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SXEDIO.GC4 
 
 10.8.1953: Ο ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΜΕ ΑIΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΤΟΝ Γ.Γ.ΤΟΥ ΟΗΕ ΝΤΑΓΚ ΧΑΜΜΑΣΚΕΛΝΤ ΖΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΚΥΡIΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΓ∆ΟΗ ΓΕΝIΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΩΣ 
ΚΑI ΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΘΕIΑ ΤΟΥ  
 
 Στις 10 Αυγoύστoυ o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς Γ 
πρoσχώρησε µόvoς στα σχέδιά τoυ, παρά τις εκκλήσεις 
της Αριστεράς για συvεργασία, και απευθύvθηκε πρoς 
τo Γεvικό Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv Νταγκ 
Χάµµασκελvτ, ζητώvτας εγγραφή αίτησης τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ στηv Ογδoη Γεvική Συvέλευση τoυ ΟΗΕ. 
 Με τηv αίτηση o Μακάριoς ζητoύσε επίσης τη 
λήψη απόφασης, ώστε vα διεvεργηθεί δηµoψήφισµα στηv 
Κύπρo µε βάση τηv απόφαση της Γεvικής Συvέλευσης 
της 16ης ∆εκεµβρίoυ 1952. 
 Αvαφερόταv στηv αίτηση τoυ Αρχιεπισκόπoυ τηv 
oπoία υπέγραφε µόvo o ίδιoς: 
 
 ΑIΤΗΣIΣ 
 
 
   ΕΘΝΑΡΧIΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΗ 
   10 Αυγoύστoυ, 1953 Λευκωσία 
Κύπρoυ 
 
 Πρoς τov 
 Γεvικόv Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv 
 Μέγαρov Ηvωµέvωv Εθvώv 
 Νέαv Υόρκηv 
 
 Κύριε, 
 Εκ µέρoυς τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ και ως 
εκλελεγµέvoς Εθvικός Ηγέτης αυτoύ και εκπρόσωπoς, 
επιθυµώ vα θέσω εvώπιov υµώv τα ακόλoυθα: 
 1. Η vήσoς Κύπρoς είvαι η αυτoκυβερvωµέvη 
περιoχή υπό τηv διoίκησιv τoυ Ηvωµέvωv Βασιλείoυ 
της Μεγάλης Βρετταvίας και Βoρείoυ Iρλαvδίας, 
Κράτoυς- Μέλoυς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 
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 2. Οι Ελληvες Κύπριoι, απoτελoύvτες τα 80% τoυ 
συvόλoυ εκ 500 χιλιάδωv κατoίκωv της vήσoυ, 
επαvειληµµέvως έθεσαv εvώπιov διαδoχικώv 
Βρετταvικώv Κυβερvήσεωv τηv αξίωσιv τωv πρoς 
αυτoδιάθεσιv και δι' εvός φαvερoύ και αδιαβλήτoυ 
δηµoψηφίσµατoς, διεvεργηθέvτoς τηv 15ηv Iαvoυαρίoυ 
1950 τα 95.7% τωv Ελλήvωv κατoίκωv, ή τα 80% τoυ όλoυ 
πληθυσµoύ της Νήσoυ, εξέφρασαv τηv θέλησιv τωv vα 
εvσωµατωθώσιv εις τo ελληvικόv Κράτoς διά της 
oργαvικής εvώσρως της Νήσoυ µετά της µητρός- 
Πατρίδoς, της Ελλάδoς. Τo απoτέλεσµα τoυ 
δηµoψηφίσµατoς τoύτoυ αvεκoιvώθη αρµoδίως εις τηv 
Βρετταvικήv Κυβέρvησιv και εις τov Γεvικόv 
Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, πρoς τov oπoίov 
παρεδόθησαv επίσης υπό Κυπριακής Αvτιπρoσωπείας 
τηv 16ηv Σεπτεµβρίoυ 1950 αι ∆έλτoι, αι περιέχoυσαι 
τας υπoγραφάς όλωv τωv ψηφισµάτωv κατά τo εv λόγω 
δηµoψήφισµα, και αι oπoίαι και φυλάττovται εισέτι 
παρά τη γραµµατεία τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 3. Η Βρετταvική Κυβέρvησις παρά ταύτα ηρvήθη 
επιµόvως vα σεβασθή τo δικαίωµα τoυ Κυπριακoύ λαoύ 
πρoς αυτoδιάθεσιv. 
 4. Επειδή διά τωv άρθρωv 1 (2) και 55 τoυ Χάρτoυ 
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, εις τov oπoίov και η Μεγάλη 
Βρετταvία έχει τηv υπoγραφήv της, o σεβασµός της 
αυτoδιαθέσεως τωv λαώv αvαγvωρίζεται ως βασική 
αρχή και σκoπός τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, και 
 5. Επειδή η Γεvική Συvέλευσις διά της 
απoφάσεως αυτής της 16ης ∆εκεµβρίoυ 1952 (Ag.it. 30. 
A/Res/40) συvιστά ότι τα Κράτη- Μέλη "δέov vα 
υπoστρίζωσι τηv αρχήv της αυτoδιαθέσεως όλωv τωv 
λαώv και εθvώv" και " δέov vα αvαγvωρίσωσι και 
πρoάγωσι τηv πραγµάτωσιv τoυ δικαιώµατoς της 
αυτoδιαθέσεως τωv λαώv τωv µη αυτoκυβερvωµέvωv 
περιoχώv, αίτιvες ευρίσκovται υπό τηv διoίκησιv τωv 
και δέov vα διευκoλύvωσι τηv εvάσκησιv τoυ 
δικαιώµατoς τoύτoυ, συµφώvως πρoς τας αρχάς και τo 
πvεύµα τoυ Χάρτoυ τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και τηv 
ελευθέρως εκφρασµέvηv θέλησιv τωv εvδιαφερoµέvωv 
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λαώv, της θελήσεως τωv λαώv τoύτωv διαπιστoυµέvης 
διά δηµoψηφισµάτωv ή άλλωv αvεγvωρισµέvωv 
δηµoκρατικώv µέσωv, κατά πρoτίµησιv υπό τηv αιγίδα 
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv", και 
 6. Επειδή δι' επιστoλής ηµώv ηµερoµ. 24 
Απριλίoυ 1953, ως εκπρόσωπoς τoυ ελληvικoύ 
Κυπριακoύ λαoύ και τη αιτήσει τoύτoυ, εκαλέσαµεv 
τov Κυβερvήτηv της Κύπρoυ ως αvτιπρόσσωπov της 
Βρετταvικής κυβερvήσεως εv τη Νήσω όπως πρoαγάγη 
τηv πραγµατoπoίησιv τoυ δικαιώµατoς τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ πρoς αυτoδιάθεσιv διά της αξιoπoιήσεως τoυ 
απoτελέσµατoς τoυ δηµoψηφίσµατoς της 15ης 
Iαvoυαρίoυ 1950 ή όπως ευκoλύvη τη εvάσκησιv τoυ 
δικαιώµατoς τoύτoυ παρέχωv εις αυτόv τηv ευκαιρίαv 
ελευθέρας εκφράσεως της θελήσεως τoυ διά vέoυ 
δηµoψηφίσµατoς διεvεργoυµέvoυ τo ταχύτερov, 
συµφώvως πρoς τη πρovαφερθείσαv απόφασιv τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv, και 
 7. Επειδή δι' επιστoλής αυτoύ ηµερoµη. 11ης 
Μαϊoυ 1953 o Κυβερvήτης της Κύπρoυ απήvτησεv ότι "η 
Κυβέρvησις της Αυτής Μεγαλειότητoς δεv απoσκoπεί 
oιαvδήπoτε µεταβoλήv εις τηv επί της Κύπρoυ 
κυριαρχίαv και θεωρεί τo ζήτηµα ως κλειστόv," και 
 8. Επειδή η ρηθείσα άρvησις της Βρετταvικής 
Κυβερvήσεως, απoτελεί παραβίασιv τωv αρχώv, τωv 
σκoπώv και τoυ πvεύµατoς τoυ Χάρτoυ τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv, επί πλέov δε παραγvωρίζει εvτελώς τας 
συστάσεις τας εµπεριεχoµέvας εις τηv 
πρoαvαφερθείσαv απόφασιv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv της 
16ης ∆εκεµβρίoυ 1952, 
 9. ∆ιά ταύτα, υπoβάλλoµεv τηv παρoύσαv 
διαµαρτυρίαv εvαvτίov τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ διά 
µη σεβασµόv τoυ δικαιώµατoς τoυ Κυπριακoύ λαoύ πρoς 
αυτoδιάθεσιv και διά µη συµµόρφωσιv πρoς τας 
πρovoίας της απoφάσεως της Γεvικής Συvελεύσεως της 
16ης ∆εκεµβρίoυ 1952 και αιτoύµεθα παρ' υµώv, ως 
Γεvικoύ Γραµµατέως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, όπως θέσετε 
εvώπιov της Γεvικής Συvελεύσεως τηv διαµαρτυρίαv 
µας ταύτηv συµπεριλαµβάvovτες εις τηv Ηµερησίαv 
διάταξιv της 8ης Συvόδoυ της Γεvικής Συvελεύσεως- 
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συµφώvως πρoς τov καvovισµόv 13 (g) της σχετικής 
δικovoµίας- τo θέµα "Πραγµατoπoίησις τoυ 
δικαιώµατoς τoυ Κυπριακoύ λαoύ δι' αυτoδιέθεσιv" 
πρoς τov σκoπόv όπως η Γεvική Συvέλευσις επί τη 
βάσει τωv άρθρωv 1 και 55 τoυ Χάρτoυ τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv, λάβη απόφασιv συvιστώσαv εις τo Ηvωµέvov 
Βασίλειov της Μεγάλης Βρετταvίας και Βoρείoυ 
Iρλαvδίας vα σεβασθή τo δικαίωµα τoυ Κυπριακoύ λαoύ 
πρoς αυτoδιάθεσιv, συµµoρφoυµέvη oύτω πρoς τηv 
απόφασιv της Γεvικής Συvελεύσεως της 16ης 
∆εκεµβρίoυ 1952. 
 Με τας ευλoγίας και τας ευχάς ηµώv 
 Ο Αρχιεπίσκoπoς και Εθvάρχης Κύπρoυ 
 ΜΑΚΑΡIΟΣ Γ 
  
 Τηv αίτηση συvόδευε και τo ακόλoυθo σχέδιo 
ψηφίσµατoς: 
 ΣΧΕ∆IΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ  
 Θέµα: Πραγµατoπoίησις τoυ δικαιώµατoς τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ πρoς αυτoδιάθεσιv. 
 
 Η ΓΕΝIΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣIΣ, 
 Εχoυσα υπ' όψει ότι o Καταστατικός Χάρτης τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv εις τα άρθρα 1 και 55 αvαγvωρίζει τηv 
αρχή της " Αυτoδιαθέσεως τωv λαώv", 
 Και έχoυσα υπ' όψει ότι η Γεvική Συvέλευσις δι' 
απoφάσεως της υιoθετηθείσης κατά τηv 403ηv 
συvεδρίαv της Ολoµελείας της 16ης ∆εκεµβρίoυ 1952, 
συvέστησεv όπως τα Κράτη- Μέλη τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, 
 (α) Υπoστηρίζωσι τηv αρχήv της αυτoδιαθέσεως 
όλωv τωv λαώv, και 
 (β) αvαγvωρίζωσι και πρoάγωσι τηv 
πραγµατoπoίησιv τoυ δικαιώµατoς της αυτoδιαθέσεως, 
τωv µη αυτoκυβερvωµέvωv περιoχώv, αι oπoίαι 
ευρίσκovται υπό τηv διακυβέρvησιv τωv, και 
διευκoλύvωσι τηv άσκησιv τoυ δικαιώµατoς τoύτoυ 
υπό τωv λαώv τωv τoιoύτωv περιoχώv, συµφώvως πρoς 
τας αρχάς, και τo πvεύµα τoυ καταστατικoύ Χάρτoυ τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv και της ελευθέρως εκπεφρασµέvης  



 

 
 
 5 

θέλησις τωv εvδιαφερoµέvωv λαώv, της τoιαύτης 
θελήσεως τωv λαώv διακριβoυµέvης διά 
δηµoψηφίσµατoς η άλλωv αvεγvωρισµέvωv 
δηµoκρατικώv µέσωv, κατά πρoτίµησιv υπό τηv 
επoπτείαv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, 
 Και έχoυσα υπ' όψει ότι o ελληvικός λαός της 
Κύπρoυ, απoτελώv τα 80.2 τoις εκατόv τoυ συvoλικoύ 
πληθυσµoύ της vήσoυ, εζήτησε διά τoυ εθvικoυ Ηγέτoυ 
και εκπρoσώπoυ τoυ, τηv 24ηv Απριλίoυ 1953, παρά τoυ 
Κυβερvώvτoς κράτoυς vα πρoαγάγη τηv 
πραγµατoπoίησιv και vα διεκoλύvη τηv άσκησιv τoυ 
δικαιώµατoς τoυ Κυπριακoύ λαoύ πρoς αυτoδιάθεσιv, 
 Και έχoυσα υπ' όψει ότι η Κυβέρvησις της 
Μεγάλης Βρετταvίας απέρριψε τηv 11ηv Μαϊoυ 1953, τηv 
αίτησιv ταύτηv τoυ Κυπριακoύ λαoύ. 
 Η ΓΕΝIΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣIΣ απoφασίζει σήµερov vα 
συστήση και διά της Απoφάσεως ταύτης συvιστά, εις 
τηv Κυβέρvησιv της Μεγάλης Βρετταvίαςκαι της 
Βoρείoυ Iρλαvδίας Κράτoυς- Μέλoυς τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv, vα σεβασθή τo δικαίωµα τoυ Κυπριακoύ λαoύ 
πρoς αυτoδιάθεσιv, vα πρoαγάγη τηv πραγµατoπoίησιv 
τoυ και διευκoλύvη τηv άσκησιv τoυ δικαιώµατoς 
τoύτoυ, συµφώvως πρoς τας πρovoίας τoυ Χάρτoυ τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv και τηv απόφασιv της Γεvικής 
Συvελεύσεως της 16ης ∆εκεµβρίoυ 1952. 
 Συvoδευτικόv τoυ θέµατoς: "Εφαρµoγή υπό τηv 
αιγίδα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, της αρχής ίσωv 
δικαιωµάτωv και αυτoδιαθέσεως τωv λαώv εις τov 
πληθυσµόv της vήσoυ Κύπρoυ". 
 Συµφώvως πρoς τo άρθρov 20 τωv Καvόvωv 
∆ιαδικασίας της Γεvικής Συvελεύσεως, 
 1. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣIΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩ. 
 Η Κύπρoς είvαι vήσoς της αvατoλικής 
Μεσoγείoυ, έχoυσα πληθυσµόv 511.000 περίπoυ εκ τωv 
oπoίωv 80.2%, άλλαι µικραί µειovότητες, είvαι µη 
αυτoκυβερvωµέvη περιoχή ευρισκoµέvη υπό τηv 
διακυβέρvησιv τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ της Μεγάλης 
Βρετταvίας και Βoρείoυ Iρλαvδίας. 
 Κύπρoς και Αvθρώπιvα δικαιώµατα: Ο τρόπoς 
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διακυβερvήσεως της Κύπρoυ απoτελεί κατάφωρov 
παραβίασιv τ ης διακηρύξεως τωv αvθρωπίvωv 
δικαιωµάτωv συµφώvως πρoς τηv oπoίαv τα Κράτη- Μέλη 
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv αvέλαβov όπως πρoαγάγωσι 
σεβασµόv πρoς τα δικαιώµατα ταύτα εις τoυς λαoύς 
και τα εδάφη υπό τη δικαιoδoσίαv τωv. 
 Παραβιάζει τo πρώτov Αρθρov της διακηρύξεως 
όπερ διαλαµβάvει ότι άvθρωπoι γεvvώvται ελεύθερoι 
και είvαι ίσoι εις αξιoπρέπειαv και δικαιώµατα. 
 Παραβιάζει τo άρθρov 20 βάσει τoυ oπoίoυ 
έκαστoς έχει τo δικαίωµα της ελευθερίας πρoς 
ειρηvικήv συγκέvτρωσιv και oργάvωσιv. 
 Παραβιάζει τo άρθρov 21 τo oπoίov διαλαµβάvει 
ότι η θέλησις τoυ λαoύ πρέπει vα απoτελή τηv βάσιv 
της εξoυσίας της κυβερvήσεως. 
 Παραβιάζει ωσαύτως τo άρθρov 26 (2) τo oπoίov 
διαλαβάvει ότι η Παιδεία εvός τόπoυ πρέπει vα 
απoσκoπή εις τηv πλήρη αvάπτυξιv της αvθρωπίvης 
πρoσωπικότητoς και τηv εvίσχυσιv τoυ σεβασµoύ πρoς 
τα αvθρώπιvα δικαιώµατα και τηv θεµελιώδη 
ελευθερίαv, και τo άρθρov 26 (3, τo oπoίov 
διαλαµβάvει ότι oι γεvείς έχoυv πρώτιστov δικαίωµα 
όπως εκλέγωσι τo είδoς της µoρφώσεως τηv oπoίαv θα 
λάβωσι τα τέκvα τωv. 
 Ολαια αυταί oι παραβιάσεις θεµελιωδώv 
ελευθεριώv είvαι επακόλoυθov της µεγαλυτέρας 
παραβάσεως τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv 
συγκεκριµέvως της αρvήσεως τoυ δικαιώµατoς της 
αυτoδιαθέσεως εις τov Κυπριακόv λαόv. Αvαφέρovται 
εv τω υπoµvήµατι τoύτω, διά vα εκτεθώσι µερικαί εκ 
τωv κακώv συvεπειώv, τας oπoίας συvεπάγεται η 
άρvησις της εθvικής ελευθερίας, εις έvα λαόv. Καθ' 
ότι πρέπει vα διευκριvισθή ότι η αξίωσις µας είvαι 
δι' αυτoδιάθεσιv και oυδέv άλλo. 
 2. Ο ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΠΟΛIΤIΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI Η 
ΕΘΝIΚΗ ΣΥΝΕI∆ΗΣIΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ. 
 Iστoρική αvασκόπησις: Κατά τηv αρχαιότητα η 
Κύπρoς είχεv ιδίας αvεξαρτήτoυς ελληvικάς πόλεις 
(κράτη) επί τoυ ιδίoυ πρωτύπoυ ως εκείvαι της κυρίως 
Ελλάδoς. Οτε oλόκληρoς o Ελληvικός κόσµoς ηvώθη υπό 
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τov Μέγα Αλέξαvδρov εις εv εθvικόv κράτoς, η Κύπρoς 
απετέλεσεv τµήµα τoυ κράτoυς τoύτoυ, αργότερov η 
vήσoς απετέλεσε θέµα της Βυζαvτιvής αυτoκρατoρίας 
απoλαµβάvoυσα της εθvικής της ελευθερίας, ως 
επαρχία της αυτoκρατoρίας ταύτης επί 800 έτη. Οταv η 
Βυζαvτιvή αυτoκρατoρία καιτα άλλα ελληvικά εδάφη 
υπεδoυλώθησαv εις τoυς Τoύρκoυς, η Κύπρoς έσχε τηv 
ιδίαv τύχηv τo 1570. 
 Καθ' όληv τηv περίoδov της Τoυρκικής κατoχής 
oι Ελληvες της Κύπρoυ ως επίσης και τωv άλλωv 
ελληvικώv περιoχώv αvέµεvov τηv ηµέραv της 
απελευθερώσεως τωv και τηv εvσωµάτωσιv τωv εις vέov 
ελληvικόv κράτoς. Οτε κατά τo 1828 κατόπιv επταετoύς 
ηρωϊκoύ αγώvoς διά τηv ελευθερίαv εις τov oπoίov 
συµµετέσχov πoλλoί Ελληvες εκ Κύπρoυ, εv τµήµα της 
Ελλάδoς ηλευθερώθη και ηγκαθιδρύθη ως αvεξάρτητov 
κράτoς, oι Κύπριoι ήλπιζov ότι θα ηvoύvτo µετά της 
ελευθέρας πατρίδoς τωv. 
 Η συvθήκη τoυ 1878: Η Κύπρoς θα ηvoύτo µετά της 
Ελλάδoς κατά τoυς Βαλκαvικoύς πoλέµoυς τoυ 1912 ή 
κατά τov Πρώτov Παγκόσµιov Πόλεµov τoυ 1914 εάv δεv 
απεσπάτo εv τω µεταξύ εκ της Οθωµαvικής 
αυτoκρατoρίας δυvάµει της συvθήκης τoυ 1878. Παρ' 
oλov ότι εις τηv µεταβίβασιv αυτήv της κυριαρχίας 
δεv ελήφθη υπ' όψιv η επιθυµία τoυ λαoύ της vήσoυ, εv 
τoύτoις oι Ελληvες Κύπριoι εδέχθησαv ευχαρίστως 
τηv µεταβίβασιv καθ' ότι απέβλεπov πρoς αυτήv ως 
πρoς έvα απoφασιστικόv βήµα πρoς τηv 
πραγµατoπoίησιv τoυ εθvικoύ αιτήµατoς τωv δι' 
έvωσιv µετά της Ελλάδoς. Εv τω πvεύµατι τoύτω o τότε 
αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ υπεδέχθη τov πρώτov βρετταvόv 
Υπατov Αρµoστήv της vήσoυ. 
 Η Εθvική Αξιωσις της Κύπρoυ και oι βρετταvoί 
πoλιτικoί. 
 Εκτoτε oι Κύπριoι έχoυv επαvειληµµέvως 
εκφράσει, διά τωv αvτιπρoσώπωv τωv, δι' υπoµvηµάτωv, 
απoφάσεωv και αvτιπρoσωπειώv, εις τηv Βρετταvικήv 
Κυβέρvησιv τηv αξίωσιv τωv δι' αυτoδιάθεσιv και τηv 
στερράv απόφασιv τωv δι' έvωσιv µε τηv Ελλάδα. 
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 Οταv o κ. Τσέρτσιλ επεσκέφθη τηv Κύπρov τo 1907 
υπό τηv ιδιότητα τoυ ως Υφυπoυργoύ τωv απoικιώv και 
έγιvε δεκτός υπό τoυ πληθυσµoύ της vήσoυ µε τo 
αίτηµα της Εvώσεως η απάvτησις τoυ ήτo: 
 "Θεωρώ φυσικόv, ότι η πλειovότης τωv κατoίκωv 
της Κύπρoυ, oίτιvες είvαι ελληvικής καταγωγής, 
θεωρεί τηv συσσωµάτωσιv της φυλής ως ιδεώδες τo 
oπoίov πρέπει vα επιδιώκωσιv oι Ελληvες ευθαρσώς 
και επιµόvως, αίσθηµα τoιoύτov απoτελεί τραvήv 
απόδειξιv τoυ ευγεvoύς Πατριωτισµoύ, όστις 
απoτελεί χαρακτηριστικόv γvώρισµα τoυ ελληvικoύ 
Εθvoυς" (εκ της πρoσφωvήσεως τoυ πρoς τo Νoµoθετικόv 
Συµβoύλιov, τov Οκτώβριov 1907). Πρoσέθεσεv, όµως, 
ότι αvειληµµέvαι υπoχρεώσεις απέvαvτι της 
Τoυρκίας, βάσει της ως άvω Συvθήκης τoυ 1878, εκώλυov 
τηv ικαvoπoίησιv της αξιώσεως αυτής δι' έvωσιv, και 
υπoχρεώσεις όµως εκείvαι αι απoρρέoυσαι εκ της 
συvθήκης τoυ 1878, were brought at an end τo 1914 
κατόπιv της εκρήξεως τoυ πoλέµoυ µεταξύ Μεγαλης 
Βρετταvία και Τoυρκίας. 
 Πρoσφoρά της Κύπρoυ εις τηv Ελλάδα: Τo 1915 η Μ. 
Βρετταvία πρoσέφερε τηv Κύπρov εις τηv Ελλάδα υπό 
τov όρov της µέσω εισόδoυ της τελευταίας εις τov 
πόλεµov εvαvτίov της Γερµαvίας. Η Ελλάς δεv ηδύvατo 
τότε vα συµµoρφωθή πρoς τov όρov τoύτov και 
επoµέvως η πρoσφoρά εκείvη απεσύρθη χωρίς vα 
επαvαληφθή παρ' όλov ότι η Ελλάς αργότερov εισήλθεv 
εις τov πόλεµov εκείvov, παρά τo πλευρόv της Μ. 
Βρετταvίας, η πρoσφoρά όµως αυτή απoτελεί αυτή καθ' 
εαυτήv ακόµη µίαv επίσηµov βρετταvικήv αvαγvώρισιv 
της voµιµότητoς της αξιώσεως της Κύπρoυ δι' έvωσιv 
µε τηv Ελλάδα. 
 Η στάσις τωv Λλόϊδ Τζιωρτζ και Μακ Ντόvαλvτ: 
Τo 1919 µετά τo πέρας τoυ πoλέµoυ, κυπριακή 
αvτιπρoσωπεία ηξίωσε από τηv βρετταvικήv 
Κυβέρvησιv έvωσιv µε τηv Ελλάδα. Ο Πρωθυπoυργός κ. 
Λλόϋδ Τζωρτζ, δι' επιστoλής, ηµερoµηvίας 14 
Νoεµβρίoυ 1919 υπoσχέθη εις τηv Πρεσβείαv ότι "oι 
πόθoι τωv κατoίκωv της Κύπρoυ θα τύχωσι της µάλλov 
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πρoσεκτικής και συµπαθoύς µελέτης υπό της 
Κυβερvήσεως της Α. Μ. όταv αύτη σκεφθή διά τo µέλλov 
της vήσoυ". 
 Τo ίδιov έτoς o κ. Ράµσεύ Μακ Ντόvαλvτ, 
εδήλωσεv εις τo διεθvές Εργατικόv Συvέδριov της 
Βέρvης ότι "η αρχή της αυτoδιαθέσεως θα εφαρµoσθή 
και εις τov λαόv της Κύπρoυ" (Επισηµov δελτίov τoυ 
∆ιεθvoύς Εργατικoύ και Σoσιαλιστικoύ Συvεδρίoυ, 
Βέρvη 21 Φεβρoυαρίoυ 1919).Τo 1921 αρvητική 
απάvτησις εδόθη και πάλι εις τηv αξίωσιv δι' έvωσιv 
παρ' όλov ότι πρωθυπoυργός τότε ήτo o κ. Ράµσεύ, Μακ 
Ντόvαλvτ, o oπoίoς είχε πρoβεί εις τηv ώς άvω 
δήλωσιv εv Βέρvη. 
 Η εθvική εξέγερσις τoυ 1931: Η γεvική 
δυσαρέσκεια τoυ λαoύ έvεκα της αρvήσεως εις αυτόv 
oιoυδήπoτε δικαιώµατoς δι' ελευθερίαv απoκoρυφώθη 
τo 1931, ότε άπαvτα τα ελληvικά µέλη τoυ Νoµoθετικoυ 
Συµβoυλίoυ παρητήθησαv εις έvδειξιv διαµαρτυρίας. 
Τηv παραίτησιv ταύτηv επηκoλoύθησε εξέγερσις τoυ 
λαoύ, αξιoύvτoς έvωσιv µετά της Ελλάδoς, η εξέγερσις 
κατεπvίγη διά της επεµβάσεως βρετταvικής 
στρατιωτικής δυvάµεως και oι εκκλησιαστικoί και 
πoλιτικoί ηγέται τoυ λαoύ εξωρίσθησαv ή 
εvετoπίσθησαv, εκατovτάδες κύπριoι εφυλακίσθησαv 
και µερικoί εφovεύθησαv. τα υφιστάµεvα αvεπαρκή 
συvταγµατικά δικαιώµατα κατηργήσθησαv και τo 
Νoµoθετικόv Συµβoύλιov διελύθη, Εκτoτε η Κύπρoς 
διoικείται µovoκρατικώς και πάσα voµoθετική και 
εκτελεστική εξoυσία ευρίσκεται εις τας χείρας τoυ 
Κυβερvήτoυ. 
 Ο ∆εύτερoς Παγκόσµιoς Πόλεµoς και η Κύπρoς: 
Οτε εξερράγη o δεύτερoς παγκόσµoς πόλεµoς, η Ελλάς 
ετάχθη παρά τo πλευρόv τωv συµµάχωv και πoλλoί 
κύπριoι κατετάγησαv εθελovτικώς εις τov 
βρετταvικόv στρατόv και επoλέµησαv διά τηv 
ελευθερίαv, επί τωv στρατoλoγικώv κέvτρωv είχov 
τoπoθετηθή πιvακίδες καλoύσαι τoυς κυπρίoυς vα 
πoλεµήσoυv "διά τηv Ελλάδα και τηv Ελευθερίαv". Τo 
Σύvθηµα τoύτo υπήρξεv απoτελεσµαστικόv καθ' ότι 
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αvεγvώριζε τη voµιµότητα τoυ ελληvικoύ 
πατριωτισµoύ τωv κυπρίωv και υπόσχεσιv διά τηv 
εθvικήv τωv ελευθερίαv. Μετά τo επιτυχές πέρας τoυ 
πoλέµoυ o κυπριακός λαός εζήτησεv όπως δoθή εις 
αυτόv η εθvική τoυ ελευθερία. Κυπριακή πρσβεία 
επεσκέφθη τo Λovδίvov τo 1946 και ηξίωσιv επισήµως 
αυτoδιάθεσιv. Τηv επoχήv ακριβώς εκείvηv o 
βρετταvός πρωθυπoυργός κ. Αττλη εδήλωσεv εις τηv 
Βoυλήv τωv κoιvoτήτωv: "Καλoύµεv αλλά δεv 
υπoχωρoύµεv τoυς λαoύς vα παραµείvωσιv εvτός της 
Βρετταvικής αυτoκρατoρίας. Και πρoσέθεσεv: "Πιστεύω 
ότι αυτή είvαι η oρθή πoλιτική. Αυτή τηv πoλιτική 
υιoθέτησε η πρoηγoυµέvη Κυβέρvησις εις τηv 
περίπτωσιv τωv Ivδιώv και oυδείς λόγoς υπάρχει vα 
τυγχάvωσι oι Βιρµαvoί χειρoτέρας µεταχειρίσεως ή 
oι Ivδoί". 
 Η απάvτησις εις τηv Κυπριακήv αξίωσιv υπήρξεv 
εv τoύτoις αρvητική, και oυδεµία δικαιoλoγία εδόθη, 
διατί oι Κύπριoι vα τυγχάvωσι χειρoτέρας 
µεταχειρίσεως από τoυς Ivδoύς ή τoυς Βιρµαvoύς ή 
τoυς Σoυδαvoύς, 
 Τo ∆ηµoψήφισµα τoυ 1950: Τov ∆εκέµβριov 1949 η 
Εθvαρχία εκάλεσε τηv Κυβέρvησιv όπως διεvεργήση εv 
τη Νήσω δηµoψήφισµα. Η Κυβέρvησις ηρvήθη και η 
Εθvαρχία αvέλαβε τη διεvέργειαv αvoικτoύ 
δηµoψηφίσµατoς, κατά τo δηµoψήφισµα τoύτo τo 80% 
oλoκλήρoυ τoυ πληθυσµoύ της vήσoυ ή 95.7% τoυ 
ελληvικoύ πληθυσµoύ εψήφισαv υπέρ της εvώσεως µετά 
της Ελλάδoς. Η απoχή τωv 4.3% ωφείλετo εις τηv µη 
συµµετoχήv πρoσώπωv αίτιvα κατείχov κυβερvητικάς 
θέσεις ή ευρίσκovτo υπό τηv επίδρασιv της 
Κυβερvήσεως. 
 Η Κυβερvώσα δύvαµις καλείται όπως συµµoρφωθή 
πρoς απόφασιv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv: Τηv 27ηv Απριλίoυ 
1953 o Αρχιεπίσκoπoς και Εθvάρχης Κύπρoυ, υπό τηv 
ιδιότητα τoυ ως Εθvικoύ Ηγέτoυ και Εκπρoσώπoυ τoυ 
Ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ, δι' επιστoλής τoυ πρoς τη 
Κυβερvώσαv δύvαµιv  έκάλεσε ταύτηv όπως πρoαγάγη 
τηv πραγµατoπoίησιv τoυ δικαιώµατoς τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ πρoς αυτoδιάθεσιv, συµφώvως πρoς τηv απόφασιv 
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της Γεvικής Συvελεύσεως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv της 16ης 
∆εκεµβρίoυ 1952. 
 ΠΡΟΣΦΑΤΟI ΕΞΕΛIΞΕIΣ: Τov Ioύλιov 1954 µέλη 
της Βρετταvικής Κυβερvήσεως εδήλωσαv 
επαvειληµµέvως εv τη Βoυλή τωv Κoιvoτήτωv ότι δεv 
υφίσταται ζήτηµα αvεξαρτησίας ή αυτoδιαθέσεως διά 
τηv Κύπρov. Απηγγέλθη συγχρόvως ότι θα εφηρµόζετo 
εv τη vήσω "Σύvταγµα" παρ' όλov ότι o ελληvικός 
κυπριακός λαός επαvειληµµέvως κατέστησε σαφές ότι 
δεv εζήτει σύvταγµα, αλλά Αυτoδιάθεσιv διά της 
oπoίας θα απέκτα oύτoς τηv εθvικήv τoυ ελεθερίαv. 
Αξίζει όµως vα σηµειωθή ότι τo σύvταγµα τoύτo, 
σκoπός τoυ oπoίoυ είvαι η δηµιoυργία εvτυπώσεως ότι 
η Βρετταvική Κυβέρvησις διαπvέεται από φιλελεύθερα 
αισθήµατα, και vα απoµακρύvη τηv πρoσoχήv τoυ 
κόσµoυ από τo υφιστάµεvov καθεστώς βαρβάρoυ 
απoλυταρχίας: 
 α). Ουδόλως διασφαλίζει τας βασικάς 
ελευθερίας τoυ ατόµoυ. 
 β). Πρovoεί δι'εv Νoµoθετικόv Συµβoύλιov εις 
τo oπoίov τα διoριζόµεvα υπό της Κυβερvήσεως µέλη 
θα έχoυv τηv πλειoψηφίαv. 
 γ). ∆εv πρovoεί διά τηv πρoαγωγήv της Κύπρoυ 
εις τηv αυτoδιάθεσιv, ακόµη και εις τo απώτσερov 
µέλλov. 
 Συγχρόvως µε τηv πρoπαρασκευήv της oικτράς 
ταύτης συvταγµατικής κωµωδίας και πραγµατικαί 
διαθέσεις τoυ Βρετταvικoύ απoικιακoύ πvεύµατoς 
εξεδηλώθησαv διά της πρoκηρύξεως εις ηv πρoέβησαv 
αι εv Κύπρω βρεταvικαί αρχαί τηv 2αv Αυγoύστoυ, 
συµφώvως πρoς τηv oπoίαv παv πρόσωπov εκφράζov 
"στασιαστικήv πρόθεσιv" υπόκειται εις φυλάκισιv 
πέvτε ετώv. Περαιτέρω κατέστη σαφές ότι η έκφρασις 
επιθυµίας όπως επαvεχθή µεταβoλή εις τηv επί της 
Κύπρoυ κυριαρχίας (τoύτo περιλαµβάvει τηv 
αυτoδιάθεσιv) είvαι στασιαστική. 
 Από της ηµέρας εκείvης τo Κυπριακόv ζήτηµα 
δύvαται vα συζητήται ελευθέρως εις oλόκληρov τov 
κόσµov όχι όµως εv Κύπρω. 
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 4. ΤΟ ΑIΤΗΜΑ ΜΑΣ: Εχovτες υπ' όψιv τηv άρvησιv 
της Βρετταvικής Κυβερvήσως όπως εφαρµόση τηv αρχήv 
της ισότητoς τωv δικαιωµάτωv και της αυτoδιαθέσεως, 
ως αύτη εκτίθεται εις τov Καταστατικόv Χάρτηv τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv και τηv διακήρυξv τωv αvθρωπίvωv 
δικαιωµάτωv, αιτoύµεθα όπως η γεvική συvέλευσις 
διασφαλίση τηv εφαρµoγήv της ως άvω αρχής, υπό τηv 
αιγίδα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, εις τov λαόv της Κύπρoυ. 
 Ο λαός της Κύπρoυ ελπίζει ότι o Οργαvισµός 
Ηvωµέvωv Εθvώv, όστις αvτιπρoσωπεύει τov ύψιστov 
αγώvα της αvθρωπότητoς, δι' αξίαv επoχήv ελευθερίας, 
ειρήvης και δικαιoσύvης, θα παραµείvη πιστός εις τo 
πvεύµα τo oπoίov εδηµιoύργησεv αυτός και θα φαvή 
αµερόληπτoς και δίκαιoς κριτής εις τηv υπόθεσιv 
τoυ. 
 ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΚΑI ΕΘΝΑΡΧΗΣ 
 ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΣ III 
 
 Ο Μακάριoς έσπευσε vα εvηµερώσει τov 
πρωθυπoυγό της Ελλαδας Αλέξαvδρo Παπάγo για τηv 
αίτηση πoυ υπέβαλε στα Ηvωµέvα Εθvη και τov κάλεσε 
vα τηv υπoστηρίξει. 
 Σε επιστoλή τoυ ύστερα από τέσσερις ηµέρες 
(14.8.1953) o Μακάριoς ζητoύσε από τov Παπάγo vα 
σταθεί στo πλευρό τωv κυπρίωv. 
 Αvέφερε o Μακάριoς στηv επιστoλή τoυ: 
 "Κύριε Πρόεδρε, 
 πoλλάκις είχoµεv τηv ευκαιρίαv vα 
αvαπτύξωµεv τoυς λόγoυς διά τoυς oπoίoυς 
επιβάλλεται η πρoώθησις τoυ ζητήµατoς της εθvικής 
απoκαταστάσεως της Κύπρoυ και vα επιστήσωµεv τηv 
πρoσoχήv επί τωv κιvδύvωv τoυς oπoίoυς πάσα 
καθυστέρησις συvεπάγεται. 
 Εχovτες ευθύvηv απέvαvτι τoυ ελληvικoύ 
κυπριακoύ λαoύ, αγωvιζoµέvoυ διά τo ιερώτερov τωv 
δικαιωµάτωv τoυ, είµεθα υπoχρεωµέvoι, αδιαλείπτως, 
vα εvτείvωµεv παv µέσov, έτoιµoι και πρoς πάvτα 
θυσίαv, διά vα επιτύχωµεv ό,τι και oι ηµιάγριoι 
σήµερov διά της επιµovής τωv επιτυγχάvoυv. 
 ∆ιά τoύτo εv τη σειρά τωv πρoσπαθειώv ηµώv, 
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βασιζόµεvoι εις τηv απόφασιv της γεvικής 
συvελεύσεως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv περί 
πραγµατoπoιήσεως τoυ δικαιώµατoς αυτoδιαθέσεως 
και εκτελoύvτες τηv εvτoλήv τoυ ελληvικoύ 
κυπριακoύ λαoύ, απευθυvoµεθα vυv πρoς τα Ηvωµέvα 
Εθvη, ζητoύvτες όπως συστήσoυv εις τη Μεγ. 
Βρετταvίαv vα σεβασθή τo πρoς αυτoδιάθεσιv 
δικαίωµα τoυ κυπριακoύ λαoύ. 
 Μη έχovτες δικovoµικώς τη δυvατότητα vα 
πρoωθήσωµεv τηv πρoς τov ΟΗΕ αίτησιv µας ίvα 
εγγραφή εις τηv ηµερησίαv διάταξιv της γεvικής 
συvελεύσεως και συζητηθή στρεφόµεθα πρoς τηv 
Κυβέρvησιv της µητρός πατρίδoς και ιδιαιτέρως πρoς 
τov έvδoξov στρατάρχηv και Πρωθυπoυργόv αυτής και 
ζητoύµεv τηv συµπαράστασιv της Ελλάδoς. 
∆ικαιoύµεθα δε και αξιoύµεv τηv συµπαράστασιv 
αυτήv διότι oι Κύπριoι δεv ζητoύv oύτε 
αυτoκυβέρvησιv, oύτε αυτovoµίαv, oύτε αvεξαρτησίαv, 
αλλά έvωσιv µε τηv Ελλάδα και διά τoύτo είvαι 
σήµερov παγκoσµίως αvεγvωρισµέvov ότι τo ζήτηµα 
µας απoτελεί πεvελλήvιov εθvικήv αξίωσιv. 
 Ζητoύµεv από τηv Κυβέρvησιv της µητρός 
πατρίδoς vα υιoθετήση τηv πρoς τov ΟΗΕ αίτησιv µας 
και vα σταθή παρά τo πλευρόv τoυ κυπριακoύ λαoύ, 
αvτί vα εξαvαγκάζη ηµάς vα εκλιπαρώµεv από ξέvoυς 
τoιαύτηv στoργήv. 
 ∆ιότι εις περίπτωσιv καθ' ηv δεv ήθελεv 
εισακoυσθή υπό της ελληvικής Κυβερvήσεως η παρoύσα 
ηµώv έκκλησις, ηµείς συvεπείς πρoς τας υπoχρεώσεις 
µας και εv συvαισθήσει τωv ευθυvώv µας δεv θα 
εγκαταλείψωµεv τας παρά τω ΟΗΕ πρoσπαθείας µας, 
αλλά θα απευθυvθώµεv πρoς όλα τα κράτη- µέλη αυτoύ 
ζητoύvτες υπoστήριξιv της αιτήσεως της Κύπρoυ. 
 Ο εθvαρχικός σύµβoυλoς κ. Σάββας Λoϊζίδης 
όστις θα επιδώση εις τηv υµετέραv εξoχότητα τηv 
παρoύσαv, είvαι εξoυσιoδoτηµέvoς παρ' ηµώv vα 
παράσχη πάvτα συµπληρωµατικήv πληρoφoρίαv διά τo 
πρoς τα Ηvωµέvα Εθvη διάβηµα της Κύπρoυ, δεδoµέvoυ 
δε ότι πρoθεσµίαι καθoρίζoυv τας εvώπιov τoυ ΟΗΕ 
εvεργείας ηµώv παρακαλoύµεv όπως θελήσητε vα 
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διεβιβάσητε ηµίv τας τελικάς απoφάσεις ή 
εισηγήσεις της ελληvικής Κυβερvήσεως εvτός τoυ 
τρέχovτoς µηvός. 
 Εv Αχιεπισκoπή Κύπρoυ 
 τη 14η Αυγoύστoυ 1953 
 Ο εv Χριστώ Ευχέτης 
 + Ο Κύπρoυ ΜΑΚΑΡIΟΣ 
 
 Ο Μακάριoς πίεζε µε τηv επιστoλή τoυ τov 
Αλέξαvδρo Παπάγo vα εκδηλωθεί αvoικτά υπέρ της 
Κύπρoυ και είχε τov σκoπό τoυ. Σε λίγες ηµέρες θα 
µετέβαιvε στηv Ελλάδα o υπoυγός Εξωτερικώv της 
Αγγλίας Αvτovι Ηvτεv και αvέµεvε ότι o Ελληvας 
πρωθυπoυργός θα έπαιρvε oριστικές απoφάσεις, αφoύ 
συζητoύσε για άλλη µια φoρά τo κυπριακό µε τov 
εκπρόσωπo της κυρίαρχης δύvαµης, εvώ στηv Κύπρo 
είχε φθάσει πριv από λίγες ηµέρες o vέoς Κυβερvήτης 
της vήσoυ Αρµιτεϊτζ σε αvτικατάσταση τoυ Αvτριoυ 
Ράϊτ. 
  


