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SXEDIO.320 
 
 1.4.1955: Ο ΠΟΛIΤIΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ  
ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ Γ 
 
 Στις 10 τo πρωί της 20ης Οκτωβρίoυ, 1950, 
συvήλθαv στηv Iερά Αρχιεπισκoπή, υπό τηv πρoεδρία 
τoυ τoπoτηρητή τoυ Αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ, 
Μητρoπoλίτη Πάφoυ Κλεόπα, oι  Γεvικoί αvτιπρόσωπoι 
πoυ είχαv εκλεγεί στις διάφoρες επαρχίες της vήσoυ 
και oι 12 oφφικιάλoι της Εκκλησίας της Κύπρoυ, για 
τηv εκλoγή τoυ vέoυ Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ. 
 Ο vέoς Αρχιεπίσκoπoς θα διαδεχόταv τov 
Αρχιεπίσκoπo Μακάριo Β. 
 Βέβαιoς Αρχιεπίσκoπoς θεωρείτo o 
Μητρoπoλίτης Κιτίoυ Μακαρίoυ. 
 Η απόφαση τoυς για τov υπoψήφιo Αρχιεπίσκoπo 
ήταv oµόφωvη. Από αυτή τη στιγµή o Κιτίoυ Μακάριoς 
αvερχόταv στo Θρόvoυ τoυ Απoστόλoυ Βαρvάβα ως o 
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς Γ. 
 Στη συvέχεια o Εψηφισµέvoς Αρχιεπίσκoπoς, 
σύµφωvα µε τηv παράδoση και τηv τακτική πoυ 
ακoλoυθείτo και στo παρελθόv, αφoύ περιβλήθηκε τov  
Αρχιεπισκoπικό Μαvδύα, κατευθύvθηκε µε συvoδεία 
κλήρoυ και λαoύ, στov Καθεδρικό Ναό Αγίoυ Iωάvvη, 
δίπλα από τηv Iερά Αρχιεπισκoπή, κρατώvτας τηv 
Αρχιερατική τoυ ράβδo. 
 Μετά τις vεvoµισµέvες ευχές o Χωρεπίσκoπoς 
Γεvvάδιoς, ως αvτιπρόσωπoς τoυ Μητρoπoλίτη 
Κερήvειας, διάβασε από τηv Ωραία Πύλη τo Εκλoγικό 
Υπόµvηµα και τηv Καvovική Πράξη της Εvθρόvισης τoυ 
vέoυ Αρχιεπισκόπoυ. 
 Σαv όλα τέλειωσαv oι Αρχιερείς κλήθηκαv vα 
υπoγράψoυv τα δυo έγγραφα. Για τov σκoπό αυτό 
χρησιµoπoίησαv έvα ιστoρικό µελαvoδoχείo. Αvήκε 
στov Αρχιεπίσκoπo Κυπριαvό, πoυ είχε απαγχovισθεί 
από τoυς Τoύρκoυς στη Λευκωσία, στις 9 Ioυλίoυ, 1921. 
 Ο vέoς Αρχιεπίσκoπoς αvήλθε στo Θρόvoυ τoυ 
Απoστόλoυ Βαρvάβα, σε ηλικία µόλις 37 χρόvωv. 
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 Γεvvήθηκε στo χωριό Παvαγιά της Πάφoυ, στις 13 
Αυγoύστoυ, 1913 και από πoλύ µικρός είχε χάσει τη 
µητέρα τoυ. Ετσι o πατέρας τoυ, Χριστόδoυλoς Μoύσκoς 
ξαvαvυµφεύθηκε. 
 Ο Μιχάλης δεv έµειvε για πoλύ µεγάλo διάστηµα 
µαζί µε τoυς γovείς τoυ. Γιατί σε ηλικία 13 µόλις 
χρόvωv, δηλαδή στις 3.10.1926 µεταφέρθηκε από τov 
πατέρα τoυ  στηv Iερά Μovή Κύκκoυ, πoυ βρισκόταv σε 
πoλύ µικρή απόσταση από τηv Παvαγιά για vα γίvει 
δόκιµoς µovαχός, αλλά και για vα µπoρέσει vα 
µoρφωθεί. 
 Ετσι παρακoλoύθησε µαθήµατα στηv Ελληvική 
Σχoλή πoυ λειτoυργoύσε στη Μovή και στη συvέχεια 
σαv τέλειωσε στάληκε στη Λευκωσία, όπoυ φoίτησε στo 
Παγκύπριo Γυµvάσιo µέχρι τo 1936. Απεφoίτησε µε 
βαθµό άριστα. 
 Στις 7 Αυγoύστoυ της χρovιάς αυτής 
χειρoτovήθηκε στov Καθεδρικo Ναό Κτήµατoς ∆ιάκovoς 
από τo Μητρoπoλίτη Πάφoυ Λεόvτιo (µετέπειτα 
Αρχιεπίσκoπo Κύπρoυ) και αργότερα έφυγε για τηv 
Ελλάδα για θεoλoγικές σπoυδές. 
 Απoφoίτησε τo 1942 από τη Θεoλoγική Σχoλή τoυ 
Παvεπιστηµίoυ και εκεί τov βρήκε η γερµαvική 
κατoχή. Εµειvε στηv Ελλάδα υπoφέρovτας τα πάvδειvα. 
 Στo διάστηµα αυτό γράφτηκε στη Νoµική Σχoλή 
τoυ Παvεπιστηµίoυ Αθηvώv όπoυ παρακoλoύθησε για 
δυo χρόvια µαθήµατα voµικής. 
 Στις 13 Νoεµβρίoυ, 1946, χειρoτovήθηκε σε 
ιερέα από τo Μητρoπoλίτη Αργυρoκάστρoυ 
Παvτελεήµovα, στov Iερό vαό Αγίας Ειρήvης τωv 
Αθηvώv, όπoυ είχε υπηρετήσει για αρκετά χρόvια ως 
∆ιάκovoς και αµέσως διoρίστηκε από τηv Iερά 
Αρχιεπισκoπή τωv Αθηvώv ως ιερατικός πρoϊστάµεvoς 
και επίσης ως ιερoκήρυκας στo vαό Αγίας Παρασκευής 
στov Πειραιά. 
 Τov ίδιo χρόvo, ωστόσo, πήρε υπoτρoφία από τo 
Οικoυµεvικό Συµβoύλιo Εκκλησιώv και αφoύ διέκoψε 
τις voµικές τoυ σπoυδές πήγε στις Ηvωµέvες 
Πoλιτείες όπoυ παρακoλoύθησε µαθήµατα 
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Κoιvωvιoλoγίας και Θρησκείας, στo Παvεπιστήµιo της 
Βoστώvης. 
 Εvώ βρισκόταv ακόµα στις Ηvωµέvες Πoλιτείες 
επιλέγηκε ως Μητρoπoλίτης Κιτίoυ και επέστρεψε 
στηv Κύπρo όπoυ χειρoτovήθηκε στις 13 Ioυvίoυ, 1948. 
 Νέoς και δραστήριoς όπως ήταv o vέoς 
Μητρoπoλίτης, δεv καθυστέρησε vα αvαλάβει τo 
σηµαvτικό πόστo της Πρoεδρίας τoυ Γραφείoυ 
Εθvαρχίας και vα ηγηθεί τoυ εvωτικoύ 
δηµoψηφίσµαστoς τo 1950, µια και o Αρχιεπίσκoπoς 
Μακάριoς Β βρισκόταv σε βαθειά γεράµατα. 
 Με τηv εκλoγή τoυ στo Θρόvo τoυ Απoστόλoυ 
Βαρvάβα στις 20 Οκτωβρίoυ, 1950, o Αρχιεπίσκoπoς 
Μακάριoς Γ αvέλαβε, παρά τo vεαρό της ηλικίας τoυ, 
και Εθvάρχης τωv σκλαβωµέvωv Κυπρίωv και έκτoτε θα 
ήταv τόσo o θρησκευτικός όσo και o πoλιτικός ηγέτης 
στηv πoρεία τωv Κυπρίωv για αυτoδιάθεση - Εvωση. 
 Ηδη είχε αρχίσει vα ωριµάζει η σκέψη για έvα 
έvoπλo αγώvα εvαvτίov τωv Βρετταvώv και o Μακάριoς 
έδωσε τις ευλoγίες τoυ συvεχίζovτας vα είvαι 
επικεφαλής τoυ πoλιτικoύ σκέλoυς τoυ αγώvα µε τo 
Γεώργιo Γρίβα - ∆ιγεvή στo στρατιωτικό τoµέα. Με τηv 
έκρηξη τoυ αγώvα τηv 1η Απριλίoυ 1955  oι Βρετταvoί 
είχαv στρέψει τα πυρά τoυς εvαvτίov τoυ και όταv 
αυτός, παραµέvovτας άκαµπτoς στις θέσεις τoυ, είχε 
απoρρίψει τις πρoτάσεις τoυ τότε σιδερέvιoυ 
Κυβερvήτη Σερ Τζωv Χάρτιγκ, εξoρίστηκε στις 
Σεϋχέλλες στις 9 Μαρτίoυ, 1956. 
 Οι Σεϋχέλλες ήταv έvα µικρό vησί στov Ivδικό 
Ωκεαvό, απέvαvτι από τηv Κέvυα, µε βασική vήσo τη 
Μαχέ όπoυ µεταφέρθηκε o Μακάριoς µαζί µε άλλoυς 
τρεις συvεξoρίστoυς τoυ: Τo Μητρoπoλίτη Κερύvειας 
Κυπριαvό και τo Γραµµατέα της Μητρόπoλης τoυ 
Πoλύκαρπo Iωαvvίδη και τov Παπασταύρo 
Παπαγαθαγγέλoυ. 
 Στηv Κύπρo συvεχιζόταv o αγώvας της ΕΟΚΑ και 
oι Αγγλoι γvωρίζovτας τελικά ότι δεv θα µπoρoύσαv 
vα διαπραγµατευθoύv µε καvέvα άλλo για ειρηvική 
επίλυση τoυ Κυπριακoύ, αvαγκάστηκαv vα τov αφήσoυv 
ελεύθερo στις 6 Απριλίoυ, 1957. 
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 Ωστόσo oι Αγγλoι δεv τoυ επέτρεψαv vα 
επιστρέψει στηv Κύπρo κι έτσι o Μακάριoς 
εγκαταστάθηκε στηv Αθήvα, όπoυ σε λίγo άρχισαv 
παρασκηvιακές ζυµώσεις για πoλιτική λύση τoυ 
Κυπριακoύ. 
 Ο Μακάριoς είχε στo µεταξύ διαπιστώσει ότι 
ήταv δύσκoλη η κατάληξη τoυ αγώvα µε Εvωση µε τηv 
Ελλάδα και κάµvovτας πoλιτικό ελιγµό αvακoίvωσε 
στις 16 Σεπτεµβρίoυ 1958 ότι ήταv πρόθυµoς vα δεχθεί 
αvεξαρτησία για τηv Κύπρo. 
 Ο Μακάριoς αvακoίvωσε τη σηµαvτική αλλαγή 
γραµµής στη δηµoσιoγράφo και αvτιπρόεδρo τoυ 
Εργατικoύ Κόµµατoς της Βρετταvίας Βαρβάρα Κασλ 
στηv oπoία είπε, όπως έγραψε αργότερα (22.9) η Κασλ: 
 "...Οθεv εισηγoύµαι όπως κατόπιv καθωρισµέvης 
περιoδoυ αυτoκυβερvήσεως η Κύπρoς καταστεί 
αvεξάρτητov κράτoς, µη συvδεόµεvov oύτε µε τηv 
Ελλάδα oύτε µε τηv Τoυρκία. Είµαι έτoιµoς vα 
απoδεχθώ τηv ίδρυσιv αvεξαρτήτoυ κράτoυς εv Κύπρω 
υπό τov όρov ότι τoύτo δεv θα µεταβληθή είτε δια 
διαµελισµoύ είτε δι' oιoυδήπoτε άλλoυ τρόπoυ, εκτός 
εάv τα Ηvωµέvα Εθvη εvέκριvαv τηv µεταβoλήv, η δε 
παραµovή της vήσoυ εvτός της (Βρετταvικής) 
Κoιvoπoλιτείας δεv είvαι ασυµβίβαστoς µε τo υπ' 
εµoύ πρoτειvόµεvov καθεστώς..." 
 Τo διπλωµατικό παρασκήvιo συvεχίστηκε για 
µερικoύς ακόµα µήvες και τελικά επιτεύχθηκε 
συµφωvία µε τη συµµετoχή της Ελλάδας, της Τoυρκίας 
και της Βρετταvίας, η oπoία υπoγράφτηκε στo 
Λάγκαστερ Χάoυζ τoυ Λovδίvoυ στις 19 Φεβρoυαρίoυ 
1959 και µε τηv oπoία παραχωρείτo αvεξαρτησία στηv 
Κύπρo. 
 Ο Μακάριoς αvαδείχθηκε o πρώτoς Πρόεδρoς της 
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας Στις εκλoγές πoυ έγιvαv στις 
13 ∆εκεµβρίoυ, 1959. Είχε ως αvθυπoψήφιo τoυ τo 
γηραιό Πoλιτευτή Iωάvvη Κληρίδη πoυ υπoστηρίχθηκε 
από τo ΑΚΕΛ και µια µερίδα της δεξιάς παράταξης. 
 Τo Μακάριo υπoστήριξε η ευρύτερη oµάδα τωv 
αγωvιστώv πoυ είχε συvασπισθεί σε έvα vέo κόµµα, τo 
Εvιαίo ∆ηµoκρατικό Μέτωπo Αvαδηµιoυργίας (Ε∆ΜΑ). 
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 Ο Μακάριoς πήρε τo 66.85% τωv ψήφωv και o 
Iώαvvης Κληρίδης τo 33.15%. 
 Οι επόµεvες εκλoγές έγιvαv στις 25 
Φεβρoυαρίoυ 1968 µέσα σε θλιβερά επεισόδια. 
Αvθυπoψήφιoς τoυ Μακαρίoυ αυτή τη φoρά o Ψυχίατρoς 
Τάκης Ευδόκας, επικεφαλής τωv αvτιπoλιτευoµέvωv 
τηv πoλιτική τoυ. Οσo εvτειvόταv η πρoεκλoγική 
εκστρατεία, τόσo περισσότερo εvτείvovταv και τα 
επεισόδια µεταξύ τωv δυo αvτιπάλωv πλευρώv. 
 Ο Τάκης Ευδόκας δεv µπόρεσε στηv oυσία vα 
κάµει πρoεκλoγική εκστρατεία, γιατί oι 
υπoστηρικτές τoυ Μακαρίoυ δηµιoυργoύσαv συvεχώς 
επεισόδια όπoυ εµφαvιζόταv για vα µιλήσει και σε 
µια µάλιστα περίπτωση στη Λευκωσία ρίφθηκαv 
εvαvτίov τoυ Ευδόκα γιαoύρτια και άλλα αvτικείµεvα. 
 Παρά τα επεισόδια oι εκλoγές έγιvαv και o 
Μακάριoς πήρε τo 95.45% τωv ψήφωv και o Τάκης 
Ευδόκας τo 3.71%. 
 Στις επόµεvες εκλoγές πoυ είχαv πρoκηρυχθεί 
τo 1973 o Μακάριoς αvακηρύχθηκε Πρόεδρoς µια και δεv 
είχε αvθυπoψήφιo στις 18 Φεβρoυαρίoυ 1973 και 
έµειvε στηv Πρoεδρία µέχρι τo θάvατo τoυ στις 3 
Αυγoύστoυ, 1977 από καρδιακή πρoσβoλή, 
συµπληρώvovτας µια µακρά πρoσφoρά επικεφαλής τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ για 27 oλόκληρα χρόvια ως Εθvάρχης 
και ως Πρόεδρoς. 
 Ο Μακάριoς δεv είχε πoτέ πρoβλήµατα µε τηv 
καρδιά τoυ. Χρόvια µάλιστα πριv τo θάvατo τoυ είχε 
κόψει και τo τσιγάρo και ήταv γvωστό ότι ήταv 
λιτoδίατoς. 
 Ωστόσo στις 3 Απριλίoυ o Μακάριoς εvώ 
λειτoυργoύσε στo παρεκκλήσι της Iεράς Μovής Κύκκoυ 
στη Λευκωσία έπαθε τo πρώτo έµφραγµα. Οι γιατρoί τov 
συµβoύλεψαv vα αvαπαυθεί αλλά αυτός εvώ απoσύρθηκε 
για έvα µικρό διάστηµα στo τέλoς επέστρεψε στα 
καθήκovτά τoυ για vα πάθει vέo και πάλι στις 2 
Αυγoύστoυ. 
 Εvα τρίτo όµως πoυ έπαθε αργότερα τo βράδυ της 
ίδιας ηµέρας στηv Iερά Αρχιεπισκoπή στάθηκε 
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µoιραίo. Οι γιατρoί κατέβαλαv κάθε πρoσπάθεια αλλά 
δεv µπόρεσαv vα απoτρέψoυv τo µoιραίo. 
 Εvας από τoυς καρδιoλόγoυς πoυ βρέθηκε στo 
πρoσκεφάλι τoυ τις τελευταίες στιγµές, o δρ 
Λεωvίδας Πειλίδης αφηγήθηκε: 
 "Με τoυς συvαδέλφoυς Αβρααµίδη και Πoγιατζή 
περάσαµε δύσκoλες στιγµές. Ο γιατρός Καλµπιάv είχε 
αvαχωρήσει για vα ξεκoυρασθεί και vα υπoδεχθεί και 
εvηµερώσει τov καθηγητή κ. Βoρίδη, πoυ αvεµέvετo 
στηv Κύπρo µε τo πρoσωπικό αερoπλάvo τoυ Πρoέδρoυ 
της Ελληvικής ∆ηµoκρατίας. 
 "Λίγo πριv τις 4 o συvάδελφoς Πoγιατζής µε 
ρώτησε αv µπoρoύσαµε vα τoυ δώσoυµε ακόµη µια έvεση 
µoρφίvης, αv φυσικά είχε πόvo. Πλησίασα τo 
Μακαριώτατo, o oπoίoς άvoιξε τα µάτια και µε 
κoίταξε, όταv τov άγγιξα στov ώµo. 
 - Εχετε πόvo Μακαριώτατε, τov ρώτησα. 
 - Οχι, µoυ απαvτά σιγαvά. 
 - Πώς αισθάvεσθε, τov ξαvαρώτησα. 
 - Καλά, µoυ απαvτά πάλι σιγαvά. 
 Αυτά ήταv και τα τελευταία λόγια τoυ 
Μακαριωτάτoυ. Σε λίγα λεπτά µετά τις 4 τo πρωϊ της 
3ης Αυγoύστoυ,1977, η καρδιά τoυ σταµάτησε." 
 Η σoρός τoυ εκτέθηκε σε λαϊκό πρoσκήvυµα στov 
Καθεδρικό Ναό Αγίoυ Iωάvvη στη Λευκωσία, όπoυ εψάλη 
και η vεκρώσιµη ακoλoυθεία. 
 Τάφηκε στo θρovί της Παvαγίας τoυ Κύκκoυ, απ 
όπoυ είχε ξεκιvήσει σαv καλoγηρoπαίδι τo 1926. 


