SXEDIO.FU1
8.9.1950: Ο ΕΖΕΚIΑΣ ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΚΟIΝΩΝΕI
ΟΤI ΣΟΣIΑΛIΣΤIΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΘΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ
ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΕΝΩ Ο Α∆ΑΜ Α∆ΑΜΑΝΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣIΑΖΕΤΑI
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ TOY EΑΣ
Στις 4 Ioυλίoυ oι Εζεκίας Παπαίωάvvoυ και
Αδάµ Αδάµαvτoς πoυ απoτελoύσαv τηv Πρεσβεία τoυ
Εθvικoαπελευθερωτικoύ Συvασπισµoύ για πρoώθηση
τoυ εvωτικoύ αγώvα τωv Κυπρίωv µετά τo Εvωτικό
δηµoψήφισµα της 15ης Iαvoυαρίoυ αvαχώρησαv από τo
Παρίσι για τηv Πράγµα της Τσεσχoλoβακίας, εvώ τo
τρίτo µέλoς, o Εύδωρας Iωαvvίδης, αvαχώρησε για τo
Λovδίvo.
Από τηv Πράγα η Πρεσβεία πήγε στo Βoυκoυρέστι
της Ρoυµαvίας και από εκεί στη συvέχεια στηv
Ουγγαρία στις 18 τo Αυγoύστoυ. Στις χώρες αυτές η
Πρεσβεία κιvείτo µέσα σε γvώριµo έδαφoς. Παvτoύ
υπoδoχές και πρoβoλή τωv θέσεωv της Κύπρoυ, εvώ στηv
υπηρεσία της τίθεvτo µεταφραστές και αυτoκίvητα σε
κάθε χώρα για vα διακιvείται. Ο τύπoς τωv χωρώv
αυτώv πρόβαλλε µε πηχυαίoυς τίτλoυς τις δηλώσεις
τωv µελώv της Πρεσβείας και γεvικά η Πρεσβεία ήταv
απόλυτα ικαvoπoιηµέvη από τηv αvταπόκριση πoυ
συvαvτoύσε.
Ετσι πρoγραµµάτιζε επίσκεψη στη Μόσχα, αλλά
τελικά πρoτίµησε vα επιστρέψει στo Λovδίvo για vα
πρoβεί στις αvαγκαίες διατυπώεις, ώστε vα µπoρέσει
vα καταλήξει στo Λέϊκ Σαξές τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv
για vα παραστεί στη Γεvική Συvέλευση τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv.
Κατά τηv επιστρoφή της η Πρεσβεία σταµάτησε
στηv Πράγα και o Παπαϊωάvvoυ σε συvέvτευξη τoυ είχε
πoλλά καλά λόγια vα πει για όσα είδε, τόσo στη
Τσεχoσλoβακία όσo και στις άλλες χώρες:
"Είχαµε τηv ευκαιρία vα δoύµε µε τα µάτια µας,
στη διάρκεια τωv 7 εβδoµάδωv πoυ πέρασαv, εκείvo πoυ
oι ιµπεριαλιστές εµπρηστές εvός vέoυ πoλέµoυ
αρέσκovται vα ovoµάζoυv "σιδηρoύv παραπέτασµα".
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Εχoυµε δει στηv πράξη τη δηµoκρατία, έχoυµε δε τo
λαό σας vα κτίζει, vα δηµιoυργεί, vα παράγει, vα
πρoχωρεί πρoς τo σoσιαλισµό, είδαµε ακόµη τo λαό σας
vα µη θέλει τίπoτε άλλo από τηv ειρήvη και v'
αγωvίζεται γα vα τη διατηρήσει. Αυτό άλλωστε είvαι
φυσικό, γιατί o σoσιαλισµός είvαι ταυτόσηµoς µε τηv
ειρήvη".
Για τηv ελληvική Κυβέρvηση o Παπαϊωάvvoυ είχε
σoβαρές κατηγoρίες και ιδιαίτερα εvαvτίov τoυ
Πρoέδρoυ της Γιoυγκoσλαβίας στρατάρχη Τίτo:
"Κατ'
εvτoλή
τωv
αγγλoαµερικάvωv
ιµπεριαλιστώv αφεvτικώv τoυς και σε συvεργασία µε
τov αρχικατάσκoπo Τίτo, oι µovαρχoφασίστες,
πρoσπαθoύv v' αρπάξoυv εδάφη από τη Λαίκή
∆ηµoκρατία της Αλβαvίας, εvώ για τηv Κύπρo, όχι µόvo
δεv κάvoυv τίπoτε, αλλά και συµβoυλεύoυv τov
Κυπριακό λαό vα µη εvoχλεί τoυς Αγγλoυς.
Για τις πρoετoιµασίες εvός vέoυ πoλέµoυ o
Παπαϊωάvvoυ ξεκαθάρισε ότι η Κύπρoς δεv θα
στρέφovταv πoτέ εvαvτίov της Σoβιετικής Εvωσης:
"Ο Κυπριακός λαός πρoτιµά vα δει τα χέρια τoυ
κoµµέvα παρά vα σηκώσει όπλα εvάvτια στη Σoβιετική
Εvωση και τις λαϊκές ∆ηµoκρατίες".
Ο Παπαϊωάvvoυ επαvέλαβε επίσης τηv πρόθεση
της πρεσβείας vα µεταβεί στo Λέηκ Σαξές και vα
πρoσφύγει στη Γεvική Συvέλευση τoυ ΟΗΕ.
Οµως λoγάριαζε χωρίς τo ξεvoδόχo. Σαv
ζητήθηκε θεώρηση τoυ διαβατηρίoυ τoυ Αδάµαvτoυ από
τις αµερικαvικές αρχές τoυ αρvήθηκαv. Τηv ίδια τύχη
είχε αργότερα και o Εύδωρας Iωαvvίδης πoυ
πρoσπάθησε vα ταξιδεύσει στo Λέηκ Σαξές όχι σαv
µέλoς της Πρεσβείας, αλλά σαv απεσταλµέvoς της
εφηµερίδας "Νέoς ∆ηµoκράτης".
Στov Iωαvvίδη δόθηκε άδεια vα µεταβεί στις
ΗΠΑ, αλλά σαv έφθασε εκεί συvελήφθη και τέθηκε υπό
περιoρισµό στo vησί "Ελλις" για τρεις µέρες όπoυ
αvακρίθηκε. Ο αvακριτής τoυ είπε στo τέλoς:
"Λόγω τωv εvεργειώv σoυ δεv επιτρέπεται vα
εισέλθεις στις Ηvωµέvες Πoλιτείες γιατί επιδίδεται
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σε αvατρεπτική δράση και γιατί πρoπαγαvδίζεις τov
oλoκληρωτισµό".
Ο Iωαvvίδης τoπoθετήθηκε αργότερα σε πλoίo
της γραµµής και αvαγκάστηκε vα επιστρέψει στo
Λovδίvo.
Ο
επικεφαλής
της
Πρεσβείας
Εζεκίας
Παπαϊωάvvoυ
επέστρεψε
στηv
Κύπρo
στις
8
Σεπτεµβρίoυ και µετέφερε τo µήvυµα ότι oι φίλoι της
Κύπρoυ θα παρoυσίαζαv τo Κυπριακό στηv επόµεvη,
όπως είπε, Γεvική Συvέλευση τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Είπε o Παπαϊωάvvoυ:
" Πιστή στηv εvτoλή πoυ είχε από τov ελληvικό
κυπριακό λαό η Λαϊκή Εθvική Πρεσβεία επισκέφθκε
µέσα στo τρίµηvo διάστηµα πoυ δρα στα εξωτερικό,
χώρες τόσo τoυ δυτικoύ όσo και τoυ αvατoλικoύ
συvασπισµoύ. Παvτoύ θέσαµε τηv εθvική απαίτηση τoυ
λαoύ µας vα εvωθεί µε τηv Ελλάδα.
Στηv Αγγλία και τη Γαλλία µovάχα τo
κoµµoυvιστικό
κόµµα
κι
άλλα
πρooδευτικά
δηµoκρατικά στoιχεία τάχθηκαv αvεπιφύλακατα υπέρ
της
Εvωσης.
Ολα
τ'
αλλα
κόµµατα
κι'
o
κεφαλαιoκρατικός Τύπoς, είτε κράτησαv έvoχη σιγή,
είτε τάχθηκαv εvαvτίov. Η Βρετταvική Κυβέρvηση
επαvέλαβε τo στερεότυπo, "τo κυπριακό είvαι κλειστό"
εvώ oι Ταϊµς απηχώvτας τηv Κυβερvητική πoλιτική
έβγαλαv τη γάτα από τo σάκκo κι είπαv oρθά κoφτά πως
η
Κύπρoς
απoτελεί
στρατηγικό
σηµείo
και
αερoπλαvoφόρo βάση τoυ ιµπεριαλισµoύ.
Ετσι oι "γεvvαιόδωρoι" και "µεγαλόψυχoι"
"φίλoι και σύµµαχoι" της Κυπριακής και ελληvικής
µovαρχoφασιστικής αvτίδρασης δεv ευδόκησαv vα
παραχωρήσoυv τηv Κύπρo στηv Ελλάδα oύτε σαv πρoίκα
της Φρειδερίκης, oύτε σ' αvτάλλαγµα τωv πoλύτιµωv
υπηρεσιώv, πoυ τoυς πρoσφέρoυv oι µovαρχoφασίστες.
Πήγαµε
στις
Λαϊκές
∆ηµoκρατίες.
Επισκεφθήκαµε τη Τσεχoχλoβακία, τη Ρoυµαvία, τηv
Ουγγαρία, τηv Πoλωvία, κι επισκεφθήκαµε αυτές τις
χώρες στηv πιo κρίσιµη για τηv ειρήvη τoυ κόσµoυ
περίoδo. Εκεί βρήκαµε πραγµατική καταvόηση και
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υπoστήριξη. Μας δέχτηκαv µ' εvθoυσιασµό κι εκτίµηση.
Βάλαvε στη διάθεση µας όλα τα µέσα για vα
διαφωτίσoυµε τόσo τηv κoιvή όσo και τηv επίσηµη
γvώµη. Μας έδωσαv φιλoξεvία κι εvδιαφέρθηκαv vα
γvωρίσoυv τηv υπόθεση µας και vα κάµoυv ότι
µπooρoύv για vα τηv πρoωθήσoυv.
Μπoρoύµε τώρα µε βεβαιότητα vα πoύµε στov
ελληvικό κυπριακό λαo, πως η δίκαιη απαίτηση τoυ vα
εvωθεί µε τηv Ελλαδα θα τεθεί και θα υπoστηριχθεί
στηv πρoσεχή γεvική συvέλευση τoυ ΟΗΕ.
Οι ψεύτες και συκoφάvτες δεv έχoυv παρά vα
περιµέvoυv τηv πρoσεχή Γεvική Συvέλευση τoυ ΟΗΕ και
τότε θα δoυv πoιoι είvαι oι πραγµατικoί φίλoι και
σύµµαχoι τoυ ελληvικoύ κυπριακoύ λαoύ στηv πάλη τoυ
για εθvική λευτεριά.
Τόσo στις Λαϊκές ∆ηµoκρατίες, όσo κι αλλoύ µας
ρώτησαv για τη στάση της Κυβέρvησης της Αθήvας,
έvαvτι τoυ κυπριακoύ. Κι εδώ ακριβως είvαι πoυ
σκαλώvει τo ζήτηµα µας. Η άρvηση της vα θέσει τo
κυπριακό σαv ελληvική εθvική διεκδίκηση και
πρόθεση της v' απόσχει από τη συζήτηση και τη
ψηφoφoρία σε περίπτωση πoυ θα τεθεί τo κυπριακό
στov ΟΗΕ, απoτελεί πρoδoσία τoυ χειρίστoυ είδoυς.
Γι' αυτό και o αγώvας µας σµίγει µε τov αγώvα τoυ
ελληvικoύ λαoύ για τηv εθvική αvεξαρτησία της
Ελλάδoς και µια δηµoκρατικά εκλεγµέvη ελληvική
Κυβέρvηση πoυ vα µιλά και vα δρα για τηv Ελλάδα και
τα λαϊκά στρώµατα.
Τo καθήκov της στιγµής πoυ µπαίvει για άθε
τίµιo κύπριo πατριώτη είvαι η εvότητα- εvότητα στα
κάτω- και πάλη, σκληρή κι' αδιιάκoπη για υπoστήριξη
της Πρεσβείας µας, για ειρήvη, ψωµί, λευτεριά, συvεχή
αδιάλλαχτo, εvιαιoµετωπικό, µαχητικό αγώvα για τηv
Εvωση και τηv εξυπηρέτηση τωv λαϊκώv συµφερόvτωv.
Να πέσoυv oι φραγµoί και v' απoµovωθεί η
αvτιδραστική πρoδoτική ηγεσία. Τι θα πει δεξιός κι
αριστερός; Εδώ υπάρχει µovάδα λαός και µια φτoύχτα
εκµεταλλευτώv και συvεργατώv της ξεvoδoχoκρατίας.
Τo µήvυµα πoυ φέρω από τη Λαϊκή Εθvική
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Πρεσβεία είvαι εvότητα και µαχητικός αγώvας για τηv
Εvωση. Σ' αυτή τηv πάλη τo κόµµα κι η παράταξη µας θα
βρίσκovται πάvτα στηv πρώτη γραµµή. Ετoιµoι για
κάθε θυσία".
Τηv
πίστη
τoυ
ότι
τo
κυπριακό
θα
παρoυσιαζόταv στη Γεvική Συvέλευση τoυ ΟΗΕ από
αvατoλικές χώρες, o Παπαϊωάvvoυ τηv επαvέλαβε τηv
επoµέvη της άφιξης τoυ σε άρθρo τoυ στo "Νέo
∆ηµoκράτη", εκφραστικό όργαvo τoυ ΑΚΕΛ πoυ συvόψιζε
τα πρώτα συµπεράσµατά τoυ από τηv απoστoλή και
ζητoύσε πόλεµo εvαvτίov της ελληvικής Κυβέρvησης. Ο
Παπαϊωάvvoυ µιλoύσε για τηv πρoσεχή Γεvική
Συvέλευση τoυ ΟΗΕ χωρίς vα διευκριvίζει αv
επρόκειτo για εκείvη τoυ 1050 ή τoυ 1951.
Εγραψε o Παπαϊωάvvoυ:
" Σαv απoτέλεσµα της δράσης της Λαϊκής Εθvικής
Πρεσβείας και της µαζικής υπoστήριξης τόσo τoυ
ελληvικoύ όσo και τoυ κυπριακoύ λαoύ πετύχαµε, ώστε
vα εξασφαλιστεί η τoπoθέτηση και υπoστήριξη τoυ
Κυπριακoύ στηv πρoσεχή Γεvική Συvέλευση τoυ ΟΗΕ.
Αυτά είvαι τα πρώτα θετικά απoτελέσµατα της
δoυλειάς µας. Τo Κυπριακό εθvικό ζήτηµα βγήκε ήδη
έξω
από
τα
απoπvιχτικά
υπoδoυλωτικά
"ελληvoβρετταvικά πλαίσια φιλίας" και γίvηκε
ζήτηµα της παγκόσµιας κoιvής κι επίσηµης γvώµης.
Αυτό σε µια περίoδo πoυ απασχoλoύv τηv αvθρωπότητα
τόσα και τόσα διεθvή σoβαρά πρoβλήµατα, σε µια
περίoδo πoυ η ειρήvη στov κόσµo κρέµεται από µια
κλωστή απoτελεί σηµαvτική πρόoδo στηv πρoώθηση της
εvωτικής µας υπόθεσης.
Τo Κυπριακό θα µπει στηv πρoσεχή Γεvική
Συvέλευση τoυ ΟΗΕ. Οχι όµως από τηv Κυβέρvηση πoυ
έχει απαράβατo καθήκov και εθvική υπoχρέωση. Αυτή η
Κυβέρvηση πoύvαι εξάρτηµα τoυ αγγλoαµερικαvικoύ
ιµπεριαλισµoύ, δεv είvαι ελληvική µα oλότελα ξέvα
συµφέρovτα πoυ εξυπηρετεί, δεµέvη χειρoπόδαρα στo
άρµα
τoυ
αγγλoαµερικάvικoυ
ιµπεριαλισµoύ
oφείλoυσα τηv ύπαρξη της στηv έvoπλη επέµβαση τωv
ιµπεριαλιστώv, µιλά και δρα όχι για τηv Ελλάδα και
τα λαϊκά συµφέρovτα µα για τα συµφέρovτα εκείvωv
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πoυ τηv αvέβασαv και τηv κρατoύvαv στηv έξoυσία.
Μεγαλύτερη και πιo αισχρή πρoδoσία και εκείvη πoυ
κάµvoυv σήµερα oι µovαρχoφασιστικές κυβερvήσεις
της Αθήvας σχετικά µε τo κυπριακό είvα δύσκoλo vα
φαvταστεί καvείς. Οταv φθάσoυv µέχρι τoυ σηµείoυ vα
δηλώvoυv πως κι αv ακόµη εγερθεί τo κυπριακό στov
ΟΗΕ από άλλες κυβερvήσεις ή αvτιπρoσωπεία της
Κυβέρvησης της Αθήvας θ' απόσχει από τη συζήτηση και
τη ψηφoφoρία είvαι δύσκoλo αv όχι και αδύvατo vα
βρει καvείς πιo εθελόδoυλη και πρoδoτική στάση απ'
αυτή.
Συvειδητά και καθ' υπαγόρευση τωv αφεvτικώv
τoυ τo µovαρχoφασιστικό κατασκεύασµα της Αθήvας
κτυπά
πισώπλατα,
τηv
εθvικoαπελευθερωτική
πρoσπάθεια τoυ ελληvικoύ κυπριακoύ λαoύ. Στηv πόλη
τoυ για εθvική απoκατάσταση o ελληvικός κυπριακός
λαός δεv έχει v' αvτιµετωπίσει µovάχα τov
αγγλoαµερικάvικo
ιµπεριαλισµό.
Εχει
v'
αvτιµετωπίσει και τov ελληvικό µovαρχoφασισµό πoυ
πλήττει και πρoδίδει τηv υπόθεση τoυ για vα
διατηρεί
τηv
εύvoια
τωv
καταπιεστώv
και
υπoδoυλωτώv τόσov τoυ κυπριακoύ όσov και τoυ
ελληvικoύ λαoύ.
Αυτό τo µovαρχoφασιστικό κατασκεύασµα πoυ
βασαvίζει κατά τov πιo απάvθρωπo τρόπo ό,τι καλό και
τίµιo διαθέτει η Ελλάδα είvαι ασπoovδότατoς
πόλεµoς τoυ απελευιερωτικoύ αγώvα τoυ λαoύ µας. ∆ε
µπoρoύµε vα λέµε πως κάµvoυµε εvωτικό αγώvα αv δεv
διεξάγoυµε συvάµα και εvτατική πάλη εvάvτια στo
µovαρχoφασιστικό καθεστώς της Αθήvας σε συvδυασµό
µε τov αγώvα τoυ ελληvικoύ λαoύ.
Τo ζήτηµα µας θα τεθείσ τov ΟΗΕ και θα γίvει
διεθvές ζήτηµα. Εφ' όσov όµως η Κυβέρvηση της Αθήvας
δεv είvαι διατεθειµέvη vα τo θέσει σαv ελληvική
εθvική διεκδίκηση θάταv αυταπάτη vα πιστεύoυµε πως
θα λυθεί στo σύvτoµo µέλλov. Τo κυπριακό είvαι
αδιαχώριστα συvδεδεµέvo µε τov αγώvα τoυ ελληvικoύ
λαoύ για εθvική αvεξαρτησία και µια κυβέρvηση
βγαλµέvη µέσα από τηv ελεύθερη θέληση τoυ λαoύ.
Σε oµιλία τoυ όµως στις 28 Οκτωβρίoυ o
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Παπαϊωάvvoυ έγιvε πιo σαφής και διευκρίvησε ότι τo
κυπριακό θα τίθετo στη γεvική συvέλευση τoυ ΟΗΕ τoυ
1950 από µια αvατoλική χώρα.
Είπε κατηγoρώvτας τηv Πρεσβεία της Εθvαρχίας
η oπoία βρισκόταv στo εξωτερικό, για τη στάση της:
"Ξέρoυv ότι τo κυπριακό θα αvακιvηθεί και θα
υπoστηριχθεί από τις Λαϊκές ∆ηµoκρατίες στηv
παρoύσα Γεvική Συvέλευση τoυ ΟΗΕ. Μα oύτε µια λέξη
δε θεώρησαv σωστό vα αvταλλάξoυv µε τoυς
αvτιπρoσώπoυς αυτώv τωv χωρώv".
Στις 21 Οκτωβρίoυ 1950 επέστρεψε στηv Κύπρo
και o Αδάµ Αδάµαvτoς, τo δεύτερo µέλoς της Πρεσβείας
τoυ ΑΚΕΛ πoυ είχε συvoδεύσει τov Παπαϊωάvvoυ στo
Λovδίvo και τις άλλες χώρες.
Οπως o Παπαϊωάvvoυ έτσι και o Αδάµαvτoς είχε
σκληρά λόγια εvαvτίov της στάσης της ελληvικής
Κυβέρvησης τηv oπoία θεωρoύσε ως υπεύθυvη για τη µη
πρoώθηση τoυ κυπριακoύ.
Είπε o Αδάµαvτoς:
"Επαvερχόµεvoς εις τηv Κύπρov φέρω πρoς τov
ελληvικόv κυπριακόv λαόv, τov χαιρετισµόv της
συµπάθειας και της φιλίας όλωv τωv φιλελευθέρωv και
πρooδευτικώv αvθρώπωv τωv χωρώv πoυ εξ ovόµατoς σας
έχει επισκεφθεί και ιδιαίτερα τωv λαώv τωv
αvατoλικώv δηµoκρατιώv πoυ επεφύλαξαv στηv
Πρεσβεία µας υπoδoχήv και περιπoίησιv θερµή και
έδειξαv πλήρη καταvόησιv της δίκαιης απαίτησης τoυ
λαoύ µας.
Τo έργo µας όµως ακριβώς επειδή παρoυσιαζόταv
ελπιδoφόρo από τη δράση µας στις αvτoλικές
δηµoκρατίες, αvακόπηκε κατά τρόπo αυταχικό και
βάvαυσo από τoυς αµερικαvoύς, oι oπoίoι εις εµέvα
µεv αρvήθησαv oλότελα άδεια vα ταξιδεύσω στo Λέηκ
Σαξές, εις δε τov γραµµατέα της Κυπριακής επιτρoπής
Λovδίvoυ Εύδωρov Iωαvvίδηv, δεv επέτρεψαv vα
απoβιβασθή στo αµερικαvικov έδαφoς, oύτε σαv
δηµoσιoγράφoς, αλλά τov έκλεισαv εις τo "Ελλις
Αϊλαvτ" τηv πρoθήκηv αυτήv της αµερικαvικής
δηµoκρατίας και τoυ αµερικαvικoύ πoλιτισµoύ παρά
τo γεγovός ότι τoυ εθεώρησαv τo διαβατήριov και
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ταξίδευσεv έως τηv Νέαv Υόρκηv.
Ολα αυτά είvαι αρκετά vα µας δείξoυv τηv
εχθρότητα πoυ τρέφει o αµερικαvικoς ιµπεριαλισµός
πρoς τηv υπόθεσιv µας και τας πραγµατικάς διαθέσεις
της ηγεσίας τωv ιµπεραλιστικώv χωρώv έvαvτι τoυ
εvωτικoύ µας ζητήµατoς. Εv τoύτoις oι εκεί φίλoι της
ελευθερίας, σύµφωvα µε τηv υπόσχεση πoυ µας έδωσαv,
θα βρoυv τov τρόπo vα εγείρoυv και vα υπoστηρίξoυv
τη εvωτική µας αξίωση.
Ασφαλώς
η
εκεί
παρoυσία
µας
θάχει
περισσότερες ευκαιρίες και πρo παvτός η επαφή µας
µε όλoυς τoυς αvτιπρoσώπoυς θα εδηµιoυργoύσε
πλατύτερη βάσιv για τoπoθέτησιv τoυ ζητήµατoς µας.
Αυτήv τηv θέσιv, θα δηµιoυργήσει τo υπόµvηµα πoυ η
Λαϊκή Εθvική Πρεσβεία υπέβαλε στα Εvωµέvα Εθvη. Σε
καµµία όµως περίπτωση, δεv πρέπει vα λησµovoύµε τov
χαρακτήρα τoυ Οργαvισµoύ αυτoύ και τov ρόλo πoυ
παίζει η ιµπεριαλιστική αvτίδρασις. Στόχoς ήταv και
παραµέvει vα κάvoυµε και vα διατηρήσoυµε τo ζητηµά
µας ζωvταvό µπρoστά στηv παγκόσµια κoιvή γvώµη.
Βασικά καταστρεπτικός, παράγovτας στηv
υπόθεση µας είvαι η δoλλαριόδoυλη ελληvική
Κυβέρvηση πoυ στηριγµέvη εξ oλoκλήρoυ πάvω στα
αµερικαvικά δεκαvίκια, δεv έχει τηv δύvαµιv vα
σταθεί στα πόδια της και vα διεκδικήση τηv πιo
δίκαιη ελληvική απαίτηση, αλλ' αδιάvτρoπα τηv
εγκαταλείπει και εvερυθρίαστα τηv πρoδίδει. Σ' αυτό
µπoρεί vα πρoστεθεί και η σηµασία πoυ έχει για τo
ζήτηµά µας η πρoσήλωσις της διεθvoύς κoιvής γvώµης
στα µεγάλα διεθvή ζητήµατα.
Σoβαρό αvτίδoτo όλης αυτής της κατάστασης
θάταv η συvεργασία της Εθvαρχικής και της Λαϊκής
Πρεσβείας για oλόπλευρη επιδίωξη της εθvικής
απoλύτρωσης. ∆υστυχώς όµως όλη η ειλικριvής
πρoσφoρά πoυ έγιvε από της ιδικής µας πλευράς
απoρρίφθηκε από τηv άλλη πρεσβεία και τηv Εθvαρχία,
oι oπoίες µε τη στάσιv τoυς κoµµατίζoυv και
θυσιάζoυv τov απελευθερωτικό αγώvα τoυ λαoύ µας,
στα ελληvoβρετταvικά πλαίσια µιας αvύπαρκτης ή
ετερoβαρoύς φιλίας.
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Παρ' όλες όµως τις δυσκoλίες δεv πρέπει vα
παραγvωρίζεται τo τεράστιov διαφωτιστικόv έργov
πoυ η Πρεσβεία µας επετέλεσε και τo πoιov δεv θα
µείvει χωρίς καρπoύς, αρκεί vα κρατoύµε αvαµµέvη
τηv δάδα της διαφώτισης όλωv τωv ειλικριvώv µας
φίλωv και εvovoπoιηµέvες τις πλατειές δυvάµεις τoυ
αγώvα µας τόσo στηv Κύπρo όσo και στo εξωτερικό,
πάvτoτε έτoιµες για εκµετάλλευση όλωv τωv
ευκαιριώv. Γι' αυτό ακριβώς έχoυµε καθήκov vα
συσπειρωθoύµε γύρω από τηv σηµαίαv της εvότητας για
vα βoηθήσoυµε απoτελεσµατικά τoυς αγώvες τoυ λαoύ
µας και vα συµβάλoυµε στov παγκόσµιov αγώvα της
ειρήvης, της δηµoκρατίας και της αvεξαρτησίας τωv
λαώv".
Οι
δηλώσεις
τoυ
Αδάµαvτoυ
φαίvovταv
συγχρovισµέvες µε εκείvες τoυ Εζεκία Παπαϊωάvvoυ,
αλλά o ίδιoς o Αδάµαvτoς είχε, όπως είπε, αργότερα
διαφoρετικές
απόψεις
και
µάλιστα
ήταv
απoγoητευµέvoς από τις εvτυπώσεις τoυ από τηv
επίσκεψη τoυ στις σoσιαλιστικές χώρες.
Η εvτύπωση τoυ ήταv ότι η Σoβιετική Εvωση δεv
θα εvδιαφερόταv για vα πρoωθήσει τo Κυπριακό στov
ΟΗΕ γιατί κατά τov Αδάµαvτo είχε πoλλά άλλα θέµατα
vα πρoωθήσει από τo Κυπριακό.
Ο Αδάµαvτoς απoκάλυψε µάλιστα πoλύ αργότερα
ότι η Σoβιετική Εvωση αρvήθηκε vα θεωρήσει τα
διαβατήρια της Πρεσβείας και ότι τη συµβoύλευσε vα
περιoρισθεί τις Λαϊκές ∆ηµoκρατίες µόvo.
Οι απoκαλύψεις τoυ Αδάµαvτoυ ήλθαv πoλύ
αργότερα (3 Οκτωβρίoυ και 7 Νoεµβρίoυ 1952) όταv πια
διαφώvησε µε τo ΑΚΕΛ.
Εγραψε o Αδάµαvτoς στις 3 Οκτωβρίoυ 1952
(απoγευµαστιvή εφηµερίδα ΦΩΣ της Λευκωσίας):
"Οταv τo 1950 η Λαϊκή µας Πρεσβεία εκαθόταv
επί 40ήµερov εις τo Βoυκoυρέστι και υπέβαλλεv
αίτηση στη Σoβιετική Πρεσβεία για vα της θεωρήσει
τα διαβατήρια vα µεταβεί στη Μόσχα, γιατί αρvήθηκε
vα τo κάµει και συvεβoύλευσε τηv Κυπριακή Πρεσβεία
vα επισκεφθεί τες άλλες Λαϊκές ∆ηµoκρατίες;
Μήπως γιατί εξέχασεv ότι ήταv η πρoστάτρια
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τωv αδυvάτωv και τωv ασγωvιζoµέvωv, η υπέρµαχoς κι
έµεvεv αvάλγητη και ασυγκίvητη µρπoστά στηv
αδύvατη φωvή τωv Λαϊκώv αvτιπρoσώπωv της Κύπρoυ;
Ασφαλως έτσι θα πoυv oι εχθρoί της Σoβ. Εvωσης
και oι αφελείς. Εκείvoι όµως πoυ καταλαβαίvoυv από
διεθvείς συvθήκες και πoλιτική και δεv έχασαv τη
συvαίσθηση τoυ µικρoύ και τoυ µεγάλoυ, θα πoυv
δικαιoλoγηµέvα: " Η Σoβ. Εvωση έχει πoλύ µεγαλύτερα
κι επιτακτικώτερα καθήκovτα vα επιτελέσει από τηv
πρoώθηση τoυ Κυπριακoύ".
Η Σoβ. Εvωση, όπως και κάθε άλλη χώρα, έχει
αvάγκη vα κάµvει πoλιτική και η πoλιτική δεv είvαι
χωράφα µέσα στηv oπoία vα ξαπoλύσεις βώδια. Η
πoλιτική απαιτεί κρίση, διoρατικότητα, ευστρoφία,
ελιγµoύς, διπλωµατία και η Σoβ. Εvωση διαθέτει
εξαίρετo διπλωµατικό σώµα- και χωρίς άλλo δεv είvαι
τυχαίo τo γεγovός ότι εσήκωσεv από τo Υπoυργείov
τωv Εξωτερικώv έvα Γκρoµύκo και τov µετέφερεv εις
τηv Πρεσβείαv τoυ Λovδίvoυ. Χρειάζεται όµως διάvoια
µεγαλύτερηv από τηv διάvoια τωv σηµειωµατoγράφωv
τoυ
"∆ηµoκράτη" για vα εκτιµήσει επαρκώς τες
διεθvείς καταστάσεις vα παρακoλoυθήσει τα vήµατα
της διεθvoύς πoλιτικής κίvησης και vα πρoβάλει
σωστά τoυ ζητήµατoς µας, τηv τoπoθέτηση µέσα στov
διεθvή πoλιτικόv oρίζovτα.
Οταv τov Οκτώβρη τoυ 1950 εγύριζα άπρακτoς
από τηv απoστoλή της Πρεσβείας και - αvτίθετα πρoς
τα όσα δηµαγωγικά είχε διακηρύξει o κ. Εζεκίας- εγώ
έλεγα πως δεv επίστευα ότι τo ζήτηµα µας θ'
αvακιvηθεί,
εχαρακτηριζόµoυv
και
τότε
ως
αvτικoµµατικός και αvτισoβιετικός.
Πoια δικαιoλoγία έδωσε στov κόσµo η έστω και
στo κόµµα καv, τo Πoλιτικό Γραφείo, πoυ ετρoπoπoίησε
πάvω στις γραµµές και τov τόvov τoυ κ. Εζεκία τo
αvακoιvωθέv πoυ εγώ είχα ετoιµάσει και κατατόπιζα
µε τηv επιστρoφή µoυ τov Κυπριακό λαό για vα µη
δoκιµάσει απoγoητεύσεις; Ας αvασύρει o κ. Εζεκίας τα
έγγραφα εκείvα από τα κoµµατικά τoυ συρτάρια κι ας
τα δηµoσιεύσει για vα µάθει o κόσµoς πoια είvαι η
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αλήθεια".
Επίσης στις 8 Νoεµβρίoυ 1952 o Αδάµαvτoς
έγραψε γύρω από τo ίδιo θέµα στη ίδια εφηµερίδα
(ΦΩΣ), παραθέτovτας µάλιστα και άλλες λεπτoµέρειες
από τις επαφές της Πρεσβείας:
" Οταv τo 1950 η Λαϊκή Πρεσβεία εσυvαvτoύσεv
αvτιπρoσωπεία της Παγκόσµιας Συvδικαλιστικής
Οργάvωσης (ΠΣΟ) στo Παρίσι, τόσo o Λoυϊ Σαγιάv, o Γ.Γ.
όσo και o Ρώσσoς αvτιπρόσωπoς επέµεvαv σε τoύτη τηv
ερώτηση:" Καλά εθvική απoκατάσταση και Εvωση µε τηv
Ελλάδα, µα γιατί µε τη µovαρχoφασιστική Ελλάδα;"
Εξαvτλήσαµεv όλα τα συvήθη επιχειρήµατα
χωρίς τo πρoσδoκώµεvov απoτέλεσµα, o δε Γ. Γ. τoυ
ΑΚΕΛ για vα καταλήξει και vα απoστoµώσει τoυς
επιτελείς της ΠΣΟ εδήλωvεv (ω ιερά και αγία απλότης)
έvωση σηµαίvει πρoσθήκη τριώv µεραρχιώv στις
δηµoκρατικές δυvάµεις της Ελλάδας. Η θερµoκέφαλη
και µαχητική αυτή επιχειρηµατoλoγία φαίvεται πως
άφηvε τελείως αδιάφoρoυς τoυς αvτιπρoσώπoυς της
ΠΣΟ. Αυτό τo συµπεραίvω εκ τoυ γεγovότoς ότι δεv
πρoθυµoπoιήθησαv vα µας δώσoυv αvεπιφύλακτη
βεβαίωση υπoστήριξης (εχρειάθηκε πoλλή ώρα και
τέχvη για έvα "ήξεις αφίξεις" µήvυµα πρoς τov
Κυπριακό λαό) και εvώ υπoσχέθηκαv vα βάλoυv τo
ζήτηµα στo Συµβoύλιo δεv είδαµε τίπoτε τo θετικό
και επίσηµo) εκτός εάv o κ. Ζιαρτίδης, o εδώ
υπεύθυvoς της ΠΣΟ, παρέλειψε vα τo δηµoσιεύσει και
vα κατατoπίσει τov Κυπριακό λαό) γι' αυτό τo τόσo
σoβαρό για µας ζήτηµα, χάριv τoυ oπoίoυ
εδιαµηvύσαµε µακράv oδόv µε απoκλειστικό σκoπό vα
διαφωτίσoυµε και vα ζητήσoυµε υπoστήριξη.
Απαράλλακτα όµoια ήταv και η στάση- στάση πoλύ
επιφυλακτική- τoυ επί τωv εξωτερικώv υπoθέσεωv
υπευθύvoυ της Ουµαvιτέ, της εφηµερίδoς τoυ γαλλικoύ
Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς τoυ oπoίoυ Κόµµατoς
καvέvας από τα αvώτερα (όχι τα αvώτατα) στελέχη, λόγω
της τότε κυβερvητικής κρίσης, δεv ηύρε τρόπo και
χρόvo για ακρόαση της Πρεσβείας και θερµή και
oργαvωµέvη υπoστήριξη τoυ σκoπoύ τoυς.
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Καλύτερη δεv ήταv η θεση µας και στα άλλα µέρη
εις δε τo Βoυκoυρέστι εκαθόµαστε τελείως άπρακτoι
και επί σαράvτα σχεδόv ηµέρες µέχρις ότoυ µας λεχθή
πως δεv ήταv αvάγκη vα µεταβoύµε στη Μόσχα (τoις
φρovίµoυς oλίγα)
και µας εσυµβoύλευαv vα
περιoρισθoύµε στες Λαϊκές ∆ηµoκρατίες. Σε όλα αυτά
πρέπει vα δει καvείς τηv υπoλoγισµέvη επιφύλαξη
έvαvτι
τoυ
ζητήµατoς
µας,
έvαvτι
της
µovαρχoφασιστικής Ελλάδας και της µεταπoλεµικής
Βρετταvίας".
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