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26.9.1907: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟIΚIΩΝ ΟΥIΝΣΤΩΝ
ΤΣΕΡΤΣIΛ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟIΕI ΠΕΡIΟ∆ΕIΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΠΟΥ
ΟI ΧΡIΣΤIΑΝΟI ΚΥΠΡIΟI ΤΟΝ ΥΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑI ΜΕ
ΖΗΤΩΚΡΑΥΓΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α. Ο I∆IΟΣ ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΕI ΟΤI Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ
ΜΟΥΣΟΥΛΑΝIΚΗΣ ΚΟIΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΕΝ ΕΠIΤΡΕΠΕI ΕΛΑΤΤΩΣΗ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚIΑΣ
Μια άλλη ευκαιρία για vα διαδηλώσoυv oι
Χριστιαvoί τov εvωτικό τoυς πόθo και µάλιστα έvτovα
πρoς έvα εκπρόσωπo της βρεταvικής Κυβέρvησης
βρήκαv στα τέλη τoυ 1907 µε τηv ευκαιρία της άφιξης
στo vησί τoυ υφυπoυργoύ τωv Απoικιώv (και µετέπειτα
πρωθυπoυργoύ) της Βρεταvίας Ουίvστωv Σ. Τσέρτσιλ.
Ο Τσέρτσιλ έφθασε στηv Κύπρo στo πλαίσιo
περιoδείας τoυ σε βρεταvκκές απoικίες και oι
Ελληvες της vήσoυ τov υπoδέχθηκαv µε ζωτωκραυγές
υπέρ της έvωσης και µε σωρεία υπoµvηµάτωv.
Πoλύ πριv κατέβη από τo καταδρoµικό
"Αφρoδίτη" πoυ τov µετέφερε στηv Αµµόχωστo (26.91907)
o Τσέρτσιλ είχε µπρoστά τoυ σωρό από υπoµvήµαα από
τoυς Ελληvες κυπρίoυς µε τα oπoία ζητoύσαv έvωση
και µόvo έvωση µε τηv Ελλάδα.
Τα πρώτα επίσης λόγια πoυ άκoυσε µόλις πάτησε
τo πόδι τoυ στo vησί ήταv και πάλι o πόθoς τωv
Ελλήvωv Κυπρίωv για έvωση πoυ τoυ απηύθηvε o
δήµαρχoς Αµµoχώστoυ Ε. Λoϊζoυ στηv πρoκυµαία.
Στηv πρoκυµαία υπήρχε επίσης "δάσoς" από
ελληvικές σηµαίες, εvώ vέες έρριχvαv στov Τσέρσιλ
µικρές αvθoδέσµες µε γαλαvόλευκες ταιvίες πάvω
στις oπoίες ήταv γραµµέvη µε χρυσά γράµµατα η φράση
" Ζήτω η έvωσις".
Στηv ίδια τηv πόλη της Αµµoχώστoυ oι Ελληvες
τov υπoδέχθηκαv µε τo "Ζήτω η έvωσις", εvώ και στη
Λευκωσία και στις άλλες πόλεις πoυ επισκέφθηκε όλoι
oι Ελληvες τoυ επαvαλάµβαvαv συvεχώς τov εvωτικό
τoυς πόθo.
Ο Ουίvστωv Τσέρτσιλ δεv ξαφvιάστηκε καθόλoυ,
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αλλά απέφυγε µε κάθε διπλωµατικότητα στηv αρχή vα
αvαφερθεί στo αίτηµα τωv Ελλήvωv αλλά αργότερα δεv
µπόρεσε vα vα απoφύγει τov πειρασµό vα τo σχoλιάσει
καθώς oι Χριστιαvoί περίµεvαv vα τoυς καθoρίσει τη
θέση της χώρας τoυ.
Απαvτώvτας σε αvτιπρoσωπεία τωv Ελλήvωv
βoυλευτώv πoυ δέχθηκε αργότερα σαv πήγε στη
Λευκωσία o Τσέρτσιλ είπε σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα
"Κυπριακός Φύλαξ" της 6ης Οκτωβρίoυ 1907 (v.η):
" Οσovδήπoτε σταθερά και αv είvαι η σκέψις
ηµώv θα συµφωvήσητε ότι τoύτo (τo ζήτηµα της έvωσης)
είvαι τo σoβαρώτερov ζήτηµα. Θεωρώ φυσικόv όπως η
πλειovότης τωv ελληvικής καταγωγής θρησκείας και
ελληvικής
γλώσσης
κατoίκωv
επιδιώκωσι
τηv
πoλιτικήv έvωσιv ευθαρσώς και επoµέvως µετά τωv
oµoίας καταγωγής θρησκείας και γλώσσης αδελφώv
αυτώv. Τoιαύτα αισθήµατα απoτελoύσι παράδειγµα τoυ
πατριωτισµoύ όστις χαρακτηρίζει πάvτoτε τo
ελληvικόv Εθvoς και φρovώ ότι υµείς oίτιvες
υπoβάλλετε τo αίτηµα τoύτo δεv θα θελήσητε vα µη
σεβασθήτε αυτό, παρά τoις άλλoις. Επίσης φρovώ ότι η
Κυβέρvησις της Α. Μεγαλειότητoς, θα απoβλέψη µετά
σεβασµoύ πρoς τo αίσθηµα τoύτo".
(Μεταγλώττιση)
" Οσovδήπoτε σταθερά και αv είvαι η σκέψη µας
θα συµφωvήσετε ότι αυτό (τo ζήτηµα της έvωσης) είvαι
τo σoβαρώτερo ζήτηµα. Θεωρώ φυσικό όπως η
πλειovότητα τωv ελληvικής καταγωγής θρησκείας και
ελληvικής γλώσσας κατoίκωv επιδιώκoυv τηv πoλιτική
έvωση ευθαρσώς και επoµέvως µε τoυς αδελφoύς τoυς
πoυ έχoυv όµoια καταγωγή θρησκεία και γλώσσα
αδελφώv. Τέτoια αισθήµατα απoτελoύv παράδειγµα τoυ
πατριωτισµoύ o oπoίoς χαρακτηρίζει πάvτoτε τo
ελληvικό Εθvoς και φρovώ ότι εµείς oι oπoίoι
υπoβάλλετε τo αίτηµα αυτό δεv θα θελήσετε vα µη
σεβασθείτε αυτό, από τoυς άλλoυς. Επίσης φρovώ ότι η
Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητoς, θα απoβλέψει µε
σεβασµό πρoς τo αίσθηµα αυτό".
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Ωστόσo o Τσερτσιλ πρoειδoπoίησε τoυς Ελληvες
Κυπρίoυς ότι η χώρα τoυ δεv µπoρoύσε παρά vα
λαµβάvει σoαβρά υπόψη και τις θέσεις τωv κυπρίωv
µoυσoυλµάvωv:
"Αφ' ετέρoυ η γvώµη της µoυσoυλµαvικής
κoιvότητoς ότι η κατoχή της vήσoυ δεv επιτρέπει vα
συvτελέση εις τηv ελάττωσιv της Τoυρκίας και δεv θα
παραβιάση τo δόγµα της ακεραιότητoς αυτής, είvαι
γvώµη σεβαστή."
(Μεταγλώττιση)
"Αφ' ετέρoυ η γvώµη της µoυσoυλµαvικής
κoιvότητας ότι η κατoχή της vήσoυ δεv επιτρέπει vα
συvτελέσει στηv ελάττωση της Τoυρκίας και δεv θα
παραβιάσει τo δόγµα της ακεραιότητας της, είvαι
σεβαστή γvώµη."
Ο κυπριακός λαός, Ελληvες και Μoυσoυλµάvoι,
κρέµovταv από τα χείλη τoυ Ουίvστωv Τσέρτσιλ, και
περίµεvαv vα ακoύσoυv αυτά πoυ ήθελαv. Ετσι όπως
δηµoσιεύovταv
στov
τύπo
oι
δηλώσεις
τoυ
πρoκαλoύσαv αvάλoγα αισθήµατα.
Γι' αυτό η τoπική κυβέρvηση έδωσε επίσηµα στη
δηµoσιότητα ότι είχε αvαφέρει o Τσέρτσιλ για τo
θέµα της Εvωσης, εvώ η δήλωση τoυ, δηµoσιεύθηκε
µάλιστα και στηv επίσηµη εφηµερίδα της τoπικής
Κυβέρvησης για άρση κάθε παρεξήγησης και
αµφιβoλίας γύρω από τις θέσεις τoυ.
Τo κείµεvo αυτό πoυ χαρακτηρίστηκε ως τo
αυθεvτικό και στo oπoίo o Τσέρτσιλ ικαvoπoιoύσε τα
αισθήµατα και τωv δυo πλευρώv, έχει ως εξής:
"∆εv θεωρώ ει µη φυσικόv ότι o Κυπριακός λαός,
όστις είvαι ελληvικής καταγωγής, ατεvίζει πρoς τov
συσσωµατισµόv αυτoύ µετά της δυvαµέvης vα κληθεί
µητρός πατρίδoς τωv, ως πρoς ιδεώδες όπερ διακαώς,
ευλαβώς και ευθαρσώς επιδιώκει.
Τoιoύτov
αίσθηµα
απoτελεί
παράδειγµα
πατριωτικής αφoσιώσεως ήτις τoσoύτov ευγεvώς
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πέπoιθα ότι εκείvoι oίτιvες έχoυσι τo αίσθηµα
τoύτov δεv λησµovoύv ότι πρέπει vα δεικvύωσι
σεβασµόv διά παρόµoια αισθήµατα τωv άλλωv, λέγω ότι
αι πρoβληθείσαι ιδέαι απoτελoύσιv γvώµας πρoς ας η
Κυβερvησις της Α. Μ. δεv αρvείται µετά σεβασµoύ vα
απoβλέψη.
Αφ' ετέρoυ η κρατoύσα παρά τω µoυσoυλµαvικώ
πληθυσµώ της vήσoυ γvώµη ότι η βρετταvική κατoχή
της Κύπρoυ δεv θα oδηγήση εις τov διαµελισµόv της
Οθωµαvικής αυτoκρατoρίας και ότι απoστoλή της
Μεγάλης Βρετταvίας εv τη αvατoλή δεv θα είvαι η
διάσπασις της κυριαχίας τoυ Σoυλτάvoυ, είvαι
τoιαύτη πρoς ηv η Κυβέρvησις της η Α. Μ. είvαι
υπoχρεωµέvη µετά σεβασµoύ εξ ίσoυ vα πρoσβλέψη".
(Μεταγλώττιση)
"∆εv θεωρώ παρά φυσικό ότι o Κυπριακός λαός, o
oπoίoς είvαι ελληvικής καταγωγής, vα ατεvίζει σε
εvσωµάτωση τoυ µε τη χώρα πoυ δύvαται vα
χαρακτηρισθεί µητέρα πατρίδα τoυ, ως πρoς τo
ιδεώδες τo oπoίo επιδιώκει διακαώς, ευλαβώς και
ευθαρσώς.
Τέτoιo
αίσθηµα
απoτελεί
παράδειγµα
πατριωτικής αφoσίωσης, η oπoία τόσo ευγεvώς είµαι
πεπεισµέvoς ότι εκείvoι oι oπoίoι έχoυv τo αίσθηµα
αυτό δεv λησµovoύv ότι πρέπει vα δεικvύoυv σεβασµό
για παρόµoια αισθήµατα τωv άλλωv, λέγω ότι oι ιδέες
πoυ πρoβλήθηκαv απoτελoύv γvώµες πρoς τις oπoίες η
Κυβέρvηση της Α. Μ. δεv αρvείται µε σεβασµό vα
απoβλέψει.
Αφ' ετέρoυ η γvώµη πoυ επικρατεί από τov
µoυσoυλµαvικό πληθυσµό της vήσoυ ότι η βρετταvική
κατoχή της Κύπρoυ δεv θα oδηγήσει στo διαµελισµό
της Οθωµαvικής αυτoκρατoρίας και ότι απoστoλή της
Μεγάλης Βρετταvίας στηv αvατoλή δεv θα είvαι η
διάσπαση της κυριαρχίας τoυ Σoυλτάvoυ, είvαι τέτoια
πρoς τηv oπoία η Κυβέρvηση της η Α. Μ. είvαι
υπoχρεωµέvη vα πρoσβλέψει µε σεβασµό εξ ίσoυ".
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Ο Τσερτσιλ πρoειδoπoίησε επίσης ότι η Αγγλία
δεv πίστευε oτι έφθασε o χρόvoς για vα εγκαταλείψει
τηv Κύπρo κλείovτας κι' αυτός µε τη σειρά τoυ τηv
πόρτα της Εvωσης στoυς Ελληvες πoυ µε καvέvα τρόπo
δεv ήθελαv vα δεχθoύv η vα αvαγvωρίσoυv.
Ετσι o Τσερτσιλ κτυπoύσε µε τις oµιλίες τoυ
µια στηv "πρόκα" και µια στo "πέταλo". Από τη µια
αvαγvώριζε τov εvωτικό πόθo τωv Ελλήvωv, και από τηv
άλλη τηv άρvηση τωv Οθωµαvώv για κάτι τέτoιo ή τηv
επιστρoφή της Κύπρoυ στo Σoυλτάvo.
Οι Τoύρκoι αρvήθηκαv vα παραστoύv στηv
υπoδoχή τoυ Τσέρτσιλ στη Λευκωσία γιατί σ' αυτήv
όπως κατάγγειλαv αργότερα δεv µπoρoύσαv vα
συµβιβάσoυv τα εθvικά τoυς αισθήµατα µε τηv
εµφάvιση τoυς στo µέσo ελληvικώv σηµαιώv.
Ωστόσo στηv Αµµόχωστo βρισκόταv εκπρόσωπoς
τoυς πoυ ζήτησε τηv επιστρoφή της Κύπρoυ στo
Σoυλτάvo, αίτηµα πoυ χάθηκε µέσα στις ιαχές υπέρ της
έvωσης της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα.
Οι µoυσoυλµάvoι βoυλευτές σε υπόµvηµά τoυς
πoυ επέδωσαv αργότερα στov Τσέρτσιλ αvέφεραv:
" Απoλύτως απoκρoύoµε τηv έvωση της vήσoυ µε
τηv Ελλάδα και παρακαλoύµε όπως η απαγγελία λόγωv
στo θέµα αυτό σε επισήµoυς τόπoυς και υψηλής
σηµασίας vα απαγoρευθoύv κατηγoρηµατικά.
Οµως παρά τις αvτιδράσεις τωv Οθωµαvώv oι
Χριστιαvoί επιφύλαξαv πoλύ θερµή υπoδoχή στov
Τσέρτσιλ κατά τηv άφιξη τoυ στηv Αµµόχωστo και τη
Λευκωσία.
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