
Κυρίες	και	Κύριοι,	

Η	 επέτειος	 της	 28ης	 Οκτωβρίου	 1940	 είναι	 ιδιαίτερα	 σημαντική	 και	

διαχρονικά	συμβολική.		

Σηματοδοτεί	την	ηθελημένη	είσοδο	της	Ελλάδος	στον	πόλεμο	του	1940,	

με	ομόθυμη	 λαϊκή	συμμετοχή	 για	 την	προάσπιση	αξιών	πολιτισμού	 και	

ελευθερίας.		

Νοηματοδοτεί	 την	 	 υπεράσπιση	 της	 πατρίδας	 και	 του	 ελληνισμού,	 τη	

θέληση	 για	 ενεργή	 δημοκρατία	 και	 την	 κοινωνική	 δικαιοσύνη.	 Το	

διαχρονικό	 «ΟΧΙ»	απέναντι	 σε	 κάθε	προσπάθεια	βίαιης	 χειραγώγησης	

του	 λαού,	 της	 κατάλυσης	 της	 θέλησής	 του	 και	 της	 επιβολής	

ολοκληρωτικών	αντιλήψεων	και	πρακτικών.		

Από	 τότε,	 μέσα	 σ΄	 αυτά	 τα	 79	 χρόνια,	 η	 δυναμική	 της	 επετείου	 είναι	

κυμαινόμενη	 και	 εξαρτώμενη	από	 την	ύπαρξη	 της	 δημοκρατίας	 και	 την	

ποιότητά	της.	

	Όσο	 ήταν	 απούσα	 ή	 απειλείτο,	 συγκέντρωνε	 έντονες	 κοινωνικές	 και	

πολιτικές	 αναφορές,	 αλλά	 και	 εξεγέρσεις.	 Όσο	 ήταν	 εδραιωμένη	

μνημονευόταν	περισσότερο	τυπικά.	

Είναι	 χαρακτηριστικό,	 ότι	 στη	 χώρα	 μας,	 η	 πρώτη	 επέτειος	 της	 28ης	

Οκτωβρίου	 γιορτάσθηκε	 το	 1941,	 δηλαδή	 ένα	 χρόνο	 μετά	 και	 πριν	

τελειώσει	ο	πόλεμος.	

Ο	 πρώτος	 αυτός	 	 εορτασµός	 έγινε	 στο	Πανεπιστήμιο	Αθηνών,	 όπου	 ο	

εκφώνησε	 ομιλία	 προς	 τους	 φοιτητές	 του	 ο	 Καθηγητής	 Κωνσταντίνος	

Τσάτσος,	 πρώτος	Πρόεδρος	 της	 Δημοκρατίας	 μετά	 την	 μεταπολίτευση	

και	 στη	 συνέχεια	 τους	 συνέστησε	 να	 καταθέσουν	 ομαδικά	 άνθη	

στο	μνημείο	 του	Άγνωστου	στρατιώτη,	αλλά	λόγω	 της	φρούρησης	 του	

χώρου,	 η	 κατάθεση	 πραγματοποιήθηκε	 στο	 άγαλμα	 του	 Διονύσιου	

Σολωμού	 στον	Εθνικό	 κήπο.	 Μάλιστα,	 ο	 ίδιος,	 αρνήθηκε	 να	 κάνει	



µάθηµα	 εκείνη	 την	 ηµέρα	 και	 την	 επομένη	 απολύθηκε	 από	 το	

Πανεπιστήμιο.		

Η	 28η	 Οκτωβρίου	 1940	 πυροδότησε,	 από	 την	 πρώτη	 στιγμή,	 τον	

κυπριακό	 λαό,	 ο	 οποίος	 κάτω	 από	 τη	 Βρετανική	 επικυριαρχία,	

διακήρυξε	 τη	 θέλησή	 του	 να	 συμμετάσχει	 στον	 κοινό	 αγώνα	 για	 την	

προάσπιση	της	ελευθερίας	και	των	ιδανικών	της.	Αλλά	για	περισσότερα,	

σε	 λίγο,	 θα	 μας	 μιλήσει	 ο	 καλεσμένος	 μας,	 ο	 οποίος	 λαμπρύνει	 τη	

σημερινή	παρουσία	του	και	τον	ευχαριστώ	για	αυτό.	

Η	 Αυτού	 Εξοχότητα,	 ο	 Δημήτριος	 Συλλούρης	 είναι	 ο	 Πρόεδρος	 της	

Βουλής	των	Αντιπροσώπων	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας.	

Γεννήθηκε	 στην	 Ποταμιά	 Λευκωσίας,	 είναι	 έγγαμος	 με	 την	 Αντιγόνη	

Νικολαΐδου	και	έχει	τρεις	κόρες	και	ένα	γιο.		

Είναι	 Πολιτικός	 Μηχανικός	 με	 σπουδές	 στο	 Λονδίνο	 και	 ο	

μακροβιότερος	 βουλευτής	 του	 Κυπριακού	 Κοινοβουλίου.	 Θεωρείται	

πολιτικός	χωρίς	προκαταλήψεις	και	με	ευήκοα	ώτα.	

Κατά	τις	βουλευτικές	εκλογές	της	22ας	Μαΐου	2016	εξελέγη	βουλευτής	

με	το	Κίνημα	Αλληλεγγύη	στην	επαρχία	Λευκωσίας.	

Υπήρξε	Βουλευτής	εκλογικής	περιφέρειας	Λευκωσίας	του	Συνασπισμού	

Δημοκρατικός	 Συναγερμός	 (ΔΗ.ΣΥ.)-Κόμμα	 Φιλελευθέρων	 1991-2001,	

του	 ΔΗ.ΣΥ.	 2001-2004,	 ανεξάρτητος	 2004-2005	 και	 του	 Ευρωπαϊκού	

Κόμματος	από	το	2005.	

Διετέλεσε	 κοινοβουλευτικός	 εκπρόσωπος	 του	 ΔΗ.ΣΥ.	 (Ιούνιος	 2001	 -	

Μάιος	 2004),	 όπου	 διεφώνησε	 με	 το	 Σχέδιο	 Ανάν	 και	

ανεξαρτοποιήθηκε.	 Έχει	 διατελέσει	 Πρόεδρος	 της	 Κοινοβουλευτικής	

Επιτροπής	 Εμπορίου	 και	 Βιομηχανίας,	 αναπληρωτής	 Πρόεδρος	 της	

Κοινοβουλευτικής	 Επιτροπής	 Εξωτερικών	 και	 δεύτερος	 Αντιπρόεδρος	

της	αντιπροσωπείας	 της	Βουλής	στη	Μικτή	Κοινοβουλευτική	Επιτροπή	



Ευρωπαϊκής	 Ένωσης-Κύπρου	 κατά	 την	 περίοδο	 της	 Ενταξιακής	

Διαπραγμάτευσης.	

Από	 τις	 3/6/2006	 ήταν	 Πρόεδρος	 του	 Ευρωπαϊκού	 Κόμματος	 με	 το	

οποίο	 εξελέγη	 Βουλευτής	 στις	 21/5/2006.	 Κατά	 τη	 θητεία	 της	

προηγούμενης	 Βουλής	 υπήρξε	 ως	 βουλευτής	 του	 ΕΥΡΩΚΟ,	

αναπληρωτής	 Πρόεδρος	 της	 Κοινοβουλευτικής	 Επιτροπής	 Θεσμών,	

Αξιών	 και	 Επιτρόπου	 Διοικήσεως,	 μέλος	 της	 Κοινοβουλευτικής	

Επιτροπής	 Εξωτερικών	 και	 Ευρωπαϊκών	 Υποθέσεων	 και	 της	

Κοινοβουλευτικής	 Επιτροπής	 Εσωτερικών,	 μέλος	 της	 αντιπροσωπείας	

της	Βουλής	στη	Διάσκεψη	των	Επιτροπών	Ευρωπαϊκών	Υποθέσεων	των	

Κοινοβουλίων	των	Χωρών	Μελών	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	και	μέλος	της	

αντιπροσωπείας	της	Βουλής	στη	Διακοινοβουλευτική	Διάσκεψη	για	την	

Κοινή	 Εξωτερική	 Πολιτική	 και	 Πολιτική	 Ασφάλειας	 και	 την	 Κοινή	

Πολιτική	Ασφάλειας	και	Άμυνας.	

Ο	 Δημήτρης	 Συλλούρης	 ήταν	 ιδρυτής	 και	 πρώτος	 Πρόεδρος	 της	

Φοιτητικής	Παράταξης	Πρωτοπορία.	

	

Κυρίες	και	Κύριοι,	

Τα	τρέχοντα	γεωπολιτικά	γεγονότα	στην	ΝΑ	Μεσόγειο,	την	περιοχή	της	

γειτονιάς	μας,	δεν	 επιτρέπουν	εφησυχασμούς	και	υπάρχει	ανάγκη	για		

ένταση	πολιτικών	και	διπλωματικών	προσπαθειών	για	μια	ενιαία	Κύπρο	

και	 την	 κατάδειξη	 των	 συνόρων	 μας	 ως	 σύνορα	 της	 Ευρωπαϊκής	

Ένωσης.	

Η	 σημερινή	 γιορτή	 στέλνει	 μήνυμα	 ενότητας	 του	 ελληνισμού,	 όχι	 ως	

φυλετική	 ιδιαιτερότητα	 και	 εθνικιστική	 έπαρση,	 αλλά	 ως	 πατριωτική	

εγρήγορση	για	τις	αξίες	της	ειρήνης,	του	ελεύθερου	κοσμοπολιτισμού,	



της	 ουσιαστικής	 δημοκρατίας,	 της	 αυτοδιάθεσης	 των	 λαών	 και	 του	

σεβασμού	του	διεθνούς	δίκαιου.		

	

Παρακαλώ,	την	Α.Ε.	τον	Πρόεδρο	κ.	Δ.	Συλλούρη	να	προσέλθει	για	την	

πανηγυρική	ομιλία	με	θέμα:«28	Οκτωβρίου	1940,	εβδομήντα	εννιά	(79)	

χρόνια	μετά:	Η	συμμετοχή	των	Ελλήνων	της	Κύπρου	στους	αγώνες	για	

την	 Ελευθερία	 και	 η	 ιστορική	 ευθύνη	 του	 Ελληνισμού	 απέναντι	 στις	

σύγχρονες	μορφές	φασισμού».	


