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Το Ενωτικό Δημοψήφισμα 

Δεκότn πέμπτn Ιανουαρίου 1950. 
Ημέρα ισrορικότατn δια τnν Κύπρο. Μεγόλn 

καμπn του ενωτικού αγώνος των Κυπρίων. 

Σταθμός και αφετnρία διό τnν μετέπειτα πο

ρείαν του ενωτικού αγώνος. Ημέρα ενόρξε

ως μιας πορείας προς τον διεθνn παρόγο

ντα διό να μόθει και κατανοnσει τπν 

αμετόθετον θέλnσίν του να ελευθερωθε[, να 

αποτινόξει τον Βρετανικόν ζυγόν και να ενω

θεί μετό τnς Μnτρός Ελλόδος, όπου εθνι

κώς, ισrορικώς. θρnσκευτικώς και γλωσσικώς 

ανnκει. Διό να διατρανώσει ο Κυπριακός 

λαός με τον πλέον εντονότερον και εμφαντι

κότερον τρόπον τον διακαn του αυτόν 

πόθον, των φλογερών επιθυμιών του και τnν 

αμετότρεπτον απόφασίν του τnς δουλείας 

τα δεσμό να θραύσει και εις τος αγκόλας 

τnς Μnτρός να πέσει. 

Με αυτnν τnν απόφασιν ο Ελλnνικός 

Κυπριακός λαός εβόδιζεν υπερnφανος. με 

υψnλό το μέτωπον, με ολόρθον το ανόσrn

μα, ευθυτενnς, με το ελλnνικόν τραγούδι εις 

το σrόμα, με τnν ελλnνικn σnμαία εις τος χεί

ρας, κότω από τος χαρμοσύνους κωδωνο

κρουσίας των εκκλnσιών που ως εμβατnρια 

και παιόνες nκούοντο, προς τους ιερούς 

ναούς και κότω από τους ιερούς θόλους, με 

κατόνυξιν και με θρnσκευτικnν ευλόβειαν, με 

εθνικnν έξαρσιν, με το εθνικόv nφαίσrειον εν 

δρόσει, και αφού έκαμνε το σταυρό του, 

έθετε, εθνικώς υπερnφανος, τnν υπογραφnν 

τουκότω από τnν φρόσιν: "Απαιτώ ένωσιν τnς 

Κύπρου μετό τnς Μnτρός Ελλόδος. Ένωσιν 

και μόνον ένωσιν'' διό να αποδείξει εις όλον 

τον κόσμον, και ιδίως προς τnν βρετανικnν 

κυβέρνnσιν που διαμφισβnτεί τον πύρινον 
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αυτόν πόθον του, ισχυριζόμενn ότι μόνον n 
εκκλnσία και οι παπόδες θέλουν τnν ένωσιν, 

ταυ'τος ο ίδιος ο Κυπριακός λαός αείποτε 

σrεντορείως διεκnρυπεν τον ενωτικόν πόθον 

προς πόσος τος κατευθύνσεις, προς πόντο 

τα γεωγραφικό πλότn και μnκn, προς όπα

ντα τον κόσμο με υπομνnματα και διακnρύ

ξεις. με συλλαλnτnρια και αποσrολός εις το 

εξωτερικόν και με πρεσβείας μεταφέρουσας 

και εις τα τέσσερα του ορίζοντος σnμεία τον 

προαιώνιον και αναλλοfωτον και όσβεσrον 

πόθον του Κυπριακού λαού. Τnν ελευθερfαν 

του επιθύμει ο Ελλnνικός Κυπριακός λαός. 

Δια τnν αποτίναξιν του δουλικού ζυγού 

nγωνfζετο. Διό το δώρον τnς ελευθερίας 

ψόχετο. Αυτοδιόθεσιν απnτει. Και εις τον 

πόθον του, τnν θέλnσίν του διεκnρυξεν από 

τnν πρώτnν nμέραν, με το στόμα του τότε 

Αρχιεπισκόπου Κύπρου όταν ο πρώτος Άγ

γλος Αρμοστnς επότnσε τον πόδα του επί 

του Κυπριακού εδόφους. Καλωσορίζων τον 

Άγγλο Αρμοστnν ο Αρχιεπίσκοπος ευχnθπ π 

Αγγλικn διοίκnσις να γίνει n γέφυρα που θα 
ενώσει τnν Κύπρο με τnν Ελλόδα. 

Απεδείχθn όμως ότι n Βρετανικn Κυ

βέρνnσις ουδεμίαν τοιαύτnν διόθεσιν και 

πρόθεσιν εύρεν, με αποτέλεσμα να εκρα

γούν τα γεγονότα του Οκτωβρίου του 1931, 
τα Οκτωβριανό. Εσυνεχίσθn ο ενωτικός αγώ

νας. Και εφθόσαμεν μέχρι τnς ενόρξεως του 

δευτέρου παγκοσμίου πολέμου που n Μ. 
Βρετανία εκόλει τον Κυπριακόν λαόν να συν

δρόμει. παρό το πλευρόν τnς. εις τnν νίκnν 

των συμμόχων, και ότι μετό τnν νίκnν θα 

λόβει το έπαθλον των αγώνων του δι' ελευθε-
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ρίαν,ότι δnλαδn θα του αποδώσει τnν ελευ

θερίαντου. 

Ανιαπεκρfθnσαv οι Κύπριοι. Αλλό φευ! 

Όταν ετελείωσεν ο πόλεμος με νίκnν των 

συμμόχων, n Μ. Βρετανία τος υποσχέσεις 

τnς ελnσμόνnσεν, και περισσότερον μόλιστα 

τον ζυγόν πέριξ του τραχr'Ιλου του συνέσφιγ

γε. Μόνn χειρονομία τnς nτο να επιτρέψει εις 

τους εξορίστους, που n ιδία εξόpισεν μετό 
τα Οκτωβριανό, να επιστρέψουν εις Κύπρον. 

Μετό των εξορισθέντων και επιστρε

ψόντων nτο και ο τότε Μnτροπολίτnς Κυρn

νείας Μακόριος. Επετρόπn και π πλr'Ιρωσις 

των κενών Μnτροπολιτικων θρόνων. Διεξn

χθn Αρχιεπισκοπικn εκλογn όπου εξελέγn Αρ

χιεπίσκοπος ο Μnτροπολίτnς Κυρnνείας Μα

κόριος, ως Μακόριος Β'. Πλnρωθεισών και 

των Μnτροπολιτικω'ν εδρών, συνεστnθn n 
Εθναρχια Κύπρου, εντονότερον το ενωτικόν 

αγώνα συνεχίσασα. με υπομνnματα. διαβn

ματα, συλλαλnτnρια πανταχόθεν τον ενωτι

κόν πόθον του λαού διακnρύπουσα. Η πυρε

τώδnς αυτn κινnτοποίnσις τnς εθναρχίας 

μεγόλως τn Βρετανικn Κυβέρνnσιν θορύβn

σε και προς αντιπερισπασμόν απεφόσισε 

να κόμει μίαν χειρονομίαν δέλεαρ, διό να 

αναχαιτίσει τnν ενωτικnν ορμnν. Απεφόσισε 

αυτοκυβέρνnσιν να προσφέρει. Ως nτο φυσι

κόν, n Εθναρχία απέρριψεν τnν προσφορόν 
αυτnν. Τnν εδε'χθn όμως το ΑΚΕ/\ με αποτέ

λεσμα το κόμμα aυτό να καθnσει με τους 

Άγγλους εις τnν ιδίαν τρόπεζαν, τnν λεγόμε

νnν Διασκεπτικn. Προς υποστnριξιν τnς αυ

τοκυβερνnσεως το ΑΚΕΛ επραγματοποίnσεν 

και συλλαλnτnριον εναν'τιον τnς ενώσεως. 

Προεκnρυξεν και n εθναρχία ενωτικόν συλ
λαλπτnριον. 

Ενθαρρυνθεfσα n Βρετανικn Κυβέρνn
σις με τnν συμμετοχnν του ΑΚΕΛ εις τος 

υπούλους προσπαΘείας τnς να καταπνίξει 
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τον ασίγαστον ενωτικόν πόθον του Ελλnνικού 

· Κυπριακού λαού, εντονότερον προέβαλλεν 
τον ισχυρισμόν και το επιχείρnμα ότι ο Κυ

πριακός λαός δεν nθελεν τnν ένωσιν. Περισ

σότερον τώρα τον πόθον του λαού μας διnμ

φισβnτει. 

Διό να καταρριφθεί ο ισχυρισμός και 

το επιχείρnμα αυτό τnς Βρετανικnς Κυβερνn

σεως και να πλnροφορnθεί αυθεντικώς n 
διεθνnς κοινn γνώμn περί του πόθου του ελ

λnνικού κυπριακού λαού, εντονότερον προέ

βαλλεν τον ισχυρισμό και το επιχείρnμα ότι ο 

Κυπριακός λαός δεν nθελε τnν ένωσιν. Πε

ρισσότερον τώρα τον πόθον του λαού μας 

διnμφισβnτει. 

Διό να καταρριφθεί ο ισχυρισμός και 

το επιχείρnμα αυτό τnς ΒρετανικιΊς Κυβερνn

σεως και να πλnροφορnθεί αυθεντικώς n 
διεθνιΊς κοινιΊ γνώμn περί του πόθου και τn ς 

θελr'Ισεως του λαού, n εθναρχία διενnργnσεν 
το ενωτικόν δnμοψnφισμα τnς 15nς Ιανουα

ρίου του 1950. αφού προnγουμένως n Βρε
τανικιΊ Κυβέρνnσις απέρριψεν εισnγnσιν τnς 

εθναρχίας όπως αυτn διεξαγάγει το Δnμο

ψnφισμα. Και ο Κυπριακός λαός κότω από 

τους ιερούς θόλους των εκκλnσιών υπέγρα

ψεν τnν θέλnσίν του, τον προαιώνιον πόθον 

του να ενωθεί μετό τnς Μnτρός Ελλόδος. 

Πέραν του 97% του λαού έθεσεν τnν υπο
γραφnν του εις τος Δέλτους του Δnμοψπφί

σματος. καταρριφθέντων των ισχυρισμών, 

των επιχειρnμότων και των αμφισβnτnσεων 

τnς Βρετανικnς Κυβερνnσεως περί του γνn

σίου του πόθου του λαού μας. 

Και κατό τnν εποχnν αυτnν οι Άγγλοι 

απnλασαν. Απnλασαν τον κ. Σωκρότnν Λοϊζί

δnν, τότε Γ.Γ. τnς ΠΕΚ και τον κ. Παντελnν Μπί

στnν, δnμοσιογρόφον, διευθυντn τnς Κυ

πριακnς εφnμερίδος "Έθνος". Χόριν τnς 

ιστορίας επιβόλλεται να αναφέρομεν ότι δυο 




