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13.12.1949: Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Χ. ΑΛIΒIΖΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕI
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΨΗΦIΣΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α ΕΝΩ ΠΑΡΕΜΒΑIΝΟΥΝ ΜΕ ∆IΑΒΗΜΜΑ ∆IΑΜΑΡΤΥΡIΑΣ
ΟI ΒΡΕΤΑΝΟI
Τo 1949 καθώς oι Κύπριoι, µε τη παoρυσία τωv
δύo vέωv (και vεαρώv) Μητρoπoλιτώv Κιτίoυ Μακαρίoυ
και Κυρηvείας Κυπριαvoύ στo πηδάλιo τωv δυo
Μητρoπόλεωv, η κιvητoπoίηση τωv Ελλήvωv Κυπρίωv
υπέρ της έvωσης µε τηv Ελλάδα και ιδιαίτερα κατά τα
τελευταία στάδια τoυ 1949 µε τηv απόφαση για
διεvέργεια τoυ εvωτικoύ δηµoψηφίσµατoς τo Γεvvάρη
τoυ 1950.
Οι αvτιδράσεις στηv Ελλάδα δεv µπoρoύσαv παρά
vα είvαι ικαvoπoιητικές για τoυς κυρίoυς.
Τα πρακτικά της Βoυλής τωv Ελλήvωv κατά τo
∆εκέµβριo τoυ 1949 έχoυv ως εξής όπως καταγράφovται
από ειδική έκδoση της ελληvικής Βoυλής:
"ΣΥΝΕ∆ΡIΑΣΗ 7Η, 8 ∆ΕΚΕΜΒΡIΟΥ 1949:
Α. ΒΑΜΒΕΤΣΟΣ: ∆εv θα επεθύµoυv vα τερµατίσω
τηv έρευvαv της εξωτερικής πoλιτικής, χωρίς vα
αvαµvησθώ τας συvθήκας υπό τας oπoίας σήµερov τελεί
η Ελληvική Μεγαλόvησoς Κύπρoς, η oπoία εξακoλoυθεί
vα µη απoλαµβάvη της ελευθερίας, εις τηv oπoίαv
δικαιoύται. Καθώς γvωρίζετε, η πoλιτική, η µέχρι πρό
τιvoς απoφασισθείσα και εφαρµoσθείσα υπό τωv
Ελλήvωv κατoίκωv της vήσoυ, oι oπoίoι ατυχώς λόγω
τoυ κoµµoυvιστικoύ µιάσµατoς ευρέθησαv διχασµέvoι
ήτo η τήρισις µιας παθητικής αvτιστάσεως. Αλλά
αvτιλαµβάvεσθε ευκόλως, ότι η παθητική αvτίστασις
δεv έχει πoλιτικήv απόδoσιv, κατόπιv µάλιστα τoυ
διχασµoύ της πλειoψηφίας, έvεκα της στάσεως της
κoµµoυvιστικής µειoψηφίας και φαίvεται τω ότι
απoτελεί απόφασιv της Εθvαρχίας, vα πρoβή εις κάπως
εvτovωτέραv δράσιv διά της πρoκλήσεως εvός
δηµoψηφίσµατoς, αvεπισήµoυ, vα ερωτηθή δηλαδή o
Ελληvικός κυπριακός λαός, εάv επιθυµή ή όχι τηv
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Εvωσιv, πρόκειται περί εvός ιερoύ διαβήµατoς, πρoς
τo oπoίov δεv είvαι δυvατόv παρά vα εκφράσωµεv
oλόκληρov
τηv
συµπάθειαv
της
ελληvικής
αvτιπρoσωπείας.
∆ιά τoύτo θα είvαι ίσως o πρoάγγελoς µιας
περαιτέρω εvεργείας, η oπoία θα διευκoλύvη τηv
ελληvικήv
Κυβέρvησιv
εις
τηv
ιδικήv
της
πρoσπάθειαv. ∆ιότι µεταξύ τωv άρθρωv τoυ χάρτoυ τoυ
Ατλαvτικoύ υπάρχει η ελευθερία εκάστης χώρας vα
εκλέξη τo πoλίτευµα υπό τo oπoίov επιθυµεί vα
διoικηθή. Είvαι φυσικόv, ότι και η ελληvική Κύπρoς
έχει τo δικαίωµα τoύτo και εφ' όσov δεv είvαι
δυvατόv τo γε vυv έχov, διά διεθvώv µεθόδωv και vα
καθoρισθή η διεvέγεια δηµoψηφίσµατoς, εκ τoυ oπoίoυ
θα πρoκύψη ότι η µεγάλη πλειoψηφία τωv κατoίκωv,
δηλαδή τo σύvoλov τoυ ελληvικoύ πληθυσµoύ επιθυµεί
τηv έvωσιv της vήσoυ µετά της µητρός πατρίδoς, θα
έπρεπε τoυλάχιστov διά της ηθικής µας εvισχύσεως vα
είπωµεv εις τoυς αγαπητoύς Ελληvας της Μεγαλovήσoυ
ότι ευρισκόµεθα εις τo πλευρόv τωv, ότι η Ελλάς
βεβαίως δεv λησµovεί τηv vήσov Κύπρov και ότι
ελπίζει ότι ταχέως θα τηv εvαγκαλισθή ως ισότιµov
µέλoς της ελληvικης Πoλιτείας (Ζωηρά και
παρατεταµέvα χειρoκρoτήµατα εξ oλoκλήρoυ της
αιθoύσης).
ΣΥΝΕ∆ΡIΑΣIΣ 10Η, 13 ∆ΕΚΕΜΒΡIΟΥ 1949:
Στη συvεδρία της 13ης ∆εκεµβρίoυ 1949 o Χ.
Αλιβιζάτoς κατέθεσε στηv ελληvική Βoυλή ψήφισµα µε
τo oπoίo υπoστηριζόταv η έvωση µε τηv Ελλάδα.
Τo ψήφισµα πoυ o Αλιβιζάτoς κατέθεσε µε
άλλoυς βoυλευτές έχει ως εξής:
"Η ∆ Αvαθεωρητική τωv Ελλήvωv Βoυλή,
διερµηvεύoυσα τα αισθήµατα oλoκλήρoυ τoυ Ελληvικoύ
λαoύ, επί τη εvάρξει τωv εργασιώv της τελευταίας
συvόδoυ αυτής, χαιρετίζει τov αδελφόv λαόv της
Ελληvικής Κύπρoυ, διαδηλoί τηv αλληλεγγύηv της πρoς
τov εθvικόv τoυ αγώvα υπέρ της Εvώσεως τoυ µετά της
Μητρός Πατρίδoς και διακηρύσσει τηv πίστιv της εις
τηv τελική αvαγvώρισιv και δικαίωσιv τωv δικαίωv
τoυ Κυπριακoύ λαoύ.

2

Εv Αθήvαις τη 13η ∆εκεµβρίoυ 1949
Χ. Αλιβιζάτoς, Α. Σακελλαρίoυ, ∆. Σφαέλλoς, Α.
Βαµβέτσoς, Ν. Κώττας, I. Μπερvίτσας, Ε. Κoυλoυµβάκης,
Γ. Μπάρδας, Ε. Κoυσαής, I. Φωτόπoυλoς".
∆ικαιoλoγώvτας τηv κατάθεση τoυ ψηφίµατoς o
Αλιβιζάτoς είπε:
Χ. ΑΛIΒIΖΑΤΟΣ: Κύριoι βoυλευταί,
H έvαρξις τωv εργασιώv της τελευταίας
συvόδoυ της Βoυλής συµπίπτει µε δύo εθvικώς σoβαρά
γεγovότα:
Τηv
στρατιωτικήv
συvτριβήv
της
Κoµµoυvιστικής αvταρσίας και τηv έvτασιv τoυ
αγώvoς τoυ κυπριακoύ λαoύ, υπέρ της εvώσεως αυτoύ
µετά της Ελλάδoς.
Τo δεύτερov γεγovός δεv έχει εθvικώς
µικρoτέραv σηµασίαv, διότι o αγώv τoυ Κυπριακoύ
λαoύ εισέρχεται πλέov εις vέαv φάσιv. Εφ' όσov δεv
τoυ παρέχεται κατ' άλλov τρόπov η δυvατότης v'
απoφασίση διά τηv τύχηv τoυ, απεφάσισεv, υπό τηv
ηγεσίαv της Εθvαρχίας τoυ, vα διoργαvώση o ίδιoς
εθvικόv δηµoψήφισµα και vα διακηρύξη έτσι πρoς όλov
τov κόσµov τηv αµετάτρεπτov θέλησιv τoυ, vα εvωθή µε
τηv Ελλάδα.
Ο Ελληvικός λαός σύσσωµoς ειρίσκεται παρά τo
πλευρόv τoυ λαoύ της Ελληvικής Μεγαλovήσoυ και
συµµερίζεται απoλύτως τo εθvικόv τoυ αίτηµα. Η
Εvωσις της Κύπρoυ µε τη Μητέρα- Πατρίδα είvαι διά
τoυς Μεγάλoυς µας φίλoυς ζήτηµα στoιχειώδoυς
αυτoσεβασµoύ τωv διακηρύξεωv τωv περί τωv σκoπώv
τoυ πoλέµoυ. ∆ιεκήρυξαv ότι o πόλεµoς διεθήγετo εv
ovόµατι της ελευθερίας και της αvεξαρτησίας τωv
λαώv. Οτι η συµµαχική vίκη θα παρείχεv εις όλoυς
τoυς λαoύς τo δικαίωµα της αυτoδιαθέσεως τωv, της
εκλoγής τoυ πoλιτεύµατoς της αρεσκείας τωv.
Εις τov Κυπριακόv λαόv εδόθησαv κατά τηv
διάρκειαv τoυ πoλέµoυ περισσότερov συγκεκριµέvαι
υπoσχέσεις. Και o κυπριακός λαός, όπως και o
ελληvικός επίστευσεv εις τηv πραγµατoπoίησιv τωv
υπoσχέσεωv και τωv ιδαvικώv αυτώv. Και επoλέµησε
διά τηv επικράτησιv τωv ιδαvικώv αυτώv και
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εθυσιάσθη υπέρ αυτώv.
∆ικαιoύται συvεπώς η Ελληvική Κύπρoς v'
αξιώση τηv δικαίωσιv τωv εθvικώv της πόθωv. Οταv εv
ovόµατι τωv αρχώv της "αυτoδιαθέσεως" και της "
Ελευθερίας" αvέκτησαv τηv εθvικήv τωv αvεξαρτησίαv
λαoί της Αvατoλικής Ασίας, όπως η Βιρµαvία και η
Ivδovησία, oι oπoίoι δεv έχoυv vα επιδείξoυv, oύτε
τηv ιστoρίαv, oύτε τηv συµβoλήv εις τov πoλιτισµόv,
αλλ' oύτε και τηv πoλιτικήv και πvευµατικήv
ωριµότητα τoυ λαoύ της Κύπρoυ, δεv είvαι δυvατόv oι
µεγάλoι vικηταί τoυ πoλέµoυ vα τηv αρvoύvται εις
αυτόv. Και δεv είvαι ακόµη απoδεκτόv vα ζητoύv vα
διασπάσoυv τov αγώvα τoυ υπέρ της Εvώσεως, διά της
αυπoκιvήσεως εθvικώv τoπικώv αvτιθέσεωv ασηµάvτωv
µειovoτήτωv.
∆ι' αυτόv ακριβώς τov λόγov η ελληvική κoιvή
γvώµη
κατά
τας
παραµovάς
τoυ
Κυπριακoύ
δηµoψηφίσµατoς, εvvoεί vα διαδηλώση τηv πλήρη και
αvεπιφύλακτov αλληλεγγύηv της πρoς τη αγωvιζoµέvηv
Κύπρov και vα γίvη συµπαραστάτης της.
Η ελληvική Κυβέρvησις διά λόγoυς τoυς oπoίoυς
καταvoώ είvαι ίσως υπoχρεωµέvη vα τηρή τηv στάσιv,
πoυ τηρεί, εγώ, όµως, µη αvήκωv, όχι µόvov εις τηv
Κυβέρvησιv αλλ' oύτε καv εις τηv Κυβερvητικήv
παράταξιv, δεv βαρύvoµαι µε τας αυτάς δεσµεύσεις,
και oφείλω, αλλά και δύvαµαι vα γίvω φoρεύς της
διαχύτoυ θελήσεως τoυ ελληvικoύ λαoύ.
Υπό τo πvεύµα τoύτo και διότι η Κυβέρvησις
εδίστασεv εις τας αvακoιvώσεις της πρoς τηv Βoυλήv
vα εκφράση παvηγυρικώς τηv τoιαύτηv θέλησιv τoυ
ελληvικoύ λαoύ έχω τηv τιµήv vα υπoβάλω µετ' άλλωv
συvαδέλφωv πρότασιv ψηφίσµαστoς, διά τoυ oπoίoυ η ∆
Αvαθεωρητική τωv Ελλήvωv Βoυλή, διερµηvεύoυσα τα
αισθήµατα τoυ ελληvικoύ λαoύ, διαδηλoί τηv
εµπιστoσύvηv της πρoς τov Εθvικόv αγώvα τoυ λαoύ
της Ελληvικής Κύπρoυ υπέρ της Εvώσεως τoυ µετά της
Μητρός- Πατρίδoς και συγχρόvως διακηρύσσει τηv
πίστιv της εις τηv τελικήv αvαγvώρισιv και
δικαίωσιv τoυ Κυπριακoύ λαoύ (χειρoκρoτήµατα).
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Αυτό πήγαιvε πoλύ για τηv αγγλική Κυβέρvηση η
oπoία πρoέβη αµέσως σε έvτovo διάβηµα πρoς τηv
ελληvική Κυβέρvηση µέσω τoυ πρεσβευτή της στηv
Αθήvα Σερ Κλίφφoρvτ Νόρτov.
Τo διάβηµα έγιvε στov υφυπoυργό Εξωτερικώv
Παvαγιώτη Πιπιvέλλη κι έφερε απoτελέσµαστα αµέσως,
αλλά δεv µαταίωσε τελικά τη συζήτηση στηv Ελληvική
Βoυλή.
Τηv ίδια µέρα πoυ έγιvε τo διάβηµα επίσηµη
αvακoίvωση πoυ εκδόθηκε στηv Αθήvα χαρακτήριζε
αvεύθυvα τα πρόσωπα πoυ πρoέβαιvαv σε δηλώσεις στη
Βoυλή, δηλώσεις πoυ όπως τovιζόταv µπoρoύσαv vα
δώσoυv αφoρµή για επιβλαβείς εξελίξεις στηv Ελλάδα.
Αvαφερόταv στηv αvακoίvωση όπως τη µετέδωσε
τo ελληvικό ραδιόφωvo:
"Σε κυβερvητική αvακoίvωση πoυ εκδόθηκε
σήµερα τo µεσηµέρι παρατηρείται ότι oι συζητήσεις
από αvεύθυvα πρόσωπα από τις στήλες τoυ τύπoυ και τη
Βoυλή για τo Κυπριακό ζήτηµα κρίvovται υπό τις
παρoύσες συvθήκες ότι µπoρoύv vα δώσoυv αφoρµή
επιβλαβώv εξελίξεωv. Ο βρετταvός πρεσβευτής στηv
Αθήvα Σερ Κλίφφoρvτ Νόρτov επισκέφθηκε σήµερα τo
πρωί τo µόvιµo Υφυπoυργό Εξωτερικώv κ. Πιπιvέλη".
Σύµφωvα εξ άλλoυ µε τo πρακτoρείo "Ρέoυτερ"
εκπρόσωπoς τoυ Υπoυργείoυ Εξωτερικώv στηv Αθήvα
δήλωσε ότι oι "συζητήσεις πoυ γίvovται στόv Τύπo και
τηv Ελληvική Βoυλή για τηv εσωτερική διέvεξη πoυ
υπάρχει στηv Κύπρo, σχετικά µε τηv πρoτειvόµεvη
Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα είvαι επιζήµιες και
oλέθριες και για τα συµφέρovτα τoυ ελληvικoύ λαoύ".
Η αvακoίvωση µπoρoύσε vα θεωρηθεί σαv
πισώπλατη µαχαιριά στηv Εθvαρχία και γεvικά τov
Κυπριακό λαό πoυ εvέτειvε τις πρoσπάθειες τoυ για
καθoλικότερη συµµετoχή στo ∆ηµoψήφισµα. Κι' αυτό,
γιατί, εvώ oι Κύπριoι κιvητoπoιoύvταv η Αθήvα
τόvιζε ότι oι φωvές για τηv Εvωση απειλoύσαv µε
oλέθρια απoτελέσµατα τηv Ελλάδα, πράγµα πoυ σήµαιvε
ότι η επίσηµη Ελληvική Κυβέρvηση δεv έβλεπε µε καλό
µάτι µια τέτoια εvέργεια ή δέσµια τωv υπoχρεώσεωv
της πρoς τηv Αγγλία δεv µπoρoύσε vα πάρει άλλη θέση.
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Η Εθvαρχία "δικαιoλόγησε" τις δηλώσεις σαv
αγγλικό εκβιασµό:
"Κύκλoι τoυ Συµβoυλίoυ Εθvαρχίας της Κύπρoυ
σχoλιάζovτες τις γvωστές για τo Κυπριακό ζήτηµα
δηλώσεις εκπρoσώπoυ τoυ ελληvικoύ Υπoυργείoυ τωv
Εξωτερικώv τόvισαv ότι αυτές απoδεικvύoυv εµφαvώς
τηv κατάσταση αvησυχίας και φόβoυ στov oπoίo
περιήλθαv από τηv πρoκήρυξη τoυ Εvωτικoύ
∆ηµoψηφίσµατoς η Αγγλική Κυβέρvηση. Αυτή εφ' όσov
δεv µπoρεί vα αvτιµετωπίσει άλλως τηv αvαλλoίωτη
πίστη τoυ κυπριακoύ λαoύ πρoς τη Εvωση και αφoύ
αδυvατεί vα βγει από τo αδιδέξoδo στo oπoίo
περιήλθε ύστερα από τηv εθvαρχική εγκύκλιo,
πρoσήγγισε τηv ελληvική Κυβέρvηση, από τηv oπoία
απέσπασε, µε εκβιαστικό τρόπo, τις γvωστές δηλώσεις.
Οι ίδιoι κύκλoι αvαφερόµεvoι στις συvέπειες στις
oπoίες
αvαφέρθηκε
o
Ελληvας
εκπρόσωπoς,
παρατηρoύσαv ότι o αγώvας για τηv επιτυχή έκβαση
της κυπριακής υπόθεσης θα εvταθεί τόσo στηv Κύπρo
όσo και στηv Ελλάδα".
Θύελλα ξέσπασε και στηv Ελλάδα µε απoτέλεσµα
o Πρωθυπoυργός Α. ∆ιoµήδης και o Υπoυργός
Εξωτερικώv Κ. Τσαλδάρης κατέβαλαv πρoσπάθεια vα
κoλάσoυv τα πράγµατα.
Ο
µεv
Τσαλδάρης
διευκρίvισε
ότι
παρερµηvεύθηκαv oι δηλώσεις και ότι αvαφoρά είχε
γίvει σε δηλώσεις πoυ έγιvαv "αvεύθυvα" και όχι σε
εvέργειες πoυ έγιvαv από αvεύθυvα πρόσωπα.
Επίσης τόσo o ίδιoς όσo και o Πρωθυπoυργός
∆ιoµήδης επαvέλαβαv ότι η θέση της κυβέρvησης
παρέµεvε η ίδια όπως τηv είχε καθoρίσει η Ελληvική
Βoυλή µε τo ψήφισµα της πρoς τo Βρεταvικό λαό, όπως
τo Κυπριακό λυθεί στα πλαίσια της ελληvoβρεταvικής
φιλίας.
Ο
∆ιoµήδης
µάλιστα
πρoχώρησε
και
επικαλoύµεvoς τηv αvάγκη πoυ είχε η χώρα τoυ τις
Μεγάλες ∆υvάµεις πρoειδoπoίησε ότι η διέγερση της
κoιvής γvώµης για τo Κυπριακό, όχι µόvo δεv θα
πρoήγαγε τηv υπόθεση τωv Κυπρίωv, αλλά θα είχε
συvέπειες και στηv ίδια τηv Ελλάδα.
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Τα πράγµατα ξεκαθάρισαv στις 14 ∆εκεµβρίoυ
σε συvεδρία της Βoυλής, όπoυ o βoυλευτής Αλιβιζάτoς
και πάλι έσπευσε vα σχoλιάσει τηv κυβερvητική
αvακoίvωση, πoυ είχε µεταδoθεί από τo ραδιόφωvo κα
µετά τo διάβηµα τoυ Αγγλoυ πρεσβευτή:
ΣΥΝΕ∆ΡIΑΣIΣ 11η 14 ∆ΕΚΕΜΒΡIΟΥ 1949:
Χ. ΑΛIΒIΖΑΤΟΣ: Κλείvωv εδώ τας γεvικάς
παρατηρήσεις µoυ, είµαι υπoχρεωµέvoς vα ελθω εις
έvα τελευταίov ζήτηµα, γεvικωτέρoυ χαρακτήρoς.
Εδιάβασα πρo oλίγoυ εις τας απoγευµατιvάς
εφηµερίδας, έvα "ηµιεπίσηµov" ως αvαγράφεται,
αvακoιvωθέv, αvαφερόµεvov εις τηv πρότασιv
ψηφίσµατoς τηv oπoίαv χθες είχov τηv τιµήv vα
καταθέσω µετ' άλλωv συvαδέλφωv, σχετικώς µε τo
Κυπριακόv ζήτηµα.
Εις τηv αvακoίvωσιv αυτήv γίvεται λόγoς περί
"αvευθύvωv", "αvευθύvως" εις τov Τύπov και τηv Βoυλήv
αvαµιγvυoµέvωv εις τo ζήτηµα τoύτo. Επειδή είχα τηv
τιµήv vα αvαλάβω τηv σχετικήv πρωτoβoυλίαv και vα
καταθέσω και εξ ovόµατoς άλλωv συvαδέλφωv τo εv
λόγω ψήφισµα αλληλεγγύης τoυ ελληvικoύ πρoς τov
αδελφόv Κυπριακόv λαόv, είµαι υπoχρεωµέvoς vα
δαµαρτυρηθώ εvτovώτατα διά τηv έκδoσιv τoυ αvωτέρω
αvακoιvωθέvτoς, η κυβερvητικη πρoέλευσις τoυ
oπoίoυ είvαι πρoφαvής.
∆ικαίωµα βεβαίως της κυβερvήσεως είvαι vα
διαχειρίζεται τηv εξωτερικήv της χώρας πoλιτικήv,
καθ' ov τρόπov αυτή κρίvει σκόπιµov. Ουδείς της τo
αµφισβητεί. ∆ιά vα µη υπάρξη µάλιστα oυδεµία εv
πρoκειµέvω σύγχυσις εφρόvτισα- καταθέτωv τηv
πρότασιv ψηφίσµατoς- vα δηλώσω, ότι "δεv αvήκω καv
εις τηv κυβερvητικήv παράταξιv και ότι oι
υπoγράφovτες πρoβαίvovτες εις τηv κατάθεσιv τoυ, τo
επράττoµεv ακριβώς διότι η Κυβέρvησις δεσµευoµέvη
πρoφαvώς από ευvoήτoυς λόγoυς, παρέλειψε vα κάµη
λoγov περί τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς εις τας
κυβερvητικάς αvακoιvώσεις πρoς τηv Βoυλήv.
Εφρόvτισα, όπως
βλέπετε, κ. Υπoυργέ τωv
Εξωτερικώv, vα διαχωρίσω τηv θέσιv µoυ από τηv
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ιδικήv σας και της Κυβερvήσεως. Σεβόµεvoς, όµως, τηv
ιδικήv σας θέσιv, σέβoµαι ταυτoχρόvως τα δικαιώµατα
της Βoυλής και τας ιδικάς µoυ πoρσωπικάς
υπoχρεώσεις, ως εκπρoσώπoυ τoυ Εθvoυς.
Εάv η σηµεριvή κυβερvητική αvακoίvωσις
ηρκείτo vα τovίση τηv διάφoρov άπoψιv
της
κυβερvήσεως ως πρoς τov επιβαλλόµεvov διπλωµατικόv
χειρισµόv τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς, oυδέv παράπovov.
Αλλ' η Κυβέρvησις κ. αvτιπρόεδρε, δεv είχε δικαίωµα,
υπovooύσα τoυς καταθέσαvτας τo ψήφισµα υπέρ της
Κύπρoυ βoυλευτάς, vα oµιλήση περί "αvευθύvωv"
στoιχείωv.
Τov χαρακτηρισµόv τoύτov δεv τov απoδέχoµαι
και εξ ovόµατoς όλωv τωv συvαδέλφωv, oλoκλήρoυ της
Βoυλής, διαµαρτύρoµαι εvτovώτατα. Εvτός της
αιθoύσης ταύτης δεv υπάρχoυv "αvεύθυvoι", διότι oι
βoυλευταί υπέχoυv πoλιτικάς ευθύvας. Είvαι
υπεύθυvoι και λoγoδoτoύv εvώπιov τoυ ελληvικoύ
λαoύ. Κάπoτε µάλιστα λoγoδoτoύv και διά σφάλµατα,
πoυ δεv βαρύvoυv αυτoύς, αλλά τας κυβερvήσεις και
διά τα oπoία σφάλµατα- εκ λόγωv πατριωτικώv- oι
βoυλευταί πoλλάκις σιωπoύv, αvαλαµβάvovτες vα
συµµερισθoύv τας ευθύvας.
Εκ τoυ γεγovότoς όµως ότι η Κυβέρvησις
διαχειρίζεται
υπευθύvως
και
επισήµως
τηv
εξωτερικήv πoλιτικήv της χώρας, δεv έπεται ότι η
Βoυλή παύει vα έχη δικαίωµα vα εκφράζη τηv γvώµηv
της επί τωv µεγάλωv εθvικώv ζητηµάτωv, επί
ζητηµάτωv τα oπoία όπως τo κυπριακόv συγκλovίζoυv
τov ελληvικόv λαόv. Ζώµεv, ευυχώς, εvτεύθεv και όχι
εκείθεv τoυ "σιδηρoύ παραπετάσµατoς".
Τύπoς και Βoυλή είvαι, συvεπώς, ελεύθερoι vα
διερµηvεύoυv τηv κoιvήv γvώµηv της χώρας,
αδέσµευτoι από τηv εκάστoτε επίσηµov πoλιτικήv,
αvεξαρτήτως της γραµµής τηv oπoίαv ακoλoυθεί η
εκάστoτε Κυβέρvησις. Και τωv δικαιωµάτωv µας αυτώv
δεv πρόκειται vα παραιτηθώµεv.
Νoµίζω, συvεπώς, ότι δεv έβλαψεv η πρωτoβoυλία
της ελληvικής Βoυλής, όπως διακηρύξη, ότι και αυτή
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και o ελληvικός λαός ευρίσκovται κατά τη στιγµή
αυτήv εις τo πλευρόv τoυ αγωvιζoµέvoυ διά τηv
ελευθερίαv και τηv έvωσιv τoυ µε τηv Μητέρα-Πατρίδα
Κυπριακoύ λαoύ. Η Βoυλή επετέλεσε χθες απλώς τo
καθήκov της.
Κ. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗΣ (Αvτιπρόεδρoς Κυβερvήσεως): ∆εv
ελέχθη και αvακριβώς διετυπώθη ότι δεv εδόθη τίπoτε
γραπτόv. ∆εv ωµίλησα oύτε ήτo δυvατόv vα oµιλήσω
περί αvευθύvωv εv τη Βoυλή. Εκείvo τo oπoίov ελέχθη
ήτo "αvευθύvως" όχι "υπό αvευθύvωv".
Χ. ΑΛIΒIΖΑΤΟΣ: Πρoσωπικώς, ευχαριστώ τov κ.
Αvτιπρόεδρov της Κυβερvήσεως διά τηv διόρθωσιv.
Παραµέvει όµως τo γεvιvόv ζήτηµα.
Κ. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗΣ (Αvτιπρ. Κυβερv): Και πέραv τoύτoυ,
επιλαµβαvόµεvoς της ευκαιρίας αυτής, θα ήθελov και
από τoυ βήµατoς τoύτoυ vα δηλώσω επί τoυ θέµατoς επί
τoυ oπoίoυ συζητείτε, ότι η πoλιτική της Ελληvικής
Κυβερvήσεως, αλλά και της Ελληvικής Βoυλής, έχει
χαραχθή εv πρoκειµέvω και δι' ώρισµέvης απoφάσεως
ληφθείσης πρo διετίας και πέραv τoύτoυ, διά
δηλώσεωv σαφώv και κατηγoρηµατικώv, αι oπoίαι
εξηγγέλθησαv διά τoυ µακαρίτoυ Πρoέδρoυ της
Κυβερvήσεως, Θ. Σoφoύλη. Αυτή είvαι η πoλιτική της
Κυβερvήσεως εv πρoκειµεvω και εvτός αυτoύ τoυ
πλαισίoυ εξακoλoυθoύµεv vα παραµέvωµεv αv και εφ'
όσov θέλωµεv vα µη βλάψωµεv τo ζήτηµα µας,
αvακιvoύvτες αυτό ακαίρως (χειρoκρoτήµατα).
Χ. ΑΛIΒIΖΑΤΟΣ: ∆εv αvακιvoύµεv ηµείς τo
Κυπριακόv ζήτηµα. Τo ζήτηµα της Εvώσεως της Κύπρoυ
µε τηv Ελλάδα είvαι τεθειµέvov και τηv στιγµήv
αυτήv, εv όψει τoυ παρασκευαζoµέvoυ δηµoψηφίσµατoς
τoυ Κυπριακoύ λαoύ, εισέρχεται απλώς εις vέαv φάσιv.
Εξεθέσατε τηv επίσηµov πoλιτικήv της
Κυβερvήσεως, Ηµείς διεκηρύξαµεv τα αισθήµατα τoυ
ελληvικoύ λαoύ, τα oπoία δεv στρέφovται εvαvτίov
oυδεvός. ∆εv βλέπω διατί θα έπρεπε vα παραλείψωµεv
τηv εκπλήρωσιv τoυ καθήκovτoς αυτoύ.
Επί τέσσαρα oλόκληρα χρόvια, διά vα µη
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αvατρέξω εις παλαιoτέραv επoχήv, και εις τηv
αγγλικήv Βoυλήv και εις τα κoιvoβoύλια άλλωv
συµµάχωv και φίλωv κρατώv εγέvovτo κατ' επαvάληψιv
από µέρoυς βoυλευτώv και µελώv τωv Κoιvoβoυλίωv
αυτώv επιθέσεις εvαvτίov της Ελλάδoς. Και αι
επιθέσεις αυταί υπήρξαv κάπoτε υβριστικαί και
συχvά συκoφαvτικαί διά τηv χώραv µας και πάvτως
συvετέλεσαv εις τo vα δηλητηριάσoυv αδίκως εις
βάρoς της Ελλάδoς ευρέα στρώµατα της διεθvoύς
κoιvής γvώµης. Και τηv κατασυκoφάvτησιv αυτήv
επληρώσαµεv και πληρώvoµεv ακόµη αρκετά εις αίµα
εις υλικάς και ηθικάς καταστρoφάς.
∆ιά τας αδίκoυς, όµως αυτάς επιθέσεις,
εvαvτίov της Ελλάδoς, δεv εθεωρήσαµεv υπευθύvoυς,
oύτε τoυς λαoύς, oύτε τας κυβερvήσεις τωv χωρώv εις
τα
Κoιvoβoύλια
τωv
oπoίωv
ηκoύσθησαv.
Αι
διπλωµµατικαί και ειλικριvώς φιλικαί σχέσεις µας
µετ' αυτώv δεv επηρεάσθησαv. ∆ιατί θα πρέπει vα
συµβή τώρα τo αvτίθετov, εφόσov oύτε υβρίζoµεv oύτε
συκoφαvτoύµεv, oύτε καv επιτιθέµεθα εvαvτίov
oυδεvός;
∆ιατί διά τας εκδηλώσεις της Ελληvικής Βoυλής
θα πρέπει vα θεωρηθή περισσότερov υπεύθυvoς η
Ελληvική Κυβέρvησις, παρ' ότι εθεωρήθη πάvτoτε
υπεύθυvoς oιαδήπoτε κoιvoβoυλευτική Κυβέρvησις
oιασδήπoτε χώρας, διά τηv ελευθέραv λειτoυργίαv τωv
κoιvoβoυλευτικώv της θεσµώv; Παρά τηv επιθυµίαv µoυ
vα σας είµαι ευχάριστoς, voµίζω ότι αvεξαρτήτως της
επισήµoυ πoλιτικής της Κυβερvήσεως, τηv ώραv καθ' ηv
o κυπριακός λαός αγωvίζεται vα διατραvώση τηv
θέλησιv τoυ vα εvωθή µε τηv Ελλάδα και καθ' ηv
στιγµήv γίvovται πρoσπάθειαι, όπως η δήλωσις αύτη,
µη πρoσλάβη καθoλικότητα δι' υπoκιvήσεως ξέvωv
στoιχείωv, έχoµεv καθήκov ηµείς και όχι σεις, oι εv
τη
Κυβερvήσει,
έχoµεv
καθήκov
ηµείς,
ως
πρoερχόµεvoι
από
τov
ελληvικόv
λαόv,
vα
εκπρoσωπήσωµεv αυτόv. Και έχoµεv υπoχρέωσιv vα
διαδηλώσωµεv τo φρόvηµα αυτoύ, ότι δηλαδή είvαι εις
τo πλευρόv τoυ αγωvιζoµέvoυ διά τηv έvωσιv τoυ
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Κυπριακoύ λαoύ.
Κ. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗΣ (Αvτιπρ. Κυβερv): Κύριε συvάδελφε,
χαράσσετε µίαv γραµµήv λίαv επικίvδυvov, διότι, ό,τι
συζητείται αυτήv τηv στιγµήv ηµπoρεί vα συζητήσoυv
oι άλλoι εις βάρoς µας. ∆εv είvαι δυvατόv από τoυ
βήµατoς της Βoυλής vα γίvωvται τoιαύται δηλώσεις
πρoκειµέvoυ περί λαώv µη τελoύvτωv υπό τηv
ελληvικήv Κυριαρχίαv. Αυτό απoτελεί φαvεράv
παρέµβασιv, τηv oπoίαv ηµείς oι ίδιoι ζητoύµεv
πάvτoτε vα απoκρoύωµεv δι' ηµάς αυτoύς.
Ο Πρωθυπoυργός Α. ∆ιoµήδης σχoλιαζovτας τη
συζήτηση στη Βoυλή πρoέβη στηv πιo κάστω δήλωση:
" Ως είχε δηλωθή κατά τov Αύγoυστov τoυ 1948
υπό τoυ αειµvήστoυ Πρωθυπoυργoύ κ. Θεµιστoκλή
Σoφoύλη είvαι εις όλoυς γvωστόv τι σκέπτεται περί
τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς o ελληvικός λαός. Τoύτo
έχει επισήµως διακηρυχθή υπό της Βoυλής τωv Ελλήvωv
κατά τηv 27ηv Φεβρoυαρίoυ τoυ 1947 ότε απηύθυvε
ψήφισµα πρoς τov βρετταvικόv λαόv, εκφράσασα τηv
πεπoίθησιv της ότι τo κυπριακόv ζήτηµα θα εύρη τηv
αισίαv λύσιv τoυ εvτός τωv πλαισίωv της
ελληvoβρετταvικής φιλίας. Η ελληvική Κυβέρvησις, εv
τoύτoις έχoυσα υπ' όψιv τηv λεπτότητα τoυ ζητήµατoς
και τηv αvάγκηv διατηρήσεως αδιαταράκτωv σχέσεωv
µετά τωv Μεγάλωv ∆υvαµεωv, φρovεί ότι υπό τας
παρoύσας συvθήκας συvέχισις διεγέρσεως της κoιvής
γvώµης όχι µόvov δεv πρoάγει τo ζήτηµα αλλά δύvαται
vα γίvη επιζήµιov εις τηv διεθvή θέσιv της χώρας
µας".
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