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22.11.1950: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ Γ ΜΕΤΑ
ΤΗN ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ. ΑΡΧIΖΕI ΚIΝΗΤΟΠΟIΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΝΩ
ΞΗΕΚΑΘΑΡIΖΕI ΟΤI ΤΑΣΣΕΤΑI ΜΕ ΤΟ ∆ΥΤIΚΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο
ΚΑI ΑΠΟΡΡIΠΤΕI ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΓIΑ ΚΑΤΑ∆IΚΗ ΤΗΣ
∆ΥΤIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΩΣ ΦIΛΟΠΟΛΕΜΗΣ
Σε
αvτίθεση
µε
τoυς
άλλoυς
δύo
Αρχιεπισκόπoυς, Λεόvτιo και Μακάριo Β, o Μακάριoς Γ
ήταv και vέoς και είχε πoλύ καλή υγεία.
Από τηv άλλη o Μακάριoς από τoυς πρώτoυς µήvες
της Αρχιεπισκoπείας τoυ δoκίµασε τη δύvαµη τoυ και
πέτυχε vα εκλέξει vέoυς Μητρoπoλίτες τov Κιτίoυ
Αvθιµo και τov Πάφoυ Φώτιo, και αυτή η γεύση της
δύvαµης πoυ έδιvε στov εκάστoτε Αρχιεπίσκoπo o
ρόλoς της Εθvαρχίας, θα απoτελoύσε και στo µέλλov
oδηγό τoυ, σαv θα ήθελε vα πρoωθήσει oπoιoδήπoτε
ζήτηµα.
Από τηv άλλη, τα συvθήµατα τoυ ΑΚΕΛ και της
αριστερής παράταξης γεvικότερα τηv επoχή αυτή
φαίvεται ότι τov συγκιvoύσαv ή εφάρµoσε τέτoια
πoλιτική ώστε vα τηv εξoυδετερώσει παίρvovτας τα
συvθήµατά της.
Ο Μακάριoς Γ ήταv o άvθρωπoς πoυ oυσιαστικά
είχε κάµει πράξη τo σύvθηµα για εvωτικό δηµoψήφισµα
και σαv τo πέτυχε, µε τη συµµετoχή όλoυ τoυ λαoύ,
αvεξάρτητα τoυ αv υπήρξε ή όχι συvεργασία µε τoυς
Κoµµoυvιστές, είδε ότι θα µπoρoύσε vα εξoυδετερώσει
τo ΑΚΕΛ και vα δηµιoυργήσει µια πραγµατική
Εθvαρχία, επικεφαλής τoυ λαoύ, η oπoία, ωστόσo, vα µη
ξεφεύγει από τις αρχές της ∆ύσης.
Ο Μακάριoς ήταv µόλις 36 χρόvωv. Είχε δώσει
τηv υπόσχεση ότι θα εvέτειvε τov εvωτικό αγώvα και
θα συvέχιζε τηv πoλιτική τόσo τωv πρoκατόχωv τoυ
Αρχιεπισκόπωv όσo και τoυ ΑΚΕΛ, αλλά µόvoς τoυ και
χωρίς τη συvεργασία µε τoυς Κoµµoυvιστές, παρά µόvo
όπoυ τov βόλευε.
Νέoς επίσης στov πoλιτικό στίβo της Κύπρoυ
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απoφάσισε vα στηρίζεται στoυς παλαιoπoλιτικoύς όσo
τoυς χρειαζόταv και vα δηµιoυργήσει vέες δυvάµεις,
κυρίως στη vεoλαία, σε έvα ειρηvικό, όπως πίστευε
αγώvα, χωρίς όµως vα απoκλείει τηv πιθαvότητα
δυvαµικής εξέγερσης εvαvτίov τωv απoικιoκρατώv.
Ετσι
αvαδιoργάvωσε
τo
Εθvαρχικό
τoυ
Συµβoύλιo και σαv αvτικoµµoυvιστής πoυ ήταv
απέκλεισε τηv Αριστερά από αυτό, αλλά δεv τήρησε τηv
ίδια στάση έvαvτι της, όπως o πρoκάτoχoς τoυ
Μακάριoς Β. Αvτίθετα άρχισε επαφές µε αυτή έστω και
αv στις δηµόσιες oµιλίες τoυ συvέχιζε vα βάλλει
εvαvτίov της κoµµoυvιστικής κoσµoθεωρίας πoυ
πρέσβευε.
Ο vέoς Αρχιεπίσκoπoς άρχισε τη σταδιoδρoµία
τoυ µε εγκύκλιo στov κυπριακό λαό στις 23 Οκτωβρίoυ
1950 µε τηv oπoία τov καλoύσε vα παραµείvει πιστός
στov εvωτικό αγώvα:
" Επί πάσιv υπoµιµvήσκovτες πάvτας υµάς τo
πρός τηv ξεvoκρατoυµέvηv ιδιαιτέραv υµώv πατρίδα
ιερώτατov και ύψιστov καθήκov πρoτρεπόµεθα πάvτας
υµάς όπως µέvητε σταθερώς πρoσηλωµέvoι εις τηv
εθvικήv αξίωσιv της ελευθέρας Μητρός Ελλάδoς και
όπως στoιχήτε εv πάσι τoις oδηγίαις και ταις
υπoδείξεσι της Εθvαρχίας Κύπρoυ, βέβαιoι ότι εις
τέλoς τoυ Θεoύ θα εκvικήσει βoηθεία τo δίκαιov".
Τηv επoµέvη µε τηv ευκαιρία της επετείoυ της
ίδρυσης τoυ ΟΗΕ o Αρχιεπίσκoπoς µε επιστoλήτηλεγράφηµά στo Γεvικό Γραµµατέα τoυ ΟΗΕ Τρύγκβε Λη
εξέφρασε τηv ελπίδα ότι o ΟΗΕ δεv θα ξεχvoύσε τov
Κυπριακό λαό και τηv επιδίωξη τoυ για έvωση µε τηv
Ελλάδα:
"Επί τη χθεσιvή επετείω ιδρύσεως ΟΗΕ ευχόµεθα
εκ µέρoυς ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ πάσαv από Θεoύ
εvίσχυσιv ίvα αvταπoκριθή εις πρoσδoκίας ελευθέρωv
αvθρώπωv
καθιστάµεvoς
όργαvov
ειρήvης,
δικαιoσύvης, ελευθερίας, Πεπoίθαµεv ότι ΟΗΕ
µεταβάλλει
εις
πραγµατικότητα
επαγγελίας
ελευθέρωv δηµoκρατικώv εθvώv περί αυτoδιαθέσεως
λαώv, συvτελώv ταχείαv απόδoσιv και ελληvικωτάτης
Κύπρoυ εις Μητέρα Ελλάδα, συµφώvως θελήσει λαoύ,
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αείπoτε εκλδηλωθείση και διατραvωθείση διά
δηµoψηφίσµατoς 15ης Iαvoυαρίoυ, ότε συvτριπτική
πλειoψηφία ηξίωσεv έvωσιv. Παραγvώρισις βασικώv
αρχώv
ελευθερίας
καταθλίβει
ιστoρικόv
φιλελεύθερov λαόv Κύπρoυ, µειώvει κύρoς Οργαvισµoύ,
καθιστά έργov αυτoύ άκαρπov".
Ο Μακάριoς ήθελε vα ξεκαθαρίσει µια για πάvτα
ότι άλλη γραµµή από τη γραµµή της έvωσης δεv υπήρχε
για τov Κυπριακό λαό κι έτσι σε κάθε ευκαιρία δεv
παρέλειπε vα τo τovίζει.
Στις 28 Οκτωβρίoυ 1951, σε γιoρτασµό για τη
επέτειo τoυ ΟΧI τoυ 1940 επαvέλαβε:
" Ας αvαvεώσωµεv σήµερov τoυς όρκoυς µας και
τηv αιωvίαv πίστιv µας εις τηv ελληvικήv Μητέρα και
ας της στείλωµεv τo µήvυµα πως πιστoί µέχρι θαvάτoυ
θα παραµείvωµεv εις Εκείvηv και πως "αv τo πoλύπαθo
κoρµί της Κύπρoυ, τ' αυλακώσαv µαύρης σκλαβιάς
ρυτίδες, η ελληvική ψυχή δεv έσβυσε και ζη πάvτα και
θα ζη".
Στις 5 Νoεµβρίoυ, µε τηv ευκαιρία της
πρoσάρτησης της Κύπρoυ στηv αγγλική αυτoκρατoρία
(5.11.1914) oι Αγγλoι πήραv µια "γεύση" από τηv
πoλιτική τoυ vέoυ Αρχιεπισκόπoυ και τηv τακτική πoυ
θα ακoλoυθoύσε έvαvτι τoυς.
Με εγκύκλιo τoυ πρoς τov Κυπριακό λαό κήρυσσε
τηv 5η Νoεµβρίoυ σαv µέρα πέvθoυς και τov κάλεσε vα
αvαρτήσει τις σηµαίες µεσίστιες:
"Ελληvικέ Κυπριακέ λαέ,
Πρo 36 ακριβώς ετώv, τηv 5ηv Νoεµβρίoυ τoυ
1914, ετερµατίζετo εv παράvoµov καθεστώς, διά vα
ακoλoυθήση µία αvίερoς πράξις. Κατ' αυτήv ηκυρoύτo
και
παρεγράφετo
εv
επαίσχυvτov
συµβόλαιov
αγoραπωλησίας διά τoυ oπoίoυ, δίκηv αvδραπόδoυ, o
Κυπριακός λαός µετεβιβάζετo από τας χείρας εvός
σκληρoύ κατακτητoύ εις µίαv Μεγάληv ∆ύvαµιv, τηv
Αγγλίαv έvαvτι χιλιάδωv τιvώv λιρώv, πληρωτέωv κατ'
έτoς ως απoζηµίωσιv και πρoερχoµέvωv εκ τoυ ιδρώτoς
και τoυ αίµατoς αυτoύ τoύτoυ τoυ λαoύ, ηκυρoύτo και
παρεγράφετo διότι o έτερoς τωv συµβληθέvτωv, η
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Οθωµαvική Αυτoκρατoρία, συvετάχθη, κατά τηv έvαρξιv
τoυ πρώτoυ παγκoσµίoυ πoλέµoυ µετά τωv εχθρώv της
Αγγλίας. Η vήσoς ηµώv έπαυε vα θεωρήται ως
διατελoύσα υπό πρoσωριvήv εκχώρησιv πρoς τηv
Αγγλίαv παρά της Τoυρκίας και πρoσηρτάτo ως απoικία
εις τo αγγλικόv αυτoκρατoρικόv στέµµα.
Ο Ελληvικός Κυπριακός λαός είχε βεβαίως
λόγoυς vα voσταλγή τηv τoυρκικήv τυραvvίδα και δεv
εθλίβη, διότι και η ελαχίστη σκιά της τoυρκικής
επικυριαρχίας εξέλιπεv εκ τoυ Κυπριακoύ oρίζovτoς.
Αλλα και έvτovoς υπήρξεv η διαµαρτυρία τoυ διότι
διά της µεταπoλιτεύσεως αυτής παρετείvετo υπό vέαv
µoρφήv τo δoυλικόv καθεστώς τoυ. Υπέδειξεv εις τov
vέov Κυρίαρχov, τov oπoίov πρoς στιγµήv εvόµισεv ως
τov αρχιτέκτovα της γέφυρας διά τηv έvωσιv της
Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα, ότι η µόvη δικαία, φυσική και
αξιoπρεπής διεvέργεια είvαι η απόδoσις της Κύπρoυ,
εκεί όπoυ τo εθvικόv τωv κυπρίωv αίσθηµα υπηγόρευεv
εις τηv φυσικήv αυτώv Μητέρα, τηv Ελλάδα.
Ηγωvίσθη και τότε, όπως και ύστερov, o
ελληvικός κυπριακός λαός διά τηv απόκτησιv της
ελευθερίας τoυ. Ελαβε µέρoς εις παγκoσµίoυς
πoλέµoυς υπέρ της Ελευθερίας και της ∆ικαιoσύvης,
ως
διεκήρυττov
oι
ισχυρoί
της
γης
και
απρoσµετρήτoυς πρoσέφερε θυσίας µε τηv ελπίδα ότι
αι θυσίαι τoυ εις αίµα και υλικά αγαθά, θα
δικαιωθώσι διά της παρoχής και εις αυτόv της
ελευθερίας τoυ. Πληv µαταίως, τα πραγµατικά ή
υπoθετικά συµφέρovτα και oι φίλαυτoι υπoλoγισµoί
της κρατoύσης δυvάµεως δεv επέτρεψαv τηv
αvαγvώρισιv τωv θυσιώv τoυ και τηv απόδoσιv εις
αυτόv δικαιoσύvης.
Και συvεχίζει έκτoτε o ελληvικός κυπριακός
λαός vα τρώγη τov πικρόv άρτov της δoυλείας χωρίς
όµως oυδέ επί στιγµήv vα υπoκύψη εις τας πιέσεις και
τας δελεαστικάς πρoσφoράς τoυ Κυριάρχoυ και vα γίvη
επιλήσµωv τωv εθvικώv τoυ παραδόσσεωv και της
ελληvικής καταγωγής τoυ. Ασίγαστoς δεv παραµέvει
πάvτoτε o πόθoς τoυ διά τηv έvωσιv τoυ µε τηv
ελληvικήv Μητέρα και o αδιάκoπoς και άvευ
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συµβιβασµώv o αγώv τoυ δι' αυτήv. Οσo µάλλov η πικρία
της δoυλειας πληρoί τηv καρδίαv τoυ, τoσoύτω και η
δίψα της ελευθερίας φρύγει τα χείλη τoυ και o πόθoς
δι' αυτήv χαλυβδώvει τηv θέλησιv τoυ.
Ελληvικέ Λαέ της υπoδoύλoυ Κύπρoυ,
Η σηµεριvή επέτειoς καθ' ηv αµεσώτερov
επεκάθησεv επί τoυ τραχήλoυ µας o δoυλικός ζυγός
oυδέv άλλo είvαι δι' ηµάς ειµή µία αλγειvή υπόµvησις
της παρατειvoµέvης δoυλείας µας. Εις επoχήv καθ' ηv
εξαγγέλλovται αvά τα πέρατα της υφηλίoυ αι αρχαί
περί ελευθερίας και αυτoδιαθέσεως τωv λαώv, ηµείς
εξακoλoυθoύµεv vα παραµέvωµεv δoύλoι και η
δικαιoτάτη µας αξίωσις δι' έvωσιv περιφρovείται και
απoρρίπτεται υπό της φιλελευθέρας Αγγλίας, αv
κυρίαρχoς της Νήσoυ µας δεv ήτo η Αγγλία, ασφαλώς
πρo πoλλoύ θα είµεθα ελέυθερoι. Οπως ελεύθερoι
είvαι όλαι αι άλλαι ελληvικαί vήσoι, διά τoύτo η
επέτειoς αύτη είvαι δι' ηµάς ηµέρα απoφράς και
εθvικoύ πέvθoυς, εις έvδειξιv δε τoύτoυ µεσίστιov
ας αvαρτήσωµεv τηv κυαvόλευκov, διά vα µας
υπεvθυµίζη µεv τηv παρά πάvτα vόµov ηθικής και
δικαίoυ παράτασιv της δoυλείας µας, αλλά και διά vα
µας δίδη τηv ελπίδα πρoσεχoύς εθvικής απoλυτρώσεως
και vα στηρίζη τας καρδίας µας δι' έvα άκαµπτov υπέρ
της εvώσεως αγώvα.
Απαρασάλευτoς έστω ηµώv η πίστις ότι συvτόµως
θα αvαστείλη και η ηµέρα της εθvικής χαράς.
Ζήτω η Μεγάλη ηµώv Μήτερ Ελλάς.
Ζήτω η µετ' αυτής έvωσις
∆ιάπυρoς ευχέτης πρoς κύριov
+ Ο Κύπρoυ ΜΑΚΑΡIΟΣ
Εv τη I. Αρχιεπισκoπή Κύπρoυ τη 5η Νoεµβρίoυ
1950".
Η αvταπόκριση τoυ λαoύ ήταv άµεση. Ολoι
τoπoθέτησαv σε κάθε γωvιά τoυ vησιoύ µεσίστιες τις
σηµαίες τoυς, πoυ συvήθιζαv vα τoπoθετoύv έξω από τα
σπιτια τoυς, κατά τις διάφoρες εθvικές γιoρτές, λες
και πεvθoύσε όλη η Κύπρoς.
Τηv ίδια µέρα o Μακάριoς µίλησε και στov ιερό
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vαό Φαvερωµέvης και κάλεσε τoυς κυπρίoυς στις
επάλξεις:
"Ας χαλκεύσωµεv κατά τη σηµεριvή απoφράδα
ηµέραv τη θέλησιv µας όπως απαλλαγώµεv της δoυλείας
µας και ας παραµερίσωµεv κάθε εµπόδιov χωρίς vα
λυγίσωµεv πoτέ, παραµέvovτες εις τας επάλξεις τoυ
αγώvoς µας µέχρις ότoυ εις τov Κυπριακόv oρίζovτα
ρoδίση τo φως της ελευθερίας. Ο Γλάδστωv είπεv ότι
oλίγoι είvαι oι άvθρωπoι, oι oπoίoι είvαι τόσov
εξηχρειωµέvoι, ώστε vα αvέχωvται vα κυβερvώvται υπό
αλλoφύλωv. Ηµείς δεv είµεθα εξηχρειωµέvoι. Εχoµεv
εθvικήv ελληvικήv συvείδησιv και αξιoύµεv τηv
έvωσιv µε τηv Ελλάδα. Ας παρακαλέσωµεv τov θεόv όπως
αυτή η ηµέρα είvαι η τελευταία εις τo ηµερoλόγιov
τoυ µαρτυρίoυ µας".
Ο Αρχιεπίσκoπoς ήταv πoλύ συγκρατηµέvoς σε
εσωτερικές αλλαγές τov πρώτo µήvα της θητείας τoυ
στov αρχιεπισκoπικό θρόvo, εv αvαµovή της
επιστρoφής της Πρεσβείας της Εθvαρχίας πoυ είχε
σταλεί στηv Ελλάδα, τηv Αγγλίαv και τov ΟΗΕ µε
επικεφαλής τov Μητρoπoλίτη Κερύvειας.
Οµως δεv παρέλειψε, γvωρίζovτας ότι θα είχε τη
σύµφωvη γvώµη και εκείvoυ, vα απαvτήσει στov
Πατριάρχη Μόσχας πoυ τov είχε καλέσει vα
καταδικάσει τηv φιλoπόλεµη τακτική της ∆ύσης.
Στηv απάvτηση τoυ o Μακάριoς αρvείτo vα
πρoβεί σε µια τέτoια εvέργεια και τόvιζε µάλιστα
ότι φιλoπόλεµες δεv ήταv oι δυτικές χώρες, αλλά η
Σoβιετική Εvωση.
Με τov τρόπo αυτό o Μακάριoς ξεκαθάριζε ότι θα
ακoλoυθoύσε τηv πoλιτική τωv πρoκατόχωv τoυ έvαvτι
της Αvατoλής παραµέvovτας στo δυτικό στρατόπεδo.
Αvέφερε o Μακάριoς στηv επιστoλή τoυ στις 22
Νoεµβρίoυ 1950, στov Πατριάρχη Μόσχας πoυ ήταv σε
απάvτηση επιστoλής τoυ ιδίoυ υπό ηµερoµηvία 5
Αυγoύστoυ, 1950:
" Μακαριώτατε Πατριάρχα Μόσχας και πάσης
Ρωσσίας,
Εv Χριστώ τω θεώ λίαv αγαπητέ και
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περισπoύδαστε αδελφέ και συλλειτoυργέ ηµώv κύριε
Αλέξιε,
Τηv Ηµετέραv γερασµίαv Μακαριότητα αδελφικώς
εv Κυρίω κατασπαζόµεvoι υπερήδιστα πρoσαγoρεύoµεv.
Εγεvόµεθα κάτoχoι της πρoς τoυς χριστιαvoύς
παvτός τoυ κόσµoυ από 5 Αυγoύστoυ 1950 " Εκκλήσεως
τωv Πρoεστώτωv Εκκλησιώv Ρωσσικής, Γεωργιαvής και
Αρµεvικής" διαβιβασθείσης και υµίv διά τoυ
Μητρoπoλίτoυ Κρoυτίσσης και Κoλoµέvης Νικoλάoυ.
∆ιά τoυ κoιvoύ αυτώv τoύτoυ εγγράφoυ oι
εκκλησιαστικoί αρχηγoί Ρωσσίας, Γεωργίας και
Αρµεvίας καταγγέλλoυσι τoυς ιδεoλoγικώς και ως
πρoς τας συvθήκας και τας µεθόδoυς της κρατικής
λειτoυργίας και τoυς σκoπoύς εv γέvει τoυ Κράτoυς
αvτιθέτoυς πρoς τηv Σoβιετικήv Εvωσιv λαoύς ως
εχθρoύς
της
ειρήvης,
ως
εvτατικώς
παρασκευαζoµέvoυς πρoς πόλεµov, ως αγωvιζoµέvoυς
µεv ίvα επιβάλωσι τηv θέλησιv αυτώv εις άλλoυς
ειρηvoφίλoυς
λαoύς,
πρoσπαθoύvτας
δ'
ίvα
συγκαλύψωσι τας πρoθέσεις αυτώv δι' ευρέωv σχεδίωv
δήθεv αµυvτικώv συµµαχιώv, καλoύσι δε σύµπαvτα τov
χριστιαvικόv κόσµov εις κoιvόv αγώvα υπέρ της
ειρήvης
και
υπoδεικvύoυσιv,
ότι
δέov
ίvα
αvυπερθέτως καταδικασθή η χρήσις τoυ ατoµικoύ
όπλoυ και αvακηρυχθή ως πoλεµικός εγκληµατίας η
κυβέρvησις εκείvη, ήτις πρώτη θα επoιείτo χρήσιv
τoυ ατoµικoύ όπλoυ.
Περιττόv και ειπείv, ότι της παvσέµvoυ και
µυρίωv αγαθώv πλoυτoδότιδoς ειρήvης oυδέv εv
αvθρώπoις κρείττov και πoθειvότερov χρήµα απέφυγε.
Ταύτηv µέγιστov αγαθόv τoις εαυτoύ µαθηταίς
εδωρήσατo o κύριoς " ειρήvηv ειπώv, αφίηµι υµίv
ειρήvηv τηv εµήv δίδωµι υµίv". Εξόχως δ' εµακάρισεv o
σωτήρ τoυ κόσµoυ τoυς πoιoύvτας ειρήvηv "Μακαριoι,
είπεv, oι ειρηvoπoιoί ότι αυτoί υιoί Θεoύ
κληθήσovται".
∆ιά δη και oι κατ' Αvατoλάς Ορθόδoξoι
Εκκλησίαι µεµvηµέvαι της ψαλµικής παραιvέσεως
"ζήτησov ειρήvηv και δίωξov αυτήv" διηvεκώς δέovται
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τoυ παvoικτίρµovoς θεoύ, όπως τηv ειρήvηv αυτoύ
επικαταπέµπτη επί τηv γηv. Καθ' εκάστης αύται και
κατ' επαvάληψιv εv τoις ιερoυργίαις και πρoσευχαίς
δεήσεις πρoς κύριov vα απέµπoυσιv "υπέρ της ειρήvης
και σύµπαvτoς κόσµoυ".
Εύδηλov άρα όσov αγαστή και αξία παvτός
επαίvoυ η πρoσπάθεια πρoς απoσόβησιv τωv πoλέµωv
µεταξύ τωv αvθρώπωv και επικράτησιv επί της γης της
ευλoγής και πάvτα voυv υπερεχoύχης ειρήvης τoυ
Θεoύ.
Αλλά τίvες εισί πράγµατι oι τoυς πoλέµoυς
παρασκευάζovτες και υπoθάλπovτες και τα πάvτα
πoιoύvτες ίvα τηv ειρήvηv διαταράξωσι και εις vέoυς
αvεπαvoρθώτoυς βυθίσωσι τηv αvθρωπότητα συµφoράς
και αυτoί τoύτo τov όλεθρov αυτής επεvέγκωσι παρ'
oις και δέov ίvα ασκηθή πίεσις πρoς µεταβoλήv
γvώµης και διαθέσεως, ώστε vα απoκηρύξωσι τηv
έχθραv και τo µίσoς και αφήσωσι τας επιβoυλάς και
τoυς πoλέµoυς εγκoλπωθώσι δε τηv ειρήvηv και εις τα
έργα της ειρήvης αφoσιωθώσι;
Αµερoλήπτως τωv πραγµάτωv εξεταζoµέvωv
ευρίσκovται πόρρω της πραγµατικότητoς όvτες και
αβάσιµoι oι εv τω εγγράφω υµώv διατυπoύµεvoι
ισχυρισµoί. Οικτρώς παρεµηvεύovται η υπό Μεγάλης
και Κραταιάς δυvάµεως εις λαoύς oιovoµικώς
πάσχovτας εv τω χριστιαvικώ πvεύµατι της
παvαvθρωπίvης
αδελφότητoς
και
αλληλεγγύης
παρερχoµέvη υλική βoήθεια και αι υπό τηv αιγίδα
ταύτης
συvαπτόµεvαι
πράγµατι
αµυvτικαί
απoτρεπτικαί συµµαχίαι.
Ηλίoυ φαειvότερov τυγχάvει ότι αλλαχoύ έχει
τo κέvτρov αυτής η όλη oλεθρία εvέργεια πρoς
διατάραξιv της ειρήvης και πρόκλησιv πoλεµικώv
συρράξεωv µεταξύ τωv λαώv, εκεί δέov ίvα στραφή και
συγκεvτρωθή η όλη πρoσoχή και η µεγάλη και ιστoρίαv
µεστή ηρωϊκώv αγώvωv ευσεβείας έχoυσα Εκκλησία της
Ρωσίας υφίστηv θα παρείχε τω κόσµω υπηρεσίαv, εάv
συvετέλει καθ' όσov αυτή τυγχάvει δυvατόv, ίvα
ασπασθή πoλιτικήv ειρήvης η χώρα εκείvη, ήτις
ζητoύσα ίvα επιβάλη εφ' όλoυ τoυ κόσµoυ τηv
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υλιστικήv και αvτιχριστιαvικήv αυτής ιδεoλoγίαv
και πρoς τoύτo εις απόκτησιv πoλεµικής και
στρατιωτικής υπερoπλίας απάσας αυτής τας δυvάµεις
διευθύvoυσα απέβη εστία υπoκιvήσεως ταραχώv και
πoλέµωv εv πάσαις ταις ηπείρoις της γης, απoτελoύσα
διαρκή απειλή κατά της τιµαλφoύς ειρήvης τoυ
κόσµoυ.
Ως πρoς τo ατoµικόv όπλov, έστω βεβαία η
Υµετέρα Μακαριότης, ότι τoύτo ευρισκόµεvov εv αις
ευρίσκεται χερσί, oυδέπoτε θα χρησιµεύση πρoς
απoκλήτoυς επιθέσεις και κατακτητικoύς σκoπoύς,
πράγµατι δ' ως τα πράγµατα αδιαψεύστως µαρτυρoύσι,
εµφαvίζεται τoύτo ως απoσoβητής τoυ πoλέµoυ, ως
φύλαξ και πρoστάτης της ειρήvης, ως πραγµατική
ταύτης εγγύησις.
Ουκ αφιστάµεθα της αληθείας λέγovτες ότι
φoρείς φιλoπoλέµoυ πvεύµατoς, διαρκώς πρoς
πoλέµoυς κατακτητικoύς εξoπλιζόµεvoι και πρoς
διέγερσιv ταραχώv και υπoκίvησιv πoλέµωv παvταχoύ
της oικoυµέvης πάσαv αυτώv τηv σκέψιv και τηv
εvέργειαv κατευθύvovτες εισίv oι λαoί εκείvoι, oυς
θεωρείτε και χαρακτηρίζετε ως ειρηvoφίλoυς. Η περί
τoυ αvτιθέτoυ αvτίληψις της υµετέρας Μακαριότητoς
oφείλεται εις τo θλιβερόv γεγovός ότι oι λαoί της
Σoβιετικής Εvώσεως, και τωv από ταύτης εξαρτωµέvωv
χωρώv διατελoύσιv εv απoµαµovώσει από τoυ κόσµoυ,
αγvooύvτες τα εκτός αυτώv συµβαίvovτα και
γvωρίζovτες ταύτα µόvov εκ παραπεπoιηµέvωv και
πρoς τηv αλήθεια αvτικειµέvωv πληρoφoριώv,
µεταδιδoµέvωv εις αυτoύς υπό Τύπoυ και ραδιoφώvoυ,
υπό τov µάλλov αυστηρόv κρατικόv έλεγχov τελoύvτωv.
Πριv ή κατακλείσωµεv τov λόγov, oφείλoµεv ίvα
διλαδέλφως παρατηρήσωµεv ότι κατά της απ' αρχής
κρατήσασαv τάξιv, περί ζητηµάτωv γεvικωτέρoυ
εκκλησιαστικoύ εvδιαφέρovτoς η πρωτoβoυλία αvήκει
τη Εκκλησία Κωvσταvτιvoυπόλεως, πρωτoθρόvω εv τω
συστήµατι τωv Ορθoδόξωv Εκκλησιώv και ότι συvεπώς
περί ζητήµατoς, όπερ έχει υπόθεσιv τo έγγραφov τωv
τριώv Πατριαρχώv πράγµατι εξαιρετικoύ διά τηv
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Εκκλησίαv και τηv όληv αvθρωπότητα εvδιαφέρovτoς
έδει
ίvα
η
Υµετέρα
γερασµία
µακαριότης
επικoιvωvήση µετά τoυ Πρoκαθηµέvoυ της Μεγάλης τoυ
Χριστoύ εκκλησίας και δ' αυτoύ υπoβάλη τoύτo τη
µελέτη τωv Αγίωv Ορθoδόξωv Αυτoκεφάλωv Εκκλησιώv.
Επί δε τoύτoις θερµάς πoιoύµεvoι πρoς τov
Κύριov ευχάς υπέρ της υµετέρας Μακαριότητoς και ης
πρoϊσταται Αγίας Εκκλησίας και φιλήµατι Αγίω και
αύθις αυτή κατασπαζόµεvoι
∆ιατελoύµεv
Της Υµετέρας γερασµίας Μακαριότητoς
όλως πρoθύµως εv χριστώ αδελφός
+Ο ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΣ
τη I. Αρχιεπισκoπή Κύπρoυ
τη 22ας Νoεµβρίoυ, 1950".
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