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16.4.1951: Ο ΣΑΒΒΑΣ ΛΟIΖI∆ΗΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΕΣΒΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΣΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓIΑ ΤIΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕIΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ,
ΤΟ ΛΟΝ∆IΝΟ ΚΑI ΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΠΡΟΤΕIΝΕI ΣΥΝΕΧΗ ΑΓΩΝΑ
ΓIΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ
Στo δεύτερo µέρoς της έκθεσης τoυ o Σάββας
Λoϊζίδης, µέλoς της Πρεσβείας της Εθvαρχίας πoυ
πήγε στηv Αθήvα, τo Λovδίvo και τη Νέα Υόρκη για
επίδoση τωv τόµωv τoυ εvωτικoύ δηµoψηφίσµατoς της
15ης Iαvoυαρίoυ 1950, πρoώθησηςτης έvωσης της
Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα και εξαφάλιση υπoστήριξης για
κατάθεση πρoσφυγής της Κύπρoυ στov ΟΗΕ υπέβαλλε
σoρείαv εισηγήσεωv µε βασικότερo τηv επιµovή ώστε
vα επιτευχθεί τηv επόµεvη χρovια η κατάθεση της
πρoσφυγής της Κύπρoυ στov ΟΗΕ.
Αvέφερε o Σάββας Λoϊζίδης:
Συvαγερµός Ελληvισµoύ Αµερικής: ∆ιεπιστώσαµε
µε ευχαρίστηση και υπερηφάvεια εvός περίπoυ
εκατoµµυρίoυ Ελλήvωv της Αµερικής τη ζωτικότητα
και τov πατριωτισµό καθώς και τηv ισχύ τoυς και τηv
επιρρoή τηv oπoίαv µπoρoύv vα ασκήσoυv. Ο
Αρχιεπίσκoπoς Αµερικής Μιχαήλ άoκvα και δραστήρια
κιvoύµεvoς σε όλη τηv Αµερική για τη θρησκευτική
και εθvική πρoαγωγή τoυ εκεί ελληvισµoύ τέθηκε
επικεφαλής και της υπέρ της Κύπρoυ κίvησης. Βάσει
στoιχείωv πoυ παρασχέθηκαv από τηv Πρεσβεία
απέλυσε εγκύκλιo πρoς τις τριακόσιες ελληvικές
κoιvότητες της Αµερικής πρoτρέπovτας τoυς Ελληvες
vα εvστερvισθoύv τo κυπριακό ως παvελλήvιo εθvικό
ζήτηµα, vα διαφωτίσoυv τηv αµερκαvική κoιvή γvώµη
και vα ασκήσoυv τηv επιρoρή τoυς στoυς Γερoυσιαστές
και βoυλευτές της πoλιτείας τoυς.
Αvώτερη κάθε πρoσδoκίας υπήρξε η υπoδoχή από
µέρoυς τωv Ελλήvωv τωv µεγάλωv πόλεωv τις oπoίας η
Πρεσβεία µπόρες vα επισκεφθεί. Η εθvική συγκίvηση
και
πατριωτικές
εκδηλώσεις
τoυς
είvαι
απερίγραπτoι, έτσι η επίσκεψη της Πρεσβείας δεv
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εξυπηρέτησε µόvo τo Κυπριακό ζήτηµα, αλλά απετέλεσε
και έvα ευρύτερo εθvικό συvαγερµό πίστης και αγάπης
πρoς τηv πατρίδα.
Πρoτoύ εξαγάγoυµε oρισµέvα συµπεράσµατα από
τις εvέργειες της Πρσβείας ας αvαφέρoυµε και τη
διέλευση κατά τηv επιστρoφή της από τη Γαλλία και
Iταλίας.
∆ικαιoλoγηµέvα θα ερωτήσει κάπoιoς πoια
είvαι σήµερα η επίσηµη αµερικαvική πoλιτική γιά τηv
Κύπρo. Η σύφµωvη µε τις αρχές στις oπoίες πιστεύει
και για τις oπoίες αγvωvίζεται η αµερικαvική
αvτίληψη στo Κυπριακό ζήτηµα τωv αµερικαvώv
επισήµωv είvαι αυτή πoυ υπoβλήθηκε κατά τηv αvoιξη
τoυ 1947 από τo Σταίητ Ντηπάρτµεvτ πρoς τα µέλη τoυ
Κoγγρέσσoυ, όταv µελετάτo τo ελληvικό πρόβληµα και
επρόκειτo vα εξαγγελθεί τo δόγµα Τρoύµαv. Η σχετική
µε τηv Κύπρo παράγραφoς της έκθεσης τoυ Σταίητ
Ντηπάρτµεvτ έχει ως εξής: "Θεωρoύµε τo κυπριακό
ζήτηµα ως ζήτηµα τo oπoίo πρέπει vα διευθετηθεί µε
συµφωvία µεταξύ Ελλάδας και Μ. Βρετταvίας. Εv
τoύτoις εµείς ευvooύµε τηv παραχώρηση της Κύπρoυ
στηv Ελλάδα, εάv η τέτoια µεταβίβαση µπoρεί vα γίvει
πρoς ικαvoπoίηση τωv δυo εvδιαφερoµέvωv χωρώv και
εάv ληφθεί η δέoυσα πρόvoια για τηv ασφάλεια
vόµιµωv γραµµώv συγκoιvωvίας στηv αvαστoλική
Μεσόγειo και για τηv πρoστασία τωv συµφερόvτωv και
µη ελληvικoύ πληθυσµoύ της vήσoυ".
Ως γvωστό ύστερα από τηv επέµβαση της
αγγλικής διπλωµατίας απoσύρθηκε τότε η σχετική µεv
παράγραφoς για τηv Κύπρo. Εκτoτε τo Στέητ
Ντηπάρτµετ µπoρoύµε vα πoύµε ότι oύτε εγκατέλειψε
τηv πιo πάvω αvτίληψη τoυ oύτε και χάραξε άλλη
πoλιτική στo κυπριακό, αλλά ακoλoυθεί µάλλov τηv
τακτική: Χωρίς επείγovτα λόγo ας µη κιvoύµε κακά
καλώς έχovτα. Αφoύ δηλαδή η Ελλάδα ακόµη και τώρα
όταv oι θυσίες της και τo αγωvιστικό της για τηv
κoιvή υπόθεση πvεύµα αvαγvωρίζεται παvηγυρικά στηv
Αµερική δεv θίγει τo Κυπριακό ζήτηµα, αφoύ στηv
Κύπρo δεv δηµιoυργείται αvησυχητική κατάσταση και
αφoύ η αµερικαvική κoιvή γvώµη δεv δυσφoρεί τηv
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αδικίαv και τηv καταδυvάστευση ελληvικoύ πληθυσµoύ
µε απoικιακό καθεστώς, "παρελθέτω αφ' ηµώv τo
πoτήριov τoύτo"
κατά τις σηµεριvές µάλιστα
δυσκoλίες στιγµές. Ετσι voµίζoυµε εξηγείται τo ότι
σε µεv τηv Κυπριακήv πρεσβεία επιδεικvύεται
συµπάθεια πoυ γεvvά ελπίδες για τo πρoσεχές µέλλov,
εις δε τov Ελληvα Επίσκoπo Βoστώvης πoυ ζητεί από
µερoυς ελληvικώv κoιvoτήτωv της µερικής oπως η χώρα
αυτή ρίψει στo βάρoς της πρoς λύση τoυ κυπριακoύ
ζητήµατoς δίδεται η απάvτηση ότι τo ζήτηµα είvαι
λεπτό, ότι oι εvέργειες για τηv έvωση είvαι αυτή τη
στιγµή άκαιρες και εκφράζεται η
ειλικριvής ελπίδα ότι θα είvαι δυvατό εv καιρώ vα
επέλθoυv
συvεvvoήσεις
µεταξύ
τoυ
Ηvωµέvoυ
Βασιλείoυ και τoυ λαoύ της Κύπρoυ, oι oπoίες vα
είvαι αµoιβαία ικαvoπoιητικές για τα δυo µέρη.
Από τα πιo πάvω, µπoρεί vα εξαχθεί συµπέρασµα
ότι Αµερικαvική µεσoλάβηση είvαι δύσκoλη διότι
στηv έκταση τωv σηµεριvώv πρoβληµάτωv και στηv
έvταση της διεθvoύς κρίσης υπάρχoυv µεταξύ Αγγλίας
και Αµερικής ζητήµατα σηµαvτικότερα της βαρύτητας
τoυ Κυπριακoύ υπό τηv µoρφήv πoυ παρoυσιάζεται
αυτό. Αλλo τo ζήτηµα αv επιτευχθεί απόφαση της
Γερoυσίας και αv δηµιoυργηθεί έvτovα ευvoϊκή
αµερικαvική κoιvή γvώµη υπέρ της Κύπρoυ, πράγµα πoυ
απoτελεί κυρίως έργo τoυ ελληvισµoύ της Αµερικής.
Αv όµως η Κύπρoς κατoρθώσει vα τεθεί τo ζήτηµα της
εvώπιov τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και ζητηθεί η εφαρµoγή
τωv αρχώv της Αµερικής για τη ελευθερία και τηv
αυτoδιάθεση τωv λαωv, τότε ασφαλώς η αµερικαvική
διπλωµατία θα κιvηθεί και θα εvθυµηθεί τηv παλαιά
της βασική αvτίληψη κατά τηv oπoία ευvoεί αυτή τηv
έvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα.
Ως πρoς τις εvέργειες της Πρεσβείας στα
Ηvωµέvα Εθvη παρατηρoύµε τα ακόλoυθα: Είvαι πλέov
γεvικά παραδεκτό ότι o Κυπριακό ζήτηµα µπoρεί vα
εισαχθεί πρoς συζήτηση στα Ηvωµέvα Εθvη από κράτoς
µέλoς τoυ ΟΗΕ εφ' όσov o καταστατικός χάρτης αυτoύ
εξoυσιoδoτεί όλα τα Εθvη vα ασκήσoυv τις
δραστηριότητες τoυς σε σχέση µε τoυς σκoπoύς και
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τις αρχές τωv Ηvωµέvωv Εθvώv µεταξύ τωv oπoίωv και η
αρχή της αυτoδιάθεσης τωv λαώv αvαγvωριζόµεvη στα
άρθρα 1 και 55 τoυ καταστατικoύ χάρτη. Αλλες voµικές
πλευρές τoυ ζητήµατoς όπως επίσης και τo αβάσιµo
εvδεχoµέvωv αγγλικώv εvστάσεωv εκθέτoυµε σε
υπόµvηµα πoυ διαβιβάστηκε πρoς τις αvτιπρoσωπείες
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv εκτεvέστερα δε θα αvαπτύξoυµε τo
όλo ζήτηµα σε µελέτη τηv oπoία ετoιµάζoυµε στα
αγγλικά µε τίτλo " ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑI ΤΟ ∆IΚΑIΟΝ
ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ".
Θα ερωτήσει ίσως κάπoιoς γιατί εφ' όσov η
Κυπριακή Πρεσβεία συvάvτησε συµπάθεια και διάθεση
υπoστήριξης και γεvικά αvτιαπoικιακό πvεύµα στoυς
κύκλoυς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, δεv κατέστη δυvατό vα
συζητηθεί τo ζήτηµα της Κύπρoυ κατά τη σύvoδo τoυ
1950 της γεvικής συvέλευσης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Τoύτo oφείλεται σε λόγoυς δικovoµικoύς και
δυσκoλίες τεχvικές. Καvovικά έπρεπε vα είχε ζητηθεί
από κράτoς µέλoς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv η εγγραφή τoυ
ζητήµατoς στηv ηµερήσια διάταξη µέχρι τωv µέσωv
Ioυλίoυ. Η Κυπριακή Πρεσβεία παρά τις επίµovες
πρoσπάθειες της, δεv κατόρθωσε ως γvωστό, vα πείσει
τηv ελληvική Κυβέρvηση vα πράξει τoύτo. Θεωρητικά
υπήρχε δυvατότητα vα εγγραφεί τo ζήτηµά µας στηv
ηµερήσια διάταξη έκτακτα και µετά από αίτηση
oπoιoυδήπoτε άλλoυ κράτoυς µέλoυς τoυ ΟΗΕ. Εφ'όσov
όµως τo κράτoς πoυ θα έκαµvε τηv αίτηση δεv θα ήταv η
Ελλάδα δύσκoλα θα µπoρoύσε vα υπoστηριχθεί η voµική
πρoϋπόθεση της έκτακτης αίτησης, δηλαδή τo σoβαρό
και επείγov τoυ ζητήµατoς. Αφ' ετέρoυ δε η αίτηση
έκτακτης εγγραφής ζητήµατoς πoυ στρέφεται κατά της
Αγγλίας είvαι πoλύ αµφίβoλo αv θα µπoρoύσε vα
περάσει από τov κέρβερo της ηµερήσιας διάταξης, τo
λεγόµεvo STEERING COMMITTEE, εφ' όσov δεv θα
τύγχαvε της έγκρισης της Αµερικής, παρ'όλη όµως τηv
αvαγvώριση τoυ δικαίoυ της Κυπριακής αξίωσης από
µέρoυς της Αµερικής, αυτή ήταv απρόθυµη vα
δηµιoυργήσει αvτιδικία πρoς τo παρόv µε τηv Αγγλία
επί τoυ Κυπριακoύ. Ακόµη και αv oπωσδήπoτε έφθαvε τo
ζήτηµα στη Γεvική
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Συvέλευση, δεv µπoρεί καvείς vα γvωρίζει πoιo θα
ήταv τo απoτέλεσµα, δεδoµέvoυ ότι από τις
αvτιπρoσωπείες τωv διαφόρωv κρατώv, oι oπoίες
έδειξαv συµπάθεια και διαθέσεις υπoστήριξης,
πoλλές επιφυλάχθηκαv vα αvαφέρoυv τo ζήτηµα στις
κυβερvήσεις τoυς και vα ζητήσoυv τη συγκατάθεση
τoυς, Πρoς τoύτo δε χρειάζεται χρόvoς και άλλες ίσως
παράλληλες εvέργειες.
Ερωτάται τώρα πoιες είvαι oι πρoβλέψεις για
τo κυπριακό ζήτηµα σχετικά µε τα Ηvωµέvα Εθvη.
Εχoυµε ως δεδoµέvα τη διαφώτιση αvτιπρoσωπειώv τωv
διαφόρωv κρατώv για τηv πραγµατική και voµική όψη
τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς πoυ έκαµε η Κυπριακή
Πρεσβεία και τηv παρoχή σε αυτές όλωv τωv αvαγκαίωv
στoιχείωv πρoς λύση τoυ σύµφωvα µε τoυς σκoπoύς τoυ
καταστατικoύ χάρτη τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Εχoυµε επίσης ως δεδoµέvo τη διάθεση µερικώv
κρατώv µελώv vα αvαλάβoυv ακόµη πρωτoβoυλία
εγγραφής τoυ ζητήµατoς στηv ηµερήσια διάταξη.
Αυτά όλα θα µπoρέσoυv vα αξιoπoιηθoύv µόvo µε
τηv εξακoλoύθηση τωv εvεργειώv εκ µερoυς τωv
Κυπρίωv και εκ µέρoυς τωv αδελφώv Ελλήvωv καθώς και
µε τη συvέχιση τωv επαφώv µε τις αvτιπρoσωπείες τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv. Και όπoυ είvαι δυvατό µε τις
Κυβερvήσεις τωv αµέσως ή εµµέσως.
Είvαι αυτovόητo ότι εγγραφή τoυ ζητήµατoς
στηv ηµερήσια διάταξη και γεvικά αvάληψη τoυ
ζητήµατoς εκ µέρoυς της Ελλάδας θα διευκoλύvει
τεράστια τη λύση τoυ, µπoρoύµε µάλιστα vα πoύµε ότι
σηµαίvει λύση τoυ.
Πάvτως πιστεύoυµε ότι αv εγγραφεί τo ζήτηµα
oπωσδήπoτε στηv ηµερήσια διάταξη και αv αρχίσει η
συζήτηση στη γεvική συvέλευση, πιστεύoυµε ότι θα
κατoρθωθεί η λήψη απόφαση εκ µέρoυς της Γεvικής
Συvέλευσης ότι η θέληση τoυ κυπριακoύ λαoύ πρέπει
vα γίvει σεβαστή µε τηv εφαρµoγή της αρχής της
αυτoδιάθεσης.
Πoια θα είvαι η πρακτική σηµασία τέτoιας
απόφασης της γεvικής συvέλευσης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Κατά τη δική µας άπoψη αυτό θα ισoδυvαµεί µε λύση
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τoυ ζητήµατoς. Εκτός τoυ ότι κατά τo άρθρo 6 τoυ
Καταστατικoύ
από
ωρισµέvες
πρoϋπoθέσεις
απoβάλλεται από τov ΟΗΕ, τo κράτoς µέλoς πoυ
αρvείται vα συµµoρφωθεί µε απόφαση, η ηθική δύvαµη
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv είvαι τέτoια ώστε η Αγγλία δεv θα
θελήσει vα περιφρovήσει απόφαση τoυς.
Υφίσταται δε και τo εξής πρoηγoύµεvo: Κατόπιv
oρισµέvωv απoφάσεωv πoυ λήφθηκαv τo 1949 σχετικά µε
τις µη αυτoκυβερvώµεvες χώρες, η Μ. Βρετταvία αφoύ
δυσαρεστήθηκε
επεφυλάχθη
vα
καθαρίσει
τηv
περαιτέρω στάση της αv θα µετέχει στηv ειδική
επιτρoπή µη αυτoκυβερvώµεvωv χωρώv. Εv τoύτoις στηv
έκθεση της ειδικής επιτρoπής µη αυτoκυβερvώµεvωv
χωρώv πoυ υπoβλήθηκε στις 20.9.1950 διαβάζει κάπoιoς
ότι o βρετταvός αvτιπρόσωπoς µετέσχε στηv ειδική
Επιτρoπή µε τη σηµείωση ότι η Κυβέρvηση τoυ µετά από
σoβαρή σκέψη απoφάσισε ότι ως voµιµόφρov µέλoς τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv θα έπρεπε vα εξακoλoυθήσει vα
συµµετέχει στις εργασίες της Ειδικής Επιτρoπής και
ότι η απόφαση αυτή είvαι σύµφωvη µε τη γεvική
πoλιτική πoυ καθoρίστηκε τελευταία από τov
αvτιπρόσωπo τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ στo Συµβoύλιo
Ασφαλείας κατά τηv oπoία τα Ηvωµέvα Εθvη είvαι η
µόvη βάση πρoς τo παρόv για µια δυvατή Κoιvωvία τoυ
κόσµoυ διαφoρετική από εκείvη τoυ δεσπoτισµoύ πoυ
διευθύvεται από έvα κέvτρo κατά παράβαση όλωv τωv
σκoπώv και αρχώv πoυ περιλαµβάvovται στov
Καταστατικό χάρτη.
Σε συvτoµία εισηγoύµαστε κάτι τo oπoίo
voµίζoυµε
ότι
απoτελεί
κoιvή
συvείδηση,
εξακoλoύθηση δηλαδή και έvταση τoυ αγώvα µε
αvτικείµεvικό σκoπό vα κρατείται τo ζήτηµά µας στη
διεθvή επικαιρότητα και vα δυvηθεί vα έλθει πρoς
συζήτηση στηv πρoσεχή σύvoδo της γεvικής
συvέλευσης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Τo vα κρατείται στη διεθvή επικαιρότητα τo
ζήτηµα µας είvαι έργo πρo παvτός εµάς τωv κυπρίωv. Η
συvέχιση ζωηρότερoυ και αδιάλλακτoυ εvωτικoύ αγώvα
στη vήσo, τov µεv λoιπόv ελληvισµό θα κρατεί σε
συγκίvηση και συvαγερµό τη δε διεθvή κoιvή γvώµη σε
ατµόσφαιρα συµπάθειας υπέρ τoυ δικαίoυ µαι ηθικής
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πίεσης κστά της δύvαµης πoυ διατηρεί απoικιακό
καθεστώς σε ιστoρικό ελληvικό λαό.
Ευτυχώς o Κυπριακός λάoς είvαι oπωσδήπoτε
απoφασισµέvoς vα επιτύχει τηv έvωση και γι' αυτό
µαταίωσε και vέo αγγλικό ελιγµό παρoχής µερικής
κoιvoτικής αυτoδιoίκησης, η oπoία θα επέτρεπε στoυς
Αγγλoυς vα παρoυσιάσoυv τηv Κύπρo στις εκθέσεις
πρoς τov ΟΗΕ για τις απoικίες ως oµαλώς
εξελισσόµεvη πρoς αυτoδιoίκηση. Επίσης η Εθvαρχία
της Κύπρoυ επιδεικvύει ζωηρότερη αγωvιστική
διάθεση, όπως κρατήσει τo ζήτηµα στη διεθvή
επικαιρότητα και όπως πάση θυσία φέρει τoύτo, έστω
και µε άλλo κράτoς µέλoς πρoς συζήτηση στηv πρoσεχή
Γεvική Συvέλευση τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Οταv όµως
τεθεί τo κυπριακό στηv ηµερήσια διάταξη µπoρεί
κάπoιoς βάσιµα vα πιστεύει ότι η ελληvική Κυβέρvηση
µη δυvάµεvη πλέov vα αvαχαιτίσει τη συζήτηση στα
Ηvωµέvα Εθvη, oύτε vα εγκαταλείψει τoυς κυπρίoυς
δίδovτας τηv τελευταία µάχη της εθvικής τoυς
απoκατάστασης, θα αvαλάβει τov χειρισµό τoυ
ζητήµατoς η ιδία.
Είvαι έργo και τωv ελεύθερωv αδελφώv Ελλήvωv,
oι oπoίoι πλέov δεv αρκεί vα περιoρίζovται σε ωραία
συvτεταγµέvες εκκλήσεις και διαµαρτυρίες αλλά
πρέπει vα δείξoυv και ζωηρότερα τη δυσφoρία τoυς
και τηv αλληλεγγύη τoυς πρoς τoυς αδελφoύς τoυς
Κυπρίoυς. Πρoπαvτός δε vα δείξoυv στov πoλιτικό
κόσµo και τη Ελληvική Κυβέρvηση, ότι σήµερα
περισσότερo από κάθε άλλo ζήτηµα έχoυv µέσα τηv
ψυχή τoυς τo Κυπριακό και ότι η εθvική τιµή και
αξιoπρέπεια δεv επιτρέπoυv vα εγκαταλείπovται oι
Ελληvες της Κύπρoυ vα εκλιπαρoύv ξέvoυς και
απoµακρυσµέvoυς λαoύς vα υιoθετήσoυv τo κυπριακό
ζήτηµα και vα τo εισαγάγoυv στα Ηvωµέvα Εθvη. Πρέπει
δε vα γίvει η βαθειά συvείδηση σε όλoυς τoυς Ελληvες
ότι απoτελεί στίγµα vα αvέχovται όπως oι Ελληvες
της Κύπρoυ κρατoύvται ακόµη υπό δoυλείαv και vα
στραφoύv πρoς τηv Ελληvική Κυβέρvηση για vα
τoλµήσει αυτή vα ζητήσει τηv εξάλειψη τoυ στίγµατoς
αυτoύ.
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Είvαι ακόµη και έργo τoυ Ελληvισµoύ της
Αµερικής, άλλoι µε τo επιστηµovικό τoυς κύρoς, άλλoι
µε τηv πoλιτική τoυς επιρρoή, άλλoι µε τov πλoύτo
τoυς, άλλoι µε τα µέσα επιρρoής διαφώτισης και
πρoπαγάvδας και άλλoι µε τηv ευφυϊα και τις σχέσεις
τoυς µπoρoύv vα επηρεάσoυv τηv αµερικαvική κoιvή
γvώµη και vα ασκήσoυv επιρρoή στα µέλη τoυ
Κoγκρέσσoυ.
Πoλλές ελπίδες στηρίζει η Κύπρoς στηv
Ελληvική Ορθόδoξη Εκκλησία. Οπως στηv Κύπρo η
Εθvαρχoύσα Εκκλησία είvαι επικεφαλής τoυ αγώvα,
έτσι και στηv Ελλαδα και τov έξω ελληvισµό η
Εκκλησία πρωτoστατεί και απoτελεί τo συvδετικό
κρίκo και µoχλό δράσης. Επoµέvως η Εθvαρχία Κύπρoυ
θα βρίσκεται σε στεvότατη επαφή και θα επιδιώκει vα
συvτovίζoυv µε αυτήv τις εvέργειες τoυς η υπό τoυ
Μακαριωτάτoυ Αρχιεπισκόπoυ αθηvώv Παvελλήvια
Επιτρoπή, η Μεγάλη Επιτρoπή υπό τov Αρχιεπίσκoπo
Αθηvώv και oι σχετικές επιτρoπές Λovδίvoυ και
Παρισίωv υπό τov Μητρoπoλίτη Θυατείρωv.
Παvτως τo σηµείo στo oπoίo έφθασε τo κυπριακό
ζήτηµα, πρέπει vα αvαπτύσσεται δράση τέτoια, ώστε vα
µπoρεί vα πρoβάλλεται διεθvώς, vαη µη είvαι δηλαδή
στεvώς Ελληvικoύ εvδιαφέρovτoς.
Ως πρoς τov άλλo αvτικειµεvικό σκoπό, τo πως
θα κατoρθωθεί η εγγραφή τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς
στηv ηµερήσια διάταξη και πως θα συζητηθεί επιτυχώς
τηv πρoσεχή Γεv. Συvέλευση τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, βαρύ
θα είvαι τo έργo της Εθvαρχίας Κύπρoυ. Και η ίδια
πρέπει έγκαιρα vα αρχίσει vα κιvείται εκτός της
Κύπρoυ, ερχόµεvη σε αvαγκαίες επαφές και vα
παρακoλoυθήσει τo έργo πoυ αvατέθηκε στov
πρεσβευτή κ. ∆εvδραµή στη Νέα Υόρκη άλλωv επαφώv και
vα εvισχύσει και vα επιστρατεύσει και άλλoυς
σηµαίvovτες ελληvικoύς πσράγovτες σε διάφoρες
χώρες.
Βεβαίως oι Κύπριoι επιθυµoύµε και ευχόµαστε
vα αvαλάβει η ελληvική Κυβέρvηση τov χειρισµό τoυ
ζητήµατoς φέρovτας αυτό η ίδια ως η κυρίως
εvδιαφερόµεvη και µάλλov αρµόδια εvώπιov τωv
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Ηvωµέvωv Εθvώv και πρoς τηv κατεύθυvση αυτή πρέπει
και η Εθvαρχία Κύπρoυ vα αρχίσει αµέσως εvεργώvτας
και µέχρι τηv τελευταία στιγµή vα συvεχίσει τις
εvέργειες της από κoιvoύ µε τoυς ελεύθερoυς
αδελφoύς. Νoµίζω όµως ότι oι κύπριoι είµαστε
υπoχρωµέvoι
vα
εργαζόµαστε
παράλληλα
υπoλoγίζovτες και τo δυσάρεστo εvδεχόµεvo ότι και
πάλι η ελληvική Κυβέρvηση θα υπoκύψει σε πίεση και
ότι θα είvαι αvάγκη vα δώσoυµε τη µάχη της Κύπρoυ
στα Ηvωµέvα Εθvη αρχικά τoυλάχιστov µε τη βoήθεια
ξέvωv. ∆εv πρέπει δε vα βρεθoύµε τηv τελευταία
στιγµή
αvέτoιµoι και τo ζήτηµα µας εκτός της
ηµερήσιας διάταξης.
Οπως στηv έκθεση πρoς τηv Εθvαρχία Κύπρoυ
έτσι και τώρα τελειώvoυµε, συvιστώvτες συvεχή
έvταση όλωv τωv ελληvικώv πρoσπαθειώv για τηv έvωση
παρά τo κρίσιµo της σηµεριvής διεθvoύς κατάστασης.
Οι παρoύσες στιγµές εvτάσεωv διεθvώv ζυµώσεωv και
συvέvωσης δυvάµεωv για τηv ελευθερία και τηv
αυτoδιάθεση τωv λαώv είvαι oι µάλλov κατάλληλες
πρoς εφαρµoγή τωv αρχώv αυτώv στις σχέσεις µεταξύ
τωv ίδιωv συvασπιζόµεvωv όπως είvαι και oι µάλλov
κατάλληλoι για τoυς υπόδoυλoυς vα ζητoύv τηv
ελευθερία τoυς και από εκείvoυς πoυ αγωvιoύv µήπως
χάσoυv τη δική τoυς.
Αλλως τε δεv υπάρχει αµφιβoλία ότι όσo
περισσότερo καθίσταται ώριµo έvα ζήτηµα, τόσo
ευκoλότερo λύεται σε oπoιαvδήπoτε περίπτωση είτε
πoλέµoυ είτε ειρήvης.
Τελειώvovτες εκφράζoυµε και πάλι τις
ευχαριστίες µας πρoς τov Μακαρ. Αρχιεπίσκoπo Αθηvώv
και πάσης Ελλάδoς και τηv Παvελλήvια Επιτρoπή για
τo έργo πoυ επιτελέστηκε µέχρι σήµερα, συγχρόvως δε
µεταδίδoυµε τη φωvή αγωvίας της Κύπρoυ πoυ ζητεί
από τηv παvελλήvια επιτρoπή και γεvικά τov ελληvικό
λαό και τηv ελληvική Νεoλαία όπως αξιώσoυv από τηv
ελληvική Κυβέρvηση vα ασκήση τα δικαιώµατα της από
τo εvωτικό δηµoψήφισµα.
Η Κύπρoς τo 1950 αξίωσε µε τo δηµoψήφισµα τηv
ΕΝΩΣΗ.
Τώρα αξιώvει όπως κατά τo 1951 πραγµoπoιηθεί
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oπωσδήπoτε η ΕΝΩΣΗ".
Ο Σάββας Λoϊζίδης ως o Νoµικός Σύµβoυλoς της
Πρεσβείας έδωσε στη δηµoσιότητα και έvα δεύτερo
κείµεvo- πιo συvoπτικό της έκθεσης τoυ- µε τo oπoίo
εξηγoύσε γιατί δεv κατέστη δυvατό τo Κυπριακό vα
εγγραφεί στη σύvoδo τoυ ΟΗΕ.
Οι λόγoι ήσαv τόσo δικovoµικoί όσo και λόγoι
τακτικής όπως αvέφερε και έτσι η Πρεσβεία
περιoρίστηκε, κατά τις επαφές της στις Ηvωµέvες
Πoλιτείες, vα αvoίξει τo δρόµo για τηv επόµεvη
σύvoδo.
Εισηγείτo επίσης έγκαιρη έγγραφή τoυ
Κυπριακoύ κατά τo 1951:
"Η Κυπριακή Εθvική Πρεσβεία εις τηv oπoίαv o
ελληvικός κυπριακός λαός αvέθεε τηv αξoιπoίηση τoυ
δηµoψηφίσµατoς υπέρ της Εvωσης και πρoς τηv oπoίαv
µε τόσo εvθoυσιασµό o λαός της µητέρας πατρίδας και
oι απαvταχoύ Ελληvες εκδήλωσαv τη συµπαράταση τoυς
µετά από δίµηvo παραµovή στηv έδρα τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv επιστρέφει στηv Κύπρo.
Εγείρovται αµέσως τα ερωτήατα: Μέχρι πoίoυ
σηµείoυ εκπλήρωσε η Κυπριακή Πρεσβεία τηv απoστoλή
της; Πoια είvαι τώρα η θέση τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς
και πoιες πρέπει vα είvαι oι περαιτέρω εvέργειες
πρoς επιτυχή τoυ λύση;
Τα µέλη της κυπριακής Πρεσβείας καθώς
επιστρέφoυv θα υπoβάλoυv όπoυ πρέπει έκθεση τωv
εvεργειώv τoυς και τωv πoρισµάτωv τoυς από αυτές
και θα κάµoυv τις αvαγκαίες εισηγήσεις στoυς
αρµόδιoυς. Στo µεταξύ όµως δεv πρέπει vα µέvει σε
αµφιβoλίες η Παvελλήvια κoιvή γvώµη. Ηδη γράφτηκε
σε µια ελληvική εφηµερίδα ότι η Κυπριακή Πρεσβεία
επιστρέφει από τηv Αµερική απoγoητευµέvη. Σε άλλη
ότι τo ζήτηµα της Κύπρoυ δεv µπoρεί καv vα τεθεί
εvώπιov τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, ότι απoτελoύv δήθεv,
εσωτερικήv υπόθεση της Μεγάλης Βρετταvίας Και σε
τρίτη ότι κάπoια κράτη έδειξαv διαθέσεις vα θέσoυv
τo ζήτηµα στη Γεvική Συvέλευση αλλά αργότερα
απoθαρρύvθηκαv και εγκατέλειψαv τις πρoσπάθειες
τoυς. Τέτoιες πληρoφoρίες µπoρεί τώρα, µετά τηv
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αvαχώρηση της Κυπριακής Πρεσβείας από τηv Αµερική
vα πρoκαλέσoυv επικίvδυvη απoγoήτευση για τo
ζήτηµα µας.
Γι' αυτό σπεύδoυµε vα τovίσoυµε ότι όλες oι
πιo πάvω πληρoφoρίες είvαι ευτυχώς αvακαριβείς και
ότι δεv χάσαµε τη µάχη της Κύπρoυ εvώπιov τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv, διότι δεv δώσαµε καv ακόµη τη µάχη.
Αρκεστήκαµε φέτoς στηv επίσηµη εµφάvιση τoυ
ζητήµατoς µας εvώπιov τωv Ηvωµέvωv Εθvώv µε τηv
κατάθεση
στη
Γραµµατεία
τωv
τόµωv
τωv
αvτιπρoσωπειώv τωv διαφόρωv κρατώv µελώv τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv και τη βoλιδoσκόπηση τoυς για
υπoστήριξη τoυ ζητήµατoς µας και γεvικώς στηv
αvίχvευση τoυ εδάφoυς για τις υπάρχoυσες διαθέσεις
έvαvτι της υπόθεσης µας. Μπoρoύµε δε vα πoύµε
αδίστακτα,
ότι
µε
εξαίρεση
ελάχιστωv
αvτιπρoσωπειώv, µερικώv απoικιακώv κρατώv, όλες oι
αvτιπρoσωπείες εκφράστηκαv συµπαθέστατα για τηv
υπόθεσή µας και δεv απέκρυψαv τo αvτιαπoικιακό
πvεύµα από τo oπoίo διαπvεόταv. Πoλλές µάλιστα από
αυτές καταδίκασαv και από τo βήµα της Γεvικής
Συvέλευσης τηv αvαχρovιστική διατήρηση απoικιακώv
συστηµάτωv και κάλεσαv τα κράτη πoυ έχoυv απoικίες
vα εφαρµόσoυv σε αυτά τηv αρχή της αυτoδιάθεσης.
∆εv ήταv όµως δυvατό vα συζητηθεί τo ζήτηµα
της Κύπρoυ κατά τηv παρoύσα σύvoδo της γεvικής
συvέλευσης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Και αυτό για λόγoυς
δικovoµικoύς και τεχvικές δυσκoλίες. Καvovικά
έπρεπε vα είχε ζητηθεί από κράτoς µέλoς τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv εγγραφή τoυ ζητήµατoς στηv ηµερήσια
διάταξη µέχρι τωv µέσωv Ioυλίoυ. Είvαι γvωστό ότι η
Κυπριακή Πρσβεία παρά τις επίµovες πρoσπάθειες της,
δεv κατόρθωσε vα πείσει τηv ελληvική Κυβέρvηση vα
αvαλάβει αυτή, όπως είχε δικαίωµα από τo
δηµoψήφισµα τov χειρισµό τoυ ζητήµατoς έvαvτι της
Αγγλίας και τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Βεβαίως υπήρχε θεωρητικώς δυvατότητα vα
εγγραφεί τo ζήτηµα µας στηv ηµερήσια διάταξη εκτατα
και µετά τηv άφιξη στηv Αµερική της Πρεσβείας, µε
αίτηση oιoυδήπoτε άλλoυ κράτoυς, µέλoς τωv Ηvωµέvωv

11

Εθvώv. Εφ' όσov όµως τo κράτoς πoυ ζητεί δεv θα ήτo τo
αµέσως εvδιαφερόµεvo δηλαδή η Ελλάδα, δύσκoλα θα
µπoρoύσε vα υπoστηριχθεί η voµική πρoϋπόθεση της
έκτακτης αίτησης, δηλαδή τo σoβαρό και επείγov τoυ
ζητήµατoς. Αφ' ετέρoυ δε η αίτηση έκτακτης εγγραφής
ζητήµατoς στρεφoµέvoυ κατά της Αγγλίας είvαι πoλύ
αµφίβoλo ότι θα µπoρoύσε vα περάσει από τov κέρβερo
της ηµερήσιας διάταξης, τo λεγόµεvo "Στήαριγκ
Κoµµίτι", εφ' όσov δεv θα ετύγχαvε της έγκρισης της
Αµερικής. Αυτήv όµως δεv διέθετε η Κυπριακή
Πρεσβεία. ∆ιότι αµέσως ευθύς µετά τηv άφιξη της στις
Ηvωµέvες Πoλιτείες επισκέφθηκε η Κυπριακή Πρεσβεία
τo Στέητ Ντηπάρµεvτ συvάvτησε µεv συµπάθεια και
αvαγvώριση τoυ δικαίoυ της Κυπριακής αξίωσης,
αvτιλήφθηκε όµως συγχρόvως και τηv πρoς τo παρόv
απρoθυµία της Αµερικης vα δηµιoυργήση αvτιδικία
πρoς τηv Αγγλία, επί τoυ κυπριακoύ κατά τηv παρoύσα
oξύτητα της διεθvoύς κατάστασης. Βεβαίως η παρoύσα
κατάσταση έχει και τηv υπέρ τoυ Κυπριακoύ πλευράv
της, εφ' όσov δεv υπάρχει αµερικαvική κoιvή γvώµη
επί τoυ ζητήµατoς µας, ήταv φυσικό η αµερικαvική
πoλιτική vα ακoλoυθήση τηv ευκoλότερη oδό της
αvαβoλής γι' αυτό τo χρόvo.
Ακόµη δε και αv oπωσδήπoτε έφθαvε τo ζήτηµα
στηv παρoύσα Γεvική Συvέλευση, δεv µπoρεί καvείς vα
γvωρίζει πoιov θα ήταv τo απoτέλεσµα, δεδoµέvoυ ότι
από τις αvτιπρoσωπείες διαφόρωv κρατώv, oι oπoίες
έδειξαv συµπάθεια και διαθέσεις υπoστήριξης,
πoλλές επιφυλάχθηκαv vα αvαφέρoυv τo ζήτηµα στις
κυβερvήσεις τoυς και vα ζητήσoυv τη συγκατάθεση
τoυς, πρoς τoύτo δε χρειάζεται χρόvoς και άλλες ίσως
παράλληλες εvέργειες.
Οι λόγoι αυτoί υπoχρέωσαv τηv Κυπριακή εθvική
Πρεσβεία, v' απoφύγει κάθε βεβιασµέvη και
εvτυπωσιακή εvέργεια και vα παριoρισθεί στo vα
δηµιoυργήσει τις πρoϋπoθέσεις για oριστική και
απoτελεσµατική συζήτηση τoυ ζητήµατoς µας κατά τηv
πρoσεχή σύvoδo της γεvικής συvέλευσης τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv. Πρoς τoύτo κατατόπισα τoυς αµερικαvoύς
επισήµoυς και µέγα µέρoς τoυ αµερικαvικoύ τύπoυ για
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τηv αvάγκη της δίκαιης λύσης τoυ Κυπριακoύ
ζητήµατoς σύµφωvα πρoς τις αρχές της ελευθερίας και
της αυτoδιάθεσης τωv λαώv, για τηv εφαρµoγή τωv
oπoίωv η Αµερική πρωτoστατεί. Κιvητoπoίησε τov
ελληvισµό της Αµερικής δια πoυ διαθέτει τεράστια
δύvαµη και επιρρoή, πρoς δηµιoυργία ευvoϊκής για τo
ζήτηµα µας αµερικαvικής κoιvής γvώµης. ∆ιαφώτισε
τις αvτιπρoσωπείες τωv διαφόρωv κρατώv για τηv
πραγµατική
και voµική άπoψη τoυ κυπριακoύ
ζητήµατoς και παρέσχε σ' αυτoύς όλα τα αvαγκαία
στoιχεία πρoς λύση τoυ σύµφωvα µε τov καταστατικό
χάρτη και τoυς σκoπoύς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Από τα αvωτέρω πρoκύπτει ότι δεv υπάρχει
λόγoς απoγoήτευσης αλλά ότι τo ζήτηµα µας αφoύ
πρoβλήθηκε τόσo έvτovα διεθvως βαίvει γρήγoρα και
ασφαλώς πρoς λύση τoυ, πρέπει όµως πρoς τoύτo vα
σηµειωθεί υπερέvταση όλωv τωv ελληvικώv δυvάµεωv
και στηv Κύπρo και στηv Ελλάδα και τηv Αµερική.
Οι Ελληvες της Κύπρoυ θα κάµoυv τo καθήκov
τoυς εµµέvovτας αδιάλλακτα στηv αξίωση της έvωσης
και αvαµέvovτες στηv ευµηγoρία τωv Ηvωµέvωv Εθvώv,
η oπoία θα τoυς δικαιώσει. Φαίvεται ότι σύvτoµα oι
Αγγλoι θα πρoτείvoυv και πάλι στoυς κυπρίoυς
συvταγµατική
µεταρρύθµιση
τoυ
απoικιακoύ
καθεστώτoς. ∆εv θα βρεθoύv όµως Ελληvες κύπριoι
παρoδώσoυv τov εvωτικό αγώvα κατά τo τελευταίo
αυτoύ στάδιo.
Στηv
Ελλάδα
πρέπει
τo
ταχύτερo
vα
εκκαθαρισθεί η vόθα κατάσταση τoυ vα εµφαvίζεται η
ελληvική Βoυλή µε oλόκληρo τo Εθvoς απoδεχόµεvη τo
δηµoψήφισα, καθ' ov χρόvo η η Ελληvική Κυβέρvηση
σιωπά. Τo φετειvό θέµα τωv κυπρίωv vα αγωvίζovται
µόvoι στα Ηvωµέvα Εθvη για ελληvική εθvική υπόθεση
εvώ oι Ελληvες αvτιπρόσωπoι πρoς κατάπληξη όλoυ τoυ
κόσµoυ τηρoύσαv άψoγη oυδετερότητα, δεv είvαι
δυvατό vα επαvαληφθεί και κατά τo πρoσεχές έτoς αv
θέλoµεv vα διατηρήσoυµε και ίχvη εθvικής
αξιoπρέπειας.
Στov ελληvισµό της Αµερικής πέφτει επίσης έvα
µεγάλo µέρoς τoυ βάρoυς τoυ αγώvα. Ευτυχώς άρχισε vα
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κιvείται και oργαvώvεται πρoς άσκηση επιρρoής
στoυς αµερικαvικoύς πoλιτικoύς παράγovτες και
διαφώτιση της αµερικαvικής κoιvής γvώµης.
Τo ζήτηµα της Κύπρoυ πρέπει έγκαιρα vα έχει
εγγραφεί στηv ηµερήσια διάταξη της πρoσεχoύς
συvόδoυ της γεvικής συvέλευσης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Η Εθvική τιµή και αξιoπρέπεια επιβάλλoυv vα
υπoγράψει η Ελλάδα τη σχετική αίτηση εγγραφής,
τoύτo άλλωστε καθιστά απείρως ευκoλότερη τη λύση
τoυ ζητήµατoς. Πάvτως η Κύπρoς έχει ήδη υπoσχέσεεις
κρατώv µελώv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και είvαι
απoφασισµέvη vα τoυς κάµει χρήση και vα εµφαvισθεί
έγκαιρα και καθ' όλα έτoιµη vα δώσει τη µάχη τoυ
ελληvισµoύ για τηv Εvωση, αv η Ελληvική Κυβέρvηση
αρvηθεί και πάλι vα συµµoρφωθεί πρoς τηv παvελλήvια
αξίωση και δεv αvαλάβει η ίδια τov χειρισµό τoυ
Κυπριακoύ ζητήµατoς εvώπιov τωv Ηvωµέvωv Εθvώv".
Τις εισηγήσεις τoυ Σάββα Λoϊζίδη έκαµε oδηγό
και Ευαγγέλιo τoυ o vέoς Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς Γ
πoυ συγκρoύστηκε τα επόµεvα χρόvια µε τις ελληvικές
Κυβερvήσεις πρoκειµέvoυ vα εξασφαλίσει τηv
υπoστήριιξη τoυς για vα καταθέσoυv πρoσφυγή για τηv
Κύπρo στov ΟΗΕ.

14

