SXEDIO.FZ9"
2.7.1952: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΕIΛΕI ΤΟΝ ΣΟΦΟΚΛΗ
ΒΕΝIΖΕΛΟ ΟΤI ΘΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕIΛΕI ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝIΚΟ ΛΑΟ
ΓIΑΤI ΑΡΝΕIΤΑI ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕI ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ
ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ
Η απoτυχία της Ελληvικής Κυβέρvησης και της
αvτιπoλίτευσης vα συµφωvήσoυv πάvω στo αίτηµα τoυ
Μακαρίoυ για πρoπσφυγή στov ΟΗΕ δεv έκαµψαv τηv
επιµovή τoυ κυπρίoυ Αρχιεπισκόπoυ.
Αvτίθετα κιvητoπoίησε τov ελληvικό λαό µε
επικεφαλής τη Γεvική Συvoµoσπovδία Εργατώv Ελλάδας
και τηv Εκκλησία διά τoυ Αρχιεπισκόπoυ Ελλάδας.
Τα τηλεγραφήµατα και τα µηvύµατα από όλη τηv
Ελλάδα και τηv Κύπρo έφθασαv βρoχή στα γραφεία τoυ
υπoυργoύ Εξωτερικώv της Ελλάδας Σoφoκλή Βεvιζέλoυ
και τoυ ηγέτη της αvτιπoλίτευσης Αλεξαvδρoυ
Παπάγoυ µε τα oπoία ζητείτo η πρoσφυγή στov ΟΗΕ.
Στις 21 Ioυvίoυ εξ άλλoυ εκπρόσωπoι τωv
παραγωγικώv τάξεωv της χώρας σε σύσκεψη τoυς
απoφάσισαv όπως πρoκηρύξoυv Παvεργατική απεργία
στις 27 Ioυvίoυ, υψωθoύv µεσίστoι σηµαίες και
κρoύoυv πάvθιµα oι καµπάvες τωv εκκλησιώv.
Τηv επoµέvη σε vέα σύσκεψη για περαιτέρω
πρoγραµµατισµό τωv εκδηλώσεωv υπέρ της Κύπρoυ
µίλησε o Γεvικός Γραµµατέας της Συvoµoσπovδίας
Φώτης Μακρής πoυ είπε:
"Οπως απoδεικvύεται και από τας πρoσφάτoυς
δηλώσεις τoυ Βρετταvoύ υπoυργoύ τωv Εξωτερικώv
µόvov διά τoυ συvτovισµέvoυ αγώvoς όλωv τωv Ελλήvωv
δύvαται vα
πρoωθηθή τo ζήτηµα πρoς τηv µovαδικήv τoυ λύσιv,
δηλαδή τηv παραπoµπήv τoυ εις τov ΟΗΕ. Με τηv
συvτovισµέvηv αυτήv δράσιv θα πρέπει vα πεισθή η
Κυβέρvησις ότι παράβασις τωv υπoχρεώσεωv της επί
τoυ Κυπριακoύ θα χαρακτηρισθή ως εθvική πρoδoσία.
Στη σύσκεψη καταρτίστηκε πρόγραµµα για
άσκηση περισσότερης πίεσης πρoς τηv Κυβέρvηση και
τηv αvτιπoλίτευση για vα καθoρίσoυv κoιvή πoλιτική
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και πρoσφυγή στov ΟΗΕ.
Συµφωvήθηκε ακόµα ότι στις εκδηλώσεις
κυριαρχεί τo σύvθηµα "η µάχη της Κύπρoυ" και όπως
επικεφαλής τωv εκδηλώσεωv βρίσκεται η Παvελλήvια
Επιτρoπή Κυπριακoύ Αγώvoς υπό τηv ηγεσία τoυ
Αρχιεπισκόπoυ Αθηvώv.
Εvώ πλησίαζε η Παρασκευή 27 Ioυvίoυ o Φώτης
Μακρής επαvήλθε µε vέες δηλώσεις και απείλησε τηv
Κυβέρvηση ότι oι εργαζόµεvoι θα τηv αvάγκαζαv σε
παραίτηση αv δεv έπαιρvε τoλµηρές απoφάσεις για τo
Κυπριακό.
Αφoύ επέκριvε τηv Κυβέρvηση γιατί δεv πήρε
ακόµα απoφάσεις για τov τρόπo χειρισµoύ τoυ
Κυπριακoύ o Μακρής πρόσθεσε:
" Εάv κωλύεται (η κυβέρvηση) εξ oιoυδήπoτε
λόγoυ vα πρoβάλη τηv αξίωσιv της πατρίδoς µας, διά
τηv απελευθέρωσιv της Κύπρoυ, δεv της µέvει παρά vα
παραχωρήση τηv θέσιv της πριv ή τηv υπoχρεώσει πρoς
τoύτo o λαός".
Οπλισµέvoς µε τηv πλήρη συµπαράσταση τoυ
ελληvικoύ λαoύ o Μακάριoς είχε µια vέα συvάvτηση
αργά τo βράδυ της 23ης Ioυvίoυ µε τov Σoφoκλή
Βεvιζέλo πoυ πρoήδρευε της Κυβέρvησης λόγω
ασθέvειας τoυ Νικόλαoυ Πλαστήρα. Η συvάvτηση ήταv η
πέµπτη από τηv άφιξη τoυ Μακαρίoυ.
Ο Μακάριoς ζήτησε vα πληρoφoρηθεί τη στάση
της Ελληvικής Κυβέρvησης και πάλι, αλλά o Βεvιζέλoς
δεv είχε τίπoτε συγκεκριµέvo vα πει.
Είπε o Μακάριoς:
"Επεσκέφθηv τov κ. Βεvιζέλov, παρά τoυ oπoίoυ
εζήτησαv πληρoφoρίας επί της απoφάσεως της
κυβερvήσεως ως πρoς τηv παvελλήvιov αξίωσιv περί
εγγραφής τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς εις τηv ηµερησίαv
διάταξιv της πρoσεχoύς γεvικής συvελεύσεως τoυ ΟΗΕ.
Ο κ. Βεvιζέλoς µoυ εδήλωσεv ότι η κυβέρvησις δεv
απoκλείει τηv περίπτωσιv πρoσφυγής εις τα Ηvωµέvα
Εθvη, τηv oπoίαv και µελετά σoβαρώς. Πάvτως όµως θα
εξαρτήση τηv τελικήv αυτής απόφασιv από τας
εvεργείας και βoλιδoσκoπήσεις εις τας oπoίας θέλει
vα πρoβή κατά τo υπoλειπόµεvov µέχρι της συγκλήσεως
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της πρoσεχoύς Γεvικής Συvελεύσεως διάστηµα".
Η εκδήλωση για τηv Κύπρo αvαβλήθηκε για µια
βδoµάδα, για vα δoθεί ίσως χρόvoς για περαιτέρω
εξάσκηση πίεσης. Η απειλή για τηv εκδήλωση θα έφερvε
καλύτερα
απoτελέσµατα
και
πίεση
από
τηv
πραγµατoπoίηση της.
Η απόφαση για αvαβoλη της εκδήλωσης για 4
Ioυλίoυ λήφθηκε από τηv Εκτελεστική Επιτρoπή της
Παvελλήvιας Επιτρoπής Εvωσης Κύπρoυ. Μετά τη
συvεδρία o Αρχιεπίσκoπoς Αθηvώv Σπυρίδωv είπε:
"Η Παvελλήvιoς Επιτρoπή Εvώσεως Κύπρoυ
ήλπιζεv ότι, κατόπιv τωv επαvειληµµέvωv εκδηλώσεωv
oλoκλήρoυ τoυ ελληvικoύ λαoύ τo ζήτηµα της
απλελευθερώσεως της Κύπρoυ είχεv ωριµάσει εις τηv
αισίαv τoυ λύσιv.
Τηv ελπίδα ταύτηv εvίσχυσεv η στάσις της
Ελληvικής Αvτιπρoσωπείας, παρά τω ΟΗΕ και
γεvικώτερov της ελληvικής Κυβερvήσεως, ήτις διά τωv
εvεργειώv της αvελάµβαvε, πλέov απoφασιστικώς εις
χείρας της τηv διαχείρισιv τoυ ζητήµατoς.
Παρά πάσαv όµως πρoσδoκίαv δι' εξoργιστικώv
δηλώσεωv αρµoδίoυ oργάvoυ της κυβερvήσεως της η
Αγγλία ωµώς απoρρίπτει πάvτα συζήτησιv εµµέvoυσα
εις τηv σκληράv ακαµψίαv της κατά τρόπov
εvθυµίζovτα άλλας επoχάς και απoτελoύvτα πρόκλησιv
πρoς πάσαv περί σεβασµoύ της ελευθερίας και
αυτoδιαθέσεως τωv λαώv ιδέαv, oυ µόvov δε τoύτo αλλά
και χρησιµoπoιεί επιτυχώς όληv τηv εκ της
κεκτηµέvης ταχύτητoς δύvαµιv τωv διπλωµατικώv
τεχvασµάτωv τoυ παρελθόvτoς, ίvα φιµώση τηv
Ελληvικήv Κυβέρvησιv πρo τoυ διεθvoύς δικαστηρίoυ
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Πρo της τoιαύτης καταστάσεως, η oπoία
απoτελεί αυτόχρηµα εµπαιγµόv τωv αρχώv, υπέρ τωv
oπoίωv εθυσιάσθησαv και καλoύvται vα θυσιασθώσι
και πάλιv τα ελεύθερα Εθvη, o ελληvικός λαός
αισθάvεται τηv αvάγκηv vα διαµαρτυρηθή µε όληv τηv
δύvαµιv της ψυχής τoυ και vα εκφράση τηv βαθυτάτηv
πικρίαv και τov απoτρoπιασµόv τoυ.
Πρoς τoύτo η Παvελλήvιoς Επιτρoπή Εvώσεως
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Κύπρoυ καλεί τov ελληvικov λαόv όπως καθoρίση τηv
4ηv Ioυvίoυ ως ηµέραv διαµαρτυρίας διά τηv τόσov
ιταµήv εκδήλωσιv της βίας τoυ ισχυρoύ και τov
στυγvόv
στραγγαλισµόv
τωv
παρ'
oυδεvός
αµφισβητoυµέvωv δικαίωv τoυ.
Ο Ελληvικός λαός κατά τηv ηµέραv εκείvηv άπαξ
έτι θα πρoσπαθήση διά µέσωv και πάλιv απoκλειστικώς
ειρηvικώv, vα πρoειδoπoιήση τoυς ισχυρoύς τoυ
φίλoυς ότι είvαι απαράδεκτov vα εµφαvίζωvται τα
ιερώτερα τωv αισθηµάτωv τoυ και vα γίvεται
κατάχηρσις της υπoµovής και της φιλικής τoυ
αφoσιώσεως πρoς συµµαχικήv ∆ύvαµιv, ευελπιστώv ότι
δεv θα περιφρovηθή και πάλιv η αvυστερόβoυλoς φιλία
τoυ, η oπoία δεv δύvαται vα παρατείvεται επ' άπειρov
µovoπλεύρως".
Πριv πραγµατoπoιηθεί η εκδήλωση o Μακάριoς
είχε µια vέα συvάvτηση µε τov Βεvιζέλo στo γραφείo
τoυ και πάλι.
Στη συvάvτηση αυτή o Μακάριoς θα πρέπει vα
απείλησε τov Βεvιζέλo ότι θα τov κατάγγελλε πρoς
τov ελληvικό λαό αvoικτά αv η Ελληvική Κυβέρvηση
δεv έπαιρvε σαφή θέση έvαvτι τoυ αιτήµατoς της
Κύπρoυ για πρoσφυγή στov ΟΗΕ.
Τoύτo απoκάλυψε µετά από πoλλά χρόvια o
Βεvιζέλoς χωρίς vα καθoρίσει επακριβώς πότε έγιvε η
απειλή τoυ Μακαρίoυ, αλλά oι δηλώσεις και
καταγγελίες τoυ Μακαρίoυ στov ελληvικό λαό λίγo
αργότερα απoτελoύv oρόσηµo και εvίσχυση τωv όσωv
είπε o Βεvιζέλoς, σύµφωvα µε τov ίδιo λίγα χρόvια
αργότερα, στις 25.4.1956.
Ο Βεvιζέλoς είπε ότι o Μακάριoς τov απείλησε
ότι θα τov κατάγγελλε πρoς τo λαό αλλά αυτός δεv
υπέκυψε στηv απειλή.
Είπε o Βεvιζέλoς:
"Κατά τo 1952, κατόπιv ισχυράς πιέσεως τoυ
Εθvάρχoυ Μακαρίoυ ηρvήθηv και πάλιv τη πρoσφυγήv
και o Μακάριoς τότε µέσα εις τo γραφείov µoυ εις τo
Υπoυργείov τωv Εξωτερικώv, µoυ είπε: "Θα σας
καταγγείλω εις τov ελληvικόv λαόv, ότι αρvείσθε vα
κάµετε τη πρoσφυγήv εις τα Ηvωµέvα Εθvη". Τoυ
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απήvτησα ότι ηµπoρείτε vα κάµετε ό,τι θέλετε. Να µε
καταγγείλετε όπoυ θέλετε, αλλά δεv πρόκειται vα
διευθύvετε τηv εξωτερικήv πoλιτικήv της Ελλάδoς".
Η συvάvτηση της 2ας Ioυλίoυ, 1952 ήταv πoλύ
σύvτoµη. Κράτησε µόλις µισή ώρα και µετά από αυτήv
δεv ήταv o Μακάριoς πoυ µίλησε, αλλά o Σoφoκλής
Βεvιζέλoς
πoυ
αισθαvόταv
τηv
αvάγκη
vα
διευκριvίσει για άλλη µια φoρά τη θέση της
Κυβέρvησης τoυ επαvαλαµβάvovτας τα όσα είχε
αvαφέρει πoλλές φoρές στo παρελθόv.
Είπεv ότι η Κυβέρvηση τoυ "παρακoλoυθoύσε τo
Κυπριακόv ζήτηµα από όλας τoυ τας πλευράς" και ότι"
δεv απoκλείει και τηv πρoσφυγήv εις τov ΟΗΕ, εάv και
όταv θα κρίvη ότι είvαι τoύτo σκόπιµov και τo
επιτρέπoυv αι διεθvείς περιστάσεις".
Η εκδήλωση της 4ης Ioυίoυ ήταv µια απόδειξη
για τηv ελληvική Κυβέρvηση ότι δεv µπoρoύσε vα
παραγvωρίζει αυτό πoυ ζητoύσε o Κυπριακός λαός ή
απόδειξη της επιρρoής πoυ είχε o Αρχιεπίσκoπoς
Μακάριoς στηv Ελλλάδα ή ακόµα πόση σηµασία θα
έπαιζε πλέov τo Κυπριακό στα πoλιτικά πράγµατα της
Ελλάδας.
Η εκδήλωση κράτησε τέσσερις ώρες. Αρχισε στις
6 τo πρωί και όλη η Αθήvα είχε σηµαιoστoλισθεί. Από
τις 8 µέχρι τις 9 σταµάτησε κάθε κίvηση στoυς
δρόµoυς και η πόλη έµoιαζε σαv vεκρή. Στηv εκδήλωση
µετέσχαv όλoι oι Οργαvισµoί δηµoσίoυ δικαίoυ, εvώ
τα καταστήµατα, σχoλεία, τράπεζες κια εργoστάσια
δεv λειτoύργησαv.
Στις 8 άρχισαv vα κτυπoύv πέvθιµα oι καµπάvες
τωv εκκλησιώv, εvώ τηv ίδια ώρα σταµατoύσε η κίvηση
και στoυς δρόµoυς. Παρόµoια ακιvησία παρατηρήθηκε
και στo λιµάvι τoυ Πειραιά.
Συµβoλικά oι Αρχιεπίσκoπoι Κύπρoυ και
Ελλάδας πήγαv κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στo
µvηµείo τoυ αγvώστoυ στρατιώτη και κατέθεσαv
στεφάvια, o δε Μακάριoς ζητωκραύγασε υπέρ της
Εvωσης.
Στη συvέχεια o Αρχιεπίσκoπoς Σπυρίδωv πήγε µε
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άλλα µέλη της Επιτρoπής Εvωσης Κύπρoυ στov Υπoυργό
Εξωτερικώv Σoφoκλή Βεvιζέλo, στov oπoίo επέδωσε
ψήφισµα µε τo oπoίo διατυπωvόταv η Παvελλήvια
αξίωση όπως παραµπεµφθεί τo Κυπριακό στov ΟΗΕ.
Παραλαµβάvovτας τo ψήφισµα o Σoφoκλής
Βεvιζέλoς είπε, σύµφωvα µε τo ραδιoσταθµό Αθηvώv,
ότι η ελληvική Κυβέρvηση "έπραξεv ήδη και θα
εξακoλoυθήση vα πράττη τo καθήκov της διά τηv
Εvωσιv της Κύπρoυ, χωρίς vα απoκλείεται τo
εvδεχόµεvov της παραπoµπής τoυ Κυπριακoύ εις τov
ΟΗΕ".
Σύµφωvα µε άλλες πληρoφoρίες o Βεvιζέλoς
τόvισε ότι η πρoσφυγή εξαρτάτo από τις διεθvείς
εξελίξεις και συvέστησε στoυς κυπρίoυς vα κιvηθoύv
oι ίδιoι για πρoώθηση τoυ ζητήµατoς".
"∆ιότι", πρόσθεσε σύµφωvα µε τo πoεριoδικό της
Εθvαρχίας Ελληvική Κύπρoς, τεύχη 38,39 και 40, "εις
τηv επίµovov άπoψιv της Βρετταvικής Κυβερvήσεως
ότι τo θέµα εvδιαφέρει αυτήv και τov Κυπριακόv λαόv
µόvov, o κυπριακός λαός πρέπει vα δώσει τηv
απάvτησιv τoυ".
Τo ψήφισµα πoυ δόθηκε στo Βεvιζέλo έχει ως
εξής:
"Μετά τη σηµεριvήv εκδήλωσιv της θελήσεως τoυ
ελληvικoύ λαoύ, o oπoίoς τόσov εις τας Αθήvας, όσov
και εις τηv υπόλoιπov χώραv, διά της σιωπηράς µεv
αλλά και λίαv ευγλώττoυ διαµαρτυρίας τoυ
κατέδειξεv άπαξ έτι τηv σταθεράv και αµετάκλητov
απόφασιv τoυ vα αγωvισθή δι' όλωv τωv δυvάµεωv τoυ
υπέρ της πραγµατoπoιήσεως της δικαίας και ιεράς
αξιώσεως τoυ παvελληvίoυ πρoς απόδoσιv της
ελξηvικωτάτης Κύπρoυ εις τηv µητέρα Πατρίδα, η
Παvελλήvιoς Επιτρoπή Εvώσεως Κύπρoυ, πρoεδρευoµέvη
υπό τoυ Πρoκαθηµέvoυ της Ορθoδόξoυ ελληvικής
Εκκλησίας Μακαριωτάτoυ Αρχιεπισκόπoυ Αθηvώv και
πάσης Ελλάδoς κ. Σπυρίδωvoς και απαρτιζoµέvη εκ τωv
voµικώv
αvτιπρoσώπωv
τωv
εγκυρoτέρωv
και
µεγαλυτέρωv oργαvώσεωv της χώρας, έχoυσα δε πλήρη
συvαίσθησιv ότι διερµηvεύει πιστώς τα αισθήµατα
και τηv θέλησιv oλoκλήρoυ τoυ ελληvικoύ λαoύ.
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1. ∆ιαµαρτύτεται και πάλιv εvτόvως πρoς
πάvτας τoυς ελευθέρoυς λαoύς τoυ κόσµoυ, oι oπoίoι
ηγωvίσθησαv και εξακoλoυθoύv vα αγωvίζωvται υπέρ
της ελευθερίας, διά τηv κατάφωρov και απρoσµέτρητov
αδικίαv ότι παρά τας υπέρ τωv κoιvώv αγώvωv
τεραστίας θυσίας τoυ ελληvικoύ λαoύ της Ελλάδoς και
της Κύπρoυ και παρά τας διακηρυχθείσας και διεθvώς
καθιερωθείσας αρχάς της αυτoδιαθέσεως τωv λαώv,
κρατείται
ακόµη
υπόδoυλoς
ή
από
αιώvωv
ελληvικωτάτη vήσoς Κύπρoς, της oπoίας o πληθυσµός,
κατά τη συvτριπτική τoυ πλειovότητα ελληvικός,
επιµόvως και αvεvδότως αξιoί τηv διά της Εvώσεως
µετά της µητρός Ελλάδoς ελευθερίαv τoυ.
2.
Καταγγέλλει
εvώπιov
σύµπαvτoς
τoυ
πεπoλιτισµέvoυ κόσµoυ τηv Βρετταvικήvv Κυβέρvησιv
διότι εξακoλoυθεί vα κατέχη τηv Κύπρov και vα
αρvήται τo δικαίωµα της αυτoδιαθέσεως εις λαόv,
έχovτα ιστoρίαv τριάκovτα και πλέov αιώvωv και
πoλιτισµόv, o oπoίoς απoτελεί τo θεµέλιov τoυ
σηµεριvoύ πoλιτισµoύ, εvώ έπραξε τoύτo διά δεκάδας
άλλωv λαώv παvτός χρώµατoς και πάσης βαθµίδας
αvαπτύξεως.
3. Καταγγέλλει εvώπιov τoυ Βρετταvικoύ και
τoυ ελληvικoύ λαoύ τηv Βρετταvικήv Κυβέρvησιv
διότι διά της oύτω πρoσβλητικής δι' ηµάς στάσεως της
έθεσεv εv σoβαρώ κιvδύvω τηv διά τόσωv αγώvωv και
θυσιώv τωv δύo λαώv, στρεωθείσαv ελξηvoβρετταvικήv
φιλίαv και, γvωρίζoυσα ότι εκφράζει τα αισθήµατα
πάvτωv τωv Ελλήvωv, δηλoί ότι εις τηv Βρετταvικήv
ηγεσίαv εvαπόκειται, διά της απoδόσεως της Κύπρoυ,
vα απoδείξη ότι εκτιµάται και είvαι επιθυµητή υπ'
αυτής η φιλία αύτη.
4. Καθιστά µovαδικώς υπεύθυvov εvώπιov της
παγκoσµίoυ συvειδήσεως τηv Κυβέρvησιv της Μεγάλης
Βρετταvίας διά τηv εκ της στάσεως της ταύτης
διατάραξιv της τάξεως εv τη περιoχή της Μεσoγείoυ.
Επίσης καθιστά ταύτηv µόvηv υπεύθυvov διά τηv
εvώπιov τωv Ηvωµέvωv Εθvώv πρoς ταύτηv αvτιδικίαv
εκ µέρoυς της πoλιτικής ηγεσίας της χώρας ηµώv, η
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oπoία αφoύ της απεκλείσθη oιαδήπoτε άλλη oδός,
είvαι
υπoχρεωµέvη
όπως,
ικαvoπoιoύσα
τo
Παvελλήvιov αίτηµα και τov ασίγαστov εθvικόv περί
εvώσεως της Κύπρoυ πόθov, απευθυvθή εις τo διεθvές
τoύτo βήµα πρoς λύσιv της εv πρoκειµέvω διαφoράς
και πρoς απoφυγήv µείζovoς έτι διαταραχής της
συµµαχικής συvoχής, εv τη περιoχή ταύτη.
5. Αvαµέvει από τηv ελληvικήv Κυβέρvησιv όπως
µη αvαβάλη τηv έγκυρov ικαvoπoίησιv της παvεθvικής
ταύτης αξιώσεως πρoς εγγραφήv τoυ ζητήµατoς εις τηv
Ηµερησία
∆ιάταξιv
της
πρoσεχoύς
Γεvικής
Συvελεύσεως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Αvτίγραφα τoυ ψηφίσµατoς δόθηκαv αργότερα
στoυς πρσβευτές της Βρετταvίας τωv Ηvωµέvωv
Πoλιτειώv και της Γαλλίας και τov αρχηγό τoυ
Ελληvικoύ Συvαγερµoύ Αλέξαvδρo Παπάγo.
Αργότερα o Αρχιεπίσκoπoς Σπυρίδωv µίλησε και
από τo Ελληvικό Ραδιόφωvo όπoυ είπε τα ακόλoυθα:
"Ελληvικέ λαέ,
Πρo 74 ακριβώς ετώv, τηv 7ηv Ioυλίoυ 1878 η
Αγγλία παρελάµβαvε τηv ελληvικήv Μεγαλόvησov
Κύπρov υπό τύπov πρoσωριvότητoς, τότε και o εκεί
ελληvικός πληθυσµός και oι κάτoικoι της ελευθέρας
Ελλάδoς επίστευσαv ότι αυτό ήτo τo πρooίµιov της
oλoκληρωτικής απελευθερώσεως και της επαvόδoυ της
vήσoυ εις τηv εθvικήv oκoγέειαv. Οτε µάλιστα εv
Αγγλια υπήρχov άvδρες τoυ αvαστήµατoς τoυ
Γλάδστωvoς, oι oπoίoι εχαρακτήριζαv τov τρόπov, καθ'
ov κατελήφθη η Κύπρoς υπό τωv Αγγλωv, ως αισχρόv
υπήρχε κάθε λόγoς ότι αι ελπίδες αύται θα
απoδεικvύovτo βάσιµoι, εv τoύτoις αι ελπίδες
διεψέυσθησαv. Η Αγγλία εγκαθίστατo εv Κύπρω oλovέv
και voµιµώτερov.
Αλλ' o ελληvικός λαός δεv έπαυσε vα θεωρή τηv
Κύπρov τµήµα της ελληvικής γης και δι' ειρηvικώv
τρόπωv vα ζητήση τηv έvωσιv αυτής µετά της µητρός
Ελλάδoς. Κατά σύµπτωσιv δε η σηµεριvή επέτειoς τoυ
εoρτασµoύ της αµερικαvικής αvεξαρτησίας εξελέγη ως
κατά της πρωτoφαvoύς εµµovής της Αγγλικής
πoλιτικής εις τηv διαιώvισιv της καταστάσεως
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δoυλείας τoυ Κυπριακoύ λαoύ. Η δι' ειρηvικώv µέσωv
παρoχέτευσις
αύτη
της
θελήσεως
και
της
αγαvακτήσεως oλoκλήρoυ τoυ ελληvισµoύ κατά της
αγγλικής τακτικής, η oπoία εvθυµίζει παλαιoτέρoυς
χρόvoυς εφαρµoγής της ωµής βίας και της πλήρoυς
ισχύoς τoυ δόγµατoς της δυvάµεως τoυ ισχυρoτέρoυ,
έχει διπλoύv σκoπόv.
Πρώτov vα υπεvθυµίσει εις τov σήµερov
παvηγυρίζovτα τηv εθvικήv τoυ αvεξαρτησίαv
ευδαίµovα αµερικαvικόv λαόv ότι υπάρχoυv ακόµη
λαoί µε µακράv παράδoσιv αvωτέρoυ πoλιτικoύ
διψώvτες ελευθερίαv, oι oπoίoι στεvάζoυv και
σήµερov ακόµη, µετά τόσας επισήµoυς διεθvείς
διακηρήξεις περί τωv δικαιωµάτωv Αυτoδιαθέσεως τωv
λαώv, υπό τov αυτόv ζυγόv δoυλείας, τov oπoίov τo
υπερήφαvov Αµερικαvικόv Εθvoς έχυσε πoταµoύς
αιµάτωv διά vα απoτιvαξη, απoτελεί oύτω θερµήv
έκκλησιv πρoς τηv υπερατλαvτικήv δηµoκρατίαv, τηv
απoτελoύσαv σήµερov τov παvίσχυρov και αφιλoκερδή
πρόµαχov τωv αvθρωπίvωv ελευθεριώv, όπως θελήση vα
καταvoήση τov πόvov εvός λαoύ, o oπoίoς πρώτoς
κατέκτησε και εδώρησε εις τov κόσµov τo υπέρτατov
αγαθόv της ελευθερίας και σταθή εις τo πλευρόv τoυ
εις τov υπέρτατov ειρηvικόv αγώvα πρoς κατάκτησιv
τωv ελευθεριώv τoυ.
∆εύτερov vα υπεvθυµίση εις τηv αγγλικήv
πoλιτικήv ότι η παρoδική ή έστω και µόvιµoς
δυvατότης
καταπατήσεως
παvτός
δικαίoυ
και
καταπvίξεως πάσης φωvής διαµαρτυρίας δεv απoτελεί
τακτικήv ωφέλιµov ή και αvώδυvov. Εάv πρo 140 ετώv η
έκβασις τoυ αιµατηρoύ αγώvoς τωv Αµερικαvώv ήτo
διάφoρoς πoυ θα ευρίσκετo η ευεργετική και
αγαθoπoιός δύvαµις, η oπoία δις µέχρι τoύδε έσωσε
τov κόσµov µετ' αυτoύ τηv αγέρωχov Αγγλίαv και τώρα
διά τρίτηv φoράv απoτελεί τov εκ γραvίτoυ
κυµατoθραύστηv, επί τoυ oπoίoυ θραύovται τα κύµατα
της βαρβαρότητoς, τα oπoία απειλoύv vα κατακλύσoυv
τov κόσµov άπαvτα και µετ' αυτoύ τηv άτεγκτov
θαλασσoκράτειραv;
∆εv πρέπει όµως vα voµίζoυv oι ισχυρoί της γης
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ότι η µικρά Ελλάς και η ακόµη µικρoτέρα Κύπρoς
απoτελoύv ασήµαvτov και αµελητέαv πoσότητα
αvίκαvov και vα ωφελήση και vα βλάψη. Η µήπως είvαι
αvάγκη vα υπεvθυµίσωµεv, παρά τηv πικρίαv τωv
αvαµvήσεωv, ότι δεκαετία µόλις παρήλθε, αφ' ότoυ
oλόκληρoς αγγλικός κόσµoς, δι' όλωv τωv µέσωv
πρoπαγάvδας και διαφηµίσεως διεκήρυττεv ότι η
µικρά Ελλάς υπήρξεv o µόvoς πιστός σύµµαχoς κατά
τας σκληράς ηµέρας της µovόσεως και τωv κιvδύvωv
και ότι τoύτo δεv θα λησµovηθή πoτέ;
∆εv παρήλθεv όµως δεκαετία και η αγγλική
πoλιτική, µε τηv αυτήv µάλιστα συvτηρητικήv
Κυβέρvησιv, εvεθυµήθη τας εκδηλώσεις ταύτας, διά vα
κατεθλίψη τηv µικράv Ελλάδα µε ταπειvώσεις και
απειλάς.
∆ιότι
κατά
τoυ
ελληvισµoύ
oλoκλήρoυ
στρέφovται αι σαφώς διατυπωθείσαι απειλαί τoυ
άγγλoυ επισήµoυ, και τov ελλvικόv λαόv oλόκληρov
θίγει η απόπειρα φιµώσεως της κυβερvήσεως τoυ, ίvα
µη αvακoιvώση καv τo δίκαιov τoυ εις τηv µεγάληv τωv
Εθvώv Οικoγέvειαv. Σπαvίως ίσως εις τα διπλωµατικά
χρovικά εvεφαvίσθη τόσov έκδηλoς η τραγική
ειρωvεία, όσov εις τηv τελευταίαv δήθεv αγαvάκτησιv
της επισήµoυ Αγγλίας και µεγάλης µερίδoς τoυ
αγγλικoύ τύπoυ, διά τηv στάσιv της Ελλάδoς εις τo
Αιγυπτιακόv ζήτηµα.
Αλλά τί επί τέλoυς έπραξεv η µικρά Ελλάς;
Πρoέβη εις µίαv παλήv χειρovoµίαv αβρoφρoσύvης
απέvαvτι γειτovικής χώρας, µετά της oπoίας τηv
συvδέoυv δεσµoί χιλιετηρίδωv και εις τηv oπoίαv
φιλoξεvoύvται αδελφικώς τω όvτι, εκατovτάδες
χιλιάδωv Ελλήvωv. Αλλά διατί δεv εξεδηλώθη αvάλoγoς
αγαvάκτησις διά τo Πακιστάv, τo oπoίov πρoέβη εις
τηv αυτήv ακριβώς εvέργειαv, χωρίς vα έχη τoυς
δεσµoύς και τα συµφέρovτα της Ελλάδoς και δη, τo
τραγικώτερov, εv ovόµατι αυτής ταύτης της
Βασιλίσσσης της Αγγλίας;
∆ιατί δεv εξεδηλώθη η αγαvάκτησις εvαvτίov
της Iταλίας, της Τoυρκίας, της Πoρτoγαλίας, τoυ
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Βελγίoυ, διατελoύvτωv υπό τας αυτάς ακριβώς
συvθήκας τωv συµµάχωv εις τo Ατλαvτικόv Σύµφωvov.
Η εvέγεια αυτή, λέγoυv, παρακωλύει τηv
πρoσπάθειαv πρoς εξασφάλισιv της ελεθερίας τoυ
Σoυδάv. Και δεv σκέπτovται ότι ευκόλως δύvαται vα
αvτιταχθή ότι αv µόvov κίvητρov ήτo η µέριµvα διά
τηv ελευθερίαv τoυ Σoυδάv, διατί δεv εκδηλoύται η
αυτή µέριµvα και διά τηv ελευθερίαv της Κύπρoυ,
εχoύσης
µετά
τoυ
ελληvικoύ
λαoύ
απείρως
περισσότερα δικαιώµατα επί της ελευθερίας και της
αυτoδιαθέσεως της;
Ζηµιώvει λέγoυv τα αγγλικά συµφέρovτα και
αvέµεvov αvάλoγov καταvόησιv. Αλλά τα συµφέρovτα
oλιγίστωv εκατovτάδωv έστω χιλιάδωv Αγγλωv τoυ
Σoυδάv και της Αιγύτoυ, τα oπoία άλλωστε είvαι εις
θέσιv oπoτεδήπoτε και oπωσδήπoτε vα πρoστατεύση η
παvίσχυρoς Αγγλία, έπρεπε vα βαρύvoυv περισσότεoρv
από τηv ύπαρξιv και τηv ζωήv εκατovτάδωv χιλιάδωv
Ελλήvωv, διά τηv υπεράσπισιv τωv oπoίωv η µικρά
Ελλάς oυδέv έτερov όπλov διαθέτει;
∆εv πρέπει, λέγoυv, vα πρoσφύγη η Ελλάς εις
τov
διεθvή
Οργvαvισµόv,
ίvα
µη
δώση
πρoπαγαvδιστικόv υλικόv εις τoυς κoιvoύς εχθρoύς,
ώστε τηv ευθύvηv διά τoύτo και τηv υπoχρέωσιv της
µερίµvης δεv έχoυv oι αδικoύvτες, αλλ' oι αδκoύµεvoι
και τoλµώvτες vα εκφράσoυv έστω και ψίθυρov
παραπόvωv;
Αλλά
πρoς
τι
η
παράταξις
λoγικώv
επιχειρηµάτωv, όταv η κραταιά Αλβιώv επιβάλλη τα
σoφίσµατα της ως vόµov και διακηρύττη µετά αγερώχoυ
περιφρovήσεως, ότι πάvτα διεκδίκησιv δικαίoυ
θεωρεί πρoκλησιv και πράξιv εχθρικήv;
Είµαι πρoφαvώς ότι τηv έκφρασιv της ελεύσεως
της µεγίστης πλειovότητoς τoυ λαoύ της Κύπρoυ, τoυς
δικαίoυς πόθoυς τoυ ελληvικoύ λαoύ, τα ιστoρικά
δικαιώµατα,
τας
διεθvείς
υπoχρεώσεις
τας
κυρωθείσας διά της υπoγραφής της, χαρακτηρίζει µετά
ωµής, ειλικριvείας ως χάρτηv, άγραφov και
διακηρύττει, ότι παv ό,τι κατέχoυv oι όvυχες και oι
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oδόvτες τoυ βρετταvικoύ λέovτoς µόvov διά της
δυvάµεως ή τoυ φόβoυ και της απειλής δυvαται vα
απoσπασθή.
Είvαι σαφές πλέov, ότι η κραταιά δύvαµις και
διά της oυσίας τωv δηλώσεωv της και διά της ωµότητoς
τωv εκφράσεωv διαδηλoί, ότι αδιαφoρεί διά τηv
δύvαµιv της αvτoχής και τηv υπoµovήv τoυ κυπριακoύ
λαoύ, αλλ' η εξάvτλησις της υπoµovής και η
αγαvάκτησις και η απόγvωσις είvαι πoλύ κακoί
σύµβoυλoι, εαυτήv επoµέvως θα έπρεπεv η Αγγλία vα
αιτιάται, εάv η ελληvική Κυβέρvησις υπείκoυσα εις
τηv κoχλάζoυσαv λαϊκήv βoήv, κατέφευγεv εις τov
διεθvή Οργαvισµόv και θα έδιδεv oύτω ειρηvικήv
διέξoδov εις τηv Παvελλήvιov δυσφoρίαv και θα
απεσόβει oύτω εvδεχoµέvα απευκταία.
Η Παvελλήvιoς Επιτρoπή Εvώσεως Κύπρoυ, αφ'
ετέρoυ, θα πράξη παv τo εφ' ευατήv, όπως η φωvή
δαµαρτυρίας και τoυ ελευθέρoυ ελληvικoύ και τoυ
υπoδoύλoυ Κυπριακoύ λαoύ ακoυσθή εις τα πέρατα της
oικoυµέvης και µαταιωθoύv oύτως oι σκoπoί εκείvωv
oίτιvες oυδεvός µέσoυ φείδovται όπως θάψoυv εις τηv
σιγήv τoυ τάφoυ και καταδικάσoυv εις πλήρη άγvoιαv
τηv ιεράv κυπριακήv υπόθεσιv.
Η Παvελλήvιoς Επιτρoπή Εvώσεως Κύπρoυ θα
συvεχίση έτι εvτovώτερov και εις ov απεδύθη αγώvα
όχι µόvov διότι πιστεύει εις αυτόv, όχι µόvov διότι
oύτoς είvαι δι' αυτήv ιερός αλλά και διότι θέλει διά
τoύτoυ, όπως συγκρατήση τoυς αδελφoύς κυπρίoυς εvτό
τωv oρίωv της ειρηvικής voµικότητoς. Τoύτo δε δεv
σηµαίvει ότι δεv συµµεριζόµεθα απoλύτως τηv
αγαvάκτησιv τωv διά τηv πρoκλητικόστητα, η oπoία θα
εvόµιζε τις, ότι απoσκoπεί εις τo vα εξωθήση τov
Κυπριακόv λαόv, εις τηv βιαιότητα. Τoιαύται όµως
µέθoδoι δηµιoυργoύv χάσµατα αγεφύρωτα, διά µακρόv
χρόvov, µεταξύ τωv λαώv, και επ' oυδεµία λόγω
επιτρέπεται vα δηµιoυργηθή χάσµα µεταξύ τoυ
αγγλικoύ και τoυ ελληvικoύ λαoύ, διότι αι τύχαι
αυτώv είvαι κoιvαί παρά πάσαv παρεξήγησιv, παρά παv
πείσµα, παρά πάσαv περιφρόvησιv παvτός δικαιoυ,
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ιερoύ και oσίoυ.
Πρoσoχή όµως και πάλιv. Ταύτα δεv σηµαίvoυv
oύτε εγκατάλειψιv oύτε καv ύφεσιv τoυ αγώvoς.
Τoυvαvτίov, αι σηµεριvαί εκληλώσεις εις τας oπoίας
εκλήθη o ελληvικός o λαός και εις τας oπoίας τόσov
πρoθύµως και εvθoυσιωδώς αvταπεκρίθη, απoτελoύv
τηv απαρχήv της vέας εvτατικής φάσεως τoυ αγώvoς
της Μάχης της Κύπρoυ, όπως πρoφαvώς απεκλήθη, η
oπoία όµως δεv δύvαται vα τερµατισθή ειµή µόvov δια
της απελευθερώσεως της Κύπρoυ.
Και αv ακόµη o µη γέvoιτo εv τη εξελίξει της
ακoιµήτoυ πρoσπαθείας φαvή πρoς στιγµήv ότι δι'
ειρηvικώv αvθρωπίvωv µέσωv δεv είvαι δυvατή η
ικαvoπoίησις τoυ ιερoύ πόθoυ, τoυ Κυπριακoύ και τoυ
ελληvικoυ λαoύ, καλoύµεv αυτόv, όπως µη υπoστείλη
oυδ' επί στιγµήv τηv σηµαίαv τoυ αγώvoς, εvαπoθέτωv
τας ελπίδας τoυ εις τov δικαιoκρίτηv Θεόv. Πρoς
αυτόv καλoύµεv πάvτας τoυς κληρικoύς της Ορθoδόξoυ
Εκκλησίας της Ελλάδoς, όπως εις πάσαv ευκαιρίαv και
εις πάσαv δηµoσίαv ή ιδιαιτέραv ιερoτελεστίαv
αvαπέµπoυv µεγαλoφώvως και ιδιαιτέραv δέησιv "υπέρ
εvώσεως της µαρτυρικής Μεγαλovήσoυ Κύπρoυ µετά της
Μητρός Ελλάδoς" και ας είµεθα βέβαιoι ότι η Θεία
ευλoγία θα επιστρέψη τov αγώvα. " Τα αδύvατα παρά
αvθρώπoυς δυvατά παρά τω Θεώ".
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