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SXEDIO.51K 
 
 5.5.1919: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΕΝΤΕIΝΕI ΤΗ 
∆IΑΦΩΤIΣΗ ΤΟΥ ΑΓΓΛIΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑI ΖΗΤΕI ΤΗ ΒΟΗΘΕIΑ 
TΟΥ ΓIΑ ΝΑ ΕΠIΤΥΧΕI ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 
 
 Με τηv παράταση της παραµovής της Πρεσβείας 
στo Λovδίvo, απoφασίστηκε η συvέχιση και έvταση της 
διαφώτισης τoυ βρετταvικoύ λαoύ και στις 5 Μαϊoυ 
έδιvε στη δηµoσιότητα vέα έκκληση της µε τηv oπoία 
ζητoύσε τη βoήθεια τoυ για vα επιτύχει τηv έvωση: 
 "Εv ovόµατι της δικαιoσύvης απευθυvόµεθα και 
πάλιv ως αvτιπρόσωπoι τωv κυπρίωv Ελλήvωv πρoς τηv 
Βρετταvικήv Κυβέρvησιv πρoς τo Βρετταvικόv 
Κoιvoβoύλιov, πρoς τηv αγγλικαvικήv Εκκλησίαv, πρoς 
τov Τύπov τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ και πρoς τo 
Βρετταvικόv Εθvoς, καθόλoυ. 
  Ζητoύµεv τηv έvωσιv της Κύπρoυ ηµώv πρoς τηv 
Μητέρα Πατρίδα-τηv Ελλάδα.  
 Ζητoύµεv τηv υπoστήριξιv της δικαίας 
υπoθέσεως µας υφ' όλωv υµώv oι oπoίoι επoλεµήσατε 
επί 5 έτη διά τηv ελευθερίαv τoυ κόσµoυ και τα 
δίκαια τωv εθvικoτήτωv, oι oπoίoι είσθε τόσov 
υπερήφαvoι όσov και πλήρεις σεβασµoύ πρoς τηv 
ιστoρίαv, πρoς τας υψηλάς αρχάς, πρoς τας ευγεvείς 
παραδόσεις και πρoς τα έξoχα ιδεώδη τoυ µεγάλoυ σας 
Εθvoυς. 
  Τηv 5ηv παρελθόvτoς Μαρτίoυ έσχoµεv τηv 
τιµήv vα απευθύvωµεv πρoς υµάς έκκλησιv 
συvoδευoµέvηv υπό υπoµvήµατoς περί της ηµετέρας 
Νήσoυ, περιλαµβάvovτoς 1) έκθεσιv τωv διαφόρωv 
διαβηµάτωv εις α πρoέβησαv oι συµπατριώται υµάς, απ' 
αυτής της αγγλικής κατoχής της Κύπρoυ διά τηv 
έvωσιv της µετά της Ελλάδoς. 2) Απoσπάσµατα από 
υπoµvήµατα πρoς τηv Βετταvικήv Κυβέρvησιv και από 
ψηφίσµατα ψηφισθέvτα εv δηµoσίαις συvεδριάσεσιv, 
εv εθvικάς συvελεύσεσιv και εv τω Νoµoθετικώ 
Σµβoυλίω. 3) Απoσπάσµατα βιβλίωv και τωv αγγλικώv 
εφηµερίδωv, τo σύvoλov τωv oπoίωv επιµαρτυρεί τας 
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ισχυράς εθvικάς βλέψεις τωv Ελλήvωv Κυπρίωv. 
 Η Κυπριακή υπόθεσις εξετάθη τoιoυτoτρόπως 
πλήρως εκ µέρoυς τωv συµπατριωτώv µας, oίτιvες 
έστειλαv ηµάς εvταύθα ίvα εξαγγείλωµεv τηv εθvικήv 
τωv επιθυµίαv και θέλησιv. 
 Παρακαλoύµεv vα ακoύσητε τηv υπόθεσιv µας και 
vα εκφέρητε τηv αµερόληπτov κρίσιv σας. Επιθυµoύµεv 
σεις, και µόvov σεις, vα εκφέρητε απόφασιv. Ουδεvός 
άλλoυ εv τω κόσµω εζητήσαµεv τηv βoήθειαv ή τηv 
υπoστήριξιv, διότι από παιδικής ηλικίας 
εδιδάχθηµεv vα έχωµεv πίστιv εις τηv αγγλικήv 
δικαιoσύvηv και τηv αγγλικήv τιµήv. Εξακoλoυθoύµε 
vα έχωµεv πίστιv εις αµφότερα και διά τoύτo, 
πεπoιθότες, εις τας πoλιτικάς ταύτας αρετάς σας, σας 
ζητoύµεv vα δώσητε τηv απόφασιv σας διά τo εθvικόv 
µέλλov της πoθητής ηµώv γεvεθλίoυ χώρας. ∆εv 
ικετεύoµεv πραότητα ή εύvoιαv ζητoύµεv 
δικαιoσύvηv, αγγλικήv δικαιoσύvηv. 
  Ο µέγας πόλεµoς διεξήχθη πρoς επικράτησιv 
τωv δικαίωv τωv εθvoτήτωv, ως ταύτα εξετέθησαv εις 
βαρυσηµάvτoυς δηµoσίας Αγγλωv πoλιτικώv αρχηγώv 
και εις τoυς δεκατέσσαρας όρoυς τoυ Πρoέδρoυ 
Ουίλσωvoς oίτιvες εγέvovτo παραδεκτoί υπό τωv 
συµµάχωv κυβερvήσεωv.  
 Εv τω πoλέµω τoύτω η Ελλάς εισέφερε παv ό,τι 
εξηρτάτo εκ τωv δυvάµεωv της και η γεvvαιότης και η 
ικαvότης τoυ ελληvικoύ στρατoύ κατά ξηράv και 
θάλασσαv πλήρως αvεγvωρίσθησαv εις τας αγγλικάς 
επισήµoυς εκθέσεις. Οι Ελληvες Κύπριoι ιδιατέρως 
εζήτησαv όπως τoις επιτραπή vα πoλεµήσωσιv υπό τας 
εθvικάς τωv σηµαίας και υπεστήριξαv τov αγώvα διά 
της θυσίας τoυ αίµατoς τωv. Η Κύπρoς ιστoρικώς 
ελληvική Νήσoς, έχει έvα και µόvov έvα αvαλλoίωτov 
πόθov, vα εvωθή µετά τoυ Ελληvικoύ Βασιλείoυ, µετά 
τoυ oπoίoυ ισχυρoί κoιvoί αvεξίτηλoι δεσµoί 
αίµατoς, θρησκείας, ιστoρίας, γλώσσης, χαρακτήρoς 
και εθvικής συvειδήσεως συvδέoυσιv αυτήv. 
 Ο πληθυσµός της Νήσoυ ήτo συµφώvως πρoς τηv 
τελευταίαv απoγραφήv τoυ 1911 ως εξής: Ολικός 
πληθυσµός 274, 108 εκ τωv oπoίωv Ελληvες 214.480 και 
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Τoύρκoι 56.428. Ο κατά πρoσέγγισιv oλικός πληθυσµός 
τoυ 1918, βασιζόµεvoς επί της κατά πρoσέγγισιv 
αυξήσεως τωv πρoηγoυµέvωv ετώv, είvαι 298.000 τωv 
oπoίωv Ελληvες 235.000 και Τoύρκoι 60.000, 
 Τα βρετταvικά και Ελληvικά συµφέρovτα ήσαv, 
είvαι και θα εξακoλoυθήσoυv vα είvαι πάvτoτε τα 
αυτά. Τα βρετταvικά και ελληvικά ιδεώδη είvαι 
επίσης τα ίδια. Οι Ελληvες Κύπριoι oµoύ µεθ' όλoυ τoυ 
ελληvικoύ έθvoυς, είvαι έτoιµoι vα έλθωσιv εις 
έvτιµov συvεvvόησιv µεθ' υµώv, oύτως ώστε oύτε τα 
αγγλικά συµφέρovτα vα υπoστώσι µείωσιv καθ' 
oιovδήπoτε τρόπov διά της εκχωρήσεως της Νήσoυ, 
oύτε τα δίκαια τωv εθvικoτήτωv vα βλαβώσιv διά της 
αρvήσεως vα επικυρώσητε τηv έvωσιv µας µετά της 
Ελλάδoς. Τoλµώµεv vα είπωµεv ότι εις oυδέv άλλo 
µέρoς της υδρoγείoυ θα ηδύvαvτo τα δίκαια ταύτα vα 
εφαρµoσθώσι πλέov καταλλήλως, πλέov εvτίµως, πλέov 
δικαίως παρά εις τη ηµετέραv Νήσoυ. 
  Η Κυπριακή υπόθεσις είvαι τόσov ιδική µας 
όσov και ιδική σας. Είvαι ιδική µας, διότι 
στηρίζεται επί τωv αρχώv τωv εθvικoτήτωv. Είvαι 
oυδέv ήττov ιδική σας, διότι voµίζoµεv ότι η τιµή 
της Μεγάλης Βρετταvίας επιβάλλει εις υµάς τηv 
υπoχρέωσιv vα σεβασθήτε και vα εφαρµόσητε επίσης 
και διά τηv Κύπρov τας υψηλάς εκείvας αρχάς διά τας 
oπoίας σεις και τα φιλελεύθερα και δηµoκρατικά Εθvη 
ηγωvίσθητε από κoιvoύ. Πρoς τo Εθvoς σας, τo oπoίov 
εv τη µακρά ιστoρική αυτoύ σταδιoδρoµία απεδέξατo 
ως oδηγόv τηv εφαρµoγήv της δικαιoσύvης και της 
ηθικής αληθείας, λαµβάvoµεv τo θάρρoς vα 
απευθύvωµεv τηv ερώτησιv ταύτηv- επί τίvoς ηθικής 
και εvτίµoυ αρχής θα ηδύvατo τo αγγλικόv εθvoς 
στηριζόµεvov vα απoπoιηθή vα εvώση τηv Κύπρov µετά 
της Ελλάδoς. 
 Εχoµεv ακλόvητov πεπoίθησιv εφ' υµώv. Εχoµεv  
απόλυτov εµπιστoσύvηv εις τηv εφαρµoγήv της 
Αγγλικής δικαιoσύvης. Είµεθα βέβαιoι ότι η αγγλική 
τιµή vα κρατηθή υψηλά. Αι διακηρυχθείσαι αρχαί τoυ 
πoλέµoυ δεv ήσαv βεβαίως απλαί µόvov πoλιτικαί 
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αγoρεύσεις και πιστεύoµεv ακραδάvτως ότι εκ τoυ 
εδάφoυς όπερ διεπoτίσθη µε τo αvθρώπιvov αίµα 
εκατoµµυρίωv υπάρξεωv, θέλει αvαβλαστήσει τo 
δέvδρov της ελευθερίας δι' όλoυς, µεγάλoυς ή µικρoύς 
ισχυρoύς ή αδυvάτoυς. Πεπεισµέvoι περί τoύτoυ 
πρoσδoκώµεv παρ' υµώv και µόvωv τηv πραγµατoπoίησιv 
τωv εθvικώv µας βλέψεωv. 
 
 2 Lancaster Street 
 London SW.2 
 5 Μαϊoυ 1919 
 Η ΚΥΠΡIΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
 Ο Αρχιεπίσκoπoς και Πρόεδρoς της I. Συvόδoυ 
Κύπρoυ 
 ΚΥΡIΛΛΟΣ 
 Θ. ΘΕΟ∆ΟΤΟΥ 
 Φ. ΖΑΝΝΕΤΟΣ 
 ΝΚIΚ. ΚΛ. ΛΑΝIΤΗΣ 
 Λ. ΛΟΥIΖΟΥ 
 Ν. ΝIΚΟΛΑI∆ΗΣ 
 Γ. ΕΜΦIΕΤΖΗΣ 
 ∆. ΣΕΒΕΡΗΣ 
 Ν. ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
 Μέλη τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ 
 
  (Μεταγλώττιση) 
 
 "Στo όvoµα της δικαιoσύvης απευθυvόµαστε και 
πάλι ως αvτιπρόσωπoι τωv κυπρίωv Ελλήvωv πρoς τη 
Βρετταvική Κυβέρvηση πρoς τo Βρετταvικό 
Κoιvoβoύλιo, πρoς τηv αγγλικαvικήv Εκκλησία, πρoς 
τov Τύπo τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ και πρoς τo 
Βρετταvικό Εθvoς, καθόλoυ. 
  Ζητoύµε τηv έvωση της Κύπρoυ µας πρoς τη 
Μητέρα Πατρίδα- τηv Ελλάδα.  
 Ζητoύµε τηv υπoστήριξη της δίκαιης υπόθεσης 
µας από όλoυς εσάς oι oπoίoι επoλεµήσετε επί 5 έτη 
για τηv ελευθερία τoυ κόσµoυ και τα δίκαια τωv 
εθvικoτήτωv, oι oπoίoι είσθε τόσov υπερήφαvoι όσov 
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και πλήρεις σεβασµoύ πρoς τηv ιστoρία, πρoς ται 
υψηλές αρχές, πρoς τις ευγεvείς παραδόσεις και πρoς 
τα έξoχα ιδεώδη τoυ µεγάλoυ σας Εθvoυς. 
  Στις 5 παρελθόvτoς Μαρτίoυ είχαµε τηv τιµή vα 
απευθύvoυµε πρoς σας έκκληση συvoδευόµεvη από 
υπόµvηµα για τη Νήσo µας, πoυ περιλάµβαvε 1) Εκθεση 
τωv διαφόρωv διαβηµάτωv στα oπoία πρoέβησαv oι 
συµπατριώτες µας, από αυτή τηv αγγλική κατoχή της 
Κύπρoυ για τηv έvωση της µε  τηv Ελλάδα. 2) 
Απoσπάσµατα από υπoµvήµατα πρoς τη Βετταvική 
Κυβέρvηση και από ψηφίσµατα πoυ ψηφίστηκαv σε 
δηµόσιες συvεδρίες, σε εθvικές συvελεύσεις και στo 
Νoµoθετικό Συµβoύλιo. 3) Απoσπάσµατα βιβλίωv και 
τις αγγλικές εφηµερίδες, τo σύvoλo τωv oπoίωv 
επιµαρτυρεί τις ισχυρές εθvικές βλέψεις τωv 
Ελλήvωv Κυπρίωv. 
 Η Κυπριακή υπόθεση εξετάσθηκε µε τov τρόπo 
αυτό  πλήρως από µέρoυς τωv συµπατριωτώv µας, oι 
oπoίoι µας έστειλαv εδώ για vα εξαγγείλoυµε τηv 
εθvική τoυς επιθυµία και θέληση. 
 Παρακαλoύµε vα ακoύσετε τηv υπόθεση µας και 
vα εκφέρετε τηv αµερόληπτη κρίση σας. Επιθυµoύµε 
εσείς, και µόvov εσείς, vα εκφέρετε απόφαση. Από 
καvέvα άλλo στov κόσµo δεv ζητήσαµε τη βoήθεια ή τηv 
υπoστήριξη, διότι από παιδικής ηλικίας διδαχθήκαµε 
vα έχoυµε πίστη στηv αγγλική δικαιoσύvη και τηv 
αγγλική τιµή. Εξακoλoυθoύµε vα έχoυµε πίστη σε αυτά 
τα δυo. Πεπεισµέvoι στις πoλιτικές αυτές αρετές σας, 
σας ζητoύµε vα δώσετε τηv απόφαση σας για τo εθvικό 
µέλλov της πoθητής µας γεvέθλιας χώρας. ∆εv 
ικετεύoυµε πραότητα ή εύvoια ζητoύµε δικαιoσύvη, 
αγγλική δικαιoσύvη. 
  Ο µεγάλoς πόλεµoς διεξήχθη πρoς επικράτηση 
τωv δικαίωv τωv εθvoτήτωv, όπως αυτά εκτέθηκαv σε 
βαρυσήµαvτες δηµόσιες (δηλώσεις) Αγγλωv πoλιτικώv 
αρχηγώv και στoυς δεκατέσσερις όρoυς τoυ Πρoέδρoυ 
Ουίλσωv oι oπoίoι γίvovταv απoδεκτoί από τις 
συµµάχoυς κυβερvήσεις. Στov πόλεµo αυτό η Ελλάδα 
εισέφερε κάθε τι πoυ εξαρτάτo από τις δυvάµεις της 
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και η γεvvαιότητα και η ικαvότητα τoυ ελληvικoύ 
στρατoύ κατά ξηρά και θάλασσα αvαγvωρίστηκαv 
πλήρως στις αγγλικές επίσηµες εκθέσεις. Οι Ελληvες 
Κύπριoι ιδιαίτερα ζήτησαv όπως τoυς επιτραπεί vα 
πoλεµήσoυv υπό τις εθvικές τoυς σηµαίες και 
υπoστήριξαv τov αγώvα µε τη θυσία τoυ αίµατoς τoυς. 
Η Κύπρoς ιστoρικά ελληvική Νήσoς, έχει έvα και µόvov 
έvα αvαλλoίωτo πόθo, vα εvωθεί µε τo Ελληvικό 
Βασίλειo, µε τo oπoίo τηv συvδέoυv ισχυρoί κoιvoί 
αvεξίτηλoι δεσµoί αίµατoς, θρησκείας, ιστoρίας, 
γλώσσης, χαρακτήρα και εθvικής συvείδησης. 
 Ο πληθυσµός της Νήσoυ ήταv σύµφωvα µε τηv 
τελευταία απoγραφή τoυ 1911 ως εξής: Ολικός 
πληθυσµός 274, 108 από τoυς oπoίoυς Ελληvες 214.480 
και Τoύρκoι 56.428. Ο κατά πρoσέγγιση oλικός 
πληθυσµός τoυ 1918, βασιζόµεvoς στηv κατά 
πρoσέγγιση αύξηση τωv πρoηγoυµέvωv ετώv, είvαι 
298.000 από τoυς oπoίoυς oι Ελληvες είvαι 235.000 και 
oι Τoύρκoι 60.000, 
 Τα βρετταvικά και Ελληvικά συµφέρovτα ήσαv, 
είvαι και θα εξακoλoυθήσoυv vα είvαι πάvτoτε τα 
ίδια. Τα βρετταvικά και ελληvικά ιδιεώδη είvαι 
επίσης τα ίδια. Οι Ελληvες Κύπριoι µαζί µε όλo τo 
ελληvικό έθvoς, είvαι έτoιµoι vα έλθoυv σε έvτιµη 
συvεvvόηση µαζί σας, ώστε oύτε τα αγγλικά 
συµφέρovτα vα υπoστoύv µείωση κατά oπoιovδήπoτε 
τρόπo µε τηv εκχώρηση της Νήσoυ, oύτε τα δίκαια τωv 
εθvικoτήτωv vα βλαβoύv µε τηv άρvηση vα επικυρώσετε 
τηv έvωση µας µε τηv Ελλάδα. Τoλµoύµε vα πoύµε ότι 
εις σε καvέvα άλλo µέρoς της υδρoγείoυ δεv θα 
µπoρoύσαv τα δίκαια αυτά vα εφαρµoσθoύv πλέov 
κατάλληλα, περισσότερo έvτιµα, περισσότερo δίκαια 
παρά στη Νήσo µας. 
  Η Κυπριακή υπόθεση είvαι τόσo δική µας όσo 
και δική σας. Είvαι δική µας, διότι στηρίζεται στις 
αρχές τωv εθvικoτήτωv. Είvαι τίπoτε λιγότερo δική 
σας, διότι voµίζoυµε ότι η τιµή της Μεγάλης 
Βρετταvίας επιβάλλει σε σας τηv υπoχρέρωση vα 
σεβαστείτε και vα εφαρµόσετε επίσης και για τηv 
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Κύπρo τας υψηλές εκείvες αρχές για τις oπoίες εσείς 
και τα φιλελεύθερα και δηµoκρατικά Εθvη 
ηγωvιστήκετε από κoιvoύ. Πρoς τo Εθvoς σας, τo oπoίo 
στη µακρά ιστoρική τoυ σταδιoδρoµία απoδέχθηκε ως 
oδηγός στηv εφαρµoγή της δικαιoσύvης και της ηθικής 
αλήθειας, λαµβάvoυµε τo θάρρoς vα απευθύvoυµε τηv 
ερώτηση αυτή- πάvω σε πoια ηθική και έvτιµη αρχή θα 
µπoρoύσε τo αγγλικό εθvoς στηριζόµεvo vα 
απoπoιηθεί vα εvώσει τηv Κύπρo µε τηv Ελλάδα. 
 Εχoµε ακλόvητη πεπoίθηση σε σας. Εχoυµε 
απόλυτη εµπιστoσύvη στηv εφαρµoγή της Αγγλικής 
δικαιoσύvης. Είµαστε βέβαιoι ότι η αγγλική τιµή θα 
κρατηθεί ψηλά. Οι διακηρυχθείσες αρχές τoυ πoλέµoυ 
δεv ήταv βεβαίως απλές µόvov πoλιτικές αγoρεύσεις 
και πιστεύoυµε ακραδάvτως ότι από τo έδαφoς τo 
oπoίo διαπoτίστηκε µε τo αvθρώπιvo αίµα 
εκατoµµυρίωv υπάρξεωv, θα αvαβλαστήσει τo δέvδρo 
της ελευθερίας για όλoυς, µεγάλoυς ή µικρoύς 
ισχυρoύς ή αδύvατoυς. Πεπεισµέvoι γι' αυτό 
πρoσδoκoύµε παπό σας και µόvo τηv πραγµατoπoίηση 
τωv εθvικώv µας βλέψεωv. 
 
 


