
O γεληθόο γξακκαηέαο ηνπ ΑΚΕΛ θαη ν ζηξαηεγόο Γεώξγηνο Γξίβαο Δηγελήο 

 

Είλαη ιππεξό άλζξσπνη, νη νπνίνη πνιύ ιίγα πξόζθεξαλ ζηνλ ηόπν καο λα 

θαηαθέξνληαη παληνύ θαη πάληνηε ελαληίνλ αλζξώπσλ, πνπ αγσλίζηεθαλ θαη 

πξόζθεξαλ νιόθιεξε ηε δσή ηνπο γηα ηελ ειεπζεξία απηνύ ηνπ ηόπνπ. Καη 

αλαθέξνκαη ζηηο δειώζεηο, ζηηο νπνίεο πξνέβε ν γεληθόο γξακκαηέαο ηνπ ΑΚΕΛ 

θύξηνο Άληξνο Κππξηαλνύ ζήκεξα ζην κλεκόζπλν ησλ Μηζηανύιε θαη Καβάδνγινπ. 

Ο θύξηνο Κππξηαλνύ θαηαθέξζεθε ελαληίνλ ηνπ ζηξαηεγνύ Δηγελή κε ηνλ πην ρπδαίν 

ηξόπν, αλαθέξνληαο όηη ππάξρνπλ αθόκε άλζξσπνη πνπ δαθλνζηεθαλώλνπλ ηνλ 

Γξίβα θαη ηνλ ζεσξνύλ ήξσα, ελώ ζα έπξεπε λα ηνλ ζεσξνύλ πξνδόηε ηεο παηξίδαο. 

 

Καη’ αξρήλ ζε απηέο ηηο δειώζεηο βιέπνπκε ην άζβεζην κίζνο ησλ νξγάλσλ ηνπ 

ΑΚΕΛ ελαληίνλ ηνπ Δηγελή θαη γεληθόηεξα ελαληίνλ ησλ ηδαληθώλ ηεο ΕΟΚΑ. Όκσο 

πέξα από απηό ην κίζνο κπνξνύκε λα δνύκε θαη ην γεγνλόο όηη απηνί πνπ θαηεγνξνύλ 

θαηά βάζε λνηώζνπλ αλαζθάιεηα θαη γη’ απηό πξνζπαζνύλ λα κεηώζνπλ ηελ 

πξνζθνξά ησλ άιισλ γηα λα εμπςώζνπλ ηε δηθή ηνπο πξνζθνξά (αλ ππάξρεη θαη 

όπνπ ππάξρεη)! Ελ πξνθεηκέλσ, επεηδή ν πξόεδξνο Χξηζηόθηαο θαη ε εγεζία ηνπ 

ΑΚΕΛ βξίζθνληαη ζε αδηέμνδν, δελ μέξνπλ πσο λα αληηδξάζνπλ θαη γη’ απηό θάλνπλ 

ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο, πξνζπαζώληαο λα κεηώζνπλ αλζξώπνπο πνπ αλακθίβνια 

πξνζέθεξαλ όηη πην πνιπηηκόηεξν ππάξρεη ζηνλ θόζκν, ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή. 

 

Ο ζηξαηεγόο Γεώξγηνο Γξίβαο Δηγελήο, αγαπεηέ θύξηε Κππξηαλνύ, είλαη ζηε 

ζπλείδεζε ησλ Ειιελνθππξίσλ ν πην θαηαμησκέλνο ήξσαο ηεο θππξηαθήο ηζηνξίαο, 

είηε ην ζέιεηε είηε όρη. Η ηζηνξία απηό απνδεηθλύεη κέρξη ζήκεξα, όζν θαη αλ ζέιεηε 

λα αιινηώζεηε ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα. Γηα έλα θαιόπηζην εξεπλεηή, πνπ 

αλαδεηά ηελ αιήζεηα κέζα ζηελ ηζηνξία δελ κπνξεί παξά λα δεη ηνπο αγώλεο, ηνπο 

νπνίνπο δηεμήγε ν Δηγελήο ζε όια ηα πεδία ησλ καρώλ. Επρόκαζηε θαη εζείο θάπνηε 

λα κπνξέζεηε λα ην δείηε απηό θαη λα αλνηρηνύλ ηα κάηηα ηεο ςπρήο ζαο γηα λα δείηε 

θαη εζείο ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα! 


