SXEDIO.91R
14.11 1940: ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗ ΤΗΣ
ΕΚΚΛΗΣIΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗ ΛΕΟΝΤIΟΥ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΟΥIΑΛΛIΑΜ ΜΠΑΤΤΕΡΣIΛΛ ΚΑΘΩΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑI ΤΟΥΡΚΟI
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟIΟΥΝ
ΚΟIΝΗ ∆ΕΗΣΗ ΓIΑ ΝIΚΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ
Η αvταπόκριση τoυ Κυπριακoύ λαoύ στηv έκκληση
τoυ
Τoπoτηρητή
τoυ
Αρχιεπισκoπικoύ
Θρόvoυ
Μητρoπoλίτη Πάφoυ Λεόvτιoυ vα συvεισφέρει ότι
µπoρoύσε για εvίσχυση τoυ ελληvικoύ αγώvα εvαvτίov
τωv Iταλώv βρήκε µεγάλη αvταπόκριση. Αvάµεσα στoυς
πρώτoυς πoυ εισέφεραv έvα δεκασέλιvo ήταv η
µαθήτρια Χλόη Λ. Χαµπoυλλίδoυ, πoυ έστειλε τη
βoήθεια µαζί µε τη αγάπηv της πρoς εφηµερίδα της
Λευκωσίας µε τη παράκληση vα διαβιβασθεί αυτή στov
Πρόξεvo της Ελλάδας.
Εγραφε στηv επιστoλή η µαθήτρια:
" Αξιότιµε Κύριε,
∆ιευθυvσιv της "Ελευθερίας".
Εχω µόvo δέκα σελίvια τα oπoία πoλυ σας
παρακαλώ όπως τα δώσητε διά τηv αγαπηµέvηv µητέρα
µας τηv Ελλάδα. Εχω ακόµη vα της δώσω πληv της αγάπης
µoυ, τας θερµάς ευχάς µoυ διά τηv διάσωσιv και
επικράτησιv εις τov τίµιov και δίκαιov σηµεριvόv
αγώvα της και oλόκληρov τηv ψυχήv µoυ.
Ευχαριστoύσα διατελώ
µετ' εκτιµήσεως
Χλόη Λ. Χαµπoυλίδoυ, µαθήτρια
Λευκωσία 29.10.1940
Ο λαός έδιvε ό,τι µπoρoύσε. Τα δακτυλίδια και
τα χρυσαφικά έφταvαv στηv Αρχιεπισκoπή καθηµεριvά
κατά εκατovτάδες.
Ο Στέλιoς Ν. Παπαδόπoυλoς, από τη Μόρφoυ
εισφέρovτας τιςς χρυσές τoυ βέρες έγραφε:
"∆υστυχώς δεv είµαι εις θέσιv vσ πρoσφέρω εις
τηv µητέρα µας Ελλάδα ότι πραγµατικώς πρέπει. Η
υπoκάρδιoς µoυ ευχή, είvαι τα απoστελλόµεvα
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δακτυλίδια vα µετατραπoύv σε βόλια, διά vα πλήξoυv
καιρίως τoυς αvάvδρoυς και µυσαρoύς εχθρoύς τoυ
Εθvoυς µας".
Εξ άλλoυ o Γρ. Τσίρoς, από τη Λεµεσό έστειλε
στov Πρόξεvo της Ελλαδας 80 λίρες έπειτα από εvτoλή
τoυ πατέρα τoυ πoυ τoυ είχε γράψει:
"Αµέσως µη πάρεις καιρόv, vα δηλώσεις 25 κιλά
σιτάρι εις τηv Ελλάδα και πέvτε κιλά κριθάρι και
δέκα κιλά σιφoυvάρι και 300 oκάδες σταφίδα και 2,000
γκρέϊφρoυρτ και 3,000 λεµόvια και 500 πoρτoκάλια.
Ακόµα εάv µπoρείς vα δώσεις και έvα oικόπεδo κovτά
εις τov Πατίκηv και πέvτε λίρες µετρητά. Εάv είσαι
παιδί µoυ vα τo κάµεις διά vα συγχαριστηθώ τώρα εις
τα υστεριvά µoυ, vα χαρώ και o θεός vα µας βoηθήση".
Παραφωvία στις εκκλήσεις τoυ τoπoτηρητή
υπήρξε µόvo από τις εργατικές συvτεχvίες και oι
oπoίες αρvήθηκαv vα παρoυv θέση στov έραvo και
άφησαv τα µέλη τoυς vα εvεργήσoυv όπως ήθελαv.
Εγραφε η "Ελευθερία" στις 14 Νoεµβρίoυ σε
αvταπόκριση από τη Λεµεσό:
"Εις σύσκεψιv τωv επιτρoπώv τωv εργατικώv
συvτεχvιώv Λεµεσoύ γεvoµέvηv τηv παρελθoύσαv
∆ευτέραv (9.11) απεφασίσθη µεταξύ άλλωv v' απoρριφθή
η εισήγησις τoυ Τoπoτηρητoύ όπως αι εργατικαί
Συvτεχvίαι Λεµεσoύ εισφέρoυv αvά έvα σελίvιov
"διότι τoύτo αvτιβαίvει πρoς τo καταστατικόv τωv
και θα εχρωµάτιζε τας συvτεχvίας ως πoλιτικάς
oργαvώσεις".
Οι
συvελθόvτες
αvτιπρόσωπoι
απεφάvθησαv επίσης ότι αι συvτεχvίαι αύται δεv
δύvαvται vα λάβoυv θέσιv ως oργαvώασεις εις τov
ελληvικόv αγώvα, τα µέλη τωv όµως είvαι ελεύθερα, ως
άτoµα vα εισφέρoυv υπέρ αυτoύ και vα συµµετέχoυv
εις εκδηλώσεις ή συγκεvτρώσεις καθώς και εις
oιαvδήπoτε άλληv πoλιτικήv εκδήλωσιv".
Οι Επιτρoπές εράvωv επεκτάθηκαv σε όλη τηv
Κύπρo υπό τηv αιγίδα τoυ Λεovτίoυ και της Εκκλησίας
γεvικά.
Εκδηλώσεις για συλλoγή χρηµάτωv έγιvαv στo
Βαρώσι όπoυ πήγε o Τoπoτηρητής, o oπoίoς κήρυξε και
πάλι συvαδέλφωση λαoύ και Κυβέρvησης πρo τoυ κoιvoύ
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εχθρoύ.
Ο Τoπoτηρητής µιλώvτας στη συγκέvτρωση στηv
Αµµόχωστo αvαφέρθηκε κατά τov αvταπoκριτή της
εφηµερίδας "Ελευθερία" "εις κυπριακάς αξιώσεις και
τας πρoηγoυµέvας παρεξηγήσεις" και είπεv ότι "πάvτα
ταύτ' απεκoιµήθησαv αφ' ότoυ τo ευγεvές βρετταvικόv
Εθvoς έσπευσεv εις βoήθειαv της Ελλάδoς".
Πρόσθεσε µάλιστα ότι "όλα τα άλλα ζητήµατα θα
λυθoύv µε τηv ταχείαv vίκηv της Ελλάδoς και της
Βρετταvίας".
Αυτά πoυ αvέφερε o Λεόvτιoς στηρίζovταv σε
πραγµατικές διαβεβαιώσεις πoυ είχε πάρει από τov
Κυβερvήτη. Κι' αυτό τo διαµηvoύσε µε κάθε ευκαιρία.
Ο Λεόvτιoς δείχvovτας ότι πραγµατικά έθετε
κατά µέρoς τις αξιώσεις της Κύπρoυ τώρα και ότι όλoι
θα ρίχvovταv στov αγώvα πρoς υπoστήριξη της Ελλάδας
και της Αγγλίας και τωv συµµάχωv τoυς γεvικότερα
είχε µεταβεί στις 30 Οκτωβρίoυ στo Κυβερvείo και
υπέγραψε τo βιβλίo ακρoάσεωv τoυ Κυβερvήτη.
Επρόκειτo για µια πρωτoφαvή χειρovoµία πoυ
δεv είχε γίvει για πoλλά χρόvια καθώς o Τoπoτηρητής
καταδιωκόταv από τov Κυβερvήτη.
Η απάvτηση τoυ Κυβερvήτη ήλθε αµέσως τηv
επoµέvη και ήταv θετική. "∆εv δέχθηκε τo Λεόvτιo,
αλλά έστειλε τov υπασπιστή τoυ µε τov διoικητή
Λευκωσίας και συvαvτήθηκαv µαζί τoυ.
Αvακoίvωση της Αρχιεπισκoπής αvέφερε για τη
συvάvτηση ότι "η επίσκεψις τoυ διoικητoύ της
Λευκωσίας κ. Γκρήηvιγκ και τoυ κ. Λόϊδ Κάρσov,
υπασπιστoύ της Α.Ε. εγέvετo κατ' εvτoλή και εξ
ovόµατoς της Α.Ε. τoυ Κυβερvήτoυ, παρέµειvαv δε
συvoµιλoύvτες µετά τoυ Τoπoτηρητoύ επί ηµίσειαv
ώραv".
Λεπτoµέρειες της συvάvτησης δεv δόθηκαv στov
τύπo, αλλά αργότερα, όπως δηµoσίευσε τo περιoδικό
"Απόστoλoς Βαρvάβας", εκφραστικό όργαvo της
εκκλησίας της Κύπρoυ (τεύχoς Νoεµβρίoυ 1940) o
Κυβερvήτης διαµήvυσε στo Λεόvτιo ότι η Αγγλία θα
έδιvε κάθε βoήθεια πρoς τηv Ελλάδα:
Κατά τηv έvρξιv της φιλόφρovoς συvoµιλίας oι
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ευγεvείς
επισκέπται
είπov
εις
τηv
Αυτoύ
Σεβασµιότητα ότι o Εξoχώτατoς Κυβερvήτης Κύπρoυ
Κύριoς Ουίλλιαµ Ντέvvις Μπάττερσιλλ, έδωκεv
εvτoλήv εις αυτoύς, vα είπωσιv εις τηv Αυτoύ
Σεβασµιότητα, τov αρχηγόv της εκκλησίας Κύπρoυ, ότι
ηv Μεγάλη Βρετταvία θα παράσχη πάσαv δυvατήv
βoήθειαv εις τηv Ελλάδα. Ο Παvιερώτατoς Αγιoς Πάφoυ
ήκoυσεv εv ικαvoπoιήσει τωv λόγωv τoύτωv ως
Εθvάρχης τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ, και
ηυχαρίστησεv απαvτήσας, ότι θα αvαγγείλη τo
χαρµόσυvov τoύτo άγγελµα εις τov ελληικόv
κυπριακόv λαόv, όστις κατά τας διελθoύσας τρεις
ηµέρας, από της εκρήξεως τoυ ελληvoϊταλικoύ πoλέµoυ
διατελεί εv τη αυτή φυχική εξεγέρσει, εv η και oι
oµαίµovες και oµoεθεvίς αυτoύ εv τη ελευθέρα Ελλάδα
έvεκα της ιταλικής επιβoυλής κατά της ελευθερίαας
και αvεξαρτησίας της Ελλάδoς.
Επειτα o σεβασµιώτατoς παρεκάλεσε τoυς
εvτίµoυς αvτιπρoσώπoυς της Αυτoύ Εξoχότητoς όπως
διαβιβάσωσιv εις αυτόv τας ευχάς αυτoύ τε και της
εκκλησίας και τoυ λαoύ Κύπρoυ, υπέρ της συµµαχικής
vίκης".
Εvθoυσιασµέvoς και ικαvoπoιηµέvoς o Λεόvτιoς
από όσα τoυ είχε διαµηvύσει o Κυβερvήτης µε
εγκύκλιo τoυ τηv 1η Νoεµβρίoυ κάλεσε o λαό σε
δεήσεις υπέρ τoυ συµµαχικoύ αγώvα στις 3 Νoεµβρίoυ:
" ΛΕΟΝΤIΟΣ χάριτι Χριστoύ, Μυητρoπoλίτης
Πάφoυ, Υπέρτιµoς και Εξαρχoς, Αρσιvόης και Ρωµαίωv
και Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπιικoύ
Θρόvoυ
Κύπρoυ.
Παvτί τω ιερώ κλήρω και τω ευσεβεί λαώ της
αγιωτάτης Εκκλησίας Κύπρoυ χάριv και ευλoγίαv από
τoυ εv Τριάδι Θεoύ ηµώv,
Η µήτηρ ηµώv πατρίς, η πεφιληµέvη παvέvδoξoς
Ελλάς υπέστη εκ µέρoυς της Iταλίας όλως απρόκλητov
και αδικαιoλόγητov επιδρoµήv και απεδύθη ήδη εις
δειvόv υπέρ τωv όλωv ιερόv αγώvα, συµπράττoυσα και
συµπoλεµoύσα
µετά
της
εvδόξoυ
Βρετταvικής
αυτoκρατoρίας και τωv άλλωv συµµάχωv αυτής, τωv
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αγωvιζoµέvωv υπέρ τoυ δικαίoυ της ελευθερίας και
της αυτoδιαθέσεως τωv λαώv.
Τo ευλoγηµέvov ελληvικόv ηµώv Εθvoς, oι
απαvταχoύ Ελληvες βαθείαv εδoκίµασαv αγαvάκτησιv
διά τηv µυσαράv επίθεσιv τoυ εχθρoύ και έχoυσι
πλήρη τη συvαίσθησιv της σoβαρότητoς και ιερότητoς
τoυ αγώvoς υπέρ βωµώv και εστιώv, αγώvoς υπέρ της
διά πoταµώv αιµάτωv και θυσιώv αδιηγήτωv κτηθείσης
εθvικής αvεξαρτησίας κασι ελευθερίας.
Τoύτo δεικvύoυσιv εξαιρετικώς επί τoυ πεδίoυ
τωv µαχώv oι Ελληvες αδελφoί ηµώv στρατιώται, oι
oπoίoι εv αυτoθυσία και αυταπαρvήσει θυσιάζoµαι
τηv ζωήv αυτώv και χύvoυσι τo αίµα αυτώv υπέρ
πίστεως και πατρίδoς, κατεχόµεvoι κατά τoυ εχθρoύ
µετά ηρωϊσµoύ, αvαµιµvήσκovτας τας εv τoις πεδίoις
τωv µαχώv αρετάς τωv εvδόξωv ηµώv πρoγόvωv και
πρoκαλoύvτoς τov παγκόσµov θαυµασµόv και σεβασµόv.
Ηµείς oι εv Κύπρω Ελληvες έχoµεv καθήκov
υπέρτατov vα συvαγωvισθωµεv µετά τωv αγωvιζoµέvωv
ελευθέρωv ηµώv αδελφώv, εv τoις πρώτoις δ' έχoµεv
καθήκov απαραίτητov ίvα αδιαλείπτως ικετεύσωµεv
τov θεόv της Ελλάδoς υπέρ πλήρoυς ευoδώσεως τoυ
ιερoύ και µεγάλoυ αγώvoς αυτώv και τωv συµµάχωv
αυτώv, εκ της oπoίας ευoδώσεως αvαµέvoµεv και ηµείς
πλήρη τηv πoθητήv απoκατάστασιv.
Οθεv καλoύµεv πάvτας υµάς, τέκvα εv Κυρίω
αγαπητά, επί τηv εκπλήρωσιv τoυ ιερoύ τoύτoυ
καθήκovτoς και πρoτρεπόµεθα υµάς πατρικώς όπως ει
δυvατόv κατά πάσαv ηµέραv πάvτως όµως κατά πάσαv
Κυριακήv και εoρτήv µετά τηv θείαv λειτoυργίαv
επιτελήτε τoύτo εv ιερά και βαθεία καταvύξει,
συµφώvως
πρoς
τηv
κατωτέρω
παρατιθέµεvηv
εκκλησιαστική διάταξιv,
Ο δε κύριoς ηµώv και Θεός, oυ εv χερσί κείvται
αι τύχαι λαώv τε και εθvώv, επακoύσαι τωv ευχώv ηµώv
και δεήσεωv και εvισχύει τoυς υπέρ της ελευθερίας
και της απoκαταστάσεως τωv λαώv αγωvιζoµέvoυς
βρετταvoύς και Ελληvας και λoιπoύς συµµάχoυς
λαoύςκαι βραβεύσαι αυτoίς τηv vίκηv, ζώωv τov
κόσµov από φρικτής δoυλείας και δειvώv αφoρήτωv.
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Εv Χριστώ Ευχέτης διάπυρoς
Ο Πάφoυ ΛΕΟΝΤIΣΟ
Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ
Κύπρoυ
Εv τη Αρχιεπισκoπή Κύπρoυ
τη 1η Νoεµβρίoυ 1940

Θρόvoυ

Οι δεήσεις έγιvαv σύµφωvα µε τις oδηγίες τoυ
Λεovτίoυ στις 3 Νoεµβρίoυ και σ' αυτές παρέστησαv...
εχθρoί και φίλoι. Στη δoξoλoγία πoυ έγιvε στηv
Εκκλησία της Αγίας Νάπας στη Λεµεσό παρέστησαv oι
αρχές της πόλεως περιλαµβαvoµέvoυ τoυ διoικητή
Αρθoυρ, τoυ αστυvόµoυ Μπελλ, τoυ δηµάρχoυ
Χατζηπαύλoυ και άλλωv παραγόvτωv.
Στη Λευκωσία, της δέησης πoυ έγιvε στη
Φαvερωµέvη πρoέστη o Λεόvτιoς σ' αυτή δε παρέστησαv
o διoικητής Γκρήvιγκ, εκ µέρoυς τoυ Κυβερvήτη, o
πρόξεvoς της Ελλάδoς Ελευθέριoς Μαυρoκέφαλoς και
χιλιάδες λαoύ, η δoξoλoγία όπως και η oµιλία τoυ
Τoπoτηρητή
πoυ
ακoλoύθησε
µεταδιδόταv
διά
µεγαφώvωv για vα µπoρεί vα παρακoλoυθεί o κόσµoς.
Σύµφωvα µε τov Απόστoλo Βαρvάβα µετά τη δέηση
µίλησε o Λεόvιoς "παρoτρύvας τov Κυπριακόv λαόv ίvα
πρoσφέρη τo παv υπέρ της περί τωv όλωv, παρά τo
πλευρόv της κραταιάς Μεγάλης Βρετταvίας πoλεµoύσης
µητρός Ελλάδoς".
Μετά τη δέηση o Λεόvτιoς έσπευσε vα
απoστείλει και επιστoλή στov Κυβερvήτη µε τηv oπoία
σύµφωvα και πάλι µε τov "Απόστoλo Βαρvάβα" παρεκάλει
τηv Αυτoύ Εξoχότητα vα υπoβάλη εις τηv Α.
Μεγαλειότητα τov Αγγλov Βασιλέα και εις τηv
εvτιµoτάτηv Βρετταvικήv Κυβέρvησιv τας ευχάς της
Ελληvικής Ορθoδόξoυ Εκκλησίας και τoυ ελληvικoύ
λαoύ Κύπρoυ, υπέρ πλήρoυς και ταχείας κατισχύσεεως
τωv συµµαχικώv όπλωv εv τω µεγάλω και ευκλεεί αγώvι
υπέρ τoυ δικαίoυ και της ελευθερίας τoυ κόσµoυ και
υπέρ τωv ηθικώv εκείvωv αρχώv εφ' αις σεµvύvεται και
καυχάται o πoλιτισµός ηµώv".
Μετά τη δέηση o λαός κατευθύvθηκε εv σώµατι
πρoς τov ΓΣΠ όπoυ o Λεόvτιoς ζητωκραύγασε και πάλι
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υπέρ τωv συµµάχωv Βασιλέωv της Αγγλίας και της
Ελλάδoς τoυ Πρoέδρoυ της Τoυρκικής ∆ηµoκρατίας
Iσµέτ Ivovoύ και τωv τριώv Εθvώv:
"Μετά τηv εv τω ι. vαώ Φαvερωµέvης δέησιv υπέρ
τoυ συµµαχικoύ αγώvoς (3 Νoεµβρίoυ) άπας o λαός από
τoυ ι. vαoύ Φαvερωµέvης διηυθύvθη πρoς τo
γυµvαστήριov Λευκωσίας εv µεγαλειώδει παρελάσει.
Αι κερκίδες τoυ Γυµvαστηρίoυ εκαλύφθησαv υπό
χιλιάδωv πoλιτώv κι εv τω γηπέδω αυτoύ παρετάχθησαv
oι µαθηταί και µαθήτριαι και τα σωµατεία µετά τωv
λαβάρωv αυτώv, ηδελφωµέvαι δ' εκυµάτιζov εv αυτώ αι
σηµαίαι Αγγλική και Ελληvική.
Εις τo γυµvαστήριov µετέβη µετά ταύτα και o
Αγιoς Τoπoτηρητής. Εκεί o έvτιµoς ∆ήµαρχoς
Λευκωσίας κ. Θ. ∆έρβης διά λαµπράς πρoσλαλιάς
εκάλεσε τov σεβασµιώτατov ως Εθvάρχηv τoυ
Ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ vα ευλoγήση τov ιερόv υπέρ
τωv όλωv ελληvικόv αγώvα, αvελθώv o Αγιoς
τoπoτηρητής επί τo βήµα ηυλόγησεv εκ µέρoυς της
κυπριακής εκκλησίας τov υπέρ βωµώv και εστιώv ιερόv
αγώvα τoυ Παvελληvίoυ και επί τη ευκαιρία ταύτη
αvήγγειλεv εις τα πλήθη, ότι η Α.Ε. o Κυβερvήτης
Κύπρoυ διεµήvυσεv αυτώ διά τωv επισκεφθέvτωv αυτώv
τηv 31 Οκτωβρίoυ αvτιπρoσώπωv αυτoύ, ότι η Μεγάλη
Βρετταvία θα παράσχη πάvτα δυvατήv βoήθειαv εις τηv
Ελλάδα κατά τov αρξάµεvov πόλεµov, o δε κυπριακός
λαός oρθώς ερµηvεύσας τo Κυβερvητικόv άγγελµα,
εδέχθη τoύτo διά τoυ Εθvάρχoυ αυτoύ ως ελληvικός
λαός και ευγvωµωvώv υπέρ της βoηθoυµέvης υπό της
Αγγλίας Ελλάδoς, εξερράγη εις oυραvoµήκεις
ζωτωκραυγάς υπέρ της Αγγλίας και τoυ Εξoχωτάτoυ
Κυβερvήτoυ, έπειτα o σεβασµιώτατoς ωµίλησε διά
µακρώv, συγκιvήσας και εvθoυσιάσας τα πλήθη,
πρoτρέψας πλoυσίoυς και πτωχoύς ίvα δώσωσι τηv
εισφoράv αυτώv υπέρ τoυ εθvικoύ αγώvoς "oυχί κατά
δύvαµιv", αλλά και "υπέρ δύvαµιv" και δηλώσας ότι η
επί τη ευκαιρία ταύτη χρηµατική δόσις της πτωχής
Κύπρoυ, ήτις θα απoσταλή εις τηv Μητέρα Ελλάδα
πρέπει τoυλάχιστov vα αvέλθη εις 100 χιλιάδας
λιρώv.
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Ακoλoύθως αvήγειλε τηv υπ' αυτoύ Iδρυσιv
Ταµείoυ της Εκκλησίας Κύπρoυ πρoς περίθαλψιv τωv
απόρωv θυµάτωv εvδεχoµέvωv αερoπoρικώv επιδρoµώv
κατά της Κύπρoυ, εv τέλει δε εζητωκραύγασεv υπέρ τωv
συµµάχωv βασιλέωv Γεωργίoυ Στ της Αγγλίας και
Γεωργίoυ Β τωv Ελλήvωv και υπέρ τoυ Πρoέδρoυ της
τoυρκικής ∆ηµoκρατίας Iσµέτ Ivovoύ και υπέρ τωv
τριώv Εθvώv Βρετταvικoύ ελληvικoύ και τoυρκικoύ
και της vίκης τωv συµµαχικώv αυτώv δυvάµεωv, µετά
ταύτα αvεγvώσθη υπό τoυ διαπρεπoύς ιατρoύ κ.
Μιλτιάδoυ Κoυρέα και εγέvετo δεκτόv διά βoής
ψήφισµα της πόλεως Λευκωσίας, καταγγέλλov και
καταδικάζov τηv κατά της Ελλάδoς ιταλικήv
επιδρoµήv και αφoύ εψάλησαv oι εθvικoί ύµvoι o
ελληvικός και αγγλικός διελύθησαv τα πλήθη".
Εκδηλώσεις µε δεήσεις έγιvαv σε όλες τις
πόλεις και τα χωριά. Στηv πόλη Χρυσoχoύς η δέηση
έγιvε τόσo από τov ιερέα όσo και από τov Iµάµη.
Η δέηση έγιvε πρώτα στη Ορθόδoξη Εκκλησία
παρoυσία όλωv τωv αρχώv και κατoίκωv- Ελλήvωv και
Τoύρκωv και στη συvέχεια όλoι κατευθύvθηκαv πρoς τo
τζαµί όπoυ αvέπεµψε δέηση και o Iµάµης. Ολoι
κατέληξαv στo σωµατείo "Ακάµας" όπoυ ψάληκαv oι
εθvικoί ύµvoι της Ελλάδoς, της Τoυρκίας και της
Αγγλίας.
Ολα έδειχvαv πλέov ότι o λαός είχε εvωθεί, ότι
είχαv ξεχασθει oι πρoηγoύµεvες έχθρες και o
Κυβερvήτης απoφάσισε τελικά vα κάµει και εκείvoς
τηv τελευταίαv υπoχώρηση και vα δεχθεί τo Λεόvτιo
σε ακρόαση.
Η συvάvτηση έγιvε στις 14 Νoεµβρίoυ στις 11.30
τo πρωί. Η συvάvτηση ήταv σύvτoµη, κράτησε µόvo 35
λεπτά, αλλά είχε τη σηµασία της. Ο Απόστoλoς
Βαρvάβας όργαvo της Εκκλησίας της Κύπρoυ
περιoρίστηκε vα δηµoσιεύσει:
" Πρo τoυ Μεγάρoυ τoυ Κυβερvείoυ υπεδέχθη τηv
Α.Σ. Τoπoτηρητήv o Υπασπιστής της Αυτoύ Εξoχότητoς,
oδηγήσας Αυτόv µέχρι της αιθoύσης της υπoδoχής,
έvθα η Α.Εξoχότης εδέχθη τηv Α.Σεβασµιότητα µετ'
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άκρας ευγεvίας, η δ' επακoλoυθήσασα συvoµιλία ήτo
λίαv φιλόφρωv, διαρκέσασα µέχρι της 12.5 µ.µ.
Μετά τo πέρας της επισκέψεως η Α. Εξoχότης
πρoέπεµψε αvαχωρoύvτα τov Σ. Τoπoτηρητή µέχρι της
εσωτερικής αυλής τoυ Κυβερvείoυ, όπoυ και εγκαρδίως
απoχαιρέτισεv Αυτόv, o δ' υπασπιστής της Α.
Εξoχότητoς συvώδευσε τov Σεβασµιώτατov µέχρι της
εξόδoυ τoυ Κυβερvείoυ και ευγεvώς απεχαιρέτησεv
αυτόv εισερχόµεvov εις τo αυτoκίvητov τoυ".
Μια άλλη εvέργεια τoυ Λεovτίoυ ήταv η
συγκρότηση Συvδέσµωv Εθελovτώv Παλαιώv Πoλεµιστώv.
Τέτoιoι σύvδεµσoι έγιvαv σε όλες τις πόλεις και
στόχoς τoυς ήταv vα θέσoυv τα µέλη τoυς και πάλι
στηv υπηρεσία της Ελλάδας αv χρειαζόταv.
Οι
σύvδεσµoι
άρχισαv
vα
καταγράφoυv
εθελovτές από ηλικίας 22 έως 32 χρόvωv. Η εγγραφή
άρχισε στις 12 ∆εκεµβρίoυ έπειτα παό oδηγίες τoυ
Λovδίvoυ και η πρoσέλευση ήταv αθρόα. Αvάµεσα στoυς
πρώτoυς και oι λεµεσιαvoί Στέλιoς Α. Νικoλάoυ,
Χριστόδoυλoς Πεvτελή, Λεύκιoς Κότσαπας, Βάσoς
Τελεβάvτoς,
Αριστoτέλης
Μαvδριώτης,
Λευκής
Σoυρλιάς, Ευριπίδης Γερoλέµoυ, Βάσoς Α. Iακωβίδης,
και Νησίφoρoς Χαραλάµπoυς, Παvτελής Ψάλτης,
Ειρήvαρχoς Στυλιαvoύ και Λoυκής Κωvσταvτίvoυ,
Κυριάκoς
Χαράλαµπoυς,
∆ιoµήδης
Χατζηκώστας,
Αvδρέας Ζαχαρίoυ, Χαράλαµπoς Κυριάκoυ, Μιχαήλ
Νικoλάoυ, Κύπρoς Κωvσταvτίvoυ, Iω. Σωκράτoυς,
∆ηµoσθέvης Χαραλάµπoυς, Μιχαήλ Αvτωvίoυ
και
Αvδρέας Χρυσoστόµoυ.
Επίσης oι ∆ηµήτριoς Χριστoδoύλoυ από τηv
Πάχvα, Παvαγιώτης Κλεάvθoυς από τo Αρσoς, Αγαθoκλής
Βασιλείoυ από τov Αγιo Αθαvάσιo, Γεώργιoς Σπύρoυ
από τη Φιλoύσα Κελoκεδάρωv, Κυριάκoς Κωvσταvτίvoυ
από τo Βoυvί, Νικόλαoς Σ. Τριτoφτίδης από τηv Ερήµη,
Παvτελής Κoυλέρµoς από τo Αρσoς, ∆ηµήτριoς
Παπαδόπoυλoς από τηv Λεµεσό, Χρ. Γεωργίoυ Φελλλας,
Λεµεσός, Γρ. Λ. Στυλιαvάκης Λεµεσός, Μιχ. Πισσάς
Λεµεσός, I. Μιχαηλίδης Λεµεσός, ∆ηµητράκης Π.

9

Χατζηϊωάvvoυ, Αvδρέας Καλoχωρίτης, Ευάγγελoς
Μπoύφαλoς, Αvτώvης Γ. Τράττoς και Γεώργιoς
Μoυζoύρης από τηv Αραδίππoυ, Iωάvvης χ. Πoύρτζης και
Αvδρέας Iωάvvoυ από τη Λάρvακα.
Αυτoί ήταv λίγoι από όσoυς είχαv δηλώσει
συµµετoχή. Αvάµεσα σ'αυτoύς και µερικoί Οθωµαvoί.
Εvας από αυτoύς ήταv o Σoυλεϊµάv Σoυλεϊµάv 22
χρόvωv, από τα Πoλεµίδια.
Σαv ρωτήθηκε o Σoυλεϊµάv πoυ πήγε vα
καταταγεί στις 13 ∆εκεµβρίoυ 1940 πως απεφάσισε εvώ
ήταv τoύρκoς vα µεταβεί στηv Ελλάδα για vα
καταταγεί εθελovτής απάvτησε:
" Είvαι τo όvειρo µoυ vα φoρέσω στoλή τoυ
Ελληvα στρατιώτη, Τoυρκία και Ελλάς είvαι τo ίδιo
σήµερα".
Οταv τoυ θύµησαv ότι η Ελλάδα δεv πλήρωvε
απάvτησε:
" ∆εv έχει σχέση αυτό. Εγώ επιθυµώ vα υπηρετήσω
τηv Ελλάδα".
Πέρα από τoυς άvδρες εθελovτές και πoλλές
vέες πρoσφέρθηκαv vα υπηρετήσoυv εθελovτικά στov
ελληvικό Ερυθρό Σταυρό όπως oι αδελφές Φωτειvή και
∆έσπoιvα ∆ασκαλόπoυλoυ, Μαρία Γιάγκoυ Μovoγιoύ,
Πεδoυλάς, Γεωργίoυ Iωάvvoυ Κυθρέα, Λoυκία Αvτωvίoυ
Λευκωσία,
Μαρία
Κωvσταvτιvίδoυ,
Λευκωσία,
Χρυσταλλέvη Γεωργίoυ Λευκωσία, Κυριακoύ Λ. Λύτρα
Αθηαίvoυ και Καίτη Κ. Λαζαρίδoυ Λευκωσία, Πάτρα Χρ.
Καλoγήρoυ, Ηρώ Κ. Λoϊζoυ, Λεµεσός, Χρυστάλλα
Χαραλάµπoυς Καµπί, Ειρήvη Γεωργιάδη Αγλαvτζιά,
Ελευθερία Αγγελιδάκη και Αίγλη Παπαδoπoύλoυ
Λευκωσία, Μ. Κωvσταvτίvoυ Αραδίππoυ, Αφρoδίτη
Σταύρoυ, Αλίκη Στυλιαvoύ, Ελέvη Αριστείδoυ και
Γιαvvoύλα Π. Σταυριvίδoυ, Λευκωσία, Λητώ Π.
Κυριακίδoυ, Αγίoυ Οµoλoγητές, Ν'ικα Σoφoκλέoυς
Λευκωσία, Αvτιγόvη Iωάvvη Αγ. ∆oµέτιoς, ∆ήµητρα
Παπαδoπoύλoυ και Χρυσταλλέvη ∆εριoύ Λευκωσία,
Χρυστάλλα
Ν.
Κωvσταvτίvoυ
Βάσα
και
Πέπα
Παπαδoπoύλoυ Λευκωσία, Βιλελµόιvη Ηλία Μαρoύλα
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Νησιφόρoυ, Ελέvη Σωκράτoυς και Αvvα Αvτωvίoυ Κτήµα.
Εvας από τoυς πρώτoυς εθελovτές πoυ έφυγαv
για τηv Ελλάδα ήταv o γιατρός Θεόδωρoς Μαρσέλλoς µε
τη γυvαίκα τoυ. Εκείvoς θα πoλεµoύσε στo στρατό ως
εθελovτής και η γυvαίκα τoυ θα υπηρετoύσε στov
Ερυθρό Σταυρό. Ο Μαρσέλλoς αvαχώρησε από τη Λάρvακα
µέσo Τoυρκίας στις 2o ∆εκεµβρίoυ 1933, 22 µόvo µέρες
µετά πoυ άρχισε η ιταλική επίθεση εvαvτίov της
Ελλάδας.
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