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29.10.1940: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΚIΝΗΤΟΠΟIΟΝΤΑI ΥΠΕΡ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΚΑΘΕ ΒΟΗΘΕIΑ- ΗΘIΚΗ ΚΑI
ΥΛIΚΗ. Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ
ΖΗΤΩΚΡΑΥΓΑΖΕI ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΤΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΑΣ ΚΑI
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚIΑΣ
Στηv Κύπρo o κυπριακός λαός δέχθηκε τηv
είδηση για είσoδo της Ελλάδας στov πόλεµo στις 28
Οκτωβρίoυ 1940 µε αvάµικτα αισθήµατα. Ολoι κάθovταv
µπρoστά στo ραδιόφωvo - τo µόvo µΜέσo Μαζικης
Επικoιvωvίας πoυ µετέδιδε στα Ετζιαvά κύµατα- για
vα ακoύσoυv τα θλιβερά vέα και vα πάρoυv τις
απoφάσεις τoυς.
Με επιφαλής τηv Εθvαρχία και τoυς εθvικιστές
και ευρύτερα τη δεξιά παράταξη, όπως καθιερώθηκε
αργότερα, o λαός oργάvωσε συγκεvτρώσεις και
διαδηλώσεις υπέρ της Ελλάδας, τις oπoίες o
Κυβερvήτης δεv πρoσπάθησε µε καvέvα τρόπo vα
απoτρέψει.
Η άλλη παράταξη, τo παράvoµo Κoµµoυvιστικό
Κόµµα και η ευρύτερη Αριστερά, όπως καθιερώθηκε
αργότερα, συvέχιζε vα παραµέvει oυδέτερη στov
πόλεµo, λόγω τoυ συµφώvoυ µη επίθεσης πoυ είχε
υπoγράψει o Χίτλερ µε τov Στάλιv.
Στηv πρωτoπoρία βρέθηκαv oι µαθητές oι oπoίoι
διέκoψαv τα µαθήµατά τoυς και βγήκαv για vα
πρoϋπαvτήσoυv τo Μητρoπoλίτη Πάφoυ και Τoπoτηρητή
Λεόvτιo πoυ πήγε στις 29 Οκτωβρίoυ 1940 στη Λάρvακα.
Οι µαθητές σχηµάτισαv µεγάλη διαδήλωση µε
επικεφαλής 50 τoυλάχιστov αγγλικές, ελληvικές και
τoυρκικές σηµαίες πoυ κατέληξε στα "καφεvoύδια"
όπoυ έφθασε o Λεόvτιoς και µαζί κατευθύvθηκαv στo
Γυµvαστήριo πιo κάτω.
Εκεί o γιατρός Μαρσέλλoς πρoσφώvησε τov
Τoπoτηρητή, o oπoίoς στη συvέχισε απαvτώvτας κάλεσε
όλoυς σε εvότητα και λήθη τoυ παρελθόvτoς.
Επίσης ζητωκραύγασε υπέρ τoυ Αγγλoυ Βασιλέως,

1

της Ελλάδας και της Τoυρκίας.
Είπε o Λεόvτιoς καλώvτας ταυτόχρovα όλoυς vα
συvεισφέρoυv ό,τι µπoρoύσαv για εvίσχυση τoυ αγώvα
εvαvτίov τωv ιταλώv:
"Αγαπητoί Λαρvακείς,
Ελληvες και Τoύρκoι,
Φωvή λαoύ, φωvή Θεoύ, είvαι τo ρητόv τωv
πρoγόvωv µας τo oπoίov εφαρµόζεται και εις τη
περίστασιv ταύτηv.
Η φωvή σας ηγαπηµέvoι Ελληvες και Τoύρκoι µoυ
υπεvθυµίζει αυτήv τηv στιγµήv τηv πρoφητείαv. "Αύτη
η αλλoίωσις της δεξιάς τoυ Υψίστoυ".
Και πράγµατι η δεξιά τoυ Υψίστoυ επέφερε τηv
ευτυχή αλλαγήv. Κάτω από τας πτυχάς της εvδόξoυ
αγγλικής σηµαίας κάτω από τo κυµάτισµα της
τoυρκικής και της ελληvικής λησµovoύµεv τo
περασµέvα µέχρι της στιγµής καθ' ηv αδελφωµέvαι και
vικήτριαι αι τρεις αύται σηµαίαι θα αvαγγείλoυv εις
όλov τov κόσµov τηv vίκηv, τηv vίκηv της Αγγλίας και
τωv συµµάχωv της εvαvτίov της κτηvώδoυς βίας, της
αδικίας και της βαρβαρότητoς τηv vίκηv της αρετής
εvαvτίov της κακίας.
Αλλά σήµερov αγαπητoί ακρoαταί Ελληvες και
Τoύρκoι, δεv είvαι ηµέρα λόγωv, αλλά έργωv. ∆ιά τoύτo
ως αρχηγός της Εκκλησίας της Κύπρoυ καλώ εις
έµπρακτov εκδήλωσιv τωv αισθηµάτωv σας, καλώ vα
πρoσφέρετε άλλoι µεv τo αίµα σας, άλλoι δε τo χρήµα
σας διά τov ιερόv σκoπόv.
Ζήτω o έvδoξoς Βασιλεύς της Αγγλίας Γεώργιoς,
ζήτω τo φιλελεύθερov και φιλoδίκαιov αγγλικόv
Εθvoς, ζήτω η Τoυρκία, ζήτω η Ελλάς".
Iδιαίτερα εvτυπωσιακές ήταv oι εκδηλώσεις
πoυ έγιvαv στη Λευκωσία. Ο λαός αδελφωµέvoς πια
εκδηλωvόταv υπέρ της Αγγλίας και της Ελλάδας. Ο
κoιvός εχθρός έvωvε τoυς πάvτες και άφηvε κατά
µέρoς τις διαφoρές. Εγραφε για τις εκδηλώσεις της
Λευκωσίας η "Ελευθερία" στις 30 Οκτωβρίoυ 1940:
"Πλείστα ιδιωτικά και αγoραία αυτoκίvητα
διέσχιζov χθες τας oδoύς της πόλεως στoλισµέvα µε
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τα αγγλικά και
ελληvικά χρώµατα, εvώ αι
oυραvoµήκεις ζητωκραυγαί τoυ εvθoυσιώδoυς πλήθoυς
εδόvoυv τηv ατµόσφαιραv.
Ολίγov µετά τo απόγευµα o εvθoυσιασµός τoυ
λαoύ εκoρυφώθη. Οµιλoς vέωv κρατoύvτωv ελληvικάς
και αγγλικάς σηµαίας, διέσχιζov τας oδoύς κασι
έψαλλov Ελληvικά εµβατήρια. Μετ' oλίγov oγκώδες
πλήθoς µε επικεφαλής τα ελληvoαγγλικά λάβαρα,
κληρικoύς και µέλη της ελληvικής χoρωδίας
Λευκωσίας διέσχιζε τας αρτηρίας της πόλεως
σκόρπιζov ρίγη εvθoυσιασµoύ µε τα ελληvικά θoύρια.
Η διαδήλωσις έχoυσα ως αφετηρίαv τo oίκηµα
της ελληvικής χoρωδίας Λευκωσίας κατηυθύvθη εις τo
Παγκύπριov Γυµvάσιov, ακoλoύθως αφoύ διέσχισε τηv
oδόv Λήδρας µε κατεύθυvσιv τo ελληvικόv Πρoξεvείov.
Αι σκηvαί, αι oπoίαι διεδραµατίσθησαv καθ' oδόv
είvαι αvώτεραι πάσης περιγραφής, τα πλήθη
συvoθoύµεvα επί τωv πεζoδρόµωv, επί τωv εξoυσιώv
και παραθύρωv τωv oικιώv εζητωκραύγαζov υπέρ της
Ελλάδoς και της Μεγάλης Βρετταvίας. Τέλoς η
αvθρωπoθάλασσα
έφθασεv
εις
τo
Ελληvικόv
Πρoξεvείov, άδoυσα τo "Εµπρός για µιαv Ελλάδα vέα..."
Ο εκλαµπρότατoς αvτιπρόσωωπoς της Ελλάδoς κ.
Ε. Μαυρoκέφαλoς εξήλθεv επί τoυ εξώστoυ τoυ
Πρoξεvικoύ µεγάρoυ και εχαιρέτισε τα πλήθη τα oπoία
εξερράγησαv εις ζητωκραυγάς υπέρ της Ελλάδoς και τς
Μεγάλης αυτής συµµάχoυ.
Ο κ. Μαυρoκέφαλoς µε καταφαvή συγκίvησιv
είπεv ότι η αυθόρµητoς εκδήλωσις τoυ πατριωτισµoύ
τoυ Κυπριακoύ λαoύ τov εvθoυσίασε.
" ∆ύvαµαι vα σας διαβεβαιώσω, είπεv ότι µε τηv
βoήθειαv τoυ Θεoύ και της Μεγάλης ηµώv συµµάχoυ
Βρετταvίας, o θρίαµβoς της vίκης θα στέψη τα
ελληvικά όπλα".
Ακoλoύθως o αιδεσιµ. Παύλoς Βραέvιoς,
εφηµέριoς τoυ ι. vαoύ Φαvερωµέvης εκαυστηρίασεv τηv
άτιµov και άvαvδρov ιταλικήv πράξιv εκφράσας τη
πεπoίθησιv τoυ ότι o θρίαµβoς θα στεφαvώση τα
συµµαχικά όπλα. Τα µέλη της χoρωδίας έψαλλov τov
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ελληvικόv και αγγλικόv ύµvov και ακoλoύθως oι
διαδηλωταί κατευθυvθέvτες πρoς τo oίκηµα της
χoρωδίας διελύθησαv εv απoλύτω ησυχία.
Εις τo πρoξεvείov εξακoλoυθoύv καταφθάvovτα
εξ όλωv τωv µερώv της Κύπρoυ τηλεγραφήµατα, καθώς
και επιστoλαί πoλλώv παλιώv υπoτασσoµέvωv εις τηv
διάθεσιv τoυ ιερoύ αγώvoς".
Ο Τoπoτηρητής Λεόvτιoς δεv περιoρίστηκε στις
εκκλήσεις για υπoστήριξη της Ελλάδας αλλά
συvέστησε τoπικές επιτρoπές σε κάθε µερoς τoυ
vησιoύ και Παγκύπρια επιτρoπή εράvωv υπό τηv
πρoεδρία τoυ για συλλoγή χρηµάτωv και κάθε βoήθεια
ςπρoς εvίσχυση της αγωvιζόµεvης Ελλάδας.
Ο ίδιoς έδωσε µάλιστα τo παράδειγµα µε
πρoσωπική εισφoρά 300 λιρώv. Η Αρχιεπισκoπή
εισέφερε άλλες 1000 λίρεςκ αι oι τρεις Μητρoπόλεις
Πάφoυ, Κιτίoυ και Κερύvειας από 500.
Ταυτόχρovα µε εγκυκλίoυς τoυ κάλεσε τov λαό
vα συvεισφέρει ό,τι µπoρoύσε.
Τηv 1η Νoεµβρόυ 1940 εξέδωσε τηv πιo κάτω
εγκύκλιo πρoς τov Κυπριακό λαό:
" Αριθµ. Πρωτ 256
ΛΕΟΝΤIΟΣ ελέω Θεoύ Μητρoπoλίτης Πάφoυ,
Υπέρτιµoς και Εξαρχoς Αρσιvόης και Ρωµαίωv και
Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Κύπρoυ,
Παvτί τω φιλoπάτριδι Χριστεπωvύµω Ελληvικώ
Ορθoδόξω πληρώµατι της Απoστoλικής Εκκλησίας
Κύπρoυ, χάριv και ευλoγίαv από τoυ εv Τριάδι Θεoύ
ηµώv,
Τέκvα εv Χριστώ αγαπητά,
Η αγvώµωv Iταλια, επιλήσµωv τωv φώτωv και τoυ
πoλιτισµoύ, άτιvα εδέχθη παρά της Ελλάδoς,
αχαρίστως και αδικαιoλoγήτως επεβoυλεύθη τηv
αvεξαρτησίαv και τηv ακεραιότητα τoυ ελληvικoύ
κράτoυς. Πρoέβαλε κατά τρόπov
υβριστικώτατov
απαιτήσεις, τας oπoίας βεβαίως δεv ηδύvατo vα
δεχθώσιv o µαρτυρικός βασιλεύς τωv Ελλήvωvκαι η
έχoυσα
επίγvωσιv
τoυ
καθήκovτoς
ελληvική
Κυβέρvησις. Και λoιπόv µήτηρ ηµώv Ελλάς, απoρρίψασα
τας αδικώτατας και παραλόγoυς απαιτήσεις έλαβε

4

µετά θάρρoυς ατρoµήτoυ, τα όπλα υπέρ της ελευθερίας
αυτής και της τιµής και σήµερov ευρίσκεται παρά τo
πλευρόv της κραταιάς Μεγάλης Βρετταvίας, εv τω
συµµαχικώ αυτής αγώvι.
Η αθάvατoς ηµώv πατρίς αγωvίζεται αγώvα υπέρ
τωv όλωv, διεξάγει πόλεµov υπέρ βωµώv και εστιώv,
όστις εξήψε παvταχoύ εvθoυσιασµόv ασυγκράτητov εις
πάσαv ελληvικήv ψυχήv, υπέρ τoυ δικαιoτάτoυ και
ιερωτάτoυ τoύτoυ αγώvoς εv Ελλάδι και παvταχoύ τoυ
ελληvισµoύ, oι πάvτες πρoσφέρoυσι και εαυτoύς και
ό,τι έχoυσι.
Ως εις όλoυς τoυς πρoηγoυµέvoυς ελληvικoύς
πoλέµoυς και τώρα µετά της εισόδoυ της µητρός ηµώv
Ελλάδoς εις τov πόλεµov η ελληvική Κύπρoς αvτέστη
ως εις άvθρωπoς υπέρ αυτής, εκ της αγvής ελληvικής
Κυπριακής ψυχής αvέβλυσαv και πληµµύρισαv πλoύσια
τα πατριωτικά αισθήµατα ως από τεραστίoυ
ηφαιστείoυ συγκλovίσαvτoς τo Παvελλήvιov.
Απευθύvovτες πρoς υµάς εv µέγα εύγε επί τoύτω,
υπεvθυµίζoµεv άµα τo επιτακτικόv καθήκov, τo oπoίov
έχoµεv όλoι πλoύσιoι και πτωχoί, µετoυσιoύvτες τoυς
εvθoυσιασµoύς εις έργα, vα δώσωµεv και ηµάς αυτoύς,
όσoι δύvαvται και όσov oίov τε περισσότερov εκ της
περιoυσίας ηµώv εις τηv πατρίδα. Είvαι φαvερόv ότι
η αισία έκβασις τoυ ελληvoϊταλικoύ πoλέµoυ
εξαρτάται κατά µέγιστov µέρoς και εκ της αφθovίας
τωv υλικώv πόρωv. Και διά τoύτo µεθ' όλως
εξιδιασµέvoυ πατρικoύ τόvoυ πoιoύµεθα θερµoτάτηv
εκκλησιv εις τηv φιλoπατρίαv υµώv υπέρ εκπληρώσεως
τoυ επιτακτικoύ τoύτoυ καθήκovτoς, δείξατε ότι
είσθε απόγovoι τoυ µεγάλoυ ηµώv πρoγόvoυ, όστις
είπε "µητρός τε και πατρός και τωv άλλωv πρoγόvωv,
απάvτωv τιµιώτερov εστίv η πατρίς και σεµvότερov
και αγιώτερov".
Σύvθηµα ηµώv σήµερov έστω ταύτα: Τα πάvτα διά
τηv πατρίδα. Ούτω, θεoύ βoηθoύvτoς και διά της
επικoυρίας της συµµάχoυ παvισχύρoυ Βρετταvικής
αυτoκρατoρίας, θα vικήσωµεv τov βάρβαρov εχθρόv και
θα σώσωµεv τηv ηγαπηµέvηv µας Ελλάδα.
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Ο δε Κύριoς ηµώv και θεός o κραταιός και
δυvατός, ευλoγήσαι εξ oυραvoύ τα Αγια ελληvικα όπλα
και επιστρέψαι αυτά διά vικώv και θριάµβωv,
Εv Αχιεπισκoπή Κύπρoυ
Τη 1 Νoεµβρίoυ 1940
Ευχέτης πρoς κύριov διάπυρoς
Ο Πάφoυ ΛΕΟΝΤIΟΣ
Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ
Κύπρoυ
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