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ΓΕΡ. I. ΚΟΝΓΔΑΡΗ 
Καθηγητοϋ

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ*

Ό Πρόεδρος κ. ’Αθανάσιος Τομαράς πρός τά μέλη τοϋ «Παρνασσού»: 
Δέν είναι αναγκαίο νά παρουσιάσω τον ομιλητήν, τάν καθηγητή τοϋ Πανε
πιστημίου ’Αθηνών κ. Κονιδάρη, διότι είναι παλαιό μέλος τοϋ Συλλόγου, 
εχει διατελέσει σε επίκαιρες θέσεις τής Διοικήσεως καί παλιά καί τώρα, 
στα δε άλλα μέλη πού μάς τιμοϋν μέ τήν παρουσία τους επίσης δέν είναι 
αναγκαίο νά παρουσιάσω τον σημερινό ομιλητή, γιατί έχει μιά σταδιοδρο
μία πανεπιστημιακή έξέχουσα καί είναι γνωστός γιά όλο τό έργο του, τό 
όποιο δέν περιορίζεται μοναχά στήν έρευνα τοΰτο — μά πού καλλιεργεί 
όλα γενικά τά προβλήματα τοϋ Ελληνισμού.

Μέγα πρόβλημα γιά όλους μας είναι τό θέμα τό Κυπριακό, πού έχει 
περάσει καί περνάει συνέχεια άπό διάφορες εναλλακτικές φάσεις. 'Όλοι οί 
παλιοί θυμόμαστε άκόμα άπό τήν νεότητά μας ότι τό θέμα τό Κυπριακό 
ήταν στά επίκαιρα θέματα κάθε ζωντανού οργανισμού. Εκείνο πού είναι 
σημαντικό είναι, ότι δ κ. Κονιδάρης, πού έχει μία άνάμειξη βασική στό πρό
βλημα αυτό, σέ μία περίοδο των εξελίξεων του, καί σάν ιστορικός καί σάν 
πανεπιστημιακός, μπορεί νά μάς δώσει άπό τό πλούσιο αρχείο του στοι
χεία, τά όποια θά βοηθήσουν καί εμάς νά μπούμε καλύτερα σ’ αυτά τά θέ
ματα, τά όποια έχουν πολύπτυχους ποικίλους πλοκάμους, άλλά καί νά δώ
σουν στοιχεία γιά τόν ιστορικό τής μελλοντικής γενιάς, πού ευχόμαστε 
νά είναι τό στάδιο τής ιστορίας πρόσφατο σχετικά μέ μάς, δηλαδή νά λυθεί 
καί νά τό βλέπουμε μόνον σάν ιστορία.

Θά παρακαλέσω τον κ. Καθηγητή νά πάρει τό λόγο.

(Χειροκροτήματα).

* Διάλεξις (αναθεωρημένη) γενομένη έν τφ «Παρνασσφ» τήν Ιην Φεβρουάριου 
1980, οτε ό νΰν Πρόεδρος τοϋ Παρνασσού ήτο ’Αντιπρόεδρος τής "Υπηρεσιακής Διοι- 
κήσεως (’Οκτώβριος 1979 — 12 Μαρτίου 1980).



Θεοφιλέστατε !

Κύριε ’Αρχηγέ τής ΕΔΗΚ !
Κύριοι Υπουργοί !
’Αγαπητοί φίλοι !
Κυρίαι καί Κύριοι !

Την άπόφασιν να ομιλήσω διά τό μέγα εθνικόν θέμα τής Κύπρου — υ
πάρχει τό παράλληλον τής Βορείου ’Ηπείρου — την Ελαβα, όταν ένεφανί- 
σθη τό πρόβλημα τού ’Ιράν καί των σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών καί 
του ΟΗΕ προς την Μέσην ’Ανατολήν. Άπεφάσισα δέ νά τό θέσω πρός συ
ζήτησης μέ τάς πενιχρός δυνάμεις τάς οποίας διαθέτω, περισσότερον ώς 
ιστορικός, ό όποιος είχε τήν τύχην, κακήν ή καλήν, νά είναι πλησίον των 
γεγονότων καί νά μετάσχη ώρισμένων Επιτροπών, παρά ώς μέλος τής ’Επι
τροπής Αύτοδιαθέσεως Κύπρου, ή οποία σχεδόν άδρανεΐ.

Επομένως δέν ή μπορεί νά ύπαρξη καμμία παρεξήγησις, διότι ήλθεν 
ή ώρα νά κάμω αυτήν τήν ομιλίαν, διά νά άνασύρω άπό τό πλουσιώτατον 
άρχεΐόν μου μερικά έγγραφα καί άπό τήν λησμοσύνην μερικά γεγονότα, 
τά οποία δέν είναι ευρέως γνωστά. Πρέπει δέ νά τονίσω, έν άρχή, ότι τό 
πρόβλημα, τό όποιον θέτω προ υμών είναι πρόβλημα ένότητος του Ελλη
νισμού, ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις.

Ή κρίσις τής Μέσης "Ανατολής τών ή μερών μας είναι απόρροια τής 
κρίσεως καί τής τραγωδίας τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τραγωδίας ή όποια 
είχε έπακόλουθα, διότι όχι μόνον ή διαίρεσις τού κόσμου εις σφαίρας επιρ
ροής, άλλά καί ή σύμπραξις καί ή νίκη, κατά τον Β' Παγκόσμιον Πόλεμον, 
συνετελέσθη μέ τήν συνεργασίαν Δημοκρατιών 
καί τής ύ π’ άριθ. 1 άντιδημοκρατικής δυνάμεως 
τού κόσμου, τού ύ π’ άριθ. 1 ολοκληρωτισμού, ό ό
ποιος προκαλεΐ τόν δεύτερον ολοκληρωτισμόν, τόν 
Φασισμόν, καί τό κακέκτυπον άμφοτέρων, τήν στρα
τιωτικήν δικτατορίαν.

Ζώντες έν τφ μέσω αυτών τών τραγωδιών, πρέπει νά έννοήσωμεν διατί 
συνεχίζεται ή τραγωδία τής Κόπρου, ώς εμφανίζεται άπό τού 1974. Ή αιτία 
τής τραγωδίας ευρίσκεται εις τά γεγονότα τών έτών 1958 - 1961, ότε συνή- 
φθησαν αί συμφωνίαι Ζυρίχης-Λονδίνου (19 Φεβρ. 1959). Ή διαπραγμά
τευσή τού θέματος δέν γίνεται, κατά λόγον φυσικόν, ουδέ υποτάσσεται 
εις συνδυασμούς καί πολιτικός σκοπιμότητας, άλλά εντάσσεται εντός τού 
αυθορμήτου πνεύματος τής ιστορικής άληθείας. Βεβαίως ή σύγχρονος έμ- 
φάνισις τού προβλήματος τής Κύπρου, ώς όξυτάτου εθνικού καί διεθνούς, 
άποτελεϊ εν καίριον κίνητρον διά τον όμιλοΰντα, θεράποντα τής Ιστορίας



τοϋ Ελληνισμού, διά νά όμιλήση προς τό εκλεκτόν άκροατήριον του «Παρ
νασσού» καί διά νά διατύπωση μερικάς παρατηρήσεις καί σκέψεις περί τοϋ 
Κυπριακού καί τής τύχης τήςΈλληνικής Μεγαλονήσου,’Ιδιαίτερον κίνητρον 
άπετέλεσε διά τόν όμιλοϋντα ή διεθνής κατακραυγή διά τήν τύχην των 50 ’Α
μερικανών ομήρων, διά τήν ανάγκην του τερματισμού τής τραγωδίας των ο
ποίων εΐμεθα όλοι οι πολιτισμένοι άνθρωποι σύμφωνοι. Είναι δε πράγματι 
τραγικόν ότι 50 άντιπρόσωποι τής διπλωματικής άντιπροσωπίας των Ήν. 
Πολιτειών κατακρατούνται τή άνοχή τής Κυβερνήσεως τού ’Ιράν υπό όμά- 
δος φοιτητών, άποτελούσης κράτος εν κρατεί! Είναι άνεπίτρεπτον εις κράτη 
νά εισάγουν εις τάς μεταξύ των σχέσεις τήν τρομοκρατίαν καί νά εκβιά
ζουν διά τής καρακρατήσεως ομήρων άλλα κράτη. Άλλ’ αυτό, σπάνιον 
διά τά κράτη, θέτει ευθέως τό ερώτημα : Ή κατακράτησις των 50 ’Αμερικα
νών ομήρων είναι μεγαλύτερον πολιτικόν καί προ πάντων άνθρωπιστικόν 
πρόβλημα άπό εκείνο ή μάλλον άπό τήν τύχην 2.500 άγνοουμένων άπό του 
1974 Κυπρίων Ελλήνων, οί όποιοι συνελήφθησαν καί άπήχθησαν άπό τά 
είσβαλόντα εις τήν Κύπρον τουρκικά στρατεύματα; Είναι άρά γε μικρότε- 
ρον τό θέμα τών 200.000 προσφύγων τής Κύπρου, οί όποιοι κατέστησαν 
πρόσφυγες μέσα εις αυτήν τήν χώραν των, όταν κατελήφθη άπό ένα κράτος 
μέλος τού ’Οργανισμού Ηνωμένων ’Εθνών, μάλιστα ένα κράτος άνεξάρτη- 
τον μέλος τού ’Οργανισμού; Βεβαίως ή κατακράτησις τών 50 ομήρων είναι 
πολύ μικροτέρα τραγωδία άπό εκείνην τήν διπλήν τής Κύπρου.

Ήλθεν ή ώρα κατά τήν οποίαν ή μεγάλη ’Αμερικανική Δημοκρατική 
Συμπολιτεία θά πληρώση τήν πολιτικήν της : τών πολιτικών σκοπιμοτήτων 
επί τόσα έτη, καί τήν ύπερεκτίμησιν τής Τουρκίας, ύπερεκτίμησιν τήν 
οποίαν αντιλαμβάνονται καλά οί στρατιωτικοί, καί τήν κατανοώ καί εγώ, 
ώς άνθρωπος που μελετώ τήν ιστορίαν καί ιδία ερευνώ τήν ιστορίαν τής 
’Ανατολής, άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων, με επίκεντρον βέβαια τόν Ελ
ληνισμόν καί τόν Χριστιανισμόν μέχρι τής σήμερον.

Αί άνωτέρω τραγφδίαι, λοιπόν, ώδήγησαν εις τήν σημερινήν κατά- 
στασιν, κατά τήν οποίαν έχουν στενέψει τά όρια πού ήμποροΰμεν νά κινη- 
θώμεν, κατά τρόπον τρομερόν. Όθεν ή ένότης τών Ελλήνων δεν είναι 
άπλώς άναγκαία, άλλά καί άναπόφευκτος. Είναι άνάγκη δε νά έχη δύο βα
σικός κατευθύνσεις : Πρώτον, πρέπει νά είναι ένότης σκο
πών, καί δεύτερον, ένότης τακτικής.

Διότι, εις τά στενά όρια πού έφθάσαμε, καί θά δούμε πώς έφθάσαμε, με 
τό νά είμαστε έξηρτημένοι άπό τάς Μεγάλας Δυνάμεις, δεν υπάρχει πιθανώς 
παρά μόνον μία διέξοδος, διά νά σώσωμεν τήν Ελληνικήν Κύπρον μας, 
αυτή ή οποία προκύπτει άπό τά ΉνωμέναΈθνη, παρά τάς άδυναμίας των, 
διότι καί εδώ υπάρχει μία άλλη τραγωδία, κύριοι: Είναι ή τραγωδία, καθ’ ήν 
τά Ηνωμένα Εθνη δεν έχουν δύναμιν. Είναι δε ή τραγωδία αυτή άποτέ-



λεσμα των συνθηκών πού έδημιουργήθησαν μετά τόν Β Παγκόσμιον Πό
λεμον, εκ τής παρουσίας εις τόν ΟΠΕ δημοκρατιών καί δικτατοριών εχ
θρικών προς τάς δημοκρατίας.

Δεν θά εΐσέλθω εις ρητορικά σχήματα μέ ρητορίαν ή οποία ήκούσθη 
απ' αυτού τού βήματος, αν καί εις τήν ομιλίαν εκείνην μέ πολλά πού έλέ- 
χθησαν είμαι σύμφωνος, είδικώς μέ τόν επί τού πηδαλίου τής Εκκλησίας 
τής .Κύπρου ευρισκόμενον. Προχθές εις τό μνημόσυνον τού Διγενή έλέχθη- 
σαν επίσης πολλά, αλλά θά προσπαθήσω νά ομιλήσω ως ψύχραιμος 'Ιστορι
κός, ό όποιος άπό νέος (τό 1931) ήλθεν εις επαφήν μέ τό Κυπριακόν, ως φοι
τητής τού Πανεπιστημίου τού Βερολίνου. Τότε έξηγέρθην, μαζί μέ άλλους 
τής Ευρώπης, εναντίον τού Προέδρου τής 'Ομοσπονδίας τών ξένων φοιτη
τών, ’Άγγλου τήν καταγωγήν, τόν όποιον άπεμακρύναμεν καί έτοποθετήσα- 
μεν ένα Κινέζον! Είναι δε έπιβεβλημένον, πριν νά εξετάσω τό Κυπριακόν 
σήμερον, νά άναφέρω μερικά στοιχεία, πώς προ τού 1952 είχα ενδιαφέρον 
μεγάλο διά τήν τύχην τής Κύπρου. Τό 1951 ήλθον ως Καθηγητής τού Πα
νεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης εις Αθήνας, χωρίς νά γνωρίζω κανένα 
Κύπριον τών Αθηνών, διά νά μετάσχω τής συνεδρίας τής Συγκλήτου καί 
τών άλλων έξεχόντων άντιπροσώπων τών πνευματικών σωματείων τών Α
θηνών (εις τήν αίθουσαν τής Συγκλήτου), όταν έγινε τό Δημοψήφισμα τού 
1950 (15 Ίανουαρίου). Τότε έξεφράσαμεν τήν Πανελλήνιον επιθυμίαν διά 
τήν Ένωσιν.

’Έτσι είναι φυσικόν ότι είσήλθον εις τήν Επιτροπήν, τήν οποίαν κατήρ- 
τισεν ο μαθητής μου (όταν ήμουν επικουρικός Καθηγητής του Πανεπιστη
μίου Αθηνών) ό Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος. Ή Επιτροπή ώνο- 
μάσθη προπαρασκευής τού Κυπριακού Άγώνος Άπελευθερώσεως, μέ σκο
πόν τήν Ένωσιν τής Κύπρου μετά τής μητρός Ελλάδος (1952).

Ήτο ή τότε άνάμειξίς μου εις τήν μυστικήν Επιτροπήν, εις τήν όποιαν 
Πρόεδρος ήτο ό Αρχιεπίσκοπος Μακάριος καί Αντιπρόεδρος ό Γεώργ- 
γιος Στράτος (δέν έμνημονεύθη, όσον έπρεπεν, δ άνθρωπος αυτός, ό όποιος 
άνέλαβε τήν μεγάλην εύθύνην νά εύρη όπλα καί νά άγοράσωμεν καί νά 
τά στείλωμεν εις τήν Κύπρον), εντελώς φυσική.

Ή πρώτη συνεδρίασις τής Επιτροπής, εις τήν όποιαν έφοβήθην ότι 
ήτο δυνατόν νά προδοθή εξ Απροσεξίας, εγινεν εις τήν οικίαν τού αειμνή
στου Καθηγητοΰ Βεζανή, εις τήν οδόν Σκουφά. ’Έπειτα ήρχίσαμεν καί συν- 
ηρχόμεθα εις τήν οδόν 'Ομήρου 11, έίς τό γραφεΐον τών άδελφών Λοϊζίδη, 
καί έπειτα συχνότερα εις τό γραφεΐον τού Άντ. Αυγίκου (Σατωβριάνδου 10). 
Τότε άπεφάσισα νά προτείνω εις τόν αείμνηστον Μακάριον, άφου εΐχομεν 
συμφωνήσει ότι ή ελευθερία δέν είναι δώρόν πού δωρίζεται εύκολα, άλλά 
κατακτάται δΤ άγώνων, νά γίνη ορκωμοσία.

Ή ορκωμοσία έγινεν εις τήν τότε κατοικίαν μου (Ασκληπιού 36β)



τήν 7ην Μαρτίου 1953. Ιδού ό όρκος (βλ. κατωτέρω τό κείμενον). Επει
δή τό πρωτότυπον κείμενον έπρεπε νά διαφυλαχθή, έφράντισα, εν δσω 
χρόνω έζη ό αείμνηστος ’Αντώνιος Αυγΐκος (μέλος τής Κοσμητείας 
του Παρνασσού), ό όποιος έκινδύνευε ν’ άποθάνη καί τελικώς άπέθα- 
νε τό 1978 —νά κατατεθή εις τό Μουσεϊον τής Ιστορικής καί ’Εθνο
λογικής Εταιρείας τήν 22αν Δεκεμβρίου 1977. Έναντι είναι, ως βλέπει ό 
αναγνώστης*, τό ιστορικόν τού όρκου, αποβλέποντας εις τήν δι επαναστά- 
σεως άπελευθέρωσιν τής Κύπρου καί τήν ένωσιν μετά τής μητρός Ελλάδος.

’Ιδού τό κείμενον :
«'Ορκίζομαι εις τό όνομα τής 'Αγίας καί Όμοουσίου καί αδιαιρέτου 

Τριάδος νά φυλάξω, θυσιάζων καί τήν ιδίαν μου ζωήν, υποφέρων καί τά 
πλέον σκληρά βάσανα, μυστικόν παν ο,τι γνωρίζω καί θέλω ακούσει διά τήν 
ύπόθεσιν τής ένώσεως τής Κύπρου. Θά υπακούω δε τυφλώς εις τάς έκάστοτε 
διδομένας μοι σχετικός επιταγάς. 7 Μαρτίου. Ό Κύπρου Μακάριος κλπ.».

Ή τράπεζα έπί τής οποίας εδόθη ό όρκος εΰρίσκεται ήδη εις τό Μου- 
σεΐον τής Κύπρου, ώς δώρον προσωπικόν τής οικογένειας μου. Ai μυστικαί 
συνεδριάσεις τής επιτροπής έγίνοντο, όπως σας είπα, εκεί πού άνέφερα 
προηγουμένως, ή δε υπογραφή τού Ευαγγελίου εγένετο έν Αθήναις τήν 6ην 
Μαΐου 1959, κατά τήν υποδοχήν τού Γεωργίου Γρίβα (Διγενή) εις τήν οι
κίαν μου, κειμένην τότε Άραχώβης 15.

Εις τάς άξιοσημειώτους λεπτομέρειας πρέπει νά προσθέσωμεν ενταύθα 
μερικός :

α) Τό σχέδιον υποδοχής τού Στρατηγού Γρίβα εν ’Αθήναις, κατά τήν 
επιστροφήν τού Διγενή κατά Μάρτιον τού 1959 εις’Αθήνας, συνέταξεν ό 
άείμνηστος Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος Θεόκλητος Β καί ό υπογρά
φουν, ένέκρινε δε ό τότε Υπουργός των ’Εξωτερικών κ. Ευάγγελος Άβέρωφ- 
Τοσίτσας εις τό γραφεΐόν του εις τό Ύπουργεϊον των ’Εξωτερικών.

β) Συνεφώνησε τότε, τήν 7-3-1953 καί ό Γρίβας ότι θά έπρεπε καί οι εν 
Κύπρω άγωνισταί νά ορκίζονται όλοι. Πράγματι ώρκιζε τούτους, όταν έπήγεν 
εις Κύπρον, κατά τρόπον συνωμοτικόν πολύ καλά, διότι εδρε πολλούς κλη
ρικούς καί πολλούς λαϊκούς, καί ήτοίμαζε άθόρυβα τήν έπανάστασιν. Οί 
"Αγγλοι δεν άντελήφθησαν περί τίνος επρόκειτο.Ή συνωμοσία ήτο πλήρης, 
καί ή εκρηξις τής Έπαναστάσεως τήν Ιην ’Απριλίου 1955 ήφνιδίασεν αύ- 
τούς βέβαια, άν καί προηγουμένως είχον άντιληφθή ώρισμένα πράγματα, 
συνεπεία άπουσίας ώρισμένων προσώπων εξ ’Αθηνών (Σωκρ. Λοϊζίδη), 
αλλά έν πάση περιπτώσει δεν έφαντάζοντο ότι θά ήτο δυνατόν νά γίνη 
αύτό τό όποιον εγινεν.

γ) Άπό τά άξιομνημόνευτα γεγονότα τά όποια θέλω νά αναφέρω σή-

* Πρβλ. Παράρτημα, σελ. 501.



μέρα, είναι και ή μακρά συζήτησις πού εγινεν εις τήν Επιτροπήν, ή οποία 
άνεφέρετο εις τήν μεθόδευσιν του άγωνος. Έπεκράτησε βέβαια ή γνώμη 
του Γρίβα, διότι ό ’Αρχιεπίσκοπος ένόμιζεν άρχικώς ότι μέ τάς δολιοφθο
ράς ήμπορούσαμε νά φθάσωμεν εις κάποιο αποτέλεσμα! Τουναντίον ô 
Γρίβας ύπεστήριζεν ότι ήτο ανάγκη νά έτοιμασθοϋν ομάδες κρούσεως καί 
καλύψεως των δολιοφθορέων.

δ) Ή Επιτροπή μας ήχρηστεύθη τουλάχιστον τό 58. Ή τελευταία 
συνεδρίασις έγένετο τήν 15 ’Οκτωβρίου 1958 εις τήν τότε νέαν κατοικίαν μου 
Άραχώβης 15. Όθεν θέλω άκριβώς νά άναφερθώ καί εις άλλα ώρισμένα 
γεγονότα, τά όποια εξέθεσα καί εις τήν «'Εστίαν», άφοϋ προσθέσω ότι όλοι 
οί μαθηταί μου γνωρίζουν ότι είμαι άνθρωπος βαθυτάτων πεποιθήσεων καί 
πιστεύω ωσαύτως ότι ή άλήθεια δέν πρέπει νά καταλύη τήν φιλίαν, ούτε 
ή φιλία τήν άλήθειαν.

ε) Αυτή είναι ή βαθυτάτη πεποίθησις εις όλην μου τήν ζωήν, ή οποία 
μέ ήκολούθησε καί δι’ αυτό ήλθα εις διαστάσεις, αί όποΐαι ύπήρχον καί 
υπάρχουν έν Κύπρω. Έλαβα τήν θέσιν τήν οποίαν ώφειλα καί ως ιστορικός 
καί ως Θεολόγος, ô όποιος είμαι συνδεδεμένος ως άνθρωπος μέ τά γεγονότα 
τής προπαρασκευής του άγωνος τής ΕΟΚΑ.

Άτυχώς διά τό πρόβλημα τής άληθείας, ως προς τήν Κύπρον, ή επι
στολή μου δέν εδημοσιεύθη ολόκληρος εις τήν «Εστίαν», παρά τό γεγονός 
ότι γράφω εις τήν εφημερίδα, ότι παρακολουθώ καί ηύτύχησα νά μετάσχω 
άπό τής άρχής τής προπαρασκευής του άγωνος του Κυπριακού: τής άπελευ- 
θερώσεως τής μαρτυρικής Κύπρου καί τής Ένώσεως μετά τής μητρός Ελ
λάδος. Άτυχώς όμως ό μέγας εκείνος άγων άπέτυχεν, έφ’ όσον δέν έπετεύ- 
χθη τουλάχιστον ό σκοπός τής αύτοδιαθέσεως διά τόν οποίον αυτός Εγινε 
καί αί θυσίαι τών νέων δέν ήξιοποιήθησαν.

στ) Ό άνωτέρω πραγματικός όρκος έχει άπόλυτον άξίαν καί προη
γείται εκείνου τής Φανερωμένης, διότι εδόθη τήν 7 Μαρτίου 1953 εις τό 
σπίτι μου. Τότε ό ’Αρχιεπίσκοπος, ως Εθνάρχης τής Κόπρου, έθεσε τήν 
χεϊρα επί τού στήθους, ένφ ό Γρίβας καί οί λοιποί εθέσαμεν τήν χεΐρα επί 
τού Ιερού Ευαγγελίου. Τά δύο ταΰτα τεκμήρια παρεδόθησαν εις τήν Ιστο
ρικήν καί Εθνολογικήν Εταιρείαν, καί ήτο παρών καί ό στρατηγός κ. 
Δη μ. Ν. Μπότσαρης, ό Πρόεδρος τής Εταιρείας. "Οθεν δύναται πάς τις 
νά τά ζητήση καί νά τά ϊδη.

Τό σχετικόν πρωτοκολλάν υπεγράφη εις πολλά άντίγραφα. Παρέδωσα 
τό ίδικόν μου άντίτυπον εις τό Μουσεϊον τού Πανεπιστημίου τών ’Αθηνών. 
Διά τούτο πιστεύω ότι εκάμαμε τό καθήκον μας τότε, άλλά δυστυχώς έξέ- 
φυγεν οίαδήποτε διαχείρισις τής υποθέσεως άπό τά χέρια τά ίδικά μας, ώς 
ήτο φυσικόν, διότι άνήκεν εις τούς δύο παράγοντας, εις τόν άγωνιζόμενον 
έν Κύπρω Γρίβαν καί εις τόν ’Αρχιεπίσκοπον, καί τήν Ελληνικήν Κυβέρ-



νησιν. Ή Συνθήκη Ζυρίχης-Λονδίνου έγινεν, όταν την ευθύνην εΐχον ô 
Μακάριος καί ή Ελληνική Κυβέρνησις.

ζ) Πρέπει εδώ νά είπώ μίαν λεπτομέρειαν άξιοπρόσεκτον: Ότι, τήν ήμέ- 
ραν πού έπήγα νά μου έγκρίνη τό σχέδιον τής υποδοχής του Γρίβα εις τάς 
Αθήνας (19 Μαρτίου 1959), ό Υπουργός των Εξωτερικών (δ κ. Άβέ- 
ρωφ), μόνον τότε αύθορμήτως μου είπε ότι δεν ημποροϋσε νά γίνη τίποτε 
άλλο. Ή άπάντησίς μου ήτο μία γκριμάτσα. Τίποτε άλλο. Γκριμάτσα, διότι 
δέν τό έπίστευον. Δεν τό έπίστευον καί δέν τό πιστεύω. Δεν ήτο αναγκαία 
ή σύναψις τής εν λόγω συνθήκης. Αυτή είχε τήν έννοιαν ταύτην.

"Εμεινα ακλόνητος εις τήν θέσιν μου. Ήμπορεΐ οί άλλοι νά εΐχον δια
κυμάνσεις, ενώ εγώ έμεινα άκλόνητος εις τήν θέσιν ότι δέν έπρεπε νά μεσο- 
λαβήση προ τής Ένώσεως ή ανεξαρτησία, άλλ’ ότι άπό τήν Αυτοδιοίκη- 
σιν έπρεπε νά πάμε εις τό Δημοψήφισμα διά τήν Ένωσιν, όπως τόσοι λαοί 
διά μέσου τών Ηνωμένων Εθνών επροχώρησαν καί απέκτησαν τό δικαίωμα 
τής αύτοδιαθέσεως.

*
* *

Γράφων ταϋτα, προσθέτω εις τήν επιστολήν πρός τήν εφημερίδα, ότι 
δέσμευσις βαρυσήμαντος, ή του όρκου, έχοντας τόν σκοπόν του άγώνος, τον 
όποιον διεξήγαγον οί Κύπριοι ένδόξως υπό τήν ήγεσίαν τοϋ Στρατηγού 
Διγενή, ό όποιος καί έμεινε πιστός εις τό τέλος μαζί με τά παλληκάρια του.

α) Τό πρόβλημα όμως τό όποιον δέον ίστορικώς νά διευκρινισθή είναι 
τούτο : Διατί ό ’Αρχιεπίσκοπος τόν Σεπτέμβριον του 1958, όλως αίφνιδίως 
καί χωρίς νά συμβουλευθή κανένα, εις δηλώσεις του προς τήν Βαρβάραν 
Κάσελ, έγκατέλειψε τήν Ένωσιν καί αύτοδιάθεσιν καί έστράφη πρός τήν 
ανεξαρτησίαν!

Άπό τήν διήγησιν τοϋ αειμνήστου πατριώτου Πολυκάρπου Ίωαννίδου1 
καί άπό τήν διήγησιν πρός εμέ τοϋ αειμνήστου Μητροπολίτου Κυτίου 
’Ανθίμου, συναντήσαντος τότε αυθημερόν τόν ’Αρχιεπίσκοπον εις τό ΰ,ενο- 
δοχεΐον τής Μεγάλης Βρεταννίας, προκύπτει ότι μόνος ό Εθνάρχης καί 
άνευ γνώσεως τής Κυβερνήσεως έλαβε τήν μεγάλην άπόφασιν έγκαταλεί- 
ψεως όχι άπλώς τής Ένώσεως, άλλά καί τοϋ δικαιώματος τής Αύτοδιαθέ
σεως τοϋ Ελληνικού Κυπριακού Λαού.

Δέν δύναμαι νά ει'πω τί μοϋ εΐπεν ό αείμνηστος Κυτίου Ανθιμος περί 
τής κατά τήν ή μέραν εκείνην συνομιλίας του μέ τόν αείμνηστον ’Αρχιεπί
σκοπον, έφ’ όσον άμφότεροι άπέθανον. ’Οφείλω όμως νά γράψω τήν άλή- 
θειαν, διότι πρέπει νά τήν γνωρίζετε, ότι δηλαδή 6 κ. Καραμανλής έξεπλάγη

1. Συνεξορίστου τοϋ Μακαρίου εις Σεϋχέλλας.



καί ώμίλησε αύστηρώς προς τον ’Άνθιμον, ώς μοϋ τά διηγήθη ό ίδιος ό 
Κυτίου, περί τής άπροσδοκήτου στροφής τοϋ Αρχιεπισκόπου πρός τήν 
ανεξαρτησίαν τής Κύπρου, τήν όποιαν καί κατ’ ουσίαν έχάσαμεν, έφ’ όσον 
δέν ήτο τό ποθούμενον, δηλαδή πλήρης, ότε θά περιελαμβάνετο καί τό 
δικαίωμα τής Αύτοδιαθέσεως.

Φυσικόν ήτο, ώς μέλος τής Επιτροπής προπαρασκευής τοϋ αγώνας, 
νά έλθω εις ρήξιν με τόν Μακάριον, ό όποιος υπέγραψε τήν παράδοξον 
καί χωρίς πολιτικόν ρεαλισμόν Συνθήκην Ζυρίχης-Λονδίνου, πού πλη
ρώνει μέχρι σήμερον άκριβά ή Κύπρος καί ή Ελλάς.

Ή συνθήκη εκείνη — καί εδώ είναι τό πόρισμα τό ίδικόν μου ώς Ιστο
ρικού — είναι άντιιστορική καί διά τούτο άντιρεαλιστική, ώς καί τό Σύν
ταγμα τής Κύπρου. Ή αιτιολογία τοϋ ότι είναι άντιρεαλιστική είναι δεδομέ
νη, διότι είναι άντιιστορική. Είσήγαγε μετά τήν Συνθήκην τής Λωζάννης 
(1923) τήν Τουρκίαν ένοπλον εις Κύπρον, με δικαιώματα 30 % εις τήν διοί
κησην. Όθεν καί δεν χρειάζεται νά εϊπω τίποτε περισσότερον,

β) ’Επί τή βάσει τών δεδομένων τής 20ετίας 1960 - 19802, εχομεν ήδη 
άπό τότε εως τώρα τόσα χρόνια καί δυνάμεθα σαφώς νά εϊπωμεν ότι ή ανε
ξαρτησία όχι μόνον άπέτυχεν, άλλα είναι ήδη χαμένη, καί δέν ξέρομε 
ποϋ θά φθάσωμεν. 'Όταν τό 1973, προσθέτω εις τήν έπιστολήν μου, ήλθεν 
εις Αθήνας ό άείμνηστος πατριώτης Πολύκαρπος Τωαννίδης καί μοϋ έζή- 
τησε γνωμοδότησιν διά τήν καθαίρεσιν τοϋ ’Αρχιεπισκόπου, μοϋ έτόνισε 
τά εξής, διά πρώτην φοράν άποκαλυπτόμενα σήμερον. Ότι ήδη εις τάς 
Σεϋχέλλας, όπου δύο άλλοι κληρικοί, ό Κυρηνείας Κυπριανός καί ό Άν. 
Παπασταϋρος, καί αυτός ήσαν εξόριστοι μετά τοϋ Μακαρίου, μετά τήν εκεί 
έπίσκεψιν τοϋ εκπροσώπου τοϋ Υπουργείου ’Αποικιών τής Μεγάλης Βρε- 
ταννίας, συνοδευομένου υπό τοϋ τότε Είσαγγελέως ’Αποικίας τής Κύπρου, 
διαμένοντος έν ’Αγγλία, διά λόγους εύνοήτους (τοϋ καί νΰν Είσαγγελέως 
τής Κυπριακής Δημοκρατίας), ό άείμνηστος ’Αρχιεπίσκοπος μετέβαλε 
διαθέσεις καί κατ’ άκολουθίαν ήτο κατά τής Ένώσεως καί τής Αύτοδια
θέσεως. Ο ισχυρισμός ότι έπεβάλλετο ή άνεξαρτησία δέν ήτο ορθός. Καί 
αύτός ό άείμνηστος Τωαννίδης δέν έπίστευεν εις τήν άνάγκην τής συνθη- 
κολογήσεως, διά τό δεύτερον έξάμηνον τοϋ 1958. Αί σχετικαί διαδόσεις 
δέν ήσαν αληθείς. Έχω άπό τήν εποχήν εκείνην όχι μόνον βεβαίωσιν τοϋ 
άειμνήστου Στρατηγού Γρίβα, άλλά καί δυο έπιστολάς του σχετικός πρός 
τήν κατάστασιν τήν στρατιωτικήν εις τόν άγώνα τής άπελευθερώσεως τής 
Κύπρου, είδικώς κατά ’Ιούλιον καί Αύγουστον 1958. Αυτή ήτο λίαν ένθαρ-

2. Πρβλ. Σπ. Παπαγεωργίου. Άπό τήν Ζυρίχην εις τόν Αττίλαν (σειρά 
άρθρων εις τήν Εστίαν) 1980. Λίαν ένδιαφέρον έν προκειμένω είναι καί τό Ολικόν πού 
παρέχει όΆγγ. Βλάχος Δέκα χρόνια Κυπριακού, 1980.



ρυντική, καίτοι ό Γρίβας μοϋ παρεπονεΐτο διά τήν στάσιν ώρισμένων προσ
ώπων έναντι τοϋ άγώνος του έν Κύπρφ.

’Αντίγραφα των επιστολών τοϋ Γρίβα έπέδωκα εις τόν τότε ’Αρχιεπί
σκοπον Θεόκλητον (fl962) καί, μετ’ επίμονον συμβουλήν τούτου, εις τόν 
αείμνηστον Βασιλέα Παύλον, κατά μακράν άκρόασιν ήν μοί παρεχώρησεν 
εις τά ανάκτορα τοϋ Τατοΐου. Τότε μοϋ εϊπεν ό Βασιλεύς ότι ό Παπάγος 
ένίσχυσε τόν αγώνα κρυφίως. Πάντως αί δυσχέρειαι καί τά σχέδια δεν εδι- 
καιολόγουν τήν συνθηκολόγησιν, διότι πράγματι επρόκειτο περί συνθηκο- 
λογήσεως, χωρίς νά ύπάρχη ήττα τών άγωνιστών τής Άπελευθερώσεως.

* *
*

Τό ιστορικόν πρόβλημα είναι ποιος έπεισε τόν κ. Άβέρωφ καί κατό
πιν τόν κ. Καραμανλήν νά δεχθούν τήν στροφήν τοϋ ’Αρχιεπισκόπου πρός 
τήν άνεξαρτησίαν.

Τό πρόβλημα τούτο τό σημαντικόν διά τήν ιστορίαν τής Κύπρου έση- 
μείωσα εις τήν επιστολήν μου πρός τήν «Εστίαν», άλλα δεν ευρίσκω ευ
κόλως λύσιν, διότι τά ιστορικά δεδομένα δεν είναι όλα γνωστά καί επαρκή 
δι’ άσφαλή κρίσιν. Έν τούτοις θά ήδυνάμην νά θεωρήσω ως πιθανόν ότι 
πρώτος έπείσθη άπό τόν Μακάριον ό κ. Άβέρωφ.

* *
*

Ένεκα τής Συνθήκης Ζυρίχης-Λονδίνου, ήν έθεώρησα ά ν τ ι ιστο
ρικήν καί διά τούτο άντιρεαλιστικήν καί καταστροφικήν διά 
τήν Κύπρον, καί επειδή έπίστευον, ότι δέν ήτο άναγκαία ή μεσολάβησις 
χρόνου άνεξαρτησίας, άλλως τε άνεφίκτου εις τήν γεωπολιτικήν περιοχήν 
τής Κύπρου, έθεώρουν μόνον δυνατήν τήν αύτοκυβέρνησιν. Όθεν εύρέθην 
άρχικώς εις τήν άνάγκην νά έλθω εις σιωπηρόν άντίθεσιν πρός τόν άεί- 
μνηστον Μακάριον.

Επειδή όμως ό Μακάριος έφαίνετο κατά τό Δεκέμβριον τοϋ 1963 
ότι ήλλαξε σκέψεις εις τό θέμα τής Αύτοδιαθέσεως, τούτο τό άποδει- 
κνύουν τά άποσπάσματα έργου τοϋ Σπ. Παπαγεωργίου εις τήν «'Εστίαν» 
(«Άπό τής Ζυρίχης εις τόν Αττίλαν» - Ίαν.-Φεβρ. 1980), διά τούτο άποκατέ- 
στησα τάς σχέσεις μου πρός αυτόν τό 1964-65. Καίτοι έπορεύθη μόνος καί 
χωρίς τήν συγκατάθεσιν τής Ελληνικής Κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου, 
εν τούτοις τό γεγονός ότι ό Μακάριος έκαμε μέ τόν Γεωρκάτζην εθνι
κήν πατριωτικήν όργάνωσιν πρός δυναμικήν άντιμετώπισιν τών Τούρκων 
άποδεικνύει, ότι ήθελε νά άποκτήση πλήρη άνεξαρτησίαν. Έπεχείρησε 
τότε άναθεώρησιν τοϋ Συνταγματικού Καθεστώτος εις 13 σημεία. Ταϋτα



έξέθεσεν εις τούς Τούρκους. Όθεν όχι μόνον δεν προέκυψεν καμμία συνεν- 
νόησις, άλλα τουναντίον έπήλθεν ή μοιραία εναρξις τής διχοτομήσεως τής 
νήσου καί αί ατελείωτοι περιπέτεια:, αί όποιαι συνεχίζονται μέχρι σήμερον. 
Ή στάσις τοϋ Γ. Παπανδρέου καί ή ένίσχυσις ή στρατιωτική τής Κύπρου 
με πρωτοβουλίαν τοϋ Υπουργού Άμύνης Π. Γαρουφαλιά εδιδον τό 1964-5 
τήν βάσιν — παρά τήν κακήν πολιτικήν άντίληψιν των ’Αμερικανών, τήν 
οποίαν διηγείται ό Σπ. Παπαγεωργίου — διά νά λυθή τό Κυπριακόν διά 
διαπραγματεύσεων από θέσεως ισχύος. Εις τούς Πρωθυπουργούς Παπαν
δρέου καί Στεφανόπουλον καί τόν Υπουργόν ’Εξωτερικών κ. Τούμπαν 
(1965-1966) ανήκει ή τιμή ότι έπεδίωκαν τήν Ένωσιν, με κάποιον αντάλ
λαγμα προς τήν Τουρκίαν.

Ή προκαταρκτική συμφωνία Ελλάδος-Τουρκίας τής 18ης Δεκεμβρίου 
τοϋ 1966 των Παρισίων με βάσιν τήν Ένωσιν (β λ. πρακτικά Βου
λής τής 13 Ίαν. 1 9 6 7) δεν ευρε συνέχειαν, διότι ή Κυβέρνησις 
Στεφανοπούλου έπεσε τήν 22 Δεκεμβρίου 1966.

Υπάρχει μακρά εκθεσίς μου προς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην 
’Αλεξάνδρειάς κ. Νικόλαον (μή δημοσιευόμενη), εκθέτουσα τό κυπριακόν 
εκκλησιαστικόν ζήτημα εν τω πλαισίω τοϋ εθνικού θέματος. Βλ. όμως καί 
σχετικόν βιβλίον με τήν αύτήν επιγραφήν, 1975.

*
* *

’Εδώ πρέπει νά σημειώσω καί μερικός άλλος άξιομνημονεύτους λε
πτομέρειας διά τά έτη 1965-67, δτε πλέον είχε λήξει ή συζήτησις διά τό 
σχέδιον ’Άντεσον, τό όποιον, ως φαίνεται, ήτο άπαράδεκτον3.

α) Είχον ήδη μεταβή πρότερον δύο φοράς εις τήν Κύπρον καί, όταν ό 
’Αρχιεπίσκοπος έκαμε αύτήν τήν όργάνωσιν μέ τόν Γεωργάτζην καί έπρο- 
χώρησε μόνος του (τούτο φαίνεται καθαρά καί άπό τό έπεισόδιον τοϋ 
Κοφίνου) εναντίον τής Ζυρίχης-Λονδίνου καί εναντίον τής πολιτικής 
τήν όποιαν καί ό ίδιος είχε άκολουθήσει, τότε άκριβώς είπα εις τόν ’Αρ
χιεπίσκοπον ότι δέν θά ήμπορέση νά προχωρήση μόνος περαιτέρω καί 
επομένως θά έπρεπε νά άλλάξη πορείαν.

β) ’Αλλά τά γεγονότα τά όποια εξειλίχθησαν εις τήν Ελλάδα τήν 15ην 
’Ιουλίου 1965 είχον γίνει, όταν ευτυχώς είχε συντελεσθή ένα σπουδαιότα- 
τον έργον υπέρ τής Κύπρου καί τής θέσεως τής Ελλάδος. Είχε στολή 
δύναμις μεραρχίας εις τήν Κύπρον. Ήδύνατο επομένως νά εφαρμοσθή τό 
1965-7 μιά πολιτική διαφορετική, έφ’όσον ήδύνατο νά όμιλήση ή Ελλάς 
άπό θέσεως ισχύος. Ύφίστατο βέβαια τό θέμα : άεροπορική κάλυψις, ήν 
ώφειλε νά καλύψη ή Ελλάς.

3. Πρβλ. έφημ. «'Εστία» 1980 τοϋ μηνάς Μαΐου (διήγησιν Παπαγεωργίου).



Έπί εν έξάμηνον κατά τό 1966 διεξήγοντο μυστικοί διαπραγματεύσεις 
μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας μέ θέμα την Ένωσιν με κάποιο αντάλλαγμα. 
Τό θέμα όμως τοϋ ανταλλάγματος δεν έφανερώθη, όπως έπρεπεν, εις 
τον Π. Κανελλόπουλον, στηρίζοντα την Κυβέρνησιν Στεφανοπούλου. Εί
ναι, βεβαίως, λίαν διαφωτιστικά τά πρακτικά τής Βουλής των Ελλή
νων τής 15ης Τανουαρίου 1967, άλλά αυτά τελούν υπό τήν σκιάν, τήν 
οποίαν γνωρίζω βεβαίως, δεν τήν γνωρίζουν όμως πολλοί, ότι τήν 15ην 
Τανουαρίου θά έγίνετο ή συνάντησις, μετά τήν σύσκεψιν των Παρισίων 
τής 18ης Δεκεμβρίου 1966 καί τήν συμφωνίαν, ότι θά έγίνετο πάλιν, λέγω, 
συνάντησις των Υπουργών Εξωτερικών, μέ θέμα τήν Ένωσιν.

Εις τά πρακτικά τής Βουλής τής 13 Τανουαρίου 1967 δηλώνει ό στη- 
ρίζων τήν Κυβέρνησιν Στεφανοπούλου Πρόεδρος κ. Κανελλόπουλος, «Ε
γώ δεν ξέρω τί γίνεται, δεν μέ έχετε διαφωτίσει». Υπάρχει μία διάστασις 
απόψεων εκεί, δΤ δ καί δέν θέλω νά εισέλθω εις τήν έξέτασιν λεπτομερειών. 
Πολλοί ήσαν αντίθετοι, βέβαια, μέ τήν άκολουθημένην πολιτικήν, Υπουρ
γός τών Εξωτερικών όμως ήταν ό Οικονόμου Γκούρας, εις τήν υπηρεσια
κήν Κυβέρνησιν Παρασκευοπούλου.

Ένεκα τούτου άπηύθυνα επιστολήν πρός τόν κ. Οικονόμου Γκούραν, 
εις τήν όποιαν είχα άπάντησιν μόνον προφορικήν, διότι εϊμεθα μαζί εις τόν 
Σύνδεσμον τών Ηνωμένων Εθνών (μέ διεδέχθη εις τήν Προεδρίαν — έγώ 
είχον διαδεχθή τόν Άλιβιζάτον καί ήμουν ’Αντιπρόεδρος μέχρι πρό τίνος).

Πώς ή μπορούσε νά όμιλήση εις τήν Βουλήν τήν 13/1/1967 ό Υπουργός 
τών Εξωτερικών τής Κυβερνήσεως Παρασκευοπούλου, ότι μετά δύο ή μέρας 
θά έγίνετο νέα συνάντησις Ελλήνων καί Τούρκων διά τό Κυπριακόν; Δέν 
εγινεν, ήτο ό δήλωσις τήν οποίαν μοΰ έκανε ό κ. Οικονόμου Γκούρας, διότι 
δέν ήθελεν ή Τουρκία. Δέν ήμποροΰσα νά έκφράσω καμμίαν κρίσιν, διότι 
τί νά ελεγον ; Οί Τούρκοι, φυσικά, δέν έδέχθησαν νά συνεχίσουν τήν συ- 
ζήτησιν μέ μίαν Κυβέρνησιν υπηρεσιακήν!

** *

Τό έτος 1967 είναι καταστροφικόν διά τήν Κύπρον, καί, όπως τό ’63 εγινεν 
ένα λάθος πού έσχηματίσθησαν οί θύλακοι, τό ’67 κατέστη ένα τραγικόν 
έτος διά τήν Κύπρον. Μέ έπληροφόρησαν ότι εϊχαμεν μίαν έκδήλωσιν τής 
άντιθέσεως τών Τούρκων εις τήν κηδείαν τού Άντενάουερ τήν 22 ’Απρι
λίου 1967. "Οθεν έκάλεσα εις τό σπίτι μου τόν τότε Υφυπουργόν τών Ε
ξωτερικών, πρώην Υφυπουργόν τών Εξωτερικών πρό έτών (ό όποιος άπέ- 
θανε, δυστυχώς), τόν άείμνηστον Χριστόπουλον ό όποιος μέ διαφώτισε τί 
συνέβη, καί διατί δέν εγινεν ή συνάντησις τής 15/1/1967.

Ή άπάντησις ήτο τού Τσαγκλαγιαγκίλ (εις τήν κηδείαν τού Άντενάουερ, 
πού έπήγεν εκπρόσωπος τών’Απριλιανών φωστήρων). Τού είπε: Τί είδους



συζήτησις ή μπορούσε να γίνη τότε μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας; Ούτε 
υπήρχε πρόθεσις συνεχίσεως των διαπραγματεύσεων με βάσιν τήν Ένωσιν. 
Ύπήρχεν όμως πρότερον εν τω μεταξύ εν γεγονός καί ενα σπουδαΐον χαρ
τί, διά τό όποιον μου άναφέρεται άπό τούς διαχειρισθέντας τότε κ. Στε- 
φανόπουλον καί Τούμπαν. Υπήρξε δηλαδή επί τοϋ Κυπριακού πρακτι
κόν τού Συμβουλίου τού Στέματος τής 17 Φεβρουάριου 1967.

Προσπαθώ νά ευρώ τό πρακτικόν, άλλα είναι αδύνατον νά άνακαλύψω 
τά ίχνη του. Έχω μίαν περίληψιν μικράν, ή οποία λέγει ότι ό ’Αρχιεπίσκο
πος εδιδεν αντάλλαγμα διά τήν ανεξαρτησίαν εν Κύπρω καί όχι διά τήν 
Ένωσιν, προσέθεσε δε ότι αυτό, δηλαδή ή Ένωσις, είναι θέμα των Ηνωμέ
νων Εθνών καί τής Ελλάδος!!

Αυτά τά πρακτικά τού Συμβουλίου τοϋ Στέματος θά είναι λίαν διαφω- 
τιστικά, αλλά τό ’Απριλιανόν πραξικόπημα τής 21 ’Απριλίου άγνωστον πού 
τά παρέδωσεν. Όμως ό Χριστόπουλος ελεγεν, ότι ως έκπρόσωποςτής Κυ- 
βερνήσεως έπίεζεν, αλλά έπήρεν αυτήν τήν άπάντησιν, μετά τήν οποίαν 
συνεχίσθη ή καταστροφική πορεία τής ύποθέσεως.

Τά λοιπά γεγονότα τού 1967 είναι γνωστά, όπως τό «φιάσκο» τής συναν- 
τήσεως των Πρωθυπουργών Ελλάδος καί Τουρκίας εις Καισάν4 καί ή 
άποδοχή τού τουρκικού τελεσιγράφου κατά Νοέμβριον τοϋ 1967. Ταΰτα 
έπεσφράγισαν τήν κακήν τύχην τής Κύπρου καί τής πολιτικής της δήθεν 
ανεξαρτησίας, ή όποια ήτο άδύνατος, εν τω μέσω των άλληλοσυγκρουο- 
μένων συμφερόντων τών Μεγάλων Δυνάμεων καί τών πολιτικοστρατιω- 
τικών προβλημάτων τής Μ. ’Ανατολής : σχέσεις ’Αράβων καί ’Ισραήλ.

Τό ’Εκκλησιαστικόν ζήτημα τής Κύπρου (1972- 73), 
καί τό Εθνικόν θέμα.

Άλλ’ ή Κύπρος αντιμετώπιζε τότε καί τό εσωτερικόν πρόβλημα τού 
’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, έπιθυμοΰντος νά μείνη εις τήν Προεδρίαν. 06- 
τος ύπεστηρίζετο άπό τό ΑΚΕΛ (Κομμουνιστικόν Κόμμα), τό όποιον, ως μοί

4. Μου είπεν ό ίδιος ό τότε Υπουργός των Εξωτερικών Οικονόμου Γκούρας ότι 
τόν έκάλεσαν άπό τά λουτρά,καί ήτο εντελώς απαράσκευος,όταν έπήγεν,δέν ήξερε τίποτε 
τί ήτοίμαζον, καί φαίνεται ότι γελούσαν καί οί Τούρκοι. Έπηκολούθησαν τά γεγονότα 
του Κοφίνου, διά τά όποια έχω διήγησιν του ίδιου τοϋ ’Αρχιεπισκόπου, διότι τό 1972 
έκλήθην εις τήν Κύπρον κρυφά άπό τόν άείμνηστον Γρίβαν ώς μέλος δήθεν τοϋ'Ο
μηρικού Συμποσίου, καίτοι δεν ύπήρξά ποτέ "Ομηριστής οΰτε έχω άσχοληθή μέ τόν Ό
μηρον. Αύτή είναι ή σάκα πού τό λέγει αυτό,καί θά τήν δωρίσω εις τόν «Παρνασσόν»,διό
τι καί έδώ εις τόν «Παρνασσόν» έγιναν πολλαί συνεδρίαι μέ τόν ’Αρχιεπίσκοπον καί πολ- 
λαί συζητήσεις, διά τήν αποστολήν όπλων κλπ. Όλα έκρατοϋντο θαυμάσια μυστικά.Πα
ραδίδω, λοιπόν, εις τόν «Παρνασσόν» αυτό τό μικρόν κειμήλιον.



έλεγεν ό ίδιος, το εϊχεν «εις τήν τσέπην του»! Ή παραμονή τοϋ ’Αρχιεπι
σκόπου εις τήν Προεδρίαν τής Δημοκρατίας παρετείνετο, μαζί μέ τήν απο
τυχίαν τής πολιτικής τής ανεξαρτησίας τήν οποίαν ήκολούθει.

Ένταϋθα πρέπει νά σημειώσω ότι τό 1972 τον Σεπτέμβριον, όταν έκλή- 
θην εις Λευκωσίαν ως δήθεν μέλος τοϋ Συμποσίου των ’Ομηριστών, είχον 
μίαν μακράν συνομιλίαν, πρώτον, μέ τόν Γρίβαν, δ όποιος καί μέ έκάλεσε, 
διά νά συζητήσωμεν διά τό Κυπριακόν καί τήν έσχάτην προσπάθειαν του νά 
πιέση τόν ’Αρχιεπίσκοπον νά ταχθή τουλάχιστον υπέρ τής αύτοδιαθέσεως 
καί νά παραιτηθή, άφοϋ έξεύρη μετά των έθνικοφρόνων Ενωτικών 
Πρόεδρον, και δεύτερον, μέ τόν άείμνηστον ’Αρχιεπίσκοπον Μακάριον.

Καί εις τήν συζήτησιν αυτήν τήν οποίαν είχον μετά τοϋ Γρίβα, διότι 
ό Γρίβας μέ έκάλεσε, καί έμείναμε τρεις ώρας, μοΰ λέγει : «Τί ήμποροϋμε 
νά κάνουμε τώρα: (18 Σεπτεμβρίου τοϋ 1972). "Ας μπορέσουμε νά πείσουμε 
τόν ’Αρχιεπίσκοπο σιγά σιγά νά στραφή προς τήν αυτοδιάθεσιν, άφοϋ τήν 
"Ενωσιν δεν ήμποροϋμε νά προβάλωμεν διεθνώς». Ό καταστατικός χάρ
της τών Ηνωμένων Εθνών δεν ήμποροΰσε νά στηρίξη άλλην άξίωσιν 
εκτός αυτής «τής αύτοδιαθέσεως», άλλά έπρεπε ταυτοχρόνως νά λυθή τό 
εκκλησιαστικόν ζήτημα.

Ή συνάντησίς μου μέ τόν ’Αρχιεπίσκοπον έγινε τήν 20ήν Σεπτεμβρίου 
1972, κατ’ αυτήν δέ έκαμα ο,τι ή μπορούσα, διά νά τόν πείσω νά λάβη τάς 
αναγκαίας αποφάσεις διά τήν επάνοδον εις τήν άρχήν τής αύτοδιαθέσεως. 
Δέν ή το δυνατόν άνθρωπος οίοςό όμιλών (υπενθυμίζω, ότι είμαι ’Ιστορικός), 
ό όποιος μετέσχε τών γεγονότων καί έπρεπε νά κάμη τό καθήκον του, νά 
πράξη άλλως ο,τι έπραξα. Τότε, λοιπόν, ό ’Αρχιεπίσκοπος μοΰ διηγήθη τά 
τοϋ Κοφίνου, Νοέμβριος 1967, ήτοι διά τήν γνωστήν ύπόθεσιν ή όποια κατέ- 
ληξεν εις τό γνωστόν τελεσίγραφον τής Τουρκίας προς τήν Ελλάδα καί Κύ
προν καί τήν άρχήν τής καταστροφής, έως καί τήν άπομάκρυνσιν τοϋ στρα
τού. Διά τό θέμα αύτό υπεύθυνος ήτο ή Κυβέρνησις τών ’Αθηνών (Σπαντιδά- 
κης). Ό ’Αρχιεπίσκοπος μοΰ είπε ότι ό Γρίβας ήτο άντίθετος προς τήν επιχεί
ρηση/ Κοφίνου,άλλά είχε τήν γνώμην ότι πρέπει νά άκολουθή τήν γνώμην τών 
πολιτικών. Ήτο ολίγον πολιτικός καί κυρίως στρατιωτικός. Τό 1972 ήτο 
πλέον ή θέσις τοϋ ’Αρχιεπισκόπου δυσχερής, καί έπρεπε νά εύρη τρόπον νά 
παραιτηθή. Τόν ερωτώ: «Τώρα τί θά κάμετε»; Μοΰ άπαντά «Τί νά κάνω»; 
45 λεπτά οί δύο μας εϊμεθα μαζί, καί ήδυνάμην νά τοϋ ομιλήσω καθαρά, 
διότι υπήρξε μαθητής μου (όταν εγώ είχα γίνει ’Επικουρικός Καθηγητής 
εις τό Πανεπιστήμιου τών ’Αθηνών, εκείνος ύπηρέτει ως διάκονος εις ’Αθή
νας καί έφοίτα εις τό ανωτέρω Πανεπιστήμιου).

Τοϋ εΐπον : Δεν σας μένει τίποτε άλλο, παρά νά παραιτηθήτε, διά νά 
ξεφορτωθήτε τήν Συνθήκην Ζυρίχης-Λονδίνου. Θά πρέπη νά εΰρετε ένα 
νέον Πρόεδρον, καί ό Πρόεδρος αύτός νά είναι τής εμπιστοσύνης καί



των άλλων. Εσείς έχετε ικανότητας καί νά σταθήτε δίπλα του καί νά πά
ρετε καί ένα άλλον συνεργάτην. Ό νέος Πρόεδρος θά φορτωθή δλην την 
ύπόθεσιν, εσείς όμως θά εϊσθε ο κήρυξ τής αύτοδιαθέσεως. Ούτως ή τριμε
λής Επιτροπή πού θά σχηματισθή θά είναι μόνον διά τήν αύτοδιάθεσιν.

Μέ ή ρώτησε : Πώς θά γίνη αυτό; Άπήντησα : «Ψήφισμα τής Βουλής 
των αντιπροσώπων θά όρίση τριμελή Επιτροπήν μόνον διά τήν αυτοδιά
θεσήν υπαγόμενη ν εις τον ΟΠΕ, τίποτε άλλο. Δεν ή μπορεί νά γίνη αυτό: 
Νομίζω ότι ήμπορεΐ» Του ύπεσχέθην ότι θά του γράψω εξ ’Αθηνών. 
Έρχομαι εις ’Αθήνας καί βλέπω τόν Καθηγητήν του Συνταγματικού Δι
καίου (Γεωργόπουλον), μεθ’ ό τού έστειλα γράμμα ότι αυτό ήμπορούσε 
νά γίνη. ΕΙχον θέσει ώς αναγκαιότητα τήν παραίτησιν άπό τήν Προεδρίαν 
καί του έπανέλαβον ότι δεν ήμπορεΐ νά έξακολουθήση αυτή ή ιστορία εις 
τήν Κύπρον καί νά εύρίσκεται εις άντίθεσιν πρός τήν πλειοψηφίαν τής 
ιεραρχίας. Ή όξύτης πού εδόθη εις το Εκκλησιαστικόν ήτο άπόρροια τής 
εμμονής του ’Αρχιεπισκόπου νά μείνη Πρόεδρος καί νά μή παραιτηθή ουδέ 
νά εκτεθή υπέρ τής αύτοδιαθέσεως. Έτσι έγινε τό Συνοδικόν Δικαστή ριον 
καί ή καταδίκη τού ’Αρχιεπισκόπου.

Οι τρεις Μητροπολΐται πρέπει νά πώ ότι είναι τά τρία τέταρτα (3/4) τής 
ιεραρχίας καί τής Διαρκούς Συνόδου τής Κύπρου. Δέν ήσαν απλώς τρεις Μη- 
τροπολΐται.’ Εχων συνείδησιν τών αρχών τού Κανονικού Δικαίου, τούς είπαν 
ότι ποτέ δέν θά δώσω γνωμοδότησιν διά τήν καθαίρεσιν τού Μακαρίου, διότι 
έχρειάζοντο 13 επίσκοποι. Δέν υπάρχει θέμα άλλο (τό είπα άπό τότε σα
φώς) άπό τό γεγονός ότι διήρκεσε πέραν τού δέοντος ή Προεδρία τού 
Μακαρίου καί ότι αυτή έβλαπτε τήν ’Εκκλησίαν, έφ’ όσον έξετελοΰντο 
δικαστικοί αποφάσεις, έν όνόματι τού ’Αρχηγού τού Κράτους, πού ήτο 
καί αρχηγός τής ’Εκκλησίας!

Τό έτερον θέμα ήτο καί τότε, όπως καί τώρα, πώς ήμπορεΐ νά σωθή ή 
Κύπρος. Μέ αύτούς τούς θυλάκους πού είχαν γίνει άπό τούς Τούρκους καί 
άπετέλουν άρχήν τής διχοτομήσεως, ό κίνδυνος ήτο μεγάλος. Μέ ή ρώτησε 
πάλιν ό Μακάριος: «Τί ήμπορεΐ νά γίνη»; Άπήντησα: «Μόνον αν στραφήτε 
σιγά-σιγά πρός τήν αύτοδιάθεσιν, ήμπορεΐ νά σωθή ή Κύπρος. Καί αυτό 
ήμπορεΐτε νά τό κάμετε μόνον σείς». Τό είπα αυτό καί εις τόν κ. Μαΰρον, 
καί μοΰ λέγει: « Αν κερδίσουμε γιά τήν αυτοδιάθεση τον Μακάριο, τότε τά 
πράγματα θά είναι διαφορετικά». Ή Κύπρος όμως άπό τό 1967 ήτο εις τό 
έλεος τών Τούρκων. Τότε συνέβησαν καί τά εξής :

Μέ τήν άποδοχήν τού τουρκικού τελεσιγράφου (Νοέμβριος 1967) 
έκάλεσαν οί Απριλιανοί τόν Γρίβαν εις ’Αθήνας καί «τόν έμάντρωσαν στό 
Χαλάνδρι», άπό όπου καί έφυγε κρυφά τό ’71, «ντυμένος» παπάς. Ήτο ή τε
λευταία ευκαιρία πού ήμπορούσε κάτι νά γίνη, διά νά σωθή ή Κύπρος, μέ 
στροφήν τού παραιτουμένου Μακαρίου πρός τήν αύτοδιάθεσιν. Καί ή ευ



καιρία αύτή παρήλθεν ανεπιστρεπτί. Ήκολούθησαν έπειτα τά τραγικά γε
γονότα του 1973: τής καθαιρέσεως τοϋ ’Αρχιεπισκόπου, τής συγκλήσεως 
τής Μείζονος Συνόδου (5-7-73) καί τής άντιθέσεώς μου προς άμφοτέρας 
τάς μερίδας. Αυτή έξεδηλώθη εις δύο συγγραφάς μου τό περί εκκλ. δικα
στηρίων τής Κύπρου (1975) καί ή γνωμοδότησις περί τοϋ ανυπόστατου τής 
Συνόδου τής Λευκωσίας τοϋ ’Ιουλίου 1973. Έξέδωκα μάλιστα καί βιβλίον 
με τήν γνωμοδότησιν καί όλην την ιστορίαν τοϋ Κυπριακοϋ (δύο συγγρα
φάς)—καί υπάρχει καί ή ανέκδοτος έκθεσίς μου εκ 43 σελίδων προς τόν 
Πατριάρχην ’Αλεξάνδρειάς κ. Νικόλαον, ον είχον συμβουλεύσει νά μή 
πάη νά συγκροτήση τήν Σύνοδον.

Ένταΰθα πρέπει νά σημειώσω μερικός λεπτομέρειας διά τό εκκλησια
στικόν τής Κύπρου, τό όποιον, επαναλαμβάνω, με άπησχόλησεν ως πρό
βλημα, διότι ήτο μέγα καί βαρυσήμαντόν εξ έπόψεως εκκλησιαστικής καί 
εθνικής.

Ή πέρα τοϋ δέοντος παραμονή τοϋ ’Αρχιεπισκόπου εις τήν Προεδρίαν 
τής Δημοκρατίας, συνεπαγομένη, ως εΐπον, τήν έκτέλεσιν δικαστικών άπο- 
φάσεων εν όνόματι τοϋ Άρχηγοΰ τοϋ Κράτους, με ήνάγκασε νά ασχοληθώ 
καί πάλιν μέ τό δεύτερον άνακΰψαν ζήτημα, τό ζήτημα κατά πόσον έπε- 
τρέπετο πλέον ô ’Αρχιεπίσκοπος νά μείνη μετά τό 1972 εις τήν Προεδρίαν 
τής Δημοκρατίας. Έφ’ όσον μάλιστα ήλθεν εις ’Αθήνας ό Πολ. Ίωαννίδης 
καί μοϋ έζήτησε (Φεβρ. 1973) μίαν γνωμοδότησιν διά τό εν λόγω θέμα, 
τήν όποιαν δεν εδωκα. Τότε έγραψα μίαν πραγματείαν συγκριτικού δικαίου, 
μέ τήν οποίαν απέδειξα, τό 1973, ότι ή καθαίρεσις τοϋ ’Αρχιεπισκόπου 
ήτο άκυρος, λόγω έλλείψεως κανονικής συνθέσεως.

Ήλπιζον δε ότι μία σύνθεσις κανονική εκ 13 Επισκόπων5 θά ήτο δυνα
τόν νά εύρη λύσιν, νά δώση παράτασιν, καί, έφαρμοζομένης τής οικονομίας, 
νά μή γίνη τό κακόν τής καθαιρέσεως. Διεφώνησα προς τούς τρεις Ίεράρ- 
χας6 καί διετύπωσα τήν διαφωνίαν μου εις αυστηρόν επιστημονικήν γλώσ
σαν, χωρίς νά ύπάρχη λέξις περιττή μέσα εδώ, κατά τήν άποψίν μου, διότι 
ή καθαίρεσις ήτο άκυρος, άλλα τό κατηγορητήριον έγκυρον.

Όταν όμως μετ’ ολίγον έγινεν ή Μείζων Σύνοδος (’Ιούλιος 1973), έκαμα 
ακριβώς τό ίδιον. Έπραγματεύθην τά κατά τήν Μείζονα Σύνοδον καί έξέ
δωκα τήν γνωμοδότησιν (τήν όποιαν έστειλα καί εις τόν ’Αρχιεπίσκοπον 
Μακάριον), ή όποια άποδεικνύει τό άνυπόστατον τής Συνόδου εκείνης. Δεν 
είναι απλώς άκυρος, άλλά είναι ωσάν νά μή έγινεν ο,τι άπεφάσισεν ή Μεί
ζων Σύνοδος, καί τό είπα ευθέως καί εις τόν Μακαριώτατον ’Αλεξάνδρειάς
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καί εις τον αείμνηστον Πατριάρχην Ήλίαν, τόν αείμνηστον φίλον Πα
τριάρχην ’Αντιόχειας, εις τόν όποιον μάλιστα έκαμα καί τήν παρατήρησιν 
(βεβαίως φιλικήν) λέγων: «Δεν σας έφθανε, Μακαριώτατε, νά είναι ή Σύνο
δος Μείζων καί νά είναι κανονική, άλλα τήν ώνομάσατε καί «ύπερτελή»: 
Που εύρήκατε τόν όρον τούτον;»

Ώς καθηγητής Πανεπιστημίου, διατελέσας καί τού Κανονικού Δικαίου, 
γνωρίζω ότι υπάρχει κανονική Σύνοδος καί Μείζων Σύνοδος, αλλά ύπερ- 
τελός δεν τό γνωρίζω. Πού ευρέθη ό όρος, δεν γνωρίζω. Δεν ήτο δυνατόν 
νά μοΰ δώση καμμίαν έξήγησιν.

Μετά τήν Μείζονα Σύνοδον έχειροτέρευσαν τά πράγματα καί ύφίστα- 
ται σήμερα το σχίσμα εντός τής Εκκλησίας τής Κύπρου. Ό πολιτικός 
φάκελος τής Κύπρου δεν ξέρω αν, αυτό είναι θέμα των πολιτικών, αν πρέ- 
πη νά άνοιξη, άλλά τά γεγονότα τής 15ης ’Ιουλίου 1974 (Πραξικόπημα 
κατά Μακαρίου) δεν θά συνέβαινον (καί δι’ αυτό είμαι βέβαιος), αν εζη ό 
Γρίβας. Ό θάνατος τού Γρίβα υπήρξε καίριον πλήγμα, διά τήν Κύπρον καί 
διά τό θέμα τής Ελληνικής Μεγαλονήσου.

Σημειώνω, χάριν τής άληθείας, ο,τι ό ίδιος μοΰ είπε: «Ουδέποτε εγώ 
θά διατάξω νά κτυπήσουν τόν ’Αρχιεπίσκοπον». Ή εισβολή των Τούρκων 
είναι γνωστή, τά θέματα τής Θράκης πού έγέννησαν οί Τούρκοι, ή μετα
πολίτευσή, ό ’Αττίλας, ή διεθνοποίησις τού Κυπριακού ώς τό θέμα τής 
ευθύνης τού Μακαρίου δι’ όσα συνέβησαν τό 1974 καί αί αποφάσεις τού 
ΟΠΕ είναι γεγονότα γνωστά. Δεν είναι εύκολον νά λάβη κανείς θέσιν —■ 
έάν δεν γνωρίζει πολλά πράγματα, διά τήν τραγωδίαν τής Κύπρου. Εν τού- 
τοις, ό γνωρίζων όλας τάς λεπτομέρειας των τελευταίων ετών, παρακολου- 
θών εις τήν Βουλήν τών Ελλήνων τάς συζητήσεις, πρέπει νά εϊπη ότι ή 
λύσις τού Κυπριακού κατέστη μέγα πρόβλημα, ένεκα τής Συνθήκης Ζυρί- 
χης-Λονδίνου (1959), ή οποία έπανέφερε τήν Τουρκίαν εις τήν Κύπρον 
στρατιωτικώς καί πολιτικώς, καίτοι αυτή παρητήθη τών δικαιωμάτων της 
με τήν Συνθήκην τής Λωζάννης τού 1922.

Είναι υποχρεωμένος δέ νά είπε! ό ιστορικός τό εξής: Ή συμπαράστα- 
σίς μας προς τήν Κύπρον είναι δυνατή, μόνον έάν άμφότεραι αί κυβερνήσεις, 
Έλλάδος-Κύπρου, αποφασίσουν, ζήτημα τό όποιον καί διεθνώς στέκεται 
καί τόν Ελληνισμόν τής αλλοδαπής ήμπορεϊ νά άξιοποιήση, ότι ή Κύπρος 
δέον νά καταστή πλήρως ανεξάρτητος, άφοΰ έφαρμοσθοΰν αί αποφάσεις 
τού ΟΠΕ (π.χ. 3212).

Ή κατά γράμμα εφαρμογή τών αποφάσεων τού ΟΠΕ είναι ο,τι πρώτον, 
πρέπει νά φύγουν τά στρατεύματα. Ήμποροΰν νά γίνουν διαπραγματεύ
σεις με τά στρατεύματα κατοχής τού 40 % τής νήσου; Βεβαίως όχι. Αυτή 
ήμπορεϊ ν’ άποτελέση αρχήν τής σωτηρίας τής Κύπρου. Ή άπάντησις 
είναι καθαρά. Ήμπορεϊ, χωρίς νά πάνε αμέσως έπειτα οί πρόσφυγες



εις τά σπίτια τους, νά ποϋμε ότι έγινε τίποτε τό ουσιώδες; Έτσι θά δυνά- 
μεθα νά εϊπωμεν ότι έξησφαλίσθη ή εδαφική άκεραιότης τής Δημοκρατίας 
τής Κύπρου. "Ολα τά άλλα τά περί δικαίας λύσεως μέ εκνευρίζουν. Είναι 
συγκεκριμένα τά πράγματα που πρέπει εν ομοφωνία ή Κύπρος καί ή Ελλάς 
νά ζητήσουν. Έπειτα έρχεται ή σειρά τοϋ τρίτου σημείου των διαπραγμα
τεύσεων, διά τό εσωτερικόν καθεστώς. ’Αλλά ημείς οί Έλληνες ήρχίσαμεν 
άπό τό τρίτον καί έπιμένομεν είςτό τρίτον καί σήμερα πάλιν έπιμένομεν εις τό 
τρίτον, καί τό τρίτον, τ.ε. τάς ένδοκυπριακάς συνομιλίας, πού άποτελοϋν 
έμπαιγμόν — δεν μάς οδηγεί πουθενά. Έμαθα μάλιστα ότι ό άείμνηστος 
’Αρχιεπίσκοπος καί Πρόεδρος είχε μετανοήσει, διότι συνηντήθη μέ τον 
Ντεκτάς. Τώρα πώς επιμένουν νά εξακολουθούν αυτήν τήν πολιτικήν, δέν 
ήμπορώ νά τό καταλάβω.

Τί ήμποροϋμε νά κάνωμεν; Ημείς εϊμεθα άνθρωποι οί όποιοι εχομεν 
γνώμην ιστορικήν, εχομεν όμως καί πείραν άπό τά πειράματα των 8.000 
συνθηκών πού έχουν συναφθή εις τόν κόσμον καί έχουν σχισθή. Είναι 
τόσον σπουδαία αύτή ή πληροφορία τήν όποιαν έχομεν ώς ιστορικοί, ώστε 
νά έξηγοϋμεν τά πάντα. "Ολα ή μπορούν νά άλλάξουν εις τάς συνθήκας, όπως 
ήλλαξαν καί έβελτιώθηκαν (πρός τιμήν μας) τά άφορώντα τό μέλλον τής 
Κύπρου τό ’65-66 μέ τήν σύναψιν συμφωνίας Ελλάδος Τουρκίας Τούμπα 
Τσαγλαγιαγκίλ τής 18ης Δεκεμβρίου 1966 έν Παρισίοις καί όπως ήτο δυ
νατόν νά γίνη τό 1972 (πρβλ. άνωτ., σελ. 493-494).

’Αλλά χρειάζεται ένότης σκοπών καί ένότης τακτικής. Ένότης σκοπών 
σημαίνει νά ζητούμεν εφαρμογήν τών άποφάσεων ΟΗΕ κατά γράμμα. Πε
ριέργως τό είπεν ό Φόρντ μέ τόν Μπρέζνιεφ εις τό Βλαδιβοστόκ. Αυτό είπαν, 
καί δέν τό «πιάσαμε» ήμεΐς άμέσως.Αύτή είναι ή γραμμή, άλλά έπιμένομεν εις 
τήν έσφαλμένην οδόν. Έπήγαμεν εις τάς Βρυξέλλας καί συνεζητήσαμεν μέ 
τούς Τούρκους. Έτσι άφήκαμε τήν άπόφασιν τού ΟΗΕ μέ τά τρία σημεΐά 
της. Προετάθή εις τήν Βουλήν τών Ελλήνων άπό τόν ’Αρχηγόν τής ΕΔΗΚ 
νά ύπάρξη ένα ψήφισμα περί έφαμοργής τών άποφάσεων τού ΟΗΕ, ένεκα τής 
μή εφαρμογής τών όποιων συνεχίζεται ή τραγωδία τής Κύπρου. Ή μή 
εφαρμογή τών άποφάσεων τού ΟΗΕ, αυτό είναι ή μεγάλη τραγωδία τοϋ 
ΟΗΕ καί τής Κύπρου.

Καί, ενώ αύτή είναι ή τραγωδία καί ενώ εκεί πρέπει νά έπιμένωμεν, άφοϋ 
αί συνθήκαι τής Ζυρίχης-Λονδίνου άπεδοκιμάσθησαν άπό τούς περισσο
τέρους πολιτικούς καί ήτο εις τήν Βουλήν, καί δή ώς Προεδρεύων τής 13ης 
Ιανουάριου 1967,δ καί σήμερον παρών ενταύθα κ. Διαμαντόπουλος, ό όποιος 
ξέρει άπό τά πρακτικά, έν τούτοις συνεχίζεται ή εσφαλμένη πολιτική.

Ή ένότης τών Κυπρίων καί ή ένότης τής Ελλάδος πρέπει νά στηριχθή 
εις τήν κατά γράμμα καί μέ τήν σειράν των έφαρμογήν τών άποφάσεων τοϋ 
ΟΗΕ. Έτσι ήμποροΰμεν νά δμιλήσωμεν άπό θέσεως ίσχυράς, διότι άλλοιώ-



τικα δέν τελειώνομεν, καί κάποτε πρέπει να λεχθή τούτο, καί πρέπει νά είναι 
ίσως τό έτος αυτό. Πρέπει νά τελειώση ό έμπαιγμός τοϋ διάλογου. Ήτο 
κατηγορηματικός εις αυτό ό ’Αρχιεπίσκοπος-, Πρόεδρος τής Κύπρου, τήν 
20ήν τοϋ μηνός Σεπτεμβρίου 1972, δτε τον είδον. Μοϋ είπε: «Κύριε Καθη- 
γητά, είναι αδύνατον νά προέλθη τίποτα άπό τόν διάλογο ! Δέν τόν 
πιστεύω, διότι τόν καθορίζει όχι ό Ντεκτάς, αλλά ή "Αγκυρα. Άφοϋ όμως 
ή Κυβέρνησις των Αθηνών τόν θέλει;».

Τότε τοϋ εϊπον ότι, θέτων τήν αρχήν τής αύτοδιαθέσεως καί αυτούς 
τούς όρους, ήδύνατο νά τούς τινάξη εις τον άέρα, αν ελεγεν ότι αλλάζει 
πολιτικήν γραμμήν, διότι ήτο τότε ή δικτατορία. «’Εάν δέ εσείς, τοϋ εί
παν, παραιτηθήτε καί κηρύξητε τήν πολιτικήν τής αύτοδιαθέσεως, άφοϋ 
βεβαίως εύρήτε Πρόεδρον καί ή Βουλή των ’Αντιπροσώπων σάς υποστή
ριξή (θά είσθε τριμελής Επιτροπή), τότε ή μπορεί νά σωθή ή Κύπρος 
μόνον με τήν άρχήν τής αύτοδιαθέσεως». «Τότε, τοϋ εϊπον, καί μόνον 
τότε τά πράγματα θά αλλάξουν βραδέως μέν, άλλ’ ασφαλώς».

’Αλλά διά τήν εφαρμογήν τής άποφάσεως ταύτης είναι ανάγκη νά ύπάρ- 
ξη μία προϋπόθεσις, ή στρατιωτική κάλυψις τής Κύπρου. Ή κάλυψις αύτή 
είναι βασική, διότι πρέπει νά είναι εις θέσιν νά άμυνθή. Έχομεν υπογρά
ψει συνθήκην εγγυήσεως. Τί σημασίαν έχει αϋτη, αν δεν υπάρχη κάλυψις; 
Οι "Αγγλοι παρεβίασαν τήν συνθήκην, ένω ημείς δέν έκάμαμεν χρήσιν, διότι 
άφήσαμεν τούς Τούρκους νά τήν χρησιμοποιήσουν διά τόν εαυτόν τους.

Είναι τραγικόν το πρόβλημα τής Κύπρου, διότι τό 82 % μετεβλήθη 
εις Κοινότητα ϊσην μέ τό 18 %. Αύτό είναι ένα κεντρικόν πρόβλημα. Μίαν 
ή μέραν ό Ντεκτάς είπεν εις τον τύπον: «Εις αύτό τό σημείο ν τήν έπαθαν οι 
Έλληνες». Ή Ελλάς καί ή Κύπρος δέν έχουν διέξοδον σήμερον.Ήλθον τά 
πράγματα αύτά τά φοβερά τοϋ ’Αφγανιστάν, ή κρίσις εις τήν υφεσιν μετα
ξύ ’Ανατολής καί Δύσεως, ή κρίσις εις τήν Μέσην ’Ανατολήν, ήτοι προβλή
ματα μεγάλα. Είναι, λοιπόν, δυσχερεστάτη ή θέσις μας σήμερον. Δέν υπάρ
χει τίποτε άλλο, παρά μόνον ή διατήρησις τής διεθνοποιήσεως μέ τήν άπόφα- 
σιν τοϋ ΟΠΕ, άλλα πρέπει νά εφαρμοσθοϋν τά τρία σημεία κατά τήν σειράν 
των, άλλοιώτικα δέν υπάρχει ουδεμία ελπίς νά σωθή ή Κύπρος, καί κάποτε 
πρέπει νά έχουν τό θάρρος αί δύο Κυβερνήσεις νά διακηρύξουν ότι σταμα
τούν τόν διάλογον καί νά δηλώσουν ότι δέν είναι δυνατόν νά επαναληφθή 
ό διάλογος (θά τόν ώνόμαζα έτσι μέ μίαν άπλήν φράσιν «διεθνής κοροϊδία»), 
ως αναξιοπρεπής. ’Εάν δέν φύγουν τά στρατεύματα καί δέν έπανέλθουν οί 
πρόσφυγες εις τά μέρη πού κατέλαβαν οί Τοΰρκοι, ώς καί οί αγνοούμενοι, 
(έτσι θά τό έλεγα), δέν είναι δυνατόν νά γίνη σκέψις περί διαλόγου.

Είναι διεθνής έμπαιγμός ό διάλογος, διότι δέν ή μπορεί ή Ελλάς καί ή 
Κύπρος νά άμυνθοΰν παρά μόνον διά μιας συνεργασίας καί μέ τήν ανωτέρω 
σταθεράν γραμμήν πολιτικής πλεύσεως καί έν συνεργασία. Εις αύτήν τήν



γραμμήν είναι δυνατόν νά ζήσωμεν όμως άπό τήν Ευρώπην, μάλιστα με την 
είσοδον εις τήν Κοινήν ’Αγοράν (ίσως είναι καί αυτή ένα καλόν έρεισμα). 
Πρέπει νά ζητηθή ή έκτέλεσις των δύο προϋποθέσεων, πού είναι αί πρέ- 
πουσαι. Ίσως ή επάνοδος εις τό ΝΑΤΟ είναι καί αυτό ενα μέσον, αλλά 
πρέπει σιγά-σιγά νά χαραχθή αυτή ή πολιτική, ότι δεν ήμπορουμεν, άρχί- 
ζοντες άπό τό τρίτον σημεΐον, νά σώσωμεν τήν Κύπρον ούτε τήν Ελλάδα, 
διότι συνυφάνθη ή τύχη τής Κύπρου με τήν Ελλάδα, με τό Αίγαΐον, μέ τήν 
υφαλοκρηπίδα, μέ όλα αυτά εις τά όποια ή ειρήνη εξασφαλίζεται διά τής 
ισχύος καί τής σταθερότητας τής πολιτικής γραμμής.

Χωρίς ίσχύν καί χωρίς σταθερόν πολιτικήν δυναμικήν, ούδέν δυνάμεθα 
νά έπιτύχωμεν. Πρέπει νά συνδυάζωμεν σύνεσιν μέ τόλμην. Έχομεν ίσως 
περισσοτέραν σύνεσιν άπ’ δ,τι χρειαζόμεθα καί όλιγωτέραν τόλμην άπ’ 
όσην έχει άνάγκην τό Έθνος. Επάνω εις αυτήν τήν γραμμήν νομίζω — 
είμαι ένας θεράπων τής ιστορίας τού Ελληνισμού, ζώ τά προβλήματα, 
στενοχωροϋμαι, διότι ή νεότης ή ελληνική δέν ένδιαφέρεται δΤ αυτά τά 
προβλήματα καί θά έπρεπε νά κινηθή.’Ιδού Στάδιον δόξης λαμπρόν: Κύπρος 
καί Βόρειος Ήπειρος —έτσι δυνάμεθα νά πολιτευθώμεν μέ άσφάλειαν.

’Αλλά πρέπει νά διακηρύξω αυτήν τήν αλήθειαν, που κατ’ ουσίαν δέν 
είναι δική μου, είναι ύποστήριξις των Ελλήνων των άποφάσεων των Ηνω
μένων ’Εθνών. Δέν ήμπορουμεν, νά κάνωμεν τίποτε άλλο, παρά νά σταματή
σω μεν αυτό τό σύστημα των διαλόγων διά τό Κυπριακόν πού διαρκει 11 
έτη, διότι ή Ελλάς, ή Εύρώπη καί ό ΟΠΕ εξευτελίζονται μέ διαπραγμα
τεύσεις καί δηλώσεις άπό τήν αντίπεραν όχθην. Είμαι υπέρ τής συνεργα
σίας μέ τούς Τούρκους. Ή τύχη τά έφερε νά είμαστε δίπλα, τί νά κάνωμεν; 
Όφείλομεν νά συνεργασθώμεν, άλλά επί ΐσοις δροις, άξιοπρεπώς.

Τελειώνων, πρέπει νά σημειώσω ότι ό Μακάριος, δν συνήντησα τήν 
20ήν Σεπτεμβρίου 1972 καί 6 όποιος διεχειρίζετο τότε άπό τριών ετών 
τάς διαπραγματεύσεις μέ τούς Τούρκους, διότι τό 1969 ήρχισεν ό διά
λογος, μου είπε ρητώς: Δέν περιμένω τίποτα άπό τάς δήθεν ενδοκυπριακάς 
συνομιλίας. Καί δέν χρειάζεται νά είναι κανείς σοφός ούτε ιστορικός, διά 
νά βεβαιωθή περί τής άληθείας ταυτης.

Εύχομαι, Έλληνες τής Ελλάδος καί τής Κύπρου, νά ένωθώμεν εις τήν 
ενότητα σκοπών καί μεθόδων. Δέν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι, αν ό 
’Απόδημος Ελληνισμός κληθή μέ σαφήνειαν εις τήν γραμμήν καί εις τήν

Σημείωσις βιβλιογραφική:
Σ π . Παπαγεωργίου: Άπό τής Ζυρίχης είς τόν Αττίλαν. Άθήναι 1980 (άνα- 

τύπωσις έκ τής 'Εστίας). Σπουδαιότατον καί τεκμηριωμένον εργον συμφωνούν πρός τάς 
έκτιθεμένας ένταϋθα απόψεις.Θά ήδυνάμην, συνοψίζων τό περιεχόμενον άλλως πως, καί 
νά επιγράψω τό έν λόγω εργον : Πως έχάθη ή ενωσις, άλλα καί ή άνεξαρτησία!!



μεθόδευσιν λύσεως του Κυπριακού, θά προσφέρη τεράστιας υπηρεσίας 
εις την πατρίδα, διότι εχει δύναμιν, καί δη καί ό εν ’Αμερική Ελληνισμός.

Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ό όρκος τής Επιτροπής Προπαρασκευής του Άγώνος Άπελευθερώσεως 
τής Κύπρου καί Ένώσεως μετά τής Μητρός Ελλάδος, 7-3-1953.

'Ορκίζομαι εις τό όνομα τής 'Αγίας καί Όμοουσίου καί ’Αδιαιρέτου 
Τριάδος νά φυλάξω, θυσιάζων καί τήν ιδίαν μου ζωήν, ύποφέρων καί τά 
πλέον σκληρά βάσανα, μυστικόν παν δ,τι γνωρίζω καί θέλω άκούσει διά 
τήν ύπόθεσιν τής Ένώσεως τής Κύπρου. Θά υπακούσω δε τυφλώς εις τάς 
έκάστοτε διδομένας μοι σχετικός επιταγάς.

Έν Άθήναις τή 7 Μαρτίου 1953

'Υπόγραφα!



Πανεπιστήμιον ’Αθηνών 
ΓΕΡ. I. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ 

Καθηγητής τής Θεολ. Σχολής

'Ιστορικόν του όρκου διά τήν άπελευθέρωσιν τής 
Κύπρου καί τήν ενωσιν μετά τής Μητρός Ελλάδος.

Ό έναντι όρκος έδόθη εις τήν οικίαν τοΰ καθηγητου Γερ. Κονιδάρη, 
’Ασκληπιού 36β. Καί τό μέν Εύαγγέλιον έφυλάσσετο υπό του καθηγητου, 
ό δέ όρκος υπό του κ. ’Αντωνίου Αυγίκου, άρχικώς εις τι να τράπεζαν καί 
τελικώς εις τήν οδόν Άχαρνών 41, ένθα εύρίσκεται ή οικία του.

Ή τράπεζα έφ’ ής έδόθη ό όρκος εύρίσκεται, ώς δωρεά του καθηγητου, 
εις το Μουσεΐον τοΰ άγωνος τής Κύπρου, έν Λευκωσία. Ai μυστικαί συνε
δριάσεις τής Επιτροπής έγίνοντο 'Ομήρου 11 (Γραφεΐον Άφών Λοϊζίδη), 
Σατωβριάνδου 10 (Γραφεΐον Αυγίκου) καί ’Ασκληπιού 36β.

Ή υπογραφή του Ευαγγελίου έγένετο έν Άθήναις τήν 6ην Μαΐου 1959, 
κατά τήν υποδοχήν τοΰ Γ. Γρίβα-Διγενή, εις τήν νέαν οικίαν τοΰ καθηγητου, 
’Αραχώβης 15. Τό σχέδιον υποδοχής τοΰ Στρατηγοΰ Γρίβα έν Άθήναις, 
κατά τήν επιστροφήν του Διγενή, κατά Μάρτιον τοΰ 1959, εις ’Αθήνας, συνέ- 
ταξεν ό Μ. ’Αρχιεπίσκοπος αείμνηστος Θεόκλητος ό Β (1962) καί ό καθη
γητής, ένέκρινε δέ ό τότε Υπουργός των ’Εξωτερικών κ. Εύάγγ. Άβέρωφ- 
Τοσίτσας (εις τό γραφεϊον τοΰ Υπουργείου του).

Καθηγητής Γερ. I. Κονιδάρης 
πρ. Γεν. Γραμματεύς τής υπό τον 
’Αρχιεπίσκοπον Θεόκλητον Επιτροπής Αύτοδιαθέσεως 
Κύπρου (Φεβρουάριος 1959).

Τό παρόν έγράφη τήν 22αν Δεκεμβρίου 1977, οτε παρεδόθη ό όρκος καί τό Εύαγ
γέλιον εις τήν "Ιστορικήν καί Εθνολογικήν Εταιρείαν τής Ελλάδος, συνετάγη δέ τό 
σχετικόν πρωτοκολλάν εις τήν αίθουσαν του Μουσείου καί εις τήν Τράπεζαν Γρηγο- 
ρίου!





’Αγαπητή Εστία!
«Πάντα τά περί Κύπρου δημοσιεύματα είναι δι’ έμε άκρως ενδιαφέροντα, 

όχι μόνον διότι το Κυπριακόν είναι μέγα εθνικόν θέμα, άλλα διότι ηύτήχησα 
νά μετάσχω τής Επιτροπής Προπαρασκευής τοϋ Κυπριακού άγωνος. Μέ 
ενδιαφέρει όμως ή αλήθεια, χάριν τής οποίας σας ομιλώ. Άτυχώς ό μέγας 
εκείνος άγων άπέτυχεν, έφ’ όσον δέν έπετεύχθη ό σκοπός τής Αίτιοδιαθέσεως 
διά τόν όποιον έγινεν, καί αί θυσίαι των νέων δέν ήξιοποιήθησαν.

Ό λαός τής Ελλάδος καί τής Κύπρου είναι ορθόν πάντοτε νά πληρο
φορούνται τήν αλήθειαν. Επειδή δε ως προς ώρισμένα γεγονότα γράφονται 
ή ακούονται διηγήσεις πολλές, είναι δυνατόν νά παρέλθουν συγχύσεις πρός 
άρσιν των όποιων σάς αναφέρω τά ακόλουθα:

Ό πραγματικός όρκος έδόθη καί ύπεγράφη εις τήν τότε οικίαν μου 
(’Ασκληπιού 36) τήν 7ην Μαρτίου 1953. Τότε ό μέν ’Αρχιεπίσκοπος καί 
Εθνάρχης Κύπρου Μακάριος έθεσε τήν χεΐρά του έπί του στήθους, ό δέ Γρί- 
βας καί λοιποί, εν οίς καί ό γράφων, έθέσαμεν τήν χεΐρα επί τού 'Ιερού 
Ευαγγελίου. Τά δύο ταύτα τεκμήρια παρεδόθησαν τή πρωτοβουλία μθυ τήν 
22αν Δεκεμβρίου 1977 εις τό Μουσεΐον τής 'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής 
Εταιρείας τής Ελλάδος («αχρι καιρού»), επί παρουσία τού Προεδρείου της, 
με έπί κεφαλής τόν γηραιόν στρατηγόν Δημήτριον ΝότηνΜπότσαρην. Το 
σχετικόν πρωτοκολλάν ύπεγράφη εις τήν Τράπεζαν Γρηγορίου τοϋ Ε' 
καί τό ΐδικόν μου άντίτυπον παρεδόθη εις το Μουσεΐον τού Πανεπιστημίου 
’Αθηνών. Φωτοτυπία τού όρκου μετά τού ιστορικού έστάλη εις τό Μουσεΐον 
’Αγώνας τής Κύπρου.

Γράφω ταύτα, διά νά τονίσω, ότι υπήρξε μία δέσμευσις βαρυσήμαντος, 
διά τόν σκοπόν τού άγωνος, δν διεξήγαγεν έπί τοϋ πεδίου τής μάχης ένδόξως 
ό θρυλικός Γρίβας Διγενής, δ όποιος καί έμεινε πιστός εις τόν όρκον του, 
μαζί μέ τά παλληκάρια του. Τό πρόβλημα, λοιπόν, τό όποιον δέον ίστορικώς 
νά διευκρινισθή, είναι τούτο: Διατί ό Μακάριος τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1958, 
όλως αίφνιδίως καί χωρίς νά συμβουλευθή κανένα, εις δηλώσεις του πρός 
τήν Βαρβάραν Κάσελ έγκατέλειψε τήν Ένωσιν καί Αύτοδιάθεσιν καί έστρά- 
φη πρός τήν ’Ανεξαρτησίαν. ’Από τήν διήγησίν μας καί από τήν διήγησιν 
πρός έμε τοϋ άειμν. Μητροπολίτου Κιτίου Άνθιμου, συναντήσαντος τότε 
αυθημερόν τόν άείμν. Αρχιεπίσκοπον εις τό ξενοδοχεΐον τής Μ. Βρεταννίας, 
προκύπτει ότι μόνος ό ’Εθνάρχης καί άνευ τής γνώσεως τής Κυβερνήσεως 
έλαβε τήν μεγάλην άπόφασιν τής έγκαταλείψεως όχι απλώς τής Ένώσεως, 
αλλά καί τοϋ δικαιώματος τής Αύτοδιαθέσεως τοϋ Ελληνικού Κυπριακού 
Λαού. Δέν δύναμαι νά εϊπω τί μοΰ είπεν ό άείμν. Κιτίου περί τής συνομιλίας 
του μέ τόν άείμν. Μακάριον, έφ’ όσον άμφότεροι άπέθανον. Δύναμαι όμως 
νά πώ ότι ό κ. Καραμανλής έξεπλάγη καί ώμίλησεν αύστηρώς εις τόν άείμν. 
Άνθιμον περί τής στροφής τοϋ’Αρχιεπισκόπου πρός τήν Ανεξαρτησίαν, τήν



οποίαν κατ’ ουσίαν έχασεν, έφ’ όσον δεν ήτο τό ποθούμενον πλήρες. Φυσικόν 
ήτο, ώς μέλος τής Επιτροπής Προπαρασκευής τοϋ Άγώνος, νά έλθω εις 
ρήξιν προς τον Μακάριον, ό όποιος υπέγραψε τήν παράδοξον, χωρίς πολι
τικόν ρεαλισμόν, Συνθήκην Ζυρίχης-Λονδίνου, ήν καν πληρώνει μέχρι σήμε
ρον ακριβά ή Κύπροξ καί ή Ελλάς. Ή συνθήκη είναι άντιιστορική καί διά 
τούτο άντιρεαλιστική, ώς καί τό Σύνταγμα τής Κύπρου.

3. Όταν τό 1973 ήλθεν εις ’Αθήνας ό άείμν. Πατριώτης Πολύκαρπος 
Ιωαννίδης καί μου έζήτησε Γνωμοδότησιν διά τήν καθαίρεσιν του Μακα
ρίου, μου έτόνισε τά εξής, διά πρώτην φοράν άποκαλυπτόμενα σήμερον 
οτι ήδη εις τάς Σευχέλλας, οπού δύο άλλοι Ίεράρχαι καί αυτός ήσαν συνεξ- 
όριστοι του Μακαρίου, μετά τήν εκεί έπίσκεψιν τοϋ εκπροσώπου τοϋ Ύπ. 
Αποικιών τής Μ. Βρεταννίας, συνοδευομένου υπό τοϋ κ. Τορναρίτη, τότε 
Εΐσαγγελέως τής ’Αποικίας τής Κύπρου διαμένοντος εν ’Αγγλία διά λόγους 
εύνοήτους καί νΰν Εΐσαγγελέως τής Κυπριακής Δημοκρατίας, ό άείμν. 
Μακάριος μετεβλήθη : δεν ήθελεν ούτε τήν Ένωσιν ούτε τήν Αύτοδιάθεσιν, 
καί ότι αυτός ό ’Ιωαννίδης δεν έπίστευε περί τής ανάγκης τής συνθηκολογή- 
σεως τοϋ 1958, διότι δεν ήσαν αληθή τά δεδομένα. Ταϋτα μοί ειπεν καί ό 
άείμν. Γρίβας εις δύο έπιστολάς του, των οποίων αντίγραφα έπέδωκα εις τόν 
’Αρχιεπίσκοπον Θεόκλητον καί εις τον Βασιλέα Παϋλον κατά μακράν 
άκρόασίν μου εν Τατοΐφ.

4. Τό ιστορικόν πρόβλημα είναι ποιος έπεισε τούς κυρίους Καραμαν
λή ν καί Αβέρωφ νά δεχθοϋν τήν στροφήν Μακαρίου πρός τήν ’Ανεξαρτη
σίαν.

5. ’Εγώ άποκατέστησα τάς σχέσεις μου μέ τόν άείμν. Μακάριον τό 
1964-5, ότε έφιλοξενήθην ύπ’ αύτοϋ μετά τής συζύγου μου έν Λευκωσία, 
διότι ήρχισε καί πάλιν νά όμιλή περί Αύτοδιαθέσεως. Παρά ταϋτα, ή πέρα τοϋ 
δέοντος παράτασις τής παραμονής του εις τήν Προεδρίαν τής Δημοκρατίας, 
συνεπαγομένη τήν εκτέλεσιν δικαστικών άποφάσεων έν όνόματι τοϋ Άρχη- 
γοϋ τοϋ Κράτους, μέ ήνάγκασε νά τώ υποδείξω τήν άνάγκην νά εύρη λύσιν, 
ή όποια άφ ενός μεν θά τον άπήλλασσε τών ευθυνών αί όποϊαι δεν άρμόζουν 
εις Χριστιανόν ήγέτην, κήρυκα τής άγάπης έν Χριστώ, άφ’ ετέρου δε θά έδιδε 
διέξοδον εις τό θέμα τής επανόδου εις τήν Αύτοδιάθεσιν, ήτοι εις τήν άρχήν 
ή οποία άνήκει εις τόν Καταστατικόν Χάρτην τών Ήν. ’Εθνών. Πιστεύω 
άκραδάντως ότι ό Μακάριος δεν ήτο έξ έκείνων οϊτινες πιέζονται, δέχομαι 
ώς ορθήν τήν γνώμην τοϋ κ. Άβέρωφ ότι ό Μακάριος έπιέσθη, μόνον διότι 
είχε ήδη δώσει τήν συγκατάθεσίν του διά τήν Ζυρίχην.

6. Πάντως τόν Σ/βριον τοϋ 1972, κληθείς κρυφίως παρά τοϋ Γρίβα, 
τούτου κρυπτομένου, μετέσχον ώς μέλος δήθεν τοϋ συμποσίου διά τόν Όμη
ρον— πρός τό θεαθήναι— έπληροφορήθην παρ’ αύτοϋ, εις τρίωρον νυκτερι
νήν μετ’ αύτοϋ συνάντησιν έν Κύπρω, ότι ήτο άπηλπισμένος άπό τόν Μα



κάριον, ότι δηλ. ήτο δυνατόν πλέον νά προσφέρη πρός την «αύτοδιάθεσιν» 
δι’ ήν ειχεν έλθει εις Κύπρον αύτοβούλως καί ούχί έν γνώσει τής χούντας, 
ώς άναληθώς έγράφη καί έλέχθη.

Διά τό ζήτημα τής καθαιρέσεως του Μακαρίου είναι γνωστόν, ότι 
ήρνήθην νά δώσω την γνωμοδότησιν, δι’ ο καί έγραψα ειδικήν συγγραφήν 
άποδεικνυουσαν τήν ακυρότητα ταύτης. Εις τόν άείμν.Ίωαννίδην, έπιμένοντα 
ότι κύριος λόγος έπιβάλλων τήν καθαίρεσιν τού Μακαρίου ήτο ή παράβασις 
τοϋ όρκου του διά τήν Ένωσιν, άπήντησα ότι πολεμώ πάντοτε διά τήν Εκ
κλησίαν καί τήν πατρίδα μέ τήν αλήθειαν, καί έν προκειμένφ έχρειάζοντο 
12 Επίσκοποι εκτός τοϋ Προέδρου τοϋ δικαστηρίου διά τήν καθαίρεσιν. 
Ήτο φυσικόν, ότι έν σοβαρόν σώμα Μητροπολιτών ήτο δυνατόν νά εύρη 
λύσιν καί νά μή προβή εις τήν καθαίρεσιν. Τήν γνωμοδότησιν έδωκεν άλλος. 
"Οταν όμως ό Μακάριος άντικανονικώς συνεκάλεσε «τήν Μείζονα «Σύνο
δον» τής 5ης ’Ιουλίου 1973, καί πάλιν επραξα τό καθήκον μου.Ήτο καί είναι 
κανονικώς άνυπόστατος ή Σύνοδος έκείνη. Χάριν όμως τής ένότητος τοϋ 
Κυπριακού Λαοΰ, πρέπει νά λυθή ήρεμα καί έν ειρήνη τό Εκκλησιαστικόν 
ζήτημα διά ,συμπεφωνημένης κανονικής λύσεως. Ή ένότης τοϋ Κυπριακοϋ 
λαοΰ καί ή ομοψυχία όλων τών Ελλήνων είναι αναγκαία, έφ’ όσον ό έχθρός 
πατή τό ιερόν έδαφος τής Κύπρου. Ή ένότης τών Ελλήνων καί ή θέλησις 
τών δύο Κυβερνήσεων διά τήν άκριβή έφαρμογήν τών τριών σημείων, κατά 
τήν πείραν εκ τών αποφάσεων τών Ήν. Εθνών, σώζουν τήν Κύπρον.

Ταΰτα έθεώρησα καθήκον μου νά γράψω, έφ’ όσον ή Επιτροπή Αύτο- 
διαθέσεως τής Κύπρου έν Άθήναις, ής τυγχάνω ’Αντιπρόεδρος, αδρανεί, 
ένώ έπρεπε νά βοηθήση τόσον διά τήν έξακρίβωσιν τής άληθείας όσον καί 
νά βοηθήση τόν Πρόεδρον Κυπριανού διά τήν ένωσιν τοϋ λαοΰ, με τήν 
βοήθειαν δέ τών ’Αθηνών νά άξιώση τήν άκριβή έφαρμογήν τών αποφάσεων 
τών Ήν. Εθνών.

Μετά θερμών ευχαριστιών, δλως Ύμέτερος

Καθηγητής Γεράσιμος I. Κονιδάρης τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών

Σημ. "Οτι ή Επιτροπή Προπαρασκευής τοϋ Κυπριακοϋ Άγώνος ειχεν 
άχρηστευθή ήδη άπό τής επανόδου τοϋ Μακαρίου έκ Σεϋχελλών καί ή τελευ
ταία συνεδρίασίς της έγινεν έπί τής όδοΰ Άραχώβης 15 τόν ’Οκτώβριον 
τοϋ 1958, ότε ό ’Αρχιεπίσκοπος Μακάριος προσεπάθησε νά δικαιολογηθή 
διά τήν δήλωσίν του πρός τήν Βαρβάραν Κάσελ. Τήν κριτικήν, κατά τήν 
συνάντησίν μας μέ τόν αείμνηστον Μακάριον, ήσκησεν ό αείμνηστος καθη
γητής Βεζανής.


