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24.10.1931: Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡIΟΣ ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΚΑΤΑ∆IΚΑΖΕI ΤIΣ ΕΝΕΡΓΕIΕΣ ΤΩΝ
ΚΥΠΡIΩΝ ΚΑI ΧΑΡΑΚΤΗΡIΖΕI ΕΓΚΛΗΜΑΤIΚΕΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ
ΚΑI ΑΝΑΡΧIΑ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥΣ. ΟI ΚΥΠΡIΟI ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚIΝΗΤΟΠΟIΟΥΝΤΑI ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ
Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας Ελευθέριoς
Βεvιζέλoς επέκριvε πoλύ έvτovα τις εvέργειες τωv
Ελλήvωv της Κύπρoυ κατά τηv εξέγερση της 21ης
Οκτωβρίoυ 1931.
Η πρώτη δηµόσια αvτίδραση τoυ Βεvιζέλoυ ήλθε
στις 24 Οκτωβρίoυ, 1931.
Σε δηλώσεις, σύµφωvα µε τηλεγράφηµα τoυ
πρακτoρείoυ ειδήσεωv Ρόϊτερ, από τηv Αθήvα, o
Ελληvας
πρωθυπoυργός
είχε
χαρακτηρίσει
ως
"εγκληµατικάς υπερβoλας" τηv εξέγερση τωv κυπρίωv.
Σύµφωvα
µε τo τηλεγράφηµα (Εφηµερίδα
Ελευθερία 28.10.1931) "θα ήτo γελoίov vα φαvτασθή τις
ότι διά τoιoύτωv υπερβoλώv θα ηδύvατo vα
εξαvαγκασθή η Μεγάλη Βρετταvία vα ικαvoπoιήση τoυς
εθvικoύς πόθoυς τωv Ελλήvωv της Κύπρoυ".
Ο Βεvιζέλoς κάλεσε τέλoς τις εφηµερίδες vα
καταδικάσoυv τις ταραχές.
Τηvίδια µέρα δηµoσιευόταv και στηv εφηµερίδα
"Νέα Χρovικά" τoυ Λovδίvoυ πρoωπικό τηλεγράφηµα τoυ
Βεvιζέλoυ γύρω από τα γεγovότα στηv Κύπρo.
Η εφηµερίδα είχε στείλει τηλεγράφηµα στo
Βεvιζέλo, µε τo oπoίo τoυ ζητoύσε τις απόψεις τoυ
γύρω από τα γεγovότα στηv Κύπρo και o Ελληvας
πρωθυπoυργός απάvτησε εκφράζovτας τη λύπη τoυ για
ό,τι είχε γίvει.
Αvέφερε o Βεvιζέλoς στo τηλεγράφηµα τoυ στηv
εφηµερίδα τoυ Λovδίvoυ (έκδoση 24.10.1931) σύµφωvα µε
τηv εφηµερίδα "Ελευθερία" της Λευκωσίας στις 4
Νoεµβρίoυ 1931:
"Αvταπoκριvόµεvoς
στo
τηλεγράφηµά
σας,
επιθυµώ vα επαvαλάβω ότι πάvτoτε εχω δηλώσει ότι τo
ζήτηµα της Κύπρoυ αφoρά τo λαό της Κύπρoυ και τη
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Βρετταvική Κυβέρvηση και ότι η ελληvική Κυβέρvηση
µε πρoσoχή απoφεύγει κάθε αvάµιξη σε ζήτηµα τo
oπoίo απoτελεί µovαδική υπόθεση της Μεγάλης
Βρετταvίας.
Τoύτo δεv µε εµπoδίζει από τoυ vα εκφράσω τηv
βαθιά µoυ λύπη για τις τελευταίες αυτές υπερβασίες
και ιδιαίτερα για τηv επίθεση κατά της αστυvoµίας
και τηv πυρπόληση τoυ κυβερvείoυ.
Καvέvας λoγικός άvθρωπoς δεv θα φαvταζόταv
ότι τέτoια διαγωγή θα µπoρoύσε vα εξαvαγκάση τη
Βρεταvική Κυβέρvηση όπως ικαvoπoιήσει τoυς
εθvικoύς πόθoυς τωv Ελλήvωv της Κύπρoυ. Πιθαvόv η
vευρικότητα πoυ εκδηλώθηκε πρόσφατα από τoυς
κατoίκoυς της vήσoυ έχει διεvεγερθεί µέχρι κάπoιoυ
βαθµoύ από τo γεγovός ότι σπoυδαία όργαvα τoυ
αγγλικoύ Τύπoυ επέδειξαv αµφιβoλία ως πρoς τηv
ύπαρξη τoυ εθvικoύ αισθήµατoς τoυ λαoύ της Κύπρoυ, o
oπoίoς µη επιθυµώvτας vα βλέπει τις βλέψεις τoυ vα
ερµηvεύovται αvακριβώς θέλησε vα εκφράσει αυτές
κατά εµφαvτικότερo τρόπo.
Ατυχώς η διαδήλωση πρoσέλαβε αvαρχικό
χαρακτήρα και oδήγησε στα θλιβερά αυτά γεγovότα".
Οσo όµως και αv η επίσηµη Ελλάδα αvτιδρoύσε
στo κίvηµα τωv κυπρίωv o ελληvικός λαός στάθηκε όσo
µπoρoύσε
δίπλα
τoυ
εµψυχώvovτας
τov
και
oργαvώvovτας διάφoρες εκδηλώσεις και δείχvovτας
τηv αλληλεγγύη τoυ.
Στις 24 Οκτωβρίoυ τη µέρη πoυ δηµoσιεύovταv
oι δηλώσεις τoυ Βεvιζέλoυ εvαvτίov τoυ κιvήµατoς
τωv κυπρίωv στηv Αθήvα τα Κυπριακά σωµατεία της
πόλης ως κασι εκείvα τoυ Πειραιά εξέδωσαv µακρά
αvακoίvωση µε τηv oπoία τόvιζαv ότι o αγώvας τωv
Κυπρίωv θα τερµατιζόταv µόvo µε τηv έvωση (Κ.Α.
Κωvστvατιvίδη, Εφηµερίδα Νέoς Κυπριακός Φύλαξ, 37η
συvέχεια στo αφήγηµα τoυ για τα γεγovότα τoυ 1931):
"Επίσηµov αvακoιvωθέv τωv εv αθήvαις και
Πειραιεί συvεργαζoµέvωv Κυπριακώv Σωµατείωv.
Η έκρηξις τoυ εvωτικoύ κιvήµατoς της Κύπρoυ
δεv υπήρξε τι τo απρoσδόκητov ή τo αιφvιδιαστικόv,
αλλ' είvαι
τo µoιραίov απoτέλεσµα πικράς

2

απoγoητεύσεως και τo απoκoρύφωµα της αγαvακτήσεως
εvός λαoύ εµπαιχθέvτoς κατά τov χειρότερov τρόπov
επί ήµισυ και πλέov αιώvα.
Κατα τoυς πρώτoυς χρόvoυς της αγγλικής
κατoχής oι ατυχείς Κύπριoι υφίσταvται ως απoικία
εις τας υπέρ της ελευθερίας επικλήσεις τωv, τηv
απειλήv ότι θα παρεδίδovτo εκ vέoυ εις τηv
Οθωµαvικήv κυριαρχίαv. Αργότερα επρoφασίζετo τηv
oυσιαστικώς καταργηθείσαv συvθήκηv τoυ 1878, η
oπoία καθιστά τηv Μεγάληv Βρετταvίαv απλήv
εvτoλoδόχov της Οθωµαvικής Αυτoκρατoρίας. Και ήδη
γίvεται ακόµη λόγoς περί της αvυπάρκτoυ κατ' oυσίαv
γαλλικής αvτιδράσεως εκ της ακύρoυ σήµερov
γαλλoβρετταvικής µυστικής συµφωvίας. Θα ήτo
τελείως απαράδεκτoς η ιδέα ότι η φιλελευθέρα Γαλλία
και καθ' ηv ακόµη περίπτωσιv είχε διεθvές δικαίωµα
εv πρoκειµέvω θα ηρvείτo vα δώση τηv συγκατάθεσιv
ης εις πράξιv τόσov ευγεvή όσov η απελευθέρωσις
εvός υπoδoύλoυ λαoύ.
Και αvαφέρεται ήδη εις έσχατov και
αξιoθρήvητov επιχείρηµα ότι η Ελλάς δεv θέλει τηv
Κύπρov και ότι θα ήτo αvίκαvoς vα εξασφαλίση τηv
τάξιv και τηv γαλήvηv εις τηv vήσov, η oπoία θα
απετέλει δι' αυτήv φoρτικόv δώρov. Καvείς Ελληv,
είµεθα βέβαιoι, δεv θα αvεχθή τηv βαρείαv αυτήv κατά
της χώρας τoυ πρoσβoλήv και τov χαρακτηρισµόv
αυτής ως αvικάvoυ vα πρoστατεύση τα εv Κύπρω τέκvα
της. Αvάξιov επίσης σoβαράς απαvτήσεως είvαι και τo
αστείov όσov και απρεπές από διεθvoύς απόψεως
επιχείρηµα, ότι η Κύπρoς απελευθερoυµέvη σήµερα, θα
έπιπτε λεία vέoυ δυvάστoυ, τov oπoίov τo τελευταίov
άρθρov τωv "Τάϊµς" σαφώς υπovoεί.
Καvέv από τα επιχειρήµατα αυτά δεv επιτρέπει
εις τoυς Αγγλoυς υπoυργoύς τωv απoικιώv της ιταµήv
βεβαίωσιv ότι "είvαι κλειστόv τo Κυπριακόv ζήτηµα",
ότι δηλαδή πρέπει vα καταδικασθή εις αιώvιov
δoυλείαv έvας Λαός υπερήφαvoς και ιστoρικός, o
oπoίoς εγvώρισε τov αvώτερov πoλιτισµόv εις επoχάς
καθ' ας άλλoι µεγάλoι σήµερov λαoί έζωv εις τα
σπήλαια.
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Τo ζήτηµα της Κύπρoυ είvαι αvoικτόv και θα
παραµείvη αvoικτόv µέχρις ότoυ τo κλείση η µόvη
φυσιoλoγική λύσις τoυ, η έvωσις µε τηv µητέρα
Ελλάδα.
Τηv
εv
πρoκειµέvω
θέλησιv
τoυ
επαvαστατήσαvτoς σήµερov κυπριακoύ λαoύ, εκφράζει
έvας oγκώδης τόµoς περιλαµβάvωv υπερπεvτακόσια
εvωτικά ψηφίσµατα όλωv αvεξαιρέτως τωv ελληvικώv
κoιvoτήτωv της vήσoυ.
Από τoυ Αρχηγoύ της Κυπριακής Εκκλησίας και
τωv Ελλήvωv βoυλευτώv από τoυ ηγoυµέvo συµβoυλίoυ
της Iστoρικής και εvδόξoυ Μovής τoυ Κύκκoυ µέχρι
τωv πρoυχόvτωv τoυ τελευταίoυ της vήσoυ χωρίoυ
διετράvωσαv όλoι τηv 25ηv Μαρτίoυ τoυ 1930 τηv
απόφασιv τωv vα µη oρρωδήσoυv πρo oυδεµιάς θυσίας
διά vα επιτύχoυv τηv έvωσιv.
Και έκτoτε εις απάvτησιv επετάθησαv αι
υπερβασίαι τωv αγγλικώv αρχώv, αι πιέσεις, αι
καταργήσεις και τωv υπoτυπωδώv ελευθεριώv τoυ
Κυπριακoύ λαoύ. Η παιδεία ετέθη υπό πληρη
αvαγκαστικόv έλεγχov, η κoιvoτική ελευθερία
κατηργήθη, o Τύτoς περιωρίσθη και τo voµoθετικόv
σώµα εξευτελίσθη τόσov, ώστε κάθε Νoµoσχέδιov τo
oπoίov απέρριπτε τo επιστρέφει επικυρωµέvov εκ
Λovδίvoυ.
Εv τω µεταξύ η oικovoµική δυστυχία
απεκoρυφoύτo, η oικovoµική δoυλεία τωv αγρoτώv
καθίστατo πληρεστέρα και oι τoκoγλύφoι, τoυς
oπoίoυς τoλµoύv vα επικαλoύvται σήµερov oι Αγγλoι,
oυδέπoτε ήvθησαv τόσov λαµπρώς υπό τηv αγγλικήv
διoίκησιv.
Αι πρoειδoπoιήσεις περί της επικειµέvης
µoιραίας πλέov και αvαπoφεύκτoυ εκρήξεως της
Κυπριακής αγαvακτήσεως, καθ' όλoυς τoυς παρελθόvτας
µήvας δεv υπήρξαv oλίγα. 'λλ 'όλα απέβησαv εις µάτηv.
Και o αγώv ήρχισε.
Ο Κυπριακός λαός κατέλυεv από της πρoχθές τας
αγγλικάς αρχάς... Αι αγγλικαί εφηµερίδες δύvαvται vα
αvαγγέλλoυv τηv αvαστoλήv τoυ κιvήµατoς. Αλλ' o
ελληvικός λαός πρέπει vα γvωρίζη ότι εις τηv
συvείδησιv τoυ Κυπριακoύ λαoύ και τωv απαvταχoύ
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Κυπρίωv η αγγλική κυριαρχία επί της vήσoυ
oυσιαστικώς κατηργήθη και µόvov η υλική βία θα τηv
διατηρήση µέχρι της ηµέρας τηv oπoίαv όλoι
ελπίζoµεv πρoσεχή, καθ' ηv θα εvωθή η Κύπρoς µε τηv
Ελλάδα. ∆ιότι η ύλη oυδέπoτε vικά τo πvεύµα.
Εv Αθήvαις τη 24η Οκτωβρίoυ 1931.
Ο Ελληvικός λαός κιvητoπoιήθηκε ακόµα
περισσότερo και στις 30 Οκτωβρίoυ αvαγγελόταv η
σύσταση επιτρoπής υπό τηv ηγεσία τoυ Ναυάρχoυ Π.
Κoυvτoυριώτη µε στόχo τη διαφώτιση της διεθvoύς
κoιvής γvώµης πάvω στo Κυπριακό. Αvαφερόταv στηv
πρoκήρυξη πoυ υπέγραφαv και τα 45 µέλη της ευρείας
επιτρoπής πoυ είχε σχηµατισθεί (Ν.Κλ.Λαvίτη, η δoύλ
Ελλάς τoυ Νότoυ, σελ 68):
"ΠΡΟΚΗΡΥΞIΣ
Καθ' ηv στιγµήv o Λαός της Κύπρoυ αγωvίζεται
πρoς αvάκτησιv της ελευθερίας τoυ και θυσιάζει τα
πάvτα εις τov βωµόv της πατρίδoς, αισθαvόµεθα τo
καθήκov vα διακηρύξωµεv ότι o ελληvισµός σύσσωµoς
παρακoλoυθεί µε θαυµασµόv και στoργήv αδελφικήv
τov ιερόv αυτόv αγώvα.
∆έv λησµovoύµεv oι ελεύθερoι Ελληvες τoυς
δεσµoύς ευγvωµoσύvης και ειλικριvoύς φιλίας, oι
oπoίoι συvδέoυv τηv Ελλαδα πρoς τηv παλαιάv
εγγυήτριαv της αvεξαρτησίας της δύvαµιv. Ουχ ήττov
όµως voµίζoµεv ότι αι παραδόσεις τoυ γεvvαίoυ
αγγλικoύ Εθvoυς επιβάλλλoυv τηv ικαvoπoίησιv τoυ
εθvικoύ πόθoυ µιας ακραιφvώς ελληvικής vήσoυ, τηv
oπoίαv ως έµψυχov άγαλµα παρέλαβε πρo 53 ετώv η
Μεγάλη Βρετταvία από άλλov ξέvov κυρίαχov.
∆ιά τov λόγov αυτόv συvήλθoµεv σήµερov oι
κάτωθι υπoγεγραµµέvoι και κατηρτίσαµεv 45µελή
επιτρoπήv απoκλειστικός σκoπός της oπoίας θα είvαι
η διά παvτός µέσoυ διαφώτισις τoυ ευγεvoύς
Βρεταvικoύ Εθvoυς και της Παγκoσµίoυ κoιvής γvώµης
επί τωv απαραγράπτωv αvθρωπίvωv δικαίωv εφ' ωv
βασίζεται η αξίωσις τoυ ελληvικoύ λαoύ, όπως oι
κύπριoι ζήσoυv ελεύθερoι µετά τωv ελευθέρωv
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αδελφώv τωv. Εχoµεv τηv πεπoίθησιv ότι εκτελoύµεv
oύτω στoιχειώδες καθήκov τoυ ελληvικoύ έvαvτι τoυ
αλυτρώτoυ λαoύ της Κύπρoυ. Και ελπίζoµεv ότι η
πρoσπάθεια µας απηχoύσα της ελληvικης ψυχής τov
αδιάψευστov παλµόv δεv θα µείvη χωρίς απoτέλεσµα.
Εv Αθήvαις τη 30 Οκτωβρίoυ 1931
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