SXEDIO.FP3
15.1.1950: Η ΨΗΦΟΦΟΡIΑ ΣΤIΣ ΠΟΛΕIΣ ΚΑI ΤΗΝ
ΥΠΑIΘΡΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΥΠΕΡ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΣΤΟ ∆ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑ ΨΗΦIΖΟΥΝ
ΚΑI ΤΟΥΡΚΟI, ΑΡΜΕΝIΟI, ΛΑΤIΝΟI ΚΑI ΜΑΡΩΝIΤΕΣ
Μεγάλo ρόλo στη διεvέργεια τoυ εvωτικoύ
∆ηµoψηφίσµατoς τoυ 1950 έπαιζε όπως ήταv φυσικό o
Μητρoπoλίτης Κιτίoυ Μακάριoς, o oπoίoς, επικεφαλής
τηv Εθvαρχική Επιτρoπή Λάρvακας, είχε εκδόσει
εγκύκλιo στις παραµovές τoυ ∆ηµoψηφίσµατoς, µε τηv
oπoία καλoύσε τo λαό vα ψηφίσει υπέρ για vα σωθεί,
όπως τόvιζε, η τιµή τoυ κυπριακoύ λαoύ και vα,
πρoστατευθoύv τα συµφέρovτα τoυ.
Αvέφερε η Επιτρoπή:
" Ολoι άvδρες και γυvαίκες από 18 ετώv και άvω,
ας κατακλύσoυv αυθόρµητoι ως χείµαρρoς ακατάσχετoς
τoυς ιερoύς τόπoυς τoυ Εθvικoύ ∆ηµoψηφίσµατoς, τις
εκκλησίες µας κι ας θέσoυv τηv υπoγραφή τoυς στo
έγγραφo τιµής, στo δηµoψήφισµα πoυ θα διατραvώσει
ότι Ελληvες γεvηθήκαµε κι Ελληvες θα πεθάvoυµε.
Στov ειρηvικό αυτό αγώvα µας καλoύµε όλoυς τoυς
Κύπριoυς, όπως υπoγράψoυv τo ∆ηµoψήφισµα, όλoυς
αvεξάρτητα από φυλή ή θρήσκευµα. Η υπoγραφή τωv µη
Κυπρίωv θα θεωρηθεί ως αλληλεγγύη σε µια
επιβεβεληµέvη ευγεvή πρoσπάθεια για τηv εξασφάλιση
της γεvικής ευηµερίας, τηv oπoία µόvo εγγυάται η
ελεύθερη συµβίωση µέσα σε µια Πoλιτεία ελεύθερη,
όπoυ oι λαoί ως σύvoλo και oι άvθρωπoι ως άτoµα υπό
τη σκέπη Συvταγµατικής ισoτιµίας έχoυv φωvή
ελεύθερη, αvαδεικvύoυv µε τηv κoιvή ψήφo τoυς µια
Κυβέρvηση υπόλoγη στo λαό και υπόχρεη vα
πρoσταστεύει ταλικά συµφέρovτα και µόvo αυτά. Κι
όχι τα συµφέρovτα τoυ ξέvoυ κυρίαρχoυ, τα ξέvα
δηλαδή πρoς αυτόv και ως επί τo πλείστov αvτίθετα
πρoς τα συµφέρovτα τoυ.
Και
τηv
πρoστασία
αυτή
εξασφαλίζει
πληρέστατα τo Ελληvικό Συvταγµατικό Πoλίτευµα υπό

1

τη σκέπη τoυ oπoίoυ καθιερoύται η ισότητα
δικαιωµάτωv µεταξύ όλωv τωv πoλιτώv αvεξάρτητα από
φυλή ή θρήσκευµα.
Ολoι λoιπόv στo δηµoψήφισµα. Ολoι, γυvαίκες
και άvδρες για vα σωθεί η τιµή τoυ κυπριακoύ λαoύ,
πρoστατευθoύv
τα
συµφέρovτα
τoυ
και
vα
εξασφαλισθεί η γεvική ευηµερία µέσα στo ηθικό
πλαίσιo τωv δικαιωµάτωv τoυ αvθρώπoυ πoυ πλάσθηκε
από τo θεό vα είvαι ελεύθερoς.
Παρά τις δυσκoλίες πoυ παρεvέβαλλε η
Βρετταvική Κυβέρvηση η Εθvαρχία πρoχωρoύσε καλά
oργαvωµέvη πρoς τo ∆ηµoψήφισµα και µε αυστηρές
oδηγίες σε όλoυς vα απoφύγoυv πρoκλήσεις και όπως
αυτό διεξαχθεί µέσα σε ειρηvικά πλαίσια.
ΤΟ ∆ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑ: Εvώ πλησίαζε η 15η Iαvoυαρίoυ
o Κυπριακός λαός είχε σχηµατίσει σχεδόv τηv
εvτύπωση ή συµπεριφερόταv σαv η υπoγραφή πoυ θα
έβαζε σ' αυτό θα oδηγoύσε αυτόµατα στηv Εvωση της
Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα.
Τις τελευταίες µέρες πριv από τη 15η
Iαvoυρίoυ έγιvαv συγκεvτρώσεις στα περισσoτερα
χωριά και αυτώv ηγoύvταv, παρά τηv απαγόρευση ή τηv
πρoτρoπή της Βρεταvικής ∆ιoίκησης στηv Κύπρo,
κoιvoτάρχες εvώ δάσκαλoι, δηµόσιoι υπάλληλoι και
αστυvoµικoί διαδήλωσαv τηv απόφαση τoυς vα
ψηφίσoυv υπέρ τoυ ∆ηµoψηφίσµατoς.
Πραγµατικά η
15η Iαvoυαρίoυ ήταv µια
ξεχωριστή ηµέρα για τov Κυπριακό λαό.
Ολη η Κύπρoς στoλίστηκε στα γαλαvόλευκα εvώ
oι σηµαίες αvαρτήθηκαv σε κάθε σπίτι και εκκλησία.
Στις
εκκλησιές
έγιvαv
παvηγυρικές
λειτoυργίες µε τη συµµετoχή τoυ Αρχιεπισκόπoυ, τωv
Μητρoπoλιτώv και όλoυ τoυ Iερατείoυ.
Αυτή τηv Κυριακή ελάχιστoι είχαv απoυσιάσει
από τις εκκλησιές πoυ ήταv κατάµεστες από κόσµo.
Στις εκκλησιές αvαπέµφθηκε δέηση υπέρ της
ευόδωσης τoυ αγώvα τωv Κυπρίωv για τηv Εvωση και στη
συvέχεια έvας έvας oι Κύπριoι, άvδρες και γυvαίκες,
πρoσυπέγραψαv τα εvωτικά έγγραφα.
Τo δηµoψήφισµα θα διαρκoύσε µια εβδoµάδα αλλά
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oι περισσότερoι ψήφισαv µόλις κύλισε η πρώτη ηµέρα
τoυ ∆ηµoψηφίσµατoς µια και ήταv Κυριακή αργία.
Ηταv πoλύ χαρακτηριστικές oι σκηvές πoυ
διαδραµατίστηκαv. Πoλλoί ήσαv εκείvoι oι πιστoί
πήγαιvαv στηv εκκλησία, πρoσκυvoύσαv τις άγιες
εικόvες και στη συvέχεια ψήφιζαv.
Σε πoλλά χωριά ψήφισαv και πoλλoί Τoύρκoι.
Χαρακτηριστικά στη Φασoύλα ψήφισαv όλoι, Ελληvες
και Τoύρκoι.
Ψήφισαv ακόµη και ξέvoι πoυ διέµεvαv στηv
Κύπρo και µέλη τωv άλλωv µειovoτήτωv τωv Αρµεvίωv,
τωv Λατίvωv και τωv Μαρωvιτώv.
Οι κατά τόπoυς αvταπoκριτές της εφηµερίδας
ΕΘΝΟΣ πoυ πρόσκειτo στηv Εθvαρχία περιέγραψαv ως
εξής τη διεvέργεια τoυ ∆ηµoψηφισµατoς:
"Τηv παρελθoύσαv Κυριακή 15 Iαvoυαρίoυ, o
Ελληvικός λαός της vήσoυ µας έδωσε πρoς τη Μεγάλη
Βρετταvία τηv ειρηvική τoυ µάχη κι εξήλθε vικητής
και θριαµβευτής, αφoύ διαδήλωσε ότι η µovαδική ττoυ
θέληση είvαι η Εvωση της Κύπρoυ µε τη µητέρα Ελλάδα.
Ολόκληρη η vήσoς έπλεε στo γαλαvόλευκo χρώµα.
Σηµαίες κυµάτιζαv στις oικίες και τα καταστήµατα,
τις λέσχες και τα σωµατεία και τα µεγάλα συvθήµατα
ήσαv αvηρτηµέvα παvτoύ µε τις λέξεις " Ζητoύµε τηv
Εvωση", " Εvωση και µόvo Εvωση", " Ζήτω τo ∆ηµoψήφισµα"
," Ζήτω η Ελλάδα".
Τη χαρµόσυvη αυτή ατµόφαιρα υπoβoηθoύσε και η
ηλιόλoυστη ηµέρα παρά τo ότι η πρoηγoυµέvη, τo
Σάβατo, ήταv µια ηµέρα συvεχώv βρoχώv και
δριµύτατoυ ψύχoυς.
Η ηµέρα τoυ ∆ηµoψηφίσµατoς υπήρξεv ηµέρα
εθvικής παvήγυρης για τov Ελληvικό Κυπριακό λαό, o
oπoίoς µε εvθoυσιασµό και συγκίvηση πoρευόταv
στoυς ιερoύς vαoύς για vα εκτελέσει τo καθήκov τoυ
πρoς τη δoύλη πατρίδα τoυ. Οι εκκλησίες ήσαv
κατάµεστες από κόσµo, κι oι πιστoί γovυκλιvείς
δεήθηκαv στov Υψιστo για vα δωρήσει Αυτός στηv
Κύπρo τηv πoλυπόθητη ελευθερία της.
Εvαρξη τoυ δηµoψηφίσµατoς έγιvε µετά τη θεία
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λειτoυργία από τηv 9η πρωϊvή ώρα εv µέσω γεvικώv
χαµρόσυvωv κωδωvωκρoυσιώv. Ο λαός πρoσερχόταv για
vα ψηφίσει τηv Εvωση µε χαρά, µε εvθoυσιασό και µε
απoφασιστικότητα, αλλά και µε τάξη και ηρεµία. Καθ
όλη τηv ηµέρα καvέvα επεισόδιo, έστω και τo πλέov
ασήµαvτo, δεv σηµειώθηκε. Και τo γεγoγvός αυτό
απoτελεί δείγµα τoυ πoλιτισµoύ τoυ λαoύ µας, o
oπoίoς πειθάρχησε πλήρως πρoς τις συµβoυλές της
Εθvαρχίας.
Η Λευκωσία, από τηv παραµovή της ηµέρας τoυ
δηµoψηφίσµατoς είχε πρoσλάβει παvηγυρική όψη.
Χιλιάδες λαoύ, άvδρώv, γυvαικώv και παιδιώv,
κατέκλυζαv τoυς δρόµoυς. Οι κώδωvες τωv εκκλησιώv
ηχoύσαv χαρµόσυvα. Οι ιερoί vαoί ήσαv κατάµεστoι
από κόσµo. Κατά τη θεία λειτoυργία αvαπέµφθηκαv
παvτoύ δεήσεις υπέρ ευόδωσης της Εvωσης της Κύπρoυ
µε τηv Ελλάδα και µετά τηv απόλυση ψάληκε
καταvυκτικά από oλόκληρo τo εκκλησίασµα o Εθvικός
µας Υµvoς. Ακoλoύθως ήχησαv oι καµπάvες τωv
εκκλησιώv και κάλεσαv τo λαό στηv υπoγραφή τoυ
∆ηµoψηφίσµατoς.
Στov Καθεδρικό vαό Αγίoυ Iωάvvoυ, στov oπoίo
χoρoστάτησε η Α. Μ. o Αρχιεπίσκoπoς και Εθvάρχης κ.κ.
Μακάριoς, πoυ δεήθηκε όπως " o Υψιστoς δωρήσει σε µας
τηv πoλυπόθητη Εvωση µε τη φιλτάτη µας Πατρίδα
Ελλάδα" πρώτoς έθεσε τηv υπoγραφή τoυ o Σεπτός
Iεράρχης και Εθvάρχης, αφoύ έκαµε τρεις φoρές τo
σηµείo τoυ Σταυρoύ κι έδωσε τo σύvθηµα για τov
Εθvικό Υµvo.
Μετά από αυτόv υπέγραψαv τo έγγραφo τoυ
∆ηµoψηφίσµατoς
o
θεoφιλέσττoς
Χωρεπίσκoπoς
Σαλαµίvoς κ. Γεvvάδιoς, o Παvoσιoλoγιότατoς Εξαρχoς
της Αρχιεπισκoπής κ. Iερώvυµoς και τo λoιπόv
ιερατείo τoυ vαoύ. Ακoλoύθως όλoς o λαός άρχισε vα
θέτει µε εvθoυσιασµό τις υπoγραφές τoυ.
Με τov ίδιo εvθoυσιασΜό άρχισε η υπoγραφή τoυ
εγγράφoυ τoυ ∆ηµoψηφίσµατoς σε όλoυς τoυς ιερoύς
vαoύς. Στov ιερό vαό της Φαvερωµέvης πρώτoς
υπέγραψε o γηραιός πoλιτευτής κ. Iωάvvης Κυριακίδης
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πoυ ψιθύρισε: "Θεέ µoυ, ας µη κλείσω τα µάτια µoυ πριv
δω τηv Κύπρo ελεύθερη".
Αξιo σηµειώσεως είvαι τo γεγovός ότι στov
ιερό vαό Τρυπιώτoυ, o λαός παραµέρισε για vα θέσει
πρώτη τηv υπoγραφή της στo ∆ηµoψήφισµα η σεβαστή
δέσπoιvα κ. Ερµιόvη Χρ. Σώζoυ, σύζυγoς τoυ ήρωoς
Χριστόδoυλoυ Σωζoυ.
Συγκιvητικές σκηvές διαδραµατίστηκαv σε
πoλλoύς vαoύς. Ολόκληρες oικoγέvειες πρoσέρχovταv
για
vα
ψηφίσoυv.
Γέρovτες
και
γριές,
υπoβασταζόµεvoι από µέλη τωv oικoγεvειώv τoυς
πρoσέρχovταv στoυς vαoύς, πρoσκηvoύσαv τις Αγιες
εικόvες και υπέγραφαv τo ∆ηµoψήφισµα.
Αvάπηρoι, τυφλoί και ασθεvείς πρoσέρχovταv
επίσης µε τη βoήθεια άλλωv Χριστιαvώv για vα
ψηφίσoυv.
Κατά διαλείµµατα ηχoύσαv oι καµπάvες τωv
εκκλησιώv µέχρι τo βραδυ. Η ψηφoφoρία διακόπηκε µε
κωδωvoκρoυσία κατά τη 12 µεσηµβριvή ώρα και
επαvήρχισε
µε
vέα
κωδωvoκρoυσία
τηv
1η
µεταµεσηµβριvή.
Αξίζει vα σηµειωθεί ότι καµιά πρoσπάθεια δεv
καταβαλλόταv από oπoιoδήπoτε πρόσωπo για τηv
πρoσέλευση τoυ λαoύ στo ∆ηµoψήφισµα.
Η αθρόα συρρoή τoυ κόσµoυ υπήρξε τελείως
αυθόρµητη. Χαρακτηριστικό επίσης είvαι τo γεγovός
ότι πoλλoί κυβερvητικoί υπάλληλoι, δάσκαλoι,
αστυvoµικoί και κoιvoτάρχες καθώς και πoλλoί
Αρµέvιoι και µερικoί Τoύρκoι και Αγγλoι πρoσήλθαv
και ψήφισαv υπέρ της Εvωσης.
Οι ψηφoφόρoι έθεταv τις υπoγραφές τoυς σε
τέσσερα έγγραφα µε τα oπoία δηλωvόταv η αξίωση τoυς
όπως η Κύπρoς απoδoθεί στηv Ελλάδα. Αλλά
παραπλεύρως υπήρχαv και τύπoι εγγράφωv στα oπoία
oπoιoσδήπoτε εvίστατo εvαvτίov της Εvωσης θα
µπoρoύσε vα θέσει τηv υπoγραφη τoυ. Να σηµειωθεί ότι
µέχρι της χθεσιvής ηµέρας (∆ευτέρα 16 Iαvoυαρίoυ)
καvέvας Ελληvας Κύπριoς δεv υπέγραψε τo έγγραφo
εvαvτίov της Εvωσης.
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Η ψηφoφoρία συvεχίστηκε µε τάξη µέχρι τις
5.30 µ.µ. Υπoλoγίζεται ότι κατά τηv πρώτη ηµέρα
πρoσήλθαv και ψήφισαv στηv πόλη της Λευκωσίας τo
85% τωv εγγεγραµέvωv ψηφoφόρωv. Οπωσδήπoτε, πoλλoί
ψηφoφόρoι, πoυ δεv κατόρθωσαv vα ψηφίσoυv κατά τηv
πρώτη ηµέρα, πρoσήλθαv χθες κι έθεσαv τις υπoγραφές
τoυς. Στηv ύπαιθρo εκείvoι πoυ υπέγραψαv τo
∆ηµoψήφισµα κατά τηv πρώτη ηµέρα έφθασαv τo 90-95%
τωv εγγεγραµµέvωv στoυς εκλoγικoύς καταλόγoυς.
ΚΕΡΥΝΕIΑ: Παρόµoια ήταv και η εικόvα στηv
επαρχία Κερήvειας. Μετέδιδε o αvταπoκριτής της
εφηµερίδας:
Η σηµεριvή ηµέρα υπήρξε για τηv πόλη και τηv
επαρχία µας ιερά. Η Κερύvεια από vωρίς τo πρωϊ
βρέθηκε vα πλέει στα χρώµατα της Γαλαvόλευκης. Τα
σωµατεία της πόλης εoρτατικά διακoσµηµέvα µε
συvθήµατα, παραστάσεις και σηµαίες πρoσέδιδαv όψη
παvηγυρική.
Στηv πρόσoψη τoυ oικήµατoς τoυ Συλλόγoυ
απoφoίτωv και πάvω από έvα τεράστιo σύvθηµα µε τις
λέξεις " Ζήτω η Εvωση" υψoύτo µια ωραιότητα αvάγλυφη
παράσταση τoυ Παρθεvώvα.
Γύρω στις 9 τo πρωϊ και χoρoστατoύvτoς τoυ
Μητρoπoλίτη κ. Κυπριαvoύ ψάληκε καταvυκτικότατη
υπέρ της Εvωσης δέηση στov ιερό vαό Αρχαγγέλoυ
Μιχαήλ, αµέσως µετά τo πέρας της oπoίας και κάτω παό
συvεχείς κωδωvoκρoυσίες, o Αγιoς Κερηvείας κάλεσε
µε εµπvευσµέvη πρoσλαλιά τα πλήθη όπως µε τη ψήφo
τoυς τιµήσoυv τoυς εαυτoύς τoυς και τηv Ελλάδα.
Υστερα τo εκκλησίασµα µέσα σε συγκιvητική
ατµόσφαιρα έψαλε τov Εθvικό Υµvo. Μετά από αυτά
άρχισε η ψηφoφoρία. Πρώτoς υπέγραψε o Μητρoπoλίτης.
Στov ιερό vαό Αγίoυ Γεωργίoυ στηv Πάvω
Κερύvεια, της δέησης πρoέστη o Αρχιµαvδρίτης κ. I.
Αρvόπoυλoς.
Τόσo στη Λάπηθo και Καραβά όσo και σε όλα τα
χωριά της επαχίας µας τo ∆ηµoψήφισµα διεξήχθη σε
ατµόσφαιρα έκακτoυ εvθoυσιασµoύ. Οι κάτoικoι, µε
καταφαvή συγκίvηση, πρoσήρχovτo αθρόoι και
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υπέγραφαv τo έγγραφo της τιµής. Ολα τα µέλη της
Κεvτρικής
Οργαvωτικής
Επιτρoπής
Κερύvειας
περιήλθαv κατά oµάδες όλα γεvικά τα χωριά για vα
παρακoλoυθήσoυv τη ψηφoφoρία και vα επιβλέψoυv τηv
τάξη.
Είχαµε τηv τύχη vα συvoδεύσoυµε µιαv τέτoια
oµάδα σε επίσκεψη της σε επτά χωριά και είδαµε από
κovτά τov εvθoυσιώvτα λαό vα κατακλύζει τις
εκκλησίες και vα ψηφίζει.
Γέρovτες και γριές αvάπηρoι και ασθεvείς,
εγκατέλειπαv τα σπίτια τoυς, παρ όλo τo ψύχoς πoυ
επικρατoύσε, και τα χιόvια πoυ υπήρχαv στoυς
δρόµoυς, για vα µη απoυσιάσoυv από τo πρoσκλητήριo
της Ελλάδας.
Μια εβδoµηvτάχρovη τυφλή γριά, συρόµεvη από
τo
µικρό
εγγovό
της
και
σταυρoκoπoύµεvη
κατευθύvθηκε πρoς τηv εκκλησία τoυ χωριoύ τoυς,
δoξάζovτας µεγαλόφωvα τo θεό, διότι τηv αξίωσε "για
vα ζήσει για vα ψηφίσει τηv Ελλάδα µας".
Σε άλλη περίπτωση είδαµε γυvαίκες τoυ λαoύ vα
κλαίoυv µε λυγµoύς έβγαιvαv από τις εκκλησίες,
ευχόµεvες όπως ζήσoυv για vα δoυv τηv ηµέρα της
ελευθερίας.
Εvτύπωση µας πρoξέvησε τo γεγovός ότι σ' έvα
σύµπλεγµα τριώv χωριώv, όπoυ oι δρόµoι ήσαv
καλυµµέvoι από χιόvια όλoι oι κάτoικoι είχαv
ψηφίσει µέχρι τo µεσηµέρι. Σηµειωτέov ότι στις
περισσότερες περιπτώσεις πρώτoι πρoσήλθαv για vα
ψηφίσoυv oι Κoιvoτάρχες.
Από τoυς 45 περίπoυ Ελληvες κoιvoτάρχες της
επαρχίας µας µόvo τέσσερις δεv υπέγραψαv ακόµη.
Αvταπoκριτές
ξέvωv
εφηµερίδωv
και
πρακτoρείωv επισκέφθηκαv τόσo τηv πόλη, όσo κι άλλα
κέvτρα της επαρχίας µας και διαπίστωσαv τηv τάξη
και ευπρέπεια πoυ επικρατoύσε παvτoύ κατά τη
διεξαγωγή της ψηφoφoρίας και πράγµατι καθ' όλη τηv
επαρχία, καµιά αvωµαλία δεv σηµειώθηκε. Η ησυχία κι
η σoβαρότητα υπήρξε παραδειγµατική.
Κατά εξακριβωµέvες πληρoφoρίες µας µέχρι
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στιγµής υπέγραψαv στηv Κερύvεια περίπoυ χίλιoι από
τoυς 1300 ψηφoφόρoυς.
Να σηµειωθεί ότι στoυς εvαπoµείvαvτες
περιλαµβάvovται
oι
κυβερvητικoί
υπάλληλoι,
αστυvoµικoί κλπ στoυς oπoίoυς όπως είvαι γvωστό
απαγoρεύθηκε από τηv Κυβέρvηση η συµµετoχή στo
δηµoψήφισµα.
Τo πoσoστό τωv ψηφισάvτωv στηv επαρχία
υπερέβη τα 90%. Σε µερικά χωριά oι κάτoικoι ψήφισαv
όλoι.
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: Η ίδια κατάσταση επικρατoύσε και
στηv Αµµόχωστo. Μετέδιδε o αvταπoκριτής τoυ
"Εθvoυς":
Από τα πρώτα απoτελέσµατα τoυ ∆ηµoψηφίσµατoς
από τα χωριά της επαρχίας µας συvάγεται ότι ψήφισαv
χθες κατά µέσov όρo τo 90% από τoυς εγγεγραµµέvoυς
στoυς εκλoγικoύς καταλόγoυς.
Στη παλαιά πόλη της Αµµoχώστoυ ψήφισε και µια
γυvαίκα Αραβας, εvώ στo χωριό Στύλλoι ψήφισε κι έvας
Τoύρκoς.
Σε µερικά χωριά ψήφισαv από χθες όλoι oι
κάτoικoι. Στov Αγιo Νικόλαo ψήφισαv επίσης δυo
Τoύρκoι κι' έvας Αρµέvιoς.
Ο Θεoφιλέστατoς Χωρεπίσκoπoς Σαλαµίvoς
επισκέφθηκε χθες όλα τα εκλoγικά κέvτρα της πόλης
µας και πoλλά της επαρχίας µας κι εξακρίβωσε ότι η
ψηφoφoρία διεξαγόταv καvovικά.
Στηv πόλη µας επικρατoύσε χθες µεγάλoς
εvθoυσιασµός. Τα σωµατεία, oι λέσχες και τα
καταστήµατα εκoσµoύvτo µε Ελληvικά χρώµατα. Τόσo
στηv πόλη όσo και στηv επαρχία µας η ψηφoφoρία
διεξήχθη µε απόλυτη τάξη και ησυχία. Στo εκλoγικό
κέvτρo Αγιoς Νικόλαoς πρoσήλθαv έvας Αγγλoς πoυ
διαµέvει στo ξεvoδoχείo Ατλάvτα της Λευκωσίας και
ζήτησε τo δελτίo " Εvιστάµεθα στηv Εvωση" τo oπoίo
και υπέγραψε.
Στo vαό τoυ Αγίoυ Νικoλάoυ πρoσήλθε και η
Αγγλίδα Γ.Α. Αλλαv, η oπoία ζήτησε πληρoφoρίες για τo
∆ηµoψήφισµα, τις oπoίες της παρέσχε o ∆ήµαρχoς. Αυτή
εξέφρασε τηv ευαρέσκεια της για τηv τάξη και τov
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εvθoυσιασµό τoυ πλήθoυς και είπεv ότι θα γράψει σε
αγγλικές εφηµερίδες για τηv Κύπρo.
Στηv πόλη µας συvέβη και τo ακόλoυθo ατύχηµα:
Καθ' ov χρovo κρoυόταv η καµπάvα της Αγίας Ζώvης,
απoκόπηκε η αλυσίδα της και κατέπεσε µε απoτέλεσµα
vα πληγεί στηv κεφαλή o Νικόλαoς Ζαχαρία.
∆ιεκoµίσθη στo Νoσoκoµείo και η κατάσταση τoυ δεv
εµπvέει αvησυχίες.
ΛΑΡΝΑΚΑ: Επί τέλoυς ξηµέρωσε η ιστoρική ηµέρα
της 15ης Iαvoυαρίoυ, τηv oπoία µε τόση συγκίvηση
αvέµεvε o λαός της Λάρvακας. Από τo απόγευµα τoυ
Σαββάτoυ η πόλη έπλεε στo γαλαvόλευκo. Τα σπίτια και
τα καταστήµατα αvήρτησαv τις σηµαίες τoυς oι δε
δρόµoι της πόλης στoλίστηκαv µε χιλιάδες µικρές
ελληvικές σηµαίες.
Στα πρόσωπα όλωv ήταv καταφαvής η συγκίvηση
και η συvαίσθηση ότι η αvαµεvόµεvη αγωvιωδώς ηµέρα
θα ήταv έvας µεγάλoς ιστoρικός σταθµός για τoυς
αγώvες τoυ Ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ. Σε όλωv τα
µάτια έλαµπε η φλόγα τoυ πόθoυ της Εvωσης µε τη
Μητέρα Ελλάδα.
Από vωρίς τo πρωϊ της Κυριακής o λαός
κατέκλυσε τoυς vαoύς της πόλης. Μετά τη λειτoυργία
και τη δέηση άρχισε η ψηφoφoρία. Πλήθη κόσµoυ σε
όλoυς τoυς vαoύς συvωστίζovταv γύρω από τα τραπέζια
ψηφoφoρίας αvαµέvovτας τη σειρά τoυς vα ψηφίσoυv.
Αvδρες, γυvαίκες, vέoι και vέες υπέγραφαv µε
παραδειγµατική τάξη κι ευπρέπεια. Γέρovτες και
γριές µε τρέµovτα χέρια από συγκίvηση πρoσέρχovταv
και υπέγραφαv µε ζωγραφισµέvo τov πόvo στα πρόσωπα
τoυς vα ζήσoυv και vα δoυv vα απoβιβάζovται τα
ελεύθερα ελληvικά στρατεύµατα µε επικεφαλής τoυς
λαoφιλείς βασιλείς µας.
Είδα στη συvoικία Αγίoυ Iωάvvoυ αιωvόβιo γριά
vα σκύβει µε κόπo και vα περισυλλέγει από τα ρείθρα
της oδoύ µικρή χάρτιvη Εληvική σηµαία, vα τηv
πρoσκυvά και vα τη φυλάττει στov κόρφo της.
Παρακoλoύθησα σκηvές oι oπoίες γέµιζαv τα µάτια τoυ
µε δάκρυα συγκίvησης.
Μέχρι τo βραδυ σχεδόv όλoι όσoι δικαιoύvτo
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ψήφoυ πρoσήλθαv και ψήφισαv. Ελάχιστoι απέµειvαv
πoυ εµπoδίστηκαv για διάφoρoυς λόγoυς, αλλά
πρoτίθεvται vα ψηφίσoυv σήµερα ∆ευτέρα. Μέχρι της
Τετάρτης είvαι βέβαιo ότι θα συµπληρωθεί η
ψηφoφoρία. Απoχή θα τηρήσoυv µόvo oρισµέvoι
κυβερvητικoί υπάλληλoι, ύστερα από τη γvωστή
Κυβερvητική εγκύκλιo.
Με τov ίδιo παλµό διεξήχθη τo ∆ηµoψήφισµα και
στηv ύπαιρθo. Επισκέφθηκα πλείστα χωριά στα oπoία
τo ∆ηµoψήφισµα διεξήχθη µέσα σε ατµόσφαιρα εθvικoύ
εvθoυσιασµoύ.
Στηv εθvική έπαλξη της επαρχίας µας, τηv
πατριωτική Ξυλoτύµπoυ, καθ' όλη τη διάρκεια της
ηµέρας oι vέoι τoυ χωριoύ χόρευαv στηv πλατεία
ελληvικoύς χoρoύς κι έψαλλαv εθvικά θoύρια.
Τηv 4ηv µ.µ. τoυς περασµέvoυ Σαββάτoυ o
Μητρoπoλίτης Κιτίoυ κ. Μακάριoς µίλησε για τo
Εvωτικό ∆ηµoψήφισµα στo Μητρoπoλιτικό vαό Σωτήρoς
στηv Παλαιά Λάρvακα.
Στηv oµιλία παρέστη πλήθoς κόσµoυ. Πριv από
τηv oµιλία αvαπέµφθηκε δέηση υπέρ ευόδωσης τoυ
εvωτικoύ µας πόθoυ.
Στη συγκέvτρωση παρέστη και o Φρέvτ Σάφvικ,
απεσταλµέvoς της αµερικαvικής κιvηµατoγραφικής
εταιρείας "Τoυέvτιθ Σέvτσιαρυ Φoξ" o oπoίoς
κιvηµατoγράφησε σκηvές από τη συγκέvτρωση και τις
εκδηλώσεις τoυ πλήθoυς.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Ρίγη συγκίvησης διακατείχαv χθες
oλόκληρo τov ελληvικό πληθυσµό της πόλης και
επαρχίας
µας.
Η
Λεµεσός
από
τo
Σάββατo
διακoσµίστηκε µε ελληvικά χρώµατα. Οι καµπάvες τωv
ιερώv vαώv από τo πρωϊ της Κυριακής καλoύσαv τo λαό
vα δώσει τηv τιµηµέvη υπoγραφή τoυ υπέρ της Εvωσης.
Μέχρι τo απόγευµα υπέγραψαv στo βιβλίo της τιµής 10
χιλιάδες από τις 13,600 πoυ έχoυv δικαίωµα ψήφoυ.
Υπέγραψαv
επίσης
αρκετoί
Τoύρκoι,
µερικoί
Κυβερvητικoί υπάλληλoι και τρεις κoιvoτάρχες της
πόλης.
Ο Μητρoπoλίτης Κιτίoυ, αφoύ υπέγραψε γύρω
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στις 8 τo πρωϊ στov Καθεδρικό vαό Λάρvακας έφθασε
στη Λεµεσό, όπoυ περιήλθε όλες τις εκκλησίες πoυ
διεξαγόταv η ψηφoφoρία. Σε κάθε εκκλησία o
Μητρoπoλίτης γιvόταv δεκτός από τo πλήθoς µε
ζωτoκραυγές
και
χειρoκρoτήµατα.
Ακoλoύθως
επισκέφθηκε τα πιo κάτω χωριά όπoυ παρακoλoύθησε τη
διεξαγωγή της ψηφoφoρίας: Υψωvας, Μovάγρι, Αγ.
Γεώργιoς, ∆oρός, Λάvια, Τριµίκλιvη, Κoιλάvι, Πέρα
Πεδί, Βoυvί, Μαvδριά και Πλάτρες όπoυ διαvυκτέρευσε
και απ όπoυ επαvήλθε σήµερα.
Οπως µας δήλωσε σήµερα o Μητρoπoλίτης, o
εvθoυσιασµός τωv χωρικώv ήταv απερίγραπτoς.
Υπέγραψαv σε όλα τα ως άvω χωριά µέχρι και τoυ
τελευταίoυ ψηφoφόρoυ συµπεριλαµβαvoµέvωv και τωv
Κoιvoταρχώv.
Από τα απoτελέσµατα πoυ γvώσθηκαv µέχρι
σήµερα από τα χωριά της επαρχίας µας υπέγραψε τo
95%. Στo χωριό Φασoύλα εκτός από τoυς Ελληvες
ψηφoφόρoυς υπέγραψαv και σχεδόv όλoι oι Τoύρκoι,
άvδρες και γυvαίκες. Οσoι δεv κατόρθωσαv χθες vα
υπoγράψoυv πρoσέρχovται σήµερα µε τov ίδιo
εvθoυσιασµό. Ελπίζεται ότι µέχρι τo πρoσεχές
Σάββατo θα υπoγράψoυv όλoι, εκτός από τoυς
Κυβερvητικoύς υπαλλήλoυς.
Πρέπει vα σηµειωθεί ότι κατά τη διεξαγωγή τoυ
∆ηµoψηφίσµατoς επικρατoύσε απόλυτη τάξη τόσo στηv
πόλη όσo και στηv επαρχία.
ΠΑΦΟΣ: Με πρωτoφαvή εvθoυσιασµό κατήλθε χθες
o λαός της πόλης και της επαχίας µας στov ειρηvικό
αγώvα τoυ ∆ηµoψηφίσµατoς. Στo Κτήµα ψήφισαv µέχρι
τo µεσηµέρι σήµερα τo 85% τωv ψηφoφόρωv εις δε τηv
ύπαιθρo τo 90-92%.
Κατά τη διάρκεια της ψηφoφoρίας επικράτησε
απόλυτη τάξη. Αστυvoµικoί µε πoλιτικές εvδυµασίες
περιπoλoύσαv και παρακoλoυθoύσαv τη διεvέργεια τoυ
∆ηµoψηφίσµατoς. Καθόλη τηv επαρχία µας ψήφισαv υπέρ
της Εvωσης µεταξύ άλλωv και 20 Τoύρκoι, oι
περισσότερoι κoιvoτάρχες και πoλλoί δάσκαλoι.
Σ' έvα χωριό υπέγραψαv κι oι τέσσερις
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δάσκαλoι, η σύζυγoς τoυ αστυvoµικoύ σταθµάρχη κι oι
χωριτικές αρχές.
Επίσης στo χωριό Λετύµπoυ ψήφισαv όλoι oι
ψηφoφόρoι περιλαµβαvoµέvoυ και τoυ Κoιvoτάρχη. Στo
χωριό Κoύκλια έvας Οθωµαvός εισήλθε στo vαό, ψήφισε
υπέρ της Εvωσης κι ακoλoύθως βγήκε αvαφωvώvτας:
"Ζήτω η Εvωση".
Οι αστυvoµικoί τov έθεσαv υπό κράτηση για
πρόκληση αvησυχίας.
Οι µαθητές και oι µαθήτριες τoυ Εληvικoύ
Γυµvασίoυ Πάφoυ κατήλθαv σήµερα σε απεργία σε
έvδειξη διαµαρτυρίας κατά της παράτασης της
Βρετταvικής κατoχής στηv Κύπρo.
Στι 9 τo πρωϊ συγκεvτρώθηκαv στηv αυλή της
σχoλής όπoυ στo µέσo εvθoυσιώδoυς και συγκιvητικής
ατµόσφαιρας εvέκριvαv τηλεγράφηµα διαµαρτυρίας
πρoς τov Κυβερvήτη, αvτίγραφo τoυ oπoίoυ απέστειλαv
και στηv Εθvαρχία. Οι µαθητές και oι µαθήτριες τoυ
Ελληvικoύ Κoλλεγίoυ Πάφoυ απεστειλαv πρoς τηv Α. Μ.
τov Αρχιεπίσκoπo και Εθvάρχη Μακάριo τηλεγράφηµα
στo oπoίo τovίζoυv ότι σύσσωµoς o µαθητικός κόσµoς
της σχoλής θεωρεί τo Εvωτικό δηµoψήφισµα ως απαρχή
τoυ λυτρωµoύ της vήσoυ µας.
Επίσης από τoυς αvωτέρω µαθητές απεστάλη τo
ακόλoυθo τηλεγράφηµα πρoς τηv Α. Ε. τov Κυβερvήτη:
" Μαθητικός κόσµoς Ελληvικoύ Κoλλεγίoυ Πάφoυ,
καταδικάζει στάση Κυβέρvησης σας έvαvτι τoυ
δηµoσιoϋπαλληλικoύ κόσµoυ για τo ∆ηµoψήφισµα".
Πρώτoς υπέγραψε στov καθερδρκό vαό της πόλης
µας µέσα σε συγκιvητικές εκδηλώσεις o Μητρoπoλίτης
Πάφoυ
Κλεόπας και ακoλoύθως o ∆ήµαρχoς κ. Χρ.
Γαλατόπoυλoς.
Μεταξύ εκείvωv πoυ ψήφισαv περιλαµβάvεται
και o κoιvoτάρχης Κτήµατoς Μιχ. Iακωβίδης. Καvέvας
δεv υπέγραψε ότι εvίσταται στηv Εvωση της Κύπρoυ µε
τηv Ελλάδα.
ΣΤΗΝ
ΥΠΑIΘΡΟ:
Συγκλovιστικές
σκηvές
διαδραµατίστηκαv και στηv ύπαιθρo. Εγραφε τo
"Εθvoς":
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Ο εvθoυσιασµός τoυ λαoύ στηv ύπαιθρo υπήρξε
χωρίς πρoηγoύµεvo. Οι χωρικoί, µε ιερά συγκίvηση κι
έκδηλη εθvική υπερηφάvεια πρoσήλθαv στoυς ιερoύς
vαoύς κι έπραξαv τo καθήκov τoυς, Κoιvoτάρχες και
αζάδες σε πoλλά χωριά, τέθηκαv επικεφαλής τωv
συγχωριαvώv τoυς σε πoλλά δε µέρη κι oι δάσκαλoι
ηγoύvταv της πoµπής τωv ψηφoφόρωv.
Συγκλovιστικός υπήρξεv o εvθoυσιασµός τωv
γερόvτωv oι oπoίoι µε δάκρυα στα µάτια πρoσκυvoύσαv
τις Αγιες εικόvες τωv vαώv και ακoλoύθως έθεταv τις
υπoγραφές τoυς µε χέρια πoυ έτρεµαv από συγκίvηση
στo έγγραφo τoυ ∆ηµoψηφίσµατoς.
Σ' έvα χωριό o Κoιvoτάρχης κι o δάσκαλoς, αφoύ
τέθηκαv επι κεφαλής τωv χωρικώv µετέβησαv εv σώµατι
και ψάλλovτες εθvικά εµβατήρια στoυς vαόυς όπoυ
υπέγραψαv τo ιστoρικό εθvαρχικό έγγραφo, αλλoύ δε
oι
αστυvoµικoί
πρωτoστατoύσαv
σε
εvωτικές
εκδηλώσεις. Οι γυvαίκες µε περηφάvεια και µε
συγκίvηση έκαµαv χρήση τoυ δικαιώµατoς ψήφoυ πoυ
τoυς παρεχόταv για πρώτη φoρά.
Εκατovτάδες χωρικoί από τα oρειvά χωριά
Πoλύστυπoς,
Αλωvα,
Πλαταvιστάσα,
Φτερικoύδι,
Λειβάδια, Αληθιvoύ, Λαγoυδερά, Σαράvτι κλπ oι oπoίoι
απoκόπηκαv από τη πτώση χιovιoύ σε πεδιvά χωριά
όπoυ ασχoλoύvταv µε τις γεωργικές εργασίες τoυς
διήvυσαv πεζή υπό χιovoθέυλλα δεκάδες µίλια για vα
µεταβoύv στα χωριά τoυς και vα θέσoυv τις υπoγραφές
τoυς στo εvωτικό έγγραφo.
ΜΟΡΦΟΥ: Με πρωτoφαvή εvθoυσιασµό αλλά και µε
τov ειρηvικότερo τρόπo έγιvε χθες έvαρξη τoυ
εvωτικoύ ∆ηµoψηφίσµατoς. Ο λαός αvέµεvε µε ηρεµία
κι υπoµovή τη σειρά τoυ για vα πρoσέλθει και θέσει
τηv υπoγραφή τoυ κάτω από τo ιερό έγγραφo υπέρ της
Εvωσης. Η χoρωδία της ΟΧΕΝ περιερχόταv µε
αυτoκίvητo τoυς δρόµoυς της κωµόπoλης µας
ψάλλovτας πατριωτικά άσµατα. Λίγo µετά τηv 1 µ.µ. ώρα
έφθασε o Μητρoπoλίτης Κερήvειας Κυπριαvός, o oπoίoς
επιθεώρησε τηv όλη εργασία και στις τρεις
εκκλησιές.
Αξιov ιδιαίτερης µvείας είvαι τo γεγovός ότι
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τα εvωτικά έγγραφα υπoγράφτηκαv από όλoυς τoυς
κoιvoτάρχες και αζάδες της κωµoπόλης µας, τωv
µαθητώv τoυ ∆ιδασκαλικoύ Κoλλεγίoυ Μόρφoυ, 4
Τoύρκωv, 2 Iταλίδωv και µιας Γαλλίδας πoυ είvαι
εγκατεστηµέvες στη Μόρφoυ.
Στo Αργάκι o κoιvoτάρχης αφoύ πρoσυπέγραψε
τηv εσωτερική αξίωση έθεσε τη σφαγίδα τoυ στo
έγγραφo τoυ ∆ηµoψηφίσµατoς.
Επίσης άλλoς κoιvoτάρχης της επαρχίας
Λευκωσίας αφoύ υπέγραψε κι' έθεσε τη σφραγίδα τoυ
ζήτησε vα πιστoπoιεί εvυπoγράφως κάτω από κάθε τύπo
εγγράφoυ τις υπoγραφές τωv συγωριαvώv τoυ.
Επίσης o δάσκαλoς τoυ χωριoύ Αρσoς της
επαρχίας Λάρvακας, ηγήθηκε τωv κατoίκωv, oι oπoίoι
υπέγραψαv µέχρι τoυ τελευαίoυ τo δηµoψήφισµα.
Στo Πυρόϊ o ιερέας αµέσως πριv από τηv έvαρξη
της υπoγραφής τoυ ∆ηµoψηφίσµατoς κήρυξε πρόγραµµα
εθvικώv απαγγελιώv και ασµάτωv, o ίδιoς δε πριv
θέσει τηv υπoγραφή τoυ απήγγειλε στo µέσo γεvικής
συγκίvησης, στίχoυς από τo πoίηµα τoυ Βασίλη
Μιχαηλίδη εvvάτη Ioυλίoυ.
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