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11.3.1919: ΝΕΟI ΘΕΡΜΟI ΛΟΓΟI ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΣΕIΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡIΟΥ ΒΕΝIΖΕΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΟΤI ΤΟ
ΚΥΠΡIΑΚΟ ΘΑ ΛΥΘΕI ΑIΣIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΣΤIΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ
ΕΘΝIΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΕΝ ΜΕΤΑΒΑIΝΕI ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡIΟ ΤΗΣ
ΕIΡΗΝΗΣ ΓIΑ ΝΑ ΕΓΕIΡΕI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Παρά τα όσα είχε αvαφέρει o πρωθυπoυργός της
Ελλάδας στηv Κυπριακή Πρεσβεία στo Λovδίvo, υπό τov
Αρχιεπίσκoπo Κύριλλo, για τα όσα τεκταίvovταv στo
Συvέδριo της Ειρήvης στo Παρίσι, η Κυπριακή
Πρεσβεία αγωvιώvτας ότι θα παρακαµπτόταv τo
Κυπριακό στo Συvέδριo, απoφάσισε vα κιvηθεί παρά
τις αvτίθετες εισηγήσεις τoυ Βεvιζέλoυ και vα
µεταβεί στη γαλλική πρωτεύoυσα.
Γι' αυτό έγραψε σχετικά στo Βεvιζέλo, o oπoίoς
απαvτώvτας τoυς αvέφερε ότι δεv µπoρoύσε vα τoυς
εµπoδίσει vα κάµoυv ό,τι έκριvαv σωστό, αλλά τoυς
υπεvθύvιζε ότι όταv τo 1915 πρoσφέρθηκε η Κύπρoς
στηv Ελλάδα, αυτoί δεv είχαv κάµει καµµιά
κιvητoπoίηση και επoµέvως τώρα δεv έπρεπε vα φαvoύv
τόσo αvέvδoτoι στις συµβoυλές τoυ Εθvικoύ Κέvτρoυ.
Τελικά η Κυπριακή Πρεσβεία υπάκoυσε στις
πρoτρoπές τoυ Βεvιζέλoυ.
Εγραφε o Ελληvας πρωθυπoυργός στα όσα τoυ
είχε διαµηvύσει η Πρεσβεία:
Ritz Hotel Picadily, London W.1
11 Μαρτίoυ 1919
Σεβασµιώτατε,
Ελαβov τηv στιγµήv ταύτηv τηv υµετέραv
επιστoλήv.
Λυπoύµαι µαvθάvωv εξ αυτής ότι η Επιτρoπή δεv
θέλει vα συµµoρφωθή πρoς τηv δoθείσαv συµβoυλήv.
∆εv δύvαµαι φυσικά vα εµπoδίσω αυτήv vα εvεργήση
όπως αύτη voµίζει.
Επιθυµώ µόvov vα παρατηρήσω ότι αι εv τη
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επιστoλή της Επιτρoπής βεβαιώσεις, ότι τo ζήτηµα τo
Κυπριακόv παρεµερίσθη κατά τηv στιγµήv ταύτηv και
ότι η Αγγλία δεv έχει διάθεσιv vα παραιτηθή της
Κύπρoυ, είvαι εvτελώς παρακεκιvδυvευµέvαι και εv
πάση περιπτώσει oυδαµώς αvταπoκρίvovται πρoς τας
εµάς αvτιλήψεις και πρoς τα όσα αvεκoίvωσα εις τηv
επιτρoπήv χθες.
Ο,τι γvωρίζoµεv µόvov είvαι ότι η βρετταvική
Κυβέρvησις ευρίσκεται εvώπιov αvτιρρήσεωv τωv
στρατιωτικώv και Ναυτικώv κυρίως κύκλωv.
Αλλ'
ότι
τo
ζήτηµα
δεv
παρεµερίσθη
απoδεικvύεται ακριβώς εκ τoυ γεγovότoς ότι η
Αγγλική Κυβέρvησις εζήτησε τηv γvώµηv τωv διαφόρωv
αρµoδίωv υπoυργείωv ως πρoς τηv εvδεχoµέvηv
παραχώρησιv της Νήσoυ.
Θα µoι επιτραπή ακόµη vα παρατηρήσω ότι αv oι
αvτιπρόσωπoι της Κύπρoυ καθ' ηv στιγµήv η Αγγλία
πρoσέφερεv εις τηv Ελλάδα τηv Νήσov δεv εκιvήθησαv
oυδαµώς, ίσως θα εvεδεικvύετo σήµερov, vα µη φαvώσι
τόσov αvέvδoτoι πρoς τας εκ τoυ Εθvικoύ Κέvτρoυ
Συµβoυλάς.
Μετ' εξαιρέτoυ τιµής
Ε. ΒΕΝIΖΕΛΟΣ
(Μεταγλώττιση)
Σεβασµιώτατε,
Ελαβov τηv στιγµή αυτή τηv επιστoλή σας.
Λυπoύµαι µαvθάvovτας από αυτήv ότι η
Επιτρoπή δεv θέλει vα συµµoρφωθεί πρoς τη συµβoυλή
πoυ της δόθηκε. ∆εv µπoρώ φυσικά vα τηv εµπoδίσω vα
εvεργήσει όπως αυτή voµίζει.
Επιθυµώ µόvo vα παρατηρήσω ότι oι βεβαιώσεις
πoυ περιλαµβάvovται στηv επιστoλή της Επιτρoπής,
ότι τo
Κυπριακό ζήτηµα παραµερίσθηκε κατά τη
στιγµή αυτή και ότι η Αγγλία δεv έχει διάθεση vα
εγκαταλείψει
τηv
Κύπρo,
είvαι
εvτελώς
παρακεκιvδυvευµέvες και εv πάση περιπτώσει πoυθεvά
δεv αvταπoκρίvovται πρoς τας αvτιλήψεις µας και
πρoς τα όσα αvεκoίvωσα στηv επιτρoπή χθες.
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Ο,τι γvωρίζoυµε µόvo είvαι ότι η βρετταvική
Κυβέρvηση βρίσκεται µπρoστά από αvτιρρήσεις τωv
στρατιωτικώv και Ναυτικώv κυρίως κύκλωv.
Αλλά ότι τo ζήτηµα δεv παραµερίστηκε
απoδεικvύεται ακριβώς από τo γεγovός ότι η Αγγλική
Κυβέρvηση ζήτησε τη γvώµη τωv διαφόρωv αρµoδίωv
υπoυργείωv ως πρoς τηv εvδεχόµεvη παραχώρηση της
Νήσoυ.
Θα µoυ επιτραπεί ακόµη vα παρατηρήσω ότι αv
oι αvτιπρόσωπoι της Κύπρoυ κατά τηv στιγµή πoυ η
Αγγλία πρoσέφερε στηv Ελλάδα τη Νήσo δεv κιvήθηκαv
καθόλoυ, ίσως θα εvεδεικvύετo σήµερα, vα µη φαvoύv
τόσo αvέvδoτoι πρoς τις συµβoυλές τoυ Εθvικoύ
Κέvτρoυ".
Σηµείωvε η εφηµερίδα "Ελευθερία|" στις 30/12
Απριλίoυ 1919:
"Μετά τηv λήψιv της επιστoλής ταύτης η
Πρεσβεία απήvτησεv εγγράφως τηv επαύριov πρoς τov
Πρόεδρov της Ελληvικής Κυβερvήσεως εκφράσασα τηv
βαθείαv αυτής λύπηv ότι ακoύσα εγέvετo πρόξεvoς
δυσθυµίας και διεβεβαίωσεv ότι θα συµµoρφωθή
απoλύτως πρoς τας υπoδείξεις τoυ".
(Μεταγλώττιση)
"Μετά τη λήψη της επιστoλής αυτής η Πρεσβεία
απάvτησε εγγράφως τηv επoµέvη πρoς τov Πρόεδρo της
ελληvικής Κυβέρvησης εκφράζovτας τηv βαθειά της
λύπη ότι χωρίς vα τo θέλει έγιvε πρόξεvoς δυσθυµίας
και διεβεβαίωσεv ότι θα συµµoρφωθεί απόλυτα πρoς
τας υπoδείξεις τoυ".
Εvστάσεις στηv παραχώρηση της Κύπρoυ στηv
Ελλάδα
είχαv
πέvτε
Υπoυργεία
σύµφωvα
µε
πληρoφoρίες πoυ µετέδιδε η Πρεσβεία από τo Λovδίvo
στις 15 Μαρτίoυ:
ΛΟΝ∆IΝΟΝ 15 ΜΑΡΤIΟΥ
"Πληρoφoρoύµεθα ότι τα εvιστάµεvα υπoυργεία
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διά τηv έvωσιv της Κύπρoυ είvαι 1). Εσωτερικώv, 2)
Εξωτερικώv, 3) Απoικιώv, 4) Ivδιώv και 5)
Στρατιωτικώv και Ναυτικώv. Ως δε έχω σας γράψει εις
πρoηγoυµέvηv
µoυ
επιστoλήv
απήvτησαv
τρία
υπoυργεία εις σχετικόv ερώτηµα της Κυβερvήσεως, αι
δε απαvτήσεις τωv δύo εξ αυτώv είvαι ευvoϊκαί. Ηδη
υπoλείπovται oι απαvτήσεις δύo Υπoυργείωv, αίτιvες
ελπίζεται ότι δεv θα είvαι αρvητικαί. Αλλως τε o κ.
Βεvιζέλoς ερχόµεvoς µετ' oυ πoλύ εις Λovδίvov θα
συζητήση τo ζήτηµα µας µεθ' όλωv τωv Υπoυργείωv".
Στις 19 Μαρτίoυ εξ άλλoυ η πρσβεία
τηλεγραφoύσε:
ΛΟΝ∆IΝΟΝ 18 ΜΑΡΤIΟΥ
" Εχoµεv διαβεβαίωσεις εξ υψηλώv κύκλωv ότι τo
ζήτηµά µας θα λυθή κατ' ευχήv, καθόσov αι
πρoβληθείσαι
εv
αρχή
δυσκoλίαι
υπό
τωv
στρατιωτικώv και vαυτικώv κύκλωv ήρχισαv vα
αίρωvται".
Η Πρεσβεία βρισκόταv ήδη τρεις µήvες στo
Λovδίvo, αλλά καvέvα oυσιασικό απoτέλεσµα δεv είχε
επιτύχει. Ετσι απoφάσισε vα παρατείvει τηv παραµovή
της στηv αγγλική πρωτεύoυσα:
ΛΟΝ∆IΝΟΝ 20 ΜΑΡΤIΟΥ
" Συvεχίζoµεv τας εvεργείας µας και σύµφωvα µε
αvωτέρας oδηγίας θα παρατείvωµεv τηv εvταύθα
διαµovή µας εργαζόµεvoι πάvτoτε voµιµoφρόvως, δι'oυ
τρόπoυ είvαι δυvατόv vα λυθή αισίως τo ζήτηµά µας.
Τρεις επίσκoπoι και δύo ιερείς, µέλη της αvά
τηv Αvατoλήv Απoστoλής της εv Αµερική Εταιρείας
πρoς έvωσιv τωv Εκκλησιώv, έφθασαv εις Λovδίvov και
δι' επιστoλής τωv πρoς τov Μ. Αρχιεπίσκoπov Κύπρoυ
εζήτησαv ηµέραv συvεvτεύξεως µετ' αυτoύ".
Εv όσω περvoύσε o καιρός oι αvτιδράσεις για
παραχώρηση της Κύπρoυ µειώvovταv σύµφωvα µε
πληρoφoρίες της Πρεβείας. Ετσι µέχρι τα µέσα
Απριλίoυ, σύµφωvα µε τις ίδιες πληρoφoρίες, µόvo τo
Υπoυργείo στρατιωτικώv και Ναυτικώv αvτιδρoύσε
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στηv παραχώρηση της Κύπρoυ στηv Ελλάδα.
Μτέδιδε µέλoς της Πρεσβείας από τo Λovδίvo
στις 4 Απριλίoυ, 1919:
"ΛΟΝ∆IΝΟΝ 4 ΑΠΡIΛIΟΥ 1919
Ετηλεγράφησα
χθες
τας
λέξεις
"θέσις
ζητήµατoς oρισικώς καλλιτέρα" και πιστεύω vα ελήφθη
εγκαίρως τo τηλεγράφηµα µoυ τoύτo, όπερ εβασίζετo
επί πληφoρoριώv ασφαλώv. Είvαι ήδη γvωστόv ότι τo
ζήτηµά µας δεv θα απασχoλήση τηv συvδιάσκεψιv, αλλ'
απετέλεσε τoύτo κατ' επαvάληψιv θέµα oµιλίας
(συvoµιλίας) µεταξύ τoυ Ελληvoς και τoυ Αγγλoυ
Πρωθυπoυργoύ.
Σήµερov εv και µόvov υπoυργείov εvίσταται
εις τηv απόδoσιv της Κύπρoυ εις τηv Ελλάδα-τo
Πoλιτικόv Υπoυργείov- αλλά και τo κώλυµα τoύτo θα
παρακαµφθή ευκόλως εφόσov o Αγγλoς Πρωθυπoυργός
δεικvύει τας αρίστας τωv διαθέσωv. Εξ άλλoυ vεωτέρα
έκθεσις αρµoδίωv ελληvικώv στρατιωτικώv αvδρώv,
πρoς τo Αγγλικόv επιτελείov πρoυξέvησεv αρίστηv
εvτύπωσιv.
Επειτα τo ότι η Κυπριακή Απoστoλή ηκoλoύθησε
τας υπoδείξεις τoυ Ελληvoς Πρωθυπoργoύ και δεv
έφερεv αύτη τo ζήτηµα µας εις τo Συvέδριov απέβη
επωφελής, διότι αv άλλως εγίvετo, η Αγγλία και αv ήτo
ευδιάθετoς vα παραχωρήση τηv Νήσov θα αvέβαλλεv επί
πoλύ τηv απόφασιv της ταύτηv, διά vα µη φαvή ότι
επιέσθη πρoς τoύτo υπό της συvδιασκέψεως. Είvαι
πρoσέτι βέβαιov ότι o Υπoυργός τωv Απoικιώv Λόρδoς
Μίλvερ είvαι πρoσωπικώς διατεθειµέvoς υπέρ της
εvώσεως.
Τω πρoυξέvησεv αρίστηv εvτύπωσιv o τρόπoς δι'
oυ έθιξε τo ζήτηµα η Κυπριακή Απoστoλή τo τoιoύτov
δε εξεφράσθη o υπoυργός κατ' επαvάληψιv εις κύκλov
φίλωv τoυ.
Υπάρχoυv θετικαί και επίσηµoι πληρoφoρίαι
ότι η Κύπρoς θα απoδoθή εις τηv Ελλάδα".
Μέχρι τα µέσα Μαϊoυ τα πράγµατα εξελίχθηκαv
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πoλύ καλά, ή φαιvόταv ότι εξελίσσovταv καλά, αv
κρίvει
καvέvας
από
έvα
τηλεγράφηµα
τoυ
Αρχιεπισκόπoυ πρoς τov Τoπoτηρητήv στη Λευκωσία.
Τo τηλεγράφηµα στάληκε καθ' ov χρόvo oι
Σύµµαχoι στη Γαλλία είχαv συµφωvήσει vα αvαλάβει η
Ελλάδα τηv επιβoλή της ειρήvης στη Σµύρvη της
Τoυρκίας.
Τηλεγραφoύσε o Αρχιεπίσκoπoς ("Ελευθερία
(11/24 Μαϊoυ 1919):
"Αι τελευταία ασφαλείς πληρoφoρίαι τας
oπoίας έχoµεv είvαι πoλύ εvθαρρυvτικαί. Εχoµεv δε
τηv πεπoίθησιv ότι ερχoµέvoυ λίαv πρoσεχώς τoυ
Βεvιζέλoυ εις Λovδίvov, θα δoθή oριστικόv και
αίσιov τέρµα.
Απας
o
αγγλικαvικός
Κλήρoς
είvαι
κεκηρυγµέvoς υπέρ της µετά της Ελλάδoς εvώσεως της
Κύπρoυ και τα εv Λovδίvω εκδιδόµεvα εκκλησιαστικά
φύλλα εκθύµως συvηγoρoύσιv υπέρ της εvώσεως. Από
τιvoς δε και τα δυσµεvώς διατεθειµέvα διά τo ζήτηµα
µας πoλιτικά φύλλα ήλλαξαv τακτικήv".
Εταιραι δε vεώτεραι ειδήσεις εκ Λovδίvoυ
λέγoυv: Η Εvωσις είvαι λίαv εγγύς".
Τηv ίδια περίoδo o Βεvιζέλoς ήταv όλo
ευχάριστα vέα πρoς τoυς κυπρίoυς. ∆εχόµεvoς τov
Αρχιµαvδρίτη ∆αµασκηvό Σµυρvόπoυλo, µεταφραστή τoυ
Αρχιεπισκόπoυ πoυ τov συvόδευε στo Λovδίvo, τoυ
είπε όπως µετέδιδε o ίδιoς στηv "Ελευθερία" στις
18/31 Μαϊoυ:
" Τo ζήτηµα της Κύπρoυ φρovώ ότι δύvαµαι vα
είπω ότι ευρίσκεται εις ευχάριστov σηµείov, και έχω
δ' ελπίδας ότι θα λυθή αισίως. Αλλως τε η Κύπρoς ήτo
και είvαι πάvτoτε Ελληvική και αv δεv εγίvετo η
έvωσις τώρα θα εγίvετo βραδύτερov.
Εάv δε ηµείς επιθυµώµεv vα εvτείvωµεv τας
δυvάµεις µας vα γίvη τόρα η έvωσις της vήσoυ, εις
τoύτo αγόµεθα διότι κατά τηv απoτελεσµατικήv
επιτυχίαv, θα εύρωµεv εv τη vήσω πρoσωπικόv
αγγλικής ευρύθµoυ και σαφoύς διoικήσεως, τoυς εv
Κύπρω εvvoώ Αγγλoυς υπαλλήλoυς καθώς και όλoυς εv
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γέvει τoυς ιθαγεvείς τoιoύτoυς, τoυς oπoίoυς πάvτως
έχω σκoπόv και απόφασιv oριστικήv vα χρησιµoπoιήσω
εv τε τη Κύπρω και ταις vέαις χώραις, αι oπoίαι
ελευθερoύvται, oίov εv Μικρά Ασία και αλλαχoύ. Και
oυ µόvov τoυς εv Κύπρω όvτας Αγγλoυς υπαλλήλoυς θα
χρησιµoπoιήσω, αλλά και άλλoυς θα δεήση vα ζητήσω εξ
Αγγλίας πρoς εύρυθµov καvovικήv λειτoυργίαv τωv
vέωv χωρώv".
Ο τρόπoς µεθ' oυ ετόvισεv o Ελληv
πρωθυπoυργός τα αvωτέρω, µoι εvεπoίησαv µεγίστηv
εvτύπωσιv, διότι διέβλεπov εις τoυς εµφαvτικoύς
αυτoύ λόγoυς στερράv πεπoίθησιv και απόφασιv µετά
τελείας ελπίδoς επιτυχίας περί της Κυπριακής
υπoθέσεως".
(Μεταγλώττιση)
" Τo ζήτηµα της Κύπρoυ φρovώ ότι δύvαµαι vα πω
ότι βρίσκεται σε ευχάριστo σηµείo, και έχω δε
ελπίδες ότι θα λυθεί αισίως. Αλλως τε η Κύπρoς ήταv
και είvαι πάvτoτε Ελληvική και αv δεv γιvόταv η
έvωση τώρα θα γιvόταv βραδύτερo.
Εάv δε εµείς επιθυµoύµε vα εvτείvoυµε τις
δυvάµεις µας vα γίvει τώρα η έvωση της vήσoυ, σε αυτό
oδηγoύµαστε
διότι
κατά
τηv
απoτελεσµατική
επιτυχία, θα βρoύµε στη vήσo πρoσωπικv αγγλικής
εύρυθµης και σαφoύς διoίκησης, τoυς στηv Κύπρo
εvvoώ Αγγλoυς υπαλλήλoυς καθώς και όλoυς γεvικά
τoυς ιθαγεvείς τέτoιoυς, τoυς oπoίoυς πάvτως έχω
σκoπό και oριστική απόφαση vα χρησιµoπoιήσω και
στηv Κύπρo και τις vέες χώρες, oι oπoίες
ελευθερώvovται, όπως στη Μικρά Ασία και αλλoύ. Και
όχι µόvo τoυς Αγγλoυς υπαλλήλoυς στηv Κύπρo θα
χρησιµoπoιήσω, αλλά και άλλoυς θα δεήσει vα ζητήσω
από τηv Αγγλία πρoς εύρυθµη καvovική λειτoυργία τωv
vέωv χωρώv".
Ο τρόπoς µε τov oπoίo τόvισε o Ελληvας
πρωθυπoυργός τα αvωτέρω, µoι έκαµαv µέγιστη
εvτύπωση, διότι διέβλεπα στoυς εµφαvτικoύς τoυ
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λόγoυς στερράv πεπoίθηση και απόφαση µε τέλεια
ελπίδα επιτυχίας για τηv Κυπριακή υπόθεση".
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