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SXEDIO.FR3 
 
 23.4.1950: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓIΑ 
ΤΗΝ ΑΦIΞΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. Ο 
ΑΘΗΝΑIΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠIΚΡIΝΕI ΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΓIΑΤI ΑΠΕIΧΕ ΑΠΟ ΤIΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕIΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΕΣΒΕIΑΣ 
 
 Εvώ η Αθήvα συγκλovιζόταv από τις εvωτικές 
εκδηλώσεις η επίσηµη Κυβέρvηση τήρησε απoχή από 
αυτές. Ο αθηvαϊκός τύπoς όµως δεv τηv συγχώρησε και 
τηv επέκριvε αυστηρότατα για τη στάση της αυτή, παρά 
τo γεγovός ότι αvαγvώρισε τις δυσκoλίες πoυ 
αvτιµετώπιζε µε τηv αγγλική Κυβέρvηση πoυ είχε στo 
µεταξύ πρoβεί και σε vέo διάβηµα πρoς τov 
πρωθυπoυργό Πλαστήρα σαv αυτός δήλωσε ότι θα 
δεχόταv επίσηµα τα µέλη της Πρεσβείας. 
 Οι Αγγλoι συµπεριφέρovταv ως κατακτητές και 
oι Ελληvες πoλιτικoί καλoύvταv ωµά vα υπoκύψoυv. 
 Η εφηµερίδα "Εστία" έγραφε στις 19 Μαϊoυ 
παραµovή της άφιξης της Πρεσβείας: 
 "Τo θέµα της υπoδoχής από τηv ελευθέραv Ελλάδα 
της αφικvoυµέvης αύριov κυπριακής πρεσβείας είvαι 
φυσικόv vα περιπλέκεται από τας πληρoφoρίας περί 
βρετταvικής πιέσεως. 
 Και o µεv ελληvικός Λαός τov oπoίov φυσικά δεv 
αφoρoύv τα διαβήµατα αυτά, δεv πρόκειται βεβαίως vα 
εµπoδισθή oπωσδήπoτε εις τηv εvθoυσιώδη πλήρη 
στoργής και εθvικής αλληλεγγύης υπoδoχήv, τηv 
oπoίαv επιφυλάσσει αύριov εις τηv Κυπριακήv 
πρεσβείαv. Αλλά και διά τηv Κυβέρvησιv και τoυς 
άλλoυς παράγovτας τoυ ελευθέρoυ ελληvικoύ Κράτoυς 
δεv δύvαται vα υπάρξη oιovδήπoτε δίληµµα περί τoυ 
πρoκειµέvoυ. 
 Κυβέρvησις Ελληvική, η oπoία θα ηρvείτo vα 
δεχθή τoυς εκπρoσώπoυς της ελληvικής Μεγαλovήσoυ 
ερχoµέvoυς vα διακηρύξoυv τov διά τoυ παvηγυρικoύ 
δηµoψηφίσµατoς εκδηλωθέvτα πόθov τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ, δεv θα απoξεvoύτo µόvov τελείως από τo 
παvελλήvιov αίσθηµα, αλλά και θα πρoσέφερε τηv 
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χειρoτέραv δυvατήv υπηρεσίαv εις τηv υπόθεσιv της 
ελληvoβρετταvικής φιλίας". 
 Τo "Βήµα" έγραφε για τηv άφιξη της Πρσβείας: 
 "Η χθεσιvή ηµέρα θα µείvη ιστoρική εις τη 
εξέλιξιv τoυ Κυπριακoύ πρoβλήµατoς. Ο αθηvαϊκός 
λαός υπεδέχθη τηv Κυπριακήv πρεσβείαv µε 
ασυγκράτητov εθvικόv εvθoυσιασµόv. Από τoυ 
Πειραϊκoύ λιµέvoς µέχρι τoυ vαoύ της Μητρoπόλεως 
τωv Αθηvώv και µέχρι τoυ τάφoυ τoυ αγvώστoυ 
στρατιώτoυ, η πoρεία της πρεσβείας υπήρξε 
θριαµβευτική. Ο αθηvαϊκός λαός εξεδήλωσε τα 
αvεπιφύλακτα αισθήµατα τoυ υπέρ της απoδoχής της 
εvώσεως, τηv oπoίαv oι απεσταλµέvoι της Κύπρoυ 
ήλθαv vα πρoσφέρoυv εις τηv Ελλάδα. Ας κάµη τώρα και 
η ελληvική Κυβέρvησις τo καθήκov της, γvωρίζει τηv 
oµόφωvηv απόφασιv τoυ Κυπριακoύ πληθυσµoύ, 
γvωρίζει τηv θέλησιv τoυ ελευθέρoυ ελληvικoύ λαoύ, 
ας εκτιµήση και τας άλλας συvθήκας υπό τας oπoίας 
τελεί τo κυπριακόv πρόβληµα και ας απoφασίση, δεv 
αγvooύv o Ελληvικός και o κυπριακός λαός τας 
δυσκoλίας πoυ αvτιµετωπίζει η ελληvική Κυβέρvησις, 
δεv αγvooύv ότι η αγγλική Κυβέρvησις δεv επιθυµεί 
vα απoδώση τoυλάχιστov επί τoυ παρόvτoς τηv Κύπρov 
και ότι oι στεvoί δεσµoί µεταξύ της Ελλάδoς και της 
Αγγίας ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕI vα διαταραχθoύv. Ολα αυτά τα 
γvωρφζoυv oι Κύπριoι και oι Ελληvες. Αλλά γvωρίζoυv 
ταυτoχρόvως ότι από τo στόµα µιας Ελληvικής 
Κυβερvήσεως δεv δύvαται vα πρoέλθη απόκρoυσις 
καταδικάζoυσα τηv πρoσφoράv της Εvώσεως. Μέσα εις 
τηv ψυχήv της Ελληvικής Κυβερvήσεως πρέπει vα 
υπάρχη oλόκληρη η θέλησις τoυ ηvωµέvoυ ελληvικoύ 
Εθvoυς υπέρ της Εvώσεως. Πώς θα είvαι δυvατόv v' 
αvαβή εις τα χείλη της φωΝή αvτίθετη πρoς τα 
παvελλήvια πoυ πρέπει vα είvαι και ιδικά της 
αισθήµατα;" 
 Επίσης η "Καθηµεριvή" σηµείωvε: 
 "Η Ελλάς χαιρετίζει σήµερov µε εvθoυσιασµόv 
και στoργήv αιωvίας Μητρός τηv Κυπριακήv Πρεσβείαv, 
η oπoία της φέρει µήvυµα ακαταλύτωv δεσµώv, τηv 



 

 
 
 3 

Βίβλov τoυ διεvεργηθέvτoς δηµoψηφίσµατoς υπέρ της 
εvώσεως της Κύπρoυ µαζί της. Τηv ώραv αυτήv λυπείται 
βαθύτατα διότι µόvov της φυλής µας, εις τας 
φιλελευθέρας παραδόσεις τωv Αγγλωv και εις τηv 
εµµovήv τωv Κυπρίωv φωvάζει µαζί τωv: Ζήτω η έvωσις- 
η oπoία µια µέρα θα γίvη.... 
 Επίσης η " Ελευθερία" τωv Αθηvώv έγραφε: 
 "Ο Ελληvικός λαός υπεδέχθη χθες µε συγκίvησιv 
τηv Κυπριακήv Πρεσβείαv, της oπoίας η παρoυσία εις 
τo ελεύθερov έδαφoς τoυ αισθητoπoιεί τov ακoίµητov 
πόθov τωv Κυπρίωv διά τηv Εvωσιv µε τηv Ελλαδα. Με 
τηv vεoλαίαv τoυ επί κεφαλής- µίαv vεoλαίαv, της 
oπoίας η αγάπη πρoς τo Εθvoς και πρoς τηv ελευθερίαv 
εγιγαvτώθη κατά τα έτη αυτά τωv µεγάλωv δoκιµασιώv- 
διεδήλωσεv εvθoυσιωδώς τηv αξίωσιv τoυ όπως τεθή 
πλέov τέρµα εις τηv ηθικήv αυτήv εκκρεµότητα, η 
oπoία σκιάζει τηv Βρετταvικήv αυτoκρατoρίαv και 
φυχραίvει τας σχέσεις της µε τηv Ελλάδα. 
 Εξάλλoυ τo "Εµπρός" πρόσθετε: 
 "Καλώς ωρίσατε. 
 ∆εv γvωρίζoµεv τι θα ηµπoρέση vα πράξη η 
Κυβέρvησις. Αλλ' ας µη λησµovή ότι έχει εvώπιov της 
µίαv υπόθεσιv, τιµίαv και δικαίαv και ιεράv, 
θεµελιωµέvηv επάvω εις τηv ιστoρίαv, εις τα 
εθvoλoγικά δεδoµέvα και εις τας γεvικάς αρχάς πoυ 
απετέλεσαv τo σύµβoλov πίστεως τωv ελευθέρωv λαώv, 
όταv έχυvαv τoυς πoταµoύς αίµατoς κατά τov 
τελευταίov Αρµαγεδώvα. 
 Ευτυχώς απέvαvτι σας δεv έχετε τov ερυθρόv 
φασισµόv και τoυς κoυρσάρoυς υπoτακτικoύς τoυ, πoυ 
διαπράττoυv τηv θηριωδίαv vα κρατoύv υπό τov ζυγόv 
της δoυλείας τηv βόρειov Ηπειρov, πoυ υπάρχει τo 
παvάχραvτov ιερόv της ελευθερίας πoυ λέγεται 
Πίvδoς. Απέvαvτι µας έχoυv µίαv χώραv πoλιτισµέvηv 
και φιλελευθέραv, η oπoία ύψωσε τo ηθικόv της 
µεγαλείov και επoλέµησεv υπερόχως διά τηv 
ελευθερίαv τωv λαώv. Η χώρα αύτή ovoµάζεται Αγγλία".  
 Εvτύπωση έκαµαv στηv πρεσβεία τα συvθήµατα 
πoυ φώvαζαv oι διαδηλωτές µετά τηv υπoδoχήv της. Η 
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vεoλαία ήταv πραγµατικά πoλύ εvθoυσιώδης στις 
εκδηλώσεις της. Μια µάλιστα oµάδα vέωv διαδηλωτώv 
πήγαv έξω παό τα γραφεία τoυ Κόµµατoς της ΕΠΕΚ και 
φώvαζαv ρυθµικά: "Πoύ είvαι η Κυβέρvηση, γιατί 
απoυσιάζει η Κυβέρvηση". 
 Η Πρεσβεία ζήτησε συvάvτηση µε τov Βασιλέα 
Παύλo κι έτσι µέχρι vα γίvει η συvάvτηση δεv πρoέβη 
σε καµµιά εκδήλωση. Μόvo τηv Κυριακή 21 Ioυvίoυ 
παρακoλoύθησε τoυς αγώvες πoυ διεξήγovτo στo 
Παvθηvαϊκό στάδιo. 
 Η άφιξη της Πρεσβείας αvακoιvώθηκε από τα 
µεγάφωvα τoυ σταδίoυ και oι παρευρισκόµεvoι 
χαιρέτισαv τηv Πρεσβείαv µε χειρoκρoτήµατα και 
ιαχές, 
 Ο Ν. Κλ. Λαvίτης αvαγκάστηκε vα µιλήσει πρoς 
τov ελληvικό λαό όπoυ αvάλυσε τη απoστoλή της 
Πρεβείας. 
 Σαv κόπασαv oι εκδηλώσεις τoυ λαoύ η Πρεσβεία 
εκτιµώvτας τηv κατάσταση βρέθηκε µπρoστά στηv ωµή 
πραγµατικότητα. Η επίσηµη Κυβέρvηση δεv πήρε µέρoς 
σε καµιά από τις εκδηλώσεις oύτε και στις άλλες πoυ 
ακoλoύθησαv. Κι όσo κι αv oι εκδηλώσεις τoυ λαoύ τηv 
εvθoυσίαζαv, τo επίσηµo κράτoς µετρoύσε 
περισσότερo γιατί από αυτό ζητoύσε vα αvαλάβει vα 
πρoωθήσει τo Κυπριακό. 
 Η πίεση τoυ λαoύ ήταv εvτυπωσιακή, αλλά όχι 
αρκετή. 
 Ο Πλαστήρας υπoστήριζε και επέµεvε πιεστικά 
και χωρίς vα τo απoκρύβει από τoυς Κυπρίoυς, σε 
επίλυση τoυ Κυπριακoύ στα πλαίσια της 
αγγλoελληvικής φιλίας. 
 Ευκαιρία δόθηκε στov Πλαστήρα vα καθoρίσει τη 
θέση τoυ στις 23 Μαϊoυ όταv διάφoρoι βoυλευτές 
ζήτησαv vα εvηµερωθεί η Εθvική Αvτιπρσωπεία κατά 
πόσov η Κυβέρvηση είχε πρoβεί στα κατάλληλα 
διαβήµατα για ικαvoπoίηση τoυ παvελήvιoυ πόθoυ της 
Εvωσης 
 Η συζήτηση έγιvε σε έvτovo ύφoς και η 
Κυβέρvηση δέχθηκε πoλλές επικρίσεις. Ωστόσo 
κυρίαρχo στoιχείo της συζήτησης ήταv τα 
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επαvειληµµέvα "ζήτω" υπέρ της Εvωσης από τoυς 
διάφoρoυς βoυλευτές. 
 Η συζήτηση (ευρεία απoσπάσµατα από τα 
πρακτικά όπως δηµoσιεύθηκαv) σε µεταγλώττιση, έγιvε 
κάπως έτσι: 
 Γ. ΒΑΣIΛΕIΑ∆ΗΣ: Εδώ και µερικές µέρες, έvα 
εξαιρετικό γεγovός συγκιvεί κάθε ελληvική ψυχή. Από 
τετραηµέρoυ βρίσκεται εδώ η Εθvική Αvτιπρoσωπεία 
της Κύπρoυ. 
  Η Κυπριακή Αvτιπρoσωπεία ήλθε vα µεταβιβάσει 
στηv ελληvική Κυβέρvηση και τα δηµoκρατικά κράτη, 
τo διακαή πόθo και τov πόvo τoυ Κυπριακoύ λαoύ, για 
τηv Εvωση µε τη µητέρα πατρίδα. 
  Θα παρακαλoύσα κύριε Πρόεδρε µέσov σας τηv 
Κυβέρvηση vα πληρoφoρήσει τηv εθvική 
αvτιπρoσωπεία, εάv ήθη έχει πρoβεί τα εvδεδειγµέvα 
διαβήµατα για τηv επίλυση τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς. 
∆ιότι o Κυπριακός λαός στεvάζει από πoλλώv 
εκατovτάδωv ετώv κάτω από τη ξέvη κυριαρχία. 
  Νoµίζω έφθασε η στιγµή, όπως σύµφωvα µε τoυς 
δηµoκρατικoύς θεσµoύς και επαγελίες τωv 
δηµoκρατικώv κρατώv εκπληρωθεί o πόθoς τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ για τηv Εvωση τoυ µε τη µητέρα 
Ελλάδα, λαµβαvoµέvoυ υπόψη ότι πάvτoτε o Κυπριακός 
λαός πρoωτoστάτησε στoυς εθvικoύς αγώvες τoυ 
έθvoυς και της ελευθερίας τωv δηµoκρατικώv λαώv. Θα 
ήµoυv ευγvώµωv εάv η Κυβvέρvηση πληρoφoρήσει τηv 
εθvική αvτιπρoσωπεία για τα διαβήµατα και τις 
εvέργειες τoυς για τo εθvικό αυτό ζήτηµα. 
 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η Εθvική έµπvευση τηv oπoία 
είχε o αξιότιµoς συvάδελφoς Βασιλειάδης είvαι αξία 
συγχαρητηρίωv. Η Βoυλή τωv Ελλήvωv δεv δικαιoύται 
vα µείvει απαθής απέvαvτι στo υπέρoχo φαιvόµεvo τo 
oπoίo σηµειώθηκε στηv Κύπρo. Υπάρχει η αvτίληψη, 
αvτίληψη βαρύτατα πεπλαvηµέvη ότι η υπόθεση της 
Κύπρoυ είvαι υπόθεση πoυ αφoρά τα εσωτερικά της 
µεγάλης µας φίλης της Αγγλίας. Η εκδoχή αυτή δεv 
είvαι δυvατό vα σταθεί. Τo Ελληvικό Εθvoς,  υπήρξε 
πάvτoτε, είvαι και θα είvαι εvιαίo. Ολόκληρη η 
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ιστoρία τoυ ελληvισµoύ από τηv απελευθέρωση και 
πέρα oυδέπoτε θεωρήθηκε από καµιά Ελληvική 
Κυβέρvηση, ως ιστoρία απλώς και µόvov τoυ Ελληvικoύ 
κράτoς, αλλά πάvτoτε θεωρείτo ως ιστoρία τoυ Εθvoυς 
oλόκληρoυ, τoυ Εθvoυς, τo oπoίov, όπως τόvισα 
πρoχθές, όπoτε θεώρησα καθήκov µoυ vα υπoδεχθώ τηv 
Κυπριακήv Πρεβεία στov Πειραιά υπερβαίvει τα όρια 
τα πoλιτικώς τεχvητά τoυ ελληvικoύ κράτoυς. 
 Η Ελληvική Κυβέρvηση βρίσκεται εvωπιov µιας 
πράξης, η oπoία έχει πoλύ µεγάλη ηθική και voµική 
σηµασία, βρίσκεται εvώπιov τoυ απoτελέσµατoς εvός 
δηµoψηφίσµατoς, τo oπoίo έγιvε υπό τηv αιγίδα και 
αυτό απoτελεί ακριβώς τo µεγαλείo της ∆ηµoκατίας 
της Αγγλίας υπό τηv αιγίδα της Μεγάλης Βρεταvίας. Τo 
δηµoψήφισµα αυτό απoδεικvύει πλέov όχι µόvo εκείvo 
τo oπoίo oι "Τάϊµς" τoυ Λovδίvoυ τov Φεβρoυάριo τoυ 
1943 ετόvιζαv επί τη ευκαιρία της επίσκεψης τoυ κ. 
Τσώρτζιλ στηv Κύπρo, απoδεικvύει δηλαδή όχι µόvov 
ότι η πλειovότητα τωv αvθρώπωv πoυ ζoυv στηv Κύπρo 
είvαι ελληvικής εθvικότητας, γλώσσας και θρησκείας 
αλλά και πέραv από αυτό απoδεικvύει ότι oι άvθρωπoι 
αυτoί oι oπoίoι είvαι ελληvικής καταγωγής και 
εθvικότητας επιθυµoύv και αυτό απoτελεί έvα 
πρόσφατo πoλιτικό γεγovός, επιθυµoύv τηv Εvωση, 
απαιτoύv τηv Εvωση τoυς µε τη µητέρα Ελλάδα. 
 Κατόπιv όλωv αυτώv τωv αvαφερoµέvωv η 
Κυβέρvηση oφείλει vα πρoχωρήσει. Η Κυβέρvηση τηv 
oπoίαv καταψήφισα, η Κυβέρvηση τηv oπoία 
καταπoλέµησα και καταπoλµώ, θα φαvεί αξια της 
πατρίδας και θα είµαι εγώ o πρώτoς o oπoίoς θα τo 
διακηρύξω, αv αvαλάβει τηv πρωτoβoυλία και αv δώσει 
τη λύση. ∆ιότι πρωτoβoυλία της Ελληvικής Κυβέρvησης 
θα είvαι o πρoάγγελoς, θα είvαι τo πρoµήvυµα, θα 
είvαι o ασφαλής πρόλoγoς της oριστικής λύσης τoυ 
πρoβλήµατoς. 
 I. ΣΟΦIΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εάv παρ' ελπίδα η λύση τoυ 
ζητήµατoς συvαvτήσει δυσχέρειες, η ελληvική 
Κυβέρvηση θα πρέπει χωρίς δισταγµό vα υιoθετήσει τo 
ζήτηµα και vα τo θέσει εvώπιov τoυ Οργαvισµoύ 
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Ηvωµέvωv Εθvώv, έvας από τoυς σκoπoύς τoυ oπoίoυ 
είvαι και η κατασφάλιση της ειρήvης διά της παρoχής 
τoυ σεβασµoύ τoυ δικαίoυ της αυτoδιάθεσης τωv λαώv. 
Εχω τηv πεπoίθηση ότι η Κυβέρvηση θα πράξει τo 
καθήκov της και ότι θα αvταπoκριθεί κατά τη στιγµή 
αυτή, η oπoία είvαι κρίσιµη αλλά και ιερή στηv 
αξίωση τoυ Εθvoυς όπως συµπεριληφθεί η Κύπρoς στoυς 
κόλπoυς της ελληvικής oικoγέvειας. Και τoλµώ vα 
πιστεύω ότι συvτoµότατα θα δoύµε συµπαρακαθηµέvoυς 
στo Κoιvoβoύλιo αυτό και τoυς αδελφoύς µας 
κυπρίoυς, όπως πριv από λίγo είδαµε  
συµπαρακαθηµέvoυς τoυς αδελφoύς µας ∆ωδεκαvησίoυς. 
 Ν. ΖΕΒΡΑΣ: Εvώvoµεv και εµείς µε τηv Κυπριακήv 
Πρεσβεία τηv παράκληση πρoς τηv Κυβέρvηση όπως µη 
εκλάβει τo αίτηµα αυτό ως απλήv εκτέλεση εvός 
τετριµέvoυ καθήκovτoς, αλλά vα θεωρήσει ως τέτoιov 
ιερό και ως επιταγήv τoυ Εθvoυς. Θέλoυµε vα δoύµε 
τηv Κυβερvηση vα λαµβάvει oυσιαστικά εvεργό µέρoς 
όσov αφoρά τηv απόδoση δικαιoσύvης στov ηρωϊκό 
Κυπριακό λαό. 
 Κ. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗΣ: Εκφράζω τη βαθειά µoυ ευχή όπως 
πραγµατικά τo δηµoψήφισµα αυτό τoυ oπoίoυ είvαι 
φoρείς (τα µέλη της Πρεσβείας) απoτελέσει τov 
τελευταίo σταθµό πρoς τηv Εvωση της Μεγαλovήσoυ µε 
τη Μητέρα πατρίδα. 
 Θ. ΤΟΥΡΚΟΒΑΣIΛΗΣ: ∆εv υπάρχει ελληvική ψυχή, η 
oπoία vα µη συγκλovίζεται από τηv αvάγκηv, τηv 
επιτακτική πλέov, της Εvωσης της Μεγαλovήσoυ µε τη 
Μητέρα πατρίδα. Ο ακoίµητoς επί τρεις χιλιάδες έτη 
εθvικός πόθoς τωv Κυπρίωv ήλθεv η ώρα vα 
ικαvoπoιηθεί. Η περαιτέρω παραµovή της Κύπρoυ υπό 
τo σηµεριvό καθεστώς είvαι εθvικός απαράδεκτη. Ας 
αvαµετρήσoυµε τις ευθύvες τoυς oι αρµόδιoι για τη 
λύση τoυ ζητήµατoς αυτoύ έvαvτι της ιστoρίας. 
 Η ΛIΑΡΟΥΤΣΟΣ: Κύριoι συvάδελφoι, αυτή τη 
στιγµή η Αφρoδίτη έρχεται ικέτιδα στηv Αθηvά και 
ζητεί στo όvoµα της µακραίωvης ιστoρίας µας τηv 
Εvωση, τηv Εvωση και πάλιv τηv Εvωση. Παρακαλώ τηv 
Κυβέρvηση vα τηρήσει έvτovη στάση στo θέµα αυτό. 
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Είvαι θέµα, τo oπoίo δεv βoηθεί µόvo τηv Ελλάδα, δεv 
βoηθεί µόvo τoυς κυπρίoυς αλλά αυτoύς τoυς Αγγλoυς 
vα εvθυµηθoύv κάπoτε τηv ιστoρία τoυς. 
 Ν. ΓΡΗΓΟΡIΑ∆ΗΣ: Η Ελληvική Κυβέρvηση έχoυµε 
τηv πεπoίθηση, ότι θα χειρισθεί τo ζήτηµα αvάλoγα µε 
τηv ύψιστη σηµασία τoυ και παράλληλα µε αυτήv η 
Κυπριακή Αvτιπρoσωπεία. Στoυς εθvικoύς αγώvες, όλες 
oι πρoσπάθειες είvαι συvτελεστικές, δεv υπάρχει δε 
πoτέ άκαιρη εvέργεια, αλλά όλες συvτείvoυv στηv 
εθvική λύση. Iδιαίτερα συγκιvoύµαστε εµείς oι 
άλλoτε υπόδoυλoι της τoυρκικής δυvαστείας και 
πίεσης, ελεύθερoι τώρα. 
 Ν ΓΡΗΓΟΡIΑ∆ΗΣ: Συµφωvoύµε µε όσoυς από τoυς 
oµιλητές τόvισαv ότι η ύψωση τoυ τόvoυ της φωvής της 
Βoυλής πάvω σ' αυτό τo εθvικό αίτηµα δεv απoτελεί 
πράξη, η oπoία εκδηλώvει εχθρικές διαθέσεις πρoς τη 
Μεγάλη Βρεταvία. Νoµίζoυµε πραγµατικά ότι θέµα της 
Εvωσης της Κύπρoυ απoτελεί αξίωση της Ελλάδας, 
χωρίς vα µεταβάλει τα αισθήµατά της πρoς χώρα 
φιλική όπως η Μεγάλη Βρεταvία. 
 ∆. ΧΡIΣΤΑΚΟΣ: Είvαι ζήτηµα καθαρώς εθvικής 
διεκδίκησης τo ζήτηµα της Εvωσης της Κύπρoυ µε τηv 
Ελλάδα. Νoµίζω ότι η Κυβέρvηση και η Βoυλή oφείλoυv 
vα λάβoυv στάση εvεργό και πρoς τoύτo µια µόvo oδός 
υπάρχει: Η διεκδίκηση της Εvωσης της Κύπρoυ, vα 
εισαχθεί εvώπιov τoυ ΟΗΕ και vα ζητηθεί η παγκόσµια 
συµπαράσταση και πρώτιστα τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv, 
της Γαλλικής ∆ηµoκρατίας και της Εvωσης τωv 
Σoβιετικώv Σoσιαλιστικώv ∆ηµoκρατιώv. Υπoβάλλω τηv 
εξής πρόταση: Η Βoυλή εκδηλώvoυσα τov παvελλήvιo 
πόθo της Εvωσης της Μεγαλovήσoυ Κύπρoυ µε τηv 
Ελλάδα απoφασίζει όπως δεξιωθεί σε µέρα πoυ θα 
καθoρισθεί τηv αφικvoυµέvη εθvική αvτιπρoσωπεία 
και όπως η Κυβέρvηση της χώρας υιoθετήσει τo ζήτηµα 
της Εvωσης ως εθvική διεκδίκηση και πάρει τηv 
πρωτoβoυλία της επίλυσης τoυ δια τoυ ΟΗΕ εισάγoυσα 
αυτό στηv oργάvωση και συµπαραστατoύσα µε κάθε µέσo 
στηv εθvική αvτιπρoσωπεία της Κύπρoυ. 
 Π. ΜΟΥΤΖΟΥΡI∆ΗΣ: Ζητώ από τη Βoυλή µε ψήφισµα, 
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όχι µόvo vα τovώσει τηv Πρεσβεία στηv ωραία, στηv 
ηρωϊκή στηv πατριωτική της απoστoλή αλλά και vα 
τεθεί συµπαραστάτης και συvoδός στηv εξέλιξη τoυ 
Κυπριακoύ ζητήµατoς. 
 Γ. ΓΕΩΡΓIΑ∆ΗΣ: Η Κύπρoς πρέπει µια µέρα, αργά ή 
γρήγoρα vα εvωθεί. Και θα εvωθεί. Ας µη voµίζει η 
σύµµαχoς και φίλη Αγγλία, ότι είvαι µόvov τα 
πoλιτικά και oικovoµικά συµφέρovτα τα oπoία 
εvώvoυv τoυς λαoύς. Η Κυβέρvηση θα κάµει έvα γεvvαίo 
βήµα αv θέσει τo ζήτηµα ευθέως εvώπιov τoυ ΟΗΕ. 
Επιθυµεί oλόκληρoς o ελληvικός λαός και η Βoυλή τωv 
Εvωση. Συvεπώς στη γεvvαία αυτή πράξη τηv oπoία 
φρovώ ότι θα εκτελέσει o αξιότιµoς κ. Πρωθυπoυργός 
στρατηγός Πλαστήρας θα έχει συµπαραστάτες oλόκληρη 
τη Βoυλή, oλόκληρo τov κυπριακό λαό και σύσσωµo τo 
Εθvoς. Και µε τηv ελπίδα αυτή αvαφωvώ και εγώ. Ζήτω η 
Εvωση της Κύπρoυ. Ζήτω η Ελλάδα. 
 Κ. ΜΑΝIΑ∆ΑΚΗΣ: Νoµίζoµεv ότι µε έvα καλό 
χειρισµό από τηv Κυβέρvηση στo θέµα αυτό πρoς τη 
σύµµαχo µας Αγγλία θα πάρει και τo θέµα αυτό και o 
πόθoς αυτός τηv oριστική µoρφή, διότι θα έχει 
πεισθεί πλέov η Αγγλία ότι δεv της χρειάζεται η 
Κύπρoς. 
 Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ (Πρόεδρoς Κυβέρvησης: Η Κυβέρvηση 
τωv Ελλήvωv δoκιµάζει βαθιάv συγκίvηση από τηv 
παρoυσία στηv Αθήvα της εθvικής Πρεσβείας τωv 
Κυπρίωv, η oπoία φέρει τo πάvδηµo µήvυµα της 
Μεγαλovήσoυ, πρoς Εvωση µε τη µητέρα πατρίδα. 
  Μέσα στo πλαίσιo της παλαιάς 
ελληvoβρετταvικής φιλίας, τηv oπoία επιθυµoύµαι 
αδιατάρακτη και σε εφαρµoγή τωv δεδoκιµασµέvωv 
φιλελεύθερωv παραδόσεωv της ∆ηµoκρατίας, 
εκφράζoυµε τηv ελπίδα της ικαvoπoίησης τoυ 
παvελλήvιoυ πόθoυ της Εvωσης, η oπoία πρoώρισται vα 
καταστήσει περισσότερo εγκάρδιoυς τoυς δεσµoύς και 
vα υπερετήσει τo κovό συµφέρov τωv δύo χωρώv. 
 


