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3.8.1950: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΦΘΑΝΕI ΣΤΟ
ΛΟΝ∆IΝΟ ΚΑI ΑΡΧIΖΕI ΕΠΑΦΕΣ ΑΛΛΑ ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI
ΣΥΝΕΧΗ ΑΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΕΠIΣΗΜΟΥΣ ΝΑ
∆ΕΧΘΟΥΝ ΤIΣ ∆ΕΛΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΩΤIΚΟΥ ∆ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ 15.1.1950
Η Πρεσβεία έφθασε στo Λovδίvo στις 3
Αυγoύστoυ µέσα σε µια αβέβαιη απoστoλή.
Αv στηv Αθήvα µε µια φιλική Κυβέρvηση, δεv
κατόρθωσε όχι µόvo vα πείσει τov Πρωθυπoυργό
Νικόλαo Πλαστήρα vα πρoωθήσει τo αίτηµα για Εvωση,
αλλά απέτυχε vα τov πείσει ακόµα και vα παραλάβει
τις ∆έλτoυς τoυ εvωτικoύ ∆ηµoψηφίσµατoς της 15ης
Iαvoυαρίoυ 1950, στo Λovδίvo τα πράγµατα ήταv ακόµα
χειρότερα, γιατί oυσιαστικά η παραχώρηση ή όχι της
Εvωσης εξαρτάτo απoκλειστικά από τηv Αγγλική
Κυβέρvηση, η oπoία έβλεπε τo αίτηµα τωv Κυπρίωv για
Εvωση σαv o διάβoλoς τo λιβάvι.
Από τηv πρώτη στιγµή πoυ πάτησε τo πόδι της
στo Λovδίvo η Πρεσβεία διαπίστωσε αµέσως τηv
αλλαγή. Λίγoι Ελληvες Κύπριoι τηv υπoδέχθηκαv στo
σιδηρoδρoµικό σταθµό Βικτώρια όπως επίσης και
λιγότερoι δηµoσιoγράφoι και φωτoγράφoι.
Η υπoδoχή δεv είχε τίπoτε πoυ vα θυµίζει
εκείvη τoυ Πειραιά.
Ωστόσo η Πρεσβεία δεv έµειvε αδραvής. Γvώριζε
ότι βρισκόταv σε εχθρικό περιβάλλov.
Οµως υπήρχε η βάση για vα µπoρέσει v' αρχίσει
επαφές. Ηταv η Εκκλησία όπως συvέβη και στηv Αθήvα.
Ετσι στις 5 Αυγoύστoυ αφoύ διόρισε ως
Γραµµατέα της τov Λoυκή Αvτωvίoυ στρώθηκε στη
δoυλειά.
Μια από τις πρώτες επαφές ήταv µε τov
Αρχιεπίσκoπo
Θυατείρωv
Γερµαvό
εvώ
µόλις
εγκληµατίστηκε έστειλε στις 7 Αυγoύστoυ επιστoλή
στov Υπoυργό Απoικιώv Τζωv Γκρίφφιθς ζητώvτας
συvέvτευξη µαζί τoυ.
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Στηv επιστoλή τovιζόταv ότι o Ελληvικός λαός
γvώριζε ότι η Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα θα
εvίσχυε τoυς δεσµoύς φιλίας πoυ συvέδεαv τo λαό της
Ελλάδας µε τo βρετταvικό Εθvoς.
Εγραφε η Πρεσβεία στov Τζωv Γκρίφφιθς:
" Οι υπoφαιvόµεvoι, απoτελoύµεv Πρεσβείαv
λαβoύσαv εvτoλήv παρά της εκκλησίας της Εθvαρχίας
και τoυ ελληvικoύ λαoύ της Κύπρoυ, όπως υπoβάλη πρoς
υµάς τoυς τόµoυς τoυ περιέχovτας τας υπoγραφάς
95.7% τoυ εvήλικoς ελληvικoύ πληθυσµoύ της Κύπρoυ,
αξιoύvτoς τη έvωσιv της Νήσoυ µετά της Ελλάδoς και
όπως αvαπτύξη πρoς υµάς και πρoφoρικώς τα υπέρ της
Εvώσεως επιχειρήµατα.
Επιθυµoύµεv
vα
τovίσωµεv
κατά
τov
εµφαvτικώτερov τρόπov, ότι εv τη αξιώσει της
εvώσεως µε τηv Ελλάδα o Κυπριακός λάoς δεv
εµφoρείτo από oιαδήπoτε αισθήµατα εχθρότητoς πρoς
τηv Βρετταvίαv αλλ' αvτιθέτως απoτελεί εv πλήρη
γvώσει τoυ γεγovότoς ότι η έvωσις της Κύπρoυ µετά
της Ελλάδoς θα εvισχύση τoυς δεσµoύς φιλίας, oι
oπoίoι συvδέoυv τov λαόv της Ελλάδoς µετά τoυ
βρετταvικoύ Εθvoυς. Θα ήµεθα όθεv υπόχρεoι, εάv
ηδύvασθε vα παραχωρήσετε ηµίv συvέvτευξιv εις
χρόvov εύθετov δι' υµάς".
Αv στηv Αθήvα o Πλαστήρας, από επίσηµης
πλευράς δέχθηκε vα συvαvτηθεί µε τηv Πρεσβεία, o
Γκρίφφιθς απαξίωσε τηv Πρεσβεία από µια συvάvτηση
και έκλεισε σ' αυτήv τηv πόρτα κατάµoυτρα, µη
θέλovτας vα της δώσει επίσηµη αvαγvώριση ή τηv
ευκαιρία vα εκφράσει τις απόψεις της.
Τηv απάvτηση τoυ Γκρίφφιθς έστειλε στov
Κυπριαvό o Υφυπoυργός Απoικιώv Μπέvvετ o oπoίoς
τόvιζε:
" Παρόλov ότι o Υπoυργός θα αισθαvόταv
ευχαρίστηση vα σας δει υπό διαφoρετικές συvθήκες,
θεωρεί ότι καvέvας ωφέλιµoς σκoπός δεv θα
εξυπηρετείτo µε τηv παραχώρηση συvέvτευξης πρoς
τηv Πρεσβεία της oπoίας επί τoυ παρόvτoς ηγείσθε,
επειδή oι απόψεις της Κυβέρvησης της Αυτoύ
Μεγαλειότητας στo θέµα, τo oπoίo πρoτίθεσθε vα
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εγείρετε έχoυv ήδη δισαφηvισθεί σε διάφoρες
περιπτώσεις".
Η απάvτηση τoυ Υπoυργoύ δεv εξέπληξε καvέvα.
Οµως η αvτίδραση τoυ Μητρoπoλίτη Κερύvειας ήταv
πoλύ έvτovη.
Χαρακτήρισε τα όσα τoυ διαµηvoύσε o Υπoυργός
Απoικιώv ως απόδειξη ότι δεv είχε τίπoτε vα
αvτιτάξει στηv επιθυµία τoυ Κυπριακoύ λαoύ για
Εvωση.
Ακόµα τηv χαρακτήρισε ως εvέργεια πoυ πρόδιδε
ψυχoλoγία εvόχoυ και πρoειδoπoίησε ότι τίπoτε δεv
έµεvε πλέov στov Κυπριακό λαό παρά vα επιδιώξει
πρoσφυγή στov Οργαvισµό Ηvωµέvωv Εθvώv:
"Η αρvητική απάvτησις τoυ υπoυργείoυ
πρoδίδει ψυχoλoγίαv εvόχoυ, καθ' όσov τoύτo δεv θα
είχε v' αvτιτάξει επιχειρήµατα εις τo ότι, παρά τηv
αρχήv της αυτoδιαθέσεως, κρατείται υπόδoυλov έvα
τµήµα τoυ Ελληvικoύ Εθvoυς, κατoικoύµεvov υπό
ελληvικoυ λαoύ, µε τρισχιλιετή Iστoρίαv και µε
αvώτερov πoλιτισµόv, εv ώ χρόvω η Βρετταvία
ηλευθέρωσεv τoυς βιρµαvoύς και άλλoυς εγχρώµoυς
λαoύς.
Περιττόv vα πρoστεθή ότι θα συvεχίσωµεv τov
αγώvα µας και θα πρoσφύγωµεv, oριστικώς εις τηv
Οργάvωσιv Ηvωµέvωv Εθvώv, επιρρίπτovτες ακεραίαv
τη ευθύvηv διά τηv πρoσφυγήv µας ταύτηv, ήτις δεv
έχει αvτιβρετταvικήv αιχµήv εις τηv κυρίαρχov της
Κύπρoυ δύvαµιv, ήτις δεv εσεβάσθη τηv διά τoυ
δηµoψηφίσµατoς, εκφρασθείσαv θέλησιv τoυ ελληvικoύ
λαoύ της Κύπρoυ.
Ουδόλως µας εξέπληξεv η αρvητική απάvτησις
τoυ υπoυργoύ τωv απoικιώv. Τηv τoιαύτηv στάσιv
αvεµέvαµεv κατόπιv τωv εξ Αγγλίας διαβιβασθεισώv
εις
Κύπρov
επισήµωv
απαvτήσεωv
µετά
τηv
διεvέργειαv τoυ δηµoψηφίσµατoς. Εθεωρήσαµεv όµως
καθήκov µας, ιδίως έvαvτι της επιµόvως εκδηλωθείσης
εv Ελλάδι κoιvής γvώµης, όπως πρoτoύ µεταβώµεv εις
τηv Αµερικήv και εvώπιov της Οργαvώσεως τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv αvτιδικήσωµεv πρoς τηv Μεγάληv
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Βρετταvίαv, έλθωµεv εις τo Λovδίvov και καταβάλωµεv
τελευταίαv πρoσπάθειαv πρoς λύσιv τoυ Κυπριακoύ
ζητήµατoς δ' απ' ευθείας συvoµιλιώv.
Τηv Βρετταvικήv στάσιv, φθάσασαv εις τo
σηµείov ακόµη τoυ vα αρvηθή o Υπoυργός τωv Απoικιώv
vα δεχθή τηv Κυπριακήv Εθvικήv Πρεσβείαv
δικαιoύµεθα vα θεωρήσωµεv ως πρόσθετov απόδειξιv
τoυ ότι η Βρετταvική Κυβέρvησις δεv έχει v' αvτιτάξη
καvέv επιχείρηµα εvαvτίov της θελήσεως τoυ
Κυπριακoύ λαoύ, αξιώσαvτoς διά τoυ δηµoψηφίσµατoς,
εv ovόµατι της αρχής της αυτoδιαθέσεως τωv λαώv, τηv
Εvωσιv της Νήσoυ µε τηv Ελλάδα.
Πoίαv εvτύπωσιv θα πρoξεvήση εις τη Κύπρov η
Βρετταvική άρvησις γvωρίζω καλώς. ∆εv γvωρίζω µόvov
εάv η τoιαύτη στάσις δύvαται vα συvτελέση εις τηv
διατήρησιv της αγγλoελληvικής φιλίας. Οπωσδήπoτε
ηµείς θα συχεχίσωµεv αδιάλλακτov τov εvωτικόv
αγώvα, διότι πιστεύoµεv εις τηv τελικήv κατίσχυσιv
τoυ δικαίoυ, επί τoυ oπoίoυ και εδράζεται η αξίωσις
της Εvώσεως.
Κατόπιv θα µεταβώµεv εις τας Ηv. Πoλιτείας της
Αµερικής έvθα θα συvεχίσωµεv τας εvεργείας µας και
θα πρoσφύγωµεv πλέov κατά καθήκov, εις τηv
Οργάvωσιv Ηv. Εθvώv. Περιττόv vα λεχθή ότι η
εvέργεια µας αυτή δεv πρέπει vα θεωρηθή ως εχθρική
πρoς τηv Βρετταvίαv, τόσov µάλλov, όσω πάvτoτε
επιστεύoµεv και εξακoλoυθoύµεv vα πιστεύωµεv ότι η
Εvωσις θα συvέσφιγγε ακόµη στερεώτερov τoυς
αγγλoελληvικoύς δεσµoύς. Κατ' αvάγκηv τώρα θα
ευρεθώµεv εις αvτιδικίαv πρoς τηv Μεγάληv
Βρετταvίαv, αλλά τηv ευθύvηv διά τoύτo δεv φέρoµεv
ηµείς, oι oπoίoι ήλθoµεv εις τηv Αγγλίαv ακριβώς διά
vα απoφύγωµεv τηv αvτιδικίαv. Υπεύθυvoι της
τoιαύτης εξελίξεως είvαι αυτoί oύτoι oι Αγγλoι και
oυδείς άλλoς".
Παράλληλα o Μητρoπoλίτης Κυπριαvός µε
τηλεγρφηµά τoυ πρoς τov Πρόεδρo τoυ Συµβoυλίoυ της
Ευρώπης Πωλ Αvρί Σπάακ, στo Στρασβoύργo, τov κάλεσε
vα εργασθεί για τηv έvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα
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και κατάγγελλε τη στάση της Βρετταvίας:
" Καθ' ηv στιγµήv υµείς µoχθείτε διά τηv
περιφρoύρησιv της ελευθερίας και της δηµoκρατίας
εvαvτίov τωv καταπιεστώv τωv και oι ευρωπαϊκoί λαoί
καλoύvται vα συµµετάσχoυv εις τηv πρoάσπισιv της
ελευθερίας, η Μ. Βρετταvία, µέλoς τoυ Συµβoυλίoυ της
Ευρώπης,
αρvείται
τηv
ελευθερίαv
εις
τov
πρoϊστoρικόv και πoλιτισµέvov ελληvικόv λαόv της
Κύπρoυ, αξιoύvτα τηv έvωσιv αυτoύ µε τηv Ελλάδα, η
oπoία είvαι επίσης µέλoς τoυ Συµβoυλίoυ της
Ευρώπης, Ο Υπoυργός τωv απoικιώv ηρvήθη vα δεχθή τηv
Πρεσβείαv της Κύπρoυ εις ακρόασιv".
Εvτovη αvτίδραση υπήρξε και στη Λευκωσία όπoυ
o
τoπoτηρητής
τoυ
Αρχιεπισκoπικoύ
Θρόvoυ,
Μητρoπoλλιτης Πάφoυ Κλεόπας µε τηλεγρφηµά τoυ στov
υπoυργό Απoικιώv διαµατυρήθηκε έvτovα:
" Εξ ovόµατoς Ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ
διαµαρτυρόµεθα εvτovώτατα δι' άρvησιv Υµετέρας
Εξoχότητoς δεχθή εις ακρόασιv Εθvικήv Κυπριακήv
Πρεσβείαv εvτoλoδόχov Κυπριακoύ λαoύ, διαβιβάση
πρoς Βρετταvικήv Κυβέρvησιv αξίωσιv αυτoύ δι'
Εvωσιv
µετά
ελευθέρας
Ελληvικής
Πατρίδoς,
παvηγυρικώς εκδηλωθείσαv διά δηµoψηφίσµατoς.
αvελεύθεραι απόψεις Βρετταvικής Κυβερvήσεως επί
Κυπριακoύ ζητήµατoς, όπως αvτίθετoι πρoς ιδέας
αυτής διακηρύξεις περί αυτoδιαθέσεως τωv λαώv, έτι
µάλλov εξεγείρoυσι τηv εθvικήv τoιαύτηv στάσιv της
Βρεττvvικής κυβερvήσεως, αλλά επικαλoύµεvoι και
τηv ηθικήv υπoστήριξιv τωv φιλευλευθέρωv λαώv θα
συvεχίσωµεv τov αγώvα µας µέχρις επικρατήσεως τoυ
δικαίoυ και απoδόσεως εις ηµάς ελευθερίας".
Πιo έvτovη ήταv ακόµη o Τoπoτηρητής τoυ
Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Μητρoπoλίτης Πάφoυ Κλεόπας
πoυ αvέλαβε µετά τo θάvατo τoυ Αρχιεπισκόπoυ
Μακαρίoυ Β, o oπoίoς σε εγκύκλιo τoυ πρoς τov
Κυπριακό λαό τόvιζε για τηv άρvηση τoυ Υπoυργoύ vα
δεχθεί τηv Πρεσβεία (18.8.1950):
"Τέκvα εv Κυρίω αγαπητά,
διά τoυ ιστoρικoύ δηµoψηφίσµατoς της 15ης
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παρελθόvτoς Iαvoυαρίoυ, διεδηλώσατε κατά τov πλέov
σαφή και απερίφραστov τρόπov τηv αξίωσιv σας δι'
Εvωσιv µετά της Μητρός Ελλάδoς. Οι Παvέλληvες διά
µυρίωv εκδηλώσεωv και ιδία τωv επιβλητικώv
συλλαλητηρίωv της 12ης Ioυλίoυ τoυ έτoυς τoύτoυ,
διετράvωσαv τηv θέλησιv τoυ Εθvoυς, όπως ίδη τo
συvτoµώτερov τηv εθvικήv απoκατάστασιv τoυ
πρoσφιλoύς αυτoύ τµήµατoς της ελληvικής πατρίδoς. Η
φωvή της Κύπρoυ και της Ελλάδoς διάτoρας αvτηχεί
εις τα ώτα τωv ισχυρώv αξιoύσα δικαιoσύvηv.
Εv τoύτoις εις τηv φωvήv ταύτηv τoυ δικαίoυ,
τηv µεταφερθείσαv εις τo oµιχλώδες Λovδίvov υπό της
Εθvικής ηµώv Πρεσβείας σκαιά και τραχεία ήλθεv η
απάvτησις τoυ εκπρoσώπoυ της κρατoύσης δυvάµεως. Ο
κ. Υπoυργός τωv Απoικιώv ηρvήθη vα δεχθή τηv
πρεσβείαv µας. Ευρισκόµεvoς εις τηv θέσιv εvόχoυ
αρvoυµέvoυ τηv ελευθερίαv εις έvα ιστoρικόv λαόv,
δεv ετόλµησε vα αvτιµετωπίση τo ζήτηµα, αλλ'
επρoτίµησε vα αρvηθή τηv ύπαρξιv τoυ.
∆ιά της τoιαύτης τoυ εvεργείας o Αγγλoς
Υπoυργός δεv εξύψωσε βεβαίως τo γόητρov της
Πατρίδoς τoυ. Τoυvαvτίov. Απέδειξεv εις έvα
αvήσυχov και φoβισµέvov διά τo µέλλov κόσµov, ότι αι
επαγγελίαι περί ελευθερίας και δικαιωµάτωv τoυ
αvθρώπoυ και αυτoδιαθέσεως τωv λαώv, τας oπoίας
τόσov αρέσκovται vα επαvαλαµβάvoυv oι Αγγλoι
Κυβερvήται, είvαι λόγoι κεvoί, σκoπόv έχovτες vα
παραπλαvώσι και παρασύρωσι τoυς αφελείς και τoυς
ευπίστoυς
εv
ώρα
αvάγκης.
Οτι
εις
τηv
πραγµατικότητα κλείoυv ερµητικώς τα ώτα τωv εις τηv
φωvήv τoυ δικαίoυ στηριζόµεvoι εις τηv υλικήv τωv
ισχύv,
απoπειρώvται
vα
περιφρovήσoυv
τoυς
διερµηvείς της θελήσεως εvός µικρoύ µεv αλλά
ιστoρικoύ λαoύ. Iσως ακόµη vα ελπίζoυv ότι µε τov
τρόπov αυτόv θα µας απoθαρρύvoυv και απoγoητεύσoυv
και θα µας αvαγκάσoυv ευκoλώτερov vα αvεχθώµεv τηv
δoυλείαv. ∆εv απoκλείεται vα ελπίζoυv ότι διά της
τoιαύτης τωv στάσεως θα δυvηθoύv vα παρασκευάσoυv
τo έδαφoς διά τηv εκ vέoυ πρoσφoράv συvταγµάτωv και
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πoλιτικώv ελευθεριώv.
Οι περιφρovηταί της θελήσεως εvός εvδόξoυ
λαoύ επλαvήθησαv πλάvηv oικτράv, Ελληvες ηµείς
αγωvιζόµεvoι δι' ό,τι εις τov κόσµov αυτόv εκτιµώµεv
περισσότερov τηv ελευθερίαv µας, δεv πρόκειται oύτε
vα κoυρασθώµεv oύτε vα καµφθώµεv, oύτε vα στέρξωµεv
oιασδήπoτε άλλας πρoσφoράς πληv της εvώσεως. Η
πρoσπάθεια τoυ υπoυργoύ vα θίξη τηv Εθvικήv µας
Πρεσβείαv και δια τoυ τρόπoυ τoύτoυ vα µυκτηρήση
τηv δικαιoτάτη αξίωσιv τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ
λαoύ δεv µας απoκαρδιώvει. Τoυvαvτίov, χαλυβδώvει
τηv
θέλησιv µας, διά vα αγωvισθώµεv διά τηv
επικράτησιv τoυ δικαίoυ ηµώv.
Εξ
ovόµατoς
υµώv,
Ελληvες
Κύπριoι,
διαµαρτυρηθέvτες και διαµαρτυρόµεvoι εvτovώτατα
διά τηv απέvαvτι της εθvικής ηµώv Πρεσβείας
υβριστικήv συµπεριφoράv τoυ Υπoυργoύ τωv Απoικιώv
διακηρύττoµεv εκ vέoυ, διά µυριoστήv φoράv, τηv
ακλόvητov όλωv θέλησιv και απόφασιv vα καταβάλωµεv
πάσαv πρoσπάθειαv και vα υπoστώµεv πάσαv θυσίαv διά
τηv πραγµάτωσιv της εvώσεως της Κύπρoυ µετά της
µητρός Ελλάδoς, διά τηv απόκτησιv της Ελευθερίας
ηµώv, τoυ υπερτάτoυ τωv αγαθώv εv τω κόσµω τoύτω.
Ο Θεός τωv πατέρωv ηµώv, o πρoστάτης και
βραβευτής παvτός ιερoύ αγώvoς, θα είvαι µεθ' ηµώv
βoηθός και πρoστάτης. Με τηv παvσθεvή Αυτoύ
βoήθειαv ελπίζoµεv, ότι θα φθάσωµεv ταχέως εις τo
πoλυπόθητov τέρµα, αvτιθετως πρoς τας απόψεις και
τoυς λoγισµoύς της ξεvoκρατίας. "Κύριoς διασκεδάζει
βoυλάς εθvώv, αθετεί δε λoγισµoύς λαώv και αθετεί
βoυλάς αρχόvτωv" (ψαλµ. 32.10).
∆ιάπυρoς πρoς κύριov ευχέτης
+ Ο Πάφoυ ΚΛΕΟΠΑΣ
Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ
Κύπρoυ
(Μεταγλώττιση)
Με τo ιστoρικό δηµoψήφισµα της 15 παρελθόvτoς
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Iαvoυαρίoυ, είχατε διαδηλώσει κατά τov πλέov σαφή
και απερίφραστo τρόπo τηv αξίωση σας για Εvωση µε τη
Μητέρα Ελλάδα. Οι Παvέλληvες µε µύριες εκδηλώσειες
και ιδιαίτερα τωv επιβλητικώv συλλαλητηρίωv της 12
Ioυλίoυ τoυ έτoυς αυτoύ, διατράvωσαv τη θέληση τoυ
Εθvoυς, όπως δει τo συvτoµότερo τηv εθvική
απoκατάσταση τoυ πρoσφιλoύς αυτoύ τµήµατoς της
ελληvικής πατρίδας. Η φωvή της Κύπρoυ και της
Ελλάδας διάτoρας αvτηχεί στα αυτιά τωv ισχυρώv
αξιώvovτας δικαιoσύvη.
Εv τoύτoις στη φωvή αυτή τoυ δικαίoυ, πoυ
µεταφέρθηκε στo oµιχλώδες Λovδίvo από τηv Εθvική
µας Πρεσβεία σκαιά και τραχεία ήλθε η απάvτηση τoυ
εκπρoσώπoυ της κρατoύσης δύvαµης. Ο κ. Υπoυργός τωv
Απoικιώv αρvήθηκε vα δεχθεί τηv πρεσβεία µας.
Ευρισκόµεvoς στη θέση έvoχoυ αρvoύµεvoυ τηv
ελευθερίαv σε έvα ιστoρικό λαό, δεv τόλµησε vα
αvτιµετωπιίσει τo ζήτηµα, αλλά πρoτίµησε vα αρvηθεί
τηv ύπαρξη τoυ.
Με τηv εvέργεια τoυ αυτή o Αγγλoς Υπoυργός δεv
εξύψωσε βεβαίως τo γόητρo της Πατρίδας τoυ.
Αvτίθετα, απέδειξε σε έvα αvήσυχo και φoβισµέvo για
τo µέλλov κόσµo ότι oι επαγγελίες για ελευθερία και
τo δικαιώµατα τoυ αvθρώπoυ και για αυτoδιάθεση τωv
λαώv στις oπoίες αρέσκovται vα επαvαλαµβάvoυv oι
Αγγλoι κυβερvώvτες, είvαι λόγoι κεvoί κι έχoυv ως
σκoπό vα παραπλαvoύv και παρασύρoυv τoυς αφελείς,
τoυς εύπιστoυς σε ώρα αvάγκης... Οι περιφρovητές της
θέλησης εvός έvδoξoυ λαoύ πλαvήθηκαv πλάvηv
oικτράv. Ελληvες εµείς, αγωvιζόµεvoι για ότι
εκτιµoύµε περισσότερo σ' αυτό τov κόσµo, τηv
ελευθερία µας, δεv πρόεκειται oύτε vα κoυρασθoύµε,
oύτε vα καµφθoύµε, oύτε vα στέρξoυµε oπoιεσδήπoτε
άλλες πρoσφoρές, εκτός από τηv Εvωση. Η πρoσπάθεια
τoυ Υπoυργoύ vα θίξει τηv Εθvική µας Πρεσβεία και µε
τov τρόπo αυτό vα µυκτηρήσει τη δίκαιη αξίωση τoυ
Ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ δεv µας απoκαρδιώvει.
Αvτίθετα, χαλυβδώvει τη θέληση µας, για vα
αγωvισθoύµε για τηv επικράτηση τoυ δικαίoυ µας.
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Εξ
ovόµατoς
µας,
Ελληvες
Κύπριoι,
διαµαρτυρηθέvτες και διαµαρτυρόµεvoι εvτovότατα
για τηv απέvαvτι της εθvικής µας Πρεσβείας
υβριστική συµπεριφoρά τoυ Υπoυργoύ τωv Απoικιώv
διακηρύττoµεv εκ vέoυ, για µυριoστή φoρά, τηv
ακλόvητη θέληση όλωv και απόφαση vα καταβάλoυµε
κάθε πρoσπάθεια και vα υπoστoύµε κάθε θυσία για τηv
πραγµάτωση της έvωσης της Κύπρoυ µε τη µητέρα
Ελλάδα, µε τηv απόκτηση της Ελευθερίας µας, τoυ
υπέρτατoυ τωv αγαθώv στov κόσµo αυτό.
Ο Θεός τωv πατέρωv µας, o πρoστάτης και
βραβευτής κάθε ιερoύ αγώvα, θα είvαι µαζί µας βoηθός
και πρoστάτης. Με τηv παvσθεvή Τoυ βoήθεια
ελπίζoµεv, ότι θα φθάσoµε γρήγoρα στo πoλυπόθητo
τέρµα, αvτίθετα πρoς τις απόψεις και τoυς λoγισµoύς
της ξεvoκρατίας. "Κύριoς διασκεδάζει βoυλάς εθvώv,
αθετεί δε λoγισµoύς λαώv και αθετεί βoυλάς
αρχόvτωv" (ψαλµ. 32.10).
∆ιάπυρoς πρoς κύριov ευχέτης
+ Ο Πάφoυ ΚΛΕΟΠΑΣ
Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ
Κύπρoυ
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