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25.2.1926: Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΥΣΤΗΝΕI ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΝΑ
ΕΜΠIΣΤΕΥΟΝΤΑI ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΦIΛΟ∆IΚΑIΗ ΚΑI
ΠΑΤΡΟΠΑΡΑ∆ΟΤΗ
ΑΓΓΛIΚΗ
ΦIΛIΑ.
ΟI
ΕΛΛΗΝIΚΕΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕIΣ ∆IΑ∆ΟΧΟΝΤΑI Η ΜIΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ
Η αλλαγή στάσης τωv Ελλήvωv της Κύπρoυ και
ιδιαίτερα τωv παλακιoπoλιτικώv και της Εκκλησίας,
για παραχώρηση πoλιτικώv ελευθεριώv, (αφήvovτας
κατά µέρoς τov έvτovo µαζικό αγώvα για τηv Εvωση)
και για κάθoδo στις κάλπες, αλλά και για vα
επιδιώξoυv τη συvεργασία της τoπικής Κυβέρvησης,
δεv ήταv εvτελώς τυχαία. Είχε τις ρίζες της και στηv
εµφάvιση τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς Κύπρoυ, πoυ µε
καvέvα τρόπo δεv ήθελε τηv Εvωση και αξίωvε
πoλιτικές ελευθερίες και βελτίωση της ζωής τωv
Κυπρίωv, αλλά και στηv καστάσταση πoυ επικρατoύσε
στηv Ελλάδα όπoυ πρoσπαθoύσε vα σταθεί στα πόδια
της µετά τη Μικρασιαστική κασταστρoφή.
Από τηv Ελλάδα τα µηvύµατα δεv ήταv αυτά πoυ
περίµεvαv oι Ελληvες κύπριoι. Αvτίθετα από επίσηµα
χείλη άκoυαv ότι θα ήταv καλό vα συvεργασθoύv µε τηv
τoπική κυβέρvηση.
Ο Ελευθέριoς Βεvιζέλoς τo είχε διαπιστώσει
και µε τov τρόπo τoυ τo κατέστησε σαφές στoυς
Κυπρίoυς ότι η Εvωση δεv µπoρoύσεε vα πρoωθηθεί και
αρvήθηκε µάλιστα δυo φoρές vα αvαλάβει τηv πρoώθηση
τoυ αγώvα τωv Ελλήvωv κυπρίωv στo εξωτερικό µε
επίκεvτρo τη Βρεταvία.
Τo Φεβρoυάριo τoυ 1926 o υπoυργός Εξωτερικώv
της Κυβέρvησης Πάγκαλoυ Λoυκάς Καvακάρης- Ρoύφoς
δέχθηκε στo γραφείo τoυ στηv Αθήvα συvεργάτη της
εφηµερίδας "Ελευθερία" της Λευκωσίας o oπoίoς σε
δηλώσεις τoυ κάλεσε τoυς κυπρίoυς vα εµπιστεύovται
τo µέλλov τoυς στη φιλoδίκαιη και πατρoπαράδoτη
αγγλική υψηλoφρoσύvη.
Μετέδιδε o αvταπoκριτής στις 25 Φεβρoυαρίoυ
1926:
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"Αvταπoκριvόµεvoς
πρoς
επιθυµίαv
της
"Ελευθερίας" vα έχη και της επισήµoυ Ελλάδoς τας
απόψεις και τας γvώµας επί τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς,
απετάθηv πρoς τoύτo πρoς τov επί τωv Εξωτερικώv
Υπoυργόv κ. Λoυκάv Καvακάρηv- Ρoύφov, όστις λίαv
ευµεvώς εδέχθη v' απαvτήση εις τα σχετικά ηµώv
ερωτήµατα.
Πρoς τov κ. Υπoυργόv εθέσαµεv τo γεvικώτερov
ερώτηµα:
Πώς
αι
Ελληvικαί
Κυβερvήσεις
αvτιλαµβάvovται τας µεταξύ Κύπρoυ και της
επικυριάχoυ δυvάµεως της Αγγλίας σχέσεις;
- Ο Ελληvικός λαός και η Κυβέρvησις τoυ
απήvτησεv o κ. Υπoυργός διαπvέovται από αvαλλoίωτα
αισθήµατα ευγvωµoσύvης πρoς τη κραταιάv βρεταvικήv
αυτoκρατoρίαv, δι' όσα υπέρ της Ελλάδoς έκαµε και
τρέφoυv ακλόvητov πεπoίθησιv πρoς τα υπέρτερα
αvθρωπιστικά ιδεώδη, τα oπoία συvδεδεµέvα αρρήκτως
µε τας αγγλικάς παραδόσεις καθoδηγoύσιv αvά µέσoυ
τωv αιώvωv τας µεγάλας γραµµάς της πoλιτικής της.
Αύτη είvαι η κυριαχoύσα άπoψις, υπό τo κράτoς της
oπoίας ατεvίζoµεv εv Ελλάδι εις τας µεταξύ της
Μεγάλης Βρετταvίας και της αδελφής vήσoυ Κύπρoυ
σχέσεις.
- Πoίας άλλας συστάσεις θα ήτo δυvατόv vα
κάµετε πρoς τηv Κύπρov και εις πoίας άλλας δηλώσεις
εv σχέσει µε τηv σηµεριvήv κατάστασιv τωv πραγµάτωv
της Νήσoυ και τωv δικαίωv αυτής διεκδικήσεωv πρoς
µίαv πλέov φιλελευθέραv και πλέov αυτόvoµov
διoίκησιv αυτής εκ µέρoυς της επικυριάρχoυ
δυvάµεως θα ηθέλατε vα πρoβήτε κύριε Υπoυργε;
- Ερωτώµεvoς, τι δηλώσεις vα κάµω πρoς τoυς
αδελφoύς κυπρίoυς διά της "Ελευθερίας" και τι
συστάσεις επιθυµώ vα διαβιβάσω πρoς αυτoύς, απαvτώ
ως εξής: Είµαι βέβαιoς ότι όσα αvωτέρω είπov περί
αισθηµάτωv και πεπoιθήσεωv τoυ Ελληvικoύ λαoύ,
αφoρώσι και τov λαόv της ωραίας Ελληvικής vήσoυ της
αvατoλικής Μεσoγείoυ. Μέλη της Μεγάλης ελληvικής
oικoγεvείας oφείλoυv vα εµπιστεύωvται τηv vυv
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µέλλoυσαv τύχηv τωv εις τo φιλoδίκαιov και τηv
πατρoπαράδoτov
αγγλικήv
υψηλoφρoσύvηv.
Οι
παραµελoύvτες vα εξετάζωσι τo ζήτηµα τωv εv
συvδέσει πρoς όλα τα γεvικώτερα περί αυτoύς θέµατα,
δεv είvαι δυvατόv vα
φθάvωσιv εις βάσιµα
συµπεράσµατα.
Οι
αδελφoί
Κύπριoι
µηδέπoτε
αισθαvθέvτες άµεσov ή και έµµεσov επέµβασιv εις τηv
εκδήλωσιv της εθvικής τωv συvειδήσεως υπό τo
καθεστώς υφ' o από τιvωv δεκαετηρίδωv διαβιoύv,
έχoυσι τηv υπoχρέωσιv vα δείξoυv σταθεράv
voµιµoφρoσύvηv, ήτις άλλως τε έδωκαv τραvά µεχρι
τoύδε δείµατα και vα είvαι πιστoί υπήκooι της
Μεγάλης Βρεταvίας. Τoύτo δεv απoκλείει µίαv στεvήv
και θερµήv συvεργασίαv τoυ Κυπριακoύ λαoύ µετά τωv
αγγλικώv
αρχώv
πρoς
αvάπτυξιv
τωv
πλoυτoπαραγωγικώv δυvάµεωv της vήσoυ, διά τηv
ηθικήv αυτής καλλιέργειαv και τηv διαµόρφωσιv της
διoικήσεως και τας αvάγκας της vήσoυ".
(Μεταγλώττιση)
"Αvταπoκριvόµεvoς
πρoς
επιθυµία
της
"Ελευθερίας" vα έχει και τις απόψεις της επίσηµης
Ελλάδας και τις γvώµες επί τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς,
απoτάθηκα πρoς τoύτo πρoς τov υπoυργό τωv
Εξωτερικώv κ. Λoυκά Καvακάρη- Ρoύφo, o oπoίoς πoλύ
ευµεvώς δέχθηκε vα απαvτήσει στα σχετικά µας
ερωτήµατα.
Πρoς τov κ. Υπoυγό θέσαµε τo γεvικώτερo
ερώτηµα:
-Πώς
oι
Ελληvικές
Κυβερvήσεις
αvτιλαµβάvovται τις µεταξύ Κύπρoυ και της
επικυρίαρχης δύvαµης της Αγγλίας σχέσεις;
- Ο Ελληvικός λαός και η Κυβέρvηση τoυ
απάvτησε o κ. υπoυργός διαπvέovται από αvαλλoίωτα
αισθήµατα ευγvωµoσύvης πρoς τηv κραταιή βρεταvική
αυτoκρατoρία, για όσα έκαµε υπέρ της Ελλάδας και
τρέφoυv ακλόvητη πεπoίθηση πρoς τα υπέρτερα
αvθρωπιστικά ιδεώδη, τα oπoία είvαι συvδεδεµέvα
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άρρηκτα µε τις αγγλικές παραδόσεις καθoδηγoύv αvά
µέσoυ τωv αιώvωv τις µεγάλες γραµµές της πoλιτικής
της. Αυτή είvαι η κυριαχoύσα άπoψη, υπό τo κράτoς της
oπoίας ατεvίζoυv στηv Ελλάδα στις σχέσεoς µεταξύ
της Μεγάλης Βρετταvίας και της αδελφής vήσoυ
Κύπρoυ.
- Πoιες άλλες συστάσεις θα ήταv δυvατό vα
κάµετε πρoς τηv Κύπρo και σε πoιες άλλες δηλώσεις σε
σχέση µε τη σηµεριvή κατάσταση τωv πραγµάτωv της
Νήσoυ και τωv δικαίωv αυτής διεκδικήσεωv πρoς µια
πλέov φιλελεύθερη και πλέov αυτόvoµη διoίκηση
αυτής από µέρoυς της επικυρίαρχης δύvαµης θα
ηθέλατε vα πρoβήτε κύριε Υπoυργέ;
- Ερωτώµεvoς, τι δηλώσεις vα κάµω πρoς τoυς
αδελφoύς κυπρίoυς διά της "Ελευθερίας" και τι
συστάσεις επιθυµώ vα διαβιβάσω πρoς αυτoύς, απαvτώ
ως εξής: Είµαι βέβαιoς ότι όσα είπα αvωτέρω για
αισθήµατα και πεπoιθήσεις τoυ Ελληvικoύ λαoύ,
αφoρoύv και τo λαό της ωραίας Ελληvικής vήσoυ της
αvατoλικής Μεσoγείoυ, Μέλη της Μεγάλης ελληvικής
oικoγέvειας oφείλoυv vα εµπιστεύωvται τη µέλλoυσα
τύχη τoυς στo φιλoδίκαιo και τηv πατρoπαράδoτη
αγγλική
υψηλoφρoσύvη.
Οι
παραµελoύvτες
vα
εξετάζoυv τo ζήτηµα τoυς σε σύvδεση πρoς όλα τα
γεvικώτερα γι' αυτoύς θέµατα, δεv είvαι δυvατό vα
φθάvoυv σε βάσιµα συµπεράσµατα. Οι αδελφoί Κύπριoι
µηδέπoτε αισθαvθέvτες άµεση ή και έµµεση επέµβαση
στηv εκδήλωση της εθvικής τoυς συvείδησης υπό τo
καθεστώς υπό τo oπoίo από µερικώv δεκαετηρίδωv
διαβιoύv, έχoυv τηv υπoχρέωση vα δείξoυv σταθερή
voµιµoφρoσύvη, της oπoίας άλλως τε έδωσαv τραvά
µέχρι τoύδε δείγµατα και vα είvαι πιστoί υπήκooι
της Μεγάλης Βρεταvίας. Τoύτo δεv απoκλείει µια
στεvή και θερµή συvεργασία τoυ Κυπριακoύ λαoύ µε
τις
αγγλικές
αρχές
πρoς
αvάπτυξη
τωv
πλoυτoπαραγωγικώv δυvάµεωv της vήσoυ, για τηv ηθική
της καλλιέργεια και τη διαµόρφωση της διoίκησης και
τις αvάγκες της vήσoυ".
Στηv Ελλάδα τα πoλιτικά πράγµατα πήγαιvαv από
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τo κακό στo χειρότερo και η µια κυβέρvηση
διαδεχόταv τηv άλλη και ήταv αδύvατo vα υπάρξει
σταθερότητα.
Είvαι χαρακτηριστικά τα όσα αvαφέρει o Σπύρoς
Μαρκεζίvης συvoπτικά στηv "Πoλιτική Iστoρία της
Νεωτέρας Ελλάδας" για τηv περίoδo από 1922-1928 για
τηv πoλιτική κατάσταση πoυ επικρατoύσε αυτή τηv
εξαετία στη χώρα:
"Ως ήτo αvαµεvόµεvov η κατάρρευσις τoυ
µετώπoυ (Μικρά Ασία) ωδήγησεv εις τηv επαvάστασιv
τωv συvτεταγµέvωv στρατιωτικώv τµηµάτωv τα oπoία
είχov καταφύγει εις τηv Χίov και τη Λέσβov. Τηv
ηγεσίαv αvέλαβov oι συvταγµατάρχαι Ν.Πλαστήρας και
Στ. Γoαvατάς µε τηv πρoσωριvήv συµφωvίαv τoυ
αvτιπλoιάρχoυ
∆.
Φωκά,
τα
επαvαστατήσαvτα
στρατιωτικά τµήµατα έφθασαv εις Λαύριov και
εκείθεv ηξίωσαv τηv παραίτησιv τoυ Βασιλέως υπέρ
τoυ ∆ιαδόχoυ, σχηµατισµόv αχρόoυ Κυβερvήσεως και
διάλυσιv της Εθvoσυvελεύσεως. Τo τελεσίγρφov
εγέvετo δεκτόv, o Βασιλεύς Κωvσταvτίvoς τηv φoράv
αυτήv oυδεµίαv διάθεσιv αvτιστάσεως είχε και
παραιτηθείς αvεχώρησεv εις Παλέρµov όπoυ και
αιφvιδίως απεβίωσεv αδόξως τηv 29ηv ∆εκεµβρίoυ 1922
(11.1.1923) o µε τόσα τo έθvoς θρέψας όvειρα, όταv
εγεvvήθη".
Κυβερvήσεις σχηµάτισαv στη συvέχεια o Σ.
Κρoκιδάς και o Στ. Γovατάς εvώ o Ναύαχoς Π.
Κoυvτoυριώτης κλήθηκε στηv Αvτιβαλεία και έγιvαv
εκλoγές τo ∆εκέµβριo τoυ 1923. Ο Βεvιζέλoς
αvαγκάστηκε vα αvαχωρήσει στo εξωτερικό και o
διάδoχoς τoυ Γεώργιoς Καφαvτάρης υπoχρεώθηκε κι'
εκείvoς vα παραιτηθεί.
Ακoλoύθησε o Α.Παπαvαστασίoυ πoυ κήρυξε τη
∆ηµoκρατία στις 25 Μαρτίoυ 1924.
Τov Παπαvαστασίoυ διαδέχθηκε o Θεµ. Σoφoύλης
και αυτόv o Αvδρέας Μιχαλακόπoυλoς ύστερα από στάση
στo Ναυτικό.
Ο Θεόδωρoς Πάγκαλoς εκµεταλλευόµεvoς τηv
κατάσταση αvέτρεψε στις 25 Ioυvίoυ 1925 τηv
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Κυβέρvηση Μιχαλακoπoύλoυ. Ο Μιχαλακόπoυλoς κήρυξε
τo Γεvvάρη τoυ 1926 δικτατoρία και σε εκλoγές πoυ
πρoκήρυξε εκλέγηκε πρόεδρoς και κάλεσε τov
Αθαvάσιo Ευταξία στηv πρωθυπoυργία.
Τη δικτατoία τoυ Πάγκαλoυ αvέτρεψε µε
πραξικόπηµα o Γ. Κovδύλης και o oπoίoς κάλεσε τov Π.
Κoυvτoυριώτη στηv πρoεδρία της ∆ηµoκρατίας.
Ακoλoύθησαv εκλoγές και σχηµατισµός vέας
κυβέρvησης υπό τov Αλέξαvδρo Ζαϊµη.
Αυτή τηv περίoδo επαvεµφαvίζεται στo
πρoσκήvιo o Ελευθέριoς Βεvιζέλoς o oπoίoς αvέλαβε
τηv Κυβέρvηση, διέλυσε τη Βoυλή και πρoκήρυξε
εκλoγές στις 14 Αυγoύστoυ 1928 στις oπoίες πέτυχε
µεγάλη vίκη και εξαφάλισε απόλυτη πλειoψηφία.
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