SXEDIO.FH1
12.7.1947: Ο ΛΕΟΝΤIΟΣ ΑΠΟΡΡIΠΤΕI ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓIΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆IΑΣΚΕΠΤIΚΗ ΚI ΕΤΣI ΧΩΡIΖΟΥΝ ΜIΑ ΓIΑ
ΠΑΝΤΑ ΠΛΕΟΝ ΟI ∆ΡΟΜΟI ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΚΕΛ
Οι πρoηγoύµεvες απoφάσεις της Εθvαρχίας δεv
άφηvαv καµµιά αισιoδoξία στηv αγγλική διoίκηση στo
vησί ότι η πρόσκληση της στov κυπριακό λαό για vα
συµµετάσχει σε ∆ιασκεπτική Συvέλευση, θα γιvόταv
απoδεκτή.
Οµως αυτή καθ' εαυτή η πρόσκληση έχυσε
περισσότερo λάδι στη φωτιά της διάσπασης τωv δυo
παρατάξεωv της ∆εξιάς και της Αριστεράς µεταξύ τωv
Ελλήvωv της Κύπρoυ, αλλά και µεταξύ τωv Τoύρκωv
Κυπρίωv, µε τoυς Ελληvες Κυπρίoυς ως σύvoλo.
Οι επόµεvες ηµέρες ήταv καθoριστικές της
κατάστασης πoυ άρχισε vα δηµιoυργείται.
Ο Αρχιεπίσκoπoς Λεόvτιoς απάvτησε στov
Κυβερvήτη µε διάγγελµά τoυ πρoς τov Κυπριακό λαό,
στo oπoίo τόvιζε ότι απoδoχή της πρόσκλησης για
συµµετoχή στη ∆ιασκεπτική Συvέλευση, όπoυ θα
πρoσφερόταv στov Κυπριακό λαό Σύvταγµα, αvτί της
Εvωσης, θα σήµαιvε απoδoχή της δoυλείας τoυ.
Ο Αρχιεπίσκoπoς Λεόvτιoς κάλεσε παράλληλα
τov Κυβερvήτη vα πρoκηρύξει δηµoψήφισµα και
εξέφραζε τη βεβαιότητα ότι σ' αυτό θα διαπίστωvε ότι
o κυπριακoς λαός δεv ήθελε Συvτάγµατα, αλλά τηv
Εvωση µε τηv Ελλάδα.
Ταυτόχρovα
η
πρόσκληση
σήµαvε
τηv
επισηµoπoίηση τoυ διαζυγίoυ τoυ ΑΚΕΛ µε τov
Αρχιεπίσκoπo πoυ είχε επιλέξει και εκλέξει και
oυσιαστικά είχε επιβάλει µε τη δύvαµη τoυ, µόλις
πριv απo 20 ηµέρες, ύστερα από σκληρoύς αγώvες,
γιατί τo ΑΚΕΛ είχε ταχθεί υπέρ της συµµετoχής στη
∆ιασκεπτική.
Αvέφερε o Αρχιεπίσκoπoς στo διάγγελµά τoυ:
"Με πραγµατικήv oδύvηv και κατάπληξιv
αvέγvωσεv o Ελληvικός Κυπριακός Λαός τo υπό
ηµερoµηvίαv 9 Ioυλίoυ 1947 διάγγελµα της Α. Ε. τoυ
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Κυβερvήτoυ Λόρδoυ Γoυϊvστερ, απευθυvθέv κατά τηv
µεταπoλεµικήv ταύτηv περίoδov καθ' ηv η αλύτρωτoς
ηµώv Ελληvική Νήσoς αvέµεvεv εvαγωvίως τηv
πραγµάτωσιv
τoυ
µovαδικoύ
και
αvαλλoιώτoυ
αιτήµατoς της Εvώσεως αυτής µετά της ελευθέρας
Μητρός Ελλάδoς.
Λησµovoύσα η κρατoύσα ∆ύvαµις τας κατά τov
τελευταίov
πόλεµov
διακηρύξεις
αυτής
περί
αυτoδιαθέσεως και ελευθερίας τωv λαώv, τωv oπoίωv
διακηρύξεωv η εφαρµoγή είvαι oυσιωδώς υπoχρέωσις
αυτής, λησµovoύσα τας υπέρ της πραγµατώσεως τωv
διακηρυχθεισώv τoύτωv αρχώv και ιδιoλoγικώv τoυ
πoλέµoυ σκoπώv τεραστίας θυσίας της συµµάχoυ αυτής
Ελλάδoς και της ελληvικής ηµώv Μεγαλovήσoυ, διά τoυ
διαγγέλµατoς της 9 Ioυλίoυ, αvτί της Εvώσεως
πρoσφέρει αύτη εις τov Κυπριακόv Λαόvτη µάχαιραv,
ίvα oύτoς µε τας ιδίας τoυ χείρας σφαγιάση τo
εθvικόv αυτoύ δίκαιo.
Καθότι είvαι αvαµφισβητήτως πρόδηλov ότι εις
τoύτo
κατατείvει
oιαδήπoτε
συvεργασία
τoυ
Κυπριακoύ Λαoύ πρoς επεξεργασίαv Συvτάγµατoς και
είvαι αυτovόητov ότι διά της τoιαύτης συvεργασίας
εv τη Συµβoυλευτική Συvελεύσει επιζητείται vα
πρoσυπoγράψη o Κυπριακός Λαός τηv συvέχισιv της
δoυλείας τoυ.
Ο Κυπριακός Λαός και κατά τηv κρισιµωτάτηv
αυτήv στιγµήv της εθvικής τoυ ζωής, oρθoύµεvoς
oµόφωvoς
και
αδάµαστoς
θα
απoφύγη
τηv
σκηvoθετηθείσαv παγίδα πρoς χαρακτηρισµόv αυτoύ ως
εθελoδoύλoυ, εµφαvίζωv όληv τηv πατριωτικήv αυτoύ
θέρµηv και πoλιτικήv ωριµότητα. Και δεv θα επιτρέψη
oύτω vα τoρπιλλισθή διά της Συµβoυλευτικής
Συvελεύσεως η θέλησις αυτoύ, η τoσάκις τελευταίως
διαδηλωθείσα υπό τoυ Συµβoυλιoυ Εθvαρχίας Κύπρoυ,
διά τoυ πρoς τov Πρωθυπoυργόv της Μεγάλης
Βρετταvίας τηλεγραφήµατoς της 23 Οκτωβρίoυ 1946,
διά τωv Ψηφισµάτωv τoυ Παγκυπρίoυ Συλλαλητηρίoυ
της 16 Οκτωβρίoυ 1947, διά τoυ πρoς τηv Α.Ε. τov
Κυβερvήτηv Λόρδov Γoυίvστερ Υπoµvήµατoς της 22
Μαρτίoυ 1947, καθώς και διά τoυ αvακoιvωθέvτoς της
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Εθvαρχίας ηµερ. 16 Απριλίoυ 1947.
Εάv η κρατoύσα ∆ύvαµις ήθελε vα εξακριβώσει
τηv τόσov διάχυτov εvωτικήv αξίωσιv τoυ λαoύ, ή τηv
θέλησιv αυτoύ πρoς απόρριψιv συvταγµατικώv
µεταρρυθµίσεωv,
ώφειλεv
αύτη
vα
πρoκαλέση
δηµoψήφισµα, ή vα πρoκηρύξη γεvικάς ελευθέρας
εκλoγάς ειδικώς επι τoύτω (µε αvτιπρoσώπoυς κατ'
αvαλoγίαv τoυ πληθυσµoύ τωv συvoίκωv στoιχείωv)
oπότε θα αvτελαµβάvετo βέβαια σαφώς η Κυβέρvησις,
ότι τo µόvov και oµόθυµov τoυ Κυπριακoύ Λαoύ αίτηµα
είvαι η Εvωσις της Κύπρoυ µετά της Ελλάδoς, δηλαδή η
απελευθέρωσις
αυτoύ
από
της
ξεvoκρατίας,
απoρριπτoµέvωv
oιωvδήπoτε
συvταγµατικώv
µεταρρυθµίσεωv ή πoλιτικώv ελευθεριώv υπό τov
ξεvικόv ζυγόv.
Αvτί όµως τoυ δηµoψηφίσµατoς ή τωv γεvικώv
επί τoύτω εκλoγώv, δι' ωv θα εvεφαvίζετo εγκύρως η
γvησία τoυ τόπoυ θέλησις, η Κυβέρvησις ατυχώς
επεvόησε τηv διά τoυ πρoκλητικoύ διαγγέλµατoς
καταρτιζoµέvηv Συµβoυλευτικήv Συvέλευσιv, µαταίως
επιζητoυµέvoυ vα συγκαλυφθή o πραγµατικός της
τoιαύτης συvθέσεως της σκoπός, και περιφρovoυµέvoυ
παραδόξως τoυ υπό δηµoκρατικώv Κυβερvήσεωv γεvικώς
αvεγvωρισµέvoυ συστήµατoς εκφράσεως της λαϊκής
θελήσεως.
Τα
συµφέρovτα
τωv
κoιvoτήτωv
ή
µειovoτήτωv και λoιπά, περί ωv πoιείται µvείαv τo
∆ιάγγελµα, θα ηδύvατo και εις τηv περίπτωσιv
πρoσφυγής εις τo σύστηµα της διά γεvικώv εκλoγώv
εξακριβώσεως της λαϊκής θελήσεως, πλήρως vα
πρoστατευθoύv δι' ειδικώv πρovoιώv εv πvεύµατι
δικαιoσύvης.
Εvώ τo διάγγελµα πρooρίζεται vα εξαγγείλη
τηv εφαρµoγήv εv Κύπρω δηµoκρατικώv δήθεv
ελευθεριώv, εv τoύτoις αυτή αύτη η σύvθεσις της
Συµβoυλευτικής
Συvελεύσεως
βασιζoµέvη
επί
πρoτύπωv αvτιδηµoκρατικώv και φασιστικώv, δίδει
καίριov πλήγµα κατά τωv δηµoκρατικώv αvτιλήψεωv.
Εάv η Κυβέρvησις επιζητή vα περιφρovήση και
κατoχυρώση τηv διαφαvή πρoσπάθειαv της πρoς
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αλλoίωσιv της γvησίας θελήσεως και τωv πραγµατικώv
απόψεωv της Νήσoυ, ήτις µόvov εις τηv µετά της
Ελλάδoς Εvωσιv θα αvεύρη τηv πραγµάτωσιv πάσης
αληθιvής ευτυχίας έχει αφ' ετέρoυ και o τόπoς oύτoς
τo δικαίωµα και τηv υπoχρέωσιv vα αµυvθή κατά της
τoιαύτης αδίκoυ τακτικής και vα περιφρoυρήση τo
δίκαιov αυτoύ µη καθιστάµεvoς συvεργός και
συvέvoχoς
εις
τας
τoιαύτας
κυβερvητικάς
πρoσπαθείας. Ο Κυπριακός Λαός εv πάση περιπτώσει
δεv δύvαται vα δεσµευθή διά της πρoσελεύεως
συvεργασίας ή απoφάσεως oιωvδήπoτε µελώv τoιαύτης
Συµβoυλευτικής Συvελεύσεως, η oπoία ως συvτίθεται,
δεv δύvαται πρoφαvώς vα διερµηvεύση τo πραγµατικόv
τoυ τόπoυ φρόvηµα και αξίωσιv.
Ο Κυπριακός Λαός θα συvεχίση oµόθυµoς τov
ιερόv και vόµιµov αγώvα τoυ υπέρ της Εvώσεως αυτoύ
µετά της Μητρός Πατρίδoς µέχρι πρoγµατώσεως αυτής,
κλείωv τα ώτα πρoς τας oιασδήπoτε επαγγελίας τoυ
Κυβερvητικoύ διαγγέλµατoς τoυ oπoίoυ και αυτή η
ηµέρα της εκδόσεως καθιστά διττώς απoφράδα τηv 9ηv
Ioυλίoυ.
Ο
Κυπριακός
Λαός
αvτλαµβάvεται
ότι
ευρίσκεται κατά τηv στιγµήv ταύτηv εις τηv
ιστoρικωτέραv καµπήv της µακράς τoυ Iστoρίας και
ότι πάσα παρέλκυσις της διά της Εvώσεως λύσεως τoυ
Κυπριακoύ ζητήµατoς θα εσήµαιvε παράτασιv αφoρήτoυ
δoυλείας. Εv όψει της αvτιλήψεως ταύτης ηvωµέvoς
και πειθαρχώv εις τας υπoδείξεις τoυ υπερτάτoυ
καθήκovτoς πρoς τηv πατρίδα και τηv ελευθερίαv, θα
συvεχίση µετά σθέvoυς και πίστεως τov ιερόv τoυ
αγώvα, γvωρίζωv ότι έχει παρά τo πλευρόv τoυ
oλόκληρov τo Ελληvικόv Εθvoως, ως απεδείχθη και διά
τoυ ψηφίσµατoς της Βoυλής τωv Ελλήvωv, όπερ αξιoί
oµόφωvov και εvιαίov παρά της φίλης και συµµάχoυ
δυvάµεως τηv εφαρµoγήv τωv αρχώv της ελευθερίας,
της δικαιoσύvης και της αυτoδιαθέσεως τωv λαώv.
Ζήτω η Εvωσις και µόvov η Εvωσις.
Ο Κυπρoυ ΛΕΟΝΤIΟΣ
Σάββατo 12 Ioυλιoυ 1947

4

(Μεταγλώττιση)
"Με πραγµατική oδύvη και κατάπληξη διάβασε o
Ελληvικός Κυπριακός Λαός τo διάγγελµα της Α. Ε. τoυ
Κυβερvήτη Λόρδoυ Γoυϊvστερ, ηµερoµηvίας 9 Ioυλιoυ
1947 πoυ απευθύvθηκε κατά τη µεταπoλεµική αυτή
περίoδo κατά τηv oπoία η αλύτρωτη µας Ελληvική
Νήσoς αvέµεvε εvαγωvίως τηv πραγµάτωση τoυ
µovαδικoύ και αvαλλoίωτoυ αιτήµατoς της ΕvωσΗς της
µε τηv ελεύθερη Μητέρα Ελλάδας.
Λησµovώvτας
η
κρατoύσα
∆ύvαµη
τις
διακηρύξεις της κατά τov τελευταίo πόλεµo της για
αυτoδιάθεση και ελευθερία τωv λαώv, η εφαρµoγή τωv
oπoίωv είvαι oυσιωδώς υπoχρέωση της, λησµovώvτας
τις αρχές πoυ διακηρύχθηκαv υπέρ της πραγµάτωσης
αυτώv τωv αρχώv και ιδιoλoγικώv σκoπώv τoυ πoλέµoυ
και τις τεράστιες θυσίες της συµµάχoυ της Ελλάδας
και της ελληvικής µας Μεγαλovήσoυ, µε τo διάαγγελµα
της 9 Ioυλίoυ, αvτί της Εvωσης πρoσφέρει στov
Κυπριακό Λαόv τη µάχαιρα, για vα σφαγιάσει αυτός τo
εθvικό τoυ δίκαιo µε τα ίδια τoυ τα χέρια.
∆ιότι είvαι αvαµφισβήτητα πρόδηλo ότι σε αυτό
κατατείvει oπoιαδήπoτε συvεργασία τoυ Κυπριακoύ
Λαoύ πρoς επεξεργασία Συvτάγµατoς και είvαι
αυτovόητo ότι µε τηv τέτoια συvεργασία στη
Συµβoυλευτική
Συvέλευση
επιζητείται
vα
πρoσυπoγράψει o Κυπριακός Λαός τη συvέχιση της
δoυλείας τoυ.
Ο Κυπριακός Λαός και κατά τηv κρισιµώτατη
αυτή στιγµή της εθvικής τoυ ζωής, oρθoύµεvoς
oµόφωvoς και αδάµαστoς θα απoφύγει τηv παγίδα πoυ
σκηvoθετήθηκε ώστε vα χαρακτηρισθεί αυτός ως
εθελόδoυλoς, εµφαvίζovτας όλη τηv πατριωτική τoυ
θέρµη και πoλιτική ωριµότητα. Και δεv θα επιτρέψει
έτσι vα τoρπιλλισθεί µε τη Συµβoυλευτική Συvέλευση
η θέληση τoυ, πoυ τόσες φoρές τελευταία διαδηλώθηκε
από τo Συµβoύλιo Εθvαρχίας της Κύπρoυ, µε τo
τηλεγράφηµα πρoς τov Πρωθυπoυργό της Μεγάλης
Βρετταvίας στις 23 Οκτωβρίoυ 1946, µε τα Ψηφίσµατα
τoυ Παγκύπριoυ Συλλαλητηρίoυ της 16 Οκτωβρίoυ 1947,
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µε τo υπόµvηµα πρoς τηv Α.Ε. τov Κυβερvήτη Λόρδo
Γoυίvστερ της 22 Μαρτίoυ 1947, καθώς και µε τo
αvακoιvωθέv της Εθvαρχίας ηµερ. 16 Απριλίoυ 1947.
Εάv η κρατoύσα ∆ύvαµη ήθελε vα εξακριβώσει τη
τόσo διάχυτη εvωτική αξίωση τoυ λαoύ, ή τη θέλησή
τoυ πρoς απόρριψη συvταγµατικώv µεταρρυθµίσεωv,
ώφειλε vα πρoκαλέσει δηµoψήφισµα, ή vα πρoκηρύξει
γεvικές ελεύθερες εκλoγές ειδικά για τov σκoπό αυτό
(µε αvτιπρoσώπoυς κατ' αvαλoγία τoυ πληθυσµoύ τωv
συvoίκωv στoιχείωv) oπότε θα αvτιλαµβαvόταv βέβαια
σαφώς η Κυβέρvηση, ότι τo µόvo και oµόθυµo αίτηµα
τoυ Κυπριακoύ Λαoύ είvαι η Εvωση της Κύπρoυ µε τηv
Ελλάδα, δηλαδή η απελευθέρωση τoυ από τηv
ξεvoκρατία,
απoρριπτoµέvωv
oιπoιωvδήπoτε
συvταγµατικώv
µεταρρυθµίσεωv
ή
πoλιτικώv
ελευθεριώv από τov ξεvικό ζυγό.
Αvτί όµως τoυ δηµoψηφίσµατoς ή τωv γεvικώv
εκλoγώv για τov σκoπό αυτό, µε τις oπoίες θα
εµφαvιζόταv έγκυρα η γvήσια τoυ θέληση τoυ τόπoυ, η
Κυβέρvηση ατυχώς επιvόησε τη Συµβoυλευτική
Συvέλευση πoυ καταρτίζεται µε τo πρoκλητικό
διάαγγελµα, εvώ µάταια επιζητείται vα συγκαλυφθεί o
πραγµατικός της σκoπός της σύvθεσης της, και
περιφρovείται παραδόξως τo αvεγvωρισµέvo γεvικώς
σύστηµα
έκφρασης
της
λαϊκής
θέλησης
από
δηµoκρατικές κυβερvήσεις. Τα συµφέρovτα τωv
κoιvoτήτωv ή µειovoτήτωv και λoιπά, για τα oπoία
κάµvει µvεία τo ∆ιάγγελµα, θα µπoρoύσαv vα
πρoστατευθoύv πλήρως µε ειδικές πρόvoιες σε πvεύµα
δικαιoσύvης, και στηv περίπτωση πρoσφυγής στo
σύστηµα της εξακρίβωσης της λαϊκής θέλησης µε
γεvικές εκλoγές.
Εvώ τo διάγγελµα πρooρίζεται vα εξαγγείλει
τηv εφαρµoγή στηv Κύπρo δηµoκρατικώv δήθεv
ελευθεριώv, εv τoύτoις αυτή η ίδια σύvθεση της
Συµβoυλευτικής Συvέλευσης βασιζόµεvη στα πρότυπα
αvτιδηµoκρατικώv και φασιστικώv, δίδει καίριo
πλήγµα κατά τωv δηµoκρατικώv αvτιλήψεωv.
Εάv η Κυβέρvηση επιζητεί vα περιφρovήσει και
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κατoχυρώσει τη διαφαvή πρoσπάθεια της πρoς
αλλoίωση της γvήσιας θέλησης και τωv πραγµατικώv
απόψεωv της Νήσoυ, η oπoία µόvo στηv Εvωση µε τηv
Ελλάδα, θα αvεύρει τηv πραγµάτωση καθε αληθιvής
ευτυχίας έχει αφ' ετέρoυ και o τόπoς αυτός τo
δικαίωµα και τηv υπoχρέωση vα αµυvθεί κατά της
τέτoιας άδικης τακτικής και vα περιφρoυρήσει τo
δίκαιo τoυ µη καθιστάµεvoς συvεργός και συvέvoχoς
στις τέτoιες κυβερvητικές πρoσπάθειες. Ο Κυπριακός
Λαός σε κάθε περίπτωση δεv µπoρεί vα δεσµευθεί µε
τηv πρoσέλευση συvεργασίας ή απόφασης oπoιωvδήπoτε
µελώv τέτoιας Συµβoυλευτικής Συvέλευσης, η oπoία ως
συvτίθεται, δεv µπoρεί πρoφαvώς vα διερµηvεύσει τo
πραγµατικό φρόvηµα και αξίωση τoυ τόπoυ.
Ο Κυπριακός Λαός θα συvεχίσει oµόθυµα τov
ιερό και vόµιµo αγώvα τoυ υπέρ της Εvωσης τoυ µε τη
Μητέρα Πατρίδα µέχρι vα πραγµατoπoιηθεί αυτή,
κλείovτας τα αυτιά πρoς τις oπoιεσδήπoτε
επαγγελίες τoυ Κυβερvητικoύ διαγγέλµατoς τoυ
oπoίoυ και αυτή η ηµέρα της έκδoσης καθιστά δυo
φoρές απoφράδα τηv 9ηv Ioυλίoυ.
Ο Κυπριακός Λαός αvτλαµβάvεται ότι βρίσκεται
κατά τη στιγµή αυτή στηv ιστoρικώτερη καµπή της
µακράς τoυ Iστoρίας και ότι κάθε παρέλκυση της µε
τηv Εvωση λύσης τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς θα σήµαιvε
παράταση αφόρητης δoυλείας. Εv όψει της αvτίληψης
αυτής εvωµέvoς και πειθαρχώvτας στις υπoδείξεις
τoυ υπέρτατoυ καθήκovτoς πρoς τηv πατρίδα και τηv
ελευθερία, θα συvεχίσει µε σθέvoς και πίστη τov ιερό
τoυ αγώvα, γvωρίζωvτας ότι έχει παρά τo πλευρό τoυ
oλόκληρo τo Ελληvικό Εθvoς, όπως απoδείχθηκε και µε
τo ψήφισµα της Βoυλής τωv Ελλήvωv, τo oπoίo αξιώvει
oµόφωvα και εvιαία από τη φίλη και σύµµαχo δύvαµη
τηv εφαρµoγή τωv αρχώv της ελευθερίας, της
δικαιoσύvης και της αυτoδιάθεσης τωv λαώv.
Ζήτω η Εvωση και µόvo η Εvωση.
Ο Κυπρoυ ΛΕΟΝΤIΟΣ
Σάββατo 12 Ioυλίoυ 1947"
Αυτό ήταv και τo τελευταίo διάγγελµα τoυ
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Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ γιατί µέσα σε έvα δεκαήµερo
εγκατέλειπε τα εγκόσµια.
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