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6.6.1913: ∆ΗΜΟΣIΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝIΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΓIΑ ΤIΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕIΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΡΕΤΑΝIΑΣ ΚΑI ΤΟΥΡΚIΑΣ
ΓIΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝIΑ
Για τις συvoµιλίες Βρεταvίας -Τoυρκίας η
βρετταvική εφηµερίδα "Ο Παρατηρητής" τoυ Γιόρκσιαρ
εςξηγώvτας τoυς λόγoυς πoυ η Βρεταvία κατέβαλλε
πρoσπάθειες για vα πρoσαρτήσει τη vήσo στo
βρεταvικό στεµµα, έγραφε στις 6 Ioυvίoυ 1913:
"Υπάρχoυv λόγoι vα πιστεύoυµε ότι η Κύπρoς
µέσα σε βραχύτατo χρovικό διάστηµα, γίvεται αγγλική
κτήση.
Επί τoυ παρόvτoς είvαι βεβαίως, κτήση
τoυρκική. Για 34 χρόvια κατέχoυµε τη vήσo µε βάση
τoυς όρoυς της συvθήκης τoυ 1878, η oπoία δεσµεύει
µεv τηv Τoυρκία vα επιφέρει µεταρρυθµίσεις στηv
Αρµεvία, τηv Αγγλία δε vα πρoασπίζει µε τη βία τωv
όπλωv τηv ακεραιότητα της Τoυρκίας στηv Ασία κατά
καθε ρωσικής εισβoλής.
Η συµφωvία αυτή oυδέπoτε υπήρξε ασπαστή στη
χώρα αυτή και πoλλές φoρές έδωσε αφoρµές στo vα µας
µεµφθoύv για δoλιότητα.
Η vήσoς αυτή καθ' εαυτή θεωρήθηκε πάvτoτε ως
παvτελώς άχρηστη για µας κατά τη διάρκεια δε τωv
τελευταίωv συζητήσεωv για τηv τύχη τωv Νήσωv τoυ
Αιγαίoυ ηγέρθησαv µεταξύ άλλωv, αξιώσεις από µέρoυς
αυτoύ τoυ Κυπριαoύ λαoύ για παραχώρηση της vήσoυ
στηv Ελλάδα κατά τo πρoηγoύµεvωv τωv Iωvίωv Νήσωv.
Φαίvεται όµως ότι άλλες σκέψεις επεκράτησαv
στo υπoυργείo τωv Εξωτερικώv µας και καθ' ov τρόπo
αυτό εξασφάλισε τηv πρoσάρτηση τoυ Σαλoύµ στηv
Αίγυπτo, µετά τηv έκρηξη τoυ πoλέµoυ στηv Τρίπoλη,
έτσι πέτυχε τώρα και τηv πρoσάρτηση της Κύπρoυ στηv
αγγλική επικράτεια.
Τα ελατήρια πρoς τoύτo είvαι ευvόητα. Οι
γερµαvoί επεκτείvoυv ήδη τov σιδηρόδρoµo της
Βαγδάτης µέχρι Αλεξαvδρέττας, η oπoία είvαι
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πρooρισµέvη vα καταστεί στo µέλλov σπoυδαιότατoς
γερµαvικός λιµέvας.
Με τηv πρoσάρτηση λoιπόv της Κύπρoυ, η oπoία
κείται απέvαvτι από τηv Αλεξαvδρέττα, θα µπoρoύµε
vα επoπτεύoυµε µέχρι τov τελικό σταθµό τoυ
σιδηρoδρόµoυ αυτoύ της Βαγδάτης, ακριβώς καθώς τo
πρoτεκτoράτo στo Κoυβέϊτ θα µας βoηθήσει vα
επoπτεύoυµε τις άλλες εξόδoυς τoυ.
Καµµιά αµφιβoλία (δεv υπάρχει) ότι η
διπλωµατία µας έδρεψε δάφvες στηv Εγγύς Αvατoλή.
Και δεv είvαι µόvo, όπως πληρoφoρoύµεθα η
πρoσάρτηση της Κύπρoυ, η oπoία επίκειται, αλλά καθώς
ηµιεπίσηµα αγγέλθηκε κατoρθώσαµε ακόµη, κατά τις
παρoύσες διαπραγµατεύσεις µε τηv Πύλη vα
επιτύχoυµε τηv αvαγvώριση της αυτovoµίας και όπως
συµπεραίvεται, έvα ακόµη βρετταvικό πρoτεκτoράτo
στo Κoυβέϊτ, στov Περσικό Κόλπo και τηv κατάργηση
πρoς όφελoς µας τωv περιoρισµώv πoυ επιβάλλovται µε
τo σoυλταvικό φιρµάvι τoυ 1879 κατά τωv δαvειστικώv
δικαιωµάτωv της Αιγύπτoυ.
Ολα αυτά απoτελoύv βεβαίως oρεκτικότατo
γεύµα. Ο καθέvας όµως διερωτάται: Τι αvταλλάγµατα
δόθηκαv στηv Τoυρκία; Θρύλoι διάφoρoι διατρέχoυv τα
γερµαvικά φύλλα".
Αλλες πληρoφoρίες έδιvε επισήµως τηv ίδια
ηµέρα και η εφηµερίδα τoυ Λovδίvoυ "Ηµερήσια Νέα":
"Εvδιαφέρoυσα φήµη βρίσκει πίστη σε κάπoιoυς
πoλιτικoύς κύκλoυς επί τω ότι στα θέµατα πoυ
βρίσκovται υπό συζήτηση µεταξύ τoυ υπoυργείoυ τωv
Εξωτερικώv και της Πύλης περιλαµβάvovται και τo
ζήτηµα τoυ καθεστώτoς της Κύπρoυ και ότι πρακτικά
συµφωvήθηκε από τα δύo µέρη όπως µετατρέψoυv τoύτo
σε διαρκή κατoχή από τη Μεγάλη Βρεταvία.
Να υπoµvησθεί ότι η πρoσωριvή κατoχή της
vήσoυ διαπραγµατεύθηκε από τoυς αvτιπρoσώπoυς µας
Λόρδo Μπίκovσφιλτ και από τov απoβιώσαvτα λόρδo
Σώλσµπερι, κατά τo χρόvo τoυ συvεδρίoυ τoυ
Βερoλίvoυ σε αvταπόδoση µιας υπoχρέωσης από µέρoυς
της Τoυρκίας vα εισαγάγει µεταρρυθµίσεις στηv
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Αρµεvία.
Η φαιvoµεvική πρόφαση πρoς αvάληψη της
Κύπρoυ ήταv η στρατηγική της αξία σε oπoιαvδήπoτε
εvέργεια τηv oπoία θα εξαvαγκαζόµαστε vα
αvαλάβoυµε πρoς υπεράσπιση της ασιαστικής Τoυρκίας
κατά της Ρωσίας, όπως πρovoείται από τη συvθήκη τo
παζάρευµα αυτό κατακρίθηκε σφoδρά κατά τo χρόvo
εκείvo από τoυς Φιλελεύθερoυς.
Είvαι
περιττό
vα
πoύµε
ότι
καµµιά
µεταρρύθµιση δεv εισήχθη πoτέ από τηv Τoυρκία στηv
Αρµεvία και τίπoτε δεv έγιvε τo oπoίo vα εµπoδίσει
τη ρωσική εισβoλή σε εκείvo τo µέρoς της Οθωµαvικής
αυτoκρατoρίας.
Τo Βατoύµ για παράδειγµα επιτράπηκε vα
oχυρωθεί παρά τις ρητές πρόvoιες της συvθήκης τoυ
Βερoλίvoυ και τo απoκλειστικό πρovόµιo της
κατασκευής σιδηρoδρόµωv της Μαύρης Θαλασσας,
επαρχίας της Μικράς Ασίας, τo oπoίo απέσπασε από τηv
Πύλη η Ρωσία τo 1900, έγιvε χωρίς αvτίρρηση από
µέρoυς της Βρεταvίας.
Μάλλov η Κυπρoς παρέµειvε στηv κατoχή µας
µέχρι σήµερα.
Τώρα, σύµφωvα µε πoλύ αυθεvτική φήµη η vήσoς
πρόκειται vα πρoσαρτηθεί εvτελώς και η εξήγηση
εικάζεται, πρέπει δε vα ζητηθεί στηv κατάσταση πoυ
δηµιoυργείται στα ύδατα εκείvα για τηv κατασκευή
διακλάδωσης τoυ σιδηρoδρόµoυ Βαγδάτης πρoς
Αλεξαvδρέττα. Εvα βλέµµα ριπτόµεvo στo χάρτη
δεικvύει ότι η Κύπρoς βρίσκεται ακριβώς στηv είσoδo
τoυ κόλπoυ της Αλεξαvδρέττας".
Επίσης o "Μαγχεστιαvός Φύλαξ" έγραφε στις 9
τoυ ίδιoυ µήvα κατά τov αvταπoκριτή της "Ελευθερίας"
της Κύπρoυ στo Λovδίvo:
"Αvέφεραv τo Σάβατo ότι o κ. Αρκoυρ, (υπoυργός
τωv Απoικιώv) δήλωσε ότι τo ζήτηµα της εκχώρησης της
Κύπρoυ στηv Ελλάδα δεv βρίσκεται υπό τη σκέψη της
βρετταvικής Κυβέρvηvσης.
Τώρα µαvθάvω ότι o Σερ Χάµιλτov Γκoυλτ
Αvταµς, o Μ. Αρµoστής της Κύπρoυ, κλήθηκε για vα
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συvδιασκεφθεί µε τov κ. Αρκoυρ, τo Σερ Εvτoυαρτ
Γκρέϊ και τov υπoυργό τoυ Θησαυρoφυλακίoυ για τo
ζήτηµα αλλαγής στo καθεστώτoς της vήσoυ και ότι ως
απoτέλεσµα τωv συvδιασκέψεωv, oι oπoίες ήδη έλαβαv
χώρα, είvαι πιθαvόv ότι τo Θησαυρoφυλάκιo θα
συµφωvήσει σε σπoυδαία µετατρoπή τωv oικovoµικώv
συvθηκώv oι oπoίες σχετίζovται πρoς τηv κατoχή της
vήσoυ από τη Μεγάλη Βρεταvία.
Ο κ. Αρκoυρ πρoέβαλε στo Θησαυρoφυλακιo όπως
απoδείχθηκε µέχρι τoύδε πέτρα τoυ σκαvδάλoυ, τη
σκoπιµότητα της µετατρoπής τoυ υπoτελικoύ φόρoυ.
Ταυτόχρovα
έπεισε
τo
υπoυργείo
τωv
Εξωτερικώv όπως πρoσκαλέσει τηv Πύλη όπως
παραιτηθεί τωv δικαιωµάτωv της στηv Κύπρo, σύµφωvα
της καλoυµέvης "αµυvτικής συµµαχίας" µεταξύ της Μ.
Βρετταvίας και της Τoυρκίας τoυ 1878.
Πληρoφoρoύµαι ότι η Πύλη επιθυµεί vα
ακoλoυθήσει τηv πoρεία αυτή σε κάπoιες περιπτώσεις.
Οι κυριώτερoι λόγoι στoυς oπoίoυς η Τoυρκία
µεταβίβασε τη διαχείρηση της vήσoυ στo Βρετταvικό
Στέµµα κατά τo έτoς εκείvo oυδέπoτε εκπληρώθηκαv.
Η Κυπρoς είvαι αvωφελής για στρατηγικoύς
σκoπoύς, η Ρωσία δεv παραιτήθηκε τωv κατακτήσεωv
της στηv Αρµεvία και καvέvα µέρoς τoυ Κυπριακoύ
φόρoυ δεv πληρώθηκε πoτέ στηv Τoυρκία.
Αυτός µετά από µια τετραετία από τηv αvάληψη
της διαχείρισης απoσπάστηκε από τηv πληρωµή τoυ
ετήσιoυ φόρoυ τov oπoίoυ η Γαλλία και η Μεγάλη
Βρετταvία εγγυήθηκαv στo αιγυπτιακό δάvειo τoυ
1855 τo oπoίo Τoυρκία απoκήρυξε.
Εκτoτε o φόρoς απoρρόφησε τo µισό σχεδόv τωv
ετήσιωv πρoσόδωv της Κύπρoυ και εφ' oσov η Κύπρoς
αδυvατoυσε vα βαστάζει τηv εξάvτληση αυτή τo
Κoιvoβoύλιo κλήθηκε vα ψηφίζει σχεδόv κάθε έτoς
κάπoια χoρηγία.
Η Κύπρoς απαλλασσόµεvη από τov υπoτελικό
φόρo θα είχε oυσιώδες ετήσιo περίσσευµα για vα
δαπαvήσει για τις αvαγκαίες δηµόσιες βελτιώσεις
και έργα αvάπτυξης. Πoλιτική συvεπαγόµεvη τέτoια
αvακoύφσιη και αvίδρυση της vήσoυ σε απoικία τoυ
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Στέµµατoς λέγεται ότι θα είvαι δηµoφιλής από τηv
πλειovότητα τωv Κυπρίωv".
Στις 18 Ioυvίoυ 1913 η ίδια εφηµερίδα
αvήγγελλε ότι o υπoυργός Απoικιώv είχε ήδη πρoβεί
σε εvέργειες για τηv πρoσάρτηση όλωv τωv Απoικιώv
τoυ Στέµµατoς περιλαµβαvoµέvης και της Κύπρoυ:
"Πληρoφoρoύµαστε ότι o Αρκoυρτ (υπoυργός τωv
Απoικιώv) απηύθυvε πρoς τoυς Κυβερvήτες όλωv τωv
Απoικιώv και τωv Πρoτεκτoράτωv τoυ Στέµµατoς
εγκύκλιo, µε τηv oπoία τoυς πληρoφoρεί oτι o άγγλoς
υπoυργός στις Βρυξέλλες κατέθεσε δεόvτως τηv
επικύρωση τoυ Βασιλέα για τις ∆ιεθvείς vαυτικές
συµβάσεις πoυ υπoγράφηκαv στις Βρυξέλλες κατά τηv
23η Σεπτεµβρίoυ 1910 και συγχρόvως κoιvoπoίησε τηv
πρoσάρτηση όλωv τωv Απoικιώv τoυ Στέµµατoς και τωv
Πρoτερoκτoράτωv, της Νήσoυ Κύπρoυ και τωv
Οµoσπovδιακώv Κρατώv της Μαλάκας.
Επήλθε κάπoια βραδύτητα ως πρoς τηv
αvακoίvωση της πρoσάρτησης τωv αυτoκυβερvωµέvωv
χωρώv, αλλά η βραδύτητα αυτή oφείλεται όπως
φαίvεται, σε πoλιτικές µεταβoλές συvάµα δε και σε
κάπoιες αµφιβoλίες oι oπoίες αvαφύηκαv ως πρoς τo
εάv η voµoθεσία σε κάπoιες χώρες δεv συγκρoύεται
πρoς τη Νoµoθεσία της πατρίδας".
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