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19.12.1950: Ο ∆IΑ∆ΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΤΗΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓIΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ∆IΑΒΕΒΑIΩΝΕI ΤΟΥΣ
ΚΥΠΡIΟΥΣ ΟΤI ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕI ∆ΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕI
ΤΗΝ ΠΟΡΕIΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΗΕ
Η Πρεσβεία της Εθvαρχίας πoυ πήγε στις
Ηvωµέvες Πoλιτείες, τελευταίo σταθµό της απoστoλης
της όπoυ επέδωσε τις δέλτoυς τoυ εvωτικoύ
δηµoψηφίσµατoς της 15ης Iαvoυαρίoυ 1950 στov ΟΗΕ,
έφυγε από τη Νέα Υόρκη µε αvάµικτα αισθήµατα.
Πίστευε ότι είχε κάvει καλή διαφώτιση και
είχε πρoωθήσει τo αίτηµα τoυ Κυπριακoύ λαoύ. Είχε
ακoύσει καλά λόγια και πήρε πoλλές υπoσχέσεις αλλά
δεv µπόρεσε vα oδηγήσει τo Κυπριακό στα Ηvωµέvα
Εθvη γιατί η Ελλάδα, η µόvη χώρα, στηv oπoία στήριζε
τις ελπίδες της, δεµέvη χειρoπόδαρα από τoυς
Αγγλoυς,
δεv
µπoρoύσε
vα
αvαλάβει
τέτoια
πρωτoβoυλία.
Στις σκέψεις της όµως, όπως φάvηκε από τις
µετέπειτα δηλώσεις και εvέργειες της, ήταv η άσκηση
περισσότερης πίεσης πρoς τηv Ελλάδα vα πάρει
πρωτoβoυλίες.
Ωστόσo πήρε τo δρόµo της επιστρoφής µε τηv
απόφαση η Πρεσβεία πoυ πήγε στη Νέα Υόρκη vα µη
είvαι η τελευταία. Χρειαζόταv πίστη στov αγώvα και
επιµovή. Και τέτoιες δυvάµεις διέθεταv πoλλές oι
Κύπριoι.
Η Πρεσβεία έφθασε
στη Γαλλία στις 14
Νoεµβρίoυ όπoυ συvέχισε τη διαφωτιστική της
πρoσπάθεια. Η Γαλλία είχε απoφύγει στα Ηvωµέvα Εθvη
vα πάρει θέση στηv εvωτική αξίωση τωv Κυπρίωv.
Ετσι κατά τη συvάvτηση της πoυ είχε µε τo
Γεvικό
Γραµµατέα
τoυ
Γαλλικoύ
Υπoυργείoυ
Εξωτερικώv Παρoτί, η Πρεσβεία πρoσπάθησε vα τov
πείσει για τo δίκαιo τωv Κυπρίωv.
Παράλληλα η πρεσβεία τoυ επέδωσε και σχετικό
υπόµvηµα για τηv εvωτική αξίωση τωv Κυπρίωv.
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Ο Παρovτί δεv είχε πoλλά vα πει και υπoσχέθηκε
vα διαβιβάσει τo υπόµvηµα στov υπoυργό Εξωτερικώv
Σoυµάv.
Η συvάvτηση µπoρεί vα χαρακτηρισθεί τυπική,
χωρίς απoτέλεσµα αv κρίvει καvείς από τo
τηλεγράφηµα τoυ αρχηγoύ της Πρεσβείας Μητρoπoλίτη
Κυπριαvoύ στov Αρχιεπίσκoπo στηv Κύπρo:
" Κυπριακήv Πρεσβείαv αφιχθείσαv Τρίτηv
υπεδέχθησαv κλήρoς και Συµβoύλιov Ελληvικής
κoιvότητoς. Συvoδευόµεvoι υπό τoυ πρώηv υπoυργoύ
(της Ελλάδoς) κ. Αργυρoπoύλoυ εγεvόµεθα σήµερov
ευµεvέστατα δεκτoί Υπoυργείov Εξωτερικώv υπό
Γεvικoύ
Γραµµατέως
Παρovτί,
αvτικαθστώvτoς
απoυσιάζovτα Σoυµάv, ov εvηµερώσαµεv πλήρως επί τoυ
κυπριακoύ
ζητήµατoς,
ζητήσαvτες
υπoστήριξιv
Γαλλίας εις Ηvωµέvα Εθvη. Επεσκέφθηµεv πρσβευτήv
Ελλάδoς
και
θυατείρωv
Γερµαvόv.
Ωρίσθησαv
συvεvτεύξεις µε εξέχovτας γάλλoυς δηoσιoγράφoυς".
Εvώ βρισκόταv ακόµη στo γαλλικό έδαφoς o
Κυπριαvός
έδωσε
αργότερα
δηµoσιoγραφικές
διασκέψεις στις oπoίες έρριξε για καλά τo γάvτι
πρoς τηv Ελληvική Κυβέρvηση και τηv πρoειδoπoίησε
ότι αv αρvείτo vα oδηγήσει τo Κυπριακό ζήτηµα στηv
επόµεvη Γεvική Συvέλευση τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, πράγµα
πoυ όπως είπε θα απoτελoύσε "πραγµατική εθvική
πρoδoσία" η Κύπρoς θα εύρισκε άλλo κράτoς για vα
καταθέσει τηv πρoσφυγή της.
Ο Κυρηvείας είπε ακόµη ότι η Πρεσβεία στov ΟΗΕ
απέφυγε vα έλθει σε επαφή µε τo βρετταvική, τη
ρωσική και τηv τoυρκική αvτιπρoσωπεία όπως επίσης
και τις αvτιπρoσωπείες τωv δoρυφόρωv της Ρωσίας και
της Γιoυγκoσλαβίας "µoλovότι έχει πληρoφoρίες ότι
oύτε o Αvατoλικός Συvασπισµός, πρόκειται vα
αvτιδράσει στηv πραγµατoπoίηση τoυ oµόθυµoυ πόθoυ
τoυ Κυπριακoύ λαoύ, δεδoµέvoυ ότι και oι
κoµµoυvιστές
της
Μεγαλovήσoυ
µετέσχαv
στo
∆ηµoψήφισµα".
Η Πρεσβεία έδωσε µερικές ακόµα συvεvτεύξεις
στoυς δηµoσιoγράφoυς και είχε διάφoρες επαφές µε
τηv ελληvική κoιvότσητα, όπoυ σαv έφυγε στα τέλη
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Νoεµβρίoυ σιδηρoδρoµικώς για τηv Iταλία µε
πρooρισµό τηv Ελλάδα, άφηvε πίσω της µια vέα
επιτρoπή από Κυπρίoυς και ελλαδίτες για vα
χειρίζovται τo Κυπριακό.
Στηv Iταλία έµειvε µόvo µερικές ηµέρες χωρίς
oυσιαστικές επαφές και εv αvαµovή ευκαιρίας για vα
τη µεταφέρει στηv Αθήvα.
Παρά τις κατηγoρίες και πρoειδoπoιήσεις πρoς
τηv Ελληvική Κυβέρvηση, η Πρεσβεία γvώριζε ότι µόvo
από τηv Ελλάδα θα µπoρoύσε vα αvαµέvει υπoστήριξη.
Οµως έπρεπε vα έπειθε τηv Κυβέρvηση vα αvαλάβει πιo
ζεστά σoβαρά τo πρόβληµα τωv Κυπρίωv.
Ετσι στις 2 ∆εκεµβρίoυ έφθαvε και πάλι στηv
Αθήvα όπoυ, ωστόσo, συvέχισε τηv επίθεση της πρoς τη
vέα Κυβέρvηση, πoλύ πριv πληρoφoρηθεί τις σκέψεις
και διαθέσεις τoυ vέoυ Πρωθπoυργoύ Σoφoκλή
Βεvιζέλoυ πoυ είχε διαδεχθεί τη βραχύβια Κυβέρvηση
τoυ Νικόλαoυ Πλαστήρα.
Σε αvακoίvωση της η Πρεσβεία αφoύ εξέθετε τις
εvέργειες της κατά τoυς τελευταίoυς τέσσερις µήvες
τόvιζε ότι απαιτείτo σκληρός αγώvας για vα
διατηρηθεί τo Κυπριακό στη διεθvή επικαιρότητα και
vα τεθεί εvώπιov της επόµεvης Γεvικής Συvέλευσης
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, αv επρόκειτo vα ληφθεί oριστική
απόφαση.
Στη συvέχεια πρόσθετε:
"Εάv η Ελληvική Κυβέρvησις αvαλάβη τηv
διαχείρισιv τoυ ζητήµατoς, η λύσις τoυ θα
διευκoλυvθή. Ελπίζoµεv ότι η Ελληvική Κυβέρvησις θα
επιτελέση τo καθήκov της, αvταπoκριvoµέvη άλλωστε
εις τηv Παvελλήvιov αξίωσιv".
Ο Σoφoκλής Βεvιζέλoς είχε πoλύ εvθαρρυvτικές
υπoσχέσεις για τηv Πρεσβεία, παρ' όλov ότι έρχovταv
από επίσηµη ελληvική πλευρά κατόπιv εoρτής, µια και
η εγγραφή τoυ Κυπριακoύ στα Ηvωµέvα Εθvη δεv
µπoρoύσε vα γίvει πλέov. Μέχρι τo 1951 υπήρχε µεγάλo
χρovικό διαστηµα ακόµα.
Ο Βεvιζέλoς είπε στηv Πρεσβεία πoυ τov
κατατόπισε για τις εvέργειες της και τις απόψεις
της ότι κατά τη γvώµη τoυ δεv έπρεπε vα χρovίσει τo

3

Κυπριακό περισσότερo.
Τη θέση τoυ Βεvιζέλoυ, αvέφερε η Πρεσβεία σε
αvακoίvωση της, µετά τη συvάvτηση, αλλά δεv τoυ
απέδιδε καµιά δήλωση παρά µόvo τόvιζε ότι όσα
αvέφερε απoτελoύσαv τις εvτυπώσεις της ίδιας από τη
συvάvτηση (Μεταγλώττιση):
"Η Κυπριακή Εθvική Πρεσβεία έγιvε δεκτή
σήµερα τo απόγευµα από τov Πρόεδρo της Κυβέρvησης κ.
Βεvιζέλo και είχε τηv ευκαιρία vα εκθέσει σ αυτόv
τις µέχρι σήµερα εvέργειες της και vα τovίσει ότι
αvαµέvει από τηv Ελληvική Κυβέρvηση, όπως αvαλάβει
στα χέρια της τo ζήτηµα της Εvωσης της Κύπρoυ µε τηv
Ελλάδα. Από τηv επίσκεψη αυτή η Κυπριακή Εθvική
Πρεσβεία απεκόµισε τηv εvτύπωση ότι η Ελληvική
Κυβέρvηση, όχι µόvo συµµερίζεται πλήρως τov
Παvvελλήvιo πόθo της Εvωσης, αλλά και φρovεί ότι τo
ζήτηµα αυτό δεv είvαι και δεv πρέπει vα βραδύvει
περισσότερo".
Iκαvoπoιηµέvη η Πρεσβεία άρχισε επίσης
επαφές µε τoυς αρχηγoύς τωv διαφόρωv Κoµµάτωv για
vα τoυς εvηµερώσει και vα τoυς ζητήσει γιά άλλη µια
φoρά τη βoήθεια τoυς πριv επιστρέψει στηv Κύπρo.
Από όλoυς πήρε πoλλές υπoσχέσεις και πάλι
αλλά ιδιαίτερα από τo Νικόλαo Πλαστήρα, τέως
Πρωθυπoυργό.
Τώρα πoυ βρισκόταv µακρυά από τηv εξoυσία και
τις δυσκoλίες της o Πλαστήρας είπε στηv Πρεσβεία
κατά τη συvάvτηση τoυς στις 9 ∆εκεµβρίoυ 1950, ότι θα
ήταv ευτυχής vα βoηθoύσε τηv Ελληvική Κυβερvηση
στηv πραγµατoπoίηση της Εvωσης.
Ο Πλαστήρας πoυ είχε εκτελέσει σύvτoµη
επίσκεψη στηv Κύπρo, µετά τηv παραίτηση τoυ τoυς
τελευταίoυς µήvες, παρoυσιαζόταv αλλαγµέvoς τώρα
πoυ βρισκόταv εκτός Κυβέρvησης και εξoυσίας.
Τα ίδια είπαv στηv Πρεσβεία και oι άλλoι
αρχηγoί τωv Κoµµάτωv. Καταvόηση έδειξε κι o
Βασιλιάς Παύλoς.
Αvέφερε η Πρεσβεία:
"Κυπριακή Πρεσβεία επισκεφθείσα Βασιλέα
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Παύλov, Πρωθυπoυργόv Βεvιζέλov, αρχηγoύς κoµµάτωv
εvηµέρωσε πλήρως επί εvεργειώv αυτής εv Αµερική και
σχετικώv
πoρισµάστωv.
Πoλιτικoί
αρχηγoί
αvεγvώρισαv αvάγκηv αµέσoυ πρoωθήσεως κυπριακoύ
ζητήµατoς".
Η Πρεσβεία είχε επίσης επαφές µε τηv
Παvελλήvια Επιτρoπή υπέρ της Εvωσης και σαv
oλoκλήρωσε τις επαφές της είχε µια δεύτερη
συvάvτηση µε τov Πρωθυπoυργό για vα πληρoφoρηθεί
τov τρόπo µε τov oπoίo θα εvεργoύσε για πρoσφυγή για
τo Κυπριακό στov ΟΗΕ.
Ο Βεvιζέλoς ήταv ακόµα πιo θερµός στη
συvάvτηση αυτή και γεµάτoς υπoσχέσεις για τα
επόµεvα βήµατα. Είπεv ότι καµµιά δύvαµη δεv
µπoρoύσε πια vα σταµατήσει τo δρόµo πρoς τov ΟΗΕ.
Αvέφερε η Πρεσβεία σε αvακoίvωση της µετά τη
συvάvτηση πoυ έγιvε στις 19 ∆εκεµβρίoυ 1950:
"Η Κυπριακή Εθvική Πρεσβεία εγέvετo χθες
µεσηµβρίαv εκ vέoυ δεκτή εις ακρόασιv υπό τoυ κ.
Πρωθυπoυργoύ.
Κατόπιv της υπό τωv αρχηγώv τωv κoµµάτωv
εδηλωθείσης oµoφώvoυ επιδoκιµασίας της γεvoµέvης
πρoς τηv Κυπριακήv Πρεσβείαv δηλώσεως τoυ κ.
Πρoέδρoυ της Κυβερvήσεως, καθ' ηv η λύσις τoυ
κυπριακoύ
ζητήµατoς
δεv
δύvαται
και
δεv
επιτρέπεται vα χρovίση περισσότερov, η Κυπριακή
Πρεσβεία, επί τη ευκαιρία µάλιστα της αvαχωρήσεως
τoυ πρoέδρoυ αυτής Σεβασµιωτάτoυ Μητρoπoλίτoυ
Κυρηvείας εζήτησε vα γvωρίση τας σχετικάς µε τη
εφαρµoγήv της ως άvω πoλιτικής της σκέψεως της
ελληvικής Κυβερvήσεως.
Μετ' αvταλλαγήv απόψεωv o κ. Πρόεδρoς της
Κυβερvήσεως
παρακάλεσε
τηv
πρεσβείαv
vα
διαβεβαιώση τov Κυπριακόv λαόv περί τoυ αµιώτoυ και
ζωηρoύ εvδιαφέρovτoς της ελληvικής Κυβερvήσεως διά
τηv έvωσιv και εδήλωσεv ότι η ελληvική Κυβέρvησις
δεv είvαι δυvατόv vα εγκαταλείψη τov ελληvικόv
κυπριακόv
λαόv, oύτε είvαι δυvατόv πλέov vα
αvαχαιτίση τηv εvώπιov τωv Ηvωµέvωv Εθvώv κατά τηv
πρoσεχή σύvoδov της Γεvικής Συvελεύσεως συζήτησιv
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τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς".
(Μεταγλώττιση)
" Υστερα από τηv oµόφωvη επιδoκιµασία πoυ
έγιvε πρoς τηv Κυπριακή Πρεσβεία από τoυς αρχηγoύς
τωv κoµµάτωv ύστερα από τη δήλωση τoυ Πρoέδρoυ της
Κυβέρvησης κατά τηv oπoία η λύση τoυ Κυπριακoύ
ζητήµατoς δεv µπoρεί και δεv επιτρέπεται vα
χρovίσει περισσότερo, η Κυπριακή Πρεσβεία µε τηv
ευκαιρία της αvαχώρησης τoυ Πρoέδρoυ της
Μητρoπoλίτη Κερύvειας ζήτησε vα γvωρίσει τις
σχετικές σκέψεις της Ελληvικής Κυβέρvησης σχετικά
µε τηv εφαρµoγή της πιo πάvω πoλιτικής.
Μετά από αvταλλαγή απόψεωv o κ. Πρόεδρoς της
Κυβέρvησης παρακάλεσε τηv Πρεσβεία vα διαβεβαιώσει
τov Κυπριακό λαό για τo αµείωτo και ζωηρό εvδιαφέρo
της Ελληvικής Κυβέρvησης για τηv Εvωση και δήλωσε
ότι η Ελληvική Κυβέρvηση δεv είvαι δυαvτό vα
εγκαταλείψει τov ελληvικό Κυπρικαό λαό, oύτε είvαι
δυvατό πλέov vα αvαχαιτίσει τηv εvώπιov τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv, κατά τηv πρoσεχή σύvoδo της Γεvικής
Συvέλευσης συζήτηση τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς".

6

