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2.7.1917: Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΗΓΕIΤΑI ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΤΟΝ ΟΠΟIΟ
ΚΗΡΥΣΣΕI ΕΚΠΤΩΤΟ. ΣΤΗΡIΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΤΗΣ
ΑΝΤΑΝΤ ΚΑI I∆IΑIΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ
ΜΠΑIΝΕI ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜIΟ ΠΟΛΕΜΟ ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ
ΝΑ ΚΕΡ∆IΣΕI ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ Ε∆ΑΦΟΣ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΧΑΘΕI ΜΕ ΤΗΝ
ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦIΛΟΓΕΡΜΑΝΟΥ ΒΑΣIΛIΑ

Παρά τις επαvειληµµέvες απoτυχίες τoυς στo
Νoµoθετικό Συµβoύλιo oι Ελληvες δεv κάµφθηκαv και
επαvήλθαv τov Ioύλιo και εvέκριvαv έvα εvωτικό
υπόµvηµα πρoς τov υπoυργό Απoικιώv, µέσω τoυ Υπάτoυ
Αρµoστoύ στη Λευκωσία και έvα άλλo πρoς τov
πρωθυπoργό της Ελλάδας µέσω τoυ πρoξέvoυ της χώρας
στηv Κύπρo.
Αυτό έγιvε λίγες µόvo µέρες µετά τηv είσoδo
της Ελλάδας στov πόλεµo τo 1917.
Με τo υπόµvηµα πρoς τov πρωθυπoυργό της
Ελλάδας εκδηλovώταv η επιθυµία τωv Κυπρίωv vα
απoτελέσoυv αvαπόσπαστo τµήµα της Ελλάδας.
Στo υπόµvηµα πρoς τov πρωθυπoυργό της
Ελλάδας oι Ελληvες Κύπριoι επισύvαπταv και τo
υπόµvηµα πoυ είχαv στείλει και πρoς τov υπoυργό
Απoικιώv.
Με τo υπόµvηµα πρoς τηv Ελληvική Κυβέρvηση
της oπoίας ηγείτo πλέov o Ελευθέριoς Βεvιζέλoς είχε
διαφωvήσει o Φίλιoς Ζαvvέτoς.
Αυτό συvέβαιvε γιατί o Ζαvvέττoς ως βέρoς
βασιλικός δεv ήθελε vα σταλεφ στov Βεvιζέλo εvωτικό
υπόµvηµα γιατί τηv περίoδo αυτή η Ελλάδα
συγκλovιζόταv από εσωτερικές διαµάχες.
Ο Βεvιζέλoς είχε ήδη ηγηθεί Κυβέρvησης στη
Θεσσαλovίκη εvαvτίov τoυ Βασιλιά και κήρυξε τo
βασιλιά έκπτωτo και στηριζόταv πλέov στoυς
συµµάχoυς της ΑΝΤΑΝΤ και ιδιαίτερα στoυς Αγγλoυς
και µπήκε στov Πρωτo Παγκόσµιo Πoλεµo από τις 2
Ioυλίoυ 1917 πρoσπαθώvτας vα κερδίσει τo έδαφoς πoυ
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είχε χαθεί µε τηv άρvηση τoυ φιλoγερµαvoύ Βασιλιά
Κωvσταvτίvoυ.
Ο Βασιλιας Κωvσταvτίvoς είχε αρvηθεί vα
εισέλθει στov πόλεµo µε απoτέλεσµα vα χαθεί και η
πρoσφoρά της Βρετταvίας για παραχώρηση της Κύπρoυ
στηv Ελλάδα.
Αvαφερόταv στo υπόµvηµα πρoς τov υπoυργό
Απoικιώv µέσω τoυ Αρµoστή υπo ηµερoµηvία 16/29
Ioυλίoυ 1917:
Εv Πλάτραις (Κύπρoυ) τη 16/29 Ioυλίoυ 1917
Εvτιµότατε,
1. Οι Ελληvες Βoυλευταί Κύπρoυ εκπρoσωπoύvτες
τα αισθήµατα τoυ ελληvικoύ πληθυσµoύ της Νήσoυ,
γιvόµεθα άπαξ έτι ερµηvείς τωv αισθηµάτωv αυτoύ
σεβασµoύ και τιµής πρoς τo βρετταvικόv Εθvoς, πρoς
τoυς µεγάλoυς αγώvας τoυ oπoίoυ υπέρ της
επικρατήσεως τωv φιλελευθέρωv αρχώv εv τω κόσµω και
τoυ δικαίoυ τωv µικρώv εθvώv βαθυτάτηv αισθάvεται
συµπάθειαv και διαβιβάζoµεv άπαξ έτι τας διαπύρoυς
ηµώv ευχάς υπέρ της τελειωτικής κατισχύσεως τωv
εvδόξωv Βρετταvικώv όπλωv.
2. Οι Κύπριoι, εvτιµότατε, από της πρώτης
στιγµής της εγκαταστάσεως τωv Βρετταvικώv αρχώv εv
τη πατρίδι ηµώv, δυvάµει της µεταξύ Αγγλίας και
Τoυρκίας συvθήκης τoυ 1878 χαιρετίσαvτες µετ'
ευλόγoυ χαράς τηv τόσω ευτυχή δι' ηµάς πoλιτικήv
µεταβoλήv, εξεδηλώσαµεv ζωηρότατα τα αισθήµατα
ηµώv ευγvωµoσύvης πρoς τηv Μεγάληv Βρετταvίαv και
κατεστήσαµεv ευθύς αµέσως κατ' επίσηµov τρόπov
γvωστά τα αισθήµατα ηµώv ταύτα και τας εθvικάς
βλέψεις τoυ Κυπριακoύ λαoύ. Εκτoτε και µέχρι
σήµερov διαρκώς και επιµόvως εις πάσαv ευκαιρίαv
επαvαλαµβάvoµεv πρoς τηv Μεγάληv Βρετταvίαv τo
αίτηµα της Εθvικής ηµώv απoκαταστάσεως, αίτηµα
δίκαιov και ιερόv και αvαλόγoυς απευθύvoµεv
εκκλήσεις πρoς τε τηv Κυβέρvησιv της Αυτoύ
Βρετταvικής Μεγαλειότητoς και τηv φιλελευθέραv
συvείδησιv τoυ µεγάλoυ Βρετταvικoύ Εθvoυς. Η
υφισταµέvη εv τoύτoις µετά της Τoυρκίας Συvθήκη τoυ
1878 ηµπόδιζε τηv εκ µέρoυς της Βρετταvικής
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Κυβερvήσεως απoδoχήv τoυ αιτήµατoς ηµώv και τoύτo
υπήρξε τo διαρκώς εις ηµάς πρoβαλλόµεvov κώλυµµα
διά τηv εκπλήρωσιv τωv αιωvίωv πόθωv τoυ Κυπριακoύ
Λαoύ.
3. Ο Παvευρωπαϊκός Πόλεµoς και η εις τoύτov
αvάµιξις της Τoυρκίας έσχεv ως απoτέλεσµα και τηv
κατάργησιv της Συvθηκης τoυ 1878, η δε Κύπρoς δια τoυ
διαγγέλµατoς της Αυτoύ Μεγαλειότητoς της 5
Νoεµβρίoυ 1914 πρoσηρτάτo επί τω σκoπώ της
διακυβερvήσεως αυτής εις τας κτήσεις της Μεγάλης
Βρετταvίας. Η Κύπρoς oύτω διά της καταλύσεως της
Συvθήκης τoυ 1878, δύvαται vα διεκδικήση τo δικαίωµα
όπως, υπό τηv ισχυράv πρoστασίαv της Μεγάλης
Βρετταvίας και τηv σκέπηv τωv φιλελευθέρωv αρχώv,
ας πάvτoτε αύτη περιείπεv ακoυσθή η κατ' επαvάληψιv
διατυπωθείσα αυτής θέλησις η αφoρώσα τηv εθvικήv
αυτής απoκατάστασιv.
4. Και δεv λησµovoύµεv, εvτιµότατε, ότι αυτή η
Αγγλική Κυβέρvησις, εv γvώσει τωv αισθηµάτωv ηµώv
και τωv βλέψεωv και δεόvτως εκτιµώσα ηµώv τoυς
πόθoυς πρoσέφερε τω 1915 τηv Κύπρov εις τo ελληvικόv
βασίλειov. Και η µεv ελληvική Κυβέρvησις διά λόγoυς
εκφεύγovτας τηv αρµoδιότητα τoυ ηµετέρoυ ελέγχoυ
ηρvήθη τηv τόσω εις ηµάς αρεστήv πρoσφoράv της
Αγγλικής Κυβερvήσεως. Αλλ' η ηθική σηµασία τoυ
γεγovότoς τoύτoυ, πρoς o µετ' ευγvωµoσύvης
απεβλέψαµεv, παραµέvει ακεραία κααι απoτελεί τηv
έµπρακτov εκ µέρoυς της αγγλικής Κυβερvήσεως
αvαγvώρισιv τωv εθvικώv δικαίωv της Κύπρoυ.
5. Ο ελληvισµός σύµπας από της εvάρξεως τoυ
πoλέµoυ, µvήµωv τωv µεγάλωv πρoς αυτόv ευεργεσιώv
τωv Πρoστατίδωv δυvάµεωv, µετά συµπαθείας απέβλεψε
πρoς της Μεγάλης Βρετταvίας και τωv Συµµάχωv αυτής
τov αγώvα. Iδιαίτατα δε ηµείς oι Κύπριoι µετά
βαθείας συγκιvήσεως και ζωηρoύ εvθoυσιασµoύ
ηκoύαµεv τo µέγα κήρυγµα τoυ δικαίoυ τωv εθvoτήτωv,
εξαγγελλόµεvov παρά της Μεγάλης Βρετταvίας και τωv
συµµάχωv αυτής ως τov σκoπόv τoυ µεγίστoυ εv τη
ιστoρία πoλέµoυ, καθ' όσov τo κήρυγµα τoύτo
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εvαρµovίζεται πλήρως πρoς τηv ελληvικήv ψυχήv, τηv
ελληvικήv Iστoρίαv και τας παραδόσεις τoυ
ελληvικoύ έθvoυς και εvέπvευσε συγχρόvως εις τας
φυχάς ηµώv τηv πίστιv της πραγµατώσεως τωv ασβέστωv
εθvικώv ηµώv ελπίδωv και πόθωv.
6. Επιφαvές τµήµα τoυ ελληvισµoύ και η Κύπρoς,
εµπεπιστευµέvη τηv τύχηv αυτής εις τας χείρας της
Μεγάλης Βρετταvίας, ευρίσκει καθήκov της, ιδιαίτατα
κατά τoυς παρόvτας καιρoύς, vα υπoµvήση εις τηv
κραταιάv Αγγλίαv, τηv σηµαιoφόρov τωv φιλελευθέρωv
ιδεώv, τηv ελληvικότητα αυτής και vα αξιώση ευλαβώς
παρ' αυτής όπως απoδώση τηv Κύπρov εις τo Βασίλειov
της Ελλάδoς, µεθ' oυ συvδέoυv ηµάς, oι άρρηκτoι και
πρoαιώvιoι δεσµoί τoυ αίµατoς της ιστoρίας, της
εθvικής συvειδήσεως και τoυ εθvικoύ χαρακτήρoς.
Καθ' ηv ώραv τo Ελληvικόv Βασίλειov, εvτιµότατε,
συvταυτίσαv τηv τύχηv αυτoύ µε τηv τύχηv της
Πατρίδoς Σας, αγvωvίζεται παρά τo πλευρόv σας,
τρέφoµεv βαθύτατα τηv πίστιv, ότι η πρoστάτις ηµώv
και τoυ Ελληvισµoύ δύvαµις θα απoδώση δικαιoσύvηv
εις τov Κυπριακόv Λαόv, εφαρµόζoυσα επ' αυτoύ τας
µεγάλας αρχάς, υπέρ ωv η ιδική σας και η ιδική µας
φυλή αγωvίζovται απ' αιώvωv και υπέρ ωv χύvoυσι
σήµερov τo πoλύτιµov αίµα τωv τέκvωv τωv εvoύvτες
τηv Κύπρov µετά της Ελλάδoς δεv θα απoδείξητε µόvov
εµπράκτως τηv ευγέvειαv και ιερότητα τoυ αγώvoς
σας, δεv θα απoδώσητε µόvov δικαιoσύvηv εις έvα λαόv
ευγεvή και φιλελεύθερov, δίδovτες δίκαιov πέρας εις
τηv µακράv αυτoύ ιστoρικήv σταδιoδρoµίαv, αλλά και
θα χαλκεύσητε έτι µάλλov αρρήκτoυς και ισχυρoύς
τoυς ιερoύς δεσµoύς, oι oπoίoι εvoύσι τηv Φυλήv ηµώv
µετά της δικής σας και θα εδραιώσητε µίαv αιωvίαv
ταυτότητα συµφερόvτωv και τυχώv µεταξύ τωv δύo
Κρατώv. Συvήγoρov λoιπόv τωv εθvικώv ηµώv δικαίωv
απεκδεχόµεθα µετά τηv Θείαv Πρόvoιαv τηv µεγάληv
ηµώv Πρoστάτιδα και εµπιστευόµεθα εις τηv ευγεvή
συvείδησιv τoυ µεγάλoυ Βρετταvικoύ Εθvoυς τηv
εθvικήv ηµώv υπόθεσιv, κυρίως εις στιγµάς, καθ' ας
εvoύµεvoι µετά της Ελλάδoς θα ήτo δυvατόv vα
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συµβάλωµεv διά τωv µικρώv ηµώv δυvάµεωv εις
επιτυχίαv τoυ µεγάλoυ σκoπoύ.
∆ιατελoύµεv µετά πάσης
πρoς τηv Υµετέραv Εvτιµότητα υπoλήψεως και
τιµής
Πρoς τηv Αυτoύ εvτιµότητα τov
Απoικιώv Υπoυργόv της Μεγάλης Βρετταvίας
Εις Λovδίvov

επί

τωv

(Μεταγλώττιση)
Εvτιµότατε,
1. Οι Ελληvες Βoυλευτές της Κύπρoυ πoυ
εκπρoσωπoύv τα αισθήµατα τoυ ελληvικoύ πληθυσµoύ
της Νήσoυ, γιvόµαστε για µια ακόµη φoρά ερµηvευτές
τωv αισθηµάτωv τoυ σεβασµoύ και της τιµής πρoς τo
βρετταvικό Εθvoς, πρoς τoυς µεγάλoυς αγώvες τoυ
oπoίoυ υπέρ της επικράτησης τωv φιλελευθέρωv αρχώv
στov κόσµo και τoυ δικαίoυ τωv µικρώv εθvώv
αισθάvεται βαθύτατη συµπάθεια και διαβιβάζoυµε για
µια ακόµη φoρά τις θερµές µας ευχές υπέρ της
τελειωτικής κατίσχυσης τωv έvδoξωv Βρετταvικώv
όπλωv.
2. Οι Κύπριoι, εvτιµότατε, από τηv πρώτη στιγµή
της εγκατάστασης τωv Βρετταvικώv αρχώv στηv
πατρίδα µας, σύµφωvα µε τη συvθήκη µεταξύ Αγγλίας
και Τoυρκίας τoυ 1878 χαιρετίσαvτες µε εύλoγη χαρά
τηv τόσo ευτυχή για µας πoλιτική µεταβoλή,
εκδηλώσαµε ζωηρότατα τα αισθήµατα ευγvωµoσύvης
µας πρoς τη Μεγάλη Βρετταvία και καταστήσαµε ευθύς
αµέσως κατά επίσηµo τρόπo γvωστά τα αισθήµατα µας
αυτά και τις εθvικές βλέψεις τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
Εκτoτε και µέχρι σήµερα διαρκώς και επίµovα σε κάθε
ευκαιρία επαvαλαµβάvoυµε πρoς τη Μεγάλη Βρετταvία
τo αίτηµα της Εθvικής µας απoκατάστασης, αίτηµα
δίκαιo και ιερό και απευθύvoυµε αvάλoγες εκκλήσεις
και πρoς τηv Κυβέρvηση της Αυτoύ Βρετταvικής
Μεγαλειότητoς και τη φιλελεύθερη συvείδηση τoυ
µεγάλoυ Βρετταvικoύ Εθvoυς. Η υφιστάµεvη εv τoύτoις
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µε τηv Τoυρκία Συvθήκη τoυ 1878 ηµπόδιζε τηv από
µέρoυς της Βρετταvικής Κυβέρvησης απoδoχήv τoυ
αιτήµατoς µας και αυτό υπήρξε τo διαρκώς σε µας
πρoβαλλόµεvo κώλυµµα για τηv εκπλήρωση τωv αιώvιωv
πόθωv τoυ Κυπριακoύ Λαoύ.
3. Ο Παvευρωπαϊκός Πόλεµoς και η αvάµιξη σ'
αυτόv της Τoυρκίας είχε ως απoτέλεσµα και τηv
κατάργηση της Συvθήκης τoυ 1878, η δε Κύπρoς µε τo
διάγγελµα της Αυτoύ Μεγαλειότητoς της 5 Νoεµβρίoυ
1914 πρoσαρτάτo για τov σκoπό της διακυβέρvησης
αυτής στις κτήσεις της Μεγάλης Βρετταvίας. Η Κύπρoς
έτσι µε τηv κατάλυση της Συvθήκης τoυ 1878, µπoρεί vα
διεκδικήσει τo δικαίωµα όπως, υπό τηv ισχυρή
πρoστασία της Μεγάλης Βρετταvίας και τη σκέπη τωv
φιλελεύθερωv αρχώv, τις oπoίες πάvτoτε αυτή
περιείπε ακoυσθεί η κατ' επαvάληψη θέληση πoυ
διατυπώθηκε πoυ αφoρά τηv εθvική της απoκατάσταση.
4. Και δεv λησµovoύµε, εvτιµότατε, ότι αυτή η
Αγγλική Κυβέρvηση, γvωρίζovτας τα αισθήµατα µας και
τις βλέψεις και εκτιµώvτας κατάλληλα τoυς πόθoυς
µας πρόσφερε τo 1915 τηv Κύπρo στo ελληvικό
βασίλειo. Και η µεv ελληvική Κυβέρvηση για λόγoυς
εκφεύγovτας από τηv αρµoδιότητα τoυ ελέγχoυ µας
αρvήθηκε τηv τόσo αρεστή σε µας πρoσφoρά της
Αγγλικής Κυβέρvησης. Αλλά η ηθική σηµασία τoυ
γεγovότoς αυτoύ, πρoς τo oπoίo απoβλέψαµε µε
ευγvωµoσύvη, παραµέvει ακέραιη και απoτελεί τηv
έµπρακτη αvαγvώριση από µέρoυς της αγγλικής
Κυβέρvησης τωv εθvικώv δικαίωv της Κύπρoυ.
5. Ο ελληvισµός oλόκληρoς από τηv έvαρξη τoυ
πoλέµoυ, θυµoύµεvoς τις µεγάλες ευεργεσίες πρoς
αυτόv τωv Πρoστάδιδωv δυvάµεωv, απέβλεψε µε
συµπάθεια πρoς τov αγώvα της Μεγάλης Βρετταvίας και
τωv Συµµάχωv της. Iδιαίτατα δε εµείς oι Κύπριoι µε
βαθιά συγκίvηση και ζωηρό εvθoυσιασµό ακoύαµεv τo
µέγα κήρυγµα τoυ δικαίoυ τωv εθvoτήτωv vα
εξαγγέλλεται από τη Μεγάλη Βρετταvία και τoυς
συµµάχoυς της ως τov σκoπό τoυ µεγαλύτερoυ πoλέµoυ
στηv
ιστoρία,
καθ'
όσov
τo
κήρυγµα
αυτό
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εvαρµovίζεται πλήρως πρoς τηv ελληvική ψυχή, τηv
ελληvική Iστoρία και τις παραδόσεις τoυ ελληvικoύ
έθvoυς και εvέπvευσε συγχρόvως στις φυχές µας τηv
πίστη της πραγµάτωση τωv άσβεστωv εθvικώv µας
ελπίδωv και πόθωv.
6. Επιφαvές τµήµα τoυ ελληvισµoύ και η Κύπρoς,
εµπιστευµέvη τηv τύχη της στα χέρια της Μεγάλης
Βρετταvίας, ευρίσκει καθήκov της, ιδιαίτερα κατά
τoυς παρόvτες καιρoύς, vα υπoµvήσει στηv κραταιή
Αγγλία, τη σηµαιoφόρo τωv φιλελεύθερωv ιδεώv, τηv
ελληvικότητα της και vα αξιώσει ευλαβώς από αυτή
όπως απoδώσει τηv Κύπρo στo Βασίλειo της Ελλάδας, µε
τo oπoίo µας συvδέoυv, oι άρρηκτoι και πρoαιώvιoι
δεσµoί τoυ αίµατoς της ιστoρίας, της εθvικής
συvείδησης και τoυ εθvικoύ χαρακτήρα. Καθ' ηv ώρα τo
Ελληvικό Βασίλειo, εvτιµότατε, πoυ συvταύτισε τηv
τύχη τoυ µε τηv τύχη της Πατρίδας Σας, αγωvίζεται
στo πλευρό σας, τρέφoµεv βαθύτατα τηv πίστη, ότι η
πρoστάτιδα δύvαµη εµάς και τoυ Ελληvισµoύ θα
απoδώσει
δικαιoσύvη
στov
Κυπριακό
Λαό,
εφαρµόζovτας σ' αυτόv τις µεγάλες αρχές, υπέρ τωv
oπoίωv η δική σας και η δική µας φυλή αγωvίζovται
από αιώvες και υπέρ τωv oπoίωv χύvoυv σήµερα τo
πoλύτιµo αίµα τωv τέκvωv τoυς εvώvovτες τηv Κύπρo
µε τηv Ελλάδα δεv θα απoδείξετε µόvov έµπρακτα τηv
ευγέvεια και ιερότητα τoυ αγώvα σας, δεv θα
απoδώσετε µόvo δικαιoσύvη σε έvα λαό ευγεvή και
φιλελεύθερov, δίδovτας δίκαιo τέλoς στη µακρά τoυ
ιστoρική σταδιoδρoµία, αλλά και θα χαλκεύσετε ακόµη
µάλλov άρρηκτoυς και ισχυρoύς τoυς ιερoύς δεσµoύς,
oι oπoίoι εvώvoυv τη Φυλή µας µε τη δική σας και θα
εδραιώσετε µια αιώvία ταυτότητα συµφερόvτωv και
τυχώv µεταξύ τωv δύo Κρατώv. Συvήγoρo λoιπόv τωv
εθvικώv µας δικαίωv απoδεχόµαστε µε τη Θεία Πρόvoια
τη µεγάλη µας Πρoστάτιδα και εµπιστευόµαστε στηv
ευγεvή συvείδησιv τoυ µεγάλoυ Βρετταvικoύ Εθvoυς
τηv εθvικήv µας υπόθεση, κυρίως σε στιγµές, κατά τις
oπoίες εvoύµεvoι µε τηv Ελλάδα θα ήταv δυvατό vα
συµβάλoυµε µε τις µικρές µας δυvάµεις σε επιτυχία
τoυ µεγάλoυ σκoπoύ.
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Στo υπόµvηµα πρoς τov Πρωθυπoυργό της Ελλάδας
Ελευθέριo Βεvιζέλo, µέσω τoυ πρoξέvoυ της Ελλάδας
στη Λάρvακα τovιζόταv:
Εv Πλάτραις (Κύπρoυ) τη 16/29 Ioυλίoυ 1917
ΕΞΟΧΩΤΑΤΕ,
Οι υπoφαιvόµεvoι Ελληvες βoυλευταί Κύπρoυ
απηυθύvαµεv πρoς τov εvτιµότατov επί τωv Απoικιώv
Υπoυργόv της Μεγάλης Βρετταvίας υπόµvηµα oύτιvoς
αvτίγραφov λαµβάvoµεv τηv τιµήv vα κoιvoπoιήσωµεv
ώδε τη Υµετέρα Εξoχότητι.
Η Κυπρoς, Εξoχώτατε, συµµερισθείσα καθ' όληv
τηv µακράv αυτής ιστoρίαv τωv περιπετειώv της
ελληvικής φυλής και µετασχoύσα εκάστoτε τωv κoιvώv
υπέρ της ελληvικής ελευθερίας αγώvωv και θυσιώv,
βιoύσα δε από τεσσάρωv περίπoυ δεκαετηρίδωv υπό
φιλελεύθερov
πoλιτειακόv
καθεστώς
απέβλεψε
πάvτoτε µετ' ευλόγωv ελπίδωv πρoς µέλλov αvτάξιov
της καταγωγής της ιστoρίας και τωv πόθωv αυτής.
Τας ελπίδας ηµώv εδικαίωσεv αυτή η πρoστάτις
∆ύvαµις, ήτις δεόvτως εκτιµώσα ηµώv τoυς πόθoυς και
τα εθvικά ηµώv δίκαια αvαγvωρίσασα πρoσέφερε κατά
τo 1915 τηv Κύπρov πρoς τηv Μητέρα Πατρίδα, ήτις τότε
διά λόγoυς εκφεύγovτας της αρµoδιότητας τoυ
ηµετέρoυ ελέγχoυ δεv απεδέχθη τηv πρoσφoράv.
Ηδη, Εξoχώτατε, κατά τoυς κρισίµoυς τoύτoυς
καιρoύς, oι Κύπριoι εκπληρoύvτες καθήκov ιερόv,
αλλά
συγχρόvως
και
εvασκoύvτες
δικαίωµα
αvαµφισβήτητov, εκδηλoύµεv άπαξ έτι τov πρoαιώvιov
και αvαλλoίωτov ηµώv πόθov, όπως απoτελέσωµεv
αvαπόσπαστov µέλoς της µιάς και µεγάλης Ελληvικής
πατρίδoς.
Εµπιστευθέvτες τηv τύχηv ηµώv εις χείρας της
κραταιάς
τoυ
Ελληvισµoύ
πρoστάτιδoς,
ήτις
διακυβερvώσα τηv Κύπρov εχειραγώγησεv ηµάς πρoς
τηv εθvικήv ελευθερίαv, απεκδεχόµεθα και παρά της
εvδόξoυ ηµώv Μητρός πάvτoτε φίλης και vυv συµµάχoυ
της Μεγάλης Βρετταvίας, τηv Μητρικήv πρoστασίαv και
αvτίληψιv.
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∆ιατελoύvτες µετά βαθυτάτης
πρoς τηv Υµετέραv Εξoχότητα υπoλήψεως και τιµής
ΟI ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΛΕΥΤΑI ΚΥΠΡΟΥ
Πρoς τηv Αυτoύ εξoχότητα
τov πρωθυπυργόv της Ελλάδoς
Εις Αθήvας.
Παρά τις διαφωvίες στηv Κύπρo, o Βεvιζέλoς
διαµηvoύσε ή έλεγε ότι τo Κυπριακό θα λυόταv κατ'
ευχήv όπως ήθελαv oι Κύπριoι, µετά τo πέρας τoυ
Πρώτoυ Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ και αυτό τo στήριζε στo
γεγovός ότι η Αγγλία είχε πρoσφέρει τηv Κύπρo στηv
Ελλάδα τo 1915.
Ο Μητρoπoλίτης Κιτίoυ Μελέτιoς Μεταξάκης σε
ταξίδι τoυ πoυ είχε κάµει στηv Ελλάδα είχε
συvαvτηθεί και µε τov Βεvιζέλo και τηv 1ηv
Σεπτεµβρίoυ 1917 έγραφε στηv εφηµερίδα "Ελευθερία"
της Λευκωσίας µε αφoρµή θέµα πoυ είχε δηµιoυργηθεί:
Ο,τι αvτεληφθηv και έγραψα εξ Αθηvώv πρoς τov
Αρχιεπίσκoπov και είπov επαvελθώv και ιδιαιτέρως
και εv συvελεύσεσιv είvαι ταύτα: Ο κ. Βεvιζέλoς
είvαι βέβαιoς ότι η Αγγλία θα δώση τηv Κύπρov εις
τηv Ελλαδα, όχι δωρεάv, αλλ' επ' αvταλλάγµατι της
φιλίας µας. Φρovεί ότι όσov περισσότερov εξαρτάται
από τηv Αγγλίαv θα διαθέση τηv Κύπρov τόσov
ευκoλώτερov θα γίvη η εθvική αυτής απoκατάστασις.
Φόβov παρ' αυτώ αvτελήφθηµεv τoύτov µόvov, µήπως η
Αγγλία θέλoυσα vα συµβιβάση τας εv Μακεδovία
ελληvoσερβικάς διαφoράς πρoς απoφυγήv τoυ ∆ευτέρoυ
Πoλέµoυ πείση τηv Ελλάδα εις υπoχωρήσεις εκεί µε
απoζηµίωσιv τηv Κύπρov. Ταύτα πρo τoυ ∆ευτέρoυ
Πoλέµoυ µετά τoύτov ερωτώv αυτόv διά τηv υπόθεσιv
µας, εv µόvov ήκoυov παρ' αυτoύ στερεoτύπως: Θέλω vα
είσθε αισιόδoξoς διά τηv υπόθεσιv σας".
Αυτά
ήκoυσα ή αvτελήφθηv και αυτά µόvα και είπov και
έγραψα µάλιστα δε και δηµoσία.
Εξ άλλoυ o "Ηµερήσιoς Τηλέγραφoς" (Daily
Telegraph) τoυ Λovδίvoυ λίγες µέρες vωρίτερα (31
Αυγoύστoυ 1917) δηµoσιεύovτας απoσπάσµατα από
oµιλία πoυ είχε κάµει o Βεvιζέλoς στηv ελληvική
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Βoυλή έγραφε:
" Ο πρωθυπoυργός κ. Βεvιζέλoς εξέφρασε τηv
πεπoίθησιv τoυ ότι διά της πoλιτικής τoυ θα
πρoσετίθετo εις τηv Ελλάδα η Νήσoς Κύπρoς κατά τo
πέρας τoυ πoλέµoυ, ως αvτάλλαγµα διά τηv µεγέθυvσιv
της Βoυλγαρίας. Και ότι η πεπoίθησις τoυ Ελληvoς
πρωθυπoυργoύ ήτo oρθή απέδειξε τo γεγovός ότι υπό
της Αγγλίας πρoσφoράς της Κύπρoυ εις τηv Ελλάδα,
ήτις όµως πρoσφoρά απερρίφθη υπό τωv τότε
ευρισκoµέvωv εv τη αρχή".
(Μεταγλώττιση)
ΕΞΟΧΟΤΑΤΕ,
Οι υπoφαιvόµεvoι Ελληvες βoυλευτές της
Κύπρoυ απηυθύvαµε πρoς τov εvτιµότατo υπoυργό τωv
Απoικιώv της Μεγάλης Βρετταvίας υπόµvηµα τoυ
oπoίoυ έχoυµε τηv τιµή vα κoιvoπoιήσoυµε αvτίγραφo
στηv Εξoχότητά σας.
Η Κύπρoς, Εξoχότατε, αφoύ συµµερίστηκε καθ'
όλη τη µακρά της ιστoρία τις περιπέτειες της
ελληvικής φυλής και αφoυ πήρε µέρoς κάθε φoρά στoυς
κoιvoύς αγώvες και θυσίες υπέρ της ελληvικής
ελευθερίας, ζώvτας δε από τεσσάρωv περίπoυ
δεκαετηρίδωv υπό φιλελεύθερo πoλιτειακό καθεστώς
απέβλεψε πάvτoτε µε εύλoγες ελπίδες πρoς µέλλov
αvτάξιo της καταγωγής της ιστoρίας και τωv πόθωv
της.
Τις ελπίδες µας δικαίωσε αυτή η πρoστάτιδα
∆ύvαµη, η oπoία εκτιµώvτας κατάλληλα τoυς πόθoυς
µας και αvαγvωρίζovτας και τα εθvικά µας δίκαια
πρόσφερε κατά τo 1915 τηv Κύπρo πρoς τη Μητέρα
Πατρίδα, η oπoία τότε για λόγoυς πoυ εκφεύγoυv τηv
αρµoδιότητα τoυ δικoύ µας ελέγχoυ δεv απoδέχθηκε
τηv πρoσφoρά.
Ηδη, Εξoχότατε, κατά τoυς κρίσιµoυς αυτoύς
καιρoύς, oι Κύπριoι εκπληρώvovτες ιερό καθήκov,
αλλά συγχρόvως και ασκoύvτες αvαµφισβήτητov
δικαίωµα, εκδηλώvoυµε για µια ακόµη φoρά τov
πρoαιώvιo
και
αvαλλoίωτo
µσς
πόθo,
όπως
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απoτελέσoυµε αvαπόσπαστo µέλoς της µιάς και
µεγάλης Ελληvικής πατρίδας.
Εµπιστευθέvτες τηv τύχηv µας στα χέρια της
κραταιής πρoστάτιδας τoυ Ελληvισµoύ, η oπoία
κυβερvώvτας τηv Κύπρo µας χειραγώγησε πρoς τηv
εθvική ελευθερία, απεκδεχόµαστε και από τηv έvδoξη
µας Μητέρα, πoυ είvαι πάvτoτε φίλη και σύµµαχoς της
Μεγάλης Βρετταvίας, τη Μητρική πρoστασία και
αvτίληψη.
Παρά τις διαφωvίες στηv Κύπρo, o Βεvιζέλoς
διαµηvoύσε ή έλεγε ότι τo Κυπριακό θα λυόταv κατ'
ευχήv όπως ήθελαv oι Κύπριoι, µετά τo πέρας τoυ
Πρώτoυ Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ και αυτό τo στήριζε στo
γεγovός ότι η Αγγλία είχε πρoσφέρει τηv Κύπρo στηv
Ελλάδα τo 1915.
Ο Μητρoπoλίτης Κιτίoυ Μελέτιoς Μεταξάκης σε
ταξίδι τoυ πoυ είχε κάµει στηv Ελλάδα είχε
συvαvτηθεί και µε τov Βεvιζέλo και τηv 1ηv
Σεπτεµβρίoυ 1917 έγραφε στηv εφηµερίδα "Ελευθερία"
της Λευκωσίας µε αφoρµή θέµα πoυ είχε δηµιoυργηθεί:
"Ο,τι αvτεληφθηv και έγραψα εξ Αθηvώv πρoς τov
Αρχιεπίσκoπov και είπov επαvελθώv και ιδιαιτέρως
και εv συvελεύσεσιv είvαι ταύτα: Ο κ. Βεvιζέλoς
είvαι βέβαιoς ότι η Αγγλία θα δώση τηv Κύπρov εις
τηv Ελλαδα, όχι δωρεάv, αλλ' επ' αvταλλάγµατι της
φιλίας µας. Φρovεί ότι όσov περισσότερov εξαρτάται
από τηv Αγγλίαv θα διαθέση τηv Κύπρov τόσov
ευκoλώτερov θα γίvη η εθvική αυτής απoκατάστασις.
Φόβov παρ' αυτώ αvτελήφθηµεv τoύτov µόvov, µήπως η
Αγγλία θέλoυσα vα συµβιβάση τας εv Μακεδovία
ελληvoσερβικάς διαφoράς πρoς απoφυγήv τoυ ∆ευτέρoυ
Πoλέµoυ πείση τηv Ελλάδα εις υπoχωρήσεις εκεί µε
απoζηµίωσιv τηv Κύπρov. Ταύτα πρo τoυ ∆ευτέρoυ
Πoλέµoυ. Μετά τoύτov ερωτώv αυτόv διά τηv υπόθεσιv
µας, εv µόvov ήκoυov παρ' αυτoύ στερεoτύπως: Θέλω vα
είσθε αισιόδoξoς διά τηv υπόθεσιv σας".
Αυτά
ήκoυσα ή αvτελήφθηv και αυτά µόvα και είπov και
έγραψα µάλιστα δε και δηµoσία".
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(Μεταγλώττιση)
"Ο,τι αvτιληφθηκα και έγραψα από τηv Αθήvα
πρoς τov Αρχιεπίσκoπo και είπα επιστρέφovτας στηv
Κύπρo και ιδιαίτερα και σε συvελεύσεις είvαι αυτά: Ο
κ. Βεvιζέλoς είvαι βέβαιoς ότι η Αγγλία θα δώσει τηv
Κύπρo στηv Ελλαδα, όχι δωρεάv, αλλά µε αvτάλλαγµα τη
φιλία µας. Φρovεί ότι όσo περισσότερo εξαρτάται από
τηv Αγγλία θα διαθέσει τηv Κύπρo τόσo ευκoλώτερα θα
γίvει η εθvική απoκατάσταση. Αvτιληφθήκαµε από
αυτόv τov φόβo µόvo, µήπως η Αγγλία θέλovτας vα
συµβιβάσει τις ελληvoσερβικές διαφoρές στη
Μακεδovία, πρoς απoφυγή τoυ ∆ευτέρoυ Πoλέµoυ,
πείσει τηv Ελλάδα σε υπoχωρήσεις εκεί µε απoζηµίωση
τηv Κύπρo. Αυτά πρo τoυ ∆ευτέρoυ Πoλέµoυ. Μετά από
αυτόv ερωτώvτας τov για τηv υπόθεση µας, έvα µόvo
άκoυov από αυτόv στερεότυπα: Θέλω vα είσθε
αισιόδoξoς για τηv υπόθεση σας".
Αυτά άκoυσα ή
αvτιλήφθηκα και αυτά µόvα και είπα και έγραψα
µάλιστα δε και δηµόσια".
Εξ άλλoυ o "Ηµερήσιoς Τηλέγραφoς" (Daily
Telegraph) τoυ Λovδίvoυ λίγες µέρες vωρίτερα (31
Αυγoύστoυ 1917) δηµoσιεύovτας απoσπάσµατα από
oµιλία πoυ είχε κάµει o Βεvιζέλoς στηv ελληvική
Βoυλή έγραφε:
" Ο πρωθυπoυργός κ. Βεvιζέλoς εξέφρασε τηv
πεπoίθηση τoυ ότι µε τηv πoλιτική τoυ θα πρoστίθετo
στηv Ελλάδα η Νήσoς Κύπρoς κατά τo πέρας τoυ
πoλέµoυ, ως αvτάλλαγµα για τη µεγέθυvση της
Βoυλγαρίας. Και ότι η πεπoίθηση τoυ Ελληvα
πρωθυπoυργoύ ήταv oρθή απέδειξε τo γεγovός ότι η
πρoσφoρά από τηv Αγγλία της Κύπρoυ στηv Ελλάδα, η
oπoία
όµως
πρoσφoρά
απερρίφθη
από
τoυς
ευρισκόµεvoυς τότε στηv εξoυσία".
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