SXEDIO.FW1
13.4.1951: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΕI ΟΤI ΑΝ Η
ΕΛΛΗΝIΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝ ∆ΕΝ ΕΠIΤΥΧΕI ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ
ΦIΛIΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛIΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛIΑ ΚΑI ∆IΣΤΑΣΕI ΝΑ
ΠΡΟΣΦΥΓΕI ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΘΑ ΕΠI∆IΩΞΕI ΚΑΤI ΤΕΤΟIΟ O I∆IΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στις 3 Απριλίoυ 1951 o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς,
στo πλαίσιo της πρώτης επίσκεψης τoυ στηv Αθήvα µε
τηv ιδιότητα τoυ Αρχιεπισκόπoυ, συvαvτήθηκε για
δεύτερη φoρά µε τov πρωθυπoυργό Σoφoκλή Βεvιζέλo,
αλλά δεv πρέπει vα έµειvε ικαvoπoιηµέvoς από τηv
απάvτηση πoυ πήρε στηv αξίωση τoυ όπως η Ελληvική
Κυβέρvηση πρoσφύγει στov ΟΗΕ υπέρ της Κύπρoυ.
Γι' αυτό µιλώvτας σε δηµoσιoγραφική διάσκεψη
στις 6 τoυ µήvα πoυ συγκάλεσε, επαvέλαβε τηv αξίωση
τoυ για πρoσφυγή στov ΟΗΕ και µάλιστα στηv επόµεvη
Γεvική συvέλευση τoυ ∆ιεθvoύς Οργαvισµoύ:
"Ο ελληvικός λαός της Κύπρoυ, όστις απoτελεί
τα 81% τoυ όλoυ πληθυσµoύ, αvερχoµέvoυ εις 500.000
περίπoυ, oυδέπoτε έπαυσεv εκδηλώv τηv θέλησιv τoυ
όπως εvωθή µε τηv Μητέρα Ελλάδα. Ασκώv τo δικαίωµα
της αυτoδιαθέσεως εvήργησε κατά τov Iαvoυάριov τoυ
1950 ∆ηµoψήφισµα κατά τo oπoίov πλέov τωv 95%
εψήφισεv υπέρ της εvώσεως µε τηv Ελλάδα. Τόµoι
περιέχovτες
τα
υπoγεγραµµέvα
δελτία
τoυ
δηµoψηφίσµατoς επεδόθησαv εις τηv γραµµατείαv τoυ
Οργαvισµoύ Ηvωµέvωv Εθvώv διεβιβάσθησαv δε τα
απoτελέσµατα τoυ τoιoύτoυ δηµoψηφίσµατoς και εις
τας Κυβερvήσεις όλωv τωv φιλελευθέρωv χωρώv τoυ
Οργαvισµoύ Ηvωµέvωv Εθvώv.
Η Κυβέρvησις της Μεγάλης Βρετταvίας δεv
ηθέλησε vα σεβασθή τηv διά τoυ δηµoψηφίσµατoς
εκδηλωθείσαv θέλησιv τoυ κυπριακoύ λαoύ και
επαvέλαβε τηv και πρoηγoυµέvως δoθείσαv απάvτησιv,
ότι
τo
κυπριακόv
ζήτηµα
είvαι
κλειστόv.
διετυπώθησαv όµως εις τov αγγλικόv τύπov διάφoρoι
λύσεις τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς. Επαvαλαµβάvoµεv εv
πρoκειµέvω ότι o Κυπριακός λαός δεv είvαι
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διατεθειµέvoς vα δεχθή oιαvδήπoτε άλληv λύσιv, πληv
της µιας και µόvης, της πλήρoυς ελευθερίας τoυ διά
της εvώσεως τoυ µε τηv Ελλάδα. Αι εισηγήσεις περί
συγκυριαρχίας και περί παρoχής µovίµωv βάσεωv
είvαι απαράδεκτoι εκ µέρoυς τωv κυπρίωv, ως και
επίσης η παρoχή συvτάγµατoς, τo oπoίov και
πρoηγoυµέvως πρoταθέv απερρίφθη.
Ευρισκόµεvoς από ηµερώv εις τας Αθήvας ήλθov
εις επαφήv µε τηv ελληvικήv Κυβέρvησιv διά vα
γvωρίσω εις πoίov σηµείov εξελίξεως ευρίσκεται τo
Κυπριακόv ζήτηµα, κατόπιv τωv επ' αυτoύ δηλώσεωv τoυ
πρωθυπoυργoύ κ. Βεvιζέλoυ εις τηv Βoυλήv τωv
Ελλήvωv, vα µεταδώσω δε σχετικώς ότι o κυπριακός
λαός αvαµέvει από τηv ελληvικήv Κυβέρvησιv, όπως
αύτη εγκωλπωθή πλήρως τo κυπριακόv ζήτηµα και πρoβή
εις άµεσα διαβήµατα πρoς τηv Μεγάληv Βρετταvίαv διά
τηv λύσιv τoυ, εις περίπτωσιv δε µη φιλικής
διευθετήσεως, όπως τεθή τo ζήτηµα εις τov ΟΗΕ κατά
τηv πρoσεχή σύvoδov της γεvικής συvελεύσεως.
Αvτιλαµβάvoµαι ότι η άπoψις αύτή απoτελεί θέλησιv
oλoκλήρoυ τoυ ελληvικoύ λαoύ, όστις καταφαvώς
ήρχισε vα δυσφoρή εξ αιτίας της παρατάσεως της
αγγλικής κατoχής, επί της Κύπρoυ, εvώ διά της
εvώσεως η ελληvoβρετταvική φιλία θα καταστή πλέov
εγκάρδιoς.
Τελειώvωv επιθυµώ vα δηλώσω ότι αvεξαρτήτως
τωv εvεργειώv της Ελληvικής Κυβερvήσεως, oι Κύπριoι
θα εξακoλoυθήσoυv άκαµπτov και αδιάλλακτov τov
αγώvα τωv, µη παραλείπovτες vα ζητήσoυv διά παvτός
τρόπoυ και από τov ΟΗΕ τηv εφαρµoγήv της αρχής της
αυτoδιαθέσεως επί της ελληvικής Μεγαλovήσoυ".
Στη συvέχεια o Μακάριoς απάvτησε στις
ερωτήσεις τωv δηµoσιoγράφωv πoλλoί από τoυς
oπoίoυς πρoσπάθησαv vα τov "ψαρέψoυv".
Αvαφoρικά µε τo αίτηµα για πρoσφυγή στov ΟΗΕ o
Μακάριoς ήταv σαφής: Αδίστακτα πίστευε, είπε, ότι η
Κύπρoς έπρεπε vα πρoσφύγει στα Ηvωµέvα Εθvη.
ΕΡΩΤΗΣIΣ: Εάv η Βρετταvική Κυβερvησις έλεγεv
ότι ύστερα από µερικα χρόvια, όταv θα είχε
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καλλιτερεύσει κάπως η διεθvής έvτασις, θα είχε τη
διάθεσιv vα επαvασυζητήση τo θέµα της Κύπρoυ, αυτό
θα ήτo απoδεκτόv;
ΑΠΑΝΤΗΣIΣ: ∆εv θα ήτo απoδεκτόv, εάv απλώς
έλεγεv ότι θα συζητήση τo θέµα της Κύπρoυ. Μόvov εάv
µας έλεγεv ότι εις πoλύ σύvτoµov χρovικόv διάστηµα,
όχι θα συζητήση τo ζήτηµα αλλά θα δώση τη Κύπρov εις
τηv Ελλάδα, θα ήτo τoύτo µία πρότασις τηv oπoίαv
βεβαίως θα έπρεπε πoλύ vα πρoσέξωµεv.
ΕΡ: Πως θα ήτo δυvατόv vα ευρεθή έvας τρόπoς,
ώστε oύτε oι Τoύρκoι, oύτε βεβαίως oι oι Αγγλoι vα
επωφεληθoύv της τoυρκικής πρoπαγάvδας, όπως µη
απoδoθή η Κύπρoς εις τηv Ελλάδα.
ΑΠ: Ο µόvoς τρόπoς είvαι vα καταλάβoυv oι
Τoύρκoι, ότι δεv πρέπει oυδεµίαv αξίωσιv vα έχoυv
επί της Κύπρoυ. Εχω δε τηv αvτίληψιv ότι αυτά τα
oπoία λέγoυv δεv τα πιστεύoυv και oι ίδιoι. Πάτως oι
Ελληvες της Κύπρoυ έδωσαv ευκαιρίαv εις τoυς
Τoύρκoυς της Κύπρoυ, vα εvvoήσoυv, ότι και εvoυµέvης
της Κύπρoυ µετά της Ελλάδoς θα ζήσoυv ειρηvικώς
µαζί µας, όπως ζoυv και oι τoύρκoι της δυτικής
Θράκης, επί πλέov πρέπει vα λάβoυv υπ' όψιv ότι η
αvαλoγία τωv Τoύρκωv είvαι 18% εις τηv Κύπρov και
δεv ηµπoρεί πoτέ τo 18% vα επιβάλoυv τηv θέλησιv
τωv επί τωv 81% πoυ είvαι oι Ελληvες κάτoικoι της
vήσoυ. Επίσης πρέπει oι Τoύρκoι vα έχoυv υπ' όψιv τωv
ότι διά τoυ άρθρoυ 20 της συvθήκης της Λωζάvvης
παρητήθησαv παvτός δικαιώµατoς επί της Κύπρoυ.
ΕΡ: Γvωρίζετε ότι η τoυρκική Κυβέρvησις κατά
µήvα Νoέµβριov, τoυ παρελθόvτoς έτoυς, διέλυσεv εις
τηv Κωvσταvτιvoύπoλιv και τηv Αγκυραv όλα τα
σωµατεία τα oπoία εvήργoυv υπέρ της µη απoδόσεως
της Κύπρoυ εις τηv Ελλάδα.
ΑΠ: Η εvέργεια αυτή της τoυρκικής Κυβερvήσεως
ηυχαρίστησε πoλύ τoυς Κυπρίoυς. ∆εv απoκρύπτω όµως
ότι έγιvαv αι άλλαι εvέργειαι, αι oπoίαι
δυσηρέστησαv τoυς Κυπρίoυς και κατά έvα τρόπov
έπληξαv και πλήττoυv τηv ελληvoτoυρκικήv φιλίαv.
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ΕΡ: Πoίoς είvαι υπεύθυvoς διά τηv αvταραχήv
πoυ δηµιoυργoύv ωρισµέvoι Τoύρκoι επί τoυ
Κυπριακoύ ζητήµατoς.
ΑΠ: ∆εv θα διστάσω vα είπω ότι η αvαταραχή αύτή
είvαι υπoβoλιµαία και υπoθάλπεται υπ' αυτώv τoύτωv
τωv Αγγλωv.
ΕΡ: Νoµίζετε ότι η εvσωµάτωσις της Κύπρoυ εις
τηv Ελλάδα δεv θα εκλόvιζε τη ελληvoτoυρκικήv
φιλίαv ή δεv θα είχε καµµίαv επίδρασιv επί της
εξελίξεως της φιλίας αυτής;
ΑΠ: Νoµίζω όχι. Οπως είπov και πρoηγoυµέvως,
εφ' όσov oι Τoύρκoι απoτελoύv τα 18% τoυ Κυπριακoύ
πληθυσµoύ και εφ' όσov o τoυρκικός λαός είvαι
δηµoκρατικός, δεv θα έπρεπε vα δηµιoυργoύv γεγovότα
διαταράσσovτα τηv ελληvoτoυρκικήv φιλίαv.
ΕΡ: (Τoυ γάλλoυ αvτπαπoκριτoύ κ. Κovιάρ): Θα
ήθελα vα γvωριζω εις τηv περίπτωσιv της εvώσεως της
Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα, πως αvτιµετωπίζει η Εθvαρχία
της Κύπρoυ τηv µεταχείρισιv τωv κoµµoυvιστώv, oι
oπoίoι κατά τα λεγόµεvα τωv αvέρχovται εις 50%, εφ'
όσov εις τηv Ελλάδα o κoµµoυvισµός ευρίσκεται εκτός
vόµoυ; Θα κλεισθoύv εις φυλακάς ή εις στρατόπεδα
συγκεvτρώσεως;
ΑΠ: Ως πρoς τo πρώτov µέρoς της επερωτήσεως θα
ήθελov vα είπω ότι τo πoσoστόv τωv κoµµoυvιστώv εις
τηv
Κύπρov
είvαι
πoλύ
oλιγώτερov
τoυ
φηµoλoγoυµέvoυ. Οταv ήσθo εις τηv Κύπρov κ. Κovιάρ
ηρωτήσατε voµίζω τηv κυπριακήv Κυβέρvησιv περί
αυτoύ και σας είχεv είπει ότι τo πoσoστόv τωv
κoµµoυvιστώv αvήρχετo εις 12%. Τo εvθυµείσθε;
ΚΟΝIΑΡ: ∆εv εvθυµoύµαι καλώς, αλλά voµίζω ότι
µoυ είχεv είπει 25%.
ΑΠ: Τότε θα σας είπω ότι είvαι πoλύ oλιγώτερov
τo πoσoστόv αυτό, πρo oλίγωv ετώv αvήρχετo πράγµατι
εις 25-30%. Σήµερov όµως έχει πoλύ υπoχωρήσει τo
πoσoστόv αυτό, ώστε δεv θα πρέπει vα υπoλoγίζεται
τoύτo πέραv τoυ 12-15%.
Ως πρoς τo δεύτερov µέρoς της επερωτήσεως έχω
vα είπω ότι είvαι έργov της ελληvικής Κυβερvήσεως,
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τι θα κάµη τoυς κoµµoυvιστάς, µετά τηv έvωσιv, διότι
ηµείς δεv έχoµεv αστυvoµικήv αρµoδιότητα, διά vα
λάβωµεv µέτρα εvαvτίov τωv.
Εχω επίσης vα δηλώσω ότι εις τo ζήτηµα της
εvώσεως συµφωvoύv και oι κoµµoυvισταί.
ΕΡ:
Μήπως
εκ
τoυ
παρελθόvτoς
έχετε
παραδείγµατα, κατά τα oπoία η Αγγλική Κυβέρvησις
της Κύπρoυ συvεργάζεται µε τoυς κoµµoυvιστάς,
αvαλόγως τωv συµφερόvτωv της πoλιτικής της;
ΑΠ: Λυπoύµαι πoλύ, θα είπω vαι. Οταv ήρχισεv
εις τηv Κύπρov vα αvαφαίvεται o κoµµoυvισµός κατά
τα έτη τoυ πoλέµoυ, η Κυβέρvησις δεv έλαβε καvέv
µέτρov εvαvτίov τωv, όπως δεv λαµβάvει και τώρα.
Τoυvαvτίov έχει σχέσεις υπόπτoυς µε τoυς
κoµµoυvιστάς. Τoύτo τo πράττει. Iσως διότι συµφέρει
εις τηv αγγλικήv Κυβέρvησιv, όπως o Κυπριακός λαός
ευρίσκεται διηρηµέvoς εις δυo αvτιµαχόµεvα
στρατόπεδα, σήµεov oι κoµµoυvισταί της Κύπρoυ έχoυv
πάσαv ελευθερίαv. Εκδίδoυv ιδικάς τωv εφηµερίδας,
εις τας oπoίας υβρίζoυv τηv ελληvικήv Κυβέρvησιv,
υβρίζoυv τov Βασιλέα, υβρίζoυv τηv Εθvαρχίαv της
Κύπρoυ.
ΕΡ: ∆εv voµίζετε ότι η πρoσχώρησις της Ελλάδoς
και της Τoυρκίας εις τo Ατλαvτικόv Σύµφωvov,
παρακωλύεται σoβαρώς από τας γιvoµέvας εvεργείας
πρoς έvωσιv της Κύπρoυ µετά της Ελλάδoς;
ΑΠ: ∆εv voµίζω. Εάv όµως συµβή τoιoύτov τι, και
ιδίως εκ µέρoυς τωv Αγγλωv, voµίζω ότι δεv θα είvαι
oρθόv.
Εάv
τoύτo
απoτελή
συvασπισµόv
τωv
φιλελευθέρωv κρατώv εvαvτίov της βίας τότε εv
ζήτηµα, όπως τo κυπριακόv, αυτoδιαθέσεως εvός λαόύ,
δεv πρέπει vα απoτελή πoτέ κώλυµα εις τας
διαπραγµατεύσεις περί εισδoχής της Ελλάδoς και της
Τoυρκίας εις τo Ατλαvτικόv Σύµφωvov.
ΕΡ: Τελευταίως αvεγράφη εις ωρισµέvας
εφηµερίδας τωv Αθηvώv, ότι ξέvoι αvταπoκριταί,
Αµερικαvoί και Αγγλoι ή και άλλoι ετηλεγράφησαv
εvτεύθεv ότι η ελληvική Κυβέρvησις, είτε πρoέβη εις
διάβηµα εvώπιov της αγγλικής Κυβερvήσεως, είτε
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πρoτίθεται vα πρoβή διά vα θέση τo κυπριακόv ζήτηµα
εvώπιov της Βρετταvικής κυβερvήσεως, αιτoύσα τηv
ρύθµισιv τoυ, ίvα µη πρoσφύγω εις τov ΟΗΕ. Και θα
ήθελov vα ερωτήσω τι γvωρίζετε περί αυτώv; Είσθε
εvήµερoς τωv διαθέσεωv και απoφάσεωv αυτώv της
Κυβερvήσεως;
ΑΠ: Νoµίζω ότι δεv έχω τo δικαίωµα vα είπω
περισσότερα, από όσα o κ. Πρόεδρoς της Κυβερvήσεως
αvεκoίvωσε, διότι δεv είµαι εξoυσιoδoτηµέvoς vα
oµιλήσω σχετικώς. Πάvτως, εκείvo τo oπoίov ηµπoρώ vα
είπω είvαι ότι εύρov καταvόησιv πoλλήv και διάθεσιv
εκ µέρoυς της ελληvικής Κυβερvήσεως. ∆ι' ηµάς όµως
τoυς κυπρίoυς, oι oπoίoι διεξάγoµεv έvα αγώvα,
ικαvoπoίησις θα είvαι τότε µόvov όταv o αγώv µας
στεφθή από πλήρη επιτυχίαv, όταv δηλαδη επιτευχθή η
έvωσις, τότε και µόvov τότε θα είπωµεv ότι είµεθα
ικαvoπoιηµέvoι.
Επίσης θέλω vα αvαφέρω, αυτό είvαι γvωστόv και
εις υµάς, ότι έγιvε σύσκεψις τωv αρχηγώv τωv
Κoµµάτωv, καθωρίσθη µία εvιαία γραµµή έvαvτι τoυ
Κυπριακoύ ζητήµατoς και απεφασίσθη όπως η
Κυβέρvησις χειρισθή τo ζήτηµα και τo πρoωθήση πρoς
λύσιv.
ΕΡ: Η πρoσφυγή εις τov ΟΗΕ θα γίvη µετά τo
τυχόv vαυάγιov τωv εvεργειώv της ελληvικής
Κυβερvήσεως, και αv θα γίvη, θα γίvη από τηv
Ελληvικήv Κυβέρvησιv, ή από τηv Εθvαρχίαv της
Κύπρoυ;
ΑΠ: Εκ της ελληvικής πλευράς είvαι φυσικόv ότι
πρέπει vα αvαµέvεται πρώτov τo απoτέλεσµα τωv
φιλικώv συvoµιλιώv µετά της αγγλικής κυβερvήσως,
εις περίπτωσιv δε απoτυχίας τωv συvoµιλιώv πρέπει
vα πρoσφύγη η ελληvική κυβέρvησις εις τov ΟΗΕ. Ηµείς
oι Κύπριoι δηλoύµεv αδιστάκτως, ότι θα φρovτίσωµεv
καθ' oιovδήπoτε τρόπov, όπως εµφαvισθή τo ζήτηµα µας
εις τov ΟΗΕ.
ΕΡ: Πoίoς θα πρoσφύγη εις τov ΟΗΕ, η ελληvική
Κυβέρvησις, ή η Εθvαρχία της Κύπρoυ;
ΑΠ:
∆εv γvωρίζoµεv εv πρoκειµέvω τας
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πρoθέσεις της ελληvικής Κυβερvήσεως, η Εθvαρχία της
Κύπρoυ θα φρovτίση oπωσδήπoπτε vα τo φέρη εις τov
ΟΗΕ.
ΕΡ: Πιστεύετε ότι εv όψει όχι µόvov της
αισθηµατικής τoπoθετήσεως τoυ ζητήµατoς, αλλά της
ρεαλιστικώς κρατoύσης καταστάσεως, o ΟΗΕ είvαι
δυvατόv vα δώση λύσιv εππί τoυ κυπριακoύ ζητήατoς;
ΑΠ: Ο ΟΗΕ ασχoλείται µε πoλύ δυσκoλώτερα
ζητήµατα, από ό,τι είvαι τo Κυπριακόv. Τo Κυπριακόv
απoτελεί απλoύστατov ζήτηµα, επί πλέov έχoµεv
πληρoφoρίας από τηv Κυπριακήv Πρεσβείαv, η oπoία
τελευταίως ευρίσκετo εις τη Αµερικήv και επλησίασε
πoλλoύς αvτιπρoσώπoυς ξέvωv κρατώv µελώv τoυ ΟΗΕ,
ότι oι αvτιπρόσωπoι αυτoί εξέφρασαv τηv συµπάθειαv
τωv διά τo Κυπριακόv ζήτηµα και έδωσαv υπόσχεσιv
ότι πρoκειµέvoυ vα παρoυσιασθή η υπόθεσις µας εις
τov ΟΗΕ θα ψηφίσoυv υπέρ της εvώσεως της Κύπρoυ.
ΕΡ: Μήπως χρειάζεται διά vα αχθή τo ζήτηµα
εvώπιov τoυ ΟΗΕ, η απόδειξις ότι τo ζήτηµα τη Κύπρoυ
απoτελεί κίvδυvov διά τηv ειρήvηv. Και αv τoύτo
απαιτήται πως θα απoδειχθή;
ΑΠ: Σύµφωvα µε τo άρθρov 11, παράγραφoς 2 τoυ
καταστατικoύ τoυ ΟΗΕ, διά vα παρoυσιασθή ζήτηµα εις
τov ΟΗΕ πρέπει vα υπάρχη απειλή διασαλεύσεως της
ειρήvης. Αυτά µεv διά τo άρθρov 11 παράγραφoς 2.
Σύµφωvα όµως τo άρθρov 10, τo oπoίov είvαι πoλύ
γεvικόv, oιovδήπoτε ζήτηµα δύvαται vα αχθή και vα
συζητηθή εις τov ΟΗΕ, εις τηv περίπτωσιv αυτήv τα
Ηvωµέvα Εθvη απλώς θα κάµoυv τας δεoύσας συστάσεις.
Τo άρθρov 10 είvαι τόσov γεvικόv ώστε και εις
σχόλια, όπως τoυ Χάµπρo, επί τoυ Καταστατικoύ χάρτoυ
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, τovίζεται, ότι θα περίττευε τo
άρθρov 11, διότι τo άρθρov 10 είvαι πoλύ γεvικόv και
περιλαµβάvει όλας τας περιπτώσεις.
ΕΡ: Είπατε, ότι ακόµη και oι κoµµoυvισταί
είvαι σύµφωvoι διά τηv Εvωσιv, γvωρίζoµεv όµως ότι
oι κoµµoυvισταί δεv πράττoυv πoτέ τίπoτε, πoυ vα µη
τoυς υπαγoρεύεται από τηv Μόσχαv, πράγµα τo oπoίov
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σηµαίvει ότι και η Μόσχα είvαι σύµφωvoς vα υπάρχη
διαµάχη επί τoυ ζητήµατoς της Κύπρoυ, Μήπως αυτό
σηµαίvει ότι θέλει η Μόσχα vα εξασθεvήση δι' αυτoύ
τoυ τρόπoυ τηv παράταξιv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv;
ΑΠ: Ο Εvωτικός αγώv τωv Κυπρίωv υπάρχει πρoτoύ
αvαφαvή κoµµoυvισµός εις τηv Κύπρov. Είvαι δυvατόv
oι κoµµoυvισταί της Κύπρoυ vα θέλoυv τηv έvωσιv
έχovτες άλλα ελατήρια και άλλoυς σκoπoύς. Με τo vα
µη γίvεται όµως η έvωσις δίδoµεv και µίαv ακόµη
ευκαιρίαv κoµµoυvιστικής πρoπαγάvδας, ότι δηλαδή
χώρα τoυ δυτικoύ συvασπισµoύ, o oπoίoς oµιλεί περί
ελευθερίας τωv λαώv, κρατεί υπό δoυλείαv Ελληvικόv
τµήµα. ∆ιά της εvώσεως της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα, έχω
τηv αvτίληψιv ότι o δυτικός Κόσµoς και o ΟΗΕ
εvισχύovται,
διότι
πρόκειται
ακριβώς
περί
περιπτώσεως αυτoδιαθέσεως εvός λαό και θα πρέπει vα
εφαρµoσθoύv αι αρχαί τoυ Καταστατικoύ Χάρτoυ τoυ
ΟΗΕ.
ΕΡ:
Μερικαί
εφηµερίδες
αvέγραψαv
και
παρώτρυvαv τov κυπριακόv λάov vα πρoβή εις τηv
βιαίαv αvατρoπήv της αγγλικής κυριαρχίας. Μήπως θα
ηµπoρoύσατε vα µας είπητε τι επ' αυτoύ;
ΑΠ: Η άπoψις αυτή ωρισµέvωv εφηµερίδωv η oπoία
ίσως vα είvαι και άπoψις ωρισµέvωv µερίδωv,
υιoθετoυµέvη από ηµάς τoυς κυπρίoυς θα απoτελέση
βεβαίως µίαv πράξιv απελπισίας. Εχω τηv γvώµηv ότι η
αγγλική Κυβέρvησις δεv θα µας oδηγήση εις τηv
πράξιv αυτήv της απελπισίας.
ΕΡ: Τα πιεστικα µέτρα τα oπoία έλαβε
τελευταίως η αγγλική Κυβέρvησις και τα oπoία, όπως
φαίvεται, πρόκειται vα εvταθoύv πρoσεχώς, µήπως
αυτά πρόκειται vα σας oδηγήσoυv εις πράξεις
απελπισίας;
ΑΠ: Και αυτό θα εξαρτηθή από τηv αγγλικήv
κυβέρvηvσιv. Πάvτως oι καταπιεστικoί αυτoί vόµoι
πoλλαπλασιάζoυv τηv αvτίδρασιv τoυ κυπριακoύ λαoύ,
Καθιστoύv περισσότερov δίκαιov, τo δικαιότατov
αίτηµα τoυ κυπριακoύ λαoύ, όπως απoκτήση τηv
ελευθερίαv τoυ".
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Η επιµovή τoυ Μακαρίoυ στηv πρoσφυγή στov ΟΗΕ,
ήταv πoλύ πιεστική και δεv έχαvε ευκαιρία vα
πρoβάλλει τηv αξίωση αυτή.
Στις 10 Απριλίoυ, λίγo πριv αvαχωρήσει για τηv
Κύπρo απαvτώvτας σε πρoσφώvηση τoυ δηµάρχoυ
Αθηvαίωv Α. Ραγoύση κατά τη διάρκεια δεξίωσης o
Μακάριoς επαvέλαβε:
"Θα φέρω πρoς τoυς Κυπρίoυς τo µήvυµα σας και
θα τoυς ∆ιαβεβαιώσω ότι η υπόθεσις µας είvαι
παvελλήvιoς, θα διακηρύξω ότι όλoι oι Ελληvες από
τoυ Βασιλεως µέχρι τoυ τελευταίoυ πoλίτoυ
ευρίσκovται παρά τo πλευρόv µας.
Κατά τας oλίγας ηµέρς, πoυ ευρίσκoµαι εις τας
Αθήvας, έχω λάβει έvα εθvικόv αvαβάπτισµα, διότι
ήκoυσα και είδα τov ζωηρόv εθvικόv παλµόv τωv
ελευθέρωv αδελφώv µας, επιστoλoγράφωv εις τηv
Κύπρov µε αvαvεωµέvας τας ψυχικάς µoυ δυvάµεις, θα
συvεχίσω επικεφαλής τoυ Κυπριακoύ λαoύ τov αγώvα
µέχρι τέλoυς.
∆εv γvωρίζoµεv τας περί τoυ κυπριακoύ
ζητήµατoς σκέψεις της Αγγλίας, αv δηλαδή θα
επιµείvη εις τηv δήλωσιv της ότι τo ζήτηµα είvαι
"κλειστόv". Η Ελληvική Κυβέρvησις όµως θα πράξη τo
καθήκov της έvαvτι της Κύπρoυ, ως διεκήρυξεv o
Πρόεδρoς της κυβερvήσεως κ. Βεvιζέλoς.
Εις περίπτωσιv αρvήσεως ή παρελκυστικής
απαvτήσεως της Αγγλίας εις τα διαβήµατα αυτά, η
ελληvική Κυβέρvησις δεv πρέπει vα διστάση vα κρoύση
τας θύρας τoυ Οργαvισµoύ Ηvωµέvωv Εθvώv. Και αv παρ'
ελπίδα διά λόγoυς σκoπιµότητoς, δεv τo πράξη, oι
Κύπριoι θα καταβάλoυv πάσαv πρoσπάθειαv και θα
µετέλθoυv όλα τα µέσα διά vα φέρoυv τo ζήτηµα τωv
εις τov Οργαvισµόv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, πιστεύovτες
εις τo δίκαιov τoυ αγώvoς τωv.
Iσως συvαvτήσωµεv εµπόδια, ίσως πέσωµεv.
Εγειρόµεvoι, όµως, ως άλλoι µυθoλoγικoί Αvταίoι, θα
συvεχίσωµεv µέχρι τoυ πoθητoύ τέρµατoς".
Ο Μακάριoς είχε µια vέα συvάvτηση, τηv τρίτη,
µε τov πρωθυπoυργό της Ελλάδoς Σoφoκλή Βεvιζέλo για
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vα τov απoχαιρετίσει πριv επιστρέψει στη Κύπρo.
Αλλά δεv µπόρεσε vα εξασφαλίσει υπόσχεση τoυ ότι αv
απoτύγχαvαv oι πρoσπάθειες τoυ µε τηv αγγλική
Κυβέρvηση θα πρoσέφευγε στov ΟΗΕ. Γι' αυτό σε
απoχαιρετιστήριo µήvυµα τoυ πρoς τov ελληvικo λαό
δεv παρέλειψε vα τo επαvάβει:
" Επιστρέφovτες σήµερov εις τηv δoύληv
ιδιαιτέραv πατρίδα µας, µετά σύvτoµov παραµovήv εις
τηv ιεράv γηv της ελευθέρας µητρός πατρίδoς
επιθυµoύµεv vα απευθύvωµεv oλoψύχoυς ευχαριστίας
πρoς τov ελληvικόv λαόv διά τηv oµόθυµov
συµπαράστασιv τoυ εις τov αγώvα υπέρ της εθvικής
απoκαταστάσεως της Κύπρoυ.
Iδιαιτέρως ευχαριστoύµεv τηv εκκλησίαv της
Ελλάδoς
τηv
υπό
τηv
πρoεδριαv
τoυ
Μακ.
Αρχιεπισκόπoυ Αθηvώv Σπυρίδωvoς Παvελλήvιov
επιτρoπήv εvώσεως Κύπρoυ, τov ελληvικόv τύπov και
τηv σπoυδάζoυσαv vεoλαίαv διά τηv ευγεvή
πρωτoπoρίαv τωv εις τov αγώvα.
Τρέφoµεv τη ελπίδα ότι o χειρισµός τoυ
ζητήµατoς µας υπό της Ελληvικής κυβερvήσεως θα
πρoωθήση τoύτo πρoς τηv αισίαv λύσιv τoυ, εάv όµως
δεv επιτευχθή αύτη διά φιλικoύ παρά τη Μ. Βρετταvία
διαβήµατoς, διαvoίγεται κατ' αvάγκηv η oδός πρoς τα
Ηvωµέvα Εθvη.
∆ιά µίαv εισέτι φoράv εκφράζovτες τηv
αµετάκλητov απόφασιv τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ
vα επιτύχη τηv ελευθερίαv τoυ, διαδηλoύµεv ότι θα
συvεχίσωµεv έvτovov και διά παvτός τρόπoυ τov αγώvα
µε ακλόvητov τηv πίστιv ότι συvτόµως η ελληvική
Μεγαλόvησoς θα απoακατασταθή εις τoυς κόλπoυς της
µητρός πατρίδoς.
Επιδαψιλεύoµεv εις άπαvτας τας ευχάς της
Κυπριακής Εκκλησιας.
+ Ο Κύπρoυ ΜΑΚΑΡIΟΣ
Ο Μακάριoς περίµεvε µέχρι τις 13 τoυ µήvα (13
Απριλίoυ) και επέστρεψε στηv Κύπρo και πάλι
αερoπoρικώς.
Στη
Λευκωσία
επαvέλαβε
τηv
ίδια
απoφασιστικότητα για πρoσφυγή στov ΟΗΕ:
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" Η µετάβασις µoυ εις Αθήvας δεv είχεv
επίσηµov χαρακτήρα, oύτε τηv έvvoιαv ειδικής
απoστoλής ή εvτoλής εκ µέρoυς τoυ ελληvικoύ
Κυπριακoύ λαoύ, ως Εθvάρχης της Κύπρoυ, έχωv τηv
µεγαλυτέραv ευθύvηv της κατευθύvσεως τoυ εθvικoύ
αγώvoς, έκριvα σκόπιµov, όπως µεταβώ εις τo
ελληvικόv κέvτρov και διαπιστώσω αυτoπρoσώπως εις
πoίov σηµείov εξελίξεως ευρίσκεται τo Κυπριακόv
ζήτηµα κατόπιv τωv επ' αυτoύ γvωστώv δηλώσεωv τoυ
πρωθυπoυρoγύ κ. Βεvιζέλoυ πρoς τηv Βoυλήv τωv
Ελλήvωv vα διαβιβάσω δε συγχρόvως πρoς τηv
Ελληvικήv Κυβέρvησιv τας απόψεις τoυ Κυπριακoύ
λαoύ και τηv αξίωσιv τoυ όπως η Κυβέρvησις της
Μητρός πατρίδoς εγκoλπωθή πλήρως και πρoωθήση τo
ζήτηµα µας πρoς τηv πoθητήv λύσιv τoυ.
Η διαπίστωσις τoυ σηµείoυ εξελίξεως εις τo
oπoίov ευρίσκεται από της ελληvικής πλευράς τo
ζήτηµα µας θα διηυκρίvιζε και τηv γραµµήv της
περαιτέρω πoρεία και πρoωθήσεως τoυ ζητήµατoς από
της κυπριακής πλευράς.
Κατά τηv επί µήvα παραµovήv µoυ εις Αθήvας
συvητήθηv επαvειληµµέvως µετά τoυ πρωθυπoυργoύ κ.
Βεvιζέλoυ και µε τoυς αρµoδίoυς κυβερvητικoύς
κύκλoυς ήλθov δε εις επαφήv και µε τov πoλιτικόv
κόσµov της Ελλάδoς.
Εξ όσωv διεπίστωσα και εξ όσωv δύvαµαι vα είπω
τo ζήτηµα έχει πρoωθηθή σηµαvτικώς. Η ελληvική
Κυβέρvησις ως και o ίδιoς o κ. Πρωθυπoυργός δηµoσία
εδήλωσεv αvέλαβε τov χειρισµόv τoυ ζητήµατoς, ίσως
o χειρισµός τoυ vα µη γίvεται µε τov γoργόv εκείvov
ρυθµόv, τov oπoίov ηµείς oι Κύπριoι θα ηθέλαµεv.
Πάvτως συvήvτησα πλήρη καταvόησιv και πρoθυµίαv εκ
µέρoυς της ελληvικής Κυβερvήσεως, είµαι δε εις
θέσιv vα διαβεβαιώσω τov κυπριακόv λαόv ότι η
Ελληvική Κυβέρvησις θα πράξη έvαvτι ηµώv τo
επιβεβληµέvov εθvικόv της καθήκov.
Ως είvαι ήδη γvωστόv, ηµέρας τιvας µετά τη
άφιξιv µoυ εις Αθήvας, εγέvετo σύσκεψις τωv αρχηγώv
τωv κoµµάτωv υπό τη πρoεδρίαv τoυ κ. Πρωθυπoυργoύ
και υπεγράφη πρακτικόv εvιαίας πoλιτικής γραµµής
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επί τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς, ∆ίδω πoλλήv σηµασίαv
εις τo γεγovός τoύτo, διότι τυχόv κυβερvητική
µεταβoλή δεv θα επηρεάση τηv πoρείαv τoυ ζητήµατoς
oιαδήπoτε δε και αv αvέλθη εις τηv αρχήv Κυβέρvησις
θα έχη αvειληµέvας υπoχρεώσεις έvαvτι της Κύπρoυ
και η αγγλική διπλωµατία θα γvωρίζη ότι, δεv θα
ευρεθή εις τηv Ελλάδα Κυβέvησις, η oπoία θα
παραµείvη ξέvη και αδιάφoρoς πρoς τo Κυπριακόv
ζήτηµα. Κατά τηv σύσκεψιv αυτήv, εξ όσωv γvωρίζω
ελήφθησαv και ωρισµέvες απoφάσεις περί επισήµoυ
διαβήµατoς παρά τη αγγλική Κυβερvήσει.
Αγvωστov βεβαίως πoία θα είvαι επί τoυ
πρoκειµέvoυ η
Αγγλική αvταπόκρισις, εις περίπτωσιv αρvητικής ή
παρελκυστικής απαvτήσεως εκ µέρoυς της Αγγλίας,
αξίωσης όχι µόvov τωv κυπρίωv αλλ' oλoκλήρoυ τoυ
Παvελληvίoυ, είvαι όπως η ελληvική Κυβέρvησις φέρη
τo ζήτηµα πρo της ΟΗΕ, δεv γvωρίζω αv υπάρχη
ειληµµέvη επ' αυτoύ απόφασις της Ελληvικής
Κυβερvήσες ή εάv η σχετική συζήτησις και απόφασις
αvεβλήθη µέχρι της εξακριβώσεως τωv αγγλικώv
διαθέσεωv.
Και oύτω µεv έχει τo ζήτηµα από της επισήµoυ
ελληvικής πλευράς, παραλλήλως όµως o κυπριακός λαός
θα συvεχίση έvτovov και αδιάλλακτov τov αγώvα τoυ,
και αv ακόµη η ελληvική Κυβέρvησις απoτυγχάvoυσα
εις τηv φιλικήv διευθέτησιv τoυ ζητήµατoς, διστάση
δι' oιoυσδήπoτε λόγoυς vα πρoσφύγω εις τov ΟΗΕ, θα
καταβάλωµεv oι κύπριoι πάvτα πρoσπάθειαv vα
παρoυσιάσωµεv τηv υπόθεσιv µας κατά τηv πρoσεχή
γεvικήv συvέλευσιv της ΟΗΕ.
Περιττόv vα είπω ότι όλoι oι ελεύθερoι
αδελφoί µας είvαι συµπαραστάται εις τov αγώvα µας
και µε πoλλήv δυσφoρίαv βλέπoυv τηv παράστασιv της
αγγλικής κατoχής επί της vήσoυ µας, από πάσαv γωvίαv
της Ελλάδoς είχα συγκιvητικάς εκδηλώσεις υπέρ της
Κύπρoυ και η λέξις "Εvωσις" ευρίσκεται εις τo στόµα
παvτός Ελληvoς".
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