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το Ενωτικό Δημοψήφισμα στην Κuθρέα. 

Κάθε όνομα και μια ιστορία, κάθε όνομα και μια θύμnσn .. , 

τnς Ανθι'iς Πέτσα-Σαββίδοu 

ιιΣας εξορκίζω να nαραμείνεrε πιστοί εις τον Θεόν και rnν Eflflάδα και να 
συνεχίσετε αγωνιζόμενοι όflοι ψuxri και δυνάμει διά rnν Εflευθερία, με 
μοναδικό και αναflilοίωτο σύνθnμα: Τnν §Ενωσn και μόνον rnv Έvωσnιι 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Β' !15/01/1950> 

Ήταν Κυριακή. καταχείμωνα, Γενάρης του 1950. ΚΙ όμως n κωμόπολη ήταν όλη 
στο ηόδι όπως άλλωστε και όλη n Κύπρος. Σήμερα ήταν η μέρα nou θα απο
κτούσαν φωνή, που θα δήλωναν με την υπογραφή τους και θα έλεγαν στον 

άγγλο κατακτητή πως δεν αντέχουν άλλο τnν μπότα του. πως θέλουν να ακο

λουθήσουν τnν τύχη του ελεύθερης Ελλάδας. 

Από τις αρχές του Δεκέμβρη του 1949 και όταν n Εθναρχία ανακοίνωσε την από
φασή της για τη διενέργεια του Δnμοψnφίσματος, άκρατος ενθουσιασμός και 

απίστευτη κινητικότητα. επικρατεί ανάμεσα σε όλους και παντού! Με πρωτοστά

τες τους ιερεfς των εκκλησιών, ετοιμάζονται οι κατάλογοι των ατόμων που έχουν 

δικαίωμα ψήφων · 18 χρόνων πάνω - και αναρτώνται στα καφενεία και στις 

εκκλησίες τnς Κυθρέας. 

και να, στις εκκλησιές οι ιερείς περιμένουν. κάτω από τον ιερό θόλο, τους Κυθρε

ώτες να υπογράψουν το συμβόλαιο τιμής του ΊΞλλnνα. Λίγη ώρα πριν, στn ΚυρΙα

κάτικη λειτουργία, ψάληκε δέnσn νια τ:nν επιτυχία του. 

Στην Αγία Μαρίνα περιμένει ο nαπαΧριστόδουλος Βασιλείου (ο nαπαμακρnς> 

τους ενορίτες του να υπογράψουν ή να «σnμειογpαφιiσοuν ενώπιον rnς εΦο

ρεuτικnς επιτ:ροπιiςιι που αποτελείται από το γιατρό Ευέλθοντα Ιακωβfδn, τον 

Μιλτιάδη Ιωάννου και τον Ζαχαρfα Αθανασίου. Και βλέπουμε, με πραγματική 

νοσταλγία, με χfλιες μύριες θύμιαες να παρελαύνουν από αυτούς τους ιιιστορι

κούςι> καταλόγους ονόματα γνωστά που παίρνουν σάρκα και οστά και φέρνουν 

θύμησες, που μιλούν για άλλες εποχές. 

ΧατζnΧρfστος n. Πιριλλάς. Αλήθεια, ποιος τον ήξερε με το όνομά του, για μας 
ήταν ο Πιριλλάς, ο συμπαθητικός συγχωριανός με το καλοκαιρινό μαχαλλεπf στο 

αμαξάκι του n τις εφημερίδες τπς ΔΕΟΚ -αν θυμούμαι καλά - rιου μοίραζε. Ιωσήφ 

Κουρελλίδπς, που μετέπειτα έγινε Κορέλλnς, Ελένn Κυρίλλου -από τnν Θεοτό

κου τnς γνωστής οικογένειας του αγγειοπλάστη Κυριλλά, Μαρούλλα n. Σαοuρή 
και nαναής Σαοuρή, πατέρας τnς Άδας. Ζωή Παπαϊωάννου. Καλλιόπη Θεοδώρου 
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<του Γιάλοuκα>, Κυριάκος Λούκα, Μιχαήλ Ν. Κολόβαττος, Ολυμπικκού Γεωργίου. 

Λίγο πιο πάνω, στπν Εκκλησία του Aγfou Ανδρονfκου ο nαnάκωστας Γεωργιάδης 

με εφορειιτικrΊ επιτροπή τους Παναγιώτη Ν. Κολιό, Χαράλαμπο κ. rεωργιάδπ και 

Γεώργιο n. Χριστίδn περιμένουν τους Αγιανδρονικιώτ:ες να υπογράψουν ... 
Το ίδιο γίνεται και στnν εκκλησία του Aγfou Γεωργίου. Περιμένουν ο nαπαχρι

στόδουλος nαπαχριστοδούλου και οι Αντώνης Ν. καττάμnς, Ανδρόνικος Κόκκο
ρος και Μανώλης Πιερίδης. 

Και βλέπουμε, με τα μάτια της ψυχής μας, να περνούν μπροστά μας ανέγγιχτοι. 

χωρίς τα σημάδια των 36 χρόνων που πέρασαν. Θωμάς Σταuρn Πετρn, ο Θωμάς 
τ:οu Δημαρχείου που επέβαλε «tO νόμο και τnv τάξη» στην επικράτεια του Δήμου 

μας. Οι ψάλτες τπς εκκλησίας του Αγfου Γεωργίου Μανώλης Πετρίδης και Παντε

λής Φραγκούδης. Μυροφόρα Γαβριήλ Ροuσιά, η αδικοχαμένη στnν πυρκαγιά του 

αλευρόμυλου του Καττάμη. Ευφροσύνη Ακαθιώτοu, Πολυξένη Μιχαήλ Καρεκλά. 

Σταύρος Χριστοφορίδης. Σαββας Μ. Χαρτζιώτn που μας γλύκαινε με το nαστελ

λάκι του. Κωνσταντία Σάββα Χαρτζιώτη. Γιώργος Πύροκκας, Σάββας Ν. Καρτα

μnnς, ΣtuλrΊς Σαλαφόρnς. 

Αφήστε, εσείς οι Κυθρεώτες, το μυαλό σας να πάει πίσω ... και να θυμηθεί. θύμη
σες δικές σας από τnν ενορία του Αγίου Γεωργίου, αφού σε αυτό το τεύχος 

δημοσιεύουμε τις unογραφες των ενοριτών του. Κάθε όνομα και μια ιστορία, μιά 

θύμr1σn. μιά ανάμνnσn, ενα μνημόσυνο ... αλλά και ένα δέσιμο με τον τόnο μας. 
αφού ((τόnοςιι είναι ο άνθρωπος. 

Αλήθεια, τf είναι τόπος και ποια σnμασfα ή αξί-α μπορεf να προσδώσει σε αυτόν 

η ανθρώπινη παρουσία; και εδώ δεν μιλούμε για την οποιανδήποτε παρουσία, 

τnν τυχαία παρουσία δηλαδή κάποιου περαστικού για παράδειγμα, σε ένα γενι

κό και αόριστο μέρος. Μιλούμε για τη διαχρονική παρουσία συγκεκριμένης ομά

δας ανθρώπων, των Κυθρεωτών, σε ένα συγκεκριμένο μέρος, τ:nν Κuθρέα, σε 

έναν τόπο με τnν αnόλυτn έννοια του γεωγραφιιωύ προσδιορισμού και τnς ιστο
ρίας. Πρόκειται για κάτι βαθύτερο, το συναισθηματικό και το ψυχολογικό ταυτό

χρονα. εφόσον μιλούμε για ταυτότητα! <ιΚυθρεώτnς». Και όταν λέμε ταυτότητα, 

δεν εννοούμε μόνο τον ονομαστικό προσδιορισμό ή τnν ημερομnνfα κω τον 

τόπο τnς γέννnσnς ή του θανάτου, την αρχή και το τέλος του βιολογικού μας 

κύκλου. Εννοούμε αυτόν τον άρρηκτο δεσμό που δnμιοuργεfται μεταξύ των 

μελών της ίδιας ομάδας ανθρώπων που έζnσε, γεννnθηκε, μεγάλωσε και ενδε

χομένως βίωσε και το θάνατο στο ίδιο μέρος. Ναι, μιλούμε για δεσμό αίματος, για 

κοινά σημεία αναφοράς, για κοινή ιιμικρrΊ)ι πατρίδα, την Κuθρέα. 

Οι κάτοικοι της Κυθρέας. όπως εξάλλου και όλοι οι Έλληνες τnς Κύπρου, υπο

στήριξαν το δημοψήφισμα. Συνολικά 1780 άτομα από όλες τις ενορίες τnς 

Γ 
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ψήφισαν για ένωση: Αναλυτικά ψήφισαν: Άγιος Γεώργιος 251 άτομα, Άγιος 

Ανδρόνικος 347, Αγία Μαρίνα 425, Συρκανιό 288, Χαρδακιώτισσα 305 και Χρuσί
δα 164. 

ο αριθμός των aτόμων nou υπέγραψαν για τnν ένωσn Θα ήταν κατά πολύ περισ
σότερος αν συμπεριλαμβάνονταν και οι κυβερνητικοί υπάλληλοι και 01 δάσκαλοι 

και καθηγητές, ακόμα και. οι συνταξιούχοι που απείχαν επειδή είχαν αnειληθεf 

αnό τnν Αποικιοκρατική Κυβέρνηση ότι θα απολύονταν αnό τnν εργασία τους, αν 

υπέγραφαν. 

Εδώ να αναφέρουμε τnν περfnτωση του τοτε Δημάρχου Κuθρέας Στυλιανού Αθα

νασιάδη που ύστερα από σύντομο προβληματισμό, αποφάσισε να ψηφίσει αδια

φορώντας για τα επακόλουθα, δnλαδri τη μη καταβολή της μηνιαίας σύνταξής 

του. ο Αθανασιάδης ήταν συνταξlΟύχος εκπαιδευτικός, τότε «Επόπτης>), ανάλογη 

θέσn του σημερινού Επιθεωρητή Δημοτικής Εκnαfδεuσnς. Οι εφπμερfδες μάλι

στα τnς εποχής σχολίασαν το γεγονός αναφέροντας πως «σύσσωμη η οικογένεια 

του Δημάρχου Κuθρέας εψήφισε στο δημοψήφισμα». 

Ανεξάρτητα από το πιο πάνω μεμονωμένο περιστατικό, φαίνεται πως οι φοβέρες 

των αποικιοκρατών βρnκαν πρόσφορο έδαφος αφού από τους κατάλογους τnς 

Κuθρέας απουσιάζουν «τρανταχτά;> ονόματα εκπαιδευτικών και κυβερνητικών. 

Αναδιφώντας τις σελίδες του Δnμοψnφfσματος του Πραστειού Μεσαορίας όπου 

υπηρετούσε ο μου, βρfσκω n μnτέρα μου υπέγραψε με το πατρογο-
νικό τ:nς και χρrισιμοnοfnσε το εnfθετο του συζύγου τnς. 

Στα επόμενα τεύχn Θα δημοσιεύσουμε τις υπογραφές των κατοίκων και των 

άλλων ενοριιδν τnς Κυθρέας, αφού λόγω χώρου δεν μπορέσαμε να το κάμουμε 

σε αυτό το τεύχος. 

Όμως, εδώ θα πρέπει va εrηχειρr'iσουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή για τις 
προσπάθειες που έγιναν ένωσn τnς Κύπρου με τnv Ελλάδα μέχρι το 1950 
όπως και για τnν τύχη του δnμοψnφίσματος του 1950. 

Σε όλn tnv περίοδο τnς Τουρκοκρατίας οι Έλλnνες ούτε στιγμn να 

προσπαθούν να aποτινάξουν τον ξένο ζυγό και τα επαναστατικό κινήματα ήταν 

μια διαρκής κατάστασn σ· όλn τ:n διάρκεια ·ως Τουρκοκρατίας. 

Από τn σύσταση όμως του Νέου Ελληνικού Κρότους η Ένωσn με τ.nν Ελλάδα 

έγινε ο εθνικός πόθος τ.οu αλύτρωτου ελληνισμού και τα κινnματά του έγιναν 

ενωτικά. Έτσι το 1864 ενώθηκαν τα Εnτάνnσα και το 1881 ενσωματώθηκε μέρος 
·tnc; Θεσσαλίας. Ακολουθεί n Ι<ρnτn nou ενώνεται το 1912 και τα Δωδεκάνησα το 
1948. 

το Ενωτικό Κίνημα όπως nταν φυσικό φούντωνε και στnν υπόδουλη Κύπρο. Στις 

19.8.1828 στάλnκαν στον Κuβερνι'lτη τnς Ελλάδας Καποδίστρια δύο επιστολές, 
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από τον Αρχιεπίσκοπο Πανάρετο n πρώτη και από τον προύχοντα Ανδρέα Σολο
μωνίδη n δεύτερη. Στις επιστολές αυτές όπως και σε μια τρίτη nou του στάλnκε 
το 1830 από τον Παύλο Βοντιτσιάνο καταγράφεται n «εμμονή» των κυπρίων να 
ακολουθήσουν την πορεία της Μnτροnολιτικr'iς Ελλάδας. 

Το 1878, n εκχώρηση τnς Κύπρου από την Τουρκία στην Αγγλία έδωσε φτερά στις 
ελπίδες για ένωση με την Ελλάδα. ο κυπριακός λαός, έχοντας συνείδηση της 

ελληνικής του καταγωγr'iς. σ' όλα τα χρόνια της αγγλικr'iς κατοχής επιδίωκε με 

πολλούς τρόπους να επιτύχει την εκnλr'iρωσn του πόθου του για ένωση της 

Κύπρου με την Ελλάδα. 

Με το που πάτησε στην Κύπρο ο πρώτος ύπατος αρμοστnς ο Αρχιεπίσκοπος 

Σωφρόνιος τον καλωσόρισε λέγοντάς του πως περιμένουν την παραχώρηση της 

Κύπρου στη μητέρα Ελλάδα. Και έτσι άρχισε ένας aτέρμονος αγώνας. Είτε με τη 

μετάβαση αντιπροσωπειών στο Λονδίνο <1889 Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος, 1917 
Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος π. είτε με ενωτικά υπομνήματα <1897 προς τον Υπουρ
γό Αποικιών Τζόζεφ Τσάμnερλαιν, 20 Ιουλίου 1929 και 7 Οκτωβρίου 1929>. είτε 
με δημοψηφίσματα υπέρ ζητήματος δικαιοσύνης. ηθικής και ελευθερίας και με 

μοναδική επωδό την ευχή για απόδοση τnς Κύπρου στην Ελλάδα. <δημοψήφισμα 

του 1914 στο οποίο υπέγραψαν 40.000 άτομα και στόλnκε στο βασιλιά τnς 
Αγγλίας>. 

1-1 αγγλική όμως πολιτικn ήταν αντίθετη προς τα εθνικό αισθήματα του λαού και 

θεωρούσε πάντα κλειστό το κυπριακό ζήτημα. Ακολουθεί νέο Δημοψήφισμα nou 
γίνεται στις 25 του Μόρτη του 1921 και είναι γνωστό ως Ψήφισμα Κοινοτήτων. 
'Εγινε με την ευκαιρία συμπλήρωσης 100 χρόνων από την έναρξη τnς Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821. Το επόμενο δημοψήφισμα γίνεται επτά χρόνια μετά και 
πόλι στις 25 Μαρτίου 1930, με τον εορτασμό tnς πρώτης εκατονταετηρίδας από 
την Ελληνική Ανεξαρτησία. 

και στα δύο αυτό Δημοψηφίσματα υπέγραψαν οι προύχοντες της περιόδου εκ 

μέρους ολόκλπpου του Κυπριακοu Ελληνισμού. 

Η Εκκλησία τ:nς Κύπρου που σ· όλα τα χρόνια τnς αγγλικής κατοχής πρωτοστα

τούσε στην προώθηση του ενωτικού ζητήματος αποφάσισε τη διεξαγωγή δημο

ψηφίσματος μεταξύ όλων των Ελλnvοκuπρίων, για ν' αποδείξει και με αριθμούς 

nοιά ήταν n πραγματική θέληση του λαού. Εθναρχικn εγκύκλιος με ημερ. 8. 
Δεκεμβρίου 1949 καλούσε τον Κυπριακό λαό να προσέλθει στους ναούς και να 
ψηφίσει τnν ένωσn τnς Κύπρου με την Ελλάδα. 

Το «Ενωτικό δnμοψήφισμαιι όπως έμεινε γνωστό, έγινε σε δύο συνεχόμενες 

Κυριακές, στις 15 Ιανουαρίου και στις 22 Ιανουαρίου του 1950 με τnν ομόθυμη 
συνεργασία Δεξιάς και Αριστεράς και μέσα σε μια ατμόσφαιρα εθνικής αλλnλεγ-
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γύnς και παλλαϊκού πατριωτικού ενθουσιασμού. Το δημοψήφισμα γινόταν με 

φανερή γραπτή ψηφοφορία σε όλες τις εκκλnσi·ες και σε αυτό πήραν μέρος όλοι 

όσοι είχαν δικαίωμα ψήφου, ανεξαρτήτως φύλου. Στις εκκλησίες υπήρχαν δύο 

διαφορετικά έγγραφα. Το πρώτο ανέφερε «Αξιούμεν tnν ένωσιν τnς Κύπρου με 

τ:nν Ελλάδα» ενώ το δεύτερο ιιΕνιστάμεθα εις τnν ένωσιν τnς Κύπρου με τnν 

Ελλάδα>> και μπορούσε κάποιος να υπογράψει το ένα από τα δύο έγγραφα. 

Το δημοψήφισμα κατέδειξε πως το 95,7% των Ελλήνων τnς Κύπρου aξίωναν τnν 
ένωση τnς Κύπρου με τnν Ελλάδα. Δεν ψήφισε μόνο το 4,3% και σε αυτό περι
λαμβάνονταν κυβερνητικοί υπάλληλοι που είχαν απειληθεί από τnν Αποικιοκρα

τική Κυβέρνηση ότι θα απολύονταν από τnν εργασία τους αν υπέγραφαν. άρρω

στοι και πολύ ηλικιωμένοι. Αξίζει να αναφέρουμε nως το Δημοψήφισμα υπέγρα

ψαν και μερικές εκατοντάδες Τουρκοκυπρίων. 

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ανακοίνωσε στις 4 Φεβρουαρίου 1950 ο 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Β' στον Κυβερνι1τn τnς Κύπρου Σερ Άντριου Ράϊt, που 

απόντnσε στις 22 Φεβροuαρίου επαναλαμβάνοντας τn θέσn τnς Βρετανικής 
Κυβέρνnσnς: το ζήτημα τnς ένωσης tnς Κύπρου με τnν Ελλάδα είναι κλειστό. 

Για την aξιonofnσn του αποτελέσματος του δnμοψnφfσματος αντιπροσωπεία με 

τον Μnτροnολίτn Κuρnνεfας Κυπριανό πήγε στnν ΑθrΊνα και παρέδωσε μια σειρά 

τόμων με τις υπογραφές των Ελλήνων τnς Κύπρου στον Πρόεδρο τnς Ελλnνικnς 

Βουλής και στι1 συνέχεια στο Λονδίνο. για να παραδώσει μια δεύτερn σειρά 

τόμων στον Υπουργό Αποικιών, ο onofoς αρνnθnκε να συναντnθεf μ' αυτή. 

Γ1αpό τnν αρνητική στάση του Υπουργού Αποικιών n αντιπροσωπεία του απέ
στειλε σχετικό uπόμνnμα. 

Οι τόμοι του δnμοψnφίσματος nοραδόθnκαν αnό την Κυπριακή αντιπροσωπεία 

και στον ορθόδοξο ναό τnς Αγfας ΣοΦiος του Λονδίνου. Από το Λονδίνο n αντι
προσωπεία πήγε στn Νέα Υόρκn και στις 26 Σεπi:εμβρίοu 1950 παρέδωσε τρίτη 
σειρά τόμων του δnμοψnφfσματος στn Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών. 

Οι τόμοι του Δημοψnφfσματος βρίσκονται σήμερα στο Μουσείο Αγώνος στn Λευ

κωσία. 

Ευχαριστούμε θερμά τον Λειτουργό του Μουσείου Αγώνος ΕΟΚΑ 1955·1959 
κ. rιαννάκn Δnμnτpfou για τn βοήθειά του. 

nnγές: 

• «Το Ενωτικό znτnμa. Οι αγωνες μέχρι το δnμοψnφισμα του 1950. Τα αnόpρnτ:α ντ:οκου
μέντ:α των βpεττανών», εφ. Πoflίr:nς, ΊΞνθεrο, τχ. 85, 12 Ιανουαρίου 2003. 

• Αρχείο Μουσείου Αγώνος ΕΟΚΑ 1955-1959 
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ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 15·22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1950 

Α:Ξ:mΟΥΜΕΝ 
ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ η-,>= ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΛ 

... ·Ίftow 

···f-:--,, 
·~··· 

'Όλα τό: άνωτέρω npό...,ωτι:c; ότrέypο:.ψαν f1 έοημεωyράφησαν ι!νώrηον fιμ~ν ~ 
!φοpευτιχf!ς έ'Πιτρο'Ιff\ς. 



17 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Μ. 15·22 1001PIOI 1950 

Α:Ξ:ΙΟΥΜΕΝ 

Γ . 

.. ·········'*' ·r 
.. ... .#-

'"Ολα 1ι'ι. ανωτέρω πρόσωπα ύ:tέyρσψαν f\ έοημειογράφησαν ένι::)τrιον ήμων (,)ς 
eψορr.vτικfις έπιτροπfjς. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 18 

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 

ΑΞΙΟΥΜΕΝ 
ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Πόλις fJ χωpίον,d'..}~ι:t,. .. -------- ένορια~ι.Λ? ~'ι,..., 
-~.;τ--~---~-~---------------,_---

ό:ρtθ~.Ι "Ό ν ο μ α κ α ι έ 1r ώ ν :J μ ο ν 
---~--------

51' ~~ "-:J?ψ;p~. 
5"'~ 1:'1'\~;t.so.. 

. .... _,.. 
.t: 

!;.. 

' 



19 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Μ 1~22 1ΙΝΟΥΙ~ΟΥ 1950 

Α:Ξ:ΙΟΥΜΕΝ 
ΤΗΝ FΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕλΛΑΔΑ 

Πό~ις i\ χωρlον #.έα.. Η ψ • ••••• •••• ένορlα~~--~..t::..lJιν 
Μξων I . 
άpι~μ. Ο ν ο μ α κ α ι έ 1t ώ v u μ ο ν 

••• 

'Όλα -rά ~vωτtp~ 1tpόσω1t:α όπtypαψαν fl !crημtιaγράφηοαv ένώτtιον fjμQν 'ώς 
tφοpεuτιχ~ς έΉtτροπης. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 20 

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Μ 15·22 ΙΙΝΟΥΙΡΙσΥ 1050 

Α:Ξ:ΙΟΥΜΕΝ 
ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑιJξων -~ 
όpιΘμ, Ί-----Ό-_v_ο _μ" __ • α ι ι!:πώvuμον 

.... '··-'ι 

.. __ *,1 
jj}.-

-----------------------
'"Ολα τΑ:: άνω1έpω 11·p6σωτrα ι:'τιέyραψσ:ν tj 

έφοpευτικijc tτιιτροπης. 

ι... 



21 ΕΑΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Μ . IHI WIIYIIIOY 1950 

Α'ΣΙΟΥΜΕΝ 
ΤΗΝ F.ΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕλλΑΔΑ 

ΑΟξων ι άριθμ. ·ο y. ο μ α κ a ι ι 1t ώ ν 1) μ ο " 

tGJ.6\ -1) cΊ.-·n_.Λ"Lι'~Ιοι:---;:,:. . 
121 ~ 'Ρ JroιuiJ:.L~ 
-1~ ~ t!Vl-y ι:ι;ι., Δ. V1:~αιιιw 
ι 2"1 cJI.t.o..ιίιx Λvfιοι.vι.~ 
.130 ~'1/~.J-9;1~'!, .. ···········+·-····-

" 7 _, ~ r;-1 /'31 "f.;) ιM/;~tJj'rOf.JdαfJ}~---····· ..... .. .... .... . ............. . 

Ι :Jι\ ιtv.~:..ι;!Wtt~~f:Y. ;p ; 
/J J c;:\c.moιv-cι . (-t'f~~o ΦV1.aν 

/341 ·~:A1v.~ ,JY, ~ιpfl:o~ 
liJS ~ιrfιι..ιι π:αιtιt.r);ΙJΤιιν' 
13 6 \ Ρ u.:fι> Ρ ε'-. ~ Το.;·ι.~/1 ιrv 

';~ I rf;::, ?ι;.=:_ 
1:19 ιιι '~~f~~ Γ rt «Ν k~ . 
jt,~ j){,..!J~ ,,~,.;,... ·. 
Ι Lt ι ι ~v'X.&fl~t5t""'e..P~'-' ·· · 

tLιL ι~1.,η~~~ 
ι ιι 3· lifle'Ι"'t .ικ'-Χ.·~---· · ····· ······ ·· · 
ι tι ιι···· ~f.~,,;,._ vnu~ι74f. ... . 
ι u~ in- $$~~--- ... -~··· 
ι -ι, ι. ~~p3 ~·-~~~---····· .. ""f-··

ι Lιf ;Jιιf7r-ι1)flii t41ι~tJtι:.i'ι 
ι Lι~ .υ.Α~ ... ~~·)t--ιιι,.ι#- .... 
ι i4 4 -~~~ rιtιγ;z.oψi:J~ .... . 
ι .. fO .!Δ.Οi.Δ& .ιrι;)(G\f"-'~ιJι ~~ ............ ···············-

''Ολα τά άνωτtρω. πρόσωπα όπtγρο:ψαν f'ι έσημειαγρ&φηοαν ένώπιον fιμt:)ν -&ς 
έφορευτικ~ς έπιτροτtf'\ς. 

t,ώf._· -~-..L~.:v--~~-·,.,. ........ . 
·Α .ιJ_:.. · _ __.... 

21P'V-σr:J'"/L.u..ι..A.. . .. -~---

~~---··············· 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 22 

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Μ 1~22 IOOI~OY Ιi5D 
ΑΣΙΟΥΜΕΝ 

ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

_n_όλ7,ις;;:fι:-::-χ,ω_ρι_οv_~-~-·· ·~·-·J,._....___:.__ ____ ._ .... _.έv_ο_ρια__;_~tΑJΖΜe.; . .ι~ 
Αϋξων 

άpιθμ. 
"Όνομα και ι!:πώvυμοv 

"Ολσ τό: άνωτtpω 11'pόσωτrα ότι:tγραφαν ~ έσημειciyράφησαν ένώτηον fιμων &ς 
tφι:φεuτικfΊς έπιτρeιπflι;:. 

r 



23 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Μ 1~12 ΙΙIΟΥΙ/ΙσΥ 1951 

ΑΣΙΟΥΜΕΝ 
ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Πόλις fι χωρ!ονΑ.'~.l-~ .............. . 
λσξων 
ό:ριθμ. "'Ό ν ο μ α κ α ι ι τt ώ ν υ μ ο Υ 

Hlt.~ 1;!/'tJ..νν.ν..ιι.. . r.. H1.Jy.ι!..~:o..~.H. .... . .. 

ι η. Yfvc'1.«[4').ί.,~ . . . κ .. . JI~t.u.όι>'l Η -· . .. Η .•.. Η • -· 

HG' λ ιι-t#J(q, μ. 11ιιfι.-c.d '1111 . . .... . f._ 

I ~f ... )t41~.. ~~uM:""'f 
I ~() JΙ/ιψ/ιι, .j'" ~"-'9y,'ι. J 

Ι !I J/,.<V#< at;. ,:#1--~;j ............ . 

Ιt'L o&f"t'<-tί'ιt. 3Γ-$(!,'iY'f''~'Yth/ · 
~~J ~ rr~~/"41 
ι '!11 :lf•(.,f'Ι/W1 ~...k.,..~ 
I.Y'FII ~bι..._ Jιi~Mtl 

1 15r5 . Jt.aplue , v"""'91~ 
ιc~ .1tιf>~ ~.r.ιw 
Ι<'lf &;,,~s. J.t:,.,ι.~Ί..;., 
ιfl-1 -4-ιι~"::/ -~·~''tif.ιr 
/ 9 I .,bk-ι;ι~\1 0.. JL. 'Χ,οφ~~ι::fΘι./i 
I~ Ι .:1;f.<,....{;~ (< ,r~~ · 

' .. 7--

-τ-···· 

+ 

* 

111- ei?f'γl-. ,;~.,..fι-.'.-.J + 
ΙtJ :3J7t~ -ekt'.ιi/J~ · -f-
Ι1tJ ~~-$Α.ιJιι.J. . Η ••• .,., 

f1F ~-UW 1i...Ltl& .... ·.... . ..... F 
ι'}( !ZhJeι. . -~JΊ.a: ..... ............ ..... ··-
Ι1% flrΔι;-ε.ό-'1 . ff. J~ιrtA.Wr,_:-
ιf,! ~(~ ~~d'" · ··· ·················· ······· ·····
ΙΗ eJf~----~~ιί ~.ω~ ... .. + .. 
tιHJ·· ... 15.ι'f.A04 .... L. _:4{.6,.._;).,...;~ ....... ,Η •.. ΗΗ••••Η"'--········ 

Όλα tά άνωτέρω npόcωna δntyρaψ<xv η έοημειοyράφηααv tvώ1tιov ~μων ώς 
!φορεuτικf\ι; !πιτροm,ς. 

ι 

~~~1~~:~::::: 
3~,ι~Η"Η"""Η' 

.~·~ -r--

·ο "Ίιιιι" 

1J1η. ... ~.idL['~ 

r r 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 24 

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ , 15·22 IANOYAP!OY 1950 

ΑΣΙΟΥΜΕΝ 
ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ λλ.Ε ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Πόλις 1'1 χωριοv /t'ι.rδ'ι" i..,. 

+ 

Ό Ίεeι:iοε 

~--:~Ye~,J'~ 



25 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Μ 15·22 ΙΙΙθΥΙΡ\1ΙΥ 1951 

ΑΞΙΟΥΜΕΝ 
ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

-----
Πόλ:ς fι χωρ(οv ~-μ, ένορια~"''••ι-~_a_,.. 

:.::1-μ -~~--·- Όνομα και έπώνι>μον 
- '" 1-<JU ·ι ---.: ~ .op ι:eι:ι. ,_-α:__, t 
UY ;;f'v,...._ .4. . Πιι;J'ηι.3'"1.-r -~ ------------------

. }<.. Jιο -
"1. <ti !: w z'Κ{Jo... - ?,.μc'<! 

~:.Η . J(..,iπ:pos -· /11 &ιμd~ 
'L ~ ( ',:Ytrdf~- ~~4/ 
'}.. 3 z,.l '(:_~:.,._ { <H>->tf 
t.'f;J I ..( .... """l",.;.., Αί""!).:λ"'"'~ 
2.::1 ι,. •!jivvι r ;γvιrr>ι:r:--ωrιι 
υs- ~'..Π"'----; ιιι<τ. ~"'-f""'P~ 
rι:J(. d:U:.;."""f ~&~ &!'~--- e/-

(L,'J~~ '!)t'r"" JY. ,.)dQy,_;r--fi 

'l,..,ίY(lfΙO'ί!':..._).,Je?V ~tι-< )i.ou_,r...,.;V;i-. f 
'2. 3'/ i ι4{ ui ;ι.,_ /-(. GA-f! "-'1-Uι-v'~ 

! ι- ι 
"'2-.lι.D ·,, lltφ'-·:λ. ~ -~ι::vudγι;;ι: τ-
t ~ ι . iJe v ιια. 'J ωpιιου Λ.-.: 'Μ<..- τ.._,_., 

;ι.ι..ιl rc:u;;~';; lrιlf~ ~ <t>«.-'•'1 

'2 ~ Ji dlt<-z?ι CL 7ϊt<.v;J,~ 
--ι.ι. 'I! :X~'IH;oo..:U.Ou \Ί.ο..uο'\1'<:11 ~ 
'2.~.>1 rιιa.q,:α_ \ ~:).?υ~ι.'f-τ..sl δο'1.1 
ιΙν'- lι'/vι/t-t . 'f'wl,{' ιJιΙ • 

~1- Γ~rιι:ι.;.---1 l>ciiJειι~ . .,ι.. --------------- --· 
__,λιf ιιι ;. -~ , 

~-1/. V."Y~Jfe-:f.tr:'/λ.. ..... f ';Α &Λ,y,ιft,/"1-----

'1-.l.i~ )-L.~". ~ λ λ-~~~~ι[_~ 
-ι.; __ ι!) :r<,.ι;ρ"ϊ:_G:--ι.,ρ·;ι §c'--t::'\..ς.~~ 

tf'/ -~'ι;εtl,~~-my;q;,o:to~QJ 
----

'Όλα τι't όνωτέρω πρόσωπα &!τέyριχψ«ν ~ έαημε-ιοyράφηησν tv.ι:)τnov fιμων ιΧ 
έψορευτιι<~ς έπιτρο-πης. 


