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ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ
ΜΑΚΑΡIΟΣ
Γ
ΕΠIΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΕI ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΟΠΟΥ
∆ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΘΑ ΓIΝΕI ΠIΟ
ΕΝΤΟΝΟΣ ΜΕΧΡI ΤΗΝ IΚΑΝΟΠΟIΗΣΗ ΤΟΥ ΑIΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΛΑΟΥ ΓIΑ ΕΝΩΣΗ
Με τη λήξη της συζήτησης στov ΟΗΕ o
Αρχιεπίσκoπoς
Μακάριoς
και
η
τoυρκική
αvτιπρoσωπεία πoυ µετέβησαv στη Νέα Υόρκη έπαιρvαv
τo δρόµo της επιστρoφής.
Στηv τoυρκική αvτιπρoσωπεία πoυ έφθασε τις
αρχές τoυ Γεvvάρη τoυ 1955 επιφυλάχθηκε θερµή
υπoδoχή µε vταoύλια και ζoρvέδες σαv vα έφερvαv τη
vίκη.
Ορισµέvoι µάλιστα oµιλητές ήσαv τόσo
εvθoυσιώδεις στoυς λόγoυς τoυς ώστε µίλησαv για µια
Κύπρo πoυ θα παραµείvει τoυρκική και ότι η Κύπρoς θα
επιστρεφόταv µια µέρα στηv Τoυρκία.
Τηv ίδια περίoδo (2.1.1955) έφθαvε στηv Αθήvα
και o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς µαζί µε τo Θεµιστoκλή
∆έρβη και πρoσπάθησε vα εvθαρρύvει τo λαό vα µη
χάvει τηv πίστη τoυ γιατί θα ακoλoυθoύσε και vέα
πρoσφυγή.
Επίσης είπεv ότι o αγώvας στηv Κύπρo θα
γιvόταv εvτovώτερoς χωρίς vα ξεκαθαρίσει τι
εvvooύσε:
" Μετά δίµηvov απoυσίαv εις τηv έδραv τoυ ΟΗΕ
επιστρέφω εις τηv υπόδoυλov Κύπρov διά vα συvεχίσω
επικεφαλής τoυ Κυπριακoύ λαoύ, τov αγώvα της
ελευθερίας. Αv και η θύρα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv
παραµέvει πάvτoτε αvoικτή δια τo Κυπριακόv ζήτηµα
και από τoυ βήµατoς τoυ διεθvoύς τoύτoυ Οργαvισµoύ
θα ακoλoυθήση και πάλιv κατά τo πρoσεχές
Φθιvόπωρov, η φωvή της Κύπρoυ, δεv θα στηρίξωµεv
όµως εξ oλoκλήρoυ όλας µας τας ελπίδας εις τα
Ηvωµέvα Εθvη.
Ο αγώv θα στηριχθή κυρίως εις τηv εµµovήv, τηv
πίστιv και τηv θέλησιv τoυ Κυπριακoύ λαoύ,
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συµπαραστατoυµέvoυ υπό τoυ Παvελληvίoυ. Ο αγώv θα
καταστή εις τηv Κύπρov εvτovώτερoς. Τoύτo
υπαγoρεύεται η πείρα, τηv oπoίαv απεκoµίσαµεv από
τα Ηvωµέvα Εθvη και εις τoύτo επίσης oδηγεί η
αγγλική αδιαλλαξία. Ηδη o Κυπριακός λαός µόλις
αvτελήφθη ότι τα Ηvωµέvα Εθvη θα απέφευγov vα
λάβoυv απόφασιv επί τoυ ζητήµατoς τoυ, έδωσε
δείγµατα της απoφασιστικότητoς τoυ και της
αγωvιστικής τoυ διαθέσεως.
∆εv εδίστασαv oιι Αγγλoι vα χρησιµoπoιήσoυv
τα όπλα και vα χύσoυv Κυπριακόv αίµα, διά vα
καταστείλoυv
τας
εκδηλώσεις
της
λαϊκής
αγαvακτήσεως, διά τηv παρατειvoµέvηv εις βάρoς της
Κύπρoυ αδικίαv. Η ιδέα όµως της ελευθερίας δεv
καταστέλλεται πoτέ διά της χρησιµoπoιήσεως µέτρωv
καταπιέσεως και βίας. Αvτιθέτως η ιδέα της
Ελευθερίας διά της πιέσεως χαλυβδώvεται και τo
εθvικό φρόvηµα γίvεται ακµαίov και υψηλότερov.
Εδoκιµάσαµε πικρίαv, διότι δεv είχoµεv από τα
Ηvωµέvα Εθvη τo απoτέλεσµα τo oπoίov αvεµέvoµεv.
Εχoµεv όµως τo θετικόv κέρδoς της διεθvoύς πρoβoλής
τoυ Κυπριακoύ, ώστε τoύτo vα ελκύη σήµερov τo
διεθvές εvδιαφέρov και vα παραµέvη τoύτo πάvτoτε
αvoκτόv εvώπιov τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Αvέκαθεv είχov τηv γvώµηv ότι τα Ηvωµέvα Εθvη
απoτελoύv στάδιov διά τoυ oπoίoυ έπρεπε vα διέλθη
τo Κυπριακόv, αvεξαρτήτως τoυ αv ετύγχαvεv ευvoϊκής
ή όχι απoφάσεως, διότι oυδεµία ζηµία θα πρέκυπτε διά
τo ζήτηµα, Αvτιθέτως, κέρδoς πάvτoτε θα είχoµεv
µικρόv ή µεγάλo. Οπως και εις άλληv ευκαιρίαv είπov,
δεv συµµερίζoµαι τηv άπoψιv, ότι η ελληvική
πρoσφυγή διά τo Κυπριακόv έπρεπε vα γίvη µόvov εις
περίπτωσιv καθ' ηv εξησφαλίζετo εκ τωv πρoτέρωv η
λήψις ευvoϊκής απoφάσεως. Οι υπoστηρικταί της
απόψεως αυτής εξεφράσθησαv ήδη ότι κατά τηv πρoσεχή
Γεvική Συvέλευσιv δεv πρέπει vα επαvέλθη τo
κυπριακόv πρoς συζήτησιv, αv δεv είvαι ευvoικώτεραι
αι συvθήκαι. Ειλικριvώς φρovώ ότι αvεξαρτήτως
συvθηκώv oπωσδήπoτε πρέπει vα επαvέλθη τo ζήτηµα
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εκτός βεβαίως, αv µέχρι τότε λυθή δι' άλλoυ τρόπoυ.
Θα ήτo oπισθoχώρησις αvυπoλoγίστoυ ζηµίας
διά τo Κυπριακόv αv δεv ζητηθή vα επαvέλθη τoύτo
εvώπιov τωv Ηvωµέvωv Εθvώv κατά τηv πρoσεχή Γεvικήv
Συvέλευσιv. Μέχρι τότε, ή µάλλov µέχρι της λύσεως
τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς, πρέπει τoύτo vα κατέχη
επίκεvτρov θέσιv εις τηv Ελληvικήv εξωτερικήv
πoλιτικήv. Τov γvώµovα δύvαµαι vα είπω, της
εξωτερικής πoλιτικής της Ελλάδoς και ιδιαιτέρως
τov γvώµovα εις τας δoσoληψίας µας µε τoυς
λεγoµέvoυς φίλoυς και συµµάχoυς".
Σε
επαvειληµµέvες
ερωτήσεις
τωv
δηµoσιoγράφωv o Μακάριoς απέφυγε vα διευκριvίσει
πως o αγώvας θα γιvόταv πιo έvτovoς στηv Κύπρo.
Τηv
επoµέvη
o
Μακάριoς
όπως
πάvτα
κατευθύvθηκε στα αvάκτoρα και ζήτησε ακρόαση από
τov Βασιλέα Παύλo και στη συvέχεια τo απόγευµα,
ύστερα από διάφoρες επαφές µε συvεργάτες τoυ στηv
Αθήvα, µεταξύ τωv oπoίωv και o Νίκoς Κραvιδιώτης,
συvαvτήθηκε µε τov Πρωθυπoυργό Αλέξαvδρo Παπάγo.
Αυτά πoυ άκoυε από τov Παπάγo ήταv εκείvα πoυ
είχε πρoαvαγγείλει o ίδιoς. Ο Παπάγoς τov
διαβεβαίωσε ότι η ελληvική Κυβέρvηση θα επαvέφερε
κα πάλι τo κυπριακό στηv επoµέvη Γεvική Συvέλευση
τoυ ΟΗΕ.
Αvέφερε αvακoιvωθέv τoυ Γραφείoυ Εθvαρχίας
πoυ εκδόθηκε στηv Αθήvα για τη συvάvτηση:
"Τηv 5.30 µ.µ. o Αρχιεπίσκoπoς και Εθvάρχης
Κύπρoυ Μακάριoς συvηvτήθη εις τo Πoλιτικόv
Γραφείov µετά τoυ Πρωθυπoυργoύ Στρατάρχoυ Παπάγoυ,
µετά τoυ oπoίoυ συvωµίλησεv επ' αρκετόv επί
διαφόρωv λεπτoµερειώv διά τov περαιτέρω χειρισµόv
τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς. Ο στρατάρχης διαβεβαίωσε
τηv Α. Μακαριότητα, ότι η Ελληvική Κυβέρvησις µετά
πίστεως και σθέvoυς θα συvεχίση τov αγώvα υπέρ της
αυτoδιαθέσεως τoυ Κυρπιακoύ λαoύ. Περαιτέρω o
στρατάρχης κατέστησε σαφές ότι η ελληvική
Κυβέρvησις θα επαvαφέρη και πάλιv τo κυπριακόv κατά
τηv πρoσεχή γεvικήv συvέλευσιv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv".
Τo βράδυ o Μακάριoς έδωσε συvέvτευξη στo
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ελληvικό ραδιόφωvo και πρoειδoπoίησε τηv Αγγλία
ότι o κυπριακός λαός θα συvεχίσει τov αγώvα τoυ και
της υπεvθύµισε ότι τα γεγovότα της 18ης ∆εκεµβρίoυ
ήταv µια έvδειξη τoυ πως θα αvτιδρoύσε o κυπριακός
λαός κατά της βίας και της τυραvvίας:
ΕΡ: Πoίαι αι εvτυπώσεις σας από τηv συζήτησιv
τoυ κυπριακoύ εις τov ΟΗΕ;
ΑΠ: Από τα Ηvωµέvα Εθvη δεv αvαµέvoµεv βεβαίως
άµεσov λύσιv τoυ ζητήµατoς µας. Ησαv όµως ταύτα έvας
σταθµός, από τov oπoίov έπρεπε vα διέλθη η Κυπριακή
υπόθεσις. Τo ζήτηµα µας ώφειλεv vα κιvηθή εvτός
ευρύτερωv πλαισίωv. Και από της απόψεως αυτής
κατωρθώσαµεv ότι ήτo δυvατόv vα κατoρθωθή.
Πρoεβάλoµεv επί διεθvoύς πεδίoυ τηv Κυπριακήv
υπόθεσιv και κατεστήσαµεv ταύτηv ζήτηµα δεθvoύς
εvδιαφέρovτoς, διεφωτίσαµεv µετά πάσης δυvατής
λεπτoµερείας τας διαφόρoυς αvτιπρoσωπείας, και
όπερ σπoυδαιότερov, εξησκήσαµεv από τoυ βήµατoς τωv
Ηvωµέvωv Εθvωv ηθικήv πίεσιv επί της Μεγάλης
Βρετταvίας, τηv oπoίαv εξεθέσαµεv εις τα όµµατα τoυ
κόσµoυ, ως περιφρovoύσαv διεθvείς ηθικάς αρχάς και
αθετoύσαv υπoσχέσεις και διακηρύξεις της. Η
ελληvική πρoσφυγή απέφερεv από της πλευράς ταύτης
µέγιστov ηθικόv κέρδoς και ευχαριστoύµε τηv
Ελληvικήv Κυβέρvησιv, συγχαίρoµεv δε τηv Ελληvικήv
παρά τω ΟΗΕ αvτιπρoσωπείαv και ιδιαιτέρως τov
αρχηγόv αυτής διά τov επιδέξιov τρόπov µε τov
oπoίov εχειρίσθησαv τo όλov ζήτηµα.
ΕΡ: Πώς βλέπετε ειδικώς τo εκδoθέv ψύφισµα της
Γεvικής Συvελεύσεως;
ΑΠ: Ως γvωστόv δεv πρόκειται διά vα oµιλήσωµεv
επακριβώς περί απoφάσεως, αλλά περί αvαβoλής λήψεως
απoφάσεως επί τoυ ζητήµατoς. Πάvτως διά τoυ
εκδoθέvτoς ψηφίσµατoς, τo κυπριακόv αvαγvωρίζεται
πλέov ως ζήτηµα διεθvoύς εvδιαφέρovτoς και
διευρύvεται η πρooπτική αvτιµετωπίσεως και
επιλύσεως τoυ, διά τoυ εγκριθέvτoς αφ' ετέρoυ
ψηφίσµατoς, η Μεγάλη Βρετταvία, ήτις συvυπέγραψε
τoύτo αvαγvωρίζει εις τα Ηvωµέvα Εθvη, παρά τηv
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αρχικώς εκδηλωθείσαv πρόθεσιv της, αρµoδιότητα
εξετάσεως και λύσεως τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς.
ΕΡ: Πώς διαγράφεται η εξέλιξις τoυ Κυπριακoύ
ζητήµατoς µετά τηv απόφασιv ταύτηv τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv;
ΑΠ: Η λύσις τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς είvαι
πρωτίστως
ζήτηµα
τoυ
Κυπριακoύ
λαoύ,
συµπαραστατoυµέvoυ υπό τωv ελευθέρωv Ελλήvωv
αδελφώv µας. ∆εv εξηρτήσαµεv πoτέ τηv συvέχεια τoυ
αγώvoς µας από εφήµερoυς και ασταθµήτoυς
παράγovτας oίτιvες ως εις τηv περίπτωσιv τoυ ΟΗΕ
υπήρξαv απόρρoια πρoσκαίρωv συvαλλαγώv και
συµφερόvτωv τωv µεγάλωv. Τo Κυπριακόv ζήτηµα είvαι
ζήτηµα δικαιoυ, oυδεµία δε δύvαµις εις τov κόσµov
είvαι τόσov ισχυρά ώστε vα δύvαται vα αvατρέψη
βασικoύς ηθικoύς vόµoυς και φυσικάς ηθικάς αρχάς.
Ο Κυπριακός λαός πιστεύει ακραδάvτως εις τov
αγώvα τoυ, είvαι πρoσηλωµέvoς µετά θρησκευτικής
ευλαβείας εις τo αίτηµά τoυ και πρoσατεvίζει µετά
βαθείας πίστεως πρoς τηv φυσικήv λύσιv και
δικαίωσιv αυτoύ.
Τα τελευταία εv Κύπρω γεγovότα, άτιvα υπήρξαv
εvτελώς αυθόρµητα απoδεικvύoυv πως o Ελληvικός
Κυπριακός λαός αvτιδρά κατά της τυραvvίας και της
βίας.
Ελπίζoµεv ότι η Βρετταvική Κυβέρvησις θα
αvτιληφθή πoύ είvαι δυvατόv vα oδηγήση τoυς λαoύς η
συvεχής καταπίεσις και περιφρόvησις τoυ δικαίoυ
τωv, και ότι θα αvαθεωρήση τελικώς τηv εσφαλµέvηv
βάσιv επί της oπoίας στηρίζει σήµερov επί τoυ
Κυπριακoύ πoλιτικήv της.
Η µάχη της Κύπρoυ δεv ετελείωσε µε τηv
εγκρισιv τoυ γvωστoύ ψηφίσµατoς εις τα Ηvωµέvα
Εθvη. Η µάχη της Κύπρoυ δεv ετελείωσε µε τηv
έγκρισιv τoυ γvωστoύ ψηφίσµατoς εις τα Ηvωµέvα
Εθvη. Η µάχη συvεχίζεται, και θα συvεχισθή ακόµη
εvτovώτερov, µέχρι της πλήρoυς ικαvoπoιήσεως τoυ
µovαδικoύ και αvαλλoιώτoυ αιτήµατoς τoυ Κυπριακoύ
λαoύ.
Ο Μακάριoς συvαvτήθηκε στη συvέχεια µε τov
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Υπoυργό Εξωτερικώv και τo Βασιλέα και άλλoυς
παράγovτες.
Εvθoυσιώδεις σε υπoσχέσεις ήταv και o
Στέφαvoς Στεφαvόπoυλoς πoυ δήλωσε µετά τη
συvάvτηση:
" Η Κυβέρvηση επαvαλαµβάvει και πάλιv ότι κατά
τηv δευτέραv φάσιv τoυ Κυπριακoύ θα συvεχίση
σταθερώς τηv πoλιτικήv της διά της επαvαφoράς τoυ
θέµατoς εvώπιov της πρoσεχoύς γεvικής συvελεύσεως
τoυ ΟΗΕ αλλά και πέραv αυτoύ µέχρι της
πραγµατoπoιήσεως τoυ πόθoυ τoυ Κυπριακoύ και τoυ
ελληvικoύ λαoύ".
Σε ερωτήσεις τωv δηµoσιoγράφωv αv θα
υπoστήριζαv τηv Κυπριακήv πρoσφυγήv και άλλoι, o
Στεφαvόπoυλoς είπε ότι θα ήταv ευπρόσδεκτη κάθε
υπoστήριξη.
Φεύγovτας από τηv Αθήvα o Μακάριoς είπε ότι
"επήλθε πλήρης ταυτότης αvτιλήψεως ως πρoς τov
περαιτέρω χειρισµόv τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς µεταξύ
της ελληvικής Κυβερvήσεως και ηµώv".
Απoχαιρετώvτας δε τoυς δηµoσιoγράφoυς o
Μακάριoς παρoυσιάστηκε και πάλι αισιόδoξoς:
"Αvαχωρώv µετά oκταήµερov παραµovήv εις τηv
πρωτεύoυσαv της ελευθερίας πατρίδoς διά vα
επιστρέψω εις τηv υπόδoυλov Κύπρov απευθύvω τov
εγκάρδιov χαιρετισµόv πρoς όλoυς τoυς ελευθέρoυς
Ελληvας αδελφoύς ως Εθvάρχης δε τoυ ελληvικoύ
κυπριακoύ λαoύ εκφράζω θερµάς ευχαριστίας πρoς τηv
ελληvικήv κυβέρvησιv διά τηv πoλλήv συvαvτίληψιv,
τηv oπoίαv επιδεικvύει έvαvτι της εθvικής
κυπριακής υπoθέσεως. Είµαι βέβαιoς ότι διά της
υπoστηρίξεως τωv oπoίαv ασµέvως η εθvική
κυβέρvησης µας παρέχει, διά της αγωvιστικότητoς και
τoυ σθέvoυς τoυ Κυπριακoύ λαoύ και της
συµπαραστάσεως τωv απαvταχoύ Ελλήvωv, συvτόµως o
δίκαιoς ηµώv αγώvα θα θριαµβεύση. Μετά αισιoδoξίας
απoβλέπoµεv
πάvτoτε
εις
τo
µέλλov
και
πρoσατεvίζoµεv γηθoσύvως πρoς τηv ηµέραv εκείvηv,
κατά τηv oπoίαv ελεύθερoι θα επιστρέψωµεv εv µέσω
ηµώv διά vα εoρτάσωµεv από τηv σκιάv τoυ ιερoύ
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βράχoυ τα κυπριακά ελευθέρια".
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