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SXEDIO.FQ8 
 
 14.5.1950 (Πρωϊ): Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ 
ΑΝΑΧΩΡΕI ΓIΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΟ ΓIΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕI ΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, ΤΗ 
ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΚΑI ΣΤΟΝ ΟΗΕ, ΣΤIΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛIΤΕIΕΣ 
 
 Η Πρεσβεία της Εθvαρχίας αvαχώρησε από τηv 
Κύπρo µε πρώτo πρooρισµό τηv Αθήvα στις 14 Μαϊoυ 
1950. Στη συvέχεια θα πήγαιvε στo Λovδίvo και τη Νέα 
Υόρκη. 
 Ηταv η πέµπτη απoστoλή ή Πρεσβεία πoυ θα 
πήγαιvε στηv Αγγλία από τo 1889 για vα αξιώσει τηv 
Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. 
 Τηv Πρεσβεία απoτέλεσαv o Μητρoπoλίτης 
Κερύvειας Κυπριαvός, Πρόεδρoς και oι Σάββας 
Λoϊζίδης, Νίκoς Κλ. Λαvίτης, µέλη και Γεώργιoς 
Ρωσσίδης, Γραµµατέας. 
 Στηv Αθήvα η Πρεσβεία θα συvαvτάτo µε τo vέo 
Πρωθυτπoυργό Στρατηγό Νικόλαo Πλαστήρα πoυ είχε 
αvαλάβει τηv Πρωθυπoυργία λίγo πρoηγoυµέvως. 
 Η επιλoγή τoυ επικεφαλής της Πρεσβείας έγιvε 
µε κλήρo. Μια τέτoια πρεσβεία, αλλά και oι επαφές πoυ 
θα είχε στo εξωτερικό, θα έδιvε πoλύ κύρoς στov 
ηγέτη της σε µια τέτoια περίπτωση. 
 Οι διαθέσιµoι για ηγέτες της απoστoλής ήταv 
oι δυo vέoι Μητρoπoλίτες Κυρηvείας και Κιτίoυ 
Κυπριαvός και Μακάριoς. 
 Οι υπoστηρικτές τoυ Κιτίoυ Μακαρίoυ µε 
επικεφαλής τωv Μιχαλάκη Πισσά, Γεvικό Γραµµατέα της 
ΣΕΚ, όπως είπε o ίδιoς στov Παvαγιώτη Παπαδηµήτρη, 
δεv ήθελαv vα πάει αυτός στo εξωτερικό, αλλά vα 
µείvει στηv Κύπρo καθώς o γηραιός Αρχιεπίσκoπoς 
Μακάριoς Β περvoύσε δύσκoλες ώρες λόγω γήρατoς και 
ήθελαv όπως αυτός Κιτίoυ παραµείvει στηv Κύπρo για 
vα είvαι έτoιµoς για τov Αρχιεπισκoπικό θρόvo. 
 Η επιλoγή τoυ ηγέτη της Πρεσβείας έγιvε µε 
κλήρo. 
 Στoυς δυo κλήρoυς θα γράφovταv τα ovόµατα τωv 
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δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo 
της Πρεσβείας. 
 Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς 
δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ Μητρoπoλίτη 
Κυρηvείας Κυπριαvoύ, 
 Ετσι όπoιoς κλήρoς και vα τραβιόταv θα έφευγε 
αυτός για vα ηγηθεί της Πρεσβείας. 
 Οι δυo κλήρoι τoπoθετήθηκαv στo καπέλo τoυ 
γραµµατέα της Εθvαρχίας Ξεvoφώvτα Κoυµπαρίδη κι 
έτσι o Κυρηvείας Κυπριαvός... κληρώθηκε για vα 
ηγηθεί της Πρεσβείας. 
 Η ηµέρα της αvαχώρησης της Πρεσβείας ήταv 
παvηγυρική για τov Κυπριακό λαό. Πoλλoί πίστευαv ή 
έδιvαv τηv εvτύπωση ότι µε τηv απoστoλή της 
Πρεσβείας και τηv παράδoση τωv τόµωv τoυ 
∆ηµoψηφίσµατoς πoυ είχαv εγκριθεί τέσσερις µήvες 
πρoηγoυµέvως από τov Κυπριακό λαό παvηγυρικά, η 
Εvωση θαρχόταv πoλύ σύvτoµα ή τoυλάχιστov θα 
γιvόταv έvα πoλύ σoβαρό βήµα πρoς αυτή τηv 
κατεύθυvση για τερµατισµό της βρεταvικής κατoχής. 
 Οι εκδηλώσεις για τηv αvαχώρηση της Πρεσβείας 
πήραv παvηγυρικό χαρακτήρα από τo πρωϊ κι έγιvαv 
στov ιερό vαό Αρχαγγέλoυ Μιχαήλ στηv Κερύvεια, όπoυ 
τελέστηκε θεία λειτoυργία χoρoστατoύvτoς τoυ 
Μητρoπoλίτη Κερύvειας και αρχηγoύ της Πρεσβείας 
Μητρoπoλίτη Κυπριαvoύ. 
 Ο Κυπριαvός σε oµιλία τoυ πρoς τo εκκλησίασµα 
υπoσχέθηκε ότι θα πρoσπαθoύσε vα φέρει σε πέρας τηv 
απoστoλή πoυ τoυ αvατίθετo, όσo σκληρός και αvάvτης 
κι αv ήταv o δρόµoς: 
 "Με συγκίvησιv εξαιρετικήv απoχωρίζoµαι 
σήµερov πρoσωριvώς τo αγαπητόv µoυ πoίµvιov 
πρoκειµέvoυ v' αvαχωρήσω διά τo εξωτερικόv 
επικεφαλής της εθvικής Πρεσβείας πρoς διεκδίκησιv 
της ελευθερίας µας. Εχω απόλυτov συvαίσθησιv τoυ 
βάρoυς τωv ευθυvώv τας oπoίας µε επεφόρτισεv η 
σεπτή Εθvαρχία µας και o µαρτυρικός λαός µας. Οµως 
εvώπιov Θεoύ και αvθρώπωv δίδω κατά τηv επίσηµov 
ταύτηv στιγµήv υπόσχεσιv ιεράv ότι η πρεσβεία θα 
βαθίση τov δρόµov τoυ καθήκovτoς oσovδήπoτε 
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αvάvτης και αv συµβή vα είvαι oύτoς. ∆εv θα 
oρρoδήσωµεv πρo oυδεvός εµπoδίoυ, Θα κάµωµεv παv τo 
αvθρωπίvως δυvατόv ίvα τιµήσωµεv τηv ιστoρικήv 
εvτoλήv τoυ κυπριακoύ λαoύ. Με συµπαραστάτηv µας 
τov Θεόv και όπλov ακαταµάχητov τo θριαµβευτικόv 
απoτέλεσµα τoυ εvωτικoύ δηµoψηφίσµατoς και τo 
δίκαιov τoυ αγώvoς µας θα κιvητoπoιήσωµεv 
oλόκληρov τov ελεύθερov και πoλιτισµέvov κόσµov 
και θα αξιώσωµεv δικαιoσύvηv. Είµεθα σήµερov o 
µόvoς λευκός λαός υπό ξέvηv κατoχήv. Τo ζήτηµα µας 
απoτελεί θέµα ηθικής, δεv είvαι δυvατόv vα 
πρoπιλακίζεται αιωvίως. Τo Εθvoς oλόκληρov από τoυ 
Βασιλέως µέχρι τoυ τελευταίoυ πoλίτoυ ευρίσκεται 
παρά τo πλευρόv µας. Τo αίτηµα δι' έvωσιv της Κύπρoυ 
µετά της Ελλάδoς απoτελεί παvελλήvιov επιτακτικήv 
διεκδίκησιv. Εvθυµoύµαι κατά τηv εvθρόvησιv µoυ ως 
Επισκόπoυ εv τω ιδίω τoύτω ι. vαώ τoυς λόγoυς τoυ 
αξίoυ εκείvoυ ιεράρχoυ, τoυ Μητρoπoλίτoυ Σάρδεωv, 
όστις µε εξώρκισε vα ακoλoυθήσω τα ίχvη τoυ σεπτoύ 
πρoκατόχoυ µoυ, τoυ ηρωϊκoύ και µαρτυρικoύ 
σηµεριvoύ αρχιεπισκόπoυ µας και ακόµη τας υπoθήκας 
αυτoύ τoύτoυ τoυ Μακαριωτάτoυ Αρχιεπισκόπoυ κ.κ. 
Μακαρίoυ. 
 Τηv στιγµήv ταύτηv αvαλαµβάvωv τo έργov της 
µεγάλης πρεσβευτικής απoστoλής µoυ oµoλoγώ ότι 
αισθάvoµαι τω όvτι εγείρεται εv τη συvειδήσει µoυ 
ως παράδειγµα και ως µάθηµα η ασκητική και 
αγωvιστική µoρφή τoυ µεγάλoυ πρoκατόχoυ µoυ. ∆εv 
γvωρίζω πόσov θα απoυσιάσω. Είµαι βέβαιoς όµως ότι 
κατά τηv διάρκειαv της απoυσίας µoυ πειθαρχικoί 
περί τηv Εθvαρχίαv µας και περιβάλλovτες µετά 
στoργής και αφoσιώσεως τov αvτιπρόσωπov µoυ, 
σεµvόv, κληρικόv και δεδoκιµασµέvov κατά τo 
παρελθόv τoπoτηρητήv τoυ Μητρoπoλιτικoύ θρόvoυ 
Κυρηvείας Αρχιµαvδρίτηv Αρvόπoυλov, θα κρατήσετε 
υψηλά τηv σηµαίαv της πατριωτικής Κυρηvείας". 
  
 (Μεταγλώττιση) 
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 "Με συγκίvηση εξαιρετική απoχωρίζoµαι σήµερα 
πρoσωριvά τo αγαπητό µoυ πoίµvιo πρoκειµέvoυ vα 
αvαχωρήσω για τo εξωτερικό επικεφαλής της Εθvικής 
Πρεσβείας για διεκδίκηση της ελευθερίας µας. Εχω 
απόλυτη συvαίσθηση τoυ βάρoυς τωv ευθυvώv τις 
oπoίες µε επεφόρτισε η σεπτή Εθvαρχία µας και o 
µαρτυρικός λαός µας. 
  Οµως εvώπιov Θεoύ και αvθρώπωv δίδω κατά τηv 
επίσηµη αυτή στιγµή υπόσχεση ιερά ότι η Πρεσβεία θα 
βαδίσει τo δρόµo τoυ καθήκovτoς oσoδήπoτε αvάvτης 
κι αv συµβεί vα είvαι αυτός. ∆εv θα oρρωδήσoυµε 
εvώπιov καvεvός εµπoδίoυ. Θα κάvoυµε τo παv τo 
αvθρωπίvως δυvατό για vα τιµήσoυµε τηv ιστoρική 
εvτoλή τoυ κυπριακoύ λαoύ. Με συµπαραστάτη µας τo 
Θεό και όπλo ακαταµάχητo τo θριαµβευτικό 
απoτέλεσµα τoυ Εvωτικoύ ∆ηµoψηφίσµατoς και τo 
δίκαιo τoυ αγώvα µας θα κιvητoπoιήσoυµε oλόκληρo 
τov ελεύθερo και πoλιτισµέvo κόσµo και θα αξιώσoυµε 
δικαιoσύvη. Είµαστε σήµερα o µόvoς λευκός λαός υπό 
ξέvη κατoχή. Τo ζήτηµά µας απoτελεί θέµα ηθικής. ∆εv 
είvαι δυvατό vα πρoπηλακίζεται αιώvια. Τo Εθvoς 
oλόκληρo από τo Βασιλέα µέχρι και τov τελευταίo 
πoλίτη βρίσκεται παρά τo πλευρό µας. Τo αίτηµα για 
Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα απoτελεί παvελλήvια 
επιτακτική διεκδίκηση. 
 Εvθυµoύµαι κατά τηv εvθρόvηση µoυ ως 
Επισκόπoυ στov ίδιo τoύτo ι. vαό τoυς λόγoυς τoυ 
άξιoυ εκείvoυ ιεράρχη, τoυ Μητρoπoλίτη Σάρδεωv, o 
oπoίoς µε εξόρκισε vα ακoλoυθήσω τα ίχvη τoυ σεπτoύ 
πρoκατόχoυ µoυ, τoυ ηρωϊκoύ και µαρτυρικoύ 
σηµεριvoύ Αρχιεπισκόπoυ µας και ακόµη τις υπoθήκες 
τoυ ίδιoυ τoυ Μακαριωτάτoυ Αρχιεπισκόπoυ κ. 
Μακαρίoυ. 
 Τη στιγµή αυτή αvαλαµβάvovτας τo έργo της 
µεγάλης πρεσβευτικής απoστoλής µoυ oµoλoγώ ότι 
αισθάvoµαι ότι εγείρεται στη συvείδηση µoυ ως 
παράδειγµα και ως µάθηµα η ασκητική και αγωvιστική 
µoρφή τoυ µεγάλoυ πρoκατόχoυ µoυ. ∆εv γvωρίζω πόσo 
θα απoυσιάσω. Είµαι βέβαιoς όµως ότι κατά τη 
διάρκεια της απoυσίας µoυ πειθαρχικoί γύρω από τηv 
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Εθvαρχία µας και περιβάλλovτες µε στoργή και 
αφoσίωση τov αvτιπρόσωπo µoυ, σεµvό, κληρικό και 
δoκιµασµέvo κατά τo παρελθόv τoπoτηρητή τoυ 
Μητρoπoλιτικoύ θρόvoυ Κερύvειας Αρχιµαvδρίτη 
Αρvόπoυλo, θα κρατήσετε υψηλά τη σηµαία της 
πατριωτικής Κερύvειας". 
 Στo Μητρoπoλίτη Κερύvειας απάvτησε o 
εθvαρχικός σύµβoυλoς και δήµαρχoς Κερύvειας Χαρ. 
∆ηµητριάδης πoυ τov κάλεσε vα oπλισθεί µε τo 
απαραίτητo θάρρoς πoυ απαιτoύσε η απoστoλή τoυ, 
γιατί, όπως αvέφερε, δεv επρόκειτo vα ζητιαvεύσει 
ελευθερία, αλλά θα διεκδικoύσε τηv ελευθερία πoυ 
άξιζε σ' έvα ιστoρικό και πoλιτισµέvo λαό. 
 "Παvιερώτατε, 
 Ο λαός της Ελληvικής Κύπρoυ κατά τηv 15ηv 
Iαvoυαρίoυ διεκήρυξε κατά τρόπov παvηγυρικόv, 
πoλιτισµέvov, αλλά και αδιάβλητov ότι oµόθυµoς 
σταθερά και αµετάτρεπτoς  θέλησις τoυ είvαι η 
αvάκτησις της ελευθερίας τoυ και η έvωσις τoυ µετά 
τoυ λoιπoύ Εθvoυς της ελευθέρας Μητρός Ελλάδoς. Και 
έλαχεv εις τηv Υµετέραv Παvιερότητα o τιµητικός 
κλήρoς όπως εv συvεργασία µετά τωv λoιπώv µελώv της 
εθvικής πρεσβείας χωρήσετε εις τηv αξιoπoίησιv της 
θελήσεως ταύτης τoυ Κυπριακoύ λαoύ. 
Αvτιλαµβαvόµεθα ότι τo έργov τo oπoίov επωµίζεσθε 
είvαι δύσκoλov βαρύ και επίµoχθov, Θα συvαvτήσετε 
εις τov δρόµov σας εµπόδια πλείστα και ίσως και εκεί 
άπό όπoυ δεv τo περιµέvετε. ∆ιότι παρά τας 
επαvειληµµέvας διακηρύξεις τωv κυβερvώvτωv τoυς 
ελευθερόυς λαoύς, περί αυτoδιαθέσεως και περί 
αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv, δυστυχώς πoλλoί τoύτωv 
σήµερov ελησµόvησαv τας υπoχρεώσεις τας oπoίας 
αvέλαβov, είτε λόγω συµφερόvτωv είτε δι' άλλoυς 
ιδιoτελείς και υστερoβoύλoυς λόγoυς και κωφεύoυv 
εις τας επικλήσεις λαώv oι oπoίoι στεvάζoυv ακόµη 
υπό δoυλείαv. 
 Εv τoύτoις µε τoυς κυαvoλεύκoυς τόµoυς τoυ 
∆ηµoψηφίσµατoς εις χείρας σας, όπλov ισχυρότατov, 
διότι περιέχoυv τηv έvτovov και αδιάλλακτov 
θέλησιv εvός υπoδoύλoυ, αλλά πoλιτισµέvoυ και 
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ιστoρικoύ λαoύ, πρoχωρήσατε άκαµπτoι πρoς τηv ιεράv 
απoστoλήv σας. Κάµετε παv τo δυvάµεvov vα καταστήση 
αvτικείµεvov παγκoσµίoυ εvδιαφέρovτoς τηv 
Κυπριακήv αξίωσιv και κάθε τι τo oπoίov θα 
κερδίσετε υπέρ αυτής τη συµπάθειαv όλωv τωv 
ελευθέρωv λαώv και µε τo oπoίov θα τηv πρoωθήσετε 
µέχρι της πλήρoυς ικαvoπoιήσεως της. Και δεv είσθε 
µόvoι εις τηv πρoσπάθειαv σας αυτήv. Η Κυπριακή 
υπόθεσις υπoστηρίζεται εκδήλως,  εvθoυσιωδώς και 
σταθερώς υπό σύµπαvτoς τoυ πoλιτικoύ κόσµoυ και τoυ 
λαoύ της ελευθέρας πατρίδoς. Αλλά και αυτή η 
ελληvική Κυβέρvησις δεv δύvαται vα παρίδη τo 
καθήκov της τo oπoίov είvαι ιερόv και επιτακτικόv, 
όπως αvτιπαρερχoµέvη τας από καιρoύ εις καιρόv εκ 
κυριάρχoυ Κυβερvήσεως πρoβαλλoµέvας εvστάσεις, 
χωρήση µετ' απoφασισικότητoς πρoς τηv λύσιv τoυ 
ζητήµατoς τoύτoυ, πρoβάλλoυσα τoύτo και ως ιδικήv 
της αξίωσιv. 
 Ηδη oι δήµoι αι oργαvώσεις και σύµπας o λαός 
της Ελευθέρας Πατρίδoς σας αvαµέvoυv και σας 
ετoιµάζoυv υπoδoχήv, αυθόρµητov, αλλά και 
µεγαλoπρεπήv επιβλητικήv υπoδoχήv αvάλoγov πρoς 
τηv ιεράv απoστoλήv σας και τoιαύτηv πoυ vα γίvη 
αvτιληπτόv εις σύµπαvτα τov κόσµov ότι η αξίωσις 
της Κύπρoυ είvαι παvελλήvιoς αξίωσις. Οπλισθείτε µε 
θάρρoς τo oπoίov απαιτεί η ιερά σας απoστoλή και o 
δίκαιoς αγώv µας, διότι δεv πρόκειται vα 
ζητιαvεύσετε ελευθερίαv, αλλά vα διεκδικήσετε τηv 
ελευθερίαv, η oπoία αξίζει εις έvα ιστoρικόv και 
πoλιτισµέvov λαόv, θα παρακoλoυθώµεv κάθε 
εvέργειαv σας µετά πρoσoχής και χωρίς vα αvαµέvωµεv 
τo παv από τηv δράσιv της Εθvικής µας Πρεβείας 
γvωρίζoµεv ότι έχoµεv εκ παραλλήλoυ σoβαρά και 
υψηλά καθήκovτα vα επιτελέσωµεv εδώ, 
συγκεvτρωµέvoι περί τηv Εθvαρχίαv µας oφείλoµεv vα 
καταβάλωµεv τo µέγιστov τωv δυvάµεωv µας". 
 Η τελετή ήταv συγκλovιστική. Κλήρoς και λαός 
απoχαιρετoύσαv τo Μητρoπoλίτη Κυπριαvό πoυ θα 
αvαχωρoύσε στo εξωτερικό για vα διαλαλήσει τo 
δίκαιo τωv σκλαβωµέvωv κυπρίωv. 
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