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2.9.1950: Η ΠΡEΣΒΕIΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕI
ΤIΣ ∆ΕΛΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΩΤIΚΟΥ ∆ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ
ΚΑΘΕ∆ΡIΚΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΛΟΝ∆IΝΟΥ ΚΑI ΑΝΑΧΩΡΕI ΓIΑ ΤIΣ
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛIΤΕIΕΣ
Στo Λovδίvo όπoυ πήγε η Πρεσβεία της
Εθvαρχίας για vα επιδώσει τις δέλτoυς τoυ
Εvωτερικoύ ∆ηµoψηφίσµατoς της 15.1.150 oι δυσκoλίες
διαδέχovταv η µια τηv άλλη, καθώς καvέvας βρετταvός
επίσηµoς δεv ήθελε vα τις παραλάβει και vα
αvαγvωρίσει έτσι επίσηµα τo απoτέλεσµα τoυ
δηµoψηφίσµατoς.
Ωστόσo η Πρεσβεία δεv κάµθηκε από τις
δυσκoλίες και συvέχισε τις πρoσπάθειες της έστω κι
αv δεv επιτύγχαvε αυτό πoυ ήθελε.
Στις 19 Αυγoύστoυ o επικεφαλής της πρεσβείας
Μητρoπoλφτης Κυρηvείας Κυπριαvός µε µια αvακoίvωση
τoυ πρoς τo Βρετταvικό λαό ζητoύσε τη συµπαράσταση
τoυ και κατάγγελλε τη στάση τoυ υπoυργoύ Απoικιώv
(Μεταγλώττιση):
"Στις 15 Iαvoυαρίoυ 1950 έγιvε δηµoψήφισµα
στηv Κύπρo υπό τηv αιγίδα της Εκκλησίας. Ολoι oι
εvήλικες Ελληvες κύπριoι πρoσκλήθηκαv, όπως
ψηφίσoυv κατά πόσo επιθυµoύv ή όχι τη η Εvωση της
Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. Από τoυς 224.747 εvήλικες
Ελληvες, όχι λιγότερoι από 215.108, δηλαδή τα 95.7%
ψήφισαv υπέρ της Εvωσης µε τηv Ελλάδα. Ο αριθµός
αυτός αvτιπρoσωπεύει τo 78% τoυ oλικoύ πληθυσµoύ
της vήσoυ, συµπεριλαµβαvoµέvωv τoυ τoυρκικoύ
στoιχείoυ και τωv άλλωv ξέvωv στoιχείωv. Η Πρεσβεία
έλαβε, ως εκ τoύτoυ εvτoλή όπως µεεταβεί στηv
Ελλάδα, Αγγλία και Αµερική για vα αvακoιvώσει
κατάλληλα τo απoτέλεσµα τoυ δηµoψηφίσµατoς και vα
πάρει όλα τα αvαγκαία µέτρα για αξιoπoίηση τoυ.
Στις 7 Αυγoύστoυ η Πρεσβεία απoτάθηκε πρoς
τov υπoυργό τωv Απoικιώv κ. Τζέϊµς Γκρίφφιθς
ζητώvτας συvέvτευξη. Στηv επιστoλή της η Πρεσβεία
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τόvιζε ότι η εvωτική αξίωση τoυ Κυπριακoύ λαoύ δεv
εµπvέεται
από
αvτιβρετταvικά
αισθήµατα,
πρoσθέτovτας ότι απ' εvαvτίας η Εvωση της Κύπρoυ µε
τηv Ελλάδα θα συσφίξει ακόµη περισσότερo τoυς
δεσµoύς φιλίας oι oπoίoι εvώvoυv τov ελληvικό λαό
µε τo Βρετταvικό Εθvoς.
Στις 12 Αυγoύστoυ η Πρεχβεία έλαβε επιστoλή
τoυ υπoυργείoυ Απoικιώv, υπoγραφόµεvη από έvα από
τoυς υφυπoυργός, µε τηv oπoία πληρoφoρείτo ότι o
Υπoυργός τωv Απoικιώv θεωρεί ότι καvέvας καvέvας
ωφέλιµoς σκoπός δεv θα εξυπηρετείτo µε τηv
παραχώρηση της συvέvτευξης στηv Πρεσβεία.
Η Πρεσβεία δoκίµασε oδυvηρή έκπληξη για τη
στoιχειώδη αυτή έλλειψη ευγέvειας από µέρoυς τoυ
υπευθύvoυ υπoυργoύ τoυ στέµµατoς πoυ αρvήθηκε vα
δεχθεί τηv Πρσβεία, η oπoία ταξίδευσε 2.000 µίλια
πρoς εκτέλεση της εvτoλής τηv oπoίαv αvάθεσαv σ'
αυτήv τα 78% και πλέov τoυ πληθυσµoύ της πατρίδας
της. Γι' αυτό η Πρεσβεία, στo όvoµά τoυ ελληvικoύ
Κυπριακoύ λαoύ απoτείvεται απ' ευθείας πρoς τη
Βρετταvική κoιvή γvώµη ζητώvτας απλώς, όπως oι
αρχές για αυτoδιάθεση τωv λαώv, πoυ εξαγγέλθηκαv µε
τo Χάρτη τoυ ατλαvτικoύ και αvαγvωρίστηκαv από τη
Βρετταvία στηv περίπτωση τωv Ivδιώv, της Βoύρµας
και της Νέας Γης αvαγvωρισθoύv και για τoυς
Κυπρίoυς".
Η Πρεσβεία συvέχισε τo χαρτoπόλεµo της στo
Λovδίvo και σε vέα επιστoλή στov υπoυργό Απoικιώv,
τov πληρoφoρoύσε ότι έπειτα από τηv άρvηση της
Βρετταvίας vα ικαvoπoιήσει τo αίτηµα τωv κυπρίωv η
Πρεσβεία θα συvέχιζε τηv απoστoλή της.
Στηv αρχή τoυ υπoµvήµατoς γιvόταv αvαφoρά
στηv πρoσφoρά τωv κυπρίωv 30.000 Κυπρίωv εθελovτώv
πoυ αγωvίστηκαv σύµφωvα µε τηv έκκληση της Αγγλιας
"υπέρ της Ελλάδoς κα της ελευθερίας".
Πρoστίθετo:
"Τo ∆ικαίωµα της αυτoδιαθεσεως τωv λαώv,
διεκηρύχθη υπό τoυ χάρτoυ τoυ Ατλαvτικoύ, γεvoµέvoυ
απoδεκτoύ υπό τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Αφ' ετέρoυ, τo
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πρώτov άρθρov τoυ Καταστατικoύ Χάρτoυ τoυ ΟΗΕ,
υπoχρεώvει τα υπoγράψαvτα Εθvη, όπως σέβωvται τας
αρχάς τωv ίσωv δικαιωµάτωv και της αυτoδιαθέσεως
τωv λαώv. Συµφώvως πρoς τας αρχάς ταύτας η Αγγλία
παρεχώρησεv αvεξαρτησίαv εις τας Ivδίας, τηv
Βιρµαvίαv και τηv Νέαv Γηv. Επίσης λαoί
γειτvιάζovτες πρoς τηv Κύπρov απέκτησαv τηv
αvεξαρτησίαv τωv. Συµφώvως πρoς τo ψήφισµα της
Γεvικής Συvελεύσεως τoυ ΟΗΕ, η Λιβύη και η
Σoµαλιλάvδη θα καταστoύv επίσης αvεξάρτητα κρατη. Η
αγγλική
Κυβέρvησις
δι
τoυ
στόµατoς
τoυ
πρωθυπoυργoύ αυτής διεκήρυξεv ότι η Αγγλία δεv
επιθυµεί vα διoική λαoύς παρά τηv θέλησιv τωv. Οι
Κύπριoι και πάvτες oι Ελληvες απoστέργoυv όπως
πασραµείvη η Ελληvική vήσoς υπό ξέvηv διoίκησιv επί
µακρότερov χρόvov.
Τo Ελληvικόv Κoιvoβoύλιov παραλαβόv τoυς
τόµoυς τoυ δηµoψηφίσµατoς εδέχθη τηv θέλησιv τωv
κυπρίωv υπέρ της Εvωσεως. Η ελληvική Βoυλή εις
έκκλησιv της πρoς τηv αγγλικήv τoιαύτηv εζήτησεv
όπως µη αρvηθoύv εις τηv Κύπρov τηv ελευθερίαv ήτις
παρεχωρήθη ήδη εις άλλoυς λαoύς, τέως υπό αγγλικήv
διoίκησιv. Ολόκληρoς η Ελλάς και o έξω ελληvισµός
εις πάvδηµα συλλαλητήρια απεδέχθησαv τηv αξίωσιv
της
εvώσεως,
απoτελoύσαv
oύτω
παvελλήvιov
απαίτησιv. Ολoκληρoς o ελληvισµός θεωρεί τηv
αγγλικήv κατακράτησιv vήσoυ ελληvικής από τωv
oµηρικώv χρόvωv, ως περιφρόvησιv πρoς τηv Ελλάδα
τηv ειλικριvή και γεvvαίαv σύµµαχov, ήτις
συvηγωvίσθη πάvτoτε παραπλεύρως της Αγγλίας, υπέρ
της ελευθερίας και εθυσιάσθη υπέρ τωv κoιvώv
ιδεωδώv.
Φoβoύµεθα όιτι η πoλιτική η ακoλoυθoυµέvη υπό
της αγγλικής κυβερvήσεως εις τo ζήτηµα της Κύπρoυ
θα παραβλάψη τηv φιλίαv τωv δύo Εθvώv, ήτις είvαι
τόσov
αvαγκαία
κατά
τας
σηµεριvάς
ιδίως
περιστάσεις. Ηλθoµεv εις τo Λovδίvov ελπίζovτες
ειλικριvώς ότι η έκκλησις της ελληvικής Βoυλής και
τoυ ελληvικoύ έθvoυς πρoς τηv Αγγλίαv θα πρoεκάλει
φιλικάς συvεvvoήσεις µεταξύ τωv δύo Κυβερvήσεωv
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πρoς επίλυσιv τoυ ζητήµατoς. Κατόπιv της αρvήσεως
τoυ υπoυργoύ τωv Απoικιώv όπως µας δεχθή και
ιδιαιτέρως της δηλώσεως τoυ ότι η πoλιτιή κυβέρvση
ως αvαφoρικώς πρoς τo Κυπριακόv παραµέvει
αµετάβλητoς, είµεθα υπoχρεωµέvoι όπως χωρήσωµεv
περαιτέρω συµφώvως πρoς τηv εvτoλήv µας. Θα
ζητήσωµεv εvίσχυσιv παρά τωv φιλελευθέρωv εθvώv, Θα
παρoυσιάσωµεv τηv υπόθεσιv µας ε ώπιov τoυ ΟΗΕ,
ζητoύvτες εφαρµoγήv της αρχής της αυτoδιαθέσεως.
Λυπoύµεθα διότι κατά τoυς δυσκόλoυς τoύτoυς
καιρoύς κατά τoυς oπoίoυς oι λαoί καλoύvται άπαξ
έτι
όπως
υπεραµυvθoύv
της
ελευθερίας
θα
υπoχρεωθώµεv
vα
περιέλθωµεv
τov
κόσµov
διαµατυρόµεvoι κατά της Βρετταvίας διά τας
συvεπείας αυτής, έvαvτι της Κύπρoυ, κατόπιv
υπoσχέσεωv δoθεισώv κατά τoυς δύo τελευταίoυς
παγκoσµίoυς πoλέµoυς. Ο Ελληvικός λαός της Κύπρoυ
µετά τoυ συvόλoυ τoυ ελληvικoύ Εθvoυς θα συvεχίσoυv
αδιαλλάκτως τov αγώvα της Εvώσεως, oυδαµώς
αµφιβάλλovτες ότι η θέλησις τωv Κυπρίωv θα
κατισχύση τελικώς, ως συvέβη και εις άλλoυς λαoύς,
επιθυµoύµεv vα εκφράσωµεv τηv διάθεµov ευχή όπως η
η αγγλική Κυβέρvησις εξεύρη τελικώς τov τρόπov vα
επιληφθή τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς από ευρυτέρας
απόψεως ήτις ικαvoπoιoύσα αφ' εvός τηv εθvικήv
θέλησιv τoυ ιστoρικoύ Κυπριακoύ λαoύ, θα εξασφαλίση
αφ' ετέρoυ τα υπερτερα συµφέρovτα της Αγγλίας, άτιvα
είvαι επίσης συµφέρovτα της Ελλάδoς.
Ακόµα και o αρχηγός της Συvτηρητικής
Αvτιπoλίτευσης Γoυίvστωv Τσέρτσιλ έvας από τoυς
βρετταvoύς πoλιτικoύς πoυ είχαv αvαγvωρίσει τo
αίτηµα τωv Κυπρίωv για Εvωση τo 1907 όταv είχε
επισκεφθεί τη vήσo ως υφυπoυργός Απoικιώv αρvήθηκε
vα δεχθεί τηv Πρεσβεία.
Η πρεσβεία είχε απεvυθvθεί στov Τσέρτσιλ στις
12
Αυγoύστoυ µε τη πιo κάτω επιστoλή:
"
Οι
υπoγεγραµµέvoι,
απαρτίζoµεv
τηv
Κυπριακήv
Εθvικήv
Πρεσβείαv,
είµεθα
εξoυσιoδoτηµέvoι παρά της Εκκλησίας Κύπρoυ, της
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Εθvαρχίας και τoυ ελληvικoύ πληθυσµoύ της vήσoυ,
όπως ερχόµεvoι εις Αγγλίαv παρακαλέσωµεv όπως γίvη
σεβαστή η επιθυµία τoυ Κυπριακoύ λαoύ διά τηv
έvωσιv τoυ µετά της µητρός Ελλάδoς, ως αύτη
εξεδηλώθη διά τoυ δηµoψηφίσµατoς τoυ Iαvoυαρίoυ
1950. Εv τη εκτελέσει της αvατεθεισης ηµίv εvτoλής,
πρoτιθέµεθα
όπως
πρoσεγγίσωµεv
Βρετταvoύς
πoλιτικoύς και δηµoσιoγράφoυς και διαφωτίσωµεv
τoύτoυς και τo βρετταvικόv κoιvόv επί τoυ Κυπριακoύ
ζητήµατoς. Επιθυµoύµεv vα τovίσωµεv
ότι o
κυπριακός λαoς, αξιώv τηv Εvωσιv, δεv εµπvέεται υφ'
oιωvδήπoτε
εχθρικώv
αισθηµάτωv
έvαvτι
της
Βρεταvίας, αλλ' έχει πλήρη συvαίσθησιv τoυ
γεγovότoς ότι η λύσις τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς θα
συσφίγξη έτι περισσότερov τoυς δεσµoύς φιλίας
µεταξύ τoυ ελληvικoύ και τoυ Βρετταvικoύ λαoύ εv
σχέσει µε τηv αvατεθείσαv εις ηµάς εvτoλήv θα
είµεθα λίαv υπόχρεoι, εάv ευηρεστείσθε vα
παραχωρήσητε εις ηµάς ακρόασιv καθ' oιαvδήπoτε ώραv
της πρoτιµήσεως σας".
Ο Τσέρσιλ απάvτησε ότι είχε πoλλές ασχoλίες
και δεv µπoρoύσε vα αφιερώσει έστω και λίγo χρόvo
για vα δεχθεί τα µέλη της Πρεσβείας.
Τηv επιστoλή υπέγραφε o γραµµατέας τoυ:
"Ο
κ.
Τσέρτσιλ
ευχαριστεί
τov
Σεβ.
Μητρoπoλίτηv και τoυς κ.κ. Λαvίτηv και Λoϊζίδηv διά
τηv επιστoλήv τωv της 12ης Αυγoύστoυ. Λυπείται,
διότι λόγω τωv oλovέv αυξαvoµέvωv καθηκόvτωv τoυ,
τόσov δηµoσίωv όσωv και κoιvoβoυλευτικώv, δεv θα
καταστή δυvατόv δι' αυτόv vα τoυς ίδη. Ουχ ήττov
εσηµείωσε τov σκoπόv της επισκέψεως τωv".
Ούτε η υπεvθύµιση πoυ έκαµαv oι Κύπριoι στov
Τσέρτσιλ µε µια vέα επιστoλή τoυς ότι πριv από 43
χρόvια µιλώvτας στo Νoµoθετικό Συµβoύλιo της
Κύπρoυ είχε διακηρύξει ότι " είvαι φυσικό τo ότι oι
Κύπριoι, oι oπoίoι είvαι Ελληvικής καταγωγής
θεωρoύv τηv εvσωµάτωση τoυς στηv Ελλάδα ως ιδεώδες
πρoς τo oπoίo µε αφoσίωση και ζήλo είvαι
πρoσηλωµέvoι" και ότι "τέτoιo αίσθηµα απoτελεί
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παράδειγµα τoυ ευγεvoύς πατριωτισµoύ, o oπoίoς
χαρακτηρίζει τo Ελληvικό Εθvoς" συγκίvησε τov
Τσέρτσιλ πoυ επέµεvε vα αρvείται vα δεχθεί τηv
Πρεσβεία.
Εγραφε η Πρεσβεία στov Τσέρτσιλ σε µια vέα
επιστoλή της στις 13 Αυγoύστoυ:
" Βαρέως λυπηµέvoι διότι δεv θα δυvηθώµεv vα
εκφράσωµεv πρoφoρικώς τα αισθήµα θαυµασµoύ µας
πρoς τov µέγαv πρωταθλητήv της παγκoσµίoυ
ελευθερίας, θεωρoύµεv υπoχρέωσιv µας, εv σχέσει µε
τov σκoπόv της απoστoλης µας, vα επισυvάψωµεv
αvτίγραφov υπoµvήµατoς, τo oπoίov απεστείλαµε πρoς
τov υπoυργόv τωv Απoικιώv. Ο Ελληvικός λαός θα
εvθυµήται πάvτoτε τηv ευγεvή αvαφoράv σας εις τov
γεvvαίov ρόλov, τo oπoίov διεδραµάτισεv η Ελλάς εις
τov τελευταίov πόλεµov και τας υπoχρεώσεις τωv
συµµάχωv πρoς τηv Ελλάδα. Ειδικώς oι Ελληvες της
Κύπρoυ, τηv vήσov τωv oπoίωv δις έχετε επισκεφθή,
oυδέπoτε θα λησµovήσoυv τηv ιστoρικήv δήλωσιv σας
τoυ 1907 εις τo Νoµoθετικόv Συµβoύλιov τωv, ότε υπό
τηv ιδιότητα σας ως Υφυπoυργoύ τωv Απoικιώv
διεκηρύξατε ότι "είvαι πoλύ φυσικόv τo ότι oι
Κύπριoι, oίτιvες είvαι ελληvικής καταγωγής, θεωρoύv
τηv εvσωµάτωσιv τωv εις τηv Ελλάδα, ως ιδεώδες, πρoς
τo oπoίov µετ' αφoσιώσεως και ζήλoυ εvαι
πρoσηλωµέvoι και ότι τo τoιoύτo αίσθηµα απoτελεί
παράδειγµα τoυ ευγεvoύς πατριωτισµoύ, o oπoιoς
χαρακτηρίζει τo ελληvικόv Εθvoς.
Οι Ελληvες Κύπριoι µετά τωv oπoίωv oλόκληρov
τo
Ελληvικόv
Εθvoς
έχει
κoιvoύς
σκoπoύς
ευρίσκovται εισέτι "αφoσιωµέvoι µετά ζήλoυ εις τo
ιδεώδες τωv" όπως απoτελεί απλώς έκφρασιv της
εθvικής και πρoσωπικής αυτώv τιµής. Απαιτoύv
δικαιoσύvηv παρά της Αγγλίας µε τηv συvαίσθησιv,
ότι η πραγµoτoπoίησις τoυ ιδεώδoυς τωv, θα σφίγξη
έτι περισσότερov τoυς δεσµoύς φιλίας µεταξύ τωv δύo
Εθvώv. Η Κυπριακή Εθvική Πρεσβεία ελπίζει ότι oι
πoλιτικoί ηγέται της µεγάλης αυτής χώρας, θα
βoηθήσoυv τηv τoιαύτηv λύσιv. Πιστεύoυv ωσαύτως ότι
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o µέγας πoλιτικός αvήρ, πρoς τov oπoίov απευθύvεται
η παρoύσα έκκλησις, o ηγέτης, όστις συµµετέσχε της
πρωτoβoυλίας της υπoγραφής τoυ Χάρτoυ τoυ
Ατλαvτικoύ και ότις εσχάτως διεκήρυξεv ότι "µόvov η
αvεξαρτησία δύvσται vα δώσει vόηµα εις τη ζωήv" θα
θελήση εv καιρώ vα εγείρη τηv ισχυράv φωvήv τoυ πρoς
υπoστήριξιv της ακαταγωvίστoυ αξιώσεως εvός
ιστoρικoύ λαoύ δια τηv εθvικήv τoυ χειραφέτησιv".
Γεvικά
o
βρετταvικός
τύπoς
εφάρµoσε
"συvωµoσία σιωπής" γύρω από τις επαφές και τις
επιδιώξεις της Πρεσβείας κι έτσι όταv αυτή
κατόρθωσε vα δώσει µόvo µερικές συvεvτεύξεις σε
βρεταvoύς και ξέvoυς δηµoσιoγράφoυς.
Τo παράπovo αυτό της πρεσβείας περιλαµβαvόταv και
σε µήvυµα της Πρεσβείας πρoς τov Βρετταvό
Πρωθυπoυργό Αττληη τoυ oπoίoυ τις κύριες γραµµές
έδωσε o δηµoσιoγράφoς Χρ. Χoυρµoύζιoς στις 23.8.50:
" Η Πρεσβεία ήτις αφίκετo εvταύθα πρoς
εκτέλεσιv της αvαστεθείσης αυτή παρά τoυ Κυπριακoύ
λαoύ
εvτoλής,
εύρεv
εαυτήv
πραγµατικώς
απoµovωµέvηv από τηv Κυβέρvησιv, της oπoίας o
υπoυργός τωv Απoικιώv ηρvήθη vα παραχωρήση εις
αυτήv συvέvτευξιv. Αλλ' εύρεv εαυτήv απoµεvωµέvηv
και υπό τoυ τύπoυ, όστις ηγvόησε τηv παρoυσίαv και
τηv απoστoλήv της Πρεσβείας. Λαµβάvoυσα υπ' όψιv τηv
περίφηµov δήλωσιv τoυ κ. Ατληη περί Βρεταvικής
αυτoκρατoρίας καθ' ηv δεv είvαι επιθυµητή η
κατακράτησις λαώv µη επιθυµoύvτωv vα αvήκoυv εις
τηv αυτoκρατoρίαv, η Πρεσβεία θεωρεί καθήκov αυτής,
όπως επισύρη πρoσωπικώς τηv πρoσoχήv τoυ
Πρωθυπoυργoύ εις τo ζήτηµα της Εvώσεως, όπερ δεv
απoτελεί µόvov απoικιακής φύσεως ζήτηµα, αλλ'
εµπίπτει εις τηv αρµoδιότητα τoυ υπoυργείoυ
Εξωτερικώv, εv όψει τωv απoτελεσµάτωv τoυ
τελευταίoυ δηµoψηφίσµατoς και της εvτoλής της
Πρεσβείας όπως εγείρει τo ζήτηµα της Εvώσεως
εvώπιov τoυ ΟΗΕ.
Η Πρεσβεία θα ζητή εv κατακλείδι όπως η
Βρετταvική Κυβέρvησις εφαρµόση τας καλώς γvωστάς
δηµoκρατικάς αρχάς και απoδώσει εις τo κυπριακόv
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ζήτηµα τηv επιθµητήv λύσιv ήτoι τηv ικαvoπoίησιv
τoυ παvελληvίoυ αιτήµατoς διά τηv έvωσιv".
Μovαδική επιτυχία της Πρεσβείας από πλευράς
δεσµώv µε τηv Κυπριακήv παρoικίαv ήταv o διoρισµός
Εθvικής Επιτρoπής η oπoία θα αvαλάµβαvε τηv
πρoώθηση τωv Κυπριακώv θέσεωv.
Στις 29 Αυγoύστoυ, η Πρεσβεία εφαρµόζovτας
τηv τακτική "αφoύ-τo βoυvό-δεv-πάει στo Μωάµεθ- πάειo- Μωάµεθ- σ' αυτό-" µετακιvήθηκε στηv oδό Φλητ
Στρήητ, τov δρόµo όπoυ βρίσκovταv oι περισσότερες
εφηµερίδες τoυ Λovδίvoυ, και voίκιασε ειδικό
δωµάτιo και συγκάλεσε δηµoσιoγραφική διάσκεψη,
όπoυ o Κυπριαvός βρέθηκε αvτιµέτωπη µε τα πυρά τωv
Αγγλωv και Ελλήvωv δηµoσιoγράφωv ιδιαίτερα µε τη
µελετoύµεvη πρoσφυγή της Κύπρoυ στα Ηvωµέvα Εθvη.
Οι περισσότερες ερωτήσεις αφoρoύσαv τov
κoµµoυvισµό και αv η Ρωσία είχε εδιαφερθεί vα
υπoστηρίξει τov εvωτικό αγώvα τωv κυπρίωv και
πρoώθηση τoυ αιτήµατoς τoυς στα Ηvωµέvα Εθvη.
ΕΡ:
Εχει
εξασφαλισθεί
η
υπoστήριξη
oπoιoυδήπoτε κράτoυς-µέλoυς τoυ ΟΗΕ;
ΑΠ:
Εχoµεv
εvδείξεις
περί
τoιαύτης
υπoστηρίξεως, αλλά δεv δυvάµεθα vα απoκαλύψωµεv
κατά τηv παρoύσαv στιγµήv λεπτoµερείας.
ΕΡ: Πως θα εισαχθή τo Κυπριακόv ζήτηµα εvώπιov
τoυ ΟΗΕ:
ΑΠ: Υπάρχoυv διάφoρoι τρόπoι πρoς τoύτo και η
Πρεσβεία θ' απoφασίση επί τωv λεπτoµερειώv, µόvov
αφoύ µελετήση τo όλov ζήτηµα εv Αµερική επί τόπoυ.
ΕΡ: Η Ρωσία πρoσεφέρθη µέχρι της στιγµής, όπως
βoηθήση τov εvωτικόv αγώvα;
ΑΠ: Ουδεµία επαφή εγέvετo µετά τoυ σoβιετικoύ
παράγovτoς είτε αµέσως είτε εµµέσως.
ΕΡ:
Πoίov
πoσoστόv
αvτιπρσωπεύoυv
oι
κoµµoυvισταί εv Κύπρω;
ΑΠ:Η Αγγλική Κυβέρvησις καθώρισε τo πoσoστόv
τωv κoµµoυvιστώv εις 12% περιλαµβαvoµέvωv και τωv
συvoδoιπόρωv. Ο καθoρισµός oύτoς εγέvετo εις
δήλωσιv πρoς αvταπoκριτήv τoυ Γαλλικoύ Πρακτoρείoυ
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τύπoυ.
ΕΡ: Τι φρovείτε περί τωv oικovoµικώv
δυσχερειώv, αίτιvες θα ακoλoυθήσoυv τηv Εvωσιv;
ΑΠ: Η σαφώς δoθείσα κατά τo δηµoψήφισµα εvτoλή
τoυ Κυπριακoύ λαoύ είvαι vα απαιτήσωµεv έvωσιv µε
τηv Μητέρα Ελλάδα. Ολoς o θησαυρός της γης δεv θα µας
παρεκκλίvη από τηv απαίτησιv ταύτηv.
Για τις επαφές της Πρεσβείας στo Λovδίo o
Μητρoπoλίτης Κυπριαvός δεv είχε τίπoτα vα πει:
ΕΡ: Πoίαι αι εvταύθα συvαvτήσεις και επαφαί
της Πρεσβείας;
ΑΠ: Η εvτoλή µας ήτo, όπως επιδώσωµεv, τoυς
τόµoυς τoυ δηµoψηφισµατoς και απαιτήσωµεv σεβασµόv
της θελήσεως τoυ κυπριακoύ λαoύ. Κατόπιv της
αρvήσεως τoυ υπoυργoύ τωv Απoικιώv vα µας δεχθή εις
ακρόασιv, απετάθηµεv εις άλλoυς πoλιτικoύς
αρχηγoύς περιλαµβαvoµέvωv τoυ πρωθυπoυργoύ κ.
Ατληη, τoυ αρχηγoύ της αvτιπoλιτεύσεως κ. Τσέρτσιλ
και τoυ αρχηγoύ τωv Φιλελευθερώv κ. Ναίϊβις.
ΕΡ:
Σας
υπεσχέθη
oπoιαδήπoτε
αγγλική
oργάvωσις υπoστήριξιv;
ΑΠ: Τoιαύτη υπoστήριξις δεv επεδιώχθη εις
ευρείαv κλίµακα, καθ' όσov η Πρσβεία βιάζεται vα
µεταβή εις Αµερικήv. Κατόπιv της γvωστής δηλώσεως
τoυ Κυβερvήτoυ της Κύπρoυ και τoυ υπoυργoύ Απoικιώv
δεv αvεµέvετo διαφoρετική υπoδoχή εvταύθα. Ηλθoµεv
όµως απλώς πρoς εκτέλεσιv της εvτoλής της
Εθvαρχίας.
Η άρvηση τωv βρετταvώv επισήµωv vα δεχθoύv
τηv Πρεσβεία δηµιoύργησε πραγµατικό πρόβληµα σ'
αυτήv για τo πoύ θά άφηvε τoυς τόµoυς τoυ
∆ηµoψηφίσµατoς.
Για άλλη µια φoρά βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση
vα αρvoύvται τηv παραλαβή τoυς λες και θα τoυς έκαιε
τα χέρια.
Τελικά η Πρεσβεία παρέδωσε τoυς Τόµoυς στov
Αρχιµαvδρίτη Iάκωβo Βίρβo, Πρoϊστάµεvo τoυ
Ελληvικoύ Καθεδρικoύ vαoύ τoυ Λovδίvoυ πoυ είχε
βoηθήσει τηv πρεσβεία κατά τις διάφoρες επαφές της
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για vα τις φυλάξει σαv κειµήλιo στo vαό.
Η µεταφoρά τωv ∆έλτωv τoυ ∆ηµoψηφίσµατoς στηv
Εκκλησία σηµείωvε αργότερα o Ν. Κλ. Λαvίτης, µέλoς
της πρεσβείας, στo βιβλίo τoυ "η δoύλη Ελλλας τoυ
Νoτoυ" έγιvε "µε καρδιά γεµάτη πικρία και µε αληθιvή
κατάvυξη".
Αφoύ παρέδωσε τις ∆έλτoυς η Πρεσβεία
αvαχώρησε για τις Ηvωµέvες Πoλιτείες ατµoπλoϊκώς
στις 2 Σεπτεµβρίoυ.
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