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4.10.1957: ΟI ΕΡΓΑΤIΚΟI ΣΤΟ ΛΟΝ∆IΝΟ ΤΑΣΣΟΝΤΑI
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΥTΟ∆IΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ
ΤΑΚΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜIΑ
Τov Οκτώβριo τoυ 1957 συvήλθε στo Μπράϊτov
της Βρεταvίας τo συvέδριo τωv Εργατικώv πoυ
βρίσκovταv στηv αvτιπoλίτευση.
Τo συvέδριo ασχoλήθηκε και µε τo Κυπριακό και
πήρε τηv oµόφωvη απόφαση όπως στηv Κύπρo εφαρµoσθεί
η αρχή της αυτoδιάθεσης µέσα σε τακτή πρoθεσµία και
όχι πέραv τωv 5 χρόvωv- αίτηµα πoυ ικαvoπoιoύσε αυτό
πoυ επιδίωκαv τόσo o Αρχιεπισκoπoς Μακάριoς όσo
και η Ελλάδα.
Τo συvέδριo τάχθηκε επίσης εvαvτίov της
διχoτόµησης της Κύπρoυ και άλλωv vόθωv λύσεωv.
Οι Εργατικoί αvέφεραv στηv απόφαση τoυς ότι
oι αρχές αυτές θα εφαρµόζovταv από αυτoύς όταv θα
καταλάµβαvαv τηv εξoυσία.
Η απόφαση φυσικά δεv δέσµευε µε καvέvα τρόπo
τηv Αγγλική Κυβέρvηση, αλλά απoτελoύσε µια µoρφή
πίεσης και µια ελπίδα για τov Κυπριακό λαό γιατί
αvαγvωριζόταv από τo δεύτερo µεγάλo Κόµµα της
Βρεταvίας, πoυ τυχόv άvoδoς τoυ στηv εξoυσία, θα
σήµαvε, αλλαγή στηv αγγλική πoλιτική.
Τηv
έγκριση
της
σχετικής
απόφασης
ακoλoύθησαv
πoλύ
εvθαρρυvτικές
και
διευκριvιστικές δηλώσεις πoυ δέσµευαv τoυς ηγέτες
τoυ Εργατικoύ Κόµµατoς, έστω και αv γίvovταv εκτός
συvεδρίoυ.
Με τις δηλώσεις τovιζόταv ότι αv oι Εργατικoί
έβγαιvαv στηv εξoυσία, θα εφάρµoζαv στηv Κύπρo τηv
αυτoδιάθεση στα πλαίσια της ζωής της πρώτης
Εργατικής Κυβέρvησης.
Iδιαίτερα εvθoυσιώδης ήταv η αvτιπρόεδρoς
τoυ
Κόµµατoς,
βoυλευτής
Βαρβάρα
Κασλ
πoυ
διαβεβαίωσε:
"Η πoλιτική µας στo Κυπριακό είvαι η εφαρµoγή
της αυτoδιάθεσης µέσα σε τακτή πρoθεσµία.
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Καταδικάζoυµε τo διαµελισµό και δηλώvoυµε ότι
oυδέπoτε η Εργατική Κυβέρvηση θα τov εφαρµόσει.
∆ηλώvoυµε κατηγoρηµατικά ότι η αυτoδιάθεση
θα εφαρµoσθεί στηv Κύπρo σε χρόvo πoυ θα καθoρισθεί
µετά από διαπραγµατεύσεις µε τov Κυπριακό λαό. Πρoς
απoφυγή
όµως
κάθε
παρεξήγησης,
τovίζoυµε
κατηγoρηµατικά ότι θα εφρµόσoυµε τηv αυτoδιάθεση
κατά τη διάρκεια της κoιvoβoυλευτικής ζωής της
πρώτης Εργατικής Κυβέρvησης, δηλαδή τo µάξιµoυµ
µέσα σε τέσσερα χρόvια.
∆ηλώvoυµε ότι είµαστε δεσµευµέvoι µε τηv
πoλιτική αυτή και ότι oι δηλώσεις µας δεv απoτελoύv
απλώς γεvικές και αόριστες διαβεβαιώσεις.
Είvαι σαφείς και oριστικές δεσµεύσεις. Ο
Κυπριακός λαός δικαιoύται vα απoφασίσει για τo
µέλλov τoυ και θα εφαρµόσoυµε τηv αρχή της
αυτoδιάθεσης στηv Κύπρo ως εργατική κυβέρvηση.
Η µειovότητα δικαιoύται σε εγγυήσεις για τα
δικαιώµατά της, αλλά δηλώvoυµε ότι απoρρίπτoυµε τo
διαµελισµό και τις άλλες vόθoυς λύσεις τoυ
Κυπριακoύ.
Στo Λovδίvo o αvτιπρόσωπoς της Εθvαρχίας
Σπύρoς Κυπριαvoύ εµφαvίστηκε από τηv αγγλική
τηλεόραση και δήλωσε τη µεγάλη τoυ ικαvoπoίηση σαv
ρωτήθηκε για τηv απόφαση.
Iκαvoπoίηση εξέφρασε στηv Αθήvα και o
πρωθυπoυργός Κώστας Καραµαvλής.
Με δήλωση τoυ στις 6 Οκτωβρίoυ αvέφερε:
"Με βαθείαv ικαvoπoίησιv επληρoφoρήθη η
ελληvική Κυβέρvησις ότι τo έτερov τωv δύo µεγάλωv
κoµµάτωv της Βρετταvίας διά της αvακoιvωθείσης
χθες απoφάσεως τoυ, έκαµε βήµα σηµαvτικόv πρoς τηv
λύσιv τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς.
Η απόφασις τoυ Εργατικoύ Κόµµατoς δικαιώvει
τoυς αγώvες τoυ ελληvικoύ Εθvoυς, τo oπoίov
αvέκαθεv εζήτει όσα σήµερov κρίvovται ως δίκαια υπό
της απoφάσεως ταύτης και τoύτo τo αίτηµα πρoέβαλλεv
επιµόvως εvώπιov τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και oπoυδήπoτε
αλλoύ ηδύvατo διεθvώς vα τo πράξη δι' όλωv τωv
διπλωµατικώv διαφωτιστικώv µέσωv (...) Η απόφασις τoυ
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Εργατικoύ Κόµµατoς δικαιώvει τηv πίστιv τoυ
ελληvικoύ Εθvoυς αλλά και όλωv τωv ελευθέρωv
αvθρώπωv ότι αι αρχαί της ελευθερίας και της
δικαιoσύvης απoτελoύv, πέραv τωv πρoσκαίρωv
υπoλoγισµώv, ζωvταvήv αλήθειαv, πρoς υπoστήριξιv
της oπoίας τελικώς oρθώvovται όλoι oι ελεύθερoι
λαoί".
(Μτεταγλώττιση)

"Με βαθειά ικαvoπoίηση πληρoφoρήθηκε η
ελληvική Κυβέρvηση ότι τo άλλo από τα δύo µεγάλα
κόµµατα της Βρετταvίας µε τηv αvακoιvωθείσα χθες
απόφαση τoυ, έκαµε βήµα σηµαvτικό πρoς τη λύση τoυ
Κυπριακoύ ζητήµατoς.
Η απόφαση τoυ Εργατικoύ Κόµµατoς δικαιώvει
τoυς αγώvες τoυ ελληvικoύ Εθvoυς, τo oπoίo πάvτα
ζητoύσε όσα σήµερα κρίvovται ως δίκαια υπό τηv
απόφαση αυτή και αυτό τo αίτηµα πρoέβαλλε επίµovα
εvώπιov τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και oπoυδήπoτε αλλoύ
µπoρoύσε διεθvώς vα τo πράξει µε όλα τα διπλωµατικά
διαφωτιστικά µέσα (...). Η απόφαση τoυ Εργατικoύ
Κόµµατoς δικαιώvει τηv πίστη τoυ ελληvκκoύ Εθvoυς
αλλά και όλωv τωv ελεύθερωv αvθρώπωv ότι oι αρχές
της ελευθερίας και της δικαιoσύvης απoτελoύv, πέρα
από τoυς πρόσκαιρoυς υπoλoγισµoύς, ζωvταvή αλήθεια,
πρoς υπoστήριξη της oπoίας τελικά oρθώvovται όλoι
oι ελεύθερoι λαoί".
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