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Το υπόμνημα του 1928 για ένωση της Κ(πτρο~J με rην Ελλάδα 

(Σuμπλijρωση πενήντα χρόνων Αγγλικής Κατοχής) 

Στις 4 iουνίου 1928 συντάχθηκε και 
εγκρίθηκε στην Λρχιεrησκοπή, από την 

Ιερά Σύνοδο, τους Έλληνες βουλευτεc 

και τους Έλληνες δημάρχους των πόλε

ων και κωμοπόλεων της Κίητρου, ενωτι·· 

κό UΠ()μνημα, ηρος Ίον Υπουργό nuν 

Αποικιών της Μεγάλης Βρετταvίας. Το 

υπόμνημα αυτό, για ένωση της Κύπρου 

με την Ελλάδα, επιδόθηκε από την Ern
τροπή, ττου εκλέχθηκε για τον σκοπι') 

αυτό από την Συνέλευση, προς τον 

αποικιακό γραμματέα, όπως το διαβιβά

σει προς τον Υπουργό των αποικιων. Η 

επιτροπιΊ απαρτιζόταν από τον Μπrρο

πολίτη Πάφου Ιάκωβο, τον βοuλευηΊ 

Λεω<.ωσίαc Σταυpινά!-zη και τον δήμαρχο 

Λευκωσίας Μαpι<:ίδη. TU υπόμνημα, συ 
νοδεu6ταν με ΊΓ;Ι i 

που. που 

σης. 

ηρόιορος μ~ Σuvtλι:u 

Το υπόμνημα του 1928, μια 

ακcψη οργανωμένη προσπάθεια των Ku 
πρίωv, κατά. τη διάρκεια της αγγλυ<:ήζ; "ο.

τοχής, για φανερή διεκδi.κηση τηι~ ΕΞvω~ 

σης με τηv Ελλ6δα. Η 

των αντιπροοι\.Jπων 

λαοι:J, έγινε την Ιουνίου 1928. uε τ 
ευκαρία της συμπΜ]pωσης 

vωv αγγλικής κατοχής της 

υπόμνημα του 1928, για ένωση τη'~ Κι) 
προ υ με την Ελλάδα, ήταν το πορακό.ηu· 

Εvτιμότατε, 

Ημείς Αρχιεπί.σκοπος Νέας Ιουστι., 

Κωι:πας z .. Γιαvιιός 

vιovr1ς καl πάσης i<ύπρου, οι συν αυτώ 

ποιμαivοvτες την κατά f<ι:ιηρον Αuτοκ~> 

φαλον ιωι ΑττοστολικfΊν Εκκλη· 

οίον, οι Ε.λληvεc; εν πο ΝομοθετικιiJ Συμ

βουλίω του τόπου, οι 

Δr1μαρχοι των Πόλι::ωv και Κωμοπόλεων 

της f\Jήσou, 

Συνελθόντες εν τω Μεγάλω Συνο

δικr;J της Αρχιεπισιωπής, σήμερον 4ηv 

Ιουνίου του σωτηρίου έτους 1928, ηε-

ντηκοστήν εrτέτειοv της Κατοχής της 

nυετ{;ραc: f\Jήσou υπό της Αγγλιας, λαμ-

τα, τα GΙ-ΙCJλοιιθο: 

ν ι α\/ ~'ζΟΙ 1 50 
η:_ι.ερομη

urτε)rpr'λφετο Σuv-

θήκη Αμuvτικής Συμμαχίας, μεταξύ Μ, 

δι ης η ΜΞγάλη 

πσοuποθέ-

σευ::: να σuμπρόξη μεπ':ι 

Clς άμuναv της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δια της 

των όπλων, δε ως 

αντάλJωγμα την lvα 

auη'i κω διοικήτω un· αυτής 
και τοι'ηο ίνα διευκολυνθή η Λ.γγλία και 

κόμη τας αναγκαίας προετοιμασίας, δια 

την ~Α--.:τέλεωv της από της Συvθi']κης 

εκείνης υποχρεώσεις της. 
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2) Η κατά συνέπειαν της ΣυνθiΊκης 

εκείνης, κατοχή της ημετέρας Νήσου 

υπό της Αγγλίας, εχαφετίσθη ευφροσύ

νως υπό του Κυπριακού λαού, όστις το 

γεγονός τούτο, παραλλήλως προς την 

από σκληρός δουλείας απολύτρωσίν 

του, εθεώρησε και επίστευσεν, ως πρό

λογον της εθνικής αυτού αποκαταστά

σεως, πεποιθώς επί τα μεγαλήγορα κη

ρύγματα, εξεχουσών του πολιτικού 

Αγγλικού κόσμου προσωπικοτr1των και 

τας φιλελευθέρας αρχάς της Βρεττανι-· 

κής Κυβερνήσεως. Δι' ο και από των 

πρώτων ημερών της Κατοχής, ο Ελληνι

κός Κυπριακός Λαός, προς ταc; φιλcλεu

θέρας Βρεττανικάς παραδόσεις αποτει

νόμενος, δεν έπαυσεν εκάστοτε να 

τονίζη το ενιαίον και μοναδικόν αυτού αl

τημα, να συγκροτηθη τ .. ε πολιτικώς προς 
την Ελευθέραν Ελληνικήν Πατρίδα, μεθ 

ης κοινά έχει θρησι<εlοv, γΊυi'Jσσαν, ιστο·· 

ρίαν, παραδόσεις ιωι προς ηv πρωτί

στυJς τον ωθεί η εθνική αυτο(ι συνεlδη~ 

σις. 

3) Αλλ' εις το δίκαων και εύλογον 

τούτο αίτημα, αντετ6σσετο εκάστοτε 

ως κώλυμα η ίιπαρξις της Συνθήκης της 

4ης Ιουνίου 18"78, καθ ην η .Αγγλία διώκει 
την Κύπρον, ουχί ως ιδίαν κτήσιv, αλλ' 

ως ειςπρόσωπος του κυριάρχου αυτής 

Σουλτό.vου, τύχη όμως αγαθιΊ, rψη αnc'J 

της 5ης Νοεμβρίου 1914, έnαυσεν η 
νήσος ημών αποτελοuσα και τυπικώς 

τμήμα της ΟΟωμανικf1ς Αυτοκρατορίας, 

η δε πράξις της προσαρτήσεως της 5ης 

Νοεμβρίου 1914 εξεμηδένισε την ιοχύν 
της Συνθf]r\ης του 1878, εξ ης απέρρεε 
το κατά του εθνικού πόθου των Κυ-
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ηρίων, αvτλούμενον εκάστοτε επιχείρη

μα. Και είναι τούτο δι' ημάς μέγα ευτύχη

μα, διότι δια της ακυρώσεως της συνθή

κης του 1878, η Αγγλία έχει έκτοτε όλως 
ελευθέρας τας χείρας και δύνατω ν' 

αποκαταστήση εθνικώς την Νήσον, ως 

άλλως τε προσεφέρθη να πράξη τούτο 

κατά το 1915, τουθ' όπερ διαπιστοί την 
από μέρους της Αγγλίας έμπρακτον 

αvαγνώρισιv των εθνικών δικαίων του 

τόπου. 

4) Παρά το γεγονός όμως τούτο 
και παρά τα μεγαλήγορα, περί αυτοδιοι

κήσεως και ελευθερίας των μικρών λαών 

κηρύγματα, τα χαραχθέντα επί των 

Βρεττανικών λαβάρων, υπό την σκιάν 

των οποίων εκλήθησαν οι λαοί κατά τον 

μέγα ν πόλεμον να αγωνισθούν και να χι)

σουν το αίμα των, η μικρά μας νήσος, 

κρατείται εισέτι, μακράν των ΜητρικιiΝ 

αγΙωλών, παρά παν δίκαιον και πάσαν 

ηθικήν. 

5) Διο και οι υποφαινόμενοι, επ' ευ
καιρία της συμπληρώσεως πεντηκοντα

ετίας όλης από της Αγγλικής κατοχής 

της ημετέρας ΝΊΊσου, εξ ονόματος του 

aδικουμ{;νοu Ελληνικού Κυπριακού 

λαού, αποτελούντος την μεγίστηv 

πλειονοψηφίαν, ήτοι πλέον των 4/5 των 
~ωτοίι<ων της i'Jrρou και την ολότητα του 

αυτόχθοvος πληθυσμού της Νήσου, πα

ρακαλούμεv ευσεβάστως, τηvΥμετέραν 

Εντιμότητα, όπως συμφώνως προς τας 

ευγενείς παραδόσεις του Βρεττανικού 

'iΞθvους, κω προς τος μεγαληγόρους 

διακηρι)ξεις των αρχηγι~ν του Βρεττανι

κού λαού, κατά τον μέγα ν πόλεμον, περί 




