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29.1.152: Ο ΚΥΠΡIΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ
ΒΟΥΛΗ
ΛΟΥΚΗΣ
ΑΚΡIΤΑΣ
ΕΠIΤΥΓΧΑΝΕI
ΕΓΚΡIΣΗ
ΤΡΟΠΟΛΟΓIΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓIΑ ΣΕΒΑΣΜΟ
ΤΗΣ ΑΥΤΟ∆IΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
Στη έκτη Γεvική Συvέλευση τoυ ΟΗΕ στα τέλη τoυ
1951 όπoυ Ελληvες αvτιπρόσωπoι ήγειραv για πρώτη
φoρά τo Κυπριακό σε επιτρoπές τoυ ΟΗΕ παιζόταv
σκληρό παιχvίδι στo παρασκήvιo.
Σ' αυτό τo παρασκήvιo αvαφέρθηκε o αθηvαίoς
δηµoσιoγράφoς Θ.Ν. Τσαβέας σε αvταπόκριση τoυ από τo
Παρίσι όπoυ πραγµατoπoιείτo η Γεvική Συvέλευση τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv στηv αθηvαϊκή εφηµερίδα "Αθηvαϊκή"
στις 19 ∆εκεµβρίoυ 1951:
" Τo Κυπριακό ζήτηµα ήλθεv εφέτoς για πρώτη
φoρά στα Ηvωµέvα Εθvη. Αυτό είvαι αvαµφισβήτητo µια
µεγάλη, καταπληκτική πρόoδoς πoυ πρέπει v'
αvαγvωρισθή και πoυ αvoίγει vεόυς και πλατείς
δρόµoυς για τηv πραγµατoπoίησιv τωv πόθωv τoυ µισoύ
σχεδόv εκατoµυρίoυ τωv κατoίκωv της Μεγαλovήσoυ.
Είvαι η πρώτη φoρά πoυ o πόθoς τωv Κυπρίωv έπαψε vα
είvαι απλώς ζήτηµα oσovδήπoτε σoβαρόv αρθρoγράφωv
και vεαvικώv διαδηλώσεωv και ετέθη απρoκάλυπτα
µπρoς στηv παγκόσµια συvείδηση και τηv υπεύθυvη
πoλιτική ηγεσία όλωv τωv κρατώv τoυ κόσµoυ.
Η αξία της χειρovoµίας δεv πρέπει και δεv
είvαι δυvατόv vα υπoτιµηθή, ως τώρα ήταv δυvατόv στη
διεθvή διπλωµατία vα εκδηλώvη ακαδηµαϊκή συµπάθεια
στις ιδιωτικές συvoµιλίες vα εκφράζεται µε τov πιo
κoλακευτικό τρόπo στoυς διαδρόµoυς, χωρίς v'
αvαλαµβάvη καµµίαv ευθύvηv, oχυρoύµεvη πίσω από τo
πραγµατικό γεγovός ότι η ίδια η πιo εvδιαφερόµεvη
χώρα, η Ελλάς, απoσιωπoύσε τo ζήτηµα. Αυτήv τηv
στιγµήv η κατάσταση άλλαξε: Τo ζήτηµα της Κύπρoυ
εµvηµovεύθη επίσηµα από τoυς υπευθύvoυς Ελληvες
αvτιπρoσώπoυς τόσo στηv Ολoµέλεια της γεvικής
Συvελεύσεως τωv Ηvωµεωv Εθvώv, όσo και στηv αρµόδια
Τετάρτη Επιτρoπή πoυ ασχoλείται µε τα ζητήµατα τωv
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αυτoκυβερvωµέvωv χωρώv, στo εξής, όταv θα τεθή πάλι
τo ζήτηµα, όλoι θα είvαι υπoχρεωµέvoι vα πάρoυv τη
θέση και vα µεταφράσoυv τηv ακαδηµαϊκή τoυς
συµπάθεια µε εµπρακτη συvoγoρία. Τo όvoµα της
Κύπρoυ υπάρχει πλέov στα πρακτικά τoυ διεθvoύς
oργαvισµoύ.
Πρέπει, όµως vα τovισθή αµέσως πως πoτέ σε
καµµιά από τις πρoηγoύµεvες πέvτε συvόδoυς της
Γεvικής Συvελεύσεως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, τo κλίµα
δεv ήταv δυσµεvέστερo για τη θέση και πoλύ
περισσότερo για τη λύση, τoυ Κυπριακoύ. Αυτό δεv
σηµαίvει πως δεv έπρεπε vα θιγή, αv oι ελληvικές
αvτιπρoσωπείες δεv τo έθεσαv στις πρoηγoύµεvες
συvελεύσεις, όπoυ τo κλίµα ήταv καταλληλότερo, δεv
σηµαίvει πως δεv έπρεπε vα θιγή και τώρα. Είvαι ίσως
ιδιαίτερα πρoς τιµή της ελληvικής αvτιπρoσωπείας
ότι τo έθεσεv ακριβώς τη στιγµή πoυ όλoι oι
παράγovτες ήταv εvαvτίov της και δεv ωχυρώθηκε πίσω
από τηv ατoλµία τωv πρoκατόχωv της για vα τo
απoσιωπήση και αυτή. Και αυτό της αvεγvωρίσθη εδώ
και από τoυς υπευθύvoυς εκπρoσώπoυς τoυ Κυπριακoύ
λαoύ.
Τo δυσµεvές όµως αυτό κλίµα καθώρισε τov
τρόπo εµφαvίσεως τoυ ζητήµατoς και πρoδιαγράφει τo
άµεσo µέλλov τoυ.
Τη στιγµή αυτή η ελληvική αvτιπρoσωπεία
αρκέστηκε- σηµειώvω πάλι για πρώτη φoρά- vα υπoµvήση
στo διεθvή oργαvισµό ότι υπάρχει έvα ζήτηµα Κύπρoυ,
ότι υπάρχει έvας λαός πoυ ζητά τηv πραγµατoπoίηση
τωv αρχώv της ελευθερίας και της αυτoδιαθέσεως, πoυ
υπήρξαv τα κίvητρα της ιδρύσεως τoυ oργαvισµoύ και
είvαι πάvτα o µόvoς λόγoς πoυ δικαιoλoγεί τηv
ύπαρξη τoυ. Η υπόµvηση είvαι επιτακτική πρoς τηv
παγκόσµια συvείδηση και τη Μεγάλη ∆ύvαµη πoυ
κατέχει τη Μεγαλόvησo, δεv τo εvεφάvισε, όµως, µε
καµµιά πιεστική µoρφή πoυ θα µπoρoύσε vα παράσχη
εύκoλα επιχειρήµατα σε όσoυς θα ήταv πρόθυµoι vα
χρησιµoπoιήσoυv: Η Ελλάς θέτει ζητήµατα πoυ
κλovίζoυv τηv εvότητα της δυτικής συµµαχίας, τη
στιγµή πoυ υπάρχoυv ακόµη τόσες ελλείψεις πoυ ακόµη
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δεv έχoυv καλυφθή η Ελλάς δηµιoυργεί έvα ζήτηµα πoυ
αvαστατώvει όλo τo σχέδιo αµυvτικής oργαvώσεως, τη
στιγµή πoυ τoπoθετoύvται oι πρώτες βάσεις τoυ και
αvτιµετωπίζovται πoλύ σoβαρά πρoβλήµατα: Η Ελλάς
θέτει έvα ζήτηµα πoυ απoτελεί απρoσδόκητη εvίσχυση
τωv δυvάµεωv πoυ υπovoµεύoυv τo σύστηµα, στo oπoίov
τείvει vα στηριχθή η δυτική αµυvτική oργάvωση σε
έvα από τα πιo vευραλγικά και πιo σηµαvτικά σηµεία
τoυ κόσµoυ.
Η πρoβoλή τωv επιχειρηµάτωv αυτώv απετράπη µε
τov ήρεµo και όχι επιτακτικό τρόπo, µε τov oπoίov
ετέθη τo κυπριακό ζήτηµα από τηv ελληvική
αvτιπρoσωπεία, αλλά τα επιχειρήµατα αυτά υπάρχoυv
πάvτα και, καλλιεργoύµεvα από τoυς εvδιαφερoµέvoυς
δηµιoυργoύv τo κλίµα, µέσα στo oπoίov θα εξελιχθή τo
Κυπριακόv ζήτηµα στo άµεσo µέλλov.
Είvαι αvαµφισβήτητo ότι η πλειoψηφία τωv
µελώv τoυ Οργαvισµoύ διαπvέεται από έvτovo
αvτιαπoικιακό πvεύµα. Οι Ηvωµέvες Πoλιτείες και oι
χώρες της Λατιvικής Αµερικής πoυ δεv έχoυv ξεχάσει
πως υπήρξαv απoικίες, είvαι αδιάλλακτα εχθρικές και
πρoς
τηv
ιδέα
ακόµη
τoυ
απoικισµoύ.
Οι
σκαvδιvαυικές, µε τov αvώτερo φιλελευθερισµό τoυς,
θεωρoύv τo απoικιακό κεθεστώς απόλυτα απαράδεκτo.
Οι Αραβικές και oι Ασιαστικές, πoυ διεξάγoυv έvα
παράλληλo αγώvα, βλέπoυv µε συµπάθεια τov αγώvα της
Κύπρoυ, για vα µηv αvαφέρoυµε τov αvατoλικό
συvασπισµό πoυ για λόγoυς θεωρητικής πεπoιθήσεως
όσo και λόγoυς πρακτικής πoλιτικής θα υπεστήριζε
τηv κυπριακήv υπόθεση, έτσι η πλειoψηφία είvαι
δoγµατικα εξησφαλισµέvη.
∆εv πρέπει, όµως, vα ξεχvoύµε πως ζoύµε σήµερα
στηv πραγµατικότητα τωv συvασπισµώv και πως πάvω
από τις δoγµατικές πεπoιθήσεις η πλειoψηφία τoυ
Παλαί vτε Σαγιό κιvείται σήµερα από τις αvάγκες της
Ατλαvτικής Συµµαχίας.
Αυτό τo πvεύµα απoτελεί τo πραγµατικό κλίµα,
µέσα στo oπoίo γίvovται όλες oι συζητήσεις και
παίρvovται όλες oι απoφάσεις. Και τo κλίµα αυτό
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εµπoδίζει κάθε πρoώθηση τoυ Κυπριακoύ στo άσµεσo
µέλλov.
Η Μεγάλη Βρετταvία απoτελεί τov δεύτερo σε
σηµασία παράγovτα της ατλαvτικής συµµαχίας. Η
Μεγάλη Βρετταvία αυτήv τηv στιγµήv δέχεται ισχυρά
και επικίvδυvα χτυπήµατα στηv Περσία, στo Σoυέζ και
σ' oλόκληρη τη Μέση Αvατoλή, Καvείς, λoιπόv, από
εκείvoυς πoυ απoτελoύv τη ∆υτική πλειoψηφία δεv
είvαι διατεθειµέvoς vα υπoστηρίξη τηv αφαίρεση από
τo βρετταvικό oπλoστάσιo µιας σηµαvτικής βάσεως
και - ακόµη και αv η αξία της Κύπρoυ ως στρατιωτικής
βάσεως της ∆ύσεως εξησφαλίζετo- vα υπoστηρίξη µίαv
απόφαση πoυ θ' απoτελoύσε εvθάρρυvση για όλες τις
φυγόκεvτρες κιvήσεις πoυ εκδηλώvovται σήµερα. Οσo
για τις πιθαvότητες απ' ευθείας συvεvvoήσεως µε τηv
Μεγάλη Βρετταvία, αυτές είvαι µικρότερες από κάθε
άλλη φoρά, καvείς δεv περιµέvει από τoυς
συvτηρητικoύς τoυ Τσώρτσιλ, πoυ κύριo µέληµα τoυς
είvαι η διατήρηση τωv όσωv απoµέvoυv από τα παλαιά
κoσµήµατα
τoυ
βρετταvικoύ
στέµµατoς,
vα
παταιτηθoυv
ακoύσια
από
έvα
τµήµα
της
αυτoκρατoρίας.
Η στάση της Γαλλίας καθoρίζεται από αvάλoγες
σκέψεις. Θα περίµεvε καvείς πως η φιλελληvική και
φιλεύθερη παράδoση της Γαλλίας θα τηv έκαvε φυσικά
σύµµαχo τoυ κυπριακoύ αγώvoς. Τηv στιγµήv αυτήv,
όµως η Γαλλία διεξάγει µια δαπαvηρή αιµατηρή και
χωρίς τέλoς µάχη στηv Ivδoκίvα, εvώ διάφoρες
διασπαστικές
κιvήσεις
σηµειώvovται
στις
βoρειoαφρικαvικές γαλλικές κτήσεις. Και oι απειλές
αυτές έχoυv δηµιoυργήσει στη γαλλική πoλιτική έvα
πvεύµα τόσo συvτηρητικό, όσo πoυθεvά αλλoύ. Η
κατευθυvτήρια γραµµή της γαλλικής πoλιτικής είvαι:
Να µη θιγή πoυθεvά τo υφιστάµεvo καθεστώς. Η
αδιαλλαξία η oπoία στo σηµείo αυτό είvαι τόση, ώστε
vα διατυπωθoύv όχι µόvo συγκεκαλυµµέvα και
αvεύθυvα, αλλά και απρoκάλυπτα και υπεύθυvα απειλές
διαλύσεως της Ατλαvτικής Συµµαχίας, όταv στις
Ηvωµέvες
Πoλιτείες
ακoύσθηκαv
µερικές
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εvθαρρυvτικές φωvές, υπέρ τωv αυτovoµιστικώv
κιvήσεωv τoυ Μαρόκoυ. Ο στρατηγός Γκιγιώµ, ύπατoς
αρµoστής της Γαλλίας στo Μαρόκo, πρoειδoπoίησε
κατηγoρηµατικα τoυς αµερικαvoύς: Μηv αvακατεύεσθε
στις υπoθέσεις µας.
Η γαλλική αvτίδραση ήταv τόσo έvτovη, ώστε oι
υπεύθυvoι γάλλoι, δεv δέχτηκαv καv συζήτηση. Οταv τo
ζήτηµα της Κύπρoυ ετέθη στηv Τετάρτη Επιτρoπή, o
υπoφαιvόµεvoς εζήτησε τη γvώµη Γάλλωv επισήµωv. Η
απάvτηση δεv αvεφέρετo καθόλoυ στηv Κύπρo, αλλά
ήταv
γεvική
και
γι'
αυτό
περισσότερo
κατηγoρηµατική: ∆εv επιτρέπεται vα θίγωvται
πoλιτικά ζητήµατα στις συζητήσεις της Επιτρoπής
αυτής.
Η γεvική αυτή αvτίσταση σε κάθε συζήτηση πoυ
θ' απέβλεπε στη µεταβoλή τoυ υφισταµέvoυ καθεστώτoς
είvαι τo φόvτo πάvω στo oπoίov πρoβάλλεται τo
κυπριακό. Αλλες αvτιπρoσωπείες πoυ είvαι σχεδόv
πάvτoτε στo πλευρό της ελληvικής- όπως η βελγική ή η
voτιαφρικαvική- εκράτησαv εξ ίσoυ εχθρική στάση στo
Κυπριακό.
Εχoυv κι' αυτές απoικιακά συµφέρovτα και δεv
επιθυµoύv καµµιά συζήτηση.
Αλλoς, όχι αµελητέoς πράγωv, είvαι η Τoυρκία.
Καvείς δεv παραδέχεται στα σoβαρά πως η Τoυρκία
έχει λόγo vα επεµβαίvη, όταv πρόκειται για τov
καθoρισµό της τύχης της Κύπρoυ, όπoυ τo τoυρκικό
στoιχείo δεv υπερβαίvει σχεδόv τo έvα έκτov τoυ
πληθυσµoύ. Αλλά η Τoυρκία επεµβαίvει και oι
ατλαvτικoί σύµµαχoι περισσότερo δε από όλoυς oι
αµερικαvoί,
δεv
έχoυv
καµµιά
διάθεση
vα
δυσαρεστήσoυv τoυς Τoύρκoυς στη συvεργασία τωv
oπoίωv υπoλoγίζoυv πoλύ για τη ρύθµιση τωv
στρατηγικώv ζητηµάτωv της Μεσoγείoυ και της Μέσης
Αvατoλής. ∆εv πρέπει vα ξεχvoύµε πως τη στιγµή αυτή
υπάρχoυv πoλλά σηµεία συγκρoύσεως- και η Ρώµη τα
άφησε άλυτα- µεταξύ αγγλικώv και αµερικαvικώv
αvτιλήψεωv στη Μεσόγειo και τη Μέση Αvατoλή. Και τo
λιγώτερo βέβαια πoυ επιθυµoύv oι αµερικαvoί αυτή τη
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στιγµή είvαι vα δηµιoυργήσoυv εξ αφoρµής της Κύπρoυ
εvιαίo αγγλoτoυρκικό µέτωπo εvαvτίov τoυς.
Αυτό είvαι τo κλίµα, µέσα στo oπoίo εθίγη
εφέτoς για πρώτη φoρά τo κυπριακό ζήτηµα στα
Ηvωµέvα Εθvη. Εvα κλίµα πoυ εξωτερικά εξεδηλoύτo µε
µια επίµovη πρoσπάθεια σιωπής, vα εξαφαvισθή η
ελληvική πρωτoβoυλία όχι µόvo από τα επίσηµα
σχόλια, αλλά και από τηv ειδησεoγραφία τωv
εφηµερίδωv. Στα παρασκήvια, όµως ήταv αφάvταστες oι
πιέσεις, oι συστάσεις, oι παρακλήσεις πoυ εγέvovτo
στηv ελληvική αvτιπρoσωπεία, στηv αρχή για vα
απoσιωπήση τo κυριακό και κατόπιv vα µειώση τov
τόvo της. Οι πρoσπάθειες αυτές εγίvovτo λιγώτερo απ'
ευθείας από τoυς ίδιoυς τoυς Αγγλoυς και
περισσότερo από φιλικoύς µεσoλαβητές.
Και αυτό είvαι τo κλίµα πoυ δεv επιτρέπει
γρήγoρη εξέλιξη τoυ ζητήµατoς. Πρέπει vα τo
αvαγvωρίσoυµε
αv
δεv
θέλoυµε
vα
έχoυµε
αδικαιoλόγητες και επιβλαβείς απoγoητεύσεις. Η
ίδια η επίσηµη αvτιπρoσωπεία τoυ Κυπριακoύ τo
αvεγvώρισε µε αvακoιvωθέv της και η δαιαπίστωση τoυ
γεγovότoς αυτoύ είvαι o λόγoς για τov oπoίov o
Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ δεv ήλθε στo Παρίσι εφέτoς.
Αυτό όµως δεv µειώvει καθόλoυ τη σηµασία της
πρoόδoυ πoυ έγιvε. Τo ζήτηµα ετέθη. Και από τη
δεξιότητα
και
τη
διάθεση
τωv
υπευθύvωv
διαχειριστώv τoυ εξαρτάται η µεταβoλή τoυ κλίµατoς
και η εκµετάλλευσις, κάθε κατάλληλης ευκαιρίας πoυ
θα παρoυσιασθή. Και αυτή µπoρεί vα είvαι γρήγoρη
στηv επoχή τωv γoργώv µεταβoλώv πoυ ζoύµε".
Οµως oι Κύπριoι αισθάvovταv ικαvoπoιηµέvoι
για τo πρώτo βήµα πoυ έγιvε για πρoώθηση τoυ
Κυπριακoύ, ιδιαίτερα oι άvθρωπoι της Εθvαρχίας.
Ο Σωκράτης Λoϊζίδης, επιστρέφovτας στηv Αθήvα
δήλωσε (2.1.1951, εφηµερίδα ΕΘΝΟΣ):
" ∆ιεπίστωσα εφέτoς εις τoυς διεθvείς κύκλoυς
εvτovώτερov αvτιαπoικιακόv πvεύµα και γεvικώτερα
µεγαλυτέραv τάσιv εφαρµoγής της αρχής της
αυτoδιαθέσεως εις όσoυς λαoύς επιθυµoύv τoύτo.
Ειδικώς διά τo Κυπριακόv εκφράζεται παvταχόθεv η
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απoρία πως έvα τόσov δίκαιov και ώριµov διά τη λύσιv
τoυ ζήτηµα παραµέvει άλυτov.
Τo Κυπριακόv υιoθετήθη ήδη υπό της Ελλάδoς ως
επέβαλλεv η εθvική µας αξιoπρέπεια. Φυσική συvέπεια
τoύτoυ είvαι η εγγραφή τoυ κυπριακoύ εις τηv
πρoσεχή σύvoδov, oπότε θα έχωµεv ταχείαv και άµεσov
λύσιv".
Οµως υπήρξε και συvέχεια πoυ έκαµε τoυς
Κυπρίoυς vα ελπίζoυv ακόµα περισσότερo ότι τo
Κυπριακό πρόβληµα θα oδηγείτo πρoς τα Ηvωµέvα Εθvη
πιo έvτovα και απoφασιστικά και µάλιστα από τoυς
ίδιoυς αv η Ελλάδα αρvείτo vα τo πράξει.
Υστερα από µεγαλη επιµovή τoυ κυπρίoυ
βoυλευτή Λoυκή Ακρίτα η Γ. Επιτρoπή τoυ ΟΗΕ εvέκριvε
µετά από τέσσερις ψηφoφoρίες τηv τρoπoλoγία τoυ για
τo σεβασµό της αυτoδιαθέσεως τωv λαώv και της
αvαθέσεως σε ειδική επιτρoπή vα ετoιµάσει
πρoτάσεις για κατoχύρωση της αυτoδιαθέσεως, πoυ θα
συζητoύvταv στηv επoµέvη σύvoδo.
Ο Ακρίτας αγωvιζόταv για τέσσερις µέρες vα
επιτύχει τηv έγκριση της τρoπoλoγίας τoυ πoυ θα
επέτρεπε στηv Κύπρo, σε περίπτωση πoυ θα γιvόταv
δεκτή από τηv επoµέvη Γεvική Συvέλευση, vα
απευθύvεται απ' ευθείας στη Γεvική Συvέλευση τoυ
ΟΗΕ και vα στέλλει υπoµvήµατα στηv Επιτρoπή
Αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv σχετικά µε τις συvθήκες πoυ
επικρατoύσαv και vα ζητά τηv αυτoδιάθεση της.
Είπε o Λoυκής Ακρίτας για τηv έγκριση της
τρoπoλoγίας:
"Εκατoµµύρια
αvθρώπωv
αvαµέvoυv
τηv
εφαρµoγήv τoυ άρθρoυ διά τηv αυδιάθεσιv τωv.
Αvαµφισβητήτως αι εθvικαί πλειoψηφίαι, όπως o
ελληvικός πληθυσµός της Κύπρoυ πρέπει vα
αvακτήσoυv τo δικαίωµα όπως απoφασίζoυv ελευθέρως
περί της τύχης τωv. Πρoσωπικώς είµαι ευτυχής διότι
έκαµα εις τηv Γ Επιτρoπήv αγώvα o oπoίoς εστέφθη υπό
επιτυχίας.
Ο Ζήvωv Ρωσσίδης πoυ εξακoλoυθoύσε ακόµα vα
βρίσκεται στo Παρίσι χαρακτήρισε τηv έγκριση της
εισήγησης (29.1.152) σαv ιστoρικό σταθµό στηv πρόoδo
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της αvθρωπότητας και σαv εισαγωγή τoυ δικαιώµατoς
της αυτoδιάθεσης από απλή θεωρητική διακήρυξη στo
στάδιo της εφαρµoγής.
Πρόσθεσε
αvαφερόµεvoς
ιδιαίτερα
στo
κυπριακό:
"∆ιά τov κυπριακόv λάov, τoύτo έχει µεγίστηv
σηµασίαv καθ' όσov διαvoίγεται vέoς δρόµoς πρoς
απoτελεσµατικήv διεκδίκησιv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv τoυ
δικαιώµατoς τoυ πρoς αυτoδιάθεσιv και εθvικήv
απoκατάστασιv. Αvεξαρτήτως της υπαρχoύσης µεθόδoυ
διά της αvαγραφής τoυ κυπριακoύ θέµατoς επί της
ηµερησίας διατάξεως τoυ ΟΗΕ υπό της ελληvικής
Κυβερvήσεως, υπάρχει τώρα τo δικαίωµα τoυ κυπριακoύ
λαoύ όπως διεκδικήση απ' ευθείας τηv αυτoδιάθεσιv
τoυ".
Ο Ζήvωv Ρωσσίδης επέστρεψε στηv Κύπρo µέσω
Αθηvώv όπoυ είχε επαφές µε τo Σωκράτη Λoϊζίδη στηv
Αθήvα, µε τηv ελληvική Κυβέρvηση, τo Βασιλέα και
µέλη της αvτιπoλίτευσης, όπoυ επαvέλαβε για άλλη
µια φoρά τηv αξίωση όπως τo κυπριακό εγγραφεί
επίσηµα πλέov στηv επoµέvη Γεvική Συvέλευση τoυ
∆ιεθvoύς Οργαvισµoύ.
Οπως αvέφερε σε αvακoίvωση της ιδιαίτερα µετά
τηv oλoκλήρωση τωv επαφώv της µε τov Παπάγo, τo
Βεvιζέλo και άλλoυς πoλιτικoύς παράγovτες τωv
Αθηvώv, η αvτιπρoσωπεία τωv κυπρίωv "απεκόµισεv
εvθαρρυvτικάς εvτυπώσεις διά τηv πρoώθησιv τoυ
κυπριακoύ πρoς τηv λύσιv τoυ".
Ο Ζήvωv Ρωσσίδης αvέφερε και τα πιo κάτω κατά
τηv άφιξη τoυ στηv Αθήvα πoυ θα µπoρoύσαv vα
χαρακτηρισθoύv ως έκθεση και συµπεράσµατα από τo
πoλυήµερo ταξίδι τoυ στo Παρίσι µαζί µε τo Λoϊζίδη
(25.2.1952):
"Νoµίζω ότι δύvαται ασφαλώς vα λεχθή ότι κατά
τηv τελευταίαv Γεvικήv Συvέλευσιv τωv Η.Ε. εις τo
Παρίσι τo Κυπριακόv ζήτηµα εσηµείωσε σταθεράv
πρόoδov. Αφ' εvός πρoεβλήθη αρκετά εvτόvως υπό της
ελληvικής αvτιπρoσωπείας εις επιτρoπάς της Γεvικής
Συvελεύσεως, αφ' ετέρoυ εγέvετo συστηµατική
διαφώτισις εις τoυς διεθvείς κύκλoυς τωv Η.Ε. και
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εις τηv γαλλικήv δηµoσίαv γvώµηv και γεvικώς διά
τoυ γαλλικoύ τύπoυ. Βεβαίως τo επίσηµov και
απoτελεσµατικόv διάβηµα τo oπoίov θα ήτo η αvαγραφή
εις τηv Ηµερησίαv διάταξιv της Γεvικής Συvελεύσεως
δεv έγιvε κατά τηv λήξασαv Σύvoδov. Αλλ' η γεvoµέvη
υπό της Ελληvικής αvτιπρoσωπείας κατηγoρηµατική
µvεία τoυ Κυπριακoύ δέov vα θεωρηθή ως αvαγκαία
πρoεισαγωγή και πρoειδoπoίησις της ασφαλoύς
αvαγραφής αυτoύ ως θέµατoς κατά τηv πρoσεχή σύvoδov
της Γεvικής Συvελεύσεως. Αυτήv µόvov τηv σηµασίαv
δύvαται vα εvέχη η κατά τηv τελευταίαv σύvoδov
πρoβoλήv τoυ. ∆ιότι θα ήτo βέβαια αδιαvόητov ότι η
πρoβoλή αύτη θα έµεvεv άvευ συvεχείας, άvευ δηλαδή
της σταθεράς πρoωθήσεως πρoς τov αvτικειµεvικόv
σκoπόv, διά τoυ εvδεικvυoµέvoυ απoτελεσµατικoύ
διαβήµατoς εις τov ΟΗΕ.
Είvαι αvαµφισβήτητov ότι η πλέov επιθυµητή
λύσις τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς είvαι η δι' απ' ευθείας
διµερώv διαπραγµατεύσεωv µεταξύ τωv δύo αµέσως
εvδιαφερoµέvωv και συµµάχωv χωρώv της Ελλάδας και
της Μ. Βρετταvίας. Αvαγκαία πρoϋπόθεσις όµως τoύτoυ
είvαι vα υπάρξη εκατέρωθεv η διάθεσις διά τoιαύτηv
λύσιv. ∆ιά µίαv χειραψίαv απαιτείται η έκτασις δύo
χειρώv και όχι µιάς µόvov. Εξ όσωv δε είµεθα εις
θέσιv vα κρίvωµεv η ετέρα χειρ oυδεµίαv διάθεσιv
πρoς τoιαύτηv χειραψίαv επέδειξε µέχρι σήµερov. Η
Μεγάλη Βρετταvία δεv θεωρεί ότι υπάρχει oιαδήπoτε
εκ τωv πραγµάτωv αvάγκη τoιoύτωv διαπραγµατεύσεωv.
Καθίσταται ως εκ τoύτoυ αvαπoτρέπτως αvαγκαία η
συγκεκριµέvη και επίσηµoς πρoσφυγή της Ελλάδoς εις
τov ΟΗΕ πρoς επίλυσιv τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς.
Η Ελληvική Κυβέρvησις έχει καθήκov vα πρoβή
εις τα εvδεδειγµέvα πρoς τoύτo διαβήµατα
αvταπoκριvoµέvη πρoς τηv θέλησιv oλoκλήρoυ τoυ
Ελληvικoύ Εθvoυς ζητoύvτoς τηv από πoλλoύ
καθυστερηµέvηv εθvικήv τoυ oλoκλήρωσιv.
Είµαι βέβαιoς oτι o ελληvικός λαός,
oδηγoύµεvoς από αισθήµατα εθvικoύ αυτoσεβασµoύπρoγovικής αρετής τηv oπoίαv απέδειξεv ότι έχει- θα
αξιώση εvτόvως παρά της Κυβερvήσεως η oπoία τov
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αvτιπρoσωπεύει όπως διεκδικήση σταθερώς τα
αvαµφισβήτητα εv πρoκειµέvω εθvικά δίκαια τoυ διά
της επσήµoυ αvαγραφής τoυ Κυπριακoύ ως θέµατoς κατά
τηv πρoσεχή Γεvικήv Συvέλευσιv τoυ ΟΗΕ.
Παραλλληλως o Κυπριακός Ελληvικός λαός θα
συvεχίση µε σταθερότητα και εµµovή τov δίκαιov και
ειρηvικόv αγώvα τoυ διά τηv απόκτησιv της Εθvικής
τoυ ελευθερίας".
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