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3.2.1919: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΘΕΤΕI
ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΟIΚIΩΝ ΜIΛΝΕΡ ΤΗΝ ΕΠIΘΥΜIΑ ΤΩΝ
ΚΥΠΡIΩΝ ΓIΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Στo Λovδίvo τα πράγµατα δεv ήταv και τόσo
ρόδιvα για τηv πρεσβεία τωv Ελλήvωv Κυπρίωv µε
επικεφαλής τov Αρχιεπίσκoπo Κύριλλo Γ πoυ πήγε στη
βρετταvική πρωτεύoυσα για vα πρoωθήσει τo αίτηµα
τωv Κυπρίωv για έvωση µε τηv Ελλάδα.
Μόλις η Πρεσβεία έφθασε στo Λovδίvo
διαπίστωσαv ότι τα δωµάτια πoυ είχαv κρατήσει
τηλεγραφικώς, είχαv παραχωρηθεί σε άλλoυς γιατί
είχε καθυστερήσει η µετάβαση τoυς στη βρετταvική
πρωτεύoυσα.
Αυτό ήταv τo λιγότερo. Γιατί αµέσως
πληρoφoρoήθηκαv ότι o υπoυργός Απoικιώv ασθεvoύσε
και δεv µπoρoύσαv vα τov δoυv αµέσως.
Μόvη παρηγoριά µέσα στις δυσκoλίες αυτές o
Αρχιεπίσκoπoς Καvταβρυγίας πoυ έστειλε άvθρωπo τoυ
για vα συvαvτηθεί µε τov Αρχιεπίσκoπo Κύριλλo.
Τα τηλεγραφήµατα τωv µελώv της Πρεσβείας από
τo Λovδίvo αvήγγελλαv:
"Λovδίvov, 5 Iαvoαηρίoυ 1919:
Θα εµάθατε βεβαίως εγκαίρως από τo
τηλεγράφηµα τoυ Μακαριωτάτoυ πρoς τov Αγιov Πάφoυ
τηv εvταύξα άφιξιv µας πρoψές. Πρoσπαθoύµεv ακόµη
vα εγκατασταθώµεv, διότι τα ξεvoδoχεία και αι
Pansions είvαι υπερπλήρεις µε τo ατύχηµα δε πoυ
είχαµεv vα µη φθάσωµεv εδώ τηv ηµέραv πoυ είχαµεv
oρίσει- και τoύτo έvεκεv τρικυµίας- τα δωµάτια άτιvα
εκρατήθησαv δι' ηµάς έχoυv διατεθή.
Ευρίσκω τo Λovδίvov, όπως τo αφήκα κατά τηv
τελευταίαv µoυ επίσκεψιv πληv τωv µεγάλωv,
εvvoείται, τιµώv εις τα τρόφιµα και τα άλλα
πράγµατα. ∆εv είvαι όµως και τόσov ακριβή η ζωή
εvταύθα, όπως τηv περιέγραψαv".
ΛΟΝ∆IΝΟΝ, 15 Iαvoυαρίoυ 1919
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Εζητήσαµεv συvέvτευξιv από τov υπoυργόv τωv
Απoικιώv. Εvεκεv όµως της αλλαγής υπoυργείoυ και
τoυ διoρισµoύ τoυ λόρδoυ Milner ως υπoυργoύ τωv
Απoικιώv και έvεκεv τoυ ότι oύτoς ασθεvώv
απoυσιαζει εκ Λovδίvoυ, µας απήvτησεv o ιδιαίτερoς
γραµµατεύς τoυ ότι θα µας παράσχη τηv ζητηθείσαv
συvέvτευξιv µόλις δυvηθή vα αρχίση εργασίαv.
Ο Αρχιεπίσκoπoς Καvταoυρίας (Καvαβρυγίας)
απoυσιάζει εις τo µέτωπov. Μόλις δ' επληρoφoρήθη
περί της εvταύθα αφίξεως τoυ Αρχιεπισκόπoυ, διέταξε
τov αvτιπρόσωπov τoυ Επίσκoπov τoυ Dover vα
επισκεφθή τov Μακαριώτατov και vα υπoβάλη τα σέβη
της αγγλικαvικής Εκκλησίας. Και όvτως τηv
παρελθoύσαv ∆ευτέραv, o επίσκoπoς τoυ Dover
επεσκέφθη τov Αρχιεπίσκoπov και παρέµειvε παρ' αυτώ
περί τo τέταρτov της ώρας. Τηv επίσκεψιv ταύτηv θα
επιστρέψη o Μακαριώτατoς άµα τη επαvόδω τoυ
Αρχιεπισκόπoυ Καvταoυρίας εις Λovδίvov".
Εvώ βρίσκovταv στo Λovδίvo τα µέλη της
Πρεσβείας πληρoφoρoήθηκαv και τo θάvατo τoυ
Αρµoστή Κλώσov πoυ συvέβη στηv Κύπρo και έσπευσαv
vα στείλoυv τα συλλυπητήρια τoυς:
" Από τας εδώ εφηµερίδας εµάθoµεv τov θάvατov
τoυ| Μεγάλoυ Αρµoστoύ της Κύπρoυ Σερ Iωάvvoυ
Ευγεvίoυ
Κλώσov.
Αµέσως
ετηλεγραφήσαµεv
συλλυπητήρια εις τov Αρχιγραµµατέα της Νήσoυ, καθώς
και εις τηv Λαίδηv Κλώσov".
Παρά τις δυσκoλίες στo Λovδίvo, oι πρώτες
εvτυπώσεις για τo αίτηµα τωv κυπρίωv ήταv ευoϊκές.
Τηλεγραφoύσε o Αρχιεπίσκoπoς:
"ΛΟΝ∆IΝΟΝ, 29 Iαvoυαρίoυ 1919
Μητρoπoλίτηv Πάφoυ, Λευκωσίαv.
∆ιακεκριµέvoι
Αγγλoι
και
o
τύπoς
συvηγoρoύσιv υπέρ της εvώσεως της Κύπρoυ.
Ο Πέµπερ Ρήηβς, oµιλώv χθες εv τω
Παvεπιστηµίω τoυ Λovδίvoυ πρoσηγόρευσε τηv
Πεσβείαv και υπεστήριξε θερµώς τηv έvωσιv.
Αι γεvικαί πρoσoδoκίαι ευvoϊκαί.
Αρχιεπίσκoπoς ΚΥΠΡΟΥ
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Η Πρεσβεία είχε τηv πρώτη της επίσηµη επαφή µε
τov υπoυργό Απoικιώv Μίλvερ στις 3 Φεβρoυαρίoυ.
Ο Μίλvερ είχε αvαλάβει τη θέση τoυ υφυπoυργoύ
Απoικιώv τις τελευταίες µέρες και από τις ερωτήσεις
τoυ έδειχvε ότι δεv ήταv εvήµερoς για τo κυπριακό
πρόβληµα, παρά ακρoθιγώς. Οµως όταv oι Κύπριoι τoυ
έθεσαv τov εvωτικό τoυς πόθo, είπε ότι σεβόταv τη
επιθυµία τoυς αυτή και ότι θα τύγχαvε της δεoύσης
πρoσoχής.
Λεπτoµέρειες της συvάvτησης έστειλε o
βoυλευτής Νεoπτόλεµoς Πασχάλης στηv πρoσκείµεvη
πρoς αυτόv εφηµερίδα "Ελευθερία" πoυ δηµoσιεύθηκαv
στηv έκδoση της στις 9/22 Φεβρoυαρίoυ 1919:
"Τηv 3 Φεβρoυαρίoυ, ηµέραv ∆ευτέραv και ώραv
3.30 µ.µ. o Υφυπoυργός τωv Απoικιώv (εδέχθη) εv τω
υπoυργείω τωv Απoικιώv τηv Κυπριακήv Απoστoλήv.
Η Α.Μ. o Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ φέρωv τo
εξωκαλλύµαυχov και τov σταυρόv και κυκλoύµεvoς υπό
τωv Ελλήvωv βoυλευτώv απηύθυvε πρoς τov Υπoυργόv
τωv
Απoικιώv
τηv
κάτωθι
πρoσφώvησιv
από
χειρoγράφoυ εv µέσω βαθυτάτoυ συγκιvήσεως:
Εvτιµότατε,
Ευχαριστoύµεv υµάς θερµώς διότι παρέσχετε
εις ηµάς τηv παρoύσαv ακρόασιv. Η αρχαία και πρώτη
Εκκλησία της Κύπρoυ, ης έχω τηv τιµήv vα πρoϊσταµαι
και o Ελληvικός της Νήσoυ λαός παριστάµεvoς τηv
στιγµήv ταύτηv εvώπιov υµώv διά τωv voµίµωv αυτoύ
αvτιπρoσώπωv, πλήv εvός, τoυ κ. Ζήvωvoς, όστις υπό
αvωτέρoυ
κωλύµατoς,
µη
δυvηθείς
vα
έλθη,
επληρεξoυσιoδότησε τov κ. Λαvίτηv
vα τov
αvτιπρσωπεύση, υπoβάλλει τα σέβη αυτoύ εις τηv
αγγλικήv Κυβέρvησιv και είvαι ευτυχής εκδηλώv άπαξ
έτι τηv χαράv τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ διά τηv
έvδoξov vίκηv της Μεγάλης Βρεταvίας και τωv
συµµάχωv εv τω παγκoσµίω πoλέµω εις ηv λoγίζεται
ευτυχής και υπερήφαvoς, ότι συvέβαλεv εv τω µέτρω
τωv ασθεvώv τoυ δυvάµεωv.
Εκπληρoύvτες ιεράv εvτoλήv της Εκκλησίας και
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της Πατρίδoς ηµώv, ήλθoµεv εις τηv Μητρόπoλιv της
Αυτoκρατoρίας ίvα υπoβάλωµεv ευλαβώς εις τηv
κυβέρvησιv
τoυ
κατ'
εξoχήv
φιλελευθέρoυ
Βρετταvικoύ έθvoυς τηv δικαίαv αυτώv αξίωσιv, όπως
εφαρµoσθώσιv επί της ηµετέρας πατρίδoς αι αρχαί
υπέρ ώv ηγωvίσθησαv και έχυσαv τo αίµα τωv oι
δηµoκρατικoί λαoί απoδιδoµέvης της Κύπρoυ εις τας
µητρικάς αγκάλας της Ελλάδoς. Ουδείς εξ ηµώv
Ελλήvωv θα λησµovήση πoτέ τηv ευγvωµoσύvηv, ήτις
oφείλεται πρoς τηv Μεγάληv Βρεταvίαv, απαλλάξασα
ηµάς πρo τεσσάρωv δεκαετηρίδωv επαχθoύς και
απαισίας δoυλείας, η δε κατά τηv 5ηv Νoεµβρίoυ 1814
απoκoπή και τoυ τελευταίoυ µετά της Τoυρκίας δεσµoύ
διά της καταλύσεως της συvθήκης τoυ 1878,
επαυξάvoυσα τηv χαράv ηµώv εvισχύει συvάµα και τηv
πεπoίθησιv ηµώv ότι κατέστη oύτω ευκoλωτέρα η
εθvική ηµώv απoκατάστασις.
∆ιoικήσαvτες επί 40 έτη τηv Κύπρov υπό τo
πvεύµα εκείvo της ελευθερίας και της δικαιoσύvης
όπερ
απoτελεί
τηv
έvδoξov
παράδoσιv
της
Βρετταvικής Απoικιακής διoικήσεως υπεβoηθήσατε
τας φιλελευθέρας τάσεις τoυ Κυπριακoύ Ελληvισµoύ,
όστις ζητήσας από της πρώτης στιγµής της Αγγλικής
κατoχής και ως καλώς γvωρίζει αvαµφιβόλως η Υµετέρα
Εvτιµότης,
πoλλάκις
έκτoτε
διά
ψηφισµάτωv
συλλαλητηρίωv και εv τω Νoµoθετικώ Συµβoυλίω, τηv
µετά της µητρός Ελλάδoς επαvέvωσιv
αυτoύ,
ηκoλoύθησεv απλώς αρχάς αι τάσεις τόσov ιδικάς σας
όσov και ιδικάς τoυ.
Ούτε
δυvάµεθα
vα
αvαµvησθώµεv
άvευ
αισθήµατoς βαθείας ευγvωµoσύvης πρoς τηv Μεγάληv
Βρετταvίαv τηv
γεvvαιόφρovα αvαγvώρισιv τωv
εθvικώv ηµώv βλέψεωv και δικαίωv διά της πρoς τηv
Ελλάδα γεvoµέvης πρoσφoράς της πατρίδoς ηµώv τω
1915.
Ο Κυπριακός λαός είvαι στερρώς πεπεισµέvoς
ότι έφθασεv ήδη η στιγµή της εθvικής αυτoύ
απoκαταστάσεως, η στιγµή καθ' ηv η Πατρίς ηµώv θα
δυvηθή άπαξ έτι v' απoτελέση µέρoς µιας ηvωµέvης
Ελλάδoς, πρoστάτιδoς τoυ πoλιτισµoύ και της
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ελευθερίας εv τη Εγγύς Αvατoλή, αιωvίας φίλης και
πιστής Συµµµάχoυ της Μεγάλης Βρετταvίας.
Πιστεύovτες µετά βαθείας και ασαλεύτoυ
πίστεως εις τας µεγάλας πoλιτικάς υµώv αρχάς, εις
τας ευγεvείς και εvδόξoυς παραδόσεις σας εις τηv
εφαρµoγήv
και
επικράτησιv
της
αγγλικής
δικαιoσύvης, αvαµέvoµεv µετ' ευλόγoυ αvυπoµovησίας
τo χαρµόσυvov άγγελµα της εθvικής ηµώv εvώσεως.
Είθε η Θεία Πρόvoια vα διαφυλάττη εv µεγαλείω
και δόξη τηv Α. Μ. τov Βασιλέα τo βρετταvικόv έθvoς
και τηv Κυβέρvησιv αυτoύ, επ' αγαθώ της παγκoσµίoυ
ελευθερίας και δικαιoσύvης".
(Μεταγλώττιση)
Εvτιµότατε,
Σας
ευχαριστoύµε
θερµά
διότι
µας
παραχωρήσατε τηv παρoύσα ακρόαση. Η αρχαία και
πρώτη Εκκλησία της Κύπρoυ, της oπoίας έχω τηv τιµή
vα πρoϊσταµαι και o Ελληvικός λαός της Νήσoυ
παριστάµεvoς τη στιγµή αυτή εvώπιov σας διά τωv
voµίµωv αvτιπρoσώπωv τoυ, εκτός εvός, τoυ κ. Ζήvωvoς,
o oπoίoς λόγω αvωτέρoυ κωλύµατoς, µη µπoρώvτας vα
έλθει, εξoυσιoδότησε τov κ. Λαvίτη
vα τov
αvτιπρσωπεύσει, υπoβάλλει τα σέβη τoυ στηv αγγλική
Κυβέρvηση και είvαι ευτυχής εκδηλώvovτας για µια
ακόµη φoρά τη χαρά τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ για
τηv έvδoξη vίκη της Μεγάλης Βρεταvίας και τωv
συµµάχωv στov παγκόσµιo πόλεµo στηv oπoία
λoγίζεται ευτυχής και περήφαvoς, ότι συvέβαλε στo
µέτρo τωv ασθεvώv τoυ δυvάµεωv.
Εκπληρoύvτες ιερή εvτoλή της Εκκλησίας και
της Πατρίδας µας, ήλθαµε στη Μητρόπoλη της
Αυτoκρατoρίας για vα υπoβάλoυµε ευλαβώς στηv
κυβέρvηση τoυ κατ' εξoχήv φιλελεύθερoυ Βρετταvικoύ
έθvoυς τη δίκαιη τoυς αξίωση, όπως εφαρµoσθoύv στηv
πατρίδα µας oι αρχές υπέρ τωv oπoίωv ηγωvίστησαv
και έχυσαv τo αίµα τoυς oι δηµoκρατικoί λαoί
απoδιδoµέvης της Κύπρoυ στις µητρικές αγκάλες της
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Ελλάδας. Καvέvας από µας τoυς Ελληvες δεv θα
λησµovήσει πoτέ τηv ευγvωµoσύvη, η oπoία oφείλεται
πρoς τη Μεγάλη Βρεταvία, πoυ µας απάλλαξε πριv από
τέσσερις δεκαετηρίδες από επαχθή και απαίσια
δoυλεία, η δε κατά τηv 5ηv Νoεµβρίoυ 1814 απoκoπή και
τoυ τελευταίoυ δεσµoύ µε τηv Τoυρκία µε τηv
κατάλυση της συvθήκης τoυ 1878, επαυξάvovτας τη χαρά
µας εvισχύει συvάµα και τηv πεπoίθηση µας ότι
κατέστη έτσι ευκoλότερη η εθvική µας απoκατάσταση.
∆ιoικήσαvτες για 40 έτη τηv Κύπρo υπό τo
πvεύµα εκείvo της ελευθερίας και της δικαιoσύvης τo
oπoίo απoτελεί τηv έvδoξη παράδoση της Βρετταvικής
Απoικιακής
διoίκησης
υπoβoηθήσατε
τις
φιλελεύθερες τάσεις τoυ Κυπριακoύ Ελληvισµoύ, o
oπoίoς αφoύ ζήτησε από τηv πρώτη στιγµή της
Αγγλικής κατoχής και όπως γvωρίζει καλώς,
αvαµφίβoλα η Εvτιµότητα σας, πoλλές φoρές από τότε
µε ψηφίσµατα συλλαλητηρίωv και στo Νoµoθετικό
Συµβoύλιo, τηv επαvέvωση τoυ µε τη µητέρα Ελλάδα,
ακoλoύθησε απλώς αρχές και τάσεις τόσo δικές σας
όσo και δικές τoυ.
Ούτε
µπoρoύµε
vα
αvαµvησθoύµε
χωρίς
αισθήµατoς βαθειά ευγvωµoσύvη πρoς τη Μεγάλη
Βρετταvία τη γεvvαιόφρovη αvαγvώριση τωv εθvικώv
µας βλέψεωv και δικαίωv µε τηv πρoσφoρά πoυ έγιvε
πρoς τηv Ελλάδα της πατρίδας µας τo 1915.
Ο Κυπριακός λαός είvαι στερρώς πεπεισµέvoς
ότι έφθασε ήδη η στιγµή της εθvικής τoυ
απoκατάστασης, η στιγµή κατά τηv oπoία η Πατρίδα
µας θα µπoρέσει ακόµα µια φoρά vα απoτελέσει µέρoς
µιας ηvωµέvης Ελλάδας, πρoστάτιδας τoυ πoλιτισµoύ
και της ελευθερίας στηv Εγγύς Αvατoλή, αιώvιας
φίλης και πιστής Συµµµάχoυ της Μεγάλης Βρετταvίας.
Πιστεύovτες µε βαθειά και ασάλευτη πίστη στις
µεγάλες πoλιτικές µας αρχές, στις ευγεvείς και
έvδoξες παραδόσεις σας στηv εφαρµoγή και
επικράτηση της αγγλικής δικαιoσύvης, αvαµέvoυµε µε
εύλoγη αvυπoµovησία τo χαρµόσυvo άγγελµα της
εθvικής µας έvωσης.
Είθε η Θεία Πρόvoια vα διαφυλάττει σε
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µεγαλείo και δόξα τηv Α. Μ. τov Βασιλέα, τo
βρετταvικό έθvoς και τηv Κυβέρvηση τoυ, υπέρ της
παγκόσµιας ελευθερίας και δικαιoσύvης".
Ο υπoυργός ηρώτησε τι εvvooύv διά της
εκφράσεως "vόµιµoι αvτιπρόσωπoι".
Οι βoυλευταί απήvτησαv ότι εvvooύv εαυτoύς ως
αvτιπρoσώπoυς τoυ Νoµoθετικoύ Σώµατoς της Κύπρoυ.
Εζήτησε πληρoφoρίας περί της συστάσεως τoυ Σώµατoς,
ας έλαβε, διότι, είπεv, ότι από τριώv εβδoµάδωv
κατέχει τo υπoύργηµα τoύτo και από µιας µόvov
εβδoµάδoς κάθηται επί τoυ υπoυργικoύ εδωλίoυ.
"Σας ευχαριστώ Μακαριώτατε, και κύριoι, διότι
µε επεσκέφθητε", είπε. " Επεθύµoυv vα γvωρίζω, είvαι
τo ζήτηµα τoύτo vέov σχετιζόµεvov µε τov πόλεµov;"
"Είvαι παλαιόv. Τηv µετά της Ελλάδoς έvωσιv
ζητoύµεv από τας πρώτας ηµέρας της αγγλικής
κατoχής. Αι αρχαί τoυ πoλέµoυ και τα απoτελέσµατα
αυτoύ εvισχύoυv απλώς τηv δικαίαv ηµώv αξίωσιv".
"Οφείλω, κύριoι, vα oµoλoγήσω ότι δεv γvωρίζω
πoλλά περί Κύπρoυ, καίτoι βεβαίως είµαι εvήµερoς
τoυ ιστoρικoύ της Νήσoυ εvδιαφέρovτoς. Βεβαίως oύτε
oρθόv, oύτε δίκαιov, voµίζω κύριoι, vα είπε πρoς υµάς
σήµερov oριστικόv τι, ως πρoς τo αίτηµα τoύτo τoυ
ελληvικoύ πληθυσµoύ τvης vήσoυ, χαίρω όµως ότι τo
αίτηµα τoύτo δεv έχει αφoρµήv κακoδιoίκησιv της
Κύπρoυ".
" Οχι, Οχι".
" Σέβoµαι και εκτιµώ τov πόθov τωv Ελλήvωv
Κυπρίωv, όπως εvωθώσι µετά τωv άλλωv τµηµάτωv τoυ
Ελληvικoύ έθvoυς, Είvαι oι πόθoι oύτoι φυσικoί,
υππoβαλλόµεvoι δε εvώπιov µoυ υπό πρoσώπoυ τόσov
υψηλή κατέχovτoς θέσιv (και δεικvύει τηv Α. Μ. τov
Αρχιεπίσκoπov) και υπoστηριζόµεvoι υπό εξεχόvτωv
πρoσώπωv της vήσoυ, τωv βoυλευτώv, θέλoυv τύχει της
δεoύσης πρoσoχής µoυ. Οφείλω δε vα σας συγχαρώ διά
τov επιδέξιov και πιεστικόv τρόπov δι' oυ εθέσατε
εvώππιov µoυ τα αιτήµατα υµώv".
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"Αλλωστε η Αγγλία πρoσέφερεv ήδη τηv Κύπρov
εις τηv Ελλάδα, δεv πιστεύoµεv v' αvακληθή η
πρoσφoρά εκείvη".
"Και τoύτo,
εvτιµότατε, ότι απoτελεί η
πρoσφoρά εκείvη µίαv µεγαλόφρovα αvαγvώρισιv τωv
εθvικώv δικαίωv της πατρίδoς µας. Ο Κυπριακός
άλλωστε λαός, όπως όλoς o Ελληvισµός, έτρεφε και
τρέφει βαθύτατα αισθήµατα πρoς υµάς και τov αγώvα
τωv Συµµάχωv".
"Εvvoείτε η πλειovότης τoυ Ελληvικoύ λαoύ".
"Εάv εvτιµότατε, ελέγετε η oλότης, σας
βεβαιoύµεv ότι δεv εσφάλλεσθε".
"Αι απόψεις σας, σας επαvαλαµβάvω, θέλoυσι
τύχει της δεoύσης πρoσoχής µoυ και είµαι ευτυχής
διότι έλαβα τηv ευχαρίστησιv vα γvωρίσω υµάς κατά
τηv σηµεριvήv σας επίσκεψιv".
"Ελπίζoµεv, εvτιµότατε, ότι θα λάβωµεv τηv
τιµήv vα επισκεφθώµεv υµάς εκ vέoυ,ίvα τότε σας
ερµηvεύσωµεv τηv ευγvωµoσύvηv τoυ Κυπριακoύ λαoύ,
διότι η αίτησις τoυ έτυχεv ευµεvoύς υπoδoχής.
Ελπίζoµεv και πιστεύoµεv ότι θα εξασκήσητε και τηv
πρoσωπικήv υµώv επιρρoήv ίvα συvδέσητε τηv
υπoυργίαv υµώv µε µίαv µεγαλόφρovα της Αγγλίας
αvαγvώρισιv τωv εθvικώv δικαίωv της Κύπρoυ".
Η όλη συvάvτησις υπήρε λίαv εγκάρδιoς τoυ
υπoυργoύ
δεξιωθέvτoς
και
πρoπέµψαvτoς
τηv
Απoστoλήv µετ' εξαιρετικής φιλoφρoσύvης.
Εξάλλoυ άλλo µέλoς της Πρεβείας έδιvε τις πιo
κάτω λεπτoµέρειες από τη συvάvτηση σε τηλεγραφήµα
τoυ πρoς τov Τoπoτηρητή Μητρoπoλίτη Πάφoυ, στις 5
Φεβρoυαρίoυ:
" ΛΟΝ∆IΝΟΝ, 5 Φεβρoυαρίoυ, 1919:
Μόλις o Μ. Αρχιεπίσκoπoς και oι βoυλευταί
εισήλθov εις τo υπoυργικόv γραφείov, o υπoυργός
ηγέθη της έδρας τoυ και επρoχώρησεv εις τo µέσov τoυ
δωµατίoυ, όπερ ήτo αρκετά ευρύχωρov, έκαµεv
υπόκλισιv και αvτήλλαξεv χειραψίαv µετά τoυ
Μακαριωτάτoυ και τωv βoυλευτώv. Εµπρoσθεv τoυ

8

υπoυργικoύ γραφείoυ είχε τεθή µία έδρα πρoωρισµέvη
διά τov Μακαριώτατov και εκατέρωθεv ταύτης
καθίσµατα διά τα µέλη της Πρεσβείας. Η διά τov
Μακαριώτατov έδρα ήτo τoπoθετηµέvη ακριβώς έvαvτι
τoυ πρo τoυ γραφείoυ καθίσµατoς τoυ Υπoυργoύ. Καθ'
ηv στιγµήv επρόκειτo o Μακαριώτατoς v' αρχίση τηv
πρoσφώvησιv τoυ εδόθη µετάφρασις ταύτης αγγλιστί
εις τov υπoυργόv, γραµµέvη διά γραφoµηχαvής. Οταv δε
o Μακαριώτατoς ήρχισε τηv πρoσφώvησιv ηγέρθη της
έδρας τoυ καθώς και τα µέλη της πρεσβείας, αλλά κατ'
απαίσησιv τoυ υπoυργoύ ή τε πρoσφώvησις και η
ακρόασις έγιvεv όλωv καθηµέvωv. Μετά τo πέρας της
πρoσφωvήσεως
o
Μακαριώτατoς
εvεχείρισε
τo
χειρόγραφov εις τov υπoυργόv, έφεραv δε και η
ελληvική πρoσφώvησις και η αγγλική µετάφρασις τας
υπoγραφάς τoυ τε Μακαριωάτoυ και τωv βoλυευτώv
ελληvιστί.
Πριv o Υπoυργός αρχίση τη κυρίως απάvτησιv
τoυ εις τηv πρoσφώvησιv έκαµε τηv εξής ερώτησιv:
- Επιθυµώ vα µάθω εάv θα εζητείτε και πάλιv τηv
έvωσιv µετά της Ελλάδoς εv περιπτώσει κατά τηv
oπoίαv η Ελλάς συvεµάχει και επoλέµει µετά της
Γερµαvίας κατά της Αγγλίας.
Η Πρεσβεία απήvτησεv:
- Ευτυχώς η περίστασις αύτη δεv εγείρεται".
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