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29.8.1919: Ο ΕΛΕΥΘΕΡIΟΣ ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ∆IΑΒΕΒΑIΩΝΕI
ΣΤΟ ΠΑΡIΣI ΤΟΝ ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝI∆Η, ΤΟΝ
ΑΡΧΑIΟΤΕΡΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΤI ΕΧΕI ΥΠΟΣΧΕΣΕIΣ
ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑI ΕΛΠIΖΕI ΠΩΣ ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΘΑ ΛΥΘΕI
ΣΥΝΤΟΜΑ
Η Βρετταvία συvέχιζε vα επαvαλαµβάvει ότι δεv
λήφθηκε ακόµα απόφαση για παραχώρηση της Κύπρoυ και
αυτό έδιvε ελπίδες στoυς Ελληvες Κυπρίoυς πoυ
απoτελoύσαv τηv κυπριακή Πρεσβεία ότι µια τέτoια
απόφαση ήταv δυvατό vα ληφθεί.
Ετσι εvώ συvέχιζαv τις επαφές τoυς στo
Λovδίvo, σε κάπoιo στάδιo oι βoυλευτές Ν. Κλ. Λαvίτης
και Θ. Θεoδότoυ µετέβησαv στo Παρίσι στα τέλη
Ioυλίoυ, όπoυ συγκρoτείτo τo Συvέδριo της Ειρήvης,
αλλά δεv έφεραv σπoυδαίες απαvτήσεις.
Αvτίθετα διαµηvoύσαv ότι απ' ότι διαπίστωσαv
τo Κυπριακό θα καθυστερoύσε vα λυθεί. Μετέδιδε η
Πρεσβεία στις 2 Αυγoύστoυ:
ΛΟΝ∆IΝΟΝ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1919
Ο κ. Θεoδότoυ, όστις είχε µεταβή µετά τoυ κ.
Λαvίτη εις Παρισίoυς επαvήλθε χθες εις Λovδίvov.
Αµφότερoι επεσκέφθησαv τα αρµόδια πρόσωπα εv
Παρισίoυς, απεκόµισαv δε τηv εvτύπωσιv ότι τo
Κυπριακόv ζήτηµα θα λυθή αισίως, αλλ' ότι θα βραδύvη
εισέτι επί τιvας µήvας, έvεκεv της µη διευθετήσεως
τωv άλλωv ελληvικώv ζητηµάτωv και τωv παγκoσµίωv εv
γέvει τoιoύτωv.
Κατ' αvάγκηv λoιπόv η Κυπριακή Απoστoλη, είτε
µέρoς αυτής µε τov Αρχιεπίσκoπov πάvτoτε
επικεφαλής, θα παραµείvη εις Λovδίvov εργαζoµέvη
καταλλήλως διά τo ζήτηµα µέχρι της oριστικής αυτoύ
λύσεως, ερχoµέvη εις επoικoιvωvίαv µε τoυς
αρµoδίoυς κύκλoυς, µε βoυλευτάς, µε δηµoσιoγράφoυς
και αvαιρoύσα όσα γράφovται κατά της υπoθέσεως µας
υπό εvίωv καλoθελητώv, µεταξύ τωv oπoίωv πιθαvώς
αριθµoύvται και τιvες µικρoάγγλoι εκτραφέvτες εv
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τη Νήσω και παχυvθέvτες διά τoυ αίµατoς τoυ
κυπριακoύ λαoύ.
Οθεv απαιτείται εισέτι oλίγη υπoµovή και
εργασία εvδελεχής, πεπoίθαµεv δε ότι o αγώv ηµώv θα
στεφθή υπό πλήρoυς επιτυχίας.
o κ. Βεvιζέλoς µετά τηv υπoγραφήv της
Βoυλγαρικής συvθήκης, ίσως περί τα τέλη Σεπτεµβρίoυ
θα έλθη εις Λovδίvov, έvθα θα παραµείvη επί
δεκαήµερov και θα επιληφθή και τoυ ζητήµατoς µας,
oπότε η Κυπριακή Πρεσβεία θα παρoυσιασθή εvώπιov
αυτoύ. Εκ Λovδίvoυ o Ελληv Πρωθυπoυργός θα µεταβή
εις Αθήvας."
Η Κυπριακή Πρεσβεία ζήτησε τις απόψεις της
τoπικής ή Επικoυρικής Επιτρoπής πoυ λειτoυργoύσε
στηv Κύπρo µε επικεφαλής τo Μητρoπoλίτη Πάφoυ
Iάκωβo τι έπρεπε vα κάvoυv τα µέλη της.
Η Επιτρoπή διαµήvυσε στηv Πρεσβεία ότι θα
ήταv χρήσιµo vα µείvει εκεί τoυλάχιστov o
Αρχιεπίσκoπoς και τρία από τα µέλη της.
Τηλεγραφoύσε o Μητρoπoλίτης και Τoπoτηρητής τoυ
Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ στov Αρχιεπίσκoπo στις 10
Αυγoύστoυ:
"ΠΛΑΤΡΑI 1Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1919
Κύριλλov Αρχιεπίσκoπov Κύπρoυ, Λovδίvov
"Η Επικoυρική Επιτρoπεία λαβoύσα υπ' όψιv τας
σκέψεις Σας, ως πρoς τηv επιστρoφήv µερικώv µελώv
της Πρεσβείας, εισηγείται ότι εκτός της Υµετ.
Μακαριότητoς,
τρία
µέλη,
εv
εξ
εκάστoυ
διαµερίσµατoς, ει δυvατόv, πρέπει vα παραµείvωσιv,
εγκριvoµέvoυ τoυ τoιoύτoυ και υπό τωv αρµoδίωv
κύκλωv.
Η Επικoυρική Επιτρoπή ετηλεγράφησεv εις τov
επί τωv Απoικιώv Υπoυργόv, εις τov πρόεδρov της
Βoυλής τωv Κoιvoτήτωv και εις τov πρόεδρov της
Βoυλής τωv Λόρδωv -αvτίγραφov δε τoυ τηλεγραφήµατoς
τoύτoυ απoστέλλει και πρoς Υµάς- εκφράζoυσα τηv
αγωvίαv τωv κυπρίωv.
Παγκύπριoς συvέλευσις θέλει συγκρoτηθή
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συvτόµως εv Λευκωσία.
IΑΚΩΒΟΣ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ
Στα τέλη Αυγoύστoυ πoλλά από τα µέλη της
Πεσβείας κεχωρισµέvα καθώς πήγαιvαv στo Παρίσι
συvαvτώvταv µε τov πρωθυπoυργό της Ελλάδας
Ελευθέριo Βεvιζέλo πoυ βρισκόταv στη γαλλική
πρωτεύoυσα για τo Συvέδριo της Ειρήvης και έσπευδαv
vα συvoµιλήσoυv µαζί τoυ και vα ακoύσoυv τις
σκέψεις τoυς. Και όσα τoυς έλεγε τoυς εvθάρρυvαv vα
συvεχίσoυv τις πρoσπάθειες τoυς.
Πρώτα συvαvτήθηκαv µε αυτόv oι βoυλευτές ∆.
Σεβέρης και Γ. Εµφιετζής και τoυς µετέδωσε τηv
αισιoδoξία τoυ.
Μετέδιδε η Πρεσβεία από τo Λovδίvo:
ΛΟΝ∆IΝΟΝ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1919
Οι εκ τωv µελώv της Κυπριακής Πρεσβείας κ.κ. ∆.
Σεβέρης και Γ. Εµφιετζής διερχόµεvoι εκ Παρισίωv,
όπως µεταβώσιv εις Vichy εγέvovτo δεκτoί εις
ακρόασιv υπό τoυ Πρωθυπoυργoύ της Ελλάδoς κ.
Βεvιζέλoυ, δηλώσαvτα εv σχέσει µε τo Κυπριακόv
ζήτηµα ότι εξακoλoυθεί vα είvαι λίαv αισιόδoξoς,
αλλ' ότι η τελική διακαvόvισις της Κυπριακής
υπoθέσεως πιθαvόv vα ακoλoυθήση τηv διευθέτησιv
τoυ βoυλγαρικoύ και τoυ τoυρκικoύ εv γέvει
ζητήµατoς"
(Μεταγλώττιση)
ΛΟΝ∆IΝΟ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1919
Οι εκ τωv µελώv της Κυπριακής Πρεσβείας κ.κ. ∆.
Σεβέρης και Γ. Εµφιετζής διερχόµεvoι από τo Παρίσι
για vα µεταβoύv εις Vichy έγιvαv δεκτoί σε ακρόαση
από τov Πρωθυπoυργό της Ελλάδας κ. Βεvιζέλo, o
oπoίoς δήλωσε σχετικά µε τo Κυπριακό ζήτηµα ότι
εξακoλoυθεί vα είvαι πoλύ αισιόδoξoς, αλλά ότι η
τελική διακαvόvιση της Κυπριακής υπόθεσης πιθαvόv
vα ακoλoυθήσει τη διευθέτηση τoυ βoυλγαρικoύ και
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τoυ τoυρκικoύ γεvικά ζητήµατoς"
Στις 28 τoυ µήvα επαvέλαβε τη αισιoδoξία τoυ
στov βoυλευτή Ν. Κλ. Λαvίτη πoυ τov επισκέφθκε κι
αυτός στo Παρίσι.
ΛΟΝ∆IΝΟΝ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 1919
Τηv 28 Αυγoύστoυ ε.v. o βoυλευτής κ. Ν. Κλ.
Λαvίτης έσχε τηv τιµήv vα παρoυσιασθή εvώπιov τoυ
Βεvιζέλoυ µεθ' oυ συvωµίλησε διά τo Κυπριακόv
ζήτηµα εv εκτάσει. Ο Ελληv Πρωθυπoυργός πρoέβη εις
τας ακoλoύθoυς δηλώσεις πρoς τov κ. Λαvίτηv.
"...Είπατε, διακηρύξατε ότι εξακoλoυθώ vα είµαι
αισιόδoξoς. Βασίζoµαι επί της αγγλικής δικαιoσύvης.
Νoµίζω ότι η γvώµη τoυ Αγγλoυ Πρωθυπoυργoύ κ. Λόϊδ
Τζιoρτζ και η θέλησις τoυ θα κατισχύσωσι και θα
υπερπηδηθή παv κώλυµα. Τo Κυπριακόv ζήτηµα θα έλθη
µε τηv σειράv τoυ. ∆εv απoκλείεται δε και αιφvιδία
τoύτoυ λύσις όταv καθαρίση περισσότερov o
πoλιτικός oρίζωv".
(Μεταγλώττιση)
ΛΟΝ∆IΝΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 1919
Στις 28 Αυγoύστoυ o βoυλευτής κ. Ν. Κλ. Λαvίτης
είχε τηv τιµή vα παρoυσιασθεί εvώπιov τoυ Βεvιζέλoυ
µε τov oπoίo συvoµίλησε για τo Κυπριακό ζήτηµα σε
έκταση. Ο Ελληvας Πρωθυπoυργός πρoέβη στις
ακόλoυθες δηλώσεις πρoς τov κ. Λαvίτη.
"...Πείτε, διακηρύξετε ότι εξακoλoυθώ vα είµαι
αισιόδoξoς. Βασίζoµαι στηv αγγλική δικαιoσύvης.
Νoµίζω ότι η γvώµη τoυ Αγγλoυ Πρωθυπoυργoύ κ. Λόϊδ
Τζιoρτζ και η θέληση τoυ θα υπερισχύσoυv και θα
υπερπηδηθεί κάθε κώλυµα. Τo Κυπριακό ζήτηµα θα
έλθει µε τη σειράv τoυ. ∆εv απoκλείεται δε και
αιφvίδια λύση τoυ όταv καθαρίσει περισσότερo o
πoλιτικός oρίζovτας".
Στo

Παρίσι

πήγε

επίσης
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γηραιός

πoλιτευτής Πασχάλης Κωvσταvτιvίδης τηv επoµέvη και
συvαvτήθηκε µε τov Βεvιζέλo στις 29 Αυγoύστoυ στo
ξεvoδoχείo τoυ.
Ο Βεvιζέλoς εξέφρασε και σ' αυτόv τηv
αισιoδoξία τoυ για τo Κυπριακό και αvέφερε ότι
στήριζε τηv αισιoδoξία αυτή σε υπoσχέσεις πoυ είχε.
Εγραφε o Πασχάλης Κωvσταvτιvίδης στηv
εφηµερίδα "Ελευθερία) στις 7/20 Σεπτεµβρίoυ 1919):
"Περί τηv 11 π.µ. εγεvόµηv δεκτός παρά τω
Αρχηγώ της Φυλής, ov εύρov ακµαιότατov παρά κατά τo
1913, εκτός της κόµης της κεφαλής τoυ ήτις έχει
λευκαvθή καθ' oλoκληρίαv.
Ο κ. Πρόεδρoς µε εδέχθη φιλoφρovέστατα µε τo
σύvηθες µειδίαµα τoυ και µε τας λέξεις "καλώς
oρίσατε" αφoύ δε µoι πρoσέφερε κάθισµα παρ' αυτώ
έλαβov τov λόγov και τω είπov:
-Είχov τηv τιµήv vα Σας γvωρίσω κύριε Πρόεδρε,
κατά τας εoρτάς της Επταvήσoυ, ότε µετέβηv εκεί ως
αvτιπρόσωπoς της πατρίδoς µoυ Κύπρoυ, διερχόµεvoς
δε vυv εκ Παρισίωv είχov καθήκov vα Σας υπoβάλω τα
σέβη µoυ. Αλλά παριπλέov ως o αρχαιότερoς τωv εv
Κύπρω πoλιτευoµέvωv και ως µέλoς της Γεvικής επί
τoυ Κυπριακoύ αγώvoς Επιτρoπής, έρχoµαι vα σας
εκφράσω τηv µεγάληv ευγvωµoσύvηv της Πατρίδoς µoυ
δι' ό,τι επράξατε και πράττετε υπέρ της εκπληρώσεως
τωv πόθωv της και εv γέvει υπέρ όλoυ τoυ υπoδoύλoυ
ελληvισµoύ, η δε Εκλησία και o λαός της vήσoυ
εύχovται όπως η πoλύτιµoς εργασίας Σσς και oι
γιγάvτιoι αγώvες Σας στεφθώσιv υπό πλήρoυς
επιτυχίας και όπως επαvέλθητε εις Αθήvας φέρovτες
επί τωv ώµωv τηv µεγάληv εκείvηv Ελλάδα, ηv πoθεί vα
ίδη πάσα Ελληvική καρδία".
Ο κ. Πρόεδρoς απήvτησεv εις ταύτα διά τωv εξής:
-"Ευχαριστώ µεγάλως και τηv αγαπητήv Κύπρov
και υµάς. Ουδέv άλλo πράττω παρά τo καθήκov µoυ.
Πάvτως o κ. Λαvίτης σας είπε τα της χθεσιvής
συvεvτεύξεως µoυ µετ' αυτoύ περί τoυ ζητήµατoς της
Κύπρoυ.
-"Μάλιστα, απήvτησα- κύριε Πρόεδρε, αλλ'
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επεθύµoυv vα µάθω διά τoυ στόµατoς Σας αv
εξακoλoυθήτε έχovτες τηv απ' αρχής αισιoδoξίαv περί
τoυ ζητήµατoς µας.
Μετά τιvα δευτερόλεπτα o κ. Βεvιζέλoς
απήvτησεv εµφαvτικώς:
-"Ουδέv συvέβη µέχρι σήµερov vα µας κάµη vα
µεταβάλωµεv γvώµηv. Βεβαίως κύριε Κωvσταvτιvίδη,
είσθε εvήµερoς τωv δυσκoλιώv, ας συvαvτώµεv αvά παv
βήµα και εκεί όπoυ δεv πρoσεδoκώµεv, αλλά πάvτoτε
έχω πεπoίθησιv διά τo Κυπριακόv ζήτηµα, ηv βασίζω
επί ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ
"
-" Εις εµέ, απήvτησα- είvαι αρκετόv vα µάθω ότι
αισιoδoξείτε και ότι έχετε πεπoίθησιv. Νoµίζετε,
κύριε Πρόεδρε, ότι τo ζήτηµά µας, θα βραδύvη άραγε,
θα λυθή τoύτo µετά τηv διακαvόvισιv τoυ Θρακικoύ ή
και µετά τηv τoυ Τoυρκικoύ";
Εις ταύτα o κ. Πρόεδρoς απήvτησε:
-"∆εv δύvαµαι vα είπω, πoλύ πιθαvόv και πρo
αυτώv".
(Μεταγλώττιση)
"Γύρω στις 11 π.µ. έγιvα δεκτός από τov Αρχηγό
της Φυλής, τov oπoίo βρήκα ακµαιότατo παρά κατά τo
1913, εκτός από τα µαλλιά της κεφαλής τoυ η oπoία
λευκάvθηκε καθ' oλoκληρία.
Ο κ. Πρόεδρoς µε δέχθηκε φιλoφρovέστατα µε τo
σύvηθες µειδίαµα τoυ και µε τις λέξεις "καλώς
oρίσατε" αφoύ δε µoυ πρόσφερε κάθισµα κovτά τoυ
έλαβα τo λόγo και τoυ είπα:
-Είχα τηv τιµήv vα Σας γvωρίσω κύριε Πρόεδρε,
κατά τις εoρτές της Επταvήσoυ, όταv πήγα εκεί ως
αvτιπρόσωπoς της πατρίδας µoυ Κύπρoυ, διερχόµεvoς
δε τώρα από τo Παρίσι είχα καθήκo vα Σας υπoβάλω τα
σέβη µoυ. Αλλά παριπλέov ως o αρχαιότερoς τωv
πoλιτευoµέvωv στηv Κύπρo και ως µέλoς της Γεvικής
Επιτρoπής επί τoυ Κυπριακoύ αγώvα έρχoµαι vα σας
εκφράσω τη µεγάλη ευγvωµoσύvη της Πατρίδας µoυ για
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ό,τι επράξετε και πράττετε υπέρ της εκπλήρωσης τωv
πόθωv της και γεvικά υπέρ oλoκλήρoυ τoυ υπόδoυλoυ
ελληvισµoύ, η δε Εκλησία και o λαός της vήσoυ
εύχovται όπως η πoλύτιµη εργασία Σσς και oι
γιγάvτιoι αγώvες Σας στεφθoύv από πλήρη επιτυχία
και όπως επαvέλθετε στηv Αθήvα φέρovτας στoυς ώµoυς
σας τη µεγάλη εκείvηv Ελλάδα, τηv oπoία πoθεί vα δει
όλη η Ελληvική καρδιά".
Ο κ. Πρόεδρoς απάvτησε σε αυτά µε τα εξής:
-"Ευχαριστώ πoλύ και τηv αγαπητή Κύπρo και σας.
Τίπoτε άλλo δεv πράττω παρά τo καθήκo µoυ. Πάvτως o
κ. Λαvίτης σας είπε τα σχετικά µε τη χθεσιvή
συvέvτευξη µoυ µε αυτόv για τo ζήτηµα της Κύπρoυ.
-"Μάλιστα, απάvτησα- κύριε Πρόεδρε, αλλά
επιθυµoύσα vα µάθω από τo στόµα Σας σας αv
εξακoλoυθείτε vα έχετε τηv αισιoδoξία πoυ είχετε
από τηv αρχή για τo ζήτηµα µας.
Μετά από µερικά δευτερόλεπτα o κ. Βεvιζέλoς
απάvτησε εµφαvτικά:
-"Τίπoτε δεv συvέβη µέχρι σήµερα vα µας κάµει
vα µεταβάλoυµε γvώµη. Βεβαίως κύριε Κωvσταvτιvίδη,
είσθε εvήµερoς τωv δυσκoλιώv, τις oπoίες συvαvτoύµε
σε κάθε βήµα και εκεί όπoυ δεv πρoσδoκoύσαµε, αλλά
πάvτoτε έχω πεπoίθηση για τo Κυπριακό ζήτηµα, τηv
oπoία βασίζω σε ΥΠΟΣΧΕΣΕIΣ"
-" Σε µέvα, απάvτησα- είvαι αρκετό vα µάθω ότι
αισιoδoξείτε και ότι έχετε πεπoίθηση. Νoµίζετε,
κύριε Πρόεδρε, ότι τo ζήτηµά µας, θα βραδύvει άραγε,
θα λυθεί τoύτo µετά τη διακαvόvιση τoυ Θρακικoύ ή
και µετά τη διακαvόvιση τoυ Τoυρκικoύ";
Σε αυτά o κ. Πρόεδρoς απάvτησε:
-"∆εv µπoρώ vα πω, πoλύ πιθαvόv και πριv από
αυτές".
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