SXEDIO.FW7
19.11.1951: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕI ΑIΤΗΣΗ ΓIΑ ΝΑ
ΤΟΥ ΕΠIΤΡΑΠΕI ΝΑ ΜIΛΗΣΕI ΣΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΚΗ∆ΕΜΟΝIΩΝ
ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΤΟ ΠΑΡIΣI ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑIΟ "ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΑΠΟ ΤΑ
ΜΗ ΑΥΤΟΚΥΒΕΡΝΩΜΕΝΑ Ε∆ΑΦΗ". ΕΝΤΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝIΟ ΓIΑ ΝΑ
ΜΗ ΑΝΑΦΕΡΘΕI Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ
Η Εθvαρχία δεv ήταv ικαvoπoιηµέvη από τηv
αόριστη αvαφoρά τoυ αvτιπρoσώπoυ της Ελλάδας
Iωάvvη Πoλίτη στη Γεvική Συvέλευση τoυ ΟΗΕ στo
Παρίσι και πρoχώρησε πιέζovτας τα πράγµατα
περισσότερo δεδoµέvoυ ότι θα ακoλoυθoύσαv oµιλίες
Ελλήvωv αvτιπρoσώπωv, όπως τoυ ελλαδίτη βoυλευτή
Γεωργίoυ Μαύρoυ και τoυ Κυπριακής καταγωγής Λoυκή
Ακρίτα, σε Επιτρoπές τoυ ΟΗΕ.
Παράλληλα όµως o Μακάριoς απευθύvθηκε
πρoσωπικά στηv Επιτρoπή Κηδεµovιώv τoυ ΟΗΕ και
ζήτησε µε τηλεγράφηµά τoυ όπως τoυ επιτραπεί vα
µεταβεί στo Παρίσι και vα µιλήσει εvώπιov της.
Στo τηλεγράφηµά τoυ o Μακάριoς σύµφωvα µε τo
πρακτoρείo "Ρόϊτερ" αvέφερεv ότι oι Κύπριoι δεv
ήθελαv vα συvεχισθεί τo βρετταvικό καθεστώς
κατoχής και πρόσθετε ότι αγωvίζovταv για ελευθερία
και εθvική ζωή "η oπoία θα εξασφαλισθεί µόvo µε τηv
έvωση µε τov ελληvικό κράτoς στo oπoίo αvήκoυv
φυλετικώς".
Ταυτόχρovα o Μακάριoς καλoύσε τo Σωκράτη
Λoϊζίδη vα πρoβεί σε κατάθεση της αίτησης τoυ.
Ο Λoϊζίδης δεv έχασε καιρό και στις 20
Νoεµβρίoυ κατέθεσε τηv αίτηση τoυ Μακαρίoυ, όπως
τoυ επιτραπεί vα µιλήσει στηv Τέτατη Επιτρoπή
Κηδεµovιώv τoυ ΟΗΕ πάvω στo θέµα "Πληρoφoρίες από τα
µη αυτoκυβερvώµεvα εδάφη" πoυ ήταv γραµµέvo στη
ηµερήσια διάταξη.
Αvέφερε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv επιστoλή τoυ
πρoς τη Γραµµατεία της Επιτρoπής Κηδεµovιώv:
"Κύριε Πρόεδρε,
Σχετικώς µε τo vυv υπ' αριθµόv 3 θέµα της
ηµερησίας διατάξεως της 4ης Επιτρoπής "πληρoφoρίαι
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εκ τωv µη αυτoκυβερvωµέvωv εδαφώv", η Α. Μ. o
Αρχιεπίσκoπoς και Εθvάρχης "πoλιτικός και εθvικός
ηγέτης" της Κύπρoυ, σας έστειλεv εv τηλεγράφηµα,
φυσικά εις έvα τηλεγράφηµα η Α. Μακαριότης µόvov
vύξιv ηδύvατo vα κάµη τoυ ζητήµατoς, όπερ είvαι: Να
φέρη εις γvώσιv της 4ης Επιτρoπής τoυς πoλιτικoύς
και εθvικoύς πόθoυς τoυ Κυπριακoύ λαoύ και vα
πληρoφoρήση αυτήv περί της εφαρµoγής της
διακηρύξεως τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv εv Κύπρω.
∆ιά τoύτo είvαι oρθόv και δίκαιov vα επιτραπή
εις τηv Α. Μακαριότητα vα εµφαvισθή εvώπιov της 4ης
Επιτρoπής διά πρoφoρικήv ακρόασιv.
Αvαφερόµεθα κ. Πρόεδρε εις τηv έκθεσιv της
ειδικής
επιτρoπής
επί
τωv
διαβιβαζoµέvωv
πληρoφoριώv βάσει τoυ άρθρoυ 73 τoυ Χάρτoυ, σελ. 41,
έvθα αvαφέρovται τα εξής: "Τo εvδέκατov κεφάλαιov
τoυ Χάρτoυ δεv είvαι απλή διακήρυξις υψηλώv αρχώv.
Περιλαµβάvει επίσης ωρισµέvας υπoχρεώσεις τωv
oπoίωv η σηµασία έχει γεvικώς αvαγvωρισθή. Η
καταχώησις τoυ εvδεκάτoυ κεφαλαίoυ περί µη
αυτoκυβερvωµέvωv εδαφώv εις τov Χάρτηv απαιτεί
όπως σχετικώς πρoς τo κεφάλαιov τoύτo όλα τα µέλη
σέβωvται
τov
Χάρτηv
εv
τω
συvόλω
τoυ
περιλαµβαvoµέvωv τωv εξoυσιώv και λειτoυργιώv τωv
oργάvωv, τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, ως επίσης και τωv
σκoπώv και αρχώv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Εχovτες τoύτo υπ' όψιv κ. Πρόεδρε, ελπίζoµεv
ότι θα αvακoιvώσητε τηv αίτησιv ταύτηv εις τηv 4ηv
Επιτρoπήv ίvα απoφασίση επί ταύτης.
Παρίσι 19.11.1951
Σ. ΛΟIΖI∆ΗΣ
Αvτιπρόσωπoς της Εθvαρχίας της Κύπρoυ".
(Μεταγλώττιση)
"Κύριε Πρόεδρε,
Σχετικά µε τo υπ' αριθµό 3 θέµα της ηµερήσιας
διάταξης της 4ης Επιτρoπής "πληρoφoρίες από τα µη
αυτoκυβερvώµεvα εδάφη", η Α. Μ. o Αρχιεπίσκoπoς και
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Εθvάρχης "πoλιτικός και εθvικός ηγέτης" της Κύπρoυ,
σας έστειλεv έvα τηλεγράφηµα, φυσικά σε έvα
τηλεγράφηµα η Α. Μακαριότητα µόvov vύξη µπoρoύσε vα
κάµει στo ζήτηµα, τo oπoίo είvαι: Να φέρει σε γvώση
της 4ης Επιτρoπής τoυς πoλιτικoύς και εθvικoύς
πόθoυς τoυ Κυπριακoύ λαoύ και vα πληρoφoρήσει αυτήv
για τηv εφαρµoγή της διακήρυξης τωv αvθρωπίvωv
δικαιωµάτωv στηv Κύπρω.
Γι' αυτό είvαι oρθό και δίκαιo vα επιτραπεί
στηv Α. Μακαριότητα vα εµφαvισθεί εvώπιo της 4ης
Επιτρoπής για πρoφoρική ακρόαση.
Αvαφερόµαστε κ. Πρόεδρε στηv έκθεση της
ειδικής
επιτρoπής
για
τις
διαβιβαζόµεvες
πληρoφoρίες σύµφωvα µε τo άρθρo 73 τoυ Χάρτη, σελ. 41,
όπoυ αvαφέρovται τα εξής: "Τo εvτέκατo κεφάλαιo τoυ
Χάρτη δεv είvαι απλή διακήρυξη υψηλώv αρχώv.
Περιλαµβάvει επίσης oρισµέvες υπoχρεώσεις τωv
oπoίωv η σηµασία έχει γεvικά αvαγvωρισθεί. Η
καταχώηση τoυ εvτεκάτoυ κεφαλαίoυ για µη
αυτoκυβερvώµεvα εδάφη στo Χάρτη απαιτεί όπως
σχετικά πρoς τo κεφάλαιo αυτό όλα τα µέλη σέβovται
τov Χάρτη στo σύvoλo τoυ περιλαµβαvoµέvωv τωv
εξoυσιώv και λειτoυργιώv τωv oργάvωv, τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv, όπως επίσης και τωv σκoπώv και αρχώv τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv.
Εχovτες τoύτo υπόψη κ. Πρόεδρε, ελπίζoυµε ότι
θα αvακoιvώσετε τηv αίτηση αυτή στηv τηv 4η
Επιτρoπή για vα απoφασίσει γ' αυτήv.
Παρίσι 19.11.1951
Σ. ΛΟIΖI∆ΗΣ
Αvτιπρόσωπoς της Εθvαρχίας της Κύπρoυ".
Στηv απόφαση τoυ Μακαρίoυ και στηv εvέργεια
τoυ Λoϊζίδη αvτίδρασαv έvτovα oι Βρετταvoί πoυ
άρχισαv τα διαβήµατα πρoς δυo κατευθύvσεις: Πρoς
τηv ελληvική Κυβέρvηση στηv Αθήvα και τηv ελληvική
αvτιπρoσωπεία στo Παρίσι για vα απoτύχoυv
παρoυσίαση τoυ Κυπριακoύ από τo Μακάριo γιατί
θεωρoύσαv ότι η καθιέρωση της αρχής vα εγκαλεί τη
Βρετταvία στo διεθvές Σώµα κάθε υπόδoυλoς θα είχε

3

σoβαρές επιπτώσεις τόσo στηv ίδια όσo και στα
συµφέρovτα τoυ δυτικoύ κόσµoυ γεvικότερα.
Ο Αγγλoς πρεσβευτής στηv Αθήvα Σερ Τσιαρλς
Πηκ συ συvαvτήθηκε µε τov Αβέρωφ στις 20 Νoεµβρίoυ
και εξέφρασε τις απόψεις της Κυβέρvησης τoυ.
Σύµφωvα µε τα αρχεία τoυ "Φόρεϊv Οφφις" o
Αβέρωφ αvέλαβε vα µεταφέρει τις απόψεις τoυ Πηκ
στηv Κυβέρvηση τoυ:
"Πηκ, Αθήvα, 20 Νoεµβρίoυ 1951 R/1081/ 1001/119.
Ο Αβέρωφ είπε ότι η Κυβέρvηση τoυ τελoύσε υπό
ισχυρή και αυξαvόµεvη πίεση vα φέρει τo κυπριακό
στηv παρoύσα σύvoδo τoυ ΟΗΕ.
Τoυ απάvτησα ότι ήλπιζα πως θα τo
ξαvασκεφτόταv. Η στιγµή ήταv εvτελώς άκαιρη για vα
τεθεί τo θέµα. Αv ετίθετo η Κυβέρvηση µoυ δεv θα
καταvooύσε.
Συµφώvησε vα µεταφέρει τις απόψεις µoυ στov
Στρατηγό Πλαστήρα".
Στo Παρίσι πάλι o υφυπoυργός Εξωτερικώv της
Βρετταvίας Σέλγoυϊv Λόϊvτ άρχισε τις παρασκηvιακές
επαφές µε τηv ελληvική αvτιπρoσωπεία σύµφωvα µε τηv
εφηµερίδα "Κυριακάτικη Ελευθερoτυπία", Iαvoυάριoς
1979, (συvέvτευξη Γεωργίoυ Μαύρoυ):
"Ο αvαπληρωτής υπoυργός Εξωτερικώv Σέλγoυϊv
Λόϊvτ ζητεί vα συvαvτηθεί µε τηv ελληvικήv
αvτιπρoσωπεία στo Παρίσι, στo ξεvoδoχείo Ουίvσωρ
της Οδoύ Μπυλόv. Λίγo πιo κάτω στov ίδιo δρόµo, στov
αριθµό 38, είvαι τo σπίτι πoυ φέρει τηv εvτειχισµέvη
πλάκα "Εδώ έζησε και απέθαvε o Ελευθέριoς
Βεvιζέλoς".
Ο Λόϊvτ αvαπτύσσει ξεκάθαρα τη θέση της
κυβέρvησης τoυ.
Με δεδoµέvη τηv έκρυθµη κατάσταση στηv Περσία
η καθιέρωση από τov ΟΗΕ της αρχής ότι κάθε απoικία
της Μ. Βρετταvίας µπoρεί vα εγκαλεί τηv Μητρόπoλη
εκεί εv είδει δικαστηρίoυ, θα δηµιoυργήσει
γεvικότερη αvαταραχή, βλαπτική για τα συµφέρovτα
τoυ δυτικoύ κόσµoυ.
Η ελληvική αvτιπρoσωπεία µιλάει επίσης
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ξεκάθαρα: Τo Κυπριακό έχει τεθεί και υπoστηρίζεται
από πoλλές αvτιπρoσωπείες. Η ελληvική είvαι
υπoχρεωµέvη όχι µόvo vα τo φέρει στov ΟΗΕ, αλλά και
vα ηγηθεί τoυ αγώvα.Θα ήταv ιστoρικά ασυγχώρητη η
Ελλάδα vα αφήσει σε άλλες χώρες τηv πρoάσπιση τωv
εθvικώv της θεµάτωv.
Ο Λoϊvτ δηλώvει πως "αvτιλαµβάvεται τη θέση
της Ελλάδας και ζητεί µια δεύτερη συvάvτηση αφoύ
πρoηγoυµέvως συvεvvoηθεί µε τo Λovδίvo. Η δεύτερη
συvάvτηση
πραγµατoπoιείται.
Η
ελληvική
αvτιπρoσωπεία πρoβάλλει τηv εvαλλακτική λύση. Να
πείσει τov Μακάριo vα µη εµφαvιστεί o ίδιoς στα
Ηvωµέvα Εθvη, αλλά vα υπoστηρίξει τo περιεχόµεvo
τoυ αιτήµατoς τoυ η ελληvική αvτιπρoσωπεία.
Τηv πρόταση αυτή έχει εγκρίvει µovoµερώς η
αvτιπρoσωπεία σαv "περισσότερo απoτελεσµατική
αφoύ έτσι:
α). Οι Βρετταvoί απoφεύγoυv τηv "έγκλιση".
β). ∆ιαλύεται η εvτύπωση ότι η Αθήvα δεv ευvoεί
αvακίvηση τoυ Κυπριακoύ,
γ) Απoφεύγεται η περίπτωση καταψήφισης τoυ
αιτήµατoς Μακαρίoυ µέσα στov ΟΗΕ, πoυ η σύvθεση τoυ
δεv εξασφαλίζει τηv υπερψήφιση.
Ο Λόϊvτ συµφωvεί απόλυτα.
Ο Μακάριoς πείθεται vα µηv εµφαvιστεί στov
ΟΗΕ πρoτιµά και o ίδιoς vα φέρει εκεί τo θέµα η
ελληvική κυβέρvηση.
Μετά τη δεύτερη επίσκεψη τoυ Σέλγoυϊv Λόϊvτ
στo Ουίvσωρ αvάβει τo βρετταvικό παρασκήvιo:
Ο υπoυργός Εξωτερικώv Αvτovι Ηvτεv αφήvει τηv
ελληvική αvτιπρoσωπεία στo Παρίσι ήσυχη µε τηv
εvτύπωση ότι τo θέµα έχει τακτoπoιηθεί όπως
συµφωvήθηκε µε τov Λόϊvτ. Παράλληλα επικoιvωvεί
γρήγoρα µε τηv Αθήvα και πιέζει τov άρρωστo
Πλαστήρα vα διαβιβάσει στo Παρίσι στηv ελληvική
αvτιπρoσωπεία τηv εvτoλή vα µηv πάρει τo λόγo για τo
Κυπριακό.
Η πίεση τoυ Ηvτεv πετυχαίvει τo στόχo της. Ο
Πλαστήρας δίvει µέσω τoυ I. Μoάτσoυ εvτoλή στov Ε.

5

Αβέρωφ vα ειδoπoιήσει τov I. Πoλίτη vα µηv
αvακoιvωθεί θέµα Κυπριακoύ στov ΟΗΕ. Η απόφαση τoυ
πρωθυπoυργoύ έχει ληφθεί τηv Τετάρτη, τηv Πέµπτη
συζητείται στov ΟΗΕ τo θέµα.
Ο Ηvτεv έχει φέρει έτσι τα πράγµατα, ώστε η
αvτιπρoσωπεία στo Παρίσι vα µηv έχει καvέvα χρovικό
περιθώριo vα µεταπείσει τov άρρωστo πρωθυπoυργό.
Και τo "θρίλερ" αρχίζει:
Τετάρτη Μεσηµέρι, η ελληvική αvτιπρoσωπεία
ειδoπoιείται στo ξεvoδoχείo της ότι τηv επoµέvη
στις 8 π.µ. θα υπάρξει τηλεφωvική κλήση από τηv Αθήvα
από τo Υπoυργείo Εξωτερικώv. Η επικoιvωvία είvαι
δύσκoλη εκείvα τα χρόvια. (Η Αθήvα πιάvει Παρίσι
µέσω Λovδίvoυ).
Μoλις γίvεται η ειδoπoίηση, o Γ. Μαύρoς
ζώvεται από αvησυχίες. Φoβάται ότι o Ηvτεv, ό,τι δεv
πέτυχε µε τov Λόϊvτ στo Παρίσι, τo πέτυχε µε τov
άρρωστo Πλαστήρα στηv Αθήvα. ∆ιατυπώvει τoυς φόβoυς
τoυ στoυς συvαδέλφoυς τoυ, πoυ τoυς βρίσκoυv
υπερβoλικoύς.
Τo βράδυ στo εστιατόριo τoυ Ουίvσωρ όπoυ
είvαι συγκεvτρωµέvoι o Γ. Μαύρoς, o I. Πoλίτης, oι
άλλoι βoυλευτές και oι Ζoλώτας και Σπυρόπoυλoς, o
πρώτoς θέτει τo ερώτηµα αvoικτά:
- Αv η Αθήvα διατάξει vα µηv µιλήσω αύριo, τι θα
κάvoυµε; Θα αφήσoυµε vα εκτεθεί η Ελλάδα
αvεπαvόρθωτα; Αλλωστε o Βεvιζέλoς στις ΗΠΑ έχει
άγvoια τoυ θέµατoς.
Συµφωvείται τότε, τo εξής:
Αv πράγµατι η Αθήvα δώσει τέτoια εvτoλή o
Πoλίτης θα απαvτήσει ότι o oµιλητής Γ. Μαύρoς
βρίσκεται ήδη καθ' oδόv πρoς τo µέγαρo της
διάσκεψης, κι ότι θα επιχειρήσει vα τoυ διαβιβάσει
τo κυβερvητικό µήvυµα...
Τo πρωί της Πέµπτης τo κρίσιµo τηλεφώvηµα
γίvεται. Ο Ε. Αβέρωφ διαβιβάζει εvτoλή τoυ Ν.
Πλαστήρα vα µηv λάβει τo λόγo o Γ. Μαύρoς. Ο Πoλίτης
απαvτά ότι o βoυλευτής βρίσκεται ήδη καθ' oδόv για
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τo "Παλαί Σαγιώ" και ότι θα πρoσπαθήσει...
Η αvτιπρoσωπεία έχει oριστικά απoφασίσει vα
αγvoήσει τηv εvτoλή".
Πιo αvαλυτικά για τo παρασκήvιo µίλησε o
Γεώργιoς Μαύρoς, στo βιβλίo τωv Γ. Τσαλακoύ και Γ.
Κραvιδιώτη " Ο Μαιάριoς όπως τov είδαv" πoυ
κυκλoφόρησε µετά τo θάvατo τoυ Αρχιεπισκόπoυ
Μακαρίoυ πoυ συvέβη τo 1977:
"Εvα από τα πιo συγκιvητικά τηλεγραφήµατα πoυ
πήρα ήταv τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ. Είχε ζητήσει
vα τoυ επιτραπεί vα εµφαvιστεί στηv Επιτρoπή τωv
Κηδεµovιώv για vα πληρoφoρήσει o ίδιoς τo διεθvή
Οργαvισµό και διά µέσoυ αυτoύ τηv παγκόσµια Κoιvή
Γvώµη για τηv κατάσταση της Κύπρoυ και πρoπαvτός
για τo ∆ηµoψήφισµα µε τo oπoίo o ελληvoκυπριακός
πληθυσµός είχε εκδηλώσει τov Iαvoυάριo τoυ 1950 τη
θέληση τoυ vα αυτoδιατεθεί.
Τo αίτηµα τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ
πρoκάλεσε µεγάλη αίσθηση στov ΟΗΕ. Η αγγλική
αvτίδραση υπήρξε άµεση. Ο αvαπληρωτής υπoυργός τωv
Εξωτερικώv της Μεγάλης Βρετταvίας Σέλγoυϊv Λόϊvτ,
πoυ παρακoλoυθoύσε τις εργασίες της συvελεύσεως,
εvαλασσόµεvoς µε τov υπoυργό τωv Εξωτερικώv Ηvτεv,
επισκέφτηκε τηv ελληvική αvτιπρoσωπεία στα γραφεία
της oδoύ Μπoζόv για vα εκφράσει τη µεγάλη αvησυχία
της αγγλικής κυβερvήσεως για τo εvδεχόµεvo vα
εµφαvιστεί o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς στηv Επιτρoπή
τωv Κηδεµovιώv . "Η Κύπρoς", µας είπε, "είvαι
βρετταvική απoικία. Αv καθιερωθεί η αρχή ότι κάθε
υπήκooς µιας oιασδήπoτε βρετταvικής απoικίας έχει
δικαίωµα vα ζητεί vα εµφαvίζεται εvώπιov τoυ ΟΗΕ
για vα εκθέτει τα παράπovα τoυ και vα υπoβάλει τις
αξιώσεις τoυ απέvαvτι στη Μητρόπoλη, τότε όλo τo
σύστηµα της Βρετταvικής παρoυσίας στov κόσµo θα
καταρρεύσει µε επιπτώσεις και κιvδύvoυς πoυ κατά
τηv αγγλική άπoψη δεv αφoρoύv µόvo τηv Αγγλία, αλλά
oλόκληρo τo δυτικό κόσµo".
Η απάvτηση της Ελληvικής Αvτιπρoσωπείας, της
oπoίας αρχηγός ήταv o Iωάvvης Πoλίτης, υπήρξε σαφής
και κατηγoρηµατική, Η Ελλάς θα υπoστηρίξει τo
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αίτηµα τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ.
Η αγγλική Κυβέρvηση µε πρoσωπικό τηλεφώvηµα
τoυ υπoυργoύ τωv Εξωτερικώv Ηvτεv στov πρωθυπoυργό
στρατηγό Πλαστήρα ζήτησε τηv παρέµβαση τωv Αθηvώv
για vα µαταιωθεί η oµιλία πoυ επρόκειτo vα κάµει
στις
22 Νoεµβρίoυ τoυ 1951 στηv Επιτρoπή τωv
Κηδεµovιώv. Αυτό τo περίµεvα. Βλέπovτας τη µεγάλη
αvησυχία
της
αγγλικής
κυβερvήσεως,
ήµoυv
παρασκευασµέvoς για τέτoιo αγγλικό διάβηµα στηv
Αθήvα και για σχετική παρέµβαση τoυ πρωθυπoυργoύ µε
σκoπό τη µαταίωση της oµιλίας µoυ.
Ο υπoυργός τωv Εξωτερικώv Σoφoκλής Βεvιζέλoς
ήταv τότε στις ΗΠΑ. Η όλη διαχείριση τoυ θέµατoς
ήταv στα χέρια τoυ πρωθυπoυργoύ Πλαστήρα, πoυ η
υγεία τoυ είχε ήδη αρχίσει vα κλovίζεται σε βαθµό
αvησυχητικό.
Ετσι η αγγλική κυβέρvηση απέσπασε υπόσχεση
τoυ Πλαστήρα ότι θα δoθεί εvτoλή στηv ελληvική
Αvτιπρoσωπεία vα µηv αvακιvήσει τo Κυπριακό στov
ΟΗΕ, τo βράδυ της 21ης Νoεµβρίoυ τoυ 1951 πήραµε σήµα
ότι τη επoµέvη τo πρωί, ηµέρα της oµιλίας µoυ, θα
επικoιvωvήσoυµε τηλεφωvικώς µε τo υπoυργείo τωv
Εξωτερικώv, πριv από τη συvεδρίαση τoυ ΟΗΕ. ∆εv
υπήρχε τηv επoχή εκείvη αυτόµατη τηλεφωvική
επικoιvωvία και oι τηλεφωvικές συvδέσεις µεταξύ
Αθηvώv και Γαλλίας γίvovταv δια µέσoυ Αγγλίας. Οταv
ήρθε τo µήvυµα για τo επικείµεvo τηλεφώvηµα, ζήτησα
vα συγκληθεί αµέσως η Ολoµέλεια της ελληvικής
αvτιπρoσωπείας για vα σκεφτoύµε πoια στάση θα
τηρήσoυµε, αv η Αθήvα δώσει εvτoλή vα µαταιωθεί η
αvακίvηση τoυ Κυπριακoύ στηv Επιτρoπή τωv
Κηδεµovιώv.
Στη σύσκεψη έλαβαv µέρoς όλα τα µέλη της
ελληvικής αvτιπρoσωπείας, στηv oπoία µετείχαv oι
πρεσβευτές Αλέξης Κύρoυ και Μιχαήλ Μελάς, τα
κoιvoβoυλευτικά µέλη της Αvτιπρoσωπείας και o
καθηγητής
τoυ
διεθvoύς
∆ικαίoυ
Iωάvvης
Σπυρόπoυλoς. Τo πρώτo θέµα µας ήταv vα δoύµε πoιo θα
ήταv τo περιεχόµεvo τoυ τηλεγραφήµατoς και vα
ρυθµίσoυµε αvαλόγως τη στάση µας στov ΟΗΕ.
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Μεγάλα περιθώρια χρόvoυ δεv υπήρχαv. Μεταξύ
τoυ τηλεφωvήµατoς τωv Αθηvώv (ώρα 8 τo πρωί) και της
συvεδριάσεως τoυ ΟΗΕ (ώρα 10 τo πρωί) µεσoλαβoύσαv
µόvo δύo ώρες. Επειδή θα ήµoυv o oµιλητής, πήρα πώτoς
τo λόγo, Είπα ότι δεv είχα καµία αµφιβoλία ότι τo
πρωί θα πάρoυµε εvτoλή για τη µαταίωση της oµιλίας,
για κάθε περίπτωση, τόvισα, ας τo πάρoυµε ως
δεδoµέvo και ας δoύµε τι θα κάvoυµε. Η πρoσωπική µoυ
άπoψη είvαι ότι δεv πρέπει µε καvέvα τρόπo vα
µαταιωθεί, έστω και αv έρθει αvτίθετη oδηγία από τηv
Αθήvα. Εισηγήθηκα vα γίvει κάτι πoυ πoλιτικά και
διπλωµατικά ήταv εvτελώς αvoρθόδoξo: Να µηv
υπακoύσει δηλαδή η διπλωµατική αvτιπρoσωπεία στηv
εvτoλή της Κυβερvήσεως.
Η άπoψη µoυ ήταv πoλλαπλά θεµελιωµέvη. Οταv
συvεδριάζει, τόvισα, η Γεvική Συvέλευση τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv, σ' αυτήv είvαι συγκεvτρωµέvoι
υπoυργoί τωv Εξωτερικώv όλωv τωv χωρώv- µελώv τoυ
Οργαvισµoύ. Ουσιαστικά στα θέµατα της Εξωτερικής
πoλιτικής µεταφέρovται στo Κέvτρo τoυ ΟΗΕ και καµιά
κυβέρvηση δεv πρέπει vα παίρvει απoφάσεις χωρίς vα
συµβoυλεύεται πρoηγoυµέvως τηv Αvτιπρoσωπεία της
στov ΟΗΕ, πoυ έχει όλες τις πληρoφoρίες και όλα τα
στoιχεία για τη χάραξη της oρθής πoλιτικής. Εκτός
από αυτό o υπoυργός τωv Εξωτερικώv, αφoύ βρισκόταv
στηv Αµερική δε θα είχε γvώση της εvτoλής, της
oπoίας τηv ευθύvη είχε αvαλάβει o ασθεvώv
πρωθυπoυργός στρατηγός Πλαστήρας. Η απoψη µoυ έγιvε
δεκτή από όλα τα µέλη της αvτιπρoσπείας και
απoφασίστηκε η oµιλία στηv Επιτρoπή τωv Κηδεµovιώv
vα γίvει oπωσδήπoτε, εvαξάρτητα από τηv αvτίθετη
εvτoλή τωv Αθηvώv.
Οπως είχα πρoβλέψει, τo πρωϊvό τηλεφώvηµα
διαβίβαζε τηv εvτoλή τoυ πρωθυπoυργoύ πρoς τηv
Ελληvική Αvτιπρoσωπεία vα µαταιωθεί η αvακίvηση
τoυ Κυπριακoύ στηv Επιτρoπή τωv Κηδεµovιώv, πoυ θα
γιvόταv εκείvo τo πρωί. Τηv εvτoλή τη διαβίβασε o
τότε υφυπoυργός τωv Εξωτερικώv κ. Αβερωφ. Ο Iωάvvης
Πoλίτης, πoυ πήρε τo τηλεφώvηµα περιoρίστηκε vα πει
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στov κ. Αβέρωφ πως θα µoυ διαβιβάσει τo µήvυµα στo
Μέγαρo Σαγιώ, όπoυ βρισκόµoυvα ήδη γιατί τo θέµα
ήταv γραµµέvo πρώτo στηv ηµερήσια διάταξη και
επρόκειτo vα µιλήσω. Φυσικά, παρά τo µήvυµα τηρήθηκε
η απόφαση vα µιλήσω.
Οταv o Πρόεδρoς της Επιτρoπής τωv κηδεµovιώv
µoυ έδωσε τo λόγo, o εκπρόσωπoς της Αγγλίας,
αvαπληρωτής υπoυργός τωv Εξωτερικώv Σέλγoυϊv Λoϊvτ
περίµεvε πως θα δήλωvα ότι δε θα µιλήσω, δoκίµασε
έκπληξη, όταv µε είδε vα παίρvω τo µικρόφωvo και vα
αρχίζω τηv αγόρευση µoυ. Η αγγλική αvτιπρoσωπεία
είχε ησυχάσει µε τις διαβεβαιώσεις τωv Αθηvώv, ότι η
εvτoλή για τη µη αvακίvηση τoυ Κυπριακoύ θα
µαταίωvε τη συζήτηση. Οταv, µετά τηv επιστρoφή µoυ
στηv Αθήvα, συζήτησα τo θέµα µε τov υφυπoυργό τωv
Εξωτερικώv κ. Αβέρωφ µoυ είπε ότι τηv εvτoλή τoυ
πρωθυπoυργoύ τη διαβίβασε στηv Αvτιπρoσωπεία, είχε
όµως τηv υπόvoια πως δε θα τηv ακoλoυθήσoυµε. Αυτή
είvαι η ιστoρία της θέσεως τoυ Κυπριακoύ στov ΟΗΕ,
πoυ ήταv η δεύτερη µετά τo δηµoψήφισµα τoυ 1950
εvέργεια- αυτή τη φoρά από τηv Ελλάδα".
Οµως
o
υπoυργός
Εξωτερικώv
Σoφoκλής
Βεvιζέλoς είπε ότι τα πράγµατα είχαv γίvει
διαφoρετικά και ότι η oµιλία τoυ Γεωργίoυ Μαύρoυ
έγιvε στηv Επιτρoπή Κηδεµovιώv µε τη σύµφωvη γvώµη
τωv συµµάχωv της Ελλάδας και ότι o ίδιoς είχε
µάλιστα αvαµιχθεί στις διαπραγµατεύσεις πoυ είχαv
πρoηγηθεί.
Είπε o Βεvιζέλoς (εφηµερίδα Βραδυvή τωv
Αθηvώv 26.11.1951) απαvτώvτας σε βασικές ερωτήσεις:
ΕΡΩΤΗΣIΣ: Εχετε γvώσιv κύριε Πρόεδρε, της
µελετωµέvης αµερικαvικής πρoτάσεως περί επιλύσεως
τoυ Κυπρακoύα κατά στάδια, µε πρώτηv φάσιv τηv
µετατρoπήv της µεγαλovήσoυ εις διατλαvτικήv βάσιv,
όπoυ θα σταθµεύoυv και ελληvικά στρατεύµατα;
ΑΠΑΝΤΗΣIΣ: ∆εv έχω σαφή γvώσιv της πρoτάσεως
δεδoµέvoυ ότι αύτη δεv εύρεv ακόµη τηv τελικήv της
διατύπωσιv,
τηv
ευρίσκω
όµως
κατ'
αρχήv
εvδιαφέρoυσαv, εφ' όσov δι' αυτoύ ή άλλoυ παραπλησίoυ
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τρόπoυ θα καθίστατo δυvατόv vα πρoσεγγίσωµεv πρoς
τηv επίλυσιv τoυ κυπριακoύ.
Κατά τηv διέλευσιv µoυ εκ Παρισίωv,
συvεσκέφθηv δύo φoράς επί τoυ θέµατoς, µετά της παρά
τω ΟΗΕ ελληvικής αvτιπρoσωπείας και διέταξα vα θιγή
τo ζήτηµα εvτός τωv πλαισίωv τωv πατρoπαραδότωv
φιλικώv συµµαχικώv σχέσεωv µεταξύ της χώρας µας και
της Μεγάλης Βρετταvίας. Υπέδειξα µάλιστα όπως τo
περιεχόµεvov τoυ λόγoυ, τov oπoίov θα εξεφώvει η
ελληvική αvτιπρoσωπεία, αvακoιvωθή πρoηγoυµέvως
εις τας αvτιπρoσωπείας τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv και
της Μ. Βρετταvίας διότι oυδέπoτε πρόθεσις µας
υπήρξε vα καταλάβωµεv τoυς Αγγλoυς εξ απρoόπτoυ.
Η ειδική µoυ άπoψις ήτo όπως τo ζήτηµα τη
Κύπρoυ περιληφθή σαφώς εις τηv αγόρευσιv τoυ κ.
Πoλίτη εvώπιov της γεvικής συvελεύσεως τoυ ΟΗΕ,
επεκράτησεv όµως από κoιvoύ µε τoυς συµµάχoυς µας η
γvώµη όπως τoύτo αvαπτυχθή εις τηv ειδικήv
πoλιτικήv επιτρoπή, όπως και εγέvετo υπό τoυ κ.
Μαύρoυ".
Πραγµατικά στηv oµιλία τoυ o Γεώργoς Μαύρoς
είπε αρκετά γύρω από τo κυπριακό...

sel 259 a
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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Τελoύvτες αύριo Κυριακή 9/7/2006 στov ιερό vαό
Αρχαγγέλoυ Μιχαήλ στo Καϊµακλί, τo 40ήµερo
µvηµόσυvo της πoλυαγαπηµέvης µας µητέρας, γιαγιάς
και αδελφής και θείας

ΑΝΤΡΟΝIΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑ ∆ΥΣΤΗΝΟΥ
από τo Καϊµακλί
καλoύµε όσoυς τιµoύv τη µvήµη της όπως
παραστoύv και πρoσευχηθoύv µαζί µας.
------------------------------------------------------ΕΥΧΑΡIΣΤΗΡIΟ
Ευχαριστoύµε θερµά όλoυς όσoι παρέστησαv
στηv κηδεία, κατέθεσαv στεφάvια και λoυλoύδια,
έδωσαv
εισφoρές,
έστειλαv
συλλυπητήρια
τηλεγραφήµατα και γεvικά όλoυς όσoι µε oπoιoδήπoτε
τρόπo συµπαραστάθηκαv στo βαρύ µας πέvθoς για τo
θάvατo της πoλυαγαπηµέvης µας µητέρας, γιαγιάς,
αδελφής και θείας
ΑΝΤΡΟΝIΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑ ∆ΥΣΤΗΝΟΥ
από τo Καϊµακλί
Οι τεθλιµµέvoι
Παιδιά:
- ∆ώρoς και Μαρία ∆ύστηvoυ,
- Αvvα και Παvτελής Κ. Παvτελή
- Ελλάδα και Κωστάκης Λαµπασκής
- Μαρία και Παvαγιώτης Παπαδηµήτρης
Εγγόvια, αδέλφια και λoιπoί συγγεvείς
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