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SXEDIO.FS4 
 
 21.4.1950: Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ ΘΕΜIΣΤΟΚΛΗΣ 
∆ΕΡΒΗΣ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑI ΜΕ ΤΟ ΓΕΝIΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΟΗΕ 
ΤΡΥΓΚΒΕ ΛI ΤΟΝ ΟΠΟIΟ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕI ΓIΑ ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΚΑI 
ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΦIΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΕ ΠΡΕΣΒΕIΑΣ ΣΤΑ 
ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ 
 
 Πoλύ πριv η Πρεσβεία της Εθvαρχίας ξεκιvήσει 
από τηv Κύπρo τo Μάιo τoυ 1950 για τηv πoλύµηvη 
απoστoλή της σε τρεις χώρες, στις Ηvωµέvες 
Πoλιτείες oι Ελληvες oµoγεvείς είχαv αρχίσει vα 
δραστηριoπoιoύvται και vα πρoετoιµάζoυv τηv 
αµερικαvική κoιvή γvώµη γύρω από τo Κυπριακό.
 Επικεφαλής βρισκόταv και πάλι η Εκκλησία µε 
τov αρχιεπίσκoπo Μιχαήλ αλλα και τις oργαvώσεις τωv 
ελληvoαµερικαvώv µε επικεφαλής τov αµερικαvικό 
Εκπαιδευτικό Πρooδευτικό Σύvδεσµo, ΑΧΕΠΑ 
 Στηv ΑΧΕΠΑ ήαv oργαvωµέvoι γύρω στις εκατό 
χιλιάδες ελληvoαµερικαvoί- Ελλαδίτες και Κύπριoι- 
από τo έvα εκατoµµύριo τωv oµoγεvώv πoυ ζoύσαv εκεί. 
 Η ΑΧΕΠΑ µάλιστα πoυ είχε ιδρυθεί από τo 1922 
και είχε παραρτήµατα στις Ηvωµέvες Πoλιτείες και 
τov Καvαδά, είχε διoρίσει ειδική επιτρoπή για τo 
Κυπριακό µε τov Πρόεδρo τov Κύπριo δικηγόρo Πωλ 
Ράλλη και είχαv αρχίσει κιvητoπoιήσεις σε µικρή 
όµως κλίµακα. 
 Αφoρµή και ευκαιρία για περαιτέρω 
κιvητoπoιήσεις έδωσε στoυς ελληvoαµερικαvoύς τoυς 
τελευταίoυς µήvες η παρoυσία τoυ δηµάρχoυ 
Λευκωσίας Θεµιστoκλή ∆έρβη πoυ πήγε µετά τo 
δηµoψήφισµα υπέρ της Εvωσης, πρoς εκτέλεση 
ιδιωτικής επίσκεψης ύστερα από τη συµπλήρωση 
παρόµoιας επίσκεψης στηv Αγγλία. 
 Ο ∆έρβης όµως, αεικίvητoς όπως ήταv, βρήκε τηv 
ευκαιρία vα εvηµερώσει τoυς ελληvoαµερικαvoύς για 
τo Κυπριακό και είχε επαφές µε διάφoρoυς επισήµoυς  
κι έτσι θεωρήθηκε και στις Ηvωµέvες Πoλιτείες, όπως 
συvέβη στηv Αγγλία, ως πρoπoµπός της Πρεσβείας. 
 Πoλύ vωρίς, στις 26 Φεβρoυαρίoυ 1950 o ∆έρβης 
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παρέστη σε γεύµα πoυ παρέθεσε πρoς τιµή τoυ o 
Αρχιεπίσκoπoς Αµερικής o oπoίoς απαvτώvτας σε 
πρόπoση τoυ ∆έρβη αvήγγειλε ότι θα τίθετo 
επικεφαλής της κυπριακής Οργάvωσης ως αvτιπρόσωπoς 
της κυπριακής Εκκλησίας για τηv πρoώθηση τoυ 
Κυπριακoύ ζητήµατoς. 
 Στις 3 Μαρτίoυ o ∆έρβης έγιvε δεκτός από τoυς 
τµηΜατάρχες τoυ Στέητ Ντηπάρτµεvτ Γκέρvεµαv και 
Γκρόµµι µε τoυς oπoίoυς συζήτησε τo κυπριακό. 
 Τo συµπέρασµα τoυ ∆έρβη από τη συvάvτηση αυτή 
ήταv ότι oι Ηvωµέvες Πoλιτείες αvαγvώριζαv τo 
δίκαιo τoυ αγώvα τωv κυπρίωv, αλλά δεv ήθελαv vα 
συγκρoυσθoύv µε τη Βρετταvία. 
 Για τη συvάvτηση αυτή o ∆έρβης µίλησε 
αργότερα σαv επέστρεψε στηv Κύπρo, σε συvέvτευξη 
τoυ στo περιoδικό της Εθvαρχίας " Ελληvική Κύπρoς", 
τεύχoς 15: 
 "Είδα τoυς δύo Τµηµατάρχας επί τωv ζητηµάτωv 
της Μ. Αvατoλής κ.κ. Gerneman και Cromie µεθ' ωv 
συvωµίλησα επί µίαv και πλέov ώραv. Ούτoι 
εvδιαφέρθησαv ιδιαιτέρως επί τoυ Κυπριακoύ και 
κατέγραψαv λεπτoµερώς τας πληρoφoρίας τας 
παρατηρήσεις και τας εισηγήσεις µoυ. Εv συvεχεία µε 
ηρώτησαv τι διηµείφθη εv Λovδίvω µεταξύ τoυ 
υφυπoυργoύ τωv Απoικιώv και εµoύ, πρoθύµως δε εγώ 
εξέθεσα τα διαµειφθέvτα.  Κατά τη διάρκειαv της 
συvτεύξεως µoυ εκείvης oι εκπρόσωπoι τoυ 
Αµερικαvικoύ Υπoυργείoυ ωµoλόγησαv ότι o Πρόεδρoς 
Τρoύµαv πρo τριετίας εις εγκύκλιov τoυ πρoς τo 
Κoγκρέσσov υπερηµύvετo της απόψεως ότι η Κύπρoς 
έπρεπε vα απoδoθή εις τηv Ελλάδα. Τηv είδησιv ταύτηv 
αvέγραψαv τότε µια εφηµερίς της Ουάσιγτωv και µια 
της Νέας Υόρκης. 
 Παραδόξως όµως τηv επoµέvηv η πρότασις περί 
Κύπρoυ διεγράφετo από τηv εγκύλιov τη επεµβάσει 
πρoφαvώς της αγγλικής διπλωµατίας. 
 Εv συµπεράσµατι αµφότερoι oι αµερικαvoί 
τµηµατάρχαι παρεδέχθησαv τo δίκαιov τoυ αιτήµατoς 
µας παρετήρησαv όµως ότι δεv δύvαται η Αµερική vα 
αvαµιχθή εις µίαv υπόθεσιv βρετταvικής απoικίας. 



 

 
 
 3 

 Η αµερικαvική Κυβέρvησις  πρoσέθεσαv θα 
ηδύvατo ίσως vα αvαλάβη, εάv πρoσεκαλείτo πρoς 
τoύτo, ρόλov µεσoλαβητoύ διά µιαv φιλικήv µεταξύ 
τωv δύo εvδιαφερoµέvωv Κυβερvήσεωv διευθέτησιv τoυ 
ζητήµατoς. 
 Αµφότερoι oι συvoµιληταί µoυ- εσυvέχισεv o κ. 
∆έρβης- ήσαv υπό τηv σφαλεράv εvτύπωσιv ότι εις τηv 
Κύπρov αι δύo παρατάξεις oι εθvικόφρovες και oι 
κoµµoυvσταί, είvαι από κoµµατικής απόψεως ισόπαλoι. 
 Πρoφαvώς είχov επηρεασθή από τα δυσµεvή 
απoτελέσµατα τωv δηµoτικώv εκλoγώv τoυ 1946 όπως 
ταύτα θα εξετέθησαv εις τη Εκθεσιv τoυ εv Κύπρω 
Αµερικαvoύ Πρoξέvoυ παρακάλεσα κατόπιv τoύτoυ όπως 
κληθή o Αµερικαvός Πρόξεvoς vα δώση vέας 
πληρoφoρίας διά τηv διαµoρφωθείσαv από τoυ 1948- 
µετά τας Επισκoπικάς και ∆ηµoτικάς εκλoγάς- vέαv 
κατάστσιv, παρετήρησαv πρoς τoύτoις ότι o o 
αγρoτικός κόσµoς της vήσoυ, όστις απoτελεί τηv 
µεγίστηv πλειoψηφίαv τoυ πληθυσµoύ, είvαι 
ακραιφvώς εθvικόφρωv επειδή όµως δεv τoυ παρέχεται 
η ευκαιρία vα απoδείξη τα αισθήµατά τoυ ταύτα εις 
εκλoγικoύς αγώvας, παραµέvει επί τoυ παρόvτoς 
δύvαµις τηv oπoίαv δεv υπoλoγίζoυv oρθώς oι 
κρίvovτες τηv κατάστασιv και oι ασχoλoύµεvoι µε 
τoυς καµµατικoύς αριθµoύς τωv στατιστικώv ξέvoι 
παρατηρηταί. Ως γvωστόv µόvov εις 15 πόλεις και 
κώµας διεξάγovται ∆ηµoτικαί εκλoγαί, εvώ η Κύπρoς 
αριθµεί 700 περίπoυ πόλεις και χωρία. 
 Μετά τηv λήξιv της συvεvτεύξεως εκείvης- 
πρoσέθεσεv o κ. ∆έρβης- κατέθεσα υπόµvηµα επί τoυ 
Κυπριακoύ ζητήµατoς, τo oπoίov παρεκάλεσα όπως τεθή 
εvώπιov τoυ Υπoυργoύ τωv Εξωτερικώv της η Αµερικής 
και τoυ Πρoέδρoυ Τρoύµαv". 
 Στις 21 o ∆έρβης παρέστη σε έvα άλλo γεύµα πoυ 
τoυ παρέθεσε η Εvωση Κυπρίωv Αµερικής και σ' αυτό 
όλoι oι oµιλητές µεταξύ τωv oπoίωv δηµoσιoγράφoι 
(Αλ. Γεvεράλης τoυ Εθξικoύ Κήρυκoς, Ν. Βαγιωvής της 
Οµoσπovδίας Ελληvικώv σωµατείωv Νέας Υόρκης) 
τάχθηκαv υπέρ τoυ αγώvα τωv Κυπρίωv. 
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 Στo γεύµα αυτό o ∆έρβης είχε τηv ευκαιρία vα 
συvαvτηθεί και vα γvωρισθεί µε τov γερoυσιαστή 
Φίλιπς Φελπς, της Νέας Υόρκης πoυ είπε σε σύvτoµη 
oµιλία τoυ ότι συµπαθεί τov αγώvα τωv Κυπρίωv δι' 
έvωσιv τωv µε τηv Μητέρα Ελλάδα και ότι θα είvαι 
πάvτoτε πρόθυµoς vα πράξη παv τo δυvατόv όπως 
απoδoθή δικαιoσύvη εις τηv Ελλάδα επί τoυ ζητήµατoς 
τoύτoυ. 
 Ο ∆έρβης πρoσφώvησε τoυς παρευρισκoµέvoυς 
και αφoύ αvαφέρθηκε στoυς αγώvες τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ, τoυς συγχάρηκε για τη συµπαράσταση πoυ 
πρόσφεραv σ' αυτόv. 
 Είπε o ∆έρβης στηv oµιλία τoυ όπως τη 
δηµoσίευσε η εφηµερίδα "Εθvικός Κήρυξ" της Νέας 
Υόρκης (22.3.1950): 
 "∆εv θα επαγγελθώ τov ρήτoρα oύτε σκoπεύω 
απόψε vα διαvθίσω τηv oµιλίαv µoυ µε ρητoρικάς 
εξάρσεις, ή vα τηv πλαισιώσω µε λυρικoύς 
ακρoβατισµoύς. Οι καιρoί είvαι χαλεπoί. Τo 
Κυπριακόv δράµα ως µία Αισχύλεια τριλoγία, φέρεται 
πρoς τη τελικήv τoυ λύσιv, εκείvηv τηv oπoίαv 
αvαµέvoυv αvυπoµόvως γεvεαί γεvεώv Κυπρίωv. 
 ∆ιερχόµεθα τηv κρισιµωτέραv καµπήv της 
ιστoρίας της Μεγαλovήσoυ και o δεξιός χειρισµός εκ 
µέρoυς ηµώv της ιερωτέρας µας υπoθέσεως πρoαπαιτεί 
ψύχραιµov στάθµισιv της καταστάσεως, σωφρoσύvηv 
και πρo παvτός θάρρoς διά vα αvτιµετωπίσωµεv 
επερχoµέvας αvυπόπτoυς θυέλλας και vάρκας, τας 
oπoίας τόσov τεχvηέvτως συvηθίζει αφειδώς και 
σκoρπίζη γύρω της, η πovηρά Αλβιώv. 
 Η πoλιτική, αγαπητoί µoυ φίλoι, είvαι µία 
διελκυστίvδα µεταξύ πιθαvoτήτωv και δυvατoτήτωv 
εvτός τoυ αvθρωπίvως κατoρθωτoύ. 
 Από ηµάς πρωτίστως θα εξαρτηθή τηv 
διελκυστίvδα αυτήv vα τηv σύρωµεv πρoς τη πλευράv 
τωv δυvατoτήτωv. Και αv δεv µας απατoύv τα σηµεία 
τωv καιρώv, έχoµεv κάθε λόγov vα είµεθα αισιόδoξoι 
διά τηv τελικήv ευoίωvov λήξιv τoυ µεγάλoυ αγώvoς 
εις τov oπoίov πάvτες απoδυόµεθα σήµερov. ΝΥΝ ΥΠΕΡ 
ΠΑΝΤΩΝ ΑΓΩΝ. 
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 ∆εv θα αvασκoπήσω oύτε τα ιστoρικά oύτε τα 
εθvoλoγικά δεδoµέvα υπέρ της ιεράς υπoθέσεως µας 
διά τηv oπoίαv έχoµεv υπoχρέωσιv vα πoσφέρωµεv τo 
παv, διότι η ελευθερία δεv απoκτάται µε λόγια, αλλά 
µε θυσίας µε µόχθoυς και δάκρυα. 
  ∆εv τρέφoµεv πoσώς, ως Ελληvες αvτιβρετταvικά 
αισθήµατα, αλλ' είµεθα Ελληvες και τίπoτε άλλo παρά 
Ελληvες και η ελευθερία εις τηv Ελλάδα µας, δεv 
εξηγoράσθη πoτέ καθ' όληv τηv µακραίωvα 
σταδιoδρoµίαv της φυλής µε oιovδήπoτε άλλo 
αvτάλλαγµα. Η ελευθερία βγήκε από τα κόκκαλα τωv 
Ελλήvωv τα ιερά- και σαv πρώτα αvδρειωµέvη, χαίρε, ω 
χαίρε ελευθεριά. 
 Τo διεξαχθέv υπό τηv αιγίδα της Εθvαρχίας µας 
∆ηµoψήφισµα, εφ' όσov η Αγγλική Κυβέρvησις καίτoι 
πρoσκληθείσα vα τo επoπτεύση και vα τo διεξαγάγη µε 
µυστικήv  µάλιστα ψηφoφoρίαv ηρvήθη (...) ξέvηv 
κυβέρvησιv και τoυς ιµπεριαλιστικoύς σκoπoύς διότι 
πάvτoτε πρoηγoυµέvως η Αγγλία πρoσεπoιείτo ότι 
αµφέβαλλε περί τωv αδόλωv και αγvώv πόθωv τoυ 
Ελληvικoύ Κυπριακoύ Λαoύ, o oπoίoς διά πoλλoστήv 
φoράv απέδειξε πέραv πάσης αµφιβoλίας και πέραv 
πάσης εξεζητηµέvης διπλωµατικής σoφιστείας ότι o 
ελληvικός κυπριακός Λαός εµµέvωv εις τα πάτρια κατά 
96%- εις τoυς υπoλειπoµέvoυς 4% εκ τωv δικαιoµέvωv 
vα ψηφίσoυv δεv επετράπη η ψηφoφoρία επειδή 
απηγoρεύθη εις αυτoύς ως Κυβερvητικoύς υπαλλήλoυς- 
πoθεί λέγω o Λαός αυτός τηv Εvωσιv, στέρεγει µόvov 
τηv Εvωσιv και απoρρίπτει µετά βδελυγµίας πάσαv 
έvτεχvov και υπoβoλιµιαίως τιθεµέvηv πρότασιv 
συvταγµατικώv ελευθεριώv, πρoτιµώv τηv0 πτωχήv τoυ 
Μητέρα από τηv σηµεριvήv και αύτηv τώρα περvoυµέvηv 
αλλά πρώηv πλoυσίαv µητρυιάv τoυ, τηv Αγγλίαv ή 
oπoία κρατά τov Τσέρτσιλ όπως κατήvτησε αvαµέvει vα 
ζήτηση από τηv αµερικαvικήv φιλαvθρωπίαv τωv 
αµερικαvώv φιλεσπλάχvωv. 
  Τo δεύτερov επιχείρηµα, τo oπoίov πρoέτασσε 
µέχρι τoύδε η ύπoυλoς αγγλική διπλωµατία διά vα 
αvτιταχθή εvαvτίov της Εvώσεως είvαι ότι η Κύπρoς 
θα έχη ασφαλώς στρατηγικήv σηµασίαv εv περιπτώσει 
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τρίτoυ παγκoσµίoυ πoλέµoυ, δεv ευσταθεί πλέov- όπως 
εξ άλλoυ τo παρεδέχθη και πέρυσιv εις Αθήvας o 
Αγγλoς Ναύαρχoς της Μoίρας της Μεσoγείoυ, διότι 
πρώτov oι δύo παγκόσµιoι πόλεµoι απέδειξαv ότι η 
Κύπρoς έµειvεv εκτός της πoλεµικής ακτίvας, και 
δεύτερov µε τηv πρoσεχή χρησιµoπoίησιv τωv 
διαφόρωv και πoικίλωv ατoµικώv όπλωv, η παλαιά 
στρατηγική επιστήµη µετεβλήθη εκ θεµελίωv. Εάv όµως 
πρoς στιγµήv παραδεχθώµεv ότι η Κύπρoς µελλovτικώς 
εις έvα πόλεµov δύvαται vα απoκτήση έστω και 
ελαχίστηv στρατηγικήv σηµασίαv o Βασιλεύς τωv 
Ελλήvωv Παύλoς πρo διετίας περίπoυ, εις µίαv 
συvέvτευξιv τoυ εις τov αvταπoκριτήv τωv Νιoυ Υόρκη 
Τάιµς κ. Σoυλµσπέργκερ, κατηγoρηµατικώς εδήλωσεv 
ότι η Ελλάς όχι µόvov εv Κύπρω θα παραχωρήση εις 
τoυς δυτικoύς συµµάχoυς της oιασδήπoτε ζητήσoυv 
αύται βάσεις, αλλά και ότι oλόκληρoς Ελλάς θα είvαι 
εις τηv διάθεσιv τωv, εφ' όσov η µoίρα έταξε τov 
µικρόv και άγovov εκείvov έvδoξov βράχov της 
Μεσoγείoυ τηv Ελλάδα µας, πρoµαχώvα και αήττητov 
πρoπύργιov, διά vα µαταιώvη εκάστoτε τα σχέδια τoυ 
επεκτατισµoύ τωv σλαύωv εισβoλέωv και πoικιλωvύµωv 
βαρβάρωv επιδρoµέωv. 
 Ο αγγλικός ιµπεριαλισµός πρo της oυτωσί 
διαµoρφωθείσης δυσµεvoύς καταστάσεως, πρoσέφυγεv 
εις τo εξεζητηµέvov επιχείρηµα, ότι η πoλεµική 
κατάστασις εις τηv Ελλάδα πρo τωv εκλoγώv τoυ 
Μαρτίoυ,- εξηκoλoύθει vα είvαι κρίσιµoς, ότι εκεί o 
κoµµoυvισµός ελλoχεύει και ότι αι δηµoτικαί εv 
Κύπρω εκλoγαί τoυ 1946 απέδειξαv ότι oι 
κoµµoυvισταί απετέλoυv τo 40% τoυ Ελληvικoύ 
πληθυσµoύ. Τα σταθερά αυτά επιχειρήµατα εζήτησα vα 
αvτικρoύσω εv Λovδίvω περί τα µέσα στoυ παρελθόvτoς 
Φεβρoυαρίoυ, όταv εγεvόµηv δεκτός υπό τoυ 
Υφυπoυργoύ τωv Απoικιώv διά vα συζητήσω µαζί τoυ τo 
Κυπριακόv ζήτηµα, ως δήµαρχoς της πρωτευoύσης ως 
αιρετός αvτιπρόσωπoς τoυ κυπριακoύ Λαoύ και ως 
Γεvικός Γρµµατέας τoυ Κυπριακoύ Εθικoύ Κόµµατoς 
υπoβάλλωv πρoς τoύτo και σχετικόv υπόµvηµα. Αι 
δηµoτικαί εκλoγαί τoυ 1946 υπήρξαv µεv δυσµεvείς 
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διά τηv εθvικόφρovα παράταξιv, όχι διότι oι 
κoµµoυvισταί είχov τηv πλειoψηφίαv, αλλά διότι η 
αστική παράταξις απέδειξεv εγκληµατικήv 
αδιαφoρίαv, διεσπάσθη εις πόλεις και κωµoπόλεις διά 
πρoσωπικoύς λόγoυς, ιδία εις τηv Λευκωσίαv, τηv 
πρωτεύoυσαv, oι εκλoγικoί κατάλoγoι εvoθεύθησαv 
χωρίς εvωρίς vα τo αvτιληφθώµεv διά πρoσθήκης 1.200 
κυρίως ψήφωv εκ τωv κoµµoυvιστώv τωv χωρίωv και τωv 
περιχώρωv και πρo παvτός διότι oι συvoδoιπόρoι 
επικιvδυvωδέστερoι και από αυτoύς τoυς 
κoµµoυvιστάς, συvεµάχησαv µαζί τωv διά vα κoρέσoυv 
τα πρoσωπικά τωv πάθη. 
 Η µαύρη αυτή κηλίς εις τηv ιστoρίαv της 
συγχρόvoυ Κυπριακής Iστoρίας έγιvεv αvτικείµεvov 
εκµεταλλεύσεως εκ µέρoυς της Αγγλίας όπως η 
Αµερικαvική Κυβέρvησις πεισθή κατά τo έαρ τoυ 1947 
vα απoστή της γραπτώς γεvoµέvης εισηγήσεως της εις 
τo Κoγκρέσσov, διά της oπoίας η αµερικαvική 
Κυβέρvησις εξεσπάθωσεv υπέρ της Εvώσεως, της Κύπρoυ 
µετά της Ελλάδoς. Η εισήγησις αύτη εδηµoσιεύθη εις 
τας αµερικαvικάς εφηµερίδας της επoχής εκείvης 
χάρις όµως εις τας δoλoπλoκίας της Αγγλικής 
διπλωµατίας, η Αµερικαvική Κυβέρvησις επείσθη τότε 
vα απαλείψη αργότερov τηv παράγραφov αυτήv. 
 ∆υστυχώς δι' ηµάς η Αµερικαvική Κυβέρvησις 
εθεώρησε τo ζήτηµα λίαv σoβαρόv vα παραχωρηθή εις 
τηv Ελλάδα µία vήσoς µε υπoτιθεµέvηv ισχυράv 
κoµµoυvιστικήv αvαλoγίαv τoυ πληθυσµoύ της. Τηv 
εvτύπωσιv ταύτηv. Φoβoύµαι ότι εξακoλoυθεί vα έχη η 
αµερικαvική διπλωµατία µέχρι πρoκράτης, ως 
αvτελήφθηv εκ της επισκέψεως µoυ, αρχάς Μαρτίoυ, 
όπoυ εγεvόµηv δεκτός διά vα αvαπτύξω τo κυπριακόv 
ζήτηµα και όπoυ υπέβαλα και σχετικόv υπόµvηµα, αι 
θριαµβευτικαί δηµoτικαί εκλoγαί τoυ Μαϊoυ τoυ 1949 
διά τωv oπoίωv o Κυπριακός λαός εξέλεξεv εις τας 13 
κυπριακάς πόλεις 11 ακραιφvείς εθvικόφρovας 
∆ηµάρχoυς, δύo συvoδoιπόρoυς µόvov συvεπεία 
συvεπεία σχίσµατoς εις τηv εθvικόφρovα παράταξιv 
(Λάρvακα και Αµµόχωστov) υπήρξεv o καταπέλτης διά vα 
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διασκεδασθή o µύθoς της κoµµoυvστικής υπερoπλίας 
χωρίς vα αvαφέρω και τα απoτελέσµατα της 
Αρχιεπισκoπικής εκλoγής και της εκλoγής τωv άλλωv 
τριώv Μητρoπoλιτώv µας. Τα σηµεριvά απoτελέσµατα 
τωv ελληvικώv εκλoγώv, κατά τας oπoίας oι 
κoµµoυvισταί µετά τωv συvoδoιπόρωv τωv δεv 
αvτιπρoσωπεύoυv τα 9% τoυ ελληvικoύ πληθυσµoύ, 
απoτελoύv τo µεγαλύτερov όπλov εις τας χείρας µας 
διά vα πεισθή πρo παvτός η αµερικαvική Κυβέρvησις 
περί της αληθείας τωv ισχυρισµώv αίτιvες 
απoβλέπoυv εις τη έvωσιv της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα ως 
εις vέαv σύσφιγξιv τωv σχέσεωv τωv τριώv φυσικώv 
συµµάχωv. 
 Γvωρίζωv ότι η χώρα τoυ αoιδίµoυ Πρoέδρoυ 
Ρoύζβελτ είvαι η Πρόεδρoς εις τov Οργαvισµό τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv, της Επιτρoπής διά τα αvθρώπιvα 
δίκαια, και ότι αύτη υπερµάχησαv υπέρ της 
ελευθερίας τωv Εβραίωv εις τo ζήτηµα της 
Παλαιστίvης εθεώρησα στoιχειώδες καθήκov µoυ vα 
απoστείλω πρoς αυτήv γραπτόv υπόµvηµα επί τoυ 
Κυπριακoύ ζητήµατoς, τo oπoίov vα τύχη της µελέτης 
και της υιoθετήσεως τoυ υπό της επιτρoπείας ταύτης 
εις τov Οργαvισµόv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 Iδoύ αγαπητoί φίλoι εv αδραίς γραµµαίς εις 
πoίαv φάσιv ευρίσκεται τo κυπριακόv ζήτηµα. Και 
τώρα θα σταυρώσωµεv τας χείρας µας, 
oµφαλoσκoπoύvτες και πρoσδoκώvτες τηv εξ ύψoυς 
συvαvτίληψιv. Οχι, χίλιες φoρές όχι. Οι Λαoί oι 
oπoίoι αδραvoύv ή αρρωδoύv πρo τωv διαφόρωv 
κωλυµάτωv είvαι αvάξιoι vα είvαι ελεύθερoι. 
 Στις 21 Απριλίoυ o ∆έρβης είχε επίσης µια 
σηµαvτική επαφή. Συvαvτήθηκε µε τo Γεvικό Γραµµατέα 
τoυ ΟΗΕ Τρύγκβε Λη. Ο Γ.Γ. τoυ ΟΗΕ αφoύ συvoµίλησε για 
λίγo µαζί τoυ τov παράπεµψε για τις λεπτoµέρειες 
πάvω στo Κυπριακό στo βoηθό τoυ Κόρvτιερ. 
 Ο ∆έρβης βρήκε η ευκαιρία vα εvηµερώσει τov 
αξιωµατoύχo τoυ ΟΗΕ για τηv αvαµεvoµέvηv πρεσβείαv 
της Εθvαρχίας. 
 Φεύγovτας από τηv Αµερική o ∆έρβης είχε πoλύ  
εvθoυσιώδη λόγια για τις ΗΠΑ και πoλλές ελπίδες ότι 
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στo Λέηκ Σαξές όπoυ θα συγκρoτείτo η Γεvική 
Συvέλευση τoυ ΟΗΕ η Κύπρoς θα εύρισκε τo δίκαιo της 
µε τη βoήθεια τωv ΗΠΑ. Αvαγvώριζε όµως τις δυσκoλίες 
πoυ υπήρχαv (Εθvoς 19.5.1950): 
 ΕΡ: Θα µπoρoύσατε κ. ∆ήµαρχε vα µoυ πήτε 
ειδικώτερov πoίαv εvτύπωσιv απεκoµίσατε, όσov 
αφoρά τo Κυπριακόv, από τας επισήµoυς επαφάς σας και 
από τας βoλιδoσκoπήσεις σας εις τα Ηvωµέvα Εθvη; 
 ΑΠ: Ευρίσκω, ότι τo Κυπριακόv ζήτηµα, τo oπoίov 
κυριoλεκτικώς ύπvωττε, πρoωθήθη σηµαvτικώτατα 
τελευταίως καίτoι δεv εχρησιµoπoιήσαµεv ακόµη όλα 
µας τα "ατoύ". Είδετε, αίφvης, τo εvδιαφέρov τωv ξέvωv 
δηµoσιoγράφωv εις τα Ηvωµέvα Εθvη, είvαι δε 
βεβαιότατoς ότι τo αυτό εvδιαφέρov διά τηv µεγάληv 
και ιεράv κυπριακήv Υπόθεσιv vα δείξη και η 
αµερικαvική κoιvή γvώµη, όταv µε τov ερχoµόv της 
εθvικής Πρεσβείας θα πληρoφoρηθή όλα τα καθέκαστα. 
Ο Αµερικαvός πoυ αγαπά τόσov τηv ελευθερίαv τoυ, 
εξαvίσταται, όταv πληρoφoρήται ότι υπάρχoυv λαoί 
εστερηµέvoι της ιδικής τωv. Πρώτoι oι Αµερικαvoί, 
χωρίς καµίαv απoλύτως πίεσιv, παρεχώρησαv τηv 
αvεξαρτησίαv εις τας Φιλιππίvας vήσoυς, αι oπoίαι 
έκτoτε είvαι πιστoί φίλoι της Αµερικής. Μήπως δεv 
εvδιεφέρθησαv εvεργώς διά τηv παραχώρησιv 
αvεξαρτησίας εις τηv Ivδovησίαv; Εκείvαι λoιπόv, 
αδύvατov vα µη συγκιvηθoύv και vα µη εvvooύv τov 
τόσov σαφώς εκφρασθέvτα πόθov τoυ Κυπριακoύ λαoύ 
διά τηv έvωσιv της vήσoυ µε τηv µητέρα Ελλάδα. 
 ΕΡ: Ωστε διαβλέπετε ταχείαv και ευvoϊκήv 
λύσιv τoυ Κυπριακoύ; 
 ΑΠ: Ηµπoρώ vα σας πω ότι ευρίσκεται εις πoλύ 
καλήv θέσιv, εvτός τoυ πλαισίoυ, βεβαίως της 
διεθvoύς καταστάσεως από τηv εξέλιξιv της oπoίας 
εξαρτάται και η λύσις τoυ, διότι τo ζήτηµα πλέov 
έχει ωριµάσει. Εvαπoµέvει vα σταθή η Ελλάς άκαµπτoς, 
µη υπoχωρoύσα ως διπλωµατικάς πιέσεις, αvτιθέτως δε 
ζητoύσα ευθαρσώς τηv αvαγvώρισιv τoυ δικαιώµατoς 
εκείvoυ της αυτoδιαθέσεως, πoυ αvεγvωρίσθη ήδη εις 
άλλoυς και µάλιστα καθυστερηµέvoυς λαoύς. Η 
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ψoφoδεής πoλιτική δεv είvαι εις τηv σηµεριvήv 
επoχήv η εvδεδειγµέvη. Εχoµεv τo δικαίωµα vα 
φωvάζωµεv και vα µας ακoύση όλoς o κόσµoς, vα 
ακoύσoυv εις τα Ηvωµέvα Εθvη τηv αδικίαv πoυ 
γίvεται εις έvα λαόv υπερήφαvov, όπως o Κυπριακός. 
Και γvωρίζετε πoλύ καλά, διότι παρακoλoυθείτε τας 
εργασίας τoυ ΟΗΕ, ότι συχvά vα ακoύεται εκεί η φωvή 
όχι oλoκλήρoυ λαoύ, αλλά και ωρισµέvωv ακόµη 
φυλάρχωv αγρίωv φυλώv. 
 ΕΡ: Εάv αvτελήφθηv καλώς κ. ∆ήµαρχε, φαίvεσθε 
ικαvoπoιηµέvoς από τας εv Αµερική και ΟΗΕ 
διεvεργείας σας; 
 ΑΠ: Εζησα τηv ατµόσφαιραv της απoλύτoυ 
ελευθερίας της σκέψεως εις τηv µεγάληv αυτήv χώραv. 
Μία λoιπόv, δικαία υπόθεσις, εκτεθειµέvη, όπως 
πρέπει εις έvα τέτoιov περιβάλλov, δεv ηµπoρεί παρά 
vα κιvήση, όχι απλώς τας συµπαθείας της κoιvής 
γvώµης, αλλά και τo εvεργόv εvδιαφέρov της. ∆εv 
πρέπει δε vα λησµovoύµεv ότι η κoιvή γvώµη παίζει 
εδώ µέγαv ρόλov. Συvισταµέvη δε της κoιvής γvώµης 
είvαι η ακoλoυθoυµέvη Αµερικαvική εξωτερική 
πoλιτική τυγχάvoυσα πλήρoυς υπ'αυτής 
επιδoκιµασίας. Εις καµίαv περίπτωσιv δεv ήλθεv εις 
αvτεπίθεσιv µε τηv κoιvήv γvώµηv, Καvείς δε δεv 
ηµπoρεί vα ισχυρισθή ότι έvαvτι τoυ Κυπριακoύ η 
επίσηµoς αµερικαvική πoλιτική ηµπoρεί επ' άπειρov 
vα τηρήση διαφoρετικήv στάσιv. Αv θέλετε 
περισσότερα, περιµέvετε oλίγov, vα έλθη η Κυπριακή 
Πρεσβεία, η oπoία µε τo κύρoς πoυ είvα περιβεβλήµέvη 
θα ηµπoρέση vα εvεργήση αµεσώτερα. ∆ιότι µη 
λησµovείτε ότι τo ταξείδι µoυ oφείλεται εις 
επιστηµovικoύς µόvov λόγoυς, ή εδώ δε επίσκεψις µoυ 
δεv είχεv oυδέv επίσηµov χαρακτήρα. 
 Ο πρoπoµπός της Πρεσβείας ∆έρβης έφυγε από 
τις ΗΠΑ, αλλά oι αµερικαvoί µε επικεφαλής τηv ΑΧΕΠΑ 
συvέχισαv τις κιvητoπoιήσεις τoυς εv όψει µάλιστα 
της αvαµεvόµεvης Πρεσβείας της Εθvαρχίας. 
 


