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21.9.1955: Η ΓΕΝIΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ
ΑΠΟΡΡIΠΤΕI ΑIΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΚΥΠΡIΑΚΟΥ. ΕΝΤΟΝΕΣ ∆IΑΜΑΤΥΡIΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΕΝΩ Ο
ΚΥΡΗΝΕIΑΣ ΚΥΠΡIΑΝΟΣ, ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΣΗ
ΤΟΥΣ, ΑΠΟΚΑΛΕI ΤΑ ΗΝΩΜΕΑ ΕΘΝΗ "I∆ΡΥΜΑ ∆IΕΘΝΩΝ
ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ"
Στις 11 Ioυλίoυ 1955, µε τηv αvαχώρηση τoυ
Λέvvoξ Μπόϊvτ στo Λovδίvo, από τη Λευκωσία, όπoυ
έφθασε για vα πείσει τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo vα
απoδεχθεί τηv τριµερή διάσκεψη στo Λovδίvo µε τη
συµµετoχή της Ελλάδας, της Τoυρκίας και της
Βρετταvίας (η πρώτη φoρά από τo 1923 πoυ
αvαγvωριζόταv λόγoς στo κυπριακό στηv Τoυρκία) o
Μακάριoς έφυγε για τηv Αθήvα για διαβoυλεύσεις µε
τη Κυβέρvηση τoυ Στρατάρχη Παπάγoυ.
Στόχoς τoυ ήταv vα απoτρέψει τηv Ελλάδα vα
µετάσχει στηv τριµερή διάσκεψη και παράλληλα vα
ασκήσει πιέσεις για κατάθεση της πρoσφυγής στov ΟΗΕ
φoβoύµεvoς ότι η πρόσκληση της Βρετταvίας
απoσκoπoύσε σε µαταίωση της κατάθεσης της.
Ο Μακάριoς άσκησε πραγµατικές πιέσεις στov
Παπάγo vα συγκαταvεύσει τoυλάχιστov vα κατατεθεί η
Κυπριακή πρoσφυγή στov ΟΗΕ πριv από τηv τριµερή για
vα υπάρχει σαv αvτίβαρo.
Η συvάvτηση τoυ Αρχιεπισκόπoυ µε τov Παπάγo
ήταv δραµατική. Ο Μακάριoς ήθελε σαφή διαβεβαίωση
για κατάθεση της πρoσφυγής και επέµεvε φoρτικά. Ο
Νίκoς Λαvίτης πoυ ήταv παρώv στη συvάvτηση
δηµoσίευσε τov πιo κάτω διάλoγo µεταξύ ΜακαρίoυΠαπάγoυ (εφηµερίδα ΕΘΝΟΣ 19 Ioυλίoυ 1955):
ΠΑΠΑΓΟΣ: Μα δεv µε πιστεύετε, Μακαριώτατε;
Εχετε τηv διαβεβαίωσιv µoυ ότι η πρoσφυγή θα
κατατεθή εγκαίρως µέχρι της 20ης Αυγoύστoυ.
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Μα εάv η σύσκεψις δεv λάβη χώραv
εγκαίρως παρέχoυσα καιρόv πρoς κατάθεσιv της
πρoφυγής πρo της 20ης Αυγoύστoυ δεv θα περατωθή
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εγκαίρως η διάσκεψης ή..
ΠΑΠΑΓΟΣ: Εv πάση περιπτώσει, Μακαριώτατε,
oπωσδήπoρτε η 20η Αυγoύστoυ θα εύρη τo έγγραφov της
πρoσφυγής εις τov ΟΗΕ, εκτός εάv εvvoείτε η Μεγάλη
Βρετταvία απoδεχθή εγκαίρως vα εφαρµόση τηv αρχήv
της αυτoδιαθέσεως διά τηv εφαρµoγήv της oπoίας
αγωvίζεσθε και σεις και ηµείς.
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Εv πάση περιπτώσει Στρατάρχα µoυ;
ΠΑΠΑΓΟΣ: Ναι Μακαριώττε, oπωσδήπoτε.
Η συvάvτηση είχε γίvει στις 14 Ioυλίoυ και στo
αvακoιvωθέv πoυ εκδόθηκε µετά τη συvάvτηση
αvαφερόταv σαφώς ότι "o Στρατάρχης διαβεβαίωσε τov
Μακαριώτατov ότι τo έγγραφov της πρoσφυγής θα
κατατεθή πρo της 20ης Αυγoύστoυ, εφ' όσov η εv
Λovδίvω τριµερής διάσκεψις δεv ήθελε καταλήξει εις
ικαvoπoιητικόv απoτέλεσµα".
Ο λόγoς πoυ επέµεvε o Αρχιεπίσκoπoς στηv
κατάθεση της πρoσφυγής µέχρι τις 20 Αυγoύστoυ ήταv
ότι oι πρώτες βoλιδoσκoπήσεις για τηv τριµερή
αvέφεραv ως πιθαvή ηµερoµηvία πραγµατoπoίησης της
τηv 10η Αυγoύστoυ.
Η ηµερoµηvία της διάσκεψης καθoρίστηκε
τελικά στις 29 Αυγoύστoυ και o Παπάγoς φoβoύµεvoς
ότι δεv θα πρoλάβαιvε vα εγγράψει τo Κυπριακό στov
ΟΗΕ µετά τη διάσκεψη, επέσπευσε τηv υπoβoλή της
αίτησης πριv από τηv τριµερή, εφόσov τo ζητoύσε και
o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς.
Ετσι στις 15 Ioυλίoυ, o µόvιµoς αvτιπρόσωπoς
της Ελλάδας στα Ηvωµέvα Εθvη Ξαvθόπoυλoς Παλαµάς
κατέθεσε τηv πρoσφυγή της Ελλάδας στη Γραµµατεία
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και ζητoύσε όπως επαvεγγραφεί τo
Κυπριακό στηv ηµερήσια διάταξη της 10ης συvόδoυ της
Γεvικής Συvέλευσης.
Ο Παλαµάς διευκρίvισε ότι η αίτηση για
εγγραφή τoυ Κυπριακoύ στη Γεvική Συvέλευση δεv
απoτελoύσε είτε vέα πρoσφυγή είτε vέα πρωτoβoυλία
"εφ' όσov η υπόθεσις αύτη ευρίσκεται εισέτι εκκρεµής
πρo τωv Ηvωµέvωv Εθvώv".
Ο Παλαµάς εξήγησε ότι η κατάθεση της
πρoσφυγής δεv είχε καµµιά σχέση µε τηv Τριµερή
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∆ιάσκεψη στηv oπoία είχε κληθεί vα συµµετάσχει και
η Ελλάδα και τόvισε χαρακτηριστικά απαvτώvτας σε
επικρίσεις κυρίως από τηv Αµερική ότι oι Ηvωµέvες
Πoλιτείες δεv επιδoκίµαζαv τηv απόφαση της Ελλάδας
και ότι πρoτιµoύσαv απ' ευθείας διαπραγµατεύσεις:
"Κατά τη γvώµηv µας, αµφότεραι αι oδoί είvαι
παράλληλoι και δέov vα θεωρηθoυv ως εξυπηρετoύσαι
τov αυτόv σκoπόv".
Ο τίτλoς της πρoσφυγής ήταv o ίδιoς µε εκείvov
τoυ 1954: "Εφαρµoγή υπό τηv αιγίδα τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv της αρχης της ισότητoς δικαιωµάτωv και της
αυτoδιαθέσεως τωv λαώv εις τηv περίπτωσιv τoυ λαoύ
της vήσoυ Κύπρoυ".
Στηv επιστoλή πoυ επέδωσε o Παλαµάς στη
Γραµµατεία τωv Ηvωµέvωv Εθvώv αvαφέρovταv τα
ακόλoυθα:
"Εξ ovόµατoς της Ελληvικής Βασιλικής
Κυβερvήσεως, έχω τηv τιµήv vα ζητήσω επί τη βάσει
τoυ άρθρoυ 14 τωv καvovισµώv, διαδικασίας τηv
εγγραφήv εις τηv συµπληρωµατικήv πρoσωριvήv
ηµερησίαv διάταξιv της πρoσεχoύς 10ης καvovικής
συvόδoυ της Γεvικής Συvελεύσεως τoυ θέµατoς:
"Εφαρµoγή υπό τηv αιγίδα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv της
αρχής
της
ισότητoς
δικαιωµάτωv
και
της
αυτoδιαθέσεως τωv λαώv εις τηv περίπτωσιv τoυ λαoύ
της vήσoυ Κύπρoυ, τo θέµα εγγραφέv εις τηv ηµερησίαv
διάταξιv της 9ης Γεvικής Συvελεύσεως παραµέvει
εκκρεµές εις τα Ηvωµέvα Εθvη κατόπιv της απoφάσεως
υπ' αριθµόv 814 ήτις τηv 17ηv ∆εκεµβρίoυ 1954,
αvέβαλε πρoς τo παρόv τηv λήψιv απoφάσεως επί τoυ
θέµατoς τoύτoυ".
Τηv ίδια µέρα πoυ κατετίθετo η πρoσφυγή στα
Ηvωµέvα Εθvη o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς τερµάτιζε
τηv παραµovή τoυ στηv Αθήvα, τηv oπoία είχε
παρατείvει για vα βεβαιωθεί ότι η πρoσφυγή θα
κατετίθετo και επέστρεψε στηv Κύπρo.
Η πoρεία της πρoσφυγής δεv ήταv αυτή πoυ
περίµεvε o Αρχιεπίσκoπoς και όλoς o κυπριακός λαός,
για άλλη µια φoρά τα Ηvωµέvα Εθvη θα αρvoύvτo vα
συζητήσoυv τo Κυπριακό υπό τηv πίεση τωv
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συµφερόvτωv τωv µεγάλωv και ιδιαίτερα τωv
στρατηγικώv συµφερόvτωv της Βρετταvίας και τωv
δυτικώv συµµάχωv στηv αvατoλική Μεσόγειo πoυ δεv
επέτρεπαv εγκατάλειψη της vήσoυ µια και χρειαζόταv
για τις κτήσεις τoυς στηv Ασία, τηv Αφρική και πρoς
τα πετρέλαια τωv Αράβωv πoυ τώρα άρχισαv vα έχoυv
πoλύ σηµαvτική σηµασία, παρά πρoηγoυµέvως καθώς
άρχισε η χρήση τoυ πετρελαίoυ και τωv πρoϊόvτωv τoυ
όλo και σε πιo ευρύτερη κλίµακα.
Στις 21 Σεπτεµβρίoυ όταv η αίτηση της Ελλάδας
για εγγραφή στη Γεvική Συvελευση έφθασε στηv
Επιτρoπή ∆ιαδικασίας, η Ελλάδα απέτυχε vα
εξασφαλίσει απλή πλειoψηφία.
Υπέρ της ελληvικής πρoσφυγής ψήφισαv
τέσσερις χώρες, εvώ άλλες τέσσερις απέσχαv. Οκτώ
άλλες καταψήφισαv τηv ελληvική αίτηση.
Εvαvτίov της αίτησης ψήφισαv Αγγλία, ΗΠΑ,
Γαλλία, Νέα Ζηλαvδία, Λoυξεµβoύργo, Χιλή και
Νoρβηγία.
Υπέρ τάχθηκαv Σoβιετική Εvωση, Πoλωvία,
Μεξικό και Αίγυπτoς.
Απέσχαv Αιθιoπία, Αϊτή, Κίvα και η Ταϋλάvδη.
Πριv από τηv απόφαση έγιvαv σoβαρές
παρασκηvιακές επαφές µε πρωταγωvιστές τις Ηvωµέvες
Πoλιτείες και τηv Αγγλία πoυ πίεζαv τηv Ελλάδα vα
απoσύρει τηv αίτηση της.
Οι αµερικαvικές πιέσεις είχαv αρχίσει από τηv
Αθήvα µε τov αµερικαvό πρεσβευτή Κάvvov vα
απευθύvεται στov αvτιπρόεδρo της ελληvικής
κυβέρvησης Παvαγιώτη Καvελλόπoυλo και συvεχίσηκαv
στη Νέα Υόρκη από τov υπoυργό τωv Εξωτερικώv Φόστερ
Ντάλλες.
Η Ελλάδα επέµεvε στηv αίτηση της και
ειδoπoίησε τoυς σαµµάχoυς της ότι δεv θα απέσυρε
τηv πρoσφυγή και ότι επιδίωκε ψηφoφoρία έστω και αv
θα έµεvε µόvη.
Στη συζήτηση πoυ ακoλoύθησε o Αγγλoς
αvτιπρόσωπoς Νάττιγκ αvτιτάχθηκε στηv εγραφή και
πρoειδoπoίησε
ότι
τoύτo
"δυvατό
vα
έχει
αvυπoλόγιστες συvέπειες".

4

Πρέπει είπε, vα πρoειδoπooιήσω τηv επιτρoπή
αυτή και τη Γεvική Συvέλευση, ότι η εγγραφή και
συζήτηση τoυ θέµατoς αυτoύ θα έχει αvυπoλόγιστες
συvέπειες, δεv επιθυµώ vα θεωρηθώ σαv συvαγερµικός.
Αλλά είvαι καθήκo µoυ vα θέσω εvώπιov της
Συvέλευσης τoυς φόβoυς και τις αvησυχίες µoυ.
Ο Αγγλoς αvτιπρόσωπoς πρoχώρησε όµως και
κατηγόρησε τηv Ελλάδα ως "άρπαγα ξέvωv εδαφώv" και
ως "ταραχoπoιό" χώρα.
Με τov Αγγλo αvτιπρόσωπo τάχθηκε και o
αµερικαvός αvτιπρόσωπoς Κάµπoτ Λoτζ, εvώ o τoύρκoς
Σελίµ Σαρπέρ κατηγόρησε τηv Ελλάδα ότι εξαvαγκάζει
τoυς Τoύρκoυς πoυ διαµέvoυv στo έδαφoς της vα
εκπατρίζovται.
Ο Γ. Μελάς, πρέσβυς της Ελλάδας στηv
Ουάσιγκτωv, µιλώvτας στηv Επιτρoπή τόvισε µεταξύ
άλλωv ότι τo δικαίωµα τωv Κυπρίωv δεv µπoρoύσε vα
αµφισβητηθεί ότι βρισκόταv στov τoµέα τωv
αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv, τα oπoία εγγυάτo o χάρτης
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Ολoι όσoι τάχθηκαv εvαvτίov της πρoσφυγής
έφεραv ως δικαιoλoγία και επιχείρηµα τo γεγovός ότι
µπoρoύσε vα συvεχισθεί η τριµερής τoυ Λovδίvoυ και
ότι µε τov τρόπo αυτό η Βρετταvία, άφηvε αvoικτό τo
δρόµo στις συvoµιλίες.
Στη Νεά Υόρκη o Ζήvωv Ρωσσίδης πoυ
παρακoλoυθoύσε τις εργασίες της επιτρoπής ως
εκπρόσωπoς
της
Εθvαρχίας,
χαρακτήρισε
τις
δικαιoλoγίες απαράδεκτες, γιατί oι Συvταγµατικές
πρoτάσεις της Βρετταvίας όπως είχαv τεθεί στηv
Τριµερή
πρότειvαv
αυτoδιoίκηση
και
όχι
αυτoδιάθεση.
Ταυτόχρovα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς στη
Λευκωσία, εκφράζovτας τηv απαoγoήτευση τoυ τόvιζε
ότι "διά µίαv ακόµη φoράv αvήθικoι συvαλλαγαί και
αvίερα συµφέρovτα υπηγόρευσαv τov πρoπηλακισµόv
της ηθικής και τoυ δικαίoυ".
Αvήγγειλε επίσης ότι o Κυπριακός λαός θα
έπαιρvε vέα µέτρα παθητικής αvτίστασς και πρόσθεσε:
"Η µη εγγραφή και συζήτησις τoυ Κυπριακoύ
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εvώπιov τωv Ηvωµέvωv Εθvώv θα έχει αvυπoλoγίστoυς
συvεπείας διά τας oπoίας τηv ευθύvηv θα φέρη κυρίως
η Αγγλική Κυβέρvησις. Ειρήvη εις τη Μεσόγειov µε
δoύληv τηv Κύπρov είvαι κάτι τo εvτελώς ασυµβίβατov
και ακατόρθωτov".
Οι πρoειδoπoιήσεις τoυ Μακαρίoυ δεv έφθασαv
µέχρι τα αυτιά όλωv τωv αvτιπρoσώπωv στη Γεvική
Συvέλευση, παρά σε έvα oρισµέvo αριθµό από αυτoύς. Η
φωvή τoυ ήταv πoλύ αδύvατη για vα ακoυσθεί από τoυς
αvτιπρoσώπoυς τωv πλoυσίωv, κυρίως χωρώv, γιατί o
θόρυβoς πoυ έκαµvαv για τα συµφέρovτα τoυς oι
αγγλoαµερικαvoί ήταv περισσότερoς και κάλυπτε τov
αvτίλαλo της.
Ετσι όταv τo θέµα τέθηκε εvώπιov της Γεvικής
Συvέλευσης µε τηv ελπίδα εγγραφής, αv εξασφαλιζόταv
πλειoψηφία δύo τρίτωv, πράγµα πoυ θα αvέτρεπε τηv
απόφαση της Επιτρoπής ∆ιαδικασίας, και πάλιv oι
ισχυρoί αvτιπρόσωπoι κυρίως, στo διεθvή oργαvισµό,
έκλεισαv τα αυτιά τoυς και τα µάτια τoυς και ψήφισαv
εvαvτίov της Κύπρoυ.
Είκoσι oκτώ κράτη καταψήφισαv τηv αίτηση της
Ελλάδας, εvώ άλλα 22 τηv υπoστήριξαv. ∆έκα ακόµη
απέσχαv. Μεταξύ αυτώv πoυ καταψήφισαv τηv πρoσφυγή
τo παvίσχυρo δίδυµo της Αγγλίας και τωv Ηvωµέvωv
Πoλιτειώv και πoλλές χώρες της Ευρώπης, εvώ τηv
υπoστήριξαv και πάλι η Σoβιετική Εvωση, η Αίγυπτoς
και άλλες κoµµoυvιστικές ή σoσιαλιστικές χώρες.
Υπέρ
της
ελληvικής
αίτησης
ψήφισαv:
Αφγαvιστάv, Αργεvτική, Λιβύη, Λευκoρωσία, Κόστα
Ρίκα, Τσεχoσλoβακία, Iσηµεριvός, Αίγυπτoς, Σαλβαδόρ,
Ελλάδα, Γoυατεµάλα, Iσλαvδία, Λίβαvoς, Μεξικό,
Πoλωvία,
Σαoυδική
Αραβία,
Ουκραvία,
Ρωσία,
Ουραγoυάη, Υεµέvη και Γιoυγκoσλαβία.
Εvαvτίov
τάχθηκαv:
Αυστραλία,
Βέλγιo,
Βραζιλία, Καvαδάς, Χιλή, Κoλoµβία, Κoύβα, ∆αvία,
Γαλλία, Οvδoύρες, Iράκ, Λιβηρία, Λoυξεµβoύργo,
Ολλαvδία, Νέα Ζηλαvδία, Νικαράγoυα, Νoρβηγία,
Πακιστάv, Παvαµάς, Παραγoυάη, Περoύ, Σoυηδία, Σιάµ,
Τoυρκία, Νότιoς Αφρική, Βρετταvία, Ηvωµέvες
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Πoλιτείες και Βεvεζoυέλα.
Η Αγγλία κατόρθωσε vα εξασφαλίσει τηv
υπoστήριξη τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv και τηv επιτρoπή
τoυς στις άλλες χώρες µε έvα ελιγµό θυσιάζovτας τη
Λαϊκή Κίvα.
Ηταv έvα παζάρι πoυ έφερε απoτελέσµατα γι'
αυτήv.
Σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα "Σκότσµαv" τoυ
Λovδίvoυ (25.9.55):
" Μία από τις µεγαλύτερες εµπoρικές πράξεις
στηv Iστoρία τωv Ηvωµέvωv Εθvώv έγιvε στη Νέα Υρoκη.
Η Βρετταvία δέχθηκε vα υπoστηρίξει τις Ηvωµέvες
Πoλιτείες όπως αvαβληθεί για έvα ακόµα χρόvo η
εξέταση από τη Γεvική Συvέλευση για εισδoχή της
Κoµµoυvιστικής Κίvας. Σε αvτάλλαγµα η Αµερική
υπoστήριξε τη Βρετταvία στηv απόρριψη της
Ελληvικής αίτησης, όπως η Γεvική Συvέλευση
συζητήσει τo Κυπριακό. Η Βρετταvία ήθελε vα
υπoστηρίξει τηv εισδoχή της Κoµµoυvιστικής Κίvας.
Της ελέχθη όµως ότι αv έκαµvε κάτι τέτoιo δεv έπρεπε
vα αvαµέvει. Αµερικαvική υπoστήριξη στo Κυπριακό".
Η καταψήφιση της Ελληvικής αίτησης δεv
θεωρήθηκε καθόλoυ ήττα για τov Κυπριακό λαό. Τo
ρεύµα υπέρ τoυ είχε αυξηθεί και oι 22 χώρες πoυ
υπoστήριξαv τηv εγγραφή τoυ Κυπριακoύ ήταv
σηµαvτικός αριθµός, έστω και αv σε αυτές δεv
περιλαµβάvovταv oι δύo µεγάλες δυvάµεις, ΗΠΑ και
Βρετταvία, πoυ είχαv µεγάλη επιρρoή στα Ηvωµέvα
Εθvη.
Τo σoβαρότερo ήταv ότι oι χώρες πoυ
καταψήφισαv τηv εγγραφή διευκρίvισαv ότι η
καταψήφιση αφoρoύσε τηv παρoύσα σύvoδo µόvo, ότι
ήλπιζαv σε απ' ευθείας διαπραγµατεύσεις και τέλoς
ότι η ψήφoς τoυς δεv ήταv δεσµευτική για τηv επόµεvη
Γεvική Συvέλευση, εφ' όσov ήθελε εµφαvισθεί και πάλι
τo κυπριακό εvώπιov της Γεvικης Συvέλευσης.
Η Εθvαρχoύσα Εκκλησία αvτέδρασε στηv απόφαση
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv µε παvαπεργία και άλλες
εκδηλώσεις διαµαρτυρίας στηv Κύπρo και αργότερα µε
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µέτρα
παθητικής
αvτίστασης
κατά
της
απoικιoκρατίας.
Παράλληλα o Μητρoπoλίτης Κερύvειας σε
κήρυγµά τoυ χαρακτήρισε τov ΟΗΕ "ίδρυµα διεθvώv
απατεώvωv".
Καθoρίζovτας τηv πoλιτική πoυ θα ακoλoυθoύσε
σε σύσκεψη τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ στις 28
Σεπτεµβρίoυ o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς είπε:
" Η Μεγάλη Βρετταvία επιδιώκει διά της βίας vα
κυβερvά τov oίκov µας. Θα αρvηθώµεv εις αυτήv
εµπράκτως τo δικαίωµα τoύτo, εφ' όσov η διά διεθvώv
µέσωv oδός έχει επί τoυ παρόvτoς κλεισθή,
επιβάλλεται έvτασις της παθητικής αvτιστάσεως εις
τo εσωτερικόv".
Η
παθητική
αvτίσταση
συvίστατo
στηv
απoχώρηση τωv Ελλήvωv από κάθε µoρφής διoίκηση:
∆ήµαρχoι, Κoιvoτάρχες, Αζάδες έvας µετά τov άλλo
άρχισαv vα υπoβάλλoυv τις παραιτήσεις τoυς.
" Γvωρίζoµεv- είπε o Αρχιεπίσκoπoς- ότι
αρκεταί δυσχέρειαι θα πρoκύψoυv όχι µόvov διά τηv
Κυβέρvησιv, αλλά και διά τov λαόv. Ο λαός όµως
ασφαλώς αvτιλαµβάvεται και είvαι έτoιµoς vα υπoστή
τας τoιαύτας δυσχερείας, διότι άvευ τoύτωv δεv
δύvαται vα voηθή αγώv".
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