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ΕΠΕτΕΙΑΚΟ 

Εθνάρχης και Πρώτος Πρόεδρος της κυπριακής Δημοκρατίας 

Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο r· 

Τριάντα χρόνια από το θάνατό του 1977-2007 

του Αντωνάκn Ανδρονίκου 

Συνεργάτn του αείμνnσrου 

και nρώnν Γενικού Διευθυνrιi του Κυπριακού 

οργανισμού τουρισμού 

Οι γραμμές αυτές δεν γράφονται για να πλέξαυν το εγκώμιο ή να διατυπώσουν διθυ

ράμβους για ένα πραγματικά μεγάλο Ηγέτπ τπς Σύγχρονπς Κυπριακής Ιστορίας. Αυτά 

το έχουν κάνει ιi θα τα πράξουν πιο ικανοί και πιο άξιοι. 

Στόχος των γραμμών αυτών είναι να καταγράψουν με όλπ τπν ταπεινότπτα τις προ

σωπικές μου μαρτυρίες και εμπειρίες που αναδεικνύουν πολλά στοιχεία τπς προσω
πικότπτας, του χαρακτιiρα, των αρχών, των σκέψεων και τπς συμπεριφοράς ενός 

ανθρώπου που κατείχε τα ύπατα αξιώματα, θρπσκευτικά και πολιτικά στπν Κυπριακή 

Δπμοκρατία. Προσωπικές μαρτυρίες πώς λειτουργούσε και πώς συμπεριφερόταν 

στπν άσκπσπ των καθπκόντων του και στπν εξάσκπσπ τπς εξουσίας. Ευελπιστώ ότι 
οι γραμμές θα φωτίσουν και ορισμένα παρεξπγπμένα σπμεία ενός μεγάλου άνδρα 

που τόσο αγαπήθπκε αλλά και άδικα μισήθπκε. 

Με τον αείμνπστο Μακάριο συνεργάστπκα πολλά χρόνια υπό τρεις ιδιότπτες Πρώτον 

ως Ανώτερος Λειτουργός και Προϊστάμενος του Γραφείου Προγραμματισμού από το 

1963 μέχρι το 1970. Δεύτερο ως Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου από το 
1970-1973 και ως Γενικός Διευθυντιiς του Κ.Ο.Τ. από το 1973 μέχρι το θάνατό του. 

Μετά τπν ανεξαρτπσία τπς Κύπρου ένα νέο Κυβερνπτικό Τμιiμα δπμιουργήθπκε, το 

Γραφείο Προγραμματισμού, το οποίο ιiταν Ανεξάρτπτο Κυβερνπτικό Τμήμα, που λει

τουργούσε μέσω του Υπουργού οικονομικών. το Γραφείο Προγραμματισμού είχε ως 

κύριες αρμοδιότπτες τπν ετοιμασία και εφαρμογή Sετών προγραμμάτων οικονομικής 
και κοινωνικιiς ανάπτυξπς, τπν υποβολή εισπγήσεων για χάραξπ οικονομικής ανα

πτυξιακής Στρατπγικής, τπν ετοιμασία και εφαρμογή των Ετήσιων Προϋπολογισμών 

Ανάπτυξπς και τπν ετοιμασία και εφαρμογή προγραμμάτων ξένπς τεχνικής βοήθειας. 

Στπν οροφή τπς διαρθρωτικής πυραμίδας του Γραφείου Προγραμματισμού βρισκόταν 

π κεντρική Επιτροπιi Προγραμματισμού τπς οποίας Πρόεδρος ήταν ο Πρόεδρος τπς 

Κυπριακής Δπμοκρατίσς και μέλπ επτά Υπουργοί, τα Υπουργεία των οποίων είχαν 

σχέσπ με τπν οικονομική και κοινωνική ανάπτυξπ τπς χώρας. Ήταν μέλπ όλοι οι 
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Υπουργοί πλl'ίν του Υπουργού Άμυνας, Εξωτερικών και Δικαιοσύνης. Το ανώτατο 
αυτό σώμα ενέκρινε τις εισnγιiσεις του Γραφείου Προγραμματισμού που υποβάλλο· 

νταν μέσα στα πλαίσια των πιο πάνω αναφερομένων αρμοδιοτιiτων. Ήταν η Γραμ

ματεία της κεντρικιiς Επιτροπιiς και αποτελείτο από οικονομολόγους, προγραμματι· 

στές, Διοικητικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους και ενεργούσε σαν η δεξαμένη ιδε· 

ών και εισηγιiσεων για επίλυση μακροπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και επίκαιρων 

οικονομικών προβλημάτων. 

Ένα από τα πολλά επιτεύγματα του Γραφείου Προγραμματισμού ιiταν n εμπέδωση 
και εφαρμογn της αρχnς ότι σε μια υποανάπτυκτη ιi αναπτυσσόμενη οικονομία με 

πολύ περιορισμένους πλουτοπαραγωγικούς πόρους θα έπρεπε να καθορίζονται προ· 

τεραιότητες και οι κρατικές επενδύσεις να διατίθενται σε παραγωγικούς τομείς, ώστε 

να αναπτυχθεί η παραγωγικιi και οικονομικιi δυνατότητα του Κράτους. 

Η σπατάλη και η αχρείαστη δαπάνη των κρατικών επενδύσεων nταν αδιανόητη. Κάθε 

γρόσι που εδαπανάτο έπρεπε να δικαιολογηθεί και να αποδεικνύεται η ωφελιμότη

τα του για το σύνολο της οικονομίας και του λαού. Για την επικράτηση και εφαρμο· 

γιi της αρχιiς αυτής, η συμβολl'ί του Μακαρίου, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου 

της Κεντρικιiς Επιτροπής Προγραμματισμού, ήταν αποΦασιοτικιi. 

Η πιο κάτω στιχομυθία με τον Πρόεδρο της Τριμελούς Ομάδας Εμπειρογνωμόνων που 

συνέταξε το πρώτο σχέδιο Οικονομικnς Ανάπτυξης της Κύπρου, καθηγητιi Throρ 

αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας το όραμα και τις πραγματικές προθέσεις του 

Μακαρίου για ολόκληρο το Κυπριακό Λαό, Έλληνες και Τούρκους. Όταν λοιπόν οι 

τρεις Εμπειρογνώμονες παρουσίασαν και ανέλυσαν στο Μακάριο το πρώτο αυτό 

πρόγραμμά τους, ο Μακάριος τους ευχαρίστησε και τους συνόδεψε στην έξοδο του 

Προεδρικού μεγάρου και τους αποχαιρέτησε λέγοντάς τους αφού έδειξε με το 

μακρύ του χέρι από την μια άκρη του ορίζοντα στην άλλη «Ι waηt to make this islaηd 
a real paradise for all its iηhabitaηts»· «Θέλω να κάνω αυτό το νησί πραγματικό παρά· 
δεισο για όλους τους κατοίκους του». 

Στα πρώτα χρόνια της προεδρίας του. και προτού αναλάβει την Προεδρία της Κεντρι

κιiς Επιτροπής Προγραμματισμού, ο Μακάριος είχε πάρα πολλές ιδέες και απόψεις 

για τη δημιουργία μεγαλεπήβολων έργων που κατά την άποψή του θα προσέδιδαν 

αίγλη, εντυπωσιασμό και ακτινοβολία στο νησί. Πολλές φορές ανέφερε την επιθυμία 

του για ανέγερση καλλιμάρμαρων κτιρίων για στέγαση Εθνικιiς Βιβλιοθήκης, Πινακο· 

θιiκης, Μεγάρου Μουσικής, για προώθηση της ιστορικής και πολιτιστικής κflηρονο· 

μιάς της Κύπρου καθώς και σύγχρονων Γραφείων νια στέγαση των Υπουργείων. Τεf\ι· 

κά όμως αποδέχθη τις συμβουλές του Γραφείου Προγραμματισμού και των Υπουρ· 

γών οικονομικών. Ρένου Σολομίδη και αείμνηστου Ανδρέα Πατσαλίδη και υιοθέτησε 

την άποψη ότι η Κύπρος έπρεπε πρώτα να επενδύσει σε παραγωγικούς τομείς νια να 

αναπτυχθεί και διευρυνθεί η παραγωγικιi δυνατότητα του Κράτους. Έγινε ένθερμος 
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υποστnρικτnς του Γραφείου Προγραμματισμού και τnς θέσnς ότι στις κρατικές επεν

δύσεις πρέπει να καθορίζονται προτεραιότnτες και τα έργα να στοχεύουν στnν 

αύξnσn τnς παρογωγικnς δυνατότnτας του Κράτους. Πραγματικά θαύμασα και εξε

πλάγnκα για τπν προσαρμοστικάτnτα του Μακαρίου, ο οποίος υιοθέτnσε τις απόψεις 

αυτές στο νευραλγικής σnμασίας θέμα του καθορισμού προτεραιοτήτων, τnν ιεράρ

χnσn των αναπτυξιακών έργων και τnν ορθολογιστική έγκρισn των κρατικών επεν

δύσεων. Θα αναφερθώ πιο κάτω σε δυο συγκεκριμένα παραδείγματα: 

Όπως είναι γνωστό το Πενταετές Πρόγραμμα τnς Οικονομικής Ανάπτυξnς του Κρά

τους εφαρμοζόταν στnν πράξn μέσω των Ετήσιων Προϋπολογισμών Ανάπτυξnς. ο 

Μακάριος ήταν ο μόνος Πρόεδρος τnς κυπριακής Δnμοκρατίας ο οποίος είχε συνε

χείς επαφές με όλες τις τάξεις του Κυπριακού πλnθυσμού και γνώριζε καλύτερα από 

οποιονδιiποτε Υπουργό ι'i Δnμάσιο Λειτουργό τα αιτι'iματα και προβλι'iματα όλων των 

Δήμων, Κοινοτι'iτων, Αρχών Τοπικι'iς Αυτοδιοίκnσnς, Επιμελnτnρίων κτλ. Τα προβλι'i

ματα, αιτήματα Π απαιτι'iσεις αυτές τις κατέγραφε μετά από προσωπικές επισκέψεις 
των αρμοδίων στο Προεδρικό Μέγαρο σε βΙβλίο, το οποίο ονόμαζε «Μαύρn Βίβλο» 

και αφορούσαν τnν κατασκευι'i δρόμων, πλατειών, σφαγείων, έργων υδατοπρομι'i

θειας, αντιπλnμμυρικών έργων κτλ. Κάθε χρόνο όταν συζnτείτο ο Προϋπολογισμός 

Ανάπτυξnς, ο Μακάριος έβγαζε από το συρτάρι του τnν «Μαύρn Βίβλο» και ζnτούσε 

να πλnροφορnθεί αν το τάδε έργο στον τόδε Δήμο ι'i χωριό, περιλαμβανόταν στον 

Προϋπολογισμό Ανάπτυξnς. τα πλείστα έργα νια τα οποία ενδιαφερόταν, τα οποία 

του είχαν ζnτnσει οι Δήμαρχοι, κοινοτάρχες και άλλοι παράγοντες, δεν περιλαμβά

νονταν στον Προϋπολογισμό Ανόπτυξnς και n απάντnσn που του δίδαμε ήταν πως 
όσα είπε μελετnθnκαν και δεν εγκρίθnκαν, γιατί άλλα παρόμοια έργα είχαν μεγαλύ

τερn προτεραιότnτα, βάσει φυσικά αντικειμενικών κριτnρίων, είτε δεν υποβλι'iθnκαν 
από τα αρμόδια Υπουργεία ι'i Επάρχους και n τελική απόΦασn που λαμβανόταν με τn 
δική του συγκατάθεσn αλλά και με κάποιο παράπονο ήταν ότι όλα αυτά τα έργα, τnς 
μαύρnς βίβλου θα έπρεπε να μελετnθούν ξανά, να αξιολογnθούν και εόν ορισμένα 

από αυτό κριθούν ότι ενείχαν προτεραιότnτα να προωθnθούν με συμπλnρωματικό 

προϋπολογισμό. Πάρα πολύ σπάνιες ι'iταν οι περιπτώσεις που περιλαμβάνονταν στον 

προϋπολογισμό έργα που πρότεινε και δεχόμενος τnν άποψn του Γραφείου Προ

γραμματισμού χαριτολογώντας έλεγε «Μωρέ τι σόι Πρόεδρος είμαι και δεν μπορώ να 

περιλάβω έστω και ένα δρόμο στο τάδε χωριό στον Προϋπολογισμό!!». 

Το Γραφείο Προγραμματισμού πέραν τnς ετοιμασίας προγραμμάτων οικονομικής και 

κοινωνικής ανάπτυξnς και τον καθορισμό αναπτυξιακι'iς πολιτικι'iς ασκούσε και έλεγχο 

επί των δαπανών που πραγματοποιούντο νια κάθε έργο μεγάλο Π μικρό που περιλαμ

βανόταν στο ΠροϋπολΟγισμό Αναπτύξεως. Κάθε τρεις μnνες υποβαλλόταν έκθεσn 
προόδου προς τnν Κεντρική Επιτροπή Προγραμματισμού, που προεδρεύετο από το 

Μακάριο, στnν οποία αναφερόταν n πρόοδος στnν εκτέλεσn εκάστου έργου καθώς και 
n πραγματοποιnθείσα δαπάνn. Κάθε Υπουργείο έπρεπε να δώσει πειστικές εξnγnσεις 
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για τυχόν καθυστπρriσεις στπν εκτέλεσπ ενός έργου ri για υπέρβασπ των εγκριθεισών 
δαπανών. 

Η παρουσία του Προέδρου τπς Δπμοκρατίας κατά τπ μελέτπ των εκθέσεων αυτών 

riταν καταλυτικι'\ και πέρα για πέρα αποτελεσματικri, γιατί ο Μακάριος riταν πολύ 

αυστπρός στα δυο αυτά θέματα και οι Υπουργοί προσπαθούσαν να συμμορφώνονται 

και επέβαλλαν τπ θέσπ αυτri στις υππρεσίες τους. Όλες οι Κυβερνπτικές νππρεσίες 

υπερέβαλλαν εαυτούς για να τπρούν τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσπς των έργων και 

να μπ υπερβαίνουν τις εγκριθείσες δαπάνες. Η διαδικασία αυτri όχι μόνο συνέβαλλε 

στπν έγκαιρπ εκτέλεσπ των έργων αλλά και στπ σωστή αξιοποίπσπ των περιορισμένων 

κρατικών πόρων. Μια απλri ματιά στα αναπτυξιακά έργα που εξετελέστπκαν τπν περίο
δο 1962-1974 θα πείσει για τπν ορθότπτα τπς θέσπς αυτriς. 

Ένας πολύ μεγάλος αριθμός έργων εξετελέστπκαν με ελάχιστες επενδύσεις συγκρι

νόμενες με τις σπμερινές για παρόμοια έργα. ΑΦriνει κατόπλπκτους και άναυδους 

ανθρώπους, σαν τον υποφαινόμενο, όταν διαβάζουν ότι δαπάνες για αναπτυξιακά 

έργα πολλές φορές υπερδιπλασιάζονται σε σχέσπ με τπν αρχικri εγκριθείσα δαπάνn 

και οι υπεύθυνοι δεν εντοπίζονται, μένουν ασύδοτοι και τυγχάνουν και προαγωγriς. 

Πρέπει φυσικά εδώ να τονίσω ότι κατά τn διάρκεια τnς διακυβέρνnσnς του Μακαρίου 
υπriρχε, κατά κανόνα, μια έντιμπ, εργατική, αποδοτικri δπμόσια υπnρεσία που διεπό

ταν από αγάπn προς τον τόπο και που έχει ως σκοπό και στόχο τπν εξυππρέτnσn του 

Δnμοσίου και Εθνικού συμφέροντος. 

Μια τελευταία εμπειρία μου με το Μακάριο κατά τπ διάρκεια τπς υππρεσίας μου στο 

Γραφείο Προγραμματισμού riταν n εξής, που αποδεικνύει το χαρακτήρα του ανδρός. 

Πραγματοποιήθnκε συνεδρία στο Προεδρικό Μέγαρο για συζήτnσn του σοβαρού θέμα

τος τnς κατασκευής νέων Λιμένων. Όταν άρχισε n συνεδρία, ο Μακάριος ζriτnσε τους 
σχετικούς χάρτες. ο αρμόδιος Διευθυντής ξέχασε να τους φέρει μαζί του και ο Μακά

ριος θύμωσε και προέβn σε σοβαρές παρατnρήσεις προς τον αρμόδιο Τμnματάρχn, σε 

κάπως έντονο ύΦος. Βεβαίως τελικά ήλθαν οι χάρτες και π συνεδρία κύλπσε ομαλά. Ο 

Μακάριος καθ' όλn τn διάρκεια τnς συνεδρίας απολΟγriθnκε τρεις τουλάχιστον φορές 

προς τον Τμnματάρχn για το έντονο ύφος του. Παρ' όλον ότι ήταν πλriρως δικαιολο

γnμένος για τις παρατnρήσεις του, εν τούτοις μετάνοιωσε, απολογriθnκε και αυτό απο

δεικνύει τn μεγαλοψυχία του Μακαρίου. Αυτή n συμπεριφορά έμεινε βαθιά χαραγμέ
νn στn μνήμn μου και αποδεικνύει τn μεγαλοψυχία και τnν καλοσύνn του Μακαρίου 

και τπ βαθιά εκτίμnσn του στον άνθρωπο και στπν αγιότπτα κάθε προσώπου .. 

Ως Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου αντιλriΦθπκα πολλά προσόντα και χαρί

σματα του Μακαρίου, που μόνο όταν ένας εργάζεται δίπλα του μπορεί να διαπιστώσει. 

aJ Ήταν γνώστπς όλων των προβλnμάτων, όχι μόνο των Υπουργείων, των τοπικών 
αρχών αλλά και ολόκλnρου του λαού. Για κάθε πρότασn που υποβαλλόταν στο Υπουρ-
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γικό Συμβούλιο, γνώριζε το θέμα και μετά τnν εισαγωγι'i του θέματος από τον αρμόδιο 

Υπουργό, συνέχιζε ο ίδιος τn συζι'iτnσn με τn σωστι'i επιχειρnματολογία για λι'iψn από

φασnς. Στις πλείστες περιπτώσεις δεν είχε καν διαβάσει τις προτάσεις προς το Υπουρ

γικό Συμβούλιο. Τούτο οφειλόταν στο γεγονός ότι ι'iταν ο μόνος Πρόεδρος τnς Δnμο

κρατίας ο οποίος είχε καθnμερινές επαφές με το λαό. 

β) Πάντοτε γινόταν ενδελεχι'iς συζι'iτnσn των θεμάτων, εκφράζονταν ελεύθερα οι από

ψεις των Υπουργών, τις οποίες σεβόταν και ουδέποτε επέμενε στnν επιβολι'i ι'i επικρά

τnσn τnς δικι'iς του άποψnς, όσον ισχυρι'i και αν ι'iταν. 

γι Οι συνεδριάσεις ι'iταν πάντοτε ευχάριστες και διανθιζόντουσαν με το λεπτό του χιού

μορ, τnν εξιστόρnσn δικών του γεγονότων που δnμιουργούσαν μια ξεχωριστι'i εύθυ

μn ατμόσφαιρα. Ένας Υπουργός παρατηρούσε «Πι'iραμε σωστές αποφάσεις και περά

σαμε πολύ ευχάριστα, ως να παρακολουθι'iσαμε κωμικό θεατρικό έργο». 

δ) Τις αρχές τnς ελεύθερnς έκφρασnς απόψεων τις σεβόταν με θρnσκευτικι'i ευλάβεια. 

Ανεξίτnλο στn μνι'iμn μου είναι το πιο κάτω παράδειγμα. 

Μετά τπν ίδρυσn τnς ΕΟΚΑ Β' από συγκεκριμένο έντυπο γινόταν ανελέnτος και κακοι'i

θnς πόλεμος εναντίον του Μακαρίου με τπν προβολι'i φανταστικών κατnγοριών και 

συκοφαντιών. Κάποιος κύριος, ο οποίος είχε ευεργετπθεί από το Μακάριο, γιατί διορί

στηκε σε υψnλόβαθμn θέσn, βάσει των συνταγματικών δικαιωμάτων του Προέδρου, 

έγραψε στο κίτρινο αυτό έντυπο, μεταξύ άλλων, και τα εξι'iς: 

«Ο Μακάριος είναι αιμοβόρος, από τα ράσα του ρέει αίμα» και όταν ολόκλnρο το Υπουρ

γικό Συμβούλιο και ο τότε Γενικός Εισαγγελέας παρότρυναν, παρακαλούσαν το Μακά

ριο να δώσει τnν έγκρισή του για να προσαχθεί ο aρθρογράφος ενώπιον τnς Δικαιοσύ

νης ο Μακάριος με το γνωστό του χαμόγελο τους απάντnσε;» «Άστους μωρέ να γρά
φουν, Δημοκρατία δεν έχουμε;». Είπε όμως ταυτόχρονα τn γνωστή του ρήσn «Φοβού 

τους υπό σου ευεργετnθέντεc;>>. Η ανοχή αυτή ι'iταν ίσως και ένα από τα μεγάλα του 

λάθn. 

Έτρεφε μεγάλn εκτίμnσn στον Στρατnγό Χάρτιγκ, με τον οποίο διατnρούσε αλλnλο

γραφία και πολλές φορές ανέφερε το όνομά του στις συνεδριάσεις του Υπουργικού 

Συμβουλίου. Όταν τον ρώτπσα κατ' ιδίαν επί του θέματος μου είπε: •<Ητο ο πιο τίμιος 
Άγγλος ο οποίος κατέβαλε προσπάθειες για σωστι'i λύσπ του κυπριακού προβλι'iματος 

βάσει δπμοκρατικών αρχών». 

στ! Κατά τπ διάρκεια των επαφών μου μαζί του στn μακρόχρονη συνεργασία μας n 
μόνn περίοδος που διέγνωσα ότι ήταν θλιμμένος, απογοnτευμένος, κατnφι'iς, στενο

χωρημένος και θα έλεγα δυστυχισμένος, ι'iταν όταν οι τρεις Μητροπολίτες τον καθαί

ρεσαν και τον κι'iρυξαν έκπτωτο από το Αρχιεπισκοπικό αξίωμα. Η πράξn αυτι'i τον 

λύπnσε και τον πλήγωσε αφάνταστα, γιατί θεωρούσε τον εαυτό του πρώτα Αρχιεπί

σκοπο και μετά Πρόεδρο τnς Δημοκρατίας. Απέδιδε μεγαλύτερη σnμασία στο Αρχιεπι-
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σκοπικό αξίωμα παρά στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Γενικός Διευθυντής του κ.ο.τ. πολλές φορές 

ζητούσαμε να δεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο διακεκριμένους ξένους δπμοσιογράφους, 

ξένες προσωπικότητες των γραμμάτων, του θεάτρου και της τηλεοράσεως, καθώς και 

Προέδρους Διεθνών Επαγγελματικών Συνδέσμων που ασχσλούντο με τον τουρισμό. 

Παρά το βεβαρυμένο πρόγραμμά του έβλεπε όλες αυτές τις προσωπικότητες και με τη 

διαύγεια πνεύματος και το λεπτό χιούμορ που τον διέκρινε, με το γαλήνιο ύφος του 

και την πεφωτισμένη και ακτινοβόλο προσωπικότητά του πάντοτε εντυπωσίαζε τους 

ξένους αυτούς, ενέπνεε σεβασμό, αγάπn, εμπιστοσύνη και αξιοπιστία και όλα αυτά 

βοηθούσαν στο να συγγράψουν κολακευτικά άρθρα στον ξένο τύπο για τnν Κύπρο, τnν 
οποία παρουσίαζαν σαν ένα aξιοζήλευτο και περιζήτητο τουριστικό προορισμό. Γινό

ταν έτσι ο Μακάριος Πρεσβευτής τnς Τουριστικής Κύπρου την οποία προέβαλλε γιατί 

πάντοτε πίστευε στnν τουριστική Ανάπτυξή τnς. 

Όταν προκηρύξαμε μια θέσn Βοηθού τουριστικού Λειτουργού, ο Μακάριος παρακάλε

σε, εάν ήταν δυνατό να βοηθιiσω στο διορισμό κάποιου συγγενικού του προσώπου. 

Του ανέφερα ότι θα γινόντουσαν γραπτές και προφορικές εξετάσεις και εάν το πρό

σωπο αυτό ήταν μεταξύ των αρίστων θα προσλαμβάνετο. Το πρόσωπο αυτό ιiταν ικα

νό και άξιο αλλά υστερούσε στην άριστη γνώσn τnς Αγγλικιiς, που ιiταν ικανό και άξια 

αλλά υστερούσε στnν άριστn γνώσn τnς Αγγλικιiς που ιiταν απαραίτητο προσόν βάσει 
του σχεδίου υπηρεσίας. Δεν διορίστηκε τελικά και ενημέρωσα τον Μακάριο για τnν 

τελικιi απόφασn. Με ευχαρίστησε και αποχώρησα από το Γραφείο του. Σε κάποιο Φίλο 

μαυ που εισιiλθε στο Γραφείο του Μακαρίου όταν απεχώρnσα εγώ του είπε: «Αυτός 

που βγήκε από εδώ κάνει πολύ καλά τn δουλειά του». Αυτό το περιστατικό το αναφέ

ρω γιατί διαψεύδει το μύθο και τnν άποψn που επικρατούσε ότι ο Μακάριος επενέβαι

νε ατους διορισμούς και προαγωγές στnν Κρατική και Ημικρατικιi Υπηρεσία και προω

θούσε το ρουσφέτι. Tn θέσn αυτιi του Μακαρίου για μn παρέμβαση του σε διορισμούς 
και προαγωγές τnν είχα διαπιστώσει όταν ήμουν Γραμματέας τnς Επιτροπής Δnμό

σιας Υπηρεσίας καθώς και κατά τn διάρκεια τnς Υπηρεσίας μου στο Γραφείο Προ

γραμματισμού, όπου πάντοτε διενεργούντο γραπτές και προφορικές εξετάσεις για 

τnν πρόσλnψn λειτουργών και ουδέποτε υπιiρξε ρουσφέτι. Εξ ού και οι πλείστοι λει

τουργοί του Γραφείου Προγραμματισμού διορίστηκαν αργότερα Γενικοί Διευθυντές 

Υπουργείων και ορισμένοι Υπουργοί. 




