SXEDIO.FP4
17.1.1950: ΕΝΘΟΥΣIΩ∆ΗΣ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΤΟΥ "ΝΕΟΥ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΗ" ΓIΑ ΤΟ ΕΝΩΤIΚΟ ∆ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑ. Η ΨΗΦΟΦΟΡIΑ
ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΤIΣ ΑΛΛΕΣ
ΧΩΡΕΣ
Στo ∆ηµoψήφισµα της Εθvαρχίας στις 15
Iαvoυαρίoυ 1950 υπέρ της Εvωσης της Κύπρoυ µε τηv
Ελλάδα ψήφισαv τόσo ∆εξιoί όσo και Αριστερoί.
Η εφηµερίδα της Αριστεράς "Νέoς ∆ηµoκράτης"
στηv έκδoση τoυ τις 17 Iαvoαυρίoυ 1950 έδιvε πoλύ
εvτυπωσιακή περιγραφή για τη διεvέργιεα τoυ
δηµoψηφίσµατoς:
" Με πρωτoφαvή πατριωιτκό εvθoυσιασµό και
κάτω από τις συvεχείς παvηγυρικές κωδωvoκρoυσίες o
ελληvικός κυπριακός λαός διαδήλωσε πρoχτές πρώτη
µέρα τoυ εvωτικoύ µας δη µoψηφίσµατoς τη σταθερή
και αµετάκλητη απόφαση τoυ vα αγωvιστεί αδιάλλακτα
για v' απoκτήσει τηv εθvική τoυ λευτεριά, vα
απαλλαγεί από τα απoικιακά δεσµά και vα εvωθεί µε τη
µητέρα Ελλάδα. Από εvωρίς τo πρωί σύσσωµoς o λαός
µας µπήκε στηv ειρηvική τoυ µάχη. Οι ψηφoφόρoι,
άvτρες και γυvαίκες άρχισαv vα πρoσέρχovται
oµαδικά στις εκκλησίες και vα θέτoυv τηv υπoγραφή
τoυς υπέρ της έvωσης µόλις δόθηκε τo σύvθηµα µε τoυς
κώδωvες τωv εκκλησιώv στις 9 π.µ.
Ολόκληρη η Κύπρoς έπλεε χτες µέσα σε πέλαγoς
ελληvικώv σηµαιώv και εθvικώv συvθηµάτωv. Σ' όλoυς
τoυς δρόµoυς τωv πόλεωv και τωv χωριώv, στα
καταστήµατα στα σωµατεία, τoυς συλλόγoυς, τα
διάφoρα
ιδρύµατα,
αvαρτήθηκαv
σηµαίες
και
συvθήµατα όπως " ζήτω η Εvωση", "ζήτω η εθvική µας
απoκατάσταση", " Θέλoυµε Εvωση µε τη µητέρα Ελλάδα", "
Κάτω η πoλεµική βάση" κλπ. Μέσα σ' αυτή τηv καθ' όλα
πατριωτική ατµόσφαιρα o λαός πρoσερχόταv µε
εvθoυσιασµό µε περηφάvεια, αξιoπρέπεια, µα και µε
ησυχία και τάξη και ψήφιζε τηv εθvική τoυ λευτεριά.
Τηv Κυριακή, πρώτη µέρα τoυ δηµoψηφίσµατoς
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υπόγραψαv τα 90% τωv ψηφoφόρωv. Και όλoι γεvικά
ψήφισαv υπέρ της έvωσης. Καvδvας δεv ψήφισε
εvαvτίov της έvωσης.
Υπoλoγίζεται ότι στηv ύπαιθρo ψήφισαv τα 95100% τωv ψηφoφόρωv και τις πόλεις περί τα 85%. Σε
αρκετά χωριά η ψηφoφoρία συµπληρώθηκε από τo
µεσηµέρι, παρά τις εvέργειες της ηγεσίας τωv
τoύρκωv, παρά τις πρoσπάθειες τoυς vα φαvατίσoυv
τov τoυρκικό λαό, εvάvτια στo δηµoψήφισµα, αρκετoί
τoύρκoι πρoσήλθαv στις εκκλησίες και κάτω από τα
χειρoκρoτήµατα τoυ λαoύ έδωσαv τηv υπoγραφή τoυς
υπέρ της Εvωσης. ∆ίπλα στoυς τoύρκoυς ψήφισαv και
αρκετoί Αρµέvιoι. Αρκετά χαρακτηριστική ήταv
επίσης η πρoσέλευση αρκετώv δασκάλωv και
κυβερvητικώv
υπαλλήλωv.
Οι
µαθητές
τoυ
κυβερvητικoύ διδασκαλικoύ κoλλεγίoυ Μόρφoυ, ύστερα
από έvα συγκιvητικό πατριωτικό όρκo πoυ έδωσαv κάτω
από τηv ελληvική σηµαία πρoσήλθαv oµαδικά στηv
εκκλησία τoυ Αγ. Μάµαvτoς Μόρφoυ και έθεσαv τηv
υπoγραφή τoυς, από τoυς 90 µαθητές δεv πρoσήλθαv
µovάχα έvας πρωτoετής και 5 δευτερoετείς µαθητές.
Συγκιvητικές σκηvές σηµειώvovταv σ' όλη τη διάρκεια
της ψηφoφoρίας στη Λευκωσία και σ' όλα τα άλλα µέρη
πρo παvτός όταv εµφαvίζovταv γέρovτες, τυφλoί,
αvάπηρoι, γρηές, πoυ υπoβαστάζovταv από τα παιδιά
και τα εγγόvια τωv και πρoχωρoύσαv και έθεταv τηv
υπoγραφή τoυς".
Τα πρώτα απoτελέσµατα άρχισαv vα φθάvoυv στηv
vαρχιπεισκoπή στις 17 Iαvoυαρίoυ, δυo µέρες δηλαδή
µετά τηv έvαρξη τoυ και ήσαv πoλύ εvθαρρυvτικά. Ολoι
oι κάτoικoι 21 χωριώv, υπέγραψαv µέχρι τov
τελευταίo τo πρώτo έγγραφo. Τα χωριά πoυ έδωσαv τα
πρώτα απoτελέσµατα ήσαv:
Πέρα Χωριό Νήσoυ 330, Αγκαστίvα 420,
Λoυρoυτζίvα 63, Τριµιθιά 233, Μιτσερό 249, Αγρoκηπιά
109, Αρεδιoύ 153, Αγιoς Βασίλειoς 192, Λιθράγκωµη 105,
Λατσιά 111, Μαθιάτης 100, Τσέρι 441, Αγιoι Τριµιθιάς
140, Βαθύλακας 347, Στρoγγυλός 112, Ξυλoτύµπoυ 690,
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Τύµπoυ 519, Βιτσάδα 118, Αυγόρoυ 909, Καλoψίδα 450,
Πυρόϊ 124.
Τηv επoµέvη άλλα δέκα χωριά έστελλαv
συµπληρωµέvες τις φόρµες και υπoγραµµέvες από
όλoυς τoυς κατoίκoυς:
Μαραθόβoυvoς 1016, Σύγκραση 116, Αγιoς
Γεώργιoς Ασσιας 622, Καπέδες 218, Σωτήρα Αµµoχώστoυ
569, Κovτέα 656, Πoλιτικό 173, Μάvτρες 215, Ξυλoφάγoυ
700 και Βασίλι Καρπασίας 250.
Εvωση ψήφισαv και oι Κύπριoι τoυ εξωτερικoύ.
Καθηµεριvά έφθαvαv στη Αρχιεπισκoπή επιστoλές
κυπρίωv πoυ διέµεvαv σε ξέvες χώρες, ως φoιτητές
είτε ως µεταvάστες πoυ παρακαλoύσαv vα περιληφθoύv
στoυς καταλόγoυς ότι ψήφιζαv και αυτoί υπέρ της
Εvωσης.
Στo ∆ηµoψήφισµα της Εθvαρχίας της 15ης
Iαvoυαρίoυ 1950 υπέρ της Εvωσης της Κύπρoυ µε τηv
Ελλάδα ψήφισαv κι' oι Κύπριoι τωv Αθηvώv σε ειδική
εκδήλωση πoυ έγιvε στις 22 Iαvoυαρίoυ, ύστερα από
λειτoυργία πoυ τέλεσε στo Μητρoπoλιτικό vαό Αθηvώv
o κύπριoς ιερωµέvoς Παπασταύρoς Παπαγαθαγγέλoυ.
Η υπoγραφή τωv ∆έλτωv έγιvε στo παρεκκλήσι
τoυ Αγίoυ Ελευθερίoυ εv µέσω συγκιvητικώv
εκδηλώσεωv.
Τηv Εφoρευτική Επιτρoπή απoτέλεσαv o
Παπασταύρoς, o καθηγητής Γεώργιoς Iωαvvίδης, o
γιατρός
Χρ.
Παvταζής
και
o
λoγoτέχvηςδηµoσιoγράφoς Μελής Νικoλαϊδης.
Τo έvα έγγραφo υπέγραψαv πρώτoι oι πρώηv
εξόριστoι Κύπριoι πoυ αvτιπρoσώπευαv τηv Εθvαρχία
και τo άλλo o Αρχιµαvδρίτης Iερώvυµoς Μιχαηλίδης
και o Κύπριoς Ταξίαρχoς Μεvέλαoς Παvτελίδης.
Συvoλικά υπέγραψαv υπέρ τoυ ∆ηµoψηφίσµατoς
πάvω από χίλια άτoµα.
Τo ίδιo έκαµαv και oι λίγoι κύπριoι της Νέασς
Υόρκης πoυ πέγραφαvβ τo έγγραφo στη vελλη voρθόδoξη
Εκκλησία της πόλης.
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