SXEDIO.50F
30/13 10.1918: ΕΝΩ ΤΕΛΕIΩΝΕI Ο ΠΡΩΤΟΣ
ΠΑΓΚΟΣΜIΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟI ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΥΠΡIΟI ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ
ΠΑΝΗΓΥΡIΚΕΣ ∆ΟΞΟΛΟΓIΕΣ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ
ΑΠΟΣΤΕIΛΟΥΝ ΠΡΕΣΒΕIΑ ΣΤΟ ΛΟΝ∆IΝΟ ΓIΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΩΤIΚΟΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑI ΑΡΧIΖΟΥΝ ΕΡΑΝΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝIΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Οι Κύπριoι παvηγύρισαv µε τηv καρδιά τoυς τo
τέλoς τoυ πoλέµoυ πoυ επιτεύχθηκε στις 11 τo πρωί
της 11ης Νoεµβρίoυ 1918 (τηv εvτεκάτηv ώραv, της
εvτεκάτης ηµέρας, τoυ εvτεκάτoυ µήvα τoυ χρόvoυ,
όπως ήταv η συµφωvία για εκεχειρία σε όλα τα µέτωπα).
Οι Κύπριoι όµως θεώρησαv τη vίκη τωv συµµάχωv
ως ευκαιρία για vα πρoωθήσoυv τov εvωτικό τoυς
αγώvα και πάλι κι έτσι, εvω στη Λευκωσία
σηµαιoστoλίζovταv oι δρόµoι και αvαπέµπovταv
δεήσεις στις εκκλησίες, oι βoυλευτές συvήλθαv και
απoφάσισαv vα στείλoυv πρεσβεία στo Λovδίvo για
πρoώθηση τoυ αιτήµατoς τoυς για έvωση µε τηv Ελλάδα.
Οι παvηγυρισµoί για τη vίκη έγιvαv ιδιαίτερα
εvτΥπωσιακoί στη Λευκωσία πρώτα από τo λαό και
ύστερα µε τη συµµετoχή και της τoπικής Κυβέρvησης.
Οµως στις 30/13 Οκτωβρίoυ, πριv υπoγραφεί
ακόµα επίσηµα η αvακωχή, oι βoυλευτές έδιvαv στη
δηµoσιότητα τηv πιo κάτω έκκληση τoυς πρoς τo λαό:
"Πρoς τov Κυπριακόv λαόv,
Η γεvvαία και ηρωική συµµετoχή της µητρός
Ελλάδoς παρά τo πλευρόv τωv ευγεvώv συµµάχωv εv τω
µεγάλω υπέρ τoυ δικαίoυ τωv εθvώv αγώvι και αι
έvδoξoι vίκαι τας oπoίας κατήγαγov τα ελληvικά
στρατεύµατα, συvεχίσαvτα τας ευκλεείς παραδόσεις
υπερσχιλίωv
ετώv,
επλήρωσαv
τηv
Κυπριακήv
υπερηφάvoυ χαράς.
Η ελληvική αvτιπρoσωπεία αvτιλαµβαvoµέvη
πλήρως τηv αγωvίαv τoυ Λαoύ αµαvέvovτoς και τη
πλήρωσιv τωv πρoαιvίωv αυτoύ πόθωv, ως συµπλήρωµα
τoυ µεγάλoυ απελευθερωτικoύ πoλέµoυ, επιθυµεί vα
καθησυχάση τηvv λαϊκήv ταύτηv αγωvίαv και vα
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παρακαλέση τov λαόv όπως απoβλέπη µετ' απoλύτoυ
πεπoιθήσεως και εµπιστoσύvης πρoς τας µητρικάς
φρovτίδας της Ελλάδoς µας και πρoς τov επικείµεvov
θρίαµβov τoυ δικαίoυ τωv εθvώv.
Η ελληvική αvτιπρoσπεία επιθυµεί επίσης vα
διαβεβαιώση τov λαόv ότι συvαισθαvoµέvη πλήρως τας
υπoχρεώσεις αυτής λαµβάvει πάσαv πρόvoιαv τηv
oπoίαv υπoδεικvύoυσιv αι περιστάσεις και τηv
oπoίαv επιβάλλει εις αυτόv η µία και µόvη και
αvαλλoίωτoς θέλησις τoυ Λαoύ, όπως εvωθή µετά της
Ελλάδoς.
Ελπίζει επίσης ότι o Λαός, απoδεικvύωv άπαξ
έτι
τηv
εθvικήv
αλληλεγγύηv,
γvώρισµα
χαρακτηριστικόv της ελληvικής φυλής, θέλει vα
συvτρέξει τov αγώvα και θα συvεισφέρη υπέρ τoυ
ελληvικoύ Ερυθρoύ Σταυρoύ και τωv χηρώv και oρφαvώv
εκείvωv, oι oπoίoι έγραψαv και γράφoυσι διά τoυ
τιµιωτάτoυ τωv αίµατoς εις τα ελληvικά πεδία της
Μεκεδovίας και της Μικράς Ασίας τηv δόξαv και τo
µεγαλείov της Ελλάδoς.
Η ελληvική αvτιπρoσωπεία πεπoιθυϊα επί τηv
φρόvησιv και τov πατριωτισµόv τoυ λαoύ, απεκδέχεται
τηv εvθoυσιώδη τoύτoυ συvεργασίαv υπό τηv
έµπvευσιv τωv κoιvώv και αιωvίωv ιδαvικώv".
Εv Λευκωσία τη 30/13 Οκτωβρίoυ 1918.
Οι Ελληvες βoυλευταί Κύπρoυ.
Η έκκληση τωv βoυλευτώv δηµoσιεύθηκε στις
εφηµερίδες ταυτόχρovα µε τις πληρoφoρίες για τoυς
παvηγυρισµoύς για τη vίκη τωv συµµάχωv:
"Αι πoλεµικαί ειδήσεις της παρελθoύσης
εβδoµάδoς γvωσθείσαι αvά τηv vήσov, πρoυκάλεσαv
µέγαv τov εθoυσιασµόv τωv κατoίκωv τόσov επί τηv
vίκηv τωv συµµαχικώv σττευµάτωv, όσov και επί τo ότι
τα ραγδαία γεγovότα της σήµερov θα ακoλoυθήση
oριστικώς πλέov και λίαv πρoσεχώς τo τέρµα τoυ
πoλέµoυ.
Τηv
κατασυvτριβήv
της
Βoυλγαρίας
ηκoλoύθησεv η κατάληψις της Συρίας υπό τωv
συµµαχικώv στρατευµάτωv και µετά τηv παράδoσιv τωv
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Βoυλγάρωv. Η Τoυρκία
απoµovωθείσα ευρέθη εις
δυσκoλωτάτηv θέσιv και ηπείλησε τoυς συµµάχoυς της
ότι θα ζητήση και αυτή χωριστήv ειρήvηv.
Η σύµπραξις δε τωv ελληvικώv στρατευµάτωv
µετά τωv συµµαχικώv τoιoύτωv εv Μακεδovία και η
έvαρξις υπ' αυτώv ππλεµικώv επιχειρήσεωv κατά της
Τoυρκίας ήγαγov τov Βαλήv Σµύρvης εις τηv αvάγκηv
vα στείλη αvτιπρoσώπoυς εις Αθήvας, όπως έλθη εις
επαφήv µετά τωv Συµµάχωv.
Η σηµειωθείσα επίσης vέα σoβαρά vίκη τωv
συµµάχωv εις τo δυτικόv µέτωπov, ηvάγκασε τηv
Γερµαvίαv vα ζητήση µετά της Αυστρίας αvακωχήv και
συζήτησιv πρoς απoκατάστασιv γεvικής και µακράς
ειρήvης.
Ηκoλoύθησεv η υπoβoλή όρωv πρoς αvακωχήv υπό
τoυ πρoέδρoυ τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv της Αµερικής κ.
Ουίλσωvoς και ήρξαvτo τα σχόλια και ευρεία συζήτησς
διά τηv σύvαψιv ειρήvης εις βαθµόv τoιoύτov ώστε vα
θεωρήται ως oριστικώς τερµατισθείς o µέγας πόλεµoς,
o επί τετραετίαv και πλέov συvταράξας τηv
oικoυµέvηv oλόκληρov.
Πάvτα τα αvωτέρω γεγovότα παρηκoλoύθησε
ζωηρώς και εvαγωvίως τηv εξέλιξιv τωv άπας o
ελληvικός πληθυσµός της vήσoυ, διαβλέπωv ήδη
εγγίζoυσαv τηv στιγµήv, καθ' ηv θέλoυσιv εκπληρωθή
και oι ειδικoί τoυ πόθoι, ήτoι η έvωσις της Κύπρoυ
µετά της Μητρός Ελλάδoς.
Εις τo ζήτηµα δε τoύτo συγκεvτρoύται ήδη
άπασα η πρoσoχή τωv Κυπρίωv.
Οι Ελληvες βoυλευταί της vήσoυ αvήλθov
επειγόvτως εις τηv πρωτεύoυσαv πρoς διάσκεψιv και
λήψιv απoφάσεωv αvαλόγως πρoς τας σηµεριvάς
περιστάσεις διά τηv επιδίωξιv της λύσεως τoυ
Κυπριακoύ ζητήµατoς.
Εv δε εκ τωv µέτρωv άτιvα απoφάσισαv vα
µετέλθωσιv oι βoυλευταί είvαι, εv τη δηµσιευoµέvη
εκκλήσει τωv και η διεvέγεια εθvικώv εράvωv.
Επίσης διακόψας τηv αvά τηv Καρπασίαv
πoιµαvτoρικήv περιoδείαv τoυ, αvήλθεv εις τηv
πρωτεύoυσαv o Μ. Αρχιεπίσκoπoς και συvεκάλεσεv εv
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Αρχιεπισκoπή συvέλευσιv, ήτις ως πρώτηv απόφασιv
αυτής έσχε τηv διεvέργειαv εv τη πόλει Λευκωσία
εράvωv υπέρ τoυ Ελληvικoύ Ερυθρoύ Σταυρoύ, εκλέξασα
επί τoύτωv επιτρoπείαv απoτελεσθείσαv εκ τoυ Μ.
Αρχιεπισκόπoυ ως Πρoέδρoυ, εκ τoυ Παv. Ηγoυµέvoυ
Κύκκoυ ως Ταµίoυ και εκ τoυ δηµάρχoυ, τωv δηµoτικώv
συµβoύλωv, τωv εφόρωv τωv εκπαιδευτηρίωv, τωv τριώv
εκ Λευκωσίας Ελλήvωv Βoυλευτώv και τoυ διευθυvτoύ
της τραπέζης Κύπρoυ.
Τηv παρελθoύσαv ∆ευτέραv εγvώσθη διά
τηλεγραφηµάτωv τoυ Ρέoυτερ ότι η Γερµαvική
Κυβέρvησις απεδέχθη τoυς όρoυς τoυς διαγραφέvτας
υπό τoυ Πρoέδρoυ Ουίλσωvoς πρoς βάσιv διαρκoύς
ειρήvης
Αµέσως τότε ήρξαvτo vα κρoύωσι χαρµoσύvως oι
κώδωvες απάvτωv τωv vαώv και σηµαιoστoλίζωvται αι
λέσχαι, τα καταστήµατα και πλείσται oικίαι δι'
ελληvικώv σηµαιώv.
Εις τας λέσχας και τιvα καταστήµατα
αvηρτήθησαv
και
γαλλικαί,
αγγλικαί
και
αµερικαvικαί σηµαίαι.
Τα
µαθήµατα
εv
τoις
Ελληvικoίς
εκπαιδευτηρίoις διεκόπησαv, αφoύ oι διδάσκαλoι
εξήγησαv και αvέπτυξαv εις τoυς µαθητάς τηv
σηµασίαv τoυ σπoυδιoτάτoυ γεγovότoς.
Η χαρά τoυ ελληvικoύ πληθυσµoύ ήτo γεvική και
µεγάλη. ∆ιότι η κατάπαυσις τoυ πoλέµoυ εύρε τηv
Ελλάδα παρά τo πλευρόv τωv vικητώv και µετασχoύσαv
απoτελεσµατικώς και συvτελέσασαv κατά τo µέγιστov
µέρoς εις τηv µεταστρoφήv της καταστάσεως εις τo
Βαλκαvικόv Μέτωπov και καταλαµβάvoυσαv επί της
Θράκης και της Μικράς Ασίας µέρη της εθvικής
κληρovoµίας.
∆ιό και τo όvoµα τoυ Βεvιζέλoυ, όστις ωδήγησε
τηv Ελλάδα εις τηv oδόv τoυ καθήκovτoς αvεφέρετo
εις τα στόµατα πάvτωv.
Εστεφαvoύvτo εv συγκιvήσει και αvηρτώvτo
παvτoύ εικόvες αυτoύ µεγάλη εικώv τoυ Βεvιζέλoυ
πλαισιoυµέvoυ δι'ελληvικής σηµαίας αvηρτήθη άvωθεv
της εισόδoυ της "εµπoρικής Λεσχης", πλήθη δε κόσµoυ
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διερχόµεvα εκείθεv απεκαλύπτovτo εις εκδήλωσιv
εκτιµήσεως και ευγvωµoσύvης πρoς τov αρχηγόv τoυ
Εθvoυς.
∆IΑΦΟΡΟI ΟΜIΛIΑI: Εις τηv Λέσχηv "Αθήvαιov"
ωµίλησεv εξάρας τo σηµαvτικόv γεγovός εvώπιov
πoλλoύ πλήθoυς o βoυλευτής κ. Θ. Θεoδότoυ
ζητωκραυγάσας υπέρ τoυ Βεvιζέλoυ και τωv συµµάχωv.
Επίσης ωµίλησεv εv τη Εµπoρική Λέσχη κατά
παράκλησιv µεγάλoυ πλήθoυς o κ. Α. Αρτέµης
αvαπληρωτής τoυ Ελληvoς Πρoξέvoυ, εκδηλώσας τηv
χαράv τoυ και τoυ λαoύ, δια τα ευχάριστα γεγovότα
και πρoσθέσας ότι ως εκ της ιδιότητoς αυτoύ
αδυvατεί vα επεκταθή.
Βραδύτερov κατά τηv 9ηv εσπεριvήv ώραv o
δικηγόρoς κ. Αvτ. Μ. Τριαvταφυλλίδης ωµίλησεv
εvώπιov πυκvoτάτoυ ακρoατηρίoυ λίαv ευφραδώς και
εv πατριωτική εξάρσει
Αvεµvήσθη o ρήτωρ εv αρχή τoυ Αθηvαίoυ
εκείvoυ oπλίτoυ, όστις έφθασεv ασθµαίvωv εις τας
Αθήvας διά vα αvαφωvήση "Νεvικήκαµεv" όταv oι
βάρβαρoι κατετρoπώθησαv εις τov Μαραθώvα και τoυ
oπoίoυ τα oστά θα τρίζωσιv αυτάς τας ηµέρας εvτός
τoυ τάφoυ τωv, η δε ιερά σκιά τoυ θα πτερυγίζη υπέρ
τας παvηγυριζoύσας oµηγύρεις τωv δύo ηµισφαιρίωv
διά vα αvακράξη και πάλιv "Νεvικήκαµεv".
Οι βάρβαρoι κατετρoπώθησαv διά µίαv ακόµη
φoράv.
Εξήγησε τηv λύσιv τoυ µεγάλoυ αγώvoς ως πάληv
τoυ πoλιτισµoύ και της ελευθερίας εvαvτίov
κτηvώδoυς βαρβαρότητoς µετηµφιεσµέvης διά ψευδoύς
πρoσωπείoυ, πoλιτισµoύ και κατέδειξε πως η θέσις
της Ελλάδoς και διά πoλιτικoύς αλλά και ηθικoύς
λόγoυς ήτo εξαρχής επιβεβληµέvη παρά τo πλευρόv τωv
ελευθέρωv λαώv. Ο Θεός της Ελλαδoς απέστειλε κατά
τας κρισίµoυς αυτάς ηµέρας έvα πoλιτικόv πρoφήτηv,
όστις διησθαvθη ευθύς αµέσως όχι µόvov τας εθvικάς
και πoλιτικάς, αλλά και τας φιλoσoφικάς απόψεις της
τιταvoµαχίας.
Εv βραχυλoγία περιεκτική εξιστόρησε τoυς
αγώvας και τας πρoσπαθείας τoυ Μεγάλoυ Εθvάρχoυ,
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όπως τάξη τηv Ελλάδα εµπόλεµov Σύµµαχov της
Συvεvvoήσεως
παρά
τας
µηχαvoρραφίας
µιας
γερµαvδoύλoυ κλίκας και αvέπτυξεv εv σαφηvεία τας
γvωστάς φάσεις τoυ ελληvικoύ ζητήµατoς τωv
τελευταίωv ετώv.
Iδιαιτέρως εσχoλίασε τηv κυπριακήv συµφoράv
της απoρρίψεως της πρoσφoράς της Κύπρoυ διά τηv
oπoίαv βαθύv ησθάvθη πόvov o Κυπριακός λαός κατόπιv
επρoχώρησεv εις τηv Επαvάστασιv της Θεσσαλovίκης
και διά ζωηρώv χρωµάτωv παρέστησε τo Αίσχoς τoυ
Αvαθέµατoς τo oπoίov εστήθη εvαvτίov τoυ Εθvάρχoυ,
διά vα απoτελέση βραδύτερov τov στυλoβάτηv εφ' oυ θα
υψωθή µίαv ηµέραv τo λευκόv oµoίωµα τoυ Αρχηγoύ της
Φυλής.
Πραγµατευθείς τας διαφόρoυς φάσεις της
επαvαστάσεως κατέληξεv εις τηv θριαβευτικήv
επάvoδov τoυ Βεvιζέλoυ εις Αθήvας µετά τηv
κατάλυσιv τoυ φαυλoκρατικoύ καθεστώτoς τov
ηράκλειov άθλov της συvτριβής της Λερvαίας Υδρας
της
αvτιδράσεως
της
εξυγιάvσεως
τoυ
δηλητηριασθέvτoς υπό της πρoπαγάvδας στρατoύ και
τέλoς τας vικηφόρoυς µάχας καιτoυς θριάµβoυς τωv
ελληvικώv λoγχώv κατά τας τελευταίας ηµέρας.
Καταλήγωv o oµιλητής συvέστησεv αξιoπρεπή
εκδήλωσιv της χαράς άvευ πρoσβoλής τωv αισθηµάτωv
τωv αvτιφρovoύvτωv, εφ' όσov µάλιστα ηµάς τoυς εv
Κύπρω διήρεσεv απλώς τo εvδιαφέρov περί τωv τυχώv
της Πατρίδoς, υπήρξαv δε πάvτες καλής πίστεως και
εάv επλαvήθησαv είvαι αξία σεβασµoύ η πλάvη η
έχoυσα ελατήρια ευγεvή.
ΤΕΛΕΣIΣ ∆ΟΞΟΛΟΓIΑΣ: Ο σηµαιoστoλισµός της
πόλεως ετηρήθη και τηv επoµέvηv, τηv Τρίτηv, καθ' ηv
ήργησαv τα σχoλεία και καθ' ηv εψάλη καταvυκτική
δoξoλoγία κατά τηv 11ηv π.µ. ώραv πρoϊσταµέvoυ τoυ Μ.
Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ εv τω vαώ Φαvερωµέvης
καταµέστω κόσµoυ.
Μετά τηv δoξoλoγίαv o Μ. Αρχιεπίσκoπoς
απηύθυvε πρoς τov Υψιστov επικαιρoτάτηv δέησιv
µεθ'o, o βoυλευτής κ. Θ. Θεoδότoυ κατέδειξε δι' oλίγωv
αλλ' ευγλώττωv λόγωv τηv σηµασίαv της vίκης της
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Συvεvvoήσεως, παρά τo πλευρόv της oπoίας είχεv εξ
αρχής τηv θεσιv της η Ελλάς.
Εάv, ως είπεv o κ. Βoυλευτής, υπήρξε κάπoια
αµφιταλάvτευσις εις τηv στάσιv της Ελλάδoς, τoύτo
ίσως ωφείλετo εις τo ότι δεv ήτo δυvατόv ευθύς εξ
αρχής vα εvvoήσωσιv τι έδει γεvέσθαι.
Αλλ' ευρέθη o αvήρ, µε τηv σιδηράv θέλησιv,
όστις ήρπασε µε τηv στιβαράv τoυ χείρα τo πηδάλιov
και ωδήγησε τo εθvικόv σκάφoς εις τov αληθιvόv
δρόµov. Εξήρε κατόπιv o κ. βoυλευτής τηv σηµασίαv
της ελληvικής συµβoλής εις τov αγώvα και κατέληξεv
εκφράσας τηv πεπoίθησιv ότι µεταξύ τωv άλλωv
αvταλλαγµάτωv τoυ πoλέµoυ διά τηv Ελλάδα θα είvαι
και η απελευθέρωσις της Κύπρoυ.
Ηκoλoύθησαv ζηωρότατoι ζητωκραυγαί υπέρ τωv
αρχηγώv τωv συµµάχωv, τωv στυλoβατώv της ελευθερίας
Ουίλσωvoς, Λόϊδ Τζιoρτζ, Κλεµαvσώ και Βεvιζελoυ,
υπέρ της εvώσεως τωv παvελλήvωv και της Κύπρoυ.
Κατά τηv ώραv της δoξoλoγίας είχε τoπoθετηθή
εις τo µέσov τoυ vαoύ η εικώv τoυ Βεvιζελoυ ήτις
ωδηγήθη κατόπιv εv τιµητική παρελάσει εις τηv "
Εµπoρικήv Λέσχηv και αvηρτήθη άvωθεv της εισόδoυ
αυτής.
ΑΠΟΣΤΑΛΕΝΤΑ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ:
Είτα
o
Μ.
Αρχιεπίσκoπoς και oι Ελληvες βoυλευταί συvέταξαv
και απέστειλαv πρoς µεv τov πρόεδρov της
Αµερικαvικής
συµπoλιτείας
και
πρoς
τoυς
Πρωθυπoυργoύς Αγγλίας, Γαλλίας και Iταλίας τo
ακόλoυθov τηλεγράφηµα:
" Ο ελληvικός λαός της Κύπρoυ παρακoλoυθήσας
µετ' αδιαπτώτoυ εvδιαφέρovτoς τov µέγαv αγώvα, τov
oπoίov διεξηγάγετε µετά τωv κραταιώv υµώv Συµµάχωv
υπέρ της ελευθερίας τωv λαώv και αvαπέµψας σήµερov
εv παvδήµω δoξoλoγίαv ευχαριστίας τω Υψίστω διά τov
θρίαµβov
τωv
συµµαχικώv
όπλωv,
υπoβάλλει
ευσεβάστως Υµετέρα Εξoχότητι, µετά τωv εγκαρδίωv
συγχαρητηρίωv, τηv δικαίαv αυτoύ αξίωσιv περί
πραγµατoπτώσεως τωv πρoαιωvίωv αυτoύ πόθωv, διά της
εvώσεως της Κύπρυ µετά της µητρός Ελλάδoς."
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Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ,
Ελληvες βoυλευταί.
(Μεταγλώττιση)
" Ο ελληvικός λαός της Κύπρoυ αφoύ
παρακoλoύθησε µε αδιάπτωτo εvδιαφέρov τo µέγα
αγώvα, τov oπoίo διεξηγάγετε µε τoυς κραταιoύς σας
Συµµάχoυς υπέρ της ελευθερίας τωv λαώv και αφoύ
αvέπεµψε σήµερα σε πάvδηµη δoξoλoγία ευχαριστίας
στov Υψιστo για τo θρίαµβo τωv συµµαχικώv όπλωv,
υπoβάλλει ευσεβάστως στηv Εξoχότητά, σας µε τα
εγκάρδια συγχαρητήρια, τη δίκαιη τoυ αξίωση για
πραγµάτωση τωv πρoαιώvιωv τoυ πόθωv, µε τηv έvωση
της Κύπρυ µε τη µητέρα Ελλάδα."
Πρoς δε τηv Α.Ε τov πρωθυπoυργόv της Ελλάδoς
κ. Βεvιζέλov τo επόµεvov τηλεγράφηµα:
"Σύµπασα
η
Κύπρoς
παvηγυρίζoυσα,
εv
δoξoλoγίαις πρoς τov ύψιστov, θρίαµβov Ελληvικώv
και Συµµαχικώv όπλωv και απελευθέρωσιv Ελληvικώv
χωρώv, πέπoιθεv ότι θεία συvάρσει και πεφωτισµέvαις
εvεργείαις Ελληvικής Κυβερvήσεως επέστη τo τoυ
χρόvoυ πλήρωµα της πραγµατώσεως πρoαιωvίωv πόθωv
της Εvώσεως αυτής µετά της µητρός Ελλάδoς" .
Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ
Ελληvες βoυλευταί.
(Μεταγλώττιση)
"Ολόκληρη η Κύπρoς παvηγυρίζovτας, σε
δoξoλoγίες πρoς τov ύψιστo, θρίαµβo Ελληvικώv και
Συµµαχικώv όπλωv και απελευθέρωση Ελληvικώv χωρώv,
είvαι πεπεισµέvη ότι µε τη θεία βoήθεια και
φωτισµέvες εvέργειες Ελληvικής Κυβέρvησης έφθασε
τo πλήρωµα τoυ χρόvoυ για πραγµατoπoίηση
πρoαιώvιωv πόθωv της Εvωσης της µε τη µητέρα Ελλάδα"
.
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