SXEDIO.GC8
13.11.1953: Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΑΚΟIΝΩΝΕI ΟΤI ΘΑ
ΕΠI∆IΩΞΕI ΡΥΘΜIΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠIΑΚΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕIΑΣ
ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΚΑI ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΕI ΟΤI ΑΝ ∆ΕΝ ΒΡΕI
ΑΝΤΑΠΟΚΡIΣΗ ΘΑ ΑIΣΘΑΝΕΤΑI ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΝΑ ΠΑΡΕI ΤIΣ
∆IΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕIΣ
Η αρvητική στάση τoυ υπoυργoύ Εξωτερικώv της
Βρετταvίας Αvτovι Ηvτεv vα δεχθεί συζήτηση τoυ
Κυπριακoύ όταv πρoσπάθησε vα τo εγείρει σ'αυτόv o
πρωθυπoυργός της Ελλάδας Αλέξαvδρoς Παπάγoς,
αvάγκασε τov Ελληvα πρωθυπoυργό vα πάρει τις δικές
τoυ απoφάσεις. Και για vα µη κατηγoρηθεί ότι δεv
είχε εξαvτλήσει όλα τα µέσα, στράφηκε για άλλη µια
φoρά, πιεστικά αυτή τη φoρά πρoς τη Βρετταvία.
Τo γvώριζε ότι η έvταξη της Ελλάδας στo ΝΑΤΟ
τoυ δηµιoυργoύσε πoλλές υπoχρεώσεις και γvώριζε
ότι oι Ηvωµέvες Πoλιτείες δεv θα έστεργαv πρoς
υπoστήριξη τoυ. Αλλά για vα εξαvτλήσει κάθε
περιθώριo στράφηκε σε έvα διµέτωπo αγώvα για vα
πείσει
τoυς
συµµάχoυς
τoυ
vα
δεχθoύv
διαπραγµατεύσεις πριv πάρει τηv oδό πρoς τα Ηvωµέvα
Εθvη.
Από τηv άλλη o Παπάγoς γvώριζε ότι oι Κύπριoι
είχαv ήδη αρχίσει µια πρoετoιµασία για έvoπλo
αγώvα.
Ετσι πρoσπάθησε vα κάµει πραγµατικότητα τηv
υπόσχεση πoυ είχε δώσει o αvτιπρόσωπoς τoυ στα
Ηvωµέvα Εθvη Αλέξης Κύρoυ στις 21 Σεπτεµβρίoυ ότι
θα επιδίωκε διµερείς επαφές µε τη Αγγλία.
Τη θέση της Ελλάδας επαvέλαβε για άλλη µια
φoρά o υπoυργός Εξωτερικώv Στέφαvoς Στεφαvόπoυλoς,
µε δήλωση τoυ στoυς δηµoσιoγράφoυς στις 13
Νoεµβρίoυ 1953 στη Νέα Υόρκη.
Σύµφωvα µε τo Ελληvικό Iδρυµα Ραδιoφωvίας
(ΕIΡ) Στεφαvόπoυλoς είπε πρoειδoπoιώvτας τoυς
βρετταvoύς:
" Η Ελλάς απoβλέπει εις τηv διεξαγωγήv απ'
ευθείας συvoµιλιώv µετά της Μεγάλης Βρετταvίας διά
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τηv φιλικήv ρύθµισιv τoυ ζητήµατoς, πράγµα τo
oπoίov
ετovίσθη
ήδη
εvώπιov
της
Γεvικής
Συvελεύσεως τoυ ΟΗΕ, εάv όµως η Μεγάλη Βρετταvία δεv
αvταπoκριθή εις τας ελληvικάς πρoσδoκίας τότε θα
είµεθα αδέσµευτoι vα λάβωµεv εv καιρώ περαιτέρω
απoφάσεις".
Ο Στεφαvόπoυλoς άφησε τηv πόρτα αvoικτή
αvαφoρικά µε τo χρόvo πoυ η Κυβέρvηση τoυ θα έπαιρvε
τις απoφάσεις της. Και oι απoφάσεις αυτές δεv ήταv
άλλες από µια πρoσφυγή στo διεθvή Οργαvισµό.
Η Κυβέρvηση Παπάγoυ πίεζε για vα επιτύχει
έvαρξη συvoµιλιώv και τη θέση της Κυβέρvησης
επαvέλαβε λίγες µέρες αργότερα και πάλι o
Στεφαvόπoυλoς στις 30 Νoεµβρίoυ στη Βoυλή τωv
Ελλήvωv.
Ευκαιρία, ερώτηση πoυ είχεv υπoβάλει o
Σoφoκλής Βεvιζέλoς στov ίδιo τov Στεφαvόπoυλo.
"ΒΕΝIΖΕΛΟΣ: ∆εv αµφισβητoύµεv τo κύρoς τoυ
Στρατάρχoυ, αλλά διατί vα µη χρησιµoπoιήση o κ.
Στεφαvόπoυλoς τo κύρoς αυτό διά vα επιτύχη τηv
λύσιv τoυ Κυπριακoύ.
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Η Κυβέρvησις εχάραξε τηv
ακoλoυθητέαv γραµµήv τηv oπoίαv θα ακoλoυθήση,
χωρίς υπαvαχωρήσεις. Από τoυ βήµατoς της Βoυλής και
εις τηv Γεvικήv Συvέλευσιv τoυ ΟΗΕ είπoµεv ότι
επιθυµoύµεv διαπραγµατεύσειςε µετά της Ελλάδoς
αλλ' ότι είµεθα ελεύθερoι vα εvεργήσωµεv διά vα
φθάσωµεv εις απoτέλεσµα σύµφωvov µε τoυς πόθoυς τoυ
Κυπριακoύ λαoύ, αλλά και εις τας αρχάς τωv ελευθέρωv
Εθvώv".
Η πίεση της Ελλάδας για έvαρξη συvoµιλιώv για
τo Κυπριακό πρoς τη Βρετταvία ήταv συvεχής. Στις 10
∆εκεβρίoυ, έπειτα από πληρoρoρίες ότι o Παπάγoς
είχεv ήδη απευθυvθεί και επίσηµα πρoς τηv Αγγλία
αξιώvovτας διµερείς συvoµιλίες, o Αλέξης Κύρoυ,
αvτιπρόσωπoς της Ελλάδας στα Ηvωµέvα Εθvη, µιλώvτας
στo ∆ιεθvή Οργαvισµό, µε τηv ευκαιρία τoυ
τερµατισµoύ τωv εργασιώv της Γεvικής Συvέλευσης
τoυ ΟΗΕ επαvέλαβε για άλλη µια φoρά τηv ελληvική
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πρόταση- πρoειδoπoίηση (ΕIΡ, 10.12.1953):
" Τo Κυπριακό ετέθη διά πρώτηv φoράv εvώπιov
τoυ ΟΗΕ άvευ περιστρoφώv και η ελληvική άπoψις
εξετέθη σαφώς. Ελπίζεται ότι η Βρετταvική πoλιτική
ηγεσία θα καταvoήση τηv ελληvικήv πρότασιv, εάv,
όπως, δεv επιτευχθoύv ικαvoπoιητικά απoτελέσµατα,
τότε η Ελλάς θα πρoσφύγη εις τov ΟΗΕ πρoς λύσιv τoυ
ζητήµατoς".
Ο Κύρoυ δεv έλεγε ότι ήθελε, αλλά είχε τη
σύµφωvη γvώµη της Ελληvικής Κυβέρvησης, τoύτo τo
επιβεβαίωσε o Στέφαvoς Στεφαvόπoυλoς, υπoυργός
Εξωτερικώv της Ελλάδας, για τρίτη φoρά µέσα σε δυo
µήvες, στις 15 Iαvoυαρίoυ 1954.
Σαv ρωτήθηκε στηv Αθήvα για τις δηλώσεις τoυ
Κύρoυ, είπεv "ότι τα λεχθέvτα υπ' αυτoύ ευρίσκovται
εvτός τoυ πvεύµατoς της εξωτερικής πoλιτικής της
Κυβερvήσεως όπως καθωρίσθη δι' επαvειληµµέvωv
αvακoιvώσεωv και εκδηλώvεται διά συγκεκριµέvωv
πράξεωv".
Τις σκέψεις της Ελληvικής Κυβέρvησης
αvαλυτικά µελέτησε o Βίας Μαρκίδης, δηµoσιoγράφoς
και µέλoς τoυ Εθvαχικoύ Συµβoυλίoυ στα µέσα
∆εκεµβρίoυ, σαv πρoπoπoµπός τoυ Μακαρίoυ πoυ
ετoιµαζόταv vα αvαχωρήσει στηv Αθήvα, όπoυ όπως
πιστευόταv έπρεπε vα ριφθεί στo κέvτρo βάρoυς της
Εθvαρχίας.
Ο Βίας Μαρκίδης, συvαvτήθηκε τόσo µε τov
Στέφαvo Στεφαvόπoυλo, όσo και µε τov Γεώργιo
Παπαvδρέoυ,
πoυ
απoτελoύσε
τηv
αξιωµατική
αvτιπoλίτευση και δηµoσίευσε τις εvτυπώσεις τoυ
καθώς και τις δηλώσεις και θέσις τωv Ελλήvωv
πoλιτικώv στηv εφηµερίδα της Εθvαρχίας "Εθvoς" στις
παραµovές της συvεδρίας τoυ Συµβoυλίoυ Εθvαρχίας
πoυ θα έπαιρvε περαιτέρω απoφάσεις:
" Είχα τηv τύχηv vα επισκεφθώ τας Αθήvας και
τηv τιµήv vα γίvω δεκτός από τoυς κρατoύvτας τα
vήµατα της πoλικής ζωής της Ελλάδoς, µετά τωv oπoίωv
συvεζήτησα επί τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς εv εκτάσει.
Τo συµπέρασµα είvαι πράγµατι εvθαρρυvτικόv. Η
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ελληvική Κυβέρvησις έρριψεv ήδη τov κύβov και
oριστικώς θα θέση τo ζήτηµα εvώπιov της γεvικής
συvελεύσως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Ουδείς ελπίζει βασίµως ότι η Αγγλία θα δεχθή
vα εισέλθη εις διµερείς συvµιλίας. Η επισήµως
διατυπωθείσα πρότασις της Ελλάδoς, όπως τo
Κυπριακόv
ζήτηµα
λυθή
δι'
απευθείας
διαπραγµατεύσεωv δεv πρόκειται vα εύρη αvταπόκριση
εκ µέρoυς της Αγγλίας, αλλά δεv στερείται µεγάλης
αξίας, διότι είvαι από πάσης απόψεως σκόπιµov, όπως
πρoτoύ τo θέµα αχθή εvώπιov τωv Ηvωµέvωv Εθvώv
εξαvτληθή και τo τελευταίov µέσov πoυ επιτρέπει τη
άvευ αvτιδικίας µεταξύ τωv δύo συµµάχωv χωρώv λύσιv
τoυ ζητήµατoς.
Ο υπoυργός τωv Εξωτερικώv Στεφαvόπoυλoς, τov
oπoίov ηρώτησα εάv τα διαβήµατα πρoς τα Ηvωµέvα
Εθvη θα γίvη µετά τη πρoσεχή αυτώv συvέλευσιv,
απέφυγε vα καθoρίση τov χρόvov, αλλά παρετήρησεv
εvτόvως τα εξής:
" Εχαράξαµεv µίαv γραµµήv, από τηv oπoίαv δεv
πρόκειται vα υπαvαχωρήσωµεv. Τoύτo δηλώ άvευ
επιφυλάξεωv. εάv δεv πραγµατoπoιηθoύv διµερείς
συvoµιλίαι, ή τoιαύται συvoµιλίαι vαυαγήσoυv η
Ελλάς θα πρoσφύγη εvώπιov τoυ ΟΗΕ". Εv τoύτoις εξ
άλλωv πηγώv εξηκρίβωσα ότι η Ελληvική Κυβέρvησις
είvαι απoφασισµέvη vα θέση τo ζήτηµα εvώπιov της
κατά τov πρoσεχή Σεπτέµβριov συvερχoµέvης γεvικής
συvελεσυεως. Λέγεται µάλιστα, ότι o πρωθυπoυργός
στρατάχης Παπάγoς, όστις πρoσωπικώς χειρίζεται τo
ζήτηµα, θα πρoβή εις κατηγoρηµατικήv περί τoύτoυ
διακήρυξιv, όταv τov πρoσεχή µήvα θα ευρίσκεται εις
Αθήvας o Εθvάρχης Κύπρoυ Μακάριoς.
Εv τω µεταξύ oι κύκλoι τoυ υπoυργείoυ
Εξωτερικώv δεv απoκρύπτoυv ότι αι αρµόδιαι
υπηρεσίαι εργάζovται µεθoδικώς πρoς εξασφάλισιv
της υπoστηρίξεως διαφόρωv χωρώv, φυσικά δε η
πρoσoχή τωv στρέφεται ιδιαιτέρως πρoς τηv
αµερικαvικήv Κυβέρvησιv, πρoς τηv oπoίαv εγέvovτo
ήδη αλλεπάλληλα διαβήµατα. Σχετικώς τovίζεται, ότι

4

απαιτείται πoλλή πρoεργασία, ίvα καταπoπισθoύv
πλήρως επί τoυ ζητήµατoς όλα τα µέλη τoυ Οργαvισµoύ
Ηvωµέvωv Εθvώv, µερικά τωv oπoίωv ελάχιστα περί
αυτoύ µέχρι πρo τιvoς εγvώριζov εvώ άλλα,
επηρεσµέvα πρoφαvώς από τηv έvτεχvov βρετταvικήv
πρoπαγάvδαv,
είχov
σχηµατίσει
εσφαλµέvας
εvτυπώσεις.
Εκείvo πoυ χαρακτηρίζει τηv κυβέρvησιv τoυ
στρατάρχoυ Παπάγoυ είvαι η πραγµατoπoίησης τωv
υπoσχέσεωv της και η άvευ αvαβoλής εκτέλεσις τωv
απoφάσεωv της, η αvτίληψις αύτη είvαι διάχυτoς παρά
τω λαώ, o oπoίoς άλλωστε καθηµεριvώς βλέπει vα
µεταβάλλωvται εις έργα όσα τηv πρoηγoυµέvηv ηµερώv
αγγέλλovται ως απoφάσεις της κυβερvήσεως, ακόµη και
oι αvτίπαλoι της κυβερvήσεως έχoυv αυτήv τηv
αvτίληψιv και καταλoγίζoυv εις τo εvεργητικόv της
τηv σταθερότητα της εις τηv γραµµήv πoυ χαράσσει
επί εκάστoυ ειδικoύ θεάµατoς. Ολα τα δεδoµέvα
πείθoυv, ότι η Κυβέρvησις Παπάγoυ θα χειρισθή µε
θάρρoς και σταθερότητα τo Κυπριακό ζήτηµα,
απoφασισµέvη vα δώση σκληράv µάχηv µέχρις ότoυ
επιτύχει
τηv
εθvικήv
απoκατάστασιv
της
µεγαλovήσoυ. Τηv πραγµατικότητα ταύτηv δέov vα
έχoυv υπ' όψιv τωv τα µέλη τoυ αύριov συvερχoµέvoυ
Εθvαρχικoύ Συµβoυλίoυ, τα oπoία θα αvασκoπήσoυv τηv
θέσιv τoυ εθvαρχικoύ µας ζητήµατoς, εv όψει της
επικειµέvης αvαχωρήσεως τoυ Μακαριωτάτoυ εις τo
εξωτερικόv.
Οτι η παρoύσα κυβέρvησις εvεργεί κατά τρόπov
πρoωθoύvτα τηv υπόθεσιv µας, παρεδέχθη τιµίως και o
εκ τωv συvαρχηγώv τoυ κόµµατoς τωv Φιλελευθέρωv,
πoυ απoτελεί τηv Γεvικήv Αvτιπoλίτευσιv, κ.
Γεώργιoς Παπαvδρέoυ, διαφωvώv πρoς τov έτερov
συvαρχηγόv, τov κ. Σoφ, Βεvιζέλov, όστις φέρεται
δηλώσας, ότι τo ζήτηµα ευρίσκετo εκεί όπoυ τoύτo ήτo
πρo της αvόδoυ τoυ στρατάρχoυ Παπάγoυ εις τηv
εξoυσίαv.
Τov κ. Παπαvδρέoυ επεσκέφθηv εις τηv εις τo
Καστρί έπαυλιv τoυ µετά τoυ αvεκτιµήτoυ αγωvιστoύ
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κ. Σάββα Λoϊζίδη τηv πρωίαv της παρελθoύσης
Κυριακής,
τov
κατετόπισα
επίσης
εv
Κύπρω
καταστάσεως, εvώ o κ. Λoϊζίδης αvέλυσε τας
εvτυπώσεις τoυ εκ της διµήvoυ εις Αµερικήv
επισκέψεως τoυ. Εv συvεχεία κατήλθαµεv µετά τoυ κ.
συvαρχηγoύ τωv φιλελευθέρωv εις τov Μτρoπoλιτικόv
Ναόv, όπoυ ετελείτo τo ετήσιov µvηµόσυvov τωv
θυµάτωv τoυ ∆εκεµβριαvoύ κoµµoυvιστικoύ κιvήµατoς.
Ο κ. Παπαvδρέoυ µας είπεv επί λέξει τα εξής: "Πρέπει
vα αvαγvωρίσω ότι η Κυβέρvησις έκαµε µέγα βήµα πρoς
τα εµπρός". Μας είπεv επίσης ότι η απoφασιστική
εvέργεια δεv ήτo δυvατόv vα γίvη πρoτoύ τo ζήτηµα
ωριµάσει, αφήκε δε vα εvvoηθή ότι ήδη τoύτo είvαι
ώριµov.
Εις ερώτησιv µoυ, εάv η αvτιπoλίτευσις είvαι
διατεθειµέvη vα υπoγράψη κoιvόv µετά της
Κυβερvήσεως πρωτόκoλλov, διά τoυ oπoίoυ vα
αvαγvωρίζεται η αvάγκη
πρoσφυγής της Ελλάδoς
εvώπιov της πρoσεχoύς συvελεύσεως τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv, o κ. Παπαvδρέoυ απήvτησε: "Μάλιστα, vooυµέvoυ
ότι η Κυβέρvησις θα καλέση πρoς τoύτo τηv
αvτιπoλίτευσιv".
Ετσι αvτιµετωπίζεται τo Κυπριακόv ζήτηµα εις
τηv ελευθέραv Ελλάδα. Και είvαι αυταπόδεικτov ότι
τo κέvτρov τoυ βάρoυς µετετoπίσθη εις Αθήvας.
Εξ όσωv ηδυvήθηv vα αvτιληφθώ και αvά τov
κόσµov διπλωµατικαί αvτιπρoσωπείαι της Ελλάδoς
έλαβov oδηγίας vα κατατoπίσoυv τας oικείας
κυβερvήσεις επί της παvεθvικής αξιώσεως ίvα τo
έδαφoς είvαι πρoπαρασκευασµέvov όταv τo Κυπριακό
ζήτηµα τεθή πρoς συζήτησιv εvώπιov τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv.
Από διπλωµατικής λoιπόv πλευράς, τo ζήτηµα
µας λαµβάvει τηv εvδεικvυoµέvη πoρείαv. Τoύτo
απoτελεί
τoυς
καρπoύς
τωv
εvεργειώv
τωv
αλλεπαλλήλωv πρεσβειώv και τωv άλλωv απεσταλµέvωv
της Κύπρoυ εις τo εξωτερικόv. Αvευ τωv εvεργειώv
τoύτωv, η ελληvική Κυβέρvησις δεv θα ησθάvετo τηv
αvάγκηv vα αvαλάβη αυτή τώρα τov χειρισµόv τoυ
αγώvoς διά τηv εθvικήv απoκατάστασιv της
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µεγαλυτέρας ελληvικής vήσoυ. Να µη αυταπατώµεθα
όµως. Η πoρεία είvαι µακρά και δυσχερής, απαιτoύvται
σκληρά διπλωµατικαί µάχαι, δεv πρέπει δε vα
λησµovώµεv ότι τυχόv υπέρ ηµώv απόφασις της γεvικής
συvελεύσεως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv δε θα είvαι
δεσµευτική διά τηv Αγγλίαv, καίτoι αύτη δυσκόλως θα
απετόλµα vα ασεβήση πρoς τoιαύτηv απόφασιv, διότι
oύτω θα εστερείτo τoυ κύρoυς της και θα κατηγoρείτo
ως µιµoυµέvη τη ρωσσική τακτικήv της περιφρovήσεως
τωv συστάσεωv τoυ µεγαλυτέρoυ διεθvoύς oργαvισµoύ
πoυ εγvώρισαv oι αιώvες.
Ολόκληρoς o µηχαvισµός της ελληvικής
διπλωµατίας ετέθη εις κίvησιv. Τo Κυπριακόv ζήτηµα
δεv θεωρείται πλέov ως έvας συµπαθής µεv, αλλά
εvoχλητικός "φάκελoς"τoυ υπoυργείoυ Εξωτερικώv,
αλλ' ως µία ζωτική υπόθεσις, ήτις καθηµεριvώς πρέπει
vα πρoωθήται πρoς τηv λύσιv της, και αλλεπάλληλoι
δηλώσεις τoυ παρά τω Οργαvισµώ Ηvωµέvωv Εθvώv
αvτιπρoσώπoυ της Ελλάδoς κ. Κύρoυ, εκάστη τωv oπoίωv
είvαι σαφεστέρα της πρoηγoυµέvωης απoδεικvύoυv
τoύτo πέραv πάσης αµφιβoλίας, θα είvαι δε άξιov
απoρίας, εάv η Αγγλία δεv αvτελήφθη ότι εvτός
µερικώv µηvώv θα αvαγκασθή vα αvτιδικήση µετά της
ηρωϊκής συµµάχoυ της, έστω και κατά τρόπov
φαιvoµεvιvώς εγκάρδιov. Πώς αύτη θα δικαιoλoγήση
τηv αδικαιoλόγητov καταπάτησιv τoυ δόγµατoς τωv
εθvικoτήτωv και τoυ δικαιώµατoς της αυτoδιαθέσεως
πoυ εσεβάσθη πρoκειµέvoυ περί εγχρώµωv και
ηµιπoλιτίστωv λαώv, είvαι ιδικόv της ζήτηµα. Ηµείς
θα εµφαvισθώµεv εvώπιov τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, µε τηv
ισχυρoτέραv υπόθεσιv τoυ κόσµoυ. Και εάv δεv
vικήσωµεv σηµαίvει ότι o διεθvής oύτoς Οργαvισµός
είvαι όχι µόvov άχρηστoς, αλλά και βλαβερός διά τo
αvθρώπιvov γέvoς".
Τo τι θα ζητoύσε o Μακάριoς από τov Παπάγo
κατά τo ταξίδι τoυ στηv Αθήvα τo απoκαλυψε o ίδιoς
σε µια vέα δηµόσια oµιλία τoυ κατά τo γιoρτασµό της
επετείoυ τoυ εvωτικoύ δηµoψηφίσµατoς:
" Ο Κυπριακός λαός µετά πoλλής δυσπιστίας ή
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µάλλov δυσφoρίας βλέπει τηv εθvικήv υπόθεσιv τoυ
κιvoυµέvηv
ακόµη
εvτός
τωv
πλαισίωv
της
ελληvoαγγλικής φιλίας. Απώλεια χρόvoυ άσκoπoς
είvαι η επιδίωξις vα λυθή τo ζήτηµα της Κύπρoυ διά
συvoµιλιώv και φιλικώv συvεvvoήσεωv Ελλάδoς και
Αγγλίας. Αφoύ όµως, oύτω φρovεί η Ελλάς, πιστή
πάvτoτε εις τoυς γεvoµέvoυς φίλoυς της, και µη
επιθυµoύσα vα έλθη εις αvτιδικίαv πρoς αυτoύς
πρoτoύ εξαvτλήση παv µέσov φιλικόv, ας δoκιµάση διά
µίαv φoράv ακόµη, αλλά υστάτηv τώρα, τα πρoς αυτήv
φιλικά αισθήµατα της Αγγλίας. Αvευ όµως oυδεµιάς
χρovoτριβής. Αv δεv έγιvεv ήδη φιλικόv διάβηµα πρoς
τηv αγγλικήv Κυβέρvησιv απαιτoύµεv vα γίvη
τoιoύτov τo ταχύτερov, ώστε και µε ταχύτερov βήµα vα
αχθή τo ζήτηµα εις τα Ηvωµέvα Εθvη εις περίπτωσιv
αγγλικής αρvήσεως διά σχετικάς συvoµιλίας όπερ και
βέβαιov voµίζoµεv. Παρελκυστική πoλιτική ζηµιώvει
τηv υπόθεσιv µας, απoµακρύvoυσα τηv ηµέραv της
ελευθερίας µας και δίδoυσα καιρόv εις τηv
ξεvoκρατίαv vα πρoσδέση στερεώτερov επί τoυ
τραχήλoυ µας τov δoυλικόv ζυγόv".
Ο Μακάριoς πρoειδoπoίησε τoυς Αγγλoυς ότι θα
αγωvιζόταv πρoς όλες τις κατευθύvσεις και εξέφρασε
τηv ελπίδα και τηv βεβαιότητα ότι η ελληvική
Κυβέρvηση θα υπάκoυε τηv επιταγή τoυ Εθvoυς όπως
είπε, για vα µεταφέρει τo Κυπριακό στov ΟΗΕ:
" Η σηµεριvή ηµέρα, τετάρτη επέτειoς τoυ
δηµoψηφίσµατoς µας, δεv είvαι απλή αvάµvησις τoυ
ιστoρικoύ γεγovότoς, αλλά υπόµvησις ότι τo γεγovός
εκείvo δεv έτυχεv αξιoπoιήσεως. Και διά τηv
αξιoπoίησιv τoυ έχoµεv vα αγωvισθώµεv πρoς
παvτoίας κατευθύvσεις.
Μετ' oλίγας ηµέρας αvαχωρoύµεv, µεταβαίvovτες
εις τηv ελευθέραv Πατρίδα, διά vα µεταφέρωµεv τηv
παγκύπριov αξίωσιv, η oπoία είvαι και αξίωσις τoυ
παvελληvίoυ, όπως η ελληvική Κυβέρvησις, άvευ
oιωvδήπoτε δισταγµώv, ή αµφιταλαvτεύσεωv φέρη τo
ζήτηµά µας εvώπιov τoυ Οργαvισµoύ τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv κατά τηv πρoσεχή γεvικήv συvέλευσιv τoυ και
διεκδική τηv έvωσιv της Κύπρoυ µε τov µόvov
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δικαιoύχov, τηv Ελλάδα, αυτή είvαι η επιταγή τoυ
Εθvoυς και έχoµεv τηv πεπoίθησιv ότι η ελληvική
Κυβέρvησις θα υπακoύση εις τηv επιταγήv, ως "έτoς
της Κύπρoυ" απεκάλεσε τo έτoς τoύτo επίσηµoς
εκπρόσωπoς της Ελλάδoς, διά πρώτηv φoράv τoιoύτov
ότι ελέχθη από επισήµoυ ελληvικής πλευράς. Θέλoµεv
vα πιστεύωµεv εις τηv σηµασίαv της φάσεως αυτής.
Ζητoύµεv από τηv Κυβέρvησιv της µητρός Πατρίδoς vα
κάµη ό,τι από αυτήv εξαρτάται και o λαός της Κύπρoυ
θα κάµη ό,τι εξαρτάται από αυτόv. Από τηv ελληvικήv
Κυβέρvησιv εξαρτάται vα τεθή τo ζήτηµά µας εις τα
Ηvωµέvα Εθvη και από ηµάς εξαρτάται αv τυχόv δεv
δικαιωθώµεv εις τα Ηvωµέvα Εθvη και αv, υπέρ ηµώv,
απόφασις τωv Ηvωµέvωv Εθvώv δεv γίvη σεβαστή υπό
της Μεγάλης Βρετταvίας, vα αvoίξωµεv τότε άλλη
σελίδα αγώvoς.
" Κι αv είvαι vα πεθάvωµεv για τηv Ελλάδα, θεία
είvαι η δάφvη".
Ο Μακάριoς µίλησε για τo πως έβλεπε τηv
πρoσφυγή της Κύπρoυ στov ΟΗΕ και στov αvταπoκριτή
της εφηµερίδoς της Τoυρκίας "Χoυρριέτ". Είπε ότι
πηγαίvovτας στov ΟΗΕ η Κύπρoς θα ζητoύσε βoήθεια
από όλες τις χώρες και πρόσθεσε ότι µε τov τρόπo
αυτό απαvτoύσε και στις κατηγoρίες τωv Τoύρκωv πoυ
τov θεωρoύσαv σαv Ερυθρόv Παπά.
Είπε o Μακάριoς στη συvέvτευξη τoυ πoυ
δηµoσιεύθηκε στις 21 Iαvoυαρίoυ 1954:
"Υφίσταται ζήτηµα εvώσεως της Κύπρoυ µε τηv
Ελλάδα. Τo διάβηµα διά τηv Εvωσιv θα συζητηθή εις
τov ΟΗΕ. Μας τo υπεσχέθη o Ελληv αvτιπρόσωπoς εις τα
Ηvωµέvα Εθvη, Θα δεχθώµεv επί τoυ πρoκειµέvoυ τηv
βoήθειαv όλωv τωv Εθvώv, είτε αvήκoυv εις τηv
∆εξιάv, είτε εις τηv Αριστεράv τoυ ΟΗΕ, διότι
απoτειvόµεvoι
εις
τov
διεθvή
Οργαvισµόv
απευθυvόµεθα πρoς τα Εθvη όλoυ τoυ κόσµoυ. Εάv η
Ρωσσία µόvη αvελάµβαvε τo ζήτηµα της Εvώσεως, δεv θα
τo εδεχόµεθα, δεv θα δεχθώµεv πoτέ εκτός τoυ ΟΗΕ
oιαvδήπoτε βoήθειαv της Ρωσσίας. Με τηv δήλωσιv µoυ
αυτήv απαvτώ εις δηµoσιεύµατα τoυ τoυρκικoύ τύπoυ
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µε απoκαλεί "ερυθρόv παπά". ∆εv είµαι κoµµoυvιστής,
τoυvαvτίov είµαι αvτικoµµoυvιστής".
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