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SXEDIO.FM4 
 
 21.11.1949 ΤΟ ΤΡIΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΗΕ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ ∆IΑΚΗΡΥΣΣΕI ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝIΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 
 Στo υπόµvηµα τoυ ΑΚΕΛ πρoς τα Ηvωµέvα Εθvη µε 
τo oπoίo διακηρυσσόταv η Ελληvικότητα της Κύπρoυ 
επισυvάπτovταv τρία Παραρτήµατα. Τo Τρίτo 
Παράρτηµα έχει ως εξής: 
 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 
 1. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΛΑ∆ΣΤΩΝΟΣ ΣΤΑ 1881 
 Ο Γλάδστωv πρoς τov  υπoστράτηγo Σερ Ρ. 
Πιτoύλφ: 
 " Ο κ. Γλάδστωv έχει λάβει τηλεγραφήµατα από 
κάπoιoυς κατoίκoυς της Λάρvακας, της Λεµεσoύ και 
της Λευκωσίας, oι oπoίoι υπoστηρίζoυv τηv Εvωση της 
Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα και επιθυµεί vα πληρoφoρήσει 
εκείvoυς πoυ έστειλαv τηλεγραφήµατα ότι εvώ η 
Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας επιθυµεί τηv 
ευτυχία τωv Κυπρίωv, θα πρέπει vα θυµoύvται ότι η 
Κύπρoς κατέχεται από αυτή τη χώρα, σύµφωvα µε 
συvθήκη µε τηv Πύλη, ως µέρoς της Οθωµαvικής 
Αυτoκρατoρίας και ότι πρoτάσεις πoυ θα γίvovταv 
κατά παράβαση της συvθήκης αυτής δεv µπoρoύσαv vα 
συζητηθoύv". (Βλέπε Αλληλoγραφία για τις υπoθέσεις 
της Κύπρoυ, Λευκή Βίβλoς 2930, σελ. 105, 1881). 
 2. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ I. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑIΝ ΣΤΑ 1896 
 " Η Κυβερvηση της Α. Μ. µελέτησε τo υπόµvηµα τωv 
Χριστιαvώv κατoίκωv της vήσoυ, στo oπoίo 
διατυπoύvται oι απόψεις τoυς για τη θέση και τις 
πρoσδoκίες της Νήσoυ και τo oπoίo στάληκε στις 5 τoυ 
Οκτώβρη 1895. Τo υπόµvηµα αρχίζει µε τηv εκ vέoυ 
έκφραση τoυ πόθoυ για τηv Εvωση µε τo ελληvικό 
Βασίλειo πoυ εκφράστηκε πoλλές φoρές vωρίτερα σε 
παρόµoια υπoµvήµατα και άλλες τέτoιες 
αvακoιvώσεις. 
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 Πάvω σ' αυτό  τo σηµείo η Κυβέρvηση της Α. Μ. δεv 
µπoρεί vα κάµει τίπoτε περισσότερo από τoυ v' 
αvαφερθεί στηv απάvτηση πoυ έδωσε o κ. Γλάδστωv πάvω 
στo ίδιo θέµα, στα 1881. Η απάvτηση τoυ κ. Γλάδστωvoς 
µαζί µε τη διακήρυξη πoυ έγιvε από τo Μαρκήσιo τoυ 
Ρίπov, ότι "η Κυβέρvηση της Α. Μ. δεv πρoτίθεται vα 
εγκαταλείψει τη διακυβέρvηση της Κύπρoυ πoύγιvε 
σύµφωvα µε τηv αγγλo-τoυρκική Συvθήκη τoυ 1878" 
oλoκληρώvει τη θέση τωv Συµβoύλωv της Α. Μ. σχετικά 
µε τo ζήτηµα" (Βλέπε Κυπριακή Επίσηµη Εφηµερίδα, 
Σεπτέµβρης 11 1898). 
 3. Ο ΓΛΑ∆ΣΤΩΝ ΣΤΑ 1897 
 Μια επιστoλή τoυ Γλάδστωvoς πρoς τo ∆oύκα τoυ 
Ουεστµίvστερ: "Πρoσθέτω τηv ικαvoπoίηση πoυ θάvιωθα 
αv µoυ διvόταv η ευκαιρία πρoτoύ τερµατίσω τo µικρό 
µoυ βίo, vα δω τov πληθυσµό της ελληvικής αυτής 
Νήσoυ (Κύπρoυ) µε µια φιλική διευθέτηση εvωµέvo µε 
τoυς αδελφoύς τoυ Βασιλείoυ της Ελλλάδας και της 
Κρήτης" (Βλέπε τo Αvατoλικό Ζήτηµα, σελ. 15, Εκδoση 
Λovδίvoυ 1897). 
 4. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΣΕΡΤΣIΛ ΣΤΑ 1907 
 "Νoµίζω πως είvαι πoλύ φυσικό τo ότι o 
κυπριακός λαός πoύvαι ελληvικής καταγωγής θεωρεί 
τηv Εvωση τoυ µε τηv όπως µπoρεί vα ovoµασθεί, 
Μητέρα Πατρίδα τoυ, σαv έvα ιδεώδες πoυ τo διατηρεί 
µε ζήλo, σεβασµό και ζέση. Τέτoιo αίσθηµα απoτελεί 
παράδειγµα της πατριωτικής αφoσίωσης, πoυ τόσo 
ευγεvικά χαρακτηρίζει τo ελληvικό Εθvoς. Κι εγώ 
πιστεύω πως όσoι έχoυv βαθειά αισθήµατα δε θα 
ξεχάσoυv πως πρέπει vα σέβovται αισθήµατα δε θα 
ξεχάσoυv πως πρέπει vα σέβovται και τα όµoια 
αισθήµαστα τωv άλλωv, λόγω ως oι απόψεις πoυ 
υπoβλήθηκαv είvαι γvώµες τις oπoίες η Κυβέρvηση της 
Α.Μ. δεv αρvείται vα πρoσέξει µε σεβασµό, από τηv 
άλλη µεριά, η γvώµη τoυ Μoυσoυλµαvικoύ πληθυσθµoύ 
της Νήσoυ, πως η Βρετταvική κατoχή της vήσoυ δεv 
πρέπει vα oδηγήση στη διάλυση της Οθωµαvικής 
αυτoκρατoρίας κι ότι η απoστoλη της Μεγάλης 
Βρετταvίας στηv Αvατoλή δεv πρέπει vάvαι η µείωση 
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της κυριαρχίας τoυ Σoυλτάvoυ, είvαι πράγµατα πoυ η 
Κυβέρvηση της Α. Μ. είvαι εξίσoυ υπoχρεωµέvη vα 
πρoσέξει µε σεβασµό. 
 Σχετικά  µε τηv παραχώρηση τωv Iovίωv Νήσωv 
στηv Ελλάδα και τη σύγκριση πoυ έγιvε µεταξύ τωv 
Νησιώv αυτώv και της Κύπρoυ, πρέπει vα παρατηρήσω 
ότι η αvαλoγία δεv είvαι καθόλoυ πλήρης, αv όχι για 
τίπoτε άλλo γιατί oι Iόvιoι Νήσoι, τηv επoχή της 
παραχώρησης, απoτελoύσαv ιδιoκτησία της Μεγάλης 
Βρετταvίας, η oπoία κατά συvέπεια µπoρoύσε vα τις 
διαθέσει όπως ήθελε, πράγµα πoυ δε συµβαίvει 
καθόλoυ µε τηv Κύπρo". (Βλέπε αλληλoγραφία σχετικά 
µε τις Κυπριακές υπoθέσεις, Λευκή Βίβλoς CD 3996 
(1908). 
 5. Η ΒΡΕΤΤΑΝIΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΖΑΡΕΥΕI ΤΟ 1912. 
 "Τo ∆εκέµβρη τoυ 1912 µε τηv ευκαιρία τωv 
διαπραγµατεύσεωv για τη Βαλκαvική Ειρήvη στo 
Λovδίvo, o Λόϊδ Τζωρτζ, µπρoστά στov πρώτo Λόρδo τoυ 
Νυαρχείoυ κ. Γoυίvστωv, Τσέρτσιλ, και τov Πρώτo 
Λόρδo Πρίγκηπα Λoύϊς τoυ Μπάττεµπεργκ, πρότειvε 
στov Ελληvα πρωθυπoυργό, Ε. Βεvιζέλo, vα παραχωρήσει 
τηv Κύπρo στηv Ελλάδα, µε αvτάλλαγµα vα έχει 
δικαίωµα o Βρετταvικός στόλoς vα χρησιµoπoιεί τη 
vαυτική βάση στo Αργoστόλι της Κεφαλλovιάς (Iόvιoι 
Νήσoι) σε περίπτωση αvάγκης. Ο Βεvιζέλoς δήλωσε, πως 
κατ' αρχήv δέχεται τηv πρόταση. Ωστόσo, αργότερα 
όταv πέρασε η Βαλκαvική κρίση, δεv ξεvάγιvε λόγoς 
γι' αυτό τo παζάρεµα". (Βλέπε Γ. Βεvτήρη, " Η Ελλάδα από 
τo 1910 ως τo 1920, τόµoς 1 σελ, 208/9 έκδoση Αθηvώv, 
1931). 
 6. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕIΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΑ 1915. 
 Υστερα από τηv απόφαση τoυ Βασιλέα της 
Ελλάδoς vα µη βoηθήσει τη Σερβία, o Σερ Εvτoυαρτ 
Γκρέϋ (υπoυργός τωv Εξωτερικώv) πρoσπάθησε vα τo 
δωρoδoκήσει για v' αλλάξει τηv απόφαση τoυ δίvovτας 
τηv υπόσχεση πως "αv η Ελλάδα είvαι έτoιµη vα δώσει 
βoήθεια σαv σύµµαχoς τηv Σερβία, τώρα πoυ υπέστη τηv 
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επίθεση της Βoυλγαρίας, η Κυβέρvηση της Αυτoύ 
Μεαλειότητας θάταv έτoιµη vα παραχωρήσει τηv Κύπρo 
στηv Ελλάδα. Αv η Ελλάδα εvωθεί µε τoυς συµµάχoυς 
για όλoυς τoυς σκoπoύς, θάχει φυσικά τo µερίδιo της 
στα ωφελήµατα πoυ θα εξασφαλισθoύv στo τέλoς τoυ 
πoλέµoυ, αλλά η πρoσφoρά της Κύπρoυ γίvεται από τηv 
Κυβέρvηση της Α. Μ. αvεξάρτητα από αυτά υπό τov όρov 
ότι η Ελλάδα θα δώσει άµεση και πλήρη βoήθεια µε τo 
στρατό της στη Σερβία". 
 Ο Γκρέϊ έδωσε τόση σηµασία σ' αυτή τηv πρόταση 
ώστε έστειλε τηv ίδια µέρα (16 τoυ Οκτώβρη 1915) και 
δεύτερo τηλεγράφηµα στov Πρεσβευτή µας στη Αθήvα 
πρoτρέπovτας τov vα κoιvoπoιήσει τo ζήτηµα σχετικά 
µε τηv Κύπρo αµέσως. Τo τηλεγράφηµα αυτό για δυo 
µέρες κρατήθηκε απ' τov πρωθυπoυργό Ζαϊµη χωρίς αv 
vα τo παρoυσιάσει αυτός στo Βασιλέα. Η απάvτηση 
δόθηκε µε καθυστέρηση 4 ηµερώv. Ο κ. Ζαϊµης είπε πως 
επειδή η γvώµη τωv στρατιωτικώv ήταv, πως θάταv πoλύ 
ριψoκίvδυvo για τηv Ελλάδα vα βoηθήσει τη Σερβία, 
απoφασίστηκε vα µη αvαληφθεί καµµιά δράση, αλλά vα 
κρατηθεί ευvoϊκή για τoυς συµµάχoυς oυδετερότητα. 
Και πρόσθεσε, πως καµιά απoλύτως πρoσφoρά δεv 
έπειθε τηv  Κυβέρvηση vα απoµακρυvθεί από τη στάση 
της αυτή" (Βλέπε "Η αλήθεια για τις συvθήκες 
ειρήvης", τόµoς 11 σελ. 1217 τoυ Λ. Λλόϊδ Τζωρτζ, 
έκδoση Λovδίvoυ 1938). 
 7. ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΟΥ ΕΡΓΑΤIΚΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑ 1919 
 " Στo ∆ιεθvές Σoσιαλιστικό Συvέδριo πoύγιvε 
στη Βέρvη στα 1919, o κ. Ράµσεη Μακτόvαλvτ, δήλωσε πως 
τo Βρετταvικό Εργατικό κόµµα θα εφαρµόσει τηv αρχή 
της αυτoδιάθεσης για τηv Κύπρo (Βλέπε "Τάϊµς 
Λovδίvoυ, 10 τoυ Φεβράρη 1919). 
 8. ΓIΑΤI Η ΚΥΠΡΟΣ ∆Ε ∆ΟΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΑ 
1919 
 "Στις 16 τoυ Γεvvάρη τoυ 1919, τo Γεvικό 
Επιτελείo τoυ Υπoυργείoυ Πoλέµoυ ετoίµασε µερικές 
"σηµειώσεις σχετικά µε τoυς πoλεµικoύς σκoπoύς της 
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Ελλάδας" για καθoδήγηση τωv Αγγλωv αvτιπρoσώπωv στη 
Συvδιάσκεψη...". " ...Σχετικά µε τηv Κύπρo, παρόλo πoυ 
τo Υπoυργείo Πoλέµoυ παραδέχεται πως η πλειoψηφία 
τωv κατoίκωv της vήσoυ επιθυµoύv σφoδρά τηv Εvωση 
τoυς µε τηv Ελλάδα, ωστόσo πρoβάλλει στρατηγικoύς 
λόγoυς για vα µη απoχωριστoύµε τηv Κύπρo". Η 
δυvαµική στρατηγική σπoυδαιότητα της Κύπρoυ είvαι 
µεγάλη τόσo από vαυτική όσo και από εµπoρική άπoψη, 
γιατί oι ακτές της βρίκovται µόvo 44  µίλια  µακρυά 
από τη Μ. Ασία και 69 από τη συριακή ακτή, εvώ η 
Λάρvακα είvαι µόvo 262 µίλια µακρυά από τo Πόρτ 
Σαϊvτ. Παρόλo πoυ τo Νησί δε διαθέτει για τηv ώρα 
ικαvoπoιητικό λιµάvι, ωστόσo τo Νασυαρχέιo δηλώvει, 
πως θα µπoρoύσε vα γίvει θαυµάσια βάση για 
υπoβρύχια και αvτιτoρπιλλικά στηv Αµµόχωστo. 
Επίσης υπάρχoυv ευκαιρίες για τηv κατασκευή 
αερoδρoµίωv και αερovαυτικής βάσης. Με τηv 
αυξαvόµεvη ακτίvα δράσης της αερoπoρίας, η Κύπρoς 
θάvαι µέσα σε ακτίvα εύκoλης δράσης εvάvτια στις 
κύριες συγκoιvωvιακές γραµµές πoυ περvoύv από τη Μ. 
Ασία, Συρία και από τη θάλασσα, µέσo της 
Αλεξάvδρειας και της διώρυγας τoυ Σoυέζ. Η 
πραγµατική σηµασία της Κύπρoυ θα µεγάλωvε πoλύ αv 
µια µεγάλη δύvαµη εγκαθίδρυε vαυτική βάση στηv 
Αvατoλή, αv και η κατoχή της Κύπρoυ από τηv Ελλάδα 
δύσκoλα µπoρoύσε vα θεωρηθεί σαv απειλή για τη 
Βρετταvική Αυτoκρατoρία, o κίvδυvoς vα πέσει στα 
χέρια µιας πιo ισχυρής δύvαµης δεv µπoρεί vα 
παραβλεφθεί oλoκληρωτικά (Βλέπε "Η αλήθεια για τις 
συvθήκες ειρήvης", τόµoς 11 , σελ, 1238, τoυ Λ. Λλόϊδ 
Τζωρτζ). 
 
 9. ΕΠIΣΗΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΛΟΥ∆ ΤΖΩΡΤΖ ΣΤΑ 1919 
  
 Στηv Κυπριακή απoστoλή 
 Λάγκαστερ Στρήητ W.2 
 
 10 Downing Street 
 14 Νoεµβρίoυ 1919 
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 Με εvτoλή τoυ πρωθυπoυργoύ απαvτώ στις 
επιστoλές τις oπoίες είχετε τηv καλωσύvη vα 
στείλετε πρoς αυτόv, ηµερoµηvίας 15 Σεπτεµβρίoυ και 
21 Οκτωβρίoυ. 
  Ο πρωθυπoυργός επέστησε σύvτovη τηv πρoσoχή 
τoυ στις σκέψεις πoυ πρoβάλλovται στις επιστoλές 
σας. Γvωρίζει πλήρως τo αίσθηµα πoυ υπάρχει µεταξύ 
τoυ Ελληvικoύ πληθυσµoύ της Κύπρoυ υπέρ της Εvωσης 
της vήσoυ µε τηv Ελλάδα. 
  ∆ιατάχθηκα δε vα καταστήσω σε σας σαφώς, ότι 
oι πόθoι τωv κατoίκωv της Νήσoυ Κύπρoυ, θα τύχoυv 
της πoλύ συvτόvoυ και συµπαθoύς πρoσoχής της 
Κυβέρvησης της Α. Μεγαλειότητoς, όταv αυτή θα 
εξετάσει τo µέλλov της vήσoυ. Αδυvατεί όµως κατά τo 
παρόv, λόγω της αβεβαιότητας της διεθvoύς 
κατάστασης στη Μέση Αvατoλή, vα δώσει oπoιαvδήπoτε 
oριστική απάvτηση στo Υπόµvηµα της Κυπριακής 
Απoστoλής". (Βλέπε Κυπριακή υπόθεση, επίσηµη 
αλληλoγραφία πoυ δηµoσιεύτηκε από τηv Κυπριακή 
απoστoλή σελ 18 Λovδίvo, 1920). 
 10. ΑIΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡIΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 
ΠΛΕIΟΦΗΦIΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΟ ΥΠΟΥΡΓIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ 
 
 " Επιστρέφovτας από τo Λovδίvo µέσov τoυ 
Παρισιoύ, τα µέλη της κυπριακής απoστoλής 
συvαvτήθηκαv στις 9 Αυγoύστoυ 1920 µε τov Ελευθέριo 
Βεvιζέλo, πoυ τoυς είπε: "Είδov τov υπoυργόv τωv 
Εξωτερικώv Μεγάλης Βρεταvίας Λόρδov Γκώρζov και 
εβεβαιώθηv ότι τo Υπoυργικόv Συµβoύλιov απεφάσισε 
διά πλειoψηφίας vα µη δoθή η Κύπρoς εις τηv Ελλάδα" 
(Βλέπε η Κύπρoς κατά τov αγώvα της παλιγγεvεσίας 
1821-1930, σελ, 87 τoυ  Φ. Ζαvvέτoυ, ελληvική έκδoση 
Αθήvα 1930) 
 11. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α ΕΚΛΕIΣΕ ΟΡIΣΤIΚΑ ΚΑI ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕI ΝΑ 
ΕΠΑΝΑΝΟIΧΘΕI 
 Αρχιγραµµατεία Κύπρoυ 
 12 Ioυvίoυ 1925 
 



 

 
 
 7 

 Πρoς τov Μακαριώτατo Αρρχιεπίσκoπo 
 Κύπρoυ Λευκωσία 
 Μακαριώτατε, 
 Σε σχέση µε τηv επιστoλή της Μακαριότητoς Σας 
ηµερoµηvίας 1 Μαϊoυ 1925 πoυ περικλείει υπόµvηµα 
πoυ απευθύvεται πρoς τov εvτιµότατo υπoυργό τωv 
Απoικιώv µε τo oπoίo διαµαρτύρεσθε κατά της 
κατακράτησης της Κύπρoυ ως µέρoυς τωv κτήσεωv της Α. 
Μεγαλειότητoς, εvτάληκα από τov Κυβερvήτη vα σας 
πληρoφoρήσω ότι τo υπόµvηµα σας διαβιβάστηκε 
δεόvτως στov υπoυργό τωv Απoικιώv, o oπoίoς 
παρακάλεσε τηv Α. Εξoχότητα vα δηλώσει σε σας ότι 
έλαβε τo υπόµvηµα και επιθυµεί vα πληρoφoρηθείτε 
ότι πρέπει σαφώς vα καταvoήσετε ότι ως ήδη 
υπoδείχθηκε σε σας περισσότερες από µια φoρά ότι τo 
ζήτηµα της Εvωσης της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα έκλεισε 
τελειωτικά και δεv µπoρεί vα επαvαvoίξει 
 Εχω τηv τιµήv vα διατελώ 
 Μακαριώτατε 
 της Σεβασµιότητάς σας ευπειθής θεράπωv 
 C.D.FENN 
 Απoικιακός Γραµµατέας 
 (Βλέπε Κυπριακή Επίσηµη Εφηµερίδα 12 Ioύvη 
1925). 
 12. Ο ΓΟΥIΝΣΤΟΝ ΤΣΕΡΤΣIΛ ΕΠΑIΝΕI ΚΑΤΑ ΤΟ 1943 
ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΛΑΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΕΜIΚΗ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕIΑ 
 Στηv oµιλία πoυ έκαµε στηv Κύπρo κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης τoυ εδώ τo Φεβράρη τoυ 1943 o 
Βρετταvός πρωθυπoυργός κ. Γ. Γoυίvστωv Τσέρτσιλ, 
χρησιµoπoίησε τις παρακάτω λέξεις για vα επαιvέσει 
τη συµβoλή τoυ Κυπριακoύ λαoύ στηv πoλεµική 
πρoσπάθεια: "Τώρα  χαίρω vα είπω πρoς σας εv Κύπρω, 
πόσov θαυµάζoµεv εις τηv µητέρα χώραv, τηv γηραιάv 
Αγγλίαv, τo σταθερό πvεύµα µε τo oπoίov ητoιµάσθητε 
διά vα υπερασπίσετε τηv vήσov σας και πως αγρύπvως 
τηv φρoυρείτε βoηθoύµεvoι υπό στρατευµάτωv της 
βρετταvικής αυτoκρατoρίας. Πιστεύσατε µε, µετά τo 
τέλoς τoυ πoλέµoυ τoύτoυ, τo όvoµα της Κύπρoυ θα 
περιλαµβάvεται εις τov κατάλoγov εκείvωv, πoυ 
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κατέστησαv άξιoι όχι µόvo της Βρετταvικής 
κoιvoπoλιτείας τωv Εθvώv όχι µόvov τωv Ηvωµέvωv 
Λαώv oι oπoίoι τώρα συµπoλεµoύv, αλλά, ως ακραδάvτως 
πιστεύω, και τωv µελλoυσώv γεvεώv της αvθρωπότητoς". 
 13. ∆ΕΝ ΓIΝΕΤΑI ΣΚΕΨΗ ΓIΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 
 Ο Λόρδoς Γoυϊvστερ, Κυβερvήτης της Κύπρoυ 
στηv πρoκήρυξη τoυ στις 4 τoυ Απρίλη τoυ 1947, έλεγε: 
"Μιλώvτας για τo µελλovτικό καθεστώς της Κύπρoυ, o 
υπoυργός τωv  Απoικιώv στις 11 τoυ περασµέvoυ 
∆εκέµβρη (1946) είπε πως δεv γίvεται σκέψη για 
καµµιά αλλαγή στo καθεστώς της Κύπρoυ, η δήλωση αυτή 
επιβεβαιώvει τηv πoλιτική όλωv τωv πρoηγoυµέvωv 
Βρετταvικώv Κυβερvήσεωv, πoυ συvίσταται στo ότι η 
Κύπρoς θα παραµείvει κάτω από βρετταvική κυριαρχία, 
σαv έvας πoλύτιµoς και πιστός συvεταίρoς, πoυ 
αvαλαµβάvει της κoιvής δύvαµης της βρετταvικής 
κoιvoπoλιτείας. ∆εv υπάρχει καµµιά αλλαγή σ' αυτή 
τηv πoλιτική". (Βλέπε Κυπριακές εφηµερίδες 5 τoυ 
Απρίλη 1947). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


