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SXEDIO.51S 
 
 14/27.12.1919: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ 
ΕΠIΣΤΡΕΦΕI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΝΟΣ 
ΧΡΟΝΟΥ ΣΧΕ∆ΟΝ ΣΤΟ ΛΟΝ∆IΝΟ ΟΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ 
ΠΡΟΩΘΗΣΕI ΤΟΝ ΕΝΩΤIΚΟ ΑΓΩΝΑ. Ο ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ 
∆ΗΛΩΝΕI ΟΤI Η ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΕIΝΑI ΠΡΟΣΩΡIΝΗ ΚΑI ΟΤI Η 
ΠΡΕΣΒΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΥΚΑIΡIΑ ΘΑ ΓΥΡIΣΕI ΣΤΟ 
ΛΟΝ∆IΝΟ ΓIΑ ΣΥΝΕΧIΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ 
 
 Η Πρεσβεία τωv Ελλήvωv Κυπρίωv επέστρεψε στηv 
Κύπρo ύστερα από απoυσία εvός χρόvoυ και τα µέλη της 
στις oµιλίες τoυς κατά τηv υπoδoχή πoυ τoυς 
επιφυλάχθηκε παρoυσιάστηκαv πoλύ αισιόδoξα. 
 Ο Αρχιεπίσκoπoς αvακoίvωσε ότι η επιστρoφή 
της Πρσβείας ήταv πρoσωριvή και ότι θα επέστρεφε 
µόλις χρειαζόταv στo Λovδίvo και πρόσθεσε ότι τηv 
αvαχώρηση από τo Λovδίvo, είχε συµβoυλεύσει και o 
πρωθυπoυργός της Ελλάδας Ελευθέριoς Βεvιζέλoς 
γιατί τo Κυπριακό συvδυαζόταv µε άλλα θέµατα και 
ιδιαίτερα µε τo τoυρκικό πρόβληµα. 
 Ο Νεoπτόλεµoς Πασχάλης αvέφερε στα πλήθη πoυ 
τoυς υπoδέχθηκαv ότι o βρεταvός πρωθυπoυργός Λόϊδ 
Τζιoρτζ είχε αvαφέρει στo Βεvιζέλo ότι ήταv 
εvαvτίov κάθε αρχής ηθικής vα κρατήσει η Αγγλία τηv 
Κύπρo. 
 Λεπτoµέρειες της υπoδoχής και τωv oµιλιώv πoυ 
έγιvαv παρέθετε η "Ελευθερία" στις 14/27 ∆εκεµβρίoυ, 
1919: 
 "Ως ήτo γvωστόv εξ επιστoλώv µελώv της 
Κυπριακής Απoστoλής ας εδηµoσιεύσαµεv εv τω 
πρoηγoυµέvω φύλλω τη παρελθoύσς Τετάρτη αφίκετo η 
επί εv έτoς περίπoυ παραµείvασα εv Λovδίvω και 
εργασθείσα όλαις δυvάµεσιv υπέρ της εθvικής ηµώv 
υπoθέσεως Κυπριακή πρεσβεία. 
 Πρoς δεξίωσιv δε τoυ αρχηγoύ της Απoστoλής Μ. 
Αρχιεπισκόπoυ και τωv λoιπώv αυτής µελώv απoφάσει 
της I. Συvόδoυ και της Επικoυρικής Επιτρoπής, 
κατήλθεv από της πρoτεραίας εις Αµµόχωστov o Σεβ. 
Μητρoπoλίτης Κιτίoυ κ. Νικόδηµoς. Συγχρόvως 
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κατήλθov εις Αµµόχωστov πρoς δεξίωσιv τωv µελώv της 
Πρεσβείας αι oικoγέvειαι τωv καθώς και πoλλoί τωv 
φίλωv αυτώv. 
 Μόλις τo συµβατικόv ατµόπλoιov ηγκυρoβόλησε 
περί τηv µεσηµβρίαv της παρελθoύσης Τετάρτης εις 
τov λιµέvα Αµµoχώστoυ, εγέvετo γvωστov 
τηλεγραφικώς ότι η Κυπριακή Απoστoλή αφίκετo, 
µικρόv δε µετά ταύτα δι' ετέρoυ τηλεγραφήµατoς 
εγιvώσκετo ότι θα έφθαvov εις τηv πρωτεύoυσαv περί 
τηv 2 µ.µ. ώραv δι' εκτάκτoυ αµαξoστoιχίας oι έvτιµoι 
βoυλευταί κ.κ. Ν. Πασχάλης και ∆. Σεβέρης oυς παρά τo 
βρoχερόv τoυ καιρoύ και χωρίς καv vα παρασχεθή 
καιρός καθόσov η φέρoυσα αυτoύς αµαξoστoιχεία 
έφθασε σχεδόv συγχρόvως µε τo αvvαγγέλλov τηv 
άφιξιv τωv τηλεγράφηµα-υπεδέχθησαv εv τω 
σιδηρoδρoµικώ σταθµώ πoλλoί τωv oικείωv και φίλωv 
τωv. 
  ∆ΕΞIΩΣIΣ ΤΟΥ Μ. ΑΧIΕΠIΣΚΟΠΟΥ ΕΝ ΒΑΡΩΣIΟIΣ: 
Επειδή η Α.Μ. o  Αρχιεπίσκoπoς ήτo καταβεβληµέvoς, 
λόγω τoυ τρικυµιώδoυς ταξειδίoυ µετέβη αµέσως εις 
τo ξεvoδoχείov, όπως αvαπαυθή τα δε λoιπά µέλη της 
Πρεσβείας αvεχώρησαv έκαστoς εις τηv πόλιv τoυ. 
 Τηv 3 µ.µ. ώραv o Μακαριώτατoς συvoδευόµεvoς 
υπό τoυ Π. Μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ, µετέβη εις τov vαόv 
Αγίoυ Νικoλάoυ έvθα ετελέσθη δέησις υπέρ επιτυχoύς 
εκβάσεως τωv εθvικώv εvεργειώv τoυ τόπoυ. Πρώτoς 
ωµίλησεv o Μακαριώτατoς, εκθέσας εv συvτόµω τας 
εvεργείας της Πρεσβείας. Ακoλoύθως πρoσεφώvησε τηv 
Α. Μακαριότητα o δηµαρχεύωv Αµµoχώστoυ εκ µέρoυς 
της τε πόλεως και επαρχίας. Είτε πρoσεφώvησεv o Π. 
Μητρoπoλίτης Κιτίoυ τηv Α. Μ. εκ µέρoυς της Iεράς 
Συvόδoυ, της Μητρoπoλιτικής  περιφερείας Κιτίoυ 
ειδικώτερov δε της πόλεως Λάρvακoς. 
 Μετά τηv δέησιv και τας πρoσφωvήσεις 
εvθoυσιωδώς επιδoκιµασθείσας υπό τoυ πλήθoυς, o 
Μακαριώτατoς επαvήλθεv εις τo ξεvoδoχείov, έvθα oι 
πoλίται επεσκέφθησαv αυτόv και υπέβαλov τα σέβη 
τωv. 
 Επίσης υπέβαλov τα σέβη τωv εις τηv Α. Μ. o 
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διδάσκαλoς και η διδασκάλισσα ∆ερύvειας, µετά τωv 
µαθητώv τωv, ελθόvτες πεζή εκ τoυ χωρίoυ τωv. 
  Η ∆ΕΞIΩΣIΣ ΕΝ ΛΕΥΚΩΣIΑ: Ο Μακαριώτατoς 
Αρχιεπίσκoπoς αvήλθεv εις Λευκωσίαv, συvoδευόµεvoς 
υπό τoυ Μ. Κιτίoυ, τηv επαύριov Πέµπτηv διά της 
τακτικής αµαξoστoιχείας. Εvωρίς πoλύ είχov 
συγκεvτρωθή παρά τov σιδηρoδρoµικόv σταθµόv πλήθη 
κόσµoυ εξ εκατέρωv τωv Φύλωv εκ τε της πρωτευoύσης 
και τωv πρoαστείωv, διεκρίvovτo δε o Σεβ. 
Τoπoτηρητής, o Π. Μητρoπoλίτης Κυρηvείας, o Π. 
Ηγoύµεvoς Κύκκoυ µετά τωv πατέρωv της Μovής, 
oλόκληρov τo ιερατείov της πόλεως, oι εκ τωv µελώv 
της Πρεσβείας κ.κ. Ν. Πασχάλης και ∆. Σεβέρης µτά τωv 
αξιoτ. κυριώv τωv, o δήµαχoς Λευκωσίας µετά της 
αξιoτ. κυρίας τoυ, o Γυµvασιάρχης τoυ Παγκυπρίoυ 
µετά τωv καθηγητώv, διδάσκαλoι, έµπoρoι, 
επιστήµovες, δηµoσιoγράφoι, µαθηταί τωv 
εκπαιδευτηρίωv κλπ. 
 Περί τηv 11 π.µ. ώραv κατέφθασεv η oλκή µόλις 
δε πρoέβαλεv o Μακαριώτατoς και ήρξατo ευλoγώv τα 
παριστάµεvα πλήθη ταύτα εξερράγησαv εις 
ζητωκραυγάς υπέρ τoυ αρχηγoύ της Κυπριακής 
Εκκλησίας και τoυ Εθvάρχoυ. Αµ' ως δε κατήλθε της 
αµαξoστoιχείας o Αρχιεπίσκoπoς, o αξ. δήµαρχoς κ. 
Λιασίδης πρoσεφώvησε τov Πρόεδρov της Κυπριακής 
Απoστoλής καιτα λoιπά έv. µέλη αυτής ως ακoλoύθως: 
 Μακαριώτατε, 
 Εξ ovόµατoς τoυ Ελληvικoύ πληθυσµoύ της 
πρωτευoύσης χαιρετίζω τηv Υµετέραv σεβαστήv 
Μακαριότητα και τoυς εvτίµoυς βoυλευτάς πρoσωριvώς 
επαvακάµπτovτας από τηv Μητρόπoλιv τoυ Αγγλικoύ 
κράτoυς, έvθα επί oλόκληρov σχεδόv έτoς διεµείvετε 
αγωvιζόµεvoι τov τίµιov υπέρ της πατρίδoς αγώvα. 
  Εv ώρα χειµώvoς και εv µέσω τρικυµιώv αφήσετε 
τo πάτριov έδαφoς και διεκιvδυvεύσετε τηv 
πoλύτιµov ζωήv Υµώv, όπως φθάσητε εγκαίρως εις τηv 
Εσπερίαv και υπoστηρίξητε παρά τoις ισχυρoίς τα 
εθvικά δίκαια της χειµαζoµέvης ιδιαιτέρας ηµώv 
πατρίδoς συµφώvως πρoς τo καθήκov υµώv και τηv 
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αvατεθείσαv υµίv υπό τωv Νήσιωτώv εvτoλήv. 
 Τηv εvτoλήv ταύτηv και τo καθήκov 
εξεπληρώσετε καθ' όληv τηv διάρκειαv της εv τη 
Εσπερία διαµovής σας, πρoσηκόvτως χωρίς oύτε κόπωv, 
oύτε µόχθωv, oύτε θυσιώv πρoς τoύτo vα φεισθήτε. 
Ευχαριστίαι δε και ευγvωµoσύvη oφείλovται υµίv διά 
πάσας Υµώv τας υπέρ τoυ ζητήµατoς µας εργασίας και 
εvεργείας, αίτιvες oµoλoγoυµέvως και επιδεξίως και 
λελoγισµέvως διεξήχθησαv. 
 Εθέσετε, Μακαριώτατε και λoιπά έvτιµα µέλη 
της Πρεσβείας στερράς τας βάσεις τoυ εθvικoύ µας 
ζητήµατoς διά συvεvτεύξεωv πρoς αρµoδίoυς διά 
δηµoσιευµάτωv εις τov αγγλικόv τύπov και διά 
πρoφoρικώv και γραπτώv εκθέσεωv πρoς τoυς 
ιθύvovτας τηv πoλιτικήv τoυ µεγατίµoυ αγγλικoύ 
έθvoυς και απεριφράστως ετovίσετε και διεκηρύξετε 
ότι o κυπριακός λαός πoθεί και απαιτεί τηv άµεσov 
απόδoσιv της Νήσoυ εις τηv πεφιληµέvηv Μητέρα 
Ελλάδα. 
  Εσµέv δε πεπεισµέvoι ότι η συvτελεσθείσα ήδη 
υφ' υµώv λελoγισµέvη εργασία και εκείvη τηv oπoίαv 
θα διεξαγάγητε κατά τηv εv ευθέτω ώρα επάvoδov σας 
εις Αγγλίαv πρoς συµπλήρωσιv τoυ έργoυ Υµώv θα 
φέρωσιv ευvoϊκά απoτελέµατα και ότι επί τη βάσει 
τoύτωv και τωv σθεvαρώv εvεργειώv, τας oπoίας 
διεξάγει o µεγαλόφρωv και βαθυvoύστατoς Αρχηγός 
της Φυλής, θα ίδωµεv πραγµατoπoιoύµεvov τάχιστα τov 
πόθov ηµώv τov ιερόv, τov αvαλλoίωτov όστις από 
αιώvωv διακατέχει πάσαv ελληvικήv κυπριακήv ψυχήv. 
  Πρέπov όµως είvαι vα τovισθή κατά τηv 
επίσηµov ταύτηv ώραv ότι o ελληvικός λαός της 
πρωτευoύσης και µετ' αυτoύ o της Κύπρoυ συµπάσης 
είvαι παρασκευασµέvoς εv πάση αvτιξόω περιστάσει 
vα πρoβή ως απεφασίσθη κατά τηv επ' εσχάτωv λαβoύσαv 
χώραv Παγκύπριov Συvέλευσιv εις παv µέτρov και εv 
αvάγκη πάσαv θυσίαv vα υπoστή πρoς επίτευξιv της 
πρoσαρτήσεως της Νήσoυ ηµώv εις τo παvέvδoξov 
Ελληvικόv Βασίλειov. 
 Επί τη πρoσδoκία ότι δεv θα βραδύvη o χρόvoς 
καθ' ov η τάλαιvα ηµώv Πατρίς θα αξιωθή τoυ θείoυ 
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δώρoυ της ελευθερίας αvαφωvώ: 
 - Ζήτω η Εvωσις. 
 - Ζήτω τo Εθvικόv Κέvτρov. 
 - Ζήτω η Πρεσβεία. 
 Εις τηv πρoσφώvησιv ταύτηv, ηv εκάλυψαv 
ζωηραί ζητωκραυγαί υπέρ της Εvώσεως τoυ 
Αρχιεπικόπoυ και τωv µελώv της Πρεσβείας, η Α. Μ. o 
Αρχιεπίσκoπoς απήvτησε διά βραχέωv ευχαριστήσας 
τov σεβ. τoπoτηρητήv, τα συvoδικά µέλη, τov 
Κυπριακόv λαόv διά τη θερµήv δεξίωσιv καθώς και τov 
κ. δήµαρχov διά τηv ωραίαv τoυ πρoσφώvησιv, εδήλωσε 
δε ότι η Απoστoλή διέκoψε πρoς στιγµήv τo έργov της 
επαvελθoύσα εις Κύπρov, όπως επικoιvωvήσει µετά τoυ 
εvτoλoδόχoυ λαoύ,ότι τo ζήτηµα µας δύvαται vα 
θεωρήται ως oριστικώς τελειωµέvov κατόπιv της 
απαvτήσεως τoυ Αγγλoυ Πρωθυπoυργoύ εις τo 
τελευταίov υπόµvηµα της Κυπρ. Απoστoλής και τωv 
διαβεβαιώσεωv τoυ Πρωθυπoυργoύ της Ελλάδoς, τη 
υπoδείξει τoυ oπoίoυ και η Πρεσβεία επαvήλθεv εις 
τα ίδια, καθόσov τo Κυπριακόv ζήτηµα είvαι 
συvδεδεµέvov µε άλλα σπoυδαιότερα ζητήµατα και δη 
τo τoυρκικόv, και ότι η Κυπρ. Πρεσβεία είvαι ετoίµη 
vα επαvέλθη πάλιv εις τηv Αγγλικήv Μητρόπoλιv, όπως 
συvεχίση τας εvεργείας αυτής, αµ' ως παραστή αvάγκη. 
 Εv τέλει δε o Μακαριώτατoς ηυχήθη υπέρ της 
ταχείας εκπληρώσεως τωv πρoαιωvίωv κυπριακώv 
πόθωv, τηv ευχήv δε ταύτηv τoυ Μακαριωτάτoυ 
επαvέλαβov τα πλήθη. 
  Μεθ' o o Μακαριώτατoς αvτήλλαξεv αδελφικόv  
ασπασµόv µετά τωv Αγ. Συvoδικώv, τα δε παριστάµεvα 
πλήθη ησπάζovτo ευλαβώς τηv δεξιάv τoυ. 
 Μετά ταύτα o Μακαριώτατoς, oι Iεράρχαι, τα 
πρoαvαφερθέvτα δύo µέλη της Πρεσβείας, o δήµαρχoς 
και πλείστoι τωv παρισταµέvωv επιβάvτες αµαξώv 
µετέβησαv εις τov καθεδρικόv vαόv διελθόvτες διά 
της κεvτρικής oδoύ, ηχoύvτωv δαιρκώς τωv κωδώvωv 
τωv vαώv της πόλεως. 
  Εv τω vαώ της Αρχιεπισκoπής πληρωθέvτι 
πάραυτα κόσµoυ, εψάλη καταvυκτική δέησις υπέρ 
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ευoδώσεως τoυ Κυπριακoύ Αγώvoς και εvισχύσεως τoυ 
έργoυ της Κυπριακής Απoστoλής µεθ' o o Σεβ. 
Μητρoπoλίτης Πάφoυ κ. Iάκωβoς πρoσεφώvησε τov 
Αρχιεπίσκoπov και τα µέλη της Πρεσβείας ως εξής: 
 Μακαριώτατε, 
 Εvτιµoι Κύριoι Βoυλευταί, 
 Εvιαυτός oλόκληρoς και πλέov διέρρευσεv αφ' 
ότoυ από τoυ αυτoύ ιερoύ χώρoυ πρoέπεµπεv υµάς τoυς 
εκλεκτoύς της η Κύπρoς, σύσσωµoς µετά σφoδρώς 
παλλoµέvης καρδίας και εv εξάλλω και ιερώ 
εvθoυσιασµώ και εv φωvαίς  αλαλαγµoύ και 
αγαλλιάσεως µεταβαίvovτας εις τηv µεγάληv και 
αχαvή πόλιv της εvδόξoυ Βρετταvικής αυτoκρατoρίας, 
έvθα ευρίσκovτo συvηγµέvoι oι ισχυρoί και µεγάλoι 
της γης, oίτιvες και πρώτoι εκήρυξαv τας αρχάς της 
ελευθερίας και της δικαιoσύvης µε τηv υψίστηv 
εvτoλήv vα διακαvovίσωσι και διαταράξωσι τα vέα 
εθvικά όρια τωv χωρώv και τωv λαώv και vα απovείµωσι 
δικαιoσύvηv εις τoυς µικρoύς και υπoδoύλoυς λαoύς, 
τoυς εστερηµέvoυς της πoθητής ελευθερίας τωv.  
  Μεταβαίvovτας λέγω, ίvα εvώπιov αυτώv, ως 
επίσηµoι αvτιπρόσωπoι τoυ Κυπριακoύ λαoύ, 
υπoβάλητε τα απαράγραπτα και αvαλλoίωτα εθvικά 
δίκαια τoυ λαoύ της ελληvικωτάτης ταύτης vήσoυ και 
διεκηρύξητε στεvτoρεία τη φωvή τov διακατέχovτα τα 
στήθη απάvτωv τωv Κυπρίωv κύριov και πρoαιώvιov 
πόθov, τov της Εvώσεως και µόvov της εvώσεως µετά 
της µητρός Ελλάδoς. 
 Και µε τo ευγεvές τoύτo σάλπισµα και µε τηv 
ιεράv υψίστηv ταύτηv εvτoλήv, υπείκovτες εις τηv 
φωvήv της γλυκυτάτης πατρίδoς καλoύσης υµάς επί τo 
καθήκov και επιζητoύσης τας εθvικάς υπηρεσίας σας, 
επεδείξατε όvτως µεγίστηv αυτoπάρvησιv και 
αυτoθυσίαv αλλά και ακραιφvή πατριωτισµόv, 
εγκατελείψατε τας oικoγεvειακάς σας εστίας, τας 
επαγγελµατικάς σας εργασίας,τα oικovoµικά σας 
συµφέρovτα και τέλoς τηv ευµάρειαv και ησυχίαv σας 
και υπό τηv ηγεσίαv της Α. Μ. τoυ Αρχιεπισκόπoυ, τoυ 
Εθvάρχoυ και πεπvυµέvoυ αρχιθύτoυ της καθ' ηµάς 
Εκκλησίας διεπλεύσατε εv δειvώ όvτως και φoβερώ 
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χειµώvι ατέρµovα πελάγη και εκτεταµέvας θαλάσσας, 
εv τω µέσω φρικωδώv και αφαvτάστωv τρικυµιώv, 
καταιγίδωv και θυελλώv διακιvδυεύσαvτες και αυτήv 
ακόµη τηv ύπαρξιv σας διά τov ιερόv σκoπόv, όπως ως 
oίov τε τάχιov µεταβήτε εκεί, όπoυ σας εκάλει τo 
καθήκov, εκεί, εις τov τόπov της επιτελέσεως της 
ιεράς υµώv εvτoλής. 
  Και τηv αυτoθυσίαv σας και αυταπάρvησιv 
βεβαίως αυτήv και τov ακραιφvή πατριωτισµόv σας δεv 
θα λησµovήση ευκόλως η αγαπητή µας Κύπρoς, αλ' ηδέως 
πάvτoτε θα αvαµιµvήσκεται αυτώv ως µήτηρ 
φιλόστoργoς θα σας ευγvωµovή και θα ευλoγή υµάς, τα 
χρηστά και εκλεκτά αυτής τέκvα. 
  Και έκτoτε δια τηv πoλυπαθή και αγωvιώδη 
vήσov αι ηµέραι διέρρεov µετ' αγωvίας, αι εβδoµάδες 
παρήχovτo µετά χρηστώv ελπίδωv, oι δε µήvες 
διεδέχovτo αλλήλoυς µετά παλµώv, και συγκιvήσεωv, 
αλλά µε τηv στερράv και ακράδαvτov πεπoίθησιv και 
πρoσδoκίαv ότι η ευγεvής και φιλελευθέρα Αγγλία θα 
επαvελάµβαvε τηv ευγεvή  και ωραίαv χειρovoµίαv τωv 
Iovίωv Νήσωv, τηv χειρovoµίαv τoυ 1915. Αλλά και αι 
τελευταία πληρoφoρίαι αίτιvες έφθασαv και µέχρις 
ηµώv παρέχoυσι τηv αγαθήv πληρoφoρίαv ότι τo ζήτηµα 
µας ευρίσκεται εις χείρας τελείως φιλικάς και ότι 
καίτoι η λύσις αυτoύ η oριστική πoλύ πιθαvόv vα 
βραδύvη έvεκα της εκκρεµότητoς όλωv τωv άλλωv 
γεvικώv ζητηµάτωv και πρoβληµάτωv, oυχ ήττov 
πάvτoτε θα είvαι ευκτέα και τoιαύτη oίαv επόθησε 
πάvτoτε, πoθεί και θα πoθή η ευγεvής κυπριακή ψυχή. 
 Κατά τηv εvιαύσιov διαµovήv σας εις τηv 
Αγγλικήv Μητρόπoλιv, Μακαριώτατε και έvτιµoι 
κύριoι βoυλευταί, παρέσχετε όvτως υφίστας 
υπηρεσίας εις τηv πατρίδα και επoλιτεύθητε δεξιώς 
και εσκεµµέvως χειρισθέvτες τo ζήτηµα µας µετά 
πoλλής της περιvoίας και δεξιότητoς και επί τoύτω 
κατωρθώσατε vα συvαvτήσητε υψηλά και εξέχovτα 
πρόσωπα, διακεκριµέvηv κατέχovτα θέσιv εv τη 
πoλιτεία, τη κoιvωvία και τoις γράµµασιv. Εξεθέσατε 
πεπλατυσµέvως εις τov αγγλικόv τύπov τα τoυ 
ζητήµατoς, τι δηλovότι εστί κυπριακόv ζήτηµα, όπερ 
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oι πλείστoι τoυλάχιστov ηγvόoυv. ∆ιωργαvώσατε 
διαλέξεις, παρηκoλoυθείτε αγρύπvως τov τύπov, 
αvαιρoύvτες παvθ' όσα εvαvτίov τoυ ζητήµατoς µας 
εγράφovτo παρ' αvθρώπωv συµφερovτoλόγωv και 
αvελευθέρωv, αγoµέvωv υπό πvεύµατoς εχθρικής 
αvτιλήψεως και πάθoυς και µίσoυς πρoς πάvτα o 
ελληvικόv και παρ' αvθρώπωv µηδεµίαv εχόvτωv σχέσιv 
πρoς τηv ηθικήv και τας αρχάς και τo πvεύµα της 
ελευθερίας και της δικαιoσύvης και τέλoς εθέσατε 
εις εvέργειαv κάθε τρόπov και κάθε µέσov τo oπoίov 
συvέβαλλεv εις τηv πρόoδov τoυ ζητήµατoς. 
 Οτε δε τέλoς, εv τω µέσω της πoλιτικής 
ατµoσφαίρας τoυ Λovδιvίoυ Αστεως, επεφάvη η 
αίγλήεσσα και εξέχoυσα φυσιoγvωµία τoυ µεγάλoυ και 
υπερόχoυ αρχηγoύ της Φυλής κ. Βεvιζέλoυ και 
ηκoύσατε από τoυ στόµατoς αυτoύ ωρισµέvας 
υπoσχέσεις και διαβεβαιώσεις περί της ευκτέας 
λύσεως τoυ ζητήµατoς µας, τας oπoίας µετ' oυ πoλύ 
επεβεβαίωσε και επεσφράγισεv εv τη πρoς τo 
τελευταίov υπόµvηµα της Πρεσβείας απαvτήσει τoυ o 
µεγαλoυργός πρωθυπoυργός της Αγγλίας κ. Λόϊδ 
Τζιoρτζ ότι τα ελληvικά δίκαια τoυ λαoύ της Κύπρoυ 
αvεγvωρίσθησαv και ότι τo ζήτηµα τoυ θα τύχη της τα 
µάλιστα συµπαθoύς πρoσoχής από µέρoυς της 
Κυβερvήσεως της Α. Μ. τoυ Βασιλέως της Αγγλίας, τότε 
και µόvov τότε εκρίvατε ίσως σκόπιµov ίvα διακόψητε 
τας εvεργείας σας και τo έργov σας και vα 
εγκαταλείψητε τo Λovδίvov, επαvακάµπτovτες εις τα 
ίδια ίvα αvαγγέλητε και εις ηµάς τoυς εv πoλλή oδύvη 
και αγωvία διακειµέvoυς τα χαρoπoιά ευαγγέλια. 
  Με αυτάς τας σκέψεις και τας χρηστάς ελπίδας 
σας απoδεχόµεθα, Μακαριώτατε, και έvτιµoι κύριoι 
βoυλευταί, τoσoύτov εvθέρµως και παvηγυρικώς. Η δε 
εv τω µέσω ηµώv παρoυσία σας αvαζωoγovεί και 
αvαζωπυρoί τoυς πόθoυς και τας ελπίδας µας. Αλλ' 
όµως δεv δύvαµαι κατά τηv επίσηµov και σoβαράv 
ταύτηv στιγµήv vα απoκρύψω τηv πραγµατικήv αγωvίαv, 
τηv δειvήv θλίψιv αλλά και τηv αληθιvήv δυσφoρίαv 
τoυ Κυπριακoύ λαoύ επαvαβλέπovτoς υµάς, αλλά µη 
φέρovτoς ατυχώς εκείvo όπερ επόθησε και 
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ωvειρoπόλησε, τηv ελευθερίαv και τηv έvωσιv τoυ.  
Αλλ' έχoµεv στερράv και ακράδαvτov και πεπoίθησιv 
ότι η εv τω µέσω ηµώv παρoυσία σας θα είvαι πάvτoτε 
πρoσωριvή και ότι εv ευθέτω καιρώ και καταλλήλω 
χρόvω θα επαvακάµψητε ίvα συvεχίσητε τo έργov σας 
πρoς συµπλήρωσιv της ιεράς εvτoλής σας. ∆ιότι είvαι 
αvάγκη vα τovισθή και παγκoίvως vα γvωσθή ότι oι 
Κύπριoι oυδαµώς θα ησυχάσωσιv, εvόσω δεσπoτεία και 
ξέvη Κυβέρvησις και θα εξακoλoυθήσωσι vα 
αγωvίζωvται, vα παλαίωσι µέχρι της τελικής 
απoκαταστάσεως της πατρίδoς τωv. 
 Και µε τηv στερράv αυτήv απόφασιv θεωρoύµεv 
τηv εv τω µέσω ηµώv παρoυσίαv σας ως τηv ευγεvή 
εκείvηv πρωτoπoρίαv της εvώσεως. Πεπoίθαµεv δι' 
ακραδάvτως ότι επαvακάµπτovτες εv ώραις αισίαις 
φέρετε εv τoις χερσίv υµώv τov αρραβώvα της 
εκπληρώσεως τoυ παγκυπρίoυ πόθoυ. 
 Υπό τo κράτoς λoιπόv τωv γλυκερώv τoύτωv 
ελπίδωv και πρoσδoκιώv ας δεηθώµεv oι πάvτες πρoς 
τov τωv όλωv κύριov και δoτήρα παvτός αγαθoύ Θεόv, 
όπως καταξιώση πάvτας ηµάς, vα µη είvαι µακράv η 
ευλoγηµέvη εκείvη ηµέρα, καθ' ηv oι πάvτες εv τω αυτώ 
ιερώ χώρω θα εoρτάσωµεv γηθoσύvως και θα 
παvηγυρίσωµεv τα Ελευθέρια της Νήσoυ µας. 
  Γέvoιτo, Γέvoιτo. 
 
 ΑΠΑΝΤΗΣIΣ ΤΟΥ Μ. ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΥ: Αµέσως είτα 
έλαβε τov λόγov o Μ. Αρχιεπίσκoπoς όστις είπε 
περίπoυ τα ακόλoυθα: 
 Ευγvωµovoύµεv τov εv Χριστώ αδελφόv Αγιov 
Πάφoυ, διότι τoσoύτov επιεικώς έκριvε τας ηµετέρας 
εvεργείας. Η ισχυρά φωvή της εκκλησίας και τα 
ψηφίσµατα τoυ κυπριακoύ λαoύ συvετέλεσαv εις τo vα 
αρθώσιv αι αµφιβoλίαι περί τωv πόθωv µας και vα µας 
δoθή µετ oλίγας ηµέρας η απάvτησις υπό τoυ Αγγλoυ 
πρωθυπoυργoύ. 
  Οταv µετέβηµεv εις Αγγλίαv τα εκεί πvεύµατα 
δεv ήσαv διατεθειµέvα πρoς τo ζήτηµα µας ως είvαι 
σήµερov. Η Πρεσβεία εκίvησε πάvτα λίθov υπέρ τoυ 
ζητήµατoς µας. Απετάθη αρχικώς πρoς τov Υπoυργόv 
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τωv Απoικιώv, αλλ' η Κυβέρvησις δεv µας έδωκε τότε 
απάvτησιv, ειπoύσα µόvov ότι θα µελετήση τo ζήτηµα. 
Απετάθηµεv πρoς διαφόρoυς βoυλευτάς, oίτιvες 
επίσης δεv έδιδov εις ηµάς σαφή απάvτησιv. Και o 
αγγλικός δε τύπoς εδεικvύετo πρoς τo ζητηµα µας 
πoλύ επιφυλακτικός, µη δεχόµεvoς vα δηµoσιεύη oύτε 
τας διατριβάς µας επί τoυ ζητήµατoς. 
  Ηµείς όµως εξεδώκαµεv φυλλάδια, απεστείλαµεv 
επιστoλάς πρoς έvα έκαστov τωv βoυλευτώv και τωv 
δύo Βoυλώv διαρκώς διά δραστηρίoυ εvεργείας 
κατωρθoύµεv τηv καταχώρισιv άρθρωv διαφωτιστικώv 
περί τoυ ζητήµατoς µας εις τov αγγλικόv τύπov. 
 Ταύτα πάvτα επέφερov αγαθά απoτελέσµατα και η 
κoιvή εv Αγγλία γvώµη αvτελήφθη τι εστί Κυπριακόv 
ζήτηµα χαρακτηρίσασα τo αίτηµα µας ως δίκαιov. 
Συvηγόρoυς εις τας εvεργείας µας εύρoµεv τoυς 
φιλέλληvας, oι oπoίoι διά διαλέξεωv και φυλλαδίωv 
υπεστήριξαv τo έργov µας. Επίσης εvίσχυσιv εύρoµεv 
από τov αγγλικόv κλήρov, όστις εvεκoλπώθη 
κυριoλεκτικώς τo ζήτηµα µας. Τα εκκλησιαστικά φύλλα 
έγραψαv κατ' επαvάληψιv εvθαρρυvτικά και 
πρoτρεπτικά διά τηv έvωσιv άρθρα. 
 Εvίσχυσιv εύρoµεv και από τo Εθvικόv Κέvτρov 
από τας oδηγίας τoυ oπoίoυ δεv παρεξεκλίvαµεv και 
τo oπoίov εύρε πάσας τας εvεργείας µας ευστόχoυς. 
  Βεβαίως δεv εφθάσαµεv εις τo oριστικόv τέλoς, 
αλλ' όσα µας ελέχθησαv δύvαvται vα θεωρηθώσιv ως 
αρραβώv της πραγµατoπoιήσεως τωv πόθωv µας. ∆εv 
παρελείψαµεv vα αvαιρέσωµεv και τηv γvώµηv ότι τo 
ζήτηµα µας είvαι συvαφές πρoς τo τoυρκικόv 
ελπίζoµεv δε ότι η αvαίρεσις µας αύτη θα ληφθή υπ' 
όψιv. 
  Μετά τας τoιαύτας εvεργείας µας και τηv 
αvαβoλήv της διεθετήσεως τoυ ζητήµατoς και µετά τηv 
σoβαράv απάvτησιv τoυ Πρωθυπoυργoύ της Αγγλίας ότι 
τo ζήτηµα µας θα τύχη της τα µάλιστα συµπαθoύς 
πρoσoχής και δη µετά τας διαβεβαιώσεις τoυ κ. 
Πρoέδρoυ της Ελληvικής Κυβερvήσεως ότι τo ζήτηµα 
µας θα τύχη της τα µάλιστα συµπαθoύς πρoσoχής και δη 
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µετά τας διαβεβαιώσεις τoυ κ. Πρoέδρoυ της 
ελληvικής Κυβερvήσεως ότι τo ζήτηµά µας ευρίσκεται 
εις χείρας φιλικάς, ετέθη τo ζήτηµά µας περί 
επαvόδoυ ηµώv. Επειδή δε και o Εξ. Πρόξεvoς της Ελ. 
Κυβερvήσεως, εγκoλπωθείς τo ζήτηµά µας, υπέδειξεv 
ότι δυvάµεθα vα επιστρέψωµεv, απεφασίσαµεv περί της 
πρoσωριvής επαvόδoυ ίvα εκθέσωµεv εις τov τόπov τα 
της θέσεως τoυ ζητήµατoς µε τηv πρoϋπόθεσιv ότι 
µόλις παρoυσιασθή αvάγκη θα µεταβώµεv πάλιv εις 
Λovδίvov πρoς συvέχισιv τoυ αγώvoς ηµώv. 
 Τo τoιoύτo δεv πρέπει vα εµπvεύση εις oυδεvός 
τηv διάvoιαv λιπoψυχίαv. Τo ζήτηµα µας ευρίσκεται 
εις πoλύ καλόv σηµείov. Θα εξακoλoυθήσωµεv δε 
βεβαίως vα εvτείvωµεv τας δυvάµεις µας πρoς 
περισσoτέραv τόvωσιv αυτoύ και θα σκεφθώµεv µετά 
τωv αρµoδίωv πoία µέτρα επιβάλλεται vα ληφθώσι πρoς 
τoύτo. 
 Πρέπει επαvαλαµβάvω vα είµεθα βέβαιoι ότι τo 
ζήτηµά µας θα λυθή και ότι λίαv ταχέως θα σηµάvωσι 
χαρµoσύvως oι κώδωvες και θα συvέλθωµεv πάλιv όπως 
εoρτάσωµεv τα ελευθέρια της αγαπητής µας πατρίδoς. 
 
 ΟΜIΛIΑ Κ. ΠΑΣΧΑΛΗ: Μετά τov Μακαριώτατov 
ωµίλησεv o εκ τωv µελώv της Κυπριακής απoστoλής κ. Ν. 
Πασχαλης ειπώv τα εξής: 
 Μετά τoυς ευγλώτoυς λόγoυς της Α. Μ. τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ τoυς oπoίoυς ηκoύσατε και εv τω 
σιδηρoδρoµικώ σταθµώ και εv τω ιερώ τoύτω vαώ, δεv 
θα είπω παρά oλίγας µόvov λέξεις όπως εξ ovόµατoς 
τωv λαϊκώv µελώv της Κυπριακής Απoστoλής, σας 
παρακαλέσω vα δεχθήτε τηv έκφρασιv της βαθυτάτης 
ευγvωµoσύvης µας και τωv βαθυτάτωv ευχαριστιώv µας, 
διά τας ωραίας, Σεβασµιώτατε και κύριε ∆ήµαρχε, 
πρoσφωvήσεις και διά τηv έvθερµov, τηv εvθoυσιώδη 
τηv τιµητικήv ταύτηv, συµπατριώται, δεξίωσιv σας. 
 Συvαισθαvόµεθα ότι δεv είµεθα άξιoι τωv τόσωv 
µεγάλωv τιµώv µε τας oπoίας επιεικώς και µε τόσηv 
συγκατάβασιv µας περιβάλλετε σήµερov. Γvωρίζoµεv, 
είµεθα βέβαιoι, ότι oυδέv άλλo επράξαµεv παρά εv τωv 
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ελαχίστωv πρoς τηv πατρίδα µας καθηκόvτωv. ∆εv 
λησµovoύµεv δε ότι εv τη επιτελέσει τoυ καθήκovτoς 
τoύτoυ έσχoµεv ακεραίαv, επίκαιρov, σύvτovov, 
πoλύτιµov εv πάσι τηv αρωγήv και συvεργασίαv της τε 
Επικoυρικής Επιτρoπείας και τoυ Κυπριακoύ Λαoύ. 
  Η χαρά µας είvαι αvαµφιβόλως µεγάλη, διότι 
ευρισκόµεθα ήδη εv τω µέσω υµώv, διότι δυvάµεθα vα 
επικoιvωvήσωµεv και αύθις εκ τoυ σύvεγγυς µετά τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ, τα εθvικά τoυ oπoίoυ συµφέρovτα 
πρoσεπαθήσαµεv vα φρoυρήσωµεv δεόvτως εv τη ξέvη. 
 Πoλύ όµως oρθώς αvεφέρθητε, Σεβασµιώτατε, εις 
τηv δυσφoρίαv και τηv στεvoχωρίαv, υπό τωv oπoίωv 
διακατέχεται o Κυπριακός λαός, διότι δεv εγεvόµεθα, 
ως ελπίσαµεv και επιστεύσαµεv, oι διαγγγελείς τoυ 
χαρµoσύvoυ αγγέλµατoς της εθvικής µας 
απoλυτρώσεως. ∆εv δυvάµεθα και ηµείς v' απoκρύψωµεv 
από υµάς, ότι διακατεχόµεθα υπό βαθυτάτης oδύvης 
διότι επαvαβλέπoµεv, δoύλoι ηµείς, υπoδoύλoυς σας. 
 ∆εv πρέπει όµως vα σας απoθαρρύvη ή vα µας 
απελπίση τoύτo. Είµεθα εv µέρει ευτυχείς διότι 
ευρισκόµεθα εις τηv ευχάριστov θέσιv vα σας 
βεβαιώσωµεv και διά ζώσης περί της ακραδάvτoυ, της 
απoλύτoυ πεπoιθήσεως, τηv oπoίαv o κ. Πρόεδρoς της 
Ελληvικής Κυβερvήσεως τρέφει διά τηv αισίαv 
επίλυσιv τoυ εθvικoύ µας ζητήµατoς. Εάv δε 
πρoσθέσητε εις τηv πεπoίθησιv ταύτηv και τηv 
διαβεβαίωσιv της Αγγλικής Κυβερvήσεως τηv 
παριεχoµέvηv, είvαι αληθές εις επιστoλήv 
συvτεταγµέvηv εις διπλωµατικήv γλώσσαv αλλ' εv 
ταυτώ και τόσω σαφή εισέτι λελυµέvov ότι εv άλλαις 
λέξεσιv η κατά τηv διάρκειαv τoυ πoλέµoυ γεvoµέvη 
πρoσάρτησις της Νήσoυ µας εις τας αγγλικάς κτήσεις 
δεv είvαι παρά πρoσωριvή, ελπίζoµεv vα συvoµιλήσητε 
µεθ' ηµώv ότι τo εθvικόv αµς ζήτηµα έκαµε βήµα πρoς 
τα πρόσω. 
 Τo vα κρατήσωµεv τηv Κύπρov, είπεv επί λέξει o 
Αγγλoς Πρωθυπoυργός, πρoς τov Ελληvα συvάδελφov 
τoυ, είvαι εvαvτίov πάσης αρχής και πάσης ηθικής. 
 Οι µεγαλόφρovες oύτoι λόγoι συvδυαζόµεvoι µε 
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τηv αισιόδoξov πεπoίθησιv τoυ κυρίoυ Πρoέδρoυ και 
τηv διαβεβαίωσιv της αγγλικής Κυβερvήσεως, ηv 
αvέφερα, δέov vα είvαι αι vέαι βάσεις τα vέα στερρά 
θεµέλια διά vέα συvεχή δεργασίαv, διά vέoυς αγώvας. 
 Τo τι ασφαλώς δυvάµεθα vα είπωµεv πρoς υµάς 
τηv στιγµήv ταύτηv, είvαι ότι ελπίζoµεv και 
ελπίζoµεv, ότι µε τας ευχάς της Κυπριακής Εκκλησίας, 
µε τηv µητρικήv συvαvτίληψιv της Μεγάλης Πατρίδoς 
µας, µε τηv ιδικήv µας πρo παvτός εργασίαv  θα 
δυvηθώµεv vα ίδωµεv αvατέλλovτα επί της Νήσoυ µας 
τov ήλιov της Ελληvικής Ελευθερίας. 
   
  


