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ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΟ  ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ  1950 

 

ΤΟΥ Ξενή Χ. Ξενοφώντος*  

 

Συμπληρώνονται  φέτος  69 χρόνια από την ιστορική επέτειο του  Ενωτικού 

Δημοψηφίσματος  της 15ης Ιανουαρίου 1950 κατά  την οποία ο Κυπριακός λαός με 

συντριπτική  πλειοψηφία εξέφρασε ελεύθερα την βούληση του για  χρήση του 

αναφαίρετου δικαιώματος της Αυτοδιάθεσης  και Ένωσης της μεγαλονήσου με την 

Ελλάδα.  

Στις αρχές του 2017,  η Κυπριακή Βουλή, εν μέσω σκληρών  κομματικών 

αντιπαραθέσεων και διχαστικού κλίματος, ψήφισε τροπολογία για συμπερίληψη του 

Ενωτικού Δημοψηφίσματος  του 1950  στις επετείους που θα εορτάζονται στα σχολεία. 

Οι  σκληρές αντιπαραθέσεις  που εκτυλίχθηκαν στη Βουλή η οποία μετετράπη σε αρένα 

λόγω της αντίδρασης της ΑΚΕΛικής ηγεσίας στην εγκριθείσα νομοθεσία αλλά και της 

αλλοπρόσαλλης τακτικής άλλων κομμάτων, μόνο θλίψη  προκαλούν στον αδούλωτο  

Κυπριακό Ελληνισμό .                                                                                       Η 

απόφαση έδωσε αφορμή στον  εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων Μουσταφά Ακκιντζή 

να αποσυρθεί από τις διεξαγόμενες συνομιλίες για το Κυπριακό. Μετά τον σάλο που 

προκλήθηκε, το θέμα μπαλλώθηκε δύο μήνες αργότερα  εν μέσω   πρωτόγνωρων 

κομματικών αντεγκλήσεων,  με νέα τροποποιητική πρόταση που ενέκρινε  η Βουλή, η 

οποία  προβλέπει ότι <<την αρμοδιότητα για τον καθορισμό των σχολικών 

επετείων στις οποίες γίνεται ανάγνωση μηνυμάτων ή φυλλαδίων στα σχολεία, θα έχει 

το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. >> 

 

Φρονώ πως ο ατυχής χειρισμός του όλου θέματος από τη Βουλή, αμαυρώνει την 

ιστορία της Κύπρου και σε καμία περίπτωση δεν μας τιμά  ως  χώρα που σέβεται τον 

εαυτό της, την εθνική φυσιογνωμία της και την  ιστορική καταβολή της. Η 

εκμετάλλευση της Παιδείας για λόγους κομματικών σκοπιμοτήτων, συνιστά πράξη που 

προσβάλλει τον πολιτικό πολιτισμό και την ίδια την ιστορική μνήμη. Η Ιστορία είναι το 

βασικότερο θεμέλιο της υπόστασης ενός κράτους, έθνους και λαού. Λαός που δεν 

γνωρίζει το παρελθόν του δεν μπορεί να οικοδομήσει το μέλλον του. Πιστεύω 

βαθύτατα ότι τα Ενωτικό Δημοψήφισμα που στηρίχθηκε σε εκείνες τις πολύ δύσκολες 

συνθήκες ομόθυμα και ομόγνωμα από το σύνολο των πολιτών, πρέπει να αποτελεί 

φάρο ενότητας και ομοψυχίας στον  τιτάνιο αγώνα που διεξάγει ο Κυπριακός 

Ελληνισμός για απελευθέρωση των σκλαβωμένων εδαφών και εξεύρεση δίκαιης λύσης 

στο χρονίζον Κυπριακό Ζήτημα.  

 


