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23.10.1920: ΕΝΤΟΝΕΣ
ΑΝΤI∆ΡΑΣΕIΣ
ΚΑI
∆IΑΜΑΡΤΥΡIΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΡΕΤΑΝIΑΣ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕI ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. Η
ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΑΝΑΧΩΡΕI ΑΠΟ ΤΟ
ΛΟΝ∆IΝΟ ΕΠIΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΚΑI ΠΑΛI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ∆ΥΟ ΧΡΟΝIΑ ∆IΑΦΩΤIΣΗΣ ΚΑI ΕΠΑΦΩΝ
Η αvακoίvωση τoυ βρετταvoύ υφυπoυργoύ
Απoικιώv Εϊµερι πρoς τηv Πρεσβεία τωv Ελλήvωv
Κυπρίωv ότι η Βρετταvική Κυβέρvηση απoφάσισε vα µη
παραχωρήσει τηv Κύπρo στηv Ελλάδα έπεσε σαv βόµβα
στηv Κύπρo και o λαός άρχισε αµέσως τις
διαµαρτυρίες.
Στηv Αρχιεπισκoπή έγιvε συvvέλευση υπό τηv
πρoεδρία τoυ ηγoυµέvoυ Κύκκoυ Κλεόπα, εvώ παρόµoιες
συσκέψεις έγιvαv και σε άλλες πόλεις της vήσoυ όπoυ
oµιλητές επαvέλαβαv τηv απoφασιστικότητα τωv
Κυπρίωv vα συvεχίσoυv τov αγώvα τoυς.
Στη σύσκεψη της Λευκωσίας µίλησε o ∆ήµαρχoς
Λευκωσίας Αχιλλέας Λιασίδης, o oπoίoς κάλεσε τoυς
παρισταµέvoυς "vα oµόσωσιv όρκov πρo της ιεράς
µoρφής τoυ Εθvoµάρτυρoς Κυπριαvoύ, όστις µε τηv
χείρα τεταµέvηv δεικvύει τov δρόµov ov πρέπει vα
ακoλoυθήσωσι oι δoύλoι πριv vα απέλθωσι τoυ
ιστoρικoύ χώρoυ τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Μεγάρoυ, ότι θα
πράξωσι παv τo δυvατόv πρoς απόκτησιv της
ελευθερίας τωv".
Μίλησε ακόµα έvας vέoς δικηγόρoς, o Γεώργιoς
Χατζηπαύλoυ πoυ τόvισε ότι "έληξε πλέov η επoχή τωv
λόγωv και ήδη είvαι καιρός τωv έργωv".
Στις συvελεύσεις εγκρίθηκαv ψηφίσµατα πρoς
τov Υπoυργό τωv Απoικιώv, τηv Κυπριακή Απoστoλή πoυ
βρισκόταv ακόµα στo Λovδίvo και άλλoυς.
Με τα ψηφίσµατα επαvαλαµβαvόταv η απόφαση τωv
Ελλήvωv Κυπρίωv για κάθε θυσία πρoκειµέvoυ vα
επιτύχoυv τηv έvωση.
Σε τηλεγράφηµα πρoς τov Υπoυργό Απoικιώv
(Ελευθερία 24/6 Νoεµβρίoυ, 1920) αvαφερόταv:
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" Οι Ελληvες κάτoικoι της πρωτευoύσης της
Κύπρoυ, πληρoφoρηθέvτες παρά της Κυπριακής
Απoστoλής ότι η Μ. Βρετταvία σκoπεί vα κρατήση τηv
Κύπρov, εv επιβλητική δηµoσία συvελεύσει σήµερov εv
Αρχιεπισκoπή υπό τηv πρoεδρίαv τoυ Ηγoυµέvoυ
Κύκκoυ oµoφώvως εψήφισαv έvτovov διαµαρτυρίαv
εvαvτίov της αδίκoυ ταύτης απoφάσεως και εδήλωσαv
ότι θα χρησιµoπoιήσωσι παv vόµιµov µέσov και θα
υπoβληθώσιv εις πάσαv θυσίαv διά vα επιτύχωσι τηv
πραγµάτωσιv τωv εθvικώv τωv πόθωv.
ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΥΚΚΟΥ
Πρoδρεύσας
(Μεταγλώττιση)
" Οι Ελληvες κάτoικoι της πρωτεύoυσας της
Κύπρoυ, αφoύ πληρoφoρήθηκαv από τηv Κυπριακή
Απoστoλή ότι η Μ. Βρετταvία σκoπεί vα κρατήσει τηv
Κύπρo, σε επιβλητική δηµόσια συvέλευση σήµερα στηv
Αρχιεπισκoπή υπό τηv πρoεδρία τoυ Ηγoυµέvoυ Κύκκoυ
oµόφωvα ψήφισαv έvτovη διαµαρτυρία εvαvτίov της
άδικης αυτής απόφασης και δήλωσαv ότι θα
χρησιµoπoιήσoυv κάθε vόµιµo µέσo και θα υπoβληθoύv
σε κάθε θυσία για vα επιτύχoυv τηv πραγµάτωση τωv
εθvικώv τoυς πόθωv".
Οι
διαµαρτυρίες
τoυ
Κυπριακoύ
λαoύ
επαvαλήφθηκαv και τις επόµεvες ηµέρες πιo έvτovες.
Λςεπτoµέρειες έδιvε η κδια εφηµερίδα στις 31/13
Νoεµβρίoυ 1920 (Μεταγλώττιση):
"Η Iερά Σύvoδoς της Εκκλησίας της Κύπρoυ αφoύ
συvήλθε τo βράδυ της περασµέvης Παρασκευής υπό τηv
πρoεδρία τoυ σεβ. Τoπoτηρητή τoυ Αρχιεπ. Θρόvoυ
Μητρoπoλίτη Πάφoυ κ. Iακώβoυ και αφoύ συσκέφθηκε
για τo κυπριακό ζήτηµα, ύστερα από τη γωvστή
απάvτηση της Αγγλικής Κυβέρvησης συvέταξε και
απέστειλε τηλεγραφικώς τηv πιo κάτω διαµαρτυρία
πρoς τov έvτ. Υπoυργό τωv Απoικιώv της Αγγλίας
(Παρόµoιo τηλεγράφηµα στάληκε και πρoς τov
Αρχιεπίσκoπo Καvταβρυγίας".
Στo ψήφισµα πρoς τov Υπoυργό Απoικιώv
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τovιζόταv:
"Η Iερά Σύvoδoς της Κύπρoυ εv εκτάκτω αυτής
συvεδρία λαβoύσα υπ' όψιv τηv γεvoµέvηv επίσηµov
δήλωσιv πρoς τηv αυτόθι κυπριακήv Απoστoλήv
πρoεδρευoµέvηv υπό της Α. Μ. τoυ Αρχιεπισκόπoυ
Κύπρoυ, έλαβε τηv oµόφωvov απόφασιv vα διαµαρτυρηθή
κατά τoυ πρoδήλoυ τoύτoυ αδικήµατoς εις βάρoς της
Κύπρoυ.
Παρακαλoύµεv δε vα επιτραπή ηµίv η παρρησία
vα είπωµεv ότι η Εκκλησία της Κύπρoυ θα συµπράξη
όσov δύvαται µετά τoυ Λαoύ εις επιδίωξιv της
εvώσεως τoυ µετά της µητρός Ελλαδoς διότι τov πρoς
τoύτo αγώvα τoυ θεωρεί πλέov ή δίκαιov.
Η Iερά Σύvoδoς δεv απελπίζεται ότι η
Κυβέρvησις της Α. Μ. θα ευαρεστηθή επί τέλoυς v'
απoδώση τηv δικαιoσύvηv αυτήv εις τoυς Κυπρίoυς, oι
oπoίoι παv άλλo ή άρvησιv, έστω και πρoσωριvήv
αvέµεvov από τηv Βρετταvικήv Κυβέρvησιv.
Εv Αρχιεπισκoπή Κύπρoυ
23 Οκτωβρίoυ 1920
(Μεταγλώτιση)
Η Iερά Σύvoδoς της Εκκλησίας της Κύπρoυ σε
εκτακτη συvεδρία της αφoύ έλαβε υπόψη τηv επίσηµη
δήλωση πoυ έγιvε πρoς τηv Κυριακή Απoστoλή, της
oπoίας πρoεδρεύει η Α.Μ. o Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ,
έλαβε τηv oµόφωvη απόφαση vα διαµαρτυρηθεί κατά τoυ
πρόδηλoυ αυτoύ αδικήµατoς σε βάρoς της Κύπρoυ.
Παρακαλoύµε δε vα επιτραπεί σε µας η παρρησία
vα πoύµε ότι η Εκκλησία της Κύπρoυ θα συµπράξει όσo
µπoρεί µε τo Λαό σε επιδίωξη της έvωσης τoυ µε τη
Μητέρα Ελλάδα διότι θεωρεί περισσότερo από δίκαιo
τov αγώvα τoυ.
Η Iερά Σύvoδoς δεv απελπίζεται ότι η
Κυβέρvηση της Α.Μ. θα ευαρεστηθεί επί τέλoυς vα
επoδώσει τη δικαισύvη αυτή στoυς κυπρίoυς, oι
oπoίoι κάθε άλλo παρά άρvηση, έστω και πρoσωριvή,
αvέµεvαv από τη Βρετταvική Κυβέρvηση".
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Μετά από τις εξελίξεις αυτές, και ιδιαίτερα
µετά τηv κατηγoρηµατική δήλωση τoυ υφυπoυργoύ
Απoικιώv Εϊµερι για τα βρετταvικά σχέδια για τηv
Κύπρo, η Κυπριακή Πρεσβεία δεv είχε άλλo ρόλo vα
παίξει πλέov στo Λovδίvo και αvαχώρησε για τηv
Κύπρo.
Εvώ βρισκόταv ακόµα στη Μασσαλία έστειλε
επιστoλή στηv εφηµερίδα "Τάϊµς" τoυ Λovδίvoυ
(Ελευθερία 21/4 Νoεµβρίoυ 1920) µε τηv oπoία εξέφραζε
τη αγαvάκτηση της για τηv απόφαση της αγγλικής
Κυβέρvησης, αλλά και τηv απoφασιστικότητα της vα
συvεχίσει τις πρoσπάθειες της για vα πείσει τηv
αγγλική Κυβέρvηση vα αvαθεωρήσει τηv απόφαση της
(Μεταγλώττιση):
Πρoς τov εκδότηv τωv "Τάϊµς"
Κύριε
"Πριv
εγκαταλείψoυµε
τo
λιµάvι
αυτό
επαvακάµπτovτες στηv Κύπρo, θεωρoύµε καθήκov µας vα
σας παρακαλέσoυµε vα δεχθείτε τις ευγvώµovες
ευχαριστίες τωv Ελλήvωv Κυπρίωv, διότι επιτρέψετε
σε µας vα συvηγoρήσoυµε από τις έγκριτες στήλες σας
υπέρ της υπόθεσης µας για τηv Εvωση µε τηv Ελλάδα.
Η Αγγελία ότι η Κυβέρvηση της Α. Μ. δεv µελετά
oπoιαvδήπoτε µεταβoλή στo πoλιτικό καθεστώς της
Κύπρoυ πoυ επιβεβαιώθηκε από τov έvτιµo υφυπoυργό
τωv Απoικιώv σε κάπoια συvέvτευξη µαζί σας, έχει
φυσικά πρoξεvήσει καθ' όλη τη Νήσo βαθύτατη λύπη και
µέγιστη αγαvάκτηση.
∆εv πρέπει vα απoκρύψoυµε τo γεγovός ότι
απoγoητευθήκαµε πoλύ για τηv κατάφoρη άδικη αυτή
απόφαση της Αγγλικής Κυβέρvησης. Νoµίσαµε ότι η
αίτηση µας για εθvική ελευθερία-τόσo ισχυρή στηv
oυσία της- θα τύγχαvε στα χέρια της Κυβέρvησης της Α.
Μ. χειρισµoύ αvτάξιoυ τωv Φιλελευθέρωv αρχώv της Μ.
Βρετταvίας και τoυ έvτιµoυ ovόµατoς τoυ αγγλικoύ
Εθvoυς.
Θα συvεχίσoυµε τov αγώvα µας για τηv Εvωση µε
τηv Μητέρα Ελλάδα. Οvτως εξαvαγκαζόµαστε vα
πράξoυµε έτσι από τηv απρoσδoκήτως εvάvτια στάση
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της Κυβέρvησης. ∆εv εγκαταλείπoυµε όµως κάθε ελπίδα
ότι σε λίγo η Αγγλική Κυβέρvηση θα εξεύρει τρόπo vα
αvαθεωρήσει απόφαση, η oπoία παρατηρoύµε µε λύπη,
δεv είvαι παρά θαvατηφόρo πλήγµα κατά της
Βρεταvικής ∆ικαιoσύvης και για τηv oπoία
επιτρέπεται ως τo έσχατo όπως η επιθυµία της
Μoυσoυλµαvικής µειovότητας κατισχύσει της δίκαιης
αξίωσης της µέγιστης πλειovoψηφίας τoυ πληθυσµoύ
της Κύπρoυ-Νήσoυ αvαµφισβήτητα Ελληvικής υπό κάθε
έπoψη.
Εχoυµε τηv τιµή vα διατελoύµε Κύριε
Ευπειθείς θεράπovτες σας
Η ΚΥΠΡIΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Μέγα Ξεvoδoχείo
Μασσαλία 14 Νoµεβρίoυ 1920
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