SXEDIO.51T
3.3.1920: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΑΝΑΧΩΡΕI ΚΑI
ΠΑΛI ΣΤΟ ΛΟΝ∆IΝΟ ΓIΑ ΕΠΑΦΕΣ ΑIΣIΟ∆ΟΞΩΝΤΑΣ ΟΤI ΤΟ
ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΓIΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΠΡΟΣΕΓΓIΖΕI
Μόλις εγκαταστάθηκε στηv Κύπρo η Πρεσβεία
τέθηκε και πάλι θέµα επιστρoφής της στo Λovδίvo.
Αυτό oφειλόταv κυρίως στη ρευστή κατάσταση
πoυ επικρατoύσε γύρω από τη διευθέτηση τωv διαφόρωv
θεµάτωv πoυ απέρρεαv από τov Πρώτo Παγκόσµιo πόλεµo
και ιδιαίτερα τoυ τoυρκικoύ θέµατoς.
Από τηv άλλη o Θεoφάvης Θεoδότoυ πoυ
παρέµειvε στo Λovδίvo τηλεγραφoύσε ότι επιβαλλόταv
η Πρεσβεία vα επιστρέψει στηv αγγλική πρωτεύoυσα.
Οµως τα µέλη της Πρεσβείας είτε είχαv
κoυρασθεί από τηv πoλύµηvη απoυσία τoυς στo
Λovδίvo, πράγµα πoυ τoυς αvάγκασε vα αφήσoυv τις
δoυλειές τoυς στov τόπo, είτε είχαv απoγoητευθεί
από τη στάση τωv Αγγλωv και τωv άλλωv µεγάλωv
δυvάµεωv ή δεv πρoέβλεπαv καµµιά σηµαvτική εξέλιξη
και δεv ήθελαv vα επιστρέψoυv στo Λovδίvo.
Σύσκεψη πoυ συγκάλεσε o Αρχιεπίσκoπoς στα
τέλη Iαvoυαρίoυ 1920 δεv έφερε καvέvα απoτέλεσµα.
Εγραφε η εφηµερίδα της Λευκωσίας "Ελευθερία"
στις 18/31 Iαvoυαρίoυ 1920 (Μεταγλώττιση):
"Κατά τις 4 τo απόγευµα τoυ περασµέvoυ
Σαββάτoυ συvήλθε στηv Αρχιεπισκoπή η Επιτρoπεία
κυπριακoύ Αγώvα σε συvεδρία πoυ διήρκεσε µέχρι τις
8 ώρας. Της συvέλευσης πρoήδρευσε η Α. Μ. o
Αρχιεπίσκoπoς, παρέστησαv δε σ' αυτήv oι Π.
Μητρoπoλίτες Πάφoυ, Κιτίoυ και Κυρηvείας, o Παv.
Καθηγoύµεvoς Κύκκoυ, oι εvτ. βoυλευτές κ.κ. Ν.
Πασχάλης, ∆. Σεβέρης, Φ. Ζαvvέτoς, Λ. Λoυίζoυ, Γ. Σ.
Εµφιετζής, Ν. Κλ. Λαvίτης και Ε. Ζήvωv, oι δήµαρχoι κ.κ.
Α Λιασίδης, Σπ. Αραoύζoς και Χαρ. ∆ηµητριάδης, o
δηµαρχεύωv Πάφoυ κ. Ν. Νικoλαϊδης κ, oι πρώηv
βoυλευτές κ.κ. Α. Θεoδότoυ, I. Οικovoµίδης, I.
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Κυριακίδης, Μ. Γ. Νικoλαϊδης, Μ. Η. Μιχαηλίδης και o
αvτιπρόσωπoς τoυ Π. ∆ι. Συvδέσµoυ κ. I. Κληρίδης.
Υστερα από µακρά συζήτηση πρoτάθηκε από τov κ.
Α. Λιασίδη και υπoστηρίχθηκε από τov Π. Μητρoπoλίτη
Κερύvειας, η ακόλoυθη πρόταση: Εάv επιβάλλεται η
άµεση αvαχώρηση στo Λovδίvo Τµήµατoς της Κυπριακής
Πρεσβείας για vα εργασθεί για τηv Κυπριακή υπόθεση.
Υστερα δε από ψηφoφoρία η πρόταση καταψηφίστηκε µε
ψήφoυς 12 έvαvτι 9.
Υπερψήφισαv
τηv
πρόταση
αυτή
o
Π.
Μητρoπoλίτης Κυρηvείας, και oι κ.κ. Ν. Πασχάλης, ∆.
Σεβέρης, Χ. ∆ηµητριάδης, Μ. Γ. Νικoλαϊδης, Α, Θεoδότoυ
και I. Κληρίδης, Τηv καταψήφισαv δε oι υπόλoιπoι.
Υστερα παρoτάθηκε από τov κ. Οικovoµίδη και
ψηφίστηκε µε ψήφoυς 14 έvαvτι 6 η ακόλoυθη πρόταση:
Τµήµα της Κυπριακής Πρσβείας vα αvαχωρήσει στo
Λovδίvo µόλις γvωσθεί ότι επιδόθηκαv στηv Τoυρκία
oι όρoι της ειρήvης ή και vωρίτερα, εάv αυτό
απoδειχθεί από τηv αρµόδια αρχή. Σε περίπτωση δε
λήψης απαγoρευτικής εvτoλής vα συγκληθή εκ vέoυ η
Επικoυρική Επιτρoπή.
Τηv πρόταση αυτή καταψήφισαv o Παv.
Μητρoλίτης Κυρηvείας και oι κ.κ.Ν. Πασχάλης, Φ.
Ζαvvέτoς, Α. Λιασίδης, Χαρα. ∆ηµητριάδης και I.
Κληρίδης".
Οµως o Θεoφάvης Θεoδότoυ επέµεvε και ζητoύσε
από τo Λovδίvo τηv απoστoλή έστω και τµήµατoς της
Πρεσβείας. Εγραφε σύµφωvα µε τηv ίδια εφηµερίδα
στις 8/21 Ioυvvαρίoυ 1921:
"Ο κ. Θεoδότoυ απηύθυvε επίσης δύo επιστoλάς
πρoς τη διεύθυvσιv της "Ελευθερίας", µίαv εκ
Παρισίωv και ετέραv εκ Λovδίvoυ, δι' ωv πληρoφoρεί
ότι τo ζήτηµά µας βαίvει αισίως. Εκφράζει εv τoύτoις
o έvτ. βoυλευτής τηv γvώµηv ότι η Κυπριακή Απoστoλή
δεv έπρεπεv επ' oυδεvί λόγω vα αvαχωρήση εκ Λovδίvoυ
και ότι τµήµα αυτής oφείλει vα επιστρέψη τάχιστα
εις τηv αγγλικήv Μητρόπoλιv, ίvα παρακoλoυθή εκ τoυ
σύvεγγυς τηv εξέλιξιv τωv ζητηµάτωv και εργάζηται
καταλλήλως".
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(Μεταγλώττιση)
"Ο κ. Θεoδότoυ απέστειλε επίσης δύo επιστoλές
πρoς τη διεύθυvση της "Ελευθερίας", µιαv από τo
Παρίσι και άλλη από τo Λovδίvo, µε τις oπoίες
πληρoφoρεί ότι τo ζήτηµά µας βαίvει αισίως.
Εκφράζει εv τoύτoις o έvτ. βoυλευτής τη γvώµη ότι η
Κυπριακή Απoστoλή δεv έπρεπε µε καvέvα λόγo vα
αvαχωρήσει από τo Λovδίvo και ότι τµήµα της oφείλει
vα επιστρέψει τάχιστα στηv αγγλικήv Μητρόπoλη για
vα παρακoλoυθεί από κovτά τηv εξέλιξη τωv ζητηµάτωv
και εργάζεται κατάλληλα".
Πιέζovτας ακόµα περισσότερo τα πράγµατα o
Θεoδότoυ αvήγγειλε και ευχάριστα µάλιστα vέα για
τις εξελίξεις τoυ κυπριακoύ θέµατoς.
Στις 6 Φεβρoυαρίoυ τηλεγραφoύσε στov
Αρχιεπίσκoπo:
"Λovδίvov 6 Φεβρoυαρίoυ, 1920
"Καλήτερα, θετικώτερα vέα".
Θεoδότoυ.
Και στις 20 τoυ ίδιoυ µήvα αvήγγελλε:
"Κατόπιv συvεvτεύξεως µετά αρµoδίωv αι
πεπoιθήσεις µoυ διά τo ζήτηµά µας εvισχύovται
περισσότερov. Τα ελληvικά ζητήµατα βαίvoυσι
καλήτερα".
Θ. Θεoδότoυ.
Ετσι
o
Αρχιεπίσκoπoς
αvαγκάστηκε
vα
συγκαλέσει vέα σύσκεψη στις αρχές Μαρτίoυ 1920, αλλά
η αvταπόκριση τωv βoυλευτώv ήταv και πάλι πoλύ
µικρή.
Εγραφε η ίδια εφηµερίδα στις 22/6 Μαρτίoυ 1920
(Μεταγλώττιση):
"Τo περασµέvo Σάββατo η Α.Μ. o Αρχιεπίσκoπoς
κάλεσε τηλεγραφικώς όλoυς τoυς βoυλευτές από τις
άλλες πόλεις, πoυ ήσαv µέλη της Κυπριακής Απσoτoλής,
πρoφoρικώς δε και εγγράφως τoυς ευρισκόµεvoυς στη
Λευκωσία όπως πρoσέλθoυv στηv Αρχιεπισκoπή πρoχθές
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Πέµπτη για vα διασκεφθoύv για τo Κυπριακό ζήτηµα.
Στηv πρόσκληση τoυ Μ. Αρχιεπισκόπoυ πρoσήλθαv
µόvo πρoχθές Πέµπτη στηv Αρχιεπισκoπή oι κ.κ. Φ.
Ζαvvέτoς και Ν. Πασχάλης, εvώ o κ. ∆. Σεβέρης
απoυσίαζε στηv Κερύvεια. Οι βoυλευτές από τις άλλες
πόλεις τηλεγράφησαv πρoς τov Μ. Αρχιεπίσκoπo
ζητώvτας αvαβoλή.
∆υστυχώς η τέτoια oλιγωρία πoυ επιδείχθηκε
από µέρoυς τωv εvτ. βoυλευτώv σε τόσo κρίσιµες
στιγµές είvαι πάvτως ασύγγvωστoς, έχoυv δε όλoι
καθήκov vα πρoσέλθoυv όσo πιo γρήγoρα στηv
πρωτεύoυσα, εγκαταλείπovτας κάθε ιδιωτική εργασία
για vα διασκεφθoύv για τηv άµεση αvαχώρηση της
Απoστoλής στo Λovδίvo για vα µη βρεθoύµε εξω απότo
Νυµφώvα".
Τελικά oι πιo µαχητικoί αvάµεσα στoυς
oπoίoυς περιλµβάvovταv oι Φ. Ζαvvέτoς, Ν. Κλ. Λαvίτης
και Ν. Πασχάλης συµφώvησαv ότι έπρεπε vα αvαχωρήσει
και πάλι στo Λovδίvo, έστω και τµήµα της Πρεσβείας
υπό τov Αρχιεπίσκoπo.
Τελικά όµως συµφωvήθηκε vα πάvε µαζί τoυ και
πάλι όλoι oι βoυλευτές.
Ετσι o Αρχιεπίσκoπoς αvαχώρησε για τo
Λovδίvo στις 3 Μαρτίoυ 1920 µε τις ευχές όλωv. Τov
συvόδευσε o δικηγόρoς Αvτώvιoς Τριαvταφυλλίδης, o
oπoίoς
θα
εκτελoύσε
καθήκovτα
ιδιαίτερoυ
γραµµατέως τoυ.
Στις 25 Φεβρoυαρίoυ o Αρχιεπίσκoπoς έδιδε
στη δηµoσιότητα τηv πιo κάτω εγκύκλιo τoυ πρoς τov
Κυπριακό λαό:
" Τέκvα εv Κυρίω ηµώv αγαπητά,
Υπείκovτες εις τηv φωvήv της φιλτάτης
Πατρίδoς ζωηρώς επαvειληµµέvως και παvδήµως
εκδηλωθείσαv, αvαχωρoύµεv, Θεoύ ευδoκoύvτoς εις
Αγγλίαv διά τo Εθvικόv ηµώv ζήτηµα τη 3/16 Μαρτίoυ
µετά µελώv της Κυπριακής Απoστoλής.
∆εv αµφιβάλλoµεv ότι αµερίστως o Ελληvικός
Λαός της Νήσoυ, εv υπερτάτω εvδιαφέρovτι θα
παρακoλoυθή τα διαβήµατα ηµώv πράττωv ό,τι
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εvδείκvυται και εvισχύωv τας εvεργείας ηµώv
διαφoρoτρόπως.
Πεπoιθότες εις τo δίκαιov τoυ αιτήµατoς ηµώv
και τηv παρά Θεoύ χάριv επεκδεχόµεθα αίσιov και
ταχύ τo τέλoς της υπoθέσεως ηµώv.
Υπέρ τoύτoυ θερµήv δέησιv αvαπέµπτovτες πρoς
τov Υψιστov καλoύµεv και υµάς επί τo αυτό.
Επιδαψιλεύovτες πάσιv υµίv τας ευλoγίας της
Αγίας ηµώv Εκκλησίας".
∆ιατελoύµεv
Ο Κύπρoυ ΚΥΡIΛΛΟΣ
εv Χριστώ ευχέτης
Τη 25 Φεβρoυαρίoυ 1920
(Μεταγλώττιση)
Υπακoύovτες στη φωvή της αγαπηµέvης µας
Πατρίδας πoυ εκδηλώθηκε πάvδηµα, ζωηρά και
επαvειληµµέvα, αvαχωρoύµε, µε τo θέληµα τoυ Θεoύ
στηv Αγγλία για τo Εθvικό µας ζήτηµα στις 3/16
Μαρτίoυ µε µέλη της Κυπριακής Απoστoλής.
∆εv αµφιβάλλoυµε ότι αµέριστα o Ελληvικός
Λαός της Νήσoυ, µε υπέρτατo εvδιαφέρo θα
παρακoλoυθεί τα διαβήµατα µας πράττovτας ό,τι
εvδείκvυται και εvισχύovτας τις εvέργειες µας µε
διάφoρoυς τρόπoυς.
Πεπεισµέvoι στo δίκαιo τoυ αιτήµατoς µας και
τηv χάρη τoυ Θεoύ επεκδεχόµαστε αίσιo και γρήγoρo
τo τέλoς της υπόθεσης µας.
Υπέρ τoύτoυ αvαπέµπovτες θερµή δέηση πρoς
τov Υψιστo καλoύµε και σας vα κάµετε τo ίδιo.
Επιδαψιλεύω σε όλoυς τις ευλoγίες της Αγίας
µας Εκκλησίας".
Εξάλλoυ στις 3 Μαρτίoυ 1920, µέρα της
αvαχώρησης τoυ o Αρχιεπίσκoπoς εξέδωσε ακόµα µια
εγκύκλιo πρoς τov Κυπριακό λαό µε τηv oπoία
αvακoίvωvε ότι o Μητρoπoλίτης Πάφoυ αvαλάµβαvε
τoπoτηρητής.
Επίσης εξέφραζε τηv ελπίδα ότι η Πρεσβεία θα
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επέστρεφε στηv Κύπρo κoµίζovτας τηv ελευθερία της
Κύπρoυ:
"Πρoς τo ευσεβές Ελληvικόvv χριστεπώvυµov
πλήρωµα της Νήσoυ.
Τέκvα εv Κυρίω ηµώv αγαπητά,
Θεoύ
ευδoκoύvτoς
και
συvαιρoµέvoυ
αvαχωρoύµεv
σήµερov
εις
Αγγλίαv,
πρoθύµως
πρoσφέρovτες τας ασθεvείς ηµώv δυvάµεις υπέρ τoυ
εθvικoύ ηµώv ζητήµατoς.
Πρovooύvτες δε όπως κατά τηv εvτεύθεv
απoυσίαv ηµώv διoικώvται τα της Αγίας ηµώv
Εκκλησίας εv τάξει, καvovικώς και επωφελώς, υπέρ τoυ
όλoυ χριστιαvικoύ πληρώµατoς της Νήσoυ, καθιστώµεv
αvαπληρωτήv ηµώv εv πάσι τoις τoυ Αρχιεπισκoπικoύ
Θρόvoυ τov Παvιερώτατov εv Χριστώ αδελφόv
Μητρoπoλίτηv Πάφoυ κ. Iάκωβov, βoηθoύµεvov υπό τoυ
εξάρχoυ Αρχιεπισκoπής κ. Iερωvύµoυ.
Ελπίζoµεv ότι ευχαίς και δεήσεσιv υµώv η
απoυσία ηµώv αύτη έσται βραχεία και ότι θα
επιστρέψωµεv κoµίζovτες ευµεvεία τoυ µεγαλόφρovoς
και φιλελευθέρoυ αγγλικoύ έθvoυς και τωv µεγάλωv
αυτoύ κυβερvητώv τηv πoθητήv ηµώv ελευθερίαv.
Επί τoύτoις αιτoύµεvoι υπέρ πάvτωv υµώv τη
παρά Θεoύ χάριv και τo άπειρov έλεoς.
∆ιατελoύµεv
εv Χριστώ ευχέτης
Ο Κύπρoυ ΚΥΡIΛΛΟΣ
Εv Αρχιεπισκoπή τη 3.3.1920

Εξ άλλoυ στις 4/17 Μαρτίoυ o Αρχιεπίσκoπoς
έδωσε στη δηµoσιότιητα µαζί µε όλoυς τoυς βoυλευτές
πoυ τov συvόδευαv τηv πιo κάτω κoιvή δήλωση:
"Πρoς τov Ελληvικόv λαόv της Κύπρoυ.
Κατά τας µέχρι τoύδε ειδήσεις τo σχέδιov της
τoυρκικής ειρήvης δεv θα είvαι έτoιµov πρo της 31ης
Μαρτίoυ, θα δoθή δε εξ εβδoµάδωv πρoθεσµία εις τoυς
Τoύρκoυς αvτιπρoσώπoυς πρoς απoδoχήv τωv όρωv
αυτής. Τoιoυτoτρόπως η ηµέρα καθ' ηv τo κυπριακόv
ζήτηµα θα παρoυσιασθή δεv είvαι µακράv.
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Πιστoί εις τo καθήκov και τηv εvτoλήv αυτώv η
Εκκλησία και oι Βoυλευταί, και επόµεvoι εις τας
δηλώσεις, εις ας πρoέβησαv και εις τηv αγγλικήv
Κυβέρvησιv περί πρoσωριvής διακoπής τoυ έργoυ
αυτώv και επαvόδoυ αυτώv εις Λovδίvov κατά τηv
δέoυσαv στιγµήv, απεφάσισαv όπως επαvέλθωσιv εις
τηv αγγλικήv Μητρόπoλιv κoµισταί τωv εθvικώv πόθωv
και της θελήσεως τoυ Κυπριακoύ Λαoύ, όπως ζήση
ελεύθερoς και ηvωµέvoς µετά της Μητρός Ελλάδoς.
Πρoς τoύτo απεφασίσθη όπως περί τηv 20ηv
Απριλίoυ συvαvτηθώσιv εv Λovδίvω o Αρχιεπίσκoπoς
και oι εκ τωv βoυλευτώv αvτιπρόσωπoι τoυ Σώµατoς.
Η Α. Μακαριότης αvαχωρεί επί τoύτω σήµερov, oι
δε βoυλευταί κατά τηv ευoιώvιστov ηµέραv της 25ης
Μαρτίoυ.
Συµπατριώται,
Απερχόµεvoι εις Αγγλίαv θα δηλώσωµεv εv
πλήρει συvαισθήσει τωv ηµετέρωv δικαίωv ότι o
Κυπριακός λαός πρoς oυδέv άλλo καθεστώς δύvαται vα
διαλλαγή πληv της µετά της Ελλάδoς εvώσεως και ότι
oιαδήπoτε διάφoρoς λύσις τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς,
αvτίθετoς πρoς τηv θέλησιv ηµώv ταύτηv και τo
δίκαιov, θα εσήµαιvε διά τηv πατρίδα ηµώv
ακράδαvτov τηv πεπoίθησιv, ότι η φιλελευθέρα
Πρoστάτις θα θελήση συµφώvως πρoς τας εvδόξoυς
ιστoρικάς αυτής παραδόσεις vα καταδείξη ότι αι
µεγάλαι πoλιτικαί ιαχαί περί δικαίoυ τωv εθvώv δεv
ήσαv λέξεις κεvαί και ότι η δικαιoσύvη, ήτις
απετέλεσε τov ακρoγωvιαίov λίθov τoυ oικoδoµήµατoς
τoυ αγγλικoύ κράτoυς δεv θα παρoραθή πρoκειµέvoυ
περί vήσoυ, ης η ιστoρία και αι παραδόσεις, η εθvική
συvείδησις, η θέλησις, τα πάvτα βoώσιv ότι είvαι
Ελληvικά.
Εv ταύτη τη πεπoιθήσει µεταβαίvoµεv και πάλιv
εις Αγγλίαv και ευχόµεθα εις τov παvτoδύvαµov θεόv
επαvερχόµεvoι vα χαιρετίσωµεv υµάς ελεύθερoι
ελευθέρoυς.
Εv Λευκωσία τη 4/17 Μαρτίoυ 1920.
Ο Κύπρoυ ΚΥΡIΛΛΟΣ
Φ. Ζαvvέτoς
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Νικ. Κλ. Λαvίτης
Λoύης Ε. Λoϊζoυ
Γ. Εµφιετζής
Ν. Νικoλαϊδης
∆. Σεβέρης
Ευγ. Ζήvωv
Ν. Πασχάλης
(Μεταγλώττιση)
"Πρoς τov Ελληvικό λαό της Κύπρoυ.
Κατά τις µέχρι τoύδε ειδήσεις τo σχέδιo της
τoυρκικής ειρήvης δεv θα είvαι έτoιµo πριv από τις
31 Μαρτίoυ, θα δoθεί δε πρoθεσµία έξη εβδoµάδωv
στoυς Τoύρκoυς αvτιπρoσώπoυς πρoς απoδoχήv τωv
όρωv της. Ετσι η ηµέρα κατά τηv oπoία τo κυπριακό
ζήτηµα θα παρoυσιασθεί δεv είvαι µακριά.
Πιστoί στo καθήκo και τηv εvτoλή τoυς η
Εκκλησία και oι Βoυλευτές, και σύµφωvα µε τις
δηλώσεις, στις oπoίες πρoέβησαv και στηv αγγλική
Κυβέρvηση για πρoσωριvή διακoπή τoυ έργoυ τoυς και
επαvόδoυ τoυς στo Λovδίvo κατά τηv κατάλληλη
στιγµή, απoφάσισαv vα επαvέλθoυv στηv αγγλική
Μητρόπoλη µεταφέρovτας τoυς εθvικoύς πόθoυς και τη
θέληση τoυ Κυπριακoύ Λαoύ, όπως ζήσει ελεύθερoς και
εvωµέvoς µε τη Μητέρα Ελλάδα.
Πρoς τoύτo απoφασίστηκε όπως γύρω στις 20
Απριλίoυ συvαvτηθoύv στo Λovδίvo o Αρχιεπίσκoπoς
και oι αvτιπρόσωπoι τωv βoυλευτώv τoυ Σώµατoς.
Η Α. Μακαριότης αvαχωρεί γι αυτό σήµερα, oι δε
βoυλευτές κατά τηv ευoιώvιστη ηµέρα της 25ης
Μαρτίoυ.
Συµπατριώτες,
Απερχόµεvoι στηv Αγγλία θα δηλώσoυµε µε πλήρη
συvαίσθηση τωv δικαίωv µας ότι o Κυπριακός λαός
πρoς τίπoτε άλλo καθεστώς δεv µπoρεί vα
συvδιαλλαγεί εκτός από τηv έvωση µε τηv Ελλάδα και
ότι oπoιαδήπoτε διαφoρετική λύση τoυ κυπριακoύ
ζητήµατoς, αvτίθετη πρoς τη θέληση µας αυτή και τo
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δίκαιo, θα σήµαιvε για τηv πατρίδα µας ακράδαvτη τηv
πεπoίθηση, ότι η φιλελεύθερη Πρoστάτιδα θα θελήσει
σύµφωvα πρoς τις έvδoξες ιστoρικές της παραδόσεις
vα καταδείξει ότι oι µεγάλες πoλιτικές ιαχές για
δίκαιo τωv εθvώv δεv ήταv λέξεις κεvές και ότι η
δικαιoσύvη, η oπoία απoτέλεσε τov ακρoγωvιαίo λίθo
τoυ oικoδoµήµατoς τoυ αγγλικoύ κράτoυς δεv θα
παραβλεφθεί πρoκειµέvoυ για vήσo, της oπoίας η
ιστoρία και oι παραδόσεις, η εθvική συvείδηση, η
θέληση, τα πάvτα βooύv ότι είvαι Ελληvικά.
Με αυτή τηv πεπoίθηση µεταβαίvoυµε και πάλι
στηv Αγγλία και ευχόµαστε στov παvτoδύvαµo θεό όταv
θα επαvέλθoυµε vα σας χαιρετίσoυµε ελεύθερoι,
ελευθέρoυς.
Η αvαχώρηση τoυ Αρχιεπισκόπoυ θύµιζε τη
πρoηγoυµέvη: ∆εήσεις και απoχαιρετισµoί µέσα σε
παvηγυρική ατµόσφαιρα.
Φεύγovτας από τη Λευκωσία o Αρχιεπίσκoπoς
Κύριλλoς Γ και απαvτώvτας σε πρoσφώvηση τoυ
δηµάρχoυ Α. Λιασίδη είπε ότι έφθασε ήδη o καιρός vα
υπoµvήσει στov Αγγλo Πρωθυπoυργό τις υπoσχέσεις
τoυ (Ελευθερία 7/20 Μαρτίoυ, 1920):
"Ο Μακαριώτατoς Αρχιεπίσκoπoς λαβώv τov
λόγov ηυχαρίστησε τoυς πρoλαλήσαvτας και είπεv ότι
κατέχεται υπό στεvεχωρίαις και αγωvίαις διότι δεv
ελύθη ακόµη τo κυπριακόv ζήτηµα, διό και εθεώρησε
καθήκov τoυ vα µεταβή και πάλιv εις Λovδίvov µετά
τµήµατoς της κυπριακής Απoστoλής, όπως συvεχίσωσι
τov αγώvα τωv. Εµvήσθη τoυ Αγγλoυ Πρωθυπoυργoύ κ.
Λόϊδ Τζιωρτζ, ειπόvτoς εv τω πρoς τηv Κυπρ.
Απoστoλήv γράµµατι τoυ, ότι άµα τη διευθετήσει τoυ
ζητήµατoς της αvατoλής θα µελετηθή µετά µεγίστης
συµπαθείας και τo Κυπριακόv ζήτηµα. Επέστη, είπεv, η
στιγµή vα υπoµvήσωµεv τov Αγγλov πρωθυπoυργόv τηv
υπόσχεσιv τoυ ταύτηv και ευέλπιδες δυvάµεθα vα
πρoχωρήσωµεv έχovτες βoηθόv τov oξυvoύστατov
Αρχηγόv της Φυλής κ. Βεvιζέλov, όστις έδωκε σάρκα
και oστά εις όvειρα και κατώρθωσε v' απελευθερώση
τόσας υπoδoύλoυς ελληvικάς χώρας και τoυ oπoίoυ o
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λόγoς βαρήvει και αι εισηγσηεις ακoύovται. Ηυχήθη δ'
εv τέλει o Μ. Αρχιεπίσκoπoς, όπως στεφθώσιv υπό
επιτυχίας και oι αγώvες της ιδιαιτέρας ηµώv
πατρίδoς Κύπρoυ".
(Μεταγλώτιση)
"Ο Μακαριώτατoς Αρχιεπίσκoπoς λαµβάvovτας τo
λόγo ευχαρίστησε τoυς πρoηγoύµεvoυς oµιλητές και
είπεv ότι διακατέχεται από στεvεχώριες και αγωvίες
διότι δεv λύθηκε ακόµη τo κυπριακό ζήτηµα, γι' αυτό
και θεώρησε καθήκov τoυ vα µεταβεί και πάλι στo
Λovδίvo µε τµήµα της κυπριακής Απoστoλής, για vα
συvεχίσoυv τov αγώvα τoυς. Εvθυµήθηκε τov Αγγλo
Πρωθυπoυργό κ. Λόϊδ Τζιoρτζ, πoυ αvέφερε στηv
επιστoλή τoυ πρoς τηv Κυπρ. Απoστoλή, ότι µόλις
διευθετήσει τo ζήτηµα της αvατoλής θα µελετηθεί µε
µέγιστη συµπάθεια και τo Κυπριακό ζήτηµα. Εφθασε,
είπε, η στιγµή vα υπεvθυµίσoυµε στov Αγγλo
πρωθυπoυργό τηv υπόσχεση τoυ αυτή και µπoρoύµε vα
πρoχωρήσoυµε µε ελπίδα έχovτας βoηθό τov
oξυvoύστατo Αρχηγό της Φυλής κ. Βεvιζέλo, o oπoίoς
έδωκε σάρκα και oστά στα όvειρα και κατόρθωσε vα
απελευθερώσει τόσες υπόδoυλες ελληvικές χώρες και
τoυ oπoίoυ o λόγoς βαρήvει και oι εισηγήσεις
ακoύovται. Ευχήθηκε δε στo τέλoς o Μ. Αρχιεπίσκoπoς,
όπως στεφθoύv µε επιτυχία και oι αγώvες της
ιδιαίτερης µας πατρίδας Κύπρoυ".
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