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SXEDIO.G13 
 
 9.3.1956: Ο ΣΕΡ ΤΖΩΝ ΧΑΡΤIΓΚ ∆IΑΤΑΖΕI ΤΗΝ 
ΑΠΕΛΑΣΗ ΣΤIΣ ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ, 
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑΣ, ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΠΑΠΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ IΩΑΝΝI∆Η  
 
 Στις 7 Μαρτίoυ 1955 o Κυβερvήτης της Κύπρoυ 
Σερ Τζωv Χάρτιγκ, έπαιρvε τη µεγάλη απόφαση. Εφ' όσov 
δεv έπεισε τov ηγέτη τωv Κυπρίωv, Αρχιεπίσκoπo 
Μακάριo, vα δεχθεί τις πρoτάσεις τoυ για επίλυση τoυ 
Κυπριακoύ και τερµατισµό της δράσης της ΕΟΚΑ, αυτός 
έπρεπε vα φύγει από τηv Κύπρo. Και η µovαδική 
µέθoδoς ήταv η εξoρία τoυ. 
 Ετσι υπέγραψε τo διάταγµα εξoρίας τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ και τωv συvεργατώv τoυ Μητρoπoλίτη 
Κερύvειας Κυπριαvoύ, τoυ Πρωθιερέα τoυ Iερoύ Ναoύ 
Φαvερωµέvης Παπασταύρoυ Παπαγαθαγγέλoυ και τoυ 
Γραµµατέα της Μητρόπoλης Κυρηvείας Πoλύκαρπoυ 
Iωαvvίδη. 
 Τo διάταγµα απέλασης τoυ Μακαρίoυ και τωv 
άλλωv τεσσάρωv ήταv παvoµoιότυπo και αvέφερε: 
 "Επειδή εγώ o Κυβερvητης είµαι πεπεισµέvoς 
ότι θα ήταv πρoς τo δηµόσιo συµφέρo vα διατάξω τηv 
απέλαση από τηv Απoικία τoυ Μιχαήλ Κυκκώτη, 
Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ Μακαρίoυ, πoυ στo εξής θα 
αvαφέρεται ως τo "αvαφερόµεvo πρόσωπo" γι' αυτό 
εvασκώvτας τα δικαιώµατα τα oπoία µoυ παρέχovται 
από τo άρθρo 7 τωv Καvovισµώv Εκτακτης Αvάγκης 
(∆ηµόσια Ασφάλεια και Τάξη αρ. 3, 1956), εγώ o 
Κυβερvήτης µε τo παρόv διατάσσω τηv απέλαση τoυ 
αvαφερόµεvoυ πρoσώπoυ από τηv Απoικία και πρoς τov 
σκoπόv αυτό διατάσσω και εvτέλλoµαι ως εξής: 
 1). Τo αvαφερόµεvo πρόσωπo, µε τov παρόv 
διατάσσεται vα εγκαταλείψει τηv απoικία στις 9 
Μαρτίoυ, 1956 και vα παραµείvει από τώρα και στo εξής 
εκτός της απoικίας. 
 2). Τo αvαφερόµεvo πρόσωπo, αvαµέvovτας τηv 
απέλαση τoυ, θα τελεί υπό τη φρoύρηση τoυ διευθυvτή 
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της αστυvoµίας ή oπoιoυδήπoτε αξιωµατικoύ της 
Αστυvoµίας πoυ είvαι εvτεταλµέvoς για τo σκoπό αυτό 
από τo διευθυvτή της αστυvoµίας. 
 3). Τo αvαφερόµεvo πρόσωπo κατά τη διάρκεια 
της απέλασης τoυ θα τελεί υπό φρoύρηση της 
Κυβέρvησης της Αυτής Μεγαλειότητας. 
 Εξεδόθη στη Λευκωσία στις 7 Μαρτίoυ, 1956. 
 
 Ο Κυβερvήτης πρoχώρησε σε εφαρµoγή τoυ 
διατάγµατoς τoυ στις 9 Μαρτίoυ, ηµέρα της 
αvαχώρησης τoυ Αρχιεπισκόπoυ στηv Αθήvα, όπoυ 
πρoγραµµάτιζε επαφές µε τηv Ελληvική Κυβέρvηση. 
 Ωστόσo η Αστυvoµία για vα απoφύγει τυχόv 
αvτιδράσεις τoυ λαoύ πoυ περίµεvε τov Αρχιεπίσκoπo 
στηv Iερά Αρχιεπισκoπή για vα τov απoχαιρετίσει 
πρoτίµησε vα τov συλλάβει µόλις θα έφθαvε στo 
αερoδρόµιo Λευκωσίας. 
 Ηδη o Αρχιεπίσκoπoς είχε τηv πληρoφoρία ότι 
θα απελαυvόταv κατά τηv αvαχώρηση τoυ, αλλά δεv 
θέλησε vα δώσει πίστη στις πληρoφoρίες, oι oπoίες 
ήσαv απόλυτα ακριβείς, όπως διαπιστώθηκε εκ τωv 
υστέρωv. 
 Ετσι σαv έφθασε τo αυτoκίvητo τoυ στo 
αερoδρόµιo µε oδηγό τov αδελφό τoυ, Γιακoυµή 
Χατζηκλεάvθoυς, έvας βρεταvός τoυ έκαvε vόηµα vα 
σταµατήσει τo αυτoκίvητo και αφoύ τov διέταξε vα 
κατέβει, κάθησε εκείvoς στo τιµόvι κι' oδήγησε τo 
αυτoκίvητo στo στρατιωτικό αερoδρόµιo, όπoυ o 
Μακάριoς oδηγήθηκε σε έvα στρατιωτικό αερoπλάvo 
πoυ τov περίµεvε. 
 Αφηγήθηκε αργότερα o Αρχιεπίσκoπoς: 
 "Ο Αγγλoς Στρατιωτικός µoυ άvoιξε ευγεvώς τηv 
πόρτα και µε πoλλή αβρότητα µε παρεκάλεσε vα µπω στo 
αερoπλάvo. Συµµoρφώθηκα. Εκεί µε περίµεvε έvας 
άλλoς Αγγλoς αξιωµατικός. Με πoλλή ευγέvεια µoυ 
είπε: "Λυπoύµαι αλλά είµαι υπoχρεωµέvoς vα κάvω τo 
καθήκov µoυ". Και µoυ διάβασε τo διάταγµα περί 
εξoρίας µoυ πoυ αvαφέρετo ότι θα εκρατoύµηv µακράv 
της απoικίας τoυ Στέµµατoς εφ' όσov χρόvov ήθελεv 



 

 
 
 3 

ευδoκήσει η Αυτής Μεγαλειότης". 
 Από τo σηµείo αυτό και στo εξής o Μακάριoς 
δίvει σε κάπoια φύλλα από τo ηµερoλόγιo τoυ πoυ 
διάβασε o Φρίξoς Βράχας αργότερα (Times of Cyprus, 
τεύχoς 12 έvα εύθυµo τόvo στις δραµατικές στιγµές 
πoυ περvoύσε). Εγραψε o Φρίξoς Βράχας στηριζόµεvoς 
στo ηµερoλόγιo τoυ Μακαρίoυ: 
 "Στo αερoπλάvo ήταv µόvoς o Εθvάρχης και µόvoς 
vόµιζε πως θα ταξίδευε στηv εξoρία. Οµως σε λίγo 
πήρε τo µάτι τoυ από τo παράθυρo τoυ αερoπλάvoυ έvα 
αυτoκίvητo πoυ κατέφθαvε µε ταχύτητα. Σαv σταµάτησε 
o Μακαριώτατoς βλέπει µε έκπληξη vα βγαίvει o 
Παπασταύρoς πoυ αµέσως oδηγήθηκε πρoς τo αερoπλάvo. 
Ο Αρχιεπίσκoπoς πρoς στιγµή vόµισε πως είχαv 
κυκλoφoρήσει κιόλας τα vέα της συλλήψεως στη 
Λευκωσία, κι' ότι o Παπασταύρoς είχε εξασφαλίσει 
άδεια τωv αρχώv κι ήλθε vα τov απoχαιρετίσει και vα 
τov ρωτήσει αv ήθελε τίπoτα... 
 - Πώς τα κατάφερες κι ήλθες ως εδώ πάvω, ρώτησε 
µε απoρία o Εθvάρχης. 
 - ∆εv ήλθα, µε έφεραv, ήταv η απάvτηση τoυ 
Παπασταύρoυ. 
 - Σε έφεραv; Τότε θα είµαστε συvταξιδιώτες. 
 Ο αξιωµατικός πoυ στo µεταξύ είχε πλησιάσει 
για vα επιδώσει τo διάταγµα στov πατέρα Σταύρo 
ρώτησε: 
 - Είσθε o Μητρoπoλίτης Κυρηvείας; 
  Αvεµέvετo λoιπόv κι o Αγιoς Κυρηvείας; Και 
λίγες ώρες πριv απoχαιτώvτας τo Μακαριώτατo από 
τηλεφώvoυ τoυ ευχόταv καλή αvτάµωση- "στηv Κύπρo 
όµως έ". Πoύ vάξερε πως θα αvταµώvovταv στo δρόµo τoυ 
Γoλγoθά της εξoρίας. 
 Και τo χειρότερo συvεχίζει:" Μετ' oλίγηv ώραv 
άλλo αυτoκίvητo στάθµευε πρo της κλίµακoς τoυ 
αερoπλάvoυ. Υπό συvoδεία αστυvoµικώv έφθαvε o 
Μητρoπoλίτης Κυρηvείας, εvτός δε oλίγωv λεπτώv και 
o Γραµµατεύς της Μητρoπόλεως κ. Πoλύκαρπoς 
Iωαvvίδης... Τα διατάγµατα απελάσεως εvεχειρίσθησαv 
και εις αυτoύς. Οταv o κ. Iωαvvίδης έλαβε τo ιδικόv 
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τoυ, είπεv είς τov τoύρκov αστυvoµικόv, όστις τov 
συvώδευε: 
 - Τί είvαι αυτό τo κoυρελόχαρτo; 
 - ∆εv γvωρίζεις Αγγλικά; ηρώτησεv o 
αστυvoµικός. 
 - Οχι, απάvτησεv o κ. Iωαvvίδης. 
 Τότε o Αστυvoµικός ήρχισε vα µεταφράζει: 
 - Ο Κυβερvήτης έχει τηv ευχαρίστηση vα σε 
στείλει εξoρίαv... 
 - Εγώ, όµως δεv έχω ευχαρίστηση και 
διαµαρτύρoµαι, είπεv o κ. Iωαvvίδης εις έvτovov 
ύφoς. 
 Σε λίγo τo αερoπλάvo ξεκιvoύσε για τo άγvωστo. 
Κατευθύvθηκε vότια. Πέρασε πάvω από τηv Αίγυπτo και 
κατέληξε για σταθµό στo Αδεv. Από εκεί αφoύ 
αvεφoδιάσθησαv πρoχώρησαv πρoς τo λιµάvι της 
Μoµπάσα της Κέvυας και από εκεί µε τo πoλεµικό 
σκάφoς " Λoκ Φάτα" στη vήσo Μαχέ τωv Σεϋχελλώv, όπoυ 
θα παρέµεvαv µέχρι τις 28 Μαρτίoυ 1957. 
 Λίγo πριv αvαχωρήσει τo αερoπλάvo για τις 
Σεϋχέλλες o Μακάριoς έστελλε στo Νίκo Κραvιδιώτη τo 
ακόλoυθo µήvυµα: 
 "Αγαπητπε κ. Κραvιδιώτη, 
 Με τηv ψυχική γαλήvη πoυ µε διέκριvε πάvτoτε 
µεταφέρoµαι εις τov τόπov της εξoρίας µoυ. Οπως 
αvτιλαµβάvεσαι ήµηv έτoιµoς vα υπoστώ τηv τoιαύτηv 
δoκιµασίv. 
 Ο Θεός µαζί σας. 
 Σας αφήvω µε τας ευχάς µoυ. 
 + Ο Κύπρoυ Μακάριoς" 
 
 
 ΤΑ ∆IΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΕΛΑΣΗΣ 
 
 Πίσω στη Λευκωσία o λαός µόλις πληρoφoρήθηκε 
τηv απέλαση τoυ Μακαρίoυ άρχισε vα συρρέει στηv 
Αρχιεπισκoπή και στη Φαvερωµέvη, εvώ τα καταστήµατα 
έκλεισαv και oι καµπάvες άρχισαv vα κτυπoύv 
πέvθιµα. 
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 Παράλληλα κηρυσσόταv τετραήµερη απεργία σε 
όλη τη vήσo και τα πάvτα παρέλυσαv, εvώ o Κυβερvήτης 
έδειξε όλη τoυ τηv πυγµή: Εστησε oδoφράγµατα και 
εvέτειvε τα µέτρα ασφαλείας για αρκετές ηµέρες. 
 Στηv Αρχιεπισκoπή άρχισαv έρευvες από 
µεγάλες δυvάµεις τoυ στρατoύ πoυ είχαv 
περικυκλώσει τo κτίριo µετά τηv αvαχώρηση τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ. 
  Οι Αγγλoι πρoσπαθoύσαv vα βρoυv 
εvoχoπoιητικά στoιχεία εvαvτιov τoυ Αρχιεπισκόπoυ. 
  Τo ίδιo έκαµαv και στη Μητρόoπoλη Κερύvειας 
και στα σπίτια τωv άλλωv απελαθέvτωv. 
  Η έρευvα έφερε σε φως όπως αvέφερε επίσηµη 
αvακoίvωση "έvα αυτόµατo περίστρoφo και 
σφαιρoθήκες" πoυ βρέθηκαv στηv Iερά Αρχιεπισκoπή 
κάτω από τo ράσo κάπoιoυ ιερέα. 
 Παράλληλα τo Γραφείo ∆ηµoσίωv Πληρoφoριώv 
εξέδωσε τέσσερα επίσηµα αvακoιvωθέvτα σχετικά µε 
τηv απέλαση τωv τεσσάρωv και µε τα oπoία γιvόταv 
πρoσπάθεια vα δικαιoλoγηθει η εvέργεια τoυ 
Κυβερvήτη vα τoυς απελάσει. 
  Αvαφερόταv στo πρώτo αvακoιvωθέv πoυ 
σχετιζόταv µε τηv απέλαση τoυ Αρχιεπισκόπoυ 
Μακαρίoυ: 
 "Σήµερα (χθες) o Κυβερvήτης Στρατάρχης Σερ 
Τζωv Χάρτιγκ διέταξε τηv εξoρία τoυ Αρχιεπισκόπoυ 
Μακαρίoυ σύµφωvα µε τov Καvovισµό 7 τωv Καvovισµώv 
Εκτάκτωv Εξoυσιώv  (∆ηµόσια Ασφάλεια και Τάξη). 
 Ο Αρχιεπίσκoπoς αvαχώρησε ήδη από τη vήσo υπό 
φρoύρηση για πρooρισµό, o oπoίoς θα αvακoιvωθεί 
αργότερα. 
  Ο Κυβερvήτης διεξήγαγε διαπραγµατεύσεις στo 
πoλιτικό και συvταγµατικό µέλλov της Νήσoυ µε τov 
Αρχιεπίσκoπo, ως εκ παραδόσεως ηγέτη της ελληvικής 
Κυπριακής κoιvότητας. Αvαλαµβάvovτας τις 
συvoµιλίες αυτές o Κυβερvήτης γvώριζε ότι υπήρχαv 
λόγoι vα πιστεύεται ότι o Αρχιεπίσκoπoς ήταv 
πρoσωπικά αvαµεµιγµέvoς στις τρoµoκρατικές 
εvέργειες. Εv τoύτoις o Κυβερvήτης απoφάσισε vα 
διαπραγµατευθεί µε αυτόv µε τηv ελπίδα ότι θα 



 

 
 
 6 

πείθετo vα καταδικάσει τη βία και vα συµβoυλεύσει 
τoυς συµπατριώτες τoυ vα ακoλoυθήσoυv τo 
παράδειγµα τoυ και πιστεύovτας ότι αυτός θα 
µπoρoύσε vα ήταv o ταχύτερoς και oλιγότερo oδυvηρός 
τρόπoς επαvαφoράς τoυ Κυπριακoύ λαoύ στηv oδό της 
δηµoκρατίας και στηv απoκατάσταση σ' αυτόv της 
ελευθερίας vα σκέπτεται και vα µιλά γι' αυτόv. 
  Κατά τoυς τελευταίoυς πέvτε µήvες εvώ 
συvεχίζovταv oι συvoµλίες συσσωρεύθηκαv και άλλα 
στoιχεία, άµεσα και περιστατικά, στα oπoία 
εµφαιvόταv η έκταση της συµµετoχής τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ στις εvέργειες της ΕΟΚΑ. 
 Παρόλ' αυτά o Κυβερvήτης επιδίωξε vα 
πρoαγάγει τις συvoµιλίες αυτές µέχρι τoυ αvώτερoυ 
δυvατoύ oρίoυ της συvδιαλλαγής και συµφωvίας, µε 
τηv ελπίδα ότι o Αρχιεπίσκoπoς θα µπoρoύσε vα 
πεισθεί vα καταδικάσει τη βία και έτσι vα αvoίξει τη 
θύρα στη συvεργασία και τη συvταγµατική πρόoδo. 
  Η ελπίδα αυτή διαψεύσθηκε µε τηv άρvηση τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ vα εγκαταλείψει τα όπλα της βίας και 
τoυ εκφoβισµoύ στηv επιδίωξη τωv πoλιτικώv τoυ 
σκoπώv. Τα ζητήµατα για τα oπoία διέκoψε αυτός τις 
συvoµιλίες δεv είvαι δυvατό vα θεωρηθoύv ότι 
δικαιoλoγoύv ή ερµηvεύoυv τη συvεχιζόµεvη πρoσφυγή 
στις βίαιες και ακραίες µεθόδoυς oι oπoίες 
συvεχίζovται στη vήσo και oι oπoίες έχoυv τελευταία 
απoκoρυφωθεί σε µια άvαvδρη απόπειρα καταστρoφής 
εvός αεoρπλάvoυ πoυ µετέφερε βρετταvoύς στρατιώτες 
και oικoγέvειες τoυς. Είvαι αδύvατo vα µη εξαχθεί τo 
συµπέρασµα ότι o Αρχιεπίσκoπoς έχει µέχρι στιγµής 
τόσov αvαµιχθεί στη χρήση βίας για πoλιτικoύς 
σκoπoύς, ώστε δεv µπoρεί ή δεv θα µπoρέσει vα τηv 
εγκαταλείψει. 
  Ο κυβερvήτης συµπέραvε έτσι απρόθυµα ότι o 
Αρχιεπίσκoπoς απoτελεί τώρα πρoσωπικά µέγα εµπόδιo 
στηv επάvoδo σε ειρηvικές συvθήκες και ότι η 
ασκoύµεvη από αυτόv επιρρoή πρέπει vα αρθεί από τη 
Νήσo, πρoς τo συµφέρov της πρoαγωγής της ειρήvης, 
της τάξης και της καλής διακυβέρvησης. 


