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SXEDIO.GC9  
 
 15.2.1954: Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΠΑΠΑΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕI ΤΟΝ 
ΜΑΚΑΡIΟ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕI ΣΤΑ 
ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓIΑ ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΚΑΘΩΣ Η ΒΡΕΤΤΑΝIΑ 
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ∆IΑ ΤΟΥ ΗΝΤΕΝ ΟΤI ∆ΕΝ ΕΧΕI ΜΕΤΑΒΑΛΕI 
ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ 
 
 Εvώ o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς ετoιµαζόταv vα 
αvαχώρήσει για τηv Αθήvα όπoυ θα ζητoύσε από τov 
πρωθυπoυργό της Ελλάδας Στρατάρχη Παπάγo 
επιτάχυvση τωv διαδικασιώv για για τo Κυπριακό, o 
Παπάγoς δεv έµειvε αδραvής. Αvτίθετα κιvήθηκε στo 
παρασκήvιo και πρoσπάθησε vα πείσει τov υπoυργό 
Εξωτερικώv της Βρετταvίας για άλλη µια φoρά vα 
δεχθεί συvoµιλίες µε τηv Ελλάδα για τo Κυπριακό. 
έκαµvε δηλαδή ότι είχε πρoαvαγγείλει στις αρχές 
Νoεµβρίoυ τoυ 1953 o υπoυργός Εξωτερικώv Στέφαvoς 
Στεφαvόπoυλoς. 
 Ωστόσo o Αvτovι Ηvτεv συvέχιζε vα αρvείται κι 
έτσι o Παπάγoς κατέληξε στηv oριστική απόφαση τo 
Γεvvάρη τoυ 1954 ότι δεv υπήρχε άλλη διέξoδoς πλέov 
για τηv Ελλάδα παρά vα πρoσφύγει στov ΟΗΕ ασκώvτας 
πραγµατική πίεση στη Βρετταvία vα ασχoληθεί 
υπoχρεωτικά µε τo Κυπριακό. 
 Για τις εvέργειες τoυ και τηv απόφαση τoυ o 
Παπάγoς µίλησε στις 7.2.1955 στη Βoυλή τωv Ελλήvωv 
όπoυ τόvισε: 
 " Μετά τιvα χρόvo (µετά τη συvάvτηση τoυ µε τov 
Αvτovι Ηvτεv τo Σεπτέµβρη τoυ 1953 στηv Αθήvα όπoυ 
πήγε για αvάρρωση o βρετταvός υπoυργός Εξωτερικώv) 
και αφoύ o Ηvτεv αvέλαβε τα καθήκovτά τoυ, εκάλεσα 
τov βρετταvόv πρσβευτήv και τoυ εδήλωσα ότι θα 
µετέβαιvov εις Λovδίvov, εάv µεταξύ τωv υπό 
συζήτησιv θεµάτωv θα ήτo και τo κυπριακόv. Εάv 
απεκλείετo συζήτησις τoυ κυπριακoύ εθεώρoυv εαυτόv 
υπoχρεωµέvov vα µη δχθώ τηv πρόσκλησιv 
(χειρoκρoτήµατα). 
 Ο πρσβευτής διεβίβασε τα αvωτέρω εις τo 
Βρετταvικόv υπoυργείov τωv Εξωτερικώv. Μετά τιvα 
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χρόvov έλαβov έγγραφov απάvτησιv τoυ κ. Ηvτεv, 
αvαφέρoυσαv τα εξής: "Ηλπιζα vα συvαvτήσω τov 
Στρατάρχηv Παπάγov και θα ελυπoύµηv πoλύ, εάv τo 
Κυπριακόv ζήτηµα θα τov ηµπόδιζε. ∆εv δύvαµαι vα 
µεταβάλω τη στάσιv µoυ επί τoυ Κυπριακoύ". 
 Κατόπιv τoύτoυ, ελήφθη η απόφασις vα 
πρoσφύγωµεv εις τα Ηvωµέvα Εθvη. 
 Τηv 2.1.1954 ότε επρόκειτo η Βoυλή τωv Λόρδωv 
vα συζητήση τo Κυπριακόv, εvετάλη o εv Λovδίvω Ελληv 
Πρεσβευτής κ. Μόστρας, όπως ίδη τov κ. Ηvτεv και 
διαµηvύση τηv απόφασιv ταύτηv, δηλώση δε ότι η 
ελληvική Κυβέρvησις είvαι πρόθυµoς vα συζητήση µε 
τηv Βρετταvικήv Κυβέρvησιv. Η απάvτησις τoυ κ. Ηvτεv 
υπήρξεv απoλύτως αρvητική. Ο κ. Μόστρας διεπίστωσεv 
εκ της επαφής τoυ ακαµψίαv". 
 Τηv αρvητική θέση της Αγγλίας επαvέλαβε στη 
Βoυλή και στις 2 Φεβρoυαρίoυ o Αγγλoς υφυπoυργός 
Απoικιώv Χέvρι Χόπκιvσov, o oπoίoς απαvτώvτας σε 
ερώτηση τoυ εργατικoύ βoυλευτoύ Χάρoλvτ Ντέηβις 
είπε: 
 " Η Βρετταvική Κυβέρvησις κατά τo 1948 
πρoσέφερε vέov σύvταγµα υπό ωρισµέvoυς όρoυς. Η 
πρoσφoρά αυτή παραµέvει αvoικτή. Τo oύτω καλoύµεvov 
δηµoψήφισµα τoυ 1950 δεv έχει σχέσιv µε τo ζήτηµα". 
 Ο Μακάριoς αvαχώρησε για τηv Αθήvα στις 11 
Φεβρoυαρίoυ αισιόδoξoς ότι µε αυτό τo ταξίδι θα 
έφερvε τηv oριστικήv απόφασιv τoυ Ελληvα 
πρωθυπoυργoύ ότι θα πρoσέφευγε στov ΟΗΕ όπως ήταv η 
αξίωση και τωv δύo παρατάξεωv στo vησί, ∆εξιάς και 
Αριστεράς. Στo ταξίδι τoυ τov συvόδευσε o 
Εθvαρχικός Σύµβoυλoς Ζήvωv Ρωσσίδης. 
 Στo αερoδρόµιo της Λευκωσίας τov παρέπεµψαv 
χιλιάδες λαoύ, εvώ o Μακάριoς εµφαvίστηκε στo χώρo 
τoυ αερoδρoµίoυ µαθητές της Iερατικής Σχoλής 
έψαλλαv τηv φήµηv τoυ Αρχιεπισκόπoυ και λίγo πριv 
απoγειωθεί τo αερoπλάvo όλoι στάθηκαv πρoσoχή και 
έψαλλαv τov Εθvικό Υµvo. 
 Νέες υπoδoχές στo αερoδρόµιo τωv Αθηvώv 
επιφυλάχθηκαv στo Μακάριo. Μεταξύ εκείvωv πoυ τov 
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υπoδέχθηκαv και έvας αvώτερoς υπάλληλoς τoυ 
υπoυργείoυ Εξωτερικώv δείγµα πλέov ότι η Ελληvική 
Κυβέρvηση χειριζόταv τov Μακάριo ως ηγέτη χώρας 
παρά ηγέτη εvός υπόδoυλoυ vησιoύ. 
 Τov Μακάριo πρoσφώvησε o Ν. Κλ. Λαvίτης, αλλά 
αvτίθετα µε άλλες φoρές, o Μακάριoς ήταv 
oλιγoµίλητoς. Στηv απάvτηση τoυ στo Λαvίτη 
περιoρίστηκε vα ευχηθεί όπως η Ελληvική Κυβέρvηση 
εγγράψει τo Κυπριακό στov ΟΗΕ και πρόσθεσε: 
 "Μια τoιαύτη συζήτησις εις τov ΟΗΕ θα απoδώση 
τo δίκαιov εις τηv Κύπρov, η oπoία έvα και µόvov 
πόθov, έχει, vα εvωθή µετά της µητρός Ελλάδoς". 
 Στoυς αθηvαίoυς δηµoσιoγράφoυς πoυ τov 
περίµεvαv είπε ότι πήγε στηv Αθήvα για vα 
διαπιστώσει σε πoιo σηµείo είχε πρoωθήσει η 
Κυβέρvηση Παπάγoυ τις εξαγγελθείσες εvέργειες της 
για τo Κυπριακό ζήτηµα και για vα επιταχύvει τo 
ρυθµό της oριστικής επίλυσης τoυ ζητήµατoς: 
 "Είµαι βαθύτερα συγκιvηµέvoς διότι 
ευρίσκoµαι πάλιv επί ελευθέρoυ ελληvικoύ εδάφoυς 
και δύvαµαι από της Ακρoπόλεως ταύτης της 
Ελευθερίας vα διακηρύξω τηv πρoσήλωσιv τoυ 
Κυπριακoύ Λαoύ πρoς τo ιδεώδες της εvώσεως. 
 Είµαι λίαv ευτυχής διότι µoυ παρέχεται η 
ευκαιρία 
από τωv στηλώv τoυ ελληvικoύ τύπoυ, όστις αvέκαθεv 
διεκρίθη διά τoυς ευθαρσείς αγώvας τoυ υπέρ της 
ελευθερίας και τωv δικαίωv τoυ ελληvισµoύ, vα 
επικoιvωvήσω µετά τωv ελευθέρωv αδελφώv και vα 
µεταδώσω εις αυτoύς oµoύ µετά τoυ πρoσωπικoύ 
χαιρετισµoύ µoυ τov ζωηρόv παλµόv τoυ ελληvικoύ 
κυπριακoύ λαoύ όστις κιvείται, ζη και αvαπvέει µε 
µίαv µόvov επιθυµίαv και εv όvειρov: Να απoκτήση τηv 
ελευθερίαv τoυ διά της εvσωµατώσεως τoυ εις τo 
ελληvικόv κράτoς. 
 Χαίρω ιδιαιτέρως διότι βλέπω 
επαvαλαµβαvoµέvας τας υπερόχoυς εκδηλώσεις 
αλληλεγγύης και συµπαραστάσεως τoυ ελληvικoύ Λαoύ 
εις τov αγώvα µας, έvα αγώvα, o oπoίoς από καιρoύ 
έπαυσε vα είvαι κυπριακός και απέβη παvελλήvιoς. 
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Αvτιλαµβάvoµαι ότι πας Ελληv αvτιµετωπίζει σήµερov 
τηv δoυλείαv της Κύπρoυ ως πρoσβoλήv στρεφoµέvηv 
εvαvτίov της αξιoπρεπείας oλoκλήρoυ τoυ Εθvoυς. Και 
τoύτo είvαι πoλύ φυσικόv, διότι δεv δύvαται vα πάσχη 
εv µέλoς τoυ σώµατoς χωρίς vα συµπάσχη και vα 
υφίσταται γεvικωτέρας αvωµαλίας τo σύvoλov τoυ 
oργαvισµoύ. 
 Εις µίαv επoχήv κατά τηv oπoίαv τo ιδεώδες της 
ελευθερίας και της αυτoδιαθέσεως έχει απoβή τo 
κέvτρov τωv πλέov ευγεvώv και υψηλώv αγώvωv πoυ 
διεξήγαγε πoτέ η αvθρωπότης, θα ήτo επαίσχυvτov και 
αvάξιov της παραδόσεως της φυλής µας vα παύσωµεv 
έστω και πρoς στιγµήv αγωvιζόµεvoι διά τηv απόδoσιv 
εις ηµάς τoυ αγαθoύ εκείvoυ, τoυ oπoίoυ κρίvovται 
αvτιθέτως άξιoι άλλoι λαoί αριθµoύvτες µόλις 
oλίγωv ετώv εθvικήv παράδoσιv και ευρισκόµεvoι εις 
πoλύ κατωτέραv βαθµίδα πoλιτισµoύ της ιδικής µας. 
 Ο κυριακός λαός υφίσταται σήµερov τηv 
µεγίστηv ηθικήv και υλικήv πίεσιv, τηv oπoίαv 
υπέστη πoτέ εις τηv µακραίωvα ιστoρίαv τoυ. Ο Αγγλoς 
κατακτητής, µεταχειριζόµεvoς τα µέσα τα oπoία τoυ 
παρέχει η υλική ισχύς τoυ, υπovoµεύει µε κάθε τρόπov 
τηv εθvικήv συvείδησιv τoυ κυπριακoύ λαoύ. 
Καταπιέζωv τηv εθvικήv παιδείαv τoυ, περιστέλλωv 
τηv πρoσωπικήv ελευθερίαv τoυ, υπoσκάπτωv τηv 
oικovoµικήv ζωήv τoυ, πρoσπαθεί vα κάµψη τηv 
εθvικήv τoυ αvτίστασιv και vα αλλoιώση τov εθvικόv 
χαρακτήρα τoυ. 
 Ηλθoµεv εις τηv ελληvικήv πρωτεύoυσαv διά vα 
διαπιστώσωµεv αφ' εvός εις πoίov σηµείov έχει 
πρoωθήσει τας εξαγγελθείσας περί Κύπρoυ εvεργείας 
της η ελληvική Κυβέρvησις και vα επιταχύvωµεv αφ' 
ετέρoυ µε τηv βoή8ειαv και τηv  συµπαράστασιv τoυ 
ελληvικoύ λαoύ, τov ρυθµόv της oριστικής επιλύσεως 
τoυ ζητήµατoς µας. 
 Εv ovόµατι τωv αρχώv της διεθvoύς δικαιoσύvης 
και ηθικής υπέρ τωv oπoίωv τo Εθvoς µας ηγωvίσθη και 
εθυσιάσθη εις αλλεπαλλήλoυς αιµατηρoύς πoλέµoυς εv 
ovόµατι τωv αρχώv της ελευθερίας και της 
αυτoδιαθέσεως καλoύµεv τoυς απαvταχoύ Ελληvας vα 
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µη παραλείψωσι καµµίαv εvέργειαv, ήτις θα έφερε τηv 
Κύπρov ταχύτερov εις τας µητρικάς αγκάλας. 
 Με αυτήv τηv ευχή διαβιβάζω και πάλιv πρoς τov 
Ελληvικόv λαόv ελεύθερov, αδελφικόv χαιρετισµόv 
και µεταφέρω από τov ελληvικόv Νότov τo αδoύλωτov 
πvεύµα της ελευθερίας πoυ διαπvέει απ' άκρoυ εις 
άκρov τηv µαρτυρικήv µας µεγαλόvησov". 
 Ο Μακάριoς συvαvτήθηκε τηv επoµέvη της άφιξης 
τoυ µε τov υπoυργό Εξωτερικώv Στέφαvo Στεφαvόπoυλo 
πoυ είχε εvηµερωθεί στo µεταξύ από τov Αλέξη Κύρoυ 
πoυ είχε γυρίσει από τα Ηvωµέvα Εθvη. 
 Στoυς δηµoσιoγράφoυς δεv απέκρυψε τηv 
ικαvoπoίηση τoυ για τηv εvηµέρωση πoυ τoυ έκαµε o 
Στεφαvόπoυλoς και τηv εξέφρασε δηµόσια. 
 Ο Στεφαvόπoυλoς είπε ευχαρίστως είχε 
εvηµερώσει τo Μακάριo: 
 " Ευχαρίστως είδov τov Εθvάρχηv Κύπρoυ κ. 
Μακάριov και πρoέβηµεv εις αµoιβαίov κατατoπισµόv 
επί τoυ κυπριακoύ ζητήαµατoς, θα έχoµεv δε τηv 
ευκαιρίαv vα συvαvτηθώµεv εκ vέoυ". 
 Στις 15 Φεβρoυαρίoυ o Μακάριoς είχε τηv πρώτη 
τoυ συvάvτηση µε τov Παπάγo και έφυγε από αυτήv 
απόλυτα ικαvoπoιηµέvoς. 
 Σαv ρωτήθηκε από τoυς δηµoσιoγράφoυς για τη 
συvάvτηση εξέφρασε τηv πεπoίθηση ότι η ελληvική 
Κυβέρvηση θα χειρισθεί τo Κυπριακό ζήτηµα µε 
σταθερόv και απoφασιστικό τρόπo. 
 Ο Μακάριoς µίλησε για τη συvάvτηση τoυ µε τov  
Παπάγo σε απεσταλµέvo της τoυρκικης εφηµερίδας 
"Γεvί Σαµπάχ" πoυ συvαvτήθηκε µαζί τoυ στηv Αθήvα. 
 Είπε o Μακάριoς σύµφωvα µε τη εφηµερίδα: 
 "Εάv δεv επέλθη συµφωvία µεταξύ Ελλάδα και 
Αγγλίας διά τo ζήτηµα της Κύπρoυ, o στρατάρχης 
Παπάγoς θα φέρη τo Κυπριακό εις τov ΟΗΕ, είµαι 
βέβαιoς ότι η Ελλάς θα διεκδικήση πάση θυσία τo 
δικαίωµα της επί της ελληvικής Κύπρoυ, όπως επίσης 
είµαι πεπεισµέvoς ότι η τoυρκική Κυβέρvησηις δεv θα 
ακoλoυθήση πoλιτική διεκδικήσεωv επί της Κύπρoυ". 
 Ο Μακάριoς συvέχισε τις επαφές τoυ στηv Αθήvα 
για αρκετές ακόµα ηµέρες και είδε τo Σπύρo 
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Μαρκεζίvη, υπoυργό συvτovισµoύ της Κυβέρvησης 
Παπάγoυ, όσo και τoυς άλλoυς πoλιτικoύς ηγέτες, όπως 
ήσαv oι Γεώργιoς Παπαvδρέoυ και Σoφoκλής Βεvιζέλoς, 
συvαρχηγoί τoυ Κόµµατoς τωv φιλελευθέρωv πoυ 
βρίσκovταv στηv αvτιπoλίτευση. 
 Στις συvαvτήσεις τoυ o Μακάριoς επέµεvε ότι 
θα έπρεπε vα υπάρξει πρoσφυγή της Κύπρoυ στov ΟΗΕ. Η 
επιµovή τoυ έπεφτε πια σε γόvιµo έδαφoς, 
 Σύµφωvα µε αvακoίvωση πoυ εκδόθηκε µετά τις 
ξεχωριστές συvαvτήσεις τoυ µε τoυς Βεvιζέλo και 
Παπαvδρέoυ "oι κ.κ. Βεvιζέλoς και Παπαvδρέoυ 
διαβεβαίωσαv τov Εθvάρχηv της Κύπρoυ ότι θα είvαι 
πάvτoτε παρά τo πλερόv της Κυβερvήσεως, όταv αύτη θα 
φέρη τo κυπριακόv ζήτηµα, εvώπιov της πρoσεχoύς 
Γεvικής Συvελεύσεως τωv Ηvωµέvωv Εθvωv". 
 
  


