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ΣΤΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑIΚΟ ΣΤΑ∆IΟ ΣΕ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡIΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Ολo αυτό τo διάστηµα η Πρεσβεία δεv έµειvε
αδραvής παρ' όλov ότι o θάvατoς τoυ Αρχιεπισκόπoυ
Μακαρίoυ Β στηv Κύπρo ήγειρε πρoς στιγµή τo θέµα
κατά πόσov έπρεπε vα διακόψει τηv απoστoλή της και
vα επιστρέψει στηv Κύπρo, ώστε o Κυπριαvός vα
επιδιώξει τηv εκλoγή τoυ στo θρόvo τoυ Απoστόλoυ
Βαρvάβα. Τελικά κρίθηκε αvαγκαίo vα συvεχίσει τις
κιvητoπoιήσεις πoυ ήσαv πραγµατικά επιτυχείς.
Ετσι αφoύ επισκέφθηκε και άλλα διαµερίσµατα
της Ελλάδας πήρε µέρoς στις 21 Ioυλίoυ (τo
συλλαλητήριo είχε αρχικά πρoγραµµατισθεί για τις 6
Ioυλίoυ) σε έvα παvηγυρικό συλλαλητήριo στo oπoίo
παρέστησαv 50.000 Ελληvες.
Τo συλλαλητήριo oργαvώθηκε στo Παvαθηvαϊκό
στάδιo από τηv Παvελλήvια Επιτρoπή Εvωσης της
Κύπρoυ, της oπoίας ηγείτo o Αρχιεπίσκoπoς Σπυρίδωv
και σ αυτό εγκρίθηκε ψήφισµα µε τo oπoίo υιoθετείτo
τo ∆ηµoψήφισµα τωv Κυπρίωv.
Ταυτόχρovα
η
Επιτρoπή
αv
διαπίστωvε
απoτελµάτωση τoυ Κυπριακoύ θα αvαλάµβαvε υπεύθυvα
τo χειρισµό τoυ πρoβαίvovτας σε κάθε απαραίτητη
εvέργεια για ικαvoπoίηση τoυ πόθoυ τωv Κυπρίωv.
Ο Ραδιoσταθµός Αθηvώv, παρά τη επίσηµη απoχή
από τo συλλαλτηριo, τo χαρακτήρισε ως άvευ
πρoηγoυµέvoυ.
Στo βάθoς τωv κερκίδωv τoυ σταδίoυ υπήρχε
επιγραφή µε µεγάλα γράµµατα "η αιµατόβρεκτoς
Βόρειoς Ηπειρoς, παρά τo πλευρόv της Κύπρoυ" εvώ
µέσα στo στίβo µπρoστά από τις κερκίδες τωv
επισήµωv, είχε χαραχθεί τo περίγραµµα της Κύπρoυ
µέσα στo oπoίo υπήρχε βάθρo µε βήµα και µικρόφωvo
από τo oπoίo θα µιλoόυσε o αρχιεπίσκoπoς.
Πρώτα εισήλθαv στo στάδιo oι αvάπηρoι τoυ
πoλέµoυ oι αvτιπρoσωπείες, oι πρόσκoπoι και oι 450
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κληρικoί πoυ παρατάχθηκαv σε δυo ζυγoύς στηv είσoδo
τoυ σταδίoυ.
Ακoλoύθησαv oι φιλαρµovικές και εvώ o κόσµoς
ζητωκραύγαζε υπέρ της Εvωσης αφέθηκαv δυo µεγάλα
µπαλόvια πάvω στα oπoία υπήρχαv επιγραφές. Στo
µεγαλύτερo υπήρχε η επιγραφή "Η µάvα Ελλάδα ζητεί τo
παιδί της, τηv Κύπρo".
Στo άλλo υπήρχε η επιγραφή "Η κύπρoς ζητεί τη
µάvα της, τηv Ελλάδα".
Τηv είσoδo τωv µελώv της Πρεσβείας στo στάδιo
ακoλoύθησε παvδαιµόvιo. Επικεφαλής βρισκόταv o
Μητρoπoλίτης
Κυπριαvός
και
ακoλoυθoύσε
o
Αρχιεπίσκoπoς Σπυρίδωv µε µέλη της Iεράς Συvόδoυ
τoυ oπoίoυ πρoηγoύvτo εξαπτέρυγα.
Ο Αρχιεπίσκoπoς και η Πρεσβεία και άλλoι
επίσηµoι πήραv θέσεις στo ψηλό βάθρo πoυ βρισκόταv
µέσα στo περίγραµµα της Κύπρoυ.
Ο Αρχιεπίσκoπoς Σπυρίδωv πoυ ήταv o κύριoς
oµιλητής αvαφέρθηκε στoυς αγώvες τoυ Κυπριακoύ
λαoύ στηv άρvηση της ελληvικής Κυβέρvησης vα
αvαλάβει πρωτoβoυλία για τηv πρoώθηση τoυ
Κυπριακoύ.
Είπεv ότι πoλιτική σκoπιµότητα εδέσµευσε τηv
επίσηµη Κυβέρvηση vα αvαλάβει τηv υπόθεση τoυ
Κυπριακoύ λαoύ και πρόσθεσε ότι εvώ µια τέτoια
δικαιoλoγία υπήρχε για τηv επίσηµη Κυβέρvηση, δεv
υπήρχε όµως για τηv ελληvική Βoυλή πoυ έπρεπε vα
δράσει πρoς όλες τις αυξήσεις.
Κατέληξε ότι αv και η Βoυλή αρvείτo vα
πρoχωρήσει τότε θα επαvαλάµβαvε η Εκκλησία της
χώρας τov αγώvα.
Είπε o Αρχιεπίσκoπoς Σπυρίδωv:
"Παvέλληvες,
Επιτακτικόv καθήκov µας συvκέvτρωσε σηµερov
εις πρωτoφαvή τω όvτι συvαγερµόv εις τov
καθηγιασµέvov τoύτov χώρov, όπoυ πάλλεται η
καταπovηµέvη αλλ' αείπoτε αvαvεoυµέvη και µηδέπoτε
γηράσκoυσα καρδία τoυ γέvoυς, τo καθήκov vα
διαδηλώσωµεv, στεvτoρείως εvώπιov Θεoύ και
αvθρώπωv τηv αµετάτρεπτov θέλησιv oλoκλήρoυ τoυ
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ελληvισµoύ vα επιτύχη επί τέλoυς κατόπιv τόσωv
πoταµώv αιµάτωv και ιδρώτωv, τηv oλoκληρωτικήv
απελευθέρωσιv τoυ, τηv αvεξαρτησίαv τωv υπoλoίπωv
υπoδoύλωv τµηµάτωv τoυ Κύπρoυ και Βoρείoυ Ηπείρoυ.
Οι αδελφoί Κύπριoι, διά µέσoυ χιλιετηρίδωv
oλoκλήρωv συµµερισθέvτες τας τύχας τoυ γέvoυς
απoτελέσαvτες τηv γέφυραv της Ελλάδoς πρoς τηv
αvαστoλήv και πρώτoι υφιστάµεvoι τας συvεπείας τωv
εκείθεv εισβoλώv και επιθέσεωv, αvτέστησαv µε
πρωτoφαvή εµµovήv εις πάσαv ξεvικήv επιρρoήv και
διετήρησαv αλώβητov τηv ελληvικήv τωv ψυχήv, τηv
ελληvικήv τωv συvείδησιv. Πραγµατικoί Ακρίται, δεv
διεφύλαξαv επί µαταίω τov ακριτικόv θρύλov και
πάvτoτε εις πάσαv εθvικήv περιπέτειαv ή κρίσιv δεv
παρέλειψαv vα βρovτoφωvήσωσι τo "παρώv" εις τo
πρoσκλητήριov της µητρός Πατρίδoς. Και ήδη
αξιoπoιoύvτες τας παvτoειδείς εις χρήµα και εις
αίµα θυσίας τωv και φρovoύvτες δικαίως ότι επέστη
πλέov η στιγµή και της ιδικής τωv εθvικής
απoκαταστάσεως, πρoέβησαv υπό τηv ηγεσίαv της
εκκλησίας τωv, εις πρωτoφαvές δηµoψήφισµα, διά τoυ
oπoίoυ µε oγκώδη και πρωτoφαvή πλειoψηφίαv,
αυτόχρηµα µε µίαv ψυχή και µίαv φωvήv αξιoύσιv από
τoυς ισχυρoύς της γης, τηv ελευθερίαv τωv, συµφώvως
πρoς τας πoµπώδεις και επισήµoυς υπoσχέσεις τωv,
τας διακηρυχθείσας διά τoυ χάρτoυ τoυ Ατλαvτικoύ.
Τoυς τόµoυς τoυ δηµoψηφίσµατoς τoύτoυ
επίσηµoς πρεσβείας της µεγαλovήσoυ, εκπρoσωπoύσα
τηv εθvαρχίαv αυτής, µετέφερε και παρέδωσεv ήδη εις
τηv Βoυλήv τωv Ελλήvωv, µε τηv παράκλησιv, µε τηv
εvτoλήv τoυ κυπριακoύ λαoύ, vα αξιoπoιήση αυτoύς
επιδιώκoυσα αvεvδότως τηv απελευθέρωσιv της
Κύπρoυ.
Πιστεύω ακραδάvτως- και η πίστις αύτη δεv
είvαι µόvov ιδική µoυ, πρoσωπική γvώµη,- ότι τo
ζήτηµα της απελευθερώσεως τωv υπoδoύλωv εισέτι
τµηµάτωv τoυ ελληvισµoύ δεv είvαι ζήτηµα ιδικόv
τωv, ή τoυλάχιστov δεv είvαι ζήτηµα ιδικόv τωv, αλλά
ζήτηµα oλoκλήρoυ τoυ ελληvικoύ λαoύ. Αφ' ότoυ τo
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παvελλήvιov εξηγέρθη διά τηv αvάκτησιv της
ελευθερίας τoυ συµµετέσχεv ως εις άvθωπoς εις τov
απελευθερωτικόv αγώvα, αδιαφoρoώv διά τoυς
κιvδύvoυς και άvευ υπoλoγισµoύ ιδιαιτέρoυ περί τωv
δυvατoτήτωv της απελευθερώσεως, εvός εκάστoυ
τµήµατoς ιδιαιτέρως. Κύπριoι και Πόvτιoι, Κρήτες
και Παραδoυvάβιoι Ελληvες, Μικρασιάται και
Μακεδόvες, Πελoπovvήσιoι και Ηπειρώται δεv
εφείσθησαv θυσιώv αίµατoς και χρήµατoς διά τηv
δηµιoυργίαv τoυ πρώτoυ ελευθερoυπυρήvoς, o oπoίoς
διά τoύτo ακριβώς oρθώς εθεωρείτo ως εκπρoσωπώv
oυχί τας oλίγας απελευθερωθείσας επαρχίας, αλλά
oλόκληρov τo παvελλήvιov.
Αvτιπρόσωπoι
oλoκλήρoυ
τoυ
ελληvισµoύ
παρεκάθηvτo εις τας πρώτας εθvικάς συvελεύσεις και
τov τίτλov τoυ Βασιλέως τωv Ελλήvωv, oυχί της
Ελλάδoς πρoσέλαβε παρά πάσαv αvτίδρασιv και
διαφύλαξε πεισµόvως η εθvική µας δυvαστεία, τo
σύµβoλov αυτό της εθvικής µας εvότητoς, από της
πρώτης στιγµής της απελευθερώσεως τo καθυµαγµέvov
ελεύθερov κρατίδιov διεκήρυξεv ότι σκoπός τoυ ήτo
ηv απελευθέρωσις oλoκλήρoυ τoυ ελληvισµoύ και η
Μεγάλη Iδέα απετέλεσε πάvτoτε τov πoλικόv αστέρα
της πoλιτικής τoυ και όταv ακόµη διέτρεχε τov
κίvδυvov v' απoβή αύτη τo σάβαvov τoυ.
Πρώτιστoς λoιπόv σκoπός τoυ συvαγερµoύ µας
σήµερov είvαι vα διακηρύξωµεv στεvτoρείως ότι τo
ζήτηµα της απελευθερώσες της Κύπρoυ δεv είvαι
ζήτηµα τωv κυπρίωv, αλλ' oλoκλήρoυ τoυ ελληvικoύ
λαoύ, ότι ηv απoστoλή και τo καθήκov τωv Κυπρίωv
έληξε κατ' oυσίαv µε τηv διεvέργειαv τoυ
δηµoψηφίσµατoς και τηv παράδoσιv τωv τόµωv αυτoύ
εις τoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ ελληvικoύ λαoύ και ότι
τoυ λoιπoύ o περαιτέρω χειρισµός τoυ ζητήµατoς
αvήκει εις τηv ελληvικήv Κυβέρvησιv, της αvευθύvως
χειριζoµέvηv τας τύχας τoυ Εθvoυς.
Αλλ' εις τo σηµείov τoύτo λαµβάvει χώραv
δυσάρεστoς εµπλoκή. Ο παρακωλύωv και αρvoύµεvoς τηv
απελευθέρωσιv δεv είvαι εχθρός, αλλά φίλoς και
πρoστάτης, µετά τoυ oπoίoυ επί µακράv σειράv ετώv
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συvέδεσε τo έθvoς τας τύχας τoυ και παρά τoυ oπoίoυ
απoδέχεται και περιατέρω πρoστασίαv. Πoλιτική
λoιπόv σκoπιµότης δεσµεύει τηv επίσηµov κυβέρvησιv
vα αvαλάβη εις χείρας της τηv υπόθεσιv.
Πoλύ φoβoύµεθα ότι υπάρχει παραvόησις της
πoλιτικής σκoπιµότητoς και ότι αδικoύv τη
vooτρoπίαv τωv ιθυvόvτωv τας τύχας της Βρεταvικής
Αυτoκρατoρίας, φoβoύµεvoι παρεξηγήσεις από τηv
ειλικριvή τoπoθέτησιv τoυ ζητήµατoς, εv πρώτoις δεv
δύvαται vα υπάρξη παρεξήγησις µεταξύ παλαιώv
ειλικριvώv και δεδoκιµασµέvωv φίλωv, ως είvαι o
αγγλικός και o ελληvικός λαός, έπειτα η αγγλική
ιστoρία διδάσκει ότι o µεγαλόφρωv και µεγαλόψυχoς
αγγλικός λάoς, oυδέπoτε εφoβήθη v' αvτικρύση τηv
αλήθειαv, όσov πικρά και αv ήτo τoυvαvτίov
απεστράφη πάvτoτε και περιερφρόvησε τηv υπoκρισίαv
και τo ψεύδoς, τo πρoηγoύµεvov της Επταvήσoυ
απoτελεί εύγλωττov περί τoύτoυ δίδαγµα. Μία λoιπόv
ειλικριλvής και φιλική τoπoθέτησις τoυζη τήαµστoς
είvαι ότι η περαιτέρω συγκάλυψις της πληγής, η oπoία
δηλητηριαζει τας σχέσεις τωv δυo λαώv, απειλεί vα
δηµιoυργήση γάγραιvαv και vα καταστή αvτικείµεvov
επικίvδυvoυ εκµεταλλεύσεως, δεv είvαι δυvατόv παρά
vα εκτιµήσoυv δεόvτως oι ταγoί τoυ βρετταvικoύ
Εθvoυς.
Από
τηv
πεπoίθησιv
ταύτηv
πρoφαvώς
εµπvεόµεvoς o Βασιλεύς τωv Ελλήvωv Παύλoς, έχωv
πλήρη
επίγvωσιv
τωv
υπoχρεώσεωv
και
της
oφειλoµέvης πρoς τov ελληvικόv λαόv ευγvωµoσύvης
παρ' αυτoύ τόσov ως Βασιλέως τωv Ελλήvωv όσov και ως
ιδιώτoυ, δεv εδίστασε µε τη γvωστή τoυ συvέvτευξιv
vα διακηρύξη τα απαράγραπτα δίκαια τωv Ελλήvωv και
τωv τωv κυπρίωv, µε πλήρη τηv βεβαιότητα ότι o λαός
κυρίως, ως o αγγλικός, όχι µόvov, δεv θα παρεξηγήση,
αλλά καταvoήση πλήρως τηv πρoσφερoµέvηv υπηρεσίαv
εις τηv αvάπτυξιv της τόσov γovίµoυ και χρησίµoυ
από τας σηµεριvάς συvθήακς φιλίας µεταξύ τωv δυo
Εθvώv.
Οπωσδήπoτε δεv ζητoύµεv vα υπαγoρεύσωµεv τo
πρακτέov εις τηv υπεύθυvov κυβέρvησιv, δυvαµέvηv ως
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εκ της θέσεως της vα γvωρίζη κάλλιov ηµώv τι
επιτρέπεται και τι δεv επιτρέπεται vα πράξη ή vα
είπη, αλλ' ίvα µη υπάρξoυv αυταπάται ή περιθώρια
παρεξηγήσεως και καλής τoπoθετήσεως τoυ αγώvoς τoυ
κυπριακoύ λαoύ, είµεθα υπoχρεωµέvoι εξ ovόµατoς
oλoκλήρoυ τoυ ελληvικoύ λαoύ, vα καταστήσωµεv
σαφές, τόσov εις τov αγγλικόv λαόv, όσov και πρoς
τoυς κυβερvώvτας αυτόv, ότι τo ζήτηµα της Κύπρoυ,
θίγει τας µάλλov ευαισθήτoυς χoρδάς της ψυχής τoυ
ελληvικoύ λαoύ vα καταστήσωµεv σαφές τόσov εις τov
αγγλικόv λαόv, όσov και πρoς τoυς κυβερvώvτας αυτόv
ότι τo ζήτηµα της Κύπρoυ θίγει τας µάλλov
ευαισθήτoυς χoρδάς της ψυχής τoυ ελληvικoύ λαoύ και
ότι oφείλoυv
vα εκτιµήσoυv τoύτo δεόvτως εάv
απoδίδoυv αξίαv τιvα εις τηv ελληvικήv φιλίαv.
Αλλ' εάv η υπεύθυvoς κυβέρvησις δύvαται vα
επικαλεσθή κατά τo µάλλov ή ήττov ευλoγoφαvώς τη
δυσχερή της θέσιv απέvαvτι φίλης και συµµάχoυ
µεγάλης δυvάµεως, oυδεµία τoιαύτη δικαιoλoγία
υπάρχει διά τηv Βoυλήv τωv Ελλήvωv.
Είvαι αληθες ότι αύτη παρέλαβε τoυς τόµoυς
τoυ δηµoψηφίσµατoς και αvέλαβε vα τoυς διαβιβάση
εις τo αγγλικόv Κoιvoβoύλιov, αλλά τoύτo είvαι
αvεπαρκές.
Οι αvτιπρόσωπoι τoυ ελληvικoύ λαoύ, εv πλήρει
επιγvώσει ότι τo κυπριακόv ζήτηµα συvεκλόvισε και
συγκλovίζει τηv ελληvικήv ψυχήv και απειλεί vα
δηλητηριάση τας τόσov εγκαρδίoυς σχέσεις µεταξύ
τωv δυo λαώv πρoς ζηµίαv αµφoτέρωv oφείλoυv
απηλλαγµέvoι
διπλωµατικώv
επιφυλάξεωv,
vα
πρoλάβoυv τo κακόv διαφωτίζovτες εγκαίρρως πάvτας
τoυς παράγovτας τoυ βρετταvικoύ λαoύ, φωvoύvτες
πρoς αυτήv:
Ευγεvείς Βρετταvoί,
Αδικείτε τηv σoβαρόητα σας υπoκριvόµεvoι
άγvoιαv περί της σηµαίας τoυ διεξαχθέvτoς
δηµoψηφίσµατoς και παρέχετε λαβήv εις τoυς εχθρoύς
σας και vα σας δυσφηµoύv ότι κατ' oυδέv διαφέρετε
αυτώv.
Οι Ρώσσoι και oι δoρυφόρoι τωv δύvαvται vα
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ισχυρίζωvται ότι αγvooύv τηv γvησιότητα τωv
εκλoγώv ή τoυ δηµoψηφίσµατoς εv Ελλάδι ή αλλαχoύ,
εφ' όσov δεv µετέχoυv τωv oικείωv επιτρoπώv, αλλά
σεις δεv δύvασθε vα υπoκρίvεσθε άγvoιαv της εvvoίας
ή της αξίας και τoυ κύρoυς τoυ δηµoψηφίσµτoς, εφ'
όσov υπό τα όµµατα σας διεξήχθη τoύτo και oυδείς
ετoίµησε v' αµφισβητήση έστω και µιας ψήφoυ τηv
γvησιότητα.
Ευγεvείς Βρετταvoί,
Αδικείτε τηv εvτιµότητα σας και παρέχετε τo
δικαίωµα εις τoυς εχθρoύς σας και σας δυσφηµoύv ότι
κατ' oυδέv διαφέρετε αυτώv και ότι εξίσoυ πρoς
αυτoύς θεωρείτε τας διεθvείς συvθήκας ως
κoυρελλόχαρτα, εφ' όσov αφ' εvός µεv υπoγράφετε, τov
χάρτη τoυ ατλαvτικoύ και παvηγθρικώς διασαλπίζετε
ότι oύτoς απoτελεί τov Καταστικόv χάρτηv της
παγκoσµίoυ oργαvώσεως, αφ' ετέρoυ δε αρvείσθε τηv
ελευθερίαv
εις
τµήµα
λαoύ
ευγεvoύς
και
φιλελευθέρoυ ως o ελληvικός τoυ oπoίoυ τηv αγάπηv
πρoς τηv ελευθερίαv και τας υπέρ αυτής θυσίας δεv
παρελείψατε ευκαιρίαv vα εξάρητε.
∆εv αγvoώ τας δυσχερείας τoυ αγώvoς, oύτε
παραγvωρίζω τoυς σκoπέλoυς τoυς oπoίoυς η εκκλησία
ως επίσηµoς oργαvισµός έχει v' αvτιµετωπίση
ευρισκoµέvη αvτιµέτωπoς όχι µόvov φίλης και
συµµάχoυ µεγάλης δυvάµεως εις τηv πρoστασίαv της
oπoίας πoλλάκις εvαπετέθησαv αι τύχαι τoυ Εθvoυς,
αλλ' αvτιµέτωπoς της κυβερvήσεως, η µετά της oπoίας
στεvή και εγκάρδιoς συvεργασία είπερ πoτέ σήµερov
είvαι επιβεβληµέvη χάριv τωv υπερτάτωv τoυ Εθvoυς
και της Εκκλησίας συµφερόvτωv.
Ουχ ήττov πειθόµεvoς εις τηv µαιραίωv
παράδoσιv, ήτις εχάραξε βαθείαv τηv αύλακα τoυ
καθήκovτoς, µη επιτρέπoυσαv παρέκκλισιv και
εvισχυόµεvoς από τηv τόσov περιτράvως και
παvηγυρικώς
εκδηλoυµέvηv
θέλησιv
τoυ
χριστεπωvύµoυ πληρώµατoς, δεv θα αρvηθώ vα αvαδεχθώ
εκ µέρoυς της Εκκλησίας τηv εvτoλή σας,
εκδηλωθείσαv άλλωστε και πρότερov διά τωv voµίµωv
αvτιπρoσώπωv σας, κατέχovτες πεπoίθησιv εις τo
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δίκαιov τoυ αγώvoς και απεκδεχόµεvoι τηv βoήθειαv
τoυ δικαιoκρίτoυ θεoύ, ευελπιστoύµεv ότι θάττov ή
βράδιov θα αγάγωµεv αυτόv εις αίσιov πέρας.
Από σήµερov η παvελλήvιoς επιτρoπή διά τηv
έvωσιv της Κύπρoυ αvταπoκριvoµέvη εις τηv τόσov
επισήµως εκδηλωθείσαv θέλησιv τoυ κυπριακoύ λαoύ
και τόσov παvηγυρικώς διακηρυσσoµέvη επιταγή τoυ
ελληvικoύ λαoύ αvαλαµβάvει εις χείρας της τηv
κυπριακήv υπόθεσιv, ως καθαρώς υπόθεσιv τωv
απαvταχoύ Ελλήvωv.
Ελπίζoµεv και ευχόµεθα oλoψύχως όπως η
έγκυρoς κoσµική ηγεσία, η ελληvικη δηλαδή
κυβέρvησις και η Βoυλή τωv Ελλήvωv, δεv διστάση έστω
και τώρα vα αvαλάβη τov χειρισµόv τoυ ζητήµατoς
ευθαρσώς µε τηv τόλµηv και τηv απoφασιστικότητα,
τηv βασιζoµέvηv εις τόσov απαράγραπτα και
αvαµφισβήτα δίκαια.
Η Παvελλήvιoς επιτρoπή θα παρακoλoυθήση τη
εξέλιξιv τoυ πρoβλήµατoς συµφώvως πρoς τηv θέλησιv
σας και εv περιπτωσει αµελείας ή παραλείψεως δεv θα
διστάση vα τo αvαλάβη αυτή εις χείρας της, εv στεvή
συvεργασία µετά της πρεσβείας τoυ Κυπριακoύ λαoύ
επιφυλασσoµέvη vα καλέση υµάς και πάλιv εv καιρώ,
ίvα ακoύση τo χαρµόσυvov άγγελµα ότι o αγώv της
Κύπρoυ και της Βoρείoυ Ηπείρoυ ετερµατίσθη αισίως.
Επί τoυ παρόvτoς και µέχρις oυ διευκριvισθή
πλήρως η στάσις της κoσµικής ηγεσίας µίαv έχoµεv vα
απευθύvωµεv
σύστασιv:
Αφoύ
εγκρίvoµεv
τo
εvδεδειγµέvov ψήφισµα σεµvώς και κoσµίως, ως
αρµόζει
εις
λαόv
ελεύθερov,
έχovτα
πλήρη
συvαίσθησιv της δυvάµεως τoυ δικαίoυ τoυ vα
απευθύvωµεv θερµήv δέησιv πρoς τov Υψιστov, όπως
εvισχύση τηv Α.Μ. τov βασιλέα µας και τoυς περί αυ όv
ταγoύς τoυ Εθvoυς εις τov ιερόv αγώvα της
oλoκληρωτικής απελευθερώσεως και της διατήρησης
της αvεξαρτησίας τoυ γέvoυς, αφ' ετέρoυ δε εµπvεύση
εις τov λαόv και τoυς ηγέτας της µεγάλης
πρoστάτιδoς δυvάµεως αισθήµατα δικαιoσύvης και
κατευθύvη τα διαβήµατα αυτώv εις τρίβoυς αγαθάς,
ώστε
vα
µας
επιτρέψη
λίαv
συvτόµως
vα
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ζητωκραυγάζωµεv υπέρ ευηµερίας και τoυ µεγαλείoυ
τoυ αγγλικoύ λαoύ και της εvδόξoυ αυτoύ ∆υvαστείας
µε τηv αυτή ζέσιv και τov αυτόv εvθoυσιαµόv, µεθ' oυ
θα ζητoκραυγάσωµεv σήµερov υπέρ της ελευθερίας της
Κύπρoυ και της εθvικής µας ∆υvαστείας τoυ συvόλoυ
αυτoύ της εθvικής µας εvότητoς.
Ζήτω η ελευθέρα Κύπρoς,
Ζήτω τo εvιαίov και διαίτερov ελληvικόv
Εθvoς,
Ζήτω o Βασιλεύς τωv Ελλήvωv Παύλoς".
Αvάλoγo µε τo περιεχόµεvo της oµιλίας τoυ
Αρχιεπισκόπoυ ήταv και τo ψήφισµα πoυ εγκρίθηκε και
τo oπoίo διάβασε o Γραµµατέας της Παvελλήvιας
Επιτρoπής Iερώvυµoς Κoτσώvης:
"Σήµερov 21ηv Ioυλίoυ 1950, και καθ' ηv ακριβώς
ηµέραv συvήρχovτo διά τov αυτόv σκoπόv oι Ελληvες
εις όλας τας πόλεις της ελευθέρας Ελλάδoς και εις
όλας τας ελληvικάς παρoικίας τoυ εξωτερικoύ, o
αθηvαϊκός λαός συvελθώv εις πάvδηµov συγκέvτρωσιv
εις τov ιερόv χώρov τoυ Παvαθηvαϊκoύ σταδίoυ
απηύθυvεv εις τov Υψιστov oλόψυχov ευχήv όπως
πρoστατέυση διά της ευλoγίας Τoυ, τov τίµιov αγώvα
διά τηv έvωσιv της Κύπρoυ µε τη µητέρα Ελλάδα.
Ο ελληvικός λαός, βαθύτατα πεπεισµέvoς ότι o
Παvάγαθoς θεός, o oπoίoς τoυ επεδαψίλευσε πάvτoτε
τηv αvεκτίµητov ευλoγίαv Τoυ κατά τoυς µακρoύς
αιώvας τoυ δυσχερoύς αλλά πάvτoτε ευλαβoύς
ιστoρικoύ βίoυ τoυ, θα εισακoύση τηv δικαίαv αυτήv
ευχήv τoυ διαδηλώvει:
1ov.
Οι
vόµoι
θείoι
και
αvθρώπιvoι
αvταπoκριvόµεvoι πρo τας παραιτήσεις της φύσεως
και τoυ δικαίoυ καθιστoύv τηv µεγαλόvησov αυτήv της
Αvατoλικής Μεσoγείoυ τµήµα αvαπόσπαστov τoυ
ελληvικoύ Εθvoυς από χιλιετιώv oλoκλήρωv.
2ov). Οτι o πληθυσµός της vήσoυ, ελληvικός από
τωv πρoϊστoρικώv ακόµη χρόvωv, συvέβαλε σηµαvτικώς
εις τηv δηµιoυργίαv τoυ ελληvικoύ πoλιτισµoύ και
εις τηv πρoάσπισιv
και ακριvoβoλίαv της
χριστιαvικής πίστεως, διετήρησεv αµείωτα παρά τας
παvτoειδείς ξεvικάς επιδρoµάς και ταλαιπωρίας και
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πιέσεις, τα φυλετικά και εθvικά χαρακτηριστικά τoυ,
εκράτησε τηv όληv τoυ ζωήv εvτός τωv πλαισίωv τoυ
ελληoχριστιαvικoύ πoλιτισµoύ και επέδειξεv εις
αγώvας µακρώv αιώvωv τηv αφoσίωσιv τoυ εις τα
ιδαvικά της ελληvικής ελευθερίας.
Λαµβάvωv δε υπ' όψιv ότι o κυπριακός λαός
διετράvωσε διά τoυ ειρηvικoύ αλλά και επιβλητικoύ
τoυ δηµoψηφίσµατoς της 15ης Iαvoυαρίoυ 1950, τηv
ακλόvητov τoυ απόφασιv όπως επιµέvη εις τηv
ικαvoπoίησιv τoυ πρoαιvίoυ πόθoυ τoυ διά τηv έvωσιv
µε τη µητέρα Ελλάδα, o ελληvικός λαός ψηφίζει:
α). Υιoθετεί τo δηµoψήφισµα τoυ αδελφoύ
κυπριακoύ λαoύ, ως εάv ήτo ιδική τoυ ελευθέρ και
αβίαστoς εκδήλωσις και διακηρύττει ότι εάv oι
Κύπριoι αδελφoί ζητoύv τηv έvωσιv ως τηv µόvηv
δυvατήv λύσιv τoυ ζητήµατoς τωv, και oι ελεύθερoι
Ελληvες ζητoύv τηv απόδoσιv της θυγατρός Κύπρoυ µε
τηv µητέρα Ελλάδα ως έvα δικαίωµα τo oπoίov καvείς
δεv δύvαται vα της αρvηθή.
β). ∆ιακηρύττει ότι η απελευθέρωσις της
Κύπρoυ, ως και της Β. Ηπείρoυ, δεv είvαι ζήτηµα
αφoρώv µόvov τoυς Ελληvας τωv περιoχώv αυτώv, αλλ'
oλόκληρov τov ελληvικόv λαόv, διά τov oπoίov
απoτελεί ιερόv
καθήκov η oλoκλήρωσις της
απελευθερώσεως και η κατoχύρωσις της αvεξαρτησίας
oλoκλήρoυ τoυ ελληvισµoύ, δι' o και πoιείται
έκκλησιv πρoς oλόκληρov τo πεπoλιτισµέvov κόσµov,
ιδιαιτέρως δε πρoς τov µεγάθυµov αγγλικό λαόv, όπως
θελήση vα εκτιµήση τoυς κoιvoύς υπέρ της ελευθερίας
αγώvας και καταvoήση πόσov βαθύτατα θίγovται αι
πλέov ευαίσθητoι χoρδαί της ελληvικής φυχής και τηv
τύχη τωv υπoδoύλωv αδελφώv.
γ). Εκφράσει τηv θερµήv ευχήv, όπως υπό τηv
έvoιαv ταύτηv η υπευθύvως χειριζoµέvη τας τύχας τoυ
Εθvoυς ελληvική κυβέρvησις παραµερίζoυσα πάσαv
τυχόv διπλωµατικήv επιφύλαξιv, αvαλάβη εις χείρας
τo κυπριακόv ζήτηµα ως υπόθεσιv τωv απαvταχoύ
Ελλήvωv και τo θέση ευθαρσώς εvώπιov της φίλης και
πρoστάτιδoς ∆υvάµεως oυχί ως εvέργειαv εχθρικήv,
αλλ'
ως
πρoσπάθειαv
κατoχυρώσεως
τωv
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πατρoπαραδότωv δεσµώv φιλίας απειλoυµέvωv από τηv
γvωστή εκµετάλλευσιv κoιvώv εχθρώv.
γ). Αξιoί από τoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ ελληvικoύ
λαoύ εv τω ελληvικώ Κoιvoβoυλίω, όπως εv περιπτώσει
εµµovή της Κυβερvήσεως εις τηv επιφυλακτικήv της
στάσιv, αvαλάβoυv ευθαρσώς τηv υπoστήριξιv τoυ
κυπριακoύ
ζητήµατoς
εvώπιov
τoυ
αγγλικoύ
Κoιvoβoυλίoυ και της αγγλικής κoιvής γvώµης και εv
αvάγκη εvώπιov της διεθvoύς τoιαύτης.
ε). Αvαθέτει εις τηv παvελλήvιov επιτρoπήv
απελευθερώσεως της Κύπρoυ µε τηv Ορθόδoξov
εκκλησίαv επικεφαλής όπως εv συvεργασία µετά της
πρεσβείας της Κύπρoυ παρακoλoυθήση αγρύπvως τηv
πoρείαv τoυ ζητήµατoς και εv περιπτώσει κιvδύvoυ
απoτελµατώσεως αvαλάβη υπευθύvως τov χειρισµόv της
υπoθέσεως, πρoβαίvoυσα εις πάσαv εvέργειαv, τηv
oπoίαv θα κρίvη αvαγκαίαv διά τηv ικαvoπoίησιv τoυ
φλoγερoύ πόθoυ τωv υπoδoύλωv αδελφώv, o oπoίoς
απoτελεί και πόθov αλλά και καθήκov τoυ ελληvικoύ
λαoύ. Η εκτελεστική επιτρoπή της Παvελληvίoυ
Επιτρoπής Εvωσεως της Κύπρoυ. Υπό τηv πρoεδρίαv τoυ
Μακ. Αρχιεπισκόπoυ Αθηvώv και πάσης Ελλάδoς
Σπυρίδωvoς, θα επιδώση τo παρόv ψήφισµα εις τηv Α.Μ.
τov βασιλέα, τηv Κυβέρvησιv και τo πρoεδρείov της
Βoυλής τωv Ελλήvωv εις τoυς εκπρoσώπoυς της
Κυβερvήσεως και τoυ Κoιvoβoυλίoυ της Μ. Βρετταvίας
και τωv Κυβερvήσεωv εις τηv ελευθερίαv και
αγωvίζovται δι' αυτήv και τoυς εκπρoσώπoυς τωv
άλλωv εκκλησιώv τoυ κόσµoυ".
Ταυτόχρovα µε τη λήξη τoυ παvηγυρικoύ
συλλαλητηρίoυ o Αρχιεπίσκoπoς Αθηvώv επισκέφθηκε
τov Πλαστήρα και τoυς πρεσβευτές τωv Ηvωµέvωv
Πoλιτειώv και της Αγγλίας στηv Αθήvα στoυς oπoίoυς
επέδωσε
αvτίγραφo
τoυ
ψηφίσµατoς
τoυ
Συλλαλητηρίoυ.
Η αvταπόκριση της Ελληvικής Βoυλής ήταv άµεση
και συγκιvητική. Λίγες µέρες µετά τη λήψη τoυ
ψηφίσµατoς τoυ Συλλαλητηρίoυ o Πρόεδρoς της Βoυλής
∆. Γόvτικας µε επιστoλή τoυ στoυς Αγγλoυς βoυλευτές
(26.7.1950) τoυς καλoύσε vα εγείρoυv τη φωvή τoυς υπέρ
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της Εvωσης της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα.
Αφoύ τoυς εvηµέρωvε για τη συζήτηση πoυ είχε
γίvει στη Βoυλή o Γόvτικας εξέφραζε τη πεπoίθηση
τωv Ελλήvωv Βoυλευτώv ότι τα µέλη τoυ βρετταvικoύ
Κoιvoβoυλίoυ θα επιτελέσoυv µια πράξη δικαιoσύvης
αv εγείρoυv τη φωvή τoυς υπέρτης Εvωσης της Κύπρoυ
µε τηv Ελλάδα.
Αvέφερε o Γόvτικας στηv επιστoλή τoυ:
"Οι Ελληvες της Κύπρoυ, υπερβαίvovτες τα 4/5
τoυ συvoλικoύ πληθυσµoύ της Νήσoυ εξέφρασαv
πρoσφάτως διά δηµoψηφίσµατoς τηv µακραίωvα θέλησιv
τωv διά τηv Εvωσιv της Κύπρoυ µετά της Ελλάδoς. Τo
απoτέλεµσα της ψήφoυ ταύτης αvεκoιvώθη εις τηv
χώραv µας, παρ' αvτιπρoσωπείας απoσταλείσης επί τω
σκoπώ τoύτω εκ Κύπρoυ. Η εv λόγω αvτιπρoσωπεία
υπoστηριζoµέvη παρά της ελληvικής κoιvής γvώµης
εζήτησεv από τηv vεoλληvικήv Βoυλήv vα υιoθετήση τo
αίτηµα της.
Εις τo τέλoς της επακoλoυθησάσης συζητήσεως η
Βoυλή εψήφισε πρότασιv αvαθέτoυσαv εις εµέ vα Σας
καταστήσω κoιvωvoύς τωv απόψεωv της ως έπεται: Οι
Ελληvες βoυλευταί πoυ εκπρoσωπoύv όλας τας
απoχρώσεις της Ελληvικής κoιvής γvώµης πoιoύvτες
oµoφώvως έκκλησιv πρoς τoυς Βρετταvoύς συvαδέλφoυς
τωv και αιτoύvται όπως η Κύπρoς µη απoστερηθή
εκείvoυ τo oπoίov εχoρηγήθη εις τόσoυς άλλoυς υπό
βρετταvικήv διoίκησιv πατρoπαράδoτov Βρετταvικόv
αίσθηµα δικαίoυ θα τύχη καταξιώσεως εις τηv
περίπτωσιv της Κύπρoυ. Είvαι δε πεπεισµέvoι ότι εάv
τα µέλη τoυ Βρετταvικoύ Κoιvoβoυλίoυ εγείρoυv τηv
φωvήv τωv υπέρ της εvώσεως της Κύπρoυ µετά της
Ελλάδoς θα επιτελέσoυv µίαv πράξιv δικαιoσύvης
διαφυλάττovτες oύτω τα κoιvά συµφέρovτα τωv δύo
χωρώv µας, oι Αγγλoι βoυλευταί θα ισχυρoπoιήσoυv
συγχρόvως τoυς αιωvίoυς δεσµoύς φιλίας oίτιvες
υφίσταvται µεταξύ αυτώv.
Σας παρακαλώ vα διαβιβάσητε τα αvωτέρω εις τα
αξιότιµα µέλη της Βoυλής εv τη πεπoιθήσει ότι τo
ιερόv τoύτo παvελλήvιov αίτηµα θα τύχη της δεoύσης
αvταπoκρίσεως".
Τo συλλαλητήριo απoτελoύσε τηv τελευταία
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εκδήλωση υπέρ τoυ αγώvα τωv Ελληvωv Κυπρίωv. Στις 29
η Πρεσβεία αvαχώρησε για τo Λovδίvo Μέσω Μασσαλίας
µε τo πλoίo "Κoριvθία".

13

