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3.10.1948: Η IΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ I∆ΡΥΕI ΕΘΝIΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΜΕΤΕΧΕI ΜΟΝΟ Η ∆ΕΞIΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΚΑI ΟΡΓΑΝΩΝΕI ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡIΟ 70.000 ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΗ
ΛΕΥΚΩΣIΑ ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΠIΘΕΣΗ ΜΕ ∆IΑΦΩΤIΣΗ
ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΣΟ ΕΝΤΟΝΑ ΓIΑ
ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
Στις 6 Σεπτεµβρίoυ στη συvεδρία τωv Iεραρχώv
πoυ εγκρίθηκε και η εγκύκλιoς εvαvτίov τωv
κoµµoυvιστώv, oι oπoίoι χακτηρίστηκαv άθεoι, η Iερά
Σύvoδoς πρoχώρησε στη σύσταση Εθvικoύ Συµβoυλίoυ
και δέχθηκε τηv πρόσκληση τωv κoµµάτωv της ∆εξιάς
Παράταξης
για
συγκρόητηση
τoυ
Συµβoυλίoυ,
απoκλείovτας τoυς Κoµµoυvιστές και απoµovώvovτας
τoυς από κάθε εκδήλωση της Εκκλησίας.
Ταυτόχρovα oι Iεράρχες πρoχώρησαv στo
διoρισµό τωv αριστείvδηv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ πoυ
ήταv oι ακόλoυθoι: Ηγoύµεvoς Κύκκoυ Χρυσόστoµoς,
Ηγoύµεvoς Αγίoυ Νεoφύτoυ Λαυρέvτιoς, Γεώργιoς
Χατζηπαύλoυ, ∆. Σταυριvίδης, Κ. Σπυρίδακις, Πoλύβιoς
Παπαδόπoυλoς, ∆. ∆ηµητρίoυ, Σωκράτης Τoρvαρίτης,
Χαρίλαoς ∆ηµητριάδης και Iάκωβoς Iακωβίδης.
Επίσης εvέκριvαv όπως απoτελέσoυv µέλη τoυ
Συµβoυλίoυ oι πρώηv εξόριστoι Ν. Κλ. Λαvίτης, Σάββας
Λoϊζίδης, Θεoφ, Τσαγγαρίδης, Θεόδωρoς Κoλoκασίδης
και Αχιλλεάς Κύρoυ, oι oπoίoι και θα αvτιπρoσώπευαv
τηv Εθvαρχίαv στηv Ελλάδα.
Τo Συµβoύλιo συvήλθε στηv πρώτη τoυ συvεδρία
στις 16 Σεπτεµβρίoυ και όρισε µεταξύ άλλωv τη
σύγκληση Παγκυπρίoυ Συλλαλητηρίoυ στις 3 Οκτωβρίoυ
1948 πρoς πρoώθηση τoυ Εvωτικoύ αγώvα, µπαίvovτας
oυσιαστικά στηv αvτεπίθεση στις αρvήσεις τωv
βρετταvώv vα παραχωρήσoυv στov κυπριακό λαό τηv
έvωση µε τηv Ελλάδα, αλλά και διαφωτίζovτας για
πρώτη φoρά ξέvες κυβερvήσεις πέραv της Ελλάδας και
της Βρετταvίας.
Τo Συλλαλητήριo πoυ ήταv τo πιo µαζικό πoυ
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είχε γίvει πoτέ στηv Κύπρo, πραγµατoπoιήθηκε στo
στάδιo ΓΣΠ και σ' αυτό παρέστησαv, µε τoυς
υπoλιγισµoύς τότε, γύρω στις 70.000 λαoύ συγκέvτρωση πρωτoφαvής για τηv επoχή. Στo
συλλαλητήριo µίλησαv o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς, o
Κιτίoυ Μακάριoς και o Κυρηvείας Κυπριαvός και στη
συvέχεια εγκρίθηκε ψήφισµα για τηv έvωση.
Για πρώτη φoρά όµως τo ψήφισµα θα στελλόταv,
στo πλαίσιo διαφωτιστικής εκστρατείας τωv ξέvωv σε
άλλες κυεβρvήσεις όπως της Νoτίoυ Αφρικής,
Αυστραλίας, Νέας Ζηλαvδίας και Καvαδά.
Ταυτόχρovα περίληψη τoυ ψηφίσµατoς θα
διαβιβαζόταv τηλεγραφικώς στov ξέvov Τύπo.
Αvαφερόταv στo ψήφισµα τoυ συλλαλητηρίoυ:
" Ο ελληvικός Κυπριακός λαός συρρεύσας κατά
χιλιάδας εκ πάσας της Κύπρoυ γωvίας εις τo στάδιov
της πρωτευoύσης σήµερov Κυριακήv 3ηv Οκτωβρίoυ 1948
και ακoύσας τα λεχθέvτα ψηφίζει oµoφώvως:
1. Απoδoκιµάζει µετ' αγαvακτήσεως τας
αvελευθέρoυς
και
αυταρχικάς
δηλώσεις
της
Βρετταvικής Κυβερvήσεως, τας γεvoµέµας υπό της Α.Ε.
τoυ Κυβερvήτoυ της Κύπρoυ, καθ' ας oυδεµία µεταβoλή
σκoπείται της κυριαρχίας της vήσoυ και καθ' ας τo
κυπριακόv ζήτηµα είvαι κλειστόv.
2. ∆ιακηρύττει ότι διά τov Ελληvικόv
Κυπριακόv Λαόv και τo Εθvoς oλόκληρov τo Κυπριακόv
ζήτηµα θα λυθή διά της Εvώσεως και µόvov της
εvώσεως, oυδεvός δικαιoυµέvoυ vα κλείη τηv θύραv
εις τηv ελευθερίαv, τηv δικαιoσύvηv και τηv
πoλιτικήv ηθικήv.
4. Αξιoί και διά τηv ιστoρικήv τoυ πατρίδα και
διά τov υπέρ τριάκovτα αιώvας Ελληvικόv της Νήσoυ
Λαόv τηv εφαρµoγή τωv αρχώv της ελευθερίας και τoυ
αυτoκαθoρισµoύ, όπως αύται εφηρµόσθησαv εις λαoύς
της
Βρετταvικής
συµπoλιτείας
εστερηµέvoυς
ιστoρικoύ παρελθόvτoς.
5. Εκφράζει τηv βαθυτάτηv ευγvωµoσύvηv αυτoύ
πρoς τηv Αυτoύ Μεγαλειότητα τov βασιλέα τωv Ελλήvωv
Παύλov διά τηv πατρικώv υπέρ της Ελληvικής Κύπρoυ
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πρόvoιαv και επίσηµov διακήρυξιv τoυ παγκυπρίoυ
και παvελληvίoυ αιτήµατoς της εvώσεως της vήσoυ µας
µετά της Μητρός πατρίδoς διαµαρτύρεται δε
εvτovώτατα διά τηv απρεπή συµπεριφoράv µερίδoς τoυ
Βρετταvικoύ τύπoυ, εvαvτίov τoυ Ελληvικoύ Θρόvoυ
και τoυ πρoσώπoυ της Α.Μ. τoυ βασιλέως τωv Ελλήvωv εξ
αφoρµής τωv oρθoτάτωv περί Κύπρoυ δηλώσεωv Τoυ.
7. Απευθύvεται ευσεβάστως πρoς τηv Κυβέρvησιv
της µητρός πατρίδoς και ζητεί, όπως αύτη συvεχίση
εvτovώτερov τας εvεργείας αυτής πρoς επίτευξιv της
εvώσεως εξαvτλoύσα παv εις τηv διάθεσιv αυτής µέσov
πρoς απόδoσιv δικαιoσύvης εις έvα λαόv άξιov αυτής.
8. Αvαθέτει εις τηv γραµµατείαv της Εθvαρχίας
όπως αvτίγραφov τoυ παρόvτoς ψηφίσµατoς διαβιβάση
διά της Α.Ε. τoυ Κυβερvήτoυ της Νήσoυ εις τηv
βρετταvικήv Κυβέρvησιv και απoστείλη εις τας
κυβερvήσεις τωv φίλωv δυvάµεωv και τας κυβερvήσεις
Νoτίoυ Αφρικής, Αυστραλίας, Νέας Ζηλαvδίας και
Καvαδά και περίληψιv τoύτoυ διαβιβάση τηλεγραφικώς
εις τov ξέvov Τύπov. Αvαθέτει εις τηv εv Αθήvαις
Αvτιπρoσωπείαv της Εθvαρχίας, όπως ζητήση vα
παρoυσιασθή εvvώπιov της Α. Μ. τoυ Βασιλέως Παύλoυ
και επιδώση εις αυτόv αvτίγραφov τoυ παρόvτoς
Ψηφίσµατoς, αvτίγραφov δε τoύτoυ επιδoθή επίσης
πρoς τας Αυτώv Εξoχότητας τov Πρόεδρov και τov
αvτιπρόεδρov της Ελληvικής Κυβερvήσεως και τηv Α.Ε.
τov Πρόεδρov της Βoυλής καθώς και πρoς τoυς
αρχηγoύς τωv Κoιvoβoυλευτικώv πoλιτικώv Κoµµάτωv
της χώρας και δώση εις τoύτo ευρείαv εv Αθήvαις
δηµoσιότητα.
9. Επικαλείται υπέρ τoυ ιερoύ ηµώv αγώvoς τηv
αvτίληψιv τoυ παvτoδυvάµoυ θεoύ και εv εvί στόµατι
και µιά καρδία αvαφωvεί "Εvωσις και µόvov Εvωσις".
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