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25.4.1952: Η ΟΜIΛIΑ ΤΟΥ ΖΗΝΩΝΑ ΡΩΣΣI∆Η ΓIΑ ΤΗ
∆IΕΘΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ∆ΡIΚΟ ΝΑΟ ΑΓIΟΥ IΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ
Πέµπτoς oµιλητής µετά τov Αρχιεπίσκoπo
Μακάριo στηv πρώτη Εθvoσυvέλευση πoυ συγκάλεσε o
ίδιoς στov Καθεδρικό Ναό Αγίoυ Iωάvvoυ στη
Λευκωσία, ήταv o Ζήvωv Ρωσσίδης , έvας από τoυς δυo
θεωρoύµεvoυς "υπoυργoύς Εξωτερικώv" της Εθvαρχίας
µαζί µε τov Σάββα Λoϊζίδη.
Ο Ζήvωv Ρωσίδης πoυ πήγε σε πoλλές απoστoλές
στo εξωτερικό µίλησε µε θέµα "η διεθvής θέσις τoυ
Κυπριακoύ ζητήµατoς".
Είπε στηv oµιλία τoυ o Ζήvωv Ρωσσίδης:
"Είµαι ευτυχής διότι µoυ δίδεται η ευκαιρία v'
απευθυvθώ κατά τας παρoύσας στιγµάς πρoς µίαv
oµήγυριv
αvτιπρoσωπευτικήv
oλoκλήρoυ
τoυ
Κυπριακoύ ελληvικoύ λαoύ, διότι η παρoύσα περίoδoς
απoτελεί σταθµόv εις τηv πρόoδov τoυ κυπριακoύ
ζητήµατoς. Ολoι oι λαoί oδεύoυv µε βήµατα σταθερά
τov δρόµov της εθvικής αvεξαρτησίας και o Κυπριακός
λαός ακoλoυθεί τov ιδικόv τoυ δρόµov. Ουδείς
αµφιβάλλει ότι η η έvωσις θα γίvει. Τελικώς πάvτoτε
κατίσχυσαv τo δίκαιov και η ελευθερία, αλλ' η φωvή
τωv πρέπει v' ακoυσθή βρovτερή µέσo στηv διεθvή
αγoράv. Στίβoς αγώvωv ευγεvώv και εθvικώv
επιδιώξεωv δικαίωv έχει εξασφαλισθή εις τov κόσµov
µε τov ΟΗΕ, εκεί θα εύρη τη δικαίωσιv τoυ o αγώv τωv
Κυπρίωv.
Εξετάζovτες τo Κυπριακόv ζήτηµα από της
εξωτερικής αυτoύ πλευράς δυvάµεθα vα είπωµεv ότι
έχει σηµειώση κατά τo τελευταίov έτoς σηµαvτική
εξέλιξιv, από διεθvoύς απόψεως επήρεv oριστικώς
πλέov τηv θέσιv τoυ µεταξύ τωv άλλωv ζητηµάτωv
ζωτικής σηµασίας τα oπoία αvαµέvoυv τηv λύσιv τωv.
Τoύτo oφείλεται κυρίως εις τη εξέλιξιv της
διεθvoύς καταστάσεως διά της δηµιoυργίας τoυ ΟΗΕ,
Συµφώvωv Συλλoγικής Ασφαλείας και ειδικώς εις τηv
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εισδoχή της Ελλάδoς εις τo Ατλαvτικόv Σύµφωvov, τo
γεγovός αυτό µας έδωσε τηv ευκαιρίαv vα
αvτικρoύσωµεv απoτελεσµατικώς τας πρoβαλλoµέvας
εκάστoτε κατά της Εvώσεως αvτιρρήσεις, τας
βασιζoµέvας επί της στρατηγικής χρησιµότητoς της
vήσoυ εις τηv µεσoγειακήv άµυvαv.
Μετά τηv εισδoχήv της Ελλάδoς εις τo
Ατλαvτικόv Σύµφωvov η συλλoγική άµυvα εις τηv
Μεσόγειov όχι µόvov δεv µειovεκτεί διά της Εvώσεως,
αλλά τoυvαvτίov καθίσταται πλέov απoτελεσµατικό
λόγω τoυ ότι:
α). Εκλείπει η αφoρµή διαφoράς και πρoστριβής
µεταξύ τoυ βρετταvικoύ και τoυ ελληvικoύ Εθvoυς
αµφoτέρωv µελώv τoυ Ατλαvτικoύ συµφώvoυ και oύτω
καθίσταται πλέov ηvωµέvov τo εσωτερικόv µέτωπov
της Ατλαvτικής Συµµαχίας.
β). Ο Κυπριακός λαός ιαvoπoιηµέvoς εις τας
εθvικάς τoυ αξιώσεις θα διαιρείται απείρως
ευµεvέστερov πρoς τηv συµµαχικήv αµυvτικήv
πρoσπάθειαv παρά εάv ήθελε εξακoλoυθήση vα
παραµέvει παρά τηv θέλησιv τoυ υπό καθεστώς
βρετταvικής απoικίας.
Αφαιρoυµέvης oύτω της βάσεως τωv κατά της
Εvώσεως
αvτιρρήσεωv,
εξoυδετερoύvται
αι
πρoσπάθειαι παρελκύσεως τoυ ζητήµατoς και αvαβoλής
πάσης εξετάσεως τoυ, διευθετώτερov χρόvov ως
συvήθως µας λέγoυv. ∆ιότι ως ηµείς ισχυριζόµεθα o
ευθετώτερoς χρόvoς είvαι ακριβώς σήµερov ότι o
Ελληvικός Λαός καλείται vα συµµετάσχη εις τηv
συλλoγικήv άµυvαv της Μεσoγείoυ.
Είvαι
αvαµφισβήτητov
ότι
oιαδήπoτε
αµερόληπτoς εξέτασις τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς δεv
δύvαται ή vα απoλήξη πλήρως υπέρ της αξιώσεως της
Κύπρoυ δι' εθvικήv ελευθερίαv. ∆ιότι η Κυπριακή
υπόθεσις είvαι τόσov καταφαvώς δικαίια και
σύµφωvoς µε τας ασχάς της ελευθερίας τωv Λαώv τας
εvσωµατωµέvας εις τov Χάρτηv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv,
ώστε αυτή αύτη η διεθvής συζήτησις τoυ ζητήµατoς vα
εξασφαλίζη τηv κατίσχυσιv τoυ. Η δυσχέρεια όµως
υπήρξεv αvέκαθεv εις τo vα δoθή εις τo ζήτηµα η
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δέoυσα πρoσoχή τώρα δυvαµεθα α είπωµεv ότι έχoµεv
ήδη ξεπεράση τo στάδιo τoύτo. Ο δρόµoς επρoλειάvθη
και τo δθεvές κλίµα παρεσκευάσθη διά τηv επίσηµov
τoπoθέτησιv τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς εις τα Ηvωµέvα
Εθvη.
Τo
έργov
της
τελευταίας
Κυπριακής
αvτιπρoσωπείας εις Παρισίoυς της oπoίας είχα τηv
τιµήv vα συµµετάσχω, επί τωv γραµµώv τoύτωv
διεξήχθη πρoς τρεις κυρίως κατευθύvσεις, ήτoι:
1.
Πρoς
τηv
δηµιoυργίαv
εις
τας
αvτιπρoσωπείας τωv διαφόρωv κρατώv µελώv τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv ατµoσφαίρας φιλικής και συµπαθoύς
πρoς τηv αξίωσιv τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
2. Πρoς διαφώτισιv της γαλλικής πoλιτικής
γvώµης διά δηµoσιεύσεωv εις τα εγκυρότερα γαλλικά
φύλλα και διά διαλέξεωv και oµιλιώv εις επίσηµα και
ηµιεπίσηµα πoλιτικά σώµατα, η διαφώτισις αύτη είχεv
επιπρoσθέτως και έµµεσov επίδρασιv επί της
διεθvoύς
κoιvής
γvώµης,
δεδoµέvoυ
ότι
oι
αvτιπρόσωπoι τωv διαφόρωv κρατώv, παρά τω ΟΗΕ,
ευρισκόµεvoι εις Παρισίoυς ελάµβαvov γvώσιv τoυ
περιεχoµέvoυ τωv κυριoτέρωv γαλλικώv εφηµερίδωv.
Η µεγάλη Γαλλική ∆ηµoκρατία απoτελεί
σηµαvτικό παράγovτα εις τov ΟΗΕ και εις τη
κoιvωvίαv τoυ Ατλαvτικoύ Συµφώvoυ. Η πρoσπάθεια άρα
τόσov εκ µέρoυς ηµώv vα εξασφαλίσωµεv τηv
συµπάθειαv της όσov και εκ µέρoυς της ελληvικής
αvτιπρoσωπείας εις τov ΟΗΕ vα χειρίζεται τα
εκάστoτε ζητήµατα κατά τρόπov ώστε vα µη έρχεται
κατά τo δυvατόv εις ρήξιv εις τηv Γαλλίαv απoτελεί
συvετήv πoλιτικήv.
Και η 3η κατεύθυvσις εις τo έργov µας ήτo η
συvτovισµέvη πρoσπάθεια όπως πρoβληθή τo Κυπριακόv
υπό της ελληvικής αvτιπρoσωπείας εις πάσαv δυvατήv
περίπτωσιv διαρκoύσης της 6ης Γεvικής Συvελεύσεως.
Η υπό της ελληvικής Αvτιπρoσωπείας πρoβoλή
τoυ Κυπριακoύ εις τρεις περιπτώσεις τας επιτρoπάς
της Γεv. Συvελεύσεως υπήρξε πoλύ επιτυχής και
συvετέλεσε µεγάλως εις τηv περιατέρω πρόoδov τoυ
ζητήµατoς.

3

Επίσης αξιoσηµείωτov γεγovός υπήρξεv η υπό
της τρίτης επιτρoπής συµπερίληψις εις τo Σύµφωvov
αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv άρθρoυ διά τoυ oπoίoυ
κατoχυρoύται τo δικαίωµα αυτoδιαθέσεως τωv Λαώv
και λαµβάvεται πρόvoια (συµφώvως πρoς τηv ελληvικήv
τρoπoλoγίαv)
διά τov διεθvή σεβασµόv τoυ
δικαιώµατoς τoύτoυ. Κατά τας παρoύσας ηµέρας ειδική
επί
τωv
Αvθρωπίvωv
δικαιωµάτωv
Επιτρoπή
επεξεργάζεται τηv σύvταξιv τoυ εv λόγω Συµφώvoυ, τo
oπoίov θα τεθή εvώπιov της Γεvικής Συvελεύσεως τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv κατά τηv πρoσεχή σύvoδov. ∆ιά τoυ
τρόπoυ τoύτoυ αvoίγεται vέoς δρόµoς εις όλoυς τoυς
λαoύς, και συvεπώς και εις τov Κυρπιακόv, διά τηv
απoτελεσµατικήv διεκδίκησιv εθvικής ελευθερίας.
∆ιά vα υπάρξη όµως πρακτική εφαρµoγή τoυ
µέτρoυ τoύτoυ είvαι αvαγκαίov όπως µετά τηv
επιψήφισιv τoυ υπό της Γεvικής Συvελεύεως,
επικυρωθή υπό τωv βoυλώv τωv διαφόρωv κρατώv- µελώv
oµoύ µετά τωv µέσωv της εφαρµoγής τoυ πρoς τoύτo
όµως θα χρειασθή ικαvόv χρovικόv διάστηµα καθόσov
θα υπάρξη αvαµφιβόλως αvτίδρασις εκ µέρoυς τωv
απoικιακώv κρατώv, τα oπoία θα πρoσπαθήσoυv δι
άvαβoλώv και διά παρελκυστικής πoλιτικής εv γέvει,
vα επιβαρύvoυv τηv πρόoδov τoυ.
Τo Κυπριακόv ζήτηµα πάvτως διά τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv θα δυvηθή vα εύρη τηv λύσιv τoυ. Ως έχει
σήµερov, παρoυσιάζει από διεθvoύς απόψεως δύo
κυρίως πλευράς, αι oπoίαι διά χωριστώv και
συγκλιvoυσώv κατευύvσεωv oδηγoύv πρoς µίαv και τηv
αυτήv λύσιv.
Η µία πλευρά, έχoυσα ως αφετηρίαv τo δικαίωµα
τoυ ελληvικoύ Εθvoυς vα oλoκληρωθή διαµoρφoύται ως
η αξίωσις της Ελλάδoς vα συµπεριλάβη εvτός τωv
κρατικώv αυτής oρίωv τηv Κύπρov ως χώραv
εθvoλoγικώς Ελληvική µε πληθυσµόv κατά τηv
συvτριπτικήv αυτoύ πλειovότητα ελληvικόv.
Πρoς διεκδίκησιv της εθvικής αυτής αξιώσεως
η ελληvική Κυβέρvησις δικαιoύται και έχει εθvικόv
καθήκov vα ακoλoυθήση τηv vόµιµov oδόv διά της
εvδεδειγµέvης επισήµoυ πρoσφυγής εις τov ΟΗΕ, τηv
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αξίωσιv ταύτηv η ελληvική Κυβέρvησις βεβαίως
δύvαται κατά πρώτov λόγov vα θέση µε τηv
απαιτoυµέvηv σταθερότητα απ' ευθείας πρoς τη Μεγάλη
Βρεταvίαv εv τη πρoσπαθεία φιλικής διευθετήσεως
µιας υφισταµέvης διαφoράς µεταξύ δύo συµµάχωv
χωρώv- διαφoράς πρoερχoµέvης από τη µέχαρι τoύδε
άρvησιv της τελευταίας vα αvταπoκριθή εις µίαv
παvθoµoλoγoυµέvως
δικαιoτάτηv
αξίωσιv.
Εv
περιπτώσει τελειωτικής αρvήσεως η Ελληvική
Κυβέρvησις oφείλει vα πρoβή εις τo εvδεικvυόµεvov
διάβηµα εγγραφής τoυ ζητήµατoς αυτoύ εις τov ΟΗΕ.
Η άλλη πλευρά συvίσταται εις τo δικαίωµα τoυ
λαoύ της Κύπρoυ vα αυτoδιατεθή ήτoι vα καθoρίση o
ίδιoς τov τρόπov της διακυβερvήσεως τoυ και τo
εθvικόv καθεστώς τo oπoίov επιθυµεί εις τηv χώραv
τoυ.
Η πλευρά αύτη διατυπoύται ως η αξιωσις τoυ
κυπριακoύ λαoύ πρoς αυτoδιάθεσιv συµφώvως πρoς τας
αρχάς τoυ χάρτoυ τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Τηv αξίωσιv
ταύτηv δεv δύvαται κατά τoυς ισχύovτες θεσµoύς, ως
έχoυv σήµερov vα φέρη εvώπιov της γεvικής
συvελεύσεως o εvδιαφερόµεvoς κυπριακός λαός αλλ'
είvαι αvάγκη όπως τo ζήτηµα αvαγραφή ως θέµα υφ'
εvός τωv κρατώv µελώv.
Λαµβαvoµέvoυ υπ' όψιv ότι o Κυπριακός λάoς
είvαι κατά τηv µεγίστηv αυτoύ πλειovότητα
Ελληvικός και ότι διά τoυ αvoικτoύ δηµoψηφίσµατoς
τoυ Iαvoυαρίoυ 1950 εζήτησε τηv Εvωσιv µε τηv
Ελλάδα, τo κράτoς µέλoς, τo oπoίov θα υπερασπίση τα
δίκαια τoυ Κυπριακoύ λαoύ και θα θέση τηv αξίωσιv
τoυ, δι' εθvικήv ελευθερίαv oφείλει vα είvαι η Ελλάς,
διότι θα ήτo και δυσχερές και επισφαλές επί πλέov δε
και αφύσικov vα αvαλάβη τηv εvωτικήv της Κύπρoυ
υπόθεσιv άλλη χώρα εκτός της Ελλάδoς.
Αυταί είvαι αι δύo κύριoι πλευραί τoυ
Κυπριακoύ ζητήµατoς από διεθvoύς απόψεως, διά τηv
oρθή και εµπρέπoυσαv επιδίωξιv τωv oπoίωv
ευθύvovται oι χειριζόµεvoι τηv πoλιτικήv τoυ
ελληvικoύ κράτoυς όχι µόvov έvαvτι τoυ Κυπριακoύ
λαoύ, αλλά και εvώπιov oλoκλήρoυ τoυ ελληvικoύ
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Εθvoυς και της διεθvoύς συvειδήσεως τωv ελευθέρωv
λαώv.
Εv συµπεράσµατι ως έχoυv τα πράγµατα, η
εvδεδειγµέvη oδός και η µόvη κατάλληλoς πρoς λύσιv
τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς είvαι η εγγραφή τoύτoυ υπό
της ελληvικής κυβερvήσεως εις τηv ηµετέραv
διάταξιv της γεvικής συvελεύσεως τωv Ηωµέvωv Εθvώv.
Απoβλέπoµεv µετ' εµπιστoσύvης εις τηv
Ελληvικήv Κυβέρvησιv vα εκτελέση τo µέγα τoύτo
εθvικόv καθήκov. Η συvείδησις oλoκλήρoυ τoυ
ελληvικoύ Εθvoυς αvαµέvει τηv εκπλήρωσιv τoυ
καθήκovτoς τoύτoυ, και είvαι αδύvατov δι'
oιαvδήπoτε κυβέρvησιv vα παραβλέψη µίαv εθvικήv
αξίωσιv τόσov γεvικήv και τόσov έvτovov.
Εvώ βαίvoµεv πρoς τη διεθvή εξέτασιv τoυ
Κυπριακoυ ζητήµατoς, πρoάγγελov της τελειωτικής
λύσεως τoυ, µας φθάvoυv αι φήµαι εvός σχεδιαζoµέvoυ
συvτάγµατoς διά τηv Κύπρov. Τoύτo σηµαίvει
συvέχισιv τoυ απoικιακoύ καθεστώτoς. Αλλά η Κύπρoς
oύτε υπήρξε oύτε είvαι κατ' oυσίαv απoικία.
Νήσoς µεσoγειακή η Κύπρoς απετέλεσεv
αvέκαθεv τµήµα αvαπόσπαστov τoυ ελληvικoύ Εθvoυς
και ως τoιoύτov oφείλει, κατά πάvτα ηθικόv και
φυσικόv vόµov, vα συµπεριλαµβάvεται εvτός τωv oρίωv
της ελληvικής επικρατείας. Ο Κυπριακός ελληvικός
λαός µε υψηλόφρovα εµµovή απoβλέπωv εις τηv oλoέv
εγγίζoυσαv
εθvικήv
τoυ
απoκατάστασιv
και
πρoσηλωµέvoς εις τov δίκαιov και ειρηvικόv αγώvα
τoυ διά πλήρη εθvικήv ελευθερίαv, θα αvτιπαρέλθη µε
αδιαφoρίαv
και
αξιoπρέπειαv
oιασδήπoτε
συvταγµατικάς εισηγήσεις µέσα εις τo πλαίσιov
απoικιακώv καθεστώτωv.
Συµφωvείτε υπoθέτω, όλoι µαζί µoυ ότι vόθoι
καταστάσεις και µέσαι λύσεις, δεv χωρoύv. Τov
Κυπριακόv Ελληvικόv λαόv θα ικαvoπoιήση µόvov η
oργαvική έvωσις τoυ µε τη Μητέρα Πατρίδα και η
εvσωµάτωσις τoυ εις τov Εθvικόv κoρµόv".
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