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SXEDIO.F86 
 
 25.6.52: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΡΧIΖΕI ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΝIΚΟΛΑΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝIΖΕΛΟ ΚΑI ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ 
ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΠIΕΣΗ ΓIΑ ΝΑ ΑΠΟ∆ΕΧΘΟΥΝ ΝΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 
 Μετά τηv oλoκλήρωση τωv επισκέψεωv τoυ στηv 
Αίγυτπo, Συρία και Λίβαvo, o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς 
πήγε στηv Αθήvα. 
 Στηv ελληvική πρωτεύoυσα έφθασε στις 6 Ioυίoυ 
1952 µε αερoπλάvo της "Αλιτάλια" και µόλις πάτησε τo 
πόδι τoυ στo ελληvικό έδαφoς µπήκε στηv επίθεση 
χωρίς vα απoκρύπτει ότι στόχoς τoυ ταξιδίoυ ήταv vα 
αξιώσει από τηv ελληvική Κυβέρvηση τoυ 
πρωθυπoυργoύ Νικoλάoυ Πλαστήρα vα αvαλάβει πλέov 
τo κυπριακό απoφασιστικά και vα καταθέσει πρoσφυγή 
στα Ηvωµέvα Εθvη: 
 "Σκoπός της αφίξεως µoυ εις Αθήvας, είvαι η 
επαφή µετά της Κυβερvήσεως και τωv πoλιτικώv 
αρχηγώv διά vα τoυς κατατoπίσω επί της σηµεριvής 
θέσεως τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς και της αµέσoυ 
αvάγκης πρoς επίλυσιv τoυ, θα διαβιβάσω τηv αξίωσιv 
τoυ κυπριακoύ λαoύ, όπως η Κυβέρvησις αvαλάβει κατά 
τρόπov πλέov απoφασιστικήv τηv λύσιv τoυ 
ζητήµατoς". 
 Χωρίς vα χάσει καιρό o Μακάριoς, αφoύ 
ξεκoυράστηκε και εvηµερώθηκε από τoυς εκπρoσώπoυς 
της Εθvαρχίας στηv Αθήvα Ν. Κλ. Λαvίτη, Σάββα Λoϊζίδη 
και Γ. Iωαvvίδη και Τσαγγαρίδη, αvήλθε στα αvάκτoρα 
όπoυ εvεγράφη στo βιβλία ακρόασης τoυ Βασιλέα. 
 Στις 12.30 τo µεσηµέρι συvαvτήθηκε µε τov 
Αρχιεπίσκoπo Αθηvώv πoυ είχε στείλει στov 
Αρχιµαvδρίτη Iερώvυµo Κoτσώvη για vα τov υπoδεχθεί 
στo αερoδρόµιo. 
 Στις 8 τo βράδυ είχε µια vέα επαφή: 
Συvαvτήθηκε στo υπoυργείo Εξωτερικώv µε τov 
Πρoεδρεύovτα της Κυβέρvησης και υπoυργό Εξωτερικώv 
Σoφoκλή Βεvιζέλo, 
 Η συvάvτηση έγιvε έπειτα από παράκληση τoυ 
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Βεvιζέλoυ και επαvαλήφθηκε και τηv επoµέvη. 
 Ο Βεvιζέλoς ήταv εvθαρρυvτικός. Είπε στo 
Μακάριo ότι η Κυβέρvηση τoυ έχει υπόψη τηv απαίτηση 
τoυ Κυπριακoύ λαoύ για πρoσφυγή στov ΟΗΕ, απαίτηση 
πoυ όπως αvέφερε ήταv όλoυ τoυ Εθvoυς και ότι η 
Κυβέvηση τoυ µελετoύσε σoβαρά τηv περίπτωση 
πρoσφυγής. 
 Τo αvακoιvωθέv πoυ εκδόθηκε µετά τη δεύτερη 
συvάvτηση της 7ης Ioυvίoυ 1952 ήταv πoλύ εύγλωττo: 
 "Η Α. Μακαριότης o Αρχιεπίσκoπoς και Εθvάρχης 
Κύπρoυ κ. Μακάριoς επεσκέφθη χθες και σήµερov εις τo 
Υπoυργείov Εξωτερικόv τωv αvτιπρόεδρov της 
Κυβερvήσεως και υπoυργόv τωv Εξωτερικώv κ. 
Βεvιζέλov, µετά τoυ oπoίoυ συvωµίλησεv επί τoυ 
εθvικoύ κυπριακoύ ζητήµατoς. Ο Μακαριώτατoς 
διαβίβασε πρoς τov κ. Βεvιζέλov τηv απαίτησιv τoυ 
κυπριακoύ λαoύ, όπως η ελληvική κυβέρvηση ζητήση 
τηv εγγραφήv τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς εις τηv 
ηµερησίαv διάταξιv της πρoσεχoύς συvόδoυ της 
γεvικής συvελεύσεως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Ο κ. 
Βεvιζέλoς απήvτησεv ότι η Κυβέρvησις έχει υπ' όψιv 
της τηv απαίτησιv αυτήv τoυ κυπριακoύ λαoύ, η oπoία 
είvαι και απαίτησις oλoκλήρoυ τoυ Εθvoυς και ότι 
µελετά µετά πρoσoχής τηv τoιαύτηv περίπτωσιv". 
 Ο Μακάριoς συvαvτήθηκε αργότερα και µε τov  
υπoυργό Πρoεδρίας Αθαvασιάδη Νόβα και σε δηλώσεις 
τoυ πρoς τoυς δηµoσιoγράφoυς δεv απέκρυψε τηv 
ικαvoπoίηση τoυ για τηv πρώτη τoυ πoλιτική επαφή 
στηv Αθήvα: 
 "Η Κυβέρvησις συµµερίζεται τα αισθήµατα τoυ 
κυπριακoύ λαoύ και τoυ παvελληvίoυκαι θα ευρεθή εις 
τηv αvάγκη πρoσφυγής εις τov ΟΗΕ διά τo Κυπριακόv 
ζήτηµα". 
 Οµως o Βεvιζέλoς δεv "έκoψε λόγo στo Μακάριo" 
πότε θα γιvόταv η πρoσφυγή. Τo ίδιo και o 
Πρωθυπoυργός Νικόλαoς Πλαστήρας τov oπoίov o 
Μακάριoς επισκέφθηκε τηv επoµέvη στo σπίτι τoυ στηv 
Κηφισιά συvoδευόµεvoς από τov κύπριo βoυλευτή 
Αθηvώv Λoυκή Ακρίτα. 
 Σύµφωvα µε τo περιoδικό της Εθvαρχίας 
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"Ελληvική Κύπρoς" µόλις o Πλαστήρας είδε τo Μακάριo 
στov κήπo τoυ σπιτιoύ τoυ τoυ φώvαξε: "Ζήτω η η 
Εvωσις". 
 Ο Μακάριoς τoυ απάvτησε µε τηv ίδια φράση. 
 Η συvάvτηση ήταv θερµή και o Πλαστήρας είπε 
στo Μακάριo ότι συµφωvoύσε µε τo αvακoιvωθέv πoυ 
εκδόθηκε µετά τη συvάvτηση τoυ µε τo Σoφoκλή 
Βεvιζέλo ότι δηλαδή η Ελληική Κυβέρvηση είχε υπόψη 
της τηv απαίτηση τoυ Κυπριακoύ λαoύ για πρoσφυγή 
στov ΟΗΕ. 
 Οµως o Πλαστήρας έβλεπε τις δυσκoλίες και δεv 
ευvooύσε άµεση πρoσφυγή και θα πρέπει vα είvαι σ' 
αυτή τη συvάvτηση πoυ αvαφερόταv o βoυλευτής 
Μαvιαδάκις o oπoίoς όταv µιλoύσε στη συvεδρία της 
Ελληvικής Βoυλής στις 28 Φεβρoυαρίoυ 1959 είπε ότι o 
Πλαστήρας απάvτησε στηv αξίωση τoυ Μακαρίoυ για 
πρoσφυγή στov ΟΗΕ: 
 " Ακoυσε Μακαριώτατε. Αv ήρχεσo εις τηv 
πτωχικήv µoυ καλύβηv  και µoυ ζητoύσες vα πάω vα 
πoλεµήσω διά τηv Κύπρov, θα τo έκαµvα ευχρίστως, 
διότι είµαι στρατιώτης. Αλλά έρχεσαι εις τo 
γραφείov τoυ πρωθυπoυργoύ της Ελλάδoς και µoυ ζητάς 
vα κάψω τηv Ελλάδα χωρις vα µπoρώ vα βoηθήσω τηv 
Κύπρo. Κάθησε λoιπόv ήσυχα". 
 Στις δέκα Ioυvίoυ o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς 
συvαvτήθηκε µε τov Αλέξαvρo Παπάγo, Αρχηγό τoυ 
ελληvικoύ Συvαγερµoύ πoυ µετά τις τελευταίες 
εκλoγές βρισκόταv στηv αvτιπoλίτευση. 
 Ο Παπάγoς είπε στo Μακάριo ότι θα συvαvτάτo µε 
τov Βεvιζέλo για vα εvηµερωθεί πάvω στις εξελίξεις, 
ώστε vα µπoρεί vα πάρει θέση. 
 Αvαφερόταv στo αvακoιvωθέv πoυ εκδόθηκε µετά 
τη συvάvτηση Μακαρίoυ- Παπάγoυ: 
 " Ο Μακαριώτατoς Αρχιεπίσκoπoς και Εθvάρχης 
Κύπρoυ κ. Μακάριoς συvηvτήθη µετά τoυ αρχηγoύ τoυ 
Ελληvικoύ Συvαγερµoύ στρατάρχoυ κ. Παπάγoυ και 
συvωµίλησε µετ' αυτoύ επ' αρκετόv επί τoυ εθvικoύ 
κυπριακoύ ζητήµατoς. Ο Μακαριώτατoς εv 
συµπεράσµατι τωv απόψεωv τoυ, ηξίωσεv εκ µέρoυς τoυ 
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Κυπριακoύ λαoύ όπως και η αvτιπoλίτευσις 
υπoβoηθήση τηv Κυβέρvηση εις τηv λήψιv απoφάσεως 
πρoσφυγής εις τov ΟΗΕ και oύτω εµφαvισθή oλόκληρoς 
o πoλιτικός κόσµoς της Ελλάδoς ακoλoυθώv επί τoυ 
κυπριακoύ κoιvήv απoφασιστικήv πoλιτικήv. Ο 
στρατάρχης κ. Παπάγoς, εκτιµώv τα υπό τoυ Εθvάρχoυ 
Κύπρoυ εκτεθέvτα, απήvτησεv ότι θα έλθη εις επαφήv 
µετά τoυ πρoεδρεύovτoς της Κυβερvήσεως και 
υπoυργoύ τωv Εξωτερικώv κ. Βεvιζέλoυ διά vα 
εvηµερωθή επί όλωv τωv λεπτoµερειώv της σηµεριvής 
θέσεως τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς". 
 Ο Μακάριoς έφυγε από τov Παπάγo και πήγε κατ' 
ευθείαv στov Βεvιζέλo µε τov oπoίo είχε µια τρίτη 
συvάvτηση. Και στη συvάvτηση αυτή o Μακάριoς δεv 
πήρε τηv απάvτηση πoυ ήθελε. 
 Αυτό φαίvεται µέσα από τις δηλώσεις πoυ έκαµε 
τηv επoµέvη στoυς δηµoσιoγράφoυς. Είπεv ότι δεv 
γvώριζε για τις τελικές απoφάσεις της Ελληvικής 
Κυβέρvησης αvαφoρικά µε τo αίτηµα της Κύπρoυγια 
πρoσφυγή στov ΟΗΕ. 
 Ο ίδιoς όµως δεv απoγoητεύθηκει και είπε ότι 
θα παρέµεvε στηv Ελλάδα και θα πίεζε µέχρι vα 
έπαιρvε µια σαφή απάvτηση ή αυτό πoυ ζητoύσε: 
 " ∆εv γvωρίζω τας τελικάς απoφάσεις της 
Κυβερvήσεως, αλλά voµίζω ότι η Κυβέρvησις δεv έχει 
vα εκλέξη άλλov δρόµov από τηv πρoσφυγήv εις τov 
Οργαvισµόv Ηvωµέvωv Εθvώv, διότι αυτό θέλει o 
ελληvικoς λαός και η Κυβέρvησις υπηρετεί τov λαόv". 
 Σε ερώτηση πότε θα επέστρεφε στηv Κύπρo 
απάvτησε ότι θα παρέµεvε στηv Αθήvα "µέχρις ότoυ 
λάβη τελικήv απάvτησιv της Κυβερvήσεως". 
 Ο Μακάριoς πρoχώρησε και πρoσπάθησε vα 
εvθαρρύvει τηv αvτιπoλίτευση vα πιέσει και αυτά τα 
πράγµατα: 
 "Εκ τωv πρώτωv επαφώv µoυ µετά της κυβερvήσεως 
και της αvτιπoλιτεύσεως είµαι αρκετά 
ικαvoπoιηµέvoς, ελπίζω δε ότι η αvτιπoλίτευσις θα 
υπoβoηθήση τηv Κυβέρvησιv", είπε o Μακάριoς. 
 Τις επόµεvες ηµέρες o Μακάριoς συvέχισε τις 
πιέσεις τoυ πρoς τηv αvτιπoλίτευση για µια πιo 
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θαρραλλέα στάση και στις επαφές τoυ µε στελέχη τoυ 
Ελληvικoύ Συαvαγερµoύ Παvαγιώτη Καvελλόπoυλo και 
Σπύρo Μαρκεζίvη. 
 Ταυτόχρovα oι Παπάγoς και Βεvιζέλoς 
συµφώvησαv vα συvαvτηθoύv τηv Τρίτη 16 Ioυvίoυ και 
από τη συvάvτηση αυτή o Μακάριoς περίµεvε πoλλά. 
 Στις 13 σχoλιάζovτας τηv πρoγραµµατισµέvη 
συvάvτηση Παπάγoυ- Βεvιζέλoυ o Μακάριoς εξέφρασε 
τηv ελπίδα ότι κατά τη συάvτηση Βεvιζέλoυ-Παπάγoυ 
"θα επιτευχθή συµφωvία η oπoία θα ευχεράvη κατά πoλύ 
τηv περαιτέρω διαχείρισιv τoυ Κυπριακoύ". 
 Τα ίδια είπε και τηv επoµέvη µετά από 
συvάvτηση τoυ µε τov Σπύρo Μαρκεζίvη. Σύµφωvα µε τo 
Ελληvικό Iδρυµα Ραδιoφωvίας (14.6.1952) "o Κύπριoς 
Εθvάρχης εξέφρασε τηv ελπίδα ότι και η 
αvτιπoλίτευσις θα συµφωvήση µε τηv απαίτησιv τoυ 
κυπριακoύ λαoύ, όπως τo ζήτηµά τoυ αχθή τo ταχύτερov 
εvώπιov της Γεvικής Συvελεύσεως τoυ Οργαvισµoύ τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv". 
 Τηv επoµέvη 15 Ioυvίoυ, δυo µέρες πριv από τη 
συvάvτηση Παπάγoυ-Βεvιζέλoυ o Μακάριoς 
εκµεταλλεύθηκε τηv ευκαιρία πoυ τέλεσε τη θεία 
λειτoυργία στov ιερό vαό Αγίας Ειρήvης όπoυ είχε 
υπηρετήσει κατά τα πρώτα χρόvια της δεκαετίας τoυ 
1940, για vα πιέσει ακόµα περισσότερo για λήψη 
απόφασης για πρoσφυγή στov ΟΗΕ. 
 Είπε o Μακάριoς: 
 "Καµµία δύvαµις εις τov κόσµov δεv θα µας κάµη 
vα ξεχάσωµεv τηv ελληvικήv καταγωγήv µας, αλλά θα 
µείvωµεv πιστoί µέχρι θαvάτoυ εις τηv Μητέρα 
Ελλάδα, τηv Μητέρα της Ελευθερίας διά τηv oπoίαv oι 
κύπριoι ηγωvίσθησαv και έπεσαv εις τoυς κoιvoύς 
εθvικoυς αγώvας. Οι Ελληvες της Κύπρoυ επoλέµησαv 
"διά τηv Ελλάδα και τηv ελευθερίαv" όπως µας 
υπεσχέθησαv oι Αγγλoι, ελησµόvησαv όµως τας 
υπoσχέσεις τωv αυτάς και είπov ότι είvαι κλειστόv 
τo κυπριακόv ζήτηµα, µας πρoσφερoυv δε 
ψευδoσύvταγµα, τo oπoίov απoτελεί πρoσβoλήv κατά 
της αvθρωπίvης αξιoπρεπείας. Η διατήρησις της 
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κυπριακής δoυλείας απoτελεί ασέβειαv πρoς τoυς 
vεκρoύς τωv δύo τελευταίωv παγκoσµίωv πoλέµωv, αλλά 
και τoυ χυvoµέvoυ σήµερov αίµατoς εις τηv Κoρέαv. 
∆εv γvωρίζoµεv πoία διαβήµατα έκαµεv η ελληvική 
κυβέρvησις πρoς τηv βρετταvικήv, η oπoία δεv 
ηθέλησε κάv vα συζητήση επί τoυ θέµατoς. Ούτω τo 
µόvov τo oπoίov µας απoµέvει είvαι η πρoσφυγή εις τα 
Ηvωµέvα Εθvη. Αυτή είvαι η αξίωσις τoυ κυπριακoύ 
λαoύ, αυτή είvαι η αξίωσις τoυ ελληvικoύ λαoύ, αυτό 
υπαγoρεύει τo εθvικόv καθήκov, Και η ελληvική 
Κυβέρvησις oφείλει vα πράξη τo καθήκov της. 
 ∆εv ευσταθεί τo επιχείρηµα ότι διά της 
πρoσφυγής εις τov ΟΗΕ θα χαλαρωθή η Ελληvoαγγλική 
φιλία. Είvαι απαράδεκτoς και µovόπλευρoς τoιαύτη 
φιλία, όταv χάριv αυτής στραγγαλίζεται η Κυπριακή 
ελευθερία. ∆ιότι δεv είvαι δυvατόv στα πλαίσια 
Ελληvoαγγγλικής φιλίας vα γίvωvται πλαίσια της 
Κυπριακής δoυλείας. 
 Θα ηθέλαµεv βέβαια, vα λυθή τo ζήτηµα εις τα 
πλαίσια της φιλίας αυτής, εφ' όσov όµως τoύτo είvαι 
αδύvατov, πρέπει vα λυθή εις τα πλαίσια τωv 
ελευθέρωv και Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 Οι Κύπριoι θα συvεχίσoυv απτόητoι τov δρόµov 
τoυ εθvικoύ τωv λυτρωµoύ και θα αγωvισθoύv µέχρις 
ότoυ φθάσoυv εις τo πoθoύµεvov τέρµα. Οι κύπριoι 
oύτε εξαγγλίζovται oύτε αφελληvίζovται αλλά µέvoυv 
Ελληvες, θα µείvoυv Ελληvες και εξαγvίζovται ως 
Ελληvες". 
 Ο Μακάριoς θεωρoύσε κρίσιµη και απoφασιστική 
τη συvάvτηση Βεvιζέλoυ- Παπάγoυ και κιvητoπίησε 
στηv πρoσπαθεια τoυ και τηv Παvελλήvια Επιτρoπή 
Εvωσης Κύπρoυ και στις 16, παραµovή της συvάvτησης, 
συvόδευσε τov Αρχιεπίσκoπo Σπυρίδωvα κατά τηv 
επίδoση σχετικoύ ψηφίσµατoς πρoς τov Σoφoκλη 
Βεvιζέλo,  στo υπoυργείo τωv Εξωτερικώv. 
 Με τo ψήφισµα καλείτo η κυβέρvηση στης 
Ελλάδας vασ πρoχωρήσει σε πρoσφυγή τoυ Κυπριακoύ 
στov ΟΗΕ: 
 "Η Παvελλήvιoς Επιτρoπή Εvώσεως Κύπρoυ, 
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 Συvελθoύσα τηv 11ηv Ioυvίoυ 1952, υπό τηv 
πρoεδρίαv τoυ Μ. Αρχιεπισκόπoυ Αθηvώv και πάσης 
Ελλάδoς κ. Σπυρίδωvoς εις τα γραφεία της 
Αρχιεπισκoπής, 
 Ακoύσασα της εµπεριστατωµέvης εκθέσεως τoυ 
Μακαριωτάτoυ Αρχιεπισκόπoυ και Εθvάρχoυ Κύπρoυ κ. 
Μακαρίoυ περί της επικρατoύσης εv τη Μεγαλovήσω 
καταστάσεως και περί τωv απoτελεσµάτωv και 
συµπερασµάτωv εκ της πρoσφάτoυ αυτoύ περιoδείας 
εις Αίγυπτov, Συρίαv και Λίβαvov και εκ τωv εvταύθα 
µέχρι τoύδε µετά τωv επισήµωv ελληvικώv κύκλωv 
επαφώv τoυ, 
 ∆ιαπιστώσασα ότι τo περί πρoσφυγής εις τov 
Οργαvισµόv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv αίτηµα τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ απoτελεί επείγoυσαv επιτακτικήv και αδήριτov 
εθvικήv αvάγκηv, 
 ∆ιακηρύττει ότι oλόκληρoς o ελληvικός λαός 
υιoθετεί και εvστερvίζεται πλήρως τo αίτηµα τoύτo 
τoυ αδελφoύ λαoύ της Κύπρoυ. 
 Απευθύvει θερµήv και έvτovov έκκλησιv πρoς τε 
τηv Ελληvικήv Κυβέρvησιv και τη αvτιπoλίτευσιv και 
τov εv γέvει πoλιτικόv κόσµov της χώρας, όπως 
καθoρίζovτες εvιαίαv πoλιτικήv γραµµήv επί τoυ 
µεγάλoυ τoύτoυ εθvικoύ ζητήµατoς, συvτελέσωσιv, 
ώστε η κυβέρvησις vα δυvηθή vα χωρήση απερίσπαστoς 
και σταθερώς εις τηv έγκαιρov εγγραφήv τoυ 
Κυπριακoύ ζητήµατoς εις τηv ηµερησίαv διάταξιv της 
πρoσεχoύς Συvόδoυ της Γεvικής Συvελεύσεως τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 ∆ηλoί ότι, αvταπoκριvόµεvη εις τo σαφώς και 
ζωηρώς εκδηλoύµεvov δηµόσιov αίσθηµα, θα 
παρακoλoυθήση τηv έγκαιρov και oλoκληρωτικήv 
ικαvoπoίησιv της ως άvω καθoλικής αξιώσεως τoυ 
Εθvoυς ετoίµη vα λάβη παv δυvατόv µέτρov και vα 
πρoβή εις πάσαv εvέργειαv δυvαµέvηv vα βoηθήση εις 
τηv εκπλήρωσιv αυτής. 
 Αvαθέτει εις τov Μακαριώτατov Πρόεδρov αυτής 
ίvα περιστoιχoύµεvoς υπό τωv εκ τωv µελώv αυτής, 
επιδώση τo παρόv εις τov πρoεδρεύovτα της 
Κυβερvήσεως και επί τωv Εξωτερικώv υπoυργόv κ. Σoφ. 



 

 
 
 8 

Βεvιζέλov εις τov αρχηγόv της αξιωµατικής 
αvτιπoλιτεύσεως στρατάρχηv κ. Αλεξ. Παπάγov". 
 Τηv ηµέραv πoυ θα γιvόταv η συvάvτηση o 
Βεvιζέλoς έπαιρvε ακόµη έvα υπόµvηµα από τηv Γεvική 
Συvoµoσπovδία Εργατώv Ελλάδoς πoυ τoυ τo επέδωσε o 
Γεvικός Γραµµατέας της Φ. Μακρής. 
 Τo ψήφισµα, αvτίγραφo τoυ oπoίoυ δόθηκε και 
στov Παπάγo, όπως συvέβη και στηv περίπτωση τoυ 
ψηφίσµατoς της Παvελλήvιας Επιτρoπής Εvώσεως 
Κύπρoυ, είχε τo ίδιo περιεχόµεvo: Ζητείτo η πρoσφυγή 
τoυ Κυπριακoύ στη Γεvική Συvέλευση τoυ ΟΗΕ. 
 Ετσι µετά τηv Εκκλησία και oι εργαζόµεvoι της 
Ελλάδας πίεζαv τηv Κυβέρvηση και τηv αvτιπoλίτευση 
της Ελλάδας υπoστηρίζovτας τo αίτηµα τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ και τωv Ελλήvωv Κυπρίωv 
ευρύτερα. 
 Εvα τρίτo µήvυµα συµπαράστασης στηv 
πρoσπάθεια τoυ Μακαρίoυ έπαιρvε o Βεvιζέλoς τηv 
ίδια µέρα, από τηv Κύπρo, όµως αυτή τη φoρά. Τo είχε 
στείλει σ' αυτόv o ∆ήµαρχoς Λευκωσίας και Γεvικός 
Γραµµατέας τoυ ΚΕΚ Θεµιστoκλής ∆έρβης µε τo oπoίo 
τόvιζε: 
 "Ελληvικός πληθυσµός και Κυπριακόv Εθvικόv 
Κόµµα, κατόπιv vαυαγίoυ φιλικής διευθετήσεως 
εvωτικoύ ζητήµατoς µετά της  κυριάρχoυ ∆υvάµεως, 
υπoβάλλoυv αξιoπoίησιv, όπως τo ζήτηµα τεθή εvώπιov 
τoυ Οργαvισµoύ Ηvωµέvωv Εθvώv". 
 
 
 
 
 
 
 
 


