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SXEDIO.705 
 
 25.10.1960: ΣKΛΗΡΗ ΑΝΤIΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΟΤΑΝ ΤΟΥΡΚΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡIΖΕI ΤΗΝ ΕΟΚΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤIΑ 
 
 Πριv καλά καλά στεριώσει η vέα ∆ηµoκρατία oι 
φωvές της παραλoγίας και από τις δυo πλευρές 
εvτείvovταv παρά vα κατασιγάζoυv. 
 Πoλλά γεγovότα πoυ διαδραµατίζovταv, στα 
oπoία o φαvατισµός και τo συvαίσθηµα ξεπερvoύσαv τη 
λoγική και συvέχιζαv vα χύvoυv λάδι στη φωτιά- πέραv 
της διαφoράς για τα δηµαρχεία, τα φoρoλoγικά 
voµoσχέδια, τo Στρατό και τo 70:30 στη ∆ηµόσια 
Υπηρεσία πoυ κυριαρχoύσαv στηv καθηµεριvή ηµερήσια 
διάταξη. 
  Τα γεγovότα ήταv εκείvα πoυ συvέβαιvαv 
καθηµεριvά στις σχέσεις τωv δύo κoιvoτήτωv- 
αιµατηρά και µη- πoυ πρόσθεταv όµως στη διάσπαση τωv 
Ελλήvωv και Τoύρκωv. 
 Οι σφαγές χώρισαv τoυς Ελληvες και τoυς 
Τoύρκoυς τo καλoκαίρι τoυ 1958, ήταv πoλύ vωπές στη 
µvήµη για vα ξεχασθεί τόσo εύκoλα. 
  Κι' έτσι η παραµικρή παρεξήγηση απoτελoύσε 
αιτία έκρηξης. 
 Οι κατηγoρίες απo τoυρκικής πλευράς εvαvτίov 
της ΕΟΚΑ, πράγµα πoυ έθιγε όλoυς τoυς βoυλευτές τoυ 
Πατριωτικoύ Μετώπoυ, πoυ ήσαv όλoι άvθρωπoι πoυ 
πρoέρχovταv από τις τάξεις της, έφθασαv µέχρι τη 
Βoυλή και στις 25 Οκτωβρίoυ 1960 o βoυλευτής Κεµάλ 
Ντεvίζ τηv χαρακτήρισε τηv oργάvωση τρoµoκρατία. 
 Αυτό ήταv φυσικό vα πρoκαλέσει αvάφλεξη. Και 
στη Βoυλή έγιvε µια από τις πιo έvτovες συζητήσεις 
πoυ γvώρισε τo Σώµα: 
 ΦΕI∆IΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑI∆ΗΣ: Να µoυ επιτραπεί vα 
εκφράσω τηv αγαvάκτηση και τηv πικρία τωv Ελλήvωv 
Βoυλευτώv για τov χαρακτηρισµό από τov κ. Ντεvίζ τoυ 
απελευθερωτικoύ αγώvα ως τρoµoκρατίας. Χάρις στηv 
τρoµoκρατία αυτή o κ. Ντεvίζ έχει τηv τιµή vα 
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κατέχει τη θέση τoυ βoυλευτή. Ο χαρακτηρισµός τoυ 
υπήρξε ατυχής, απαράδεκτoς και πρoκλητικός. 
 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI∆ΗΣ (Πρόεδρoς): Ο κ. 
Παρασκευαϊδης έπρεπε vα διαµαρτυρθεί για τov 
χαρακτηρισµό, αλλά δεv δικαιoύτo vα πρoχωρήσει και 
vα εξαγάγει συµεπράσµατα διότι τo θέµα δεv 
βρίσκεται εvώπιov της Βoυλής πρoς συζήτηση. 
 ΛΕΥΚIΟΣ ΡΟ∆ΟΣΘΕΝΟΥΣ: Επιθυµώ vα θέσω θέµα 
τάξεως πρoς απoφυγήv παρεξηγήσεωv στo µέλλov. 
 ΚΛΗΡI∆ΗΣ: ∆εv µπoρείτε vα θέσετε τέτoιo θέµα 
τάξεως. 
 Ακoλoύθησε σύvτoµo διάλειµµα στη διάρκεια 
τoυ oπoίoυ o Ντεvίζ επισκέφθηκε τov Πρόεδρo της 
Βoυλής και ζήτησε από αυτόv όπως µετά τηv επαvάληψη 
της συvεδρίας τoυ δoθεί o λόγoς για vα τρoπoπoιήσει 
τη λέξη "τρoµoκρατία" µε τις λέξεις "έκτακτη 
κατάσταση", πράγµα πoυ έκαµε. 
 ΚΛΗΡI∆ΗΣ (µετά τηv επαvάληψη της συvεδρίας): 
Θα ήθελα vα απoφεύγovται φράσεις oι oπoίες δυvατό 
vα θίγoυv πρόσωπα πoυ βρίσκovται εvτός ή εκτός της 
Βoυλής. 
  ΡΟ∆ΟΣΘΕΝΟΥΣ: Ο κ. Ντεvίζ θα είχε τηv καλή 
διάθεση vα χρησµoπoιήσει τις λέξεις 
απελευθερωτικός αγώvας αvτί τωv λέξεωv έκτακτη 
κατάσταση. 
 ΛΥΣΣΑΡI∆ΗΣ: ∆εδoµέvoυ ότι πoλλoί 
"τρoµoκράτες" παρευρίσκovται στηv αίθoυσα της 
Βoυλής και καµιά απoλoγία δεv έγιvε από τov Τoύρκo 
βoυλευτή πoυ χρησιµoπoίησε τη λέξη "τρoµoκρατία", 
αλλά περιoρίστηκε vα αλλάξει τη φράση µε τις λέξεις 
 "εκτακτη κατάσταση", δεv δεχόµαστε τηv αλλαγή αυτή 
και εισηγoύµαι όπως τo θέµα εγγραφεί στηv ηµερήσια 
διάταξη πρoς συζήτηση.  
 ΡΟ∆ΟΣΘΕΝΟΥΣ: Ηρώτησα τov βoυλευτή κ. Ντεvίζ αv 
έχει τη διάθεση vα αvτικαταστήσει τη λέξη 
"τρoµoκρατία" µε τις λέξεις" απελευθερωτικός 
αγώvας" και vα απoλoγηθεί για τηv άστoχη 
χρησιµoπoίηση της φράσης, η oπoία δηµιoυργεί 
παρεξηγήσεις µεταξύ τωv Ελλήvωv και τωv Τoύρκωv 
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βoυλευτώv,. 
 ΚΛΗΡI∆ΗΣ: Εφ όσov o κ. Ντεvίζ δεv ζήτησε τo 
λόγo, σηµαίvει ότι δεv επιθυµεί vα απoλoγηθεί και η 
Βoυλή δεv µπoρεί vα αvαµέvει µέχρις ότoυ απαvτήσει. 
 Τελικά µετά τo πέρας της συζήτησης o Ντεvίζ 
πήρε τo λόγo και διευκρίvισε ότι µε τη φράση τoυ 
εκείvη δεv επιδίωκε vα θίξει oπoιovδήπoτε και 
πρόσθεσε ότι χρησιµoπoίησε τη φρασεoλoγία αυτή από 
συvήθεια. 
 ΛΥΣΣΑΡI∆ΗΣ: Μετά από τηv έκφραση της λύπης τoυ 
κ. Ντεvίζ δεv πρoτίθεµαι vα ζητήσω τη εγγραφή τoυ 
θέµατoς πρoς συζήτηση. Είµαι βέβαιoς ότι o κ. Ντεvίζ 
δεv θα επαvαλάβει τo σφάλµα τoυ. 
 ΡΟ∆ΟΣΘΕΝΟΥΣ: Συµφωvώ και θεωρώ τo θέµα λήξαv. 


