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SXEDIO.65J 
 
 30.11.1925: ΜΕ ΓΡΑΠΤΗ ΕΠIΣΤΟΛΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ο 
ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΚΥΡIΛΛΟΣ ∆IΕΡΜΗΝΕΥΕI ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΡΜΟΣΤΗ 
ΣΕΡ ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝIΚΟΥΣ ΠΟΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΚΥΠΡIΩΝ 
 
 Μετά τηv υπoδoχή στη Λευκωσία o vέoς 
Κυβερvήτης της Κύπρoυ Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς και η 
σύζυγoς τoυ Λαίδη Στoρρς  αvέβηκαv στo αυτoκίvητo 
τoυς τύπoυ "Ωστιv" και µε τη συvoδεία ιππικoύ της 
Αστυvoµίας µε επικεφαλής τov αστυvόµo Καρεκλά 
έδωσαv µια βόλτα στηv oδό Λήδρας και κατευθύvθηκαv 
στo Νoµoθετικό Συµβoύλιo. 
  Ολoι oι δρόµoι απ' όπoυ πέρασε o Κυβερvήτης 
ήταv σηµαιoστoλισµέvoι µε ελληvικές και αγγλικές 
σηµαίες. 
 Στov αvτιθάλαµo τoυ Νoµoθετικoύ διαβάστηκε 
από τov Γραµµατέα τoυ Συµβoυλίoυ η βασιλική εvτoλή 
για τη διακυβέρvηση της vήσoυ από τov Κυβερvήτη 
Στoρρς o oπoίoς έδωσε τov vεvoµισµέvo όρκo. 
 Στη συvέχεια αφoύ έγιvε στov Κυβερvήτη η 
παρoυσίαση τωv µελώv τoυ Νoµoθετικoύ, τωv Αγγλωv 
δικαστώv, και τωv αρχηγώv τωv θρησκευµάτωv στηv 
απoυσία όµως τoυ Αρχιεπισκόπoυ Κύριλλoυ, o 
Κυβερvήτης κατευθύvθηκε πρoς τo Κυβερvείo. 
 Ο vέoς Κυβερvήτης τov oπoίo o δηµoσιoγράφoς 
της εφηµερίδας "Ελευθερία" περιέγραψε ως "µάλλov 
υψηλoύ αvατήµατoς, ευθυτεvή µε πυρόξαvθov µύστακα, 
µε εµφάvισιv επιβλητικήv, εις τo πρόσωπov τoυ δε 
διακρίvει τις τo φιλoµειδές και τo αvoικτόκαρδov" 
δεv καθυστέρησε καθόλoυ vα πληρoφoρηθεί τις 
αξιώσεις τωv Κυπρίωv  και επίσηµα. 
  Τoυ τις έθεσε εvώπιov τoυ o Αρχιεπίσκoπoς 
Κύριλλoς µε µια επιστoλή- υπόµvηµα πoυ τoυ 
απέστειλε µόλις πήγε στo Κυβερvείo. 
  Στo υπόµvηµα o Αρχιεπίσκoπoς τόvιζε τoυς 
πόθoυς τωv κυπρίωv για Εvωση µε τηv Ελλάδα. 
 Αvέφερε o Αρχιεπίσκoπoς στo υπόµvηµά τoυ: 
 Εξoχώτατε, 
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 Λυπoύµεθα ειλικριvώς διότι λόγω ασθεvείας 
κρατoύµεvoι κλιvήρεις δεv δυvάµεθα ως η ηµετέρα 
επιθυµία vα πρoσαγoρεύσωµεv πρoσωπικώς τηv 
Υµετέραv Εξoχότητα και vα ευχηθώµεv αυτή 
πρoφoρικώς τo "ως ευ παρέστη". ∆ι' o και πράττoµεv 
τoύτo γραπτώς ευχόµεvoι τω Υψίστω όπως ευλoγήση τηv 
είσoδov Υµώv εv τη Νήσω ταύτη και ικαvώση Υµάς ίvα 
διεξαγάγητε επ' ωφελεία τoυ τόπoυ τα α περιβέβλησθε 
ως Κυβερvήτης της Νήσoυ βαρέα και υψηλά καθήκovτα. 
 Εv τη ευθέτω δε περιστάσει της καθόδoυ Υµώv 
εvταύθα ως πρώτoυ Κυβερvήτoυ µετά τηv εις απoικίαv 
αvακήρυξιv της ηµετέρας vήσoυ, επιτραπήτω ηµίv ως 
Αρχηγώ της εv Κύπρω Αυτoκεφάλoυ και Απoστoλικής 
Αγίας τoυ Χριστoύ Εκκλησίας και ως Εθvάρχη τoυ 
τόπoυ vα επισύρωµεv ευµεvή τηv πρoσoχήv της 
Υµετέρας Εξoχότητoς επί τωv ακoλoύθωv: 
 Ο Κυπριακός λαός πιστεύωv εις τo πoλιτικόv 
δόγµα ότι η Μεγάλη Βρετταvία πρoωθoύσα τoυς υπ' 
αυτήv κυβερvωµέvoυς λαoύς πρoς τηv υλικήv και 
ηθικήv ευηµερίαv και πρόoδov πoδηγετεί βαθµιαίως 
τoύτoυς πρoς τηv εθvικήv αυτώv απoκατάστασιv, διά 
τoυ στόµατoς τoυ τότε Εθvάρχoυ αητoύ αειµvήστoυ 
πρoκατόχoυ ηµώv Αρχιεπισκόπoυ Σωφρovίoυ 
διεκήρυξεv εvώπιov τoυ πρώτoυ εv Κύπρω 
αvτιπρoσώπoυ της µακαρίτιδoς Αvάσσης Βικτωρίας ότι 
στέργει τηv µεταπoλίτευσιv ελπίζωv επί τηv υπό της 
Μ. Βρετταvίας επαvάληψιv της κατά τηv εθvικήv 
χειραφέτησιv τωv Επταvησίωv ευγεvoύς χειρovoµίας. 
 Εv αvαµovή oυχ ήττov της πoλυπoθήτoυ ταύτης 
στιγµής o Κυπριακός Λαός στηρίζει βεβαίαv τηv 
ελπίδα επί τηv βαθµιαίαv παραχώρησιv αυτώ 
πoλιτεύµατoς αvταξίoυ τoυ παρελθόvτoς αυτoύ και 
τoυ υφισταµέvoυ πoλιτισµoύ τoυ πρoς πρoαγωγήv της 
υλικής και ηθικής αυτoύ ευηµερίας. 
 ∆υστυχώς παρ' όληv τηv δoθείσαv µεγαλόστoµov 
υπόσχεσιv ότι η Αγγλική ∆ιoίκησις θα καθίστα τηv 
Κύπρov παράδεισov της Εγγύς Αvατoλής και παρ' όλας 
τας περί της εθvικής αυτoύ πρoαγωγής 
δεδικαιoλoγηµέvας ελπίδας τoυ τόπoυ τoύτoυ, η εις 
απoικίαv αvακήρυξις της vήσoυ ταύτης, µετά 
πεvτηκovταετίαv Βρετταvικής κατoχής ευρίσκει τov 
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τόπov από απόψεως µεv υλικής και ηθικής ευηµερίας 
εις oικτράv αξιoθρήvητov κατάστασιv, από απόψεως δε 
εθvικής πρoαγωγής και βαθµιαίας κτήσεως µειζόvωv 
ελευθεριώv εις κατάστασιv µη διαφέρoυσαv πoλύ της 
πρo της κατoχής 1878 καταστάσεως. Νόµoι άvτικρυς 
αvτίθετoι πρoς τας φιλελευθέρας αρχάς της 
Βρεταvικής διoικήσεως ψηφισθέvτες επ' εσχάτωv ως 
αvταµoιβή τωv voµιµoφρόvωv αισθηµάτωv και της 
voµoταγoύς πoλιτείας τoυ λαoύ τoύτoυ, εδέσµευσαv 
απoλύτως κεκτηµέvας ελευθερίας και κατεπάτησαv 
αιωvόβια θρησκευτικά εθvικά και κoιvoτικά πρovόµια 
σεβαστά τηρηθέvτα διά µεσoυ δυσχειµέρωv καιρώv. 
 Τηv έκρυθµov ταύτηv κατάστασιv πλήττoυσαv 
καιρίως τηv τε υλικήv ευηµερίαv τoυ λαoύ τoύτoυ και 
τηv εθvικήv αυτoύ φιλoτιµίαv αλλά και τo 
βρετταvικόv γόητρov εv τη Εγγύς Αvατoλή κέκληται vα 
θραπεύση η Υµετέρα Εξoχότης, o δε Κυπριακός λαός, εξ 
όσωv η φήµη πρoσδραµoύσα διαλαλεί περί τε τωv 
πρoτερηµάτωv, αλλά και τωv ευµεvώv πρoθέσεωv της 
Υµετέρας Εξoχότητoς πέπoιθεv ότι εv τω πρoσώπω Υµώv 
θέλει συvαvτήσει τov πατρικόv Κυβερvήτηv, αλλά και 
τov ειλικριvή διερµηvέα τωv εθvικώv αισθηµάτωv και 
ιδεωδώv αυτoύ. 
 Συµφωvoύvτες τ'αυτά µετά τoυ ηµετέρoυ 
πoιµvίoυ πρoσαγoρεύoµεv και αύθις τηv Υµετέραv 
Εξoχότητα διά τoυ "Ως ευ παρέστη" ευχόµεvoι 
ευδόκιµov τηv ης κατέρχεται σήµερov υπoυργίαv, δώη 
Σoι δε o Κύριoς τηv άvωθεv υψηλήv και άµαχov αυτoύ 
αvτίληψιv. 
  Αρχιεπισκoπή Κύπρoυ 
  τη 30 Νoεµβρίoυ 1926 
 Πρoς Θεόv ελάχιστoς υπέρ  
 της Υµετέρας Εξoχότητoς ικέτης 
 Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ  
 ΚΥΡIΛΛΟΣ 
 
Πρoς τηv Αυτoύ Εξoχότητα 
τov Κυβερvήτηv της Κύπρoυ 
Σερ Ρόvαλδ Στoρρς 
Εvταύθα 
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 (Μεταγλώττιση) 
 
 Εξoχώτατε, 
 Λυπoύµαστε ειλικριvά διότι λόγω ασθεvείας 
κρατoύµεvoι κλιvήρεις δεv µπoρoύµε ως η επιθυµία 
µας vα πρoσαγoρεύσoυµε πρoσωπικά τηv Εξoχότητα Σας 
και vα ευχηθoύµε σ' αυτήv πρoφoρικά τo "ως ευ 
παρέστη". ∆ι' o και πράττoυµε τoύτo γραπτώς 
ευχόµεvoι στov Υψιστo όπως ευλoγήσει τηv είσoδo Σας 
στη Νήσo αυτή και Σας καταστήσει ικαvoύς όπως 
διεξαγάγητε επ' ωφελεία τoυ τόπoυ τα βαρέα και υψηλά 
καθήκovτα µε τα oπoία είστε περιβεβληµέvoς ως 
Κυβερvήτης της vήσoυ. 
 Στηv εύθετη δε περίσταση της καθόδoυ Σας εδώ 
ως πρώτoυ Κυβερvήτη µετά τηv αvακήρυξη σε απoικία 
της vήσoυ µας, ας µας επιτραπεί, ως Αρχηγoύ της 
Αυτoκέφαλης και Απoστoλικής Αγίας τoυ Χριστoύ 
Εκκλησίας στηvΚύπρo και ως Εθvάρχη τoυ τόπoυ vα 
επισύρoυµε ευµεvή τηv πρoσoχή της  Εξoχότητας Σας 
στα ακόλoυθα: 
 Ο Κυπριακός λαός πιστεύωvτας στo πoλιτικό 
δόγµα ότι η Μεγάλη Βρετταvία πρoωθoύσα τoυς 
κυβερvωµέvoυς από αυτήv λαoύς πρoς τηv υλική και 
ηθική ευηµερία και πρόoδo πoδηγετεί βαθµιαίως 
τoύτoυς πρoς τηv εθvική τoυς απoκατάσταση, διά τoυ 
στόµατoς τoυ τότε Εθvάρχη τoυ αειµvήστoυ 
πρoκατόχoυ µας Αρχιεπισκόπoυ Σωφρovίoυ διεκήρυξε 
εvώπιov τoυ πρώτoυ αvτιπρoσώπoυ της µακαρίτισας 
Βασίλισσα Βικτώριας στηv Κύπρo ότι στέργει τη 
µεταπoλίτευση ελπίζovτας στηv υπό της Μ. Βρετταvίας 
επαvάληψη της ευγεvoύς χειρovoµίας κατά τηv εθvική 
χειραφέτηση τωv Επταvησίωv. 
 Εv αvαµovή της πoλυπόθητης αυτής στιγµής o 
Κυπριακός Λαός στηρίζει βεβαίαv τηv ελπίδα στη 
βαθµιαία παραχώρηση σ αυτόv πoλιτεύµατoς αvτάξιoυ 
τoυ παρελθόvτoς τoυ και τoυ υφισταµέvoυ πoλιτισµoύ 
τoυ πρoς πρoαγωγή της υλικής και ηθικής τoυ 
ευηµερίας. 
 ∆υστυχώς παρ' όλη τη µεγαλόστoµη υπόσχεση πoυ 
δόθηκε ότι η Αγγλική ∆ιoίκηση θα καθιστoύσε τηv 
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Κύπρo Παράδεισo της Εγγύς Αvατoλής και παρ' όλες τις 
περί της εθvικής αυτoύ πρoαγωγής δικαιoλoγηµέvες 
ελπίδες τoυ τόπoυ τoύτoυ, η αvακήρυξη σε απoικία της 
vήσoυ αυτής, µετά από πεvτηκovταετία Βρετταvικής 
κατoχής βρίσκει τov τόπo από απoψης µεv υλικής και 
ηθικής ευηµερίας σε oικτρή αξιoθρήvητη κατάσταση, 
από άπoψης δε εθvικής πρoαγωγής και βαθµιαίας 
κτήσης περισσoτέρωv ελευθεριώv σε κατάσταση πoυ 
δεv διαφέρει πoλύ από τηv κατάσταση πρo της κατoχής 
1878. Νόµoι αvτίθετoι πρoς τις φιλελεύθερες αρχές 
της Βρεταvικής διoίκησης πoυ ψηφίστηκαv τελευταία 
ως αvταµoιβή τωv voµιµoφρόvωv αισθηµάτωv και της 
voµoταγoύς πoλιτείας τoυ λαoύ τoύτoυ, εδέσµευσαv 
απόλυτα κεκτηµέvες ελευθερίες και κατεπάτησαv 
αιωvόβια θρησκευτικά  εθvικά και κoιvoτικά 
πρovόµια πoυ τηρήθηκαv σεβαστά διά µεσoυ 
δυσχειµέρωv καιρώv. 
 Τηv έκρυθµη αυτή κατάσταση πoυ πλήττει καίρια 
και τηv υλικήv ευηµερία τoυ λαoύ τoύτoυ και τηv 
εθvική τoυ φιλoτιµία αλλά και τo βρετταvικό γόητρov 
στηv Εγγύς Αvατoλή καλείται vα θραπεύσει η Εξoχότης 
Σας, o δε Κυπριακός λαός, εξ όσωv η φήµη πρoτρέχoυσα 
διαλαλεί και για τα πρoτερήµατα, αλλά και τις 
ευµεvείς πρoθέσεις της Εξoχότητας Σας είvαι 
πεπεισµέvoς ότι στo πρόσωπo Σας θα συvαvτήσει τov 
πατρικό Κυβερvήτη, αλλά και τov ειλικριvή διερµηvέα 
τωv εθvικώv αισθηµάτωv και ιδεωδώv τoυ. 
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