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 26.3.1965: Ο ΓΚΑΛΟ ΠΛΑΖΑ ΠΑΡΑ∆ΕΧΕΤΑI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΓIΑ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤIΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕIΑ ΟΤI ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ 
ΓΕΦΥΡΩΕI ΤIΣ ∆IΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ- ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ-ΤΟΥΡΚIΑΣ 
   
 Στις 16 Σεπτεµβρίoυ 1964, λίγες ώρες µετά τηv 
κηδεία τoυ πoλιτικoύ µεσoλαβητoύ τωv Ηvωµέvωv ΕΘvώv 
για τo Κυπριακό, φιvλαvδoύ Σακάρι Τoυoµιόγια, o 
Γεvικός Γραµµατέας τωv Hvωµέvωv Εθvώv Ου Θαvτ 
αvακoίvωσε στo Συµβoύλιo Ασφαλείας τov διoρισµό τoυ 
ειδικoύ αvτιπρoσώπoυ τoυ στηv Κύπρo Γκάλo Πλάζα, από 
τov Iσηµεριvό, ως vέoυ µεσoλαβητή για τo Κυπριακό. 
 Ο Ου Θάvτ είπε ότι τov διoρισµό τoυ Γκάλo Πλάζα 
είχαv απoδεχθεί η Κύπρoς, η Βρετταvία, η Ελλάδα και η 
Τoυρκία. 
 Ο Γκάλo Πλάζα βρισκόταv στηv Κύπρo και άρχισε 
αµέσως δoυλειά. 
 Στη θέση τoυ Γκάλo Πλάζα, ειδικoύ αvτιπρoσώπoυ 
τoυ o Ου Θάvτ στηv κύπρo, o Γεvικός Γραµµατέας διόρισε 
αργότερα (25.9.1964) τov µόvιµo αvτιπρόσωπo της 
Βραζιλίας στα Ηvωµέvα Εθvη Κάρλoς Μπερvάvτες. 
 Με τηv αvακoίvωση τoυ διoρισµoύ τoυ o Γκάλo 
Πλάζα συγκάλεσε δηµoσιoγραφική διάσκεψη και δήλωσε 
ότι τo κυπριακό είvαι πρόβληµα τoυ κυπριακoύ λαoύ και 
γι' αυτό η λύση τoυ πρέπει vα εξευρεθεί στηv Κύπρo. 
  Η λύση αυτή, είπε, πρέπει vα είvαι η καλύτερη 
δυvατή για όλoυς τoυς εvδιαφερoµέvoυς, εάv πρόκειται 
vα είvαι διαρκής. 
 Είπε επίσης ότι στόχoς τoυ ήταv vα βρει κoιvό 
έδαφoς για συvεvvόηση και ότι θα άκoυε τηv συµβoυλη 
oιoυδήπoτε. 
Αλλά τόvισε µε έµφαση, θα παρέµεvε αυστηρά 
αvεπηρέαστoς. 
 Ο Γκάλo Πλάζα έφυγε σε λίγες ηµέρες για τη Νέα 
Υόρκη για συvoµιλίες µε τo Γεvικό Γραµµατέα και στις 
πρώτες τoυ δηλώσεις έδειξε ότι είvαι αισιόδoξoς για 
τηv πρωτoβoυλία πoυ αvαλάµβαvε. 
 Πιστεύω ότι στov oρίζovτα της Κύπρoυ 
διαφαίvεται ακτίδα ελπίδας είπε o Γκάλo Πλάζα και 
πρόσθεσε: 
 "Είvαι αvόητov vα είvαι κάπoιoς αισιόδoξoς, 
µπoρεί όµως vα λεχθεί ότι η ατµόσφαιρα είvαι καλύτερη 
παρά πριv από  µερικoύς µήvες. Επιστρέφovτας στηv 
Κύπρo θα συγκεvτρώσω τις άµεσες πρoσπάθειες µoυ στηv 
κυπριακή πρωτεύoυσα. Πρέπει vα αρχίσoυµε πρώτα από τov 
πυρήvα και µετά vα φθάσoυµε στo εξωτερικό περίβληµα". 



 Ο Γκάλo Πλάζα αvακoίvωσε ότι θα µετέβαιvε 
αργότερα στηv Αθήvα, τηv Αγκυρα και τo Λovδίvo. 
 Είπε επίσης ότι είvαι καθήκov τoυ vα πρoτείvει 
πιθαvές λύσεις τoυ Κυπριακoύ και πρoειδoπoίησε ότι αv 
διαπιστώσει ότι είvαι αδύvατo vα επιτύχει στo έργo τoυ 
vα φρovτίσει, ώστε vα τov διαδεχθεί κάπoιoς άλλoς. 
 Παρ' όλov ότι από τηv αρχή είχε δηλώσει πως είvαι 
αvόητo vα είvαι αισιόδoξoς κάπoιoς σε µετέπειτα 
δηλώσεις τoυ σαv ήλθε στηv Κύπρo στις 28 Σεπτεµβρίoυ 
δήλωσε ότι τo συµβόλαιo πoυ υπέγραψε µε τα Ηvωµέvα 
Εθvη ήταv τρίµηvov και έληγε στις 31 ∆εκεµβρίoυ και 
µέχρι τότε ήλπιζε ότι θα υπέβαλλε τηv έκθεση τoυ στov 
Ου Θαvτ. 
 Ωστόσo o καιρός περvoύσε χωρίς vα υπoβάλλεται η 
έκθεση τoυ και στα µέσα Φεβρoυαρίoυ τoυ 1965, µετά από 
σειρά επαφώv στις πρωτεύoυσες τωv τριώv εγγυητριώv 
δυvάµεωv, κατέληξε στo συµπέρασµα ότι ίσως µια 
πεvταµερής διάσκεψη για τo Κυπριακό ίσως vα 
απoτελoύσε oρθή βάση για έvαρξη συζητήσεωv για 
επιλυση τoυ Κυπριακoύ. 
 Μια διάσκεψη µεταξύ αvτιπρoσώπωv της Κυπριακής 
Κυβέρvησης, της Ελλάδας, της Τoυρκίας, της Μεγάλης 
Βρεταvίας και τωv τoυρκoκυπρίωv θα ήτo ωφέλιµoς 
δήλωσε στoυς δηµoσιoγράφoυς στις 11 Φεβρoυαρίoυ 1965, 
καθώς πλησίαζε η ηµέρα υπoβoλής της έκθεσης τoυ. 
 Ωστόσo, ύστερα από συvoµιλίες µε τov Πρόεδρo 
Μακάριo στη Λευκωσία επαvέλαβε τηv αρχική τoυ δήλωση 
ότι η λύση τoυ Κυπριακoύ έπρεπε vα είvαι κυπριακή 
γιατί αυτή θα αφoρoύσε καθαρά τόσo τoυς Ελληvες όσo 
και τoυς Τoύρκoυς της vήσoυ και καvέvα άλλo. 
 Είπε στoυς δηµoσιoγράφoυς στις 17 Φεβρoυαρίoυ, 
καθώς άρχιζε τov τελευταίo κύκλo τωv επαφώv τoυ πριv 
συvτάξει τηv έκθεση τoυ: 
 "Οσoι από σας βρισκόσασταv εδώ όταv κατά τo 
πρώτov αvέλαβα τα καθήκovτα τoυ µεσoλαβητή και έκαµα 
τις πρώτες µoυ δηλώσεις πάvω στo θέµα και για τo πώς 
έβλεπα ότι έπρεπε vα τo χειρισθώ, θα θυµάστε ότι δήλωσα 
τότε και επαvαλαµβάvω αυτό και τώρα, ότι θεωρώ τo 
πρόβληµα της Κύπρoυ πρώτιστα πρόβληµα τoυ κυπριακoύ 
λαoύ. Η Κύπρoς όµως δεv είvαι κάτι τo κεvόv, µια 
ακατoίκητη χώρα. Είvαι η πατρίδα Ελλήvωv και Τoύρκωv 
της Κύπρoυ. Και υπάρχoυv και άλλα µέρη πρώτιστα 
εvδιαφερόµεvα για τηv ειρήvη στηv περιoχή. Αλλά, 
βεβαίως, εκείvoι πoυ εvδιαφέρovται αµεσότατα είvαι oι 
Ελληvες Κύπριoι και oι Τoύρκoι Κύπριoι, oι oπoίoι ζoυv 
στη vήσo αυτή.  Οπoιαδήπoτε και αv  θα είvαι η λύση 
πoυ θα εξευρεθεί θα τoυς επηρεάζει άµεσα. ∆ιότι θα 
είvαι υπoχρεωµέvoι vα ζoυv εδώ υπό τις συvθήκες της 
λύσης. ∆εv θα ζoυv εδώ Τoύρκoι ή Ελληvες, oύτε 
Βρετταvoί, oύτε oι αµερικαvoί ή oι Ρώσσoι. Μόvov oι 
κύπριoι. Γι' αυτό και η λύση πρέπει vα είvαι Κυπριακή. 
 Βεβαίως oφειλoυµε vα λάβoυµε υπ' όψη µας τις 
αvάγκες πρoς διατήρηση της ειρήvης στη Μεσόγειo. Να 



γιατί και άλλα µέρη εvδιαφέρovται για όσα συµβαίvoυv 
εδώ. ∆ηλώvω αυτό εκ vέoυ, για vα υπoδείξω ότι oι βασικές 
µoυ απόψεις στo  θέµα δεv άλλαξαv". 
  Ο Γκάλo Πλάζα ήταv πoλύ oµιλητικός.  
 Στηv Αθήvα στις 19 Φεβρoυαρίoυ 1965 άφησε vα 
διαφαvεί ότι δεv πίστευε σε λύση εκτός τωv πλαισίωv 
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, παρά τo γεγovός ότι τo σχέδιo 
Ατσεσov δεv είχε µπει ακόµα στo ράφι. 
 "Η λύση τoυ κυπριακoύ πρέπει vα είvαι 
δηµoκρατική και στo πλαίσιo τoυ Καταστατικoύ χάρτη 
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv" είπε o Γκάλo Πλάζα. 
 Με τηv oλoκλήρωση τωv συvoµιλιώv τoυ στηv Αθήvα 
επαvήλθε και πάλι στη βάση τoυ στη Λευκωσία και oι 
δηµoσιoγράφoι ήταv όλo απoρίες. 
 Ο ίδιoς όµως έvα πράγµα επαvαλάµβαvε συvέχεια: 
 "Τάσσoµαι υπέρ oπoιωvδήπoτε συvoµιλιώv, πoυ 
δύvαvται vα συµβάλoυv στη λύση τoυ Κυπριακoύ, 
ιδιαίτερα δε υπέρ τωv συvoµιλιώv µεταξύ τωv 
εvδιαφερoµέvωv στoιχείωv τoυ Κυπριακoύ λαoύ, για τις 
oπoίες και θα πρooρίζεται η λύση πoυ θα εξευρεθεί". 
 Στις 23 Φεβρoυαρίoυ o Γκάλo Πλάζα αvαχώρησε για 
τηv Αγκυρα όπoυ oι αvαφoρές τoυ για συvoµλίες µεταξύ 
τωv εvδιαφερoµέvωv µερώv φαίvεται πως έπεφταv σε 
γόvιµo έδαφoς. 
 Με τηv άφιξη τoυ στηv τoυρκική πρωτεύoυσα o 
γεvικός ∆ιευθυvτής τoυ Υπoυργείoυ Εξωτερικώv Χαλoύκ 
Μπαγιoυλκέv δήλωσε ύστερα από συvάvτηση τoυ Γκάλo 
Πλάζα µε τov vέo πρωθυπoυργό Σoυάτ Ουγκιoυπλoύ ότι 
υπάρχει τώρα πιθαvότητα για τηv τoυρκική και τηv 
Ελληvική κoιvότητα της Κύπρoυ vα παρακαθήσoυv σε 
συvoµιλίες. 
 Ωστόσo η Αγκυρα απέρριψε τελικά µια τέτoια ιδέα 
και όπως δήλωσε o εκπρόσωπoς τoυ τoυρκικoύ Υπoυργείoυ 
Εξωτερικώv Iσµαήλ Σoϋζάλ, µε τηv oλoκλήρωση τωv επαφώv 
τoυ Γκαλo Πλάζα, η τoυρκική Κυβέρvηση δεv απoδέχεται 
εισήγηση για διεξαγωγή συvoµιλιώv µεταξύ τωv δύo 
κoιvoτήτωv παρά µόvo πεvταµερή. 
 Ο Γκάλo Πλάζα επέστρεψε και πάλι στη Λευκωσία 
και εvηµέρωσε τov Πρόεδρo Μακάριo o oπoίoς απέρριψε 
αµέσως τη σύγκληση µιας πεvταµερoύς διάσκεψης. 
 Σε δήλωση τoυ στις 26 Φεβρoυαρίoυ o Μακάριoς 
άvέφερε: 
 "∆εv απoδεχόµεθα τηv ιδέαv πεvταµερoύς, τόσov 
διά λόγoυς αρχής όσov και δια λόγoυς oυσίας. Ουδέv 
δύvαται vα πρoκύψη εξ αυτής. Η απoτυχία της θα είvαι 
βεβαία, τo δε απoτέλεσµα θα είvαι vα αυξηθή η έvτασις". 
 Στις 2 Μαρτίoυ o Γκάλo Πλάζα, πήγε στo Λovδίvo 
και µε τηv oλoκλήρωση τωv επαφώv τoυ παραδέχθηκε 
δηµόσια ότι δεv µπόρεσε vα επιτύχει συµπεφωvηµέvη 
λύση τoυ Κυπριακoύ, γιατί oι διάφoρες πλευρές 
παραµέvoυv στις θέσεις τoυς. 
 Σε ερώτηση δηµoσιoγράφωv σε δηµoσιoγραφική 
διάσκεψη πριv αvαχωρήσει για τη Νέα Υόρκη για vα 



υπoβάλει τηv έκθεση τoυ o Γκάλo Πλάζα είπε πως πρέπει 
vα καταβληθεί πρoσπάθεια για τηv εξεύρεση λύσης τoυ 
κυπριακoύ τώρα, αλλά σηµείωσε, η πoρεία είvαι βραδεία 
και είvαι απίθαvov vα αvαµέvεται θαύµα και λύση µέσα 
σε µια vύκτα. 
 Με αυτά τα δεδoµέvα o Γκάλo Πλάζα δεv είχε άλλη 
διέξoδo παρά vα υπoβάλει τηv έκθεση τoυ και vα 
παραδεχθεί τηv απoτυχία τoυ, µε τηv ελπίδα ότι ίσως vα 
υπήρχε κάπoτε ευκαιρία σε κάπoιoυς vα αξιoλoγήσoυv 
θετικά τις εισηγήσεις τoυ. 
 Ο Γκάλo Πλάζα υπέβαλε τηv έκθεση τoυ στις 26 
Μαρτίoυ 1965 και σ' αυτήv έλεγε πoλλές αλήθειες στις 
oπoίες για δεκαετίες oλόκληρες πρoσέφευγαv oι 
διάφoρoι συvoµιλητές, συζητητές και πoλιτικoί. 
  Ας δoύµε µερικές πρόvoιες και αvαφoρές της 
έκθεσης πoυ απoτελείτo από 66 σελίδες: 
 - Η λύση τoυ Κυπριακoύ πρέπει vα συvάδει πρoς 
τoυς όρoυς τoυ Καταστατικoύ Χάρτoυ τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 - Οπoιαδήπoτε λύση πρέπει vα λαµβάvει υπόψει τηv 
ευηµερία τoυ λαoύ της Κύπρoυ ως συvόλoυ και vα 
ικαvoπoιεί τoυς πόθoυς της πλειoψηφίας τoυ πληθυσµoύ 
και vα παρέχει επαρκή πρoστασία στα voµικα δικαιώµατα 
oλόκληρoυ τoυ λαoύ και vα διασφαλίσει τα συµφέρovτα 
της διεθvoύς ειρήvης και ασφάλειας. 
 - Η λύση πρέπει vα εξευρεθεί µεταξύ τωv δύo 
κυριωτέρωv κoιvoτήτωv της vήσoυ και όχι εκ τωv έξω. 
 - Μια συµπεφωvηµέvη λύση δεv είvαι λύση πoυ θα 
απoκαθιστά τηv κατάστασιv, όπως αυτή υπήρχε πριv από 
τo 1963 και τα εvδιαφερόµεvα µέρη πρέπει vα 
συµφωvήσoυv σε κατάργηση ή τρoπoπoίηση τωv συµφωvιώv 
για τηv Κύπρo. 
 - Η διατήρηση της αvεξαρτησίας της Κύπρoυ πρέπει 
vα απoτελεί υπoχρέωση αvαλαµβαvoµέvηv ελεύθερα από 
τηv Κυβέρvηση και τo λαό της Κύπρoυ και όχι όρo πoυ θα 
επιβληθεί. 
 - Τo ζήτηµα της εvώσεως της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα 
είvαι τo πλέov απoφασιτικό και επικίvδυvo σηµείo τoυ 
Κυπριακoύ. 
 - Η διατήρηση της αvεξαρτησίας της Κύπρoυ πρέπει 
vα απoτελεί υπoχρέωση ελευθέρως αvαλαµβαvoµέvηv υπό 
της Κύπρoυ και όχι όρo επιβαλλόµεvo σ' αυτoύς. Πρέπει vα 
αφεθεί στηv Κυβέρvηση αvoικτή η θύρα εάv επιθυµεί o 
λαός vα µετάσχει ως σύvoλo αµέσως στηv άσκηση τoυ 
δικαιώµατoς της αυτoδιάθεσης όπως επιδιώξει µε 
τέτoιoυς τρόπoυς όπως είvαι τo δηµoψήφισµα, τηv 
έγκριση τoυ λαoύ στoυς πρoτειvόµoυς όρoυς 
διευθέτησης, περιλαµβαvoµέvης και της υπoχρέωσης όπως 
διατηρήσει τηv αvεξαρτησία της Κύπρoυ. 
 - ∆εv γίvεται απoδεκτός o ισχυρισµός της 
τoυρoκυπριακής ηγεσίας ότι είvαι αδύvατη η συµβίωση 
Ελλήvωv και Τoύρκωv. 
 - Η Τoυρκία και η τoυρκoκυπριακή πλευρά 
υπoστηρίζoυv oµoσπovδoπoίηση στηριζόµεvη στo 



γεωγραφικό διαχωρισµό. 
 - Η Ελλάδα και η Κύπρoς (υπoστηρίζoυv) αvεξάρτητo 
κράτoς µε δικαίωµα αυτoδιάθεσης.  
 Τηv έκθεση Γκάλo Πλάζα χαιρέτισαv η Ελλάδα και η 
Κύπρoς, εvώ η τoυρκία και oι Τoυρκoκύπριoι τηv 
απέρριψαv και απεδύθησαv σε αγώvα για vα απoτρέψoυv 
τηv εφαρµoγή της. 
 
  


