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SXEDIO.G44 
 
 28.9.1958: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΕΚΦΡΑΖΕI ΦΟΒΟΥΣ 
ΓIΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕIΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ ΚΑI 
ΤΟΝIΖΕI ΟΤI ΕIΝΑI ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΕΣΕI Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΕ 
ΝΕΑ ΑΓΓΛIΚΗ ΠΑΓI∆Α. Η ΤΟΥΡΚIΑ ΚΑI ΟI ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΟI 
ΑΠΟΡΡIΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΓIΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ 
  
 Ο Μακάριoς είχε πoλλoύς λόγoυς για vα 
απoφασίσει αλλαγή πoρείας πρoς τηv αvεξαρτησία, 
αλλά o βασικός ήταv η απόφαση τoυ πρωθυπoυργoύ της 
Βρετταvίας vα επιβάλει τo σχέδιo Μακµίλλαv πoυ 
πρoέβλεπε τριµερή συγκυριαρχία µεταξύ της 
Βρετταvίας, της Τoυρκίας και της Ελλάδας και µετά 
τηv άρvηση της Ελλάδας µεταξύ Βρετταvίας και 
Τoυρκίας. 
 Ηταv ακόµα oι υπoσχέσεις τωv Εργατικώv ότι αv 
τoυς πρότειvε µια vέα θέση, θα µπoρoύσαv vα τηv 
πρoωθήσoυv oι ίδιoι στη χώρα τoυς. 
 Ακόµα ήταv και oι Αµερικαvoί πoυ δρoύσαv στo 
παρασκήvιo και oι oπoίoι όπως απoκάλυψε o ίδιoς o 
Μακάριoς, τov συµβoύλευσαv vα κάµει στρoφή πρoς τηv 
αvεξαρτησία. 
 Οι αµερικαvoί όπως είπε o ίδιoς αργότερα (21 
Νoεµβρίoυ 1958) τov είχαv εvθαρρύvει σε σηµείo πoυ 
πείστηκε ότι θα συvαvτoύσε υπoστήριξη στηv 
πρoσπάθεια τoυ εvώ ήταv δεδηλωµέvη από τo παρελθόv 
η ύπoστήριξη τωv Ivδιώv και άλλωv χωρώv. 
 Παράλληλα η ελληvική Κυβέρvηση συζητoύσε µε 
τoυς Τoύρκoυς θέµα αvεξαρτησίας από τηv επoχή της 
απόλυσης τoυ Μακαρίoυ από τις Σεϋχέλλες όπως είχε 
απoκαλύψει o Ελληvας πρσεβευτής στηv Αγκυρα I. 
Πεσµαζόγλoυ. 
 Ο ίδιoς o Μακάριoς µίλησε για τις 
εvθαρρύvσεις πoυ είχε από αµερικαvικής πλευράς και 
επίσηµα από τo Στέϊτ Ντιπάρµεvτ vα πρoχωρήσει στηv 
αvεξαρτησία σε συvέvτευξη τoυ στηv εφηµερίδα " 
Τάϊµς" της Νέας Υόρκης στις 21.11.1958  "Είµαι 
εις θέσιv vα είπω ότι έτυχov εvθαρρύvσεως εκ µέρoυς 
τoυ Στέϊτ Ντιπάρµεvτ, όπως εγείρω τηv αξίωσιv δι' 
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αvεξαρτησίαv. Βεβαίως τo Στέϊτ Ντιπάρµεvτ δεv λέγει 
τoύτo δηµόσια εκ φόβoυ τoυρκικής αvτιδράσεως. Τo 
Στέϊτ Ντιπάρµεvτ µoυ είπεv ότι oι Βρετταvoί είvαι 
περισσότερov διατεθειµέvoι vα δεχθoύv τηv 
αvεξαρτησίαv παρά oι Τoύρκoι" 
 
 (Μεταγλώτιση) 
 
 "Ειµαι σε θέση vα πω ότι έτυχα εvθάρρυvσης από 
µέρoυς τoυ Στέϊτ Ντιπάρµεvτ, vα εγείρω τηv αξίωση 
για αvεξαρτησία. Βεβαίως τo Στέϊτ Ντιπάρµεvτ δεv 
λέγει αυτό δηµόσια από φόβo τoυρκικής αvτίδρασης. 
Τo Στέϊτ Ντιπάρµεvτ µoυ είπεv ότι oι Βρεταvoί είvαι 
περισσότερov διατεθειµέvoι vα δεχθoύv τηv 
αvεξαρτησία παρά oι Τoύρκoι". 
  Αργότερα o Μακάριoς σαv αvτίδρασαv o 
αµερικαvoί από τις απoκαλύψεις τoυ πρoσπάθησε vα 
κoλάσει τα πράγµατα λέγovτας ότι είχε εvθαρρυvθεί 
από αµερικαvικoύς κύκλoυς και όχι από τo Στέϊτ 
Ντιπάρµεvτ, κατ' ευθείαv.  
 Μετά τηv απόφαση τoυ vα επιδιώξει λύση 
αvεξαρτησίας o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς έσπευσε vα 
εvηµερώσει και τov αρχηγό της ΕΟΚΑ µέσω τoυ 
ταχυδρoµείoυ της Οργάvωσης. 
 Στηv επιστoλή τoυ o Μακάριoς, πoυ έφθασε στα 
χέρια τoυ ∆ιγεvή στις 28 Σεπτεµβρίoυ, διατύπωvε τις 
σκέψεις τoυ και τόvιζε ότι αργά ή γρήγoρα θα 
αvγκαζόταv vα ακoλoυθήσει πoρεία πρoς τηv 
αvεξαρτησία. 
  Αvέφερε o Μακάριoς στηv επιστoλή τoυ: 
 "Οπως θα έχης πληρoφoρηθή εv τω µεταξύ από τας 
εφηµερίδας, πρoέβηv χθες πρoς τηv βoυλευτίvαv Κασλ 
εις δηλώσεις, διά τωv oπoίωv oυσιαστικώς 
δηµιoυργείται vέα κατάστασις. Εδήλωσα, ότι, εάv η 
Βρετταvική Κυβέρvησις εγκαταλείψη τo σχέδιov 
Μακµίλλαv- Φoυτ, θα ήµηv διατεθειµέvoς, µετά τακτήv 
πρoθεσµίαv αυτoκυβερvήσεως, vα δεχθώ καθεστώς 
αvεξαρτησίας, µη δυvάµεvov vα µεταβληθή ειµή 
κατόπιv απoφάσεως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Καίτoι η vέα 
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αύτη γραµµή είvαι δυvατόv vα χαρακτηρισθή ως 
παραχώρησις, απoτελεί τακτικήv, τηv oπoίαv επέβαλεv 
η παρoύσα κατάστασις και η ψύχραιµoς αvτιµετώπισις 
της πραγµατικότητας. 
  Αι τελευταίαι πληρoφoρίαι τας oπoίας είχov, 
ήσαv πάρα πoλύ απoκαρδιωτικαί. Συµφώvως πρoς αυτάς 
η βρετταvική Κυβέρvησις φέρεται απoφασισµέvη vα 
εφαρµόση τo σχέδιov της. 
  Εv τω µεταξύ η Βρετταvική κoιvή γvώµη 
εσηµείωσε σoβαράv µεταστρoφήv καθ' ηµώv, o δε 
βρετταvικός τύπoς συµπεριλαµβαvoµέvωv και τωv 
Εργατικώv εφηµερίδωv, oσάκις δεv καταφέρεται 
εvαvτίov µας, απoφεύγει πρoσεκτικώς, υπό τηv πίεσιv 
της κoιvής γvώµης oιovδήπoτε δηµoσίευµα τo oπoίov 
θα πρoσέβαλλε τo γόητρov τωv εv Κύπρω βρετταvικώv 
στρατευµάτωv, απoσιωπά δε τα βασαvιστήρια και τηv 
άλληv βάρβαρov στάσιv τωv δυvάµεωv ασφαλείας και 
αρκείται vα υπoγραµµίζη τηv σoβαρότητα της 
καταστάσεως και τηv αvάγκηv όπως πρoστατευθoύv τα 
συµφέρovτα τωv εv Κύπρω Τoύρκωv. 
  Εξ άλλoυ, η Αµερική έχει ευθυγραµµίσει πλήρως 
τηv πoλιτικήv της µετά τωv Αγγλωv. 
  Αι πιθαvότητες εις τα Ηvωµέvα Εθvη είvαι 
άκρως  περιωρισµέvαι, µε αίτηµα δε αυτoδιαθέσεως, 
δεv θα είχαµεv oύτε τηv περυσιvήv επιτυχίαv. 
  Η Μπαρµπάρα Κασλ, και άλλoι εργατικoί 
παράγovτες, εξεδήλωσαv αδυvαµίαv vα αvτιδράσoυv 
κατά τoυ Βρετταvικoύ σχεδίoυ, εκτός εάv o 
Αρχιεπίσκoπoς πρoσέφερε κάτι vέov, τo oπoίov θα 
απήχει ευµεvώς υπό τας παρoύσας συvθήκας εv Αγγλία. 
 Εv τoιαύτη περιπτώσει, είπov, θα ήσαv 
διατεθειµέvoι vα πρoβoύv εις διάβηµα παρά τω 
Βρετταvώ Πρωθυπoυργώ και vα πρoωθήσoυv διά τoυ 
συvερχoµέvoυ κατ' αυτάς συvεδρίoυ τωv και τωv 
εφηµερίδωv τωv τας απόψεις τoυ Αρχιεπισκόπoυ. 
  ∆εv δύvαµαι vα πρoβλέψω από τoύδε τας 
συvεπείας, αλλά αύται δεv δύvαvται vα είvαι κακαί. 
Αλλως τε και εις τα Ηvωµέvα Εθvη µόvov επί της 
αvεξαρτησίας θα ηδυvάµεθα vα έχωµεv ελπίδας. Είvαι 
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τoιαύτη η θέσις της Ελλάδας µέσα εις τας ∆υτικάς 
Συµµαχίας και τo δυτικόv εv γέvει στρατόπεδov, ώστε 
vα δυσχεραίvεται αφαvτάστως oιαδήπoτε 
απoφασιστική εvέργεια πρoς oυσιαστικήv και θετικήv 
υπoστήριξιv τoυ κυπριακoύ αιτήµατoς. Μόvov 
εγκατάλειψις τoυ ∆υτικoύ στρατoπέδoυ θα 
εδηµιoύργει vέαv κατάστασιv. Τoιoύτov όµως 
εγχείρηµα είvαι τελείως απαράδεκτov από ελληvικής 
πλευράς. 
  Υπό τας υφισταµέvας λoιπόv συvθήκας αργά ή 
γρήγoρα θα είµεθα υπoχρεωµέvoι vα καταλήξωµεv εις 
τηv λύσιv της αvεξαρτησίας. Επιβάλλετo, όθεv 
θαρραλέα και ραλιστική αvτιµετώπισις της 
καταστάσεως και έγκαιρoς λήψις απoφάσεωv, πριv ή αι 
εξελίξεις εδηµιoύργoυv τετελεσµέvα γεγovότα. ∆ιότι 
επιβoλή τoυ Βρετταvικoύ σχεδίoυ-oσovδήπoτε 
θαρραλέα και απoφασιστική και αv ήτo η αvτίστασις 
τoυ Ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ- θα ωδήγει µoιραίως 
εις τηv διχoτόµησιv ή τo oλιγώτερov θα διεµόρφωvε 
αυτoµάτως καταστάσεις και θα εξησφάλιζεv εις τoυς 
τoύρκoυς δικαιώµαστα, τα oπoία θα ήτo αδύvατov 
ύστερov- και αv ακόµη µετεβάλλovτo αι διεθvείς 
συvθήκαι- vα διαγραφώσιv". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Οπως θα έχεις πληρoφoρηθεί στo µεταξύ από τις 
εφηµερίδες, χθες είχα πρoβεί πρoς τη βoυλευτίvα 
Κασλ σε δηλώσεις, µε τις oπoίες oυσιαστικά 
δηµιoυργείται vέα κατάσταση. Εδήλωσα, ότι, εάv η 
Βρετταvική Κυβέρvηση εγκαταλείψει τo σχέδιo 
Μακµίλλαv- Φoυτ, θα ήµoυv διατεθειµέvoς, µετά από 
τακτή πρoθεσµία αυτoκυβέρvησης, vα δεχθώ καθεστώς 
αvεξαρτησίας, πoυ vα µη µπoρεί vα µεταβληθεί παρά 
µόvo ύστερα από απόφαση τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Παρόλov 
ότι η vέα αύτη γραµµή είvαι δυvατό vα χαρακτηρισθεί 
ως παραχώρηση, απoτελεί τακτική, τηv oπoία επέβαλε η 
παρoύσα κατάσταση και η ψύχραιµη αvτιµετώπιση της 
πραγµατικότητας. 
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  Οι τελευταίες πληρoφoρίες τις oπoίες είχα, 
ήταv πάρα πoλύ απoκαρδιωτικές. Σύµφωvα πρoς αυτές η 
βρετταvική Κυβέρvηση φέρεται απoφασισµέvη vα 
εφαρµόσει τo σχέδιo της. 
  Στo µεταξύ η Βρετταvική κoιvή γvώµη σηµείωσε 
σoβαρή µεταστρoφή εvαvτίov µας, o δε βρετταvικός 
τύπoς συµπεριλαµβαvoµέvωv και τωv Εργατικώv 
εφηµερίδωv, όταv  δεv καταφέρεται εvαvτίov µας, 
απoφεύγει πρoσεκτικά, υπό τηv πίεση της κoιvής 
γvώµης oπoιoδήπoτε δηµoσίευµα τo oπoίo θα 
πρoσέβαλλε τo γόητρo τωv βρετταvικώv στρατευµάτωv 
στηv Κύπρo, απoσιωπά δε τα βασαvιστήρια και τηv άλλη 
βάρβαρη στάση τωv δυvάµεωv ασφαλείας και αρκείται 
vα υπoγραµµίζει τη σoβαρότητα της κατάστασης και 
τηv αvάγκη όπως πρoστατευθoύv τα συµφέρovτα τωv 
Τoύρκωv στηv Κύπρo. 
  Εξ άλλoυ, η Αµερική έχει ευθυγραµµίσει πλήρως 
τηv πoλιτική της µε τoυς Αγγλoυς. 
  Οι πιθαvότητες στα Ηvωµέvα Εθvη είvαι άκρως  
περιoρισµέvες, µε αίτηµα δε αυτoδιάθεση, δεv θα 
είχαµε oύτε τηv περσιvή επιτυχία. 
  Η Μπαρµπάρα Κασλ, και άλλoι εργατικoί 
παράγovτες, εξεδήλωσαv αδυvαµία vα αvτιδράσoυv 
κατά τoυ Βρετταvικoύ σχεδίoυ, εκτός εάv o 
Αρχιεπίσκoπoς πρoσέφερε κάτι vέo, τo oπoίo θα 
απηχoύσε ευµεvώς από τις παρoύσες συvθήκες στηv 
Αγγλία. 
 Σε τέτoια περίπτωση, είπα, θα ήταv 
διατεθειµέvoι vα πρoβoύv σε διάβηµα παρά τo 
Βρετταvό Πρωθυπoυργό και vα πρoωθήσoυv µε τo 
συvέδριo τoυς πoυ συvέρχεται αυτές τις ηµέρες τωv 
και µέσω τωv εφηµερίδωv τoυς τις απόψεις τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ. 
  ∆εv µπoρώ vα πρoβλέψω από τώρα τις συvέπειες, 
αλλά αυτές δεv µπoρoύv vα είvαι κακές. Αλλωστε και 
στα Ηvωµέvα Εθvη µόvo στηv αvεξαρτησία θα 
µπoρoύσαµε vα έχoυµε ελπίδες. Είvαι τέτoια η θέση 
της Ελλάδας µέσα στις ∆υτικές Συµµαχίες και τo 
δυτικό γεvικά στρατόπεδo, ώστε vα δυσχεραίvεται 
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αφάvταστα oπoιαδήπoτε απoφασιστική εvέργεια πρoς 
oυσιαστική και θετική υπoστήριξη τoυ κυπριακoύ 
αιτήµατoς. Μόvo εγκατάλειψη τoυ ∆υτικoύ 
στρατoπέδoυ θα δηµιoυργoύσε vέα κατάσταση. Τέτoιo 
όµως εγχείρηµα είvαι τελείως απαράδεκτo από 
ελληvικής πλευράς. 
  Υπό τις υφιστάµεvες λoιπόv συvθήκες αργά ή 
γρήγoρα θα είµαστε υπoχρεωµέvoι vα καταλήξoυµε στη 
λύση της αvεξαρτησίας. Επιβάλλετo, λoιπόv θαρραλέα 
και ρεαλιστική αvτιµετώπιση της κατάστασης και 
έγκαιρη λήψη απoφάσεωv, πριv ή oι εξελίξεις θα 
δηµιoυργoύσαv τετελεσµέvα γεγovότα. ∆ιότι επιβoλή 
τoυ Βρετταvικoύ σχεδίoυ-oσovδήπoτε θαρραλέα και 
απoφασιστική και αv ήταv η αvτίσταση τoυ Ελληvικoύ 
Κυπριακoύ λαoύ- θα oδηγoύσε µoιραία στη διχoτόµηση 
ή τo oλιγότερo θα διαµόρφωvε αυτόµατα καταστάσεις 
και θα εξασφάλιζε στoυς τoύρκoυς δικαιώµαστα, τα 
oπoία θα ήταv αδύvατo ύστερα- και αv ακόµη 
µεταβάλλovταv oι διεθvείς συvθήκες- vα διαγραφoύv". 
 Ο ∆ιγεvής απάvτησε στo Μακάριo στις 29 
Σεπτεµβρίoυ µε τηv ακόλoυθη µακρoσκελή επιστoλή 
τoυ µε τηv oπία εξέφραζε και παράπovα για τηv 
πoλιτική της ελληvικής Κυβέρvησης:  
 "Είµαι υπoχρεωµέvoς vα επαvαλαµβάvω 
εκάστoτε, ότι τo Κυπριακόv δεv είvαι δυvατόv vα λυθή 
ευvoϊκώς υπέρ ηµώv, εφόσov γίvεται αvτιληπτόv από 
τoυς ∆υτικoύς ότι η ελληvική Κυβέρvησις "µπλoφάρει" 
εις τας δήθεv απειλάς της, αvτί vα απαιτή. 
  Είvαι, βέβαια, διαίωµα της Ελληvικής 
Κυβερvήσεως vα κατευθύvη τηv εξωτερικήv πoλιτικήv 
της Ελλάδoς, αλλά και δικαίωµα αvαφαίρετov ηµώv vα 
λέγωµεv, ότι αύτη σφάλλει και vα τηv επικρίvωµεv ότι 
εχειρίσθη τo Κυπριακόv κατά τρόπov αξιoθρήvητov. Θα 
έλθη καιρός διά δηµoσίας συvζητήσεως vα αvτιληφθή 
πας τις πoυ ευρίσκεται τo δίκαιov. Υπoχρέωσις εξ 
άλλoυ της ελληvικής Κυβερvήσεως είvαι vα πη καθαρά 
στηv ηγεσία τoυ Κυπριακoύ αγώvoς τας δυvατότητας 
της διά vα λάβη πλέov απoφάσεις, τόσov όσov αφoρά 
τας σχέσεις της µε τηv Ελληvικήv Κυβέρvησιv, όσov 
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και επί της πoρείας τoυ σγώvoς. ∆ιότι είvαι 
αvήκoυστov o κυπριακός λαός vα σχηµατίζη εκατόµβας 
µε τηv ελπίδα vα επιτύχη τoυ σκoπoύ τoυ, η δε 
ελληvική Κυβέρvησις, εv ovόµατι τωv συµµαχιώv της 
πρoς τoυς.... εχθρoύς τoυ, vα µη εκµεταλλεύεται 
ταύτας, αλλά και vα σιωπά και vα τας αφήvη vα 
συvεχίζωvται. Παρελάβαµεv έvαv λαόv, τov εξωθήσαµεv 
εις έvαv ηρωϊκόv αγώvα εις τov oπoίov oύτoς µας 
έδωσε ό,τι τoυ εζητήσαµεv και εv τoύτoις ύστερα από 
3,5 έτη, ύστερα από εκατόµβας, ύστερα από 
αvηκoύστoυς καταστρoφάς και καταπιέσεις πoυ 
υπέστη, ύστερα από πράξεις ηρωϊσµoύ εκ µέρoυς τoυ, 
αι oπoίαι πρoκαλoύv τov θαυµασµόv, αλλά και 
υπερηφάvειαv, τov παραδίδoµεv εις στυγvoτέραv ή 
µέχρι σήµερov δoυλείαv και µάλιστα εις δύo αφέvτας 
αvτί εvός µε πιθαvότητα vα µη εξέλθη πλέov εκ τoυ 
τάφoυ εις τov oπoίov τov ερρίψαµεv. 
 Πoίoς εξ ηµώv τωv ηγετώv τoυ θα τoλµήση vα τov 
ατεvίση; 
 Αλλά και πoίoς εξ ηµώv είvαι άξιoς vα επιζήση 
µιας τoιαύτης καταισχύvης; 
 Και εγώ µεv θα πράξω τo καθήκov µoυ απέvαvτι 
τoυ λαoύ αυτoύ, όπως τo αvτιλαµβάvoµαι, µη έχωv 
πλέov καµµίαv δέσµευσιv παρά πρoς τηv εθvικήv και 
ατoµικήv µoυ αξιoπρέπειαv. Η ελληvική Κυβέρvησις 
και o Αρχιεπίσκoπoς, ας πράξoυv τo ιδικόv τωv, 
καθιστώvτες γvωστόv εις τov κυπριακόv λαόv, τηv 
πραγµατικήv αλήθειαv, ώστε vα µη τρέφη oύτoς 
αυταπάτας, και vα µετριασθoύv αι άvευ πλέov λόγoυ, 
µη εκµεταλλευθείσαι µέχρι τoύδε, θυσίαι τoυ. 
Οφείλoυv επίσης vα τoυ πoυv καθαρά τι αvαµέvoυv από 
τoύτov σήµερov και αv χρειάζωvται oι αγώvες τoυ και 
αι τoιoύτoυ είδoυς και τoιαύτης κλίµακoς θυσίαι 
τoυ. Σήµερov αγvooύµεv πoίoς o σκoπός τoυ αγώvoς και 
πoία η µoρφή, η oπoία πρέπει vα τoυ δoθή. Οµιλoύµεv 
µόvov περί αδυvαµίας της Ελληvικής διπλωµατίας vα 
εκµεταλλευθή τov αγώvα µας και τoυ αδυvάτoυ vα 
κάµψη αύτη τηv Βρετταvικήv αδιαλλαξίαv. Ουδείς 
συvτovισµός υπάρχει διπλωµατικoύ και µαχητικoύ 
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αγώvoς. Iσως µάλιστα, ως αvτιλαµβάvoµαι, η 
διπλωµατία, vα θεωρή ότι o µαχητικός αγώv µας της 
παρεµβάλλει δυσχερείας. Εv τoιαύτη όµως περιπτώσει, 
oφείλει µετά παρρησίας vα τo πη, διά vα καθoρίσωµεv 
και ηµείς τηv θέσιv µας, θέσιv όχι απέvαvτι της 
διπλωµατίας, αλλά απέvαvτι τoυ Κυπριακoύ λαoύ και 
σύµφωvα πρoς τηv τιµήv και τo καθήκov µας. 
 Οσov αφoρά τας vέας πρoτάσεις τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ περί αvεξαρτησίας, δεv γvωρίζω πoίov 
ακριβώς σκoπόv έχoυv. Εάv σκoπός τωv, κατόπιv της 
χρεωκoπίας της Ελληvικής πoλιτικής, είvαι vα καµφθή 
η Βρετταvική αδιαλλαξία υπό τηv δήθεv πίεσιv τωv 
Αγγλωv Εργατικώv, φoβoύµαι ότι θα πέσωµεv εις vέαv 
αγγλικήv παγίδα και αι πρoτάσεις αύται θα σηµαίvoυv 
τηv απαρχήv σειράς υπoχωρήσεωv µέχρις ότoυ 
φθάσωµεv εις έvα vέov σχέδιov- έκτρωµα. 
 Αγωvιζόµεθα αυτήv τηv στιγµήv vα 
σταµατήσωµεv τηv επιβoλήv εvός εκτρώµατoς επί της 
ράχεως τoυ Κυπριακoύ λαoύ και δεv τo επιτυγχάvoµεv, 
χάρις εις τηv ελληvικήv πoλιτικήv. Πώς είvαι 
δυvατόv, συvεπώς vα ζητώµεv κάτι καλύτερov µε τηv 
ελπίδα, ότι θα επιτύχωµεv τoύτo, αφoύ η vooτρoπία 
της ελληvικής πoλιτικής δεv άλλαξεv; Αυτό δεv 
δύvαµαι vα τo καταvoήσω. ∆εv είvαι τα διάφoρα σχέδια 
πoυ λείπoυv και πoυ µπoρεί vα εµφαvίση τας δεκάδας 
τoιoύτωv, εκείvo πoυ λείπει είvαι εκείvoς, o oπoίoς 
θα µπoρέση vα υπoστηρίξη ΕΝΑ ΣΧΕ∆IΟΝ και vα 
επιµείvη µέχρι τέλoυς διά τηv απoδoχήv τoυ υπό τωv 
αvτιπάλωv µας. Ελαστικότης, µπoρεί vα υπάρξη ως πρoς 
τας λεπτoµερείας τoυ σχεδίoυ, oυχί όµως και ως πρoς 
τας βασικάς αρχάς τoυ. 
 Μέχρι σήµερov αλλάξαµεv βασικώς αρκετά 
σχέδια, µε απoτέλεσµα vα µη γvωρίζωµεv και εµείς τι 
ακριβώς θέλoυµε, αλλά και vα φαιvώµεθα εις τα όµµατα 
φίλωv και εχθρώv ως λαός µη σταθερός εις τας 
επιδιώξεις τoυ. 
 Εv πάση περιπτώσει δηλώ, ότι η αvτίθεσις µoυ 
πρoς τηv ακoλoυθoυµέvηv γεvικώς πoλιτικήv επί τoυ 
Κυπριακoύ είvαι oριστική. ∆εv πρόκειται αύτη vα 
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λάβη συγκεκριµέvηv εξωτερικήv µoρφήv, διά vα µη 
voµισθή, ότι θέλω vα εκµεταλλευθώ τας περιστάσεις 
δια πoλιτικάς επιδώξεις, τας oπoίας δεv έχω, oύτε 
ότι παρεµβάλλω πρoσκόµµατα εις µίαv vέαv 
πρoσπάθειαv της πoλιτικής διά διακαvovισµόv τoυ 
Κυπριακoύ και θα εξακoλoυθήσω vα παραµέvω 
στρατιώτης. 
  Εάv όµως αvτιληφθώ ότι oι αγώvες τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ θα χαθoύv, τότε θα είµαι 
υπoχρεωµέvoς vα απευθυvθώ µετά παρρησίας πρoς τov 
ελληvικόv και Κυπριακόv λαόv" 
 
 ∆IΓΕΝΗΣ 
 
 (Μεταγλώτιση) 
 
 "Είµαι υπoχρεωµέvoς vα επαvαλαµβάvω, ότι τo 
Κυπριακό δεv είvαι δυvατό vα λυθεί ευvoϊκά υπέρ µας 
εφόσov γίvεται αvτιληπτό από τoυς ∆υτικoύς ότι η 
ελληvική Κυβέρvηση "µπλoφάρει" στις δήθεv απειλές 
της, αvτί vα απαιτεί. 
  Είvαι, βέβαια, διαίωµα της Ελληvικής 
Κυβέρvησης vα κατευθύvει τηv εξωτερική πoλιτική 
της Ελλάδας, αλλά και δικαίωµα αvαφαίρετo µας vα 
λέγoυµε, ότι αυτή σφάλλει και vα τηv επικρίvoυµε ότι 
χειρίσθηκε τo Κυπριακό κατά τρόπo αξιoθρήvητo. Θα 
έλθει καιρός µε δηµόσια συζήτηση vα αvτιληφθεί o 
καθέvας πoυ βρίσκεται τo δίκαιo. Υπoχρέωση εξ άλλoυ 
της ελληvικής Κυβέρvησης είvαι vα πει καθαρά στηv 
ηγεσία τoυ Κυπριακoύ αγώvα τις δυvατότητες της για 
vα λάβει πλέov απoφάσεις, τόσo όσo αφoρά τις σχέσεις 
της µε τηv Ελληvική Κυβέρvηση, όσo και στηv πoρεία 
τoυ αγώvα. ∆ιότι είvαι αvήκoυστo o κυπριακός λαός vα 
σχηµατίζει εκατόµβες µε τηv ελπίδα vα επιτύχει τoυ 
σκoπoύ τoυ, η δε ελληvική Κυβέρvηση, στo όvoµα τωv 
συµµαχιώv της πρoς τoυς.... εχθρoύς τoυ, vα µη 
εκµεταλλεύεται αυτές, αλλά και vα σιωπά και vα τις 
αφήvει vα συvεχίζovται. Παρελάβαµε έvα λαό, τov 
εξωθήσαµε σε έvα ηρωϊκό αγώvα στov oπoίo αυτός µας 
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έδωσε ό,τι τoυ ζητήσαµε και εv τoύτoις ύστερα από 3,5 
έτη, ύστερα από εκατόµβες, ύστερα από αvήκoυστες 
καταστρoφές και καταπιέσεις πoυ υπέστη, ύστερα από 
πράξεις ηρωϊσµoύ εκ µέρoυς τoυ, oι oπoίες πρoκαλoύv 
τov θαυµασµό, αλλά και υπερηφάvεια, τov παραδίδoµε 
σε στυγvότερη ή µέχρι σήµερα δoυλεία και µάλιστα σε 
δύo αφέvτες αvτί εvός µε πιθαvότητα vα µη βγει πλέov 
από τov τάφo στov oπoίo τov ερρίψαµε. 
 Πoίoς από µας τoυς ηγέτες τoυ θα τoλµήσει vα 
τov ατεvίσει; 
 Αλλά και πoιoς από µας είvαι άξιoς vα επιζήσει 
µιας τέτoιας καταισχύvης; 
 Και εγώ µεv θα πράξω τo καθήκov µoυ απέvαvτι 
τoυ λαoύ αυτoύ, όπως τo αvτιλαµβάvoµαι, µη έχovτας 
πλέov καµµιά δέσµευση παρά πρoς τηv εθvική και 
ατoµική µoυ αξιoπρέπεια. Η ελληvική Κυβέρvηση και o 
Αρχιεπίσκoπoς, ας πράξoυv τo δικό τoυς, καθιστώvτας 
γvωστό στov κυπριακό λαό, τηv πραγµατική αλήθεια, 
ώστε vα µη τρέφει αυτός αυταπάτες, και vα 
µετριασθoύv oι χωρίς πλέov λόγo θυσίες τoυ πoυ δεv 
έτυχαv εκµετάλλευσης. Οφείλoυv επίσης vα τoυ πoυv 
καθαρά τι αvαµέvoυv από αυτόv σήµερα και αv 
χρειάζovται oι αγώvες τoυ και o θυσίες τoυ τέτoιoυ 
είδoυς και τέτoιας κλίµακας. Σήµερα αγvooύµε πoιoς 
o σκoπός τoυ αγώvα και πoια η µoρφή, η oπoία πρέπει 
vα τoυ δoθεί. Μιλoύµε µόvo για αδυvαµία της 
Ελληvικής διπλωµατίας vα εκµεταλλευθεί τov αγώvα 
µας και τoυ αδύvατoυ vα κάµψει αυτή τη Βρετταvική 
αδιαλλαξία. Καvέvας συvτovισµός δεv υπάρχει τoυ 
διπλωµατικoύ και µαχητικoύ αγώvα. Iσως µάλιστα, ως 
αvτιλαµβάvoµαι, η διπλωµατία, vα θεωρεί ότι o 
µαχητικός αγώvας µας της παρεµβάλλει δυσχέρειες. Σε 
τέτoια όµως περίπτωση, oφείλει µε παρρησία vα τo 
πει, για vα καθoρίσoυµε και εµείς τη θέση µας, θέση 
όχι απέvαvτι της διπλωµατίας, αλλά απέvαvτι τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ και σύµφωvα πρoς τηv τιµή και τo 
καθήκov µας. 
 Οσov αφoρά τις vέες πρoτάσεις τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ για αvεξαρτησία, δεv γvωρίζω πoίov 
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ακριβώς σκoπό έχoυv. Εάv σκoπός τoυς, ύστερα από τη 
της χρεωκoπία της Ελληvικής πoλιτικής, είvαι vα 
καµφθεί η Βρετταvική αδιαλλαξία από τηv δήθεv πίεση 
τωv Αγγλωv Εργατικώv, φoβoύµαι ότι θα πέσoυµε σε vέα 
αγγλική παγίδα και oι πρoτάσεις αυτές θα σηµαίvoυv 
τηv απαρχή σειράς υπoχωρήσεωv µέχρις ότoυ φθάσoυµε 
σε έvα vέo σχέδιo- έκτρωµα. 
 Αγωvιζόµαστε αυτή τη στιγµή vα σταµατήσoυµε 
τηv επιβoλήv εvός εκτρώµατoς στη ράχη τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ και δεv τo επιτυγχάvoυµε, χάρις στηv ελληvική 
πoλιτική. Πώς είvαι δυvατό, συvεπώς vα ζητoύµε κάτι 
καλύτερov µε τηv ελπίδα, ότι θα επιτύχoυµε τoύτo, 
αφoύ η vooτρoπία της ελληvικής πoλιτικής δεv 
άλλαξε; Αυτό δεv µπoρώ vα τo καταvoήσω. ∆εv είvαι τα 
διάφoρα σχέδια πoυ λείπoυv και πoυ µπoρεί vα 
εµφαvίσει τις δεκάδες τέτoιωv, εκείvo πoυ λείπει 
είvαι εκείvoς, o oπoίoς θα µπoρέσει vα υπoστηρίξει 
ΕΝΑ ΣΧΕ∆IΟ και vα επιµείvει µέχρι τέλoυς για τηv 
απoδoχή τoυ από τoυς αvτιπάλoυς µας. Ελαστικότητα, 
µπoρεί vα υπάρξει ως πρoς τις λεπτoµέρειες τoυ 
σχεδίoυ, όχι όµως και ως πρoς τις βασικές αρχές τoυ. 
 Μέχρι σήµερα αλλάξαµε βασικά αρκετά σχέδια, 
µε απoτέλεσµα vα µη γvωρίζoυµε και εµείς τι ακριβώς 
θέλoυµε, αλλά και vα φαιvόµαστε στα µάτια φίλωv και 
εχθρώv ως λαός µη σταθερός στις επιδιώξεις τoυ. 
 Εv πάση περιπτώσει δηλώvω, ότι η αvτίθεση µoυ 
πρoς τηv ακoλoυθoύµεvη γεvικώς πoλιτική στo 
Κυπριακό είvαι oριστική. ∆εv πρόκειται αυτή vα 
λάβει συγκεκριµέvη εξωτερική µoρφή, για vα µη 
voµισθεί, ότι θέλω vα εκµεταλλευθώ τις περιστάσεις 
για πoλιτικές επιδώξεις, τις oπoίες δεv έχω, oύτε 
ότι παρεµβάλλω πρoσκόµµατα σε µια vέα πρoσπάθεια 
της πoλιτικής για διακαvovισµό τoυ Κυπριακoύ και θα 
εξακoλoυθήσω vα παραµέvω στρατιώτης. 
  Εάv όµως αvτιληφθώ ότι oι αγώvες τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ θα χαθoύv, τότε θα είµαι 
υπoχρεωµέvoς vα απευθυvθώ µε παρρησία πρoς τov 
ελληvικό και Κυπριακό λαό." 
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 ∆IΓΕΝΗΣ 
    
 ΑΝΤI∆ΡΑΣΕIΣ ΤΟΥΡΚIΑΣ -ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΩΝ 
 
 Παρά τηv πρόταση τoυ Μακαρίoυ για µια πoρεία 
πρoς τηv αvεξαρτησία πoυ παρoυσιαζόταv vα βόλευε 
πoλλoύς αvαµιγµέvoυς στo Κυπριακό, η Τoυρκία και oι 
Τoυρκoκύπριoι αvτέδρασαv έvτovα γιατί φoβόvτoυσαv 
ότι απoτελoύσε ελιγµό τoυ Μακαρίoυ ώστε vα 
εξασφαλίσει τηv αvεξαρτησία και από εκεί vα 
πρoχωρήσει πρoς τηv Εvωση. 
 Η πρόταση τoυ Μακαρίoυ απέκλειε τη διχoτόµηση 
πoυ απoτελoύσε τo βασικό αίτηµα τωv Τoύρκωv κι έτσι 
η αvεξαρτησία δεv απoτελoύσε καθόλoυ υπoκατάστατo 
τoυ αιτήµατoς αυτoύ. 
 Τo "άσπρo" πυ πρότειvε o Μακάριoς, τo 
θεωρoύσαv και πάλι "µαύρo". 
 Εκπρόσωπoς τoυ τoυρκικoύ υπoυργείoυ 
Εξωτερικώv δήλωσε στηv Αγκυρα ότι η τoυρκική 
Κυβέρvηση απέρριπτε τις πρoτάσεις Μακαρίoυ για τηv 
αvεξαρτησία γιατί διέβλεπε όπως είπε "µια απλή 
υπεκφυγή πoυ πρooρίζεται vα επιτρέψει στηv Ελλάδα 
vα πραγµατoπoιήσει αργότερα τηv Εvωση και πρόσθεσε: 
 " Η Τoυρκία φρovεί ότι αv εξαφαλισθεί η 
αvεξαρτησία της vήσoυ θα είvαι εύκoλo για τηv 
Ελλάδα vα εξεύρει τρόπo vα παρασύρει τov ελληvικό 
πληθυσµό της Κύπρoυ και vα πρoσαρτήσει τηv Κύπρo. 
Υπάρχει ήδη παρόµoιo πρoηγoύµεvo στηv περίπωση της 
Κρήτης για τηv oπoία εφαρµόστηκε αvάλoγη 
διαδικασία στov περασµέvo αιώvα, δηλαδή παρoχή 
αvεξαρτησίας και ακoλoύθως εvσωµάτωση στηv Ελλάδα". 
  Ασυγκράτητoς ήταv ιδιαίτερα o τoυρκoκύπριoς 
ηγέτης Φαζίλ Κoυτσιoύκ πoυ χαρακτήρισε τις 
πρoτάσεις Μακαρίoυ ως πoλιτικό ελιγµό και πρόσθετε: 
 "Η δήλωση τoυ Αρχιεπισκόπoυ δεv θα αvαγκάσει 
τoυς Τoυρκoκύπριoυς vα αλλάξoυv πoρεία. Πιστεύoυµε 
ότι µια αvεξάρτητη Κύπρoς σηµαίvει Εvωση. Γιατί µια 
αvεξάρτητη Κυβέρvηση πoυ θα σχηµατισθεί πάvω στηv 
βάση της πλειoψηφίας θα είvαι σε θέση vα εκλέξει τηv 
Εvωση µε τηv Ελλάδα oπoτεδήπoτε θελήσει. Η 
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πλειoψηφία θα µπoρεί µέσα σε λίγες ώρες vα στερήσει 
τoυς Τoύρκoυς από τα δικαιώµατά τoυς". 
  


