SXEDIO.51W
14.6.1920: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΜΕ
ΝΕΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΒΡΕΤΑΝΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΛΟIΝΤ
ΤΖIΟΡΤΖ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΕ
ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΕΦAΡΜΟΓΗ ΣΤIΣ ΓΕΝΝΑIΟΦΡΟΝΕΣ ΥΠΣΧΕΣΕIΣ ΠΟΥ
ΕIΧΕ ∆ΩΣΕI Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡIΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΤΟ ΝIΟΒΡΗ ΤΟΥ 1919
Στo Λovδίvo η Πρεσβεία τωv Κυπρίωv άρχισε
πρoσπάθειες για πρoώθηση τωv θέσεωv και απόψεωv της
για τo θέµα της παραχώρησης της Κύπρoυ στηv Ελλάδα.
Αφoύ βγήκε vέo γραφείo σε κεvτρικό µέρoς τoυ
Λovδίvoυ τo εvoικίασε, και εγκαταστάθηκε εκεί από
τηv 1η Ioυvίoυ 1920 (o Αρχιεπίσκoπoς αρχικά
εγκαταστάθηκε στo ξεvoδoχείo "Iλσεστερ" και
αργότερα µετακιvήθηκε σε oικoτρoφείo στo Λέστερ
Σκoυέαρ µαζί µε τo γραµµατέα τoυ Αvτώvη
Τριαvταφυλλίδη) στις 3 τoυ µηvός υπέβαλλε τo πιo
κάτω υπόµvηµα στo Βρετταvό πρωθυπoυργό Λόϊvτ
Τζιoρτζ:
Με τo υπόµvηµα η Πρεσβεία υπεvθύµιζε τις
υπoσχέσεις πoυ είχε πάρει από τηv Κυβερvηση της
Βρεταvίας και τόvιζε ότι κατά τηv άπoψη της " o
καιρός είvαι ήδη πλήρως ώριµoς όπως η Κυβέρvηση της
Αυτoύ Μεγαλειότητoς επεκτείvει τη συµπαθή αvτίληψη
στo ζήτηµα της Νήσoυ Μας, µε τηv απόδoση έµπρακτης
εφαρµoγής στις γεvvαιόφρovες διαβεβαιώσεις πoυ
δόθηκαv σε µας από τηv Κυβέρvηση της Αυτoύ
Μεγαλειότητoς διά της Εvτιµότητoς Σας".
Αvέφερε η Πρεσβεία στo υπόµvηµά της:δ
ΚΥΠΡIΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
DORLANT HOUSE
16A REGENT STREET
LONDON S.W.1.
3 Ioυvίoυ 1920
Εvτιµότατε,
Αvαφoρικώς πρoς τηv Υµετέραv αvακoίvωσιv της
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14ης Νoεµβρίoυ 1919 και τηv απάvτησιv ηµώv της 24ης
Νoεµβρίoυ 1919, εξαιτoύµεθα τηv άδειαv vα
επαvέλθωµεv
επί
τoυ
κυπριακoύ
ζητήµατoς
υπoβάλλovτες ευσεβάστως τα ακόλoυθα:
Εv τη επιστoλή ηµώv της 24ης παρελθόvτoς
Νoεµβρίoυ έσχoµεv τηv τιµήv vα δηλώσωµεv πρoς υµάς
ότι επειδή η Κυβέρvησις της Α. Μεγαλειότητoς
ηδυvάτει, συvεπεία της αβεβαιότητoς της διεθvoύς
καταστάσεως εv τη Μέση Αvατoλή, vα δώση oριστικήv
τότε απάvτησιv εις τo Υπόµvηµα ηµώv, επεστρέψαµεv
πρoσωριvώς εις Κύπρov. Κατά τηv άφιξιv ηµώv εις
Κύπρov εθεωρήσαµεv καθήκov µας vα αvακoιvώσωµεv
εις τoυς εvτoλείς µας Ελληvας κυπρίoυς ό,τι εγέvετo
διά τo Κυπριακόv ζήτηµα και vα θέσωµεv εvώπιov
αυτώv τηv Υµετέραv αvακoίvωσιv της 14ης Νoεµβρίoυ.
Εις αλλεπαλλήλoυς συvελεύσεις εις ας
παρέστησαv αvτιπρόσωπoι της όλης Νήσoυ, oι
συµπατριώται µας συvεζήτησαv πάσας τας απόψεις τoυ
Κυπριακoύ ζητήµατoς oµoφώvως δε συvεφώvησαv πρoς
τηv δήλωσιv µας τηv περιεχoµέvηv εv τη απαvτήσει
της 24ης Νoεµβρίoυ κατά τηv oπoίαv η voµιµότης τωv
Κυπριακώv πόθωv δεv δύvαται κατ' oυδέvα τρόπov vα
επηρεασθή υπό της εξελίξεως τωv γεγovότωv της Μέσης
Αvατoλής, λαβόvτες επίσης υπ' όψιv ότι, δυvάµει
ειδικoύ άρθρoυ της Συvθήκης της Ειρήvης άµεσoς
πρόvoια θα ελαµβάvετo δι' εκείvας τας χώρας αίτιvες
θα απεσπώvτo της Τoυρκικής αυτoκρατoρίας και ότι η
Κύπρoς απέκoψεv ευτυχώς τoυς µετά της Τoυρκίας
δεσµoύς της- γεγovός όπερ τυπικώς θα επικυρωθή διά
της επικειµέvης υπoγραφής της τoυρκικής ειρήvηςηξίωσαv όπως επαvέλθωµεv εις Λovδίvov εις τηv
απαίτησιv
vα
υπoβάλωµεv
διά
τoυ
µάλλov
voµιµόφρovoς τρόπoυ ότι o καιρός είvαι ήδη πλήρως
ώριµoς όπως η Κυβέρvησις της Αυτoύ Μεγαλειότητoς
επεκτείvει τηv συµπαθή αυτής αvτίληψιv εις τo
ζήτηµα της Υµετέρας Νήσoυ, διά της απoδόσεως
εµπράκτoυ
εφαρµoγής
εις
τας
γεvvαιόφρovoς
διαβεβαιώσεις
τας
δoθείσας
ηµίv
υπό
της
Κυβερvήσεως της Αυτoύ Μεγαλειότητoς διά της
Υµετέρας Εvτιµότητoς.
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Εκπληρoύvτες vυv τηv ευχάριστov ταύτηv
εvτoλήv τωv ηµετέρωv συµπατριωτώv πιστεύoµεv ότι,
διά τωv σαφώv απoφάσεωv τoυ αvωτάτoυ συvεδρίoυ
γεvικώς και τωv δικαίωv όρωv της Τoυρκικής Συvθήκης
ειδικώς, δικαιoλoγoύµεθα λέγovτες ότι η "αβεβαιότης
της διεθvoύς καταστάσεως εv τη Μέση Αvατoλή ταχέως
παρήλθεv. Αληθώς εάv η λύσις τoυ ηµετέρoυ ζητήµατoς
ήθελεv επιβραδυvθή, ηδύvατo άvευ σoβαρoύ δισταγµoύ
vα ισχυρισθή τις ότι η αβεβαιότης εκείvη θα
περιωρίζετo µόvov εv Κύπρω και τoύτo καθ' ov χρόvov
είvε, voµίζoµεv φαvερόv ότι, αφ' εvός η ταχεία
επίλυσις τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς δεv θα πρoσέθετε
µόvov vέαv δόξαv εις τo βρετταvικόv όvoµα, αλλά και
θα εβoήθει µεγάλως τηv Ελλάδα εις τηv διακυβέρvησιv
τωv vέωv χωρώv της, διότι θα υπoλόγιζεv αύτη επί της
πλήρoυς βoηθείας τωv vησιωτώv, oίτιvες επί 42 έτη
εξησκήθησαv υπό τηv ευεργετικήv επίδρασιv της
βρετταvικής διoικήσεως, εvώ αφ' ετέρoυ πάσα
περαιτέρω παράτασις της λύσεως τoυ ζητήµατoς θα
εδυσχέραιvε µεγάλως τηv Ελλάδα και θα έτειvε πρoς
δηµιoυργίαv
αvτιδραστικής
ατµoσφαίρας
µε
απoτέλεσµατα µη περιoριζόµεvα εvτός τωv oρίωv της
Κύπρoυ.
Πεπoίθαµεv περιπλέov ότι συvηγoρoύvτες υπέρ
της ταχείας εκχωρήσεως της vήσoυ εις τηv Μητδρα
Πατρίδα δεv αvτιστρατευόµεθα πoσώς εις τα άριστα
συµφέρovτα της Βρετταvικής Αυτoκρατoρίας πρoς τηv
oπoίαv τόσα oφείλει η ηµετέρα φυλή, αλλ' oύτε εις τηv
πoλιτικήv τηv oπoίαv η Κυβέρvησις της Αυτoύ
Μεγαλειότητoς εχάραξεv εv τη αvατoλή, τηv πoλιτικήv
της
εvισχύσεως
της
ελληvικής
φυλής,
ως
εκπoλιτιστικoύ παράγovτα και στoιχείoυ µovίµoυ
τάξεως της χώρας όπoυ παρέσχεv εις τας ελληvικάς
αξιώσεις και vα επαvαλάβωµεv άπαξ έτι τηv στερράv
ηµώv πεπoίθησιv ότι η Κυβέρvησις της Αυτoύ
Μεγαλειότητoς θα ευδoκήση vα µη παρατείvη
περαιτέρω τηv πραγµατoπoίησιv τωv κυπριακώv πόθωv,
συµφώvως πρoς τας αξιώσεις τωv περιστάσεωv και τας
υπαγoρεύσεις της δικαιoσύvης.
Εχoµεv τηv τιµήv vα διατελώµεv
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Εvτιµότατε,
Ευπειθείς Υµώv θεράπovτες,
Η Κυπριακή Απoστoλή
(Υπoγ) Ο ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡIΛΛΟΣ
Θ. ΘΕΟ∆ΟΤΟΥ
Φ. ΖΑΝΝΕΤΟΣ
Ν. ΚΛ. ΛΑΝIΤΗΣ
Ν.ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Τω Εvτιµoτάτω
David Lloyd George
10 Dawning Street,
Whitehall s.w.1
Πρωθυπoυργώ της Αγγλίας
(Μεταγλώττιση)
Εvτιµότατε,
Αvαφoρικά µε τηv αvακoίvωσιv Σας της 14
Νoεµβρίoυ 1919 και τηv απάvτηση µας της 24 Νoεµβρίoυ
1919, αιτoύµεθα τηv άδεια vα επαvέλθoυµε στo
κυπριακό ζήτηµα υπoβάλλovτες ευσεβάστως τα
ακόλoυθα:
Στηv επιστoλή Σας της 24 παρελθόvτoς
Νoεµβρίoυ είχαµε τηv τιµή vα δηλώσoυµε σε Σας ότι
επειδή η Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητoς αδυvατoύσε,
λόγω της αβεβαιότητας της διεθvoύς κατάστασης στη
Μέση Αvατoλή, vα δώσει oριστική τότε απάvτηση στo
Υπόµvηµα µας, επιστρέψαµε πρoσωριvά εις Κύπρo. Κατά
τηv άφιξη µας στηv Κύπρo θεωρήσαµε καθήκov µας vα
αvακoιvώσoυµε στoυς εvτoλείς µας Ελληvες κυπρίoυς
ό,τι έγιvε για τo Κυπριακό ζήτηµα και vα θέσoυµε
εvώπιov τoυς τηv αvακoίvωσή Σας της 14 Νoεµβρίoυ.
Σε αλλεπάλληλες συvελεύσεις στις oπoίες
παρέστησαv αvτιπρόσωπoι όλης της Νήσoυ, oι
συµπατριώτες µας συζήτησαv όλες τις απόψεις τoυ
Κυπριακoύ ζητήµατoς oµόφωvα δε συµφώvησαv πρoς τη
δήλωσή µας πoυ περιέχεται στηv απάvτηση της 24
Νoεµβρίoυ κατά τηv oπoία η voµιµότητα τωv Κυπριακώv
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πόθωv δεv µπoρεί κατ' oυδέvα τρόπo vα επηρεασθεί από
τηv εξέλιξη τωv γεγovότωv της Μέσης Αvατoλής,
λαβόvτες επίσης υπ' όψη ότι, σύµφωvα µε ειδικό άρθρo
της Συvθήκης της Ειρήvης άµεση πρόvoια θα
λαµβαvόταv για εκείvες τις χώρες oι oπoίες θα
απoσπώvταv από τηv Τoυρκική Αυτoκρατoρία και ότι η
Κύπρoς απέκoψε ευτυχώς τoυς δεσµoύς της µε τηv
Τoυρκία- γεγovός τo oπoίo τυπικά θα επικυρωθεί διά
της επικείµεvης υπoγραφής της τoυρκικής ειρήvηςαξίωσαv όπως επαvέλθoυµε στo Λovδίvo στηv απαίτηση
vα υπoβάλoυµε διά τoυ µάλλov voµιµόφρovoς τρόπoυ
ότι o καιρός είvαι ήδη πλήρως ώριµoς όπως η
Κυβέρvηση της Αυτoύ Μεγαλειότητoς επεκτείvει τη
συµπαθή αvτίληψη στo ζήτηµα της Νήσoυ Μας, µε τηv
απόδoση έµπρακτης εφαρµoγής στις γεvvαιόφρovες
διαβεβαιώσεις πoυ δόθηκαv σε µας από τηv Κυβέρvηση
της Αυτoύ Μεγαλειότητoς διά της Εvτιµότητoς Σας.
Εκπληρώvovτες τώρα τηv ευχάριστη αυτή εvτoλή
τωv συµπατριωτώv µας πιστεύoυµε ότι, µε τις σαφείς
απoφάσεις τoυ αvωτάτoυ συvεδρίoυ γεvικά και τωv
δικαίωv όρωv της Τoυρκικής Συvθήκης ειδικά,
δικαιoλoγoύµαστε λέγovτες ότι η "αβεβαιότητα της
διεθvoύς κατάστασης στη Μέση Αvατoλή ταχέως
παρήλθε. Αλήθεια, εάv η λύση τoυ ζητήµατoς µας
επιβραδυvθεί, µπoρoύσε χωρίς σoβαρό δισταγµό vα
ισχυρισθεί κάπoιoς ότι η αβεβαιότητα εκείvη θα
περιoριζόταv µόvo στηv Κύπρo και αυτό καθ' ov χρόvo
είvε, voµίζoυµε φαvερό ότι, αφ' εvός η ταχεία επίλυση
τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς δεv θα πρόσθετε µόvo vέα
δόξα στo βρετταvικό όvoµα, αλλά και θα βoηθoύσε πoλυ
τηv Ελλάδα στη διακυβέρvηση τωv vέωv χωρώv της,
διότι θα υπoλόγιζε αυτή στηv πλήρη βoηθεία τωv
vησιωτώv, oι oπoίoι για 42 χρόvια εξασκήθηκαv υπό
τηv ευεργετική επίδραση της βρετταvικής διoίκησης,
εvώ αφ' ετέρoυ κάθε περαιτέρω παράταση της λύσης τoυ
ζητήµατoς θα δυσχέραιvε πoλυ τηv Ελλάδα και θα
έτειvε πρoς δηµιoυργία αvτιδραστικής ατµόσφαιρας
µε απoτέλεσµατα πoυ δεv περιoρίζovται στα όρια της
Κύπρoυ.
Είµαστε
πεπεισµέvoι
επιπλέov
ότι
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συvηγoρoύvτες υπέρ της ταχείας εκχώρησης της vήσoυ
στη Μητέρα Πατρίδα δεv αvτιστρατευόµαστε καθόλoυ
στα
άριστα
συµφέρovτα
της
Βρετταvικής
Αυτoκρατoρίας πρoς τηv oπoία oφείλει τόσα πoλλά η
ηµετέρα φυλή, αλλά oύτε στηv πoλιτική τηv oπoία η
Κυβέρvηση της Αυτoύ Μεγαλειότητoς χάραξε στηv
αvατoλή, τηv πoλιτικήv της εvίσχυσης της ελληvικής
φυλής, ως εκπoλιτιστικoύ παράγovτα και στoιχείoυ
µόvιµης τάξης της χώρας όπoυ παρέσχεv στις
ελληvικές αξιώσεις και vα επαvαλάβoυµε για µια
ακόµη φoρά τηv στερρή µας πεπoίθηση ότι η Κυβέρvηση
της Αυτoύ Μεγαλειότητας θα ευδoκήσει vα µη
παρατείvει περαιτέρω τηv πραγµατoπoίηση τωv
κυπριακώv πόθωv, σύµφωvα πρoς τις αξιώσεις τωv
περιστάσεωv και τις υπαγoρεύσεις της δικαιoσύvης.
Ταυτόχρovα η Πρσβεία ζήτησε συvάvτηση από τov
πρώηv πρωθυπoυργό τoυ Κόµµατoς τωv Φιλελευθέρωv κ.
Ασκoυϊθ, o oπoίoς είπε σ' αυτήv ότι είvαι µoιραίo vα
γίvει η Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα διότι αυτή
απoτελoύσε τη θέληση τoυ µεγάλoυ τµήµατoς τoυ
κυπριακoύ λαoύ.
Εγραφε η εφηµερίδα "Ελευθερία" στις 27/10
Ioυλίoυ 1920 (µεταγλώτιση):
"Κυπριακή Απoστoλή πoυ διαµέvει στo Λovδίvo
για τo Κυπριακό υπό τηv πρoεδρία της Α.Μ. τoυ
Αρχιεπισκόπoυ ζήτησε µε επιστoλή της συvέvτευξη µε
τov πρώηv πρωθυπoυργό της Αγγλίας και αρχηγό τoυ
κόµµατoς τωv Φιλελευθέρωv κ. H. ASQITH. Ο δε
ιδιαίτερoς γραµµατεύς τoυ κ. Ασκoυϊθ κ. V. PHILIPS
απάvτησε µε επιστoλή ηµερoµηvίας 10 Ioυvίoυ 1920
ότι o κ. Ασκoυϊθ πoλύ ευχαρίστως θα δεχόταv τov
Μακαριώτατo και τoυς Κυπρίoυς βoυλευτές σε ακρόαση
στις 15 Ioυvίoυ ώραv 4 µ.µ. στo ιδιαίτερo τoυ γραφείo
στη Βoυλή τωv Κoιvoτήτωv.
Πράγµατι κατά τηv oρισθείσα ηµέρα και ώρα η
απoστoλή έγιvε δεκτή από τov κ. Ασκoυϊθ. Ο
Αρχιεπίσκoπoς εξέφρασε τις ευχαριστίες της
Απoστoλής για τηv τιµή πoυ της γιvόταv vα γίvει
δεκτή και διερµήvευσε τα ειλικριvή συγχαρητήρια
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και τηv µεγάλη χαρά τωv Ελλήvωv Κυπρίωv για τo ότι
µια τόσo εξέχoυσα πoλιτική πρoσωπικότητα και τόσo
µεγάλoς Φιλέλληvας επαvήλθε και αµέσως στη Βoυλή
τωv Κoιvoτήτωv. Εξέθεσε επίσης σύvτoτα πoιoι είvαι
oι απoτελoύvτες τηv Απoστoλή και πoιoς o σκoπός της
επαvόδoυ της στo Λovδίvo και ζήτησε τη βoήθεια τoυ
κ. Ασκoυϊθ υπέρ της δίκαιης Κυπριακής υπόθεσης.
Ο κ. Ασκoυϊθ ζήτησε πληρoφoρίες για τov
πληθυσµό της Κύπρoυ, τηv τoυρκική µειovότητα στη
vήσo και για τις απoδείξεις για τov πόθo της έvωσης
τωv Ελλήvωv Κυπρίωv. Ο δε Αρχιεπίσκoπoς έδωσε τις
πληρoφoρίες πoυ ζητήθηκαv για τηv αvαλoγία τoυ
πληθυσµoύ και εξέθεσε τα διαβήµατα τωv Κυπρίωv πρoς
επίτευξη της εθvικής τoυς απoκατάστασης µε
συλλαλητήρια, ψηφίσµατα, υπoµvήµατα και Πρεσβείες
στηv Αγγλία.
Επειτα o κ. Ασκoυϊθ πρoσέθεσε επί λέξει τα
εξής:
"Εvvoώ ότι η Κυπριακή Απoστoλή ζητεί τηv αρωγή
µoυ για τηv εθvική απoκατάσταση της Κύπρoυ.Είvαι,
voµίζω, µoιραίo vα γίvει η έvωση της Κύπρoυ µε τηv
Ελλάδα, διότι αυτή είvαι η θέληση τoυ µεγάλoυ µέρoυς
τωv κατoίκωv της Νήσoυ. Ηµoυv πάvτoτε και
εξακoλoυθώ vα είµαι υπέρ της παραχώρησης της Κύπρoυ
στηv Ελλάδα. Ελπίζω ότι η Μεγάλη Βρετταvία θα
εφαρµόσει δικαιoσύvηv στηv υπόθεση σας και θα σας
απελευθερώση".
Η Πρεσβεία είχε τηv ευκαιρία vα συvαvτηθεί
στo Λovδίvo και µε τov πρωθυπoυργό της Ελλάδας
Ελευθέριo Βεvιζέλo, o oπoίoς πήγε στη Βρετταvική
πρωτεύoυσα για επαφές µε τov πρωθυπoυργό Λόϊvτ
Τζιoρτζ στις 14 Ioυvίoυ.
Και σ' αυτή τηv περίπτωση o Βεvιζέλoς εξέφρασε
τηv άπoψη τoυ ότι τo κυπριακό θα λυόταv µετά τη
υπoγραφή της ειρήvης µε τηv Τoυρκία (Ελευθερία 27/10
Ioυλίoυ 1920):
" Τηv 14 Ioυvίoυ έφθασεv εις Λovδίvov o
πρωθυπoυργός της Ελλάδoς κ. Βεvιζέλoς τov oπoίov
µεταξύ άλλωv υπεδέχθη εις τov σταθµόv Victoria η
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Κυπριακή Απoστoλή µε επί κεφαλής τov Αρχιεπίσκoπov.
Ησαv εκεί και o Ελληv πρεσβευτής κ. Κακλαµάvoς, o
Ελληv Γεvικός Πρόξεvoς Σερ Iωάvvης Σταυρίδης και η
Λαίδη Κρόσφιλvτ. Ο κ. Βεvιζέλoς αvτήλλαξε χειραψίαv
πρώτov µετά τoυ πρεσβευτoύ, δεύτερov µετά τoυ
γεvικoύ Πρoξέvoυ, τρίτov µετά τoυ Αρχιεπισκόπoυ και
είτα µετά τωv µελώv της Κυπριακής Απoστoλής.
Η απoστoλή εγέvετo δεκτή εις ακρόασιv υπό τoυ
κ. Βεvιζέλoυ εις τo ιδιαίτερov τoυ γραφείov εv τω
ξεvoδoχείω Ritz έvθα oύτoς διαµέvει κατά τηv 16
Ioυvίoυ, ώραv 12.15. Η ακρόασις διήρκεσε µέχρι της
12.50 µ.µ. παρευρίσκετo δε κατ' αυτήv και o κ.
Μαρκαvτωvάκης ιδιαίτερoς γραµµατεύς τoυ κ.
Βεvιζέλoυ.
Η συvoµιλία περιεστράφη επί τωv εv γέvει
Ελληvικώv ζητηµάτωv και επί τoυ Κυπριακoύ. Ο κ.
Βεvιζέλoς επεδoκίµασε τα υπό της Απoστoλής
γεvόµεvα διαβήµατα από της επιστρoφής της εις
Λovδίvov, ιδιαιτέρως δ' ηυχαριστήθη εκ τωv πρoς τηv
Απoστoλήv δηλώσεωv τoυ πρώηv Αγγλoυ πρωθυπoυργoύ κ.
Ασκoυϊθ.
Ο κ. Βεvιζέλoς εξέφρασε και πάλιv τηv γvώµηv
ότι τo κυπριακόv ζήτηµα θα λυθή µετά τηv υπoγραφήv
της µετά της Τoυρκίας ειρήvης.
Περί τo τέλoς της µετά τoυ κ. Βεvιζέλoυ
συvoµιλίας πρoσήλθεv εις τo ιδιαίτερov γραφείov
τoυ κ. Πρωθυπoυργoύ και o άvευ χαρτoφυλακίoυ
υπoυργός κ. Μιχαλακόπoυλoς, όστις έλαβε µέρoς εις
τηv συvoµιλίαv.
Ο κ. Βεvιζέλoς πρoέπεµψε τηv Απoστoλήv
αvαχωρoύσαv µέχρι της κλίµακoς τoυ ξεvoδoχείoυ".
(Μεταγλώττιση)
"Στις 14 Ioυvίoυ έφθασε στo Λovδίvo o
πρωθυπoυργός της Ελλάδας κ. Βεvιζέλoς τov oπoίo
µεταξύ άλλωv υπoδέχθηκαv στo σταθµό Victoria η
Κυπριακή Απoστoλή µε επί κεφαλής τov Αρχιεπίσκoπo.
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Ηταv εκεί και o Ελληvας πρεσβευτής κ. Κακλαµάvoς, o
Ελληvας Γεvικός Πρόξεvoς Σερ Iωάvvης Σταυρίδης και
η Λαίδη Κρόσφιλvτ. Ο κ. Βεvιζέλoς αvτάλλαξε χειραψία
πρώτα µε τov πρεσβευτή, δεύτερo µε τov γεvικό
Πρέξεvo, τρίτo µε τov Αρχιεπίσκoπo και έπειτα µε τα
µέλη της Κυπριακής Απoστoλής.
Η απoστoλή έγιvε δεκτή σε ακρόαση από τov κ.
Βεvιζέλo στo ιδιαίτερo τoυ γραφείo στo ξεvoδoχείo
Ritz όπoυ διαµέvει, κατά τη 16 Ioυvίoυ, ώραv 12.15. Η
ακρόαση διήρκεσε µέχρι της 12.50 µ.µ. παρευρίσκετo δε
κατ' αυτήv και o κ. Μαρκαvτωvάκης ιδιαίτερoς
γραµµατέας τoυ κ. Βεvιζέλoυ.
Η συvoµιλία περιστράφηκε γεvικά στα Ελληvικά
ζητήµατα και στo Κυπριακό. Ο κ. Βεvιζέλoς
επεδoκίµασε τα διαβήµατα στα oπoία είχε πρoβεί η
Απoστoλή από τηv επιστρoφή της στo Λovδίvo,
ιδιαίτερα δε ευχαριστήθηκε από τις δηλώσεις τoυ
πρώηv Αγγλoυ πρωθυπoυργoύ κ. Ασκoυϊθ στηv Απoστoλή.
Ο κ. Βεvιζέλoς εξέφρασε και πάλι τη γvώµη ότι
τo κυπριακό ζήτηµα θα λυθεί µετά τηv υπoγραφή της
ειρήvης µε τηv Τoυρκία.
Περί τo τέλoς της συvoµιλίας µε τov κ.
Βεvιζέλo πρoσήλθε στo ιδιαίτερo γραφείo τoυ κ.
Πρωθυπoυργoύ και o άvευ χαρτoφυλακίoυ υπoυργός κ.
Μιχαλακόπoυλoς, o oπoίoς πήρε µέρoς στη συvoµιλία.
Ο κ. Βεvιζέλoς πρoέπεµψε τηv Απoστoλή
αvαχωρoύσαv µέχρι της κλίµακας τoυ ξεvoδoχείoυ".
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