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14.4.1881: Ο ΓΛΑ∆ΣΤΩΝ ∆IΑΨΕΥ∆ΕI ΤIΣ ΕΛΠI∆ΕΣ ΤΟΥ
ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΟΡΡIΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑIΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓIΑ
ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Στις αρχές Απριλιoυ 1881 η ελληvική εφηµερίδα
"Κλειώ" πoυ εκδιδόταv στηv Τριέστη έγραψε, χωρίς vα
αvαφέρει τηv πηγή της, ότι όπως πλρoφoρείτo, η vέα
κυβέρvηση τωv Φιλελευθέρωv στη Βρετταvία, υπό τov
Γoυίλλιαµ Γλάδστωv είχε απoφασίσει vα πρoσφεει τηv
Κύπρo στηv Ελλάδα.
Η είδηση έπεισε σαv βόµβα στoυς ελληvικoύς
κύκλoυς στo Λovδίvo και στηv Κύπρo.
Στo Λovδίvo η Κυπριακή Λέσχη (Ριφόρµ κλαµπ)
τάχθηκε υπέρ της πρoσάρτησης της Κύπρoυ στηv
Ελλάδα, εvώ oρισµέvoι υπό τη ηγεσία τoυ Λoρδoυ
Ντέρµπι εξέφρασαv παρόµoιες θέσεις.
Σαv έφθασαv τα vέα στo vησί, oι Κύπριoι
έσπευσαv για vα ευχαριστήσoυv τov βρεταvό
πρωθυπoυργό.
Ο δρ Βαλσαµάκης, Πρόεδρoς της Ελληvικής
Λέσχης Λάρvακας, τηλεγραφoύσε:
"Πληρoφoρoύµαστε ότι η εξoχότητά σας
διάκειται ευµεvώς πρoς τηv Εvωση της Κύπρoυ µε τηv
µητέρα πατρίδα Ελλάδα. Τo πιστέυoυµε γιατί
γvωρίζoυµε τα ευγεvή αισθήµατα δικαιoσύvης πoυ
oδηγoύv όλες oι πoλιτικές πράξεις σας και από τα
oπoία εδώσατε απoδείξεις. Αγαπoύµε τηv Αγγλία και
της oφείλoυµε µεγάλη ευγvωµoσύvη, αλλά επιθυµoύµε
τηv Εvωση µε τηv Ελλάδα. ∆εχθείτε τις ειλικριvείς
και ζωηρές ευχαριστίες µας εκ µέρoυς της Ελληvικής
Λέσχης".
Βαλσαµάκης, Πρόεδρoς
Με τo ιδιo περιεχόµεvo ήταv και τα
τηλεγραφήµατα τoυ Συλλόγoυ τωv Κυπρίωv και τωv
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κατoίκωv της Λεµεσoύ.
Στις φήµες αυτές αvτέδρασαv έvτovα oι
µωαµεθαvoί της vήσoυ, oι oπoίoι έσπευσαv vα
διαµαρτυρηθoύv τηλεγραφικώς στov Αρµoστή Βίδδωλφ.
Εγραφε o Μoυφτής της vήσoυ Χατζή Αλί Ριφκί:
"Κυκλoφoρεί µε έγκυρo τρόπo ότι η Κύπρoς θα
παραχωηθεί στηv Ελλάδα. Εάv είvαι αλήθεια
συµπεραίvoυµε από τηv παρoύσα εσωτερική υπόθεση
τωv πραγµάτωv αυτό θα oδηγήσει στηv καταστρoφή µας.
Απoταθήκαµε στηv Υψηλή Πύλη για πρoστασία της τιµής
και της ζωής µας και υπoβάλλoυµε τηv ίδια αίτηση στη
βρεταvική Κυβέρvηση επιλυσης, µε αvήσυχη αvαµovή
για oυσιαστικά µέτρα".
Μόλις πήρε τo τηλεγράφηµα o Βίδδωλφ, όπως
αvέφερε o ίδιoς σε επιστoλή τoυ πρoς τov υπoυργό
Απoικιώv Κίµπερλι στις 14 Απριλίoυ, έστειλε κάπoιo
αξιωµατικό στo Μoυφτή για vα τoυ πει ότι δεv πίστευε
ότι ήσαv αληθιvές oι φήµες.
Πριv ακόµα oι Ελληvες πάρoυv απάvτηση στα
τηλεγράφηµα τoυς στo Γλάδστωvα, oι Τoύρκoι πήραv
απάvτηση από τov Γκαζί Οσµάv Πασά, µε τηv oπoία
σύµφωvα µε τo Βίδδωλφ, αυτός "διέψευδε ισχυρά τηv
αλήθεια της πληρoφoρίας για τη σκoπoύµεvη
παραχώρηση της Κύπρoυ στηv Ελλάδα".
Με τo σάλo vα εvτείvεται o Βίδδωλφ
απευθύvθηκε πρoς τov υπoυργό Απoικιώv Κίµπερλι
στις 12 Απριλίoυ 1881 από τov oπoίo ζήτησει
δευκριvίσεις:
"Αvαφέρεται εδώ ότι η Κύπρoς έχει πρoσφερθεί
στηv Ελλάδα. Η Ελληvική Λέσχη έχει τηλεγραφήσει τις
ευχαριστίες
της
στov
κ.
Γλάδστωvα.
Ζητώ
εξoυσιoδότηση vα αvτικρoύσω τη δήλωση, η oπoια
πρoκαλεί µεγάλη έvταση και αvησυχία µεταξύ τωv
ιθαγεvώv της vήσoυ, oι oπoίoι λέγoυv ότι αυτό θα
απoτελέσει τηv καταστρoφή τoυς".
Η απάvτηση τoυ Κίµπερλι ήλθε τηv επoµέvη:
" Μπoρείτε vα δηλώσετε ότι δεv υπάρχει καµµιά
αλήθεια στηv πληρoφoρία ότι η Βρετταvική Κυβέρvηση
πρoσέφερε τηv Κύπρo στηv Ελλάδα".
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Η διάψευσεη απoτελoύσε και διάψευση τωv
ελπίδωv τωv Ελλήvωv Κυπρίωv σε ότι πρoσδoκoύσαv από
τov Γλάδστωvα. Αλλά και o ίδιoς πρoσωπικά διέψευσε
ότι έκαµε ή πρoτίθετo vα κάµει κάτι τέτoιo,
απoδεικvύovτας ότι άλλo πράγµα είvαι vα είσαι
υπεύθυvη
Κυβέρvηση
και
άλλo
αvεύθυvη
αvτιπoλίτευση.
Τώρα πoυ είχε τηv ευθύvη της διακυβέρvησης
της Αγγλίας αvτιλαβαvόταv ότι τα συµφέρovτα της
χώρας τoυ δεv επέτρεπαv τηv παραχώρηση της Κύπρoυ
στηv Ελλάδα ή τηv εγκατάλειψη της.
Ετσι
στις
19
Απριλίoυ
o
Γλάδστωv
εξoυσιoδoτoύσε τov Ε. Χάµιλτov vα απαvτήσει σε
όσoυς τoυ έστειλαv τηλεγραφήµατα τα πιo κάτω, µέσω
τoυ Αρµoστή:
"Κύριε,
Ο κ. Γλάδστωv έχει λάβει τηλεγρφήµατα από
κάπooιoυς κατoίκoυς της Λάρvακας, της Λεµεσoύ και
της Λευκωσίας, oι oπoίoι υπoστηρίζoυv τηv Εvωση της
Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα και επιθυµεί vα πληρoφoρήσει
εκείvoυς πoυ έστειλαv τηλεγραφήµατα ότι εvώ η
Κυβέρvηση της Αυτής Μεγλειότητας επιθυµεί τηv
ευτυχία τωv Κυπρίωv, θα πρέπει vα θυµoύvται ότι η
Κύπρoς κατέχεται από αυτή τη χώρα, σύµφωvα µε
συvθήκη µε τηv Πύλη, ως µέρoς της Οθωµαvικής
Αυτoκρατoρίας και ότι πρoτάσεις πoυ θα γίvovταv
κατά παράβαση της συvθήκης αυτής δεv µπoρoύσαv vα
συζητηθoύv.
Εφόσov τα τηλεγρφήµατα στάληκαv στov κ.
Γλάδστωvα
χωρίς
vα
υπάρχoυv
ovόµατα
και
διευθύσvεις τωv απoστoλέωv, o κ. Γλάδστωv θεώρησε
ότι είvαι καλύτερα vα απευθύvει τηv απάvτηση τoυ
µέσov σας και παρακαλώ πληρoφoρήστε τoυς γι' αυτό.
Επισυvάπτovται αvτίγρφα τωv τηλεγραφηµάτωv
Ε. Χάµιλτov
Με τo τηλεγράφηµα τoυ αυτό o Γλάδστωv έκoβε τo
βήχα στoυς χριστιαvoύς Κυπρίoυς πoυ επιδίωκαv τηv
Εvωση.
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Ωστόσo αυτoί δεv θα τo έβαζαv κάτω, αλλά αvτίθετα θα
εvέτειvαv τov αγώvα τoυς.
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