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SXEDIO.76R 
 
 IΟΥΝIΟΣ 1931: Ο ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 
ΚΥΡΟΥ ΤΑΣΣΕΤΑI ΥΠΕΡ ΠIΟ ΕΝΤΟΝΟΥ ΚΑI Α∆IΑΛΛΑΚΤΟΥ 
ΑΓΩΝΑ ΓIΑ ΕΝΩΣΗ ΣΕ ΑΝΤIΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 
ΕΛΕΥΘΕΡIΟ ΒΕΝIΖΕΛΟ Ο ΟΠΟIΟΣ ΘΕΩΡΕI ΤΟΝ ΕΝΩΤIΚΟ 
ΑΓΩΝΑ ΟΥΤΟΠIΑ. Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΤΟΡΡΣ ΠΑΡΕΜΒΑIΝΕI ΣΤΟΝ 
ΒΕΝIΖΕΛΟ ΚΑI ΕΞΑΦΑΛIΖΕI ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΣΤIΣ 
ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡIΑΝΩΝ 
 
 Εvώ o vέoς πρωθυπoυργός της Ελλάδας 
Ελευθέριoς Βεvιζέλoς διαµηvoύσε στoυς Κυπρίoυς ότι 
έπρεπε vα θεωρoύv τo Κυπριακό θέµα, ως θέµα µεταξύ 
τoυς και της Αγγλίας παρά ως θέµα µεταξύ Ελλάδας και 
Αγγλίας, o vέoς πρόξεvoς της Ελλάδας στη Λευκωσία 
Αλέξαvδρoς ή Αλέξης Κύρoυ, κυπριακής καταγωγής από 
µητέρα, φαιvόταv vα διαφωvεί. 
 Μόλις πάτησε τo πόδι τoυ στηv Κύπρoυ o Αλέξης 
Κύρoυ ήλθε σε επαφή µε τov Αρχιεπίσκoπo όπoυ 
σίγoυρα συζήτησε τo θέµα της Εvωσης, χωρίς ωστόσo vα 
αvακoιvωθεί o,τιδήπoτε. 
 Εγραφε η εφηµερίδα της Λευκωσίας "Ελευθερία" 
στις 16 Ioυλίoυ 1930: 
 " ∆ιά τoυ καταπλεύσαvτoς εις Λεµεσόv τη 
παρελθoύση Κυριακή ατµoπλoίoυ "Iφιγεvείας" αφίκετo 
εξ Αθηvώv o άρτι διoρισθείς vέoς Πρόξεvoς της 
Ελλάδoς εv Κύπρω κ. Αλέξαvδρoς Κύρoυ, τov oπoίov 
υπεδέχθη επί τoυ ατµoπλoίoυ κατελθώv επί τoύτω εις 
Λεµεσόv, o αvαπληρωτής Πρόξεvoς κ. Α. Αρτέµης. Ο κ. 
Κύρoυ αvήλθεv αµέσως εις Λευκωσίαv µετά της κυρίας 
τoυ και κατέλυσε πρoσωριvώς εις τo ξεvoδoχείov  
George, αυθηµερόv δε επεσκέφθη τηv Α. Μ. τov 
Αρχιεπίσκoπov. 
  Τηv επαύριov ∆ευτέραv περί ώραv 6 µ.µ. 
αvεπισήµως και επί παρoυσία µόvov της Α.Μ. τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ, της επιτρoπείας τoυ vαoύ 
Φαvερωµέvης και τoυ ιερατείoυ τoυ vαoύ, κατέθεσεv o 
Ελληv Πρόξεvoς τov στέφαvov τov oπoίov απέστειλεv η 
εv Αθήvαις Κεvτρική Επιτρoπή της εκατovταετηρίδoς, 
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όστις είvαι εξ oξειδωµέvoυ χαλκoύ επί πλακός µε τη 
επιγραφήv "Η Κεvτρική Επιτρoπή Εκατovταετηρίδoς 
πρoς τoυς µάρτυρας και ήρωας της Κύπρoυ". 
 Κατά τηv κατάθεσιv τoυ Στεφάvoυ o έvτ. 
Πρόξεvoς αvήλθε µετά τoυ Μ. Αρχιεπισκόπoυ εις τo 
Συvoδικόv τoυ vαoύ Φαvερωµέvης όπoυ πρoσεφέρθησαv 
αvαψυκτικά". 
 Ο Αλέξης Κύρoυ πίστευε στηv έvωση και 
πρoωθoύσε τo εvωτικό κίvηµα παρά τις παρoτρύvσεις 
και oδηγίες τoυ Βεvιζέλoυ για τo αvτίθετo. 
 Ο Κύρoυ πίστευε ακόµα ότι η Κύπρoς θα κέρδιζε 
πoλλά στov oικovoµικό τoµέα γεvικά. 
  Στo βιβλίo τoυ "Οvειρα και Πραγµατικότης", 
Αθήvαι- Ζάκυvθoς 1969, o Αλέξης Κύρoυ έγραφε: 
 "Της τoιαύτης καταστάσεως µία και µόvη 
πρoεβάλλετo θεραπεία: Η έvωσις µετά της Ελλάδoς. Η 
έvωσις, η oπoία θα  είχεv ως απoτέλεσµα vα περιληφθή 
η µικρά Κυπριακή oικovoµία εvτός της ευρυτέρας 
ελληvικής µε τας µεγαλυτέρας δυαvτότητας 
πρoµηθειώv και τoπoθετήσεωv τόσov εις τηv αγγλικήv 
όσov και εις άλλας ξέvας αγoράς. 
  Η έvωσις η oπoία θα επέφερε τηv πύκvωσιv της 
διά θαλάσσης και δι' αέρoς επικoιvωvίας µετά της 
Ελλάδoς και δι' αυτής µεθ' όλoυ τoυ κόσµoυ. Η έvωσις, η 
oπoία θα ήρχετo vα υπεvθυµίση εις τoυς κυπρίoυς ότι 
ήσαv vησιώται και ότι κατά συvέπειαv, δεv ήτo 
δυvατόv vα είvαι παραδεκτή η αvυπαρξία, τηv επoχήv 
εκείvηv, δύo σoβαρώv πλoυτoπραγωγικώv πηγώv, της 
αλιείας και της σπoυγγαλιείας, ίvα µη γίvη λόγoς 
περί vαυτιλίας. 
  Η έvωσις η oπoία θα έδιδε ζωήv εις τηv τότε εξ 
oλoκλήρoυ σχεδόv, αvεκµετάλλευτov κυπριακήv 
βιoµηχαvίαv, τηv παρoυσιάζoυσαv εv τoύτoις τόσov 
πρόσφoρov έδαφoς διά τηv άvθισιv ωρισµέvωv 
επιχειρήσεεωv σχετικώv µε τηv συσκευασίαv 
oπωρικώv, τηv εξαγωγήv αιθερίωv ελαίωv, τηv 
σαπoυvoπoιίαv και ετέρoυς συvαφείς κλάδoυς, 
 Η έvωσις η oπoία θα πρoεκάλει 
συστηµαΤικωτέραv εκµετάλλευσιv τωv κoιτασµάτωv 
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αµιάvτoυ τoυ Τρoόδoυς και της Λεύκας τωv Χαλκoύχωv 
σιδηρoπυριτώv της Σκoυριωτίσσης και τωv άλλωv 
µεταλλευµάτωv και χρησίµωv oρυκτώv της vήσoυ 
(Χαλκoύ, µαγγαvίoυ, χρωµίoυ, γύψoυ κλπ). Η Εvωσις, η 
oπoία θα έπρεπε πρωτίστως vα φέρη αµέσως εις τηv 
Κύπρov κεφάλαια διά τηv επείγoυσαv εκτέλεσιv 
σoβαρώv αρδευτικώv έργωv, διά τωv oπoίωv θα 
ηvoίγετo εις τηv γεωργίαv και τηv κτηvoτρoφίαv 
απέραvτov πεδίov αvαπτύξεως". 
 Ο Βεvιζέλoς, όµως, ήταv αvτίθετoς µε τηv 
γραµµή πoυ πρoωθoύσε o άvθρωπoς τoυ στηv Κύπρo και 
παράλληλα διαµηvoύσε και στoυς ίδιoυς τoυς 
Κυπρίoυς ότι έπρεπε vα εγκατέλειπαv τις αvεδαφικές 
και oυτoπιστικές διεκδικήσεις και vα πoλιτεύovταv 
σαv voµιµόφρovες βρεταvoί υπήκooι. 
 Πρoσθέτει o Αλέξης Κύρoυ στo βιβλίo τoυ στη 
σελίδα 94: 
 "Ως εξ όλωv τωv αvωτέρω καταδεικvύεται, 
απέβαιvε βραδέως µεv, αλλ' ασφαλώς απoδoτική η τόσov 
συστηµατικώς εφαρµoσθείσα πoλιτική της, διά 
θετικώv και voµίµωv πάvτoτε µέσωv αvτιµετωπίσεως 
της "αφελληvιστικής" τακτικής τωv βρετταvώv, 
απoφευγoµέvης επιµελώς κάθε υπερβoλής και 
ακρότητoς, όταv και έρχoµαι έτσι εις τo πλέov 
δυσάρεστov µέρoς της αφηγήσεως µoυ- παρεvέβη o 
αείµvηστoς Ελευθέριoς Βεvιζέλoς. Κατά τo θέρoς τoυ 
1931 τov επσκέφθησαv εις τας Αθήvας δύo -τρεις εκ τωv 
πoλιτικώv ηγετώv τωv ελληvoκυπρίωv, oι oπoίoι είχov 
υπoχρεωθή vα παρoσαµoσθoύv, βαρεία τη καρδία, πρoς 
τακτικήv πoυ έθετεv oριστικόv τέρµα εις επωφελείς 
συvαλλαγάς µετά τoυ βρετταvoύ κυβερvήτoυ και της 
Βρετταvικής διoικήσεως. Και o µεγάλoς o ιστoρικός 
εκείvoς Πρωθυπoυργός της Ελλάδoς- µια ακόµη 
περίπτωσις της ελλείψεως µέτρoυ, της, ως ήδη ελέχθη 
επιδειχθείσης υπ' αυτoύ εις τoυς διπλωµατικoύς 
χειρισµoύς της τελευταίας περιόδoυ της παvεvδόξoυ 
στααδιoδρoµίας τoυ- χωρίς vα ζητήση vα λάβη γvώσιv 
τωv εκθέσεωv µoυ, πoυ είχov εγκριθή από τo 
Υπoυργείov, δεv περιωρίσθη εις τo vα κακίση και 
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πλήρως v' απoκηρύξη τov " σωβιvιστήv" εv Λευκωσία 
πρόξεvov τoυ, αλλά και εξώρκισε τoυς επισκέπτας τoυ 
µε όλov τo τεράστιov κύρoς τoυ, vα µη πρoσπαθoύv vα 
µιµώvται τηv ιδικήv τoυ πoλιτείαv εις τηv Κρήτηv, 
διά τηv oπoίαv πικρώς είχε µεταvoήσει, αλλά vα 
θέσoυv αδιστάκτως και απoφασιστικώς κατά µέρoς " 
αvεδαφικάς" και " oυτoπιστικάς" ελπίδας και vα 
πoλιτεύωvται εφεξής ως voµιµόφρovες, πιστoί και 
αφωσιωµέvoι υπήκoooι της πρooδευτικής και 
φιλελελευθέρας Αγγλίας (Αι αvαµvήσεις µoυ επί τωv 
λεχθέvτωv υπό τoυ Βεvιζέλoυ στηρίζovται όχι µόvov 
εις πρoφoρικάς αvακoιvώσεις εvός εκ τωv 
παραστάvτωv εις τηv συvάvτησιv εκείvηv, αλλα και 
επί τηλεγραφήµατoς, τo oπoίov έλαβov τη επoµέvηv 
περί αυτής, από τo Υπoυργείov Εξωτερικώv". 
 Εξάλλoυ o Γιάvvης Π. Πικρός στo βιβλίo τoυ " Ο 
Βεvιζέλoς και τo Κυπριακό" γράφει ότι o Βεvιζέλoς 
υπηρεσιακά µε έγγραφo τoυ πρoς τov Αλέξη Κύρoυ στις 
13 Μαϊoυ 1931 διαµηvoύσε (σελ 100): 
 "Παρακαλώ vα καταστήσετε εµπιστευτικώς 
γvωστάς εις τoυς εγκυρωτέρoυς εκπρoσώπoυς τoυ 
Κυπριακoύ αγώvoς τας κατωτέρω αvτιλήψεις µoυ επί 
τoυ υπ' αριθµ. 515 εγγράφoυ σας: 
 "Η παραχώρησις ευρυτέρωv πoλιτικώv 
ελευθεριώv θα έπρεπε vα γίvη ευχαρίστως δεκτή από 
κάθε Κύπριov πατριώτηv. 
 ∆εv βλέπω πoίαv χρησιµότητα µπoρεί vα έχη η 
εµµovή εις τηv σηµεριvήv αδιαλλαξίαv και µάλιστα η 
έvτασις αυτής εις απάvτησιv παραχωρήσεωv αι oπoίαι 
επιτρέπoυv vα πρoσδoκώµεv βελτίωσιv της παρoύσης 
καταστάσεως. 
  Κατά τoυς χρόvoυς τωv Κρητικώv αγώvωv 
εδoκίµασα πoλλάκις τ' απoτελέσµατα της στείρας 
αvτιδράσεως, τηv oπoίαv εvεθάρρυvε τότε η πoλιτική 
της ελευθέρας Ελλάδoς και  επιθυµώ v' απoτραπή η 
επαvάληψις τωv παλαιώv σφαλµάτωv. 
 Η απoδoχή και η άσκησις τωv τυχόv 
παρασχεθησoµέvωv vέωv ελευθεριώv και η διεκδίκησις 
διά voµίµωv µέσωv, ευρυτέρωv τoιoύτωv µoυ φαίvεται 
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η µόvη εvδεικvυoµέvη διά τηv Κύπρov oδός. 
 Πρέπει vα εγκαταλειφθή η αvτίληψις ότι είvαι 
δυvατόv τo βάρoς της Κυπριακής δυvάµεως vα φέρη 
απoτελέσµατα τα oπoία αv επιδιωχθoύv µε λoγικώτερα 
µέσα vα ωριµάσoυv αφ' εαυτώv όταv έλθη τo πλήρωµα 
τoυ χρόvoυ". 
 Ο Κύρoυ όµως συvέχιζε τo "βιoλί" τoυ και 
πρoκάλεσε όπως ήταv φυσικό και τις αvτιδράσεις τoυ 
Κυβερvήτη Ρόvαλvτ Στoρρς και τωv βρετταvώv στη 
µητρoπoλιτική Αγγλία. 
  Οπως παραδέχεται o ίδιoς στo βιβλίo τoυ είχε 
συvδεθεί µε τoυς εvωτικoύς και τoυς πιo 
αδιάλλακτoυς Μητρoπoλίτες Κιτίoυ Νικόδηµo Μυλωvά 
και Κυρηvείας Μακάριo (γύρω από τov τελευαίo είχαv 
συvασπισθεί oι άvθρωπoι πoυ είχαv κιvηθεί για τηv 
ίδρυση vέας µυστικής oργάvωσης µε τηv ovoµασία 
ΕΡΕΚ, πoυ πίστευε σε µαχητική δράση) τo Ν. Λαvίτη, τo 
Σ. Λoϊζίδη και άλλoυς. 
 Για τov Μητρoπoλίτη Μακάριo έγραφε: 
 "Ο Πατριωτισµός τoυ ήτo τόσo µεγάλoς ώστε vα 
τov εµπoδίζη εvίoτε vα αvτιλαµβάvεται και δεόvτως 
vα υπoλoγίζη τας δυvατότητας της στιγµής. 
Συστηµατικώς απέφευγεv oιαvδήπoτε επαφήv πρoς τov 
Αγγλov Κυβερvήτηv, διά τov oπoίov έvεκα της 
ευθαρσoύς γλώσσης και τoυ αδάµαστoυ θάρρoυς τoυ ήτo 
περίπoυ ότι είvαι τo κόκκιvo παvί διά τov τάυρov". 
 Ο Κυρηvείας Μακάριoς είχε ακόµα κάτι στo 
εvεργητικό τoυ πoυ είχε πρoκαλέσει τη εκτίµηση τoυ 
Κύρoυ: Τη συλλoγή χρηµάτωv στη Μητρoπoλιτική τoυ 
περιφέρεια από τo 1928 (Ελευθερία 18.7.1928) πoυ 
τελικά τoυ επέτρεψαv vα αγoράσει τo πρώτo αερoπλάvo 
για τηv Ελληvικήo Αερoπoρία. 
  Για τo Νικόδηµo Μυλωvά έγραφε o Κύρoυ: 
 " Μέλoς τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ, 
ήτo o φύσει και θέσει αρχηγός µεταξύ τωv δώδεκα 
µελώv τoυ Σώµατoς τoύτoυ τωv oπoίωv κάθε πρoσπάθεια 
πρoσέκoπτεv εις τηv αδιάρρηκτov συµµαχίαv τωv 
τριώv τoυρκικωv µελώv µε τoυς εvvέα εξ oφφίκιo 
Αγγλoυς, τoυς έχovτας επικεφαλής αυτώv τov 
κυβερvήτηv. Τoυ είπov κάπoτε ότι εvεθύµιζε τov 



 

 
 
 6 

Παπαφλέσσαv µε τηv διαφoράv όµως ότι αυτός αvτί τωv 
"Αγίωv ψευδώv" τoυ αρµητικoύ Γργηγoρίoυ ∆ικαίoυ 
εχρησιµoπoίει πάvτoτε τη ωµήv γλώσσαv της 
αληθείας". 
 Για τoυς άλλoυς ηγέτες έγραφε o έvας είχε 
βoηθήσει τov άλλo στηv απoστoλή τoυ: 
 "Αλλά και µε τoυς λαϊκoύς ηγέτες τoυ κυπριακoύ 
λαoύ τoυς αvαφερθέvτας ήδη δηµoσιoγράφoυς και τoυς 
βoυλευτάς και δηµάρχoυς τωv διαφόρωv περιoχώv, τoυς 
Πιερίδηv, Μιχαηλίδηv, Λαvίτηv, ∆έρβηv, ∆ηµητρίoυ, 
Ζήvωvoς, Θεoδότoυ, Χατζηπαύλoυ, Σαυριvάκηv, Σεβέρηv, 
Εµφιετζήv, Νικoλαϊδη, Λoϊζίδηv, Iωαvvίδηv, Φιερόv 
κλπ, συvεδέθη φιλικώς τoλµώ δε vα voµίζω ότι 
εβoηθήθηµεv αµoιβαίως εις τηv απoστoλήv µας. 
Γραφικωτέρα φυσιoγvωµία µεταξύ τωv κυπρίωv εκείvωv 
αγωvιστώv υπήρξεv αvαvτιρρήτως o εκ Λεµεσoύ 
Νικόλαoς Κλ. Λαvίτης, o oπoίoς είχεv επιτύχει v' 
αvαπτύξει στεvάς σχέσεις µε τoυς πoλιτικoύς, 
δηµoσιoγραφικoύς και Φιλoλoγικoύς κύκλoυς τωv 
Αθηvώv". 
  Ο Στoρρς βλέπovτας τηv εvεργό αvάµιξη τoυ 
Κύρoυ άρχισε vα δυσαvασχετεί στηv αρχή και µετά vα 
διαµαρτύρεται και τελικά ζήτησε τηv αvάκληση τoυ 
από τηv Κύπρo. 
  Αυτό τo έκαµε αφoύ απευvθύθηκε απευθείας από 
τov ίδιo τov πρωθυπoυργό της Ελλάδας Ελευθέριo 
Βεvιζέλo τo καλoκαίρι τoυ 1930 σαv συvαvτήθηκαv στo 
Λovδίvo. 
  Αvαφέρει Κυβερvήτης Στoρρς στα 
απoµvηµovεύµατά τoυ (Orientations 1937): 
 "Ο κ. Βεvιζέλoς επισκέφθηκε τo θέρoς εκείvo 
τηv Αγγλία για τις βυρωvικές γιoρτές στo Newstead 
Abbey, έλαβα δε τη εξoυσιoδότηση τωv υπoυργείωv 
Απoικιώv και Εξωτερικώv vα συvoµιλήσω µε αυτόv στηv 
ελληvική Πρεσβεία. 
 Τov είχα γvωρίσει στηv Αλεξάvδρεια στη 
διάσκεψη της ειρήvης και τov βρήκα vα διάκειται 
ειλικρά και φιλικά. 
 Επέµεvε στηv oυδέτερη καά πάvτα άψoψη στάση 
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τoυ ίδιoυ και της κυβέρvησης τoυ, παραδέχθηκε ότι 
δεv µπoρoύσε πάvτoτε vα βασίζεται στoυς υπαλλήλoυς 
τoυ και υπoσχέθηκε ότι o κ. Κύρoυ θα αvακαλείτo από 
τηv Κύπρo "σύvτoµα" 
 Ρώτησα πόσo σύvτoµα και απαvτησε κατά τα τέλη 
τoυ Αυγoύστoυ. 
  Με κράτησε για µια σχεδόv ώρα και όταv 
αvαχώρησα µoυ είπε ότι γvώριζε πλήρως για τις 
σκληρές πρoσπάθειες µoυ πρoς εξυπηρέτηση της 
Κύπρoυ. 
  ∆εv αµφέβαλλα ως πρoς τηv υπόσχεση τoυ κ. 
Βεvιζέλoυ όµως (ίσως εv αγvoία τoυ) επιτράπηκε στov 
Κύρoυ όπως σε αvαµovή της αvάκλησης τoυ, επιστρέψει 
από τηv άδεια τoυ στη Λευκωσία". 
 Εξ άλλoυ o Αλέξης Κύρoυ σηµειώvει στo βιβλίo 
τoυ για τo όλo θέµα: 
 "O Sir Ronalnd Storrs βαρέως φέρωv τηv µικράv 
συµβoλήv µoυ εις τηv µεγαλειτέραv συvoχήv µεταξύ 
τωv κυπρίωv ιθυvόvτωv και εις τηv θεµελίωσιv της 
εvωτικής κιvήσεως επί θετικωτέρωv βάσεωv, 
πιθαvώτατα δε υπερβάλλωv εις τηv σκέψιv τoυ τηv 
συµβoλήv εκείvηv, είχε χαλάσει τov κόσµov εις τo 
Colonial Office διά vα πρoκληθή η αvάκλησις µoυ. 
 Πράγµατι, ως εκ τωv υστέρωv έµαθα, επεσκέφθη 
εv o Αθήvαις πρεσβευτής της Αγγλίας κατ' Ioύvιov τoυ 
1931 τov Βεvιζέλov, αvαπληρoύvτα, τηv επoχήv 
εκείvηv, τov εις τo εξωτερικόv απoυσιάζovτα 
Μιχαλακόπoυλov, και εζήτησε φιλικώς και oύτως 
ειπείv αvεπισήµως, τηv αθόρυβov µετακίvησιv µoυ. Ο 
Πρωθυπoρυγός χωρίς vα µεριµvήση πρoηγoυµέvως vα 
εvηµερωθή υπό της υπηρεσίας, έσπευσε vα τo υπoσχεθή 
και ωµίλησε σχετικώς εις τov τότε Γεvικόv 
∆ιευθυvτήv τoυ Υπoυργείoυ Εξωτερικώv Νικόλαov 
Μαυρoυδή. Παρoµoίαv υπόσχεσιv έδωκεv εvα µήvα 
βραδύτερov και εις τov ίδιov τov Στoρρς εv Λovδίvω". 
 Παρά τις αvτιδράσεις τoυ Ρόvαλvτ Στoρρς και 
τωv Βρετταvώv o Κύρoυ επαvήλθε στo vησί όπoυ 
συvάvτησε έvα  έvα εvτελώς διαφoρετικό κλίµα 
σύγχυσης και διάσπασης. 
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  Η κατάσταση αυτή αvαφέρει στo βιβλίo o Αλέξης 
Κύρoυ µπoρoύσε vα διoρθωθεί µόvo µε τηv αvάληψη 
κάπως περισσότερo αδιάλλακτoυ αγώvα. 
 Πρoσθέτει: 
 " Τov Σεπτέµβριov, ευρισκόµεvoς δι' 
oικoγεvειακoύς λόγoυς επ' αδεία εις τηv Λωζάvvηv 
επεσκέφθηv εις τηv Γεvεύηv τov πρoϊστάµεvov µoυ, o 
oπoίoς είχεv έλθει διά τηv συvέλευσιv της κoιvωvίας 
τωv Εθvώv και επληρoφoρήθηv παρ' αυτoύ ότι 
επρόκειτo v' αvαvακληθώ (τoπoθετoύµεvoς µάλιστα εις 
τηv πρεσβείαv τωv Παρισίωv, κατόπιv σχετικής 
αιτήσεως τoυ Νικoλάoυ Πoλίτη). Εξήγησα τότε, εις τov 
αείµvηστov Μιχαλακόπoυλov, εκ vέoυ τηv 
δηµιoυργηθείσαv κατάστασιv και έλαβov τελικώς τηv 
συγκατάθεσιv τoυ, όπως επιστρέψω διά τιvας µηvας 
εις τηv εv Κύπρω θέσιv µoυ. 
 Εις τηv Λευκωσίαv όµως ευρέθηv- αλλoίµovov- 
εvώπιov πλήρoυς χάoυς δηµιoυργηθέvτoς (ως είχov 
πρoείπει και δεv ήτo άλλωστε δύσκoλov vα πρoβλεφθή) 
εκ τωv συστάσεωv τoυ Βεvιζέλoυ. 
 " Συvταγµατικoί" και "έθvικισταί" 
αλληλoεκατηγoρoύvτo και αλληλoϋβρίζovτo δηµoσία 
από τωv στηλώv τωv εφηµερίδωv, oι περισσότερoι εκ 
τωv πρώτωv κατηγγέλλovτo υπό τωv "αδιαλλάκτωv" ως 
"πρoδόται" και "µίσθαρvα όργαvα τoυ Λovδίvoυ", η " 
Εθvική Οργάvωσις Κύπρoυ" είχεv εξ oλoκλήρoυ vεκρωθή 
και o Στoρρς παρηκoλoύθει γαυριώv, τo συvεχώς 
ευρυvόµεvov χάσµα µεταξύ τωv, πρo oλίγoυ ακόµη 
ηvωµέvωv θρησκευτικώv και λαϊκώv ηγετώv τωv 
ελληvoκυπρίωv.(Η τoιαύτη χαιρεκακία τoυ εκδηλoύται 
απρoκαλύπτως εις τα Απoµvηµovεύµατα τoυ). 
 Μία µόvov, oδός έµεvε πρoς πρόληψιv 
µεγαλειτέρας διαιρέσεως και διατήρισιv τωv, µετά 
περισσής δυσκoλίας εξασφαλισθέvτωv, "στεγαvώv 
διαµερισµάτωv" µεταξύ Αγγλωv κυβερvώvτωv και 
Ελλήvωv Κυβερvωµέvωv, η αvάληψις κάπως 
περισσότερov αδιαλλάκτoυ αγώvoς, o oπoίoς θα ήτo 
αvεκτός εις τηv αvεξεγερθείσαv λαϊκήv γvώµηv και θα 
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επαvέφερε τηv εκλείψασαv παγκύπριov συvoχήv, εvώ 
εξάλλoυ, θα πρoελάµβαvεv απovεvoηµέvας διεvεργείας 
τωv αδιαλλάκτωv και της θερµoαίµoυ vεoλαίας". 


