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Συμπληρώνονται σήμερα, ανήμερα της 15ης Ιανουαρίου, εξήντα οκτώ χρόνια από τότε, από την 
αξίωση του Κυπριακού Ελληνισμού, όπως αυτή εκφράστηκε συνειδητά και ελεύθερα, μέσα από το 
Ενωτικό Δημοψήφισμα του 1950, με το συντριπτικό ποσοστό του 95,7%, για «Ένωσιν της Κύπρου 
μετά της Μητρός Πατρίδος». 
 
Στις 15-22 Ιανουαρίου του 1950 ο Κυπριακός Ελληνισμός κάτω από τους θόλους των εκκλησιών και 
μέσα σε ατμόσφαιρα ιερής μυσταγωγίας, κατέθεσε την ψυχή του στις δέλτους του Δημοψηφίσματος, 
αξιώνοντας «Ένωσιν και μόνον Ένωσιν» με τη Μητέρα Ελλάδα. 
 
Τη μέρα του δημοψηφίσματος, η προσέλευση του λαού στις εκκλησίες, σε κάθε πόλη και χωριό 
υπήρξε εντυπωσιακή. Οι καμπάνες των εκκλησιών ηχούσαν χαρμόσυνα και πυκνές ομάδες ανθρώπων 
κάθε ηλικίας και κοινωνικής τάξης κατευθύνονταν προς τους ναούς. Σκηνές ενθουσιασμού 
εκτυλίσσονταν στις πλατείες, τα πεζοδρόμια, τα σωματεία και στα προαύλια των εκκλησιών. Πριν την 
έναρξη του Δημοψηφίσματος, έγινε δέηση σε όλους τους ναούς της Κύπρου προς τον Κύριο για την 
επιτυχία του. Οι Έλληνες της Κύπρου, πίστευαν ότι η Ένωση τους στον βασικό Εθνικό τους κορμό ήταν 
θέμα χρόνου κι ο διακαής τους πόθος, αλώβητος κι άσβεστος από ποτέ πλημμύρισε τις καρδιές τους. 
 
Τα αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος ήταν αναμενόμενα. Ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός της 
νήσου - εκτός από μία ασήμαντη μειονότητα δημοσίων υπαλλήλων,  στους οποίους η κυβέρνηση 
επέβαλε να απόσχουν - ψήφισε υπέρ της Ενώσεως με την Ελλάδα. Το Ενωτικό Δημοψήφισμα του 
1950 είχε σαν αποτέλεσμα την ολοκληρωτική ηθική νίκη των Ελλήνων της Κύπρου κατά της 
αποικιοκρατίας. Όμως, τόσο το Δημοψήφισμα, όσο και ο ένοπλος απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ 
που ακολούθησε, δεν οδήγησαν την Κύπρο στην εκπλήρωση του εθνικού οράματος. 
 
Οι Κύπριοι υπέγραψαν το Δημοψήφισμά τους με τέτοια επιτυχία που κανένα γεγονός, πουθενά 
αλλού δεν πραγματοποιήθηκε με τέτοιο θρίαμβο και πλήρως πλειοψηφικό αποτέλεσμα, σε καμία 
γωνιά της γης. Οι Κύπριοι απέδειξαν ατράνταχτα, ακόμη μία φορά, πως αποτελούν κομμάτι του 
Ελληνισμού, από την εποχή των οικισμών της Χοιροκοιτίας, με τους Έλληνες Αχαιούς που έφθασαν 
στο νησί και το εξελλήνισαν μετά τον Τρωικό πόλεμο, έως και σήμερα.  

Αν και η δικαίωση των αγώνων και των πόθων μας, δεν πραγματοποιήθηκαν -ακόμη- πιστεύουμε ότι 

θα έρθει αυτή η  ώρα. Πιστεύουμε στη δικαίωση του αγώνα και δεν λυγίζουμε, γιατί ο Θεός ήταν και 

θα είναι πάντα στο πλευρό μας 

Εξήντα οκτώ  χρόνια από τον εθνικό ξεσηκωμό του «Αξιούμεν την Ένωσιν με την Ελλάδα» και 

σαράντα τέσσερα  χρόνια από τη βάρβαρη τουρκική εισβολή, ο Κυπριακός Ελληνισμός δίνει αγώνα 

εθνικής επιβίωσης και παραμονής στις πατρογονικές εστίες. 

http://www.sfeva.gr/31E8AD7D.el.aspx 
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