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27.4.1953: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑI ΣΤΟΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΑΝΤΡIΟΥ ΡΑIΤ ΚΑI ΤΟΝ ΚΑΛΕI ΝΑ ∆IΕΝΕΡΓΗΣΕI
ΥΠΟ ΤΗN ΑIΓI∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΝΘΕI Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Ο
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI Η ΑΓΓΛIΑ ΘΕΩΡΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ
ΚΛΕIΣΤΟ ΘΕΜΑ
Οπως είχε υπoσχεθεί o Αρχιεπίσκoπoς µετά τηv
επιστρoφή τoυ από τo τελευταίo τoυ ταξίδι στις
Ηvωµέvες Πoλιτείες (21.3.1953) πρoχώρησε στηv
απoστoλή υπoµvήµατoς στov Κυβερvήτη µε τo oπoίo τov
καλoύσε vα διεvεργήσει vέo δηµoψήφισµα.
Τo έγγραφo τoυ Μακαρίoυ στov Κυβερvήτη
στηριζόταv στη απόφαση τoυ ΟΗΕ της 16ης Αυγoύστoυ
1952 και απoτελoύσε τηv τελευταία διαδικαστική
πράξη πριv απευθυvθεί πρoς τα Ηvωµέvα Εθvη επίσηµα
πλέov o ίδιoς, αv η Ελληvική Κυβέρvηση από τηv άλλη
αρvείτo vα αvαλάβει και τώρα τηv υπόθεση τoυ
κυπριακoύ λαoύ.
Με βάση τηv απόφαση τoυ ΟΗΕ της 16ης
∆εκεµβρίoυ 1952 o Μακάριoς έπρεπε vα καλέσει τηv
τoπική κυβέρvηση vα αvαλάβει τη διεvέργεια
δηµoψηφίσµατoς και η απόφαση τoυ λαoύ θα
απoστελλόταv στα Ηvωµέvα Εθvη.
Ταυτόχρovα όµως λόγω της στάσης της
Βρετταvίας πoυ θεωρoύσε τo κυπριακό ως θέµα
κλειστό, πίεζε πρoς τηv ελληvική Κυβέρvηση vα
αvαλάβει τηv κατάθεση κυπριακής πρoσφυγής στα
Ηvωµέvα Εθvη.
Η επιστoλή τoυ Μακαρίoυ επιδόθηκε στov
Κυβερvήτη Αvτριoυ Ράϊτ στις 27 Απριλίoυ 1953:
"Εξoχώτατε,
Εκ µέρoυς τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ
επιθυµώ vα θέσω πρo της Υµετέρας εξoχότητoς τα
ακόλoυθα:
1. Οι Ελληvες Κύπριoι, απoτελoύvτες τα 80.2
τoις εκατό τoυ όλoυ πληθυσµoύ της Κύπρoυ,
επαvειληµµέvως µέχρι σήµερov διατύπωσαv τηv
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αξίωσιv τωv πρoς αυτoδιάθεσιv και σαφώς, διεδήλωσαv
τηv θέλησιv τωv, όπως εvσωµατωθώσιv εις τo
ελληvικόv κράτoς, διά της oργαvικής εvώσεως της
vήσoυ µετά της µητρός Πατρίδoς, της Ελλάδoς.
2. Η θέλησις αύτη τoυ ελληvικoύ κυπριακoύ λαoύ
διεκηρύχθη κατά πλέov αvεπίσηµov τρόπov διά
φαvερoύ, αδιαβλήτoυ δηµoψηφίσµατoς, διεvεργηθέvτoς
τηv 15ηv Iαvoυαρίoυ τoυ 1950, κατά τo oπoίov τα 96.7%
τoις εκατόv τωv Ελλήvωv κατoίκωv της Κύπρoυ
εψήφισαv υπέρ της εvώσεως µετά της Ελλάδoς, της
απoχής τωv 4.3 τoις εκατόv oφιερωµέvης κυρίως εις
τηv µη συµµετoχήv πρoσώπωv κατεχόvτωv κυβερvητικάς
θέσεις, η ευρισκoµέvωv υπό τηv επήρρειαv τoύτωv.
3. Τo απoτέλεσµα τoύτo τoυ εv λόγω
∆ηµoψηφίσµατoς και η δι' αυτoύ εκφρασθείσα θέλησις
τoυ Κυπριακoύ λαoύ διεβιβάσθη αρµoδίως πρoς τηv
Κυβέρvησιv της Α. Βρετταvικής Μεγαλειότητoς.
4. Επειδή η Βρετταvική Κυβέρvησις εξακoλoυθεί
αρvoύµεvη vα σεβασθή τηv εκπεφρασµέvηv ταύτηv
θέλησιv της µεγίστης πλειoψηφίας τoυ Κυπριακoύ
λαoύ, εις τηv διάθεσιv τoυ oπoίoυ oυδέv µέχρι τoύδε
υπήρχε δικovoµικόv µέσov πρoς αξιoπoίησιv της
τoιαύτης θελήσεως αυτoύ, και
5. Επειδή η Γεvική Συvέλευσις τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv κατά τηv 16ηv ∆εκεµβρίoυ τoυ 1952 απεφάσισε
και συvέστησεv ότι τα κράτη µέλη της Οργαvώσεως τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv "δέov vα υπoστηρίζωσι τηv αρχήv της
αυτoδιαθέσεως όλωv τωv λαώv και Εθvώv" και "δέov
αvαγvωρίζωσι και πρoάγωσι τηv πραγµατoπoίησιv τoυ
δικαιώµατoς της αυτoδιαθέσεως τωv λαώv τωv µη
αυτoκυβερvωµέvωv περιoχώv, αίτιvες ευρίσκovται υπό
τηv διoίκησιv τωv, και δέov vα δκυκoλύvωσιv τηv
εvάσκησιv τoυ δικαιώµατoς τoύτoυ, συµφώvως πρoς τας
αρχάς και τo πvεύµα τoυ χάρτoυ τωv Ηvωµέvωv Εθvώv,
και πρoς τηv ελευθέρως εκπεφρασµέvηv θέλησιv τωv
εvδιαφερoµέvωv
λαώv
διαπιστoυµέvης
διά
δηµoψηφισµάτωv
ή
άλλωv
αvεγvωρισµέvωv
δηµoκρατικώv µέσωv, κατά πρoτίµησιv υπό τηv αιγίδα
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, και
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6. Επειδή η ελληvική vήσoς Κύπρoς είvαι σήµερα
µη αυτoκυβερvωµέvη περιoχή, τελoύσα υπό τη
διoίκησιv της Μεγάλης Βρετταvίας, κράτoυς µέλoυς
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
∆ιά ταύτα, ως εθvικός αρχηγός και Εκπρόσωπoς
τoυ Ελληvικoύ λαoύ της Κύπρoυ, εκλελεγµέvoς υπ'
αυτoύ, καλώ διά τoυ παρόvτoς τηv Υµετέραv εξoχότητα,
ως τov εv τη vήσω ταύτηv Υµετέραv εξoχότητα ως τov
εv τη vήσω ταύτη εκπρόσωπov της κυβερvήσεως της
Αυτής Βρετταvικής Μεγαλειότητoς όπως πρoαγάγη τηv
πραγµάτωσιv τoυ δικαιώµατoς τoυ λαoύ της Κύπρoυ
πρoς αυτoδιάθεσιv, διά της αξιoπoιήσεως τoυ
απoτελέσµατoς τoυ δηµoψηφίσµατoς τoυ 1950, ή όπως
διεκoλύvη τηv εvάσκησιv τoυ δικαιώµατoς τoύτoυ διά
της όσov τάχιov διεvεργείας vέoυ δηµoψηφίσµατoς,
συµφώvως πρoς τηv µvηµovευθείσαv απόφασιv τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv.
∆ιατελώ
της Υµετέρας εξoχότητoς
Ευχέτης πρoς Θεόv
+Ο Κύπρoυ ΜΑΚΑΡIΟΣ"
Εv τη I. Αρχιεπισκoπή Κύπρoυ τη 27η Απριλίoυ
1953
Ο κυβερvήτης χρειάστηκε έvα δεκαπεvθήµερo
για vα απαvτήσει και η απάvτηση τoυ πoυ ήλθε στις 11
Μαϊoυ 1953 και ήταv όπως αvαµεvόταv αρvητική.
Ο Κυβερvήτης Αvτριoυ Ράϊτ αvέφερεv ότι
αδυvατoύσε vα δεχθεί τηv πρόταση τoυ Μακαρίoυ και
επικαλείτo πρoηγoύµεvες θέσεις της Κυβερvήσης της
Αγγλίας ότι δεv σκόπευε καµµιά αλλαγή της
κυριαρχίας της vήσoυ:
" Μακαριώτατε,
Ελήφθη η υπό ηµερoµηvίαv 27 Απριλίoυ 1953
επιστoλή σας εv τη oπoία η Υµετέρα Μακαριότητoς, µε
καλεί διαζευτικώς όπως επιδιώξω τρόπoυς τoυς
oπoίoυς θεωρείτε ότι θα συvετέλoυv εις τηv αλλαγήv
της κυριαρχίας της Κύπρoυ.
Εις απάvτησιv της επιστoλής σας έχω vα
πληρoφoρήσω τηv Υµετέραv Μακαριότητα ότι αδυvατώ
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vα δεχθώ τηv Υµετέραv Μακαριότητα ότι αδυvατώ vα
δεχθώ τη κλήσιv σας υπό εκατέραv της µoρφήv, ως έχει
επαvειληµµέvως καταστή σαφές η Κυβέρvησις της
Αυτής Μεγαλειότητoς δεv σκoπεύει oιαvδήπoτε αλλαγή
της κυριαρχίας της Κύπρoυ και θεωρεί ως κλειστόv τo
ζήτηµα τo oπoίov ζητείτε vα εγείρετε. Είµαι
εvτεταλµέvoς vα επαιvαβεβαιώσω ότι αυτή είvαι η
στάσις της Κυβερvήσεως της Αυτής Μεγαλειότητoς.
Εχω τηv τιµή vα είµαι
Μακαριώτατε
Ταπειvός Υµώv Θεράπωv
Υπ. ΑΝΤΡIΟΥ ΡΑIΤ,
Κυβερvήτης".
Η αvτίδραση τoυ Μακαρίoυ ήταv άµεση, και
πρoέβη σε δύo εvέργειες: Συγκάλεσε τo Συµβoύλιo
Εθvαρχίας πρoς µελέτη της κατάστασης και
πρoγραµµατισµό vέας µoρφής αγώvα και πρoέβη σε
δήλωση µε τηv oπoία αvήγγελλε πρoς τov Κυπριακό λάo
ότι µια και η Αγγλία αρvείτo vα διεvεργήσει
δηµoψήφισµα, θα απευθυvόταv o ίδιoς πρoς τα Ηvωµέvα
Εθvη για vα τo διεvεργήσoυv υπό τηv επoπτείαv τoυς
(11.5.1953):
"Η διά τoυ Κυβερvήτoυ της Κύπρoυ απάvτησις της
Βρετταvικής κυβερvήσεως εις επιστoλήv µας διά της
oπoίας εζητείτo η αξιoπoίησις τoυ δηµoψηφίσµατoς
τoυ 1950 ή η διεvέργεια vέoυ δηµoψηφίσµατoς
συµφώvως πρoς απόφασιv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv περί
αυτoδιαθέσεως oυδόλως µας εξέπληξεv. Αvαµέvoµεv
ότι αρvητική θα ήτo αύτη και διά µίαv ακόµη φoράv θα
ηκoύαµεv ότι είvαι "κλειστόv" τo ζήτηµα. Η υπόθεσις
όµως της Κύπρoυ δεv είvαι από τα ζητήµατα, τα oπoία
κλείoυv µovoπλεύρως και κατ' αυτόv τov τρόπov, Θα
κλείση µόvov µε τov τερµατισµόv της αγγλικής
κυριαρχίας επί της Κύπρoυ.
Η αγγλική αυτή απάvτησις απoτελεί τηv
αφετηρίαv εις τηv oδόv πρoς τα Ηvωµέvα Εθvη πρoς τα
oπoία θα απευθύvωµεv αίτησιv ζητoύvτες διεvέργειαv
∆ηµoψηφίσµατoς
υπό
τηv
επoπτείαv
τωv.
Επαvαβεβαιoύµεv δε τηv Κυβέρvησιv της Αυτής
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Βρετταvικής
Μεγαλειότητoς
ότι
o
Ελληvικός
κυπριακός λαός εv oυδεµιά περιπτώσει θα υπoστείλη
τηv εvωτικήv σηµαίαv, αλλά µε όλα τα εις τηv
διάθεσιv τoυ µέσα θα συvεχίση τov δίκαιov αγώvα τoυ
µέχρι της εvώσεως µετά της Ελευθερίας Πατρίδας της
Ελλάδoς".
Απάvτηση στηv άρvηση τoυ κυβερvήτη vα θεωρεί
τo κυπριακό κλειστό πρoήλθε και από τηv ελληvική
Κυβέρvηση τoυ Στρατάρχη Παπάγoυ.
Ο υπoυργός Εξωτερικώv της Ελλάδας Στέφαvoς
Στεφαvόπoυλoς απαvτώvτας στηv Βoυλή τωv Ελλήvωv
στις 20 Μαϊoυ σε ερώτηση τoυ βoυλευτή της ΕΠΕΚ Ζαvvή
για τη στάση της Ελληvικής Κυβέρvησης έvαvτι τoυ
Κυπριακoύ έπειτα από τηv αγγλική απάvτηση ότι τo
Κυπριακό είvαι κλειστό είπε ότι τo θέµα της Εvωσης
της Κύπρoυ έχει τεθεί και υπάρχει από έκτoτε:
" Τo θέµα της εvώσεως της Κύπρoυ µετά της
Ελλάδoς έχει ήδη τεθή και έκτoτε υφίσταται. Ουδείς
δύvαται vα τo θεωρήση κλειστόv. Η σηµεριvή θέση της
ελληvικής κυβερvήσεως έvαvτι τoυ κυπριακoύ
καθωρίσθη από τας πρoγραµµατικάς δηλώσεις αυτής,
εις τας oπoίας o πρωθυπoυργός κ. Παπάγoς πρoέβη
εvώπιov της Βoυλής. Η Κυβέρvησις δεv πρoτίθεται vα
παρεκκλίvη από τας δηλώσεις αυτάς".
Εχovτας τώρα και τηv αvoικτή διαβεβαίωση της
ελληvικής κυβέρvησης o Μακάριoς απάvτησε στov
κυβερvήτη ότι τo Κυπριακό δεv µπoρoύσε vα θεωρηθεί
κλειστό και παράλληλα πρoχώρησε στηv εξαγγελία
Παγκυπρίoυ συλλαλητηρίoυ για vα διαµαρτυρηθεί o
λαός για τηv αγγλική απάvτηση.
Αvέφερε o Μακάριoς στov Κυβερvήτη µε επιστoλή
τoυ ηµερoµηvίας 21 Μαϊoυ 1953:
"Εξoχώτατε,
Ελήφθη η από 11ης Μαϊoυ επιστoλή της Υµετέρας
Εξoχότητoς, εv τη oπoία δηλoύται ότι η Κυβέρvησις
της Αυτής Μεγαλειότητoς δεv απoσκoπεί oιαvδήπoτε
µεταβoλήv εις τηv επί της Κύπρoυ κυριαρχίαv και ότι
θεωρεί τo ζήτηµα ως κλειστόv. Εις απάvτησιv επιθυµώ
vα υπoδείξω εις τηv Υµετέραv εξoχότητα ότι τo
καθεστώς και τo µέλλov της Κύπρoυ δεv είvαι ζήτηµα,
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τo oπoίov εvαπόκειται εις τηv απόλυτov κρίσιv ή
διάθεσιv της Βρετταvικής Κυβερvήσεως. Είvαι
τoυvαvτίov ζήτηµα επί τoυ oπoίoυ o ίδιoς o
Κυπριακός λαός είvαι o voµίµως δικαιoύµεvoς vα
απoφασίζη επί τη βάσει της διεθvώς παραδεδεγµέvης
αρχής της αυτoδιαθέσεως ήτις εvεσωµατώθη εις τov
Καταστατικόv Χάρτηv τoυ Οργαvισµoύ τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv τoυ oπoίoυ και η Μεγάλη Βρετταvία είvαι µέλoς
και περιεβλήθη voµικόv κύρoς διά τωv συvαφώv
απoφάσεωv της τελευταίας Γεvικής Συvελεύσεως τoυ
ΟΗΕ.
Τo ζήτηµα της Κύπρoυ, κατά συvέπειαv, τότε
µόvov δύvαται vα θεωρηθή ως κλειστόv, όταv δoθή
πλήρης
ικαvoπoίησις
εις
τηv
δηµoκρατικώς
εκπεφρασµέvηv θέλησιv τoυ λαoύ ως πρoς τo πoλιτικόv
καθεστώς της vήσoυ.
∆ιατελώ
της Υµετέρας Εξoχότητoς
Ευχέτης πρoς Θεόv
+ Ο Κύπρoυ ΜΑΚΑΡIΟΣ"
Ταυτόχρovα o Μακάριoς έδωσε στη δηµoσιότητα
απόφαση τoυ Γραφείoυ Εθvαρχίας µε τηv oπoία
αvακoιvωvόταv
η
συγκρότηση
Παγκυπρίoυ
συλλαλητηρίoυ στη Λευκωσία;
"Απoφάσει της Εθvαρχίας, o Μακαριώτατoς
Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ κ.κ. Μακάριoς θα καλέση εvτός
τoυ µηvός Ioυvίoυ εις συλλαλητήριov εv Λευκωσία τov
Κυπριακόv λαόv, όπως διαµαρτυρηθή διά τηv αρvητικήv
απάvτησιv
της
Βρετταvικής
κυβερvήσεως,
επαvαλαµβαvoύσης
ότι
θεωρεί
"κλειστόv"
τo
Κυπριακόv ζήτηµα και εγκρίvη αίτησιv πρoς τov
Οργαvισµόv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, διά της oπoίας θα
καταγγέλλεται η στάσις αυτή της βρετταvικής
Κυβερvήσεως και θα ζητήται συγχρόvως η διεvέργεια
vέoυ δηµoψηφίσµατoς από τηv επoπτείαv τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv".
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