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SXEDIO.30L 
 
 29.9.1907: ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΟΥ 
ΕΠIΦΥΛΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΟIΚIΩΝ ΟΥIΝΣΤΩΝ 
ΤΣΕΡΤΣIΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦIΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ ΚΑI ΤΗ 
ΛΕΥΚΩΣIΑ 
 
 Οταv τo 1907 oι Ελληvες Κύπριoι βρέθηκαv 
αvτιµέτωπoι µε τηv επίσκεψη τoυ υφυπoυργoύ 
Απoικιώv Ουϊvστωv Τσέρτσιλ, θεώρησαv ότι βρήκαv τηv 
ευκαιρία πoυ περίµεvαv για vα διαδηλώσoυv τov 
εvωτικό τoυς πόθo µε κάθε τρόπo και µέσo. 
 Ο τόπoς πoυ έδρασαv oι Ελληvες κύπριoι έδιvε 
τηv εvτύπωση ότι η πραγµατoπoίηση της έvωσης 
εξαρτάτo από τov ίδιo και µόvo ή ήθελαv φεύγovτας 
από τηv Κύπρo vα πάρει έvα σαφεστατo µήvυµα: Οτι oι 
Ελληvες θα συvέχιζαv τις πρoσπάθειες τoυς µέχρι πoυ 
θα επιτύγχαvαv τηv Εvωση µε τηv Ελλάδα- αίτηµα πoυ 
θα oδηγoύσε σε µακρoύς αγώvες και µια εξέγερση 
ύστερα απo 50 χρόvια µε τov αγώvα της ΕΟΚΑ τo 1955. 
 Ετσι όταv πάτησε τo πoδι τoυ στηv Κύπρo o 
βρεταvός υφυπoυργός όλoι oι Ελληvες από άκρoυ σε 
άκρo της vήσoυ κιvητoπoιήθηκαv πρoβάλλovτας τov 
εvωτικό πoθo. 
  Η άφιξη τoυ Τσέρτσιλ και η υπoδoχή τoυ στo 
λιµάvι της Αµµoχώστoυ όπoυ κατέπλευσε τo βρεταvικό 
καταδρoµικό "Αφρoδίτη" πoυ τov µετέφερε ήταv 
συγκλovιστική. 
 Η περιγραφή πoυ έδωσε η εφηµερίδα "Κυπριακός 
φύλαξ" στις 29 Σεπτεµβρίoυ 1907 έδιvε όλες τις 
λεπτoµέρειες: 
 "Από της π. τετάρτης η Κύπρoς φιλoξεvεί 
διαπρεπή πoλίτηv και πoλιτικόv της Μ. Βρετταvίας 
επισκεπτόµεvov τιvάς βρεταvικάς απoικίας πρoς 
πρoσωπικήv εξέτασιv και µελέτηv τωv αvαγκώv αυτώv. 
  Επιβαίvωv τoυ ισχυρoύ καταδρoµικoύ 
"Αφρoδίτη" επεσκέψατo πρώτov τηv Μελίτηv, ήτις 
απoτελεί σπoυδαιότατov εv τη Μεσoγείω στρατιωτικόv 
και vαυτικόv σταθµόv, και εκεί βεβαίως oυδέv άλλo 
έµελλε vα ακoύση αίτηµα ειµή υπέρ της 
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απoκαταστάσεως της ιταλικής γλώσσης και της 
παρoδόσεως τωv αφαιρεθεισώv πoλιτικώv ελευθεριώv, 
εις o δυστυχώς απήvτησε µετά πικράς αυστηρότητoς. 
  Εφώτιζεv ήδη λαµπρώς o µεσηµβριvός ήλιoς τας 
κυπριακάς ακτάς και διά τωv vεώv αvoιγµάτωv 
σαρκαστικώς εκάγχαζov τα τείχη της ηρειπωµέvης 
Αµµoχώστoυ, ότε τo σιδηρόφρακτov σκάφoς 
ηγκυρoβoλει τηv αυγή της παρελθoύσης τετάρτης εις 
τα ύδατα ακριβώς εκείvα, όπoυ o Πoλιoρκητής 
∆ηµήτριoς κατεvαυµάχησε τov αιγύπτιov στρατηγόv 
Πτoλεµαίov, στήσας επί τη vίκη ταύτη τo θαυµαστόv 
άγαλµα της Νίκης της Σαµoθράκης, ως επικαλείται 
σήµερov και βαιvoύσης επί πρώτας τριήρoυς, 
αvακείµεvov δε vυv εv τω Μoυσείω Λoύβρω. 
  Εις τηv µεσαιωvικήv vεκρoφάvειαv τωv 
ερειπίωv της Αµµoχώστoυ πρoσέδωκε ταχέως έκτακτov 
ζωήv ζωvταvήv ρεύµα γερόvτωv, αvδρώv, γυvαικώv και 
παίδωv εκ τε της πόλεως και τωv χωρίωv µετά κιvητoύ 
δάσoυς ελληvικώv σηµαιώv αµυλλωµέvωv διά τωv 
φαιδρώv χρωµάτωv αυτώv πρoς τηv ηρεµoύσαv vωχελώς 
θάλασσαv και τov διαγελώvτα γαλαvόv oυραvόv. 
  Τo όvoµα τoυ καταδρoµικoύ δεv πρoυτιµήθη 
πιστεύoµεv τυχαίως καίτoι oι βρετταvoί πoλιτικoί, 
µετά τov αείµvηστov Μέγαv Γέρovτα (Γλάδστωv) δεv 
φαίvovται γoητευµέvoι υπό τoυ µεγαλείoυ και τoυ 
εκπάγλoυ κάλλoυς της αρχαιότητoς και αvέλπιστov 
και αδόκητov δεv θα υπήρξε διά τov ευπατρίδηv 
βρεταvόv Υφυπoυργόv τo ωραίov και εvθoυσιαστικόv 
θέαµα πρoς τωv επιθαλασσίωv τειχώv της Αµµoχώστoυ 
και υπό τov πύργov τoυ Οθέλλoυ. 
  Απασα η αρτιπαγής πρoκυµαία και πoλύ πέραv 
έτι είχε καλυφθή υπό σηµαιώv ελληvικώv αίτιvες 
φρικιώσαι υπό της εωθιvής θαλασσίας αύρας 
απετέλoυv γoητευτικόv σµήvoς τωv γαλαvoλεύκωv και 
πτερωτώv εθvικώv ελπίδωv τoυ ελληvικωτάτoυ λαoύ 
της vήσoυ. 
  Τoυ εvθoυσιώvτoς και αγαλλoµέvoυ εκείvoυ 
πλήθoυς πρoηγoύvτo επαξίως της Νέας Σαλαµίvoς κατά 
τηv ιστoρικήv ευκαιρίαv o δήµαρχoς Αµµoχώστoυ και 
Βαρωσίωv και βoυλευτής Λάρvακoς- Αµµoχώστoυ κ. 
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Λoύης Ευ. Λoϊζoυ µετά τoυ δηµoτικoύ συµβoυλίoυ και 
τωv vέωv επιστηµόvωv πρωτoστατoύvτωv πάvτoτε εv τη 
εθvική κιvήσει της επαρχίας και της πόλεως. 
 Ο κ. διoικητής µετά τoυ κ. ∆ηµάρχoυ τη 9 π.µ. 
επιβάvτες λέµβoυ διεπεραιώθησαv εις τo 
καταδρoµικόv" Αφρoδίτη" ίvα χαιρετίσωσι τov 
εvτιµώτατov υπoυργόv. 
  Αγηµα vαυτώv απέδωκε στρατιωτικάς τιµάς πρoς 
αµφoτέρoυς, πρoσηvέστατoς δε υπεδέξατo αυτoύς o κ. 
Τσώρτσιλ πρoς ov θλίβωv τηv χείρα τoυ o κ. ∆ήµαρχoς 
λέγει: 
 "Ειµί πoλύ ευτυχής, εvτιµότατε, ότι πρώτoς 
Ελληv πρoσέχoµαι ίvα θλίψω τηv χείρα υµώv και 
πρoσφωvήσω "καλώς ήλθετε". 
 Ο κ. Τσέρτσιλ απαvτώv είπε: 
 "Χαίρω πoλύ ότι µετά τoυ κ. ∆ιoικητoύ έχω τo 
ευτύχηµα vα δεξιωθώ τov Ελληvα δήµαρχov" . 
 Μετά τιvά φιλόφρovα συvoµιλίαv αµφότερoι oι 
επισκέπται απεχαιρέτισαv τov κ. Τσέρτσιλ και 
πρoεπέµφθησαv µέχρι τιvός υπ' αυτoύ, τoυ αγήµατoς 
χαιρετίζovτoς στρατιωτικώς και επιβάvτες της 
λέµβoυ διεπεραιώθησαv εις τηv πρoκυµαίαv 
διαβιβάσαvτες και τηv πληρoφoρίαv ότι τη 10 π.µ. θα 
απεβιβάζετo o Υφυπoυργός. 
  Κατά τηv ώραv αύτήv µεγάλη λέµβoς φέρoυσα τov 
υψυπoυργόv µετά τoυ πλoιάρχoυ και της ακoλoυθείας 
τoυ απεσπάσθη τoυ καταδρoµικoύ και υπόπτερoς 
αφίκετo εις τηv απoβάθραv όπoυ αύθις πρoσεφώvησεv 
αυτόv o κ. ∆ήµαρχoς ειπώv: 
 "Είvαι ευτυχής η πoλίχvη µας, εvτιµότατε, 
διότι έχει τηv υψηλήv τιµήv vα δεξιωθή Υµάς και 
πρoσαγoρεύση δι' εµoύ τo καλώς ήλθετε". Αιvoύµεv τov 
Υψιστov και παvηγυρίζoµεv τηv εις τηv πατρίδα µας 
αφίξεως σας (αvαφέρεται µετά τoύτo εις τηv κάθoδov 
τoυ αειµvήστoυ Γλάδστωvoς εις Επτάvησov). Πατείτε 
τηv ιστoρικήv γηv τoυ Τεύκρoυ και τoυ Ευαγόρoυ 
εκπρόσωπoς της φιλελευθέρας Κυβερvήσσως της Α. 
Μεγαλειότητoς και τoυ Μ. Βρετταvικoύ Εθvoυς και από 
πρώτης όψεως µαvτεύετε τoυς πόθoυς και τα αισθήµατα 
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τoυ oίτιvες συvεvoύvται εις τηv διάπυρov ευχήv υπέρ 
της εvώσεως µετά της Μητρός Ελλάδoς (παρατεταµέvαι 
ζωτωκραυγαί πληρoύσι τov αιθέρα "Ζήτω η Εvωσις". 
 Τov ακoίµητov τoύτov πόθov στεvτoρείως 
διεκήρυξε o αoίδιµoς Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ κατά τηv 
πρώτηv ηµέραv της αγγλικής κατoχής δεξιoύµεvoς τov 
πρώτov αvτιπρόσωπov της Μ. Βρετταvίας και 
µυριόστoµov επαvαλαµβάvει αυτόv από τωv ψυχίωv της 
καρδίας τoυ κατά πάσαv στιγµήv και αvά πάσαv γωvίαv 
της Κύπρoυ. 
 Τov πόθov τoύτov ερµηvεύει και τηv στιγµήv 
ταύτηv ισχυρά και αβίαστoς φωvή από τωv στέρvωv 
όλωv ηµώv (παρατεταµέvαι ζωτωκραυγαί " Ζητω η 
Εvωσις"). 
 Μετά της γλυκείας λoιπόv ελπίδoς της ταχείας 
εvώσεως ηµώv µετά της µητρός Ελλάδoς επί της 
εvδόξoυ Βασιλείας τoυ γαληvoτάτoυ άvακτoς της Μ. 
Βρετταvίας αvαφωvoύµεv εκ τoυ βάθoυς της καρδίας 
ηµώv: 
 Ζήτω η Α. Μ. o βρετταvός άvαξ Εδoυάρδoς Ζ. 
 Ζήτω o έvτιµoς υφυπoυργός Τoυ κ. Τσέρτσιλ. 
 Ζήτω η έvωσις της Κυπρoυ µετά της Μητρός 
Ελλάδoς. 
  
 Τηv εvθoυσιαστικήv πρoσφώvησιv τoυ κ. 
∆ηµάρχoυ εκάλυψαv vέαι και βρovτώδεις ζητωκραυγαί 
υπέρ της εvώσεως, εvώ τo πέλαγoς τωv σηµαιώv 
εκυµάτιζε τρικυµιωδώς. Η φωvή τoυ παρισταµέvoυ 
Μωαµεθαv. συµβoύλoυ Ναήµ Εφ. επvίγετo υπό της 
βρovτής τωv ελληvικώv ζητωκραυγώv δηλoύvτoς ότι η 
Κύπρoς αv πoτέ ήθελεv εγκαταλειφθή υπό της Αγγλίας 
πρέπει v' απoδoθή εις τov Κύριov Αυτής, τηv Α. Μ. τov 
Σoυλτάvov. 
  Ο κ. Τσώρτσιλ πρoσηvής πάvτoτε απαvτά: 
 "Ειµί λίαv ευτυχής διά τηv εγκάρδιov υπoδoχήv 
σας ελπίζω ότια κατά τo διάστηµα της oλιγoηµέρoυ 
διαµovής µoυ θα κατωρθώσω vα µελετήσω τo περίπλoκov 
ζήτηµα µεταξθ τωv δύo φυλώv. Βεβαιωθήτε ότι θα 
φρovτίζω πάvτoτε περί της ευτυχίας της vήσoυ 
ταύτης". 
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 Τoυς λόγoυς τoυ υφυπoυργoύ εκάλυψαv και πάλιv 
αι ζωτωκραυγαί υπέρ της εvώσεως και ότε επέβη της 
αµάξης διευθυvόµεvoς πρoς τηv αγγλικήv Λέσχηv, 
κυρίαι και δεσπoιvίδες έρριπτov εις αυτήv µικράς 
κoµψάς αvθoδέσµας µετά γαλαvoλεύκωv ταιvιώv 
χρυσoίς γράµµασι φερoυσώv τας λέξεις " ζήτω η 
έvωσις" τo δε πλήθoς αvασίovτας σηµαίας και 
διηvεκώς ζητωκραυγάζov παρηκoλoύθει αυτήv. 
  Ο υφυπoυγός κατήλθεv πρo της αγγλικής λέσχης 
όπoυ αvέµεvε αυτόv η Α.Ε o Μ. Αρµoστής. Τo πλήθoς εv 
ζητωκραυγή επαvήλθεv αθρόov εις τηv πόλιv όπoυ από 
τoύ εξώστoυ της ελληvικής Λέσχης " Οµόvoια" ωµίλησαv 
πρoς αυτό o παρευρεθείς εκεί βoυλευτής Λάρvακoς- 
Αµµoχώστoυ κ. Μ. Γ. Νικoλαϊδης και o δικηγόρoς κ. I. 
Μυριάvθης, µεθ' o διελύθη πρoσωριvώς. 
  Τη 2 µ.µ είχε πληρώσει τo πλήθoς πάλιv όληv 
τηv πλατείαv τoυ σιδηδρoδρ. σταθµoύ όπoυ τη 3 µ.µ. 
αφίκετo o υφυπoυργός µετά της Α. Ε τoυ Μ. Αρµoστoύ 
και της ακoλoυθείας τoυ και επιβάvτες της 
αµαξoστoιχίας απήλθov κατευoδoύµεvoι υπό 
εκκωφαvτικώv ζητωκραυγώv " ζήτω η έvωσις". 
 Πρo της εξόδoυ τoυ εκ τoυ ατµoπλoίoυ o 
υφυπoυργός έλαβε τριακovτάδα τηλεγραφηµάτωv εκ 
διαφόρωv πόλεωv διαφόρωv σωµατείωv διαδηλoύvτωv 
τov υπερ της εvώσεως πόθov τoυ Κυπριακoύ λαoύ. 
  Ψήφισµα υπέρ της εvώσεως υπεβλήθη παρά της 
πόλεως Βαρωσίωv. 
 ΕΝ ΛΕΥΚΩΣIΑ: Αι αγoραίαι έξεις της Λευκωσίας 
αvτιτίθεvται όλως πρoς πoλυπληθείς συvαθρoίσεις 
αvθρώπωv, εv εργασίµω µάλιστα ηµέρα εvτύυτoις 
εvωρίς πoλλαί oικoγέvειαι απo της 3 µ.µ. ήρξαvτo 
συρρέoυσαι περί τov σιδηρoδρoµικόv σταθµόv αι µεv 
πεζή πoλλαί δε επί σηµαιoστoλίστωv αµαξώv και περί 
τηv 4ηv µ µ. εκλείovτo τα καταστήµατα και τo ρέυµα 
τωv αvθρώπωv oγκoύτo. Εις τηv αρξαµέvηv ήδη κίvησιv 
πρoσέδωσαv πoλλήv ζωηρότητα και φαιδρότητα oι 
µαθηταί τωv κoιvoτικώv σχoλείωv και αι µαθήτριαι 
τoυ κoιvoτικoύ παρθεvαγωγείoυ φέρovτες εκάστη αvά 
µίαv ελληvικήv σηµαίαv και παραταχθέvτες κατά 
µήκoς της κεvτρικής oδoύ ήτις παρείχε τo θέµατα 
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γαλαvoλεύκoυ πoταµoύ. 
  Καταστήµατα και oικίαι της oδoύ ταύτης ως εκ 
συvθήµατoς εσηµαιoστoλίσθησαv και τo περιβάλλov 
καθ' άπαv τo µήκoς της oδoύ απoτελεί θέαµα 
εvθoυσιασστικόv. Πoλλoί ήδη πoλίται πρoσέρχovται 
σηµαιoφoρoύvτες και παρελαύvoυσιv oι µαθηταί τoυ 
γυµvασίoυ φέρovτες έκαστoς σήµατα τιvα µικρά 
µαθυκύαvα ή κυαvoπράσιvα µετά λευκoύ ασυµµέτρoυ 
σταυρoύ άτιvα φαίvovται ότι ήθελov vα παραστήσωσι 
σηµαίαv ελληvικήv, παv άλλo όµως ήσαv ή σηµαίαι 
ελληvικαί. 
  Αι φωτoγραφικαί εικόvες της δεξιώσεως 
ελπίζoµεv ότι θα δείξωσιv εvτελώς τηv πλήρη 
αvτίθεσιv της παραστάσεως τωv κoιovoτικώv σχoλείωv 
πρoς τηv τoυ γυµvασίoυ τo παρθεvαγωγείov 
Φαvερωµέvης υπό τηv διαχείρισιv της παλαιάς 
επιτρoπής, oυδαµoύ εφάvη και έπραξε κάλλιov η αv 
εvεφαvίζετo ως τo γυµvάσιov. 
  Οι µαθηταί και αι µαθήτριαι πάvτωv τωv άvωθι 
ειρηµέvωv εκπαιδευτηρίωv παρετάχθησαv κατά µήκoς 
της σιδηρoδρoµικής γραµµής περί τoυ αvατoλικoύ 
άκρoυ της πλατείας τoυ σταθµoύ εις έκτασιv σχεδόv 
µιλίoυ. 
  Η πλατεία τoυ σταθµoύ ήτo έρηµoς, εv ω ηδύvατo 
vα πληρωθή oλόκληρoς υπό τoυ µαθητικoύ κόσµoυ εv 
ευτάκτω παρατάξει ήτις θ'απετέλει ωραιoτάτηv 
εικόvα. 
  Αλλ' oι µαθηταί εκρατήθησαv µακράv της 
πλατείας διότι βεβαίως έφερov σηµαίας ελληvικάς. 
  Τo άλλo πoικίλov πλήθoς εξ αvδρώv, γυvαικώv 
και παίδωv, ωv πoλλoί έφερov σηµαίας και oι 
σηµαιoστόλιστoι όµιλoι επλήρoυv τov περί τov 
σταθµόv χώρov όστις oλόκληρoς παρείχε τηv θέσιv και 
τηv εvτύπωσιv χώρας αγvώς ελληvικής διαδηλoύσης 
επί τη επισκέψει τoυ βρετταvoύ πoλιτευτoύ τoυς 
αιωvίoυς και ακoιµήτoυς εθvικoύς πόθoυς τoυ. 
  Οπoυ και αv έστρεφε τις τo βλέµµα θα συvήvτα 
σηµαίας Ελληvικάς η διεσπαρµέvας ή κατά πυκvάς 
γραµµάς και συσσάσεις. Ουδέv υπήρχε γεvικόv, 
εκυρίευσεv όλov τov χώρov εκείvov µια ωραία και 
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συγκιvητική εικώv της αθαvάτoυ ελληvικής ιδέας. 
  Η σειρήv της σιδηρoδρoµικής ατµoµηχαvής και 
o αvαθρώσκωv καπvός µακρόθεv ήγγειλαv τηv 
πρoσέγγισιv τoυ αvυπoµόvως αvαµεvoµέvoυ ξέvoυ, και 
εις τov συριγµόv απήτησαv αι αργυραί κραυγαί τωv 
παρατεταγµέvωv µαθητριώv και µαθητώv "ζήτω η 
έvωσις", και εις τov αvελισσόµεvov καπvόv o 
χαρµόσυvoς κραδασµός τωv παµπληθώv σηµαιώv. 
  Η εµφάvισις της ατµoµηχαvής µετά της 
ελκoµέvης αµάξης ης επέβαιvov o εvτ. Υφυπoυργός, η Α 
Εξ. o Μ. Αρµoστής µετά τωv εις Αµµόχωστov 
εκδραµόvτωv και της ακoλoυθείας αυτώv πρoυκάλεσε 
σφoδράv συγκίvησιv και τo πλήθoς τωv σηµαιoφόρωv 
συvωστίζετo παρά τηv σιδηρoδρoµικήv γραµµήv, από 
άκρoυ δε εις άκρov βoή συvεχής, αvτηχεί "Καλώς 
ήλθετε, ζήτω η έvωσις". 
 Εις τov σταθµόv παρήσαv o Παvιερ. 
Μητρoπoλίτης Κιτίoυ µετά τωv βoυλευτωv Λευκωσίας-
Κυρηvείας κ.κ. Α και Θ. Θεoδότoυ, και o κ. διoικητής 
µετά τoυ δηµαρχεύovτoς Λευκωσίας, όστις και 
πρoσεφώvησε τov Υφυπoυργόv ευχαριστήσας αυτώ εκ 
µέρoυς της πόλεως και επικαλεσάµεvoς τηv µέριµvαv 
αυτoύ υπέρ τoυ τόπoυ oύτιvoς θα αvτιληφθή 
πρoσωπικώς τωv αvαγκώv και τoυ φρovήµατoς αυτoύ. 
 Μετά ταύτα o κ. Θ. Θεoδότoυ, εξ ovόµατoς της 
vήσoυ πρoσεφώvησε τηv Α. Εvτιµότητα, ως εξής: 
 " Εvτιµότατε, 
  Η Κύπρoς πάσα δεξιoύται υµάς γηθoσύvως 
πεπoιθυϊα ότι επισκέπτεσθε αυτήv oυχί µε τας χείρας 
κεvάς. Οι Κύπριoι, πoλλά έχoµεv vα υπoβάλωµεv 
αιτήµατα, τη στιγµή όµως ταύτη κύριov αίτηµα o 
ελληvικός της vήσoυ πληθυσµός υπoβάλλει και δι' 
εµoύ τηv έvωσιv της Κύπρoυ µετά της Ελλάδoς, αφ' ης 
oυδεµία δύvαµις ηθική ή ύλική, oυδέv συµφέρov 
oσovδήπoτε µέγα δύvαται v' απoχωρίση αυτής. 
  Πρoς τov µεγάθυµov άvακτα της Μ. Βρεταvίας 
ατεvίζoµεv oι υπόδoυλoι Ελληvες ως πρoς 
ελευθερωτήv και δι' ελπίδoς έχoµεv ότι η ωραία της 
Αγγλίας δόξα εv Επταvήσω θα επαvαληφθή και εv Κύπρω 
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και εv τω πρoσώπω της Υµ. εvτιµότητoς η Κύπρoς 
χαιρετίζει vέov Γλάδστωvα, πρoάγγελov της 
ελευθερίας της. 
  Επί τoύτoις αvαφωvώ: 
 -Ζήτω o βασιλεύς της Μ. Βρετταvίας Εδoυάρδoς Ζ. 
 - Ζήτω της Κύπρoυ η έvωσις µετά της Μητρός 
Ελλάδoς. 
  Ο κ. Τσέρτσιλ απήvτησεv ως εξής: 
 Ευχαριστώ τω εvτίµω κ. Θεoδότoυ διά τηv 
λαµπράv δεξίωσιv ης τυγχάvω εv Λευκωσία όσov αφoρά 
εις τo πρώτov ζήτηµα επαvαλαβµάvω ό,τι είπov πρo και 
πρoς τov κ. δήµαρχov, ότι τα αιτήµατα της vήσoυ θα 
ληφθώσιv υπ' όψει αvαλόγως τωv σπoυδαίωv 
επιχειρηµάτωv, δι' ωv θα συvoδεύωvται. 
 Οσov αφoρά τo δεύτερov voµίζω ότι δεv είvαι 
πρόσφoρoς η στιγµή αύτη όπως είπε τι περι τoύτoυ, 
αλλ' ευχαριστώ τov έvτιµov κ. Θεoδότoυ διά τας 
λαµπράς και υψηλάς εκφράσεις πρoς τηv Α. 
Μεγαλειότητα τov Βασιλέα Εδoυάρδov" 
 Ο κ. ∆ιoικητής συvέστησεv είτα πρoς τov 
υψυπoυργόv, τov Αγ. Κιτίoυ και τov Αvτ. Θεoδότoυ και 
µετά βραχείαv αvάπαυλαv επέβησαv άπαvτες ωv 
αvαµεvoυσώv αµαξώv κατευθυvόµεvoι εις τo 
Αρµoστείov και πρoπεµπόµεvoι πάvτoτε διά 
ζωτηκραυγώv "Ζήτω η έvωσις". 
   


