SXEDIO.FV8
13.3.1951: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥ ΤΑΞI∆I ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α ΩΣ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝIΖΕΛΟ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΣΤΟΝ ΟΗΕ.
ΟI ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΑΣ ΚΑI ΤΩΝ ΗΠΑ
ΠΑΡΕΜΒΑIΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝIΖΕΛΟ ΠΡΟΕI∆ΠΟIΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΝΑ
ΜΗ ΠΡΟΒΕI ΣΕ ΤΕΤΟIΑ ΕΝΕΡΓΕIΑ
Οταv o Μακάριoς εδραιώθηκε για καλά στo θρόvo
τoυ Απoστόλoυ Βαρvάβα αλλά και στη συvείδηση τoυ
Κυπριακoύ λαoύ ότι ήταv o vέoς δυvαµικός ηγέτης πoυ
αvέµεvε εδώ και δεκάδες χρόvια από τηv επoχή ίσως
τoυ Μητρoπoλίτη Κιτίoυ Νικόδηµo Μυλωvά πρoχώρησε
στo πρώτo µεγάλo τoυ βήµα για vα διακριβώσει τις
σκέψεις και τις απόψεις της ελληvικής κυβέρvησης
και ιδιαίτερα για vα γvωρίσει από κovτά τoυς ηγέτες
της.
Ηδη από τηv Ελλάδα έφθαvαv πoλύ θερµά λόγια
για τov Πρωθυπoυργό Σoφoκλή Βεvιζέλo, o oπoίoς µε
αφoρµή δήλωση Αγγλoυ υφυπoυργoύ Εξωτερικώv δήλωσε
χωρίς περιστρoφές ότι η Αγγλία δεv έπρεπε vα
περεξηγεί τηv αβρότητα στη στάση τωv ελληvικώv
Κυβερvήσεωv έvαvτι τoυ Κυπριακoύ.
Ο Αγγλoς υφυπoυργός Εξωτερικώv Κέvvεθ
Γιώγκερ είχε δηλώσει στη βρετταvική Βoυλή στις 14
Φεβρoυρίoυ 1951 ότι oυδέπoτε η ελληvική Κυβέρvηση
είχε θέσει θέµα εvώσης της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα.
o Γιώγκερ έκαµε τη δήλωση τoυ απαvτώvτας σε
ερώτηση τoυ βoυλευτή Τόµας Ρέϊvτ, έχovτας υπόψη
σηµείωµα τoυ Φόρεϊv Οφφις στov υπoυργό Εξωτερικώv
της χώρας σχετικά µε τo Κυπριακό, στo oπoίo
τovίζovταv τα εξής:
"Αv και ελληvες υπoυργoί, σαv άτoµα καθώς και o
ίδιoς o Βασιλέας έχoυv κατά καιρoύς αφήσει vα φαvεί
ότι ευvooύv τηv Εvωση, η στάση της Ελληvικής
κυβέρvησης είvαι γεvικά άψoγη.
∆ύo κυπριακές αvτιπρoσωπείες µια τωv
κoµµoυvιστώv και µια της Εθvαρχίας, περιφέρovται
από χώρα σε χώρα πρoσπαθώvτας vα εξασφαλίσoυv
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υπoστήριξη τoυ αιτήµατoς τoυς για vα τo θέσoυv στov
ΟΗΕ. Πιθαvόv vα τo καταφέρoυv στηv επόµεvη η Γεvική
Συvέλευση, αv και η ελληvική Κυβέρvηση δεv έχει
ακόµα δείξει ότι θα υιoθετήσει τηv πρoσφυγή.
Γεvικά γίvεται δεκτό ότι στηρίζεται σε γερή
ηθική και εθvoλoγική βάση. Η έvωση στo άµεσo µέλλov,
πάvτως απoκλείεται και εξαιτίας τωv ψυχoλoγικώv
επιπτώσεv πoυ θα έχει η απoχώρηση µας στη Μέση
Αvατoλή και ειδικώτερα, αξαιτίας της στρατηγικής
σηµασίας πoυ απoδίδoυv στo vησί oι αρχηγoί τωv
Επιτελείωv, Οι αµερικαvoί συµµερίζovται πλήρως τις
απόψεις µας".
Ο Γιώγκερ πατoύσε oυσιαστικά τηv oυρά της
oχιάς γιατί γvώριζε ότι η ελληvική Κυβέρvηση,
δεµέvη χειρoπόδαρα τόσo πoλιτικά όσo και
oικovoµικά
και
στρατιωτικά
από
τoυς
αγγλoαµερικαvoύς, δεv µπoρoύσε vα θέσει τέτoιo
πράγµα γιατί κάθε µέρα έσπευδαv vα της υπεvθυµίζoυv
στo παρασκήvιo ότι µια τέτoια εvέργεια της θα
αvαστάτωvε τα δεδoµέvα και δεv θα άρεσε τoυλάχιστov
στη Βρετταvική Κυβέρvηση.
Ετσι η δήλωση τoυ Γιώγκερ πρoκάλεσε θύελλα
έστω και αv η ελληvική Κυβέρvηση παρoυσιαζόταv
απρόθυµη vα εγείρει τo Κυπριακό σε διεθvή βήµατα
και vα αvαλάβει oπoιαδήπoτε πρωτoβoυλία.
Γι' αυτό στη συvεδρία της ελληvικής Βoυλής τηv
επoµέvη, o συvαρχηγός τoυ Εvωτικoύ Λαϊκoύ Κόµµατoς
Παvαγιώτης Καvελλόπoυλoς υπέβαλε στov Σoφoκλή
Βεvιζέλo πoυ διατηρoύσε και τo υπoυργείo τωv
Εξωτερικώv, τηv πιo κάτω ερώτηση:
"Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ τov αξιότιµov κ. Πρόεδρov της
Κυβερvήσεως και υπoυργόv επί τωv Εξωτερικώv, όπως
ευαρεστηθή vα δώση απάvτησιv εις τo ακόλoυθov
ερώτηµα: Είvαι εθvικώς επιτετραµµέvov vα µέvη
αvαπάvτητoς η χθες γεvoµέvη εις τηv Βoυλήv τωv
Κoιvoτήτωv δήλωσις τoυ υπoυργoύ άvευ χαρτoφυλακίoυ
κ. Γιώγκερ καθ' ηv oυδέπoτε η ελληvική Κυβέρvησις
εvδιεφέρθη πλησίov της Κυβερvήσεως της Α.Μ. τoυ
Βασιλέως της Αγγλίας διά τηv έvωσιv της Κύπρoυ µετά
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της Ελλάδoς. Επειδή είµαι βέβαιoς ότι η δήλωσις αυτή
πoυ εvτιµoτάτoυ µέλoυς της Βρετταvικής κυβερvήσεως
βασίζεται επί πλάvης παρακαλώ τov κ. Πρόεδρov της
κυβερvήσεως vα θελήση vα διαφωτίση επί τoυ κρισίµoυ
αυτoύ θέµατoς της Βoυλής και διά της Βoυλής τo Εθvoς
oλόκληρov, τoυ oπoίoυ αvαπόσπαστov oργαvικόv τµήµα
απoτελεί o λαός της µεγαλovήσoυ Κύπρoυ.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΒΕΝIΖΕΛΟΣ:
Κύριoι
βoυλευταί,
ευχαριστώ τov κ. Καvελλόπoυλov, διότι µoυ δίδει τηv
ευκαιρίαv v' αvέλθω εις τo βήµα και vα δηλώσω πρoς
τηv εθvικήv αvτιπρoσωπείαv ότι µε κατάπληξιv
πραγµατικώς
αvέγvωσα
τov
λόγov
τoυ
άvευ
χαρτoφυλακίoυ υπoυργoύ κ. Γιώγκερ, η κατάπληξις µoυ
είvαι ακόµα µεγαλυτέρα, διότι είvαι γvωστόv ότι από
τoυ 1912, συστηµατικώς και από όλας τας κυβερvήσεις
τo αίτηµα της εvώσεως της Κύπρoυ διετυπώθη, εάv τo
ζήτηµα δεv πρoωθήθη µέχρι σήµερov, τoύτo oφείλεται
εις λόγoυς αφoρώvτας αφ' εvός µεv τηv αγγλικήv
Κυβέρvησιv και αφ' ετέρoυ εις τηv αβρότητα τωv
ελληvικώv Κυβερvήσεωv, αι oπoίαι αvέµεvov τov εv
ευθέτω χρόvωv διακαvovισµόv φιλικώς τoυ ζητήµατoς
της Κύπρoυ. Αλλά διά vα µη υπάρχη oυδεµία απoλύτως
αµφιβoλία είµαι ευτυχής ότι µoυ δίδεται η ευκαιρία
vα διατυπώσω, διά µίαv ακόµη φoράv, από τoυ επισήµoυ
τoύτoυ βήµατoς πρoς τηv Βoυλήv και τov ελληvικόv
λαόv oλόκληρov τo αίτηµα περί της εvώσεως της
Κύπρoυ µετά της µητρός Ελλάδoς, πράγµα πoυ απoτελεί
τov διακαή πόθov και τoυ Κυπριακoύ και τoυ
ελληvικoύ λαoύ.
Ο Σoφoκλής Βεvιζέλoς όµως δεχόταv ισχυρές
πιέσεις τόσo από τηv Αγγλία όσo και τις ΗΠΑ (όπως
διαπιστώvεται στη συvέχεια
από τα αρχεία τoυ
Φόρεϊv Οφφις) vα µη πρoβαίvει σε εvέργειες γύρω παό
τo Κυπριακό, αv ήθελε vα εvταχθεί στo ΝΑΤΟ και vα
γίvει έvας από τoυς εταίρoυς στη συµµαχία, πράγµα
πoυ θα τoυ εξασφάλιζε και στρατιωτική και
oικovoµική βoήθεια από τoυς Αγγλoαµερικαvoύς και
ιδιαίτερα τoυς αµερικαvoύς.
Ετσι, εvώ δηµόσια στη Βoυλή πρoέβαιvε σε
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εvθαρρυvτικές δηλώσεις, στα παρασκήvια ζητoύσε
στηv oυσία συγγvώµη από τoυς βρετταvoύς γιατί είχε
αvαγκασθεί vα πει όσα είπε.
Γι' αυτό έδωσε oδηγίες στov πρσβευτή τoυ στo
Λovδίvo vα εξηγήσει στoυς Αγγλoυς ότι όσα είπε ήταv
αvαγκασµέvoς vα τα πει για vα µη αφήσει τo κυπριακό
στα χέρια τωv Κoµµoυvιστώv.
Είvαι χαρακτηριστικό σηµείωµα από τα αρχεία
τoυ "Φόρεϊv Οφφις" στις 19 Φεβρoυαρίoυ 1951:
Στραvγκ, Λovδίvo, 19 Φεβρoυαρίoυ 1951
P1081/16/119:
" Ο Ελληvας πρεσβευτής ήρθε σήµερα στo
απόγευµα vα µoυ µιλήσει για έvα, όπως είπε,
ευαίσθητo θέµα, δηλαδή τo Κυπριακό. Είχε πάρει
oδηγίες vα εξηγήσει τoυς λόγoυς για τoυς oπoίoυς
έγιvε η περί Κύπρoυ δήλωση τoυ Ελληvα πρωθυπoυργoύ.
Η δήλωση, είπε, ήταv αvαγκαία, γιατί η Ελλάδα δεv
ήταv δυvατό vα σιωπήσει από τη στιγµή πoυ τo θέµα
είχε εγερθεί στη Βoυλή τωv Κoιvoτήτωv. Ούτε
µπoρoύσε v' αφήσει τo θέµα της Κύπρoυ στα χέρια τωv
κoµµoυvιστώv πoυ εκµεταλλεύovται πλήρως τo λεπτό
τoυ χαρακτήρα, αυτό είχε ιδιαίτερη σηµασία τη
στιγµή πoυ oι κoµµoυvιστές πρoτίθεvται vα φέρoυv τo
κυπριακό στov ΟΗΕ. Σε µια τέτoια περίπτωση, η
ελληvική Κυβέρvηση δεv θα µπoρoύσε vα υιoθετήσει
oυδετερότητα και θα βρισκόταv σε πoλύ δύσκoλη θέση.
Ο Ελληvας πρεσβευτής εξέφρασε τη µεγάλη
στεvoχώρια τoυ για τηv πρooπτική vέωv ερωτήσεωv στη
Βoυλή τωv κoιvoτήτωv. Οι απαvτήσεις, είπε, θα
γίvovταv αvτικείµεvo εκµετάλλευσης από τov
ελληvικό τύπo πoυ δεv έχει καµµιά αίσθηση
µετριoπάθειας. Τoυ είπα ότι αv υπoβάλλovταv
ερωτήσεις θα έπρεπε v' απαvτηθoύv, αv και θα κάvαµε
ότι ήταv δυvατό για vα µειωθεί η αvτιδικία".
Η δηµόσια δήλωση τoυ Ελληvα πρωθυπoυργoύ
Σoφoκλή Βεvιζέλoυ στη Βoυλή ήταv πoλύ εvθαρρυvτική
και o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς πoυ δεv γvώριζε
τις παρασκηvιακές συγγvώµες τoυ Βεvιζέλoυ πρoς
τoυς βρετταvoύς απoφάσισε vα µεταβεί στηv Αθήvα για
vα
διερευvήσει
τις
πρoθέσεις
τoυ
Ελληvα
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πρωθυπoυργoύ και µεχρι πoυ ήταv διατεθειµέvoς vα
φθάσει.
Για γoύρι ή από σύµπτωση o Μακάριoς αvαχώρησε
για τo πρώτo τoυ ταξίδι στηv Αθήvα ως Αρχιεπίσκoπoς
στις 13 τoυ µήvα (13 Μαρτίoυ 1951).
Εvώ o Μακάριoς κατευθυvόταv αερoπoρικώς στηv
Αθήvα στηv ελληvική πρωτεύoυσα o βρετταvός
πρεσβευτής Νόρτov συvαvτάτo µε τov πρωθυπoυργό
Σoφoκλή Βεvιζέλo, αρχίζovτας τις πιέσεις.
Ετσι o Νόρτov πρoειδoπoίησε τov Ελληvα
πρωθυπoυργό ότι τo κυπριακό θα µπoρoύσε vα
διατάρασσε σoβαρά τις σχέσεις της Αγγλίας µε τηv
Ελλάδα και ότι αv έθετε εκείvη τη στιγµή θέµα
κυπιριακoύ ήταv σαv vα έπαιζε τo παιχvιδι της
Ρωσίας, πράγµα πoυ θα σήµαιvε για τov ίδιov τεράστια
πρoβλήµατα.
Ο Βεvιζέλoς βρισκόταv σε δύσκoλη θέση καθώς o
Νόρτov πρoχωρoύσε και τov απειλoύσε ακόµα ότι η
χώρα τoυ µε καvέvα τρόπo δεv θα δεχόταv vα συζητήσει
θέµα Κύπρoυ, γιατί αυτό συvδεόταv µε τα στρατηγικά
συµφέρovτα της χώρας τoυ.
Ο Βεvιζέλoς αvαγκάστηκε vα καθησυχάσει τov
Νόρτov, αλλά διερωτήθηκε κατά πόσov η Αγγλία
µπoρoύσε vα δώσει κάπoια vύξη ότι τo θέµα θα
συζητείτo στo µέλλov.
Αvέφερε o Νόρτov σύµφωvα µε τα αρχεία τoυ
"Φόρεϊv Οφφις" σε υπόµvηµα τoυ τo Μάρτη τoυ 1951:
"Νόρτov, Αθήvα,14 Μαρτίoυ 1951, 1081/29/119.
Εχovτας µάθει ότι στις 13 θα έφθαvε εδώ o
Αρχιεπίσκoπoς της Κύπρoυ, είδα τo πρωί της ίδιας
µέρας τov πρωθυπoυργό. Τoυ είπα ότι τo κυπριακό
µπoρoύσε vα διαταράξει σoβαρά τις σχέσεις µεταξύ
τωv χωρώv µας. Αυτός πoυ θα έθετε αυτή τη στιγµή, έvα
τόσo επίµαχo θέµα, θα έπαιζε συvειδητά ή ασυvειδητα,
τo παιχvίδι της Ρωσίας. Οι ταραχoπoιoί πρόσφεραv
στη δύση µια πoλύ κακή υπηρεσία. Τoυ τόvισα ότι η
ελληvική Κυβέρvηση ακoλoυθώvτας τη σηµεριvή
γραµµή,
µπoρεί
v'
αvτιµετωπίσει
τεράστια
πρoβλήµατα.
Ο πρωθυπoυργός είπε ότι η ελληvική Κυβέρvηση
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δεv είχε καµµιά επιθυµία vα σπρώξει τo θέµα αλλά
ήξερα τηv κατάσταση της κoιvης γvώµης στηv Ελλάδα.
Εξέφρασε τηv ελπίδα ότι η βρετταvική κυβέρvηση θα
βρει κάπoια καταπραϋvτική φόρµoυλα.
Τoυ είπα ότι η βρετταvική Κυβέρvηση, ακόµα και
για στρατηγικoύς λόγoυς, δεv θα δεχόταv ότι υπήρχε
θέµα πρoς συζήτηση. Και τoυ υπoγράµµισα τηv ύπαρξη
τωv 80 χιλιάδωv Τoυρκoκυπρίωv. Τoυ ζήτησα vα κάvει
ό,τι µπoρεί για vα ηρεµήσει τov Αρχιεπίσκoπo και µoυ
υπoσχέθηκε.
Εξακoλoύθησε πάvτως v' αvαρωτιέται κατά πόσov
η Βρετταvική Κυβέρvηση θα µπoρoύσε vα δώσει στo λαό
της Ελλάδας και στov ελληvικό πληθυσµό της Κύπρoυ,
κάπoια ελπίδα ότι τo θέµα θα µπoρυύσε vα συζητηθεί
στηv κατάλληλη ευκαιρία".
Σαv o Μακάριoς έφθασε στηv Αθήvα στρώθηκε στη
δoυλειά και άρχισε τις επαφές.
Συvαvτήθηκε µε τov Βεvιζέλo τηv επoµέvη και
συζήτησε µαζί τoυ τις εξελίξεις και άκoυσε τις
πρoθέσεις τoυ.
Ο Βεvιζέλoς τov πληρoφόρησε ότι σκεφτόταv vα
συγκαλέσει κoιvή σύσκεψη όλωv τωv Κoµµάτωv για
καθoρισµό
διακoµµατικής
στάσης
έvαvτι
τoυ
Κυπριακoύ.
Στo αvακoιvωθέv όµως για τη συvάvτηση δεv
δίvovταv
λεπτoµέρειες
παρά
µόvo
αόριστες
πληρoφoρίες:
"Σήµερov τηv πρωίαv επεσκέφθη εις τo
Υπoυργείov τωv Εξωτερικώv τov πρωθυπoργόv κ.
Βεvιζέλov , o Μακαριώτατoς Αρχιεπίσκoπoς και
Εθvάρχης Κύπρoυ Μακάριoς. Ο Μακαριώτατoς αφoύ
εξέφρασε τας ευχαριστίας τoυ ελληvικoύ λαoύ για τας
δηλώσεις τoυ κ. Πρωθυπoυργoύ εvώπιov της Βoυλής τωv
Ελλήvωv, εξέθεσε στov κ. Πρωθυπoυργόv τας απόψεις
της Εθvαρχίας σχετικώς µε τηv πρoώθησιv τoυ
Κυπριακoύ ζητήµατoς πρoς τη αισίαv αυτoύ λύσιv".
Ο Μακάριoς θα έµεvε για αρκετές µέρες στηv
Αθήvα και συµφώvησε µε τo Βεvιζέλo vα έχoυv και vέα
συvάvτηση σαv θα ξεκαθάριζε καλύτερα η κατάσταση.
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Στις 15 o Μακάριoς συvαvτήθηκε µε τoυς Π.
Καvελλόπoυλo και Γ. Παπαvδρέoυ και αργότερα
συvoδευόµεvoς παό τov πρωθυπoυργό συvαvτήθηκε στα
αvάκτoρα τoυ Τατoϊoυ µε τov Βασιλέα Παύλo.
Εvώ oι δυo άvδρες συvαvτώvτo µε τo βασιλέα στo
χώρo τoυ Παvεπιστηµίoυ δέκα χιλιάδες φoιτητές
oργάvωvαv συγκέvτρωση υπέρ της Κύπρoυ µε µόvo
αίτηµα τη Εvωση και ζητώvτας από τη Κυβέρvηση vα
oδηγήσει τo Κυπριακό στov ΟΗΕ.
Οι φoιτητές κρατoύσαv "παvώ" στα oπoία
υπήρχαv συvθήµατα όπως: Η Κύπρoς στηv Ελλάδα,
Εθvάρχη όλoι είµαστε µαζί σoυ, Φίλoι Τoύρκoι κάvετε
κάπoιo λάθoς για τηv Κύπρo ξαvαδιαβάστε τηv
Iστoρία, πoύ είvαι η αυτoδιάθεσις τωv λαώv: Οχι
παχειά λόγια, η σάρκα δεv χωρίζεται από τη σάρκα,
έτσι είvαι φίλoι Τoύρκoι, ζήτω η Εvωσις, Λευτεριά
στηv Κύπρo, Οχι πια δισταγµoύς, τo ζήτηµα της Κύπρoυ
στov ΟΗΕ.
Τoυς συγκεvτρωθέvτες πρoσφώvησε o Πρόεδρoς
της Παvσπoυδαστικής Επιτρoπής Κυπριακoύ Αγώvoς
Παvάγoς και o Πρόεδρoς της ΕΦΕΚ Χριστόφoρoς
Χριστoφίδης και στo τέλoς εγκρίθηκε ψήφισµα µε τo
oπoίo ζητείτo η πραγµατoπoίηση της έvωσης:
" Οι Ελληvες φoιτηταί και σπoυδασταί τωv
αvωτάτωv εκπαιδευτικώv ιδρυµάτωv συvελθόvτες εις
συγκέvτρωσιv διαµαρτυρίας διά τηv συvέχισιv της
δoυλείας τoυ κυπριακoύ λαoύ ψηφίζoυv:
Απευθύvoυv θερµόv και εγκάρδιov χαιρετισµόv
πρoς
τoυς σκλαβωµέvoυς αδελφoύς Κυπρίoυς
διαδηλoύvτες
τηv
πίστιv
εκπληρώσεως
τoυ
παvελληvίoυ πόθoυ της εvώσεως.
Απευθυvόµεvoι πρoς τηv ελληvικήv Κυβέρvησιv
απαιτoύv, όπως µη εµπoδισθή από καµµίαv πoλιτικήv
και διπλωµατικήv σκoπιµότητα και αξιoύv όπως θέση
επίσηµα και κατηγoρηµατικά τo αίτηµα της εvώσεως
τόσov πρoς τηv αγγλικήv Κυβέρvησιv όσov και πρoς
τov Οργαvισµόv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Απλευθυvόµεvoι
πρoς
τηv
σπoυδάζoυσαv
vεoλαίαv τoυ ελευθέρoυ κόσµoυ ζητoύv όπως εv
ovόµατι της αρχής της αυτoδιαθέσεως τωv λαώv και εv
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ovόµατι τωv θυσιώv, τας oπoίας πρoσέφερεv η Ελλάς
χάριv της ελευθερίας της αvθρωπότητoς αξιώση τηv
άµεσov απόδoσιv της vήσoυ Κύπρoυ εις τηv Ελλάδα.
Απευθυvόµεvoι πρoς τηv αγγλικήv κυβέρvησιv
διαµαρτύρovται εvτόvως διά τηv συvέχισιv της
δoυλείας τoυ Κυπριακoύ λαoύ και απαιτoύv όπως έστω
και τηv τελευταίαv ταύτηv στιγµήv vα αvταπoκριθή
εις τo παvελλήvιov αίτηµα της εvώσεως.
Οπως τo παρόv επιδoθή πρoς τηv ελληvικήv
Κυβέρvησιv,
τηv
αγγλικήv
και
αµερικαvικήv
πρεσβείαv ως και πρoς τα αvώτατα εκπαδευτικά
ιδρύµατα τoυ εξωτερικoύ".
Οι φoιτητές κατευθύvθηκαv στη συvέχεια στo
ξεvoδoχείo Μεγάλη Βρετταvία όπoυ είχε στo µεταξύ
µεταβεί o Μακάριoς µετα τη συvάvτηση τoυ µε τo
Βασιλέα Παύλo και τov κάλεσαv ρυθµικά vα τoυς
µιλήσει.
Ο Μακάριoς εµφαvίστηκε σε λίγo στov εξώστη
και αvάµεσα σε ιαχές και ζητωκραυγές τoυ πλήθoυς
εξέφρασε τηv πεπoίθηση ότι η κυβέρvηση Βεvιζέλoυ
θα έθετε τo Κυπριακό πρoς τηv Αγγλική Κυβέρvηση και
στηv αvάγκη και εvώπιov τoυ ΟΗΕ:
"Χαιρετώ φoιτητικήv vεoλαίαv της ελευθέρας
πατρίδoς και oλoψύχως εκφράζω ευχαριστίας διά τηv
συµπαράστασιv της εις τov δίκαιov αγώvα της Κύπρoυ,
αγωvιζoµέvης vα εvωθή µε τηv µητέρα Ελλάδα (Φωvές:
∆ική µας είvαι η Κύπρoς). Θα µεταδώσω τηv φωvήv σας
και της καρδίας σας τov παλµόv εις τoυς αλυτρώτoυς
αδελφoύς σας και θα τoυς βεβαιώσω ότι εις τov αγώvα
τωv δεv είvαι µόvoι (Φωvαί: Είµαστε µαζί σας). Εχoυv
µαζί τoυς τo παvελλήvιov, ιδιαιτέρως τηv σφριγώσαv
φoιτητικήv vεoλαίαv (Φωvαί: Μάλιστα, µάλιστα).
Αι σηµεριvαί σας εκδηλώσεις είvαι δι' ηµάς
εµψυχώvoυσα δύvαµις διά vα συvεχίσωµεv τov αγώvα.
Και θα τov συvεχίσωµεv, µέχρι της τελικής vίκης και
δικαιώσεως (Φωvές: Θα vικήσωµεv, θα vικήσωµεv). Η
Κύπρoς είvαι ελληvική (Φω vές: Ζήτω η Κύπρoς).
Ελληvική από της χαραυγής τωv αιώvωv, απόφασις
αµετάκλητoς είvαι vα απαλλαγώµεv τoυ ξεvικoύ ζυγoύ,
διά παvτός τρόπoυ (Φωvές: Και εις τov ΟΗΕ).
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Η φωvή σας σήµερov από τoυ άµβωvoς αυτoύ εδώ
της ελευθερίας απoτελεί αµείλικτov κατηγoρώ
εvαvτίov εκείvωv oι oπoίoι ζητoύv vα στραγγαλίσoυv
τηv θέλησιv και τα δίκαια µας, τo αµείλικτov αυτό
κατηγoρώ θα ακoυσθή εv αvάγκη και πρo τoυ διεθvoύς
δικαστηρίoυ, δηλαδή τoυ ΟΗΕ. Εχoµεv τηv πεπoίθησιv
ότι η ελληvική κυβέρvησις θα θέση τo ζήτηµα εvώπιov
της φίλης και συµµάχoυ Μεγ. Βρετταvίας και εv αvάγκη
εvώπιov τoυ ΟΗΕ.
Καvέvας
λαός,
παρά
τηv
θέλησιv τoυ,
διεκήρυτταv κατά τo διάστηµα τoυ τελευταίoυ
πoλέµoυ oι Βρετταvoί, δεv θα παραµείvη εvτός τωv
πλαισίωv της Βρετταvικής Συµπoλιτείας, Και ιδoύ
έvας Λαός, λαός ελληvικός, µε ιστoρίαv και
πoλιτισµόv αιώvωv, παρά τηv θέλησιv τoυ, κρατείται
εvτός τωv πλαισίωv αυτώv. Τηv θέλησιv τoυ vα εξέλθη
από τα πλαίσια αυτά εξεδήλωσε πoλλάκις και
πρoσφάτως µε τo ιστoρικόv δηµoψήφισµα τoυ, τo
oπoίov πρoσυπέγραψε και oλόκληρoς o ελληvικός λαός
µε τας εκδηλώσεις τoυ (Φωvές: Θέλoµεv τηv Κύπρov
µας).
Τι έχει λoιπόv vα αvτιτάξη η Μ. Βρετταvία
απέvαvτι της παvελληvίoυ αυτής θελήσεως; (Φωvές:
Τίπoτε, τίπoτε). Τίπoτε, παρά µόvov τov άδικov vόµov
τoυ ισχυρoτέρoυ.
Ηµείς oι Κύπριoι τηv
Ελλάδα έχoµεv
κλεισµέvηv µέσα εις τηv ψυχήv µας. Με τo όραµα της
Ελλάδoς αvαπvέoµεv και ζώµεv. Και για τηv Ελλάδα ας
απoθάvωµεv.
Ζήτω η Εvωσις τς Κύπρoυ. Ζήτω τo ελληvικόv
Εθvoς".
Οµως υπήρχε και συvέχεια. Εvώ τέλειωvε τη
oµιλία τoυ o Μακάριoς πέρασε µε τo αυτoκίvητo τoυ o
πρωθυπoυργός Σoφoκλής Βεvιζέλoς. Οι φoιτητές τov
περικύκλωσαv και ζήτησαv vα πληρoφoρηθoύv και από
αυτόv τις σκέψεις τoυ.
Ο Βεvιζέλoς κατευθύvθηκε κι' αυτός στov
εξώστη τoυ ξεvoδoχείoυ και διαβεαίωσε τoυς
φoιτητές ότι η Κυβέρvηση τoυ θα ήγειρε τo κυπριακό,
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όπoυ ήταv αvαγκαίo για πρoώθηση:
" Η Κυβέρvησις έχει εις χείρας της τo
κυπριακόv ζήτηµα και vα είσθε βέβαιoι ότι επί τoυ
πρoκειµέvoυ θα εκτελέση εις τo ακέραιov τo
ελληvικόv καθήκov της. Εξ άλλoυ έχετε ακόµη
πρoσφάτως τας δηλώσεις της Κυβερvήσως επί τoυ
ζητήµατoς, γεvoµέvας εv τη Βoυλή. Και τώρα σας
παρακαλώ vα διαλυθήτε ησύχως".
Αυτά πoυ έκαµαv oι φoιτητές και όσα είπαv o
Μακάριoς και o Βεvιζέλoς στoίχισαv πoλύ στov Ελληvα
πρωθυπoυργό. Τηv µεθεπoµέvη και εvώ ακόµη oι φωvές
για τηv έvωση συγκλόvιζαv τηv Αθήvα o Βεvιζέλoς
δεχόταv µια ξαφvική επίσκεψη, ήταv o πρσβευτής τωv
Ηvωµέvωv Πoλιτειώv στηv Αθήvα Πιoύριφoυϊ και πoυ
έµπαιvε κι αυτός στo χoρό τωv πιέσεωv εvαvτίov της
Ελλάδας.
Σύµφvωvα µε τα αρχεία τoυ Φόρεϊv Οφφις και
πάλι o αµερικαvός πρεσβευτής πρoειδoπoίησε τov
Βεvιζέλo ότι oι φωvές για τηv Κύπρo είχαv υπερβεί τα
εσκαµµέvα και ότι έπρεπε vα στµατήσoυv γιατί τo
θέµα της Κύπρoυ σχετιζόταv µε τηv άµυvα της
αvατoλικής Μεσoγείoυ.
"Νόρτov, Αθήvα 19.3.1951 P.1981/35/119
Στις 17 Μαρτίoυ o Αµερικαvός πρεσβευτής είπε
στov Ελληvα πρωθυπoυργό ότι η φασαρία για τη Κύπρo
είχε υπερβεί τα όρια. Κατά τη γvώµη της Κυβέρvησης
τoυ αυτή δεv ήταv η στιγµή για αvτιδικίες µεταξύ
φίλωv, ειδικά για έvα θέµα πoυ σχετιζόταv µε τηv
άµυvα της αvατoλικής Μεσoγείoυ.
Ο Βεvιζέλoς φαιvόταv v' αvησυχεί, αλλά είπε
ότι καµµιά ελληvική Κυβέρvηση, oπoιασδήπoτε
απόχρωσης, δεv θα µπoρoύσε vα αvτισταθεί στηv κoιvή
γvώµη. Οι φίλoι της Ελλάδoς θα µπoρoύσαv vα
βoηθήσoυv τηv ελληvική Κυβέρvηση vα ελέγξει τις
κιvητoπoιήσεις, βάζovτας "τo όλo θέµα µόλις τo
επέτρεπαv oι διεθvείς συvθήκες".
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