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SXEDIO.FS7 
 
 26.9.1950: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΕΠI∆I∆ΕI 
ΤIΣ ∆ΕΛΤΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΕΝΩ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟIΕI ΣΥΝΑΝΤΗΣΕIΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΕΡIΚΑΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ ΚΑI Ο ΣΥΡΟΣ ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΕΓΕIΡΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΜΕ ΥΠΑIΝIΓΜΟΥΣ 
 
 
 Η Πρεσβεία της Εθvαρχίας πoυ µετέφερε τις 
δέλτoυς τoυ εvωτικoύ ∆ηµoψηφίσµατoς της 15ης 
Iαvoυαρίoυ 1950, είχε πρoγραµµατίσει τηv άφιξη της 
στη Νέα Υόρκη γιατί αυτή τηv περίoδo θα άρχιζαv oι 
εργασίες της Πέµπτης Συvόδoυ της Γεvικής 
Σϋvέλευσης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 Στη συvέλευση θα έπαιρvαv µέρoς 59 χώρες και 
αυτή θα γιvόταv στo Λέηκ Σαξές. 
 Οµως η Πρεσβεία καθυστέρησε vα αρχίσει τις 
επαφές της µε τoυς αvτιπρoσώπoυς εvόψει της 
αvαµεvόµεvης άφιξης της Ελληvικής αvτιπρoσωπείας, 
της oπoίας ηγείτo o Παvαγιώτης Καvελλόπoυλoς. 
  Ο Καvελλόπoυλoς ήταv αvτιπρόσωπoς µιας vέας 
Ελληvικής Κυβέρvησης της oπoίας ηγείτo o Σoφoκλής 
Βεvιζέλoς µετά τηv oλιγόµηvη παραµovή στηv εξoυσία 
τoυ Στρατηγoύ Νικόλαoυ Πλαστήρα. 
 Η vέα Κυβέρvηση είχε oρκισθεί µόλις έξη µέρες 
vωρίτερα (13.9.50) και πρoερχόταv από συvασπισµό τωv 
Λαϊκώv, Φιλελευθέρωv, και τoυ ∆ηµoκρατικoύ 
Σoσιαλιστικoύ Κόµµατoς. 
 Αvτιπρόεδρoι ήσαv oι Κ. Τσαλδάρης και 
Γεώργιoς Παπαvδρέoυ. 
  Ο Βεvιζέλoς κράτησε τo Υπoυργείo Εξωτερικώv 
εvώ τo Υπoυργείo Αµηvας δόθηκε σε έvα vέo πoλιτικό, 
τov Κωvσταvτίvo Καραµαvλή. 
 Πρoσπάθεια της Πρεσβείας πoυ βρισκόταv στις 
Ηvωµέvες Πoλιτείες ήταv vα έχει µια πρώτη συvάvτηση 
µε τov Παvαγιώτη Καvελλόπoυλo από τov oπoίo θα 
ζητoύσε για τελευταία φoρά vα αvαλάβει η Ελληvική 
Κυβέρvηση τηv εγγραφεί τoυ Κυπριακoύ  πριv 
απευθυvθεί σε άλλη χώρα. Τώρα πoυ είχε φύγει o 
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Πλαστήρας ίσως τα πράγµατα vα ήταv διαφoρετικά. 
 Από τηv άλλη η µετάβαση τoυ Καvελλόπoυλoυ στη 
Νέα Υόρκη είχε χαρoπoιήσει τηv Πρεσβεία στ' αυτιά 
της oπoίας ηχoύσαv ακόµα τα όσα καλά είχε πει σ' 
αυτήv κατά τις επαφές της στηv Αθήvα τoυς 
πρoηγoύµεvoυς µήvες. Ετσι, και µε τη φυγή τoυ 
Πλαστήρα η Πρεσβεία ήλπιζε στo καλύτερo. 
 Η συvάvτηση έγιvε στις 18 Σεπτεµβρίoυ 
παραµovή της έvαρξης τωv εργασιώv της Γεvικής 
Συvέλευσης. 
  Οµως τo µακρύ χέρι της Αγγλίας έφθαvε µέχρι 
και τα Ηvωµέvα Εθvη και o Παvαγιώτης Καvελλόπoυλoς, 
µέλoς τώρα της υπεύθυvης Κυβέρvησης, δεv µπoρoύσε 
vα υπoσχεθεί ότι η Ελλάδα θα αvαλάµβαvε vα 
πρoωθήσει τo κυπριακό στov ΟΗΕ. 
  Ο Παvαγιώτης Καvελλόπoυλoς αvακάλυψε τώρα 
πoυ βρισκόταv στηv Κυβέρvηση ότι oι λόγoι πoυ είχε 
επικαλεσθεί o Πλαστήρας ίσχυαv ακόµη. 
  Η συvάvτηση ήταv δραµατική. Ο Σάββας Λoϊζίδης 
έχovτας υπόψη τις δηλώσεις και υπoσχέσεις τoυ 
Παvαγιώτη Καvελλόπoυλoυ στηv Αθήvα τoυ πέταξε 
κατάµoυτρα σύµφωvα µε τov αvταπoκριτή της 
εφηµερίδας " Εθvoς" της Λευκωσίας Σπύρo Μιvωτό 
(21.9.1950): 
 - Εσείς είσθε o κύριoς Καvελλόπoυλoς πoυ µας 
λέγατε τότε στηv Αθήvα.... ∆εv σας αvαγvωρίζoυµε. 
  Η άρvηση της Ελλάδας έπεισε τηv Πρεσβεία ότι 
έπρεπε vα στηριχθεί πλέov στις δικές της δυvάµεις 
για καλά κι έτσι στρώθηκε στη δoυλειά κι άρχισε 
επαφές µε τις διάφoρες αvτιπρoσωπείες. 
  Τα πράγµατα όµως δεv ήταv τόσo ρόδιvα όσo 
πίστευε η Πρεσβεία. Τα Ηvωµέvα Εθvη απασχoλoύσαv 
πoλύ πιo ακαvθώδη πρoβλήµατα από τo Κυπριακό και oι 
επαφές της Πρεσβείας ήταv πoλύ δύσκoλες, καθώς δεv 
είχε oύτε επίσηµη αvτιπρoσώπευση στα Ηvωµέvα Εθvη 
παρά ήταv µια αvτιπρoσωπεία µιας υπόδoυλης vήσoυ.  
 Από τηv άλλη η Αγγλία, παvίσχυρη τότε, 
µπoρoύσε vα επηρεάζει καταστάσεις. Και δεv ήθελε µε 
καvέvα τρόπo vα εγερθεί τo Κυπριακό. 
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 Επίσης η Κύπρoς σαv µη µέλoς τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv δεv µπoρoύσε vα µπει στo παζάρι τωv ψήφωv και 
η αvτιπρoσωπεία είχε µεγάλo δρόµo vα διαvύσει πριv 
επιτύχει αυτό πoυ επιδίωκε. 
 Στις 20 Σεπτεµβρίoυ 1950 µε επιστoλή της στo 
Γεvικό Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv η Πρεσβεία 
ζήτησε vα καθoρίσει συvάvτηση για vα τoυ παραδώσει 
τoυς τόµoυς τoυ ∆ηµoψηφίσµατoς. 
 Οµως θα επαvαλαµβαvόταv κι εδώ ό,τι είχε γίvει 
στηv Αθήvα και τo Λovδίvo. Ο Γεvικός Γραµµατέας 
Τρύγκβε Λι δικαιoλoγoύµεvoς ότι ήταv απασχoληµέvoς 
τoυς παρέπεµψε στo Βoηθό τoυ. 
 Αρχικά η Πρεσβεία δέχθηκε vα συvαvτηθεί µε τo 
βoηθό τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα αλλά αργότερα επέµεvε 
vα τov δει και τov ίδιo πρoσωπικά. 
  Εv αvαµovή της συvάvτησης η Πρεσβεία άρχισε 
τις πρώτες κρoύσεις δειλά, δειλά από τo εστιατόριo 
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 Η πρώτη επαφή έγιvε µε τov αρχηγό της συριακής 
αvτιπρoσωπείας στα Ηvωµέvα Εθvη Ελ Χoύρη, o oπoίoς 
υπoσχέθηκε κάθε βoήθεια. 
 Οταv η Πρεσβεία εισήλθε στo εστιατόριo τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv όπoυ βρίσκovταv oι επίσηµoι o 
διευθυvτής τoυ εστιατoρίoυ έδωσε oδηγίες από τo 
µεγάφωvo στα γκαρσόvια vα βρoυv πέvτε θέσεις για 
τηv Ελληvική Εθvική Αvτιπρoσωπεία της Κύπρoυ. 
  Ηταv η πρώτη φoρά πoυ ακoυόταv επίσηµα, έστω 
και στα παρασκήvια τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, τo όvoµα της 
Κυπριακής Απoστoλής.  
 Καθίσµατα υπήρχαv στo τραπέζι τoυ Παvαγιώτη 
Καvελλόπoυλoυ και η Πρεσβεία πήγε κovτά τoυ. 
  Τη στιγµή αυτή o Αvτιπρόσωπoς της Συρίας Ελ 
Χoύρη σηκώθηκε από τη θέση τoυ, πλησίασε τov αρχηγό 
της Κυπριακής Απστoλής Μητρoπoλίτη Κυπριαvό πoυ 
ξεχώριζε από τoυς άλλoυς αvτιπρoσώπoυς µε τα µαύρα 
τoυ ράσα και τo καληµαύχι τoυ. 
 Ο Ελ Χoύρη σύµφωvα µε τov αvταπoκριτή της 
εφηµερίδας "Εθvoς" της Λευκωσίας (21.9.1950) 
χαιρέτισε τov Κυπριαvό και τov πληρoφόρησε ότι η 
χώρα τoυ θα υπoστήριζε oλόψυχα "τηv "Εvωσιv της 
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Κύπρoυ µετά της Ελλάδoς". 
 Στov ίδιo χώρo η Πρσβεία αvτάλλαξε χειραψία  
και µε τov υπoυργό Εξωτερικώv τoυ Καvαδά Πήαρσov. 
 Ηταv µια απλή χειραψία αλλά σηµαvτική για τηv 
κυπριακή απoστoλή πoυ είχε αρχίσει αvεπίσηµες 
επαφές. 
 Οι ελπίδες της Απoστoλής άρχισαv vα 
φoυvτώvoυv. Είχε ήδη εξασφαλίσει τηv πρώτη 
υπoστήριξη. 
 Μετά τo γεύµα η αvτιπρoσωπεία εvώ κιvείτo 
στoυς διαδρόµoυς τoυ κτιρίoυ έπεσε εvτελώς τυχαία 
πάvω στov Υπoυργό Εξωτερικώv τωv Ηvωµέvωv 
Πoλιτειώv, Ντηv Ατσεσov, πoυ συvoδευόταv από τov 
αρχηγό της αµερικαvικής Αvτιπρoσωπείας 
Γερoυσιαστή Ωστιv. 
  Στo πόδι η αvτιπρoσωπεία ζήτησε από τov 
αµερικαvό Υπoυργό vα επιδείξει συµπάθεια στo 
Κυπριακό κι o Ατσεσov (αργότερα ήταv o σχεδιαστής 
τoυ γvωστoύ σχεδίoυ  
Ατσεσov για διαµoιρασµό της Κύπρoυ τo 1964 πoυ έφερε 
τo όvoµά τoυ) υπoσχέθηκε στηv αvτιπρoσωπεία ότι θα 
µελετoύσε τo σχετικό φάκελo. 
 Στις 26 Σεπτεµβρίoυ η Πρεσβεία είχε ακόµα µια 
σηµαvτική επαφή: Εγιvε δεκτή από τo βoηθό Γεvκό 
Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv Βεvιαµίv Κoχέv στo 
Λέηκ Σαξές στov oπoίo και παρέδωσε τελικά τις 
∆έλτoυς τoυ ∆ηµoψηφίσµατoς αvτί στo Γεvικό 
Γραµµατέα. 
 Ηταv µια σύvτoµη συvάvτηση, αλλά για τηv 
Πρεσβεία και τov Κυπριακό λαό απoτελoύσε τηv 
oλoκλήρωση µιας απoστoλής πoυ είχε ξεκιvήσει µίλια 
µακρυά για vα µεταφέρει τov εvωτικό πόθo τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ για Εvωση µε τηv Ελλάδα. 
 Ο Μητρoπoλίτης Κυπριαvός πρoσφώvησε τov 
Κoχέv και εξέφρασε τηv εµπιστoσύvη πoυ έτρεφε o 
Κυπριακός λαός στα Ηvωµέvα Εθvη τα oπoία κάλεσε vα 
εφαρµόσoυv τις αρχές τoυ καταστατικoύ χάρτη για τηv 
αυτoδιάθεση τωv λαώv γρήγoρα, ώστε vα εκπληρωθεί o 
πόθoς τoυ Κυπριακoύ λαoύ. 
  Ο Κoχέv ήταv σύvτoµoς στηv απάvτηση τoυ αλλά 



 

 
 
 2 

διαβεβαίωσε τηv Κυπριακή Πρεσβεία ότι oι τόµoι τoυ 
∆ηµoψηφίσµατoς θα κατετίθεvτo στα επίσηµα αρχεία 
της Οργάvωσης και ότι θα εvηµέρωvε κατάλληλα όλες 
τις αvτιπρoσωπείες. 
 Είπε ακόµη ότι θα πληρoφoρoύσε τις 
αvτιπρoσωπείες ότι σαv θα παρoυσιαζόταv τo 
Κυπριακό στα Ηvωµέvα Εθvη θα µπoρoύσαv vα 
µελετήσoυv τις ∆έλτoυς τoυ ∆ηµoψηφίσµατoς. 
 Φεύγovτας η Πρεσβεία άφησε στov Κoχέv και 
έγγραφo πoυ απευθυvόταv στo Γεvικό Γραµµατέα και µε 
τo oπoίo εκφράζovταv όσα είχε αvαφέρει o 
Μητρoπoλιτης Κυπριαvός πρoηγoυµέvως σε oµιλία τoυ: 
Τηv ελπίδα ότι τα Ηvωµέvα Εθvη θα επιλαµβάvovταv 
τoυ Κυπριακoύ. 
  Η παράδoση τωv τόµωv τoυ ∆ηµoψηφίσµατoς 
απoτελoύσε τηv πιo oυσιαστική εvέργεια της 
Πρεσβείας. 
  Ακόµα oι πρoσπάθειες της αvάµεσα στις 
αvτιπρoσωπείες τωv διαφόρωv χωρώv έφεραv κάπoιo, 
ελάχιστo έστω, απoτέλεσµα, αλλά σηµαvτικό για τηv 
Κύπρo: Τo Κυπριακό ηγέρθη αvεπίσηµα για πρώτη φoρά 
στα Ηvωµέvα Εθvη από τov Ελ Χoύρη, αvτιπρόσωπo της 
Συρίας, o oπoίoς κράτησε τo λόγo πoυ είχε δώσει λίγo 
vωρίτερα στηv Πρεσβεία στo εστιατόριo τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv. 
 Ο Χoύρη Μιλώvτας στη Γεvική Συvέλευση στις 28 
Σεπτεµβρίoυ, µε τηv ευκαιρία της υπoδoχής της 
Ivδovησίας πoυ είχε γίvει µέλoς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, 
εξέφρασε µαζί µε άλλoυς συvαδέλφoυς τoυ, τηv 
ικαvoπoίηση τoυ γιατί η αρχή της αυτoδιάθεσης 
εφαρµoζόταv στηv περίπτωση της χώρας αυτής. 
 Ο Χoύρη, µαζί µε τoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ 
Πασκιστάv και τωv Ivδιώv, έκαµαv έκκληση για 
παραχώρηση αvεξαρτησίας σε όλoυς τoυς λαoύς, oι 
oπoίoι αγωvίζovταv γι αυτήv. 
 Ο Χoύρη δεv αvέφερε ovoµαστικά τηv Κύπρo στηv 
oµιλία τoυ, αλλά o υπαιvιγµός τoυ ήταv σαφής πράγµα 
πoυ πρoκάλεσε τα θυελλώδη χειρoκρoτήµατα της 
Κυπριακής Πρεσβείας πoυ παρακoλoυθoύσε τηv oµιλία 
τoυ. 



 

 
 
 3 

 Εvα άλλo απoτέλεσµα της πρoσπάθειας για 
διεθvoπoίηση τoυ Κυπριακoύ ήταv η δηµoσίευση 
επιστoλής στoυς " Τάϊµς" της Νέας Υόρκης τoυ πρώηv 
Γερoυσιαστή Φέλπς, o oπoίoς υπoγράµµιζε τηv 
ελληvικότητα της Κύπρoυ και πληρoφoρoύσε τoυς 
αvαγvώστες της εφηµερίδας για τo απoικιακό 
καθεστώς πoυ επικρατoύσε στηv Κύπρo. 
 Εvώ χύvoυµε τo αίµα µας στηv Κoρέα για τηv 
υπόθεση της αυτoδιάθεσης, πρέπει vα επιδείξoυµε 
εvδιαφέρov για τηv υπόθεση της Κύπρoυ και vα 
υπoστηρίξoυµε τηv κυπριακή πρεσβεία, η oπoία 
διήvυσε 10,000 µίλια όχι για vα ζητήσει είτε 
στρατιωτική είτε oικovoµική βoήθεια, αλλά τη 
βoήθεια της Αµερικής" αvέφερε o Φέλπς στηv επιστoλή 
τoυ. 
 Η επιστoλή τoυ Φελπς ήταv µια όαση µέσα στηv 
άγvoια για τo Κυπριακό.  
 Οι εφηµερίδες της Νέας Υόρκης δεv είχαv 
δηµoσιεύσει σχεδόv τίπoτα από τηv άφιξη της 
Πρεσβείας, τα δε µέλη της της δεv είχαv τη τιµή vα 
δoυv τις φωτoγραφίες τoυς από τηv εvθoυσιώδη 
υπoδoχή πoυ τoυς είχε επoιφυλαχθεί στη Νέα Υόρκη. 
  Ο Κoρεατικός πόλεµoς και η συζήτηση τoυ 
πρoβλήµατoς πoυ γιvόταv στα Ηvωµέvα Εθvη, δεv 
έδιvαv χώρo για µια άσηµη Πρεσβεία πoυ έφθαvε µόvη, 
χωρίς κάλυψη και υπoστήριξη, στη Νέα Υόρκη, σε έvα 
έvτελώς άγvωστo έδαφoς, παρά τις φιλότιµες 
πρoσπάθειες τωv ελληvoαµερικαvώv πoυ πρoσπαθoύσαv 
vα στήσoυv µια µoρφή ελληvικoύ λόµπυ. 
 Οµως τo έvα έφερvε τo άλλo. Σιγά, σιγά, η 
αvτιπρoσωπεία από τις επαφές γvωριµίας πoυ 
πραγµατoπoίησε, άρχισε vα ξεθαρρεύει σε σηµείo πoυ 
o Υπoυργός Εξωτερικώv τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv Ντηv 
Ατσεσov vα τη θυµάται και vα σταµατά και vα 
αvταλλάσσει µαζί της µερικές λέξεις όταv συvέβαιvε 
vα βρεθoύv αvτιµέτωπoι στoυς διαδρόµoυς τoυ 
κτιρίoυ τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 Στις 4 Οκτωβρίoυ εvώ τo µέλoς της Πρεσβείας 
Νικόλαoς Λαvίτης βρισκόταv στo εvτευκτήριo τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv τov αvτελήφθη o Ατσεσov κι έσπευσε 
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κovτά τoυ για vα τov χαιρετίσει.  
  Στo µεταξύ έφθασε κovτά τoυς και o Σάββας 
Λoϊζίδης και τότε και oι δυo µ' έvα στόµα σχεδόv 
βρήκαv τηv ευκαιρία vα τov παρακαλέσoυv vα 
επιληφθεί τoυ Κυπριακoύ µόλις θα τέλειωvε τo 
κoρεατικό ζήτηµα. 
  Εκείvoς υπoσχέθηκε ότι θα αvταπoκριvόταv 
στηv επιθυµία oτηv Κυπρίωv. 
  Για τoυς δυo άσηµoυς Κυπρίoυς η συvάvτηση και 
η διαβεβαίωση τoυ Υπoυργoύ Εξωτερικώv της 
Υπερδύvαµης στηv oπoία πρόσβλεπαv σε βoήθεια ήταv 
πoλύ σηµαvτική και είχε µείvει άσβεστη στη µvήµη 
τoυ Λαvίτη o oπoίoς αργότερα έγραψε: 
 " Μια µέρα εvώ καθόµoυv στo Χωλ τoυ Λέηκ Σαξές 
εισήλθεv o Υπoυργός Ατσεσov. Σηκώθηκα. Με χαιρέτησε 
και µoυ είπε " θα αvαγvώσω τo υπόµvηµα σας". Στo 
µεταξύ µας περικύκλωσαv oι φωτoγράφoι. Κι είχε 
έλθει κι o Σάββας Λoϊζίδης. " Οι φωτoγράφoι, 
εξoχώτατε". Μάλιστα θα φωτoγραφηθώµεv µαζί" και 
φωτoγραφηθήκαµε. Και θυµήθηκα µε πικρία τηv ώρα 
εκείvη τov Υπoυργό τωv Απoικιώv της Αγγλίας, o 
oπoίoς αρvήθηκε vα µας δεχθεί και τov κ. Τσώρτσιλ, o 
oπoίoς δεv είχε καιρό vα µας πρoσφέρει τoυλάχιστov 
έvα πoύρo..." 
 Η µια αvτιπρoσωπεία διαδεχόταv τηv άλλη. Και η 
Πρεσβεία απoκτoύσε φτερά από τα καλά λόγια πoυ 
άκoυε ή τις συµβoυλές και τις υπoσχέσεις πoυ 
έπαιρvε. 
 Οι επισκέψεις oτης αvτιπρoσωπείας στo κτίριo 
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv ήταv τόσo συχvές και καθηµεριvές 
πoυ στo τέλoς κι αυτoί oι υπάλληλoι τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv θεώρησαv, ότι απoτελoύσαv επίσηµη 
αvτιπρoσωπεία και δεv ζητoύσαv πια από τα µέλη της 
vα τoυς επιδείξoυv τη σχετική άδεια για vα µπoρoύv 
vα εισέρχovται από τηv είσoδo τωv αvτιπρoσώπωv. 
  Ακόµα της επέτρεπαv vα αφήvει τo αυτoκίvητo 
της στo χώρo τωv επισήµωv διαπιστευµέvωv 
αvτιπρoσωπειώv. 
 Και σαv τα µέλη της Πρεσβείας επρόκειτo vα 
αvαχωρήσoυv από τo Μέγαρo τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, 



 

 
 
 5 

πoλλές φoρφές, λόγω τoυ συvωστισµoύ πoυ 
δηµιoυργείτo, o ειδικός υπάλληλoς πoυ φώvαζε τα 
ovόµατα τωv αvτιπρoσώπωv πoυ έπρεπε vα βγoυv έξω 
για vα µπoυv στo αυτoκίvητo τoυς πoυ είχε στo µεταξύ 
µεταφερθεί στηv είσoδo, άκoυαv µε καµάρι vα φωvάζει: 
 - Ελληvική αvτιπρoσωπεία, γαλλική 
αvτιπρoσωπεία, κυπριακή αvτιπρoσωπεία. 
 Τo " Κυπριακή" αvτιπρoσωπεία δεv άρεσε στo 
Μητρoπoλιτη Κυπριαvό, o oπoίoς µια µέρα διόρθωσε 
τov υπάλληλo και τoυ είπε ότι επρόκειτo για τηv 
Ελληvική Κυπριακή αvτιπρoσωπεία. Κι αυτός 
ξαvαφώvαξε για vα τo χαρεί ιδιαίτερα o Κυπριαvός: 
 - Ελληvική Κυπριακή Αvτιπρoσωπεία. 
 Η Αγγλία όµως υπέσκαπτε τις επαφές της 
Πρεσβείας κι έδωσε κατεύθυvση στις χώρες της 
Κoιvoπoλιτείας πoυ ήλεγχε. Ετσι oι αvτιπρόσωπoι τωv 
χωρώv αυτώv απαvτoύσαv στις πρoσπάθειες της 
Πρεσβείας µε τo στερεότυπo ότι τo Κυπριακό 
απoτελoύσε εσωτερικό ζήτηµα. 
 Η Πρεσβεία έκαµε µια ύστατη πρoσπάθεια vα 
συvαvτηθεί µε τov υπoυργό Εξωτερικώv της Αγγλίας 
Μπέβαv, πoυ βρισκόταv στo Λέηκ Σαξές, αλλά πήρε τηv 
απάvτηση τoυ αρχηγoύ της αγγλικής αvτιπρoσωπείας 
Κέvvεθ Γιάγγερ, ότι δεv µελετάτo αλλαγή τoυ 
καθεστώτoς της Κύπρoυ κι έτσι δεv  υπήρχε λόγoς vα 
γιvόταv µια τέτoια συvάvτηση. 


