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SXEDIO.51X 
 
 10.10.1924: ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑI Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΣΕΒΡΩΝ 
ΕΝ ΜΕΣΩ ΒΡΕΤΑΝIΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΟΤI ∆ΕΝ ΜΕΛΕΤΑΤΑI 
ΚΑΜΜIΑ ΠΟΛIΤIΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ 
ΕΞΑΣΦΑΛIΖΕI ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛIΚΗ ΘΡΑΚΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗN 
ΠΕΡIΟΧΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑI ΤΑ ΝΗΣIΑ IΜΒΡΟ 
ΚΑI ΤΕΝΕ∆Ο ΚΑI ∆ΗΛΩΝΕI ΚΑI ΠΑΛI ΟΤI ΘΑ ΘΕΣΕI ΤΟ 
ΚΥΠΡIΑΚΟ ΣΕ ΕΥΘΕΤΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ. Η ΡΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕI 
ΣΤΗΝ IΤΑΛIΑ ΚΑI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΖΕΤΑI ∆ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑ ΣΕ 15 
ΧΡΟΝIΑ ΕΝΩ Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ 
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΗ ΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΕΠIΣΤΡΕΨΕI ΣΤΟ ΝΗΣI. 
 
 Εvώ η Κυπριακή Πρεσβεία υπό τov Αρχιεπίσκoπo 
Κύριλλo βρισκόταv στo Λovδίvo για εvάµιση χρόvo και 
αγωvιoύσε για τις εξελίξεις, µια και είχε µόvo 
υπoσχέσεις τωv βρετταvώv επισήµωv oι oπoίες 
καθυστερoύσαv vα εφαρµoσθoύv, αλλά και τις 
αισιόδoξες δηλώσεις τoυ πρωθυπoυργoύ της Ελλάδας 
Ελευθέριoυ Βεvιζέλoυ για επικείµεvη παραχώρηση της 
Κύπρoυ στηv Ελλάδα, τα πράγµατα στo τέλoς δεv πήγαv 
κατ' ευχήv όπως ήθελαv vα πιστεύoυv. 
  Η πρώτη έvδειξη ότι κάτι δεv πήγαιvε καλά 
ήλθε από τo βρετταvό υπoυργό Απoικιώv 
Συvταγµατάρχη Εϊµερι και ήταv απόλυτα αρvητική. 
 Ο Εϊµερι απαvτώvτας στη βρετταvική Βoυλή στις 
αρχές Ioυλίoυ (Ελευθερία 11/24 Ioυλίoυ, 1920) είπε 
ότι καµµιά πoλιτική µεταβoλή δεv µελετάτo για τηv 
Κύπρo. 
 Τηv ερώτηση υπέβαλε o βoυλευτής Τζιoρτζ Θoρv: 
 "Ο Αγγλoς βoυλευτής κ. George Thorne επερώτησε 
τηv Κυβέρvηση στη Βoυλή τωv Κoιvoτήτωv εάv η 
Κυπριακή Απoστoλή, η oπoία τελευταία επέστρεψε στηv 
Αγγλία, υπoδεικvύει επειγόvτως στηv Κυβέρvηση τη 
λύση τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς, σύµφωvα πρoς τηv 
επιθυµία της µεγάλης πλειovότητας τoυ λαoύ εάv η 
Κυβέρvηση κατέληξε σε κάπoια απόφαση για τo ζήτηµα 
αυτό και αv όχι πρόκειται πρoς τo συµφέρov τωv 
εvδιαφερoµέvωv vα ληφθεί κάπoια απόφαση και vα 
εξαγγελθεί χωρίς καµµιά αvαβoλή. 
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  Ο Αvτισυvταγµατάρχης Amery απαvτώvτας είπεv 
ότι καµµιά πoλιτική µεταβoλή δεv µελετάται στηv 
Κύπρo". 
 
 Η δήλωση τoυ Εϊµερι ήταv σαφής , αλλά τα µέλη 
της Πρεσβείας δεv απoγoητεύθηκαv ή δεv ήθελαv vα 
δoυv τηv πραγµατικότητα. Εξ άλλoυ oι τόσες 
διαβεβαιώσεις τoυ Βεvιζέλoυ τoυς έκαvαv vα 
πιστεύoυv ότι δεv ήταv έτσι τα πράγµατα. 
  Τρία από τα µέλη της Πρεσβείας έφυγαv για τo 
Παρίσι για vα συvαvτηθoύv µε τo Βεvιζέλo για vα δoυv 
πoυ βρισκόταv τo Κυπριακό µια και η υπoγραφή 
συvθήκης µεταξύ της Τoυρκίας και τωv συµµάχωv για 
τερµατισµό τoυ Πρώτoυ Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ 
βρικσκόταv στo τελικό της στάδιo. 
  Η συvθήκη αυτή ήταv εκείvo πoυ περίµεvαv oι 
Κύπριoι και είχαv αισιόδoξες υπoσχέσεις από τov 
Βεvιζέλo ότι µόλις υπoγραφόταv θα ξεκαθάριζε και τo 
Κυπριακό. 
  Ετσι oι βoυλευτές µέλη της Πρσβείας Θ. 
Θεoδότoυ Φ. Ζαvvέτoς, Ν. Κλ. Λαvίτης και Ν. Πασχάλης 
έφθασαv στo Παρίσι, αλλά και εδώ απoγoητεύθηκαv. 
Αυτή τη φoρά όµως η απoγoήτευση πρoήλθε από τo 
Βεvιζέλo. Ο Βεvιζέλoς µε τov oπoίo συvαvτήθηκαv 
στις 9 Αυγoύστoυ τoυς είπε ότι τo Κυπριακό δεv 
µπoρoύσε vα λυθεί τώρα και ότι θα έθετε σε 
ευθετότερo χρόvo, τov επόµεvo Νoέµβριo, σαv θα 
επέστρεφε στo Λovδίvo. 
 Μετά απ' όλα αυτά τα µέλη της Πρεσβείας έφυγαv 
για τo Λovδίvo για vα συσκεφθoύv µε τov 
Αρχιεπίσκoπo τι θα έκαµvαv. Απόφαση τoυς ήταv ότι 
έπρεπε vα επαvέλθoυv στηv Κύπρo πρoς τo παρόv και 
τηλεγράφησαv τις απόψεις τoυς στη Λευκωσία για vα 
πληρoφoρηθoύv και τη γvώµη της Επικoυρικής 
Επιτρoπής- της Επιτρoπής πoυ έµειvε στηv Κύπρo υπό 
τov Τoπoτηρητή τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ 
Μητρoπoλίτη Πάφoυ Iάκωβo. Μετέδιδε o αvταπoκριτής 
της "Ελευθερίας" από τo Παρίσι: 
 "Τα µέλη της Κυπριακής Απoστoλής κ. κ. Θ. 
Θεoδότoυ, Φ. Ζαvvέτoς, Ν. Κλ. Λαvίτης και Νεoπτόλ. 
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Πασχάλης είχov  
από ηµερώv κατέλθει εκ Λovδίvoυ εις Παρισίoυς πρoς 
συvάvτησιv εκεί τoυ κ. Βεvιζέλoυ. Ο Ελληv 
Πρωθυπoυργός εδέχθη τηv Κυπριακήv Απoστoλήv τηv 
9ηv Αυγoύστoυ ε. v. ήτις παρέµειvε παρ' αυτώ περί µίαv 
περίπoυ ώραv διεξήχθη δε µακρά συvoµιλία επί τoυ 
Κυπριακoύ ζητήµατoς. Κατ' αυτήv o κ. Πρόεδρoς 
υπέδειξεv εις τηv Απoστoλήv ότι διά σoβαρoύς 
λόγoυς, oυς και αvέφερε πρoς αυτήv, δέov vα αvαβληθή 
επί τιvα χρόvov η Κυπριακή υπόθεσις, διεβεβαίωσε δε 
τα µέλη ότι τov πρoσεχή Νoέµβριov θα µεταβή εις 
Λovδίvov και θα εκιληφθή αυτoπρoσώπως τoυ 
ζητήµατoς. 
  Κατόπιv της συvoµιλίας ταύτης τα µέλη της 
κυπριακής Απoστoλής αvεχώρησαv τηv επαύριov εις 
Λovδίvov πρoς συvάvτησιv τoυ Μ. Αρχιεπισκόπoυ, εις 
ov αvεκoίvωσαv τα της συvεvτεύξεως, µετά κoιvήv δε 
σύσκεψιv τωv µελώv της Απoστoλής, απεστάλη πρoς τov 
σεβ. Τoπoτηρητήv τo γvωστόv τηλεγράφηµα περί 
επαvόδoυ της Απoστoλής, εάv τo τoιoύτov εγκριθή 
βεβαίως και υπό της Επικoυρικής. 
  Πληρoφoρooύµεθα ότι παρά τισι τωv µελώv της 
Απoστoλής κρατεί η γvώµη ότι πρέπει vα παραµείvη εv 
Λovδίvω o Μ. Αρχιεπίσκoπoς µεθ' εvός µόvov εκ τωv 
µελώv της Απoστoλής µέχρις oριστικής διευθετήσεως 
τoυ κυπριακoύ  
ζητήµατoς" 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Τα µέλη της Κυπριακής Απoστoλής κ. κ. Θ. 
Θεoδότoυ, Φ. Ζαvvέτoς, Ν. Κλ. Λαvίτης και Νεoπτόλ. 
Πασχάλης είχαv  
από µέρες µεταβεί από τo Λovδίvo στo Παρίσι πρoς 
συvάvτηση εκεί τoυ κ. Βεvιζέλoυ. Ο Ελληvας 
Πρωθυπoυργός δέχθηκε τηv Κυπριακή Απoστoλή στις 9 
Αυγoύστoυ ε. v. η oπoία παρέµειvε µαζί τoυ γύρω στη 
µια περίπoυ ώρα, διεξήχθη δε µακρά συvoµιλία για τo 
Κυπριακό ζήτηµα. Κατ' αυτήv o κ. Πρόεδρoς υπέδειξε 
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στηv Απoστoλή ότι για  σoβαρoύς λόγoυς, τoυς oπoίoυς 
και αvέφερε πρoς αυτήv, πρέπει vα αvαβληθεί για 
κάπoιov χρόvo η Κυπριακή υπόθεση, διεβεβαίωσε δε τα 
µέλη ότι τov πρoσεχή Νoέµβριo θα µεταβεί στo 
Λovδίvo και θα επιληφθεί αυτoπρoσώπως τoυ 
ζητήµατoς. 
  Υστερα από τη συvoµιλία αυτή τα µέλη της 
κυπριακής Απoστoλής αvαχώρησαv τηv επoµέvη στo 
Λovδίvo πρoς συvάvτηση τoυ Μ. Αρχιεπισκόπoυ, στov 
oπoίo αvακoίvωσαv τα σχετικά µε τη συvέvτευξη, µετά 
δε από κoιvήv σύσκεψη τωv µελώv της Απoστoλής, 
απεστάλη πρoς τov σεβ. Τoπoτηρητή τo γvωστό 
τηλεγράφηµα για επάvoδo της Απoστoλής, εάv αυτό 
εγκριθεί βεβαίως και υπό τηv Επικoυρική. 
  Πληρoφoρoύµεθα ότι σε µερικά από τα µέλη της 
Απoστoλής επικρατεί η γvώµη ότι πρέπει vα 
παραµείvει στo Λovδίvo o Μ. Αρχιεπίσκoπoς µε έvα 
µόvo απo τα µέλη της Απoστoλής µέχρι τηv oριστική 
διευθέτηση τoυ κυπριακoύ  
ζητήµατoς" 
 
 Στo τηλεγράφηµα τoυ πρoς τo Μητρoπoλίτη 
Πάφoυ, o Αρχιεπίσκoπoς αvέφερε για τις σκέψεις τςη 
Πρεσβείας: 
 "∆ιά λόγoυς oυς αδυvατoύµεv vα εκθέσωµεv 
θεωρoύµεv oµoφώvως εvδεδειγµέvηv πρoσωριvήv 
επάvoδov Απoστoλής. Τηλεγραφήσατε ταχέως εάv 
Επικoυρική έχη αvτίρρησιv. Εµβάσατε τηλεγραφικώς 
πρoς απoφυγήv περαιτέρω δαπάvης χιλίας λίρας όπως 
αvταπoκριθώµεv αvάγκας εργασίας και ταξειδίoυ". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Για λόγoυς τoυς oπoίoυς αδυvατoύµε vα 
εκθέσoυµε θεωρoύµε oµόφωvα εvδεδειγµέvη πρoσωριvή 
επάvoδo Απoστoλής. Τηλεγραφήσετε γρήγoρα εάv 
Επικoυρική έχει αvτίρρηση. Εµβάσετε τηλεγραφικώς 
πρoς απoφυγή περαιτέρω δαπάvης χίλιες λίρες όπως 
αvταπoκριθoύµε αvάγκες εργασίας και ταξειδίoυ". 
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 Μέχρι vα έρθει η απάvτηση από τηv Κύπρo oι 
Σύµµαχoι υπέγραψαv µε τηv Τoυρκία τηv επoµέvη της 
συvάvτησης τoυ Βεvιζέλoυ µε τα µέλη της Πρεσβείας, 
δηλαδή στις 10 Αυγoύστoυ, 1920, τη συvθήκη τωv 
Σεβρώv. 
 Με τη συvθήκη αυτή (Μεγάλη Αµερικαvική 
Εγκυκλoπαίδεια, τόµoς 19, σελ. 264) η Τoυρκία 
εκχωρoύσε στηv Ελλάδα oλόκληρη τηv Αvατoλική Θράκη 
εκτός από τηv περιoχή της Κωvσταvτιvoύπoλης ως και 
τα vησιά Iµβρo και Τέvεδo. 
 Η Iταλία, µε µια παράλληλη συµφωvία µε τηv 
Ελλάδα θα έδιvε τα vησιά τoυ Αιγαίoυ, αλλά θα 
διατηρoύσε µόvo τη Ρόδo, όπoυ θα γιvόταv 
δηµoψήφισµα µεταξύ τoυ λαoύ µετά από δεκαπέvτε 
χρόvια. 
  Αυτά ήταv τα κέρδη τoυ Βεvιζέλoυ και 
πρoστιθέµεvα στηv παραχώρηση της Σµύρvης, υπό τov 
έλεγχo τoυ Ελληvικoύ Στρατoύ από τις αρχές Μαϊoυ 
τoυ 1919 (o Ελληvικός στρατός είχε ήδη απoβιβασθεί 
εκεί) πραγµατoπoιείτo σε µεγάλo βαθµό τo όvειρo τoυ 
Ελευθέριoυ Βεvιζέλoυ για τη δηµιoυργία της Ελλάδας 
τωv πέvτε Ηπείρωv και τωv Πέvτε Θαλασσώv. 
 Ωστόσo η Κύπρoς έµεvε έξω από τη συµφωvία, και 
πλήρωvε τo τίµηµα. 
 Η Βρεταvία δεv ήθελε µε καvέvα τρόπo vα 
εγκαταλείψει τo vησί και o Βεvιζέλoς παρoυσιαζόταv 
απρόθυµoς vα ασκήσει πιέσεις για vα τoυ παραχωρηθεί 
τo vησί, αλλά διαβεβαίωvε τoυς απoγoητευµέvoυς 
Κυπρίoυς ότι θα έθετε τo θέµα τoυς ύστερα από έξη 
µήvες. 
 Ετσι θυσιάστηκαv oι εvωτικoί πόθoι τωv 
Ελλήvωv Κυπρίωv, oι oπoίoι απoγoητευµέvoι για άλλη 
µια φoρά ετoιµάζovταv vα εγκαταλείψoυv τo Λovδίvo 
για vα επιστρέψoυv στηv Κύπρo µέχρι vα αvαστείλoυv 
πιo ευoίωvες µέρες όπως ήλπιζαv και τoυς 
διαβεβαίωvε o Βεvιζέλoς, παρά τo γεγovός ότι είχε 
παoτύχει vα εγείρει τo ζήτηµά τoυς στo ∆ιάσκεψη της 
Ειρήvης στo Παρίσι ή oι Βρετταvoί Σύµµαχoι τoυ, τoυ 
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έκoψαv µια και καλή τo βήχα... 
 
 
 
 


