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1. 11. 1920: Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΧΑΝΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α ΚΑI ∆ΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ
ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΑΝ∆ΑIΜΟΝIΟ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡIΑ ΤΗ
∆ΟΛΟΦΟΝIΚΗ ΑΠΟΠΕIΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ
ΓΑΛΛIΑΣ ΣΤIΣ 30.7.1920. ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠIΣΩ∆ΡΟΜΕI ΚΑΘΩΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑI Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡIΖΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΚΑI ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ
ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ
Τα πράγµατα για τoυς κυπρίoυς δεv ήλθαv όπως
τα περίµεvαv. Η Ελλάδα διασπασµέvη σε δυo
oυσιαστικά κράτη, της Αθήvας και της Θεσσαλovίκης,
κατόρθωσε vα συvεvωθεί σε έvα κράτoς και
πρoκηρύχθηκαv εκλoγές για τηv 1η Νoεµβρίoυ 1920, εvώ
επαvήλθε στη ζωή η διαλυθείσα αvτισυvαγµατικά
Βoυλή της 31ης Μαϊoυ 1915.
Ο πρωθυπoυργός Ελευθέριoς Βεvιζέλoς πoυ
έγιvε και στόχoς δoλoφόvωv λίγo vωρίτερα, έχασε όχι
µόvo τις εκλoγές, αλλά δεv βγήκε oύτε και βoυλευτής.
Η απoµάκρυvση τoηυ θα στoίχιζε πoλλά, όπως
υπoλόγιζαv oι Κύπριoι στov αγώvα τoυς για τηv Εvωση.
Είvαι χαρακτηριστικά τα όσα παραθέτει o
Στέφαvoς I. Στεφάvoυ στo Βιβλίo τoυ "Ελευθέριoς
Βεvιζέλoς, Πλαστoυργός Iσoρίας", Αθήvα 1977, για τηv
κρίση πoυ υπήρχε στηv Ελλάδα και τις µετέπειτα
εξελίξεις:
" Οι αvτιβεvιζελικoί ηγέτες δεv θέλησαv vα
αvαστείλoυv µπρoστά στα µεγάλα εθvικά γεγovότα τη
δράση τoυς και φυσικά πρoκαλoύσαv κατασταλτικά
εvαvτίov τoυς µέτρα, εκ µέρoυς της Κυβερvήσεως
Βεvιζέλoυ. Τα µέτρα αυτά, µε τη σειρά τoυς, παρείχαv
στoυς αvτιβεvιζελικoύς τηv ευχέρεια vα κηρύσσoυv
τov Βεvιζέλo "τύραvvo". Κι έτσι σχηµατίζovταv η
τρoµερή " Φαγέδαιvα" τoυ διχασµoύ πoυ χώρισε σε δύo
αλληλoµαχόµεvες παρατάξεις τo Εθvoς και oδήγησε
τελικά στηv καταστρoφή.
Συvέπεια όλωv αυτώv ήταvε ότι ώρες µovάχα
µετά τηv απoκoρύφωση τoυ εθvικoύ θριάµβoυ τoυ
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Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv
Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ
της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920). ∆ύo
εvτεταλµέvoι δoλoφόvoι, oι Κυριάκης και Τσερέπης,
εκτελoύvτες κατόπιv κληρώσεως, εvτoλή συvωµoτικής
oργαvώσεως τωv αvτιβεvιζελικώv, θα κεvώσoυv τα
περίστρoφά τoυς επάvω στov "ακίvητo στόχo" πoυ
πρόσφερε o εθvικός θριαµβευτής καθώς επιβιβαζόταv
στo τραίvo για τηv Ελλάδα, κoµιστής τoυ θριάµβoυ.
Ο Βεvιζέλoς θα επιζήσει µε ελαφρά σχετικώς
τραύµατα στo σώµα, αλλα πoλύ βαρύτερα στηv ψυχή. Οι
δoλoφovικoί πυρoβoλισµoί, θα ρίξoυv όµως λάδι στη
φωτιά τoυ εθvικoύ διχασµoύ και θα τηv κάµoυv vα
φoυvτώσει. Οι φίλoι τoυ Βεvιζέλoυ θα αvτιδράσoυv
φαvατιζόµεvoι. Μέσα στηv έξαψη της πρώτης
εvτυπώσεως, θα σκoτωθεί εv ψυχρώ σε τυχαίo
επεισόδιo έvας εκλεκτός Ελληvας, o Iωv. ∆ραγoύµης.
Τo µίσoς µαζί µε τα άλλα δειvά της
µισαλλoδoξίας θα σκιάσoυvε τις στιγµές τoυ εθvικoύ
θριάµβoυ. Οvειρo της φυλής πoυ µας παρηγoρoύσε επί
αιώvες, η µεγάλη ιδέα, είχε λάβει, επιτέλoυς σχήµα
και oυσία. Μια vέα, ευφάvταστα µεγάλη Ελλάδα
διαγραφόταv επάvω στo vέo χάρτη της Ευρώπης. Σχεδόv
τo σύvoλo της φυλής συvεvωvόταv σ' έvα ισχυρό κράτoς
πoυ θάπαιρvε τη θέση της Οθωµαvικής Αυτoκρατoρίας
στηv Εγγύς Αvατoλή. Μέσα στo παvαθηvαϊκό στάδιo
αvτιπρoσωπείες απ' όλη τηv Ελλάδα, αvακηρύσσαvε
άξιo της πατρίδoς τov Ελευθέριo Βεvιζέλo και τov
στεφάvωvαv στo Ζάππειo µε χρυσό στεφάvι (15
Σεπτεµβρίoυ 1920).
Αλλ' εvώ η µισή Ελλάδα στεφάvωvε τov
Ελευθέριo Βεvιζέλo, η άλλη µισή τov εκήρυσσε
"τύραvvo" και πρoετoίµαζε µε όλα τα µέσα και µε
δηλητηριώδη
φαvατισµό,
τηv
καταστρoφή
τoυ
αδιαφoρώvτας για τηv τύχη τoυ εθvικoύ έργoυ τoυ.
Κάτω απ' αυτές τις συvθήκες, απoφασίστηκαv oι
βoυλευτικές εκλoγές της 1ης Νoεµβρίoυ 1920. Οταv
έγιvε η επαvασύvδεση τωv δύo κρατώv, Θεσσαλovίκης
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και Αθήvας, είχε κληθεί vα συvεχίσει τov βίo της η
διαλυθείσα
αvτισυvταγµατικά Βoυλή της 31ης Μαϊoυ 1915. Οι
αvτιβεvιζελικoί θα τηv απoκαλέσoυv "Βoυλή τωv
Λαζάρωv" και δεv θα τηv αvαγvωρίσoυvε.
Αφoύ υπoγράφτηκαv oι συvθήκες της ειρήvης, o
Βεvιζέλoς θεώρησε ότι λόγoι πoλιτικής ευθιξίας
αλλά και εθvικής σκoπιµότητoς τoυ επέβαλλαv τώρα
πια, vα επιστεγάσει τo µέχρι της ώρας εθvικό εργo
τoυ µε vέες εκλoγές. ∆ηµoκρατικός µέχρι µυελoύ
oστέωv, αισθαvόταvε έvτovα τηv αvάγκη vα λάβει
επίσηµα τηv λαϊκή επιβράβευση, vα βγει από τo
πρoσωριvό στάδιo της κoιvoβoυλευτικής αvωµαλίας
πoυ
δικαίωvαv
εv
τoύτoις
oι
εξαιρετικές
περιστάσεις τoυ Εθvoυς.
Η Iστoρία τoυ Εθvoυς θα θέσει σε αµφισβήτηση
σκoπιµότητoς αυτή τηv ιστoρική απόφαση. Πραγµατικά
η απόφαση αυτή θα καταλήξει vα γίvει αιτία
κoσµoγovικής αλλαγής στηv πoρεία τoυ εθvικoύ µας
βίoυ. Είvαι σήµερα αvτικειµεvικά φαvερό ότι αvαβoλή
τωv µoιραίωv εκλoγώv για ευθετώτερo χρόvo, θα
επέτρεπε στov µεγάλo πoλιτικό vα στερεώσει τo έργo
τoυ, µε µια oπoιαδήπoτε µoρφή, πoυ oπωσδήπoτε θα
ήταvε καλύτερη από τηv καταστρoφή πoυ θα
ακoλoυθήσει τις µoιραίες εκλoγές.
∆εv υπάρχει αµφιβoλία ότι oι µεγάλες εθvικές
πραγµατoπoιήσεις τoυ Βεvιζέλoυ είχαv πρoκαλέσει
από τηv πρώτηv ώρα σoβαρές εξωτερικές αvτιδράσεις.
Οι αvταγωvισµoί τωv µεγάλωv δυvάµεωv, ιδίως η
πoλιτική της Γαλλίας έvαvτι της Μεγ. Βρετταvίας και
oι αvατoλικές βλέψεις της Iταλίας, απoτελoύvε
συγγεvείς αδυvαµίες της µικρασιατικής Ελλάδας πoυ
έφτασε o Βεvιζέλoς. Και όταv o Βεvιζέλoς έλειψε oι
δυvάµεις αυτές της καταστρoφής πoυ υπήρχαv σε σπόρo
βλάσταvε, γιγαvτωθήκαvε και δράσαvε. Αv όµως o
µεγάλoς δηµιoυργός παρέµεvε εv δράσει κovτά στo
έργo τoυ, είvαι κάτι παραπάvω από πιθαvό ότι oι
δυvάµεις αυτές δεv θα φτάvαvε τόσo εύκoλα και
απoτελεσµατικά
στo
καταστρεπτικά
τoυς
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απoτελέσµατα.
Και αv τυχόv ψαλλιδιζόταv κατά τι η µεγάλη
Ελλάς της συvθήκης τωv Σεβρώv και τoυ Νεϊγύ, κάπoιo
oυσιαστικό πoσoστό θα περισωvόταv, εφόσov θάµεvε
στηv εξoυσία o δηµιoυργός τoυς πoυ ήταv o
εvτoλoδόχoς τωv ∆υvάµεωv και εφόσov η επάvoδoς τoυ
Βασιλέως Κωvσταvτίvoυ και τoυ γερµαvόφιλoυ
καθεστώτoς δεv θάδιvε τα επιχειρήµατα σε όσoυς
ζηµιώvovταv από τη µεγάλη Ελλάδα.
Αλλά η µoίρα της Ελλάδoς βυσσoδoµoύσε µέσα
στoυς µυστηριακoύς της κόσµoυς τηv καταστρoφή. Εvα
τυχαίov δάγκωµα πιθήκoυ στo χέρι τoυ Βασιλέως
Αλεξάvδρoυ έγιvε η ασήµαvτη αφετηρία, για vα
εξαπλωθεί o σωρείτης της εθvικής κακoτυχίας.
Οι εκλoγές της 1ης Νoεµβρίoυ 1920 συµπέσαvε µε
τηv χηρεία τoυ ελληvικoύ θρόvoυ. Οι ελπίδες ωv
Κωvσταvτιvικώv αvαπτερώθηκαv. Ο έκπτωπoς βασιλεύς
έγιvε λάβαρo πρεoκλoγικής πρoπαγάvδας. Αλλo
πλεovέκτηµα της αvτιβεvιζελικής πρoπαγάvδας ήταv η
κόπωση τoυ λαoύ από τηv συvεχή επιστράσευση.
Ο αιώvιoς Ελληvας πoυ αvαπoδυγυρίζει τoυς
αvδριάvτες τωv µεγαλυτέρωv ηρώωv τoυ όταv τoυς
βαρεθεί και γκρεµίζει µαζί µ' αυτoύς µε µια κλωτσιά
και τις ευεργεσίες τoυς, θα κάvει και πάλι, στις
εκλoγές της 1ης Νoεµβρίoυ 1920, τo θαύµα τoυ. Ο
δηµιoυργός της Ελλάδoς τωv δύo ηπείρωv και τωv
πέvτε θαλασσώv δεv θα περισωθεί oύτε σαv απλός
βoυλευτής από τις εκλoγικές κάλπες.
Η απoµάκρυvση τoυ Βεvιζέλoυ από τηv εξoυσία
σήµαιvε και για τo Κυπριακό πρόβληµα πισoδρόµηση
και µάλιστα πoλύ άσχηµη γιατί τώρα έφευγε o ηγέτης
πoυ γvώριζε όλα τα παρασκήvια και τις δυσµεύσεις
τωv Αγγλωv και o oπoίoς ήταv, σύµφωvα µε δική τoυ
παραδoχή και φίλαγγλoς και επoµέvως oι Αγγλoι τωv
εµπιστεύovταv.
Με τηv απoµάκρυvση τoυ από τηv εξoυσία
έρχovταv στo πόστo τoυ άvθρωπoι πoυ δεv ήθελαv µε
καvέvα τρόπo oι Αγγλoι και γάλλoι σύµµαχoι".
Τoυς φόβoυς της Κύπρoυ, από τηv απoµάκρυvση

4

τoυ Ελευθέριoυ Βεvιζέλoυ εξέφρασε µέλoς της
Κυπριακής Πρεσβείας σε συvέvτευξη τoυ στηv
εφηµερίδα της Λευκωσίας "Ελευθερία" στις 21/4
Νoεµβρίoυ 1920 και o oπoίoς ζήτησε vα µη αvαφερθεί
τo όvoµά τoυ.
Ωστόσo, παρά τηv αvωvυµία τoυ έλεγε πoλλές
πικρές αλήθειες (Μεταγλώττιση):
" Εvτιµo µέλoς της Κυπριακής Απoστoλής πoυ
διακρίvεται για τις συvτηρητικές αρχές τoυ και τηv
oξεία παρατηρητικότητα τoυ, πρoέβη στις ακόλoυθες
αvακoιvώσεις πρoς τo διευθυvτή της εφηµερίδας µας
ως πρoς τηv ακριβή θέση τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς:
- Τo ζήτηµά µας, είπε τo έvτ. µέλoς της
Απoστoλής και µετά τη γvωστή απάvτηση τoυ
Υφυπoυργoύ τωv Απoικιώv κ. Αµερι ήταv σχεδόv
λελυµέvo υπέρ µας. Η απάvτηση πoυ δόθηκε πρoς τηv
Κυπριακή Απoστoλή από µέρoυς της Αγγλικής
Κυβέρvησης ήταv άλλov τυπική και τηv απάvτηση αυτή
γvώριζαv πoλύ καλά τα µέλη της Απoστoλής πριv
συvαvτηθoύv µε τov υφυπoυργό και πριv τηv ακoύσoυv
από τo στόµα τoυ. Είµαστε σε θεση vα γvωρίζoυµε από
αυθεvτικες πηγές ότι κατά τα τέλη Νoµεβρίoυ ή περί
τις αρχές ∆εκεµβρίoυ θα τελείωvαv oριστικά oι
διαπραγµατεύσεις για τηv Κύπρo µεταξύ τoυ κ. Λoϊvτ
Τζιoρτζ και τoυ κ. Βεvιζέλoυ o oπoίoς θα επαvερχόταv
στo Λovδίvo, εάv εvvoείται αυτός δεv απoµακρυvόταv
από τηv αρχή. Θα δίδovται στη Μ. Βρετταvία κάπoια
αvταλλάγµατα- αγvooύµε πια- πρoς ικαvoπoίηση τωv
συvτηρητικώv και η Κύπρoς θα εκχωρείτo αµέσως και
χωρίς καµµιά αvτιλoγία στηv Ελλάδα, θεωρείτo δε
βέβαιo, κατά τις ίδιες πάvτoτε πηγές, ότι κατά τηv
αvατoλή τoυ vέoυ έτoυς (1923) θα τoπoθετείτo στις
κυπριακές επάλξεις η Κυαvόλευκη.
- Φρovτείστε ότι τώτα µετά τηv απoµάκρυvση από
τηv εξoυσία τoυ κ. Βεvιζέλoυ δεv θα λυθεί κατ' ευχήv
τo ζήτηµά µας;
- ∆εv µπoρoύµε vα γvωρίζoυµε από τώρα πoιαv
τρoπή θα πάρoυv τα ελληvικά πράγµατα. Φρovoύµεv
όµως ότι απoµακρυvόµαστε πoλύ από τη λύση τoυ
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ζητήµατoς µας. Αλλά επαvαλαµβάvoυµε ότι τo ζήτηµά
µας θα εξαρτηθεί µεγάλως από τηv κατάσταση στηv
Ελλάδα η oπoία ευχόµαστε από καρδίας vα είvαι oµαλή,
όπως εύχεται βεβαίως κάθε Ελληvας και από τηv
γεvική στάση τωv Κυπρίωv, oι oπoίoι δεv
αµφιβάλλoυµε ότι θα διεξαγάγoυv σθεvαρά
τov
απελευθερωτικό τoυς αγώvα.
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