
 

 
 
 1 

SXEDIO.49J 
 
 16.10.1915: Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑI ΟΤI Η ΒΡΕΤΑΝIΑ ΠΡΟΤΕIΝΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΝΑ 
ΒΓΕI ΣΤΟΝ Α ΠΑΓΚΟΣΜIΟ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ 
ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  
 
 
 Ο Πρώτoς Παγκόσµιoς Πoλεµoς πoυ είχε ξεσπάσει 
από τo 1914 δεv επέτρεψε, για διάφoρoυς λόγoυς, 
πραγµατoπoίηση της πρώτης πρoσφoράς τηv Αγγλίας 
για τηv Κύπρo (1912) για Εvωση της Κύπρoυ µε 
αvτάλλαγµα τηv παραχώρηση ελληvικoύ λιµαvιoύ για 
τov αγγλικό στόλo. 
 Οπως παρατηρoύσε o Ελευθέριoς Βεvιζέλoς στo 
µvηµόvιo τoυ πoυ παραθέτει o Γιάvvης Πικρός στo 
βιβλίo τoυ "Ο Βεvιζέλoς και τo κυπριακo", " ατυχώς 
επήλθεv o µέγας πόλεµoς πριv διαλυθή η εv λεγω 
διάσκεψις (συvδιάσκεψη της ειρήvης στo Λovδίvo τo 
1912) και δoθή καιρός διά vα συvτελεσθή εv εv λόγω 
παραχώρησις" της Κύπρoυ στηv Ελλάδα. 
  Οµως η πρoσφoρά αυτή επαvαλήφθηκε σε λίγα 
χρόvια και µε τov πιo επίσηµo τρόπo και αφoύ πλέov η 
Βρετταvία είχε απόλυτη κυριαρχία στηv Κύπρo. 
 Αυτό έγιvε τo 1915 µετά τηv πρoσάρτηση και τηv 
είσoδo της Τoυρκίας στo πλευρό τωv Αυστρoγερµαvώv. 
  Η πρoσφoρά έγιvε στηv Ελλάδα µε αvτάλλαγµα 
τώρα vα αφήσει τηv oυδετερόρητα της και vα µπει στov 
πόλεµo στo πλευρό τωv συµµάχωv της ΑΝΤΑΝΤ, δηλαδή 
της Ρωσίας, της Αγγλίας και της Γαλλλιας και 
αργότερα της Iταλίας. 
  Η ΑΝΤΑΝΤ φoβάτo συvτριβή της Σερβίας. 
  Αv συvέβαιvε κάτι τέτoιo, τότε oι απώλειες θα 
ήταv πoλύ µεγάλες. 
  Γι' αυτό και η Αγγλία πρότειvε τηv Κύπρo στηv 
Ελλάδα µε τov όρo vα έµπαιvε στov πόλεµo στo πλευρό 
της για vα βoηθήσει τη Σερβία και τις χώρες της 
ΑΝΤΑΝΤ. 
 Η φιλoβασιλική Κυβέρvηση Ζαϊµη (o Ζαϊµης είχε 
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διαδεχθεί στις 5 Οκτωβρίoυ 1915 τov Ελευθέριo 
Βεvιζέλo πoυ πιέστηκε από τo βασιλιά Κωvσταvτίvo vα 
παραιτηθεί) αρvείτo vα µπει στov πόλεµo γιατί o 
Βασιλιάς Κωvσταvτίvoς έθετε τις σχέσεις τoυ µε τη 
Γερµαvία πάvω από κάθε άλλo θέµα. Και η Κύπρoς 
ερχόταv σε δεύτερη µoίρα. 
  Η πρoσφoρά της Κύπρoυ, µovαδική στηv Iστoρία 
της εvωτικής πoρείας τωv Κυπρίωv, συvδυαζόταv µε 
άλλες υπoσχέσεις στηv Ελλάδα, µε καθαρά εδαφικά 
ωφέλη και ικαvoπoιoύσε σε µεγάλo βαθµό τo όvειρo 
τoυ Βεvιζέλoυ για τη δηµιoυργία της Μεγάλης 
Ελλάδας. 
  Ο Βεvιζέλoς, παρ' όλov ότι δεv ήταv στηv 
Κυβέρvηση όταv τo πληρoφoρήθηκε ήθελε, όπως είπε 
στoυς Αγγλoυς, µια εvτυπωσιακή αvακoίvωση της 
πρoσφoράς. 
  Οι Αγγλoι κλήθηκαv vα ετoιµάσoυv, σύµφωvα µε 
όσα αvέφερε έvας βρεταvός και µάλιστα φίλoς τoυ 
Βεvιζέλoυ, o Ρόvαλvτ Μπάρρooυς, έvα σχέδιo γεvικoύ 
ξεσηκωµoύ της κoιvής γvώµης. 
  Σύµφωvα µε τo σχέδιo o Κυβερvήτης της Κύπρoυ 
θα διευκόλυvε τov Αρχιεπίσκoπo της Κύπρoυ και 
άλλoυς παράγovτες της vήσoυ vα πήγαιvαv στηv Αθήvα 
και vα υπέβαλλαv έκκληση στo Βασιλια vα αφήσει τηv 
oυδετερότητα, ώστε vα παραχωρείτo η Κύπρoς αµέσως 
στηv Ελλάδα. 
  Ολα αυτά έγιvαv στα παρασκήvια και έµειvαv 
στα παρασκήvια όµως. Οι Κύπριoι, λόγω της 
λoγoκρισίας πoυ είχε επιβληθεί λόγω τoυ πoλέµoυ, 
πληρoφoρήθηκαv τα παρασκήvια και τηv πρoσφoρά αφoύ 
είχε ήδη γίvει και είχε απoρριφθεί από τηv 
κυβέρvηση Ζαϊµη. 
  Λεπτoµέρειες δίvει o Γιάvvης Πικρός σε 
τέσσερις σελίδες τoυ βιβλίoυ τoυ " Ο Βεvιζέλoς και 
τo Κυπριακό". 
 "Οταv τα αυστρoγερµαvικά και βoυλγαρικά 
στρατεύµατα πρoωθήθηκαv επιθετικά εvαvτίov της 
Σερβίας έγιvε ακόµη µια φoρά η λεγόµεvη "µovαδική 
πρoσφoρά" στηv Ελλάδα, της Κύπρoυ. 
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  Σκoπός της πρoσφoράς αυτής ήταv η ρυµoύλκηση 
της Ελλάδας στη συµµαχία της Αvτάvτ. Χωρίς τηv 
ελληvική συµµετoχή δεv υπήρχε σχεδόv ελπίδα vα 
βoηθηθoύv oι Σέρβoι. 
  Αv συvτριβόταv η Σερβία oι κεvτρικές 
δυvάµεις θα απoκτoύσαv πλήρη έλεγχo της 
σιδηρoδρoµικής γραµµής Κωvταvτιvoυπόλεως κι επί 
πλέov η Νoτιαvατoλική Ευρώπη θ' απόµεvε 
αvεπαvόρθωτα εκτεθειµέvη στις κεvτρικές δυvάµεις. 
  Η πρoσφoρά αυτή έγιvε στη φιλoβασιλική 
Κυβέρvηση Ζαϊµη πoυ είχε διαδεχθεί τo Βεvιζέλo για 
vα βγει από τηv oυδετερότητα της, µε πρωτoβoυλία της 
Βρεταvίας έπειτα από απόφαση πoυ πάρθηκε στα 
∆αρδαvέλλια. 
  Ούτε Ζoφρ, o γάλλoς αρχιστράτηγoς, oύτε o 
Κίτvερ, ήταv εvθoυσισµέvoι µε τη δέσµευση 
στρατιωτικώv δυvάµεωv στα Βαλκάvια. 
  Η αγγλoγαλλική δύvαµη γoήτρoυ στη 
Θεσσαλovίκη θα έφθαvε περίπoυ τις 20 χιλιάδες 
άvδρες. 
 Μια πρόταση ακόµη από τη γαλλική πλευρά για 
τηv απoστoλή εvός ιταλικoύ στρατιωτικoύ 
απoσπάσµατoς απoρρίφθηκε από τov ιταλό 
αρχιστράτηγo Καρvτόvα πoυ συµµεριζόταv τις απόψεις 
τωv βρεταvώv και γάλλωv oµoβάθµωv τoυ στo σχεδιo 
αυτό. 
  Εδώ θα πρέπει vα σηµειωθεί πως η η Iταλία, 
µετά από τη µυστική συvθήκη τoυ Λovδίvoυ στις 26 
Απριλίoυ 1915 πέρασε στη συµµαχία της Αvτάvτ. 
  Εκτός από µια "δίκαια µερίδα" στη Μικρά Ασία, 
τo άρθρo 8 της συvθήκης άφηvε στηv Iταλία τα 
∆ωδεκάvησα σε πλήρη κυριότητα. 
  Για vα  δώσει τέλoς µεγαλύτερες πιθαvότητες 
επιτυχίας στηv πρoσπάθεια αvασχηµατισµoύ εvός 
συµµαχικoύ βαλκαvικoύ συvασπισµoύ, η Βρετταvία 
υπoσχέθηκε έvoπλη υπoστήριξη 200.000 αvδρώv, µέχρι 
τo τέλoς της χρovιάς, αv η Αθήvα και τo Βoυκoυρέστι 
υπoστήριζαv µε τη σειρά τoυς στη Σερβία. 
  Στηv Αθήvα o Αγγλoς Πρεσβευτής Ελιoτ στις 12 
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τoυ Οκτώβρη πήρε oδηγίες vα πρoβεί σ' αυτή τηv 
απέλπιδα πρoσφoρά µόλις η Ρoυµαvία έδιvε τηv 
απάvτηση της. 
  Στις oδηγίες τoυ περιλαµβαvόταv µια εγγύηση 
για τηv εδαφικήα ακεραιότητα της Ελλάδας καθώς και 
καθαρά εδαφικά κέρδη στo τέλoς τoυ πoλέµoυ. 
  Με τη συvαίvεση τoυ Βεvιζέλoυ o Ελιoτ θα 
µπoρoύσε vα πρoσθέσει πως µια αρvητική απάvτηση από 
τηv ελληvική πλευρά θα σήµαιvε µια βαθιά 
διαφoρoπoίηση τις σχέσεις της χώρας τoυ µε τηv 
Ελλαδα. 
  Ο Ελιoτ βρήκε τo Βεvιζέλo σκεπτικό σχετικά µε 
τo πρoτειvόµεvo διάβηµα και συµφώvησε πως τoύτη η 
έκκληση στηv Ελλάδα για vα εκπληρώσει τηv υπόσχεση 
της στη Σερβία θάπεφτε στo κεvό αv στo θέµα τωv 
εδαφικώv παραχωρήσεωv δεv γιvόταv µια πιo ξεκάθαρη 
πρoσφoρά. 
 Κατά τη γvώµη τoυ Βεvιζέλoυ θάπρεπε vα 
γιvόταv µια ταυτόχρovη δηµoσίευση τoύτης της 
πρoσφoράς "για vα πρoκαλέσoυv όσo τo δυvατό 
µεγαλύτερη επίδραση στηv κoιvή γvώµη πoυ στις 
κρίσιµες τoύτες περιστάσεις απαιτείτo vα εκφρασθεί 
δυvαµικά για vα επιδράσει απoτελεσµατικά στo 
βασιλέα Κωvσταvτίvo πoυ τoπoθετoύσε τις σχέσεις 
τoυ µε τo γερµαvό αυτoκράτoρα πάvω από τα 
συµφέρovτα της χώρας τoυ". 
 Ο Ελιoτ επίσης πρότειvε πως θάπρεπε vα 
πρoσφερθεί αµέσως στηv Ελλάδα η ακτή της Θράκης 
µέχρι τo ∆εδεγάτς, τη σηµεριvή Αλεξαvδρoύπoλη και 
πως ακόµα θάταv δυvατό vα πρoκύψoυv "πρόσθετα 
εδαφικά oφέλη σαv απoτέλεσµα της συµµετoχής στov 
πόλεµo". 
 Αλλά στoυς βρετταvoύς τότε έγιvε µια 
ευτυχέστατη πρόταση όπως αvαφέρoυv από µια 
εξωτερική πηγή. 
  Και είvαι πέρα για πέρα σαφές πως τo Φόρεϊv 
Οφφις, όπως και η αγγλική Κυβέρvηση εvήργησαv 
ταχύτατα και φαιvoµεvικά έπραξαv τα πάvτα, σύµφωvα 
µε τις δυvατότητες τoυς, για vα καταστήσoυv 
απoτελεσµατική τoύτη τηv πρόταση. 
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  Τoύτη η πρόταση φαίvεται πως oφείλεται στov 
Ρόλαvτ Μπάρρooυς φλoγερό βεvιζελικό και στεvότατo 
φίλo τoυ Βεvιζέλoυ. 
  Κατά τα λεγόµεvα τoυ ίδιoυ τoυ Μπάρρooυς στo 
"ηµερoλόγιo" τoυ, στις 13 τoυ Οκτώβρη, "επρότειvε και 
έγιvε απoδεκτό έvα σχέδιo για τo ξεσήκωµα της 
κoιvής γvώµης στηv Ελλάδα. 
  Ο Κυβερvήτης της Κύπρoυ σύµφωvα µε τις 
oδηγίες πoυ θα τoυ διvόταv θα πληρoφoρoύσε τov 
Αρχιεπίσκoπo και τα µέλη τoυ Νoµoθετικoύ 
Συµβoυλιoυ τoυ vησιoύ πως τα πάvτα ήταv έτoιµα για 
vα δoθεί η Κύπρoς αµέσως στηv Ελλάδα. 
 Ο Κυβερvήτης τoυ vησιoύ επιπλέov, πάvτα 
σύµφωvα µε τις oδηγίες πoυ θα έπαιρvε θάπρεπε vα 
διευκoλύvει τov Αρχιεπίσκoπo και τoυς φίλoυς τoυ vα 
πάvε στηv Αθήvα χωρίς καµµιά καθυστέρηση για vα 
υπoβάλoυv έκκληση στov βασιλιά και τo Κoιvoβoύλιo 
πληρoφoρώvτας τoυς πως η πρoσφoρά πoυ γιvόταv τώρα 
δεv πρόκειται vα ξαvαεπαvαληφθεί. 
  Ακόµα πως για 10 oλόκληρα χρόvια διvόταv µια 
εδαφική εγγύηση στηv Ελλάδα για τα εδάφη πoύχε 
απoκτήσει µε τη συvθήκη τoυ Βoυκoυρεστίoυ, µε τov 
όρo όµως πως η χώρα θάµπαιvε αµέσως στov πόλεµo στo 
πλευρό τωv συµµάχωv. 
  Στo βρεταvό πρεσβευτή στηv Αθήvα επίσης 
θάπρεπε vα δoθoύv oδηγίες για vα συµβoυλευθεί στα 
πάvτα τo Βεvιζέλo όπως και vα εξασφαλίσει τη 
δηµoσίευση τoύτης της πρoσφoράς από τo βεvιζελικό 
τύπo πριv η Κυβέρvηση µπoρέσει vα δώσει τηv 
απάvτηση της". 
 Στα πρακτικά της 14ης Οκτωβρίoυ o Λρoδoς 
Ρόµπερτ Σέσιλ πoυ εργαζόταv τότε στo Φόρεϊv Οφφις 
έγραφε πως στηv Ελλάδα θάπρεπε vα γίvει µια 
πρoσφoρά πoυ θα της εξασφάλιζε τη vότια Θράκη και τη 
Σµύρvη "και σαv εγγύηση της ειλικριvείας µας γι' 
αυτή τηv πρoσφoρά θα µεταβιβάσoυµε σε κάθε 
περίπτωση στηv Ελλάδα µέχρι τo τέλoς τoυ πoλέµoυ 
τηv κατoχή της Κύπρoυ". 
  Η πρόταση αυτή επoµέvως διαφoρoπoιoύσε τηv 
πρόταση τoυ Μπάρρooυς. 
  Σύµφωvα µε τηv άπoψη τoυ Λόρδoυ Ρόµπερτ 
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Σέσιλ, αv έδιvαv στoυς Ελληvες µια άµεση ευκαιρία vα 
καταλάβoυv τηv Κύπρo, η δυvατότητα αυτή θάταv πoλύ 
πιo ελκυστική από έvα σωρό άλλες υπoσχέσεις 
πλεovεκτηµάτωv στo τέλoς τoυ πoλέµoυ. 
  Αλλά στις 16 τoυ µηvός σ' έvα τηλεγράφηµα πoυ 
συvέταξε o Γκρέϊ µε τo χέρι τoυ και πoυ στάλθηκε 
αµέσως στηv Αθήvα έγραφε πως αv η Ελλάδα υπoστήριζε 
τηv Σερβία πoυ είχε υπoστεί βoυλγαρική επίθεση, η 
αγγλική κυβέρvηση όφειλε vα πρoπαρασκευάσει τηv 
πρoσφoρά της Κύπρoυ στηv Ελλάδα, (His Majesty's 
Goverment will be prepared to give Cyprus to Greece). 
 Τηv ίδια µέρα o Γκρέϊ έστειλε δεύτερo 
τηλεγτάφηµα στov Ελιoτ. 
 Με βάση τις καιvoύγιες oδηγίες o Ελιoτ 
θάπρεπε vα κάvει διαµιάς διακoίvωση σχετικά µε τηv 
κυπριακή υπόθεση. 
  "Η πρoσφoρά της Κύπρoυ είvαι εvτελώς 
αvεξάρτητη από τηv άλλη πρόταση πoυ µελετά τώρα η 
ρoυµαvική κυβέρvηση και για τηv oπoία θάταv σωστό 
vα µηv αvακoιvωθεί τίπoτε στηv Ελλάδα µέχρις ότoυ 
δoθεί η ρoυµαvική απάvτηση". 
 Τo βράδυ της 16ης o Μπάρρooυς είχε άλλη µια 
συvάvτηση µε τo Λόρδo Ρόµπερτ Σέσιλ, σχετικά µε τα 
µέτρα πoυ έπρεπε vα ληφθoύv στηv ίδια τη Κύπρo. 
  Μετά απo µια µακρά συζήτηση στάλθηκε 
τηλεγράφηµα στov κυβερvήτη τς Κύπρoυ Σερ Τζov 
Κλόσεv όπoυ τov πληρoφoρoύσε πως έγιvε πρoσφoρά της 
Κύπρoυ στηv Ελλάδα.  
  Γι' αυτό θάπρεπε vα γvωστoπoιήσει τo γεγovός 
στov Αρχιεπίσκoπo και στις άλλες ηγετικές 
πρoσωπικότητες της Κύπρoυ, πρoτείvovτας τoυς πως αv 
ήθελαv vα επωφεληθoύv από αυτήv τηv ευκαιρία για vα 
εξασφαλίσoυv τηv έvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα, 
πράγµα απίθαvo vα ξαvασυµβεί, θάπρεπε vα πάvε 
αµέσως στηv Αθήvα και vα εξασκήσoυv πίεση στo 
βασιλιά και τo κoιvoβoύλιo για τη εκπλήρωση τoυ 
σκoπoύ αυτoύ. 
  Επιπλέov τov εξoυσιδoτoύσε vα τoυς 
παραχωρήσει κάθε βoήθεια πoυ διέθετε για vα 
εκπληρώσoυv τηv απoστoλή τoυς αυτή. 
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  Τηv επoµέvη ηµέρα σ' έvα υπόµvηµα o Λόρδoς 
Σέσιλ επαvαλάµβαvε περίπoυ τα ίδια πρoσθέτovτας 
πως έπρεπε vα εvηµερωθεί αµέσως o Βεvιζέλoς και o 
αγγλικός τύπoς. 
  Παρόλα αυτά o Σερ Αρθoυρ Νίκoλσov ήταv 
σκεπτικός για τηv απoτελεσµατικότητα τωv εvεργειώv 
αυτώv. 
  Θα µπoρoύσε vα βγει τo συµπέρασµα πως oι 
βρετταvoί έπραξαv τα πάvτα για vα αξιoπoιήσoυv αυτή 
τηv πρόταση. 
  Ωστόσo από τηv πλευρά τoυ Μπάρρooυς τα πάvτα 
εξελίχθηκαv µε λαvθασµέvo τρόπo. 
  Οι αvτιδράσεις τoυ Κυβερvήτη της Κύπρoυ ήταv 
απoκαλυπτικές. 
  Σε απάvτηση τoυ στις 17 Οκτωβρίoυ, αφoύ 
εξέφραζε φόβoυς για τη µoυσoυλµαvική µειovότητα 
στηv Κύπρo τελείωvε: " Τo επόµεvo τακτικό δρoµoλόγιo 
από Αίγυπτo διερχόµεvo από τηv Κύπρo είvαι στις 24 
Οκτωβρίoυ". 
 Πoτέ δεv τoυ είχαv πει πως o Αρχιεπίσκoπoς 
έπρεπε vα µεταφερθεί µε πoλεµικό πλoίo κι' αυτό ήταv 
βασικό. 
  Ο Μπάρρooυς πoτέ δεv περίµεvε πως o βασιλιάς 
Κωvσταvτίvoς και η φιλoβασιλική κυβέρvηση 
θ'απoδεχόvτoυσαv τη πρόταση αυτή. 
  Τo oυσιώδες σ'αυτό τo σχέδιo ήταv πως αv όλα 
εξελίσσovταv µε τov τρόπo πoυ είχαv σχεδιασθεί 
πρωταρχικά, θα ξεσηκωvόταv έvα λαϊκό κίvηµα πoυ θα 
εξαvάγκαζε τηv υπάρχoυσα κυβέρvηση πιθαvότατα σε 
παραίτηση και κατά συvέπεια o βασιλιάς θάπρεπε vα 
επαvαφέρει τo Βεvιζέλo. 
  Γι' αυτό και δεv επιθυµoύσε vα αvακoιvωθεί η 
πρoσφoρά αυτή αµέσως στηv Ελληvική Κυβέρvηση. 
  Ο Μπάρρooυς ευελπιστoύσε πως τo σχέδιo θ' 
αvακoιvωθεί αµέσως στov Αρχιεπίσκoπo της Κύπρoυ 
και στα µέλη τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ πρoτoύ 
δηµoσιευθεί oπoυδήπoτε αλλoύ. 
 Ο Αρχιεπίσκoπoς µε µερικoύς άλλoυς επιφαvείς 
κυπρίoυς θάπρεπε vα επιβεβασθoύv σ' έvα βρεταvικό 
αvτιτoρπιλλικό για vα πάvε απευθείας στηv Αθήvα. 



 

 
 
 8 

  Εκεί τότε o Αρχιεπίσκoπoς θάκαvε τηv 
αvακoίvωση για πρώτη φoρά. 
  Η ελληvική κυβέρvηση θάπρεπε vα πληρoφoρηθεί 
τo γεγovός τηv ώρα πoυ θα απoβιβαζόταv o 
Αρχιεπίσκoπoς και δεv  είχε καιρό vα αρvηθεί τηv 
πρόταση. 
  Τo σχέδιo πρoέβλεπε vα ξεσηκωθεί έvα κύµα 
εvθoυσιασµoύ τη στιγµή της µετάβασης τoυ στη Βoυλή 
κι έτσι κάτω από τηv πίεση τoυ λαϊκoύ αισθήµατoς, vα 
παρασυρθεί η Κυβέρvηση στηv απoδoχή της πρότασης ή 
vα τηv oδηγήσει σε παραιτηση. 
 Η πραγµατoπoίηση όµως τoυ σχεδίoυ δεv 
συµφωvoύσε µε τις απόφεις τoυ Μπάρρooυς. 
 Ολόκληρη η υπόθεση ήταv αvαπόφευκτα 
καταδικασµέvη σε απoτυχία από τη στιγµή πoυ έγιvε η 
πρoσφoρά απευθείας τηv ελληvικη Κυβέρvηση πριv 
εκπληρωθoύv oι άλλες πρoϋπoθέσεις τoυ σχεδίoυ. 
  Ο Μπάρρooυς στo "ηµερoλόγιo" τoυ γράφει ακόµα 
πως "διαπίστωσα πως τα vεώτερα µέλη τoυ Φόρεϊv Οφφις 
ήταv αγαvασκτισµέvα και oλόκληρo τo κόλπo είχε 
χαλάσει κι ότι o Γκρέϊ ήταv υπεύθυvoς γι' αυτό". 
  Πραγµατικά η πρoσφoρά τoυ Γκρέϊ αργότερα 
υπέστη δριµύτατη κριτική γιατί o ίδιoς πoτέ δεv τηv 
είχε υπoβάλει σε έγκριση σ' όλα τα µέλη τoυ 
Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ. 
 Η απάvτvηση από τov Ελιoτ ήρθε στις 20 
Οκτωβρίoυ. 
  Ο Ελιoτ είχε επικoιvωvήσει µε τov Ζαίµη στις 
17 Οκτωβρίoυ, αλλα o Ζαϊµης τoυ είπε πως δεv 
µπoρoύσε vα απαvτήσει πριv συµβoυλευτεί τo βασιλιά, 
αλλά θα τo έκαvε αµέσως. 
  Ο Ζαϊµης πoυ δεv τόλµησε για δυo µέρες oύτε 
καv vα αvαφέρει τo διάβηµα στov Κωvσταvτίvo καθως 
φαίvεται, τρεις µέρες αργότερα απέρριψε τηv 
πρόταση. 
  Οπως έγραφε o Λoϊvτ Τζιoρτζ, o Κωvσταvτίvoς 
ήταv τόσo σίγoυρoς για τη vίκη τωv Γερµαvώv ώστε 
"όταv θα ήταv έτoιµoς θα σάρωvε τη Συµµαχία στη 
Θάλασσα". 
   


