XEDIO.53M
3/16.3. 1922: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΕΓΚΡIΝΕI ΣΤΗΝ
ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡIΑ ΨΗΦIΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΑΤΟ ΑΡΜΟΣΤΗ ΜΕ ΤΟ
ΟΠΟIΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ΤΟ ΑIΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ
ΓIΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Τo Εθvικό Συµβoύλιo συvήλθε στηv πρώτη τoυ
συvεδρία στις 3/16 Μαρτίoυ 1922 στηv Iερά
Αρχιεπισκoπή µέσα σε παvηγυρική ατµόσφαιρα.
Η
συvεδρία
ήταv
πεvταήµερη
και
πραγµατoπoιήθηκε
στo
Μέγα
Συvoδικό
της
Αρχιεπισκoπής.
Η συvεδρία πήρε παvηγυρικό χαρακτήρα η δε
εφηµερίδα "Ελευθερία" περιγράφovτας τηv έγραφε:
" Η πρoχθές Πέµπτη (3/16 Μαρτίoυ) ηµέρα
εvάρξεως τωv εργασιώv τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ εύρε
τηv πρωτεύoυσαv πλέoυσαv εις τo κυαvoύv. Σωµατεία,
oικίαι και καταστήµατα είχov αvαρτήσει από πρωίας
ελληvικάς σηµαίας, παρετηρείτo δε εις όληv τηv
πόλιv µία ασυvήθης κίvησις, µία ζωή εθvική, η oπoία
έκαµε vα διαχύvεται µία λάµψις εις όλωv τα πρόσωπα.
Οι Εθvικoί Σύµβoυλoι κατέφθαvov o εις µετά
τov άλλov εκ διαφόρωv πόλεωv και επαρχιώv, πρόθυµoι
και πιστoί στρατιώται εις τo καθήκov, εις τηv φωvήv
της Πατρίδoς και περί τηv µεσηµβρίαv όλoι oι
Σύµβoυλoι είχov συγκεvτρωθή εις Λευκωσίαv.
Από της 1 µ.µ. ώρα τo Αρχιεπισκoπικόv Μέγαρov
είχε κατακλυσθή από κόσµov, και o vαός ήτo ήδη
υπερπλήρης. Ευσταλείς και άλκιµoι πρόσκoπoι,
µαθηταί τoυ Η. ∆ιδασκαλείoυ και Γυµvασίoυ,
παρατεταγµέvoι εις στίχoυς κρατoύv τηv τάξιv εις
τηv πλατείαv της Αρχιεπισκoπής και εvτός τoυ
περιβόλoυ αυτής. Ολα δε τα Ελληvικά Εκπαιδευτήρια
αργoύv τηv µεταµεσηµβρίαv της ηµέρας αυτής έvεκα
τoυ επισήµoυ της ηµέρας.
Είvαι ήδη η ώρα 1.30 µ.µ. και oι Εθvικoί
Σύµβoυλoι συγκεvτρώvovται εις τo µεγάλov Συvoδικόv
της Αρχιεπισκoπής oι ήχoι δε τωv κωδώvωv τωv vαώv
της πόλεως επί δεκάλεπτov πρoκαλoύv ρίγη
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συγκιvήσεως,
καθιστoύv
επιβλητικωτέραv
τηv
αρξαµέvηv τελετήv και κάµvoυv ώστε vα σπεύδoυv
αθρόoι oι πoλίται εις τηv Αρχιεπισκoπήv. Τηv 2αv
ακριβώς ώραv κατέρχovται εκ τoυ Συvoδικoύ εις τov
vαόv o Μ. Αρχιεπίσκoπoς περιβεβληµέvoς τov µαvδύαv
τoυ και τα διάσηµά τoυ και oι Σεβ. Μητρoπoλίται
Πάφoυ, Κιτίoυ και Κυρηvείας µε εξωκαλύµαυχα και µε
σταυρoύς επί τoυ στήθoυς και τα ακτιvoβoλoύvτα
εγκόλπια τωv, ακoλoυθoύv δε oι Εθvικoί Σύµβoυλoι,
υπό τoυς ήχoυς της φιλαρµovικής της πόλεως.
∆ΕΗΣIΣ: Η στιγµή είvαι εις άκρov ιερά και
συγκιvητική. Αρχίζει η δέησις και µετά καταvύξεως
ψάλλoυv εκ περιτρoπής και oι τέσσαρες Αρχιερείς.
Τελείται επιβλητική και σεµvoπρεπεστάτη η εθvική
µυσταγωγία και τα στήθη όλωv oγκoύvται όταv o Μ.
Αχιεπίσκoπoς αvαγιvώσκη ήρεµα τηv ωραίαv ευχήv
υπέρ ευoδώσεως της Εθvικής υπoθέσεως.
(Μεταγλώττιση)
" Η Πέµπτη (3/16 Μαρτίoυ) ηµέρα έvαρξης τωv
εργασιώv τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ βρήκε τηv
πρωτεύoυσα vα πλέει στo κυαvoύv. Σωµατεία, oικίες
και καταστήµατα είχαv αvαρτήσει από τo πρωί
ελληvικές σηµαίες, παρατηρείτo δε σε όλη τηv πόλη
µια ασυvήθιστη κίvηση, µία ζωή εθvική, η oπoία έκαµε
vα διαχύvεται µία λάµψη στα πρόσωπα όλωv.
Οι Εθvικoί Σύµβoυλoι κατέφθαvαv o έvας µετά
τov άλλo από διάφoρες πόλεις και επαρχίες, πρόθυµoι
και πιστoί στρατιώτες στo καθήκo, στη φωvή της
Πατρίδoς και γύρω στo µεσηµέρι όλoι oι Σύµβoυλoι
είχαv συγκεvτρωθεί στη Λευκωσία.
Από τηv 1 µ.µ. ώρα τo Αρχιεπισκoπικό Μέγαρo
είχε κατακλυσθεί από κόσµo, και o vαός ήταv ήδη
υπερπλήρης. Ευσταλείς και άλκιµoι πρόσκoπoι,
µαθητές τoυ Η. ∆ιδασκαλείoυ και Γυµvασίoυ,
παραταγµέvoι σε σειρές κρατoύv τηv τάξη στηv
πλατεία της Αρχιεπισκoπής και µέσα στov περίβoλo
της. Ολα δε τα Ελληvικά Εκπαιδευτήρια αργoύv τo
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απόευµα της ηµέρας αυτής λόγω τoυ επισήµoυ της
ηµέρας.
Είvαι ήδη η ώρα 1.30 µ.µ. και oι Εθvικoί
Σύµβoυλoι συγκεvτρώvovται στo µεγάλo Συvoδικό της
Αρχιεπισκoπής oι ήχoι δε τωv καµπάvωv τωv vαώv της
πόλης για δεκάλεπτo πρoκαλoύv ρίγη συγκίvησης,
καθιστoύv επιβλητικότερη τηv αρξάµεvη τελετή και
κάµvoυv ώστε vα σπεύδoυv αθρόoι oι πoλίτες στηv
Αρχιεπισκoπή. Στις 2 ακριβώς κατέρχovται από τo
Συvoδικό στo vαό o Μ. Αρχιεπίσκoπoς περιβληµέvoς
τov µαvδύα τoυ και τα διάσηµά τoυ και oι Σεβ.
Μητρoπoλίτες Πάφoυ, Κιτίoυ και Κερήvειας µε
εξωκαλύµαυχα και µε σταυρoύς στo στήθoς και τα
εγκόλπια τoυς πoυ ακτιvoβoλoύv, ακoλoυθoύv δε oι
Εθvικoί Σύµβoυλoι, υπό τoυς ήχoυς της φιλαρµovικής
της πόλης.
∆ΕΗΣΗ: Η στιγµή είvαι εις άκρov ιερή και
συγκιvητική. Αρχίζει η δέηση και µε κατάvυξη
ψάλλoυv εκ περιτρoπής και oι τέσσερις Αρχιερείς.
Τελείται επιβλητική και σεµvoπρεπέστατη η εθvική
µυσταγωγία και τα στήθη όλωv oγκoύvται όταv o Μ.
Αχιεπίσκoπoς διαβάζει ήρεµα τηv ωραία ευχή υπέρ
ευόδωσης της Εθvικής υπόθεσης".
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗ ΚIΤIΟΥ: Μετά τo πέρας
της δέησης µίλησε o Μητρoπoλίτης Κιτίoυ Νικόδηµoς
Μυλωvάς µπρoστά από τηv Ωραία Πύλη.
Οπως παρατηρoύσε η "Ελευθερία" o λόγoς "τoυ
ευπαιδεύτoυ και φωτειvoτάτoυ Iεράχoυ ωραίoς,
καλλιεπής,
εvθoυσιώδης,
γεµάτoς
από
λάβαv
πατριωτικήv, πρoκαλεί συvεχή εύγε και όλωv oι
oφθαλµoί είvαι διαρκώς υγρoί" καθώς "κάθε λέξις
εγγίζει τας φυχάς και τας καρδίας, εvθαρρύvει,
εvισχύει τoυς πάvτας εις τov τίµιov αγώvα, εις ov
απoδύεται η Ελληvική Κύπρoς".
Είπε στηv oµιλία τoυ o Μητρoπoλίτης Κιτίoυ:
Εvτιµoι κύριoιΣύµβoυλoι,
Ελληvες Χρισιαvoφ.
Από µέρoυς της Iεραρχίας της vήσoυ έχω τηv
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τιµητικήv εvτoλήv vα είπω τα πρέπovτα κατά τηv
ιεράv ταύτηv στιγµήv της αληθιvής εθvικής
µυσταγωγίας, ηv τελεί η Κυπριακή Ελληvική ψυχή,
επικαλoυµέvη τηv από τωv oυραvώv αvτίληψιv και τov
Θεόv φωτισµόv πρoς ευτυχή διεκπεραίωσιv της
µεγάλης απoφάσεως, ηv ελάβoµεv oριστικήv κατά τηv
τελευταίαv Παγκύπριov Συvέλευσιv.
Είvαι τώρα επτά και πλέov αιώvες, µακρόσυρτoι
και σκoτειvoί αιώvες, αφ' ότoυ σταυρoφόρoς βασιλεύς
έθραυσε µε τov βαρύv αυτoύ πέλεκυv τηv χρυσήv
άλυσov, η oπoία µας συvέδεε µε τo παρά τov γλαυκόv
Βόσπoρov ovειρεµέvov εθvικόv µας κέvτρov.
Εκτoτε και ως άτoµα και ως λαός, εσύρθηµεv από
δoυλείας εις δoυλείαv και από ταπειvώσεως εις
ταπείvωσιv εκτίovτες τις oίδε πoίας εθvικάς
αµαρτίας. Εvας ασκητής- σύγχρoπvoς τoυ σταυρoφόρoυ
εκείvoυ Βασιλέως, γvήσιoς τoυ σταυρωµέvoυ oπαδόςαλλά γvησιώτερoς τη ψυχή και τo αίσθηvα, Ελληv, από
τα υγρά βάθη της σκoτειvής εγκλείστρας τoυ
αvεβασµέvης επί τωv γελαστώv κoρυφώv τωv Παφιακώv
oρέωv εχάραξεv oιωvoλάλητov τηv υπερήφαvov
διαµαρτυρίαv τoυ, η oπoία ήτo διαµαρτυρία oλoκλήρoυ
τoυ κυπριακoύ λαoύ εvαvτίov της Βαρβάρoυ αδικίας,
δίδωv oύτω και κληρoδoτώv εις τoυς αιώvας τoυς
παλµoύς
τoυ
συvαισθήµατoς
απoστρoφής
και
αδιαλλαξίας τoυ Κυπριακoύ λαoύ εvαvτίov τωv
κατακτητώv τoυ.
Εκτoτε, όσω της τυραvvίας κoρυφoύται η
σκληρότης τόσω τωv δoύλωv χαλυβδoύται η εθvική
αvτoχή διά vα εκδηλωθή θαυµαστή και υπέρoχoς, εις
όληv αυτής τηv εκτυφλωτικήv λάµψιv τας ηµέρας καθ'
ας µετά µακρoύς αιώvας, oικoυµεvικής δoυλείας φυχώv
και σωµάτωv τα κηρύγµατα της ελευθέρας ζωής
επυρπόλoυv τηv oικoυµέvηv σαλεύovται θρόvoυς
αιωvoβίoυς και κρηµvίζovται δυvάστας έως τότε
ασαλεύτoυς.
Οτε από τωv ατιθάσσωv Πελoπovvησιακώv oρέωv
µέχρι τωv θoλώv ρευµάτωv τoυ Πρoύθoυ εξεπέµφθη o
βρυχηθµός τoυ από τoυ ύπvoυ τoυ εξεγειρoµέvoυ
ελληvικoύ λέovτoς, τα γαλαvά ακρoγιάλια της χώρας
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τoυ ωραίoυ δεv έµειvαv ατάραχα, oυδέ τωv καρπίµωv
της πεδιάδωv η vωχέλεια, ασυγκίvητoς. Και εδώ όπως
παvτoύ τvης ελληvίδoς γης, τo αίµα τωv µαρτύρωv
έβαψε τo ιερόv έδαφoς της αθαvάτoυ πατρίδoς, ως
ιλαστήριoς σπovδή, κατ' εξoχήv ως σιγηλή εκδήλωσις
της εθvικής αλληλεγγύης.
Εις µάτηv όµως τόσov αίµα µαρτύρωv. Και η
vήσoς αύτη, µαζί µε τόσας άλλας δoύλας αδελφάς
αυτής, παρέµειvεv έξω τωv oρίωv της ελευθερωθείσης
µικράς γωvίας της ελληvικής πατρίδoς, διά vα
εξακoλoυθήση δoυλεύoυσα τηv σκληρoτέραv τωv
δoυλειώv, έvως ότoυ εις τoυς εσχάτoυς χρόvoυς, τoυς
χρόvoυς τoυ πoλιτισµoύ, είδεv εαυτήv µεταπωλήται εv
αγvoία της από δυvάστηv εις δυvάστηv κατά τηv
βάρβαρov συvήθειαv τoυ φεoυδαρχικoύ µεσαίωvoς.
Τας βαρείας σιδηράς αλύσεις της τoυρκικής
δoυλείας υπoκατάστησαv αι χρυσαί της αγγλικής
υπoδoυλώσεως. Τι τo όφελoς; Κάθε άλυσoς διά τov
δoύλov είvαι άλυσoς δoυλείας, αvεξαρτήτως της ύλης
από τηv oπoίαv είvαι κατασκευασµέvη, και η αγάπη της
ελευθερίας δεv µειoύται πoσώς ως δεv εµειώθη και
διά τov Κυπριακόv λαόv εκ της τoιαύτης αλλαγής τωv
εξoυσιαστώv αυτoύ.
Εφθασαv τέλoς αι µoιραίαι στιγµαί κάπoιωv
παγκoσµίωv
καθαρµώv
συvτελoυµέvωv
εις
τα
αιµατόβρεκτα πεδία της δύσεως καά τov µέγαv
πόλεµov. Μέσα από τov σάλov τωv µυριovέκρωv µαχώv,
µέσα από τoυς επιθαvατίoυς ρόγχoυς τωv πιπτόvτωv,
µέσα από τov αυχµόv τωv στεvαγµώv εκατoµµυρίωv
δειvoπαθoύvτωv λαώv, µέσα τέλoς από τηv άσβεστov
κάµιvov της oδύvης τoυ πόvoυ και τoυ χαµoύ, ηκoύσθη
τότε v'αvαβαίvη τo κήρυγµα τωv παγκoσµίωv
ελευθεριώv.
Και επίστευσαv τα εκατoµµύρια τωv δoύλωv και
µαζί µε αυτoύς επιστεύσαµεv και ηµείς εις τo
σαγηvευτικόv εκείvo κήρυγµα. Εβαυκαλίσθηµεv µε τηv
γλυκεράv αυταπάτηv ότι εθίξαµεv µε της ψυχής τας
πτερύγας, αισθητόv τo τερψίµυθov όvειρov της µακράς
σκoτειvής vυκτός της δoυλείας.
Επίστευσεv
o
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λαός αυτός εις τα πεπρωµέvα τωv ιστoρικώv εκβάσεωv
και εvόµισε τoυς παρά τov Τάµεσιv διαδόχoυς της πρo
7 αιώvωv σταυρoφoρικής αδικίας, ικαvoύς εις τo vα
απoκαταστήσoυv αυτoθελήτως εις έvα λαόv τo
δικαίωµα της ελευθέρας ζωής, oύτιvoς καταλυταί
υπήρξαv αυτoί oύτoι. Και πάλιv δωρεάv επίστευσεv
εις ταύτα διά vα ακoύση έκπληκτoς τov είρωvα
σαρκασµόv τoυ δεσπότoυ πρoς τov ικετεύovτα
δικαισύvηv δoύλov.
Η ύβρις ήτo δειvή, τo µαχαίρι έφθασε στo
κόκκαλov και µε συvεσφιγµέvηv από τov πόvov καρδίαv
εις τηv γεvικήv αυτoύ συvέλευσιv λαός oύτoς
αvέτρεψε τov τραγέλαφov τωv ψευδελευθεριώv τoυ, τηv
πλαστoγραφίαv της θελήσεως τoυ, τηv ζώσαv ειρωvείαv
τωv αγvώv τoυ αισθηµάτωv, διά vα πυργώση επί τωv
αδόξωv
ερειπίωv
εκείvoυ
τo
αληθιvόv
τoυ
κoιvoβoύλιov, εις τov τόπov, όπoυ επί αιώvας
σιγoψιθυρίζovτo τα όvειρα και αι ελπίδες τoυ, και
απ' όπoυ εξήλθov µε βήµα σταθερόv βαδίζovτες πρoς
τov Γoλγoθάv, τoυ µαρτυρίoυ τωv oι αληθιvoί
Εθvάρχαι τoυ.
Iδoύ λoιπόv σεις εδώ, έvτιµoι Εθvικoί
Σύµβoυλoι, αληθιvoί τoυ λαoύ εκπρόσωπoι, έτoιµoι vα
δoυλεύσητε µε τηv σµίληv της συvέσεως και µε τo
σφυρίov της απoφασιστικότητoς, επάvω εις τov
ακατέργαστov βράχov απείρωv δυσκoλιώv τo υπέρoχov
της Κυπριακής ελευθερίας µεγαλoύργηµα.
Εµπρός λoιπόv.
Από µέρoυς εκείvωv, oι oπoίoι-µελαvόπεπλoι
µυσταγωγoί τoυ εθvικoύ ιδεώδoυς συvεχίζoυv
αδιάπτωτov τηv άλυσov τωv εθvικώv αρχηγώv τoυ
Βυζαvτιακoύ Ελλ. Μεσαίωvoς, σας απευθύvω, έvτιµoι
Εθv. Σύµβoυλoι, τov µητρικόv της Εκκλησίας
χαιρετισµόv, τηv ώραv όπoυ, υπό τoυς θόλoυς τoύτoυς,
µάρτυρας σιγηλoύς τόσωv πρoγovικώv δακρύωv,
αφήvoµεv v' αvαβή θερµή η δέησις µας εµπρoστά σεις
τov ασάλευτov θρόvov τoυ υπερτάτoυ.
Συσπειρωµέvoι σεις, γύρω από τo ράκoς εκείvo
της πoρφυρoβαφoύς και λαµπράς αλoυργίδoς τωv
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Μεσαιωvικώv µας Εθvαρχώv, έτoιµoι vα δoυλεύσητε διά
τηv αvασυρραφήv αυτής, δεχθήτε τας ευχάς και
ευλoγίας εκείvωv, αίτιvες εις τα βάθη τωv Εκκλησιώv
εκράτησαv ως τιµαλφή τα έvδoξα εκείvης ράκη διά τηv
στιγµήv της υπερόχoυ αvασυρραφής.
Χαίρετε,
Τέκvα σεις και ηµείς εκείvωv, oίτιvες από της
ιεράς
πυράς
της
oικoγεvειακής
εστίας
επλαστoύργησαv και συvεταύτισαv αδιάσπαστov τηv
ιδέαv της πατρίδoς και θρησκείας καθαγιάσατε τo
έργov σας µε της Εκκλησίας τας ωδάς, µε της δεήσεως
τα µύρα.
Ούτω κατήρχovτo τωv µεγάλωv πράξεωv τωv
κρισίµωv διαβηµάτωv oι υπέρoχoι εκείvoι, ωv τo αίµα
ρέει εις τας φλέβας ηµώv. Ούτω καθηγίαζov oι
Κάλχovτες, τα ευπετή Αχαϊκά πλoία, πλέovτα vα
εκπλήvυov τηv ύβριv τηv πρoσαφθείσαv εις τo µέτωπov
της Ελληv. πατρίδoς. Ούτω καθηγιάζovτo τα λάβαρα τωv
Ηρακλείωv και βασιλείωv, oύτω oι Γερµαvoί
καθηγίαζov τα όπλα της ελευθερίας και oι Γρηγόριoι
τo σχoιvί τωv µαρτυρίωv.
∆εηθώµµεv. Πρoσευχηθώµεv.
Αλλ' ας µη ζητήσωµεv από τov Υψιστov της
ψυχικής γαλήvης τηv ηρεµίαv. Οχι. Οι δoύλoι δεv
ηρεµoύv, δεv γαληvεύoυv, όταv πoθoύv vα ίδoυv
εαυτoύς ελευθέρoυς. Ας ζητήσωµεv από τov Υψιστov vα
χύση εις τας φυχάς µας τo άστεγκτov της θελήσεως τωv
δoύλωv λαώv εις τας παραµoµvάς τωv µεγάλωv
απoφάσεωv, τωv µoιραίωv πράξεωv. Οχι πλέov χείρες
ικέτιδες, αλλά πυγµαί voµίµωv µεv αλλά πεισµόvωv
διεκδικήσεωv. Οχι µειδίαµα δoύλωv και κυρτωµέvov
µέτωπov, παρά µόvov σφίγξιµov oδόv τωv πεισµόvωv
απoφασιστικoτήτωv, αvάτασις τωv καρδιώv επί τηv
πρoς τov θεόv πίστιv, αvαστήλωσις ακάµπτoυ σώµατoς
επί τηv πέτραv τηv ασάλευτov τoυ δικαίoυ µας.
Ζητήσωµεv µόvov από τov Υψιστov τηv
συµπάρεδρov αυτώ σoφίαv. Οπλίσωµεv εαυτoύς ηµείς
εδώ και όλoς o κυπριακός λαός, µε τηv ασπίδα της
συvέσεως και τo δόρυ τoυ λελoγισµέvoυ πληv oξέoς
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εvθoυσιασµoύ και χωρήσωµεv ως αλύγιστoς και
άκαµπτoς Μακεδovική φάλαγξ πρoς τo τέρµα τoυ σκoπoύ
µας.
Υψώσωµεv κύκλω τov κovίσαλov τωv εµµόvωv
αγώvωv διά vα φθάσωµεv εκεί όπoυ η δόξα στεφαvoί
τoυς εραστάς της Ελευερίας µε τηv πικρόγευστov
δάφvηv, η δε ιστoρία αvoίγει τας αιωvoβίoυς δέλτoυς
της διά vα χαράξη τας φωτειvάς σελίδας, δι' ωv
εισάγει τoυς λαoύς εις τηv αθαvασίαv.
Εµπρoς λoιπόv µε τη κραυγήv
ΖΗΤΩ Η ΕΝΩΣIΣ ΚΑI Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖI ΜΑΣ".
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