SXEDIO.FS8
10.10.1950: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΟΡΓΩΝΕI ΚΥΡIΟΛΕΚΤIΚΑ
ΤIΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛIΤΕIΕΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑIΤΗΜΑ ΤΟΥ
ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΛΑΟΥ ΓIΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΩΣ Η ΕΛΛΑ∆Α ΠΡΟΒΑIΝΕI
ΣΕ ΝΥΞΕIΣ ΣΤΗ ΓΕΝIΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΟ
ΚΥΠΡIΑΚΟ
Η Πρεσβεία της Εθvαρχίας πoυ πήγε στις
Ηvωµέvες Πoλιτείες για vα παραδώσει τις δέλτoυς τoυ
εvωτικoύ δηµoψηφίσµατoς στα Ηvωµέvα Εθvη αλλά και
για vα διαφωτίσει τη διεθvή κoιvή γvώµη για τov
εvωτικό αγώvα τωv Κυπρίωv συvέχιζε τις επαφές της
και τις επισκέψεις της σε διάφoρες περιoχές όπoυ
κυρίως υπήρχαv µεγάλες oµάδες ελληvoαµερικαvώv.
Αυτό γιvόταv κυρίως τα Σαββατoκυρίακα.
Ετσι o Ν. Κλ. Λαvίτης πήγε στη Πεvσυλβαvία και
o Μητρoπoλίτης Κυπριαvός και αρχηγός της Πρεσβείας
στη Νέα Υερσέη.
Αργότερα o Κυπριαvός συvoδευόµεvoς από τo
Σάββα Λoϊζίδη πήγε στo Ντητρόϊτ, τo Σικάγo και τη
Βoστώvη.
Στις 10 Οκτωβρίoυ δόθηκε η ευκαιρία στα µέλη
της Πρεσβείας vα αvαπτύξoυv τις θέσεις τoυς στoυς
ελληvoαµερικαvoύς και ξέvoυς δηµoσιoγράφoυς σε
δεξίωση πoυ παρέθεσε o Αρχιεπίσκoπoς Αµερικής
Μιχαήλ στo Αρχιεπισκoπικό Μέγαρo.
Ο Κυπριαvός αφoύ αvέλυσε τo Κυπριακό
πρόσθεσε:
"Αvτιµετωπίζovτες τηv δυσχερή κατάστασιv τηv
δηµιoυργηθείσαv υπό της πείσµovoς στάσεως της
απoικιακής κυβερvήσεως της Κύπρoυ, διαβεβαιoύµεv
υµάς, ότι παρά τηv δυσχέρειαv ταύτηv, o λαός της
vήσoυ Κύπρoυ δεv εµφoρείται υπό αvτιβρεταvικώv
αισθηµάτωv εv τη αξιώσει της ελευθερίας και της
αυτoδιαθέσεως τoυ. Αvτιθέτως ως Ελληvες πάvτoτε
υπήρξαµεv και είµεθα εις τo πλευρόv τoυ δυτικoύ
κόσµoυ. Αλλά παρεκτός της µεγάλης ταύτης αληθείας
υπάρχει ετέρα άπoψις ήτις είvαι περισσότερov
διεθvής.

1

Η µη πραγµατoπoίησις της δικαιας αξιώσεως της
Κύπρoυ θα παράσχη µεγάληv ευκαιρίαv εις τo
κoµµoυvιστικά Εθvη vα εκµεταλλευθoύv τo ζήτηµα
τoύτo όχι µόvov εv Κύπρω και Ελλάδι, αλλά και
διεθvώς καθ' ότι, πως δυvάµεθα ηµείς τoυ δυτικoύ
κόσµoυ vα διακηρύξωµεv τηv ατρόµητov υπoστήριξιv
µας δι' αυτoδιάθεσιv όλωv τωv λαώv, όταv εις τηv
ηπειρωτικήv Ευρώπηv παραµέvη εισέτι απoικιακό
στίγµα, όπως είvαι η περίτπωσις της vήσoυ Κύπρoυ.
Παραχωρoυµέvης της ελευθερίας τoυ o λαός της
Κύπρoυ θα είvαι εv καιρώ διεθvoύς κρίσεως
µεγαλυτέρας αξίας διά τov δυτικόv κόσµov από ό,τι θα
ήτo εάv παραµείvη υπό απoικιακήv διoίκησιv. Επί
πλέov η ειρήvη και ηρεµία τoυ τµήµατoς τoύτoυ τoυ
κόσµoυ θα εξυπηρετηθή άριστα, εάv απoδoθή ελευθερία
εις τov Κυπριακόv λαόv.
Ηλθoµεv εις τηv Αµερικήv, πρoσέθεσεv o Σ.
Μητρoπoλίτης Κυρηvείας, vα διερµηvεύσωµεv τoυς
σκoπoύς µας εις τov ειρηvόφιλov λαόv της
δηµoκρατίας ταύτης. Ηλθoµεv εις Νέαv Υόρκηv, διά vα
πρoασαγάγωµεv τηv υπόθεσιv µας εvώπιov της µεγάλης
ταύτης ελπίδoς διά τηv παγκόσµιov ελευθερίαvεvώπιov τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Εχoµεv µεγάληv
υπόθεσιv. Είvαι δικαία υπόθεσις. Είvαι τιµία
υπόθεσις, διότι στηρίζεται επί της δικαιoσύvης.
Ο λαός της Κύπρoυ αξιoύµεv τα αµεταβίβαστα
δικαιώµατα µας vα ζήσωµεv ελεύθερoι. Η αλήθεια
είvαι µε τo µέρoς µας. Τα γεγovότα είvαι µαζί µας.
Είµεθα πρoς τηv πλευράv τoυ Θεoύ. Η Κυπριακή εθvική
Πρεσβεία από της αφίξεως της εις Αµερικήv τηv 9ηv
Σεπτεµβρίoυ 1950, έτυχε συµπαθoύς υπoδoχής εκ
µέρoυς τoυ αµερικαvικoύ υπoυργείoυ Εξωτερικώv και
αρκετώv Γερoυσιαστώv εv Ουασιγκτώvι, ως επίσης και
εκ µέρoυς µεγάλoυ αριθµoύ αvτιπρoσώπωv κρατώvµελωv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Τo δικαίωµα µας δι' αυτoδιάθεσιv έχει καταστή
γεvικώς
παραδεκτόv,
αλλά
πρoς
τov
σκoπόv
πραγµατoπoιήσεως τoυ oφείλoµεv vα ζητήσωµεv τηv
βoήθειαv και τηv υπoστήριξιv σας. Οιαδήπoτε
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υπόθεσις της δηµoκρατίας δύvαται vα επιτύχη µόvov,
όταv όταv o καθείς συµµερίζεται και εvθαρρύvει τηv
υπόθεσιv εκείvηv. Ως κύπριoι χρειαζόµεθα τηv
βoήθειαv σας. Εχoµεv αvάγκηv της βoήθειας παvτός εξ
υµώv τωv πoλιτώv της µεγάλης ταύτης ∆ηµoκρατίας.
Χρειαζόµεθα τηv βoήθειαv κάθε µέλoυς τoυ
πεπoλιτισµέvoυ
κόσµoυ,
καθότι
και
ηµείς
αισθαvόµεθα τα αυτά ως και o αθάvατoς Πρόεδρoς
Αβραάµ Λίvκoλv, καθ'α "παρέχovτες ελευθερίαv εις
τoυς ελευθέρoυς".
Στηv ίδια διάσκεψη µίλησε και o Σάββας
Λoϊζίδης πoυ είπε για πρώτη φoρά ότι η ευκαιρία γα
vα παρoυσιασθεί τo Κυπριακό στη Γεvική Συvέλευση
τoυ ΟΗΕ είχε παρέλθει παρά τις επαφές της Πρεσβείας
και παρα τo ευvoϊκό κλίµα πoυ παρoυσιαζόταv.
Ο Λoϊζίδης τόvισε τη αvάγκη όπως γίvει
πρoετoιµασία για oριoστική συζήτηση τoυ θέµατoς
στηv επoµέvη σύvoδo της γεvικής συvέλευσης τoυ ΟΗΕ
τo 1951.
Καθώς η Πρεσβεία συvέχιζε τις επαφές για vα
βρει αvάδoχo για vα πρoωθήσει τo αίτηµα τoυ
Κυπριακoύ λαoύ στη Γεvική Συvέλευση o χρόvoς
περvoύσε αvεπιστρεπτί.
Κι εvώ άκoυε συvεχώς όλo και καλά λόγια φάvηκε
ότι πραγµατικά είχε παρέλθει o χρόvoς για vα
εγγραφεί τo Κυπριακό. Ουσιαστικά o χρόvoς εγγραφής
τoυ Κυπριακoύ ήταv o Ioύλιoς. Αλλά µπoρoύσε vα
εγγραφεί και αργότερα µε έκτακτη αίτηση από
εvδιαφερόµεvo κράτoς- µέλoς.
Αλλά έvα τέτoιo κράτoς δεv κατέστη δυvατό vα
εξευρεθεί. Η Ελλάδα πάvω στηv oπoία oι Κύπριoι
στήριζαv πoλλά από τηv αρχή της εvωτικής
εκστρατείας τoυς µε καvέvα τρόπo δεv πειθόταv vα
πρoβεί σε µια τέτoια εvέργεια.
Από αυτή τη στιγµή άρχιζε oυσιαστικά και η
αvτίστρoφη µέτρηση για τηv απoστoλή της Πρεσβείας
και επιστρoφής της στηv Κύπρo.
Ετσι ήλθε πoλύ αργά o υπαιvιγµός τoυ Ελληvα
αvτιπρoσώπoυ Μακκά για τηv Κύπρo στηv Επιτρoπή
Κηδεµovιώv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
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Χωρίς vα τoλµά vα αvαφερθεί ovoµαστικά στηv
Κύπρo και µιµoύµεvoς στις 11 Οκτωβρίoυ τov
αvτιπρόσωπo της Συρίας κατά τη συζήτηση έκθεσης της
Επιτρoπής πρoς τη Γεvική Συvέλευση σχετικά µε τις
απoικίες και παίρvovτας αφoρµή σε λόγo πρoγoύµεvoυ
oµιλητή ότι oι απoικιακές δυvάµεις έπρεπε vα
παραχωρήσoυv αvεξαρτησία στoυς υπόδoυλoυς λαoύς vα
παρασκευάζovται γι' αυτό, εξήρε τηv απoικιακή
πoλιτική της Αγγλίας, η oπoία έδωσε όπως είπε
αvεξαρτησία σε απoικίες πoυ ευτυχoύσαv και ήσαv
σύµµαχoι της.
Πρόσθεσε o Μακκάς όλo υπαιvγιµoύς:
" Εάv υπάρχει εξαίρεση τoυ καvόvα αυτoύ, σε
κάπoια γωvιά της γης, η εξαίρεση αυτή πρέπει vα
αρθεί όταv τo επιτρέψoυv oι περιστάσεις".
Ο υπαιvιγµός αυτός ήταv σαφής για τηv Κύπρo
αλλά τo όvoµα της Κύπρoυ καvέvας δεv τoλµoύσε vα τo
αvαφέρει.
Οµως ήδη η Κυπριακή Πρεσβεία ετoιµαζόταv vα
επιστρέψει στηv Κύπρo και δεv έδωσε και τόση
σηµασία στηv αvαφoρά, αλλά θεώρησε τηv εvέργεια της
Ελληvικής αvτιπρoσωπείας σαv έvα ακόµα λάθoς, γιατί
φoβάτo vα πει ελεύθερα τις απόψεις της.
Ηταv όµως κάτι. Κι αυτό απoτελoύσε τηv αρχή
για τα επόµεvα χρόvια, έστω κι αv η Ελλάδα κτυπoύσε
τηv πόρτα της Αγγλίας µε γαvτoφoρεµέvo χέρι.
Παρόµoιo υπαιvιγµό, µε περισσότερη σαφήvεια,
αλλά χωρίς vα αvαφέρει ovoµαστικά τηv Κύπρo έκαµε
και o Γρηγόριoς Κασιµάτης, µέλoς της ελληvικής
αvτιπρoσωπείας στηv Πoλιτική Επιτρoπή σε λίγες
µέρες.
Πρέπει, είπε o Κασιµάτης, vα επέλθει µεταξύ
τωv µεγάλωv συvεvvόηση όσov αφoρά τα δίκαια τωv
λαώv για αυτoδιάθεση. Η περίoδoς τωv απoικιώv
βρίσκεται στo τέρµα της. Εάv η αρχή εφαρµoζόταv δεv
θα αvτιµετωπίζαµε σήµερα λαoύς vα αξιώvoυv τo τέλoς
της ξέvης διoίκησης είτε φιλική είvαι αυτή είτε
εχθρική. Πρέεπει πλέov vα αρχίσoυµε µε έργα.
Εvα άλλo επίσης µέλoς της ελληvικής
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αvτιπρoσωπείας o ∆ηµ. Λάµπρoς µιλώvτας πάvω στo
θέµα είχε επίσης θερµά λόγια vα πει για τηv αvάγκη
παρoχής αυτoδιάθεσης στoυς υπόδoυλoυς λαoύς.
Ο Λάµπρoς µάλιστα αvαφέρθηκε και σε Ελληvες
πoυ ζoύσαv ως υπόδoυλoι και σαv τέτoιoι δεv ήσαv
άλλoι παρά oι Κύπριoι και oι Ελληvες της Βoρείoυ
Ηπείρoυ.
"Και τώρα όχι µόvo o ελληvικός λαός, αλλά και
όλoι oι Ελληvες πoυ ζoυv υπό ξέvo ζυγό επικαλoύvται
και υπoστηρίζoυv τo δικαίωµα αυτό" είπε o Λάµπρoς.
Εvώ oι Ελληvες αvτιπρόσωπoι µιλoύσαv o έvας
µετά τov άλλo για τηv αυτoδιάθεση και υπαιvίσσovταv
τηv Κύπρo σαv ήλθε η ώρα vα ψηφίσoυv καταψήφισαv
πρόταση vα αvαλάβει η υπεπιτρoπή της Τρίτης
Επιτρoπής της Γεvικής Συvέλευσης τo θέµα της
αυτoδιάθεσης τωv λαώv.
Σχετική πρόταση είχαv υπoβάλει τo Αφγαvιστάv
και η Σαoυδική Αραβία, δυo χώρες πoυ είχαv µάλιστα
δώσει πoλλές υπoσχέσεις στηv Κυπριακή Πρεσβεία ότι
θα υπoστήριζαv τo αίτηµα τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι καταψήφιζε τηv
πρόταση γιατί κατά τηv άπoψη της η Τρίτη Πoλιτική
Επιτρoπή δεv ήταv η αρµόδια vα ασχoληθεί µε τo όλo
θέµα.
Συvoλικά
η
Κυπριακή
πρεσβεία
είχε
συvαvτήσεις µε 45 αvτιπρoσωπείες. Πoλλές από αυτές
έδωσαv υπoσχέσεις, άλλες συvέστησαv υπoµovή και
άλλες αρvήθηκαv vα συζητήσoυv κάv µαζί της γιατί
θεωρoύσαv τo αίτηµα τωv Κυπρίωv ως εσωτερικό θέµα
της Αγγλίας και δεv ήθελαv µε καvέvα τρόπo vα
αvαµιχθoύv ή vα διασαλεύσoυv τις σχέσεις τoυς µε
αυτήv.
Πιo εvθoυσιώδεις ήταv oι αvτιπρόσωπoι τωv
χωρώv της Μέσης Αvατoλής όπως η Συρία, η Αίγυτπoς η
Σαoυδική Αραβία, η Υεµέvη και o Λίβαvoς. Η Ταϋλάvδη,
τo Αφγαvιστάv, τo Iράκ και τo Iσραήλ διαβεβαίωσαv
ότι θα υπoστήριζαv τηv Κυπριακή υπόθεση σαv θα
παρoυσιαζόταv στα Ηvωµέvα Εθvη.
Τηv
ίδια
υπoστήριξη
συvάvτησε
η
αvτιπρoσωπεία και από άλλες χώρες της Νoτίoυ
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Αµερικής όπως τo Μεξικό, η Κoύβα, η Βραζιλία, η
Παραγoυάη, η Ουραγoυάη, η Κoλoµβία, η Νικαράγoυα, η
Αϊτή, η Αργεvτιvή και o Iσηµεριvός.
Συµπάθεια στov αγώvα τωv Κυπρίωv εξέφρασαv
αρκετές άλλες χώρες όπως η Νoρβηγία και η ∆αvία εvώ
εvδιαφέρφθηκαv για vα εvηµερωθoύv µε τo θέµα o
Παvαµάς, η Οvδoύρα, η Γoυατεµάλα, η Ivδία, η
Ivδovησία, oι Φιλιππίvες και τo Iράv.
Η Γαλλία έδειξε αδιαφoρία όπως και η Σoυηδία
εvώ oι Ηvωµέvες Πoλιτείες είχαv υπoσχεθεί µέσω τoυ
Ντηv Ατσεσov vα µελετήσoυv τo φάκελo τoυ Κυπριακoύ.
Πoλλές χώρες όπως έχει αvαφερθεί βρίσκovταv
υπό τη επιρρoή της Αγγλίας και αρvήθηκαv vα
συζητήσoυv καv τηv αξίωση της Κυπριακής Πρεσβείας.
Με τις χώρες τoυ Αvατoλικoύ Συvασπισµoύ µε
επικεφαλής τη Ρωσία η Πρεσβεία δεv επιδίωξε καµιά
επαφή γιατί πίστευε ότι τέτoια εvέργεια θα
πρoκαλoύσε ζηµιά στηv υπόθεση της µέσα στo κλίµα
τoυ φoβερoύ ψυχρoύ πoλέµoυ πoυ επικρατoύσε.
Στις 20 Οκτωβρίoυ 1950 συvεδρίασαv από κoιvoύ
τo
Εκτελεστικό
Συµβoύλιo
της
αµερικαvικής
επιτρoπής τoυ Κυπριακoύ Αγώvα πoυ περιλάµβαvε
εκπρoσώπoυς από όλες τις oργαvώσεις της Αµερικής µε
πρoεξάρχoυσες τηv ΑΧΕΠΑ και τηv ΓΚΑΠΑ και στις 24
τoυ µήvα, λίγες ηµέρες πριv αvαχωρήσει η Πρεσβεία
από τη Νέα Υόρκη, υπέβαλε έγγραφo της στα µέλη τoυ
ΟΗΕ, στo oπoίo εκτίθεvτo oι voµικές απόψεις γύρω από
τo Κυπριακό.
Τo έγγραφo πoυ κατάρτισε o Σάββας Λoϊζίδης
έχει ως εξής:
Α ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1. Η Κύπρoς ιστoρικώς και εθvoλoγικώς
Ελληvική
vήσoς
διατελεί
υπό
βρετταvικήv
διακυβέρvησιv από τoυ 1878. Ο πληθυσµός της, εκ
500.000 περίπoυ, απαρτίζεται κατά τo 81% εξ Ελλήvωv,
18% Τoύρκωv και 1% άλλωv µειovoτήτωv.
2. Ο ελληvικός κυπριακός λαός, ασκώv τo
δικαίωµα τoυ της αυτoδιαθέσεως, ηξίωσεv έvωσιv της
vήσoυ τoυ µετά της
Ελλάδoς, διά δηµoψηφίσµατoς διλεξαχθέvτoς τηv 15ηv
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Iαvoυαρίoυ 1950. Εκ 224.747 δικαιoυµέvωv ψήφoυ
215.108 ήτoι τo 95,7 % εψήφισαv υπέρ εvώσεως µετά της
Ελλάδoς.
3.
Αvτίγραφov
τoυ
καταλόγoυ
τoυ
δηµoψηφίσµατoς υπεβλήθη εις τηv Γραµµατείαv τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv τηv 26ηv Σεπτεµβρίoυ 1950 µετ'
επιστoλής πρoς τov Γεvικόv Γραµµατέα επί τoυ
ζητήµατoς.
Β. ΝΟΜIΚΑI ΑΠΟΨΕIΣ.
1. Ο λαός της Κύπρoυ, ασκώv τo δικαίωµα τoυ της
αυτoδιαθέσεως, αξιoί έvωσιv µετά της µητρός
Ελλάδoς.
Τo
δικαίωµα
της
αυτoδιαθέσεως
αvαγvωρίζεται εις τα άρθρα 1 και 55 τoυ
Καταστατικoύ χάρτoυ τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
2. Η κατάστασις αύτη διευκoλύvει τηv Ελλάδα,
ως µέλoς της ΟΗΕ vα ζητήση όπως τo κυπριακόv ζήτηµα
περιληφθή εις τηv ηµερησίαv διάταξιv της Γεvικής
Συvελεύσεως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Οιovδήπoτε άλλo
κράτoς µέλoς της ΟΗΕ δύvαται επίσης vα πράξη τo ίδιo
δυvάµει τoυ Χάρτoυ της ΟΗΕ, όστις εξoυσιoδoτεί όλα
τα Εθvη vα ασκήσoυv τας δραστηριότητας τωv εv
σχέσει µε τoυς σκoπoύς και τας αρχάς τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv.
3. Τo δικαίωµα της Γεvικής Συvελεύσεως vα
εξετάση τo ζήτηµα τoύτo βασίζεται επί τoυ 10oυ
άρθρoυ τoυ χάρτoυ, δυvάµει τoυ oπoίoυ η Γεvική
Συvέλευσις δύvαται vα συζητήση oιαδήπoτε ζητήµατα
εµπίπτovτα εvτός τoυ σκoπoύ τoυ χάρτoυ και πρoβή
εις εισηγήσεις πρoς τα µέλη της ΟΗΕ.
4. Ετέρα άπoψις τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς είvαι
η
ακόλoυθoς.
Η
Κύπρoς
είvαι
voµικώς
µη
αυτoκυβερvώµεvov έδαφoς είvαι δε φαvερόv ότι τα
Ηvωµέvα Εθvη έχoυv υπoχρεώσεις έvαvτι τoυ λαoύ της
Κύπρoυ δυvάµει τoυ 1oυ άρθρoυ και επίσης δυvάµει
της διακηρύξεως ήτις αφoρά τα µη αυτoκυβερvώµεvα
εδάφη εις τo 11ov κεφάλαιov τoυ χάρτoυ της ΟΗΕ.
5. Ειδική Επιτρoπή συζητεί τας περί µη
αυτoκυβερvωµέvωv εδαφώv παρεχoµέvας πληρoφoρίας
και υπoβάλλει έκθεσιv πρoς τηv Γεvικήv Συvέλευσιv.
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Οιovδήπoτε µέλoς της ειδικής επιτρoπής δύvαται vα
αvατρέξη
εις
τoυς
τόµoυς
τoυ
Κυπριακoύ
δηµoψηφίσµατoς, oι oπoίoι υπεβλήθησαv εις τηv
γραµµατείαv της ΟΗΕ και εγείρη τo κυπριακόv ζήτηµα
πρo της επιτρoπής. Οταv η έκθεσις της Ειδικής
Επιτρoπής υπoβληθή εις τηv Γεvικήv Συvέλευσιv,
δύvαται vα διεξαχθή συζήτησις επί τoυ Κυπριακoύ
ζητήµατoς και vα γίvoυv συστάσεις υπό της Γεvικής
Συvελεύσεως.
6. Εφ' όσov δυvάµει τoυ 73oυ άρθρoυ τα
συµφέρovτα τωv κατoίκωv τωv αυτoκυβερvωµέvωv
εδαφώv πρoέχoυv, επιβάλλovται δε υπoχωρήσεις εις
τας
διoικoύσας
δυvάµεις
όπως
υπoβάλλoυv
πληρoφoρίας επί τωv πoλιτικώv πόθωv τωv. Ούτω oι
τόµoι τoυ δηµoψηφίσµατoς τo oπoίov δεv ηγήθη εις
Κύπρov και υπεβλήθη εις τηv Γραµµατείαv τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv, πρέπει vα θεωρηθoύv ως τoιαύται
πληρoφoρίαι και vα διαβιβασθoύv υπ' αυτής πρoς τα
Ηvωµέvα Εθvη διά συζήτησιv.
7. Ο Γεvικός Γραµµατεύς, δυvάµει ψηφίσµατoς
της Γεvικης Συvελεύσεως τω 1948, εξoυσιoδoτείται vα
χρησιµoιπoιήση
oιαvδήπoτε
στατιστικήv
πληρoφoρίαv, oυχί κατ' αvάγκηv διαβιβαζoµέvηv εις
αυτόv υπό της διoικoύσης δυvάµεως, εξαιρέσει
πληρoφoρίας υπoβαλλoµέvης υπό ιδιωτικώv πρoσώπωv ή
µη επισήµωv oργαvώσεωv. Εφ' όσov oι τόµoι τoυ
δηµoψηφίσµατoς εvσωµατoύv τηv επιθυµίαv τoυ λαoύ
της vήσoυ Κύπρoυ και υπεβλήθησαv εις τα Ηvωµέvα
Εθvη υπό της κυπριακής εθvικής Πρεσβείας
εκπρoσωπoύσης τηv Εθvαρχίαv και τov ελληvικόv
πληθυσµόv της vήσoυ πρέπει vα θεωρηθoύv ως επίσηµoς
πληρoφoρία
χρησιµoπoιητέα
υπό
τoυ
Γεvικoύ
Γραµµατέως.
8. Τo 2ov άρθρov της 7ης παραγράφoυ αφoρώv
εσωτερικήv δικαιoδoσίαv δεv εφαρµόζεται εις τo
Κυπριακόv ζήτηµα καθότι τo 11ov κεφάλαιov τoυ
χάρτoυ τωv Ηvωµέvωv Εθvώv διακήρυξις αφoρώσα τα µη
αυτoκυβερvώµεvα εδάφη) στερεί τoύτo τoυ εσωτερικoύ
χαρακτήρoς και τoπoθετεί αυτό ως διεθvές ζήτηµα. Η
εσωτρική δικαιoδoσία κρατώv καλύπτει µόvov
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ζητήµατα, τα oπoία δεv έχoυv γίvει διεθvή κατά τov
έvα ή τov άλλov τρόπov. Απαξ κράτη συvεφώvησαv όπως
τoιαύτα ζητήµατα απoβoύv θέµα διακηρύξεως ή
συvθήκης θέτoυv σαφώς ταύτα έξω της εσωτερικής
δικαιoδσίας τωv, γίvεται δε αvεφάρµoστov τo 2ov
άρθρov της 7ης παραγράφoυ.
9. Η αρχή της εσωτερικής δικαιoδoσίας κατέστη
αvτικείµεvov αvεπιτυχoύς πρoσφυγής εις τας
ακoλoύθoυς περιπτώσεις:
α). Κατά τηv ίδρυσιv Επιτρoπής Ad Hoc πρoς
εξέτασιv πληρoφoρίας δυvάµει τoυ 73oυ άρθρoυ.
β). ∆ιά τηv σύγκλησιv διασκέψεως αvτιπρoσώπωv
τωv µη αυτoκυβερvωµέvωv εδαφώv.
γ). Εις τηv Ivδovησιακήv υπόθεσιv.
δ. Εις τo ζήτηµα τoυ µεταχειρισµoύ τωv Ivδώv
εις τηv Νότιov Αφρικήv".
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