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Εισαγωγή 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’50, η Γαλλία δεν ήταν πλέον η Μεγάλη Δύ-
ναμη του παρελθόντος. Έχοντας εξέλθει οικονομικά κατεστραμμένη και πολι-
τικά διχασμένη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η προσπάθεια που αναλή-
φθηκε για την ανασυγκρότηση της χώρας δεν ήταν διόλου εύκολο εγχείρημα. 
Οι ασταθείς κυβερνητικοί συνασπισμοί που διαδέχονταν ο ένας τον άλλο στην 
εξουσία, απόρροια της αδυναμίας διαμόρφωσης ενός ισχυρού δικομματικού 
συστήματος που θα επέτρεπε τη δημιουργία μιας σταθερής προσωποκε-
ντρικής κυβέρνησης, καλούνταν να αντιμετωπίσουν οξύτατα κοινωνικά και 
οικονομικά προβλήματα, εικόνα που σίγουρα δεν ενέπνεε τη δέουσα εμπιστο-
σύνη στο εξωτερικό.1 

Την ίδια περίοδο, η αποικιακή αυτοκρατορία της Γαλλίας, η διατήρηση 
της οποίας αποτελούσε για τον γαλλικό λαό sine qua non προκειμένου να δια-
σφαλιστεί η επιρροή που ασκούσε το Παρίσι σε διεθνές επίπεδο, απειλούνταν 
από αποσχιστικές τάσεις. Ο λυσσαλέος πόλεμος που μαινόταν ήδη στην Ινδο-
κίνα ανάμεσα στα γαλλικά στρατεύματα και τους Βιετναμέζους κομουνιστές 
αναδείχθηκε σε μία αιμορροούσα πληγή για τη χειμαζόμενη γαλλική οικο-
νομία. Παράλληλα, την ίδια περίπου εποχή, οι χώρες του Μαγκρέμπ άρχισαν 
να διεκδικούν την ανεξαρτησία τους από τη Γαλλία, απειλώντας με διάλυση 
το οικοδόμημα της γαλλικής αυτοκρατορίας. 

Μολαταύτα, η σταθερότητα δεν απωλέστηκε ποτέ στη Γαλλία χάρη στην 
απρόσκοπτη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, αλλά και στην αποτελε-
σματική άσκηση της προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας, την κρίσιμη 
περίοδο από το 1947 έως το 1954, από τον Vincent Auriol. Κυρίως, όμως, δεν 
απωλέστηκε η αίσθηση του μεγαλείου της Γαλλίας, της ιδέας, δηλαδή, ενός 
 

1. John W. Young, Η Ευρώπη του Ψυχρού Πολέμου, 1945-1991 (Αθήνα: Πατάκης, 2009), 
175-92. 



108 Βαλκανικά σύμμεικτα 17 (2015) 

αιώνιου έθνους που υπερέβαινε τις δυσκολίες, ιδέα που ήταν βαθιά ριζωμένη 
στην πολιτική κουλτούρα της χώρας και επρόκειτο να βρει αργότερα την εν-
σάρκωσή της στο πρόσωπο του στρατηγού De Gaulle.2 

Τούτη η αίσθηση διαχεόταν συχνά στις εκθέσεις των Γάλλων διπλωματών 
προς το Quai d’Orsay, προσδίδοντας ενίοτε έναν δηκτικό τόνο στο ύφος τους. 
Εντούτοις, οι εκτιμήσεις τους ήταν συγκροτημένες και επαρκώς τεκμηριωμέ-
νες. Αποτιμώντας την προσπάθεια διεθνοποίησης του Κυπριακού, όπως αυτή 
σκιαγραφείται μέσα από τα διπλωματικά αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών 
της Γαλλίας την κρίσιμη περίοδο από το 1950 ως το 1954, δηλαδή από τη 
διεξαγωγή του δημοψηφίσματος που διοργάνωσε η Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Κύπρου τον Ιανουάριο του 1950 έως και την κατάθεση της πρώτης ελληνικής 
προσφυγής στα Ηνωμένα Έθνη το καλοκαίρι του 1954, δύναται να υποστη-
ριχτεί ότι οι αναλύσεις τους υπήρξαν ιδιαιτέρως διεισδυτικές ως προς τον 
σύνθετο χαρακτήρα που παρουσίαζε το Κυπριακό, το οποίο επρόκειτο από τις 
αρχές της δεκαετίας του ’50 να αναδειχθεί σε μείζον ζήτημα για τη διατήρηση 
της ειρήνης στην ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.3 

1. Η γαλλική διπλωματία στις αρχές της δεκαετίας του ’50 

Η απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Εθναρχίας της Κύπρου, 
την 15η Ιανουαρίου 1950, σε περίπτωση που η βρετανική διοίκηση του νησιού 
αρνούνταν να το πράξει, να προχωρήσει στη διεξαγωγή δημοψηφίσματος που 
θα επέτρεπε στο λαό της Κύπρου να εκφράσει την ακλόνητη επιθυμία του για 
Ένωση με τη μητέρα Ελλάδα, δεν θορύβησε διόλου το Quai d’Orsay. Ο πρό-
ξενος της Γαλλίας στη Μάλτα και την Κύπρο εξέφραζε με περισσή βεβαιό-
τητα την εκτίμηση ότι «εάν το τουρκικό στοιχείο του νησιού δεν επιδιδόταν 
σε κάποια απερίσκεπτη ενέργεια, η 15η Ιανουαρίου δεν θα διέφερε από οποια-
δήποτε άλλη ημερομηνία και το δημοψήφισμα δεν θα συνιστούσε παρά μια 

 
2. Young, ό.π. 
3. Για τη μελέτη του Κυπριακού την κρίσιμη δεκαετία του ’50 βλ. ενδεικτικά: Άγγελος 

Βλάχος, Δέκα χρόνια Κυπριακού (Αθήνα: Εστία, 2003). François Crouzet, Η κυπριακή διένεξη, 
1946-1959 (Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2011) τ. 2. Νίκος Κρανιδιώτης, Δύσκολα Χρόνια, Κύπρος 1950-
1960 (Αθήνα: Εστία, 1981). Ioannis Stefanidis, Isle of discord. Nationalism, Imperialism and 
the Making of the Cyprus Problem (London: Hurst & Company, 1999). Πανταζής Τερλεξής, 
Διπλωματία και Πολιτική του Κυπριακού. Ανατομία ενός λάθους (Αθήνα: Κέδρος, 2004). Ευάν-
θης Χατζηβασιλείου, Στρατηγικές του Κυπριακού. Η δεκαετία του ’50 (Αθήνα: Πατάκης, 2004). 
Ρόμπερτ Χόλλαντ, Η Βρετανία και ο Κυπριακός Αγώνας, 1954-1959 (Αθήνα: Ποταμός, 2001). 
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νέα πλατωνική εκδήλωση ενός πόθου, για πολλοστή φορά εκπεφρασμένου 
από τον ελληνικό πληθυσμό της Κύπρου».4 

Η πεποίθηση του Γάλλου αξιωματούχου δεν απηχούσε μόνο τη νοοτροπία 
μιας αποικιακής δύναμης, όπως η Γαλλία των αρχών της δεκαετίας του ’50, η 
οποία αντιμετώπιζε με αδιαφορία, αν όχι και αλαζονεία, την προσφυγή στη 
λαϊκή ετυμηγορία ως μέσο διευθέτησης μίας διένεξης κατεξοχήν αποικιακού 
χαρακτήρα. Παράλληλα, εδραζόταν στις αναφορές των Γάλλων προξενικών 
πρακτόρων στο νησί,5 οι οποίοι διαβεβαίωναν τον πολιτικό τους προϊστάμενο 
ότι τα εμπρηστικά άρθρα του ελληνοκυπριακού Τύπου και η προσπάθειά του 
να διεγείρει την κοινή γνώμη της Μεγαλονήσου δεν είχαν επιφέρει κανένα 
απολύτως αποτέλεσμα, εκτός από το να πυροδοτήσουν την οργισμένη αντί-
δραση των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι τάσσονταν αναφανδόν εναντίον μίας 
ενδεχόμενης τροποποίησης του εδαφικού καθεστώτος της Κύπρου, επισείο-
ντας τον κίνδυνο εμφυλίου πολέμου στο νησί.6 

Ο κίνδυνος αυτός φάνταζε στις εκτιμήσεις των ιθυνόντων της γαλλικής 
διπλωματίας περισσότερο ορατός από τις πιθανολογούμενες επιπτώσεις μίας 
ακόμα ηχηρής εκδήλωσης του ενωτικού αισθήματος των Ελληνοκυπρίων, 
πρακτική με την οποία ήταν ούτως ή άλλως εξοικειωμένο το Quai d’Orsay. 
Πράγματι, το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας και η προεδρία της Γαλλι-
κής Δημοκρατίας, ως γνήσιοι εκφραστές των ιδεωδών που γέννησαν τη Γαλ-
λική Επανάσταση, γίνονταν πολύ συχνά αποδέκτες ψηφισμάτων που διακή-
ρυτταν τον διακαή πόθο των Ελληνοκυπρίων υπέρ της Ένωσης, καλώντας τη 
φιλελεύθερη Γαλλία, υπέρμαχο της ελευθερίας και των ανθρώπινων δικαιω-
μάτων, να παρέμβει υπέρ της πραγμάτωσής της.7 

Εξίσου σαφή είχαν καταστεί στους κόλπους της γαλλικής διπλωματίας και 
τα αρνητικά αισθήματα που έτρεφε ο ελληνικός πληθυσμός της Κύπρου απέ-
ναντι στο καθεστώς της βρετανικής κυριαρχίας. Οι αναφορές σχετικά με την 

 
4. Ministère des Affaires Étrangères, Centre des Archives Diplomatiques de la Courneuve 

(στο εξής MAE/CADC), Série Europe, 1949-1955 (στο εξής SE 1949-1955), 189QO/120, Βα-
λέττα, 23 Δεκεμβρίου 1949, Νο. 343/EU, Προξενείο της Γαλλίας στη Μάλτα και την Κύπρο 
προς Κεντρική Υπηρεσία, Παρίσι. 

5. Η Κύπρος υπαγόταν στη δικαιοδοσία του προξενείου της Γαλλίας στη Μάλτα, στην 
πρωτεύουσα της οποίας, Βαλέττα, βρισκόταν η έδρα του Γάλλου προξένου. Στη Μεγαλόνησο 
η Γαλλία διέθετε τρεις προξενικούς πράκτορες, στις πόλεις της Αμμοχώστου, της Λάρνακας 
και της Λεμεσού. 

6. MAE/CADC, SE 1949-1955, 189QO/120, Βαλέτα, 23 Δεκεμβρίου 1949, αυτ. 
7. MAE/CADC, SE 1949-1955, 189QO/120, Αθήνα, 15 Ιουλίου 1949, Νο. 543/EU, Πρε-

σβεία Αθηνών προς Κεντρική Υπηρεσία, Παρίσι και Βαλέτα 28 Νοεμβρίου 1949, Νο. 322/EU, 
Γενικό Προξενείο στη Μάλτα και την Κύπρο προς Κεντρική Υπηρεσία, Παρίσι. 
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εχθρική υποδοχή που επιφυλάχθηκε στον νέο Βρετανό κυβερνήτη Sir Andrew 
Wright κατά την άφιξή του τον Αύγουστο του 1949 στο νησί, σε συνδυασμό 
με τη διακήρυξη που απηύθυνε η Ιερά Σύνοδος προς το λαό της Κύπρου κα-
λώντας τον να απορρίψει διαρρήδην κάθε συνταγματική πρόταση που θα 
κόμιζε ο νέος κυβερνήτης, ήταν ενδεικτικές των διαθέσεων των Ελληνοκυ-
πρίων απέναντι στη βρετανική διοίκηση.8 

Μολαταύτα, το Quai d’Orsay φαινόταν να διατηρεί ορισμένες επιφυλάξεις 
ως προς το εάν το κίνημα της Ένωσης απηχούσε το σύνολο του λαού της 
Κύπρου ή υποβαλλόταν από την προπαγανδιστική δράση της Εθναρχίας, η 
οποία αποτελούσε το σύμβολο των εθνικών διεκδικήσεων στο νησί. Η εκτί-
μηση αυτή συνδεόταν άρρηκτα με την εντύπωση που είχε διαμορφωθεί στους 
κόλπους του Foreign Office, ότι το Κυπριακό υποκινούνταν αποκλειστικά 
από τον Τύπο και ότι η υποτιθέμενη αναταραχή των Ελληνοκυπρίων, την 
οποία προέβαλλαν μετ’ επιτάσεως οι ελληνικές εφημερίδες, αποτελούσε πε-
ρισσότερο μύθο παρά πραγματικότητα.9 

Τούτη την άποψη συμμεριζόταν και το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλί-
ας, το οποίο, αν και αναγνώριζε ότι το δημοψήφισμα αποτελούσε σημαντικό 
βήμα στην εξέλιξη του Κυπριακού, δεν είχε πεισθεί ότι μία σημαντική πλειο-
ψηφία του πληθυσμού του νησιού απαιτούσε πράγματι την Ένωση με την 
Ελλάδα. Η επισήμανση αυτή βασιζόταν στο γεγονός ότι αφενός η Εθναρχία 
απέφυγε επιμελώς να συμπεριλάβει στις λίστες του δημοψηφίσματος τους 
Τουρκοκυπρίους, που συνιστούσαν το ¼ του συνολικού πληθυσμού, και αφε-
τέρου ένας αξιοσημείωτος αριθμός επιφανών Ελληνοκυπρίων δεν συντασ-
σόταν με την ιδέα της Ένωσης. Παράλληλα, όμως, υπό αμφισβήτηση ετίθετο 
και η ελεύθερη βούληση όσων συνυπέγραψαν τις λίστες του δημοψηφί-
σματος, καθώς θεωρείτο ότι η δράση τους υπαγορευόταν από τις επιταγές του 
ελληνορθόδοξου κλήρου ή του ΑΚΕΛ.10 

Τούτες οι εκτιμήσεις απηχούσαν τον προβληματισμό που επικρατούσε, 
στις αρχές του 1950, στους κόλπους του Quai d’Orsay ως προς το χειρισμό 
του Κυπριακού, το οποίο τη δεδομένη χρονική στιγμή έτεινε να θεωρείται ως 
ένα «αρκετά τεχνητό ζήτημα» (sic), άποψη βέβαια που επρόκειτο να αναθε-
ωρηθεί προϊόντος του χρόνου και των εξελίξεων. Η εκτίμηση αυτή δεν ήταν 
 

8. MAE/CADC, SE 1949-1955, 189QO/120, Βαλέτα 19 Ιουλίου 1949, Νο. 207/EU και Βα-
λέτα, 10 Αυγούστου 1949, Νο. 229/EU, Γενικό Προξενείο στη Μάλτα και την Κύπρο προς 
Κεντρική Υπηρεσία, Παρίσι. 

9. MAE/CADC, SE 1949-1955, 189QO/120, Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 1949, Νο. 899/EU, 
Πρεσβεία Αθηνών προς Κεντρική Υπηρεσία, Παρίσι. 

10. MAE/CADC, SE 1949-1955, 189QO/120, Παρίσι, 26 Ιανουαρίου 1950, Νο. 77/EU, 
Σημείωμα της Διεύθυνσης Νοτίου Ευρώπης και Παρίσι, 16 Οκτωβρίου 1950, Σημείωμα της 
Διεύθυνσης Νοτίου Ευρώπης. 
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μόνο απόρροια των επιφυλάξεων που διατηρούσαν οι ιθύνοντες της γαλλικής 
διπλωματίας ως προς την πραγματική απήχηση του κινήματος της Ένωσης 
στον πληθυσμό του νησιού. Παράλληλα, οφειλόταν και στην ψύχραιμη 
αποτίμηση των αναπόδραστων παραγόντων που εμπλέκονταν στο ζήτημα 
αυτό. Εξέχουσα βαρύτητα στη συλλογιστική τους αποκτούσε η εφεκτική 
στάση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία διά στόματος του Έλληνα πρω-
θυπουργού διακήρυξε στη Βουλή ότι το Κυπριακό θα έπρεπε να λυθεί στο 
πλαίσιο της ελληνοβρετανικής φιλίας. Και τούτο διότι η ανακίνησή του τη 
δεδομένη χρονική στιγμή θα μπορούσε να επιφέρει καίριο πλήγμα στη διεθνή 
θέση της χώρας.11 

Η σκοπιμότητα που εξυπηρετούσε η δήλωση αυτή, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε, άλλωστε, καθ’ υπαγόρευση της βρετανικής πρεσβείας στην Αθήνα, 
δεν διέφυγε της προσοχής του Γάλλου πρέσβυ. Ανήσυχος για τις διαστάσεις 
που θα μπορούσε να προσλάβει το Κυπριακό, όχι μόνο δεν συμμεριζόταν τη 
βεβαιότητα του Βρετανού ομολόγου του ότι «το ζήτημα μπορούσε εφεξής να 
θεωρείται κλειστό» (sic), αλλά αντίθετα προχωρούσε σε μία πιο διεισδυτική 
αποτίμηση της πραγματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, πίσω από την εφεκτικό-
τητα της Αθήνας διέβλεπε την αγωνία τής ελληνικής κυβέρνησης να μη δώσει 
την εντύπωση ότι ενθάρρυνε έστω και στο ελάχιστο ένα κίνημα, η εξέλιξη του 
οποίου μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές δυσχέρειες στις σχέσεις της με τη 
Βρετανία και την Τουρκία, χωρίς όμως παράλληλα να κατηγορηθεί στο 
εσωτερικό για έλλειψη πατριωτικού ζήλου ως προς το ζήτημα της Κύπρου.12 

Εντούτοις, ο Γάλλος πρέσβυς στο Λονδίνο εμφανιζόταν άκρως επιφυλα-
κτικός ως προς τα αποτελέσματα που θα μπορούσε να αποφέρει αυτή η 
προσπάθεια. Και τούτο διότι, κατά την εκτίμησή του, η σιωπηρή συμφωνία 
και των δύο πλευρών να αποφύγουν συστηματικά την ανακίνηση του Κυπρια-
κού, επιδεικνύοντας αμοιβαία αυτοσυγκράτηση, βασιζόταν σε μία εύθραυστη 
ισορροπία, η οποία μπορούσε ανά πάσα στιγμή να διασαλευτεί είτε από μία 
βίαιη εκδήλωση του ελληνικού εθνικισμού είτε από τα αυστηρά μέτρα 
καταστολής που ήταν έτοιμη να εφαρμόσει η βρετανική διοίκηση στην Κύ-
προ. Μάλιστα, προχωρούσε το συλλογισμό του ένα βήμα πιο πέρα, διερωτώ-
μενος «μήπως ερχόταν μία μέρα, που η βρετανική κυβέρνηση αναγκαζόταν, 
εξαιτίας του κινδύνου που ελλόχευε από μία ανησυχητική άνοδο του κομουνι-
σμού στο νησί, να επιλέξει τη διατήρηση των στρατιωτικών της βάσεων σε 

 
11. MAE/CADC, SE 1949-1955, 189QO/120, Παρίσι, 26 Ιανουαρίου 1950, Νο. 77/EU, 

Σημείωμα της Διεύθυνσης Νοτίου Ευρώπης. 
12. MAE/CADC, SE 1949-1955, 189QO/120, Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 1950, Νο. 36/EU και 

Αθήνα, 17 Ιουνίου 1950, Νο. 467/EU, Πρεσβεία Αθηνών προς Κεντρική Υπηρεσία, Παρίσι. 
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ένα ξένο, αλλά φιλικό έδαφος, παρά να τις απωλέσει διά παντός κατά τη 
διάρκεια μίας ένοπλης αναμέτρησης».13 

Μολονότι το ενδεχόμενο μετατροπής της Κύπρου σε εστία πολεμικής 
σύρραξης δεν φάνταζε ιδιαιτέρως πιθανό στις αρχές του 1950, η εκτίμηση ότι 
η ανακίνηση του Κυπριακού τη δεδομένη χρονική στιγμή αποτελούσε μία 
καθ’ όλα άκαιρη και άστοχη ενέργεια επιβεβαιωνόταν και από τη γαλλική 
πρεσβεία στην Άγκυρα. Με αφορμή μια συζήτηση που διεμείφθη μεταξύ του 
υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας και του Βρετανού ομολόγου του αναφο-
ρικά με την Κύπρο, ο πρέσβυς της Γαλλίας, ο οποίος είχε εύστοχα αντιληφθεί 
ότι το Κυπριακό επρόκειτο να αναδειχθεί σε πεδίο σύγκρουσης μεταξύ του 
ελληνικού και του τουρκικού εθνικισμού, εμφανίστηκε άκρως επικριτικός ως 
προς την επιλογή της Εθναρχίας να προχωρήσει στη διεξαγωγή του δημοψη-
φίσματος. Ο Γάλλος αξιωματούχος παρατηρούσε ότι «οι Έλληνες επέδειξαν 
έλλειψη πολιτικού πνεύματος, διεκδικώντας πρόωρα την Κύπρο. Απόρροια 
των προσπαθειών των Ελλήνων βουλευτών και δημοσιογράφων ήταν να επι-
σκιάσουν ένα θέμα ξεκάθαρο, αποτρέποντας την πραγματοποίηση των εθνι-
κών τους διεκδικήσεων και ερεθίζοντας άσκοπα τόσο τους νυν ιδιοκτήτες της 
Κύπρου όσο και τους προκατόχους τους».14 

Υπό το πρίσμα τούτων των αναφορών, το ενδεχόμενο διεθνοποίησης του 
Κυπριακού είχε αρχίσει, ήδη από τον Ιανουάριο του 1950, να απασχολεί 
σοβαρά τους ιθύνοντες της γαλλικής διπλωματίας. Παρά την καθησυχαστική 
έκθεση του Γάλλου Προξένου στη Μάλτα,15 το Quai d’Orsay εκτιμούσε ότι 
σε περίπτωση έγερσης του Κυπριακού στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το 
ζήτημα θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί από τη γαλλική αντιπροσωπεία με 
εξέχουσα περίσκεψη. Και τούτο διότι η στήριξη των ελληνικών διεκδικήσεων 
θα μπορούσε να εκληφθεί από τη Βρετανία, στρατηγικό σύμμαχο της Γαλλί-
ας, ως μία άκρως εχθρική ενέργεια, γεγονός που θα επενεργούσε εναντίον των 
γαλλικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία ούτως ή άλλως 
θα δέχονταν σοβαρό πλήγμα από μία ενδεχόμενη αποδυνάμωση της βρετα-
νικής ισχύος σε αυτή τη νευραλγικής σημασίας περιοχή της υφηλίου.16 

 
13. MAE/CADC, SE 1949-1955, 189QO/120, Λονδίνο, 23 Φεβρουαρίου 1950, Νο. 316/ 

EU, Πρεσβεία Λονδίνου προς Κεντρική Υπηρεσία, Παρίσι. 
14. MAE/CADC, SE 1949-1955, 189QO/120, Άγκυρα, 11 Ιανουαρίου 1950, Νο. 31/AL, 

Πρεσβεία Άγκυρας προς Κεντρική Υπηρεσία, Παρίσι. 
15. MAE/CADC, SE 1949-1955, 189QO/120, Βαλέτα, 16 Ιανουαρίου 1950, Νο. 21/EU, 

Γενικό Προξενείο στη Μάλτα και την Κύπρο προς Κεντρική Υπηρεσία, Παρίσι. 
16. MAE/CADC, SE 1949-1955, 189QO/120, Παρίσι, 26 Ιανουαρίου 1950, Νο. 77/EU, 

Σημείωμα της Διεύθυνσης Νοτίου Ευρώπης και Παρίσι, 16 Οκτωβρίου 1950, Διεύθυνση της 
Νοτίου Ευρώπης. 
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Παράλληλα, όμως, η Γαλλία είχε έναν επιπρόσθετο λόγο να ενδιαφέρεται 
για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, αν και, φαινομενικά τουλάχιστον, δεν εμπλε-
κόταν άμεσα σ’ αυτό. Ξεφυλλίζοντας τα αρχεία της πρεσβείας στην Αθήνα, ο 
Γάλλος πρέσβυς ανέσυρε μία έκθεση του Quai d’Orsay για την εξέγερση του 
Οκτωβρίου του 1931, στο πλαίσιο της οποίας γινόταν αναφορά στο 4ο άρθρο 
της Συνθήκης της 23ης Δεκεμβρίου 1920, η οποία διαμόρφωνε τα σύνορα των 
υπό εντολή εδαφών της Συρίας, της Παλαιστίνης και του Ιράκ. Σύμφωνα με 
το άρθρο αυτό, το Λονδίνο δεσμευόταν ότι δεν θα παραχωρούσε την Κύπρο 
σε τρίτη δύναμη χωρίς τη συναίνεση της γαλλικής κυβέρνησης. Μολονότι δεν 
μπορούσε να αποφανθεί με βεβαιότητα εάν το επίμαχο άρθρο βρισκόταν, υπό 
αυστηρά νομικούς όρους, ακόμα εν ισχύι, ζήτημα για το οποίο ζητούσε τη 
γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων του Quai d’Orsay, θεωρούσε εξόχως 
ενδιαφέρον το γεγονός, κυρίως από άποψη γοήτρου, ότι η Γαλλία μπορούσε 
να έχει λόγο επί των εξελίξεων στο Κυπριακό υποχρεώνοντας το Λονδίνο να 
τη συμβουλευτεί σε περίπτωση που αποφάσιζε να αναθεωρήσει την πολιτική 
του στην περιοχή.17 

Βεβαίως, μία τέτοια προοπτική φάνταζε μάλλον απίθανη τη δεδομένη 
χρονική στιγμή. Μολονότι το ενδεχόμενο έγερσης του Κυπριακού στον ΟΗΕ 
δεν άφηνε αδιάφορη τη βρετανική κυβέρνηση, ο διευθυντής του τμήματος 
Νοτίου Ευρώπης του Foreign Office, Sir Anthony Rumbold, κατά τη διάρκεια 
συνομιλίας του με τον πρέσβυ της Γαλλίας στη βρετανική πρωτεύουσα 
αποσαφήνισε ότι το Λονδίνο επ’ ουδενί λόγω δεν προτίθετο να αναθεωρήσει 
την πολιτική του επί της Κύπρου. Και τούτο διότι η διατήρηση του status quo 
του νησιού ήταν ζωτικής σημασίας για την προάσπιση των στρατηγικών του 
συμφερόντων στην Εγγύς Ανατολή. Άλλωστε, οποιαδήποτε πράξη συμβιβα-
σμού εκ μέρους της χώρας του θα εκλαμβανόταν από τον αραβικό κόσμο ως 
ένδειξη αδυναμίας, γεγονός που θα καθιστούσε ακόμα πιο δύσκολη τη θέση 
της Βρετανίας τόσο απέναντι στις αξιώσεις της Αιγύπτου επί του Σουδάν όσο 
και στη Διώρυγα του Σουέζ.18 

2. Το δημοψήφισμα του 1950 και οι συνέπειές του 

Η αληθοφάνεια τούτων των ισχυρισμών δεν ετίθετο υπό αμφισβήτηση από 
το Quai d’Orsay, το οποίο αντιλαμβανόταν πλήρως τον πολυσύνθετο χαρα-
κτήρα του Κυπριακού και την απειλή που συνιστούσε τόσο για τα συμφέρο-
 

17. MAE/CADC, SE 1949-1955, 189QO/120, Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 1950, No. 78/EU, 
Πρεσβεία Αθηνών προς Κεντρική Υπηρεσία, Παρίσι. 

18. MAE/CADC, SE 1949-1955, 189QO/120, Λονδίνο, 2 Σεπτεμβρίου 1950, Νο. 3311/ 
3314, Πρεσβεία Λονδίνου προς Secrétariat des Conferences. 
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ντα της Βρετανίας όσο και για την εύθραυστη ισορροπία δυνάμεων στην πε-
ριοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μολαταύτα, το Υπουργείο Εξωτερικών 
της Γαλλίας λάμβανε σοβαρά υπ’ όψιν τις ανησυχίες του Γάλλου πρέσβυ στο 
Λονδίνο, ο οποίος φοβόταν ότι το ζήτημα της Κύπρου θα μπορούσε να προ-
σλάβει στο μέλλον κρίσιμη τροπή.19 Υπό το πρίσμα αυτό, οι ιθύνοντες της 
γαλλικής διπλωματίας εξέφραζαν ανοιχτά τον προβληματισμό τους για «τη 
δυνατότητα της Μεγάλης Βρετανίας, το παιχνίδι της οποίας συνίστατο στην 
υποδαύλιση των αντιδράσεων της τουρκικής μειονότητας, να συνεχίσει να 
ανθίσταται στις απαιτήσεις της ελληνικής πλειοψηφίας, στην περίπτωση που 
το Κυπριακό προσλάμβανε τέτοια έκταση, ώστε όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και 
τα Ηνωμένα Έθνη να καλούνταν να παρέμβουν».20 

Ανάλογους προβληματισμούς διατύπωνε και η αμερικανική πλευρά, η 
οποία επιθυμούσε να παραμείνει το Κυπριακό σε αδράνεια. Ο επιτετραμμένος 
της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα εξέφραζε επιφυλάξεις ως προς την 
ικανότητα του Λονδίνου να αντιτίθεται για αρκετό καιρό ακόμη σε οποια-
δήποτε αλλαγή του εδαφικού καθεστώτος της Μεγαλονήσου. Και τούτο διότι 
το ρεύμα της κοινής γνώμης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο ήταν 
πολύ δυνατό για να μπορέσει να αγνοηθεί.21 

Ο καθοριστικός ρόλος που η ελληνική κοινή γνώμη μπορούσε να διαδρα-
ματίσει στις εξελίξεις επί του Κυπριακού ανησυχούσε έντονα και τη βρετα-
νική κυβέρνηση. Μολονότι, επισήμως, αρνούνταν κατηγορηματικά οποιαδή-
ποτε συζήτηση επί του θέματος, ο Γάλλος πρέσβυς στο Λονδίνο υπογράμμιζε 
στις εκθέσεις του προς το Quai d’Orsay ότι το Κυπριακό είχε αρχίσει να 
προκαλεί ένα συναίσθημα δυσφορίας μεταξύ των Βρετανών αξιωματούχων, 
ενδεικτικές του οποίου ήταν οι συζητήσεις που διεξάγονταν τόσο στη Βουλή 
των Λόρδων όσο και στη Βουλή των Κοινοτήτων. Ο απόηχος των διαλόγων 
αυτών που, σε αντίθεση με το παροιμιώδες βρετανικό φλέγμα, αποκτούσαν, 
σταδιακά, ολοένα και πιο οξύ χαρακτήρα, καθώς το Κυπριακό επρόκειτο να 
αναδειχθεί σε πεδίο έντονης ιδεολογικής αντιπαράθεσης μεταξύ της εκάστοτε 
κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, είχε σοβαρό αντίκτυπο στον βρετανικό 
Τύπο. «Σπάζοντας τη συνωμοσία της σιωπής που επικρατούσε γύρω από το 
ζήτημα της Κύπρου», όπως χαρακτηριστικά σχολίαζε ο επικεφαλής της γαλ-

 
19. MAE/CADC, SE 1949-1955, 189QO/120, Λονδίνο, 25 Ιουλίου 1950, Νο. 1194/EU, 

Πρεσβεία Λονδίνου προς Κεντρική Υπηρεσία, Παρίσι. 
20. MAE/CADC, SE 1949-1955, 189QO/120, Παρίσι, 16 Οκτωβρίου 1950, Διεύθυνση της 

Νοτίου Ευρώπης και 189QO/121, Παρίσι, 4 Μαΐου 1953, Σημείωμα του Quai d’Orsay. 
21. MAE/CADC, SE 1949-1955, 189QO/120, Αθήνα, 17 Ιουνίου 1950, Νο. 467/EU, Πρε-

σβεία Αθηνών προς Κεντρική Υπηρεσία, Παρίσι. 



Ανθή Γ. Λιμπιτσιούνη   115 

λικής πρεσβείας στη βρετανική πρωτεύουσα, άρχισαν, από το 1952 και 
εντεύθεν, να κάνουν την εμφάνισή τους ολοένα και περισσότερα άρθρα έγκρι-
των βρετανικών εφημερίδων, που ασκούσαν οξύτατη κριτική στους χειρι-
σμούς του Λονδίνου προκρίνοντας την υιοθέτηση μιας πιο διαλλακτικής στα-
σης απέναντι στην Αθήνα.22  

Ενδεικτικό του κλίματος αυτού ήταν το άρθρο των Times του Λονδίνου 
της 1ης Μαΐου 1954. Μολονότι η μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα παραδεχό-
ταν ότι καμία βρετανική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να συναινέσει υπέρ του 
αιτήματος της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα, σημείωνε ότι θα ήταν 
προτιμότερο, στο σημείο που είχε εξελιχθεί πλέον η κατάσταση, να προβεί το 
Λονδίνο σε μία χειρονομία καλής θέλησης αποδεικνύοντας εμπράκτως στην 
ελληνική πλευρά ότι ήταν διατεθειμένο να εξετάσει μαζί της ουσιαστικά το 
ζήτημα. Και τούτο διότι θεωρούσε εντελώς παράδοξο το γεγονός ότι η Βρετα-
νία αρνούνταν να συζητήσει το Κυπριακό με μία φιλικά διακείμενη προς αυτή 
κυβέρνηση, τη στιγμή που θα ήταν υποχρεωμένη από την τροπή των πραγ-
μάτων να αποσαφηνίσει δημοσίως τη θέση της ενώπιον του Οργανισμού των 
Ηνωμένων Εθνών, πολλά μέλη του οποίου διέκειντο εχθρικά έναντι της 
βρετανικής αποικιοκρατίας.23 

Οι επικρίσεις που διατυπώνονταν στο εσωτερικό της Βρετανίας έβρισκαν 
σύμφωνο σε μεγάλο βαθμό και το Παρίσι, δεδομένου ότι οι ιθύνοντες της γαλ-
λικής διπλωματίας αμφισβητούσαν έντονα την ικανότητα ή μάλλον την απο-
φασιστικότητα των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων να θέσουν υπό τον 
έλεγχό τους τόσο την έξαρση της ελληνικής κοινής γνώμης όσο και την 
πληθωρική δραστηριότητα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, γεγονός που θα 
μπορούσε να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες στην εξέλιξη του Κυπριακού. Ο 
Γάλλος πρέσβυς στην Αθήνα επέκρινε δριμύτατα τις παλινωδίες της ελληνι-
κής κυβέρνησης ως προς το ζήτημα αυτό. Μολονότι υψηλόβαθμοι αξιωμα-
τούχοι της διακήρυσσαν ως ύψιστη προτεραιότητα της χώρας τη διατήρηση 
των συμμαχικών της δεσμών με το Λονδίνο, η Αθήνα όχι μόνο δεν προσπα-
θούσε να χαλιναγωγήσει την ελληνική κοινή γνώμη, αλλά, απεναντίας, υπέ-
θαλπε με βαρύγδουπες δηλώσεις τις ψευδαισθήσεις, που έτρεφε γύρω από το 
ζήτημα της Κύπρου. Εντούτοις, λίγο αργότερα υποχρεωνόταν να προχωρήσει 
στην κατηγορηματική τους διάψευση, προσκρούοντας στην αμετάκλητη 
απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να μη δεχτεί οποιαδήποτε τροποποίηση 
του εδαφικού καθεστώτος της Μεγαλονήσου. Εξόχως αποκαλυπτικός της 

 
22. MAE/CADC, SE 1949-1955, 189QO/121, Παρίσι, 4 Μαΐου 1953, Σημείωμα του Quai 

d’Orsay. 
23. MAE/CADC, SE 1949-1955, 189QO/122, Λονδίνο, 5 Μαΐου 1954, Νο. 850/EU, Πρε-
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αμετροέπειας αυτής ήταν ο άκρως δηκτικός τίτλος, ίσως και ο μοναδικός ανά-
λογου ύφους, της έκθεσης που απηύθυνε ο επικεφαλής της γαλλικής πρε-
σβείας στην ελληνική πρωτεύουσα προς το Quai d’Orsay λίγο πριν την ολο-
κλήρωση της θητείας του. Συνοψίζοντας τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρ-
νησης στο Κυπριακό, ο Γάλλος αξιωματούχος σημείωνε καυστικά ότι «ανα-
φορικά με την Κύπρο: πολύς θόρυβος για το τίποτα» (sic).24 

Τη γνώμη τού προκατόχου του συμμεριζόταν και ο νέος πρέσβυς της 
Γαλλίας στην Αθήνα Jean Baelen, o οποίος, αν και θεωρούσε ότι το Κυπριακό 
είχε κάθε άλλο παρά περιστασιακό χαρακτήρα, κατηγορούσε την ελληνική 
κυβέρνηση για έλλειψη σύνεσης στην προπαγάνδα διέγερσης της κοινής γνώ-
μης, τη δράση της οποίας χρησιμοποιούσε κατά το δοκούν. Μολονότι η 
Αθήνα εμφανιζόταν ν’ ασφυκτιά υπό το βάρος των αφόρητων πιέσεων που 
δεχόταν από τον ελληνικό λαό, υπονοώντας ότι θα αναγκαζόταν, υπό τις συν-
θήκες αυτές, να προχωρήσει στη διεθνοποίηση του Κυπριακού, ήταν απολύ-
τως βέβαιος ότι οι διαδηλώσεις υπέρ της Ένωσης πραγματοποιούνταν, αν όχι 
με την έγκριση, τουλάχιστον με την ανοχή της ίδιας της ελληνικής κυβέρνη-
σης. Και τούτο παρά το γεγονός ότι οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούσαν συχνά 
αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους κομουνιστές, την απειλή των οποίων 
επικαλούνταν η Αθήνα προκειμένου να εκβιάσει τη λύση του Κυπριακού.25 

Ενδεικτική του πολιτικού αδιεξόδου στο οποίο είχε περιέλθει η ελληνική 
κυβέρνηση, συνεπεία της αδυναμίας της να θέσει υπό τον έλεγχό της την κοι-
νή γνώμη της χώρας, ήταν η αβουλία της να προχωρήσει προς μία διευθέτηση 
του Κυπριακού που θα προσέκρουε στο εθνικό αίσθημα των Ελλήνων. Σε 
έκθεσή του προς το Quai d’Orsay, ο επικεφαλής της γαλλικής πρεσβείας στην 
Αθήνα αποκάλυπτε ότι η κυβέρνηση Παπάγου θα αρκούνταν, όπως του είχαν 
εκμυστηρευτεί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της, σε μία απλή διαβεβαίωση της 
Βρετανίας ότι προτίθετο να ρυθμίσει το ζήτημα της Κύπρου στο εγγύς μέλ-
λον. Εντούτοις, απέφευγε να προβεί σε τούτη την ομολογία δημοσίως, μην 
τολμώντας να παραγνωρίσει μία εθνική διεκδίκηση, υπέρ της οποίας τάσσο-
νταν αναφανδόν όλα τα πολιτικά κόμματα της χώρας.26 

Οι εκτιμήσεις της γαλλικής πρεσβείας στην Αθήνα συνδέονταν άρρηκτα 
με την αποτίμηση της πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε στην ίδια την 
Κύπρο. Οι προξενικοί πράκτορες της Γαλλίας στο νησί υπογράμμιζαν στις 

 
24. MAE/CADC, SE 1949-1955, 189QO/121, Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 1951, Νο. 921/EU και 
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εκθέσεις τους προς το Quai d’Orsay ότι, παρά την έντονη κινητικότητα που 
επέδειξε η Εθναρχία αμέσως μετά τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, το 
κίνημα της Ένωσης είχε εισέλθει πλέον σε περίοδο στασιμότητας. Και τούτο 
διότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου, επίκεντρο των εθνικών διεκδική-
σεων στο νησί, δυσκολευόταν, παρά τη διοργάνωση εντυπωσιακών εθνικιστι-
κών εκδηλώσεων, να διατηρήσει αμείωτο τον ενθουσιασμό των Ελληνοκυ-
πρίων, ο ζήλος των οποίων είχε καταφανώς καμφθεί μετά το δημοψήφισμα 
του 1950. Παράλληλα, ούτε η προσπάθειά της για την κινητοποίηση της 
διεθνούς κοινής γνώμης μέσω της σύστασης αντιπροσωπειών και τη διαμόρ-
φωση ισχυρών συμμαχιών είχε αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, 
δεδομένης της αδυναμίας της να επιτύχει την έγερση του Κυπριακού στον 
Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών.27 

Η αβελτηρία που παρατηρούνταν ως προς τη διεθνοποίηση του Κυπριακού 
προκαλούσε, σύμφωνα με τους Γάλλους διπλωμάτες, τις εύλογες ανησυχίες 
της Εθναρχίας, η οποία είχε περιέλθει πλέον σε αδιέξοδο. Και τούτο διότι η 
μη ευόδωση του αιτήματος της Ένωσης υπέθαλπε τις προσπάθειες του Λονδί-
νου για την προώθηση ενός σχεδίου Συντάγματος στο νησί, υπέρ του οποίου 
τασσόταν ένας μη ευκαταφρόνητος αριθμός Ελληνοκυπρίων, πρωταρχικό 
μέλημα των οποίων ήταν η προάσπιση των οικονομικών τους συμφερόντων. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, υποκινούμενος από το φόβο ενός συμβιβασμού 
που θα μπορούσε ν’ αποδυναμώσει το κύρος της Εθναρχίας, απέρριπτε κατη-
γορηματικά κάθε πρόταση περί εκχώρησης Συντάγματος, το οποίο χαρακτή-
ριζε ως «το δούρειο ίππο που επρόκειτο να αλώσει την ψυχή της Κύπρου», 
απειλώντας με κατάρρευση το όνειρο της Ένωσης.28 

Οι προξενικοί πράκτορες της Γαλλίας στην Κύπρο επισήμαιναν προς το 
Quai d’Orsay ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων θεωρούσε 
ανέφικτη τη λύση της Ένωσης τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και τούτο διότι 
αποτελούσε κοινή παραδοχή ότι το Κυπριακό συνιστούσε δευτερεύον ζήτημα 
στις προτεραιότητες όχι μόνο των Μεγάλων Δυνάμεων, αλλά και αυτής ακό-
μη της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία θεωρούσε την αγαστή της συνεργασία 
με τη Δύση ως το θεμέλιο λίθο της ασφάλειάς της. Υπό το πρίσμα αυτό, οι 
Γάλλοι αξιωματούχοι διαφωνούσαν με την υπερβολική βαρύτητα που απέδι-

 
27. MAE/CADC, SE 1949-1955, 189QO/121, Βαλέτα, 8 Απριλίου 1952, Νο. 102/EU και 

Βαλέτα, 9 Μαΐου 1952, Νο. 133/EU, Γενικό Προξενείο στη Μάλτα και την Κύπρο προς Κε-
ντρική Υπηρεσία, Παρίσι. 

28. MAE/CADC, SE 1949-1955, 189QO/121, Βαλέτα, 9 Μαΐου 1952, Νο. 133/EU, Βαλέ-
τα, 30 Απριλίου 1953, Νο. 112/EU, 189QO/122, Βαλέτα, 4 Αυγούστου 1954, Νο. 197/EU και 
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δαν τα πρακτορεία Τύπου στις διαθέσεις του κυπριακού λαού, μεταδίδοντας 
τον απόηχο της προπαγάνδας υπέρ της Ένωσης. Αντιθέτως, αποτελούσε ε-
δραιωμένη πεποίθησή τους ότι οι Ελληνοκύπριοι ήταν κατά βάθος ένας φιλή-
συχος λαός που αποστρεφόταν τις πολιτικές δολοπλοκίες.29 Απλώς, «διψού-
σαν ενδόμυχα για πατριωτικά άσματα και ενθουσιώδη κινήματα» (sic), ανά-
γκη που φαινόταν να είχε αντιληφθεί και η βρετανική διοίκηση, η οποία χορη-
γούσε τις απαιτούμενες άδειες για τη διοργάνωση των διάφορων εθνικιστικών 
εκδηλώσεων. Συνοψίζοντας την πολιτική κατάσταση στη Μεγαλόνησο, ανέ-
φεραν ότι η τάξη και η ηρεμία βασίλευαν, εν ολίγοις, στην Κύπρο παρά τη 
βίαιη φρασεολογία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, «αυτού του ένθερμου ιε-
ροκήρυκα της Ένωσης»,30 τον ενθουσιασμό του οποίου δεν συμμεριζόταν 
διόλου το ποίμνιό του.31 

Η γαλλική διπλωματία διατηρούσε έντονες επιφυλάξεις ως προς τους 
χειρισμούς του στο Κυπριακό. Οι ενδοιασμοί του Quai d’Orsay δεν ήταν μόνο 
απόρροια της αιχμηρής φρασεολογίας του και της δυσφορίας που είχε αρχίσει 
να προκαλεί η δράση του στους κόλπους της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία 
αισθανόταν εκτεθειμένη στις ασφυκτικές πιέσεις του.32 Αιχμή του δόρατος 
της κριτικής των Γάλλων διπλωματών αποτελούσε, στην πραγματικότητα, ο 
διττός ρόλος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ως θρησκευτικού και πολιτικού 
ηγέτη των Ελληνοκυπρίων, ο οποίος θεωρούνταν ολότελα ασυμβίβαστος με 
την πολιτική κουλτούρα της Ευρώπης. Σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, ο 
Γάλλος πρέσβυς στην Αθήνα εμφανιζόταν ιδιαίτερα επικριτικός ως προς 
αυτόν τον «ανορθόδοξο συγκερασμό», αδυνατώντας να κατανοήσει την ελλη-
νική ιστορική παράδοση, στο πλαίσιο της οποίας Ορθοδοξία και Ελληνισμός 
αποτελούν αδιάρρηκτες έννοιες. Σε έκθεση που απηύθυνε τον Μάιο του 1954 
προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας, υπογράμμιζε με έμφαση ότι 
εξίσου επιλήψιμη με τα αυστηρά μέτρα που εφάρμοσε η βρετανική διοίκηση 
στην Κύπρο, με σκοπό τον αφελληνισμό του νησιού, ήταν η δράση του Αρ-
χιεπισκόπου Μακαρίου, ο οποίος, με την αρωγή των κληρικών του, εκβίαζε 

 
29. MAE/CADC, SE 1949-1955, 189QO/121, Βαλέτα, 18 Ιουλίου 1953, Νο. 189/EU, Γενι-
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το ποίμνιό του απειλώντας με αυστηρές θρησκευτικές ποινές όσους πιστούς 
επιδείκνυαν έλλειψη ζήλου ως προς το ζήτημα της Ένωσης.33 Τούτη η άποψη, 
την οποία συμμερίζονταν και άλλοι ξένοι διπλωμάτες,34 παρά τα στοιχεία 
υπερβολής που μπορεί να εμπεριέχει, αντικατοπτρίζει την εντύπωση που είχε 
εδραιωθεί στους ξένους διπλωματικούς κύκλους για το ρόλο της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στο Κυπριακό, εντύπωση που δεν φαίνεται να είχε αντιληφθεί 
διόλου η ελληνοκυπριακή πλευρά. 

Μολαταύτα, η κατηγορία που προσήπταν οι ιθύνοντες της γαλλικής δι-
πλωματίας στην Αθήνα, περί επίδειξης πολιτικής ανωριμότητας, δεν σχετιζό-
ταν μόνο με την αδυναμία της να θέσει υπό τον έλεγχό της τη δράση της κοι-
νής γνώμης και της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Κυπριακό. Παράλληλα, εδρα-
ζόταν στην αβελτηρία της να αποτιμήσει ορθά το ρόλο της Τουρκίας στο ζή-
τημα αυτό. Και τούτο διότι η ελληνική κυβέρνηση θεωρούσε ότι η παρέμβασή 
της οφειλόταν μόνο στην υποδαύλιση της Βρετανίας, τη στιγμή που η Άγκυρα 
είχε καταστήσει σαφές το ενδιαφέρον της για οποιαδήποτε τροποποίηση ως 
προς το εδαφικό καθεστώς του νησιού.35 Μάλιστα, η κυβέρνηση Menderes 
δεν δίστασε να εφιστήσει, με επίσημο διάβημά της, την προσοχή της Αθήνας 
στον κίνδυνο που ενείχε για τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών η έγερση του 
Κυπριακού στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, προσδοκώντας ότι η πρωτο-
βουλία αυτή δεν θα έπεφτε στο κενό.36 

Ο Γάλλος πρέσβυς στην Άγκυρα εκτιμούσε ότι η κυβέρνηση Menderes 
ήταν εξίσου ευάλωτη με την Αθήνα στις πιέσεις του Τύπου και της κοινής 
γνώμης. Και τούτο διότι, παρά τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις της για επίδειξη 
μετριοπάθειας, δεν μπορούσε να αγνοήσει τα αισθήματα του τουρκικού λαού 
στο Κυπριακό, καθώς μία τέτοια στάση θα εκλαμβανόταν, αν όχι ως προ-
δοσία, τουλάχιστον ως αδυναμία. Υπό το πρίσμα αυτό, ακολουθώντας τη συλ-
λογιστική του προκατόχου του, σύμφωνα με την οποία το Κυπριακό επρό-
κειτο να εξελιχθεί σε μία αμιγώς ελληνοτουρκική διένεξη, εμφανιζόταν έ-
ντονα προβληματισμένος για τους καρπούς που θα μπορούσε να αποφέρει μία 
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συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών αναφορικά με την Κύπρο, τη στιγμή που η 
κοινή γνώμη τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία αμφισβητούσε ε-
μπράκτως το οικοδόμημα της ελληνοτουρκικής φιλίας.37 

Η εκτίμηση του Γάλλου διπλωμάτη δεν ήταν διόλου παρακινδυνευμένη. 
Ανήσυχος για το εύρος των επιθέσεων που εξαπέλυε, ολοένα και συχνότερα, 
σύσσωμος ο τουρκικός Τύπος εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθιστώ-
ντας την υπεύθυνη για τη «μεγαλομανία» των Ελλήνων, δεν έκρυβε στις εκθέ-
σεις του προς το Quai d’Orsay το φόβο του για το μέλλον τόσο του Οικουμε-
νικού Πατριαρχείου όσο και της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία, το 
οποίο θεωρούσε ιδιαιτέρως επισφαλές.38 Το ψήφισμα που εξέδωσε η Επι-
τροπή για την Υπεράσπιση της Κύπρου, στο στόχαστρο της οποίας τέθηκε όχι 
μόνο ο Οικουμενικός Πατριάρχης αλλά και το σύνολο των Ελλήνων της Κων-
σταντινούπολης, αποδείκνυε πόσο εύκολα θα μπορούσε να αναζωπυρωθεί το 
τουρκικό μένος εναντίον τους. Στο πλαίσιο τούτης της συλλογιστικής, ασκού-
σε δριμύτατη κριτική στους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης, την οποία 
κατηγορούσε ευθέως για αφροσύνη και έλλειψη πολιτικής σύνεσης. Και του-
το διότι επιχειρούσε εσφαλμένα να εμπλέξει την ελληνική μειονότητα στην 
πολιτική διαμάχη της με την Άγκυρα, επί του ζητήματος της Κύπρου, αδια-
φορώντας επιδεικτικά για την άκρως ευάλωτη θέση της, γεγονός που δεν είχε 
διαφύγει ούτε της προσοχής του Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα.39 

3. Η πορεία προς την προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη 

Όμως η Αθήνα, έχοντας παρασυρθεί στη δίνη του Κυπριακού, δεν ήταν σε 
θέση ν’ αποτιμήσει με τη δέουσα ψυχραιμία όλες αυτές τις παραμέτρους. 
Προβάλλοντας επισήμως ως άλλοθι την ασφυκτική πίεση που δεχόταν από 
την κοινή γνώμη της χώρας, την οποία καμία δημοκρατική κυβέρνηση που 
σεβόταν τον εαυτό της δεν μπορούσε να παραγνωρίσει σε ένα ζήτημα που 
άπτονταν της εθνικής ευαισθησίας των Ελλήνων, όπως η ίδια υπογράμμιζε σε 
εμπιστευτικό υπόμνημά της που κατατέθηκε τον Μάιο του 1954 προς το Quai 
d’Orsay, αποφάσισε να προχωρήσει, στις 22 Αυγούστου 1954, στη διεθνο-
ποίηση του Κυπριακού, αξιώνοντας την εφαρμογή της αρχής της Αυτοδιά-
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θεσης των Λαών στην Κύπρο.40 Ο κίνδυνος που διέτρεχε μετά την ανάληψη 
της πρωτοβουλίας αυτής είχε εγκαίρως επισημανθεί από τον Έλληνα πρέσβυ 
στο Λονδίνο, ο οποίος είχε προειδοποιήσει επανειλημμένως την κυβέρνησή 
του ως προς το θέμα αυτό. Εντούτοις, ο Β. Μόστρας εκμυστηρεύτηκε στον 
Γάλλο ομόλογό του ότι, στο σημείο που είχε αφήσει ο στρατάρχης Παπάγος 
να εξελιχθεί η κατάσταση, η προσφυγή της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμέ-
νων Εθνών καθίστατο πλέον αναπόφευκτη.41 

Ο ρόλος που διαδραμάτισε στη λήψη της απόφασης του Έλληνα πρωθυ-
πουργού η πολυθρύλητη συνάντησή του με τον Anthony Eden, τον Σεπτέμ-
βριο του 1953 στην Αθήνα, υπήρξε αναμφίβολα καθοριστικός. Το ιταμό ύφος 
του επικεφαλής του Foreign Office, η τακτική του οποίου συχνά εξόργιζε τους 
συνομιλητές του, άσκησε καταλυτική επίδραση στην εύθραυστη ψυχολογία 
του Αλέξανδρου Παπάγου, ο οποίος αισθάνθηκε βαθύτατα προσβεβλημένος. 
O Γάλλος πρέσβυς στην Αθήνα αποδεχόταν την ερμηνεία αυτή, επισημαί-
νοντας σε έκθεσή του προς τον πολιτικό του προϊστάμενο ότι «η ειρωνεία δεν 
εκτιμήθηκε ποτέ στην Ελλάδα, ιδιαίτερα όταν επρόκειτο για εθνικές διεκδι-
κήσεις».42 

Εντούτοις, φαίνεται να διαφωνούσε με την εξέχουσα βαρύτητα που αποδι-
δόταν στη συνάντηση αυτή, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του Έλληνα 
πρωθυπουργού να προχωρήσει στη διεθνοποίηση του Κυπριακού εξυπηρε-
τούσε άλλες πολιτικές σκοπιμότητες. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γάλλος διπλωμάτης 
του απέδιδε εν πρώτοις το κίνητρο της πολιτικής φιλοδοξίας, θεωρώντας ότι 
έθελγε έντονα τον στρατιώτη Παπάγο η ιδέα να προσθέσει στους βαρυσή-
μαντους τίτλους του και εκείνον του ελευθερωτή της Κύπρου.43 Αν και η 
σημασία της παραμέτρου αυτής δεν θα έπρεπε διόλου να υποτιμηθεί, πίσω 
από την πρωτοβουλία του στρατάρχη διέβλεπε, ταυτόχρονα, μία κίνηση τα-
κτικής στο πεδίο της εσωτερικής πολιτικής, καταλογίζοντάς του πολιτική 
υστεροβουλία. Και τούτο διότι χρησιμοποιούσε το Κυπριακό και τον παρο-
ξυσμό που επικρατούσε στην ελληνική κοινή γνώμη ως προς το ζήτημα αυτό 
προκειμένου να υπερκεράσει τις έριδες που είχαν αρχίσει να εκδηλώνονται 
στο εσωτερικό του Ελληνικού Συναγερμού. Στηλιτεύοντας με το γνώριμο δη-
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κτικό του ύφος τις ενέργειες του Έλληνα πρωθυπουργού, ο επικεφαλής της 
γαλλικής πρεσβείας στην Αθήνα υπογράμμιζε ότι «ο σπόρος της ηλιθιότητας 
δεν είναι ποτέ αθώος και χωρίς κινδύνους. Η κυβέρνηση Παπάγου, κατα-
τρυχόμενη από εσωτερικές δυσκολίες, είναι λάθος να τον αναπαράγει» (sic).44 

Οι ισχυρισμοί του Γάλλου διπλωμάτη φαινόταν να ενισχύονται από τη 
δημόσια παραδοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων της ελληνικής κυβέρνησης 
ότι η Αθήνα δεν έτρεφε υψηλές προσδοκίες από την προσφυγή της στον Ορ-
γανισμό Ηνωμένων Εθνών, ευελπιστώντας μόνο σε ένα πλατωνικό ψήφισμα 
που θα καλούσε την Ελλάδα και τη Βρετανία σε διάλογο, αναγκάζοντάς την 
να υπαναχωρήσει από την αδιάλλακτη στάση της.45 Προς το συμπέρασμα 
αυτό κατέτεινε, άλλωστε, και η έκκληση που απηύθυνε η κυβέρνηση Παπά-
γου προς τους συμμάχους της προκειμένου ν’ αναλάβουν πρωτοβουλία διαμε-
σολάβησης προς το Λονδίνο, ούτως ώστε να προσέλθει, έως την καταληκτική 
ημερομηνία της 22ας Αυγούστου, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων απο-
τρέποντας την ύστατη στιγμή την έγερση του Κυπριακού στον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών.46 

Συνεκτιμώντας τα δεδομένα αυτά, δεν έκρυβε την ανησυχία του για την 
κρίσιμη τροπή, που θα μπορούσε να προσλάβει το Κυπριακό, καθώς πλησίαζε 
η ημερομηνία εγγραφής του στην ημερήσια διάταξη της 9ης Γενικής Συνέ-
λευσης των Ηνωμένων Εθνών. Και τούτο διότι ούτε η παράδοση των στενών 
δεσμών φιλίας που συνέδεαν την Ελλάδα με τη Βρετανία ούτε οι κοινοί τους 
αγώνες κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου μπορούσαν ν’ αποσο-
βήσουν την κορύφωση της έντασης, αφού το κίνημα της Ένωσης είχε προσλά-
βει πλέον τέτοιο εύρος, που ήταν σχεδόν αδύνατο ν’ ανασχεθεί.47 

Οι επιδεικτικές δηλώσεις αδιαλλαξίας, στις οποίες επιδίδονταν, αφρόνως, 
αξιωματούχοι της βρετανικής κυβέρνησης σε όλο αυτό το διάστημα, είχαν 
αναμφίβολα συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή. Παράλληλα, όμως, ο Γάλ-
λος διπλωμάτης εκτιμούσε ότι καταλυτικό ρόλο στην όξυνση του Κυπριακού 
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διαδραμάτισε και η τοποθέτηση του Αλέξη Κύρου, πρωτοστάτη της εξέγερ-
σης του 1931, στη θέση του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Και τούτο διότι, αντιβαίνοντας στη μετριοπαθή στάση που είθιστο να επι-
δεικνύει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάλογες περιστάσεις, εισηγήθηκε την 
υιοθέτηση μιας άκρως επιθετικής πολιτικής ως προς το ζήτημα της Κύπρου, 
επιτρέποντας στον εαυτό του να παρασυρθεί από τα προσωπικά του αισθή-
ματα πικρίας. Ο Γάλλος πρέσβυς στην Αθήνα δεν έκρυβε την απογοήτευσή 
του ως προς το σημείο αυτό, παρατηρώντας ότι άτομα που στερούνταν της α-
παιτούμενης ψυχραιμίας είχαν καταλάβει καίριες θέσεις, σε μία κρίσιμη στιγ-
μή, που η έξαψη της ελληνικής κοινής γνώμης είχε πλέον προσλάβει ανησυ-
χητικές διαστάσεις.48 

Σε αντίθεση με τη γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα, η βρετανική πλευρά είχε 
εμφανώς υποτιμήσει το μέγεθος της απειλής που συνιστούσε το Κυπριακό για 
την πορεία των ελληνοβρετανικών σχέσεων. Πράγματι, η κυβέρνηση του 
Λονδίνου, η οποία εμφανιζόταν σίγουρη για την υποστήριξη της Ουάσιγκτον, 
αντιμετώπιζε την άνοιξη του 1954 με παροιμιώδη ψυχραιμία το ενδεχόμενο 
μίας ελληνικής προσφυγής στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ενδεικτική 
του κλίματος αυτού ήταν η πεποίθηση του γενικού γραμματέα του Foreign 
Office, Sir Ivone Kirkpatrick, ότι «εάν η Ελλάδα προσέφευγε στον ΟΗΕ ως 
προς το ζήτημα της Κύπρου, θα έσπαγε τα μούτρα της» (sic).49 

Μολαταύτα, τούτη η εκπεφρασμένη βεβαιότητα, χαρακτηριστικό δείγμα 
της βρετανικής αλαζονείας, επρόκειτο σύντομα να μετατραπεί σε έκδηλη 
ανησυχία. Ο εκπρόσωπος της Γαλλίας στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη 
αποκάλυπτε σε έκθεσή του προς το Quai d’Orsay ότι η βρετανική αντιπροσω-
πεία δεν έκρυβε τον έντονο προβληματισμό της για την τροπή που θα μπο-
ρούσε να προσλάβει η συζήτηση επί του Κυπριακού στη Γενική Συνέλευση 
του διεθνούς οργανισμού, καθώς θεωρούνταν πλέον βέβαιο ότι η Αθήνα δεν 
μπορούσε να υπαναχωρήσει από τη διακηρυγμένη θέση της. Ιδιαιτέρως φαι-
νόταν να την απασχολεί η στάση που θα τηρούσε επί του θέματος η αμερι-
κανική αντιπροσωπεία. Και τούτο διότι, παρά τις επαφές που είχε τόσο με 
υψηλόβαθμους αξιωματούχους του State Department όσο και με τον John 
Foster Dulles αυτοπροσώπως, δεν είχε πεισθεί ότι η κυβέρνηση των Ηνωμέ-
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νων Πολιτείων θα τασσόταν εναντίον της εγγραφής του Κυπριακού στην 
ημερήσια διάταξη της 9ης Γενικής Συνέλευσης.50 

Σε μία προσπάθεια να εξασφαλίσει την αμερικανική υποστήριξη, η κυβέρ-
νηση του Λονδίνου, με επίσημο διάβημά της προς την Ουάσιγκτον, αξίωνε 
την αποχή της αμερικανικής αντιπροσωπείας κατά την επικείμενη συζήτηση 
για την εγγραφή του Κυπριακού. Ωστόσο, η αντίδραση του State Department 
δεν ήταν διόλου ενθαρρυντική, μολονότι αρνητική απάντηση ως προς την 
πιθανότητα στήριξης του αιτήματός της είχε δώσει αντιστοίχως και στην 
Αθήνα.51 Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, μη θέλοντας να δυσαρεστήσει αμφοτέρους, 
φαινόταν να προσανατολίζεται προς τη λύση της αποχής, πρόθεση που με 
επίσημο υπόμνημά της γνωστοποίησε προς το Quai d’Orsay λίγο πριν την 
κρίσιμη ψηφοφορία της 24ης Σεπτεμβρίου 1954.52 Αν και δεν έκρυβε την απο-
γοήτευσή της για την τροπή που είχε λάβει το ζήτημα της Κύπρου, η Ουά-
σιγκτον δεν παραιτούνταν από την προσπάθεια εξεύρεσης συμβιβαστικής 
λύσης, ευελπιστώντας ότι το σχέδιο περί παραχώρησης εσωτερικής αυτονο-
μίας στο νησί είχε σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας, άποψη που δεν συμ-
μεριζόταν διόλου η γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα.53 

Το ενδεχόμενο της αποχής κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για την 
εγγραφή του Κυπριακού στην ημερήσια διάταξη της 9ης Γενικής Συνέλευσης 
των Ηνωμένων Εθνών δεν απέκλειε, το καλοκαίρι του 1954, ούτε η Διεύ-
θυνση του Τμήματος Νοτίου Ευρώπης του Quai d’Orsay, θεωρώντας δέον να 
συμβουλευτεί ως προς το ζήτημα αυτό την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πο-
λιτειών. Και τούτο διότι, εάν εκείνη αποφάσιζε να υιοθετήσει τη στάση της 
αποχής, τότε θα ήταν πιο εύκολο να αιτιολογήσει το Παρίσι τη θέση του ένα-
ντι του Λονδίνου. Άλλωστε, τη δέουσα κατανόηση ως προς την επιλογή αυτή 
αναμενόταν ότι θα επιδείκνυε και η Αθήνα, η οποία είχε αποφασίσει ν’ από-
σχει στο παρελθόν από τις ψηφοφορίες που διεξήχθησαν για τα ζητήματα του 
Μαρόκου και της Τυνησίας, προτάσσοντας αφενός το συμφέρον της ελλη-
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νικής παροικίας στην Αίγυπτο και αφετέρου το ζήτημα της Κύπρου.54 Εν-
τούτοις, αυτό το συμπέρασμα ήταν άκρως επισφαλές. Και τούτο διότι οι ιθύ-
νοντες της γαλλικής διπλωματίας φαινόταν να λησμονούν ότι το Παρίσι όχι 
μόνο δεν είχε επιδείξει την ανοχή που τώρα απαιτούσε από την Αθήνα, αλλά, 
αντίθετα, της είχε ασκήσει ασφυκτικές πιέσεις, ώστε ν’ αναθεωρήσει τη στα-
ση της χρησιμοποιώντας απροκάλυπτα ως απειλή το ζήτημα της Κύπρου.55 

Οι εκτιμήσεις αυτές, που μάλλον ως ευσεβείς πόθοι θα μπορούσαν να θεω-
ρηθούν τη δεδομένη χρονική στιγμή παρά ως εύλογες διαπιστώσεις, απηχού-
σαν τους προβληματισμούς που ταλάνιζαν το Quai d’Orsay. Πράγματι, η 
αμετάκλητη απόφαση της Αθήνας να προχωρήσει τον Αύγουστο του 1954 
στη διεθνοποίηση του Κυπριακού είχε φέρει σε ιδιαιτέρως δύσκολη θέση τη 
γαλλική κυβέρνηση. Και τούτο διότι, εάν το Παρίσι τασσόταν υπέρ της διατή-
ρησης του εδαφικού καθεστώτος της Κύπρου, στάση απολύτως δικαιολο-
γημένη βάσει των συμμαχικών δεσμών που το συνέδεαν πρωτίστως με το 
Λονδίνο και δευτερευόντως με την Άγκυρα, ήταν απολύτως βέβαιο ότι θα 
έθετε σε σοβαρό κίνδυνο την κυρίαρχη θέση που κατείχε η Γαλλία στην Ελλά-
δα στον τομέα του πολιτισμού, καθιστώντας δύσκολη τη διαπραγμάτευση, 
που ήταν ήδη σε εξέλιξη, για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στα 
ελληνικά σχολεία. Επιπλέον, εικαζόταν ότι δεν θα έμενε ανέπαφη ούτε η 
εξαγωγική δραστηριότητα των γαλλικών βιομηχανιών, η οποία θα εκτίθετο 
εφεξής στην εχθρική διάθεση της ελληνικής κοινής γνώμης.56 

Εντούτοις, η διχοστασία που επικρατούσε στους κόλπους του Quai 
d’Orsay, έμελλε σύντομα να αρθεί. Σε σημείωμά της προς το Secrétariat des 
Conférences τον Αύγουστο του 1954, η Διεύθυνση του Τμήματος Νοτίου Ευ-
ρώπης υπογράμμιζε ότι αφενός η γαλλοβρετανική συνεννόηση και αφετέρου 
η ανεπιφύλακτη στήριξη που είχε προσφέρει στο παρελθόν η Βρετανία ως 
προς τις γαλλικές θέσεις, κατά τη συζήτηση των θεμάτων της Βορείου 
Αφρικής στα Ηνωμένη Έθνη, θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη, καθορί-
ζοντας τη στάση της γαλλικής αντιπροσωπείας στον διεθνή οργανισμό.57 
Πιθανώς, στη λήψη της απόφασης αυτής ίσως να συνετέλεσε και το γεγονός 
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ότι έως τις αρχές Αυγούστου δεν είχε υποβληθεί στο Παρίσι κανένα επίσημο 
αίτημα από την κυβέρνηση Παπάγου που ν’ αξίωνε τη γαλλική υποστήριξη 
στο Κυπριακό.58 

Στην κίνηση αυτή προέβη εν τέλει η Αθήνα προς τα τέλη του καλοκαιριού 
του 1954, αξιώνοντας, με επίσημο υπόμνημα που υπέβαλε η ελληνική Πρε-
σβεία στο Παρίσι, την αποχή της γαλλικής αντιπροσωπείας από τη διαδικασία 
εγγραφής του Κυπριακού στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ, προκαλώντας μεγάλη αμηχανία στους κόλπους του Quai d’Orsay.59 
Εντείνοντας τις πιέσεις της ελληνικής πλευράς προς τη γαλλική κυβέρνηση, 
ο Αλέξης Κύρου, γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, διαμή-
νυσε χωρίς περιστροφές προς τον Γάλλο πρέσβυ ότι, αν και η Αθήνα κατα-
νοούσε τη δύσκολη θέση στην οποία βρισκόταν το Παρίσι αναφορικά με το 
ζήτημα της Κύπρου, θα έπρεπε να ήταν έτοιμο ν’ αντιμετωπίσει τις συνέπειες 
μιας αρνητικής ψήφου στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι μία τέτοια ενέργεια θα 
προκαλούσε μεγάλη απογοήτευση στον ελληνικό λαό.60 

Το ήδη τεταμένο κλίμα που επικρατούσε στις σχέσεις των δύο χωρών 
επρόκειτο να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο από μία παρεξήγηση που λίγο 
έλειψε να εξελιχθεί σε διπλωματικό επεισόδιο, απόρροια της εσφαλμένης 
συνεννόησης μεταξύ της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη και του 
Υπουργείου Εξωτερικών. Σε τηλεγράφημά του από την έδρα του διεθνούς 
οργανισμού, ο Στέφανος Στεφανόπουλος εφιστούσε την προσοχή της Αθήνας 
διότι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αναμενόταν να υποβληθεί από τη 
γαλλική αντιπροσωπεία πρόταση περί αναβολής της συζήτησης του Κυπρι-
ακού στη Γενική Συνέλευση του επόμενου έτους. Η είδηση αυτή προκάλεσε 
την οξύτατη αντίδραση του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, ο οποίος έθεσε τη 
Γαλλία προ των ευθυνών της, υπογραμμίζοντας στον επικεφαλής της γαλλι-
κής πρεσβείας στην Αθήνα ότι μία τέτοια ενέργεια θα πυροδοτούσε την αγα-
νάκτηση της ελληνικής κοινής γνώμης, επιφέροντας καίριο πλήγμα στις εύ-
θραυστες ελληνογαλλικές σχέσεις. Ο εκπρόσωπος της γαλλικής αντιπροσω-
πείας στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών διαμαρτυρήθηκε έντονα για το προ-
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σβλητικό ύφος του Έλληνα υπουργού Εθνικής Αμύνης, θεωρώντας ως απο-
κύημα και μόνο της φαντασίας μία τέτοια πληροφορία.61 

Μολαταύτα, η διευθέτηση της παρεξήγησης αυτής δεν αναιρούσε την 
έντονη δυσφορία που προκάλεσε στην Αθήνα η αρνητική ψήφος της Γαλλίας 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την εγγραφή του Κυπριακού στην ημε-
ρήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Διερμηνεύοντας τα συναι-
σθήματα της ελληνικής κοινής γνώμης, ο Στέφανος Στεφανόπουλος διατύπω-
σε στον Γάλλο πρέσβυ το έκδηλο παράπονο της κυβέρνησής του για τη στάση 
της γαλλικής αντιπροσωπείας. Σε ακόμη πιο οξύ ύφος ήταν η παρέμβαση του 
επικεφαλής της Διεύθυνσης Δυτικής Ευρώπης του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Ο Γ. Κούστας τόνισε στο σύμβουλο της γαλλικής πρεσβείας στην ελληνική 
πρωτεύουσα ότι το Παρίσι είχε σιωπηρά εξαπατήσει με τη στάση του την κυ-
βέρνηση Παπάγου, ενέργεια τις συνέπειες της οποίας θα έπρεπε να ήταν πλέ-
ον έτοιμο να επωμιστεί. Η επίθεση αυτή, διόλου προσήκουσα για ένα διπλω-
μάτη, μπορούσε να προϊδεάσει το Παρίσι για τη στάση που θα τηρούσε εφε-
ξής ο Αλέξης Κύρου, αρμόδιος επί των ζητημάτων που άπτονταν των γαλλι-
κών συμφερόντων.62 

Οι επιθέσεις αυτές, οι οποίες προκάλεσαν έκδηλη αμηχανία στους αξιωμα-
τούχους της γαλλικής πρεσβείας, ερμηνεύθηκαν εν πολλοίς ως απόρροια του 
αισθήματος πικρίας που δοκίμασε η Αθήνα μετά την ψηφοφορία στον ΟΗΕ, 
χωρίς να απηχούν τις πραγματικές προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Μο-
λονότι το ελληνικό αίτημα υπέρ της εγγραφής του Κυπριακού στην ημερήσια 
διάταξη της Γενικής Συνέλευσης είχε υιοθετηθεί, η κυβέρνηση Παπάγου δεν 
έτρεφε υψηλές προσδοκίες για την εξέλιξη της συζήτησης στα Ηνωμένα Έ-
θνη. Ενδεικτικές ήταν ως προς το σημείο αυτό οι δηλώσεις του υπουργού 
Εξωτερικών, μέσω των οποίων καλούσε τον ελληνικό λαό να μην προσδοκά 
άμεση και οριστική διευθέτηση του ζητήματος της Κύπρου.63 

Την άποψη αυτή συμμεριζόταν απόλυτα και ο επικεφαλής της μόνιμης 
αντιπροσωπείας της Γαλλίας στα Ηνωμένα Έθνη. Και τούτο διότι οι διαφω-
νίες που εκδηλώθηκαν κατά την ψηφοφορία για την εγγραφή του Κυπριακού 
αποδείκνυαν ότι δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία 
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για την υιοθέτηση ενός ψηφίσματος. Άλλωστε, πολλοί από τους εκπροσώπους 
των χωρών που είχαν ταχθεί υπέρ της εγγραφής του στην ημερήσια διάταξη 
έσπευσαν να δηλώσουν ότι η θετική τους ψήφος δεν προδίκαζε τη στάση των 
κυβερνήσεών τους ως προς την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης να α-
σχοληθεί περαιτέρω με την ουσία του ζητήματος. Υπό το πρίσμα αυτό, κατέ-
ληγε στο συμπέρασμα ότι, εάν οι Βρετανοί προέβαιναν στους απαραίτητους 
ελιγμούς υιοθετώντας παρόμοια στάση με εκείνη της Γαλλίας επί των ζητη-
μάτων της Βορείου Αφρικής, τότε η συζήτηση στα Ηνωμένα Έθνη θα έληγε 
υπέρ των θέσεων της κυβέρνησης του Λονδίνου. Εντούτοις, θα επρόκειτο, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, για μία πύρρειο νίκη, καθώς το χάσμα που 
είχε δημιουργηθεί μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών θα ήταν δύσκολο εφεξής 
να γεφυρωθεί.64 

Πράγματι, τα μηνύματα που ερχόντουσαν από τις πρεσβείες της Γαλλίας 
προς το Quai d’Orsay δεν ήταν διόλου ενθαρρυντικά. Μετά την ψηφοφορία 
στον ΟΗΕ, ο Γάλλος πρέσβυς στην Αθήνα επισήμαινε την εμφάνιση ενός επι-
κίνδυνου φαινομένου, που επρόκειτο ν’ αποτελέσει στο μέλλον σταθερό ση-
μείο αναφοράς στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας, την εκδήλωση ενός έντο-
νου αντιαμερικανισμού μέσα στους κόλπους της χώρας.65 Παράλληλα, όμως, 
σε αναβρασμό βρισκόταν, σύμφωνα με τη γαλλική πρεσβεία στο Λονδίνο, και 
η κοινή γνώμη στη Βρετανία. Και τούτο διότι, παρά την πρόσκαιρη ικανο-
ποίηση που της προκάλεσε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 17 Δε-
κεμβρίου 1954 να μην ασχοληθεί περαιτέρω με το ζήτημα της Κύπρου, αφού 
δεν διαφαινόταν η πιθανότητα εξεύρεσης μιας λύσης επ’ αυτού, τα βίαια 
επεισόδια που εκδηλώθηκαν στη Μεγαλόνησο αμέσως μετά την υιοθέτησή 
της πυροδότησαν εκ νέου έντονες αντεγκλήσεις ως προς το χειρισμό του Κυ-
πριακού τόσο στα αρμόδια κοινοβουλευτικά όργανα όσο και στον βρετανικό 
Τύπο.66 

Μεγαλύτερο έλεγχο επί της καταστάσεως φαινόταν να διατηρεί η κυβέρ-
νηση Menderes, η οποία είχε κατορθώσει ως ένα βαθμό να συγκρατήσει τις 
ανθελληνικές εκδηλώσεις, στις οποίες επιδίδονταν τόσο ο Τύπος όσο και η 
κοινή γνώμη της χώρας. Εντούτοις, ο επικεφαλής της γαλλικής πρεσβείας 
στην τουρκική πρωτεύουσα, αμφισβητώντας ευθέως τα κίνητρα της Άγκυρας, 
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σημείωνε εύστοχα ότι δίχως να διακυβεύονται ουσιαστικά τα πραγματικά της 
συμφέροντα, μπορούσε εύσχημα να θυσιάσει την εθνικιστική φρενίτιδα για 
το Κυπριακό προς όφελος της ελληνοτουρκικής φιλίας, όντας βέβαιη για την 
απόρριψη του ελληνικού αιτήματος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.67 

Υπό το πρίσμα αυτό, η προσπάθεια που αναλήφθηκε, με εκατέρωθεν δη-
λώσεις, για την εκτόνωση της έντασης που σοβούσε στις σχέσεις των δύο 
χωρών δεν έπεισε διόλου τον Γάλλο πρέσβυ, ο οποίος θεωρούσε ότι η ελλη-
νοτουρκική φιλία είχε επίπλαστο χαρακτήρα. Η Άγκυρα, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις του, ανέμενε εφεξής σαφείς κινήσεις επίδειξης μετριοπάθειας από 
την Αθήνα, αφού δεν ήταν πλέον διατεθειμένη να επιφορτιστεί μόνη της το 
βάρος της διατήρησής της. Επανερχόμενος στις αρχικές του εκτιμήσεις, ήταν 
απόλυτα πεπεισμένος ότι το Κυπριακό είχε αναδείξει με τον πλέον κατηγο-
ρηματικό τρόπο τον άκρως επισφαλή χαρακτήρα των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων, δεδομένου ότι οι περιώνυμοι δεσμοί φιλίας που είχαν σφυρηλατηθεί 
μεταξύ των δύο χωρών δεν ανταποκρίνονταν στο πραγματικό αίσθημα της 
κοινής γνώμης ούτε στην Ελλάδα, αλλά ούτε και στην Τουρκία. Έχοντας 
υπαγορευθεί από πολιτικές σκοπιμότητες, το οικοδόμημα της ελληνοτουρκι-
κής φιλίας μπορούσε πολύ εύκολα να διασαλευτεί, αφού οποιαδήποτε αφορ-
μή αρκούσε για να αναζωπυρώσει την εχθρότητα μεταξύ των δύο λαών.68 

Τα συμπεράσματα στα οποία έτειναν οι πρέσβεις της Γαλλίας επιβεβαιώ-
νονταν και από τις εκτιμήσεις του επικεφαλής της γαλλικής αντιπροσωπείας 
στα Ηνωμένα Έθνη. Έχοντας παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τις συζητή-
σεις που διεξήχθησαν κατά τη διαδικασία εγγραφής του Κυπριακού στην ημε-
ρήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, επισήμανε ότι όχι μόνο δεν συντέ-
λεσαν στη διευθέτηση του ζητήματος, αλλά απεναντίας έφεραν σε οξύτατη 
αντιπαράθεση την Ελλάδα, η οποία αποξενώθηκε από τους παραδοσιακούς 
της εταίρους, με τη Βρετανία, θέτοντας παράλληλα σε δοκιμασία τη βαλκα-
νική συμμαχία. Συνεκτιμώντας τα δεδομένα αυτά, ο Γάλλος αξιωματούχος 
κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η επιλογή της διεθνοποίησης του Κυπριακού 
τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν ήταν λελογισμένη ενέργεια και από αυτήν 
εξήλθαν ζημιωμένα όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και περισσότερο όλων ο Οργα-
νισμός Ηνωμένων Εθνών.69 
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Συμπεράσματα 

Η απόφαση της Γαλλίας να ταχθεί υπέρ της προάσπισης των βρετανικών 
θέσεων κατά τη διαδικασία έγερσης του Κυπριακού στον Οργανισμό Ηνωμέ-
νων Εθνών ήταν μία καθαρά πολιτική επιλογή, που υπαγορεύτηκε από τις 
σκοπιμότητες της εποχής. Μολαταύτα, οι Γάλλοι διπλωμάτες δεν δίστασαν ν’ 
ασκήσουν οξύτατη κριτική στην αδιαλλαξία που επέδειξε η κυβέρνηση του 
Λονδίνου, επισημαίνοντας τον καθοριστικό της ρόλο στο αδιέξοδο που ση-
μειώθηκε στο Κυπριακό, καταδεικνύοντας ταυτόχρονα την υστεροβουλία που 
υπέκρυπταν, εκ μέρους της Άγκυρας, οι ενέργειές της περί επίδειξης μετριο-
πάθειας. 

Όμως, κατά κύριο λόγο μέσω των εκθέσεών τους προς το Υπουργείο Εξω-
τερικών της Γαλλίας στοιχειοθέτησαν την ολότελα εσφαλμένη πεποίθηση της 
Αθήνας ότι, παραβλέποντας τους κανόνες λειτουργίας του διεθνούς συστήμα-
τος της εποχής, θα μπορούσε να επιτύχει την Ένωση με την Κύπρο προτάσσο-
ντας αποκλειστικά και μόνο τον δίκαιο χαρακτήρα του αιτήματός της. Η 
γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα άσκησε δριμύτατη κριτική στους χειρισμούς 
των ελληνικών κυβερνήσεων στο Κυπριακό, στηλιτεύοντας τις δομικές αδυ-
ναμίες που χαρακτήριζαν την πολιτική ζωή της χώρας. Παρά το έντονα επι-
κριτικό και ενίοτε δηκτικό ύφος των παρατηρήσεών τους, οι επισημάνσεις 
των Γάλλων διπλωματών δεν ήταν άδικες. Ακόμα κι αν σημειώνονται ενστά-
σεις προς ορισμένες κρίσεις τους, όπως ως προς το ρόλο που διαδραμάτισε η 
Ορθόδοξη Εκκλησία στη χειραγώγηση της κοινής γνώμης, τούτες αποτύ-
πωναν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη διάσταση αντιλήψεων που 
χώριζε την Αθήνα από τους δυτικούς της εταίρους. Αυτή ήταν μία αναπό-
δραστη πραγματικότητα, που η ελληνική πλευρά δύσκολα μπορούσε να πα-
ραβλέψει, εάν ήθελε να επιτύχει την ευόδωση των προσπαθειών της όχι μόνο 
στο ζήτημα της Κύπρου, αλλά στο σύνολο των εθνικών της θεμάτων. 
 
 
 


