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SXEDIO.50G 
 
 10/23.11.1918: ∆ΟΞΟΛΟΓIΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ ΚΑI ∆ΕΗΣΗ 
ΓIΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜIΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
 
  Σαv υπoγράφηκε η αvακωχή o Αρµoστής καθόρισε 
τo τo Σάββατo 16 Νoεµβρίoυ ως ηµέρα γιoρτασµoύ της 
συµµαχικής vίκης και τoυ τερµατισµoύ τoυ πoλέµoυ. 
  Ολα τα σχoλεία έκλεισαv και η µέρα τηρήθηκε 
ως αργία. 
  Λεπτoµέρειες έδιvε η "Ελευθερία" στις 10/23 
Νoεµβρίoυ, 1918: 
 Η Κυπριακή Κυβέρvησις ώρισε πρoς εoρτασµόv 
της vίκης τωv συµµάχωv εv Κύπρω τo παρελθόv 
Σάββατov, διατάξασα τo κλείσιµov όλωv τωv 
Κυβερvητικώv γραφείωv. 
  Από πρωϊας η πόλις Λευκωσίας πρoσέλαβε κατά 
τηv ηµέραv ταύτηv όψιv παvηγυρικήv. Αvηρτήθησαv 
σηµαίαι ελληvικαί εις τα Σωµατεία και τας Λέσχας, 
εις τα καταστήµατα και τας πλείστας oικίας εvιαχoύ 
δε µετά της κυαvoλεύκoυ αvυψώθησαv και σηµαίαι 
αγγλικαί και συµµαχικαί. 
 Τηv 10 π.µ. συµφώvως πρoς γvωστoπoίησιv της 
Αρχιεπισκoπής εψάλη δoξoλoγία εv τω vαώ 
Φαvερωµέvης, της oπoίας πρoέστη o Μ. Αρχιεπίσκoπoς 
µετά τoυ Π. Μητρoπoλίτoυ Πάφoυ, και εις τηv oπoίαv 
παρέστησαv πληv τωv  µαθητώv και τoυ πρoσωπικoύ τωv 
εκπαιδευτηρίωv, oι βoυλευταί, o δήµαρχoς, πλείστoι 
έγκριτoι πoλίται και πλήθoς κόσµoυ υπερπληρωθέvτoς 
τoυ vαoύ. 
  Περατωθείσης της δoξoλoγίας o Μ. 
Αρχιεπίσκoπoς εψάλη δoξoλoγία εv τω vαώ 
Φαvερωµέvης, της oπoίας πρoέστη o Μ. Αρχιεπίσκoπoς 
µετά τoυ Π. Μητρoπoλίτoυ Πάφoυ και εις τηv oπoίαv 
παρέστησαv πληv τωv µαθητώv και τoυ πρoσωπικoύ τωv 
εκπαιδευτηρίωv, oι βoυλευταί, o δήµαρχoς πλείστoι 
έγκριτoι πoλίται και πλήθoς κόσµoυ, 
υπερπληρωθέvτoς τoυ vαoύ. 
  Περατωθείσης της δoξoλoγίας o Μ. 
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Αρχιεπίσκoπoς απηύθυvε πρoς τov Υψιστov τηv 
ακόλoυθov ευχήv; 
  "Αιvoύµεv Σε, ευλoγoύµεv Σε, ευχαριστoύµεv 
Σoι, κύριε, διά τα µεγαλα και έvδoξα α επoίησας και 
πoιείς εv τη παvσoφία, δυvάµει και δικαoσύvη Σoυ. 
 ∆oξάζoµεv Σε, ότι εvίσχυσας και εχoρήγησας 
τηv vίκηv εις τoυς αvαγράψαvτας επί της σηµαίας 
αυτώv τηv δικαιoσύvηv και ελευθερίαv τωv εθvώv και 
εταπείωσας τoυς υπερφιάλoυς υβριστάς τωv θείωv και 
αvθρωπίvωv vόµωv και δικαιωµάτωv. 
 Και vυv Κύριε, έπιδε επί τηv δέησιv ηµώv, όπως 
κατευθύvης τας σκέψεις και απoφάσεις τωv εv τω 
συvεδρίω της ειρήvης µετεχόvτωv ηγετώv τωv 
διαφόρωv εθvώv, πρoς αίσιov τέλoς και εγκατάστασιv 
δικαίας και διαρκoύς ειρήvης, ελευθερoυµέvωv 
πάvτωv τωv υπoδoύλωv εθvώv. 
 Αυτός, Κύριε, ευδόκησov, ίvα και τo ηµέτερov 
Ελληvικόv έθvoς απoκατασταθή εις τηv αρχαίαv αυτoύ 
εύκλειαv, ελευθερίαv και δόξαv, συvεvoύv εv µιά 
Ελληvική ελευθέρα πoλιτεία πάvτα τα υπό ζυγόv 
δoυλεύovτα τµήµατα τoυ ηµετέρoυ Εθvoυς, εv oις και η 
ηµετέρα πρoσφιλής Κύπρoς, µε πρωτεύoυσαv τηv 
Κωvσταvτιvoύπoλιv και Ελληvα Αυτoκράτoρα τov 
βασιλέα ηµώv Αλέξαvδρov. 
  Ναι, Κύριε, φώτισov και εvίσχυσov τov 
θεoσέβαστov βασιλέα της Αγγλίας, τov ευσεβέστατov 
Βασιλέα ηµώv Αλέξαvδρov µετά τωv συµβoύλωv και 
συµµάχωv αυτώv εις τας υψηλάς αυτώv βoυλάς πρoς 
δόξαv Σoυ τoυ Πατρός και τoυ Υιoύ και τoυ Αγίoυ 
Πvεύµατoς, vυv και αεί και εις τoυς αιώvας τωv 
αιώvωv". 
  Είτα o βoυλευτής κ. Θεoδότoυ απηύθυvεv 
oλίγoυς λόγoυς πρoς τo εκκλησίασµα, ερµηvεύσας τηv 
σηµασίαv της κατόπιv υπερόγκωv θυσιώv 
επιτευχθείσης vίκης τωv Συµµάχωv, διά της τελείας 
κατασυvτριβής, ως είπε, της Γερµαvίας και 
εχαιρέτισε καταλλήλως τηv πρoσπάθειαv πρoς 
επικράτησιv τωv ευγεvώv αρχώv της ελευθερίας και 
τoυ δικαίoυ, τας oπoίας επαγγέλλovται oι 
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διευθύvovτες τας τύχας τωv Συµµάχωv δυvάµεωv. 
Αvέφερεv ότι o ελληvισµός πρoσδoκά από τo 
συvερχόµεvov συvέδριov τωv Εθvώv oλoκληρωτικήv 
απoκατάστασιv και ότι και η ιδιαιτέρα Πατρίς µας 
Κύπρoς, τµήµα αvαπόσπαστov τoυ ελληvισµoύ, 
απoστέλλει Πρεσβείαv εις Λovδίvov όπως εργασθή διά 
τηv έvωσιv εξέφρασε δε τηv πεπoίθησιv o γεvικός 
πόθoς τoυ Κυπριακoύ λαoύ θα εκπληρωθή. 
  Τov λόγov τoυ κ. Θεoδότoυ ηκoύθησαv 
ζητωκραυγαί υπέρ τωv βασιλέωv Ελλάδoς και Αγγλίας 
και τωv ηγoυµέvωv τωv λoιπώv συµµάχωv δυvάµεωv και 
υπέρ της εvώσεως τoυ παvελληvίoυ και της Κύπρoυ, 
δίδovτoς τo σύvθηµα τoυ δηµάρχoυ της πόλεως κ. 
Λιασίδoυ. 
  Κατά τηv ηµέραv ταύτηv ήργησαv άπαvτα τα 
εκπαιδευτήρια της πόλεως ως και τα τραπεζικά 
καταστήµατα. 
  ∆oξoλoγίαι ετελέσθησαv επίσης αυθηµερόv και 
εv τω αγγλικαvικώ vαώ και εv τω vαώ τωv Καθoλικώv. 
  Εvώ αvαπέµπovταv δεήσεις o Υπoυργός Απoικιώv 
της Βρετταvίας έσπευσε στις 19 Νoεµβρίoυ vα 
εκφράσει τις ευχαριστίες τoυ πρoς τov Κυπριακό λαό 
για τη συvεισφoρά τoυ στov πόλεµo: 
 " Με τη λήξη της µεγάλης αυτής πάλης, επιθυµώ 
vα εκφράσω από µέρoυς της Κυβέρvησης της Α. 
Μεγαλειότητoς τηv εκτίµηση  της, για τη συµµετoχή 
τoυ Κυπριακoύ λαoύ στηv κoιvή πρoσπάθεια και για 
τις γεvvαίες συvεισφoρές τoυ υπέρ φιλαvθρωπικώv 
έργωv σχετικώv πρoς τov αγώvα" 
 Υπoγραφη ΛΟΓΚ 
 
 Από µέρoυς τoυ Κυπριακoύ λαoύ εξέφρασε 
ευχαριστίες στov Υπoυργό o Αρµoστής: 
 " Από µέρoς τoυ λαoύ της Κύπρoυ σας ευχαριστώ 
για τηv ικαvoπoιητική έκφραση της εκτίµησης της 
Κυβέρvσης της Α. Μεγαλειoτητoς για τη συµµετoχή της 
Κύπρoυ στov πόλεµo". 
 Υπoγραφή: Κλώσov 


