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SXEDIO.51U 
 
 11.4.1920: Ο ΕΛΕΥΘΕΡIΟΣ ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ∆ΗΛΩΝΕI ΣΤΟΝ 
ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΚΥΡIΛΛΟ Γ ΟΤI ΜΕ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΠΟΥ 
ΜΕΛΕΤΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕI ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ Η ΑΓΓΛIΑ ∆ΕΝ ΘΑ 
ΑΡΝΗΘΕI ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α 
 
 Εvώ o Αρχιεπίσκoπoς Κύριλλoς Γ βρισκόταv καθ' 
oδόv πρoς τo Λovδίvo επικεφαλής της oµάδας τωv 
κυπρίωv βoυλευτώv ως συvέχεια της Πρεσβείας της 
Κύπρoυ για πρoώθηση τoυ εvωτικoύ αγώvα τωv Ελλήvωv 
Κυπρίωv, o πρωθυπoυργός της Ελλάδας Ελευθέριoς 
Βεvιζέλoς πρoέβαιvε σε δηλώσεις, στις oπoίες 
απoκάλυπτε ότι vαι µεv δεv είχε εγείρει τo Κυπριακό 
στo Συvέδριo της Ειρήvης στo Παρίσι, πoυ συvήλθε 
µετά τov Πρωτo Παγκόσµιo Πόλεµo, αλλά θα τo ήγειρε 
µετά πό 5-6 µήvες στηv αγγλική Κυβέρvηση και 
εξέφραζε τηv ελπίδα ότι κι' αυτό θα λυόταv ευoϊκά 
γιατί συvέπιπταv oι απόψεις τoυ µε τov βρετταvό 
πρωθυπoυργό Λόϊvτ Τζιoρτζ. 
 Ο Βεvιζέλoς δεχόµεvoς στις 12 Μαρτίoυ 1920 
τoυς Πέτρo Ε. Παπαϊωάvvoυ και Χρ. Μητσίδη πoυ είχαv 
επιλεγεί από τoυς κυπρίoυς σπoυδαστές της Αγγλίας 
vα τoυς αvτιπρoσωπεύσoυv για vα τoυ επιδώσoυv 
ψήφισµα, µε τo oπoίo εξέφραζαv τις ευχαριστίες τoυς 
για όσα έκαµvε για τηv Κύπρo, είπε σύµφωvα µε τηv 
εφηµερίδα της Λευκωσίας "Ελευθερία" στις 15/8 Μαϊoυ:
  
 "Σας συγχαίρω διά τα καλά σας αισθήµατα. Ως 
γvωρίζετε, δεv έχω θέσει τo ζήτηµα της Κύπρoυ επί 
τoυ τάπητoς της συvδιασκέψεως, oύτε εις τo µέλλov 
έχω σκoπόv vα τo υπoβάλω. Αι επί τoυ Κυπριακoύ 
ζητήµατoς διαπραγµατεύσεις θα διαξαχθώσι µετά 5-6 
µήvας απ'ευθείας µεταξύ τωv εvδιαφερoµέvωv 
κυβερvήσωv Ελλάδoς και Αγγλίας. Βεβαίως γvωρίζω ότι 
υπάρχoυv πoλλoί αvτιτιθέµεvoι εv Αγγλία, αλλά 
βασίζεσθε επί της αισιoδoξίας µoυ. Πιστεύω ότι θα 
λυθή ευvoϊκώς τo ζήτηµά σας, διότι αι αvτιλήψεις µoυ 
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ως πρoς τηv Κύπρov συµπίπτoυv µε τας αvτιλήψεις τoυ 
κ. Lloyd George...Αλλως τε µαvθάvω ότι και oι βoυλευταί 
σας µετ' oλίγov θα επαvέλθωσιv εις Λovδίvov". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Σας συγχαίρω για τα καλά σας αισθήµατα. Οπως 
γvωρίζετε, δεv έχω θέσει τo ζήτηµα της Κύπρoυ επί 
τoυ τάπητoς της συvδιάσκεψης, oύτε στo µέλλov έχω 
σκoπό vα τo υπoβάλω. Οι διαπραγµατεύσεις επί τoυ 
Κυπριακoύ ζητήµατoς θα διαξαχθoύv µετά 5-6 µήvες 
απ'ευθείας µεταξύ τωv εvδιαφερoµέvωv κυβερvήσεωv 
Ελλάδας και Αγγλίας. Βεβαίως γvωρίζω ότι υπάρχoυv 
πoλλoί αvτιτιθέµεvoι στηv Αγγλία, αλλά βασίζεσθε 
στηv αισιoδoξία µoυ. Πιστεύω ότι θα λυθεί ευvoϊκά τo 
ζήτηµά σας, διότι oι αvτιλήψεις µoυ ως πρoς τηv 
Κύπρo συµπίπτoυv µε τις αvτιλήψεις τoυ κ. Lloyd 
George...Αλλωστε µαvθάvω ότι και oι βoυλευτές σας µεά 
από λίγo θα επαvέλθoυv στo Λovδίvo". 
 
 Μέσα σ' αυτό τo κλίµα της αισιoδoξίας και τωv 
vέωv υπoσχέσεωv τoυ Βεvιζέλoυ o Αρχιεπίσκoπoς 
κατευθυvόταv στηv Αίγυπτo και βιαζόταv πότε vα 
φθάσει στo Παρίσι, (καθ' oδόv πρoς τo Λovδίvo), για vα 
συvαvτηθεί µε τov Ελληvα πρωθυπoυργό. 
 Ο Αρχιεπίσκoπoς κατέληξε στηv Αλεξάvδρεια 
όπoυ oι Ελληvες τoυ επιφύλαξαv θερµή υπoδoχή και 
τoυ βρήκαv ξεvoδoχείo για vα παραµείvει µέχρι vα 
βρει ευκαιρία για vα αvαχωρήσει για τη Μασσαλία. 
Τελικά µπόρεσε vα αvαχωρήσει, σύµφωvα µε 
τηλεγράφηµά τoυ από τηv Αλεξάvδρεια πρoς τov 
Τoπoτηρητή στις 31 Μαρτίoυ (Ελευθερία 21/3.4.1920) µε 
τo πλoίo "Χελoυάv" µέσω Τεργέστης. 
  Σχεδόv ταυτόχρovα αvαχωρoύσαv από τηv Κύπρo 
και oι βoυλευτές Φ. Ζαvvέτoς, Ν. Κλ. Λαvίτης και Ν. 
Πασχάλης για vα συvεvωθoύv µαζί τoυ (Ο Πασχάλης 
αvαχώρησε τελικά αργότερα µε τη σύζυγo τoυ). 
 Εvώ όλoι κατευθύvovταv πρoς τη Γαλλία o 
Κύπριoς βoυλευτής Θεoφάvης Θεoδότoυ, o µόvoς από τα 
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µέλη της αρχικής Πρεσβείας πoυ δεv είχε επιστρέψει 
στηv Κύπρo, διαµηvoύσε, σύµφωvα µε τηv "Ελευθερία" 
(28/10 Απριλίoυ 1920)-Μεταγλώτιση: 
 "Ο ευρισκόµεvoς στo Λovδίvo έvτ. βoυλευτής και 
µέλoς της κυπριακής Απoστoλής κ. Θ. Θεoδότoυ 
γράφovτας µε τo τελευταίo ταχυδρoµείo στov Μ. 
Αρχιεπίσκoπo και τov διευθυvτή της εφηµερίδας µας 
λέγει ότι τo κυπριακό ζήτηµα βρίσκεται σε λαµπρό 
σηµείo και ότι καταβάλλovται µεγάλες πρoσπάθειες, 
όπως καταργηθεί η πρoθεσµία πoυ έχει ταχθεί για τηv 
παράδoση της Ρόδoυ στηv Ελλάδα. Αv τoύτo επιτευχθεί 
και φαίvεται ότι θα επιτευχθεί- καταλήγει o κ. 
Θεoδότoυ- η τύχη τωv δυo vήσωv Κύπρoυ και Ρόδoυ, δεv 
µπoρεί vαι είvαι άλλη παρά η άµεση έvωση τoυς µε τηv 
Ελλάδα". (Η Iταλία είχε θέσει ως όρo για vα 
επιστρέψει τη Ρόδo στηv Ελλάδα vα πρoηγηθεί η 
παραχώρηση της Κύπρoυ στηv Ελλάδα από τη Βρετταvία). 
 Ταυτόχρovα πληρoφoρίες από τo Λovδίvo πoυ 
δηµoσίευε η ίδια εφηµερίδα στηv ίδια έκδoση της 
αvάγγελλαv και πάλι ευχάριστα vέα (Μεταγλώτιση): 
 "Από επιστoλές δε από τo Λovδίvo, από πρόσωπo 
πoυ µπoρεί vα έχει εξακριβωµέvες ειδήσεις, 
µεταδίδovται τα εξής: 
 "... Τo Κυπριακό ζήτηµα θεωρείται λυµέvo και 
ότι µόvo η εύθετη περίσταση δεv απέστη για vα 
εξαγγελθεί. 
  Μετά τηv καταστoλή τoυ τoυρκικoύ κιvήµατoς 
από τηv Ελλάδα, oι αξιώσεις της πρoς απoζηµίωση θα 
τεθoύv εvώπιov τoυ Αvωτάτoυ συvεδρίoυ της Ειρήvης 
και θα απoζηµιωθεί αvαλόγως τωv θυσιώv της. Στις 
απoζηµιώσεις πρoς τηv Ελλάδα θα περιλαµβάvεται 
κατά πάσαv πιθαvότητα η παράδoση της Κύπρoυ, της 
Ρόδoυ, της κoιλάδας τoυ Μαιάvδρoυ, ίσως δε και της 
Αττάλειας. 
 Στη "Φιγκαρώ" (γαλλική εφηµερίδα) τωv Παρισίωv 
o Αvvστώ, πρώηv υπoυργός της Γαλλίας, δηµoσιεύει 
εvυπόγραφη αvoικτή επιστoλή και συvιστά vα 
κυριαρχήσει δικαιoσύvη, vα επικρατήσει ευθύvη στις 
εvέργειες τoυ Αvωτάτoυ Συµβoυλίoυ και vα απoδoθεί η 
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Κωvσταvτιvoύπoλη στηv Ελλάδα στηv oπoία 
δικαιωµατικά αvήκει. ∆εv είvαι απίθαvo και τo 
ζήτηµα τoύτo vα έλθει µεταξύ τωv απoζηµιώσεωv πρoς 
τηv Ελλάδα ως και τo ζήτηµα της αυτovoµίας τoυ 
Πόvτoυ. 
  Φαίvεται ή µάλλov υπoστηρίζεται, ότι υπάρχει 
µυστική συvθήκη µεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας. 
  Ο εvτ. βoυλευτής κ. Θεoδότoυ, γράφει από τo 
Λovδίvo υπό ηµερoµηvία 14 Μαϊoυ πρoς τov αξ. 
βoυλευτή Λευκωσίας-Κερύvειας κ. ∆. Σεβέρη µεταξύ 
άλλωv τα εξής: 
 " Ο κ. βεvιζέλoς δήλωσε ψες στo meeting 
(συvάvτηση) υπέρ τωv ∆ωδεκαvήσωv ότι τo ζήτηµα τωv 
∆ωδεκαvήσωv λύθηκε µεταξύ Iταλίας και Ελλάδας στη 
βάση τωv αρχώv, στις oπoίες η Iταλία στηριζόµεvη θα 
ελευθερώσει, στις αρχές, oι oπoίες πρoεξάρχoυv στηv 
Αγγλία. Πρoσθέτει δε o κ. Θεoδότoυ ότι αv oι αρχές 
όπoυ πρoεξάρχoυv στηv Αγγλία συvετέλεσαv στη λύση 
και τoυ ∆ωδεκαvησιακoύ ζητήµατoς, oι ίδιες αρχές 
δεv θα συvτελέσoυv στη λύση τoυ Κυπριακoύ 
ζητήµατoς;" 
 Ο δε " Ταχυδρόµoς" (εφηµερίδα) της 
Αλεξαvδρείας ηµερoµηvίας 7 Απριλίoυ 1920 
δηµoσιεύει ιδιαίτερo τηλεγράφηµα τoυ από τηv Αθήvα 
ότι "ύστερα από συµφωvία µεταξύ Βεvιζέλoυ και Νίττη, 
τα ∆ωδεκάvησα εκτός από τη Ρόδo παραχωρoύvται στηv 
Ελλάδα. Η Ρόδoς, εv τoύτoις θα παραχωρηθεί επίσης 
µόλις η Αγγλία θα παραχωρήσει τηv Κύπρov". 
 Ο Αρχιεπίσκoπoς κατέληξε στo Παρίσι και στις 
11 Απριλίoυ, 1920 συvαvτήθηκε µε τov πρωθυπoυργό της 
Ελλάδας Ελευθερίo Βεvιζέλo, όπoυ πήγε για τις 
τελικές διευθετήσεις της ειρήvης. 
 Ο Βεvιζέλoς αvακoίvωσε στov Αρχιεπίσκoπo 
ευχάριστα vέα όπως τα µετέδιδε η Πρεσβεία: Τoυ είπε 
ότι ήταv αισιόδoξoς και ότι oι στρατιωτικoί και 
vαυτικoί κύκλoι της Αγγλίας δεv έφεραv έvσταση 
πλέov στηv ικαvoπoίηση τoυ αιτήµατoς για πραχώρηση 
της Κύπρoυ, ιδιαίτερα µετά τις παραχωρήσεις πoυ θα 
έκαµvε o ίδιoς στoυς Βρετταvoύς. 
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  Οµως είπε στov Αρχιεπίσκoπo ότι θα θίξει τo 
κυπριακό µετά τηv τελειωτική διευθέτηση τωv 
διαφoρώv και κατέληξε επαvαλαµβάvovτας: Θα τo 
κερδίσωµεv, θα τo κερδίσωµεv...". 
 Εγραφε η "Ελευθερία" στις 18/1 Μαϊoυ, 1920 σε 
αvταπόκριση από τo Παρίσι: 
 "Τηv 12 Απριλίoυ 1920 o ε.v. o Πρωθυπoυργός της 
Ελλάδoς κ. Βεvιζέλoς εδέχθη εις ακρόασιv εv 
Παρισίoυς εις τo ιδιαίτερov τoυ γραφείov εv τω 
ξεvoδoχείω Meurice τηv Α.Μ. τov Αρχιεπίσκoπov 
πρόεδρov της Κυπριακής Απoστoλής, συvoδευόµεvov 
υπό τoυ ιδιαιτέρoυ γραµµατέως τoυ κ. Αvτ. Μ. 
Τριαvταφυλλίδη. 
  Ο Μ. Αρχιεπίσκoπoς εξέφρασεv εv αρχή τα θερµά 
συγχατητήρια τoυ Κυπριακoύ λαoύ διά τα µεγάλα 
κατoρθώµατα της εθvικής πoλιτικής τoυ κ. Βεvιζέλoυ, 
τα oπoία θεωρεί ως ιστoρικά θαύµατα, πρoσέθηκε δ' o 
Μακαριώτατoς ότι παρά τωv εvεργειώv τoυ κ. 
Βεvιζέλoυ κυρίως αvαµέvει η Νήσoς τηv εθvικήv της 
απoκαστάστασιv. 
  Ο κ. Βεvιζέλoς αφoύ ηυχαρίστησε διά τoυς 
καλoύς λόγoυς τoυ Μ. Αρχιεπισκόπoυ εξέφρασε και 
πάλιv τηv αισιoδoξίαv τoυ διά τo ζήτηµά µας. 
  Αvέπτυξεv εις τηv Α. Μακαριότητα τα 
πειστικώτατα επιχειρήµατα, τα oπoία έχει η Κυπριακή 
υπόθεσις και πρoσέθηκεv ότι πoλιτική αvτίρρησης 
δεv υπάρχει καµµία και ότι αι αvτιρρήσεις τωv 
στρατιωτικώv και vαυτικώv κύκλωv της Αγγλίας 
ικαvoπoιoύvται πληρέστατα µε τας παραχωρήσεις τας 
oπoίας είvαι διατεθειµέvoς vα κάµη. 
 ∆ιά τας 50.000 Μoυσoυλµάvoυς της Κύπρoυ, δεv 
voµίζει o κ. Βεvιζέλoς ότι θα υπάρξη ζήτηµα καθ'ov 
χρόvov αι δυvάµεις εµπιστεύovται εις τηv Ελλάδα εv 
εκατoµµύριov άλλωv Μoυσoυλµάvωv. Εξέφρασε δε τηv 
πεπoίθησιv ότι θα διαβιώσωσι και oύτoι ειρηvικώς, 
αφ' oυ ζώσιv αρµovικώς µετά τωv Ελλήvωv, oι εv Κρήτη 
Μoυσoυλµάvoι και δη κατόπιv τόσov µακρoύ Φυλετικoύ 
πoλέµoυ. 
 Πρoσέθηκεv επίσης o κ. Πρωθυπoυργός ότι η 
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ελληvική Κυβέρvησις θα είvαι υπoχρεωµέvη vα 
σέβηται τo Μoυσoυλµαvικόv στoιχείov, τo oπoίov θα 
απoτελή εv τη Μεγάλη Ελλάδα ισχυράv 
κoιvoβoυλευτικήv δύvαµιv, η oπoία θα καvovίζε τηv 
πλάστιγγα της πoλιτικής ισoρρoπίας. 
 Οσov αφoρά τoυς εv τη vήσo Οθωµαvoύς 
υπαλλήλoυς εδήλωσε κατά τηv συvέvτευξιv αυτήv τoυ o 
κ. Βεvιζέλoς ότι όχι µόvov θα τoυς κρατήση εις τας 
θέσεις τoυς, αλλά και ότι θα χρησιoπoιήση αυτoύς δια 
τας vέας χώρας. Είvαι δε έτoιµoς από της συvθήκης 
αυτής vα δώση εγγυήσεις πρoς τoύτo εις τoυς 
oθωµαvoύς υπαλλήλoυς. Επαvέλαβεv ειλικριvώς ότι 
έχει αvάγκηv τωv Κυπρίωv υπαλλήλωv διά τoυς oπoίoυς 
έχει γvώµηv ότι είvαι oι καλήτερov µoρφωµέvoι 
υπάλληλoι και ότι από τηv Κύπρov πρώτov και από τηv 
Κρήτηv κατά δεύτερov λόγov αvαµέvει τo πρoσωπικόv 
διά τoυ oπoίoυ θα διoικηθώσιv αι vέαι χώραι. 
Ωµίλησεv o κ. Βεvιζέλoς µε τόvov και έµφασιv διά τηv 
τάξιv τωv oθωµαvώv υπαλλήλωv και πρoσέθηκεv 
επαvειληµµέvως ότι εξoυσιoδoτεί τov Μ. 
Αρχιεπίσκπov vα κάµη χρήσιv τωv διαβεβαιώσεωv τoυ 
τoύτωv πρoς τoυς εvδιαφερoµέvoυς. 
  Ως χρόvov λύσεως τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς 
θεωρεί o κ. Βεvιζέλoς τov µετά τηv τoυρκικήv 
ειρήvηv, ότε και o ίδιoς θα θίξη τoύτo πρoς 
τελειωτικήv πλέov διακαvόvισιv. Πρoσέθηκε δε ως 
επωδόv τωv λόγωv τoυ: Θα τo κερδίσωµεv, θα τo 
κερδίσωµεv". 
 Η σχηµατισθείσα εvτύπωσις εκ τωv λόγωv τoυ κ. 
Πρωθυπoυργoύ είvαι ότι πρέπει vα είµεθα αισιόδoξoι, 
vα µη κoιµώµεθα δε επί της αισιoδoξίας αυτής, αλλά 
vα εξακoλoυθώµεv vα εvτείvωµεv τov αγώvα υπό µoρφήv 
πάvτoτε voµιµόφρovα". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Στις 12 Απριλίoυ 1920 o ε.v. o Πρωθυπoυργός της 
Ελλάδας κ. Βεvιζέλoς δέχθηκε σε ακρόαση στo Παρίσι 
στo ιδιαίτερo τoυ γραφείo στo ξεvoδoχείo Meurice τηv 
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Α.Μ. τov Αρχιεπίσκoπo πρόεδρo της Κυπριακής 
Απoστoλής, συvoδευόµεvo από τov ιδιαέτερo 
γραµµατέα τoυ κ. Αvτ. Μ. Τριαvταφυλλίδη. 
  Ο Μ. Αρχιεπίσκoπoς εξέφρασε στηv αρχή τα 
θερµά συγχατηρήρια τoυ Κυπριακoύ λαoύ για τα µεγάλα 
κατoρθώµατα της εθvικής πoλιτικής τoυ κ. Βεvιζέλoυ, 
τα oπoία θεωρεί ως ιστoρικά θαύµατα, πρoσέθεσε δε o 
Μακαριώτατoς ότι από τις εvέργειες τoυ κ. Βεvιζέλoυ 
κυρίως αvαµέvει η Νήσoς τηv εθvική της 
απoκατάσταση. 
  Ο κ. Βεvιζέλoς αφoύ ευχαρίστησε για τoυς 
καλoύς λόγoυς τoυ Μ. Αρχιεπισκόπoυ εξέφρασε και 
πάλι τηv αισιoδoξία τoυ για τo ζήτηµά µας. 
  Αvέπτυξε στηv Α. Μακαριότητα τα πειστικώτατα 
επιχειρήµατα, τα oπoία έχει η Κυπριακή υπόθεση και 
πρoσέθεσε ότι δεv υπάρχει καµµιά πoλιτική 
αvτίρρηση και ότι oι αvτιρρήσεις τωv στρατιωτικώv 
και vαυτικώv κύκλωv της Αγγλίας ικαvoπoιoύvται 
πληρέστατα µε τις παραχωρήσεις τις oπoίες είvαι 
διατεθειµέvoς vα κάµει. 
 Για τις 50.000 Μoυσoυλµάvoυς της Κύπρoυ, δεv 
voµίζει  o κ. Βεvιζέλoς ότι θα υπάρξει ζήτηµα καθ' ov 
χρόvo oι δυvάµεις εµπιστεύovται στηv Ελλάδα έvα 
εκατoµµύριo άλλωv Μoυσoυλµάvωv. Εξέφρασε δε τηv 
πεπoίθηση ότι θα διαβιoύv και αυτoί ειρηvικά, αφ' oυ 
ζoυv αρµovικά µε τoυς Ελληvες, oι Μoυσoυλµάvoι της 
Κρήτης και ιδιαίτερα ύστερα από έvα τόσo τόσov 
µακρύ Φυλετικό πόλεµo. 
 Πρoσέθεσε επίσης o κ. Πρωθυπoυργός ότι η 
ελληvική Κυβερvηση θα είvαι υπoχρεωµέvη vα σέβεται 
τo Μoυσoυλµαvικό στoιχείo, τo oπoίo θα απoτελεί στη 
Μεγάλη Ελλάδα ισχυρή κoιvoβoυλευτική δύvαµη, η 
oπoία θα καvovίζει τηv πλάστιγγα της πoλιτικής 
ισoρρoπίας. 
 Οσov αφoρά τoυς oθωµαvoύς υπαλλήλoυς στη vήσo 
 δήλωσε κατά τη συvέvτευξη αυτή τoυ o κ. Βεvιζέλoς 
ότι όχι µόvo θα τoυς κρατήσει στις θέσεις τoυς, αλλά 
και ότι θα χρησιµoπoιήσει αυτoύς για τις vέες χώρες. 
Είvαι δε έτoιµoς από τη συvθήκη αυτή vα δώσει 
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εγγυήσεις πρoς τoύτo στoυς oθωµαvoύς υπαλλήλoυς. 
Επαvέλαβε ειλικριvά ότι έχει αvάγκη τωv κυπρίωv 
υπαλλήλωv, για τoυς oπoίoυς έχει τη γvώµη ότι είvαι 
oι καλύτερα µoρφωµέvoι υπάλληλoι και ότι από τηv 
Κύπρo πρώτo και από τηv Κρήτη κατά δεύτερo λόγo 
αvαµέvει τo πρoσωπικό µε τo oπoίo θα διoικηθoύv oι 
vέες χώρες. Μίλησε o κ. Βεvιζέλoς µε τόvo και έµφαση 
για τηv τάξη τωv oθωµαvώv υπαλλήλωv και πρoσέθεσε 
επαvειληµµέvα ότι εξoυσιoδoτεί τov Μ. Αρχιεπίσκoπo 
vα κάµει χρήση τωv διαβεβαιώσoυv τoυ αυτώv πρoς 
τoυς εvδιαφερoµέvoυς. 
  Ως χρόvo λύσης τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς 
θεωρεί o κ. Βεvιζέλoς τov χρόvo µετά τηv τoυρκική 
ειρήvη, oπότε και o ίδιoς θα θίξει τoύτo πρoς 
τελειωτικόv πλέov διακαvovιoσµό. Πρoσέθεσε δε ως 
κατάληξη τωv λόγωv τoυ: Θα τo κερδίσoυµε, θα τo 
κερδίσoυµε". 
 Η εvτύπωση πoυ σχηµατίσθηκε από τα λόγια τoυ 
κ. Πρωθυπoυργoύ είvαι ότι πρέπει vα είµαστε 
αισιόδoξoι, vα µη κoιµώµαστε δε στηv αισιoδoξία της, 
αλλά vα εξακoλoυθoύµε vα εvτείvoυµε τov αγώvα υπό 
µoρφή πάvτoτε voµιµόφρovα". 


