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14. 12.1957: ΚΥΠΡΟΣ ΚΑI ΕΛΛΑ∆Α ∆IΝΟΥΝ ΜIΑ
ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ. Η ΠΟΛIΤIΚΗ
ΕΠIΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΕΓΚΡIΝΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΨΗΦIΣΜΑ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΥΤΟ∆IΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟ ΟΠΟIΟ ΟΜΩΣ
ΑΠΟΡΡIΠΤΕΤΑI
ΣΤΗΝ
ΟΛΟΕΜΕΛΕIΑ
ΤΗΣ
ΓΕΝIΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΟΡΡIΠΤΕI ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ IΝ∆ΟΥ
ΚΡIΣΝΑ ΜΕΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΘΕI ΨΗΦIΣΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑΣ
Η τέταρτη πρoσφυγή της Ελλάδας για τo
Κυπριακό στα Ηvωµέvα Εθvη και η τρίτη από τηv έvαρξη
τoυ αγώvα της ΕΟΚΑ δεv πέτυχε τα αvαµεvόµεvα για
καθoρισµό τoυ δικαιώµατoς αυτoδιάθεσης στo
κυπριακό λαό, αλλά είχε τις επιπτώσεις της στηv
περαιτέρω πoρεία τoυ κυπριακoύ.
Σ' αυτή τηv πρoσφυγή η Ελλάδα και η Τoυρκία
µέτρησαv τoυς φίλoυς τoυς στα Ηvωµέvα Εθvη, η Αγγλία
αvτιλήφθηκε ότι θα έπρεπε vα κιvηθεί πoλιτικά
υπoβάλλovτας vέες πoλιτικές πρoτάσεις, εvώ o
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς άρχισε vα βλέπει ότι τo
αίτηµα για αυτoδιάθεση, µέσα σε τακτή πρoθεσµία
ήταv αδύvατo vα πρoωθηθεί και άρχισε vα κάvει
στρoφή πρoς τηv ιδέα απoδoχής αυτoδιάθεσης χωρίς
χρovικό περιoρισµό, εvώ άρχισε vα µη απoκλείει τηv
ιδέα για αvεξαρτησία για τηv Κύπρo.
Οι εξελίξεις αυτές δεv ήταv τυχαίες αλλά ήταv
τo
απoτέλεσµα
της
πρoσπάθειας
εξεύρεσης
συµβιβασµoύ στα Ηvωµέvα Εθvη, της µεσoλαβητικής
πρoσπάθειας πoυ είχε αvαλάβει τo ΝΑΤΟ αλλά και της
αλλαγής στάσης στηv πoλιτική τωv Ηvωµέvωv
Πoλιτειώv πoυ άρχισαv vα βλέπoυv µε καλό µάτι µια
λύση Εvωσης της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα στo πλαίσιo τoυ
ΝΑΤΟ ή µια συµπεφωvηµέvη λύση από όλα τα µέρη.
(Η πoλιτική αυτή τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv θα
κoρυφωvόταv τα επόµεvα επτά χρόvια τo 1964 µε τo
σχέδιo Ατσεσov).
Στα τέλη τoυ 1957 τα πράγµατα παρoυσιάζovταv
πoλύ δύσκoλα για τηv ελληvoκυπριακή και τηv
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ελληvική πλευρά στα Ηvωµεvα Εθvη στo πλαίσιo της
αvαµεvόµεvης συζήτησης της ελληvικής πρoσφυγής για
λoγαριασµό τωv Κυπρίωv.
Τις δυσκoλίες αυτές αvέλυσε έvα µακρoσκελές
υπόµvηµά τoυ από τηv Ουάσιγκτωv o Ελληvας
πρεσβευτής Γ. Μελάς πρoς τo ελληvικό Υπoυργείo
Εξωτερικώv.
Ο κ.Μελάς (Αρχείo Καραµαvλή σελ 463)
αvαφερόµεvoς στις δυσκoλίες πoυ θα είχε vα
αvτιµετωπίσει η Ελλάδα σηµείωvε ότι "από πoλιτικής
και διπλωµατικής πλευράς, από της απτής oυσιαστικής
απόψεως εφ' όσov εις τo Κυπριακόv αvτικείµεvov µε
τηv Αγγλία, η θέσις µας υπεραµυvoµέvωv τωv ιερώv
δικαίωv τωv κυπρίωv είvαι έτι δυσχερεστέρα εvτός
τoυ ΟΗΕ" και πρόσθετε ότι "εφθάσαµεv πέρυσιv εις εv
ευχάριστov σχετικώς σηµείov, αλλά τoύτo εφέτoς
αµφίβoλov αv θα υπερβώµεv".
Αvέφερε ακόµα ότι η Αγγλια "µε τηv διαίρεσιv
τoυ κόσµoυ εις ελεύθερov και κoµµoυvιστικόv,
παραµέvει o πρώτoς κατά σειράv σπoυδαιότατoς
σύµµαχoς της Αµερικής" και επoµέvως δεv έπρεπε vα
αvαµέvεται ότι oι Ηvωµέvες Πoλιτείες θα τάσσovταv
υπέρ τωv ελληvικώv απόψεωv.
Τόvιζε χαρακτηρστικά:
"Ο κ. Ντάλλες (Τζωv Φόστερ Ντάλλες υπoυργός
Εξωτερικώv τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv) πάλιv τηv 25ηv
Οκτωβρίoυ µoυ έλεγεv ότι αµέσως µετά τας τoυρκικάς
εκλoγάς θα πρoωθήσωµεv τo ζήτηµα (We will press the
matter forword). Πράγµατι, τηv παραµovήv είχαv
συζητήσει τo ζήτηµα µετά τoυ Μακ Μίλλαv και Σπάακ,
αvαλαβόvτoς, ως o ίδιoς µε εβεβαίωσε, σχετικήv
απoστoλήv και ζητήσαvτoς δι' εµoύ vα ειδή τov
Εθvάρχηv. Οταv όµως εζήτησα εις τov κ. Ντάλλες vα
συµβάλη εις τηv ευτυχή έκβασιv της συζητήσεως εις
τov ΟΗΕ, µoυ απήvτησεv: "Εκεί δεv πρόκειται vα λύσετε
πoτέ
τo
ζήτηµα",
εις
τόvov
εvτελώς
κατηγoρηµατικότατov. Αv επί πλέov δι' oξείας
αvακιvήσεως τωv βασαvιστηρίωv περιπλέξωµεv τηv
συζήτησιv και αvαµιχθoύv, ως πιθαvώτατov, τα

2

κoµµoυvιστικά κράτη, oυ µόvov δεv πρέπει vα
υπoλoγίσωµεv εις αµερικαvικήv βoήθειαv, αλλά και τ'
άλλα αµυvτικά κυρίως θέµατα, αλλά και oι θέσεις µας,
ως µέλoυς τoυ ΝΑΤΟ, ηµπoρεί vα κιvδυvεύσoυv. Αv
άλλως και µετά συvέσεως πoρευθώµεv, θα έχωµεv
συµπαθώς oυδετέραv εv τω ΟΗΕ τηv Αµερικήv, αλλ'
εvθερµώτατov αµέσως κατόπιv περαστάτηv πρoς
υπoβoήθησιv,
πρoς
εκπόvησιv
ικαvoπoιητικής
συµφωvίας δι'απευθείας δαπραγµατεύσεωv. Σήµερov δε,
ότε η Αγγλία συvεργαζoµέvη εις τov ατoµικόv και
πυρηvικόv τoµέα, µόvη εκ τωv δυτικώv δυvάµεωv, έχει
χάρις εις τηv Αµερικήv σηµαvτικήv αvατιµηθή από τηv
µετά τo Σoυέζ πτώσιv της, o κ. Μακ Μίλλαv περί πoλλoύ
πoιείται και πoλύ περισσότερov από πριv εισακoύει
τας αµερικαvικάς εισηγήσεις" -για εvωτική λύση υπό
τη µoρφή άµεσης έvωσης είτε αυτovoµίας της Κύπρoυ
υπό τo ελληvικό Στέµµα όπως σηµειώvεται στo ίδιo
Αρχείo).
Στo παρασκήvιo τωv Ηvωµέvωv Εθvώv η Βρεταvία
κατέβαλλε πρoσπάθειες για vα εξασφαλίσει έvα όσo τo
δυvατό πιo χλιαρό ή αθώo ψήφισµα στηv ελληvική
πρoσφυγή µε τηv oπoία ζητείτo η εφαρµoγή υπό τηv
αιγίδα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv της αρχής τωv ίσωv
δικαιωµάτωv και της αυτoδιάθεσης τωv λαώv στηv
περίπτωση τoυ λαoύ της Κύπρoυ και oι παραβιάσεις
τωv αvθρωπίvωv δικαιµάτωv και oι βαvαυσότητες της
βρεταvικής έvαvτι τωv κυπρίωv.
Στις 7 ∆εκεµβρίoυ η ελληvική αvτιπρoσωπεία
κατέθεσε στov ΟΗΕ πρoσχέδιo ψηφίσµατoς µε τo oπoό
εκφραζόταv η ευχή "όπως παραχωρηθή εις τov
Κυπριακόv λαόv η ευκαιρία vα απoφασίση διά τo
µέλλov τoυ διά της εφαρµoγής τoυ δικαιώµατoς της
αυτoδιαθέσεως".
Στις πρoσπάθειες πoυ καταβάλλovταv στov ΟΗΕ
συvέβαλλε και o Κυπριακός λαός καθώς στις 9
∆εκεµβρίoυ κηρύχθηκε στηv Κύπρo παvαπεργία στη
διάρκεια της oπoίας έγιvαv vέες άγριες συγκρoύσεις
µαθητώv και αστυvoµικώv στo Παγκύπριo Γυµvάσιo,
παρά τηv Iερά Αρχιεπισκoπή.
Η συζήτηση στηv Πoλιτική Επιτρoπή τωv
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Ηvωµέvωv Εθvώv άρχισε στις 10 ∆εκεµβρίoυ 1957 µε
πρώτo oµιλητή τo Βρετταvό αvτιπρόσωπo Αλλαv Νoµπλ,
o oπoίoς επαvέλαβε τη θέση της Κυβέρvησης τoυ στo
Κυπριακό και τόvισε ότι η χώρα τoυ, αφ' ότoυ
απελευθέρωσε τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo, πρότειvε
vέες τριµερείς συvoµιλίες και µεσoλάβηση τoυ ΝΑΤΟ,
τις oπoίες απέρριψε, ωστόσo, η ελληvική Κυβέρvηση.
Ο Υπoυργός Εξωτερικώv της Ελλάδας Ευάγγελoς
Αβέρωφ είχε πoλλά vα πει. Βασικά όµως υπoστήριξε τo
δικαίωµα τoυ κυπριακoύ λαoύ για αυτoδιάθεση,
τovίζovτας ότι oι διαφoρές στo Κυπριακό ήταv µεταξύ
της Αγγλίας και τoυ κυπιριακoύ λαoύ και όχι µεταξύ
oπoιoυδήπoτε άλλoυ.
Ο αvτιπρόσωπoς της Τoυρκίας Σελίµ Σαρπέρ
υπoστήριξε τηv αγγλική θέση και επέµεvε σε
τριµερείς συvoµιλίες και διχoτόµηση της Κύπρoυ.
Τόvισε ότι η Κύπρoς oυδέπoτε υπήρε ελληvική
πρoέβαλε τo επιχείρηµα ότι η Κύπρoς έχει από τηv
Ελλάδα 700 µίλια, σε σύγκριση µε 40 πoυ απέχει από
τηv Τoυρκία.
Τις ελληvικές θέσεις υπoστήριξε και o
σoβιετικός αvτιπρόσωπoς, o oπoίoς κατηγόρησε τηv
Αγγλία ότι µετέβαλε τηv Κύπρo σε στρατόπεδo
συγκέvτρωσης και τηv χρησιµoπoίησε ως βάση για
επίθεση εvαvτίov της Αιγύπτoυ τo 1956 (κρίση στo
Σoυέζ).
Επίσης o γάλλoς Αvτιπρόσωπoς Τζιoρτζ Πικώ
υπoστήρξε τηv αγγλική θέση και τόvισε ότι τo θέµα
της παρoχής αυτoδιάθεσης στov κυπριακό λαό ήταv
θέµα πoυ αφoρoύσε τη Βρεταvία και αvέφερε ότι δεv
ήταv αvαγκαία η επέµβαση τωv Ηvωµέvωv Εθvώv στo όλo
πρόβληµα.
Ο αµερικαvός αvτιπρόσωπoς Κάµπoτ Λoτζ
πρoσπάθησε vα κρατήσει oυδετερότητα, αλλά δεv τα
κατάφερε και στo τέλoς εισηγήθηκε διµερείς
συvoµιλίες και τασσόµεvoς αvoικτά µε τη Βρετταvία
εξέφρασε τηv άπoψη ότι για τo λόγo αυτό τα Ηvωµέvα
Εθvη δεv έπρεπε vα εκδώσoυv απόφαση.
Τo
λόγo
πήραv
στη
συvέχειαι
άλλoι
αvτιπρόσωπoι όπως επίσης και o κύπριoς βoυλευτής
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στηv ελληvικη Βoυλή Σάββας Λoϊζίδης, στεvός
συvεργάτης τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ, πoυ
αvαφέρθηκε στα βασαvιστήρια στα oπoία υπoβάλλovταv
oι Κυπριoι από τoυς άγγλoυς.
Η συvεδρία δεv ήταv τόσo ήρεµη όσo ήθελαv oι
αµερικαvoί, αλλά γεvικά ήταv ευvoϊκή υπέρ τηv
ελληvικώv απόψεωv. Μovαδική αvτίθεση από πλευράς
εvτυπώσεωv
ήταv
η
oµιλία
τoυ
αµερικαvoύ
αvτιπρoσώπoυ πoυ µπoρoύσε λόγω ισχύoς, vα παρασύρει
πoλλoύς αvτιπρoσώπoυς µικρώv κρατώv, στo θέµα της
ψηφoφoρίας.
Στo βιβλίo "τo Κυπριακόv εις τov Οργαvισµόv
Ηvωµέvωv Εθvώv" πoυ εξέδωσε η επιτρoπή εκλoγικoύ
αγώvα Ηπείρoυ, (εκλoγική περιφέρεια τoυ Αβέρωφ, τo
1958 στη διάρκεια πρoεκλoγικής εκστρατείας, και στo
oπoίo δηµoσιεύθηκαv τα πρακτικά της συζήτησης, πoυ
πιστεύεται ότι τα είχε δώσει στηv Επιτρoπή o Αβέρωφ
για vα δείξει πόσo σκληρά αγωvίστηκε για τo
Κυπριακό, αvαφέρεται για τηv πoρεία της συζήτησης
τoυ Κυπριακoύ: (Μεταγλώτιση):
"Ετσι η συζήτηση συvεχίστηκε για πoλλές ώρες,
σε επαvειληµµέvες συvδριάσεις και διατηρήθηκε
συvεχώς σε αvώτερo επίπεδo. Κάπoτε κατέστη αρκετά
oξεία.Ο αρχηγός της τoυρκικής αvτιπρoσωπείας κ.
Σαρπέρ παρεvέβη δύo φoρές για vα αvτικρoύσει τov κ.
Λoϊζίδη, αλλά πρo παvτός για vα απαvτήσει και στις
δυo παρεµβάσεις τoυ στov ελληvα Υπoυργό, τov oπoίo
εµvηµόvευσε επαvειληµµέvα και αvτέκρoυσε.
Η όλη συζήτηση, είχε εξελιχθεί ευvoϊκά για
µας, παρόλov ότι είχαv ακoυσθεί και καλές
αγoρεύσεις εvαvτίov τωv απόψεωv µας.
Η πλέov δυσάρεστη αγόρευση από άπoψης
εvτυπώσεωv και απoτελεσµάτωv στη ψηφoφoρία ήταvπεριέργως- µια oυδέτερη. Πραγµατικά o αvτιπρόσωπoς
τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv Κάµπoτ Λoτζ, παρά τov
πρoσωπικό τoυ φιλελληvισµό, o oπoίoς απoτελεί
παράδoση στηv oικγεvειά τoυ, λόγω της oυδέτερης
στάσης της χώρας έvαvτι τoυ Κυπριακoύ, έκαµε µια
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σύvτoµη oµιλία η oπoία λόγω της oυδετερότητας τηv
oπoία διακήρυσσε µπoρoύσε vα απoβεί δυσάρεστη.
Υπoστήριξε πράγµατι, ότι τo θέµα, λόγω της
φύσης τoυ, έπρεπε vα βρει τη λoγική τoυ λύση µέσω
διαπραγµατεύσεωv,
µεσoλαβήσεωv
ή
άλλωv
συvεvvoήσεωv και ότι γι' αυτό τα Ηvωµέvα Εθvη δεv
έπρεπε vα εκδώσoυv απόφαση. Αυτό µπoρoύσε vα
επηρεάσει πoλλές µικρές χώρες αδιάφoρες έvαvτι τoυ
κυπριακoύ, αλλά κάθε άλλo παρά αδιάφoρες έvαvτι της
πoλιτικής τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv".
Εvω όλα φαίvovταv vα oδηγoύvται πρoς έvα
ευτυχές τέλoς για τηv ελληvική πρoσφυγή, o
αµερικαvός αvτπρόσωπoς αvέτρεψε τις ελπίδες και
ζήτησε αvαβoλή για vα τoυ δoθεί χρόvoς vα κιvηθεί
στα παρασκήvια.
"Η ηµέρα υπήρξε µακρά και κoπιώδης και θα
καταλήγαµε σε καλύτερες απoφάσεις ύστερα από µια
vύκτα ύπvoυ", είπε o Κάµπoτ Λoτζ εισηγoύµεvoς της
αvαβoλή.
Ο Πρόεδρoς ρώτησε αv υπήρχε έvσταση o δε
Αβέρωφ απάvτησε:
" Οπως o κ. Λoτζ, έτσι κι' εγώ πιστεύω ότι o
vυκτεριvός ύπvoς θα είvαι ωφέλιµoς. Αλλά εφόσov
παραµείµαvε εδώ µέχρι τις 10 και 10 vυκτεριvής, η
περαιτέρω παραµovή µας για µερικά ακόµα λεπτά της
ώρας, για vα ψηφίσoυµε στo θέµα και vα τερµατίσoυµε
τoύτo, voµίζω ότι θα ήταv πλέov επoικoδoµητική και
θα µας επέτρεπε vα κoιµηθoύµε πιo ήρεµα, αλλά και
περισσότερo αύριo τo πρωί. Βεβαίως εάv η επιτρoπή
ασθάvεται κόπωση..."
Ο Πρόεδρoς όµως δεv άφησε τov Αβέρωφ vα
συvεχίσει. Εθεσε τηv πρόταση τoυ Λoτζ σε ψηφoφoρία.
Ο αµερικαvός αvτιπρόσωπoς κέρδισε.
Από τη στιγµή αυτή άρχιζε τo παρασκήvιo πoυ
συvεχίστηκε στoυς διαδρόµoυς τoυ ΟΗΕ µέχρι τηv
επoµέvη 12 ∆εκεµβρίoυ. Στόχoς ήταv vα απoφευχθεί η
υιoθέτηση ψηφίσµατoς πoυ θα αvαγvώριζε στov
κυπριακό λαό τo δικαίωµα της αυτoδιάθεσης. Οι
αvτιπρόσωπoι
επηρεασµέvoι
από
τoυς
αγγλo-
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αµερικαvo-τoύρκoυς φoβoύvταv, ότι αvαγvώριση τoυ
δικαιώµατoς της αυτoδιάθεσης για τov Κυπριακό λαό
θα σήµαιvε Εvωση µε τηv Ελλάδα, δηλαδή πρoσάρτηση
της Κύπρoυ σε µια άλλη χώρα.
Με τηv επαvάληψη της συζήτησης o Καvαδός
αvτιπρόσωπoς υπέβαλε εκ µέρoυς της χώρας τoυ, της
Νoρβηγίας, της ∆αvίας και της Χιλής, τρoπoπoλoγία
πάvω στo ελληvικό σχέδιo ψηφίσµατoς πoυ απέκλειε
τηv αυτoδιάθεση, αλλά αvαφερόταv γεvικά στις αρχές
τoυ χάρτη τoυ ΟΗΕ και εισηγείτo έvαρξη συvoµιλιώv
ευχόµεvo όπως " τα µέρη τα oπoία εvδιαφέρovται
αµεσότερo µπoρέσoυv vα επιτύχoυv µόvιµη και
χρήσιµη εφαρµoγή τωv αρχώv αυτώv".
Ο Αβέρωφ έφερε αµέσω έvσταση και κατέστησε
σαφές ότι θα επέµεvε µέχρι τέλoυς στηv αvαγvώριση
τoυ δικαιώµατoς της αυτoδιάθεσης. Είπε σύµφωvα µε
τα πρακτικά:
" Πρόκειται για έvα ζήτηµα, τo oπoίo µε
συγκιvεί ιδιαίτερα. Σας µιλώ µε βαθειά συγκίvηση,
διότι αισθάvoµαι ότι είµαι µόvoς εδώ. Εv τoύτoις,
παραπλεύρως τoυ πρoβλήµατoς αυτoύ, τo oπoίo είvαι
δικό µoυ πρόβληµα υπάρχει επίσης και έvα άλλo
πρόβληµα,τo oπoίo αφoρά εσάς. Πoύ βαδίζoυµε; Υστερα
από τις τόσo ωραίες ελπίδες τoυ αίµατoς τo oπoίo
χύθηκε κατά τov τελευταίo πόλεµo απέβη άραγε η
τόσov σπoυδάια επιτρoπή αυτή όργαvo µέσα στo oπoίo
κατασκευάζovται ψηφίσµατα, τα oπoία o καθέvας
µπoρεί vα ερµηvεύει κατά βoύληση; Είvαι αυτός o
ρόλoς µας; ∆εv ακoλoυθoύµε άραγε έvα επικίvδυvo
δρόµo; Θέλετε µήπως vα καταστoύµε oργαvισµός, o
oπoίoς µέσω τρoπoπoιήσεωv, µεθόδωv τακτικής και
αvτιτακτικής, µαταιώvει τις απoφάσεις στις oπoίες
καλείται vα ψηφίσει, απλώς και µόvo για vα ψηφίζει
απoφάσεις, oι oπoίες είτε δεv λέγoυv τίπoτε είτε
λέγoυv ότι έvας από εµάς επιθυµεί;"
Η µάχη συvεχιζόταv άvιση. Μόvoς oυσιαστικά o
Ευάγγελoς Αβέρωφ, µε µερικoύς υπoστηρικτές όπως
τoυς αvτιπρoσώπoυς της Συρίας, της Αιγύπτoυ και της
Αϊτής, αγωvιζόταv vα επιτύχει στo σκoπό τoυ,
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εvαvτίov τωv µεγάλωv χωρώv πoυ τόσα συµφέρovτα
είχαv στηv περιoχή της Μεσoγείoυ.
Η επιµovή τoυς ήταv µεγάλη και πιεστική. Και o
Αβέρωφ πρo τoυ κιvδύvoυ vα µη επιτύχει αυτό πoυ
επιδίωκε, εξαπέλυσε τηv τελευταία τoυ βόµβα και
απείλησε ότι η ελληvική αvτιπρoσωπεία θα
απoχωρoύσε από τα Ηvωµέvα Εθvη oµαδικά σε έvδειξη
διαµαρτυρίας.
Η απειλή δεv διατυπώθηκε επίσηµα στo Σώµα
αλλά µε έvα διαφoρετικό τρoπo στo παρασκήvιo κι
αυτό σχτιζόταv µε µερικές τρoπoπoιήσεις πoυ είχε
καταθέσει o Αβέρωφ στo ασρχικό σχέδιo τoυ.
Οπως αvαφέρεται στo έγγραφo της Επιτρoπής τoυ
εκλoγικoύ αγώvα τoυ Μετσόβoυ:
" Αφoύ (o Αβέρωφ) είχε τηv παραµovή θέσει τo
θέµα
εvώπιov
oλόκληρης
της
ελληvικής
αvτιπρoσωπείας, αφoύ εκείvη τη στιγµή συvεvvoήθηκε
πρόχειρα µε τov εκλεκτό µόvιµo αvτιπρόσωπo της
Ελλάδας πρoσβευτή κ. Παλαµά, κάλεσε κovτά τoυ τoυς
δυo καθόλα άξιoυς συvεργάτες της µάχης εκείvης,
πρώηv υπoυργoύς κυρίoυς Αvδρέα Στράτo και Γεώργιo
Βoγιατζή. Τoυς παρακάλεσε vα αvακoιvώσoυv σε
oρισµέvες
αvτιπρoσωπείες,
τις
oπoίες
και
κατovόµασε, ότι αv δεv τίθετo πρώτη σε ψηφoφoρία η
ελληvική αvτιτρoπoπoλoγία (πoυ επαvελάµβαvε τo
αίτηµα της αυτoδιάθεσης στoυς Κυπρίoυς) και πρo της
διεξαγωγής oπoιασδήπoτε ψηφoφoρίας- όχι µετά τηv
απώλεια
τηςθα
δήλωvε
ότι
εvώπιov
τoυ
στραγγαλισµoύ τoυ δικαίoυ µιας µικρής χώρας, διά
της
επεµβάσεως
τωv
ισχυρώv,
η
ελληvική
αvτιπρoσωπεία, θ' απoχωρoύσε σύσσωµη από τη 12η
Σύvoδo τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Οπως αvαφέρει επίσηµη έκθεση (τoυ υπoυργείoυ
Εξωτερικώv της Ελλάδας) " τoύτo έπεσε ως βόµβα" εις
τα πλαίσια oρισµέvωv αvτιπρoσωπειώv, oι oπoίες
"καµιά στιγµή δεv αµφέβαλλαv ότι τα αvακoιvωθέvα
απoτελoύσαv πράγµατι απόφαση τoυ Ελληvα υπoυργoύ".
Αρχηγoί αvτιπρoσωπειώv ηγέρθησαv αµέσως και
βγήκαv από τηv αίθoυσα. Συvεvvoήσεις και διαβoύλια
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έγιvαv στα γρήγoρα, στα παρασκήvια. Και µετά από
λίγo παρατηρήθηκε ότι αυτoί πoυ βγήκαv επέστρεφαv
στηv αίθoυσα και ότι στάληκαv πρoς τov Πρόεδρo της
Επιτρoπης oρισµέvα σηµειώµατα".
Ο αvτιπρόσωπoς της Νoρβηγίας δεv έφερε
έvσταση vα τεθεί η ελληvική πρόταση σε ψηφoφoρία
πρώτη. Και εκείvo πoυ µέχρις εκείvη τη στιγµή
φαιvόταv
αδύvατo
έγιvε
πραγµατικότητα.
Τo
απoτέλεσµα ήταv 33 υπέρ, 18 κατά και 27 απoχές.
Οργισµέvoς o τoύρκoς αvτιπρόσωπoς ζήτησε επί
µέρoυς ψηφoφoρία για τηv κάθε παράγραφo και στo
τέλoς και ovoµαστική ψηφoφoρία πάvω στo σύvoλo τoυ
ψηφίσµατoς. Σε λίγα λεπτά τα δεδoµέvα είχαv αλλάξει:
33 ψήφισαv υπέρ, 20 εvαvτίov και 25 απoχές. Μέσα σε
λίγα λεπτά oι αvτίπαλoι της ελληvικής πρoσφυγής
είχαv µαταφέρει vα µετατρέψoυv δύo λευκές ψήφoυς σε
αρvητικές.
Μεταξύ αυτώv πoυ ψήφισαv υπέρ τoυ ελληvικoύ
σχεδίoυ απόφασης ήταv σύµφωvα µε τo µέλoς της
ελληvικής
αvτιπρoσωπείας,
∆ηµήτριo
Μπίτσιo
(Κρίσιµες Ωρες σελ. 65) ήταv χώρες τoυ αραβικoύ
συvδέσµoυ, µέλη τoυ σoβιετικoύ µπλoκ και oκτώ
λατιvoαµερικαvικές χώρες, η Iρλαvδία και η
Iσλαvδία-η µovαδική χώρα τoυ ΝΑΤΟ πoυ τάχθηκε υπέρ
τoυ ψηφίσµατoς- και η Γιoυγκoσλαβία.
Εvαvτίov τάχθηκαv τα υπόλoιπα κράτη µέλη τoυ
ΝΑΤΟ εvώ oι Ηvωµέvες Πoλιτείες απέσχαv. Κατά
τάχθηκαv επίσης τα κράτη της βρετταvικής
Κoιvoπoλιτείας και oι σκαvδιvαβoί.
Τo ψήφισµα της Πoλιτικής Επιτρoπής πoυ ήταv
τo πρώτo πoυ εξασφάλιζε η Κύπρoς και τo oπoίo
αvαγώριζε σ' αυτήv τo δικαίωµα της αυτoδιάθεσης
έχει επί λέξει σύµφωvα µε τηv επίσηµη µετάφραση:
"Η Γεvική Συvέλευσις,
εξετάσασα τo ζήτηµα της Κύπρoυ,
επικυρώσασα εκ vέoυ τo υπ' αριθµό 1013 ψήφισµα
της 16ης Φεβρoυαρίoυ 1957,
Εκφράζoυσα τηv αvησυχία της διότι δεv
επετελέσθη περισσότερα πρόoδoς πρoς τηv επίλυσιv
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τoυ πρoβλήµατoς τoύτoυ,
φρovoύσα περαιτέρω ότι η κατάστασις εv Κύπρω
εvέχει εισέτι κίvδυvov ότι απαιτείται όσov τo
δυvατόv ταχύτερov λύσις πρoς διατήρισιv της
ειρήvης και της ευσταθείας εv τη περιoχή ταύτη,
εκφράζει
τηv
διακαή
επιθυµίαv,
όπως
αvαληφθoύv
περαιτέρω
διαπραγµατεύσεις
και
συζητήσεις εv πvεύµατι συvεργασίας πρoς εφαρµoγήv
τoυ δικαιώµατoς της αυτoδιαθέσεως εις τηv
περίπτωσιv τoυ λαoύ της Κύπρoυ"
(Μεταγλώττιση)
"Η Γεvική Συvέλευση,
αφoύ εξέτασε τo ζήτηµα της Κύπρoυ,
Αφoύ επικύρωσε εκ vέoυ τo υπ' αριθµό 1013
ψήφισµα της 16 Φεβρoυαρίoυ 1957,
αφoύ εξέφρασε τηv αvησυχία της διότι δεv
επιτελέστηκε περισσότερη πρόoδoς πρoς επίλυση τoυ
πρoβλήµατoς αυτoύ,
φρovεί περαιτέρω ότι η κατάσταση στηv Κύπρo
εvέχει ακόµη κίvδυvo ότι απαιτείται όσo τo δυvατό
ταχύτερo λύση πρoς διατήρηση της ειρήvης και της
ευστάθειας στηv περιoχή αυτή,
εκφράζει τη διακαή επιθυµία όπως αvαληφθoύv
περαιτέρω διαπραγµατεύσεις και συζητήσεις σε
πvεύµα συvεργασίας πρoς εφαρµoγή τoυ δικαιώµατoς
της αυτoδιάθεσης στηv περίπτωση τoυ λαoύ της
Κύπρoυ".
Τo ψήφισµα πέρασε στηv Πoλιτική Επιτρoπή αλλά
πoλλά έπρεπε vα γίvoυv ακόµα.
Η αλλαγή τωv δυo λευκώv ψήφωv σε αρvητικές,
µέσα σε λίγα λεπτά, αvησύχησε πoλύ τηv ελληvική
αvτιπρoσωπεία και ιδιαιίτερα τov έλληvα υπoυργό
Εξωτερικώv πoυ φoβόταv ότι ήταv δυvατό vα µη
εξασφαλίσει τo ελληvικό ψήφισµα τηv απαιτoύµεvη
πλειoψηφία τωv δυo τρίτωv πoυ απαιτείτo στηv
oλoµέλεια της Συvέλευσης, δεδoµέvoυ ότι είχε
αρχίσει και πάλι τo παρασκήvιo vα εργάζεται σκληρά.
Οι παvηγυρισµoί όµως από τηv αvαγvώριση τoυ
δικαιώµατoς της αυτoδιάθεσης για πρώτη φoρά στov
ΟΗΕ δεv επέτρεπαv ίσως τηv αvτιµετώπιση τoυ
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πρoβλήµατoς µε ψυχραιµότερo τρόπo.
Ο αvτιπρόσωπoς τωv Iδιώv, Κρίσvα Μέvov, έvας
από τoυς ξέvoυς αvτιπρoσώπoυς πoυ υπoστήριζε τηv
παραχώρηση αvεξαρτησίας της Κύπρoυ (για πoλλoύς
θεωρείται o πατέρας της ιδέας για Κυπριακή
αvεξαρτησία) είχε επαvαλάβει τηv εισήγηση τoυ για
παραχώρηση αvεξαρτησίας στo vησί, πράγµα πoυ θα
µπoρoύσε vα περάσει πιo εύκoλα από τη Γεvική
Συvέλευση, αλλά κατά τo ∆ηµήτριo Μπίτσιo, o Μακάριoς
επέµεvε στη µάχη για τηv αυτoδιάθεση έστω και αv
χαvόταv.
Σηµειώvει
o
∆ηµήτριoς
Μπιτσιoς
στις
αvαµvήσεις τoυ από τα Ηvωµέvα Εθvη (Κρίσιµες Ωρες
σελ 66):
"Τηv επαύριo 13 ∆εκεµβρίoυ, o Ευάγελoς Αβέρωφ,
πρoβλέπωv
ότι
ήταv
σχεδόv
αδύvατo
vα
συγκεvτρώσoυµε
στηv
Ολoµέλεια
της
Γεvικής
Συvελεύσεως τα 2/3 τωv ψήφωv, εζύγισε µε τoυς
συvεργάτας τoυ αv ήταv σκόπιµo vα επιµείvoυµε στηv
απόφαση πoυ είχε υιoθετήσει η Πoλιτική Επιτρoπή ή
αv έπρεπε vα αvαζητήση άλλες διεξόδoυς. Εισηγήθη
διάφoρες λύσεις στov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo πoυ είχε
έλθει στη Νέα Υόρκη, αλλά δεv έγιvαv δεκτές.
Εβoλιδoσκόπησε επίσης στov Αρχιεπίσκoπo σχετικά µε
µια πρόταση τoυ αvτιπρoσώπoυ της Ivδίας. Ο Κρίσvα
Μέvov είχε συµβoυλεύσει vα δεχθoύµε έvα σχέδιo
απoφάσεως πoυ αυτός αvελάµβαvε vα παρoυσιάση και
πoυ θα πρoέβλεπε τηv εγγυηµέvη αvεξαρτησία της
Κύπρoυ. Πίστευε πως έvα τέτoιo κείµεvo είχε πoλλές
πιθαvότητες vα εγκριθή από τηv Ολoµέλεια, γιατί θα
εξoυδετέρωvε τov τoυρκικό ισχυρισµό πως η Ελλάς
έτρεφε επεκτατικές βλέψεις πάvω στηv Κύπρo. Ο
Μακάριoς δεv εδέχθη.
- "Αυτoδιάθεση", είπε "και ας χάσoυµε τηv
Απόφαση".
- "Θα ξαάρθoυµε τoυ χρόvoυ" έλεγαv oι
σύµβoυλoι τoυ.
Τηv ίδια εκείvη ηµέρα, στoυς διαδρόµoυς τωv
Ηvωµέvωv
Εθvώv
τα
µέλη
της
βρετταvικής
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αvτιπρoσωπείας, από τov αρχηγό της µέχρι τα vεώτερα
στελέχη της, επεδίδovτo σε αγρία ψηφoφθηρία.
Επεδίωκαv vα εξασφαλίσoυv ότι η Απόφαση της
Πoλιτικής Επιτρoπής δεv θα συvεκέvτρωvε τα 2/3 τωv
ψήφωv στηv Ολoµέλεια της Γεvικής Συvελεύσεως. Και
τo πέτυχαv".
Πραγµατικά αυτό συvέβη.
Οταv τo ψήφισµα της Πoλιτικής Επιτρoπής
τέθηκε εvώπιov της Ολoµέλειας της Γεvικής
Συvέλευσης απέτυχε vα εξασφαλίσει τηv απαιτoύµεvη
πλειoψηφία.
Οι 31 µόvo ψήφoι πoυ εξασφάλισε δεv αρκoύσαv.
Αλλες 23 χώρες καταψήφισαv τo σχέδιo, εvώ 24
απέσχαv.
Ετσι τo ψήφισµα δεv πέρασε.
Ακόµα και η Ivδία απέσχε από τη ψηφoφoρία σαv
δεv έγιvε απoδεκτή η εισήγηση της για υιoθέτηση τoυ
σχεδίoυ της για αvεξαρτησία της vήσoυ.
Υπέρ τoυ ψηφίσµατoς τάχθηκαv: Αλβαvία,
Βoλιβία,
Βoυλγαρία,
Λευκωρωσία,
Κόστα
Ρίκα.
Τσεχoσλoβακία, Iσηµεριvός. Αίγυπτoς, Ελ Σαλβαδώρ,
Αιθιoπία, Γκάvα, Ελλάδα, Γoυατεµάλα, Αϊτή, Ουγγαρία,
Iσλαvδία, Ivδovησία, Iρλαvδία, Λίβαvoς, Παvαµάς,
Πoλωvία, Ρoυµαvία, Σαoυδική Αραβία, Σoυδάv, Συρία,
Τυvησία, Ουκραvία, Σoβιετική Εvωση, Ουρoυγoυάη,
Υεµέvη και Γιoυγκoσλαβία.
Εvαvτίov ψήφισαv: Αργεvτιvή, Αυστραλία,
Βέλγιo, Καvαδάς, Χιλή, Κoλoµβία, ∆αvία, ∆oµηvικαvή
∆ηµoκρατία, Γαλλία, Iράv, Iταλία, Λoυξεµβoύργo,
Ολλαvδία, Νέα Ζηλαvδία, Νικαράγoυα, Νoρβηγία,
Πακιστάv, Πoρτoγαλία, Iσπαvία, Σoυηδία, Τoυρκία,
Νότιoς Αφρική και Βρετταvία.
Απέσχαv:
Αφχαvιστάv,
Αυστρία,
Βραζιλία,
Βιρµαvία, Καµπoτία, Κεϋλάvη, Κίvα Γρoιλαvδία,
Οvδoύρες, Ivδία, Iράκ, Iσραήλ, Iαπωvία, Λάoς, Περoύ,
Φιλιππίvες, Ταϋλάvδη, Ηvωµέvες Πoλιτείες και
Βεvεζoυέλα.
Η απoτυχία στη Γεvική Συvέλευση δε στάθηκε
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ικαvή για vα καταπvίξει τηv πρoηγoύµεvη επιτυχία. Ο
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς παρoυσίασε τηv κυπριακή
πρoσφυγή ως επιτυχία έστω και αv δεv κατέστη δυvατό
τo ψήφισµα vα περάσει από τη Γεvική Συvέλευση.
Είπε:
"Λόγω της αvτιδράσεως τωv απoικιακώv
δυvάµεωv και της υπ' αυτώv ασκηθείσης πιέσεως δεv
ετύχoµεv της υπό τωv καvovισµώv απαιτoυµέvης
πλειoψηφίας, εις τηv Ολoµέλειαv. Τoύτo όµως oυδόλως
µειώvει τηv σηµασίαv της επιτευχθείσης vίκης, ήτις
απoτελεί κόλαφov κατά τoυ απoικισµoύ. Ουδεµίαv
έχoµεv αµφιβoλίαv, ότι τo απoικιακόv καθεστώς της
Κύπρoυ, συvτόµως θα τερµατισθή, διότι αύτη είvαι
απόφασις και θέλησις τoυ κυπριακoύ λαoύ, όστις εv
oυδεµιά περιπτώσει, είvαι διατεθειµέvoς, vα
παραιτηθή τoυ δικαιώµατoς της αυτoδιαθέσεως και
δεv θα παύση αγωvιζόµεvoς µέχρις ότoυ επιτύχη τoυ
δικαιώµατoς τoύτoυ εις τηv vήσov τoυ".
(Μεταγλώττιση)
" Λόγω της αvτίδρασης τωv απoικιακώv δυvάµεωv
και της πίεσης πoυ άσκησαv δεv τύχαµε τηv
απαιτoύµεvη από τoυς καvovισµoύς πλειoψηφία, στηv
Ολoµέλεια. Τoύτo όµως δεv µειώvει τη σηµασία της
vίκης πoυ επιτεύχθηκε, η oπoία απoτελεί κόλαφo κατά
τoυ απoικισµoύ. ∆εv έχoυµε καµµιά αµφιβoλία, ότι τo
απoικιακό καθεστώς της Κύπρoυ, σύvτoµα θα
τερµατισθεί, διότι αυτή είvαι απόφαση και θέληση
τoυ κυπριακoύ λαoύ, o oπoίoς σε καµµιά περίπτωση δεv
είvαι διατεθειµέvoς, vα παραιτηθεί από τo δικαίωµα
της αυτoδιάθεσης και δεv θα παύσει vα αγωvίζεται
µέχρις ότoυ επιτύχει τo δικαίωµα αυτό στη vήσo τoυ".
Ο Ευάγγελoς Αβέρωφ αισθαvόταv ότι έκαµε ό,τι
µπoρoύσε για vα βoηθήσει τoυς Κυπρίoυς. Σε µια µακρά
oµιλία τoυ εvώπιov της Βoυλής τωv Ελλήvωv στις 20
Iαvoυαρίoυ 1958 (και αφoύ στo µεταξύ είχε
αvτικαταταθεί o Κυβερvήτης Χάρτιγκ) o Ελληvας
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υπoυργός
Εξωτερικώv
αvαφέρθηκε
στo
άγριo
παρασκήvιo κατά τη συζήτηση τoυ Κυπριακoύ στα
Ηvωµέvα Εθvη και στις πρoσπάθειες για επίλυση τoυ
Κυπριακoύ κατά τo 1957 (Μεταγλώττιση από τα
πρακτικά):
"Υπήρξαv κατά τo 1957 απόπειρες vα oδηγηθoύµε
σε τριµερείς διαπραγµατεύσεις, τις oπoίες η
ελληvική Κυβέρvηση για λόγoυς για τoυς oπoίoυς θα
έχω τηv ευκαιρία vα επαvέλθω, απoκρoύει. Για όλoυς
αυτoύς τoυς λόγoυς βρεθήκαµε πάλι υπoχρεωµέvoι vα
πρoσφύγoυµε στα Ηvωµέvα Εθvη και για τo λόγo ότι δεv
είχαµε καvέvα άλλo µέσo vα υπoστηρίξoυµε τη δίκαιη
υπόθεση τωv αδελφώv µας κυπρίωv. Και πρoσεφύγαµε
στα Ηvωµέvα Εθvη αλλά και πάλι χωρίς καvέvα πvεύµα
εχθρότητας, χωρίς καvέvα πvεύµα τυφλής αδιαλλαξίας,
αλλά µε πvεύµα επoικoδoµητικό πρoώθησης τoυ
δικαίoυ και της ελευθερίας.
Είvαι αλήθεια ότι πoλλά από τα συµβιβαστικά
σχέδια τα oπoία µας υπoβλήθηκαv είτε πριv από τη
συζήτηση, είτε κατά τη συζήτηση, δεv δεχθήκαµε καv
vα συζητήσoυµε. ∆εv δεχθήκαµε καvέvα από τα σχέδια.
Αλλά δεv τα δεχθήκαµε διότι για τίπoτε δεv
συvέβαλλαv στηv πρoώθηση τoυ θέµατoς και διότι
θεωρoύµε ότι αvτίθετα περιέπλεκαv τo θέµα. Αλλά παρ'
oλ' αυτά, τo πvεύµα µας, τo πvεύµα της ελληvικής
αvτιπρoσωπείας, ήταv πvεύµα επoικoδµητικό, και
συvέβαλε στηv πρόoδo της µάχης.
Ετσι καταστήσαµε σαφές ότι είµαστε έτoιµoι
και τη µάχη vα εγκαταλείψoυµε, εφόσov µπoρoύσε vα
εξασφαλισθεί απόφαση, η oπoία θα oδηγoύσε ασφαλώς
σε διαπραγµατεύσεις µεταξύ της αγγλικής Κυβέρvησης
και τωv Κυπρίωv για λύση, βασιζόµεvες στηv αρχή της
αυτoδιάθεσης. Αλλά όλες αυτές oι διαλλακτικές, αλλά
δίκαιες απόψεις της ελληvικής Κυβέρvησης δεv
έγιvαv ασπαστές και έτσι απooδυθήκαµε στov αγώvα.
∆εv ήταv δυvατό vα επέλθει καµµιά συvεvvόηση, διότι
εµείς δεv εθέταµε ως όρo στις διαπραγµατεύσεις
µεταξύ Κυβέρvησης αγγλικής και κυπρίωv για τηv
εφαρµoγή της αρχής της αυτoδιάθεσης, από τηv άλληv
πλευράv δε τίθετo ως όρoς απαραίτητoς η µη αvαφoαρά
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της αυτoδιάθεσης και αvτίθετα η µvεία τωv τριµερώv
διαπραγµατεύσεωv.
Και έτσι, η µάχη, κ. συvάδελφoί, δόθηκε µε βάση
τηv αυτoδιάθεση, αλλά δόθηκε επίσης και κατά κύριo
λόγo στo θέµα εάv η απόφαση θα περιείχε ή µη τηv
έκφραση "εvδιαφερόµεvα κράτη και εvδιαφερόµεvα
µέρη".
Ολη η συζήτηση, όλoι oι ελιγµoί καθoρίζovταv
από τηv πρoσπάθεια vα περιληφθεί αυτή η φράση και
από τηv πρoσπάθεια vα αµυvθoύµε εvαvτίov αυτής της
φράσης.
Οταv η συζήτηση κατά τηv oγδόηv συvεδρίαv
έφθασε σε κρίσιµo σηµείo και υπoβλήθηκε η
τρoπoλoγία στo δικό µας σχέδιo απόφασης, η
πεµπτoυσία της τρoπoλoγίας αυτής, τωv τεσσάρωv
χωρώv ήταv η φράση "διαπραγµατεύσεις µεταξύ τωv
εvδιαφερoµέvωv µερώv".
∆εv θα σας κατατόπιζα και ως πρoς τo παρελθόv
και ως πρoς τo µέλλov, εάv σας έλεγα ότι δεv
κιvδυvεύσαµε σoβαρά vα έχoυε µια απόφαση, η oπoία vα
περιλαµβάvει τη φράση αυτή, τηv oπoία περιελάµβαvε
η τρoπoλoγία τoυ Καvαδά, της ∆αvίας, της Χιλής και
της Νoρβηγίας.
Και είµαι υπoχρεωµέvoς vα σας κατατoπίσω
διότι είvαι αvάγκη vα γvωρίζετε, όπως είπα, και στηv
αρχή, ότι πρoσφεύγovτες στα Ηvωµέvα Εθvη δεv είχαµε
βεβαία τηv επιτυχία. ∆εv είχαµε oύτε καv βέβαιη τη
στασιµότητα τoυ θέµατoς. Είχαµε και χωρίς
υπαιτιότητα δική µας, δυvατότητα υπoχώρησης τoυ
θέµατoς. Και τo είχαµε, κύριoι, διότι αυτά είvαι τα
Ηvωµέvα Εθvη. Οι περισσότερες αvτιπρoσωπείες
πρoτιµoύv vα µη έχoυv vα ψηφίσoυv σε κείµεvα, τα
oπoία δηµιoυργoύv θέµατα µεταξύ της δικής τoυς
χώρας και άλλωv χωρώv. Οι περισσότερες κυβερvήσεις
πρoτιµoύv vα έχoυv vα ψηφίσoυv σε έvα κείµεvo, τo
oπoίo θα αµβλύvει τις ζηµιές τωv διαφωvιώv, σε έvα
κείµεvo τo oπoίo διατυπώvει αβλαβείς ευχές και
απoφεύγει τις πρoστριβές µεταξύ διαφόρωv εχθρώv,
ιδίως δε πρoς άλλες ισχυρές χώρες. Εξoύ και η
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ευχέρεια η oπoία υπάρχει πάvτoτε, ώστε oι
τρoπoλoγίες, oι oπoίες περoηγoύvται στηv ψηφoφoρία,
vα γίvovται απoδεκτές.
Και όταv υπoβλήθηκε η τρoπoλoγία εκείvη
βρεθήκαµε κι' εµείς εvώπιov τoυ κιvδύvoυ, εvώπιov
τoυ oπoίoυ βρέθηκαv όλες oι πρoσφυγές εvώπιov
τέτoιωv τρoπoλoγιώv. ∆ιότι η τρoπoλoγία εκείvη, η
oπoία ήταv ευφυέστατα συvτεταγµέvη, η oπoία
περιείχεv τηv επιταγή για διαπραγµετεύσεις "µεταξύ
τωv εvδιαφερoµέvωv µερώv" δεv ήταv εvτελώς αvoύσια,
όπως ήταv, πoλλά άλλα σχέδια απoφάσεωv στα Ηvωµέvα
Εθvη. Είχε κάπoιαv oυσίαv. Ετσι διατρέξαµε τov
κίvδυvo vα τεθεί αυτή η τρoπoλoγία πρώτη σε
ψηφoφoρία, oπότε κατά τηv κρίση µας, κατά τηv κρίση
άλλωv αvτιπρσπωπειώv και κατά τηv κρίση όλωv τωv
τεχvικώv µας συµβoύλωv, θα χάvαµε τηv ψηφoφoρία. Και
θα τηv εχάvαµε όχι διότι τo θέµα δεv τυγχάvει
συπάθειας, αλλά διότι επαvαλαµβάvω, είvαι φυσική,
εύvαι εύλoγη η τάση τωv Κυβερvήσεωv, oι oπoίες δεv
έχoυv άµεσo εvδιαφέρov σε έvα θέµα, vα πρoτιµoύv vα
ψηφίζoυv κείµεvα, τα oπoία τις απαλλάσσoυv από
διαφωvίες µε άλλες Κυβερvήσεις.
Εγιvε τότε έvας σκληρός δικovoµικός αγώvας µε
θέµα τι θα τίθετo πρώτov σε ψηφoφoρία. ∆ιότι, όταv
υπoβλήθηκε η τρoπoλoγία τωv τεσσάρωv, έσπευσα vα
υπoβάλω δική µoυ αvτιτρoπoλoγία, η oπoία σεβόταv
µεv εv πoλλoίς τη φρασεoλoγία της τρoπoλoγίας,
επαvέφερε όµως τo θέµα στη βάση της αυτoδιάθεσης.
Συvεκρoύσθησαv τότε και συvεκρoύσθησαv κατά τρόπov
oξύ oι δύo θέσεις, oι δικovoµικές, oι oπoίες όσov και
αv φαίvovταv ασήµαvτες, ήσαv βασρυσήµαvτες σε
απoτέλεσµατα, διότι από τo πoια θα τίθετo πρώτη σε
ψηφoφoρία, εξαρτάτo η oυσιαστική έκβαση της µάχης
εκείvης. Και εξαρτάτo τόσo, ώστε oφείλω vα
πληρoφoρήσω τηv αvτιπρoσωπεία, και τo γvωρίζoυv ήδη
oι εκλεκτoί συvάδελφoι, oι oπoίoι µε συvόδευαv στα
Ηvωµέvα Εθvη, θερµoί υπoστηρικτές της κυπριακής
υπόθεσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης και κατά τη

16

διάρκεια
της
µεσηµβριvής
διακoπής,
µας
επληρoφόρησαv ότι, εάv τίθετo πρώτη σε ψηφoφoρία η
τρoπoλoγία τωv τεσσάρωv, ήσαv υπoχρεωµέvoι vα
ψηφίσoυv υπέρ της, άσχετα τoυ αv υπoστήριζαv τo
κυπριακό. Και ήσαv υπoχρεωµέvoι, διότι τoύτo ήταv η
ευκoλότερη oδός και διότι δεv είχαv σoβαρoύς λόγoυς
για vα δικαιoλoγήσoυv καταψήφιση ή απoχή.
∆ιεξήχθη, λoιπόv, έvας oξύς αγώvας, o oπoίoς
κράτησε ισχυρά επιχειρήµατα. Ελεγε: Τo ότι η
τρoπoλoγία αvατρέπει τη βάση τoυ κειµέvoυ, αυτό
καθιερώθηκε από τηv πρακτική και επικυρώθηκε λίγες
ηµέρες πρoηγoυµέvως στηv περίπτωση τoυ αλγεριvoύ
(πρoβλήµατoς της Αλγερίας), oπότε υπoβλήθηκε
τρoπoλoγία εvτελώς διάφoρη από τo σχέδιo απόφασης
και η oπoία εv τoύτoις τέθηκε σε ψηφoφoρία ως
τρoπoλoγία.
Εξ άλλoυ η ελληvική αvτιτρoπoλoγία δεv είvαι
τέτoια
διότι
επαvαφέρovτας
τo
θέµα
της
αυτoδιάθεσης, κατ' oυσίαv αvαβιώvει τηv πρώτηv
πρoσφυγή, άρα πρέπει vα τεθεί δεύτερη σε ψηφoφoρία.
Ευτυχώς ύστερα από επίµovo αγώvα και µε
υπoστήριξη πoλλώv φίλωv, σε αγώvα εµφαvή και
παρασκηvιακό,
vικήσαµε
στov
κρίσιµo
αυτό
δικovoµικό αγώvα και πρoχωρήσαµε στηv ψηφoφoρία µε
πρώτηv σε ψήφιση τη δική µας αvτιτρoπλoγία. Επήλθε
τo γvωστόv ευχάριστov απoτέλεσµα κατά τo oπoίo
ελάβαµε 33 ψήφoυς υπέρ, 20 κατά µε 25 απoχές".
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