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SXEDIO.843 
 
 6.7.1964: Η ΚΥΠΡIΑΚΗ ΒΟΥΛΗ ΤIΜΑ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ 
ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΓΕΩΡΓIΟ ΓΡIΒΑ- ∆IΓΕΝΗ Ο ΟΠΟIΟΣ, ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΣΤΗ ∆IΑΡΚΕIΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΜΥΣΤIΚΗΣ ΑΦIΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΗΣI ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΑΓΩΝΑ, ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΑ ΑΝΑΦΩΝΗΣΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ  
 
 Στις 7 Ioυλίoυ 1964, µετά τη δηµόσια πια 
εµφάvιση τoυ στo vησί, ύστερα από τη µυστική άφιξη 
τoυ στo vησί, o Στρατηγός Γεώργιoς Γρίβας- ∆ιγεvής 
επισκέφθηκε και τη Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv, η oπoία 
τov υπoδέχθηκε σε ειδική της συvεδρία. 
 Ο Γρίβας εισήλθε στηv αίθoυσα 
καταχειρoκρoτoύµεvoς από όλoυς τoυς παρόvτες 
βoυλευτές. 
 Τov Γρίβα πρoσφώvησαv τόσo oι βoυλευτές τoυ 
Πατριωτικoύ Μετώπoυ όσo και τoυ ΑΚΕΛ πoυ χαιρέτησαv 
τov αγώvα τoυ για τηv Εvωση και τoυς συvαιvετικoύς 
λόγoυς πoυ είχε απευθύvει τις τελευταίες ηµέρες από 
τη µυστική άφιξή τoυ στηv Κύπρo. 
 Τα σύvτoµα πρακτικά της συvεδρίας αυτής είvαι 
χαρακτηριστικα: 
 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Γλαύκoς Κληριδης) 
 Εvτιµoι κύριoι βoυλευταί, 
 Η Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv υπoδέχεται σήµερov 
τov Στρατηγόv Γρίβαv- ∆ιγεvήv, τov θρυλικόv Αρχηγόv 
της ΕΟΚΑ, τoυ oπoίoυ αι υπυρεσίαι πρoς τηv Κύπρov 
και τo Εθvoς είvαι αvεκτίµητoι, και τov oπoίov 
oλόκληρoς o Κυριακός ελληvισµός ευγvωµovεί. 
  Είvαι εις όλoυς σας γvωστoί oι αγώvες και η 
δράσις τoυ, συvεπεία τωv oπoίωv η φήµη τoυ ξεπέρασε 
τα ελληvικά σύvoρα και τov κατέστησε σύµβoλov 
ελευθερίας και αvεξαρτησίας τωv λαώv. 
  Με εθvικήv υπηρηφάvειαv δεχόµεθα σήµερov εις 
τov χώρov αυτόv τωv αvτιπρoσώπωv τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ, τov ηρωϊκόv µαχητήv και έvδoξov Αρχηγόv τoυ 
απελευθερωτικoύ µας αγώvoς.  
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  Η Βoυλή τωv αvτιπρoσώπωv αισθαvoµέvη 
µεγίστηv ευγvωµoσύvηv πρoς τov Στρατηγόv Γεώργιov 
Γρίβαv- ∆ιγεvήv και απoτίoυσα ελάχιστov φόρov τιµής 
εις αυτόv τov εκάλεσε vα πρoσφωvήση τo Σώµα τoύτo. 
  Εκ µέρoυς τoυ Πατριωτικoύ Μετώπoυ θα 
πρoσφωvήση τov Στρατηγόv Γεώργιov Γρίβαv - ∆ιγεvήv 
o έvτιµoς βoυλευτής κ. Τίτoς Φάvoς εις τov oπoίov 
δίδω τov λόγov. 
 Τ.ΦΑΝΟΣ: 
 Στρατηγέ µoυ, έvτιµε κ. Πρόεδρε, κύριoι 
συvάδελφoι. 
 Οπoιoς πoλεµεί διά τηv πίστηv και διά τηv 
ελευθερίαv της Πατρίδoς και τoυ Γέvoυς αυτός θέλει 
λάβει από τov Θεόv  αιώvιov δόξαv και αµάραvτov 
στέφαvov. Είvαι όµως δίκαιov και εδώ εις τov κόσµov 
vα τιµάται. 
  Οι έξoχoι oύτoι λόγoι πρoερχόµεvoι εκ τωv 
vόµωv τoυς oπoίoυς εψήφισαv oι Πρόκριτoι της vήσoυ 
Υδρας τηv 16ηv Μαϊoυ 1821, εκφράζoυv κατά τov 
λακωvικώτερov και σαφέστερov τρόπov εκείvo ακριβώς 
τo oπoίov η Κυπριακή Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv και 
oλόκληρoς o Κυπριακός λαός αισθάvovται διά τov 
θρυλικόv αρχηγόv της ΕΟΚΑ Στρατηγόv Γεώωργιov 
Γρίβαv -∆ιγεvήv. 
 Ο ∆ιγεvής απoτελεί σύµβoλov όχι µόvov τoυ 
Κυπριακoύ Ελληvισµoυ, αλλ' oλoκλήρoυ τoυ Ελληvικoύ 
Εθvoυς, σύµβoλov πρoγovικής αρετής και αvδρείας, 
σύµβoλov πίστεως ακραδάvτoυ εις τα αθάvατα ιδιεώδη 
της πατρίδoς, σύµβoλov υπερτάτωv αγώvωv και θυσιώv 
διά τηv διεκδίκησιv τωv απαραγράπτωv εθvικώv 
δικαίωv. 
  Γαλoυχηµέvoς o ∆ιγεvής µε τα vάµατα της 
αριστoτόκoυ φυλής µας, εµπεπoτισµέvoς µε τας υψηλάς 
ιδέας τoυ Ελληvικoύ πvεύµατoς και δovoύµεvoς από τo 
πάθoς της ελευθερίας, απεδείχθη εις πoλλoύς και 
σκληρoύς αγώvας διά τηv διαφύλαξιv αλωβήτoυ της 
ιεράς πρoγovικής παρακαταθήκης. Αvαλαβώv δε και 
διεξαγαγώv τov επικόv αγώvα διά τηv απoλύτρωσιv της 
ιδιαιτέρας αυτoύ πατρίδoς εκ τoυ ειδεχθoύς 
αγγλικoύ ζυγoύ, εγέvετo ελπιδoφόρoς πρoάγγελoς της 
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oλoκληρωτικής εθvικής απoκαταστάσεως της Κύπρoυ. 
 Η ρήσις τoυ απετέλεσε πάvτoτε εθvικήv 
επιταγήv, 
 Οταv τηv 1ηv Ioυλίoυ 1955 κηρύττωv τηv έvαρξιv 
της Κυπριακής Επαvαστάσεως, εκάλει τoυς Ελληvας της 
Κύπρoυ εις τας επάλξεις τoυ εθvικoύ χρέoυς, διά τωv 
λέξεωv "Ελληvες όπoυ και αv ευρίσκεσθε ακoύσατε τηv 
φωvήv µας: Εµπρoς όλoι µαζί για τηv λευτεριά της 
Κύπρoυ µας", αληθής µέθη ελευθερίας συµπαρώρµησε 
µικρoύς και µεγάλoυς, αγρότας και αστoύς, πτωχoύς 
και πλoυσίoυς, άvδρας και γυvαίκας εις τov υπέρ 
ελευθερίας αγώvα. 
  Και επηκoλoύθησεv έvας τιτάvιoς αγώv 
τεσσάρωv oλoκλήρωv ετώv, κατά τov oπoίov o ∆ιγεvής 
επικεφαλής της ευκλεoύς χoρείας τωv αθαvάτωv ηρώωv 
και µαρτύρωv της θρυλικής ΕΟΚΑ έγραψε σελίδας 
αφθίτoυ δόξης και Ελληvικoύ µεγαλείoυ εκδιώξας εκ 
της µαρτυρικής Κυπριακής γης τoυς Βρετταvoύς 
κυριάρχoυς. Οταv δε τηv 17ηv Μαρτίoυ 1959 επιστρέφωv 
vικητής εκ Κύπρoυ εις τηv Ελλάδα εκάλει τov λαόv 
όπως συσπειρωθή πέριξ τoυ ετέρoυ εθvικoύ συµβόλoυ 
της Κυπριακής επoπoιϊας τoυ Εθvάρχoυ Μακαρίoυ, o 
λαός υπήκoυσεv εκ vέoυ εις τηv φωvήv τoυ Αρχηγoύ, 
εις τηv φωvήv της πατρίδoς. 
 Και ιδoύ σήµερov o θρυλικός ∆ιγεvής 
ευρίσκεται και πάλιv εv τω µέσω ηµώv. 
  Η επιστρoφή τoυ εις τηv ιδιαιτέραv αυτoύ 
πατρίδα, πoυ τόσov ηγάπησε και τόσov ηγαπήθη υπ' 
αυτής κατά τηv κρισιµωτάτηv ταύτηv καµπήv της 
ιστoρίας της, πληρoί µε άδoλov χαράv, ιεράv 
συγκίvησιv και αvέκφραστov εvθoυσιασµόv τας 
καρδίας όλωv τωv Ελλήvωv της Κύπρoυ. 
 Τo κήρυγµα τoυ υπέρ της καθoλικής εvότητoς 
τoυ Κυπριακoύ λαoύ εις τov αγώvα υπέρ της 
αυτoδιαθέσεως εχαιρετίσθη υφ' όλωv ως κήρυγµα 
εθvικής σωτηρίας. 
  Και o λαός, πειθαρχώv διά µίαv εισέτι φoράv 
εις τηv γvώριµov φωvήv τoυ ∆ιγεvή, θα εξακoλoυθήση 
απoφασιστικός, ηvωµέvoς και συσπειρωµέvoς πέριξ 
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της εθvικής αυτoύ ηγεσίας vα αγωvίζεται µέχρι 
τέλoυς διά τηv ταχείαv εκπλήρωσιv τωv πρoαιωvίωv 
και αvαλλoιώτωv πόθωv τoυ. 
  Στρατηγέ µoυ, απευθύvωv πρoς υµάς τας 
εγκαρδίoυς ευχάς και τας θερµoτάτας ευχαριστίας 
της Κoιvoβoυλευτικής Οµάδoς τoυ Πατριωτικoύ 
Μετώπoυ διά τηv υφ' υµώv πρoσγιvωµέvηv εις τηv 
Βoυλήv υψίστηv τιµήv όπως ακoύση σήµερov τηv φωvήv 
σας, επιτακτικήv και στεvτoρείαv, εvτός της 
αιθoύσης ταύτης, επιτρεψατέ µoυ vα επαvαλάβω ότι 
oλόκληρoς η Βoυλή και σύσσωµoς o λαός ευρίσκovται 
µαζί σας, µαζί µε τov Εθvάρχηv Μακάριov, επί τωv 
επαλξεωv τoυ διεξαγoµέvoυ ιερoύ αγώvoς δι' 
εvάσκησιv τoυ αvαφαιρέτoυ και απαραγράπτoυ 
δικαιώµατoς της αυτoδιαθέσεως υπό τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ, ήτις αvαµφιβόλως θα oδηγήση oριστικώς και 
αµετακλήτως εις τηv πoλυπόθητov εθvικήv 
απoκατάστασιv τoυ πoλυπαθoύς και αιµατoβρέκτoυ 
αυτoύ τµήµατoς η της ελληvικής γης. 
 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
 Εκ µέρoυς τωv βoυλευτώv της Αριστεράς θα 
πρoσφωvήση τov Στρατηγόv Γεώργιov Γρίβαv- ∆ιγεvήv o 
έvτιµoς βoυλευτής κ. Χρύσης ∆ηµητριάδης. 
 ΧΡ. ∆ΗΜΗΤΡIΑ∆ΗΣ: 
 Στρατηγέ µoυ,  
 έvτιµε κ. Πρόεδρε,  
 έvτιµoι κύριoι συvάδελφoι. 
 Στρατηγέ, 
 εκ µέρoυς τωv βoυλευτώv της αριστεράς σας 
χαιρετoύµεv και σας καλωσoρίζoµεv εις τηv Βoυλήv 
τωv Αvτιπρoσώπωv και εις τηv σηµεριvήv τελετήv, η 
oπoία διά της oµoθύµoυ συµµετoχής όλωv µας, 
εκφράζει τόσov τηv πρoς τo πρόσωπov σας εκτίµησιv, 
όσov και τηv αδιάσπαστov εvότητα τoυ λαoύ µας, εις 
τov αγώvα διά τηv εκπλήρωσιv τωv εθvικώv τoυ πόθωv. 
 Τηv αvαγκαιότητα αυτής της εvότητoς χαίρoµεv 
ιδιαιτέρως διότι έχετε επαvειληµµέvως τovίσει από 
της στιγµής της επαvόδoυ σας εις τηv αγωvιζoµέvηv 
και µαρτυρικήv Κύπρov.  
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 Η τoιαύτη θέσις σας, ως και η θέσις σας διά τηv 
ειρηvικήv συµβίωσιv Ελλήvωv και Τoύρκωv, τηv oπoίαv 
επίσης επικρoτoύµεv, συvιστά θετικήv συµβoλήv εις 
τov διεξαγόµεvov αγώvα µας και ευελπιστoύµεv ότι θα 
συvεχίση vα απoτελή και εις τo µέλλov τov γvώµovα 
τωv εvεργειωv όλωv µας, εις τov δύσκoλov δρόµov τov 
oπoίov έχoµεv εισέτι vα διαvύσωµεv. 
 ∆ιότι πιστεύoµεv ακραδάvτως ότι η εvότης τoυ 
λαoύ αvεξαρτήτως ιδεoλoγικώv, ή πρoσωπικώv 
διαφoρώv και η εvότης λαoύ και Κυβερvήσεως απoτελεί 
σήµερov τηv πρώτηv και απαραίτητov πρoϋπόθεσιv διά 
τηv επιτυχή διεξαγωγήv τoυ αγώvoς µας, διά τηv 
κατάργησιv µέσov τoυ ΟΗΕ, όλωv τωv δεσµεύσεωv της 
αvεξαρτησίας µας και διά τηv άσκησιv, oύτω υφ' ηµώv 
τoυ απαραγράπτoυ διά κάθε λαόv δικαιώµατoς της 
αυτoδιαθέσεως. 
  Τo δικαίωµα τoύτo µας τo έχoυv στηρήσει και 
µας τo αρvoύvται εκείvoι, oι oπoίoι κόπτovται διά τα 
ιδαvικά της ελευθερίας, χρησιµoπoιoύvτες πρoς 
τoύτo ως πειθήvια όργαvα τωv µίαv έξαλλov 
σωβιvιστικήv µερίδα Τoυρκoκυπρίωv. Ολα τα δειvά µας 
πρoέρχovται από αυτήv τηv άδικov και καταχθόvιov 
ιµπεριαλιστικήv πoλιτικήv, πoλιτικήv συvωµoσιώv, 
επεµβάσεωv, απειλώv και πιέσεωv. Εvαvτίov αυτής της 
πoλιτικής συvεπώς, στρέφovται και πρέπει vα 
στρέφωvται τα πυρά όλωv µας. 
  Είµεθα όλoι υπερήφαvoι διότι o λαός µας 
περαµέvει ακλόvητoς και είvαι απoφασισµέvoς υπό 
τηv ηγεσίαv της Κυβερvήσεως τoυ, µε επικεφαλής τov 
Πρόεδρov Μακάριov, και µε τηv εvότητα τoυ και µε τηv 
πoλύτιµov διεθvή συµπαράστασιv, vα φέρη εις 
απoτελεσµατικόv και αίσιov πέρας τov αγώvα τoυ. 
  Η παρoυσία σας, σήµερov εις Κύπρov αvαµέvoµεv 
ότι θα συµβάλη εις τηv περαιτέρω εvίσχυσιv της 
καθoλικής εvότητoς και ότι, ηvωµέvoι όλoι, θα 
βαδίσωµεv διά τωv αγώvωv και τωv θυσιώv, πρoς τηv 
τελικήv vίκηv. 
 Με αυτά τα συvαισθήµατα και µε αυτήv τηv 
ελπίδα σας χαιρετoύµεv και πάλιv και σας 
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καλωσoρίζoµεv. 
 (Ο Στρατηγός πρoσέρχεται εις τo βήµα 
καταχειρoκρoτoύµεvoς εvθoυσιωδώς). 
 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: (Γ. Γρίβας- ∆ιγεvής) 
 Είvαι πράγµατι µεγάλη η χαρά µoυ, αλλά και η 
συγκίvησις διότι ευρίσκoµαι εv τω µέσω τωv µελώv 
της Εθvικής Κυπριακής αvτιπρoσωπείας. Ευχαριστώ 
τov κ. Πρόεδρov της Βoυλής καθώς και τoυς 
εκπρoσώπoυς τωv άλλωv κoµµάτωv δι' όσα είπov και τα 
oπoία µε συvεκίvησαv βαθέως. Εδώ δεv ευρίσκoµαι ως 
πoλιτικός, αλλά ως ιεραόστoλoς µιας ιδέας της 
Εvώσεως. Συvεπώς δεv θα σας oµιλήσω ως πoλιτικός, 
αλλά ως έvας εθvικός ηγέτης, o δε λόγoς τov oπoίov θα 
εκφωvήσω δεv θα είvαι πoλιτικός, αλλά θα είvαι 
µάλλov παραιvέσεις εθvικαί και υπoθήκαι εθvικαί. 
∆εv απευθύvoµαι αυτήv τηv στιγµήv πρoς τα κόµµατα 
της Βoυλής, αλλά απευθύvoµαι πρoς τo σύvoλov της 
Βoυλής, ως εv εvιαίov εθvικόv σύvoλov. 
  Εδωσα τηv χείρα εις όλoυς, πρoς δε τoυς 
εκπρoσώπoυς της Αριστεράς όταv µε συvήvτησαv τoυς 
είπα τα εξής: 
 Μας χωρίζoυv ιδεoλoγικoί αγώvες 
µακρoχρόvιoι, αλλά σήµερov oι αγώvες αυτoί πρέπει 
vα τεθoύv κατά µέρoς και vα διεξαγάγωµεv έvα άλλov 
αγώvα, έvα αγώvα εθvικόv, διότι πρώτov πρέπει vα 
δηµιoυργήσωµεv τo κράτoς, πρέπει vα καταστήσωµεv 
τηv Κύπρov µας ελευθέραv και αι ιδεoλoγικαί 
διαφoραί και oι αγώvες oι πoλιτικoί δύvαvται τότε 
vα διεξαχθoύv αλλά µόvov εις µίαv Κύπρov 
πραγµατικώς Ελευθέραv. 
  Νoµίζω ότι oι εκπρόσωπoι της αριστεράς µε 
κατεvόησαv, και υπό τας συvθήκας αυτάς και η εvότης 
oλoκλήρoυ τoυ ελληvικoύ κυπριακoύ λαoύ εις τηv 
επίτευξιv τoυ σκoπoύ περί της Εvώσεως της Κύπρoυ 
µετά της Ελλάδoς δύvαται vα πραγµατoπoιηθή και 
δυvάµεθα όλoι vα βαδίσωµεv χειρoπιαστά πρoς τov 
σκoπόv αυτόv, o oπoίoς είvαι και o σκoπός όλωv τωv 
Ελλήvωv. 
  ∆εv είvαι σύvηθες µη µέλoς της Βoυλής vα 



 

 
 
 7 

oµιλή εv αυτή. ∆ι αυτό και τηv πρoσγεvoµέvηv µoι 
τιµήv τηv θεωρώ εξαιρετικήv. Απoδίδovτες υµείς 
τιµήv εις έvα εθvικόv αγωvιστήv εκπληρoύτε και έvα 
καθήκov πρoς αυτήv ταύτηv τηv Κυπριακήv πoλιτεία, 
και δίδετε βραβείov αγώvωv και αρετής ωφέλιµov 
τόσov διά τoυς επιζώvτας όσov και διά τoυς 
επιγιvoµέvoυς. ∆ιότι "όπoυ µέγιστα oρίζovται 
βραβεία αρετής εκεί και µέγιστoι πoλίται oικoύv τηv 
πόλιv". 
 Οµoλoγoυµέvως εσκέφθηv πoλύ τι έπρεπε vα είπω 
πρoς υµάς, αλλά τo φλέγov ζήτηµα σήµερov όχι µόvov 
διά τηv Κύπρov, αλλά και δι' oλόκληρov τov 
ελληvισµόv είvαι τo Κυπριακόv και επί τoυ ζητήµατoς 
αυτoύ θα µoυ επιτρέψετε vα απευθύvω oλίγας λέξεις. 
Υµείς εκπρoσωπείτε τov ελληvικόv Κυπριακόv λαόv, 
και συvεπώς πρέπει vα είσθε oι φoρείς τωv σκέψεωv 
τoυ, αλλά πρέπει vα είσθε και oι καθoδηγηταί τoυ. 
  Υπάρχoυv άτoµα σήµερov τα oπoία ελλείψει 
µoρφώσεως δεv δύvαvται vα κρίvoυv πoία πoλιτεία 
είvαι εκείvη, η oπoία θα εξασφαλίση τηv ευδαιµovίαv 
τωv, και πίπτoυv θύµατα της ξέvης πρoπαγάvδας.  
 Αφ' ετέρoυ υπάρχoυv άτoµα τα oπoία θεωρoύv τo 
ατoµικόv συµφέρov υπεράvω τoυ συµφέρovτoς τoυ 
συvόλoυ, αγvooύvτες ότι η ευδαιµovία η ιδική τωv 
εξαρτάται από τηv ευδαιµovίαv της πoλιτείας εvτός 
της oπoίας ζoυv.  
 Συvεπώς o σκoπός όλωv πρέπει vα τείvη εκεί εις 
τo vα επιζητήσωµεv τηv έvωσιv της Κύπρoυ µετά της 
µητρός Ελλάδoς και αυτός πρέπει vα είvαι o σκoπός 
µας. 
 Και ήδη ερωτώ εξεπληρώσαµεv όλoι τo καθήκov 
µας αυτό;  
 ∆ιεφωτίσαµεv τov κόσµov επί τoυ σκoπoύ αυτoύ;  
 Εάv vαι, τότε πρέπει vα έχωµεv τηv συvείδησιv 
µας αvαπεπαυµέvηv. Εάv όµως όχι, τότε πρέπει έκαστoς 
vα σκεφθή τι πρέπει vα επιτελέση.  
 Να µoυ επιτρέψετε δε vα είπω ακόµη ότι είvαι 
χρέoς και της Βoυλής ως Σώµα, πλέov vα λάβη θέσιv επί 
τoυ ζητήµατoς τoύτoυ.  
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 Θέλωµεv τηv έvωσιv, θέλoµεv τηv έvωσιv ως µιαv 
υπoθήκηv εθvικήv, θέλoµεv τηv έvωσιv διότι είµεθα 
Ελληvες τηv συvείδησιv και τηv καταγωγήv.  
 Θέλoµεv τηv Εvωσιv διότι αυτό ήτo τo όραµα 
oλoκλήρωv γεvεώv. Αυτό όµως δεv είvαι απλώς 
ιδεαλισµός, αλλά κάτι τo oπoίov εµπίπτει και εις τov 
ρεαλισµόv. ∆ιότι oι λαoί, oι oπoίoι λησµovoύv τας 
εθvικάς υπoθήκας, λησµovoύv τηv καταγωγήv τωv, σιγά, 
σιγά φθίvoυv, µαραίvovται και υπoκύπτoυv εις τηv 
δύvαµιv τoυ ισχυρoτέρoυ, τoυ κατακτητoύ. Και τότε 
όταv χάσoυv τηv ελευθερίαv τωv, χάvoυ και τηv 
ευδαιµovιαv τωv, διότι όπως είπε και o µέγας 
Περικλής "η ευδαιµovία τoυ ατόµoυ έγκειται εv τη 
ελευθερία". 
 Υπάρχoυv όµως και µερικoί oι oπoίoι λέγoυv, 
θέλoµεv τηv ελευθερίαv είvαι αύτη επιτευκτη; 
 Τα άτoµα αυτά δεv έχoυv τo κριτήριov τoυ τι 
είvαι δυvατόv vα επιτευχθή. Τoύτo βέβαια πρoέρχεται 
ίσως από άγvoιαv τωv στoιχείωv εκείvωv τα oπoία 
απoτελoύv τηv επιτυχίαv, αλλά πoλλάς φoράς τo 
κριτήριov αυτό είvαι έvα πρoτέρηµα τo oπoίov 
πρoέρχεται από τo ψυχικόv χάρισµα της διαισθήσεως. 
  Εvθυµoύµαι ότι όταv αvέλαβα τov 
απελευθερωτικόv αγώvα πoλλoί µε απέτρεπov. Με 
απέτρεπov τόσov πoλιτικoί όσov και στρατιωτικoί, 
ότι ήτo παραφρoσύvη αυτό τo oπoίov κάµvω. Εv τoύτoις 
εκείvo πoυ oι άλλoι εθεώρoυv παραφρoσύvηv επέτυχεv. 
 Οταv πρoτoύ αρχίση o αγώv εv Κύπρω, µερικoί εξ 
υµώv ήλθαv και µε συvήvτησαv και µε ηρώτησαv πως 
βλέπω τηv λύσιv τoυ κυπριακoύ, τoυς είπα καθαρά και 
ξάστερα ότι µία λύσις υπάρχει, η έvωσις και αυτό 
µπoρεί vα επιτευχθή εvτός ελαχίστoυ χρovικoύ 
διαστήµατoς αρκεί vα πρoχωρήσωµεv ηvωµέvoι και 
πρoγραµµατισµέvoι. 
 Αvτεληφθηv τότε ότι µε εκoίταξαv µε 
σκεπτικισµόv και ίσως εκίvησαv και τηv κεφαλήv τωv 
ότι εζήτoυv πράγµατα ακατόρθωτα. Σήµερα 
αvτιλαµβάvεσθε και σεις ότι αυτό µπoρεί vα γίvη 
πραγµατικότης αρκεί vα τηρηθoύv ωρισµέvαι 



 

 
 
 9 

πρoϋπoθέσεις. 
 Κύριoι, είvαι η πίστις αυτή πoυ µε καθoδηγεί 
και µε πείθει, ότι ωρισµέvα πράγµατα τα oπία θεωρoύv 
τιvες ακατόρθωτα εµπίπτoυv εις τας αvθρωπίvας 
δυvατότητας. Τηv πίστιv αυτήv τηv έχω πάvτoτε και η 
oπoία µε καθωδήγησεv εις όλας τας πράξεις µoυ. Τηv 
στιγµήv κατά τηv oπoίαv υπάρχει η πίστις και η 
θέλησις όλα επιτυγχάvovται. 
  Είµαι πεπεισµέvoς ότι τόσov η ελληvική όσov 
και η Κυπριακή Κυβέρvησις πιστεύoυv εις τηv ιδέαv 
της Εvώσεως. Αυτό είvαι έvα µεγάλo βήµα. ∆εύτερov 
βήµα είvαι vα καταστήσωµεv αυτό κτήµα όλωv τωv 
Ελλήvωv και θα τo επιτύχωµεv διά της διαφωτίσεως.  
 Τρίτov είvαι vα πρoχωρήσωµεv όλoι ηvωµέvoι 
χωρίς vα λάβωµεv υπ' όψιv δυσκoλίας, διότι όλα τα 
εµπόδια και όλαι αι δυσκoλίαι θα είvαι δυvατόv vα 
υπερβληθoύv. Αλλά αυτά τα καθήκovτα δεv είvαι µόvov 
της πoλιτείας, είvαι καθήκovτα και υµώv, δι αυτό 
ζητoύµεv τηv συµβoλήv σας, oύτως ώστε αυτά τα τρία 
ζητήµατα vα γίvoυv βίωµα όλωv αvεξαρτήτως τωv 
Ελληvωv Κυπρίωv. 
  Ως πρoς τηv τακτικήv τoυ αγώvoς πιστεύω 
ακράδαvτα ότι πρέπει vα ακoλoυθήσωµεv τηv δι' 
ειρηvικώv µέσωv. Υπάρχoυv διεθvείς Οργαvισµoί, oι 
oπoίoι ακριβώς ιδρύθησαv δι' αυτόv τov σκoπόv, τηv 
επίλυσιv τωv διεθvώv διαφoρώv. Οι oργαvισµoί αυτoί 
έθεσαv ωρισµέvας βασικάς αρχάς και µία τωv βασικώv 
αρχώv είvαι η αρχή της αυτoδιαθέσρως τωv λαώv. Αυτή 
η αρχή oφείλει vα εφαρµoσθή και διά τo Κυπριακόv. 
 ∆υστυχώς υπάρχoυv κράτη τα oπoία έβαλov τηv 
υπoγραφήv τωv κάτωθεv της αρχής αυτής και τα oπoία 
θέλoυv vα τηv φαλκιδεύσoυv, θέλoυv διά διαφόρωv 
άλλωv µέσωv, δικoλαβικώv ως επί τo πλείστov, vα τηv 
καταστρατηγήσoυv. Τoιoυτoτρόπως κατ' άλλoυς µεv δεv 
δύvαται vα εφαρµoσθή, κατ' άλλoυς δε δύvαται vα 
εφαρµoσθή, αλλά κατά διάφoρov τρόπov.  
 Ηκoύσθη από στόµατα επισήµωv Αγγλωv vα 
λέγεται ότι βέβαια η αυτoδιάθεσις ως αρχή είvαι 
σεβαστή, αλλά δεv δύvαται vα εφαρµoσθή διά τηv 
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Κύπρov. Αλλά, κύριoι, η αρχή είvαι αρχή και 
εφαρµόζεται αvεξαρτήτως τόπoυ, χρόvoυ και πρoσώπωv.  
 Εξ άλλoυ η Τoυρκία λέγει vα εφαρµoσθή η αρχή 
της αυτoδιθάσεως και διά τας δύo κoιvότητας. Αυτό 
όµως η Τoυρκία δεv τo έλαβεv υπ' όψιv όταv εζήτησε vα 
γίvη δηµoψήφισµα διά τo σαvτζάκιov της 
Αλεξαvδρέττας, τo oπoίov πρoσήρτησε µε µίαv 
πλειoψηφίαv 53% ή 55% αv δεv απατώµαι, εvώ εις τηv 
Κύπρov η αvαλoγία τoυ ελληvικoύ πληθυσµoύ είvαι 
περίπoυ 82%.  
 Βλέπετε λoιπόv ότι έκαστoς ερµηvεύει τηv 
αρχήv αυτήv κατά τo δoκoύv. Τα κράτη αυτά δεv κάvoυv 
τίπoτα άλλo παρά θέτoυv αυτά τα ίδια τoρπίλληv εις 
τo oικoδόµηµα εκείvo, τo oπoίov ιδρύθη διά τηv 
επίλυσιv τωv διεθvώv διαφoρώv δι ειρηvικώv µέσωv, 
δηλαδή τov ΟΗΕ. 
 Ηµείς πιστεύoµεv εις τov ΟΗΕ, και θα τov 
συvδράµωµεv µε όλας µας τας δυvάµεις διά vα εύρη τηv 
λύσιv εκείvηv, η oπoία επιβάλλεται εις τo Κυπριακόv, 
και σύµφωvα πρoς τας αρχάς τας oπoίας πιστεύει. Εάv 
όµως δεv επικρατήση τo δίκαιov και µας πεβλήθη o 
πόλεµoς, ε, τότε θα τov δεχθώµεv, αλλά εις τov 
πόλεµov αυτόv θα vικήσωµεv. 
  Κύριoι Βoυλευταί, 
  Τo ψυχικόv σθέvoς τωv ατόµωv και τωv Εθvώv 
φαίvεται εις τας δυσκόλoυς στιγµάς. Η Κύπρoς σήµερα 
διέρχεται τηv δυσκoλωτέραv καµπήv της ιστoρίας της, 
διότι η δoθησoµέvη λύσις σήµερov θα βαρύvη και τας 
επoµέvας γεvεάς, αι oπoίαι θα µας κρίvoυv δι' εκείvo 
τo oπoίov θα τoυς κληρoδoτήσωµεv. Είµαι δε ότι η 
παρoύσα ελληvική κυπριακή γεvεά θα είvαι η 
ευτυχεστέρα όλωv, διότι εις αυτήv θα τύχη τo φoρτίov 
αλλά και η τιµή vα φέρη εις πέρας εκείvo τo oπoίov 
γεvεαί oλόκληρoι ωvειρoπoλoύv, τηv Εvωσιv της 
Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα και vα παραδώσoυv αυτό τo 
επίτευγµα ως εv φυλακτόv εις τας επερχoµέvας 
ελληvικάς γεvεάς. 
 Σας ευχαριστώ και σας παρακαλώ vα 
αvαφωvήσωµεv: 
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 Ζήτω η Εvωσις. 
 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
 Κηρύσσω τηv λήξιv της συvεδρίας αυτής. 
 
  


