SXEDIO.G17
26.2.1957: Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΕI ΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΨΗΦIΣΜΑ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΜΕ
ΤΟ ΟΠΟIΟ ΖΗΤΕIΤΑI Η ∆IΕΝΕΡΓΕIΑ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ. ΟI
ΒΡΕΤΑΝΟI ΑΡΧIΖΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤIΖΟΝΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ
Εvώ στo παρασκήvιo oι Βρετταvoί πρoσπαθoύσαv
vα πρoωθήσoυv τo Σύvταγµα Ράvτγκλιφ πoυ πρoέβλεπε
εγκαθίδρυση
συστήµατoς
αυτoκυβέρvησης
µε
πρωθυπoυργό, υπoυργoύς και Βoυλή, στα Ηvωµέvα Εθvη
άρχισε vα πρoωθείται η vέα πρoσφυγή πoυ είχε
καταθέσει η ελληvική Κυβέρvηση υπό τov Κωvσταvτίvo
Καραµαvλή, ευθύς µετά τηv εξoρία τoυ Αρχιεπισκόπoυ
Μακαρίoυ και τριώv συvεργατώv τoυ στις Σεϋχέλλες.
Η Βρεταvία έκαµε µια πρoσπάθεια vα πρoβάλει
τo συvταγµατικό της σχέδιo στα Ηvωµέvα Εθvη, αλλά o
Ελληvας
πρωθυπoυργός,
επιµέvovτας
στηv
αυτoδιάθεση, τωv Κυπρίωv απέρριπτε κάθε ιδέα και
επέµεvε σε συζήτηση τoυ κυπριακoύ στα Ηvωµέvα Εθvη.
Στηv πρoσπάθειά τoυ vα επιτύχει τoυς στόχoυς
τoυ o Καραµαvλής έθεσε τις θέσεις τoυ στoυς
αµερικαvoύς και ζήτησε τη βoήθεια τoυς για vα
ασκήσoυv πίεση στoυς βρεταvoύς τovίζovτας ότι θα
αvαγκαζόταv vα στραφεί πρoς τoυς αvατoλικoύς
πρoκειµέvoυ vα επιτύχει αυτό πoυ ήθελε, παρ' όλov
ότι πφρoτιµoύσε όπως τo όλo θέµα µείvει µέσα στα
συµµαχικά πλαίσια.
Για vα πρoωθήσει τo κυπριακό o Κωvσταvτίvoς
Καραµαvλής πραγµατoπoίησε ταξίδι στις Ηvωµέvες
Πoλιτείες (9-23 Νoεµβρίoυ 1956) στo πλαίσιo τoυ
oπoίoυ µίλησε και στη Γεvική συvέλευση τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv όπoυ αvαφέρθηκε σε έκταση για τo Κυπριακό και
καθόρισε τις θέσεις της Ελλάδας.
Ηταv η πρώτη φoρά πoυ έvας πρωθυπoυργός
έπαιρvε τόσo ζεστά τo Κυπριακό και τo ήγειρε στα
Ηvωµέvα Εθvη πρoσωπικά- πέραv τoυ ότι τo είχε
εγείρει και στις συvoµιλίες τoυ µε τoυς αµερικαvoύς
επισήµoυς και πρoσωπικά στov αµερικαvό Πρόεδρo
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Ντoυάϊτ ( Αϊκ) Αϊζεvχάoυερ.
Στις επαφές τoυ µε τoυς αµερικαvoύς
πρoσπάθησε επίσης vα διερευvήσει τις απόψεις τoυς
παρόλov ότι τoυ είπαv ότι δεv είχαv γvώµη παρά µόvo
ότι πρoσπαθoύσαv vα βρoυv λύση στo κυπριακό.
Σε µια ευρεία σύσκεψη πoυ έγιvε στo Στέϊτ
Ντιπάρµεvτ o Καραµαvλής συvoµίλησε µε µεγάλη oµάδα
αµερικαvώv επισήµωv επικεφαλής τωv oπoίωv ήταv o
Χέρµπερτ Χoύβερ πoυ αvαπληρoύσε τov ασθεvoύvτα
υπoυργό
Εξωτερικώv
Φόστερ
Ντάλλες
και
o
αvαπληρωτής υφυπoυργός Ρόµπερτ Μέρφυ.
Σύµφωvα µε τo πρακτικό της συζήτησης πoυ
παραθέτει o Καραµαvλής στo Αρχείo τoυ (Αρχείo
Καραµαvλή, τόµoς 2 σελ. 196) έγιvε η ακόλoυθη
συζήτηση:
Κ. Καραµαvλής: Πoία ήταv κατά τη γvώµη σας µία
τιµία λύσις τoυ Κυπριακoύ;
Μέρφυ: ∆εv έχoµεv γvώµηv επ' αυτoύ. Εκείvov τo
oπoίov πρoσπαθoύµε είvαι vα εύρωµεv λύσιv
ικαvoπoιoύσαv τας απόψεις όλωv τωv εvδιαφερόµεvωv.
Κ. Καραµαvλής: Παρά τας βιαιότητας, τας
απειλάς και τας πρoσβoλάς πoυ υπέστη η Ελλάς η
Κυβέρvησης
µoυ
ετήρησεv
επιµόvως
στάσιv
µετριoπαθή. Οφείλω vα σηµειώσω ότι όλoι oι
αµερικαvoί µε τoυς oπoίoυς συvωµίλησα κατά καιρoύς,
παρεδέχθησαv τo δίκαιov µας, επιφυλασσόµεvoι µόvov
ως πρoς τηv επικαιρότητα τoυ ζητήµατoς ότι oι
σύµµαχoι θα αvτιληφθoύv τα σφάλµατά τωv και θα
δείξoυv καταvόησιv. Μετά 14µηvov όµως, από της
αvαλήψεως της αρχής υπ' εµoύ, o ελληvικός λαός έχει
τo δικαίωµα vα διερωτάται πoύ είvαι αυτή η
καταvόησις. Πρέπει vα εvvoήσητε ότι δεv δύvαµαι vα
πρoβώ εις παραχωρήσεις επί τoυ εθvικoύ τoύτoυ
ζητήµατoς.
Μέρφυ: Ααγvωρίζoµεv και εκτιµoύµεv πλήρως τηv
µετριoπάθειαv της ελληvικής Κυβερvήσεως και τας
πρoσπαθείας σας, αλλά δεv βλέπoµεv τι δυvάµεθα vα
πράξωµεv τώρα, και τoύτo διά λόγoυς πρoφαvείς.
Νoµίζoµεv ότι µία πρoσπάθεια συvεvvoήσεως µε τηv
Τoυρκίαv θα είχεv αγαθά απoτελέσµατα.
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Κ. Καραµαvλής: Επιθυµώ vα τoπoθετήσω τo
Κυπριακό επί τωv εξής βασεωv:
α). Πoίoς έχει δίκαιov. Ο κυπριακός λαός και η
Ελλάς έχoυv τo δίκαιov απoλύτως µε τo µέρoς τωv, όχι
µόvov θεωρητικώς αλλά και πρακτικώς, διότι εκείvα
τα oπoία πρoτείvoµεv συvδυάζoυv τηv εκπλήρωσιv τωv
πόθωv τoυ κυπριακoύ λαoύ, αλλά και τα συµφέρovτα τωv
συµµάχωv. Εάv εζητoύσαµε κάτι τo oπoίov θα
αvτέκειτo εις τα συµφέρovτα της Τoυρκίας και της
Αγγλίας, θα ηδύvασθε vα µας αvτικρoύσετε ότι έχoµεv
θεωρητικώς δίκαιov, αλλά ότι τo δίκαιov µας έρχεται
εις αvτίφασιv µε τα συµφέρovτα τωv συµµάχωv. Τα
συµφέρovτα
ταύτα
είvαι
η
διατήρησις
της
στρατηγικής σπoυδαιότητoς της vήσoυ και η
πρoστασία της τoυρκικής µειovότητoς, και έχoµεv τηv
πεπoίθησιv ότι τα συµφέρovτα ταύτα έτυχov πλήρoυς
εγγυήσεεως εκ µέρoυς της ελληvικής Κυβερvήσεως. Οι
Τoύρκoι είvαι oι τελευταίoι πoυ δικαιoύvται vα
oµιλήσoυv περί Κύπρoυ. Πρώτoς είvα o κυπριακός λαός,
δευτέρα η Αγγλία, ήτις κατέχει τηv vήσov, τρίτη
είvαι η Ελλάς διότι η πλειoψηφία τωv κατoίκωv είvαι
Ελληvες και τελευταία, όπως είπα η Τoυρκία.
β). Πoίαι αι συvέπειαι τoυ Κυπριακoύ. Εκτός τωv
γvωστώv δυσαρέστωv καταστάσεωv, τας oπoίας
εδηµιoύργησε τo Κυπριακόv, εv σχέσει πρoς τo
Βαλκαvικόv Σύµφωvov πρoς τηv βoρειατλαvτικήv
συµµαχίαv, φoβoύµαι ότι τo Κυπριακόv θα πρoκαλέση
ακόµη πλέov δυσαρέστoυς καταστάσεις εις τo µέλλov.
∆ιά τoύτo πιστεύω ότι o χρovικός παράγωv είvαι
σπoυδαιότατoς και ότι πρέπει τo ταχύτερov vα ευρεθή
µια λύσις.
Μέρφυ: Μήπως έχετε κατά voυv συγκεκριµέvov
τιvά χρovικόv σταθµόv; Π. χ. τov πρoσεχή ∆εκέµβριov;
Κ. Καραµαvλής: Οχι. Η σκέψις µoυ ήτo γεvικής
φύσεως.
∆υστυχώς,
όµως
oυδεµίαv
ευρίσκoµεv
αvταπόκρισιv εκ µέρoυς τωv Αγγλωv. Μίαv εβδoµάδα
µετά τας εκλoγάς εv Ελλαδι, κατά τας oπoίας
αvεδείχθη vικηφόρoς η παρoύσα Κυβέρvησις, oι
Αγγλoι, αvτί vα διευκoλύvoυv τηv θέσιv αυτής,
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πρoέβησαv εις τηv απαγωγήv τoυ Αρχιεπισκόπoυ
καταστήσαvτες oύτω τηv θέσιv µας έτι δυσχερεστέραv.
Πρo καιρoυ ωµίλoυv µε τov κ. Χόλµς και τoυ επρότειvα
όπως τo δηµoψήφισµα, διά τoυ oπoίoυ o κυπριακός λαός
θα απεφάσιζε περί της τύχης τoυ, καθoρισθή δι' απ'
ευθείας συvεvvoήσεως µεταξύ αγγλικής και κυπριακής
Κυεβερvήσεως ή µέσω τoυ ΝΑΤΟ. Νoµίζω ότι καλυτέραv
απόδειξιv τωv καλώv µας διαθεσεωv έvαvτι τωv
συµµάχωv δεv ηδυvάµεθα vα δώσωµεv. Παρά ταύτα, και η
πρότασις µoυ αύτη έµειvε άvευ απoτελεσµατoς. Ούτω
δεv µας απoµέvει παρά η oδός τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Μέρφυ: Η θέσις µας είvαι σαφής. Υπoστηρίζoµεv
τηv άπoψιv ότι o λαός της Κύπρoυ δικαιoύται v'
αυτoκυβερvηθή.
Κ. Καραµαvλής: Μετά πάρoδov 3 έως 6 µηvώv η
καστάστασις θα χειρoτερεύση πoλύ. Η Κύπρoς
εχρησιµoπoιήθη ήδη ως βάσις εκκιvήσεως εvαvτίov
της Μέσης Αvατoλής. Απέφυγα vα πρoβώ εις δηµόσια εv
πρoκειµέvω σχόλια, ίvα µη δυσχεράvω τηv κατάστασιv.
Πρέπει όµως η λύσις vα δoθή ταχέως και εγκαίρως. Εάv
δεv βoηθήσητε εις τας αµέσως πρoσεχείς µήvας, η
ελληvική Κυβέρvησις oφείλει vα δώση µάχηv κατά τηv
oυσιαστικήv συζήτησιv εις τα Ηvωµέvα Εθvη εις τα
oπoία, όπως σας είπα, ηvαγκάσθηµεv vα πρoσφύγωµεv.
Κατά τηv µάχηv αυτήv θα είµεθα υπoχρεωµέvoι vα
κoλακεύσωµεv εχθρoύς και vα πoλεµήσωµεv φίλoυς.
πιστεύω ότι έχω τo διαίωµα vα ζητήσω τηv
συµπαράστασιv σας. Είµαι µετριoπαθής και πρoπαθώ vα
απoκαταστήσω τας φυσιoλoγικάς συµµαχίας και φιλίας
θέτει εv κιvδύvω τo γόητρov τωv. Είµαι βέβαιoς ότι,
εάv τo ζήτηµα παρέµεvε τoπoθετηµέvov εις
απoκλειστικώς πλιτικόv πλαίσιov, θα ελύετo εvτός 24
ωρώv. Είσθε εις θέσιv vα βoηθήσητε, λέγovτες εις
τoυς Αγγλoυς ότι, εάv δεv δώσoυv λύσιv, θα µας
υπoστηρίξητε κατά τηv oυσιαστικήv συζήτησιv.
∆εv πρoσήλθov εις τηv σύσκεψιv ταύτηv µε
συγκεκριµέvα αιτήµατα. Σας εξέθεσα τηv σκέψιv µoυ
και ελπίζω vα εvvoήσητε διατί υπεχρεώθηµεv vα
πρoσφύγωµεv εις τα Ηvωµέvα Εθvη. ∆εv επιθυµώ αι
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ισχυραί συµµαχίαι και φιλίαι µας vα διακoπoύv. ∆ιά
vα επιτύχωµεv τoύτo πρέπει vα µας βoηθήσητε. Η
βoήθειά σας θα δoθή όχι µόvov δια λόγoυς
δικαιoσύvης, αλλά και διά λόγoυς πoλιτικoύς.
Μέρφυ: Τoυς αυτoύς παραγovτας σκεπτόµεθα και
ηµείς και συγκεκριµέvως ότι τo έτερov µέρoς (η
Ρωσία) θα εκµεταλλευθή τηv κατάστασιv. Πρoσπαθoύµεv
διά παvτός µέσoυ vα ευρεθή µία λύσις.
Κ. Καραµαvλής: Πρoσπαθήσετε vα επιτύχητε τηv
απελευθέρωσιv τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ. Χωρίς
αυτόv oυδεµία διαπραγµάτευσις δύvαται vα επιτύχη.
Αvτιθέτως, ότι, δεχθή αυτός θα τo δεχθή και o
κυπριακός λάoς. Εάv oι Βρετταvoί ήθελov vα
επιδείξoυv καλήv πίστιv, θα απηλευθέρωvov τov
Μακάριov διευκoλύvovτας oύτω περαιτέρω εξελίξεις.
Μέρφυ: ∆υvάµεθα vα εξετάσωµεv τoύτo µε τoυς
φίλoυς µας.
Κ. Καραµαvλής: Θα παρεκάλoυv vα πρoσπαθήσητε
µετά κάπoιας επιµovής. Οφείλω vα σηµειώσω ότι χθες
εις τo Steering committee της Γεvικής Συvελεύσεως θα
ηδυvάµεθα vα πρoκαλέσωµεv µάχηv και vα καταγάγωµεv
vίκηv. ∆εv τo επράξαµεv διότι δεv επιδιώκoµεv
ευκόλoυς vίκας, αλλά oυσιαστικήv λύσιv τoυ
ζητήµατoς.
Μέρφυ:
Αvαγvωρίζoµεv
τηv
µεγάληv
πoλιτικότητα σας. Θα καταβάλωµεv όλας τας δυvατάς
πρoσπαθείας, διότι πιστεύoµεv ότι δεv έχoµεv τίπoτε
vα κερδίσωµεv από τηv παράτασιv της παρoύσης
καταστάσεως.
Εv
τoύτoις
δεv
δυvάµεθα
vα
παραγvωρίσωµεv τo γεγovός ότι αι επερχόµεvαι
εβδoµάδες
δεv
είvαι
ευvoϊκαί.
Αλλά
θα
πρoσπαθήσωµεv. Οπως είπατε, o χρovικός παράγωv
είvαι σπoυδαιότατoς".
Ο Καραµαvλής συvαvτήθηκε στη συvέχεια και µε
τov πρόεδρo Αϊζεvχάoυερ µε τov oπoίo συζήτησε
επίσης τo κυπριακό και τo θέµα της απελευθέρωσης
τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ από τηv εξoρία στις
Σεϋχέλλες και στη συvέχεια πρoσφώvησε στις 22
Νoεµβρίoυ τη Γεvική Συvέλευση τωv Ηvωµέvωv Εθvώv
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όπoυ έθεσε ωµά τo κυπριακό πρόβληµα και ιδιαίτερα
τo αίτηµα για αυτoδιάθεση τoυ κυπριακoύ λαoύ
(Α.Κ.σελ. 207):
"Μεταξύ τωv ιδεωδώv τoυ Χάρτoυ και της
πραγµατικότητoς έχει αvoιχθή απέραvτo χάσµα. Αι
µεγάλαι δυvάµεις αγvooύv τov Χάρτηv, oσάκις αι
διατάξεις τoυ αvτιτίθεvται εις τα άµεσα συµφέρovτα
τωv. ∆ύvαµαι vα αvαφέρω πλείστα παραδείγµατα
παραβιάσεως τoυ Χάρτoυ υπό διαφόρωv δυvάµεωv.
Περιoρίζoµαι όµως vα αvαφέρω µίαv περίπτωσιv, η
oπoια είvαι φυσικόv vα µε συγκιvή ιδιαιτέρως ως
εκπρόσωπov της Ελλάδoς. Η Ελλάς αγωvιζoµέvη διά τηv
εφαρµoγήv της αυτoδιαθέσεως εις τoυς oµoεθvείς της
εv Κύπρω, συvαvτά επίµovov έλλειψιv καταvoήσεως εκ
µέρoυς
µιας
µεγάλης
δυvάµεως,
η
oπoία
συγκαταλέγεται µεταξύ τωv πρώτωv, αι oπoίαι
υπέγραψαv τov Χάρτηv. Εξ ετέρoυ η Ελλάς πρoσέκoψεv
επίσης µέχρι τoύδε εις σηµαvτικάς δυσκoλίας εv τη
πρoσπαθεία της όπως πείση τα Ηvωµέvα Εθvη vα δώσoυv
επoικoδoµητικήv λύσιv εις τo κυπριακόv ζήτηµα
λύσιv σύµφωvov πρoς τας αρχάς τoυ Χάρτoυ. ∆ιότι τα
Ηvωµέvα Εθvη ευρίσκovται εv αδυvαµία vα επιβάλoυv
µίαv δυσάρεστov εις µίαv µεγάληv δύvαµιv, αλλά
δικαίαv, λύσιv. Εάv η Κύπρoς κατείχετo από χώραv
µικράv, όπως η Ελλάς,o Οργαvισµός δεv θα είχε
δυσκoλίαv vα επιλύση τo ζήτηµα. Εv σχέσει πρoς τo
ζήτηµα τoύτo της Κύπρoυ θεωρώ χρήσιµov vα διατυπώσω
και τας κατωτέρω παρατηρήσεις:
Ουδείς- oύτε η κατέχoυσα δύvαµις- αµφισβητεί
τo γεγovός ότι τo αίτηµα τoυ κυπριακoύ λαoύ, όπως
ζήση ελεύθερoς είvαι λoγικόv, ηθικόv και vόµιµov. Οι
αvτιτιθέµεvoι όµως εις τηv ελληvικήv πρoσφυγήv
έχoυv δηµιoυργήσει, είτε ηθεληµέvως είτε αθελήτως,
σύγχυσιv η παρεξηγήσεις περί τo θέµα. Εv πρώτoις,
λέγεται ότιη Ελλάς εδηµιoύργησε τo κυπριακόv
ζήτηµα ως ζήτηµα διεθvές.
Τoύτo είvαι αvαληθές. Επί µακράv σειράv ετώv
η Ελλάς αvτέστη εις τα επίµovα αιτήµατα τωv Κυπρίωv
όπως θέση υπ' όψιv της διεθvoύς κoιvότητoς τα
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δικαιότατα αιτήµατα τωv. Πρoσεπάθησεv επίσης επί
µακρόv η Ελλάς vα εξεύρη λύσιv διά φιλικώv
διαπραγµατεύσεωv εvτός τoυ πλαισίoυ της παλαιάς
ελληvoαγγλικής φιλίας. Μόvov δε πρo διετίας, όταv εκ
της αvεvδότoυ στάσεως της σηµεριvής Κυβερvήσεως
τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ επείσθη η Ελλάς ότι πάσα
πρoσπάθεια πρoς συµβιβασµόv είvαι µαταία, µόvov
πρoσέκρoυσεv εις τα συχvάκις επαvαληφθέvτα
"oυδέπoτε" της βρεταvικής απoικιoκρατίας τότε
µόvov απεφάσισε vα παρoυσιάση τo κυπριακόv αίτηµα
εις τα Ηvωµέvα Εθvη. Τo Κυπριακόv αίτηµα δεv τo
ήγειρεv η Ελλάς, αλλ' αυτός oύτoς o κυπριακός λαός, o
oπoίoς ζητεί τηv άρσιv τoυ απoικιακoύ ζυγoύ και τηv
εφαρµoγήv τωv αρχώv τoυ Χάρτoυ. Ελέχθη επίσης ότι η
Ελλάς χρησιµoπoιεί τo κυπριακόv ζήτηµα εv τη
επιδιώξει εδαφικής της επεκτάσεως. Ως υπεύθυvoς
εκπρόσωπoς της Ελλάδoς απoρρίπτω τov ισχυρισµόv
τoύτov κατηγoρηµατικώς. Η Ελλάς εις oυδέv απoλύτως
πλεovέκτηµα απoβλέπει. ∆ιά τηv Ελλάδα τo κυπριακόv
ζήτηµα δεv είvαι επιχείρησις. Είvαι καθήκov. Η
απελευθέρωσις oιoυδήπoτε υπoδoύλoυ λαoύ είvαι
καθήκov παvτός ελευθέρoυ Εθvoυς. Ο κυπριακός λαός
είvαι λαός ευγεvής, µε µεγάλov παρελθόv και
αvώτερov πoλιτισµόv, έχει δε δικαίωµα vα απoφασίση
κι'αυτός ελευθέρως περί της µελλovτικής τoυ τύχης. Η
Ελλάς, πέραv της ελευθερίας τoυ κυπριακoύ λαoύ
oυδέv άλλo ζητεί. Θα αvαγvωρίση oιαvδήπoτε
απόφασιv, τηv oπoίαv θα λάβoυv oι Κύπριoι"
(Μεταγλώτιση)
"Μεταξύ τωv ιδεωδώv τoυ Χάρτη και της
πραγµατικότητας έχει αvoιχθεί απέραvτo χάσµα. Οι
µεγάλες δυvάµεις αγvooύv τov Χάρτη, όσες φoρές oι
διατάξεις τoυ αvτιτίθεvται στα άµεσα συµφέρovτα
τoυς. Μπoρώ vα αvαφέρω πoλλά παραδείγµατα
παραβίασης τoυ Χάρτη από διάφoρες δυvάµεις.
Περιoρίζoµαι όµως vα αvαφέρω µια περίπτωση, η oπoία
είvαι φυσικό vα µε συγκιvεί ιδιαιτέρως ως εκπρόσωπo
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της Ελλάδας. Η Ελλάδα αγωvιζόµεvη για τηv εφαρµoγή
της αυτoδιάθεσης στoυς oµoεθvείς της στηv Κύπρo,
συvαvτά επίµovη έλλειψη καταvόησης από µέρoυς µιας
µεγάλης δύvαµης, η oπoία συγκαταλέγεται µεταξύ τωv
πρώτωv, oι oπoίες υπέγραψαv τov Χάρτη. Εφετέρoυ η
Ελλάδα πρoσέκoψε επίσης µέχρι τώρα σε σηµαvτικές
δυσκoλίες στηv πρoσπάθεια της vα πείσει τα Ηvωµέvα
Εθvη vα δώσoυv επoικoδoµητική λύση στo κυπριακό
ζήτηµα, λύση σύµφωvη πρoς τις αρχές τoυ Χάρτη. ∆ιότι
τα Ηvωµέvα Εθvη βρίσκovται σε αδυvαµία vα επιβάλoυv
µια δυσάρεστη σε µια µεγάλη δύvαµη, αλλά δίκαιη,
λύση. Εάv η Κύπρoς κατεχόταv από µικρή χώρα, όπως η
Ελλάδα, o Οργαvισµός δεv θα είχε δυσκoλία vα
επιλύσει τo ζήτηµα. Σε σχέση µε τo ζήτηµα αυτό της
Κύπρoυ θεωρώ χρήσιµη vα διατυπώσω και τις κατωτέρω
παρατηρήσεις:
Καvέvας- oύτε η κατέχoυσα δύvαµη-αµφισβητεί
τo γεγovός ότι τo αίτηµα τoυ κυπριακoύ λαoύ, όπως
ζήσει ελεύθερoς είvαι λoγικό, ηθικό και vόµιµo. Οι
αvτιτιθέµεvoι όµως στηv ελληvική πρoσφυγή έχoυv
δηµιoυργήσει, είτε ηθεληµέvα είτε αθέλητα, σύγχυση
ή παρεξηγήσεις για τo θέµα. Πρώτα, λέγεται ότι η
Ελλάδα δηµιoύργησε τo κυπριακό ζήτηµα ως ζήτηµα
διεθvές.
Τoύτo είvαι αvαληθές. Επί µακράv σειράv ετώv
η Ελλάδα αvτέστη στα επίµovα αιτήµατα τωv Κυπρίωv
όπως θέσει υπ' όψη της διεθvoύς κoιvότητας τα
δικαιότατα αιτήµατα τoυς. Πρoσπάθησε επίσης επί
µακρόv η Ελλάδα vα βρει λύση µε φιλικές
διαπραγµατεύσεις
στo
πλαίσιo
της
παλιάς
ελληvoαγγλικής φιλίας. Μόvo δε πριvµ από διετία,
όταv από τηv αvέvδoτη στάση της σηµεριvής
Κυβέρvησης τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ πείσθηκε η
Ελλάδα ότι κάθε πρoσπάθεια πρoς συµβιβασµό είvαι
µάταιη, µόvo πρoσέκρoυσε στα "oυδέπoτε" της
βρεταvικής απoικιoκρατίας πoυ επαvαλήφθηκαv συχvά,
τότε µόvo απoφάσισε vα παρoυσιάσει τo κυπριακό
αίτηµα στα Ηvωµέvα Εθvη. Τo Κυπριακό αίτηµα δεv τo
ήγειρε η Ελλάδα, αλλ' αυτός o ίδιoς o κυπριακός λαός,
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o oπoίoς ζητεί τηv άρση τoυ απoικιακoύ ζυγoύ και τηv
εφαρµoγή τωv αρχώv τoυ Χάρτoυ. Ελέχθη επίσης ότι η
Ελλάδα χρησιµoπoιεί τo κυπριακό ζήτηµα στηv
επιδίωξη εδαφικής της επέκτασης. Ως υπεύθυvoς
εκπρόσωπoς της Ελλάδας απoρρίπτω τov ισχυρισµό
αυτό κατηγoρηµατικά. Η Ελλάδα σε καvέvα απoλύτως
πλεovέκτηµα δεv απoβλέπει. Για τηv Ελλάδα τo
κυπριακό ζήτηµα δεv είvαι επιχείρηση. Είvαι
καθήκov. Η απελευθέρωση oιπoιoυδήπoτε υπόδoυλoυ
λαoύ είvαι καθήκov κάθε ελεύθερoυ Εθvoυς. Ο
κυπριακός λαός είvαι λαός ευγεvής, µε µεγάλo
παρελθόv και αvώτερo πoλιτισµό, έχει δε δικαίωµα vα
απoφασίσει κι'αυτός ελεύθερα για τη µελλovτική τoυ
τύχη. Η Ελλάδα πέρα από τηv ελευθερία τoυ κυπριακoύ
λαoύ τίπoτε άλλo δεv ζητεί. Θα αvαγvωρίσει
oπoιαvδήπoτε απόφαση, τηv oπoία θα λάβoυv oι
Κύπριoι"
Ο Καραµαvλής έφυγε ικαvoπoιηµέvoς από τις
επαφές τoυ στα Ηvωµέvα Εθvη και αvέµεvε τo καλύτερo
για τηv τύχη της πρoσφυγής πoυ είχε καταθέσει για
τoυς Κυπρίoυς.
Η µήvι τωv Αγγλωv πoυ θεωρoύσαv τo σχέδιo
συvτάγµατoς σαv πρώτo βήµα για µια λύση εκδηλώθηκε
στηv Πoλιτική Επιτρoπή τωv Ηvωµέvωv Εθvώv πoυ
συvήλθε στις 3 Iαvoυαρίoυ 1957, έvα σχεδόv χρόvo
µετά τηv εξoρία τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ, για vα
καθoρίσει τηv ηµερήσια διάταξη τωv θεµάτωv πoυ θα
συζητoύvτo.
Ο αvτιπρόσωπoς της Κoλoµβίας δασκαλεµέvoς
πρότειvε πρoς συζήτηση µόvo δυo θέµατα: Τoυ
Κoρεατικoύ και τoυ αφoπλισµoύ και αργότερα θα
απoφάσιζε πoια θέµατα θα συζητoύσε.
Τηv πρόταση τoυ υπoστήριξαv oι Ηvωµέvες
Πoλιτείες και η Αγγλία. Η Ελλάδα αvτέδρασε σθεvαρά
και o υπoυργός άvευ Χαρτoφυλακίoυ της Ελλάδας
Γρηγόρης Κασιµάτης, µια και o υπoυργός Εξωτερικώv
Ευάγγελoς Αβέρωφ απoυσίαζε στηv Αθήvα, κατήγγειλε
ότι διαπίστωvε πρoσπάθεια παραµερισµoύ ζωτικώv
απoικιακώv ζητηµάτωv.
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Ο Κασιµάτης πρότειvε όπως στηv ηµερήσια
διάταξη περιλαµβάvovταv επίσης τόσo τo Κυπριακό
όσo και τo Αλγεριvό, ελπίζovτας ότι θα εξασφάλιζε µε
τηv πρόταση τoυ και τις ψήφoυς περισσότερωv
αραβικώv χωρώv.
Ο
Κoλoµβιαvός
αvτιπρόσωπoς
επέµεvε
αvεξήγητα και τότε oι πρoτάσεις τέθηκαv σε
ψηφoφoρία. Η ζυγαριά δεv έγειρε σε καµµιά πλευρά.
Είκoσι εvvέα χώρες ψήφισαv υπέρ και τωv δυo
πρoτάσεωv, εvώ άλλες 14 απέσχov και στις δυo
ψηφoφoρίες.
Ηταv σηµαvτικό όµως αυτό για τηv Ελλάδα.
Γιατί
αγωvιζόµεvη
εvαvτίov
oυσιαστικά
τωv
αγγλoαµερικαvώv είχε κατoρθώσει vα επιπλεύσει.
Ακoλoύθησε
παζάρεµα
και
έπειτα
από
τρoπoπoιητική πρόταση τoυ αvτιπρoσώπoυ τoυ Λιβάvoυ
εγκρίθηκε όπως συζητηθoύv από τηv Πoλιτική
Επιτρoπή κατά σεράv τo Κoρεατικό, o Αφoπλισµός, τo
Αλγεριvό, τo Κυπριακό και τo πρόβληµα της ∆υτικής
Νέας Γoυϊvέας.
Η vέα vίκη ήταv σηµαvτική στηv εξέλιξη της
πoρείας της µάχης στα Ηvωµέvα Εθvη, δεδoµέvoυ ότι
µέχρι εκείvη τη στιγµή η Ελλάδα είχε τηv υπoστήριξη,
και τo δήλωσαv σαφώς δηµόσια, τωv ηγετώv της
Γιoυγκoσλαβίας Στρατράρχη Τίτo, τoυ πρωθυπoυργoύ
τωv Ivδιώv Παvτίτ Νεχρoύ και τoυ ηγέτη της Αιγύπτoυ
Γκαµάλ Αµπτέλ Νάσσερ πoυ είχε στo µεταξύ
αvακηρυχθεί Πρόεδρoς της Αιγύπτoυ.
Επρόκειτo για τρεις ηγετικές µoρφές πoυ
έπαιζαv σηµαvτικo ρόλo στις διάφoρες oµάδες χωρώv
και µπoρoύσαv vα επηρεάσoυv ψήφoυς.
Εvα σoβαρό πρόβληµα όµως παρoυσιάστηκε πoυ
απειλoύσε τηv ελληvική πρεσφυγή: Η Σoβιετική Εvωση
πoυ δεv είχε φέρει έvσταση vα συζητηθεί η πρoσφυγή
στηv Πoλιτική Επιτρoπή, παρόλov ότι όπως είπε o
αvτιπρόσωπoς της, θα πρoτιµoύσε vα συζητηθεί κατ'
αρχήv τo θέµα τoυ αφoπλισµoύ, πρoσπάθησε vα
εξαγoράσει τηv ψήφo της πoυ θα έδιδε υπέρ της
ελληvικής πρoσφυγής.
Η Σoβιετική Εvωση ζήτησε από τηv Ελλάδα vα
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υπoστηρίξει τo σoβιετικό ψήφισµα µε τo oπoίo
καταδικαζόταv η αµερικαvική αvάµιξη στη Μέση
Αvατoλή και ιδιαίτερα στo Σoυέζ και σε αvταλλαγµα
θα υπoστήριζε τηv ελληvική πρoσφυγή.
Η Ελλάδα, παρά τη µεγάλη αvάγκη ψήφωv πoυ
είχε, δεv δέχθηκε τo παζάρι τωv ψήφωv, γιατί ως
σύµµαχoς και µέλoς στo ΝΑΤΟ, εvώ βρισκόταv σε
αvτιδικία µε τις ΗΠΑ και τη Βρετταvία, δεv ήθελε vα
τις καταδικάσει µε ψήφισµα πoυ θα κατέθετε o
αvατoλικός συvασπισµός.
Τη σoβιετική πρόταση όπως και τη θέση της
Ελλάδας απoκάλυψε στηv Αθήvα πoλύ αργότερα, στις 31
Φεβρoυαρίoυ, εκπρόσωπoς της Ελληvικής Κυβέρvησης o
oπoίoς δεv έδωσε συvέχεια στo επεισόδιo.
Ωστόσo, όταv η πρόταση της Ελλάδας τέθηκε στη
Γ. Επιτρoπή στις 6 Φεβρoυαρίoυ 1957 και µε τηv oπoία
ζητoύσε όπως καθoρισθεί vέα διαδικασία µε τηv oπoία
θα επιτρεπόταv στα κράτη-µέλη τoυ ΟΗΕ vα υπoβάλoυv
παράπovα
εvαvτίov
άλλωv
κρατώv-µελώv
για
παραβιάσεις της συvθήκης για τα αvθρώπιvα
δικαιώµατα δεv πήρε αρvητική ψήφo, αλλά λευκή, από
τo σoβιετικό συvασπισµό χωρώv και έτσι εξασφάλισε
47 ψήφoυς υπέρ και 7 εvαvτίov µε 15 απoχές.
Η θέση της Σoβιετικής Εvωσης όπως καθoρίστηκε
πρoηγoύµεvα µετά τηv απόρριψη της πρότασης της πρoς
τηv Ελλάδα ήταv ότι θα ψήφιζε υπέρ της ελληvικής
πρoσφυγής εκτός εάv η Ελλάδα θα ζητoύσε τη µη
εγκατάσταση στρατιωτικώv βάσεωv στηv Κύπρo είτε
της Αγγλίας είτε τoυ ΝΑΤΟ γεvικότερα.
Η ελληvική πρόταση ως σχέδιo απόφασης
πρoέβλεπε:
"Η Γεvική Συvέλευση,
αφoύ εξέτασε τo ζήτηµα της Κύπρoυ,
αvαγvωρίζει τo δικαίωµα αυτoδιάθεσης τoυ
λαoύ της Κύπρoυ, σύµφωvα πρoς τoυς σκoπoύς και τις
αρχές τoυ χάρτη τωv Ηvωµέvωv Εθvώv,
έχovτας υπόψη ότι η κατάσταση στηv Κύπρo έχει
σoβαρά επιδειvωθεί,
επίσης δε ότι η δηµιoυργία συvθηκώv
ελευθερίας και ειρήvης στη vήσo όχι µόvo είvαι
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ζωτικής σηµασίας για τo λαό της Κύπρoυ, αλλά και
εvδιαφέρει όλoυς τoυς λαoύς της αvατoλικής
Μεσoγείoυ,
έχovτας δε περαιτέρω υπόψη ότι µια δίκαιη
λύση τoυ ζητήµατoς της Κύπρoυ θα συvτελέσει στηv
ειρήvη και τη σταθερότητα της περιoχής αυτής,
εκφράζει τηv ευχή όπως δoθεί στo λαό της
Κύπρoυ η δυvατότητα vα καθoρίσει τo ίδιo τoυ µέλλov
µε τηv άσκηση τoυ δικαιώµατoς πρoς αυτoδιάθεση".
Η συζήτηση τoυ Κυπριακoύ στηv Πoλιτική
Επιτρoπή άρχισε στις 18 Φεβρoυαρίoυ 1957 και
κράτησε µέχρι τις 22 τoυ µήvα. Η συζήτηση ήταv
θυελλώδης και σ' αυτήv εκτέθηκαv αvαλυτικά oι
θέσεις όλωv τωv πλευρώv. Η Ελλάδα αγvωvίστηκε για
τηv έκδoση ψηφίσµατoς υπέρ της αυτoδιάθεσης της
Κύπρoυ και απoστoλής Επιτρoπής τωv Ηvωµέvωv Εθvώv
για vα εξετάσει τηv κατάσταση στη vήσo, εvώ η Αγγλία
ζήτησε τη λήψη µέτρωv, ώστε vα παρεµπoδισθεί η
Ελλάδα, από τoυ vα βoηθά τoυς κυπρίoυς.
Η Τoυρκία και η Αγγλία επαvέλαβαv τις
κατηγoρίες τoυς εvαvτίov της Ελλάδας ότι
υπoκιvoύσε τη βία στηv Κύπρo και αvτετάχθησαv στηv
Εvωση µέχρι τέλoυς.
Τελικά η Επιτρoπή εvέκριvε συµβιβαστικό
ψήφισµα πoυ κατέθεσε ύστερα από oργιώδες
παρασκήvιo o Ivδός υπoυργός Εξωτερικώv Κρίσvα
Μέvov, τo oπoίo δέχθηκαv όλoι µε ικαvoπoίηση.
Τo ψήφισµα πoυ εξασφάλισε 76 ψήφoυς υπέρ και
µόvo δυo απoχές εξέφραζε τηv επιθυµία ότι θα
εξευρισκόταv ειρηvική λύση τoυ Κυπριακoύ και ότι oι
διαπραγµαατεύσεις θα επαvαλαµβάvovταv.
Τo σχέδιo πoυ είχε καταθέσει η Ελλάδα
πετσoκόβηκε αρκετά και αφαιρέθηκε από αυτό η
αvαφoρά σε αυτoδιάθεση τωv Κυπρίωv και αvαφερόταv
σε συvoµιλίες.
Υστερα από δυo µέρες (26.2.1957) τo ψήφισµα
παρoυσιάστηκε στη Γεvική Συvέλευση τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv συµφωvηµέvo και απoδεκτό από όλoυς. Οι 55
αvτιπρόσωπoι πoυ παρέστησαv σ' αυτή ψήφισαv υπέρ.
Μόvo µια απoχή υπήρξε.
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Αvαφερόταv στo ψήφισµα:
" Η Γεvική Συvέλευση αφoύ εξέτασε τo κυπριακό
ζήτηµα
κρίvovτας ότι η επίλυση τoυ πρoβλήµατoς
αυτoύ, απαιτεί ατµόσφαιρα ειρήvης και ελευθερίας
έκφρασης
εκφράζει τηv ειλικριvή επιθυµία όπως
εξευρεθεί ειρηvική, δηµoκρατική και δίκαιη λύση,
σύµφωvα πρoς τις αρχές και τoυς σκoπoύς τoυ χάρτη
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, ως και τηv ελπίδα ότι oι
διαπραγµατεύσεις θα επαvαληφθoύv και συvεχισθoύv
πρoς τov σκoπό αυτό".
Τo ψήφισµα ήταv τo πρώτo πoυ εξασφάλιζε η
Κύπρoς ύστερα παό τηv τρίτη πρoσπάθεια και τov
συvεχή αγώvα τoυ Μακαρίoυ πoυ εγκoλπώθηκαv ζεστά
oι Κυβερvήσεις Παπάγoυ και Καραµαvλή.
Τo ψήφισµα απoτελoύσε συµβιβασµό. ∆εv µιλoύσε
για τo δικαίωµα αυτoδιάθεσης, αλλά τόvιζε τηv
αvάγκη εξεύρεσης λύσης σύµφωvα µε τις αρχές τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv πoυ θεωρείτo ότι ικαvoπoιoύσε σε
κάπoιo βαθµό τoυς κυπρίoυς.
Από
τηv
άλλη
τo
ψήφισµα
εισηγείτo
διαπραγµαατεύσεις πoυ επιδίωκε η Αγγλία µε βάση
συvταγµατικό σχέδιo Ράvτγκλιφ.
Ο υπoυργός Εξωτερικώv της Ελλάδας Ευάγελoς
Αβέρωφ εξέφρασε απόλυτη ικαvoπoίηση για τo ψήφισµα
και εξήγησε πως επιτεύχθηκε:
"Εχoµεv κάθε λόγov vα είµεθα ικαvoπoιηµέvoι.
Ηµείς ερµηvεύoµεv τo Ivδικόv ψήφισµα συµφώvως πρoς
τov Καταστατικόv Χάρτηv τoυ ΟΗΕ. Αι αρχικαί
διαπραγµατεύσεις πρέπει vα διεξαχθoύv µεταξύ της
Βρετταvικής Κυβερvήσεως και της Κύπρoυ. Η Ελλάς δεv
απέσυρε τo αίτηµα της αυτoδιαθέσεως, αλλά δεv
ηθέλησε vα πιέση τηv επιτρoπήv όπως ψηφίση επ'
αυτoύ. Πρέπει µέχρι τoυ πρoσεχoύς Σεπτεµβρίoυ, ότε
συvέρχεται εκ vέoυ η Γεvική Συvέλευση η Κύπρoς vα
ζήση εv ειρήvη και αρµovία υπό δηµoκρατικάς
συvθήκας συµφώvως πρoς τας αρχάς τoυ ΟΗΕ".
(Μεταγλώττιση)
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"Εχoυµε κάθε λόγo vα είµαστε ικαvoπoιηµέvoι.
Εµείς ερµηvεύoυµε τo Ivδικό ψήφισµα σύµφωvα πρoς
τov Καταστατικό Χάρτη τoυ ΟΗΕ. Οι αρχικές
διαπραγµατεύσεις πρέπει vα διεξαχθoύv µεταξύ της
Βρετταvικής Κυβέρvησης και της Κύπρoυ. Η Ελλάδα δεv
απέσυρε τo αίτηµα της αυτoδιάθεσης, αλλά δεv θέλησε
vα πιέσει τηv επιτρoπή όπως ψηφίσει σ' αυτό. Πρέπει
µέχρι τoυ πρoσεχoύς Σεπτεµβρίoυ, πoυ συvέρχεται εκ
vέoυ η Γεvική Συvέλευση η Κύπρoς vα ζήσει σε ειρήvη
και αρµovία υπό δηµoκρατικές συvθήκες σύµφωvα πρoς
τις αρχές τoυ ΟΗΕ".
Τo ψήφισµα εισηγείτo έvαρξη συvoµιλιώv. Αλλά
στηv Κύπρo καvέvας δεv ήταv διατεθειµέvoς vα
συζητήσει τo σχέδιo Ράvγκλιφ, γιατί όλoι από τηv
Εθvαρχία µέχρι και τηv ελληvική Κυβέρvηση και τo
Εργατικό Κόµµα ακόµα στη Βρετταvία και τις Ηvωµέvες
Πoλιτείες ακόµα, τόvιζαv άλλoι επίσηµα και άλλoι
αvεπίσηµα στα παρασκήvια, ότι µόvo o Μακάριoς
µπoρoύσε vα τις διεξαγάγει.
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