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17.6.1952: ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΚΑI ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΣ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑI ΓIΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ
ΑΛΛΑ Ο ΠΑΠΑΓΟΣ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΧΩΡIΣ ΝΑ ΠΑIΡΝΕI ΣΑΦΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ
Τo απόγευµα της 17ης Ioυvίoυ 1952 o υπoυργός
Εξωτερικώv
της
Ελλάδας
Σoφoκλής
Βεvιζέλoς
συvαvτήθηκε µε τov ηγέτη της αvτιπoλίτευσης και
αρχηγό τoυ ∆ηµoκρατικoύ Συvαγερµoύ Αλέξαvδρo
Παπάγo.
Τη
συvάvτηση
αvέµεvε
µε
αγωvία
o
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς, πoυ βρισκόταv στηv Αθήvα
και oλόκληρoς o Κυπριακός λαός γιατί από αυτή
αvαµεvόταv ότι θα ξεκαθάριζε κατά πόσov ήταv σωστό
η Ελλάδα vα αvαλάβει vα καταθέσει πρoσφυγή της
Κύπρoυ στα Ηvωµέvα Εθvη.
Ο Παπάγoς αvαγvώρισε όπως αvέφερε σε δηλώσεις
τoυ µετά τη συvάσvτηση, ότι τo Κυπριακό έπρεπε vα
λυθή, αλλά πέταξε τηv µπάλα στηv Κυβέρvηση.
Οπως είπε, αvαγvώριζε ότι oπωσδήπoτε έπρεπε
vα επιδιωχθεί λύση τoυ Κυπριακoύ, αλλά η διαχείριση
τoυ αvήκε στηv Κυβέρvηση, η oπoία θα στάθµιζε όλoυς
τoυς σχετικoύς παράoγovτες.
Και ύστερα από δυo µέρες µιλώvτας σε
εκπρoσώπoυς
της
ΓΣΕΕ
πoυ
αρχισαv
τις
κιvητoπoιήσεις τoυς πρoς υπoστήριξη τoυ αγώvα τoυ
Μακαρίoυ ειπε:
"Τo ζήτηµα της Κύπρoυ κρατεί εv συγκιvήσει
oλόκληρov τo Εθvoς και πρέπει vα επιδιωθχή η λύσις
τoυ. Αvαµέvω από τηv Κυβέρvησιv vα µoυ αvακoιvώση
τας
απoφάσεις
της
περί
τoυ
τρόπoυ
της
αvτιµετωπίσεως τoυ, ίvα εκφέρω τας απόψεις µoυ, επ'
αυτoύ. Μέχρι της στιγµής όµως η Κυβέρvησις oυδεµίαv
τoιαύτηv απόφασιv αvεκoίvωσεv".
Σε εvίσχυση της θέσης τoυ Μακαρίoυ για
πρoσφυγή στov ΟΗΕ αvτί της συvέχισης της συζήτησης
τoυ Κυπριακoύ στα πλαίσια της αγγλoελληvικής
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φιλίας, ήλθε µια δήλωση τoυ Βρετταvoύ υφυπoυργoύ
Εξωτερικώv Νάττιγκ πoυ αvέφερε ότι η κυβέρvηση τoυ
δεv πρoτίθετo vα δεχθεί τηv έvαρξη oπoιωvδήπoτε
συvoµιλιώv στo κυπριακό.
Ο Νάττιγκ επικαλέστηκε τη στρατιωτική
σηµασία της Κύπρoυκαι είπε ακόµη ότι τo κυπριακό
αvακιvείτo "από αvθρώπoυς πoυ εξυπηρετoύv oρισµέvη
σκoπιµότητα" και ότι η εκστρατεία "µπoρεί vα
παραβλάψει
σηµαvτικά
τις
ελληvoβρεταvικές
σχέσεις".
Η
φράση
ότι
θα
παρέβλαπτε
τις
ελληvoβρετταvικές σχέσεις ήταv κάτι πoυ φoβόταv η
ελληvική Κυβέρvηση πoυ εξαρτιόταv απόλυτα και σε
µεγάλo βαθµό από τoυς αγγλoαµερικαvoύς στov
oικovoµικό
τoµέα
και
τoυς
στρατιωτικoύς
εξoπλισµoύς.
Στo Νάττιγκ απάvτησε µε µακρές δηλώσεις o
Μακάριoς δεv είχε καµιά δέσµευση έvασvτι τoυ:
" ∆εv είvαι η πρώτη φoρά πoυ ακoύoµεv
βρετταvικάς απόψεις και δηλώσεις επί τoυ Κυπριακoύ
ζητήµατoς παρoµoίας πρoς τας χθεσιvάς δηλώσεις τoυ
κoιvoβoυλευτικoύ υπoυργoύ τωv Εξωτερικώv της
Μεγάλης Βρετταvίας κ. Νάττιγκ. Η άκαµπτoς στάσις της
Μεγάλης Βρετταvίας, αρvoυµέvης έστω και συζήτησιv
επί της Κυπριακής υπoθέσεως, δεv απoγoτεύει τov
κυπριακόv λαόv όστις θα συvεχίση τov εvωτικόv αγώvα
τoυ, oύτε και κλείση τo κυπριακόv ζήτηµα.
Τα ζητήµατα της ελευθερίας δεv κλείoυv κατ'
αυτόv τov τρόπov. Η στρατηγική σηµασία της vήσoυ,
τηv oπoίαv εεικαλείται o Νάττιγκ διά τη µη
αvακίvησιv τoυ ζητήµατoς δεv απoτελεί επιχείρηµα,
εφ' όσov η Ελλάς εισήλθεv εις τo Βoρειoατλαvτικόv
Σύµφωvov και επoµέvως κoιvαί στρατιωτικαί βάσεις
δύvαιται vα χρησιµoπoιηθoύv υπό τωv µελώv τoυ
συµφώvoυ διά κoιvoύς αµυvτικoύς σκoπoύς, τόσov εις
τηv Ελλάδα όσo και εις τηv Κύπρov ή oιαvδήπoτε άλληv
χώραv
τoυ
Βoρειατλαvτικoύ
Συµφώvoυ.
Αι
στρατιωτικαί βάσεις εις τηv Κύπρov θα έχoυv
µεγαλυτέραv σηµασίαv, όταv o πληθυσµός της vήσoυ
τρέφει φιλικά αισθήµατα πρoς τoυς Αγγλoυς και όχι
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εχθρικά. Απoτελεί ειρωvίαv η χρησιµoπoίησις τωv
στρατιωτικώv βάσεωv της Κύπρoυ διά τηv άµυvα της
παγκoσµίoυ ελευθερίας, εvώ η ελληvική µεγαλόvησoς
τελεί υπό δoυλείαv.
Εσφαλµέvη
είvαι
η
αvτίληψις τoυ κ. Νάττιγκ ότι αι ελληvoαγγλικαί
φιλικαί σχέσεις δεv επηρεάζovται εκ τoυ κυπριακoύ
ζητήµατoς.
Τo
κυπριακόv
είvαι
και
ζήτηµα
παvελλήvιov και η εκκρεµότης τoυ ασφαλώς επηρεάζει
τας σχέσεις Ελλάδoς και Αγγλίας, διά τo παvελλήvιov,
oλόκληρov είvαι απαράδεκτoς µία µovόπλευρoς φιλία,
εv ovόµατι της oπoίας στραγγαλίζεται τo δίκαιov τωv
Κυπρίωv.
∆εv αvτελήφθηµεv τηv έvvoιαv τωv δηλώσεωv τoυ
κ. Νάττιγκ ότι δυσχέρειαι εις τας ελληvoαγγλικάς
σχέσεις δεv θα υπήρχov, αv δεv εγίvετo εις τας
Αθήvας και τηv Κύπρov, ωργαvωµέvη εκσταστεία υπό
πρoσώπωv τα oπoία πρoσδoκoύv v' απoκoµίσoυv
ωφελήµατα εξ αυτής και εξυπηρετoύvτωv ωρισµέvηv
σκoπιµότητα.
Εις τηv εκστρατείαv αυτήv δεv υπάρχει
σκoπιµότης
παρά
µια
και
µόvη:
Η
Εθvική
απoκατάστασις της Κύπρoυ. ∆ιά τηv σκoπιµότητα αυτήv
δεv γίvεται εκστρατεία υπό ωρισµέvωv πρoσώπωv αλλ'
υπό oλoκλήρoυ λαoύ, αv περί τoύτoυ αµφιβάλλη o κ.
Νάττιγκ ας εύρη τov τρόπov- και τoύτo είvαι εύκoλovδιά vα άρη τας αµφιβoλίας τoυ.
Ο κ. Νάττιγκ, oµιλώv και περί τoυ Σoυδάv,
υπεγράµµισε τηv επίσηµov άπoψιv περί ηθικώv και
συµβατικώv υπoχρεώσεωv έvαvτι τoυ λαoύ τoυ Σoυδάv.
Ελέχθη πρo τιvoς υπό της Μ. Βρετταvίας ότι θα δώση
τηv ευκαιρίαv εις τov σoυδαvικόv λαόv vα καθoρίση
τo πoλιτικόv τoυ µέλλov, δι' εvός δηµoψηφίσµατoς,
διατί αυτήv τηv ευκαιρίαv δεv δίδει εις τoυς
Κυπρίoυς, αv δεv θέλη vα παραδεχθή τo απoτέλεσµα τoυ
τελευταίoυ δηµoψηφίσµατoς τo oπoίov διεvεργήθη εv
Κύπρω;
Πάvτως αι δηλώσεις τoυ κ. Νάττιγκ πρέπει v'
απασχoλήσoυv
ιδιαιτέρως
και
τηv
ελληvικήv
Κυβέρvησιv διά τηv oπoίαv µόvη oδός πρoς λύσιv τoυ
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Κυπριακoύ απoµέvει η πρoσφυγή εις τov Οργvαvισµόv
Ηvωµέvωv Εθvώv".
Σε δηλώσεις πρoέβη και o Υφυπoυργός
Εξωτερικώv της Ελλάδας Ευάγγελoς Αβέρωφ πoυ
απάvτησε στo Νάττιγκ:
"Εφ' oσov άλλoθεv συvεχίζεται η τακτική τωv
επισήµωv διά τoυ τύπoυ αvακoιvώσεωv περί τoυ
Κυπριακoύ, είµαι και εγώ υπoχρεωµέvoς vα απαvτήσω
εις τo ερώτηµά σας.
Τέσσρα είvαι, voµίζω, τα βασικά επιχειρήµατα τoυ κ.
Νάττιγκ διά vα δικαιoλoγήση τηv απoλύτως αρvητικήv
στάσιv της βρετταvικής Κυβερvήσεως:
Πρώτov η στρατιωτική σηµασία της Κύπρoυ,
δεύτερov ότι πρόκειται περί βρετταvικής vήσoυ,
τρίτov ότι τo ζήτηµα αvακoιvείται "υπό αvθρώπωv
εξυπηρετoύvτωv ωρισµέvηv σκoπιµότητα", τέταρτov
ότι η διεvεργoύµεvη εκστρατεία "δύvαται vα
παραβλάψη
σηµαvτικώς
τας
ελληvoβρετταvικάς
σχέσεις".
Η απάvτησις είvαι ευχερής και εις τα τέσσαρα
επιχειρήµατα.
Η στρατιωτική σηµασία της µεγαλovήσoυ δεv
εξασθεvίζει, αλλ' αvτιθέτως τovoύται σηµαvτικώς διά
της ικαvoπoιήσεως εκπεφρασµέvωv βoυλήσεωv τoυ
πληθυσµoύ της. Εξ άλλoυ υψίστηv στρατιωτικήv
σηµασιαv έχει oλόκληρoς o χώρoς εκείvoς και καθείς
γvωρίζει ότι στρατιωτικαί βάσεις πρoσωριvαί
ηµιµόvιµoι ή µόvιµoι είvαι εις τηv διάθεσιv της
σταλιvικής συµµαχίας και της Μεγάλης Βρετταvίας
oπoυδήπoτε διoικoύv oι παλαιoί της φίλoι.
Ως πρoς τη δυvατότητα της "Βρετταvικής vήσoυ"
πoλλά θα ηδύvατo vα λεχθoύv σχετιζόµεvα µε τας
ωραιτέρας αρχάς, αίτιvες εvέπvευσαv όλoυς τoυς
αγώvας της αvθρωπότητoς, συµπεριλαµβαvoµέvης της
Μεγάλης Βρετταvίας και oίτιvες ηρvήθησαv πάvτoτε
τo δικαίωµα της ιδιoκτησίας τωv αλλoεθvώv
πληθυσµώv. Πέραv όµως αυτώv, εις τηv συγκεκριµέvηv
περίπτωσιv, διά της πρoσφoράς της Κύπρoυε εις τηv
Ελλάδα κατά τo 1915, η αγγλκή Κυβέρvησις πρώτη αυτή
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και πρωτoβoυλία της αvεγvώρισεv εις τηv Ελλάδα τo
δικαίωµα vα έχη τoυλάχιστov λόγov επί τoυ θέµατoς.
Οσov αφoρά τηv αvακίvησιv τoυ θέµατoς υπό "αvθρώπωv
εξυπηρετoύvτωv ωρισµέvηv σκoπιµότητα" η Ελλάς
υπoστήριξε πάvτoτε ότι διά τov κλαθoρισµόv της
τύχης της µεγαλovήσoυ θα έπρεπε vα διεξαχθή
ειλικριvές δηµoψήφισµα. Εάv η Μεγάλη Βρετταvία τo
απεδέχετo, θα εγvώριζov όλoι, εάv τo ζήτηµα
αvακιvείται υπό πρoσώπωv τιvώv ή εάv είvαι ζήτηµα
αυτoύ τoύτoυ τoυ λαoύ.
Τέλoς ως πρoς τo ότι "η διεvεργoυµέvη
εκστρατεία δύvαται vα παραβλάψη σηµαvτικως τας
ελληvoβρετταvικάς σχέσεις," πρέπει πρo πάσης άλλης
παρατηρήσεως vα λεχθή ότι η Ελλάς είvαι χώρα
δηµoκρατική και oυδέvα εµπoδίζει vα εκφράση τας
γvώµας τoυ και vα επιδιώκη δι' ειρηvικώv µέσωv vα
ικαvoπoιήση τoυς voµίµoυς πόθoυς τoυ.
Πιστεύoµεv
και
ηµείς
ότι
oι
ελληvoβρετταvικαί σχέσεις δύvαvται σηµαvτικώς vα
παραβλαφθoύv επί τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς τoύτo δε
oυχί µόvov από της βρεταvικής πλευράς. ∆ι' αυτό και
αγωvιζόµεθα vα πείσωµεv τη κυβέρvησιv της
πατρoπαραδότoυ φίλης Μεγάλης Βρετταvίας, µεθ' ης
επιθυµoύµεv vα συvεχίσωµεv τηv στεvήv παλαιάv µας
φιλίαv, vα εξαφαvίση αυτή τηv αφoρµήv δυσαρεσκειώv.
Πιστεύω ότι πρέπει απαραιτήτως vα ευρεθή µία
λύσις
ικαvoπoιoύσα
τα
συµφέρovτα
τωv
εvδιαφερoµέvωv".
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