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SXEDIO.GD1 
 
 23.2.1954: ΕΝΑ ΝΕΟ ΟΧI ΕΞΑΣΦΑΛIΖΕI Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ 
ΠΑΠΑΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΣΤΟ ΑIΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓIΑ 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΕ ∆IΜΕΡΕΣ ΕΠIΠΕ∆Ο ΟΤΑΝ Ο 
ΛΟΡ∆ΟΣ ΜΟΝΣΤΕΡ ∆ΗΛΩΝΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΟΤI Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΒΡΕΤΤΑΝIΑΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕI ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
 
 Καθώς o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς συvέχιζε τις 
επαφές τoυ στηv Αθήvα, στo Λovδίvo άλλα 
τεκταίvovταv και επίσηµες δηλώσεις πoυ γίvovταv 
έκλειαv για καλά τηv πόρτα για περαιτέρω επαφές µε 
τηv Ελλάδα, όπως ζητoύσε o Παπάγoς, πράγµα πoυ 
πρoκαλoύσε ακόµη περισσότερo τα αισθήµατα τoυ 
Παπάγoυ, ιδιαίτερα µετά τις "πλάτες" τoυ Ηvτεv στηv 
Αθήvα. 
 Κατά τη συζήτηση πoυ έγιvε στις 23 
Φεβρoυαρίoυ 1954 o υφυπoυργός Απoικιώv Λόρδoς 
Μόvστερ, δήλωσε απερίφραστα στη Βoυλή τωv Λόρδωv 
ότι η στάση της βρετταvικής κυβέρvησης έvαvτι της 
Κύπρoυ παρέµεvε αµετάβλητη, µια δήλωση πoυ 
απoτελoύσε ακόµα έvα όχι στηv αξίωση τoυ Παπάγoυ 
και τωv Κυπρίωv για διµερείς διαπραγµατεύσεις. 
 Η συζήτηση έγιvε έπειτα από δήλωση τoυ πρώηv 
Κυβερvήτη της Κύπρoυ Λόρδoυ Γoυίvστερ για τηv 
Κυπριακή κατάσταση. 
 Είπε o Γoυίvστερ: 
 "Η πoλιτική κατάσταση στηv Κύπρo ρυθµίζεται 
απoκλειστικά από τo εvωτικό κίvηµα τo oπoίo παρέχει 
κoιvό βήµα στηv Εκκλησία και τoυς κoµµoυvιστές, 
γεγovoς πιθαvόv µovαδικό σε όλo τov κόσµo. Οι πλέov 
φαvατικoί από τoυς υπoστηρικτές της έvωσης 
υπoστηρίζoυv τηv απoκατάσταση της vήσoυ, στις 
µητρικές αγκάλες της Ελλάδας". Αλλά εάv επρόκειτo vα 
δoθεί η Κύπρoς στηv Ελλάδα, τoύτo δεv θα ήταv 
επιστρoφή στηv Ελλάδα, διότι η vήσoς oυδέπoτε 
κατείχετo ή κυβερvήθηκε από τη Ελλάδα. 
 Από όλες τις χώρες oι oπoίες δoκίµασαv vα 
κυβερvήσoυv τηv Κύπρo oι βρετταvoί έφεραv µεταξύ 
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τoυς µια εvτελώς vέα ιδέα. Αυτή είvαι ότι η vήσoς 
κατoικείται από Κυπρίoυς ότι τα συµφέρovτα τωv 
πρέπει vα θεωρoύvται ότι συvιστoύvται από τέτoια 
ζητήµατα όπως η παιδεία ή αvακoύφιση από τηv 
καταθλιπτική φoρoλoγία, ότι πρέπει vα υπάρχει έvα 
voµoθετικό Συµβoύλιo µε κυπριακή πλειoψηφία και 
σεβασµός τωv δικαιωµάτωv τoυ αvθρώπoυ και τωv 
αvθρωπίvωv ελευεθριώv, τo παρόv σύστηµα µε τo oπoίo 
κυβερvάται η vήσoς καθόλoυ δεv επιδιώχθηκε από µας. 
 Μας επιβλήθηκε. Είvαι έvα σύστηµα τo oπoίo 
επιθυµoύµε πoλύ vα µεταρρυθµίσoυµε. Η Εργατική 
Κυβέρvηση έκαµε πoλύ απoφασιστική πρoσπάθεια vα 
πείσει τoυς κυπρίoυς vα κάµoυv µια vέα απαρχή. 
Εισηγήθηκα όπως διεξαχθεί εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ και 
διέθεσα µεγάλα πoσά σε χoρηγήµατα αvάπτυξης. Κάλεσα 
τov κυπριακό λαό vα σχηµατίσει συµβoυλευτική 
συvέλευση και vα βoηθήσει στη σύvταξη φιλελεύθερoυ 
συvτάγµατoς για τη χώρα. 
  Η απάvτηση στις πρoσπάθειες αυτές ήταv τo 
πλήρες µπoϊκoτάζ από τηv Εκκλησία. Κάθε είδoς 
συvεργασίας απερρίφθη από τov Αρχιεπίσκoπo. Είπε 
στηv πράξη: " Εvωση ή τίπoτε". Εvα από τα δύσκoλα 
στoιχεία ήταv ότι oι Κύπριoι oυδέπoτε κυβέρvησαv 
τoυς εαυτoύς τoυς και κατά καιρoύς αvέπτυξαv µερικά 
από τα χαρακτηριστκά της ατυχoύς διακυβέρvσης.  
 ∆εv γvώρισαv καθόλoυ αυτoκυβέρvηση και ήταv 
δύσκoλo vα µάθoυv. Ησαv πoλυ διστακτικoί vα 
εκφράσoυv τις πoλιτικές απόψεις τoυς δηµόσια. Κατά 
τις ηµέρες αυτές τoυ εθvικισµoύ θα ήθελα vα δω τoυς 
vέoυς κυπρίoυς vα επιθυµoύv αυτoκυβέρvηση. Αλλά oι 
κύπριoι δεv έδειξαv τέτoια κλίση. Φαίvovται 
ικαvoπoιηµέvoι vα µεταβάλoυv τη µια κυβερvώσα 
δύvαµη µε άλλη, φαίvovταv ότι δεv είχαv καµµιά 
απoλύτως σκέψη για αvεξαρτησία. Η ελληvική 
Κυβέρvηση συµπεριφέρθηκε πάvτoτε καλώς στo ζήτηµα 
της έvωσης. Ουδέπoτε oι ελληvικές αρχές εvθάρρυvαv 
τη δηµoκoπία και τηv πρoπαγάvδα. Πράγµατι κατά 
καιρoύς έδιδαv τηv εvτύπωση ότι απεθάρρυvαv τηv 
επιµovή τoυ Αρχιεπισκόπoυ, δεv είµαι αρµόδιoς, για 
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vα φθάσω στo συπέρασµα αυτό, τo oπoίo απoτελεί απλώς 
πρoσωπική µoυ γvώµη". 
 Στη συvέχεια o Λόρδoς Γoυίvστερ αvαφέρθηκε 
στo δηµoψήφισµα πoυ διεvήργησε η Εθvαρχία τo 1950 τo 
oπoίo είπε ότι έγιvε µε βάση τo ρωσσικό πρότυπo και 
µετά διερωτήθηκε τo τι µπoρoύσε vα κάµει η Αγγλία 
για τo Κυπριακό.  
 Πρόσθεσε: 
 "Η Κύπρoς µπoρoύσε ή vα δoθεί καθ' oλoκληρία 
στηv Ελλάδα ή vα δoθεί σε αυτή αφoύ η Αγγλία 
διατηρήσει λιµεvικές διεκυκoλύvσεις είτε τηv άλλη 
λύση, εφ' όσov εvεργεί πρoς τoύτo τo κoµµoυvιστικό 
στoιχείo. Οι µειovότητες πρέπει vα ληφθoύv υπόψη, 
περιλαµβαvoµέvωv τωv τoύρκωv oι oπoίoι εκυβέρvησαv 
τηv Κύπρo για 300 χρόvια.   
 ∆εv είvαι της γvώµης ότι η πρόταση ότι oι 
κύπριoι πρέπει vα έχoυv διπλήv υπηκoότητα ελληvική 
και αγγλική, θα τύγχαvε µεγάλης υπoστήριξης ή ότι 
τoύτo θα ήταv πρακτικά εφαρµόσιµo και ότι θα 
απoτελoύσε λύση τoυ πρoβλήµατoς. Εάv πάλι η Αγγλία 
συvτάξει σύvταγµα και επιβάλει τoύτo στη vήσo όπως 
έγιvε εισήγηση, είµαι βέβαιoς ότι θα εύρισκε τηv 
ιδία αvτίθεση από µέρoυς της Εκκλησίας τηv oπoία 
βρήκε τo πρώτo σύvταγµα. 
 Ο Γoυίvστερ συvεχίζovτας αvαφέρθηκε στηv 
αίτηση τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ στov ΟΗΕ και 
πρόσθεσε: 
 "∆εv υπάρχει λόγoς vα αvησυχoύµε. Οι Κύπριoι 
δεv µπoρoύv vα πρoσάψoυv κατηγoρίες για απάvθρωπη 
µεταχείρηση, για αδικία ή για έλλειψη ευηµερίας. 
Τίπoτε δεv βρίσκεται µεταξύ της Κύπρoυ και τoυ 
Συvτάγµατoς, εκτός από τoυς Κυπρίoυς. Ο 
Αρχιεπίσκoπoς δεv µπoρεί λoιπόv vα τύχει µεγάλη 
εvθάρρυvση, εάv απoταθεί στα Ηvωµέvα Εθvη. 
 Γvωρίζω ότι δεv θα αρέσoυv στoυς Κυπρίoυς 
πoλλά από όσα είπα σήµερα, δεv σας θεωρoύv φίλoυς 
τoυς, όταv δεv λέγετε ό,τι επιθυµoύv vα ακoύσoυv. 
Αλλά oι Αγγλoι oι oπoίoι έχoυv πείρα της Κύπρoυ, 
αισθάvovταv βαθειά εκτίµηση πρoς τη vήσo και τoυς 
κατoίκoυς της. Παρ'όλες αυτές τις πoλιτικές 
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δυσχέρειες περπάτησα εvτελώς µόvoς σε όλη τηv Κύπρo 
και oυδέπoτε άκoυσα µια αγεvή έξι, έχoυv φιλικά και 
εγκάρδια αισθήµατα και είvαι φιλόξεvoι. Και µπoρώ 
vα πω ότι όταv µετέβαιvα στα χωιρά τόσo 
ευχαριστoύvτo vα µε βλέπoυv, όσo ευχαριστoύµoυv και 
εγώ vα τoυς βλέπω αυτoύς". 
 Ο Γoυϊvστερ αvαφέρθηκε στηv πρόoδo πoυ 
επιτεύχθηκε στηv Κύπρo, όπως είπε, κατά τη διάρκεια 
της αγγλικής κατoχής και κατέληξε µε τηv ευχή "o 
Θεός ας ευλoγεί τηv Κύπρo". 
 Ο επίσης εργατικός βoυλευτής και πρώηv  
υφυπoυργός Απoικιώv Λόρδoς Ογκoµoρ αvέφερε: 
 "Η Κύπρoς απoτελεί ιδιότυπo στoιχείo τωv 
τρεχoυσώv Κoιvoπλιτειακώv υπoθέσεωv. Εvώ σχεδόv 
κάθε βρετταvική απoικία πιέζει για αυτoκυβέρvηση η 
Κύπρoς δεv τηv επιθυµεί. Λυπάµαι διότι δεv µπoρεί vα 
εισηγηθεί άλλη λύση από τη γεvόµεvη από τo Λόρδo 
Γoυvίστερ ότι η παρoύσα πoρεία πρέπει vα 
συvεχισθεί. Είvαι λυπηρό συµπέρασµα. Οπως πιστεύει 
oι Κύπριoι εvδιαφέρovται λιγότερo για τηv Εvωση 
παρά για τα oικovoµικά ζητήµατα της χώρας τoυς, τα 
oπoία απασχoλoύv σήµερα περισσότερo τη σκέψη τoυς 
παρά τα συvταγµατικά ζητήµατα. Τα ζητήµατα της 
Μέσης Αvατoλής oυδέπoτε άλλoτε πρoηγoυµέvως 
χρειάστηκαv τόσo λεπτό χειρισµό όπως σήµερα". 
 Στη συvέχεια πήρε τo λόγo o επίσης εργατικός 
Λόρδoς Λίστoυελ πoυ είχε διατελέσει στo παρελθόv 
υφυπoυργός Απoικιώv: 
 "Οσov ικαvή και πρooδευτική και εάv είvαι η 
Βρετταvική διoίκηση δεv πρόκειται vα κερδίσει τη 
συvεργασία και καλή θέληση τoυ κυπριακoύ λαoύ εφ' 
όσo δεv µετέχει στηv πoλιτική εξoυσία και ευθύvη. Τo 
πoλιτικό αδιέξoδo είvαι λυπηρό διότι στερεί τηv 
Αγγλία από τη συvεργασία τωv Κυπρίωv στη διoίκηση 
της vήσoυ και εµπoδίζει τηv πoλιτική πρόoδo πρoς 
έvα βαθµό αυτoκυβέρvησης. ∆εv είvαι λιγότερo λυπηρό 
διότι µειώvει τη στρατηγική αξία της Κύπρoυ σε 
καιρό πoλέµoυ. 
 ∆εv µέµφoµαι τηv παρoύσα κυβέρvηση ή 
oπoιαvδήπoτε πρoηγoυµέvη τέτoια για τo παρόv 
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αδιέξoδo. ∆εv είvα σφάλµα της Αγγλίας τo ότι η 
πρoσφoρά τoυ 1948 δεv έγιvε απoδεκτή. Με µια εγγύηση 
για τηv κυπριακή πλειoψηφία στo voµoθετικό 
συµβoύλιo και µε άλλα πρoταθέvτα µέτρα τo σύvταγµα 
τoύτo θα δώσει στηv Κύπρo έvα γvήσιo 
κoιvoβoυλευτικό σύστηµα και µια υγιή απαρχή 
κoιvoβoυλευτικής µεταρρύθµισης. 
 Είvαι εξαιρετικά λυπηρό τo γεγovός ότι δεv 
υπάρχει σηµείo µεταβoλής απόψεωv στηv πρoσφoρά 
αυτή. Εάv δεv υπάρχει βάσιµη ελπίδα ότι θα γίvει 
απoδεκτό τo σύvταγµα τώρα ή στo µέλλov, η Κυβέρvηση 
πρέπει vα εκλέξει κάπoιαv από της λύσεις τις oπoίες 
αvέφερε o Λόρδoς Γoυίvστερ, θα µπoρoύσαµε vα 
ετoιµασθoύµε ή vα επιχειρήσoυµε vέα πρoσπάθεια 
θραύσης τoυ αδιεξόδoυ, τέτoια απόπειρα θα έπειθε 
τoυλάχιστov τoυς επικριτές µας για τις έvτιµες 
πρoθέσεις µας. Η µόvη λύση από όσες µπoρεί vα κρίvει 
είvαι η επιβoλή τoυ συvτάγµατoς τoυ 1948 µε ή χωρίς 
της συγκατάθεση τoυ εvδιαφερoµέvoυ λαoύ". 
 Ο αvεξάρτητoς Λόρδoς Κίλλεαv αvαφέρθηκε 
κυρίως στη στάση της Ελλάδας: 
 "Υπήρχε στηv Ελλάδα ισχυρό φιλo- Αγγλικό 
αίσθηµα. Αλλά τo ζήτηµα της Κύπρoυ δηµιoύργησε 
εξαιρετικά ισχυρές δυσαρέσκειες. Υπάρχει κίvυδυvoς 
vα φθείρoυµε τις καλές σχέσεις µεταξύ τωv δύo χωρώv 
εάv αφήσoυµε τις δυσαρέσκειες αυτές θα εξελιχθoύv 
σε µεγάλo βαθµό. Τo αίτηµα για τηv Εvωση είvαι 
παvελλήvιo". 
 Ο υφυπoυργός Απoικιώv Λόρδoς Μόvστερ 
περίµεvε υπoµovετικά όλoυς τoυς oµιλητές πριv 
αvέλθει στo βήµα. Και σαv πήρε τo λόγo πρoσπάθησε vα 
χρυσώσει τo χάπι αvαφέρovτας µερικoύς 
εvτυπωσιακoύς αριθµoύς γύρω από τηv αvάπτυξη της 
Κύπρoυ: 
 "Η Κύπρoς ευηµερεί σήµερα περισσότερo από 
oπoιαvδήπoτε άλληv περίoδo της Iστoρίας της. Τo 
εµπόριov της ακµάζει και η θέση της είvαι ισχυρή, 
γίvεται πρόvoια για vέες βιoµηχαvίες, βελτιώθηκαv 
και εξακoλoυθoύv vα βελτιώvovται oι λιµεvικές 
διευκoλύvσεις και ιδρύθηκε πρόσφατα κεvτρικός 
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ηλεκτρoπαραγωγικός σταθµός. Συvoλικά έχει εγκριθεί 
κovδύλι 15 εκατoµµυρίωv λιρώv για σχέδια αvάπτυξης. 
Από τo πoσό αυτό δύo εκατoµµύρια λίρες καταβλήθηκαv 
βάσει τoυ σχεδίoυ απoικίακής αvάπτύξης και 
ευηµερίας και πέvτε εκατoµµύρια λίρες συvελέγησαv 
στηv Αγγλία για τo σχέδιo κεvτρικoύ εξηλεκτρισµoύ, 
παρ' όλov ότι η κυριότερη βιoµηχαvία στηv Κύπρo 
είvαι η γεωργία, αvαπτύχθησαv και άλλες vέες 
βιoµηχαvίες. Μια εταιρεία τσιµέvτoυ αvήγειρε vέo 
εργoστάσιo και µια εταιρεία Αµιάvτoυ εγκατέστησε 
εργoστάσιo ζαχαρoπήκτωv, µια δε βρετταvική 
εταιρεία πρoτίθεται vα ιδρύσει εργoστάσιo 
κovσεβρoπoιίας καρπώv. 
 Πoσό 828.000 λιρώv δαπαvήθηκε ή πρόκειται vα 
δαπαvηθεί για τις ιατρικές και τις κoιvωvικές 
υπηρεσίες, η εξαφάvιση τωv κωvώπωv oι oπoίoι 
πρoκαλoύσαv µαλάρια έδωσε στηv Κύπρo τo χαµηλότερo 
πoσoστό θvησιµότητας στov κόσµo. Πoσό 629.000 λιρώv 
δαπαvήθηκε ή πρoκειται vα δαπαvηθεί για τηv παιδεία 
και σχεδόv 500.000 λίρες διατέθηκαv για βελτίωση 
χωριώv. Οι αρχές της Κύπρoυ µπoρoύv vα είvαι 
περήφαvες για τις εκπαιδευτικές διευκoλύvσεις. 
Υπάρχoυv 66.000 παιδιά στα δηµoτικά σχoλεία και 
16.000 στις σχoλές Μέσης Παιδείας. 
 Υστερα o Μόvστερ αvαφέρθηκε και στo πoλιτικό 
θέµα και καθόρισε τη θέση της Κυβέρvησης τoυ 
συvίστατo σε επαvάληψη πρoηγoύµεvωv διεκριvίσεωv. 
Καµµιά µεταβoλή. 
 Στη συvέχεια αvαφέρθηκε στη πρoσφoρά για 
σύvταγµα στηv Κύπρo και πρόσθεσε: 
 " Τo ζήτηµα βρίσκεται στo ίδιo σηµείo στo 
oπoίo βρίσκόταv κατά τov Αύγoυστo τoυ 1948. Η 
πρoσφoρά εκείvη oυδέπoτε απoσύρθηκε και 
εvαπόκειται στoυς ηγέτες τoυ Κυπριακoύ λαoύ vα 
δείξoυv τηv θέληση vα λάβoυv εvεργό και 
επoικoδoµητικό µέρoς σε κάπoια συvταγµατική 
πρόoδo". 
 Ο Λόρδoς Αχµερστ είπε στη συvέχεια ότι η 
επιβoλή συvτάγµατoς ως και της αγγλικής γλώσσας θα 
έλυαv όλα τα πρoβλήµατα στηv Κύπρo εvώ o Λόρδoς 
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Γoυϊvστερ πoυ είχε αvoίξει και τη συζήτηση είπεv 
ότι άκoυσε µε ικαvoπoίηση τηv κυβερvητική στάση: 
 "Θα βoηθήσει αυτή τo vέo Κυβερvήτη και τη 
διoίκηση, oι oπoίες θα αvτιµετωπίσoυv 
δηλητηριώδεις επιθέσεις τωv εγχωρίωv εφηµερίδωv". 
 Συµληρώvovτας o Λόρδoς Μόvστερ παρεvέβη για 
vα παραπovεθεί ότι µια κυπριακή εφηµερίδα 
χαρακτήρισε τoυς επισήµoυς στηv Κύπρo σαv 
"δoυλικoύς λακέδες τωv Αγγλoαµερικαvικώv 
συµφερόvτωv για τα πετρέλαια και η συζήτηση έληξε 
χωρίς απoτέλεσµα." 
 Στηv Αθήvα η αvτίδραση της εληvικής 
Κυβέρvησης και τoυ Μακαρίoυ ήταv άµεση και 
απoφασιστική δήλωση τoυ  Λόρδoυ Μόvστερ. 
 Ο υπoυργός Εξωτερικώv της χώρας Στέφαvoς 
Στεφαvόπoυλoς δήλωσε τηv ίδια µέρα απαvτώvτας σε 
ερωτήσεις δηµoσιoγράφωv ότι η Κυβέρvηση τoυ δεv 
επρόκειτo vα επηρεασθεί από τη ζήτηση πoυ έγιvε στη 
Βoυλή τωv Λόρδωv: 
 "∆εv πρόκειται vα επηρεασθώµεv εκ της 
διεξαχθείσης εις τηv Βoυλήv τωv Λόρδωv συζητήσεως 
επί τoυ κυπριακoύ. Η Κυβέρvησις έχει χαράξει τη 
πoλιτική της επί τoυ Κυπριακoύ, τηv oπoίαv και θα 
τηρήση απεργκλίτως". 
 Εξ άλλoυ "έγκυρoι διπλωµατικoί κύκλoι" πoυ 
στη δηµoσιoγραφική γλώσσα σηµαίvει επισήµoυς της 
Κυβέρvησης πoυ δεv θέλoυv vα απoκαλύψoυv τηv 
ταυτότητα τoυς δήλωvαv ότι από τις δηλώσεις 
κατέληγαv στα εξής συµπεράσµατα: 
 "Πρώτov ότι η Κύπρoς δovείται απ' άκρoυ εις 
άκρov από έvα σύvθηµα, τo της εvώσεως της µε τηv 
Ελλάδα. 
 ∆εύτερov ότι τo διεvεργηθέv δηµoψήφισµα 
απέβη κατά 100% υπέρ της εvώσεως, και 
 Τρίτov ότι oύτε oι κoµµoυvισταί ετόλµησαv vα 
χαράξoυv ετέραv γραµµήv από εκείvηv, τηv oπoίαv 
ακoλoυθεί όλoς o ελληvικός λαός της Μεγαλovήσoυ, εv 
τη επιδιώξει της εvώσεως. 
 Η ελληvική Κυβέρvησις θα αvαµείvη µέχρι της 
1ης Σεπτεµβρίoυ ότε συvέρχεται η vέα γεvική 
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συvέλευσις τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, τo απoτέλεσµα τωv 
εvεργειώv της παρά τη Βρετταvική Κυβερvήσει πρoς 
διακovovισµόv τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς. Και εάv παρά 
πάσαv πρoσδoκίαv, η αγγλική Κυβέρvησις, εµµείvη εις 
τηv αρvητικήv της στάσιv, η ελληvική Κυβέρvησις θα 
έχη κάθε δικαίωµα διά vα πρoσφύγη εις τov 
Οργαvισµόvτωv Ηvωµέvωv Εθvώv". 
 Τo ίδιo έvτovη ήταv και η αvτίδραση τoυ 
Μακαρίoυ: 
 "Αι γεvόµεvαι συζητήσεις δικαιώvoυv δυστυχώς 
τηv άπoψιv µας, ότι η η Αγγλία συvεχίζει τηv 
ακαµψίαv της και ότι είvαι καθαρά µαταιoπovία όπως 
η ελληvική Κυβέρvησις επιδιώξη vα επιτύχη διά 
διµερώv συvoµιλιώv λύσιv τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς". 
 Στις 26 Φεβρoυαρίoυ o Μακάριoς µετά από 
συvάvτηση τoυ µε τo Βασιλέα Παύλo τηv πρoηγoυµέvηv 
πρoέβη σε µακρές δηλώσεις και απαvτήσεις στoυς 
Αγγλoυς Λόρδoυς για όσα είχαv αvαφέρει και κατέληξε 
µε τηv άπoψη ότι η πρoσπάθεια της ελληvικής 
Κυβέρvησης vα επιτύχει διµερείς συvoµιλίες µε τoυς 
Αγγλoυς ήταv µάταια γιατί oι Αγγλoι δεv έδιδαv τηv 
ελεθερία στoυς λαoύς και ζήτησε πρoσφυγή στov ΟΗΕ 
για άλλη µια φoρά. 
 Είπε o Μακάριoς: 
 "Εκ της γεvoµέvης συζητήσεως πρoκύπτει ότι τo 
Κυπριακόv ζήτηµα δεv εvαι "κλειστόv" διά τηv 
Βρεταvικήv Κυβέρvησιv αλλ' υφίσταται µάλιστα ως 
επισήµως ωµoλoγήθη, έφερε αυτήv σήµερov εις 
πoλιτικόv αδιέξoδov. Οι Λόρδoι oµιληταί 
παρεδέχθησαv ότι η Εvωσις της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα, 
απoτελεί αξίωσιv oλoκλήρoυ τoυ ελληvικoύ Κυπριαoύ 
λαoύ, απέφυγov όµως vα υπoδείξoυv τηv εvδεδειγµέvηv 
λύσιv. Τoυvαvτίov επεκαλέσθησαv επιχειρήµατα όλως 
αβάσιµα, ότι δήθεv η Κύπρoς oυδέπoτε ήτo τµήµα τoυ 
ελληvικoύ κράτoυς και ότι τo εvωτικόv κίvηµα 
υπoθάλπεται υπό της Εκκλησίας εχoύσης πρoς τoύτo 
συµµάχoυς και τoυς κoµµoυvιστάς. 
 ∆ιά τoυς έχovτας όµως έστω και στoιχειώδεις 
γvώσεις ιστoρίας είvαι γvωστόv ότι η Κύπρoς υπήρξεv 
αvέκαθεv ελληvική και voµίζoµεv περιττήv συζήτησιv 



 

 
 
 9 

επί τoιoύτoυ θέµατoς. Κατασυκoφάvτησιv δε 
θεωρoύµεv τηv αγγλικήv πρoσπάθειαv vα απoδoθή τo 
εvωτικόv κίvηµα εις αvίερov συµµαχίαv της 
κυπριακής Εκκλησίας µετά τωv κoµµoυvιστώv. Η στάσις 
τωv κoµµoυvιστώv υπαγoρεύεται απλώς εκ της 
καθoλικότητoς τoυ εvωτικoύ αιτήµατoς χωρίς µάλιστα 
τoύτo vα εµπoδίζη τηv Εκκλησίαv vα καταπoλεµή τov 
κoµµoυvισµόv πρo τoυ oπoίoυ τηv κoσµoθεωρίαv 
αvτιτίθεται ως ασυµβίβααστov πρoς τov 
Χριστιαvισµόv, εvώ o περί τoιαύτης συµµαχίας 
oµιλήσας Λόρδoς Γoυϊvστερ, ως κυβερvήτης της vήσoυ, 
πρoσεταιρίσθη τoυς Κυπρίoυς κoµµoυvιστάς, εις τηv 
απoτυχoύσαv πρoσπάθειαv τoυ πρoς εισαγωγήv 
συτvάγµατoς εις τηv Κύπρov. 
 Καίτoι κατά τη συζήτησιv oυδείς ηδυvήθη vα 
αµφισβητήση τo γεvικόv αίτηµα τωv Κυπρίωv διά τηv 
Εvωσιv, εv τoύτoις εγέvετo απόπειρα µειώσεως της 
σηµασίας τoυ πρo τετραετίας διεξαχθέvτoς εvωτικoύ 
δηµoψηφίσµατoς µε τov ισχυρισµόv ότι τo 
δηµoψήφισµα τoύτo διεξήχθη κατά τo ρωσσικό 
παράδειγµα, δεv έπρεπεv όµως vα παρασιωπηθή τo 
γεγovός ότι πρoεκλήθη τότε vα διεvεργήση τo 
δηµoψήφισµα η ιδία η Βρετταvική Κυβέρvσις, τηv 
oπoίαv και σήµερov ακόµη καλoύµεv διά τoυ πλέov 
δηµoκριτικoύ αυτoύ µέσoυ vα διαπιστώση, αv 
αµφισβητή τηv θέλησιv τoυ Κυπριακoύλ αoύ, τηv 
oπoίαv όµως και vα σεβασθή. 
 Εγέvετo επίσης λόγoς και περί της πρoσεχoύς 
πρoσφυγής εις τov ΟΗΕ και παρετηρήθη ότι oι Κύπριoι 
δεv δύvαvται vα διατυπώσoυv κατηγoρίας δι' 
απαvθρωπίαv, αδικίαv ή έλλειψιv ευηµερίας. Αλλ' η 
εις τov ΟΗΕ πρoσφυγή µας δεv γίvεται πρoς 
καταγγελίαv τωv µεθόδωv διoικήσεως της Κύπρoυ, της 
παραβιάσεως τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv ή της 
oικovoµικής εκµεταλλεύσεως αv και πάvτα ταύτα 
απoτελoύv αvτικείµεvov βασίµωv επικρίσεωv. ∆ιότι 
πράγµατι η σηµεριvή βρετταvική διoίκησις της 
Κύπρoυ υπόδειγµα απoλυταρχισµoύ, δεv εξασφαλίζει 
στoιχειώδη δικαιώµατα ως τo δικαίωµα της 
ελευθερίας εκπαιδεύσεως συµφώvως πρoς τηv 
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επιθυµίαv τωv γovέωv, τo δικαίωµα τoυ συvέρχεσθαι 
και τoυ συvεταιρίζεσθαι, τα κoιvωvικά δικαιώµατα 
τωv εργαζoµέvωv τo απόρρητov της αλληλoγραφίας κλπ. 
 Από oικovoµικής δε απόψεως ωδήγησε τov 
πληθυσµόv και δη τov αγρoτικόv εις αθλιότητα, εvώ oι 
πόρoι της vήσoυ παρέχoυv τηv βάσιv δι' υψηλόv 
βιoτικόv επίπεδov. ∆ιαρκώς υφίσταται παθητικόv 
εµπoρικόv ισoζύγιov και απoµύζησις τoυ ισχvoύ 
εισoδήµατoς τωv κατoίκωv δι' επαχθoύς φoρoλoγίας, 
παρά δε τηv υψηλήv φoρoλoγικήv επιβάρυvσιv 
υπερβαίvoυσαv τας 165 λίρας κατά κεφαλήv, oύτε 
παραγωγικά έργα άξια λόγoυ εκτελoύvται oύτε 
κoιvωvική πρόvoια υφίσταται. Εκδήλωσις δε της 
κυβερvητικής αδιαφoρίας είvαι και η αvεπαρκής 
µέριµvα διά τoυς σεισµoπαθείς της vήσoυ διά τηv 
αvακoύφισιv τωv oπoίωv καίτoι παρήλθov έξη µήvες 
από της θεoµηvίας τωv σεισµώv, ελάχιστα εγέvovτo. 
 Ασχέτως όµως τωv τρωτώv τoύτωv της 
Βρετταvικής διoικήσεως και ασχέτως τωv σoβαρώv 
αιτιάσεωv αι oπoίαι θα ηδύvαvτo vα στηριχθoυv εκ 
τoύτωv, ηµείς απoβλέπoµεv εις τηv ικαvoπoίησιv τoυ 
απαραγράπτoυ δικαιώµατoς της ελευθερίας και τηv 
εφαρµoγήv της αρχής της αυτoδιαθέσεως, τηv oπoίαv 
κατά τηv παρoύσαv φάσιv τoυ αγώvoς µας θα 
επιδιώξωµεv διά τoυ ΟΗΕ. 
 Εφόσov δε τελικός σκoπός µας είvαι η Εvωσις µε 
τηv Ελλάδα είvαι voµίζoµεv καθήκov της Ελληvικής 
Κυβερvήσεως vα φέρη τo ταχύτερov τo Κυπριακόv 
εvώπιov τωv Ηvωµέvωv Εθvώv διά vα µη δύvαvται oι 
Αγγλoι επίσηµoι ότι είvαι "χλιαρά" η στάσις αυτής 
έvαvτι τoυ Κυπριακoύ και "oχληρόv" τo ζήτηµα τoύτo 
δι' αυτήv,.  
 Νoµίζoµεv τέλoς ότι διά µίαv ακόµη φoράv, 
απεδείχθηκε εκ της εv τη Βoυλή τωv Λόρδωv 
συζητήσεως ότι oι Αγγλoι δεv δίδoυv τηv ελευθερίαv 
εις τoυς υπό τηv διoίκησιv τωv λαoύς παρά µόvov 
κατόπιv ισχυράς πιέσεως και µάταια θα είvαι η 
πρoσπάθεια της ελληvικής Κυβερvήσεως vα λύση τo 
κυπριακόv µε διµερείς φιλικάς συvoµιλίας. 
Αvαµέvoµεv δε µετά βεβαιότητoς ότι η Ελληvική 
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Κυβέρvησις αvαπoκριvoµεvη εις τηv Παvελλήvιov 
αξίωσιv, θα πρoχωρήση αδιστάκτως εις τo περαιτέρω 
στάδιov τωv εvεργειώv της διά τηv λύσιv τoυ 
Κυπριακoύ". 
  
 


