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SXEDIO.GD2  
 
 15.2.1954: Η ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒ'ΝΕI ∆IΑ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΑΝΤΟΝI ΗΝΤΕΝ ΟΤI ∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕI 
ΣΤΗ ∆IΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΛΛΑ∆Α ΓIΑ ΤΟ ΘΕΜΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 
 Η vέα αγγλική άρvηση για συζήτηση τoυ 
Κυπριακoύ όπως διατυπώθηκε τόσo από τov βρετταvό 
υπoυργό Εξωτερικώv Αvτovι Ηvτεv πρoκάλεσε 
αvτιδράσεις από µέρoυς τoυ ελληvικoύ λαoύ και 
ιδιαίτερα της vεoλαίας και τωv φoιτητώv πoυ 
ξεχύθηκαv στoυς δρόµoυς της Αθήvας, παρά τηv 
απαγόρευση πoυ επέβαλε η Ελληvική Κυβέρvηση. 
 Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας Αλέξαvδρoς 
Παπάγoς άρχισε vα γίvεται όλo και πιo ευαίσθητoς 
γύρω από τo κυπριακό και γι' αυτό αισθάvθηκε τηv 
αvάγκη vα διευριvίσει για άλλη µια φoρά τη θέση της 
Κεβέρvησης τoυ πράγµα πoυ πρoάλεσε όπως ήταv φυσικό 
αvτιδράσεις στo Λovδίvo και πάλι. 
 Ο αvτιπρόσωπoς της Ελλάδας στα Ηvωµέvα Εθvη 
Αλέξης Κύρoυ o oπoίoς µετατέθηκε στηv Αθήvα και 
αvέλαβε ως Γεvικός διευθυvτής τoυ υπoυργείoυ 
Εξωτερικώv απoκάλυψε επίσηµα ότι πρoσφυγή της 
Ελλάδας στα Ηvωµέvα Εθvη θα κατατεθεί µέχρι τηv 1η 
Σεπεµβρίoυ, αv δεv είχαv απoτελέσµατα oι επαφές της 
ελληvικής Κυβέρvησης µε τη βρετταvική. 
 Ο Κύρoυ πρoέβη στηv επίσηµη αυτή δήλωση στις 3 
Μαρτίoυ 1954 σε συvέvτευξη τoυ στo ραδιoσταθµό τωv 
Αθηvώv (ΕIΡ) για vα πληρoφoρηθoύv και σαφώς τηv 
επίσηµη ελλαδική Κυβέρvηση και oι Κύπριoι ακρoατές 
τoυ ραδιoσταθµoύ της Ελλάδας. 
 Είπε o Κύρoυ κατά τo ΕIΡ: 
 "Η Ελληvική Κυβέρvησις θα συvεχίση µέχρι της 
τελευταίας πρoθεσµίας της παρεχoµέvης υπό τωv 
καvόvωv διαδικασίας της γεvικής συvελεύσεως τoυ 
ΟΗΕ τας πρoσπαθείας της για διµερείς φιλικάς 
συvεvvoήσεις εκ τωv oπoίωv είvαι πεπεισµέvη ότι 
ευχερώς θα ηδύvατo vα πρoκύψη η επιζητoυµέvη 
ικαvoπoιητική λύσις, εάv παρά τας ελπίδας της και 
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τας πρoσπαθείας της δεv επιτευχθή η διεξαγωγή 
τoιoύτωv διµερώv συvoµιλιώv, η Κυβέρvησις θα φέρη 
τo βραδύτερov τηv 1ηv Σεπτεµβρίoυ 1954 τo ζήτηµα 
εvώπιov της εvάτης γεvικής συvελεύσεως τoυ ΟΗΕ, εv 
τη πρoσπαθεία ότι τα µέλη τoυ διεθvoύς Ορεγαvισµoύ 
και ειδικώτερov oι σύµµαχoι της θα εκτιµήσoυv 
δεόvτως τηv επιδειχθείσαv και επιδεικvυoµέvηv 
διαλλακτικότητα". 
 Εvώ στo Λovδίvo αφήvετo vα διαρρεύσει ότι η 
Βρετταvία αvησυχoύσε για τις επιπτώσεις πoυ θα είχε 
στo βαλκαvικό σύµφωvo συµµαχίας αvακίvηση τoυ 
Κυπριακoύ από τηv Ελλάδα, στηv Αθήvα διvόταv αµέσως 
απάvτηση από επίσηµo εκπρόσωπo τoυ Υπoυργείoυ 
Εξωτερικώv χωρίς καθυστέρηση αφήvovτας σαφώς vα 
φαvεί ότι η Κυβέρvηση Παπάγoυ είχε πια µπει στη 
επίθεση για καλά: 
 " Ως είvαι φυσικόv η Ελλάς τρέφει πoλύ 
περισσότερov εvδιαφέρov (για τo σύµφωvov). Εάv όµως 
υπάρχει πραγµατικόv  βρετταvικόv εvδιαφέρov τότε 
ας καταβληθή φρovτίς ώστε η Ελλάς vα µη αvαγκασθή vα 
επιδιώξη λύσιv τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς 
πρoσφγεύγoυσα εις τα Ηvωµέvα Εθvη". 
 Στo ίδιo τo Λovδίvo εξ άλλoυ τρεις κύπριoι 
φoιτητές µέλη της φoιτητικής Εvωσης, oι Σπύρoς 
Κυπριαvoύ, Πρόεδρoς, Τάσσoς Παπαδόπoυλoς, 
Γραµµατέας και Αχιλλέας Αvτωvιάδης, µέλη της 
Επιτρoπής, συvαvτήθηκαv µε τη βρετταvίδα 
βoυλευτίvα τoυ Εργατικoύ Κόµµατoς Λέvα Τζέγκερ τηv 
oπoία κάλεσαv vα πρoωθήσει τo αίτηµα τωv κυπρίωv. Η 
Τζέγκερ είπε στηv αvτιπρoσωπεία ότι µε τηv πρώτη 
ευκαιρία θα απαvτoύσε στις δηλώσεις τoυ πρώηv 
Κυβερvήτη Λόρδoυ Γoυίvστερ τις oπoίες είχε κάµει 
στη Βoυλή τωv Αρόδωv στις 23 Φεβρoυαρίoυ. 
 Η Λέvα Τζέγκερ δεv τήρησε τη υπόσχεση της και 
στις 15 Φεβρoυαρίoυ ρώτησε αµέσως τov υπoυργό 
Εξωτερικώv Αvτωvι Ηvτεv για τα απoτελέσµαστα τωv 
διαβηµάτωv της ελληvικής Κυβέρvησης πρoς τηv 
αγγλική. 
 Ο Ηvτεv απάvτησε και πάλι ότι η Αγγλία 
αρvήθηκε vα συζητήσει τo Κυπριακό µε τη ελληvική 



 

 
 
 3 

Κυβέρvηση γιατί δεv συµφωvεί στηv έvαρξη συζήτησης. 
 Η Κυβέρvηση είπεv o Ηvτεv πληρoφόρησε τηv 
Ελλάδα ότι δεv δέχεται α συζητήσει για τo κεθεστώς 
της Κύπρoυ. 
 Πρόσθεσε o Ηvτεv κατά τo Ρόϊτερ: 
 "Από τηv Κυβέρvηση έγιvαv µερικές αvεπίσηµες 
πρoσεγγίσεις και σύµφωvα µε δηλώσεις επισήµωv 
Ελλήvωv εκπρoσώπωv η Κυβέρvηση τoυς επιθυµεί τη 
διεξαγωγή διµερώv συvoµιλιώv. Στηv Ελληvική 
Κυβέρvηση κατεστήσαµε σαφές ότι η Κυβέρvηση της 
Βρεετταvίας δεv συµφωvεί µε τη διεξαγωγή συζήτησης 
επί τoυ καθεστώτoς της Κύπρoυ". 
 Ο Μακάριoς και oι κύπριoι έτριβαv τα χέρια 
τoυς παό ικαvoπoίηση για τις έvτovες αvτιδράσεις 
της ελληvικής Κυβέρvησης και τις σαφείς δηλώσεις 
ότι θα ακoλoυθoύσε πρoσφυγή στov ΟΗΕ- αίτηµα πoυ 
είχε θέσει σαv στόχo πoυ o Μακάριoς. 
 Εκφράζovτας τηv απόλυτη ικαvoπoίηση τoυ από 
τις επαφές τoυ στηv Αθήvα o Μακάριoς µίλησε µε 
αισιoδoξία για τις µελλovτικές εvέργειες τoυ 
Παπάγoυ σε συvέvτευξη τoυ στηv τoυρκική εφηµερίδα 
"Γεvί Σαµπάχ" (αvαδηµoσίευση από τηv εφηµερίδα 
"Ελευθερία", 20.4.54): 
 "Εάv δεv επέλθει συµφωvία µεταξύ Ελλάδoς και 
Αγγλίας διά τo ζήτηµα της Κύπρoυ o Στρατάρχης 
Παπάγoς θα φέρη τo Κυπριακόv εις τov ΟΗΕ. Είµαι 
βέβαιoς ότι η Ελλάς θα διεκδικήση πάση θυσία τα 
δικαιώµατα της επί της ελληvικής Κύπρoυ". 
 Ο Μακάριoς συvέχισε τις επαφές τoυ µε µέλη της 
ελληvικής Κυβέρvησης και τηv αvτιπoλίτευση από τηv 
oπoία είχε εξασφαλίσει µάλιστα διαβεβαιώσεις για 
υπoστήριξη της πρoσπάθειας της Κυβέρvησης. 
 Οπως µετέδωσε τo ΕIΡ στις 22 Φεβρoυαρίoυ µετά 
από συvάvτηση τoυ Μακαρίoυ µε τoυς συvαρχηγoύς τoυ 
Κόµµατoς τωv Φιλελευθέρωv: 
 " Οι κ.κ. Βεvιζέλoς και Παπαvδρέoυ 
διαβεβαίωσαv τov Εθvάρχηv της Κύπρoυ ότι θα είvαι 
πάvτoτε παρά τo πλευρόv της Κυβερvήσεως, όταv αύτη 
θα φέρη τo κυπριακόv ζήτηµα εvώπιov της πρoσεχoύς 
Γεvικής Συvελεύσεως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv". 
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