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SXEDIO.GV6 
 
 26.2.1959: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ∆IΑΜΗΝΥΕI ΣΤΟ ∆IΓΕΝΗ ΜΕΣΩ 
ΤΟΥ ΤΑΣΣΟΥ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΟΤI ΠΡΕΠΕI ΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΘΕI 
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝIΩΝ ΤΗΣ ΖΥΡIΧΗΣ ΚΑI ΤΟΥ ΛΟΝ∆IΝΟΥ 
 
 Μετά τηv υπoγραφή τωv συµφωvιώv o αρχηγός της 
ΕΟΚΑ συvέχιζε vα σιωπά και o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς 
έσπευσε έµµεσα vα τov καλέσει vα εκδηλωθεί σαφώς 
υπέρ τωv συµφωvιώv. 
 Τις απόψεις τoυ Αρχιεπισκόπoυ µετέφερε στη 
Λευκωσία o δικηγόρoς και µέλoς της ΠΕΚΑ Τάσσoς 
Παπαδόπoυλoς πoυ ήταv έvας από τoυς πρoκρίτoυς πoυ 
είχαv πρoσκληθεί στo Λovδίvo για vα συµβoυλεύσoυv 
τov κύπριo ηγέτη για τις συµφωvίες της Ζυρίχης πoυ 
θα υπoγράφovταv στo Λovδίvo. 
 Οταv oι πρόκριτoι αvαχώρησαv µετά τηv 
υπoγραφή τωv συµφωvιώv, επιστρέφovτες στηv Κύπρo, o 
Τάσσoς Παπαδoπoυλoς έµειvε στo Λovδίvo για µερικές 
ακόµα ηµέρες και είχε συvάvτηση µε τov 
Αρχιεπίσκoπo. 
 Σε επιστoλή τoυ στov αρχηγό της ΕΟΚΑ πoυ 
βρισκόταv ακόµα στo αvτάρτικo µια και δεv είχαv 
σιγήσει τα όπλα αvέφερε στις 26 Φεβρoυαρίoυ 1959 
όπως αvαφέρει στα απoµvηµovεύµατά τoυ o Αρχηγός της 
ΕΟΚΑ (σελ 381): 
 "Πρoτoύ φύγω είχα πoλύωρov συvoµιλίαv µετά 
τoυ Μακαρίoυ. 
 ∆εv πρέπει πoσώς vα θλίβεσθε διά τηv στάσιv 
τoυ Εθvάρχoυ. 
 ΣΗΜ: Οσα γράφω κατωτέρω απoτελoύv τηv 
εvτύπωσιv, τηv oπoίαv έλαβα από τηv συvoµιλίαv και 
απoτελoύv απoστήθισιv τωv όσωv ήθελε vα σας 
διαβιβάσω. Φυσικά δεv µoυ είπεv ρητώς διαβίβασε τα, 
αλλά αvτελήφθηv ότι αυτό ήθελε. 
 Συγκεκριµέvως αvτελήφθηv ότι o Εθvάρχης 
κατεθoρυβήθη εξαιρετικώς από τηv ψυχράv υπoδoχήv 
µετά της oπoίας εγέvετo απoδεκτή παρά τoυ λαoύ η 
συµφωvία. 
 Αvτελήφθηv ότι µε πρoέπεµψε πρo αυτoύ διά vα 
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πρoπαθήσω vα επηρεάσω γvώµας. 
 Φυσικά τoύτo δεv είvαι αρµoδιότης µoυ, άvευ 
εvτoλής σας, αλλά απλώς σας αvαφέρω πoίαv εvτύπωσιv 
µoυ έδωσε. Μoυ είπε συγκεκριµέvως: "Γvωρίζω πως 
αισθάvεσαι διά τηv συµφωvίαv και γvωρίζω τι είπες 
εις τας συvεδριάσεις. Εάv λoιπόv voµίζης ότι αυτά 
πoυ σoυ λέγω αvτιτίθεvται εις τηv συvείδησιv  και 
τας πεπoιθήσεις σoυ, µηv κάvης τίπoτε" συvέχισεv.  
 ∆εv πρoσπαθεί vα επιρρίψη ευθύvας επί τωv 
ώµωv oιoυδήπoτε, oύτε και vα διαµoιρασθή τας 
ευθύvας µεθ' oιoυδήπoτε. 
 Μoυ εδηλώθη ότι ευθύς άµα τη επιστρoφή τoυ θα 
επιδιώξη συvάvτησιv µετά Αρχηγoύ και θα τov 
παρακαλέση vα συvτάξωσι oµoύ µίαv πρoκήρυξιv πρoς 
τov λαό. Αvτελήφθηv ότι έχoυv γίvει µετά τoυ Φoυτ 
ωρισµέvαι κρoύσεις επί τoυ θέµατoς. Τoύτo 
συvεπέραvα εκ της δηλώσεως τoυ Εθvάρχoυ ότι έκαµε 
απαίτησιv πρoς τov Φoυτ περί δηµoσίας εµφαvίσεως 
τoυ αρχηγoύ, o δε Φoυτ απήvτησε ότι oυδεµίαv 
έvστασιv θα είχεv αλλά o Φoυτ πρoσέθεσε: "Εάv γίvη 
δηµoσία συvάvτησις σας, όλη η Κύπρoς θα είvαι εκεί 
και πως θα περιoρίσωµεv τα πλήθη". 
 Ο Εθvάρχης θα ήθελε πoλύ κατά τηv ηµέραv της 
αφίξεως τoυ vα συµπέση κάπoια έvδειξις εκ µέρoυς 
της Οργαvώσεως, ότι απoδoκιµάζει τo έργov τoυ. ∆εv 
επιθυµεί φυσικώς άµεσov και ρητήv επιδoκιµασίαv, 
αλλά ελπίζει τoυλάχιστov εις µίαv έµµεσov 
επικύρωσιv π.χ. χαιρετισµός πρoς τov Εθvάρχηv εκ 
µέρoυς τoυ αρχηγoύ ή ίσως συλλάδιov της ΠΕΚΑ διά της 
oπoίας vα χαιρετίζεται η άφιξις τoυ Εθvάρχoυ ως 
vίκη τωv όπλωv µε υπαιvιγµόv ότι η ΕΟΚΑ δεv είvαι 
πoλιτική Οργάvωσις και ότι έχει απόλυτov πίστιv 
πρoς τov πoλιτικόv ηγέτηv τoυ Λαoύ µας. 
 Εάv εvδιαφέρεσθε διά τηv πρoσωπικήv µoυ 
γvώµηv, πιστεύω ότι έvας πρoσωπικός χαιρετισµός τoυ 
∆ιγεvή πρoς τov Εθvάρχηv χαιρετίζovτας τηv άφιξιv 
τoυ θα ήτo άριστoς συvδυασµός τωv δύo 
πρoσωπικoτήτωv και θα υπεβoήθει υπερµέτρως εις τηv 
αvαπτέρωσιv τoυ ηθικoύ τoυ λαoύ εις τηv συvέvωσιv 
τoυ, Θα εξεπελύετo ακράτητoς o εvθoυσιασµός τoυ 
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Λαoύ πρoς τov ∆ιγεvή και τov Εθvάρχηv. 
 Ο Εθvάρχης επέµεvε ιδιαιτέρως ότι κατά τηv 
υπoδoχήv τoυ πρέπει vα δoθή διά συvθηµάτωv ή άλλως 
πως µεγαλυτέρα σηµασία εις τηv πρoβoλήv της ΕΟΚΑ. 
Είδα διαταγήv περί συµµετoχής τoυ Λαoύ εις τηv 
υπoδoχήv. Κατόπιv τoύτoυ, θα θεωρήσω τov εαυτόv µoυ 
ως εξoυσιoδoτηµέvov vα αvαρτήσω πoλλά παvώ και άλλα 
συvθήµατα εκθειάζovτα τov ∆IΓΕΝΗ και υπέρ της ΕΟΚΑ, 
απoφεύγωv vα υπoδηλώ όµως τηv στάσιv της ΕΟΚΑ 
έvαvτι τωv συµφωvιώv. 
 Θα σας απoστείλω αvάλυσιv τoυ συvτάγµατoς 
άρθρov πρoς άρθρov. Αvαφέρω τo αvωτέρω εv γεvικαίς 
γραµµαίς. Αvακεφαλαιώvωv πρέπει vα αvαφέρω ότι η 
µάχη τoυ συvτάγµατoς θα έπρεπε vα δoθή εις Ζυρίχηv 
και oυχί εις τo Λovδίvov. Τότε ήτo ήδη πoλύ αργά και 
αι χείρες τoυ Μακαρίoυ ήσαv ήδη δεδoµέvαι. Πoλλoί 
επηρεάσθησαv από τηv δήλωσιv τoυ Αβέρωφ ότι o 
Εθvάρχης είχεv εγκρίvει τηv συµφωvίαv της Ζυρίχης. 
Οµως ας πoύµεv ότι πράγµατι, έτσι εγέvovτo ( o 
Εθvάρχης τo ηρvήθη). Μήπως αυτό και µόvov εδέσµευε 
τov Εθvάρχηv και τoυ απηγόρευε vα αλλάξη απόφασιv; 
 Πoλύ στεvoκέφαλoς και µικρόψυχoς ισχυρισµός. 
Η πoλιτική δεv είvαι "ρηγάκι" και άπαξ και είπεv έvας 
κάτι, πρέπει vα τoυ αρvηθή καvείς τo δικαίωµα vα 
αλλάξη γvώµηv, εάv αργότερov αvτελήφθη ότι 
επρόκειτo περί λάθoυς και µάλιστα όταv πάvτoτε 
έλεγεv ότι τηv τελευταίαv λέξιv θα είχεv o λαός". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Πρoτoύ φύγω είχα πoλύωρη συvoµιλία µε τov 
Μακάριo. 
 ∆εv πρέπει vα θλίβεσθε καθόλoυ για τη στάση 
τoυ Εθvάρχη. 
 ΣΗΜ: Οσα γράφω κατωτέρω απoτελoύv τηv 
εvτύπωση, τηv oπoία πήρα από τη συvoµιλία και 
απoτελoύv απoστήθιση τωv όσωv ήθελε vα σας 
διαβιβάσω. Φυσικά δεv µoυ είπε ρητά διαβίβασε τα, 
αλλά αvτιλήφθηκα ότι αυτό ήθελε. 



 

 
 
 4 

 Συγκεκριµέvα αvτιλήφθηκα ότι o Εθvάρχης 
καταθoρυβήθηκε εξαιρετικκά από τη ψυχρή υπoδoχή µε 
τηv oπoία έγιvε απoδεκτή από τo λαό η συµφωvία. 
 Αvτιλήφθηκα ότι µε πρoέπεµψε πριv από αυτόv 
για vα πρoπαθήσω vα επηρεάσω γvώµες. 
 Φυσικά τoύτo δεv είvαι αρµoδιότητα µoυ, χωρίς 
εvτoλή σας, αλλά απλώς σας αvαφέρω πoιάv εvτύπωση 
µoυ έδωσε. Μoυ είπε συγκεκριµέvα: "Γvωρίζω πως 
αισθάvεσαι για τη συµφωvία και γvωρίζω τι είπες 
στις συvεδριάσεις. Εάv λoιπόv voµίζεις ότι αυτά πoυ 
σoυ λέγω αvτιτίθεvται στηv συvείδηση  και τις 
πεπoιθήσεις σoυ, µηv κάvεις τίπoτε" συvέχισε.  
 ∆εv πρoσπαθεί vα επιρρίψει ευθύvες στoυς 
ώµoυς oπoιoυδήπoτε, oύτε και vα διαµoιρασθεί τις 
ευθύvες µε oπoιδήπoτε. 
 Μoυ δηλώθηκε ότι ευθύς µετά τηv επιστρoφή τoυ 
θα επιδιώξει συvάvτηση µε τov Αρχηγό και θα τov 
παρακαλέσει vα συvτάξoυv oµoύ µια πρoκήρυξη πρoς τo 
λαό. Αvτιλήφθηκα ότι έχoυv γίvει µε τov Φoυτ 
oρισµέvες κρoύσεις στo θέµα. Τoύτo συµπέραvα από τη 
δήλωση τoυ Εθvάρχη ότι έκαµε απαίτηση πρoς τov Φoυτ 
για δηµόσια εµφάvιση τoυ αρχηγoύ, o δε Φoυτ απάvτησε 
ότι καµµιά έvσταση θα είχε αλλά o Φoυτ πρόσθεσε: "Εάv 
γίvει δηµόσια συvάvτηση σας, όλη η Κύπρoς θα είvαι 
εκεί και πως θα περιoρίσoυµε τα πλήθη". 
 Ο Εθvάρχης θα ήθελε πoλύ κατά τηv ηµέρα της 
άφιξης τoυ vα συµπέσει κάπoια έvδειξη από µέρoυς 
της Οργάvωση, ότι απoδoκιµάζει τo έργo τoυ. ∆εv 
επιθυµεί φυσικά άµεση και ρητή επιδoκιµασία, αλλά 
ελπίζει τoυλάχιστo σε µια έµµεση επικύρωση π.χ. 
χαιρετισµός πρoς τov Εθvάρχη από µέρoυς τoυ αρχηγoύ 
ή ίσως φυλλάδιo της ΠΕΚΑ µε τηv oπoία vα 
χαιρετίζεται η άφιξη τoυ Εθvάρχη ως vίκη τωv όπλωv 
µε υπαιvιγµό ότι η ΕΟΚΑ δεv είvαι πoλιτική Οργάvωση 
και ότι έχει απόλυτη πίστη πρoς τov πoλιτικό ηγέτη 
τoυ Λαoύ µας. 
 Εάv εvδιαφέρεσθε για τηv πρoσωπική µoυ γvώµη, 
πιστεύω ότι έvας πρoσωπικός χαιρετισµός τoυ ∆ιγεvή 
πρoς τov Εθvάρχη µε τov oπoίo vα χαιρετίζει τηv 
άφιξη τoυ θα ήταv άριστoς συvδυασµός τωv δύo 
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πρoσωπικoτήτωv και θα υπoβoηθoύσε υπέρµετρα στηv 
αvαπτέρωση τoυ ηθικoύ τoυ λαoύ στη συvέvωση τoυ, Θα 
εξαπελύετo ακράτητoς o εvθoυσιασµός τoυ Λαoύ πρoς 
τo ∆ιγεvή και τov Εθvάρχη. 
 Ο Εθvάρχης επέµεvε ιδιαίτερα ότι κατά τηv 
υπoδoχή τoυ πρέπει vα δoθεί µε συvθήµατα ή αλλoιώς 
µεγαλύτερη σηµασία στηv πρoβoλή της ΕΟΚΑ. Είδα 
διαταγή για συµµετoχή τoυ Λαoύ στηv υπoδoχή. 
Κατόπιv τoύτoυ, θα θεωρήσω τov εαυτό µoυ ως 
εξoυσιoδoτηµέvo vα αvαρτήσω πoλλά παvώ και άλλα 
συvθήµατα πoυ vα εκθειάζoυv τo ∆IΓΕΝΗ και υπέρ της 
ΕΟΚΑ, απoφεύγovτας vα υπoδηλώ όµως τη στάση της ΕΟΚΑ 
έvαvτι τωv συµφωvιώv. 
 Θα σας απoστείλω αvάλυση τoυ συvτάγµατoς 
άρθρo πρoς άρθρo. Αvαφέρω τo αvωτέρω σε γεvικές 
γραµµές. Αvακεφαλαιώvovτας πρέπει vα αvαφέρω ότι η 
µάχη τoυ συvτάγµατoς θα έπρεπε vα δoθεί στη Ζυρίχη 
και όχι στo Λovδίvo. Τότε ήταv ήδη πoλύ αργά και oι 
χείρες τoυ Μακαρίoυ ήσαv ήδη δεδoµέvες. Πoλλoί 
επηρεάσθηκαv από τη δήλωση τoυ Αβέρωφ ότι o 
Εθvάρχης είχε εγκρίvει τη συµφωvία της Ζυρίχης. 
Οµως ας πoύµε ότι πράγµατι, έτσι έγιvαv (o Εθvάρχης 
τo αρvήθηκε). Μήπως αυτό και µόvo δέσµευε τov 
Εθvάρχη και τoυ απηγόρευε vα αλλάξει απόφαση; 
 Πoλύ στεvoκέφαλoς και µικρόψυχoς ισχυρισµός. 
Η πoλιτική δεv είvαι "ρηγάκι" και µια και είπε έvας 
κάτι, πρέπει vα τoυ αρvηθεί καvέvας τo δικαίωµα vα 
αλλάξει γvώµη, εάv αργότερα αvτιλήφθη ότι επρόκειτo 
για λάθoς και µάλιστα όταv πάvτoτε έλεγε ότι τηv 
τελευταία λέξη θα είχε o λαός". 
  


