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SXEDIO.FM7 
 
 8.12.1949: Η ΕΘΝΑΡΧIΑ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛIΟ ΤΗΣ ΚΑΛΕI ΤΟ 
ΛΑΟ ΣΤIΣ ΕΠΑΛΞΕIΣ ΓIΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΕΝΩΤIΚΟΥ 
∆ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α  
 
 Η Εθvαρχία αφoύ απoφάσισε τηv διεvέργεια τoυ 
Εvωτικoύ ∆ηµoψηφίσµατoς για τις 15 Iαvoυαριoυ 1950 
περίµεvε όπως όλες oι oργαvώσεις της ∆εξιάς 
τoυλάχιστov  εκδηλωθoύv υπέρ τoυ και στη συvέχεια 
µε µια µακρά εγκύλιo της καλoύσε τo λαό vα αγωvιστεί 
για τηv επιτυχία τoυ, 
  "Τo δηµoψήφισµα", τόvιζε, "απoτελεί ειρηvική 
µάχη, της oπoίας η vικηφόρα έκβαση θα συµβάλει πoλύ 
στov εvωτικό µας αγώvα" και γι' αυτό "καλoύµε σε 
επιστράτευση όλoυς αvεξαίρετα τoυς Κυπρίoυς". 
 Αvαφερόταv στηv εγκύκλιo της Εθvαρχίας, στις 
8 ∆εκεµβρίoυ, τηv oπoια υπέγραφε oλόκληρη η 
Iεραρχία της vήσoυ και η oπoία κυκλoφόρησε τελικά 
στις 10 τoυ µήvα: 
 "Τo Θεoύ δώρov είvαι αλήθεια. Της θείας ταύτης 
ευλoγίας η µικρά Πατρίς µας στερείται από αιώvωv 
πoλλώv, Ξέvoς κυρίαχoς της vήσoυ µας κατά τηv 
τελευταίαv εβδoµηvταετίαv παραµέvει η Μ. Βρετταvία. 
 ∆ιά τηv αvάκτησιv της ελευθερίας της η Κύπρoς 
oυδέπoτε έπαυσε vα αγωvίζεται και καθ' όλov τo 
διάστηµα της αγγλικής κατoχής εκδήλωσε 
πoικιλoτρόπως τηv θέλησιv της vα απαλλαγή τoυ ξέvoυ 
ζυγoύ, διαµαρτυρίαι, υπoµvήµατα συλλαλητήρια, 
πρεσβεία, oυδόλως έτυχov της πρoσoχής τoυ κυριάχoυ, 
όστις τoυvαvτίov µετεχειρίσθη παv µέσov πρoς 
κατάπvιξιv και υπovόµευσιv τoυ εθvικo∩ φρovήµατoς 
τoυ Κυπριακoύ λαoύ, µετά καρτερίας αληθώς 
ελληvoχριστιαvικής αvτιµετωπίσθησαv πάvτα όσα o 
ξέvoς κυρίαρχoς εµηχαvεύθη πρoς τov σκoπόv τoύτov. 
 Και επήλθε τέλoς o ∆εύτερoς Παγκόσµιoς 
Πόλεµoς κατά τov oπoίov µεγαλόστoµoι ηκoύσθησαv εκ 
vέoυ αι περί ελευθερίας και αυτoδιαθέσεως τωv λαώv 
διακηρύξεις τoυ στρατoπεδoυ τωv δηµoκρατικώv, εκ 
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τωv ηγετώv τoυ oπoίoυ ησαv oι κυρίαρχoι µας Αγγλoι. 
Εις τov αγώvα εκείvov συvέβαλεv εκ τωv πρώτωv η 
Κύπρoς διά χιλιάδωv στρατιωτώv και τoυ υλικoύ της 
πλoύτoυ, oλoκαύτωµα δε κατέστη η Μήτηρ Ελλάς, διά vα 
εξασφαλίση διά της θυσίας της και τηv πρώτηv και τηv 
τελική συµµαχικήv vίκηv. 
  Τερµατισθέvτoς όµως τoυ πoλέµoυ, έπεα 
πτερόεvτα απεδείχθησαv αι περί ελευθερίας και 
δικαιoσύvης επαγγελίαι της Μ. Βρετταvίας και φεvάκη 
αι πρoς τηv Ελλάδα και τηv Κύπρov αφειδείς 
υπoσχέσεις της περί µερισµoύ τωv αγαθώv της vίκης. 
 Οχι µόvov δεv είδoµεv oι Κύπριoι τηv 
πραγµάτωσιv της εθvικής µας απoκαταστάσεως αλλ' 
αvτιθέτως αvτικρύσαµεv τηv Μ. Βρετταvίαv vα 
µηχαvάται τα πάvτα διά παράτασιv της επί της vήσoυ 
µας κυριαρχίας της, πρoς συγκάλυψιv της 
αvεπιθυµήτoυ ευταύθα παραµovής της, τη είδoµεv vα 
απoπειράται παγίδευσιv τoυ τόπoυ, vα επιvoή και 
δηµιoυργή τηv αµαρτωλόv εκείvηv συµβoυλευτικήv 
συvέλευσιv. Και όταv διά της σθεvαράς αvτιδράσεως 
της vήσoυ εξαvεµίσθησαv τα περί επιβoλής 
συvτάγµατoς σχέδια, δεv είδoµεv τηv ξεvoκρατίαv vα 
αvαγvωρίζη και ικαvoπoιή τηv περί εvώσεως αξίωσιv 
της Κύπρoυ, αλλ' αvτιθέτως και ηκoύσαµεv τov µετά 
της Συµβoυλευτικής vαυαγήσαvτα Λόρδov Ουίvστερ vα 
λέγη ότι oυδείς εκ τoυ λαoύ υπέβαλε πρoς αυτόv τηv 
περί εvώσεως αξίωσιv. 
 Κυρπιακέ Λαέ, 
 Η ώρα της εθvικής απoκαστάσεως έφθασε. 
Σύσσωµov τo παvελλήvιov, από τωv Βασιλέωv ηµώv 
µέχρι τoυ τελευταίoυ πoλίτoυ, τoυ τύπoυ και τωv 
σωµατείωv και ιδρυµάτωv της ελευθέρας Πατρίδoς, 
παρακoλoυθoύv αγρύπvως και στoργικώς και oλoψύχως 
µετέχoυv εις τov απελευθερωτικόv αγώvα µας, 
απαvταχoύ τoυ φιλελευθέρoυ κόσµoυ υπάρχoυv 
πρόθυµoι και σηµαίvovτες συvήγoρoι της δικαίας 
αξιώσεως µας. Ας πρoσέξωµεv όµως. Ουδέπoτε vα 
λησµωvώµεv ότι η ελευθερία εδωρήθη µεv υπό τoυ Θεoύ 
πρoς τov άvθρωπov, αλλά µόvov δι' αγώvωv επιπόvωv 
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και συvεχώς εξαvαγκάζovται oι κυρίαρχoι vα 
αvαγvωρίζoυv εις τoυς υπ' αυτώv κυριαρχoυµέvoυς τo 
δικαίωµα της αυτoδιαθέσεως. 
 Η µέχρι τoύδε στάσις της Κυριάρχoυ ∆υvάµεως 
έχει πείσει πάvτας ότι αύτη παραµέvει ασυγκίvητoς 
πρoς της στερράς θελήσεως ηµώv όπως εvωθώµεv  µετά 
της µητρός Ελλάδoς. Ευγλώττως oµιλεί και η στάσις 
τoυ άγγλoυ υπoυργoύ τωv στρατιωτικώv κ. Σίvγoυελ, 
όστις αµέσως µετά τηv πρόσφατov επίσκεψιv τoυ εις 
τηv Κύπρov, εδήλωσε πρoς τov τύπov εv Αθήvαις, 
oιovεί µυκτηρίζωv τov αγώvα µας ότι oυδεµίαv υπέρ 
της Εvώσεως εκδήλωσιv αvτελήφθη κατά τηv εv Κύπρω 
παραµovήv τoυ. 
 Αvάγκη συvεπεία πάvτωv τoύτωv vα εκδηλωθώµεv 
εvτovώτερov. Εφ' όσov δε και πoλιτικoί ηγέται της 
Αγγλίας διεκήρυξαv παvηγυρικώς και δη αυτός oύτoς o 
Βρετταvός πρωθυπoυργός κ. Αττλη, ότι oυδείς λαός 
εξαvαγκάζεται vα παραµείvη ακoυσίως εvτός της 
Βρεταvικής αυτoκρατoρίας, τo εvδεδειγµέvov είvαι, 
όπως διά τρόπoυ διεθvώς αvαγvωρισµέvoυ 
διαδηλώσωµεv τηv αµετάτρεπτov θέλησιv µας vα 
εvωθώµεv µετά της µητρός Ελλάδoς. Εvτεύθεv, ως 
τεταγµέvoι φρoυρoί τωv συµφερόvτωv της vήσoυ, 
πρoεκρίvαµεv κατά τα ήδη εξαγγελθέvτα, ως πρώτov 
µέτρov τoυ παραιτέρω απελευθερωτικoύ αγώvoς τη 
διεξαγωγή δηµoψηφίσµατoς. Τoύτo διά vα καταδειχθή 
διά µίαv εισέτι φoράv, ότι σύµπας o λαός oυδέv άλλo 
επιζητεί, ειµή τηv έvωσιv. 
 Θα καλέσωµεv τηv Κυβέρvησιv όπως εάv θελήση 
vα διεvεργήση η ιδία τo δηµoψήφισµα, παρέχoυσα 
άπαvτα τα εvδεδειγµέvα εχέγγυα διά τηv ελευθέραv 
και αµερόληπτov διεξαγωγήv τoυ. Εάv η Κυβέρvησις 
δεv απoδεχθή τηv εισήγησιv ταύτηv θα χωρήσωµεv 
ηµείς εις τo δηµoψήφισµα, τo oπoίov και θα 
διεvεργηθή τηv Κυριακήv της 15ης Iαvoυαρίoυ 1950. 
Κυπριακέ λαέ, 
 Καλείσαι όπως ηvωµέvoς και αδιάσπαστoς υπέρ 
πάvτα άλληv περίπτωσιv, επιτελέσης και τώρα τo πρoς 
τηv δoύλη πατρίδα καθήκov σoυ µετ' εvθoυσιασµoύ. ∆ι' 
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έvωσιv και µόvov έvωσιv ηγωvίσθη επί τόσα έτη. 
Εvωσιv και µόvov Εvωσιv καλείσαι vα επισφραγίσης 
διά της ψήφoυ σoυ, σύvθηµα µovαδικόv έστω διά 
παvτός: Εvωσιv και µόvov Εvωσιv. Και αυτήv vα δoθή η 
ψήφoς και τoυ τελευταίoυ κυπρίoυ. 
 Τo δηµoψήφισµα απoτελεί ειρηvικήv µάχηv 
oπoίας η vικηφόρoς έκβασις θα συµβάλη τα µέγιστα 
εις τov εvωτικόv αγώvα µας, διά τηv µάχηv ταύτηv 
καλoύµεv εις επιστράτευσιv πάvτας αvεξαιρέτως τoυς 
κυπριoυς, εις τov αγώvα τov καλόv oυδείς vα 
υπoλειφθή. 
Εµπρός Κύπριoι. 
 Ολoι εις τας επάλξεις διά τηv µάχηv τoυ 
δηµoψηφίσµατoς, διά τηv εθvικv απoκατάστασιv µας, 
διά τηv  Εvωσιv µε τη αθάvατov Μητέρα Ελλάδα. Ο 
δίκαιoς Θεός, όστις εδηµιoύργησε τov άvθρωπov διά 
vα ζη ελεύθερoς, είvαι βoηθός και παραστάτης τoυ 
αγώvoς µας. 
 Ζήτω η Εvωσις". 
 
 ∆ιάπυρoι πρoς κύριov ευχέται 
 + Ο Κύπρoυ Μακάριoς 
 + Ο Πάφoυ Κλεόπας 
 + Ο Κιτίoυ Μακάριoς 
 + Ο Κυρηvείας Κυπριαvός 
 + Ο Σαλαµίvoς Γεvvάδιoς 
 
Εv τη I. Αρχιεπισκoπή Κύπρoυ τη 8η ∆εκεµβρίoυ 1949". 
 


