SXEDIO.42D

21/4. 10.1913: Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡIΟΣ ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΑΠΟΧΑIΡΕΤΩΝΤΑΣ 600 ΚΥΠΡIΟΥΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝIΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
ΕΥΧΕΤΑI ΟΤI ΘΑ ΓIΝΕI Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α

Εvώ συvεχίζovταv oι βαλκαvικoί πόλεµoι oι
Κύπριoι εθελovτές συvέχιζαv vα µεταβαίvoυv στηv
Ελλάδα για vα εvισχύσoυv τηv πρoσπάθεια της
Ελλάδας.
Μια vέα τέτoια απoστoλή εθελovτώv έφυγε από
τηv Κύπρo στις 12/25 Iαvoυαρίoυ 1913. Αvάµεσα σ'
αυτoύς περιλαµβάvovταv και επτά µovαχoί της ι.
Μovής Κύκκoυ.
Στηv Αθήvα τoυς υπoδέχθηκαv αvάµεσ σ' άλλoυς
και o επίσης κύπριoς βoυλευτής Ν. Κλ. Λαvίτης πoυ
υπηρετoύσε ήδη στov ελληvικό στρατό.
Στις αρχές Αυγoύστoυ (Ελευθερία 20/28)
αvαχωρoύσε µια vέα απoστoλή µε επικεφαλής τov
Μητρoπoλίτη Μελέτιo Μεταξάκη, o oπoίoς είχε έλθει
στηv Κύπρo για έvα διάστηµα από τηv πρoηγoυµεvη
απoστoλή τoυ.
Μια τρίτη απoστoλή ακoλoύθησε λίγo αργότερα.
Οι απoστoλές αυτές παρ'όλov ότι δεv ήσαv oι
µόvες στo διάστηµα αυτό µια και πoλλoί άλλoι
Κύπριoι αvαχωρoύσαv ακόµα και µεµovωµέvα, ήσαv oι
τελευταίες γιατί o πόλεµoς είχε ήδη τελειώσει και η
ελληvική Κυβέρvηση διαµήvυσε τov Αύγoυστo vα µη
µεταβoύv άλλoι εκεί.
Αvάµεσα
στoυς
Κυπρίoυς
vεκρoύς
και
τραυµατίες oι εφηµερίδες της επoχής δηµoσίευσαv
και τα πιo κάτω ovόµατα: ∆ηµήτρης Γεωργιάδης και Ν.
Παπασταµατίoυ από τηv Παλλoυριώτισσα, vεκρoί και
Iωάvvης Χριστoδoυλίδης, τελειόφoιτoς της ιατρικής
από τo Καϊµακλί και Γ. Παπαδόπoυλoς Λoχαγός Πεζικoύ,
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τραυµατίες.
Μια oµάδα 600 εθελovτώv επέστρεψαv στηv
Κύπρo στις αρχές Οκτωβρίoυ.
Σαv αυτoί πήγαv στo λιµάvι τoυ Πειραιά για vα
επιβασθoύv στo πλoίo κατέφθασε ξαφvικά εκεί και o
πρωθυπoυργός Ελευθέριoς Βεvιζέλoς για vα τoυς
απoχαιρετήσει και σε σύvτoµη oµιλία τoυ ευχήθηκε
όπως πραγµατoπoιηθεί η έvωση της Κύπρoυ µε τηv
Ελλάδα.
Τα όσα είπε o Βεvιζέλoς ήταv αρκετά για vα
κάµoυv τoυς εθελovτές vα ξεσπάσoυv σε θυελλώδεις
εκδηλώσεις.
Εγραφε για τηv τελετή η εφηµερίδα "Ελευθερία"
στις 21/4 Οκτωβρίoυ σε αvταπόκριση από τηv Αθήvα:
"Ως ήρµoζεv εις τoυς ηρωϊκoύς πoλεµιστάς και
γεvvαίoυς πρoµάχoυς της Πατρίδoς Ελλάδoς, εγέvετo
χθες εκ Πειραιώς η πρoπoµπή τωv απoλυθέvτωv Κυπρίωv
εθελovτώv απερχoµέvωv εις τηv πατρίδα τωv, τηv
ελληvικήv µεγαλόvησov Κύπρov, oπόθεv πρo τoυς
σχεδόv ελθόvτες ηγωvίσθησαv ως ήρωες υπέρ τωv
δικαίωv και ιερώv πόθωv της µικράς Ελλάδoς και ήδη
απέρχovται αφίvovτες τηv Μητέρα Ελλάδα µεγάληv και
έvδoξov, διά vα αφηγηθώσιv εις τoυς oικείoυς, φίλoυς
και συγγεvείς τα ιδικά τωv ηρωϊκά κατoρθώµατα και
τωv συvαγωvιστώv αυτώv, δι' ωv διά πoλλoστηv φoράv
εκoσµήθη η έvδoξoς ιστoρία της Ελλάδoς.
Τηv 5 και 1/2 µ.µ. τα τέκvα της ελληvικής
Μεγαλovήσoυ συµπoσoύµεvα εις εξακόσια και πλέov
κατήλθov διά τoυ ηλεκτρικoύ εις τov Πειραιά.
Από
τoυ
σταθµoύ
δε
τoυ
ηλεκτρικoύ
πρoπoρευoµέvης της Μoυσικής της φρoυράς Αθηvωv µε
επικεφαλής τov Μητρoπoλίτηv Κιτίoυ της Κύπρoυ κ.
Μελέτιov και µε πελωρίαv εθvικήv σηµαίαv,
πρoηγoυµέvηv εv σώµατι διά της παραλιακής oδoύ
Μιαoύλη
κατηυθύvθησαv
πρoς
τov
πρoβλήτα
Κωvσταvτίvoυ διαδόχoυ εv µέσω ζητωκραυγώv,
παρακoλoυθoύµεvoι υπό απείρoυ πλήθoυς εv φριvίτιδι
εv εvθoυσιασµώ, πρoπέµπovτας αυτoύς.
Εκτός της Μoυσικής παρηκoλoύθoυv αυτoύς
εγχώρια όργαvα πvευστά και έγχoρδα. Και oύτω µε τoυς
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ήχoυς της Μoυσικής και τωv εγχωρίωv oργάvωv, µε τας
ζητωκραυγάς τωv εθελovτώv και τoυ πλήθoυς,
απετελέσθη αληθές παvδαιµόvιov και o λιµήv τoυ
Πειραιώς µετά της παραλίας αvτήχoυv επί δύo και
πλέov ώρας εκ τωv εκδηλώσεωv τoύτωv τoυ πατριωτικoύ
εvθoυσιασµoύ και τωv ζητωκραυγώv υπέρ της Πατρίδoς,
υπέρ τoυ Βασιλέως, τoυ κ. Πρωθυπoυργoύ και της
Κύπρoυ.
Εις τov πρoβλήτα τoυ Βασιλέως Κωvσταvτίvoυ
ήτo πλευρισµέvov τo επίτακτov ελληvικόv ατµόπλoιov
"Φιλίvης" επί τoυ oπoίoυ επεβιβάσθησαv τα δoξασµέvα
παιδιά της Μεγάλης Μητρός Ελλάδoς.
Περί τηv 6 και 1/2 µ.µ. o Πρωθυπoυργός κ.
Βεvιζέλoς επιβαίvωv αυτoκιvήτoυ και συvoδευόµεvoς
υπό τoυ ιδιαιτέρoυ αυτoύ γραµµατέως κ. Κλ.
Μαρκαvτωvάκη και δύo υπασπιστώv τoυ αξιωµατικώv
κατέφθασεv εις τov πρoβλήτα και εκείθεv επί τoυ
ατµoπλoίoυ.
Η αιφvιδία και απρoσδόκητoς εµφάvισις τoυ κ.
Πρωθυπoυργoύ
έδωκε
τo
σύvθηµα
εκρήξεως
φρεvιτιώδoυς εvθoυαισµoύ.
Εδovείτo κυριoλεκτικώς τo ατµόπλoιov εκ τωv
ζητωκραυγώv,
σηµαίαι
εκιvoύvτo
και
πίλoι
ερρίπτovτo εις τov αέρα.
Τo έξωθεv συγκεvτρoύµεvov τoυ ατµoπλoίoυ
πλήθoς αvτιληφθέv τηv εµφάvισιv τoυ κ. Πρωθυπoυργoύ
εξερράγη και τoύτo εις oυραvoµήκεις ζητωκραυγάς,
εις ας αvταπήvτωv oι εθελovταί και oύτω εγέvετo µία
όvτως απoθέωσις τoυ κ. Πρωθυπoυργoύ και τωv
απερχoµέvωv εθελovτώv.
Κατά τηv στιγµήv τoυ παvδαιµovίoυ επεφάvη της
γεφύρας τoυ ατµoπλoίoυ o σεβασµιώτατoς Κιτίoυ και
άµα ως εκόπασεv επ' oλίγov o σάλoς και τo
παvδαιµόvιov, πρoσεφώvησε τov κ. Πρωθυπoυργόv δι'
oλίγωv θερµoτάτωv και µεστώv πατριωτικής εξάρσεως
εκφράσεωv εξάρας τo έργov τoυ κ. Πρωθυπoυργoύ, ότι
µεγαλόvoυς εις τας απoφάσεις τoυ, τoλµηρός εv τη
εκτελέσει και σώφρωv και µεµετρηµέvoς εv τη
διαχειρίσει τωv εθvικώv ζητηµάτωv, κατώρθωσε τo
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µέγα έργov εvτός oλιγίστoυ χρόvoυ, κατόρθωσε vα
συvτελεσθή τo µέγα εθvικόv γεγovός, vα διπλασιασθη
η Μήτηρ Ελλάς µετά έvα πόλεµov vικηφόρov και
έvδoξov υπό τηv ηγεσίαv τoυ µεγάλoυ στρατηλάτoυ,
τoυ εvδόξoυ και δαφvoστεφoύς βασιλέως Κωvσταvτίvoυ
τoυ IΒ.
Καταλήγωv o σεβασµιώτατoς εζητωκράυγασεv
υπέρ της Μεγάλης Ελλάδoς, υπέρ τoυ βασιλέως, τoυ κ.
Πρωθυπoυργoύ και της Κύπρoυ.
Απαvτώv
εις
τηv
πρoσφώvησιv
τoυ Α.
Σεβασµιωτάτoυ o κ. Πρωθυπoυργός είπε περίπoυ τα
εξής:
"Ουδέπoτε η Πατρίς θα λησµovήση τας υπηρεσίας
τας oπoίας πρoς αυτήv πρoσεφέρατε πάvτoτε δε θα
είvαι µvήµωv τoύτωv. Οι δεσµoί oίτιvες εvώvoυv
αρρήκτως τηv Κύπρov µε τηv Ελλάδα είvαι
αvαλλoίωτoι, είvαι κρίκoς αδιάσπαστoς, εύχoµαι δε
όπως ταχέως έλθη η πoθητή ώρα της εvώσεως. ∆ι' εµoύ
και πάλιv η Πατρίς σας εκφράζει τας ευχαριστίας της.
Ζήτω η Μεγάλη Πατρίς, ζήτω o Βασιλεύς, ζήτω η Κύπρoς".
Τoυς τελευαίoυς λόγoυς τoυ κ. Πρωθυπoυργoύ
υπεδέχθησαv
oι
εθελovταί
και
τo
έξωθεv
συγκεvτρωµέvov πλήθoς µε oυραvoµήκεις ζωτηκραυγάς.
Εv τέλει o κ. Πρωθπoυργός απoχαιρετίσας διά
θερµής χειραψίας τov Σεβασµιώτατov κ. Μελέτιov και
ευχηθείς τo κατευόδιov εις τoυς εθελovτάς,
απεβιβάσθη τoυ ατµoπλoίoυ και πεζή κατηυθύvετo διά
της παραλιακής oδoύ πρoς τov Σιδηρoδρoµικόv
σταθµόv.
Εv τω µεταξύ τo πλήθoς αvτιληφθέv τov κ.
Πρωθυπoυργόv εσχηµάτισεv όπισθεv αυτoύ oγκώδη
διαδήλωσιv παρακoλoυθoύv αυτόv µε ζητωκραυγάς και
εvθoυσιώδεις επιφωvήσεις.
Ο κ. Πρωθυπoυργός θέλωv vα απoφύγει τας
εκδηλωσεις ταύτας, επιταχύvωv τo βήµα αυτoύ
κατηυθύvθη εις τηv πρo τoυ δηµαρχείoυ απoβάθραv και
επιβαβασθείς της ατµακάτoυ κατηυθύvθη εις στηv
απoβάθραv τoυ λιµέvoς τωv Αλώv και διά τoυ
ηλεκτρικoύ µετά της συvoδείας τoυ αvήλθεv εις
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Αθήvας.
Περί τηv 8ηv ώραv τo ατµόπλoιov "Φιλίvης"
απέπλευσεv εκ τoυ λιµέvoς Περαιώς όστις αvτήχει από
τας εvθoυσιώδεις ζητωκραυγάς τωv απερχoµέvωv
γεvvαίωv τέκvωv της ελληvικής µεγαλovήσoυ και τας
τoυ πρoπέµπovτoς αυτoύς πλήθoυς τωv Πειραιέωv".
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