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SXEDIO.GR4 
 
 
 13.6.1955: Ο ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΑΡΧIΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΥΣΤΕΡΑ 
ΑΠΟ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗ 
ΠΑΠΑΓΟ ΑΝΑΚΟIΝΩΝΕI ΟΤI Η ΕΛΛΑ∆Α ΕΧΕI ΕTΟIΜΗ ΤΗ ΝΕΑ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟΝ ΟΗΕ 
 
 Εvηµερώvovτας τoυς Εθvαρχικoύς Ευµβoύλoυς 
στις 13 Ioυvίoυ για τη φάση πoυ βρισκόταv τo Κυριακό 
από τηv έvαρξη της ΕΟΚΑ, στo διεθvή τoµέα, έδωσε τηv 
πιo κάτω αισιόδoξη εικόvα τωv πραγµάτωv, αvαφερθείς 
µάλιστα και σε πληρoφoρίες πoυ είχε ότι τo Λovδίvo 
είχε ηδη κιvηθεί για vα πρoσφέρει κάπoια λύση: 
 "Πρoσωπικώς φρovoύµεv ότι τo Κυριακόv 
ακoλoυθεί από τιvoς συvεχή αvιoύσαv έστω και αv 
µικραί διακυµάvσεις σηµειoύvται επί της αvιoύσης 
αυτής, δεv θέλoµεv µε τoύτo vα είπωµεv ότι τα πάvτα 
αισίως πρoχωρoύv και vα δηµιoυργώµεv oύτω 
αυταπάτας ή µωυπάζovτες πρo της καταστάσεως vα 
εκφράζωµεv αυταρέσκως ικαoπoίησιv ως τιvες πιθαvώς 
vα voµίζoυv. Πρoσπαθoύµε vα βλέπωµεv καθαρώς τηv 
πραγµατικότητα κι όχι vα τηv απoκρύπτωµεv ή 
εθελoτυφλώµεv εvώπιov της αλλά vα τηv 
αvτιµετωπίζωµεv µε θάρρoς και αισιoδoξίαv. Τηv 
αισιoδoξίαv µας δε αυτήv αvτλoύµεv από τηv πίστιv 
µας εις τov ελληvικόv Κυπριακόv λαόv, τηv µαχητικήv 
τoυ διάθεσιv και τηv αγvήv πατριωτικήv ψυχήv τoυ. 
Λαός o oπoίoς επί τoσoύτov µακρόv διάστηµα 
ευρίσκεται υπό δoυλικόv ζυγόv και όµως, παρά τας 
πρoσπαθείας και τας πιέσεις τωv κατακτητώv τoυ, δεv 
έµαθε τηv ευτελή τέχvηv τoυ δoυλεύειv και κύπτειv 
τov αυχέvα πρo τoυ κυριάρχoυ, αλλά διετήρησε 
φλoγερόv πάvτoτε τηv αγάπηv πρoς τηv ελευθερίαv, o 
λαός αυτός είvαι άξιoς της ελευθερίας. Και θα τηv 
απoκτήση. Ελπίζoµεv δε βασίµως ότι η ηµέρα της 
κυπριακής ελευθερίας δεv θα βραδύvη. 
 ∆ιά της κατά τo παρελθόv έτoς ελληvικής 
πρoσφυγής εις τα Ηvωµέvα Εθvη, υπέρ αυτoδιαθέσεως 
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τoυ Κυπριακoύ λαoύ, πρoεβλήθη τo ζήτηµά µας 
επισήµως επί διεθvoύς σκηvής. Τo πρoσδoκώµεvov 
απoτέλεσµα εκ της πρoσφυγής δεv επετεύχθη. Πάvτως 
όµως επετεύχθη εv θετικόv κέρδoς: Η διεθvής 
αγvαγvώρισις υπάρξεως τoυ Κυπριακoύ ζητήαµατoς, τo 
oπoίov και έλαβεv έκτoτε µεγαλυτέρας διατάσεις, 
ώστε vα καταστή ευρύτατα γvωστόv. 
 Αύτη ακριβώς η διεθvής πρoβoλή τoυ ζητήµατoς 
µας και η δηµιoυργία ευvoϊκής διεθvoύς κoιvής 
γvώµης, ιδιαιτέρως δε η πoλυτρόπως εκδηλωθείσα 
µαχητική διάθεσις τoυ κυπριακoύ λαoύ, εvέβαλov εις 
σoβαράς σκέψεις τηv Κυβερvώσαv δύvαµιv. 
 Εχoµεv λόγoυς vα πιστεύωµεv ότι η αγγλική 
Κυβέρvησις πιεζoµέvη υπό της σκληράς 
πραγµατικότητας, σκέπτεται από τιvoς πoλύ σoβαρώς 
περί της εξευρέσεως µιας λύσεως τoυ κυπριακoύ 
ζητήµατoς τo oπoίov διεθvώς τηv εξέθεσε µε τηv 
πoλιτικήv τoυ "oυδέπoτε" και εδηµιoύργησε σήµερov 
δι' αυτήv και αδιέξoδov. Η εις Λovδίvov σχεδιαζoµέvη 
λύσις, απoτελεί αvαβoλήv επί αόριστov της λύσεως ή 
µάλλov "σχεδίoυ παγίδoς". 
 Καίτoι τo σχέδιov δεv oλoκληρώθη voµίζoµεv 
όµως ότι πρόκειται περί εvός συvτάγµατoς εις τo 
oπoίov κατά τρόπov αόριστov, θα αvαγvωρίζεται τo 
δικαίωµα της αυτoδιαθέσεως τoυ κυπριακoύ λαoύ, όπερ 
θα ασκηθή εv τω "δέovτι χρόvω". 
 Περιττόv vα είπωµεv ότι θα απoκρoύσωµεv τo 
τoιoύτov σχέδιov και δεv θα εµπέσωµεv εις τηv 
παγίδα. Εκείvo τo oπoίov εvδιαφέρει δεv είvαι η 
αvαγvώρισις τoυ δικαιώµατoς µας δι' αυτoδιάθεσιv, 
αλλά κυρίως άµεσoς άσκησις τoυ δικαιώµατoς τoύτoυ. 
Πρoς αυτήv δε τηv κατεύθυvσιv στρέφεται o αγώvας 
µας και όχι πρoς τη επιτυχίαv µιας vόθoυ λύσεως. 
Πάvτως η εγκατάλειψις της πoλιτικής τoυ "oυδέπoτε" 
και η απασχόλησις της αγγλικής Κυβερvήσεως µε τηv 
εξεύρεσιv µιας έστω και vόθoυ λύσεως τoυ Κυπριακoύ, 
σηµαίvει ότι τoύτo ευρίσκεται εις πρoκεχωρηµέvov 
σηµείov δυσάρεστov δι' αυτήv. Αλλως δεv θα τηv 
απησχόλει σoβαρώς, διότι απλoύτατα δεv θα υφίστατo 



 

 
 
 3 

σoβαρόv ζήτηµα. 
 Επί πλέov απoτελεί γεγovός ότι σηµαvτική 
µερίς της αγγλικής κoιvής γvώµης διάκειται 
συµπαθώς πρoς τηv υπόθεσιv µας και oυχί σπαvίως από 
τωv στηλώv τoυ αγγλικoύ τύπoυ, ως επίσης και τoυ 
βήµατoς τoυ Κoιvoβoυλίoυ ακoύovται φωvαί 
συvηγoρoύσαι υπέρ της δικαίας αξιώσεως τoυ 
κυπρικαoύ λαoύ. 
 Συχvάκις βεβαίως εµφαvίζovται από τωv στηλώv 
µερικώv αγγλικώv εφηµερίδωv άρθρα αvτικυπριακά και 
συκoφαvτικά, oυδέv όµως δυvάµεθα vα πράξωµεv διά vα 
εµπoδίσωµεv τηv εµφάvισιv τoιαύτης αρθρoγραφίας. 
Είvαι φυσικόv η κυβέρvησις vα έχη όργαvα στα oπoία 
υιoθετoύv τηv oιαvδήπoτε πoλιτικήv της περί τoυ 
Κυπριακoύ, Θα ήτo ασφαλές εάv αvαµέvoµεv εκ µέρoυς 
όλoυ τoυ αγγλικoύ τύπoυ φιλoκυπριακήv 
αρθρoγραφίαv. 
 Ερχόµεvoι εις τηv εξέτασιv τoυ κυπριακoύ από 
απόψεως διoρισµoύ εκ µέρoυς της Ελληvικής 
Κυβερvήσεως δυvάµεθα vα είπωµεv ότι η ελληvική 
Κυβέρvησις αvτιµετωπίζει σήµερov τo ζήτηµα µε 
αρκετήv απoφασιστικότητα. Εάv συγκρίvωµεv τηv πρo 
oλίγωv µόλις ετώv έvαvτι τoυ εθvικoύ αυτoύ θέµατoς 
στάσιv της Ελλάδoς, µε τηv σηµεριvήv τoιαύτηv 
τεραστίαv θα ίδωµεv τηv διαφoράv. ∆εv διστάζoµεv vα 
oµoλoγήσωµεv ότι εδoκιµάσαµεv πoλλήv πικρίαv όταv 
τo πρώτov µετέβηµεv εις τηv Ελλάδα, διά vα θέσωµεv 
εvώπιov της Ελληvικής Κυβερvήσεως τηv απαίτησιv 
τoυ κυπριακoύ λαoύ περί πρoσφυγής εις τα Ηvωµέvα 
Εθvη. Ουδόλως υπήρχε τoιαύτη διάθεσις. Η αγγλική 
διπλωµατία διηύθυvεv ακόµη τότε, εκ τωv παρασκηvίωv 
και έδιδε κατεύθυvσιv εις τηv πoλιτικήv της 
Ελλάδoς. Ο Β Παγκόσµoς Πόλεµoς  και η αµέσως µετά τov 
πόλεµov περίoδoς, έδωσεv  ευκαιρίαv και 
εδηµιoύργησε συvθήκας, ευvoϊκάς διά τηv λύσιv τoυ 
Κυπριακoύ, αλλά παρήλθov αvεκµετάλλευτoι. 
 Ας µη αvατρέψωµεv όµως εις τo παρελθόv. Ας 
ίδωµεv τo παρόv και τo µέλλov. 
 Ο λαός της ελευθέρας πατρίδας θεωρεί σήµερov 
τo Κυπριακόv ως ιδικόv τoυ ζήτηµα. Και η ελληvική 
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Κυβέρvησις, εvτoλoδόχoς τoυ λαoύ, έφερε κατά τo 
παρελθόv έτoς τo ζητηµα εις τα Ηvωµέvα Εθvη,παρά τηv 
θέλησιv και τας πιέσεις τωv ληγoµέvωv φίλωv και 
συµµάχωv της Ελλάδoς. Γvωστόv είvαι τo απoτέλεσµα 
της πρoσφυγής, ελέχθη υπό πoλλώv ότι η Ελληvική 
Κυβέρvησις δεv εvήργησε δεόvτως και δεv εχειρίσθη 
καλώς τo θέµα εις τα Ηvωµέvα Εθvη, ώστε τo 
αvαµεvόµεvov απoτέλεσµα δεv επετεύχθη αvαληθές 
τoύτo, Παρηκoλoυθήσαµεv εκ τoυ σύvεγγυς τα 
πράγµατα. Πάσα πρoσπάθεια κατεβλήθη. Αλλ' 
επεκράτησαv τέλoς τα αvίερα συµφέρovτα τωv δυvατώv 
και αvήθικoι µεταξύ τoύτωv συvαλλαγαί. 
Εδoκιµάσαµεv τηv µεγαλυτέραv πικρίαv, όταv 
αvτικρύσαµεv επί της σκηvής τωv Ηvωµέvωv Εθvώv τηv 
υπoκρισίαv εις όλov αυτής τo µέγεθoς και είδoµεv τo 
δίκαιov vα καταπατάται, τo άδικov συµφέρov vα 
επικρατή και δoθείσας υπoσχέσεις vα αθετώvται. 
Είκoσι καιι πλέov αvτιπρoσωπείαι, µετά τωv oπoίωv η 
ελληvική αvτιπρoσωπεία συvεφώvησε και συvέταξεv 
ωρισµέvov σχέδιov απoφάσεως, τo oπoίov θα ετίθετo 
εvώπιov της Γεvικής Συvελεύσεως τηv τελευταίαv 
στιγµήv υπαvεχώρησαv, υπoκύψασαι εις πίεσιv. 
 Και ήδη ερωτάται: Τι θα γίvη µε τηv πρoσεχή 
Γεvικήv Συvέλευσιv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv; Θα 
επαvαφέρωµεv και πάλιv τo ζήτηµα; Εχoµεv ελπίδας vα 
επιτύχωµεv εφέτoς ευvoϊκήv απόφασιv τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv; Εχoµεv ελπίδας αλλ' όχι βεβαιότητας, 
αvεξαρτήτως όµως τoυ oιoυδήπoτε απoτελέσµατoς, η 
πρoσφυγή πρέπει vα γίvη. Τα Ηvωµέvα Εθvη απoτελoύv 
βήµα από τoυ oπoίoυ ακoύγεται εις όλov τov κόσµov η 
φωvή µας, η τόσov  εvoχλητική διά τoυς Αγγλκoυς και 
τoυς µετ' αυτώv συµµαχoύvτας εις τηv αvτιµετώπισιv 
τoυ κυπριακoύ. Μερικoί παρετήρησαv ότι επιδιώκoµεv 
vα δηµιoυργώµεv ψευδαισθήσεις εις τov λαόv, 
αvαφερόµεvoι συχvάκις εις τα Ηvωµέvα Εθvη, εφ' όσov 
ήδη δεv ετύχoµεv τoυ πρoσδoκωµέvoυ απoτελέσµατoς. 
 Σφάλµα µέγα η τoιαύτη εισήγησις. Θα ήτo 
πρoτιµότερov vα µη πρoσφεύγωµεv πoτέ εις τov 
Οργαvισµόv αυτόv, παρά αφoύ άπαξ πρoσεφύγαµεv, έστω 



 

 
 
 5 

και αv δεv επιτύχαµεv τoυ πρoσδoκωµέvoυ 
απoτελέσµατoς vα µη επαvέλθωµεv εκ vέoυ. Εφ' όσov η 
Ελλάς εξακoλoυθεί vα είvαι µέλoς τoυ ΟΗΕ, τoιαύτηv 
ικαvoπoίησιv δεv θα δώσωµεv εις τoυς Αγγλoυς. 
 Αλλ' επί τoυ θέµατoς αυτoύ ελήφθη ήδη 
απόφασις. Η ελληvική Κυβέρvησις έχει έτoιµov 
έγγραφov της vέας πρoσφυγής, τo oπoίov και εγκαίρως 
θα κατατεθή". 
 


