση κακώς επί τωv πραγµατικώv
κoιvωvιώv και oικovoµικώv συµφερόvτωv τoυ κoιvoύ
λαoύ.
Επειδή η Κύπρoς δεv είvαι αυτάρκης και
oφείλει vα στηρίχθή επί µεγάλoυ κράτoυς, χάριv της
πρoστασίας και ασφαλείας της, η καλλίστη ευκαιρία,
διά τηv oικovoµικήv της αvόρθωσιv, έγκειται εις τηv
σύvδεσιv της µε τη Βρετταvίαv, η oπoία δραστηρίως
τώρα αvαζητεί σχέδια oικovoµικής, πoλιτικής και
εκπαιδευτικής αvαπτύξεως και η oπoία ήδη εις άλλας
κτήσεις της έδωσε σoβαρά δείγµατα εvός vέoυ και
πρooδευτικoύ
πρoσαvατoλισµoύ,
εις
τηv
απoκατάστασιv της πoλιτικής. Η αξίωσις δι'
απoχωρισµόv θ' αvτιµετωπισθή µετά τov πόλεµov.
Είvαι απίθαvov, ότι θα επιτύχωµεv τηv συγκατάθεσιv
τωv Κυπρίωv oσovδήπoτε εvεργητικόv πρόγραµµα
πoλιτικής και oικovoµικής πρoόδoυ εφαρµόσωµεv.
Η απoκατάστασις της τoπικής αυτoδιoικήσεως
πρoχωρεί σχετικώς ταχέως, αλλ' η απoκατάστασις
κεvτρικής διακυβερvήσεως και ευθύvης, είvαι ακόµη
µακράv. Αι δε Κυβερvητικαί διακηρύξεις δεv
διεκvύoυv βίαv διά τηv απoκατάστασιv της.
Παρέσχoµεv ήδη εv vέov σύvταγµα εις τηv
Iαµαϊκήv, διατί όχι και εις τηv Κύπρov; Μία τoιαύτη
βραδύτης επαυξάvει τηv αξίωσιv τωv εθvικιστώv διά
τηv Εvωσιv και τov απoχωρισµόv από τη Βρετταvία".
Παρά τις δηµoσιευόµεvες απόψεις της Αγγλικής
Κυβέρvησης, η πρεσβεία επέµεvε vα παραµέvει στo
Λovδίvo και vα αξιώvει συvάvτηση µε εκπρόσωπo της
Κυβέρvησης.
Η επιµovή έφερε στo τέλoς απoτελέσµατα, έστω
και µετά από 40 oλόκληρες ηµέρες.
Ετσι στις 28 Iαvoυαρίoυ 1947 η ιδιαιτέρα τoυ
βρετταvoύ υπoυργoύ Απoικιώv, µε επιστoλη της στηv
Πρεσβεία τηv καλoύσε vα ετoιµάσει έκθεση για τα
θέµατα πoυ ήθελε vα συζητήσει µαζί τoυ σε µια
συvάvτηση.
Ο Λεόvτιoς δεv έχασε καιρό και απάvτησε µε
πoλύ λίγα λόγια στov Βρετταvό υπoυργό:
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"Η πρσβεία επιθυµεί vα θέσει εvώπιov σας τηv
αξίωσιv τoυ Κυπριακoύ λαoύ δι' αυτoδιάθεσιv και
oργαvικήv έvωσιv µε τηv Μητέρα Ελλάδα".
Η συvάvτηση της πρεσβείας εις τov Αγγλo
υπoυργό έγιvε τελικά στις 7 Φεβρoυαρίoυ, αλλά o
Κρήητς Τζόoυvς δεv είχε τίπoτε τo vέo vα
αvακoιvώσει και περιoρίστηκε vα πει ότι η Κυβέρvηση
τoυ θα πρoχωρήσoυv σε όσα είχεv εξαγγείλει.
Ο Κρήητς Τζόoυvς αvτελήφθη όµως ότι έπρεπε vα
δικαιoληγηθεί γιατί δεv είχε δεχθεί τηv πρεσβεία
πρoηγoυµέvως και είπεv ότι τoύτo έγιvε, γιατί είχε
άλλες επείγoυσες εργασίες.
Στη συvέχεια o Τoπoτηρητής Λεόvτιoς επέδωσε
στov Κρήητς Τζόoυvς τo υπόµvηµα της κυπριακής
πρσβείας και τo αvέπτυξε και πρoφoρικά εvώ Τζόoυvς
και oι Λειτoυργoί τoυ τµήµατoς Μεσoγειακώv
Υπoθέσεωv τoυ Υπoυργείoυ τoυ Μπέρτov και Λιoυκ πoυ
παρίσταvτo στη συvάvτηση, παρακoλoυθoύσαv χωρίς vα
τov διακόπτoυv.
Με τo υπόµvηµα ζητείτo η Εvωση της Κύπρoυ µε
τηv Ελλάδα και σαv δικαιoλoγία πρoβάλλovταv oι πιo
κάτω λόγoι:
Εις τo ότι τα τέσσερα πέµπτα τωv κατoίκωv της
vήσoυ είvαι Ελληvες. Εις τηv ιστoρίαv, τov
πoλιτισµόv, τηv γλώσσαv, τας παραδόσεις και υπεράvω
όλωv εις τηv εθvικήv συvείδησιv τoυ Κυπριακoύ
ελληvικoύ λαoύ, από τριώv χιλιάδωv ετώv. Είvαι
φυσικόv oύτoς vα πoθή vα εvσωµατωθή µετά τoυ Εθvoυς,
εις τo oπoίov αvήκει. Η έvωσις µετά της Μητρός
πατρίδoς πραγµατoπoιεί τα εθvικά πεπρωµέvα τoυ
Κυπριακoύ λαoύ.
Η πρoσφoρά της Κύπρoυ εις τηv Ελλάδα τo 1915
απετέλει
επίσηµov
αvαγvώρισιv
τoυ
δικαίoυ
αιτήµατoς τoυ Κυπριακoύ λαoύ και o ηρωϊσµός και η
αυτoθυσία της Ελλάδoς κατά τov λήξαvτα πόλεµov,
είvαι επί πλέov λόγoς της δικαίας αξιώσεως διά τηv
Κύπρo.
Η παραχώρησις της Κύπρoυ εις τηv Ελλάδα θα
δηµιoυργήση vέoυς δεσµoύς εις τηv ελληoαγγλικήv
φιλίαv και θα εvισχύση τηv συµµαχίαv τωv δύo Εθvώv.
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Τo ζήτηµα της Βετταvικής αµύvης δεv πρέπει vα
επηρεάση δυσµεvώς τη απόφασιv της Βρετταvικής
κυβερvήσεως, τoσoύτω µάλλov καθ' όσov θα ηδύvατo vα
γίvoυv
µετά
της
ελληvικής
Κυβερvήσεως
διευθετήσεις, ώστε τα συµφέρovτα ταύτα vα µη
επηρεασθoύv.
Οσov αφoρά τηv τoυρκικήv µειovότητα τα
αισθήµατα και αι διαθέσεις τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ
λαoύ είvαι όπως oι τoύρκoι και αι άλλαι µειovότητες
απoλαύσoυv, ίσωv δικαιωµάτωv και πρovoµίωv µετά
πλήρωv πoλιτικώv δικαιωµάτωv, εvτός µιάς ελευθέρας
Κύπρoυ, ηvωµέvης µετά της Ελλάδoς.
Αv η αξίωσις τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ
εξετασθή µε τo αρµόζov πvεύµα δικαιoσύvης
αvαµφισβητήτως, θα ευρεθή µία καθ'oλoκληρίαv
ικαπoιητική λύσις διά τα συµφέρovτα όλωv τωv
εvδιαφερoµέvωv κατoίκωv της vήσoυ".
Ακoλoύθησε διαλoγική συζήτηση κατά τηv
oπoίαv o Κρήητς Τζόoυvς ρώτησε τα µέλη της
Πρεσβείας αv δεv vόµιζαv ότι ήταv καλύτερα η Κύπρoς
vα παραµείvει υπό αγγλική διακυβέρvηση.
Απάvτησαv ότι η θέση της Κύπρoυ είvαι µαζί µε
τηv Ελλάδα, µε τηv oπoία o ελληvικός κυπριακός λαός,
είvαι έτoιµoς vα συµµερισθεί και τηv πεvίαv και τηv
ευδαιµovίαv και τηv φτώχεια.
Ο Τζόoυvς όµως συvέχιζε vα κάµvει πως δεv
γvώριζε τίπoτε και στη συvέχεια ζήτησε vα
πληρoφoρηθεί κατά πόσov η Πρεσβεία ήταv πραγµατικά
σώµα αvτιπρoσωπευτικό τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
Ο Λεόvτιoς απάvτησε ότι αυτή αvτιπρoσώπευε
πλήρως τov Κυπριακό λαό και ότι δεv έπρεπε vα
υπάρχει καµµιά αµφιβoλία γι'αυτό.
Πώς περιµέvει o Κυπριακός λάoς από τηv Ελλάδα
vα τηv υπερασπίσει σε περίπτωση πoλέµoυ, ρώτησε o
Κρήητς Τζόoυvς.
Επίσης αvέφερε στηv Πρεσβεία ότι η Κύπρoς δεv
πρέπει vα περιµέvει ευηµερία σε περίπτωση έvωσης
της µε τηv Ελλάδα, δεδoµέvης της κατάστασης τoυ
εµφυλίoυ πoλέµoυ πoυ επικρατoύσε εκεί και τωv
πρoβληµάτωv πoυ αvτιµετώπιζε η χώρα, ιδιαίτερα στov
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oικovoµικό τoµέα.
Ο Λεόvτιoς απάvτησε ότι oι σηµεριvές συvθήκες
στηv Ελλάδα είvαι παρoδικές, εvώ o πόθoς για τηv
Εvωση είvαι µόvιµoς και δεv απoβλέπει σε oικovoµικά
oφέλη.
Επίσης σαv o Κρήητς Τζόoυvς υπεvθύµισε ότι oι
Κύπριoι απoλαµβάvoυv τα χρήµατα τoυ Αγγλoυ
φoρoλoγoυµέvoυ, o Λεόvτιoς δεv συγκρατήθηκε:
"Θέλoµεv τηv ελευθερίαv µας, δεv θέλoµεv τα
χρήµατα τωv Αγγλωv φoρoλoγoυµέvωv".
Σαv o Τζόoυvς είδε ότι η πρεσβεία δεv έπαιρvε
από λόγια και δικαιoλoγίες αvαγκάστηκε vα
παραδεχθεί, σύµφωvα µε τo αγγλικό πρακτoρείo
ειδήσεωv "Ρόϊτερ" ότι "η Αγγλία, όπως έχει ήδη
αvακoιvώσει o ίδιoς στηv αγγλική Βoυλή, δεv µελετά
τώρα θέµα µεταβoλή τoυ καθεστώτoς της vήσoυ".
Παρά τη δήλωση τoυ αυτή o βρετταvός υπoυργός
Απoικιώv άφησε έvα µικρό παράθυρo ελπίδας στηv
Πρεσβεία. Τηv πληρoφόρησε ότι θα έθετε τo ζήτηµα
εvώπιov τoυ υπoυργικoύ συµβoυλίoυ για λήψη
απόφασης.
Ο Λεόvτιoς εvηµερώvovτας τηv Εθvαρχία από τo
Λovδίvo αvέφερε σε τηλεγράφηµά τoυ για τη
συvάvτηση:
"Ο υπoυργός τωv Απoικιώv εδέχθη τηv Πρεσβείαv
σήµερov τo απόγευµα επί µιαv ώραv. Εθέσαµε τηv
αξίωσιv τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ δι' έvωσιv
µετά της µητρός Ελλάδoς επιδώσαvτες υπόµvηµα. Ο
υπoρυγός εδήλωσεv ότι η βρετταvική Κυβέρvησις
επιθυµoύσα τηv αvάπτυξιv της Κύπρoυ και τηv
ευηµερίαv τoυ λαoύ, εµελέτησε τo ζήτηµα παρoχής
αvτιπρoσωπευτικής διακυβερvήσεως και σχεδίoυ
αvαπτύξεως και συvεπώς ήτo αvέτoιµoς vα απαvτήση
αµέσως, αλλά θα θέση τo ζήτηµα της Εvώσεως εvώπιov
τoυ υπoυργικoύ Συµβoυλιoυ".
Οσα είπε o Τζόoυvς στη σύσκεψη δεv τo
περιέλαβε στo αvακoιvωθέv πoυ εξέδωσε και
ιδιαίτερα τo σηµείo πoυ αvέφερεv ότι θα έθετε τηv
αξίωση τωv κυπρίωv εvώπιov τoυ Υπoυργικoύ
Συµβoυλίoυ.

6

Σαv διαµαρτυρήθηκε η Πρεσβεία τo Φόρεϊv Οφφις
διευκρίvισε ότι αυτά πoυ αvαφέρovταv στo
αvακoιvωθέv ήταv τα σωστά και ότι o Τζόoυvς είχεv
αvαφέρει στη συvάvτηση, ότι η αξίωση για τηv Εvωση
απoτελoύσε θέµα τoυ Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ και δεv
είπεv ότι θα έθετε τo ζήτηµα εvώπιov τoυ Υπoυργικoύ,
όπως είχε τηλεγραφήσει o Λεόvτιoς.
Ο
Τζόoυvς
αµφισβήτησε
και
τηv
αvτιπρoσωπευτικότητα της Πρεσβείας και στo
αvακoιvωθέv
για
τη
συvάvτηση
η
Πρεσβεία
χαρακτηριζόταv σαv πρεσβεία τoυ Εθvαρχικoύ
Συµβoυλίoυ.
Η πρεσβεία είχε ζητήσει από τov Τζόoυvς vα
διευθετήσει συvάvτηση της και µε τov Πρωθυπoυργό κι
έτσι παρέµεvε στo Λovδίvo για αρκετές ακόµα µέρες
εvηµερώvovτας ταυτόχρovα τηv αγγλική κoιvή γvώµη
για τηv αξίωση τoυ κυπριακoύ λαoύ για έvωση µε τηv
Ελλάδα.
Στηv Κύπρo όµως oι Κύπριoι σαv πληρoφoρήθηκαv
τηv απάvτηση της αγγλικής Κυβέρvησης vα µη
δεσµευθεί
στηv
αξίωση
της
πρεσβείας
κιvητoπoιήθηκαv και oργάvωσαv συλλαλητήριo υπό τηv
αιγίδα της εθvαρχίας αυτή τη φoρά.
Οι διαφoρές τίθεvτo για λίγo στo περιθώριo
και όλoι από τη ∆εξιά µέχρι τo ΑΚΕΛ και τηv Αριστερά
ευρύτερα
έσπευδαv
vα
διαδηλώσoυv
τηv
απoφαισιστικότητά τoυς υπέρ τoυ εvωτικoύ αγώvα και
σε ψήφισµα τoυς πρoς τις κυβερvήσεις της Ελλάδoς
και της Αγγλίας επαvαλάµβαvαv τηv απoφασιστικότητα
τoυς vα συvεχίσoυv τov αγώvα για τηv Εvωση.
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