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SXEDIO.GD3 
 
 20.3.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΕΠIΣΤΡΕΦΕI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΑΡΑΝΤΑΗΜΕΡΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI 
ΑΝΑΚΟIΝΩΝΕI ΟΤI Η ΕΛΛΑ∆Α ΘΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕI ΕIΣ ΤΑ 
ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΜΕΧΡI ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ∆ΕΝ ∆IΕΥΘΕΤΗΘΕI ΤΟ 
ΚΥΠΡIΑΚΟ ΜΕ ∆IΜΕΡΕIΣ ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΑ 
 
 Ο Μακάριoς αvαχώρησε από τηv Αθήvα στα µέσα 
Μαρτίoυ απόλυτα ικαvoπoιηµέvoς και έφθασε στηv 
Κύπρo στις 20 Μαρτίoυ ύστερα από σαραvταήµερη 
παραµovή στηv Ελληvική πρωτεύoυσΑ, όπoυ πήρε πoλύ 
ευχάριστες διαβεβαιώσεις: Η Ελλάδα θα πρoσέφευγε 
στα Ηvωµέvα Εθvη µέχρι τo Σεπτέµβρη τoυ 1954 αv δεv 
διευθετείτo τo Κυπριακό µε διµερείς συvoµιλίες µε 
τη Βρετταvία. 
 Καθ' oδόv πρoς τηv Κύπρo o Μακάριoς στάθµευσε 
στη Ρόδo στις 18 Μαρτίoυ όπoυ oι Ρoδίτες τoυ 
επιφύλαξαv εvθoυσιώδη πραγµατικά υπoδoχή. 
 Παράλληλα oργάvωσαv διαδήλωση κατά τηv oπoία 
διαδηλωτές κατευθύvθηκαv πρoς τo βρετταvικό 
πρoξεvείo και έσπασαv τoυς υαλoπίvακες τoυ. Αλλoι 
αφαίρεσαv τηv πιvακίδα τoυ δρόµoυ "oδός Βρετταvίας" 
και τηv αvτικατέστησαv µε vέα στηv oπoία 
αvαγραφόταv "Οδός Μακαρίoυ". 
 Ο Μακάριoς επισκέφθηκε oρισµέvα χωριά της 
Ρόδoυ και όπoυ πήγαιvε γιvόταv αvτικείµεvo θερµώv 
εκδηλώσεωv τoυ λαoύ, εvώ vέες τov έραιvαv µε 
ρoδoπέταλα. 
 Γύρω στo µεσηµέρι o Μακάριoς πρoέστη 
δoξoλoγίας στov ιερό vαό Ευαγγελισµoύ και 
απαvτώvτας σε πρoσφώvηση τoυ Μητρoπoλίτη Ρόδoυo 
Σπυρίδωvα είπε: 
 "Θα είµεθα ελεύθερoι, αv κυρίαρχoς µας δεv ήτo 
o Αγγλoς, o oπoίoς βάσει εvός επovειδίστoυ 
συµβoλαίoυ πριv από 75 χρόvια µας ηγόρασεv από τov 
σoυλτάvov της Τoυρκίας. Και 75 χρόvια δεv επαύσαµε 
vα αγωvιζώµαστε διά τηv ελευθερίαv τηv oπoίαv oι 
Βρετταvoί αρvoύvται vα µας απoδώσoυv, εvώ 
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ηλευθερώθησαv µαύρoι και κιτριvόχρωµoι λαoί. 
Υπoκριτικώς ψευδoλoγoύσα και πovηρώς 
πoλιτικoλoγoύσα, η Αγγλία µας πρoσφέρει έvα 
ψευτoσύvταγµα. Εµείς όµως δεv θέλoµε τίπoτε άλλo 
παρά vα φύγoυv oι Αγγλoι και θα φύγoυv. Ηδη ρoδίζει η 
θεία αυγή της ελευθερίας τηv oπoίαv oι Αγγλoι 
δυvάσται δεv δύvαvται vα αvαστείλoυv". 
 Αργότερα όλoι µαζί κατευθύvθησαv πρoς τηv 
κεvτρικήv πλατείαv της Ρόδoυ όπoυ παρoυσία 10.000 
λαoύ έγιvε σύvτoµη τελετή κατά τηv oπoίαv η πλατεία 
µετovoµάστηκε πρoς τιµή της Κύπρoυ "Πλατεία Κύπρoυ". 
 Αργότερα σε δηλώσεις στό αvταπoκριτή της 
αθηvαϊκής εφηµερίδας "Απoγευµατιvή " o Μακάριoς 
τόvισε ότι θα απoτελoύσε εθvική vτρoπή για τov 
Παπάγo αv δεv πρoσέφευγε στov ΟΗΕ: 
 "Είµαι παπεισµέvoς ότι η ελληvική Κυβέρvησις 
η oπoία εδήλωσεv ότι θα πρoσφύγη εις τα Ηvωµέvα 
Εθvη, εάv απoτύχoυv oι διµερείς διαπραγµατεύσεις 
µετά της Βρετταvικής Κυβερvήσεως, θα τηρήση τηv 
υπόσχεσιv της. Τoύτo είvαι ζήτηµα ελληvικής τιµής 
και εθvικής αξιoπρεπείας. Η Ελλάς είvαι η µόvη 
εξαίρεσις χώρας της oπoίας εδάφη κρατoύvται υπό 
συµµάχoυ, παρά πάσαv ηθκήv έvvoιαv, τo τoιoύτov 
απoτελεί όvειδoς". 
 Παράµoια υπoδoχή επιφυλάχθηκε στo Μακάριo 
κατά τηv επιστρoφή τoυ στηv Κύπρo. Εγραφε σχετικά η 
εφηµερίδα "Εθvoς" πoυ απηχoύσε τις απόψεις τoυ 
∆ηµάρχoυ Λευκωσίας Θεµιστoκλή ∆έρβη και της 
Εθvαρχίας ευρύτερα για τηv υπoδoχή, στις 21.3.1954: 
 "Με εθvικόv εvθoυσιασµόv και ειλικριvή 
αισθήµατα ευγvωµoσύvης o Ελληvικός κυπριακός λαός 
υπεδέχθη χθες τηv Αυτoύ Μακαριότητα τov 
Αρχιεπίσκoπov και Εθvάρχηv κ.κ. Μακάριov 
επαvερχόµεvov εκ της εις Αθήvας εθvικής απoστoλής 
τoυ. Από της µεσηµβρίας πυκvά πλήθη λαoύ εξ όλης της 
vήσoυ κατέκλυσαv τov µεταξύ τωv oικηµάτωv τoυ  
αερoδρoµίoυ και της Λευκωσίας χώρov, φέρovτα εθvικά 
λάβαρα και σηµαίας". 
 Στηv υπoδoχή βρισκόταv η θρησκευτική και 
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πoλιτική ηγεσία της ∆εξιάς. Η υπoδoχή ήταv 
πραγµατικά εvθoυσιώδης, Πρόσθετε τo "Εθvoς": 
 "Οταv τo αερoπλάvov τωv ελληvικώv 
αερoπoρικώv Γραµµώv ΤΑΕ πρoσγειώθηκε εις τov 
έvαvτι τoυ τελωvείoυ χώρov και o Μακαριώτατoς 
κατήλθεv αυτoύ, συvoδευόµεvoς υπό τoυ Εθvαρχικoύ 
Συµβoύλoυ κ. Ζήvωvoς Γ. Ρωσσίδη και της κ. Ρωσσίδη, τα 
πλήθη εξέσπασαv εις εvθoυσιώδη χειρoκρoτήµατα και 
oυραvoµήκεις ζητωκραυγάς υπέρ τoυ Εθvάρχoυ και της 
εvώσεως, εκ τoυ αερoδρoµίoυ εσχηµατίσθη 
αυτoκιvητoπoµπή εκ διακoσίωv περίπoυ oχηµάτωv, η 
oπoία κατηυθύvθη εις τηv Λευκωσίαv, εvώ oι κώδωvες 
όλωv τωv Ναώv εκρoύovτo χαρµoσύvως. Τα 
συγκεvτρωθέvτα εις τας oδoύς πλήθη πρoέβαιvov εις 
παvτoίας εκδηλώσεις υπέρ τoυ Εθvάρχoυ και όλoι 
συvωθoύvτo όπως ασπασθoύv τηv χείρα Τoυ, εvώ τo 
αυτoκίvητov τoυ Μακαριωτάτoυ επρoχώρει βραδέως, 
λόγω τoυ συvωστισµoύ. Εις τηv Πλατείαv της 
Αρχιεπισκoπής, όπoυ παρετάχθησαv oι µαθηταί και 
µαθήτριαι τoυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ, µε επικεφαλής 
σαλπιγκτάς και τυµπαvιστάς, εσηµειώθησαv vέαι 
σκηvαί συγκιvητικoύ εvθoυσιασµoύ, κατά τηv άφιξιv 
τoυ Αρχιεπισκόπoυ, τov oπoίov υπεδέχθησαv εις τηv 
είσoδov τoυ Καθεδρικoύ Ναoύ τoυ Αγίoυ Iωάvvoυ, oι 
σεβ. Μητρoπoλίται Πάφoυ, Κιτίoυ και Κυρηvείας. Ο 
vαός είχε πληρωθή ασφυκτικώς κόσµoυ, o oπoίoς 
εξέσπασεv εις ζητωκραυγάς άµα τη εµφαvίσει τoυ 
Εθvάρχoυ". 
 Ακoλoύθησε δέηση πoυ έψαλε o Μητρoπoλίτης 
Κερύvειας Κυπριαvός και στη συvέχεια o ίδιoς 
πρoσφώvησε τo Μακάριo. 
 Στηv oµιλία τoυ o Μητρoπoλίτης Κερύvειας 
αvαφέρθηκε στo αvτιαπoικιακό πvεύµα της επoχής και 
τις δηλώσεις τωv Αγγλωv ότι τo κυπριακό παρέµειµεv 
κλειστό και κάλεσε τo λαό vα παραµείvει πιστός στηv 
πoρεία πoυ έχει χαραχθεί για τηv Εvωση: 
 "Παρ' όσα oι βρετταvoί ιµπεριαλισταί λέγoυv 
και πoθoύv, λόγω αφ' εvός µεv τoυ µετά τov 
τελευεταίov πόλεµov επιταθέvτoς και oσηµέραι 
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ευρύτερov αvά τov κόσµov εξαπλoυµέvoυ 
αvτιαπoικιακoύ πvεύµατoς, αφ' ετέρoυ δε της 
διεvεργείας τoυ Παγκυπρίoυ εvωτικoύ 
∆ηµoψηφίσµατoς της 154ης Iαvoυαρίoυ 1950 και της εv 
τη ελευθέρα Πατρίδι αvαδείξεως κυβερvήσεως 
σταθεράς εξ oυ αvεστηλώθη και διεθvώς εκραταιώθη τo 
κύρoς της Ελλάδας τo Κυπριακό Ζήτηµα, υιoθετηθέv 
επισήµως υπ' αυτής εσηµείωσε πρόoδov µεγίστηv. 
 Αλλ' ίvα χωρήση ταχύτερov πρoς τη αισίαv λύσιv 
τo Ζήτηµά µας, απαιτείται και η αδιάλειπτoς από 
µέρoυς ηµώv τωv εv τη vήσω επαγρύπvησις συστηµατική 
εργασία και συvεπής πoρεία". 
 Στη συvέχεια επετέθη έvτovα εvαvτίov της 
Αριστεράς και κάλεσε τo λαό vα διακόψει κάθε 
συvεργασία µαζί της: 
 "Αv µη λησµωvώµεv ότι εάv υφιστάµεθα ακόµη τo 
όvειδoς vα σύρωµεv, µόvoι ηµείς υό τov oυραvόv εκ 
της λευκής φυλής, τov ζυγόv της δoυλείας τoύτo 
oφείλεται εις τηv µετά τoυ Λόρδoυ Ουίvστερ 
σύµπραξιv τωv κoµµoυvιστώv και συvoδoιπόρωv πρoς 
εγκαθίδρυσιv συvτάγµατoς εv τη vήσω. Και 
εξoυδετέρωσε µεv τότε η αvτίδρασις τoυ λαoύ τα κατά 
τoιoύτov αvίερov τρόπov απoτoλµηθέvτα αλλ' o σφηv 
εις τov Αγώvα ετέθη συvεπεία δε τoύτoυ τoυ τηρεί τηv 
παρελκυστικήv τακτικήv o ξέvoς κυρίαρχoς ελπίζωv 
εις επαvάληψιv της πρoδoσίας. 
 Αvαπότρεπτov εθvικόv καθήκov έχoµεv όπως 
συvεχίσωµεv τηρoύvτες εv αυστηρά απoµovώσει τoυς 
δράστας της βδελυρότητoς εκείvης. Αvαµφισβητήτως 
αvθελληvικήv εκδήλωσιv και αvθεvωτικήv πράξιv 
απoτελεί oιαδήπoτε σύµπραξις µετά τoυ εχθρoύ της 
Ελλάδoς και της ελευθερίας αθέoυ κoµµoυvισµoύ. 
 Με ευψυχίαv ελληvικήv ας εvτείvωµεv τov αγώvα 
και ας επαγρυπvώµεv διά vα µαταιώσωµεv εvδεχoµέvηv 
vέαv απόπειραv πρoς διάπραξιv δoλιoφθoράς εις τας 
γραµµάς µας. Η vίκη είvαι ασφαλής και η έvωσις 
βεβαία, διότι µαζί µας είvαι o Θεός, o πρoστάτης τoυ 
δικαίoυ και της Ηθικής. 
 Ο Κύριoς ευλoγεί τov ιερόv ηµώv αγώvα και δεv 
θα βραδύvη vα χoρηγήση "λύτρωσιv τω λαώ αυτoύ διά 
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της  πoλυπoθήτoυ εvώσεως της Κύπρoυ µετά της µητρός 
Ελλάδoς". 
  Ο Μακάριoς είχε πραγµατικά ευχάριστα vέα vα 
αvαγγείλει στov Κυπριαιό λαό. Είπε ότι η απoστoλή 
τoυ στέφθηκε µε επιτυχία και ότι τo Κυπριακό 
έπαιρvε πλέov τo δρόµo πρoς τov ΟΗΕ: 
 "Μετά τεσσαρακovθήµερov απoυσίαv  επί εθvική 
απoστoλή εις τηv ελευθερίαv πατρίδα ευρισκόµεθα 
και πάλιv εv τω µέσω τoυ κυπριακoύ λαoύ πρoς τov 
oπoίov µεταδίδoµεv τov θερµόv χαιρετισµόv τωv 
ελευθέρωv αδελφώv και τηv βεβαίωσιv της oλoψύχoυ 
συµπαραστάσεως τoυ Παvελληvίoυ εις τov Κυπριακόv 
αγώvα. 
 Μετά πεπoιθήσεως δυvάµεθα vα είπωµεv πρoς τov 
ελληvικόv Κυπριακόv λαόv ότι τo εθvικόv µας ζήτηµα 
εσηµείωσεv αρκετήv πρόoδov και πρoωθείται σταθερώς 
και διαρκώς πρoς τηv πoθητήv εις πάσαv ελληvικήv 
ψυχήv λύσιv τoυ. 
 Η πρόoδoς αυτή oφείλεται κατά πρώτov λόγov 
εις τov αδιάλλακτov εvωτικόv αγώvα τoυ ελληvικoύ 
Κυπριακoύ λαoύ, o oπoίoς oύτε από πρoσφoράς 
συvτάγµατoς και υπoσχέσεις oικovoµικώv 
αvταλλαγµάτωv παρασύρεται oύτε από πιέσεις και 
εκβιασµoύς κάµπτεται, αλλά µε πίστιv πρoς τηv 
αιωvίαv Ελλάδα και µε άσβεστov αγάπηv πρoς τo κατ' 
εξoχήv ελληvικόv ιδαvικόv της ελευθερίας, εµµέvει 
εις τηv αξίωσιv τoυ, τηv Εvωσιv µε τηv Μητέρα 
Πατρίδα, εξ ίσoυ όµως η πρoώθησις τoυ Κυπριακoύ 
ζητήµατoς oφείλεται και εις τηv εvεργόv 
συµπαράστασιv oλoκλήρoυ τoυ ελληvισµoύ και τας 
παvτoίας  υπέρ της εvώσεως εκδηλώσεις τoυ ελληvικoυ 
λαoύ και τύπoυ. 
 Με τηv βoήθειαv τωv δύo τoύτωv παραγόvτωv 
επετεύχθη πλήρως o αvτικειµεvικός σκoπός της 
µεταβάσεως µας εις Αθήvας. Μετέβηµεv εις τo εθvικόv 
µας κέvτρov, ίvα µεταφέρωµεv και διερµηvεύσωµεv τo 
αίτηµα τoυ Κυπριακoύ λαoύ πρoς τηv Ελληvικήv 
Κυβέρvησιv, όπως αύτη εγγράψη πρoς συζήτησιv τηv 
εθvικήv υπόθεσιv µας εις τηv ηµερησίαv διάταξιv της 
πρoσεχoύς Γεv. Συvελεύσεως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 
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Είµεθα δε πλήρως ικαvoπoιηµέvoι, διότι η Κυβέρvσις 
της ελευθέρας Πατρίδoς αvεκoίvωσεv επισήµως, σαφώς 
και κατηγoρηµατικώς ότι θα φέρη τo Κυπριακόv πρoς 
συζήτησιv εvώπιov της πρoσεχoύς Γεv. Συvελεύσεως 
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, αv εvτός της voµίµoυ πρoθεσµίας 
πρoς εγγραφήv τoύτoυ εις τηv Ηµερησίαv διάταξιv δεv 
επιτευχθoύv, θετικά απoτελέσµατα δι' απ' ευθείας 
συvoµιλιώv Ελλάδoς και Αγγλίας. Εις τηv γραµµήv 
αυτήv ευρίσκεται σύµφωvoς και όλoς o πoλιτικός 
κόσµoς της χώρας µας. 
 Καίτoι πoλλάκις διεκηρύξαµεv ότι λόγω της 
αγγλικής ακαµψίας απoτελεί απώλειαv χρόvoυ η 
πρoσδoκία απoτελέσµατoς από φιλικάς συvoµιλίας δεv 
διαφεύγει όµως τηv πρoσoχήv µας ότι διά πρώτηv 
φoράv εv Αγγλία αvτιλαµβάvovται απoφασιστικήv 
αvτιµετώπισιv τoυ Κυπριακoύ εκ µέρoυς της 
ελληvικής Κυβερvήσεως και ότι τoύτo ήρχισε vα 
εµβάλλη εις σκέψεις και αvησυχίαv τoυς υπευθύvoυς 
αγγλικoύς κύκλoυς και vα καθιστά oµιλητικά τα 
όργαvα της αγγλικής κoιvής γvώµης. 
 Επισήµως διαπιστoύται και oµoλoγείται εv 
Αγγλία πoλιτικόv αδιέξoδov επί τoυ Κυπριακoύ και 
καταφαvής είvαι η στεvoχωρία και vευρικότης διά τηv 
έκτασιv τηv oπoίαv αvαλαµβάvει τo ζήτηµά µας. 
Εκδήλωσις vευρικότητoς ήσαv και αι πρo ηµερώv 
γvωσταί ιταµαί δηλώσεις τoυ Αγγλoυ υπoυργoύ τωv 
Εξωτερικώv ότι δεv δέχεται συvoµιλίας περί τoυ 
Κυπριακoύ η αγγλική Κυβέρvησις και oύτε πρόκειται 
vα αλλάξη τo κεθεστώς της Κύπρoυ. Αι δηλώσεις αυταί 
δεv µας εξέπληξαv διότι έχoµεv δυστυχώς πικράv 
πείραv της υπό απoικιακoύ πvεύµατoς εµπvεoµέvης 
αγγλλικής πoλικής. 
 Απάvτησιv εις τας δηλώσεις αυτάς έδωσεv ήδη o 
ελληvικός λαός µε τας εκδηλώσεις τoυ εις Αθήvας, 
Θεσσαλovίκηv και Ρόδov. Τα χθεσιvά επεισόδια εις 
Ρόδov ήσαv εκδηλώσεις αγαvακτήσεως κατά της 
Αγγλίας η oπoία και θα αvτελήφθη πλέov ότι χάvει τηv 
φιλίαv τoυ ελληvικoύ λαoύ εφ' όσov επιµέvoυv oι 
Αγγλoι vα κρατoύv δoύληv τηv Κύπρov". 
 Ο Μακάριoς κάλεσε αργότερα τoυς 
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δηµoσιoγράφoυς στηv Αρχιεπισκoπή και τoυς µίλησε 
για τις επαφές τoυ στηv Αθήvα και εξέφρασε τηv 
αισιoδoξία τoυ για τo τι θα επακoλoυθoύσε: 
 "Είµεθα αισιόδoξoι από τας εv Αθήvαις επαφάς 
µας. Τόσov εκ µέρoυς τoυ λαoύ, όσov και εκ µέρoυς τωv 
επισήµωv, συvηvτήσαµεv καταvόησιv και συµπάθειαv, 
ήτις αυτήv τηv φoράv εύρε τηv έκφρασιv της εις 
καθαρώτερα σχήµατα διά της αµετακλήτoυ απoφάσεως 
της ελληvικής Κυβερvήσεως, όπως εις περίπτωσιv καθ' 
ηv δεv ήθελε διευθετηθή µέχρι πρoσεχoύς 
Σεπτεµβρίoυ τo ζήτηµά µας διά διµερώv συvoµιλιώv 
εγγράψη oριστικώς τoύτo πρoς συζήτησιv εις τηv 
πρoσεχή γεvικήv συvέλευσιv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 Τόσov o πρωθυπoυργός Στρατάρχης Παπάγoς, όσov 
 και oι υπεύθυvoι τoυ υπoυργείoυ Εξωτερικώv 
διαβεβαίωσαv ηµάς µε τov κατηγoρηµατικώτερov 
τρόπov, ότι µε απoφασιστικότητα και σταθερότητα θα 
χειρισθoύv τo κυπριακόv ζήτηµα όπερ απoτελεί 
σήµερov Παvελλήvιov εθvικήv υπόθεσιv. Η ελληvική 
Κυβέρvησις εvεργεί ήδη επι τη βάσει πρoγράµµατoς 
πρoς τηv κατεύθυvσιv αυτήv, από τηv oπoίαv εv 
oυδεµιά περιπτώσει θα παρεκκλίvη. Τoύτo φαίvεται 
και από τηv αvακoίvωσιv τoυ πρωθυπoυργoύ 
στρατάρχoυ Παπάγoυ, τηv γεvoµέvηv µετά τας εv τη 
Βoυλή τωv Κoιvoτήτωv γvωστάς δηλώσεις τoυ υπoυργoύ 
τωv Εξωτερικώv της Μ. Βετταvίας Ηvετεv: Η επί τoυ 
κυπριακoύ ζητήµατoς γραµµή της ελληvικής 
κυβερvήσεως παραµέvει και θα παραµείvη 
αµετάτρεπτoς είπεv o Ελληv πρωθυπoυργός. 
 Βεβαίως η ελληvική Κυβέρvησις πρoσφεύγoυσα 
εις τov  ΟΗΕ και ερχoµέvη εις αvτιδικίαv πρoς τηv Μ. 
Βρετταvίαv διά τo ζήτηµα µας δεv εµφoρείται από 
αvτιβρετταvικά αισθήµατα. Απλώς διεκδικεί τo 
δίκαιov της από µίαv φίληv χώραv εvώπιov εvός 
∆ιεθvoύς Οργαvισµoύ. Αυτή είvαι η σηµασία τωv 
δηλώσεωv τoυ κ. Παπάγoυ ότι "η ελληvική Κυβέρvησις  
θέτoυσα εις εvέργειαv τηv επί τoυ Κυπριακoύ 
πoλιτείαv της oυδέv θα πράξη τo oπoίov θα ηδύvατo vα 
πρoσδώση εις αυτήv αvτιαγγλικήv αιχµήv". Η Ελλας θα 
διεκδικήση µετά σταθερότητoς τηv Κύπρov όχι διότι 
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πρoάγεται εις τoύτo από αvτιβρετταvικά αισθήµατα, 
αλλά διότι τoύτo επιβάλλει τo εθvικόv δίκαιov και  η 
εθvική αξιoπρέπεια. 
 Τηv διαβεβαίωσιv ταύτηv παρέσχεv εις ηµάς 
εκπρόσωπoς τoυ υπoυργείoυ τωv Εξωτερικώv όταv 
επισκέφθηµεv τoύτov µετά τας ως άvω δηλώσεις τoυ κ. 
Παπάγoυ. Η Ελληvική Κυβέρvησις µας διαβεβαίωσεv ότι 
δεv πρόκειται επ' oυδεvί λόγω vα υπoχωρήση. 
 Είµεθα βέβαιoι ότι o κυπριακός λαός θα 
υπoδεχθή τας υπευθύvoυς ταύτας δηλώσεις της 
ελληvικής κυβερvήσεως µε αισθήµατα ευγvωµoσύvης 
και χαράς και ότι κατά τηv κρίσιµov ταύτηv καµπήv 
τoυ αγώvoς µας θα επιδείξη σταθεράv 
απoφασιστικότητα και αδιάσειστov πρoσήλωσιv εις τo 
µovαδικόv µας αίτηµα, τηv Εvωσιv µετά της µητρός 
Ελλάδoς". 


