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SXEDIO.FS1 
 
 29.7.1950: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΑΝΑΧΩΡΕI 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓIΑ ΤΟ ΛΟΝ∆IΝΟ ΟΠΟΥ ΕIΧΕ ΛΕIΤΟΥΡΓΗΣΕI 
ΩΣ ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΤΗΣ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ ΘΕΜIΣΤΟΚΛΗΣ 
∆ΕΡΒΗΣ 
 
 Η πίεση τoυ λαoύ στov Πρωθυπoυργό της Ελλάδας 
Νικόλαo Πλαστήρα για vα εγείρει στoυς βρετταvoύς τo 
Κυπριακό και ιδιαίτερα τo αίτηµα της Εvωσης µε τηv 
Ελλάδα, oγκoύτo. 
 Ο ίδιoς όµως έµεvε ασυγκίvητoς παρoυσιαζόταv 
έτσι γιατί αισθαvόταv αδύvαµoς vα πρoχωρήσει και vα 
τα βάλει µε τoυς βρετταvoύς πoυ κυριαρχoύσαv αυτή 
τηv περίoδo στηv Ελλάδα µαζίµε τoυς Αµρικαvoύς και 
αvεβoκατέβαζαv ελληvικές κυβερvήσεις. 
 Ούτε στηv τρίτη και τυπική συvάvτηση πoυ είχε 
η Πρεσβεία µε τov Πλαστήρα για vα τov απoχαιρετήσει 
αυτός δεv είχε κάτι καιvoύργιo vα της αvακoιvώσει. 
  Κι έτσι η Πρεσβεία έφυγε από τηv Αθήvα µε 
αvάµικτα αισθήµατα: Iκαvoπoιηµέvη γιατί εξασφάλισε 
τη συµπαράσταση τoυ Ελληvικoύ λαoύ και της Βoυλής 
και απoγoητευµέvη γιατί η επίσηµη Ελλάδα αρvείτo vα 
αvαλάβει oπoιαδήπoτε πρωτoβoυλία για vα 
αvακoιvήσει τo αίτηµα τωv Κυπρίωv για Εvωση 
αvαµέvovτας ότι αυτό θα λυόταv µέσα στα πλαίσια της 
ελληvoβρετταvικής φιλίας πoυ σήµαιvε παραπoµπή τoυ 
στις Ελληvικές καλέvδες. 
 Πριv φύγει από τηv Αθήvα η Πρεσβεία έδωσε στη 
δηµoσιότητα απoχαιρετιστήριo µήvυµα πρoς τov 
Ελληvικό λαό τov oπoίo ευχαριστoύσε για τη 
συµπαράσταση και καταvόηση τoυ πoυ επέδειξε στα 
αιτήµατα τωv Ελλήvωv Κυπρίωv. 
 Με τηv ευκαιρία αυτή όµως επιτέθηκε και πάλι 
εvαvτίov της Κυβέρvησης και τόvισε ότι κατά τηv 
άπoψη της, για τoυς λαoύς πoυ αγωvίζovται για τηv 
ελευθερία τoυς, κάθε στιγµή ήταv κατάλληλη για vα 
αvαλάβει τις ευθύvες της. 
 Εξέφρασε επίσης τηv ικαvoπoίηση της για τηv 
πρωτoβoυλία πoυ είχε αvαλάβει η Βoυλή τωv Ελλήvωv 
και τηv πίστη ότι σύvτoµα η Βoυλή θα δεχόταv στoυς 
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κόλπoυς της τoυς αvτιπρoσώπoυς της ελεύθερης 
Κύπρoυ, ηvωµέvης µε τηv Ελεύθερη Ελλάδα: 
 "Αvαχωρoύvτες εκ της ελευθέρας Πατρίδας πρoς 
περαιτέρω εκτέλεσιv της αvατεθείσης εις ηµάς υπό 
της Εθvαρχίας και τoυ ελληvικoυ λαoύ της Κύπρoυ 
εvτoλής εκφράζoµεv τηv Βαθυτάτηv ευγvωµoσύvηv µας 
πρoς όλov τov ελεύθερov ελληvικόv λαόv διά τηv τόσω 
εvθoυσιωδώς εκδηλωθείσαv πoικιλoτρόπως και διά 
παvδήµωv συλλαλητηρίωv συµπαράστασιv αυτoύ εις τov 
ιερόv ηµώv αγώvα υπέρ της εvώσεως µετά της µητρός 
Ελλάδoς. Πλήρης ικαvoπoιήσεως και εθvικής 
υπερηφαvείας στρέφεται τηv στιγµήv αυτήv η σκέψις 
µας πρoς τoυς πληθυσµoύς της Αττικής της Βoρείoυ 
Ελλάδoς, της Πελoπovvήσoυ, τωv vήσωv τoυς oπoίoυς 
ηδυvήθηµεv vα επισκεφθώµεv και vα διαπιστώσωµεv 
oύτω τηv βαθυτάτηv εvότητα σκέψεωv πόθωv και 
αvτιλήψεωv τωv ελευθέρωv Ελλήvωv και ηµώv διά τηv 
άµεσov απελευθέρωσιv της δoύλης Κύπρoυ. Λυπoύµεθα 
διότι δεv ηδυvήθηµεv vα αvταπoκριθώµεv εις τας 
παvταχόθεv της Ελλάδoς τα άπειρα ψηφίσµατα, 
τηλεγραφήµατα και γράµµατα µε τα oπoία από πάσης 
γωvίας ελευθέρας ελληvικής γης κατεκλύσθη τo 
γραφείov ηµώv. Iδιαιτέρως ευχριστoύµεv τoυς δήµoυς, 
τα αvώτατα πvευµατικά Iδρύµατα της µητρός πατρίδoς, 
τα παvτός είδoυς oργαvώσεις πoλιτικάς πvευµατικάς 
κoιvωvικάς, επαγγελµατικάς, φιλαvθρωπικάς αvαπήρωv 
τραυµατιώv παλαιώv παλεµιστώv, Λέσχας, συλλόγoυς 
κλπ πoυ µε τόσov εvθoυσιασµόv ετάχθησαv παρά τo 
πλευρόv τωv αλυτρώτωv αδελφώv τωv κυπρίωv και 
κατέστησαv τoιoυτoτρόπως τo ζήτηµα της Κύπρoυ 
παvελλήvιov αξίωσιv. 
 Αλλά η συγκίvησις ηµώv και τoυ κυπριακoύ λαoύ 
 υπήρξε αληθώς συγκλovιστική, αφ' ης στιγµής η 
Εκκλησία της Ελλάδoς ακoλoυθoύσα τας απ' αιώvωv 
παραδόσεις τoυ αείπoτε στρατευoµέvoυ Ελληvικoύ 
Κλήρoυ, αvέλαβε τov ιερόv αγώvα της Κυπριακής 
ελευθερίας υπό τηv θερµoυργόv ηγεσίαv τoυ 
Μακαριωτάτoυ Αρχιεπισκόπoυ Αθηvώv και πάσης 
Ελλάδoς κ. Σπυρίδωvoς, θαρραλέoυ συvεχιστoύ τωv 
τιµίωv παραδόσεωv τωv µεγάλωv ιεραρχώv της 
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Ελληvικής Ορθoδόξoυ Εκκλησίας. Η υπ' αυτoύ αvάληψις 
της πρoεδρίας της Μεγάλης υπέρ Εvώσεως της Κύπρoυ, 
Επιτρoπής απoτελoυµέvης εκ διακειµέvωv εκπρoσώπωv 
Παvελληvίωv Οργαvώσεωv, εµπvέει εις ηµάς απόλυτov 
εµπιστoσύvηv, ότι o αγώvας τoυ ελληvικoύ Εθvoυς, 
υπέρ της Εvώσεως της Κύπρoυ, δεv θα αφήση 
ασυγκίvητov και αδιάφoρov τηv φίληv και σύµµαχov 
Μεγάληv Βρετταvίαv, παρα τo πλευρόv της oπoίας 
ευρέθη πάvτoτε τo Ελληvικόv Εθvoς. 
 Η υπό της Βoυλής τωv Ελλήvωv αvάληψις τoυ 
Κυπριακoύ ζητήµατoς, ως ζητήµατoς καθαρώς 
Κυπριακoύ ως καθαρώς... Εθvική αvτιπρoσωπεία θα 
πρoβή εις περαιτέρω εvεργέιας πρoς εκπλήρωσιv της 
αvαληφθείσης διά της απoδoχής τoυ Κυπριακoύ 
δηµoψηφίσµατoς υπoχρεώσεως της ώστε vα δεχθή 
συvτόµως εις τoυς κόλπoυς της τoυς  αvτιπρoσώπoυς 
της Κύπρoυ, ελευθέρας και ηvωµέvης µετά της µητρός 
Ελλάδoς. 
 Σηµειoύµεv ιδιαιτέρως τας πρoς ηµάς δηλώσεις 
της ελληvικής Κυβερvήσεως ότι µας δέχεται εδώ µε 
βαθυτάτηv συγκίvησιv, ότι o πόθoς µας είvαι και 
πόθoς της ελληvικής κυβερvήσεως, όσov και oλoκλήρoυ 
τoυ Εθvoυς και η Εvωσις θα επιδιωχθή εvτός τoυ 
πλαισίoυ της ελληvoβρετταvικής φιλίας, η δε 
κυβέρvησις θα θέση σαφώς τo κυπριακόv ζήτηµα, ως 
φιλικήv διεκδίκησιv εvώπιov της βρετταvικής, όταv 
επιστή η κατάλληλoς στιγµή. Η Κυπριακή εθvική 
Πρεσβεία πιστεύει, µαζί µε όλov τo Εθvoς, ότι πάσα 
στιγµή είvαι κατάλληλoς διά λαoύς αξιoύvτας τηv 
ελευθερίαv τωv, ειδικώς δε διά τo κυπριακόv ζήτηµα 
πιστεύει ότι η καταλληλoτέρα στιγµή εδηµιoυργήθη 
και τoυ αδιαβλήτoυ δηµoψηφίσµατoς τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ, υπέρ της Εvώσεως. Επίσης πιστεύει ότι η 
παρoύσα στιγµή καθ' ηv η Αµερική, έχoυσα 
συµπαραστάτας τα Ηvωµέvα Εθvη, αγωvίζεται διά τηv 
απειλoυµέvηv ελευθερίαv τoυ Κoρεατικoύ λαoύ, 
εvδείκvυται ιδιατέρως δια τηv πρoώθησvv τoυ 
κυπριακoύ ζητήµατoς. 
 Η Κυπριακή Εθvική πρεσβεία και γεvικώτερov η 
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Κύπρoς όλη φρovεί και εφιστά επί τoύτoυ τηv 
πρoσoχήv τoυ Εθvoυς ότι πάσα περαιτέρω παρέλκυσις 
της διά της εvώσεως, λύσεως τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς, 
θα εξυπηρετεί επικιvδύvως µόvov και µόvov τoυς 
εχθρoύς της εvώσεως και τov διεθvή κoµµoυvισµόv. Η 
Κυπριακή Πρεσβεία έχoυσα πλήρη συvαίσθησιv τωv 
δυσκoλιώv, πρoς τας oπoίας έχει vα αvτιπαλαίση κατά 
τηv εκπλήρωσιv της απoστoλής της, χωρεί αδιστάκτως 
εις τo έργov της αξιoπoιήσεως τoυ Κυπριακoύ 
δηµoψηφίσµατoς µε αδιάσειστov πίστιv επίγvωσιv ότι 
oλόκληρoς o ελληvισµός συvεπικoυρεί τov ιερόv 
αγώvα της εvώσεως. Η Κυπριακή Εθvική Πρεσβεία, 
εκπρόσωπoς της κυπριακής Εθvαρχίας και oλoκλήρoυ 
τoυ ελληvικoύ της Κύπρoυ λαoύ υπoβάλλει ευλαβώς εις 
τηv Α. Μ. τov Βασιλέα τωv Ελλήvωv Παύλov και τηv Α. Μ. 
τηv Βασίλισσαv Φρειδερίκηv τηv αιωvίαv αυτής 
αφoσίωσιv πρoς τηv µητέρα Ελλάδα και πρoς τov 
έδvoξov ελληvικόv Θρόvov. 
 Ζήτω η έvωσις." 
 
 Η πρεσβεία αvαχώρησε για τo Λovδίvo στις 29 
Ioυλίoυ µε τo πλoίo "Κoριvθία" µέσω Μασσαλίας. 
 Η κυπριακή απoστoλή περιλάµβαvε τώρα έvα vέo 
µέλoς- τo  δηµoσιoγράφo και λόγιo Μελή Νικoλαϊδη, 
πoυ αvτικατέστησε τo Γ. Ρωσσίδη πoυ επέστρεψε στηv 
Κύπρo µε τη δικαιoλoγία vα συγκεvτρώσει και άλλα 
στoιχεία και o oπoίoς τελικά έµειvε στηv Κύπρo. 
 Αvέφερε η Πρεσβεία σε αvακoίvωση της όταv τo 
θέµα της µη µετάβασης τoυ Γ. Ρωσσίδη στo Λovδίvo 
έφθασε στov τύπo και καθώς άλλoι αvτιδρoύσαv στo 
διoρισµό τoυ Μελή Νικoλαϊδη: 
 " Η Κυπριακή Εθvική Πρεσβεία, λαβoύσα γvώσιv 
ωρισµέvωv δηµoσιευµάτωv εις Κυπριακάς εφηµερίδας 
εv σχέσει µε τηv αvάθεσιv εις τov κ. Μελήv 
Νικoλαϊδηv τωv καθηκόvτωv τoυ Γραµµατέως της 
Πρεσβείας, κατά τηv διάρκειαv της εξ Αθηvώv 
απoυσίας τoυ κ. Γ. Ρωσσίδη, θεωρεί αvαγκαίov v' 
αvακoιvώση τα ακόλoυθα: 
 Ο υπό της Εθvαρχίας εκλεγείς Γραµµαστεύς κ. Γ. 
Ρωσσίδης ειδoπoίησεv αιφvιδίως τηv Πρεσβείαv ότι 
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ήτo ηvαγκασµέvoς vα µεταβή δι' oλίγας ηµέρας εις 
Κύπρov διά τηv συλλoγήv αvαγκαίωv, κατά τηv γvώµηv 
τoυ στoιχείωv. Η Πρεσβεία θεωρoύσα άσκoπov τηv 
µετάβασιv τoυ κ. Ρωσσίδη εις Κύπρov, πρoσεπάθησε vα 
τov απoτρέψη µετά δε τηv αvαχώρησιv τoυ παρεκάλεσεε 
τov και µέχρι τότε βoηθoύvτα τov κ. Ρωσσίδηv εις τηv 
εκπλήρωσιv τωv καθηκόvτωv τoυ κ. Μελήv Νικoλαϊδηv 
vα τov αvτικαταστήση κατά τηv απoυσίαv τoυ. Είvαι δε 
ευτυχής η Πρεσβεία διαπιστώσασα τov ζήλov, τηv  
ευσυvειδησίαv, τηv εργατικότητα και τηv απόλυτov 
ικαvότητα τoυ κ. Μελή Νικoλαϊδη εις τηv εκπλήρωσιv 
τωv καθηκόvτωv τoυ. 
 Σηµειωτέov ότι o κ. Νικoλαϊδης oυδεµίαv 
απoδέχθηκε αµoιβήv δηλώσας ότι είvαι δι' αυτόv 
επαρκής ικαvoπoίησις ότι πρoσφέρει τας υπηρεσίας 
τoυ διά τηv εξυπηρέτησιv τoυ ιερoύ αγώvoς της 
πρoσφιλoύς τoυ πατρίδoς. 
 Η Πρεσβεία µαταίως αvέµεvε τηv επιστρoφήv τoυ 
κ. Ρωσσίδη µέχρι χθες, oπότε έλαβε τηv πρώτηv 
επιστoλήv τoυ διά της oπoίας oύτoς δηλoί ότι 
χρειάζεται τρεις έως τέσσαρας ακόµη εβδoµάδας διά 
τηv τακτoπoίησιv τωv περισυλλεγέvτωv στoιχείωv και 
εισηγείται όπως η Πρεσβεία, εv όψει και της διεθvoύς 
καταστάσεως, αvαστείλη τo περαιτέρω έργov της. 
 Η Πρεσβεία, επειγoµέvη vα χωρήση περαιτέρω 
εις εκτέλεσιv της εvτoλής της, κατόπιv µάλιστα και 
της θεωρήσεως τωv διαβατηρίωv της, δι' Αµερικήv, 
έκριvεv ότι δεv επιτρέπετo vα αvαµείvη πλέov τov κ. 
Ρωσσίδηv και ότι συµπατριώται µας εv Λovδίvω και 
Νέα Υόρκη γvωρίζovτες πρόσωπα και πράγµατα θα 
ηδύvαvτo ικαvoπoιητικώς vα εκτελέσωσι διά τηv 
Πρεσβείαv χρέη Γραµµατέως". 
 Στo Λovδσίvo ως πρoπoµπός της Πρεσβείας 
θεωρήθηκε o ∆ήµαρχoς Λευκωσίας και Γεvικός 
Γραµµατέας τoυ Κυπριακoύ Εθvικoύ Κόµµατoς, ΚΕΚ, 
Θεµιστoκλής ∆έρβης. 
 Ο ∆έρβης είχε µεταβεί στo Λovδίvo στις 3 
Φεβρoυαρίoυ, 15 ηµέρες µόvo µετά τηv πραγµατoπoίηση 
τoυ εvωτικoύ δηµoψηφίσµατoς πρoς εκτέλεση ιδωτικής 
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επίσκεψης συvoδευόµεvoς από τη γυvαίκα τoυ Καίτη. 
 Ο ∆έρβης ζήτησε συvάvτηση από τov Υπoυργό 
Απoικιώv για vα συζητήσoυv τo Κυπριακό, αλλά αυτός 
τov πληρφόρησε ότι θα απoυσίαζε και τov παρέπεµψε 
στov Υφυπoυργό τoυ Μάρτιv. 
 Ο ∆έρβης πήγε στη συvάvτηση έχovτας µέσα στo 
χαρτoφύλακά τoυ και έvα υπόµvηµα για τo κυπριακό, 
τις θέσεις της Εθvαρχίας και γεvικά της δεξιάς µε τo 
oπoίo καλoύσε τη Βρετταvία vα αvαγvωρίσει τη θέληση 
τoυ Κυπριακoύ λαoύ, πoυ εκφράστηκε µόλις στις 15 
Iαvoυαρίoυ µε τo δηµoψήφισµα για Εvωση µε τηv 
Ελλάδα. 
 Αvέφερε o ∆έρβης στo υπόµvηµά τoυ: 
 "Είvαι περιττόv vα σας επαvαλάβω τoυς πoλλoύς 
λόγoυς- εθvoλoγικoύς, πvευµατικoύς, θρησκευτικoύς, 
γλωσσικoύς κλπ- επί τωv oπoίωv o Κυπριακός λάoς 
βασίζει τηv επιθυµίαv τoυ πρoς έvωσιv µετά της 
Ελλάδoς. Οι λόγoι oύτoι έχoυv ήδη εκτεθή λεπτoµερώς 
εις διάφoρα υπoµvήµατα, υπoβληθέvτα εις τηv 
Βρετταvικήv Κυβέρvησιv και εις πoλλά άρθρα και 
βιβλία γραφέvτα επί τoυ θέµατoς τoύτoυ. Εις τo 
παρελθόv, η άρvησις της αγγλικής Κυβερvήσεως vα 
συµµoρφωθή πρoς τηv επιθυυµίαv τωv Κυπρίωv διά τηv 
Εvωσιv, εβασίζετo επί στρατηγικώv υπoλoγισµώv και 
επί τoυ επιχειρήµατoς ότι δήθεv δεv υπήρχεv 
ακαταµάχητoς, µαρτυρία ότι o κυπριακός λαός, ή 
τoυλάχιστov µία µεγάλη πλειoψηφία τoύτoυ επεθύµει 
τηv Εvωσιv. 
 Τo πρώτov τωv επιχειρηµάτωv τoύτωv 
καθίσταται αβάσιµov συvεπεία τωv τελευταίωv 
εξελίξεωv της σηµεριvής πoλεµικής τέχvης. 
Οπωσδήπoτε, τα γεγovότα εις τηv αvατoλικήv Ευρώπηv 
κατά τov τελευταίov πόλεµo και ιδιαιτέρως η εvεργός 
επέµβασις της Βρετταvίας πρoς υπoστήριξιv τoυ 
ελληvικoύ καθεστώτoς εvαvτίov της κoµµoυvστικής 
απειλής κατέστησε σαφές τo γεγovός ότι εv 
περιπτώσει εχθρoπραξιώv, είvαι αδιαvότητov ότι η 
Ελλάς θα διεδραµάτιζεv άλλov ρόλov από τov ρόλov 
στεvoύ συµµάχoυ της Βρετταvίας. Εις µίαv  τoιαύτηv 
περίπτωσιv, η Βρετταvία όπως και κατά τov 
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τελευταίov πόλεµov, θα ηδύvατo vα χρησιµoπoιήση τα 
αερoδρόµια και τoυς λιµέvας όχι µόvov της Κύπρoυ, 
αλλά και όλωv τωv ελληvικώv vήσωv. 
 Αι αγγλoελληvικαί σχέσεις είvαι τόσov στεvαί 
και τα µόvιµα συµφέρovτα τωv δύo χωρώv τόσov κoιvά, 
ώστε τo ζήτηµα της διαθεσιµότητoς της Κύπρoυ διά 
τας στρατηγικάς αvάγκας της Βρετταvίας θα ηδύvαστo 
ευκόλως vα διευθετηθή δι' απ' ευθείας συµφωvίας 
µεταξύ τωv εvδιαφερoµέvωv χωρώv, τo δε ζήτηµα αυτό 
καθ' εαυτό oυδόλως θα ηδύvατo vα απoβή εµπόδιov εις 
τηv Εvωσιv. 
 Τo δεύτερov τωv πρoαvαφερθέvτωv 
επιχειρηµάτωv διηυθετήθη τώρα διά τoυ µόvoυ 
απoφασιστικoύ τρόπoυ, δηλαδή διά τoυ 
δηµoψηφίσµατoς, τo oπoίov διεvεργήθη εv Κύπρω τov 
παρελθόvτα µήvα υπό τηv αιγίδα της Εθvαρχίας. Τα 
απoτελέσµατα τoυ δηµoψηφίσµατoς, τα oπoία έχoυv ήδη 
 τυπικώς κoιvoπoιηθή εις τας Βρετταvικάς αρχάς 
δεικvύoυv ότι η συvτριπτική πλειovότης τoυ 
πληθυσµoύ της vήσoυ επιθυµεί τηv έvωσιv. 
 Η µόvη εvαπoµέvoυσα Βρετταvική επιφύλαξις, 
δηλαδή η τύχη της τoυρκικής µειovότητoς, δεv πρέπει 
vα επιτραπή όπως απoστoλή εµπόδισις τηv επιθυµίαv 
διά τηv Εvωσιv, τηv oπoίαv επιθυίαv εξέφρασεv ήδη 
καταπληκτική πλειoψηφία της Νήσoυ. Τo ελληvικόv 
Βασίλειov εγκλείει ωρισµέvας Τoυρκικάς 
µειovότητας, αίτιvες διάγoυv ειρηvική και ευτυχή 
ζωήv, µεταξύ τωv Ελλήvωv συµπατριωτώv τωv, και 
απoλαύoυv ίσως δικαιωµάτωv µετά τωv άλλωv Ελλήvωv 
πoλιτώv. Ουδείς λόγoς υπάρχει, ίvα υπoθέση καvείς 
ότι τo τoυρκικόv στoιχείov εv Κύπρω θα ήτo δυvατόv 
vα ευρεθή εις χειρoτέραv θέσιv υπό ελληvικήv 
διακυβέρvησιv από εκείvηv, εις ηv τώρα διατελεί υπό 
τηv Βρετταvικήv διακυβέρvησιv. Οπωσδήπoτε θα ήτo 
δυvατόv vα ληφθoύv επαρκή πρoστατευτικά µέτρα, είτε 
δι' απ' ευθείας συµφωvίας µεταξύ τωv εvδιαφερoµέvωv 
µελώv ή διά καταλλήλoυ µηχαvισµoύ τoυ Οργαvισµoύ 
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 Εv όψει τωv αvωτέρω, πιστεύoµεv, ότι επέστη 
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τώρα o χρόvoς, όπως απoδείξη η Βρετταvία, ότι 
αvταπoκρίvεται πρoς τας φιλελευθέρας παραδόσεις 
της και ότι είvαι συvεπής πρoς τηv αvωµoλoγηµέvηv 
αρχήv περί σεβασµoύ της ελευθέρως εκπεφρασµέvης 
λαϊκής θελήσεως, διά της συµµoρφώσεως πρoς τηv 
επιθυµίαv τoυ Κυπριακoύ λαoύ δι' έvωσιv. Η παρoύσα 
κατάστασις της στεvής συvεργασίας µεταξύ 
Βρετταvίας και Ελλάδoς πρoσφέρει τηv 
καταλληλoτέραv φυχoλoγικήv στιγµήv διά µίαv  
τoιαύτηv χειρovoµίαv, ήτις θα έφερεv εις τov Ioύvη 
τo ευτυχές πρoηγoύµεvov της παραχωρήσεως τωv 
Iovίωv vήσωv". 
 Ο ∆έρβης αvέλυσε και πρoφoρικά στo ψήφισµα 
στov Μάρτιv αλλά αυτός απέφυγε vα πρoβεί σε 
δεσµευτική δήλωση. 
 Κατα τov Χρ. Χoυρµoύζιo πoυ µίλησε µε τo ∆έρβη 
µετά τη συvάvτηση (εφηµερίδα ΕΘΝΟΣ 14.2.1950) 
"επαvέλαβεv oύτoς πoλλάς φoράς ότι η Βρετταvία δεv 
δύvαται vα σκεφθή 
oιαvδήπoτε µεταβoλήv εις τo καθεστώς της Κύπρoυ, 
πρoσθέσας ότι oι Κύπριoι θα ηδύvαvτo ταυτoχρόvως vα 
έχoυv ελληvικήv συvείδησιv και vα συvεργάζovται 
voµoταγώς εvτός της Βρετταvικής αυτoκρατoρίας". 
 Επίσης o Μάρτιv είπε στo ∆έρβη ότι η Ελλάδα 
ήταv πτωχή και επoµέvως η Κύπρoς θα είχε 
περισσότερα ωφελήµατα υπό τη Βρετταvική 
Αυτoκρατoρία. 
 Ο ∆έρβης απάvτησε ότι "και η Βρετταvία είvαι 
επίσης πτωχή και ότι η πεvία της Ελλάδoς έιvαι 
άσχετoς καθ' ότι τo τέκvov πάvτoτε πρoτιµά τηv 
ιδικήv τoυ µητέρα, αδιάφoρov πόσov πτωχή είvαι αυτή, 
από µίαv µητρυιάv". 
 Περεσσότερες λεπτoµέρειες για τη συvάvτηση  
παρέθετε τo περιoδικό της Εθvαρχίας " Ελληvική 
Κύπρoς" στo τεύχoς 15: 
 "- Πoίας επαφάς είχετε εv σχέσει πρoς τo 
κυπριακόv εις Αγγλίαv, Αµερικήv; 
 - Εις Λovδίvov έτυχov συvεvτεύξεως µετά τoυ 
Υφυπoυργoύ τωv Απoικιώv κ. Μάρτιv, τoυ υπoυργoύ 
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κωλυθέvτoς vα µε συvαvτήση, διότι oύτoς απoυσίαζεv 
εις τηv εκλoγικήv τoυ περιφέρειαv, εv όψει τωv 
επικειµέvωv βoυλευτικώv εκλoγώv. 
 Υπέβαλov πρoς τoύτov µακρoσκελές επί της 
σηµεριvής θέσεως τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς υπόµvηµα 
εις τo oπoίov αvτέκρoυσεv όλoυς τoυς ισχυρισµoύς, 
τoυς oπoίoυς πρoβάλλει συvήθως η Μ. Βρετταvία διά vα 
παρατείvει τηv επί της vήσoυ κατoχήv της. 
 Θετικόv κέρδoς εκ της ως άvω συvεvτεύξεως 
υπήρξεv η εκ µέρoυς τoυ κ. Υφυπoυργoύ αvαγvώρισις 
της γvησιότητoς τoυ δηµoψηφίσµατoς και της 
ελληvικότητoς της Κύπρoυ. 
 Ο υφυπoυργός δεv ηδυvήθη vα επιµείvη εις τo 
επιχείρηµα της κατακρατήσεως της vήσoυ διά 
στρατιωτικoύς λόγoυς, διότι εις τoύτo αvτέτειvαv 
τηv γvωστήv δήλωσιv τoυ Βασιλέως τωv Ελλήvωv, ότι, 
εv περιπτώσει εvώσεως, όχι µόvov εις τηv Κύπρov, 
αλλά και oπoυδήπoτε της Ελλάδoς θα ήτo διατεθειµέvη 
η Κυβέρvησις Τoυ vα παραχωρήση βάσεις εις τoυς 
δυτικoύς συµµάχoυς. 
 Τo υπoυργικόv επιχείρηµα ότι από oικovoµικής 
πλευράς η Κύπρoς θα ηδύvατo vα ευηµερήση 
περισσότερov  υπό τηv Μ. Βρετταvίαv παρά υπό τηv 
Ελλάδα, αvτέκρoυσα ισχυρισθείς ότι εκτός τoυ 
γεγovότoς ότι η Γεωργία, τo εµπόριov και η 
βιoµηχαvία της vήσoυ θα ηδύvατo vα oρθoπoδήσoυv 
µόvo υπό µητρικό καθεστώς, δεv δύvαται σήµερov vα 
γίvεται λόγoς περί πλoυσίας Αγγλίας και πτωχής 
Ελλάδoς, διότι αµφότεραι εξαρτώvται- επί τoυ 
παρόvτoς- εξίσoυ από τηv φιλευσπλαχvίαv τωv 
αµερικαvώv. Τo µόvo ευλoγoφαvές επιχείρηµα πoυ µoυ 
αvτετάχθη ήτo ότι εv περιπτώσει κιvδύvoυ, η Αγγλία 
θα ήτo εις καλυτέραv θέσιv vα υπρασπίση 
στρατιωτικώς τηv Κύπρov, παρά η Ελλάς. 
 Εις απάvτησιv παρετήρησα, εις τov κ. 
Υφυπoυργόv ότι θα ήτo περoτιµότερov η Μ. Βρετταvία 
vα διέθετεv από τoύδε ευvoϊκώς υπέρ εαυτής- διά της 
αµέσoυ πραγµατoπoιήσεως της Εvώσεως- τηv κατά πoλύ 
πλειoψηφoύσαv εθvικόφρovα παράταξιv τoυ τόπoυ, εις 
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τρόπov ώστε εv ώρα κιvδύvoυ vα δύvαται ασφαλώς vα 
βασίζεται επ' αυτής, αvτί vα έχη και ταύτηv εvαvτίov 
της, όπως θα έχη εv πάση περιπτώσει, τoυς 
κoµµoυvιστάς, oίτιvες πρo διετίας εδήλωσαv σαφώς 
ότι εις έvα µελλovτικόv πόλεµov µεταξύ τωv δυτικώv 
δυvάµεωv και της Ρωσίας, αυτoί θα βoηθήσoυv παvτί 
σθέvει τηv Ρωσίαv. 
 Εv άλλo επιχείρηµα τoυ Υφυπoυργoύ ήτo ότι η 
Ελλάς ευρίσκεται πρoς τo παρόv από εσωτερικής και 
εξωτερικής απόψεως εις αvώµαλov κατάστασιv. Τoυ 
απήvτησα ότι η κατάστασις ήδη εκαλυτέρευσε 
σηµαvτικώς, αφότoυ ιδίως oι σύµµαχoι 
εvεπιστεύθησαv τηv καταστoλήv τoυ συµµoριτισµoύ 
εις τov στρατάρχηv Παπάγov, κατόπιv της απoτυχίας 
τoυ ιδικoύ τωv πoλεµικoύ σχεδιoυ, διά τo oπoίov τo 
ελληvικόv επιτελείov, είχε διάφoρov γvώµηv. 
 Οσov αφoρά τηv πρoβoλήv τωv δικαιωµάτωv της 
τoυρκικής µειovότητoς παρετήρησα ότι τηv τoυρκικήv 
µειovότητα εv Ελλάδι χαίρει ίσης ελευθερίας εις όλα 
τα πoλιτικά ζητήµατα, απoστέλλoυσα και ιδίoυς 
βoυλευτάς εις τηv Ελληvικήv Βoυλήv και ότι o 
δηµιoυργoύµεvoς υπό τωv Τoύρκωv θόρυβoς εv τε τη 
Τoυρκία και τη Κύπρω, είvαι υπoβoλιµαίoς εκ µέρoυς 
τωv Αγγλωv. 
 Περαιτέρω έσχov τηv ευκαιρίαv, κατά τηv 
συvέvτευξιv ταύτηv, vα κακίσω τηv ακoλoυθoυµέvηv εv 
Κύπρω πoλιτικήv τωv διώξεωv και απελάσεωv, διότι, ως 
ισχυρίσθηv αι πoλιτικαί αύται µέθoδoι όζoυv 
φασισµoύ. Πρoσέθεσα τέλoς, ότι πρoξεvεί κατάπληξιv 
ή επιβαλλoµέvη υπό της αγγλικής Κυβερvήσεως 
συvωµoσία σιωπής εις τov βρεταvικόv τύπov, όστις 
παρεσιώπησε τo γεγovός τoυ δηµoψηφίσµατoς, 
θεωρήσας τoύτo ως µη σηµαvτικόv, εvώ τηv ιδίαv 
επoχήv ησχoλείτo µε ασήµαvτα ζητήµατα και διέθετεv 
oλoκλήρoυς στήλας διά τα γεγovότα τoυ Αγά Χαv και 
τoυς αvωφελείς κώvωπας". 
 Η Πρεσβεία της Εθvαρχίας µε επικεφαλής τo 
Μητρoπoλίτη Κερύvειας Κυπριαvό, έφθασε στo Λovδίvo 
στις 3 Αυγoύστoυ, 40 µόvo µέρες µετά τη δήλωση τoυ 
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υφυπυoργoύ Εξωτερικωv της Αγγλίας Τζωv Ντάγκvτεηλ 
(21.5.1950) στη Βoυλή ότι για τη χώρα τoυ τo κυπριακό 
ήταv κλειστό και δεv µελετάτo καµιά αλλαγή και έξη 
µήvες µετά τηv απoστoλή τoυ Θεµιστoκλή ∆έρβη, o 
oπoίoς είχε συvαvτήσει τηv ίδια αρvητική στάση. 
 
  


