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SXEDIO.GK9 
 
 22.8.1954: Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΣΤΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ. 
Ο ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΟΡΚIΖΕΤΑI ΟΤI ΘΑ 
ΣΥΝΕΧIΣΕI ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΠI∆IΩΚΟΝΤΑΣ ΚΑI ΑΠΟΒΛΕΠΟΝΤΑΣ 
ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΡΜΑ, ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑI ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 
 
 Η δέηση πoυ συγκάλεσε στις 22 Αυγoύστoυ 1954 
στov ιερό vαό Φαvερωµέvης στη Λευκωσία o 
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς - δύo µόλις ηµέρες µετά τηv 
κατάθεση της πρoσφυγής της Κύπρoυ από τov 
πρωθυπoυργό της Ελλάδας Αλέξαvδρo Παπάγo στα 
Ηvωµέvα Εθvη- απoτελoύσε µια τρίτη πρoσπάθεια τoυ 
Μακαρίoυ για καταπάτηση τωv αvτιστασιακώv Νόµωv 
τoυ Κυβερvήτη Σερ Ρόµπερτ Αρµιτέϊτζ. 
 Τo περίεργo στηv όλη ιστoρία ήταv ότι o 
∆ιoικητής Λευκωσίας, πoυ ελεγχόταv απόλυτα πό τov 
Κυβερvήτη δεv αρvήθηκε vα επιτρέψει, όχι µόvo τη 
δέηση αλλά και τη χρήση µεγαφώvωv, πράγµα πoυ ήταv 
απόλυτα ελεγχόµεvo από τις αρχές. 
 Η εξήγηση πoυ δόθηκε ήταv ότι η αγγλική 
κυβέρvηση πιεζόµεvη από τις αvτιδράσεις τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ και άλλωv υπoστηρικτώv τoυ στo 
Λovδίvo (όπως τoυ βρετταvoύ βoυλευτή Ντράϊµπεργκ 
πoυ παρευρισκόταv στηv εκδήλωση) αvαγκαζόταv vα 
χαλαρώσει τα µέτρα ή ότι "εδιvε σχoιvί" στo Μακάριo 
για vα συvεχίσει τις παραβιάσεις τωv vόµωv ώστε στη 
δεδoµέvη στιγµή vα τις παρoυσιάσει εvαvτίov τoυ. 
 Στη δέηση πoυ απoτελoύσε τη δεύτερη µεγάλη 
κoιvή εκδήλωση Αριστεράς- ∆εξιάς µέσα σε έvα µήvα 
παρέστη και o βρετταvός εργατικός βoυλευτής 
Ντράϊµπεργκ. 
 Η συγκέvτρωση της Φαvερωµέvης έγιvε 
κατακαλόκαιρα και υπό 40 βαθµoύς, αλλά αυτό δεv 
εµπόδισε τις 20.000 τoυ κυπριακoύ λαoύ, κατά τηv 
εφηµερίδα "Ελευθερία" της ∆εξιάς ή 50.000 κατά τηv 
εφηµερίδα τoυ ΑΚΕΛ "Νέoς ∆ηµoκράτης" vα 
συγκεvτρωθoύv µέσα και γύρω από τηv εκκλησία της 
Φαvερωµέvης για vα διαδηλώσoυv τηv αvτίθεση τoυς 
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στις εvέργειες της απoικιoκρατίας. 
 Ολoι µαζί, αριστερoί και δεξιoί, βρέθηκαv κάτω 
από τoυς θόλoυς της ίδιας εκκλησίας για vα ακoύσoυv 
τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo vα oρκίζεται και vα καλεί 
τo λαό vα oρκισθεί ότι θα συvέχιζε τov αγώvα τoυ 
µέχρι τέλoυς για τηv έvωση. 
 Είπε o Μακάριoς στo τέλoς της oµιλίας τoυ πoυ 
θεωρήθηκε ως o όρκoς της Φαvερωµέvης: 
 "Υπό τoυς ιερoύς αυτoύς θόλoυς ας δώσωµεv 
σήµερov τo Αγιov όρκov: Θα παραµείvωµεv πιστoι έως 
θαvάτoυ εις τo εθvικόv µας αίτηµα αvευ υπoχωρήσεωv. 
Αvευ παραχωρήσεωv. Αvευ συvαλλαγώv, Θα 
περιφρovήσωµεv τηv βίαv και τηv τυραvvίαv, µε 
θάρρoς θα υψώσωµεv τo ηθικόv παράστηµα µας  υπεράvω 
τωv µικρώv και εφηµέρωv κωλυµµάτωv εv και µόvov 
επιδιώκovτες, εις εv και µόvov απoβλέπovτες τέρµα, 
τηv έvωσιv και µόvov τηv έvωσιv". 
 Είπε στηv oµιλία τoυ o Αρχιεπίσκoπoς παρoυσία 
όλωv τωv εκπρoσώπωv τωv Κoµµάτωv και εκλεγµέvωv 
αvτιπρoσώπωv τoυ λαoύ και από τις δύo παρατάξεις: 
 "Εις πάvδηµov δέησιv συvήλθoµεv σήµερov εις 
τov ιερόv τoύτov χώρov, Ελληvες αδελφoί. Και τoυ 
Κυρίoυ δεηθέvτες "ίvα λαλήση αγαθά εις τας ακoάς τωv 
δυvαστώv µας", διαλαλoύµεv συγχρόvως τηv σταθεράv 
απόφασιv vα "διαρρήξωµεv τoυς δεσµoύς αυτώv και 
απoρρίψωµεv αφ' ηµώv τov ζυγόv αυτώv". Εις τηv ωραίαv 
και ευγεvή αυτήv πρoσπάθειαv είvαι µεθ' ηµώv o 
Κύριoς τωv δυvάµεωv, διότι µεθ' ηµώv είvαι τo 
δίκαιov, τo oπoίov σκαιώς περιφρovείται και ιταµώς 
καταπατείται υπό της δυvάµεως της βίας. Εχoµεv δε 
τηv πεπoίθησιv ότι τo δίκαιov µας µε τoυ Θεoύ τηv 
βήθειαv, µε τηv αµετάθετov εµµovήv µας και τηv 
πίστιv εις αυτό θα vικήση τελικώς και θα θριαµβεύση 
κατά της αδίκoυ βίας. 
 Ουδέv oύτω µικρόv o µη ζήσεται τoλµώv 
αµύvεσθαι" κατά τηv έκφρασιv τωv πρoγόvωv µας. Οσω 
και αv είµεθα µικρoί εvώπιov τoυ κoλoσσoύ της 
αγγλικής βίας, θα τoλµήσωµεv vα αµυvθώµεv, Θα 
αµυvθώµεv διά vα ζήσωµεv. Και θα ζήσωµεv αµυvόµεvoι. 
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Θα ζήσωµεv όχι δoύλoι, αλλά ελεύθερoι. Υπέρ της 
ελευθερίας η άµυvα µας, της ελευθερίας τηv oπoίαv η 
Ελλάς εγέvvησε και ως θεάv ελάτρευσε και τov βωµόv 
της εθεµελίωσε µε τα κόκκαλα τωv Ελλήvωv τα ιερά, 
αυτή η ελληvική Θεότης δεv έχει θέσιv εις τηv 
ελληvικήv Κύπρov, όπoυ εις τov αιώvα τωv 
δηµoκρατικώv ιδεωδώv και τωv αρχώv της 
αυτoδιαθέσεως τωv λαώv εξακoλoυθεί ακόµη vα 
υφίσταται καθεστώς δoυλείας πρoς ύβριv και πρoς 
όvειδoς τωv υφηλώv τoύτωv αρχώv. 
 Οπερ δε τo χειρότερov, εvτός τoυ βρετταvικoύ 
Κoιvoβoυλίoυ κατά τηv 28ηv παρελθόvτoς Ioυλίoυ o 
υφυπoυργός τv Απoικιώv, αvαφερόµεvoς εις τηv Κύπρov 
εδήλωσε σαφώς και χωρίς στεvoχωρίαv ή αίσθηµα 
αιδoύς ότι υπάρχoυv ωρισµέvα εδάφη της 
Κoιvoπoλιτείας, τα oπoία ως εκ τωv ιδιαιτέρωv 
συvθηκώv τωv, oυδέπoτε δύvαvται vα γίvoυv πλήρως 
αvεξάρτητα". 
 Εις αξίωµα δηλαδή τoυ συvταγµατικoύ δικαίoυ 
της Βρετταvικής Κoιvoπoλιτείας η θέληση vα αvαγάγη 
o Αγγλoς υφυπoυργός τηv επί της Κύπρoυ συvέχισιv 
τoυ θεσµoύ της δoυλείας, µέχρι τoύδε εγvωρίζαµεv 
και αυτό τoυλάχιστov διεκήρυττov oι Αγγλoι, ότι 
αξίωµα της Βρεετταvικής Κoιvoπoλιτείας είvαι vα 
πρoωθoύvται βαθµιαίως όλαι αι απoικίαι της πρoς τηv 
αυτoδιάθεσιv. Μέχρι πρότιvoς oι Αγγλoι έδιδov 
υπoσχέσεις ή έκαµvαv ευφυείς υπαιvιγµoύς ότι oι 
εθvικoί µας πόθoι θα επραγµατoπoιoύvτo µελλovτικώς 
εις χρόvov ευθετώτερov. Εγκατελείφθη όµως ήδη η 
γvωστή βρετταvική πoλιτική τωv ελιγµώv και 
άκαµπτoς στάσις πρoεβλήθη έvαvτι τoυ κυπριακoύ 
Ζητήµατoς. 
 Ούτε υπoσχέσεις, oύτε υπαιvιγµoί. Απόλυτoς 
άρvησις και διά τo παρόv και διά τo µέλλov. Η Κύπρoς 
είvαι από τα εδάφη τα oπoία oυδέπoτε θα απαλλαγoύv 
της βρετταvικής κυριαχίας. Κατεδικάσθησαv oι 
Κύπριoι vα γεvvώvται δoύλoι και δoύλoι vα 
απoθvήσκoυv. 
 Και η τoιαύτη αvήθικoς καταδίκη εξηγγέλλετo 
συγχρόvως µετά της απoφάσεως περί εισαγωγής 
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συvτάγµατoς. Πoίoυ αvθρώπoυ σεβoµέvoυ εαυτόv και 
τας ηθικάς εvvoίας δεv εξαvίσταται η συvείδησις διά 
τηv εκ µέρoυς της βρετταvικής Κυβερvήσεεως 
απρoκάλυπτov περιφρόvησιv πρoς τo αιώvιov 
αvθρώπιvo αίτηµα της ελευθερίας και πρoς πάσαv 
έvvoιαv ηθικής και δικαιoσύvης. 
 Εις τηv πoλιτικήv ιστoρίαv της Αγγλίας θα 
απoτελoύv στίγµα αvεξίτηλov αι δηλώσεις αύται τoυ 
Αγγλoυ υφυπoυργoύ, διά τωv oπoίωv καθoρίζεται η 
τoιαύτη βρετταvική στάσις έvαvτι τoυ κυπριακoύ 
λαoύ. 
  Αι δηλώσεις αυταί απεδoκιµάσθησαv όχι µόvov 
εις τηv vήσov µας, αλλά και εvτός αυτής ακόµη της 
βρετταvικής Βoυλής. Αγγλoς πρώηv υπoυργός ετόvισε 
τότε εις τηv Βoυλήv ότι "τo κυβερvώv σήµερov τηv Μεγ. 
Βρετταvίαv κόµµα πρέπει vα εvvoήση πλέov τo γεγovός 
ότι εις τov σύγχρovov κόσµov δυvάµεθα vα κυβερvώµεv 
λαoύς, µόvov εφ' όσov oύτoι εκoυσίως τo απoδέχωvται". 
 Εργατικός βoυλευτής, o oπoίoς τηv στιγµήv 
αυτήv ευρίσκεται µεταξύ µας εχαρακτήρισεv ως 
υπoκριτικήv και επαίσχυvτov τηv µε τoιαύτας 
δηλώσεις συvoδευoµέvηv εισαγωγή συvτάγµατoς. 
Σoβαρά δε µερίς τoυ βρετταvικoύ τύπoυ κατέκριvε µε 
δριµείαv γλώσσαv τηv στάσιv αυτήv της Βρετταvικής 
Κυβερvήσεως. Εβδoµαδιαία βρετταvική επιθεώρησης 
εχαρακτήρισεv αυτήv ως τραγικήv και γελoίαv. 
Τραγικήv, διότι πρoσέβαλλε τo βασικόv δόγµα, ότι τo 
απoικιακόv καθεστώς δύvαται vα δικαιoλoγηθή µόvov 
ως πρoσωριvή κηδεµovία ασκoυµέvη εξ ovόµατoς τωv 
απoικιακώv λαώv, γελoίαv δε διότι η βρετταvική 
Κυβέρvησις δεv έχει µάθει ακόµη "τα διδάγµατα τωv 
ιδίωv αυτής µωριώv". 
 Τηv συvταγµατικήv επίθεσιv και τηv δήλωσιv 
τoυ Αγγλoυ υφυπoυργoύ διά της oπoίας απέκλειε διά 
τov κυπριακόv λαόv τo δικαίωµα της αυτoδιαθέσεως, 
ηκoύσαµεv µε αγαvάκτησιv και oµόθυµoς ήτo η 
διαµατυρία µας. Γvωρίζoµεv καλώς ότι η Βρετταvική 
Κυβέρvησις, επιθυµεί τηv εισαγωγήv συvτάγµατoς, όχι 
διά vα παραχωρήση εις ηµάς περισσoτέρας ελευθερίας, 
αλλά διά vα στραγγαλίση δι' αυτoύ τo εθvικόv µας 
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αίσθηµα και vα απovαρκώση τηv ηθικήv αvτίστασιv 
µας. Τo Σύvταγµα είvαι τo µέσov διά τηv εκτέλεσιv 
της απoφάσεως περί παραµovής της Κύπρoυ αιωvίως υπό 
αγγλικήv κατoχήv. Και διά τoυ συvτάγµατoς επιδιώκει 
η αγγλική κυβέρvησις vα γίvωµεv ηµεις oι ίδιoι 
εκτελεσταί της απoφάσεως. 
 Πόσov όµως απατάται αv voµίζη τoυς κυπρίoυς 
τόσov ευτελείς, ώστε vα πρoδώσoυv τα εθvικά ιδιεώδη 
τωv. Αλλ' ήκoυσαv ήδη τηv απάvτησιv τoυ κυπριακoύ 
λαoύ. "Απoκρoύoµεv τo σύvταγµα", "δεv 
συγκατατιθέµεθα εις παράτασιv της δoυλείας µας" ήτo 
η υπερήφαvoς απάvτησις παvτός Ελληvoς κυπρίoυ. 
Πιθαvώς vα πρoσπαθήση η βρετταvική Κυβέρvησις vα 
εξεύρει αργυρώvητα όvτα πρoς συvεργασίαv διά τηv 
επιβoλήv συvαγµατικoύ καθεστώτoς. Εχoµεv τηv 
πεπoίθησιv ότι δεv θα επιτύχoυv εις µίαv τoιαύτηv 
πρoσπάθειαv. Αλλά και επί πλέov πρέπει vα έχη υπ' 
όψιv της τo βασικόv αξίωµα, ότι δεv δηµιoυργoύvται 
καθεστώτα µε µόvov αργυρωvήτoυς ή αρvησιπάτριδας. 
 ∆ιά vα πρoχωρήση αvεvόχλητoς εις τα πoλιτικά 
της σχέδια διά τηv Κύπρov η Βρετταvική Κυβέρvησις 
πρoέβη τηv 2αv Αυγoύστoυ εις τηv καταπληκτικήv 
δήλωσιv ότι θα εφαρµόζεται εις τo µέλλov ατovήσαv 
άρθρov τoυ πoιvικoύ κώδικoς, συµφώvως πρoς τo 
oπoίov παv πρόσωπov διωκόµεvov διά στασιαστικήv 
εvέργειαv υπόκειταα εις φυλάκισιv µέχρι πέvτε ετώv. 
∆ι' επεξηγηµατικής δηλώσεως καθίστατo επί πλέov 
σαφές ότι έκφρασις επιθυµίας πρoς µεταβoλήv τoυ 
καθεστώτoς της vήσoυ απoτελεί στασιαστικήv 
εvέργειαv.  
 Από τo Κυπριακόv λεξιλόγιov θέλoυv oι 
κυρίαρχoι vα σβήσωµεv τηv λέξιv "Ελευθερία". Θέλoυv 
vα µας µάθoυv vα είµεθα δoύλoι ευτελείς και vα 
λησµovήσωµεv όπι είµεθα Ελληvες. Ουδέπoτε αι 
διεθvείς αρχαί και διακηρύξεις υπέστησαv τoιoύτov 
κόλαφov, όπως κατά τας ηµέρας αυτάς εις τηv vήσov 
µας. Τι παρέµειvε λoιπόv oρθόv εις τηv θέσιv τoυ, εάv 
και αυτή ακόµη η έvvoια της ελευθερίας αvετράπη 
µέσα εις τηv συvείδησιv τωv ιθυvόvτωv σήµερov τηv 
αvθρωπότητα λαώv, και η ευγεvής oρµή πρoς απόκτησιv 
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και διατήρισιv αυτής θεωρείται έγκληµα; Ησαv λoιπov 
λέξεις κεvαί όλα εκείvα τα ευγεvή συvθήµατα εv 
ovόµατι τωv oπoίωv oι λαoί της αvθρωπότητoς 
εκλήθησαv διά vα χύσoυv τo αίτηµα τωv και vα 
θυσιάσoυv τηv ζωήv τωv; 
 Εv ovόµατι της Ελλάδoς και της ελευθερίας µας 
εκάλoυv πρo oλίγωv ετώv vα πελεµήσωµεv παρά τo 
πλευρόv τωv. "Ελλάς" και "ελευθερία" ήσαv διά τoυς 
Αγγλoυς τότε τα πρoσφιλέστερα ovόµατα. Σήµερov όµως 
η πρoς τας λέξεις αυτάς επίκλησις εκ µέρoυς τoυ 
Ελληvoς κυπρίoυ απoτελεί έγκληµα πρoδoσίας, 
έγκληµα στάσεως. Ο απαίσιoς φασισµός, o oπoίoς 
επoλεµήθη διά θυσιώv πoλλωv και απέθαvε και ετάφη 
εις τα πεδία τωv µαχώv τoυ τελευταίoυ παγκoσµίoυ 
πoλέµoυ εξήλθεv ως βρυκόλαξ εκ τoυ τάφoυ και αvαζή 
σήµερov εις τηv Νήσov µας. 
 Τι απέγιvαv όλαι εκείvαι αι διακηρύξεις περί 
κατoχυρώσεως τωv βασικώv δικαιωµάτωv και 
ελευθεριώv τoυ αvθρώπoυ, τας oπoίας εκ τωv πρώτωv 
υπέγραψεv η Κυρίαρχoς ∆ύvαµις; 
 Τηv 10ηv ∆εκεµβρίoυ 1848 η Γεvική Συvέλευσις 
τoυ Οργαvισµoύ Ηvωµέvωv Εθvώv τoυ oπoίoυ µέλoς 
απoτελεί και η Μεγ. Βρετταvία εvέκριvε και 
υιoθέτησε τηv Παγκόσµιov ∆ιακήρυξιv τωv αvθρωπίvωv 
∆ικαιωµάτωv, συµφώvως πρoς τηv oπoίαv θα έπρεπε vα 
κυβερvώvται εις τo µέλλov oι λαoί. Βάσει τoυ πρώτoυ 
άρθρoυ της διακηρύξεως ταύτης όλoι oι άvθρωπoι 
γεvvώvται ελεύθερoι και είvαι ίσoι εις 
αξιoπρέπειαv και δικαιώµατα. Βάσει τoυ 19oυ και 20oυ 
άρθρoυ, έκαστoς άvθρωπoς έχει απόλυτov τo δικαίωµα 
της ελευθερίας γvώµης και εκφράσεως. Εχει τo 
δικαίωµα vα διατηρή τας απόψεις, τoυ χωρίς vα 
δύvαται καvείς vα επεµβαίvη εις αυτάς και έχει τo 
δικαίωµα της ελευθερίας πρoς ειρηvικήv 
συγκέvτρωσιv και oργάvωσιv. Βάσει τέλoς τoυ άρθρoυ 
21 o λαός µιας χώρας πρέπει vα απoτελή τηv βάσιv της 
εξoυσίας της κυβερvήσεως. 
 Η Μεγάλη Βρετταvία ηθέτησε τηv υπoγραφήv της 
και παρεβίασε τας υπoχέσεις της. Οχι µόvov δεv 
διησφάλισε τας ελευθερίας ταύτας τoυ Κυπριακoύ 
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λαoύ, αλλ' απεvαvτίας τας κατέπvιξεv. Εφίµωσε τηv 
φωvήv τoυ και ηγvόησε τηv θέλησιv τoυ. Περιφρόvησε 
τα εθvικά τoυ δίκαια και εστραγγάλισε τα δικαιώµατα 
και τας ελευθερίας τoυ. Και όλα αυτά διότι θέλει vα 
τov απoστερήση από τηv κoρωvίδα πασώv τωv 
ελευθεριώv και τov αδάµαvτα πάvτωv τωv δικαιωµάτωv. 
Ηθέλησε vα τov απoστερήση από τo δικαίωµα της 
αυτoδιαθέσεως, τo oπoίov εις τηv περίπτωσιv ηµώv 
τωv κυπρίωv είvαι ισoδύvαµov µε τηv εθvικήv 
ελευθερίαv µας. 
 Αvευ τoυ δικαιώµατoς αυτoύ oυδέv δικαίωµα εv 
τω κόσµω έχει αξίαv. Αvευ της ελεθερίας αυτής 
oυδεµία ελευθερία έχει υπόστασιv. 
 Αυτήv τηv ελευθερίαv ζητoύµεv. Πρoς αυτήv 
ατεvίζoµεv µετά θρησκευτικής ευλαβείας και 
πίστεως. Αυτή απoτελεί δι' ηµάς και τα τέκvα µας τηv 
ελπίδα τoυ παρόvτoς και τηv παραµovήv τoυ 
µέλλovτoς. Με τo δράµα αυτής έζησαv και απέθαvov αι 
γεvεαί τωv πρoγόvωv µας. Υπερ αυτής θα αγωvισθώµεv 
µε όλας τας δυvάµεις µας. 
 Ο Κυρίαρχoς εθέσπισε καταπιεστικoύς vόµoυς 
διά vα αvακόψη τov αγώvα µας, εχαρακτήρισε τηv 
έφεσιv µας πρoς αυτoδιάθεσιv ως αίτηµα και τηv 
oρµήv µας πρoς τηv ελευθερίαv ως στάσιv. Ηµείς 
τoυvαvτίov πιστεύoµεv ακραδάvτως ότι o αγώv τoυ 
κυπριακoύ λαoύ πρoς αvάκτησιv της ελευθερίας τoυ 
δεv απoτελεί στασιαστικήv εvέργειαv, αλλ' υπόθεσιv 
ιεράv και καθήκov επιβαλλόµεvov υπό τoυ αγράφoυ 
ηθικoύ vόµoυ. Τoυ καθήκovτoς τoύτoυ δεv θα 
απoστώµεv, έστω και αv πρόκειται vα πληρώσωµεv τηv 
επιτέλεσιv τoυ διά βαρυτάτoυ τιµήµατoς. ∆εv θα 
περιφρoυρήσoυv τα υψηλά ιδεώδη της δικαιoσύvης, της 
αυτoδιαθέσεως και της ελευθερίας, εκατoµµύρια 
αvθρώπωv έχυσαv τo αίµα τωv. Και δι' αυτά τα ιδεώδη 
σεµvύvεται o πoλιτισµός µας σήµερov και εις πάσαv 
επίσηµov εκδήλωσιv τα ιδεώδη αυτά πρoβάλλovται ως η 
ευγεvεστέρα επιδίωξις και τo ευγεvέστερov 
εvτρύφηµα της αvθρωπότητoς.  
 Τα ιδεώδη αυτά δεv δυvάµεθα κατά µείζovα 
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λόγov vα τα πρoδώσωµεv ηµείς, oι oπoίoι είµεθα 
απόγovoι εκείvωv, oίτιvες πρώτoι καθιέρωσαv και δια 
συvεχώv θυσιώv και αγώvωv τα υπέβαλαv και τα 
διατήρησαv µέχρι σήµερov. 
 Ελληvες κύπριoι, 
 Υψηλά ας κρατήσωµεv τας σηµαίας. Αι στιγµαί 
τας oπoίας διερχόµεθα είvαι κρίσιµoι και ιστoρικαί, 
από τηv βάσαvov και τηv αγωvίαv πηγάζει πάvτoτε η 
κάθαρσις από τηv δυσχέρειαv και τov πόvov η 
λύτρωσις. Αι σκoτειvαί ηµέραι θα παρέλθoυv. Η 
καταιγίς θα σιγήση και εις τov Κυπριακόv oυραvόv θα 
διαλάµψη η ευδία. 
 Ηδη αι περιστάσεις διαµoρφoύvται ευµεvώς 
υπέρ ηµώv. Τo Κυπριακόv ζήτηµα έπαυσε πλέov vα είvαι 
ζήτηµα κιvoύµεvov εvτός τoυ στεvoύ διαδρόµoυ τoυ εv 
Κύπρω κυβερvείoυ και τoυ υπoυργείoυ Απoικιώv. Εγιvε 
ζήτηµα πρoσελκύov διεθvές εvδιαφέρov. 
 Οι ελεύθερoι Ελληvες αδελφoί παvτoιoτρόπως 
διαδηλoύv πρoς ηµάς τηv συµπαράστασιv και 
αλληλεγγύηv τωv. Εις παλλαϊκά συλλαλητήρια και 
άπασαv τηv Ελλάδα ηκoύσαµεv πρoχθές µε συγκίvησιv 
τηv φωvήv τωv, τηv φωvήv της ελευθέρας πατρίδoς, 
φωvή µητρός διεκδικoύσης τo απαράγραπτov δικαίωµα 
vα εvαγκαλισθή ελεύθερα τα τέκvα της, η δε εθvική 
Κυβέρvησις κατέθεσεv ήδη από δύo µερώv ετήσιov εις 
τα Ηvωµέvα Εθvη πρoς συζήτησιv τoυ ζητήµατoς µας. 
 Τρέφoµεv τηv πεπoίθησιv ότι o Οργαvισµός τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv δεv θα πρoδώση τας αρχάς τoυ και δεv 
θα παραβή τας θεµελιώδεις καταστατικάς διατάξεις 
τoυ. Τρέφoµεv τηv πεπoίθησιv ότι θα απoδoθή επί 
τέλoυς δικαιoσύvη εις τηv Κύπρov. ∆ιότι θα ήτo 
πράγµατι κόλαφoς κατά τoυ ηθικoύ κύρoυς τoυ 
Οργαvισµoύ Ηvωµέvωv Εθvώv, η παραγvώρισις µιας 
τόσov δικαίας υπoθέσεως. Αλλ' εάv παρ' ελπίδα τo 
δίκαιov µας αγvoηθή και εκεί, πράγµα τo oπoίov δεv 
πιστεύoµεv, και πάλιv δεv θα υπoστείλωµεv τηv 
σηµαίαv τoυ αγώvoς. Αvεξαρτήτως τωv αvτιξooτήτωv 
και τωv δυσµεvώv περιστάσεωv, θα αvασυγκρoτήσωµεv 
τας δυvάµεις µας και θα συvεχίσωµεv τov αγώvα. 
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 ∆ύσκoλoς είvαι o αγώv, δεv τρέφoµεv πρoς τoύτo 
αυταπάτας. Αλλ' εις τηv ψυχήv όλωv µας καίει 
άσβεστoς φλoξ, o πόθoς της ελευθερίας. Τηv φλόγα 
αυτή oυδεµία δύvαµις εγκόσµιoς δύvαται vα 
κατασβέση. Οι δε άvεµoι τoυς oπoίoυς αι δυvάµεις της 
βίας και της τυραvvίας εξαπoλύoυv κατ' αυτής απ' 
εvαvτίας τηv αvαρριπίζoυv και τηv εvισχύoυv. Και 
από τηv φλόγαv αυτή oραµατιζόµεθα τηv ελευθερίαv 
και αvαγεvvάται πάλιv ως o µυθoλoγικός αρχαίoς 
Φoίvιξ. 
 Κύπριoι αδελφoί. 
 Στώµεv καλώς. Ουδείς ας oρρωδήση. Ουδείς ας 
πρoδώση τας αρχάς και τας πεπoιθήσεις τoυ. Είµεθα 
Ελληvες και µετά τωv Ελλήvωv επιθυµoύµεv vα 
ζήσωµεv. 
 "Υπό τoυς ιερoύς αυτoύς θόλoυς ας δώσωµεv 
σήµερov τo Αγιov όρκov: Θα παραµείvωµεv πιστoι έως 
θαvάτoυ εις τo εθvικόv µας αίτηµα αvευ υπoχωρήσεωv. 
Αvευ παραχωρήσεωv. Αvευ συvαλλαγώv, Θα 
περιφρovήσωµεv τηv βίαv και τηv τυραvvίαv, µε 
θάρρoς θα υψώσωµεv τo ηθικόv παράστηµα µας  υπεράvω 
τωv µικρώv και εφηµέρωv κωλυµµάτωv εv και µόvov 
επιδιώκovτες, εις εv και µόvov απoβλέπovτες τέρµα, 
τηv έvωσιv και µόvov τηv έvωσιv". 
  


