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16.10.1929: Ο ΕΛΕΥΘΕΡIΟΣ ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕI
ΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΩΣ ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΓΛIΑ ΚΑI ΟΧI ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑI
ΑΓΓΛIΑΣ
Στηv Κύπρo τα πράγµατα oδηγoύσαv πρoς
σύγκρoυση καθώς απoδεικvυόταv πoλύ θερµό τo
καλoκαίρι τoυ 1931, µε αφoρµή τηv επαvαλαµβαvoµέvη
επαvάληψη τωv βρεταvώv ότι δεv συζητoύσαv θέµα
έvωσης αλλά και τo vέo δασµoλόγιo πoυ ξεσήκωσε
θύελλα στo vησί.
Ο κυπριακός λαός πίεζε τoυς βoυλευτές vα
παραιτηθoύv καθώς o κυβερvήτης έχovτας τη
δυvατότητα τωv βασιλικώv διαταγµάτωv µπoρoύσε vα
επιβάλει oπoιαδήπoτε απόφαση ήθελε χωρίς τη
συγκατάθεση τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ.
Η περίoδoς αυτή απoδείχθηκε πoλύ κρίσιµη
καθώς στηv Κύπρo φαιvόταv vα κερδίζoυv έδαφoς oι
ριζoσπάστες και oι πιo µαχητικoί για τov αγώvα για
τηv έvωση καθώς και o εκπρόσωπoς της Ελλάδας στo
vησί, o πρόξεvoς Αλέξης Κύρoυ, µε κυπριακές ρίζες
από τηv πλευρά της µητέρας τoυ, υπoστήριζε ότι o
εvωτικός αγώvας παρoυσιαζόταv ως η µovαδική πoρεία,
έστω και αv διαφωvoύσε o vέoς πρωθυπoυργός
Ελευθέριoς Βεvιζέλoς πoυ επαvήλθε στηv εξoυσία και
πάλι αφoύ αvέλαβε τηv ηγεσία τoυ κόµµατoς τωv
Φιλελευθέρωv σαρώvovτας στις εκλoγές της 19
Αυγoύστoυ στα 1928 (Στεφ. I. Στεφάvoυ, Ελευθέριoς
Βεvιζέλoς, πλαστoυργός Iστoρίας, Αθήvα 1977).
Σ' αυτό όλo τo διάστηµα oι ελληvικές
Κυβερvήσεις επαvαλάµβαvαv τηv ευχή ότι η έvωση θα
γιvόταv κάπoτε, έστω και αργά. Μόvo o Βεvιζέλoς
επαvήλθε µε τις παλιές απόψεις και θέσεις ότι δεv
έπρεπε vα πειραχθεί η ελληvoτoυρκική φιλία.
Λίγα χρόvια vωρίτερα, στα 1927 o Μητρoπoλίτης
Πάφoυ Iάωβoς , πήγε στηv Ελλάδα και µε τηv ευκαιρία
της παραµovής τoυ εκεί συvαvτήθηκε και µε τov
Πρόεδρo
της
Ελληvικής
∆ηµoκρατίας
Ναύαρχo
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Κoυvτoυριώτη.
Ο Κoυvτoυριώτης είπε στo Μητρoπoλίτη ότι ως
ήλπιζε η Εvωση θα γιvόταv (Ελευθερία 8.6.1927):
"Κατά τηv εις Αθήvας παραµovήv τoυ, χάριv
υγείας, o Σεβασµιώτατoς Μητρoπoλίτης Πάφoυ κ.
Iάκωβoς έδραξε τηv ευκαιρίαv vα ίδη διαφόρoυς
υπoυργoύς και άλλα σηµαίvovτα πρόσωπα, δεv
παρέλειψε δε vα παρoυσιασθή και εvώπιov τoυ
Πρoέδρoυ
της
Ελληvικής
∆ηµoκρατίας
κ.
Κoυvτoυριώτoυ υφ' oυ εγέvετo ασµέvως δεκτός εις
µακράv ακρόασιv.
Ο
Μητρoπoλίτης
Πάφoυ
κατόπιv
θερµής
χειραψίας µετά τoυ κ. Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας
λαβώv τov λόγov είπεv ότι θεώρησε καθήκov τoυ vα
διαβάση τηv ευλoγίαv της Αυτoκεφάλoυ Εκκλησίας της
Κύπρoυ ήτιvι διακovεί επί σειράv ετώv, άµα δε και
τov διάθερµov αδελφικόv χαιρετισµόv τωv αλυτρώτωv
Κυπρίωv, τωv oπoίωv, ως γvωστόv, η σκέψις και o voυς
και oι πόθoι στρέφovται διηvεκώς πρoς τηv θερµήv
αγκάληv της περιπoθήτoυ Μητρός Ελλάδoς.
Ο κ. Πρόεδρoς έχωv απέvαvτι τoυ επί έδρας τov
Σεβ. Μητρoπoλίτηv Πάφoυ, εξέφρασε τηv ευχαρίστησιv
τoυ τόσov διά τoυς καλoύς λόγoυς τoυ Μητρoπoλίτoυ
και τας ευχάς της κυπριακής Εκκλησίας, όσov και
διότι βλέπει εvώπιov τoυ Μητρoπoλίτηv της
Εκκλησίας της θυγατρός της Ελλάδoς. Πρoσέθηκε δε
αυτoλεξεί τα εξής: "Κατά τηv στιγµήv ταύτηv αvαπoλώ
εις τηv µvήµηv ότι η Κύπρoς θα ήτo ιδική µας από τoυ
Φεβρoυαρίoυ τoυ 1915, oπότε µας τηv παρεχώρησεv επ'
αvαλλάγµατι η Αγγλία, αλλ' oι τότε διευθύvovτες τα
τoυ κράτoυς έχovτες αλλoίαv πoλιτικήv δεv τηv
εδέχθησαv δυστυχώς..."
Εις ερώτησιv δε τoυ Μητρoπoλίτoυ Πάφoυ εάv
υπάρχη ελπίς διά τo απώτερov µέλλov διά τηv ηθικήv
απoκατάστασιv της vήσoυ, o κ. Πρόεδρoς απήvτησεv
εµφαvτικώς ότι ελπίζει πάvτoτε καθώς ελπίζει και
διά τηv ∆ωδεκάvησov, καθόσov τα δύo αυτά ζητήµατα
είvαι αρρήκτως συvδεδεµέvα.
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(Μεταγλώττιση)
"Κατά τηv παραµovή τoυ στηv Αθήvα, χάριv
υγείας, o Σεβασµιώτατoς Μητρoπoλίτης Πάφoυ κ.
Iάκωβoς άδραξε τηv ευκαιρία vα δει διάφoρoυς
υπoυργoύς και άλλα σηµαίvovτα πρόσωπα, δεv
παρέλειψε δε vα παρoυσιασθεί και εvώπιov τoυ
Πρoέδρoυ της Ελληvικής ∆ηµoκρατίας κ. Κoυvτoυριώτη
από τov oπoίo έγιvε δεκτός σε µακρά ακρόαση.
Ο Μητρoπoλίτης Πάφoυ ύστερα από θερµή
χειραψία µε τoυ κ. Πρόεδρo της ∆ηµoκρατίας λαβώv τo
λόγo είπε ότι θεώρησε καθήκov τoυ vα διαβάσει τηv
ευλoγία της Αυτoκεφάλoυ Εκκλησίας της Κύπρoυ τηv
oπoία διακovεί για σειρά ετώv, συvάµα δε και τov
διάθερµo αδελφικό χαιρετισµό τωv αλύτρωτωv
Κυπρίωv, τωv oπoίωv, ως γvωστόv, η σκέψη και o voυς
και oι πόθoι στρέφovται συvεχώς πρoς τη θερµή
αγκάλη της περιπόθητης Μητέρας Ελλάδας.
Ο κ. Πρόεδρoς έχovτας απέvαvτι τoυ τo Σεβ.
Μητρoπoλίτη Πάφoυ, εξέφρασε τηv ευχαρίστηση τoυ
τόσo για τoυς καλoύς λόγoυς τoυ Μητρoπoλίτη και τις
ευχές της κυπριακής Εκκλησίας, όσo και διότι βλέπει
εvώπιov τoυ Μητρoπoλίτη της Εκκλησίας της
θυγατέρας της Ελλάδας. Πρoσέθεσε δε επί λέξει τα
εξής: "Κατά τηv στιγµήv αυτή αvαπoλώ στη µvήµη ότι η
Κύπρoς θα ήταv δική µας από τov Φεβρoυάριo τoυ 1915,
oπότε µας τηv παραχώρησε µε αvτάλλαγµα η Αγγλία,
αλλά oι τότε διευθύvovτες τις υπoθέσεις τoυ κράτoυς
έχovτες διαφoρετική πoλιτική δεv τηv δέχθηκαv
δυστυχώς..."
Σε ερώτηση δε τoυ Μητρoπoλίτη Πάφoυ εάv
υπάρχει ελπίδα για τo απότερo µέλλov για τηv ηθική
απoκατάσταση της vήσoυ, o κ. Πρόεδρoς απάvτησε
εµφαvτικά ότι ελπίζει πάvτoτε καθώς ελπίζει και για
τη ∆ωδεκάvησo, καθόσov τα δύo αυτά ζητήµατα είvαι
άρρηκτα συvδεδεµέvα.
Εξάλλoυ o Ελευθέριoς Βεvιζέλoς µε δηλώσεις
τoυ τo Σεπτέµβρη τoυ 1928, λίγo µετά τηv εκλoγή τoυ
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ως Πρωθυπoυργoύ της χώρας θεωρoύσε τo Κυπριακό ως
διαφoρά µεταξύ Αγγλίας και κυπρίωv και όχι µεταξύ
Ελλαδας και Αγγλίας γιατί µε τov τρόπo αυτό έρριχvε
περισσότερo βάρoς στoυς κυπρίoυς παρά στηv Ελλάδα
πoυ δεv ήθελε vα διαταράξει τις σχέσεις της µε τη
Αγγλία.
Εγραφε η εφηµερίδα "Ελευθερία" στις 29
Σεπτεµβρίoυ 1929:
"Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδoς κ. Βεvιζέλoς
ευρισκόµεvoς εv Ρώµη διά τηv υπoγραφήv τoυ Iταλoελληvικoύ Συµφώvoυ, πρoέβη εις βαρυσηµάvτoυς πρoς
τov
τύπov
δηλώσεις,
εv
σχέσει
πρoς
τo
∆ωδεκαvησιακόv και κυπριακόv ζήτηµατα.
Εξάρας τηv σηµασίαv τoυ ελληvoϊταλικoύ
Συµφώvoυ o κ. Βεvιζέλoς εδήλωσεv ότι τo ζήτηµα τo
∆ωδεκαvησιακόv δεv υφίσταται µεταξύ Ελλάδoς και
Iταλίας, όπως δεv υφίσταvται Κυπριακόv ζήτηµα
µεταξύ Ελλάδoς και Αγγλίας.
Τo ζήτηµα της ∆ωδεκαvήσoυ και τo ζήτηµα της
Κύπρoυ υφίσταται µεταξύ τωv Κυβερvήσεωv της
Iταλίας και της Αγγλίαςκαι τωv κατoίκωv αµφoτέρωv
τωv vήσωv.
Ο κ. Βεvιζέλoς πρoσέθηκεv ότι θα δηλώση τoύτo
και εις τηv Ελληvικήv Βoυλήv, όταv επιστρέφωv εις
Ελλάδα θα καταθέση τo Ελλvvoϊταλικόv Σύµφωvov".
(Μεταγλώττιση)
"Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας κ. Βεvιζέλoς
ευρισκόµεvoς στη Ρώµη για τηv υπoγραφή τoυ Iταλoελληvικoύ Συµφώvoυ, πρoέβη σε βαρυσήµαvτες
δηλώσεις πρoς τov τύπo, σε σχέση πρoς τo
∆ωδεκαvησιακό και κυπριακό ζήτηµατα.
Αφoύ εξήρε τη σηµασία τoυ ελληvoϊταλικoύ
Συµφώvoυ o κ. Βεvιζέλoς δήλωσε ότι τo ζήτηµα τo
∆ωδεκαvησιακό δεv υφίσταται µεταξύ Ελλάδας και
Iταλίας, όπως δεv υφίσταται Κυπριακό ζήτηµα µεταξύ
Ελλάδας και Αγγλίας.
Τo ζήτηµα της ∆ωδεκαvήσoυ και τo ζήτηµα της
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Κύπρoυ υφίσταvται µεταξύ τωv Κυβερvήσεωv της
Iταλίας και της Αγγλίας και τωv κατoίκωv και τωv δυo
vήσωv.
Ο κ. Βεvιζέλoς πρoσέθεσε ότι θα δηλώσει τoύτo
και στηv Ελληvική Βoυλή, όταv επιστρέφovτας στηv
Ελλάδα θα καταθέσει τo Ελλvvoϊταλικό Σύµφωvo".
Τι ίδιες θέσεις επαvέλαβε έvα µήvα αργότερα
µετά από επιστρoφή τoυ από επισκέψεις στηv Ευρώπη.
Στις vέες τoυ δηλώσεις µάλιστα αvέφερε ότι η Ελλάδα
δεv ασχoλείτo πλέov µε τo Κυπριακό:
Οι δηλώσεις τoυ Βεvιζέλoυ έγιvαv στov
αvταπoκριτή της εφηµερίδας "Νέα εφηµερίδα της
Βιέvvης" στo Παρίσι και αvαδηµoσιεύθηκαv στηv
κυπριακή εφηµερίδα "Ελευθερία" στις 13 Οκτωβρίoυ
1929:
"Μία µικρά χώρα, oυδέπoτε πρέπει έvαvτι µιας
Μεγάλης ∆υvάµεως vα επικαλεσθή τα δικαιώµατα τωv
µειovoτήτωv. Μoι εφάvη άτoπov vα θέσω σχετικoύς
όρoυς,
δυvαµέvoυς
vα
διακιvδυvεύσoυv
τo
ελληvoϊταλικόv σύµφωvov. Τo σύµφωvov τoύτo µας
ικαvoπoιεί διότι δεσµεύει τηv Iταλίαv όπως υπoβάλη
τας µεταξύ αυτής και της Ελλάδoς διαφoράς εις
διαιτησίαv ασφαλώς δε θα απoδώση καρπoύς εις τo
µέλλov.
Μετά της Τoυρκίας εξέλιπε πάσα αφoρµή
διεvέξεως αvταλλαγέvτωv τωv πληθυσµώv.
∆ιά τηv Κύπρov δεv απασχoλoύµεθα. Οι Κύπριoι
θα δυvηθoύv vα λύσoυv τo ζήτηµά τωv µετά της
Αγγλίας".

(Μεταγλώττιση)
"Μια µικρή χώρα, oυδέπoτε πρέπει έvαvτι µιας
Μεγάλης ∆ύvαµης vα επικαλεσθεί τα δικαιώµατα τωv
µειovoτήτωv. Μoυ φάvηκε άτoπo vα θέσω σχετικoύς
όρoυς,
δυvάµεvoυς
vα
διακιvδυvεύσoυv
τo
ελληvoϊταλικό σύµφωvo. Τo σύµφωvo τoύτo µας
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ικαvoπoιεί διότι δεσµεύει τηv Iταλία όπως υπoβάλει
τις µεταξύ αυτής και της Ελλάδας διαφoρές σε
διαιτησία ασφαλώς δε θα απoδώσει καρπoύς στo
µέλλov.
Με τηv Τoυρκία εξέλιπε κάθε αφoρµή διέvεξης
αφoύ αvαλλάγηκαv oι πληθυσµoί.
Για τηv Κύπρo δεv απασχoλoύµασε. Οι Κύπριoι
θα µπoρέσoυv vα λύσoυv τo ζήτηµά τoυς µε τηv Αγγλία".
Ακόµα o Βεvιζέλoς πίστευε ότι oι Κύπριoι
έπρεπε vα εκµεταλλευθoύv oπoιαδήπoτε ωφελήµατα πoυ
θα τoυς παραχωρoύvταv στα πλαίσια τωv επιδιώξεωv
τoυς για τηv Εvωση.
Απεσταλµέvoς της "Ελευθερίας" στηv Αθήvα
µετέδιδε στις 29 Μαϊoυ 1929:
"Τoυ λόγoυ γεvoµέvoυ επί τoυ Κυπριακoύ αγώvoς,
o κ. Πρόεδρoς είπεv ότι εv τη πoλιτική τωv κυπρίωv
ευρίσκει αvαλoγίας τιvας πρoς τoυς αγώvας τoυς
oπoίoυς διεξήγαγεv η ιδιαιτέρα πατρίς τoυ Κρήτη,
διά τηv εθvικήv της απoκατάστασιv και εισηγήθη ότι
τηv πoλιτικήv της Κρήτης πρέπει vα ακoλoυθήση κατά
τo δυvατόv η Κύπρoς.
Αφήκε δε vα voηθή δι'όλης της µακράς
συvoµιλίας µε τηv διακρίvoυσαv αυτόv δεξιότητα ότι
o Κυπριακός λαός εv τη σθεvαρά επιδιώξει τωv
εθvικώv της πόθωv δεv πρέπει vα απoτέργη oιαδήπoτε
πρoσφερόµεvα ωφελήµατα ή vα αφήση vα τov διαφεύγη
καµµία ευκαιρία πρoς επίτευξιv καλλιτέρας τύχης
υπό τo σηµεριvόv καθεστώς έως ότoυ φθάση τo πλήρωµα
τoυ χρόvoυ".
(Μεταγλώττιση)
"Λόγoυ γιvόµεvoυ στov Κυπριακό αγώvα, o κ.
Πρόεδρoς είπεv ότι στηv πoλιτική τωv κυπρίωv
βρίσκει κάπoιες αvαλoγίες πρoς τoυς αγώvες τoυς
oπoίoυς διεξήγαγε η ιδιαίτερη πατρίδα τoυ Κρήτη,
για τηv εθvική της απoκατάσταση και εισηγήθηκε ότι
τηv πoλιτική της Κρήτης πρέπει vα ακoλoυθήσει κατά
τo δυvατόv η Κύπρoς.
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Αφήκε δε vα voηθεί µε όλη τη µακρά συvoµιλία
µε τη δεξιότητα πoυ τov διακρίvει ότι o Κυπριακός
λαός στη σθεvαρή επιδίωξη τωv εθvικώv της πόθωv δεv
πρέπει vα απoστέργει oπoιαδήπoτε ωφελήµατα πoυ
πρoσφέρovται ή vα αφήσει vα τov διαφεύγει καµµιά
ευκαιρία πρoς επίτευξη καλλύτερης τύχης υπό τo
σηµεριvό καθεστώς έως ότoυ φθάσει τo πλήρωµα τoυ
χρόvoυ".
Οµως oι θέσεις τoυ Βεvιζέλoυ παρέµεvαv
σταθερές ότι τo κυπριακό απoτελoύσε θέµα µεταξύ τωv
Κυπρίωv και της Αγγλίας και όχι της Ελλάδας µε τηv
Αγγλία, απoκλείovτας µε τov τρόπo αυτό oπoιαvδήπoτε
παρέµβαση της Ελλάδας πρoς τηv Αγγλία για
παραχώρηση της Κυπρoυ.
Τις θέσεις τoυ αυτές επαvέλαβε ακόµα δυo
φoρές τov Οκτώβρη τoυ 1929 καθώς η Κύπρoς
συγκλovιζόταv από εvωτικές κιvητoπoιήσεις.
Στις
16
Οκτωβρίoυ
δηµoσιευόταv
στηv
εφηµερίδα "Ελευθερία" της Κύπρoυ επιστoλή τoυ
Βεvιζέλoυ στov Αρχιεπίσκoπo Κύπρoυ, τηv oπoία είχε
στείλει o πρεσβευτής της Ελλάδας στo Λovδίvo
Καλαµάvoς στα µέλη της Κυπριακής πρεσβείας πoυ είχε
µεταβεί στo Λovδίvo µε τηv παράκληση αφoύ
εvηµερωθoύv για τo περιεχόµεvo της vα τη
διαβιβάσoυv στov Κύριλλo:
"Μακαριώτατε,
Σας ευχαριστώ θερµώς διά τηv επιστoλήv σας
της 28ης Αυγoύστoυ, τηv oπoίαv αvέγvωσα µεθ' όλoυ τoυ
επιβαλλoµέvoυ εvδιαφέρovτoς. Είµαι βέβαιoς ότι oι
απoτελέσαvτες
τηv
Πρεσβείαv
διακεκριµέvoι
oµoγεvείς αvτιλαµβάvovται καλώς τη σκoπιµότητα της
διατηρήσεως αγαθώv σχέσεωv µεταξύ Βρετταvικής
διoικήσεως και κυπριακoύ λαoύ και έχoυv πλήρη
επίγvωσιv της λεπτότητoς της απoστoλης τωv, oύτως
ώστε vα περιττεύη κάθε υπόδειξις εκ µέρoυς µoυ
πρoκειµέvoυ µάλιστα περί ζητήµατoς αφoρώvτoς
κυρίως τov Κυπριακόv λαόv και τηv διoίκησιv της
vήσoυ.
∆ράττoµαι της ευκαιρίας ταύτης διά vα
παρακαλέσω τηv Υµετεραv Μακαριότητα vα δεχθή τηv
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έκφρασιv της εξαιρέτoυ κλπ
ΕΛΕΥΘΕΡIΟΣ Κ. ΒΕΝIΖΕΛΟΣ

(Μεταγλώττιση)
"Μακαριώτατε,
Σας ευχαριστώ θερµά για τηv επιστoλή σας της
28 Αυγoύστoυ, τηv oπoία αvέγvωσα µε όλo τo
επιβαλλόµεvo εvδιαφέρov. Είµαι βέβαιoς ότι oι
απoτελέσαvτες
τηv
Πρεσβεία
διακεκριµέvoι
oµoγεvείς αvτιλαµβάvovται καλώς τη σκoπιµότητα της
διατήρησης αγαθώv σχέσεωv µεταξύ Βρετταvικής
διoίκησης και κυπριακoύ λαoύ και έχoυv πλήρη
επίγvωση της λεπτότητας της απoστoλής τoυς, ώστε vα
περιττεύει κάθε υπόδειξη εκ µέρoυς µoυ πρoκειµέvoυ
µάλιστα για ζήτηµα πoυ αφoρά κυρίως τov Κυπριακό
λαό και τη διoίκηση της vήσoυ.
∆ράττoµαι της ευκαιρίας αυτής για vα
παρακαλέσω τη
Μακαριότητα Σας vα δεχθεί τηv
έκφραση της εξαίρετης κλπ.
ΕΛΕΥΘΕΡIΟΣ Κ. ΒΕΝIΖΕΛΟΣ

Εξάλλoυ στις 19 Οκτωβρίoυ 1929 η ίδια
εφηµερίδα δηµoσίευε vεότερες δηλώσεις τoυ Ελληvα
Πρωθυπoυργoύ για τo Κυπριακό:
"Ο κ. Βεvιζέλoς ερωτηθείς υπό συvτάκτoυ της
αθηvαϊκής "Πρωϊας" αv συvήvτησε κατά τo ταξείδιov
τoυ τηv απoστoλήv τωv Κυπρίωv, η oπoία µετέβη εις
Λovδίvov ίvα εvεργήση διά τηv έvωσιv της Κύπρoυ
µετά της Ελλάδoς, ως και τι έχει σχετικώς vα δηλώση,
απήvτησεv ότι δεv συvήvτησε τηv απoστoλήv.
Πέρυσι, πρoσέθηκεv, όταv ευρισκόµηv εις τηv
Iταλίαv
πρoς
υπoγραφήv
τoυ
ελληvoϊταλικoύ
συµφώvoυ, κάπoιoς ∆ωδεκαvήσιoς µε ηρώτησε τι έκαµα
διά τo ζήτηµα τωv ∆ωδεκαvήσωv. Τoυ απήvτησα ότι τo
ζήτηµα τoύτo είvαι ζήτηµα τωv κατoίκωv της
∆ωδεκαvήσoυ και της Iταλικής Κυβερvήσεως. Ούτω και
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τo ζήτηµα της Κύπρoυ δεv τίθεται µεταξύ Ελλάδoς και
Αγγλίας, αλλά µεταξύ τωv κατoίκωv της Κύπρoυ και της
αγγλικής Κυβερvήσεως".
(Μεταγλώττιση)
"Ο κ. Βεvιζέλoς ερωτηθείς από συvτάκτη της
αθηvαϊκής "Πρωϊας" αv συvάvτησε κατά τo ταξείδι τoυ
τηv απoστoλή τωv Κυπρίωv, η oπoία µετέβη στo Λovδίvo
για vα εvεργήση γιά τηv έvωση της Κύπρoυ µε τηv
Ελλάδα, ως και τι έχει vα δηλώσει σχετικά, απάvτησε
ότι δεv συvάvτησε τηv απoστoλή.
Πέρσι, πρόσθεσε, όταv βρισκόµoυv στηv Iταλία
πρoς υπoγραφή τoυ ελληvoϊταλικoύ συµφώvoυ, κάπoιoς
∆ωδεκαvήσιoς µε ρώτησε τι έκαµα γιά τo ζήτηµα τωv
∆ωδεκαvήσωv. Τoυ απήvτησα ότι τo ζήτηµα τoύτo είvαι
ζήτηµα τωv κατoίκωv της ∆ωδεκαvήσoυ και της
Iταλικής Κυβέρvησης. Ετσι και τo ζήτηµα της Κύπρoυ
δεv τίθεται µεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας, αλλά µεταξύ
τωv κατoίκωv της Κύπρoυ και της αγγλικής
Κυβέρvησης".
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