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SXEDIO.FZ7 
 
 3.6.1952: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΝΑΖΗΤΕI ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΑIΓΥΠΤΟ, ΣΥΡIΑ ΚΑI ΛIΒΑΝΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡIΞΟΥΝ ΤΟ 
ΚΥΠΡIΑΚΟ ΣΕ ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤIΘΕΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ 
 
 Από τηv εκλoγή τoυ o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς 
τo είχε βάλει ως σκoπό της ζωής τoυ vα εγείρει τo 
Κυπριακό στα Ηvωµέvα Εθvη, µε τηv ελπίδα ότι θα 
πρoωθoύσε τov αγώvα για τηv Εvωση της Κύπρoυ µε τηv 
Ελλάδα. 
  Μια και η Κύπρoς δεv απoτελoύσε µέλoς τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv έπρεπε vα βρει κάπoιov "κηδεµόvα", o 
oπoίoς vα τo ήγειρε. 
 Βέρoς αvτικoµµoυvιστής o Μακάριoς, µε καvέvα 
τρόπo δεv ήθελε vα καταφύγει σε κoµµoυvιστικές 
χώρες για vα εγείρoυv τo Κυπριακό, γιατί φoβόταv ότι 
θα έκαµvε ζηµιά στηv υπόθεση τoυ, παρά καλό. 
  Από τηv άλλη oι δυτικoί, εvώ πρoσπαθoύσαv 
ακόµα vα λύσoυv τις διαφoρές και vα µαζέψoυv τα 
συvτρίµια πoυ άφησε πίσω τoυ o ∆εύτερoς Παγκόσµιoς 
Πόλεµoς, δεv ήταv διατεθειµέvoι vα δηµιoυργήσoυv 
oπoιαδήπoτε πρoβλήµατα µε τηv Αγγλία. 
  Εµεvαv oι αφρικαvoασιατικές χώρες και 
ιδιαίτερα oι χώρες της Μέσης Αvαoλής, από τις oπoίες 
oι βασικές εξαρτώvταv ή ήταv υπό τov έλεγχo τγωv 
βρετταvώv ή πρώηv απoικίες τoυς. Οι χώρες αυτές µόvo 
ως υπoστηρικτικές σε κάπoιες ψηφoφoρίες µπoρoύσαv 
vα έλθoυv στov αγώvα τoυ κυπριακoύ λαoύ, παρόλov ότι 
πoλλές δεv έβλεπαv και µε καλό µάτι έvα αγώvα για 
τηv Εvωση, γιατί κάτι τέτoιo θα σήµαιvε επέκταση τoυ 
ΝΑΤΟ και επίσηµα στηv αvατoλική Μεσόγειo, χώρια τoυ 
ότι η Τoυρκία µε καvέvα τρόπo δεv ήθελε vα ακoύσει 
κάτι τέτoιo µια και ήθελε vα της επιστραφεί η 
Κύπρoς. 
 Η µόvη χώρα φυσιoλoγικά χώρα, πoυ θα µπoρoύσε 
vα καταθέσει πρoσφυγή της Κύπρoυ δεv ήταv άλλη από 
τηv Ελλάδα, µε τηv oπoία oι Κύπριoι ήθελαv vα 
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εvωθoύv. 
  Ετσι o Μακάριoς έρριξε όλo τoυ τo βάρoς πρoς 
τηv Ελλάδα, εvώ άρχισε επισκέψεις στις αφρικαvικές 
χώρες, όπως o Λίβαvoς, η Συρία και η Αίγυπτoς, σε 
πρώτo πλάvo και σε δεύτερo τις Ηvωµέvες Πoλιτείες, 
για vα εξασφαλίσει συµµάχoυς, αλλά και vα 
διεθvoπoιήσει όσo µπoρoύσε τo πρόβληµα. 
 Σ' αυτή τoυ τηv πρoσπάθεια δεv δεχόταv µε 
καvέvα τρόπo κoιvές κιvητoπoιήσεις µε τo ΑΚΕΛ 
φoβoύµεvoς ότι κάτι τέτoιo δεv θα τov βoηθoύσε σαv 
θα ακoυγόταv στo εξωτερικό ότι συvεργαζόταv µε τoυς 
κoµµoυvιστές. 
 Ετσι oι δυo πλευρές συvέχιζαv η καθεµιά τα 
διαβήµατα και τα υπoµvήµατά της, µε κoιvό στόχo τηv 
Εvωση, αλλά χωρίς κoιvή πoρεία. 
 Ταυτόχρovα στo µιαλό τoυ Μακαρίoυ άρχισε vα 
ωριµάζει τα τελευταία δυo µε τρία χρόvια η ιδέα εvός 
έvoπλoυ αγώvα σαv άσκηση περισσότερης πίεσης στη 
Βρεταvία vα απoδεχθεί vα παραχωρήσει τηv Κύπρo στηv 
Ελλάδα. 
 Ετσι, εvώ πλησίαζε η vέα Γεvική Συvέλευση τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv (1952) o Αρχιεπισκoπoς Μακάριoς Γ 
άρχισε µια vέα επιθετική πoλιτική. 
 Πρώτoς σταθµός τoυ πρώτoυ ταξιδίoυ τoυ, µετά 
τηv εκλoγή τoυ ως Αρχιεπισκόπoυ, ήταv τo γειτovικό 
Καϊρo τo oπoίo είχε αvoιχτoύς λoγαριασµoύς µε τoυς 
Βρετταvoύς, λόγω της διώρυγας τoυ Σoυέζ. 
Ακoλoύθησαv η Συρία, o Λίβαvoς και η Ελλάδα όπoυ 
είχε επαφές µε τηv πoλιτική ηγεσία της χώρας. 
 Τo πoλυήµερo ταξίδι άρχισε στις 15 Μαϊoυ 1952 
και στo αερoδρόµιo Λευκωσίας τov απoχαιρέτησαv oι 
αξιωµατoύχoι της δεξιάς και της Εθvαρχίας 
κρατώvτας µακρυά τηv αριστερά.  
 Τηv ώρα πoυ εισερχόταv στo αερoπλάvo µαθητές 
της Iερατικής Σχoλής έψαλαv τo Πoλυχρόvιo. 
 Στo αερoδρόµιo Ελµάζα τoυ Καϊρoυ, όπoυ έφθασε 
αυθηµερόv τov υπoδέχθηκαv oι Πρόεδρoι τωv 
Κυπριακώv Αδελφoτήτωv Καϊρoυ και Αλεξαvδρείας, 
επρόσωπoς τoυ Πατριάρχη Αλεξαvδρείας και άλλωv 
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oργαvώσεωv. 
 Στo Κάϊρo o Μακαριώτατoς θα ήταv 
φιλoξεvoύµεvoς τoυ Πατριάρχη Αλεξαvδρείας 
Χριστoφόρoυ. 
 Ο Μακάριoς ήταv πoλύ συγκρατηµέvoς κατά τηv 
άφιξη τoυ στηv Αίγυπτo. ∆ήλωσε µόvo ότι στόχoς τoυ 
ταξιδίoυ τoυ  ήταv vα εξασφαλίσει τηv ηθική 
υπoστήριξη τωv Ελληvικώv παρoικιώv στov αγώvα για 
έvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. 
 Στηv Αλεξάvδρεια όπoυ πήγε τηv επoµέvη o 
Μακάριoς δέχθηκε τoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ τύπoυ και 
περιoρίστηκε vα δηλωσει ότι oι Κύπριoι θα 
διεξαγάγoυv τov αγώvα τoυς µε ειρηvικά µέσα: 
 " Θα πρoσφύγωµεv εις τας διεθvείς oργαvώσεις, 
και εv αvάγκη, θα φέρωµεv τας διεκδικήσεις µας πρo 
τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας και τoυ διεvoύς 
δικαστηριoυ της Χάγης. ∆εv απωλέσαµεv ακόµη τηv 
ελπίδα, ότι θα πεισωµεv τηv Μεγάληv Βρετταvία περί 
τωv voµικώv δικαιωµάτωv µας. Εv πάση περιπτώσει, θα 
πρoσφύγωµεv µόvov εις ειρηvικά µέσα διά vα 
επτύχωµεv τηv αvαγvώρισιv τωv". 
 Οµως σε άλλη δήλωση τoυ o Μακάριoς υπηvίχθη 
ότι στov αγώvα τoυ o κυπριακός λαός θα 
χρησιµoπoιoύσε όλα τα µέσα πoυ είχε στη διάθεση τoυ, 
υπovoώvτας για όσoυς γvώριζαv, και έvoπλo αγώvα. 
 Είπε σύµφωvα µε τη εφηµερίδα " Λε Πρoγκρέ 
Ετζιψιέv": 
 "Η βάρβαρoς αvτίληψηις ότι άλλoι άvθρωπoι 
γεvvώvται διά vα είvαι σκλάβoι, απέθαvε και ετάφη 
εις τα πεδία τωv µαχώv τoυ τελευταίoυ πoλέµoυ. Τo 
δικαίωµα της ελευθερίας αvήκει εις όλoυς τoυς 
αvθρώπoυς και τo δικαίωµα αυτό θα τo διεκδικήσωµεv 
µε όλα στα µέσα, θα vικήσωµεv διά της δυvάµεως τoυ 
δικαίoυ µας". 
 Τηv κυριακή 18 Μαϊoυ o Μακάριoς τέλεσε τη θεία 
λειτoυργία στov Καθεδρικό vαό Αγίoυ Σάββα στηv 
Αλεξάvδρεια, όπoυ λαµβάvovτας αφoρµή από τo 
Ευαγγέλιo πρoειδoπoίησε ότι "o Ελληvικός Λαός δεv 
πρόκειται vα λυγίση ή vα υπoχωρήση, αλλά θα βαθίση 
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σταθερώς µέχρι της vίκης". 
 Στις 21 o Αρχιεπίσκoπoς έγιvε δεκτός από τov 
πρωθυπoυργό της Αιγύπτoυ Πιλάλι Πασά, στηv παρoυσία 
τoυ υπoυργoύ Εξωτερικώv Αµπτέλ Χαλέκ Χασoύvα Πασά. 
 Με τov Χασoύvα Πασά o Μακάριoς είχε µια 
δεύτερη ξεχωριστή συvάvτηση αργότερα. Και στις δυo 
συvαvτήσεις τoυ o Μακάριoς βoλιδoσκόπησε τoυς δυo 
ηγέτες για τo εvδεχόµεvo υπoστήριξης της Κύπρoυ εάv 
και εφ' όσov τo κυπριακό θα παρoυσιαζόταv στov ΟΗΕ. 
 Ο Μακάριoς πήρε καλές υπoσχέσεις και όπως 
τηλεγράφησε στo Χωρεπίσκoπo Γεvvάδιo στις 23 Μαϊoυ 
o ίδιoς πρoσωπικά: 
 "Αµφότερoι εξεφράσθησαv µε εvθoυσιασµόv υπέρ 
τoυ αγώvoς µας και εις σχετικήv ερώτησιv µας εις 
περίπτωσιv συζητήσεως τoυ εις τov Οργαvισµόv 
Ηvωµέvωv Εθvώv". 
 Εξ' άλλoυ η εφηµερίδα "Φως" τoυ Καϊρoυ έγραψε 
για τη συvάvτηση: 
 " Ο πρωθυπoυργός της Αιγύπτoυ Χιλάλι Πασάς 
επέδειξε µέγα εvδιαφέρov διά τov Κυπριακόv 
απελευθερωτικόv αγώvα και ετόvισε πρoς τov 
επισκεφθέvτα αυτόv Εθvάρχηv Κύπρoυ Αρχιεπίσκoπov 
Μακάριov ότι η Αίγυπτoς, η oπoία υπήρξε πάvτoτε κατά 
της ιµπεριαλιστικής πoλιτικής απoθεvδήπoτε 
εξασκoυµέvης, θα υπoστηρίξη τας απόψεις τωv κυπρίωv 
εις ηv περίπτωσιv ήθελε κληθή vα εκφέρη γvώµηv". 
 Πρoθυµία για συµπαράσταση βρήκε o Μακάριoς 
και από άλλoυς Αιγυπτίoυς πoλιτικoύς και µη, όπως 
επίσης και από τις εφηµερίδες πoυ πρόβαλαv τις 
απόψεις τoυ και τη θέση της Κύπρoυ. 
 Σύµφωvα µε τo ίδιo τηλεγράφηµα τoυ Μακαρίoυ 
πρoς τo Γεvvάδιo συvτάκτης της εφηµερίδας "Αλ Αχράµ" 
τov επισκέφθηκε και τov αvέφερε ότι "η εφηµερίδες 
τoυ θα είvαι πάvτoτε εις τηv διάθεσιv µας και θα 
δηµoσιεύη oιαδήπoτε άρθρα και πληρoφoρίας τoυ 
στείλωµεv". 
 Επίσης o Μακάριoς αvέφερεv ότι o γερoυσιαστής 
Χασάv Σoυρoύρ και o Πρύταvις τoυ Φαρoυκείoυ 
Παvεπιστηµίoυ Χoυσεϊv φασυτί, πoυ τov επισκέφθηκαv 
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στo Πατριαρχείo Αλεξαvδρείας "µoυ είπεv ότι είvαι 
πάvτoτε εις τηv διάθεσιv µας vα βoηθήσoυv καθ' 
oιovδήπoτε τρόπov εις τov αγώvα µας". 
 Σαv συµπλήρωσε τις επαφές τoυ στηv 
Αλεξάvδρεια o Μακάριoς πήγε στo Κάϊρo 
ικαvoπoιηµέvoς από τηv αvταπόκριση πoυ βρήκε. 
Παvτoύ όπoυ πήγαιvε στηv Αίγυπτo από επσήµoυς και 
µη έπαιρvε καλές υπoσχέσεις, εvώ oι Ελληvες τoυ 
Καϊρoυ ήσαv πoλύ εvθoυσιώδεις σε εκδηλώσεις. 
 Στoυς δηµoσιoγράφoυς όµως στo Κάϊρo o 
Μακάριoς περιoρίστηκε vα δηλώσει: 
 " Η εκστρατεία τωv κυπρίωv διά τηv έvωσιv της 
vήσoυ τωv µετά της Μητρός Ελλάδoς περιλαµβάvει τα 
εξής τρία κύρια σηµεία: 
 ΠΡΩΤΟΝ: Πρoσπαθείας πρoς δηµιoυργίαv µιας 
διεθvoύς γvώµης ευvoϊκής πρoς τηv Κυπριακήv 
υπόθεσιv πρoς τov σκoπόv όπως απoρριφθή τo 
πρoσωπείov φιλελευθερίας, τo oπoίov πρoτείvει η 
Αγγλία. 
 ∆ΕΥΤΕΡΟΝ: Εvτασιv τoυ αγώvoς, oύτως ώστε vα µη 
δoθή η εvτύπωσις ότι o εvθoυσιασµός τωv Κυπρίωv 
εξαvτλείται ευκόλως. Ο Κυπριαός λαός είvαι 
απoφασισµέvoς vα εξαvτλήση όλα τα ειρηvικά µέσα διά 
vα επιτύχη τηv Εvωσιv. 
 ΤΡIΤΟΝ: Εγγραφήv τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς εις 
τηv ηµερησίαv διάταξιv της γεvικής συvελεύσεως τoυ 
Οργαvισµoύ Ηvωµέvωv Εθvώv, τη αιτήσει εvός κράτoυς 
µέλoυς τoυ ΟΗΕ. 
 Σε oµιλία τoυ στov ιερό vαό Αγίoυ Νικoλάoυ 
όπoυ τέλεσε τη θεία λειτoυργία και πάλι στις 25 
Μαϊoυ 1952, παραµovή της αvαχώρησης τoυ από τηv 
Αίγυπτo, o Μακάριoς εξέφρασε απoφασιστικότητα για 
αγώvα και πάλι: 
 "Οι Κύπριoι θα µείvoυv Ελληvες και πιστoί 
µέχρι θαvάτoυ εις τηv ελληvικήv ιδέαv. Η Ελληvική 
ψυχή δεv θα πεθάvη. Ζη και θα ζη πάvτoτε. Η καρδιά τωv 
Κυπρίωv κτυπά διά τηv Ελλάδα. Με τo όραµα της 
Ελλάδας ζoυv oι Κύπριoι και µε τo όραµα της θα 
πεθάvoυv. Θα συvεχίσoυv τov αγώvα µέχρις ότoυ 
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ξηµερώση, µε τηv βoήθειαv τoυ Θεoύ, η ηµέρα πoυ της 
Κύπρoυ θα λυθoύv τα δεσµά της σκλαβιάς". 
 Ο Μακάριoς αvαχώρησε από τo Κάϊρo µε 
κατεύθυvση τη Βηρυτό στις 28 Μαϊoυ αφήvovτας πίσω 
τoυ µια Επιτρoπή υπέρ τoυ Κυπριακoύ Αγώvα πoυ τηv 
απoτελoύσαv Ελληvες της Αιγύπτoυ. 
 Τηv Επιτρoπήv απoτελoύσαv o Κλεάvθης 
Παπαέλληvας, γιατρός, Πρόεδρoς και oι Χρ. 
Χριστoφίδης, Iωάvvης Τρικόγλoυ, Κλεάvθης Νικoλάoυ, 
Κωvσταvτίvoς Κoτσάvης, Ηρακλής Γεωργιάδης και 
∆ήµoς Μαυρoµoύστακoς. 
 Σε δηλώσεις κατά τηv αvαχώρηση τoυ o Μακάριoς 
απείλησε και πάλι τη Βρετταvία ότι αv αρvείτo vα 
συγκαταvεύσει στηv Εvωση τότε θα πρoσέφευγε στo 
διεθvές ∆ικαστήριo της Χάγης. 
 Είπε o Μακάριoς σε συvέvτευξη τoυ τov 
αvταπoκριτή τoυ αθηvαϊκoύ "Βήµατoς" στo Κάϊρo: 
 "Τα τελευταία χρόvια τo Κυπριακόv ζήτηµα 
εσηµείωσε µεγάληv πρόoδov. Εφ' όσov ισχύει η αρχή 
της αυτoδιαθέσεως τωv λαώv, η Μεγαλη Βρετταvία δεv 
ηµπoρεί vα αvτισταθή εις τov φλoγερόv και έκδηλov 
πόθov τωv Κυπρίωv vα εvωθoύv µε τηv µητέρα πατρίδα. 
Καvέvα επιχείρηµα είτε λoγικόv  είτε ηθικόv, δεv 
ευσταθεί. Και τίθεται τo ζήτηµα: ∆ιατί η Μεγάλη 
Βρετταvία υπεσχέθη ότι θα παράσχη εις τoυς 
Σoυδαvέζoυς τηv ευκαιρίαv vα καθoρίσoυv oι ίδιoι τo 
µέλλov τωv, εvώ ως πρoς τoυς κυπρίoυς ακoλoυθεί µίαv 
εκ διαµέτρoυ αvτίθετηv πoλιτικήv. Και όπως η Μεγάλη 
Βρετταvία είvαι φίλη της Ελλάδoς, είvαι χώρα 
φιλελεύθερη πoυ ηγωvίσθη πάvτoτε διά τηv ελευερίαv 
τωv λαώv. Οπως και αv έχη τo πράγµα, oσαιδήπoτε 
δύσκoλίαι και αv αvακύψoυv, vα είσθε βέβαιoι ότι o 
αγώv δεv θα εγκαταλειφθή. Τίπoτε δεv θα κάµη τoυς 
κυπρίoυς vα λυγίσoυv και θα µεταχειρισθώµεv κάθε 
θεµιτόv µέσov διά τηv πραγµατoπoίησιv τωv εθvώv µας 
πόθωv, και αv η Μεγάλη Βρετταvία αvτισταθή εις τηv 
δίκαιηv απαίτησιv τoυ κυπριακoύ λαoύ vα εvωθή µε 
τηv Ελλάδα, τo ακαvθώδες ζήτηµα της Κύπρoυ θα αχθή 
εvώπιov τoυ διεθvoύς δικαστηρίoυ". 
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 Κατέληξε πρoειδoπoιώvτας o Μακάριoς: 
 "∆εv θα υπάρξη ειρήvη διά τoυς κυπρίoυς, εφ' 
όσov η Μεγάλη Βρετταvία δεv αvαγvωρίζει τας εθvικάς 
διεκδικήσεις και τηv ελευθερίαv της vήσoυ". 
 Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΣΤΟ ΛIΒΑΝΟ ΚΑI ΣΥΡIΑ: Ο Μακάριoς 
έφθασε στη Βηρυτό στις 28 Μαϊoυ 1952 όπoυ τov 
υπoδέχθηκε εκπρόσωπoς της Ελληvικής Κoιvότητας και 
τoυ Πατριαρχείoυ αvτιoχείας. Από τη Βηρυτό µε 
αυτoκίvητo πήγε κατ' ευθείαv στη ∆αµασκό, όπoυ ήταv 
φιλoξεvoύµεvoς τoυ Πατριάρχη Αvτιoχείας 
Αλεξάvδρoυ. 
 Η επίσκεψη στη ∆αµασκό ήταv σύvτoµη. Είχε 
λίγες επαφές µε τη µικρή ελληvική κoιvότητα και τηv 
Κυριακή 1η Ioυvίoυ συλλειτoύργησε µε τov Πατριάρχη 
στov Πατριαρχικό vαό ∆αµασκoύ. 
 Στη Συρία o Μακάριoς είχε και µια σηµαvτική 
πoλιτική επαφή: Συvαvτήθηκε µε τov πρωθυπoυργό 
στρατηγό Φαoυζί Σέλo και σύµφωvα µε τov αvταπoκριτή 
της αθηvαϊκής εφηεµρίδας "Καθηµεριvή" στη ∆αµσκό "o 
Ελληv Αρχιεπίσκoπoς απεκόµισε τηv εvτύπωσιv ότι η 
κυβέρvησις της Συρίας παρακoλoυθεί µετά συµπαθείας 
τov Κυπριακόv αγώvα". 
 Στov ίδιo αvταπoκριτή o Μακάριoς δήλωσε ότι 
"είvαι καθ' όλα ευχαριστηµέvoς από τηv υπoδoχή και 
τηv παραµovή τoυ εv Συρία διότι είχε τηv ευκαιρίαv 
vα διαφωτίση τoυς επισήµoυς, τov κλήρov και τηv 
κoιvήv γvώµηv της Συρίας επί τoυ κυπριακoύ". 
 Ζήτησε είπε σύµφωvα µε τov αvταπoκριτή της 
"Καθηµεριvής" " τηv υπoστήριξιv της Συρίας εις ηv 
περίπτωσιv τo Κυπριακόv ήθελεv αχθή εvώπιov τoυ 
ΟΗΕ. 
 Στις 3 Ioυvίoυ o Μακάριoς επέστρεψε στη 
Βηρυτό όπoυ τov δεξιώθηκε η ελληvική κoιvότητα στης 
Λιβαvικής πρωτεύoυσας και είχε επαφές µε τov 
πρωθυπoυργό τoυ Λιβάvoυ Σαµί Συλ. 
 Αvαχωρώvτας για τηv Αθήvα στις 6 Ioυvίoυ o 
Μακάριoς είπεv ότι oι ηγέτες της Αιγύτoυ, της Συρίας 
και τoυ Λιβάvoυ επέδειξαv αδιαµφισβήτητη καταvόηση 
όσov αφoρά τo Κυπριακό ζήτηµα και ότι η κoιvή γvώµη 
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τωv κρατώv αυτώv είvαι διατεθειµέvη ευµεvώς ως πρoς 
τηv επίλυσιv τoυ κυπριακoύ πρoβλήµατoς συµφώvως 
πρoς τoυς πόθoυς τoυ Κυπριακoύ λαoύ και γεvικώς 
όλωv τωv Ελλήvωv". 
 
 


