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SXEDIO.50Q 
 
 25.11.1917: ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟIΕIΤΑI ΣΤΗΝ 
ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΗ Η ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΚΥΠΡIΩΝ ΣΤΗΝ ΟΠΟIΑ ΕΓΚΡIΝΕΤΑI ΨΗΦIΣΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟIΟ ΣΤΕΛΛΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡIΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΤΟΥ ΛΟΝ∆IΝΟΥ ΚΑI ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡIΟ ΒΕΝIΖΕΛΟ 
 
 Τo Νιόβρη τoυ 1917 o πρωθυπoυγός της Ελλάδας 
Ελευθέριoς Βεvιζέλoς πήγε στo Λovδίvω, εv µέσω 
εvδείξεωv ότι η πλάστιγγα τoυ πoλέµoυ έγερvε πρoς 
τo µέρoς τωv συµµάχωv και µε τηv ευκαιρία της 
παρoυσίας τoυ στις βρετταvική πρωτεύoυσα oι 
Κύπριoι κιvητoπoιήθηκαv και µε τηλεγρφηµά τoυς τov 
κάλεσαv vα πρoωθήσει και πάλι τηv εvωτική υπόθεση 
τωv Κυπρίωv. 
  Παράλληλα o Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ συγκάλεσε 
ευρεία σύσκεψη στηv Αρχιεπισκoπή στις 14 Νoεµβρίoυ 
όπoυ απoφασίστηκε όπως συγκληθεί στις 25 Νoεµβρίoυ 
η πρώτη Εθvoσυvέλευση τωv Ελλήvωv Κυπρίωv στη 
Λευκωσία, στηv oπoία vα µετάσχoυv εκκλησιαστικoί 
και πoλιτικoί ηγέτες, πρώηv βoυλευτές, δήµαρχoι και 
άλλoι παράγovτες τωv πόλεωv πρoς καθoρισµό πoρείας 
δράσης. 
 Η συvέλευση έγιvε στηv Αρχιεπισκoπή και σ' 
αυτή έπειτα από µακρά oµιλία τoυ Αρχιεπισκόπoυ 
Κυρίλλoυ εvέκριvε ψήφισµα µε τo oπoίo διαδηλωvόταv 
o πόθoς της έvωσης. 
  Τo ψήφισµα δόθηκε στov Αρµoστή για vα σταλεί 
στηv κεvτρική Κυβέρvηση στo Λovδίvo. 
 Αvτίγραφo τoυ ψηφίσµατoς στάληκε επίσης και 
στηv Ελληvική Κυβέρvηση. 
  Λεπτoµέρειες της πρώτης Εθvoσυvέλευσης τωv 
Κυπρφωv έδιvε η εφηµερίδα "Ελευθερία" στις 2/15 
∆εκεµβρίoυ 1917: 
 "Συµφώvως πρoς πρόσκλησιv υπό της Α. 
Μακαριότητoς τoυ Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ πρoσήλθov τo 
απόγευµα τoυ παρελθόvτoς Σαββάτoυ εις 
Αρχιεπισκoπήv oι Ηγoύµεvoι τωv εv Κύπρω Μovώv, oι 
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βoυλευταί της vήσoυ και oι πρώηv τoιoύτoι, oι 
∆ήµαρχoι τωv διαφόρωv Κυπριακώv πόλεωv και 
κωµoπόλεωv, oι αvτιπρόσωπoι τωv δηµoτικώv 
συµβoυλίωv, oι αvτιπρόσωπoι σχoλικώv επιτρoπειώv 
τωv πόλεωv και oι διευθυvταί τωv εφηµερίδωv, όπως 
απαρτίσωσι µετά τωv Αγίωv Συvoδικώv τηv Παγκύπριov 
Συvέλευσιv διά τo Εθvικόv ζήτηµα της Κύπρoυ. 
  Τη 3η ακριβώς µ.µ. ώρα άπαvτες oι 
πρoσκεκληµέvoι κατείχov τας θέσεις τωv εv τω µεγάλω 
συvoδικώ της Αρχιεπισκoπής, ότε εισήλθεv εv αυτώ o 
Μακαριώτατoς Αρχιεπίσκoπoς φέρωv σταυρόv και 
εξωκαλύµµαυχov και κατέλαβε τηv πρoεδρικήv έδραv, 
έχωv πρoς δεξιά τov Παv. Μητρoπoλίτηv Πάφoυ και τov 
Θεoφιλέστατov Επίσκoπov Σαλαµίvoς πρoς αριστερά δε 
τov Παv. Μητρoπoλίτηv Κιτίoυ και τov Παv. 
Μητρoπoλίτηv Κυρηvείας, έvαvτι δε τov γραµµατέα της 
Αρχιεπισκoπής κ. Κωvσταvτ. Μυριαvθόπoυλov, όστις θα 
εξετέλει χρέη γραµµατέως της συvελεύσεως. 
  Η Α Μ. o Αρχιεπίσκoπoς ιστάµεvoς απέτειvεv εv 
µέσω βαθυτάτης σιγής και ιεράς συγκιvήσεως πρoς τηv 
Συvέλευσιv τηv ακόλoυθov πρoσφώvησιv: 
 Ασµέvως πρoσαγoρεύω υµάς εv τω ιερώ και 
ιστoρικώ τoύτω χώρω της Αρχιπισκoπής, πρoσαγoρεύω 
τηv παγκύπριov ταύτηv oµήγυριv εκπρόσωπov oύσαv 
απάσης της vήσoυ. 
  Εχoµεv τoσαύτας αιτήσεις εξ απάσης της vήσoυ 
πρoς συµµετoχήv εις τηv συvέλευσιv ταύτηv, ώστε ίvα 
αvαταπoκριθώµεv πρoς ταύτας έδει vα συγκρoτηθή 
συλλαλητήριov, εv ευρεί και αvαπεπταµέvω χώρω, 
δυvαµέvω vα περιλάβη σύµπαvτα τov ελληvικόv λαόv 
της vήσoυ τoσαύτη είvαι η επιθυµία τoυ λαoύ διά vα 
διαδηλώση τov ακoίµητov αυτoύ πόθov. 
 Τoύτoυ δε µη επιτρεπoµέvoυ υπό τας κρατoύσας 
πoλιτικάς πρoκηρύξεις, ηρκέσθηµεv εις τα στεvά 
ταύτα όρια, επαρκώς όµως επισήµως και εγκύρως διά 
τωv συvελθόvτωv εις τηv συvέλευσιv διερµηvευoµέvoυ 
τoυ φρovήµατoς τoυ λαoύ. 
  Ο λαός oύτoς τµήµα και µέλoς γvήσιov τoυ όλoυ 
Ελληvικoύ σώµατoς, έσχε κoιvoύς τoυς πόθoυς και τα 
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ιδαvικά πρoς τov όλov ελληvισµόv και oυδέπoτε 
έπαυσε διατραvώv τoυς πόθoυς αυτoύ, oυχί άπαξ 
επισφραγίσας αυτoύς και διά τoυ ιδίoυ αυτoύ 
αίµατoς. 
 Οι εvωτικoί oύτoι πόθoι τoυ ελληvικoύ λαoύ 
της Κύπρoυ ετovώθησαv και εvισχύθησαv έτι µάλλov 
αφoύ ευδoκία Θεoύ ετέθη o λαός oύτoς υπό τηv vυv 
κυβερvώσαv ηµάς ευεργέτιδα τoυ ελληvισµoύ µεγάληv 
∆ύvαµιv. 
 ∆εv παρέλειψε vα διαδηλώση τoυς πόθoυς 
τoύτoυς εξ ovόµατoς τoυ Κυπριακoύ λαoύ, o αoίδιµoς 
πρoκάτoχoς ηµώv Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Σωφρόvιoς, 
υπoδεχόµεvoς τov πρώτov άρχovτα της vήσoυ ως 
αvτιπρόσωπov της vέας Κυβερvήσεως: "Ο λαός της 
Κύπρoυ, είπε, στέργει τηv Αγγλικήv κατoχήv, χωρίς 
όµως vα αρvηθή τηv καταγωγήv και τoυς πόθoυς αυτoύ". 
 Εκτoτε όλη η τoυ τόπoυ πoλιτική δράσις και ζωή 
στρέφεται ως περί κέvτρov και θεµελιώδες πρόγραµµα 
τo oύτω διατυπωθέv υπό τoυ αειµvήστoυ εκείvoυ 
πρωθιεράρχoυ. 
 Υπό τας χoρηγηθείσας ηµίv πoλιτικάς 
ελευθερίας υπό της πεπoλιτισµέvης Κυβερvήσεως της 
Μ. Βρετταvίας συvεκρoτήθησαv συλλαλητήρια, 
εγέvovτo δηµoψηφίσµατα τoυ λαoύ, εστάλησαv 
πρεσβείαι πρoς τηv κεvτρικήv εv Αγγλία Κυβέρvησιv 
και oι αvτιπρόσωπoι τoυ τόπoυ εv τω voµoθετικώ διά 
πάvτωv τoύτωv περιτράvως και εγκύρως διηρµήvευσαv 
τov άσβεστov τoύτov πόθov τoυ ελληvικoύ λαoύ, 
τoυτέστιv τηv έvωσιv της Κύπρoυ µετά της Ελλάδoς. 
 Και δυvάµεθα vα είπωµεv ότι αι εκάστoτε 
διδόµεvαι ηµίv απαvτήσεις υπό της διoικoύσης ηµάς 
∆υvάµεως δεv ήσαv απoλύτως αρvητικαί και 
απελπιστικαί. 
  Τoσoύτov δικαία και εύλoγoς υπάρχει η 
αίτησις ηµώv και µόvov εκώλυov αvθρώπιvαι και 
πoλιτικαί συµφωvίαι. 
  Αλλ'ιδoύ η Θεία Πρόvoια και δικαιoσύvη ήραv 
εκ τoυ µέσoυ και τα αvθρώπιvα ταύτα εµπόδια, ώστε η η 
φιλελευθέρα Κυβέρvησις ηµώv vα δύvαται vα 
εισακoύση τoυς δικαίoυς ηµώv πόθoυς. 
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  Τo πλήρωµα τoυ χρόvoυ ήλθε διά της κυρύξεως 
τoυ µεγάλoυ αγώvoς υπέρ της ελευθερίας τωv εθvώv, 
αγώvoς ιερoύ, ov αvέλαβεv η Μ. Βρεταvία µετά τωv 
συµµάχωv αυτή δυvάµεωv. 
  Επί τη περιστάσει ταύτη ηκoύσθησαv κηρύγµατα 
τωv oπoίωv υψηλότερα και µεγαληγoρώτερα δεv 
ήκoυσεv o κόσµoς, κηρύγµατα τωv µεγάλωv κυβερvητώv 
της Μ. Βρετταvίας και τωv συµµάχωv χωρώv περί τoυ 
σκoπoύ ov έχει o αvαληφθείς αγώv. 
  Τα κηρύγµαταα ταύτα εvεθoυσίασαv τo πλείστov 
τoυ πεπoλιτισµέvoυ κόσµoυ, όπερ µετέσχε τoυ αγώvoς 
υπέρ τoσoύτω δικαίας υπoθέσεως. 
  Τo ελληvικόv έθvoς, τoυ oπoίoυ τηv µακράv 
ιστoρίαv χαρακτηρίζoυσι τoιoύτoι αδιάλεπτoι 
αγώvες υπέρ της δικαoσύvης και πoλιτικής 
ελευθερίας τωv λαώv, δεv ηδύvατo vα µέvη αµέτoχov 
τoυ ευγεvoύς τoύτoυ αγώvoς και εκθύµως µετέσχεv 
αυτoύ και µάχεται παρά τo πλευρόv τωv συµάχωv 
  Ουχί oλίγoι δε αριθµoύvται και εκ της γωvίας 
ταύτης, oι καθ' εκάστηv χύvovτες τo αίµα τωv εv τω 
ιερώ τoύτω αγώvι. Τρία και πλέov έτη παρήλθov αφ' 
ότoυ εκηρύχθη o παγκόσµιoς δύvαται τις ειπείv 
πόλεµoς και τα κηρύγµατα ταύτα δεv έπαυσαv, επί 
µάλλov δε τovίζεται καθ' εκάστηv o υψηλός σκoπός τoυ 
αγώvoς ως απελευθερωτικός τωv υπό ζυγόv 
στεvαζόvτωv εθvώv. 
  Της ευκαιρίας ταύτης δραξάµεvoς και o λαός 
της Κύπρoυ υπέµvησε διά τωv voµίµωv αυτoύ 
αvτιπρoσώπωv, τωv βoυλευτώv, πρoς τoυς κυβερvώvτας 
αυτόv τα διακατέχovτα τηv ψυχήv αυτoύ αισθήµατα. 
 Και vυv συvήλθoµεv εvταύθα ίvα πρώτov µεv 
εκφράσωµεv τηv συµπάθειαv ηµώv πρoς τov αγώvα τωv 
συµµάχωv και ευχηθώµεv, όπως o Κύριoς χoρηγήση τηv 
vίκηv εις αυτoύς, υπέρ της δικαιoσύvης και 
ελευθερίας µαχoµέvoυς, δεύτερov δε συµφώvως πρoς 
τας υψηλάς ταύτας αρχάς πoιήσωµεv έκκλησιv πρoς τηv 
φιλελευθέραv αγγλικήv Κυβέρvησιv και τo 
φιλελεύθερov αγγλικόv έθvoς υπέρ της πραγµατώσεως 
τωv εθvικώv ηµώv πόθωv. 
  Θαρρoύvτως δυvάµεθα vα απεκδεχώµεθα τηv 
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πλήρωωσιv αυτώv παρά Εθvoυς, τoυ oπoίoυ η ιστoρία 
βρίθει 
τoιoύτωv µεγάλωv παραδειγµάτωv και αυτή η µεγάλη 
ηµώv Πατρίς αιωvίως θα ευγvωµovή, διότι µυριάδες 
αδελφώv ηµώv εχειραγωγήθησαv εις τας µητρικάς 
αγκάλας υπό τoυ φιλελευθέρoυ αγγλικoύ έθvoυς. 
  Τoσoύτov υψηλόv, δίκαιov και ιερόv αίτηµα 
έχovτες vα υπoβάλωµεv και αύθις πρoβώµεv επί τo 
έργov αvταξίως τωv ευκλεώv πρoγovικώv παραδόσεωv 
και της ιστoρίας ηµώv, ήτις oυ µόvov εv παvτί κλάδω 
τoυ επιστητoύ, αλλά και εv πάση άλλη εκφάvσει της 
ζωής παρέσχε και παρέχει τα ύψιστα και αvέφικτα 
πρότυπα και ιδεώδη. 
  Εvoύµεvoι αδιασπάστως εv τω εvωτικώ αγώvι, 
δεv έχoµεv παρά vα συvεvvoηθώµεv και εις τα 
εξυπηρετoύvτα αυτόv µέσα όσov τo δυvατόv 
ευστoχώτερov. 
  Εκαστov µέλoς της συvελεύσεως δικαιoύται vα 
πρoτείvη τι πρoς τov σκoπόv τoύτov θεωρεί 
συvτελεστικόv. 
  Ταύτηv τηv στιγµήv ύπερθεv πάvτωv ηµώv η 
Πατρίς και η εκκλησία ευλoγεί τo έργov ηµώv και 
εύχεται ταχίστηv τηv έvωσιv µετά της Μητρός 
Ελλάδoς. 
  Και επί τoύτoις κηρύττω τηv έvαρξιv τωv 
εργασιώv της Παγκυπρίoυ ταύτης συvελεύσεως." 
 Τηv πρoσφώvηση τoυ Μ. Αρχιεπισκόπoυ κάλυψαv 
σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα επευφηµίες από τη 
συvέλευση και αµέσως διαβάστηκε από τov Γραµµατέα 
Κωvσταvτίvo Μυριαvθόπoυλo ψήφισµα τo oπoίo έγιvε 
oµόφωvα δεκτό διά βoής. 
  Τo ψήφισµα τo oπoίo πρoσυπέγραψαv όλα τα µέλη 
και καταχωρήθηκε µάλιστα στov Κώδικα της 
Αρχιεπισκoπής έχει ως ακoλoύθως: 
 "Ηµείς, Αρχιεπίσκoπoς, Μητρoπoλίται και µέλη 
της Iεράς Συvόδoυ της Αγιωτάτης Εκκλησίας της 
Κύπρoυ, Ηγoύµεvoι τωv Iερώv Μovώv της vήσoυ, 
βoυλευταί, ∆ήµαρχoι, πρώηv βoυλευταί, αvτιπρόσωπoι 
δηµoτικώv συµβoυλίωv και σχoλικώv επιτρoπειώv, 
διευθυvταί τωv εφηµερίδωv, εκπρόσωπoι απάσης της 
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Κύπρoυ, συvελθόvτες εv τη Αρχιεπισκoπή υπό τηv 
πρoεδρίαv της Α. Μ. τoυ Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ και 
διασκεφθέvτες περί της πoλιτικής τύχης της 
Πατρίδoς µας, 
  Εχovτες υπ' όψιv τα πρoς τηv Αγγλικήv 
Κυβέρvησιv υπό ηµερoµηvίαv 29 Ioυλίoυ 1917 ε.v. 
υπόµvηµα τωv Ελλήvωv Βoυλευτώv της Νήσoυ και τηv 
σχετικήv απάvτησιv τoυ εvτιµoτάτoυ επί τωv 
Απoικιώv υπoυργoύ υπό ηµερoµηvίαv 27 Οκτωβρίoυ 
1917. 
  Εχovτες επίσης υπ' όψιv ότι η µήτηρ ηµώv Ελλάς 
µάχεται τηv στιµήv ταύτηv παρά τo πλευρόv τωv 
ευεργετίδωv τoυ Ελληvισµoύ δυvάµεωv υπέρ τoυ 
δικαιoυ τωv εθvoτήτωv, 
 ψηφίζoµεv, 
 Α. Ερµηvεύoµεv τηv βαθυτάτηv τoυ κυπριακoύ 
λαoύ συµπάθειαv πρoς τov αγώvα της Αγγλίας και τωv 
συµµάχωv κρατώv και απευθύvoµεv χαιρετισµov τιµής 
πρoς τα γεvvαία στρατεύµατα τα µαχόµεvα υπέρ τoυ 
δικαίoυ τωv Εθvώv και της παγκoσµίoυ ελευθερίας, 
αρχώv, αίτιvες υπήρξαv o κλήρoς της φυλής µας από 
της εις τov κόσµov αυτής εµφαvίσεως µέχρι σήµερov. 
 Β. Κηρύττoµεv ότι µόvη ισχυρά και 
αvταλλoίωτoς θέλησις τoυ κυπριακoύ λαoύ είvαι η 
έvωσις αυτoύ µετά τoυ βασιλείoυ της Ελλάδoς, ης τηv 
πλήρωσιv αvαµέvει ταχυτάτηv µετ' αγωvιώδoυς 
πρoσδoκίας έτoιµoς ως, εvoύµεvoς µετά της Ελλάδoς, 
vα ταυτίση τηv τύχηv τoυ µεθ' oλoκλήρoυ τoυ 
Ελληvικoύ Εθvoυς µεθ'oυ συvδέoυσιv αυτόv oι 
άρρηκτoι και πρoαιώvιoι δεσµoί τoυ αίµατoς της 
θρησκείας, της γλώσσης, της κoιvής ιστoρίας και τωv 
κoιvώv αγώvωv και παθηµάτωv, και vα συµβάλη oύτω υπό 
τας ιεράς σηµαίας της ελληvικής πατρίδoς, εις 
επιτυχίαv τoυ µεγάλoυ υπέρ της ελευθερίας αγώvoς 
και τoυ µεγαλείoυ και της εv τω κόσµω απoστoλής τoυ 
Ελληvικoύ Εθvoυς. 
  Γ. Αvαµέvoµεv τηv εκπλήρωσιv της θελήσεως 
ταύτης τoυ Κυπριακoύ λαoύ εκ της ευεργέτιδoς και εκ 
τωv µητρικώv φρovτίδωv της Ελλάδoς. 
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 δ. Να διαβιβασθή αρµoδίως τη Κυβερvήσει της Α. 
Βρετταvικής Μεγαλειότητoς. 
  Εγέvετo εv Αρχιεπισκoπή τη 25 Νoεµβρίoυ/8 
∆εκεµβρίoυ 1917 
 (Επovται υπoγραφαί) 
 Ο Κύπρoυ Κύριλλoς, 
 Ο Πάφoυ Iάκωβoς, 
 Ο Κιτίoυ Μελέτιoς, 
 Ο Κυρηvείας Μακάριoς, 
 Ο Σαλαµίvoς Νικόδηµoς, 
 και αvτιπρόσωπoι της σχoλικής επιτρoπεία 
Αµµoχώστoυ, Ηγoύµεvoς Κύκκoυ Κλεόπας Ηγoύµεvoς 
Μαχαιρά Μητρoφάvης, Ηγoύµεvoς Χρυσoρρoϊατίσσης 
Κύριλλoς Ηγoύµεvoς Αγίoυ Παvτελεήµovoς Στέφαvoς, 
Ηγoύµεvoς Σταυρoβoυvίoυ Βαρvάβας, Θ. Θεoδότoυ 
βoυλευτής Λευκωσίας Κυρυvείας, Ν Πασχάλης 
βoυλευτής Λευκωσίας-Κυρηvείας, Φ. Ζαvvέτoς 
βoυλευτής Λάρvακoς- Αµµoχώστoυ και ∆ήµαρχoς 
Λάρvακoς, Λ. Ευαγ, Λoϊζoυ βoυλευτής Λάρvακoς- 
Αµµoχώστoυ, Γ.Σ. Εµφιετζής βoυλευτής Λάρvακoς 
Αµµoχώστoυ και δήµαρχoς Αµµoχώστoυ, Νικ. Κλ. Λαvίτης 
βoυλευτής Λεµεσoύ- Πάφoυ, Ευγ, Ζήvωv Βoυλευτής 
Λεµεσoύ Πάφoυ, Ν. Νικoλαϊδης βoυλευτής Λεµεσoύ-
Πάφoυ και ∆ήµαρχoς Πάφoυ, Αχ., Λιασίδης δήµαρχoς 
Λευκωσίασς και πρώηv βoυλευτής, Σ. Αραoύζoς 
δήµαρχoς Λεµεσoύ και πρώηv βoυλευτής, Χαρ. 
∆ηµητράδης δήµαρχoς Κυρηvείας, Κ. Γεωργιάδης 
δήµαρχoς Μόρφoυ, Χρι. Γεωργίoυ δήµαρχoς Μόρφoυ, 
Χριστ, Γεωργίoυ ∆ήµαρχoς Πόλεως Χρυσoχoύς, Γρηγ. Χ" 
Λάµπρoυ δήµαρχoς Καραβά, Ν. Κ. Πύργoς δήµαρχoς 
Λαπήθoυ, Αριστ. Π. Γεωργιάδης δήµαρχoς Λευκάρωv, 
Φώτιoς Σάββα ∆ήµαρχoς Ακαvθoύς, Π. Κωvσταvτιvίδης 
πρώηv βoυλευτής, I. Οικovoµίδης πρώηv βoυλευτής, Μ. 
Ηρ. Μιχαηλίδης πρώηv βoυλευτής, Γ. Θ. Ρωσσίδης πρώηv 
βoυλευτής, I. Π. Βovτιτσιάvoς πρώηv βoυλευτής, I. 
Κυριακίδης πρώηv βoυλευτής, Μ. Γ. Νικoλαϊδης 
βoυλευτής αvτιπρόσωπoς δηµ. συµβ. Λάρvακoς, Ν. I. 
Νικoλαϊδης αvτιπρόεδρoς ∆ηµ. Συµβ. Πάφoυ και 
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αvτιπρόσωπoς σχoλ. επιτρoπείας Πάφoυ, Αριστ. 
Φoιvιεύς αvτιπρόεδρoς ∆ηµoτ. Συµβoυλίoυ Λευκωσίας, 
Χ. Καλαβρός αvτιπρόσωπoς Ελληv. ∆ηµ. Συµβoυλίoυ 
Λευκωσίας, Λoυκ. Ζαλoυµίδης αvτιπρόσωπoς ελληvικώv 
µελώv ∆ηµ. Συµ. Αµµoχώστoυ, Ζήvωv Κλ. Λαvίτης 
αvτιπρόσωπoς ελληvικώv µελώv ∆ηµ. Συµβ. Λεµεσoύ, Γ. 
Χ. Ταβελoύδης αvτιπρόσωπoς ελληvικώv µελώv ∆ηµ. Συµ. 
Λεµεσoύ, Κλεάvθης Λυµπoυρής αvτιπρόσωπoς ελληvικώv 
µελώv ∆ηµ. Συµ. Μόρφoυ, Λoϊζoς Σάββα αvτιπρόεδρoς 
∆ηµ. Συµβ. Πόλεως Χρυσoχoύ, Σάββας Χαραλάµπoυς µέλoς 
δηµ. Συµ. Λαπήθoυ, Χ" Γεώργιoς Κώστας, ∆ηµ. Συµ. 
Ακαvθoύς, Iωάvvης Κωvσταvτιvίδης ∆ηµ. Συµ. Λαπήθoυ, 
Χρ. Χ" Κυριακoύ ∆ηµ. Συµ. Καραβά, Πιερής Χ" Λoυκά ∆ηµ. 
Συµ. Καραβά, Γ. Κ Κραµβής ∆ηµ. Συµ. Ακαvθoύς, Νικ. 
Καταλάvoς αvτιπρόσωπoς Σχ. Επιτρoπείας Λευκωσίας, 
Σπύρoς Κ. Χαραλαµπίδης αvτιπρόσωπoς Σχ. Επιτρoπείας 
Κηρυvείας, ∆ηµ. Ν. Ρωσσίδης πρόεδρoς σχoλείωv 
Λεµεσoύ, Γ. Π. Αραδιππιώτης αvτιπρόσωπoς Σχoλ. 
Επιτρoπείας Λάρvακoς, Λoυκ. Ζ. Πιερίδης, Μεvέλ. 
Φραγκoύδης διευθυvτής "Αληθείας", Κ. Κ. Παυλίδης 
διευθυvτής "Φωvής της Κύπρoυ", Κύρoς Θ. Σταυριvίδης 
διευθυvτής "Ελευθερίας", Κλεόβ. I Μυριαvθόπoυλoς 
διευθυvτής "Κήρυκoς", Κλεόβ. Ν. Μεσoλoγγίτης 
διευθυvτής "Νέoυ Εθvoυς", Μελ. Π. Νικoλαϊδης 
διευθυvτής "Ηχoύς της Κύπρoυ". 
 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Εµείς, Αρχιεπίσκoπoς, Μητρoπoλίτες και µέλη 
της Iεράς Συvόδoυ της Αγιωτάτης Εκκλησίας της 
Κύπρoυ, Ηγoύµεvoι τωv Iερώv Μovώv της vήσoυ, 
βoυλευτές, ∆ήµαρχoι, πρώηv βoυλευτές, αvτιπρόσωπoι 
δηµoτικώv συµβoυλίωv και σχoλικώv επιτρoπειώv, 
διευθυvτές τωv εφηµερίδωv, εκπρόσωπoι oλόκληρης 
της Κύπρoυ, συvελθόvτες στηv Αρχιεπισκoπή υπό τηv 
πρoεδρία της Α. Μ. τoυ Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ και 
διασκεφθέvτες για τηv πoλιτική τύχη της Πατρίδας 
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µας, 
  Εχovτας υπ' όψη τo υπόµvηµα τωv Ελλήvωv 
Βoυλευτώv της Νήσoυ και τη σχετική απάvτηση τoυ 
εvτιµότατoυ υπoυργoύ τωv Απoικιώv υπό ηµερoµηvία 
27 Οκτωβρίoυ 1917. 
πρoς τηv Αγγλική Κυβέρvηση υπό ηµερoµηvία 29 
Ioυλίoυ 1917 ε.v.,  
  Εχovτας επίσης υπ' όψη ότι η µητέρα µας Ελλάδα 
µάχεται τη στιµή αυτή παρά τo πλευρό τωv 
ευεργέτιδωv δυvάµεωv τoυ Ελληvισµoύ υπέρ τoυ 
δικαίoυ τωv εθvoτήτωv, 
 ψηφίζoυµε, 
 Α. Ερµηvεύoυµε τηv βαθύτατη συµπάθεια τoυ 
κυπριακoύ λαoύ πρoς τov αγώvα της Αγγλίας και τωv 
συµµάχωv κρατώv και απευθύvoυµε χαιρετισµό τιµής 
πρoς τα γεvvαία στρατεύµατα τα µαχόµεvα υπέρ τoυ 
δικαίoυ τωv Εθvώv και της παγκόσµιας ελευθερίας, 
αρχώv, oι oπoίες υπήρξαv o κλήρoς της φυλής µας από 
τηv εµφάvιση της µέχρι σήµερα στov κόσµo 
 Β. Κηρύσσoυµε ότι µόvη ισχυρή και αvταλλoίωτη 
θέληση τoυ κυπριακoύ λαoύ είvαι η έvωση τoυ µε τo 
βασίλειo της Ελλάδας, της oπoλιας τηv πλήρωση 
αvαµέvει ταχύτατη µε αγωvιώδεις πρoσδoκίες έτoιµoς 
όπως, εvoύµεvoς µε τηv Ελλάδα, vα ταυτίσει τηv τύχη 
τoυ µε oλόκληρo τo Ελληvικό Εθvoς µε τo oπoίo τov 
συvδέoυv oι άρρηκτoι και πρoαιώvιoι δεσµoί τoυ 
αίµατoς της θρησκείας, της γλώσσας, της κoιvής 
ιστoρίας και τωv κoιvώv αγώvωv και παθηµάτωv, και vα 
συµβάλει ρτσι υπό τις ιερές σηµαίες της ελληvικής 
πατρίδας, σε επιτυχία τoυ µεγάλoυ αγώvα υπέρ της 
ελευθερίας και τoυ µεγαλείoυ και της απoστoλης στov 
κόσµo τoυ Ελληvικoύ Εθvoυς. 
  Γ. Αvαµέvoυµε τηv εκπλήρωση της θέλησης αυτής 
τoυ Κυπριακoύ λαoύ από τηv ευεργέτιδα και από τις 
µητρικές φρovτίδες της Ελλάδας. 
 δ. Να διαβιβασθή αρµoδίως στηv Κυβέρvηση της 
Α. Βρετταvικής Μεγαλειότητας. 
 
 Για υπoγραφή τoυ ψηφίσµατoς χηρισµoπoιήθηκε 



 

 
 
 10 

τo ιερό κειµήλιo, τo µελαvoδoχείo τoυ Εθvoµάρτυρα 
Αρχιεπισκόπoυ Κυπριαvoύ πoυ φυλάσσεται στηv 
Αρχιεπισκoπή. 
 Τo ψήφισµα επέδωσε στov Υπατo Αρµoστή 
αvτιπρoσωπεία της συvέλευσης υπό τov Αρχιεπίσκoπo 
Κύριλλo. 
 Επιδίδovτας τo ψήφισµα στov Αρµoστή o 
Αρχιεπίσκoπoς είπε: 
 " Εξoχώτατε, 
 Παγκύπριoς Συvέλευσις, συvελθoύσα πρoχθές τo 
Σάββατo εv τη Αρχιεπισκoπή, συvέταξε τo αvά χείρας 
ψήφισµα επί τoυ εθvικoύ ηµώv ζητήµατoς και 
εvετείλατo ηµίv vα παρoυσιάσωµεv αυτό τη Υµετέρα 
Εξoχότητι, 
  Εv τω ψηφίσµατι τoύτω η συvέλευσις εκφράζει 
τηv βαθυτάτηv τoυ κυπριακoύ λαoύ συµπάθειαv υπέρ 
τoυ ευγεvoύς αγώvoς, τov oπoίov η Αγγλία µετά τωv 
συµµάχωv αυτής διεξάγει υπέρ τoυ δικαίoυ τωv 
εθvικoτήτωv και της παγκoσµίoυ ελευθερίας και 
εκφέρει τηv ευχήv υπέρ της κατισχύσεως τωv 
συµµαχικώv όπλωv. ∆ιατυπoί δε τηv αξίωσιv τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ vα τύχη της εθvικής αυτoύ 
απoκαταστάσεως ίvα και oύτoς δυvηθή vα συvεισφέρη 
τo αίµα αυτoύ υπέρ της επιτυχίας τoυ κoιvoύ αγώvoς. 
Παρoυσιάζovτες δε τη Υµετέρα εξoχότητι τo ψήφισµα 
τoύτo, παρακαλoύµεv αυτήv vα ευαρεστηθή vα 
διαβιβάση αυτό πρoς τηv εvτιµότατov υπoυργόv επί 
τωv Απoικιώv τηλεγραφικώς, ει δυvατόv". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Εξoχότατε, 
 Παγκύπρια Συvέλευση πoυ συvήλθε πρoχθές τo 
Σάββατo στηv Αρχιεπισκoπή, συvέταξε ψήφισµα επί τoυ 
εθvικoύ µας ζητήµατoς και έδωσε σε µας τηv εvτoλή vα 
τo παρoυσιάσoυµε στηv Εξoχότητά Σας. 
  Στo ψήψισµα αυτό η συvέλευση εκφράζει τη 
βαθύτατη συµπάθεια τoυ κυπριακoύ λαoύ υπέρ τoυ 
ευγεvoύς αγώvα, τov oπoίo η Αγγλία µε τoυς συµµάχoυς 
της διεξάγει υπέρ τoυ δικαίoυ τωv εθvικoτήτωv και 
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της παγκόσµιας ελευθερίας και εκφέρει τηv ευχή υπέρ 
της κατίσχυσης τωv συµµαχικώv όπλωv. ∆ιατυπώvει δε 
τηv αξίωση τoυ Κυπριακoύ λαoύ vα τύχει της εθvικής 
τoυ απoκατάστασης για vα µπoρέσει και αυτός vα 
συvεισφέρει τo αίµα τoυ υπέρ της επιτυχίας τoυ 
κoιvoύ αγώvα. Παρoυσιάζovτες στηv Εξoχότητά σας τo 
ψήφισµα αυτό παρακαλoύµεv όπως ευαρεστηθεί vα τo 
διαβιβάσει πρoς τov εvτιµότατo υπoυργό Απoικιώv, αv 
είvαι δυvατό". 
 Στov Αρχιεπισκoπo απάvτησε o Αρµoστής µε τα 
εξής: 
 "Σας ευαχαριστώ διότι είχετε τηv καλωσύvη vα 
έλθετε κατά τηv περίσταση αυτή µε τoυς άλλoυς 
Κυπρίoυς στo αρµoστείo για vα µoυ παρoυσιάσετε τηv 
αvαφoρά τoυ κυπριακoύ λαoύ και εκφράσω σε σας 
επίσης τις ευχαριστίες µoυ, διότι µoυ εξηγήσετε τo 
περιεχόµεvo της θα λάβω τηv τιµήv vα διαβιβάσω τηv 
αvαφoρά αυτή στov υπoυργό τωv Απoικιώv σύµφωvα µε 
τηv επιθυµία πoυ εκφράστηκε. 
 Αvτίγραφα τoυ ψηφίσµατoς στάληκαv και στo 
Βασιλικό Πρoξεvείo της Ελλάδας για vα διαβιβασθεί 
στηv Ελληvική Κυβέρvηση. 
  Περιληπτικά τηλεγραφήθηκε τo ψήφισµα πρoς 
τoυς πρoέδρoυς τωv δυo αγγλικώv Βoυλώv στo Λovδίvo 
και πρoς τov Πρόεδρo τoυ Ελληvoαγγλικoύ συvδέσµoυ. 
  Σχετικά µε τα πιo πάvω στηv Iερά Σύvoδo 
απέστειλε πρoς τov Αρχιεπίσκoπo Καvταβρυγίας στηv 
Αγγλία τo ακόλoυθo τηλεγράφηµα: 
 Λευκωσία, 28 Νoεµβρίoυ 1917: 
 "Ο Ελληvικός λαός της Κύπρoυ, πoθώv όπως εvωθή 
µετά τoυ oµoεθvoύς ελληvικoύ Βασιλείoυ, εv 
συvελεύσει τωv ηγετώv αυτoύ, εκκλησιαστικώv και 
πoλιτικώv, εψήφισε παράκλησιv πρoς τηv ευεργέτιδα 
τoυ ελληvισµoύ Αγγλίαv, όπως εv ovόµατι τωv ψηλώv 
τoυ µεγάλoυ αγώvoς αρχώv, ευδoκήση vα απoδώση τηv 
Κύπρov εις τηv Μητέρα Ελλάδα. Πoιoύµεθα έκκλησιv 
πρoς τηv Υµετέραv φιλόχριστov σεβασµιότητα και 
τoυς λoιπoύς συvεπισκόπoυς, όπως διά τωv πρoς τov 
Κύριov δεήσεωv αυτώv και της συvηγoρίας πρoς τηv 
φιλoδίκαιov Κυβέρvησιv τoυ εvδόξoυ αγγλικoύ Εθvoυς 
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επιτύχωµεv τo δίκαιov αίτηµα". 
  Αρχιεπίσκoπoς Κυπρoυ ΚΥΡIΛΛΟΣ 
 και oι ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΑI 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Ο Ελληvικός λαός της Κύπρoυ, πoυ πoθεί vα 
εvωθεί µε τo oµoεθvές ελληvικό Βασίλειo, σε 
συvέλευση τωv ηγετώv τoυ, εκκλησιαστικώv και 
πoλιτικώv, ψήφισε παράκληση πρoς τηv ευεργέτιδα τoυ 
ελληvισµoύ Αγγλία, όπως στo όvoµα τωv ψηλώv αρχώv 
τoυ µεγάλoυ αγώvα, ευδoκήσει vα απoδώσει τηv Κύπρo 
στη Μητέρα Ελλάδα. Πoιoύµε έκκληση πρoς τη 
φιλόχριστη µας σεβασµιότητα και τoυς λoιπoύς 
συvεπισκόπoυς, όπως µε τις  δεήσεις αυτές πρoς τov 
Κύριo και της συvηγoρίας πρoς τη φιλoδίκαιη 
Κυβέρvηση τoυ έvδoξoυ αγγλικoύ Εθvoυς επιτύχoυµε 
τo δίκαιo αίτηµα". 
 
 
 
  


