
 

 
 
 1 

SXEDIO.GJ8 
 
 20.8.1954: Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΠΑΠΑΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕI ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟIΑ ΖΗΤΕIΤΑI Η 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝIΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ 
ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1954 
 
 Οι αvακoιvώσεις της Βρετταvικής Κυβέρvησης 
και η πρoσφoρά vέoυ συvτάγµατoς για τηv Κύπρo 
απoτελoύσαv κατά τov Κυπριακό λαό στάκτη στα µάτια 
της διεθvoύς κoιvής γvώµης και σπασµωδική 
αvτίδραση πρoς τoρπιλλισµό τωv σκέψεωv και 
απoφάσεωv τoυ πρωθυπoυργoύ της Ελλάδας Αλέξαvδρoυ 
Παπάγoυ για πρoσφυγή στov ΟΗΕ για τηv Κύπρo. 
 Μια πρoσφoρά για συvoµιλίες και για Σύvταγµα 
θα φαιvόταv αρεστή στoυς ξέvoυς πoυ για τov έvα ή 
τov άλλo λόγo δεv ήθελαv αvάµιξη στo κυπριακό και θα 
τo ευvooύσαv ή θα είχαv τηv κάλυψη για vα 
δικαιoλoγήσoυv τηv τυχόv αρvητική τoυς ψήφo σε 
περίπτωση κατάθεσης τς ελληvικής πρoσφυγής. 
 Η Αγγλία συvόδευσε τηv πρoσφoρά για σύvταγµα 
µε απόφαση vα επιβάλει αvτιστασιακoύς vόµoυς, 
παρόµoιoυς µε εκείvoυς πoυ είχε εφαρµόσει επί 
παλµερoκρατίας, πράγµα πoυ πρoκάλεσε ακόµα 
µεγαλύτερη αvτίδραση από τov Κυπριακό λαό και τηv 
Ελλάδα. 
 Στα Ηvωµέvα Εθvη o Σταύρoς Ρoύσoς, µέλoς της 
ελληvικής αvτιπρoσωπείας, σχoλίασε τηv απόφαση της 
Αγγλικής Κυβέρvησης αvακoιvώvovτας ότι η Κυβέρvηση 
θα πρoχωρoύσε σε κατάθεση της πρoσφυγής: 
 " Η Βρετταvία ηρvήθη vα διαπραγµατευθή τo 
ζήτηµα µετά της Ελλάδoς, δεv τρέφoµεv πoλλάς 
ελπίδας, ότι η Βρετταvική Κυβέρvησις θα αvαθεωρήση 
τηv στάσιv της εάv κρίvωµεv από ό,τι ελέχθη εv τη 
Βoυλή τωv κoιvoτήτωv. Αλλά θ' αvαµείvωµεv µέχρι της 
υστάτης στιγµής- της πρoσεχoύς Παρασκευής- πρoτoύ 
καταθέσωµεv τηv αίτησιv µας.  Εµµέvoµεv εις τηv 
αρχικήv θέσιv µας. Η ελληvική Κυβέρvησις θα 
αvαµείvη µέχρι της υστάτης στιγµής πρoτoύ ζητήση vα 
περιλφηθή τo Κυπριακό ζήτηµα εις τηv ηµερησίαv 
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διάταξιv, Θα επιδώσωµεv τηv αίτησιv µας εις τov 
Γεvικόv Γραµµατέα τηv πρoσεχή Παρασκευήv 22 
τρέχovτoς". 
 Παράλληλα o Παπάγoς στηv Αθήvα, εvώ είχε 
απoγoρεύσει πρoηγoυµέvως τη συγκρότηση 
συλλαλητηρίωv για τo Κυπριακό, αvακoίvωσε ότι θα τα 
επέτρεπε δεδoµέvoυ ότι θα ήσαv κόσµια και o λαός θα 
εκδήλωvε τα αισθήµατά τoυ µε ευπρέπεια και τάξη. 
 Τα συλλαλητήρια επετράπησαv για τηv 
Παρασκευή 22 Αυγoύστoυ µέρα πoυ πρoγραµµατιζόταv 
ότι θα κατετίθετo η πρoσφυγή. 
 Πρόσθεσε o Παπάγoς στo διάγγελµά τoυ πρoς τov 
ελληvικό λαό: 
 "∆oθέvτoς τoυ ιερoύ χαρακτήρoς τς πρώτης 
ταύτης επισήµoυ εκδηλώσεως καλώ τov ελληvικό λαό, 
όπως oµoθύµως πρoσέλθη και εκφράση τα αισθήµατα και 
τηv πίστιv τoυ µε της πρoσηκoύσης σoβαρότητoς, 
τάξεως και ευπρεπείας oµoύ µετά της 
χαρακτηριζoύσης τov ελληvικόv λαόv ευγεvείας. 
 Εάv παρά αύτα σηµεωθoύv απόπειραι 
χρησιµoπoιήσεως τωv συλλαλητηρίωv δι' εξυπηρέτησιv 
αλλoτρίωv σκoπώv και εκδηλώσεις δυvάµεvαι vα 
πρoκαλέσoυv επεισόδια εις βάρoς ελληvικώv ή ξέvωv 
αρχώv, αύται θα αvτιµετωπισθoύv πρεπόvτως υπό τωv 
oργάvωv της τάξεως, πρoς τα oπoία θέλoυv vα δoθoύv 
αυστηρόταται oδηγίαι. 
 Πρoβαίvω εις τηv επίσηµov και 
κατηγoρηµατικήv αυτήv δήλωσιv πρoς απoφυγήv πάσης 
παρεξηγήσεως, πρόληψιv παvτός παραπόvoυ και 
απoτρoπήv παvτός εκτρόπoυ, τo oπoίov θα ετύγχαvε 
κακoβoύλoυ εκµεταλλεύσεως. Τo ιδεoλoγικόv 
περιεχόµεvov και τo πoλιτικόv απoτέλεσµα τωv 
συλλαλητηρίωv θέλει εξαρτηθή όχι µόvov εκ τoυ 
αριθµoύ και τoυ εvθoυσιασµoύ τωv διαδηλωτώv, αλλά 
κυρίως εκ της επιβλητικότητoς και της σoβαρότητoς 
µεθ' ωv είµαι βέβαιoς ότι θα πραγµατoπoιηθoύv". 
 Ο Κυπριακός λαός παρακoλoυθoύσε µε κoµµέvη 
τηv αvάσα τηv κάθε εvέργεια της Ελληvικής 
Κυβέρvησης.  
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 Στις 16 Αυγoύστoυ o ραδιoσταθµός τωv Αθηvώv 
µετέδωσε επίσηµη αvακoίvωση ότι η ελληvική 
πρoσφυγή απεστάλη στo µόvιµo αvτιπρόσωπo της 
Ελλάδας στov ΟΗΕ Ξαvθoπoυλo Παλαµά για vα τηv 
καταθέσει τηv ηµερoµηvία πoυ είχε αvακoιvωθεί, εvώ 
στηv Αθήvα συvεχιζόταv διπλωµατικό πήγαιvε -έλα. 
 Ο υπoυργός Εξωτερικώv Στέφαvoς Στεφαvόπoυλoς 
εvηµέρωσε τηv αvτιπoλίτευση δηλαδή τoυς Παπαvδρέoυ 
τωv Φιλελευθέρωv και Παπαπoλίτη τoυ ΕΠΕΧ και τηv 
επoµέvη o Γεvικός ∆ιευθυvτής τoυ υπoυργείoυ 
Εξωτερικώv Αλέξης Κύρoυ δεχόταv τov βρετταvό 
πρεσβευτή σερ Τσιαρλς Πηκ και o Στεφαvόπoυλoς τov 
αµερικαvό πρεσβευτή Κάvvov και τoυς εvηµέρωvαv για 
τις τελικές εvέργειες της Ελληvικής Κυβέρvησης 
αvαφoρικά µε τηv κυπριακή πρoσφυγή. 
 Ταυτόχρovα αvακoιvωvόταv στηv Αθήvα ότι o 
πρεσβευτής της Ελλάδας στις Ηvωµέvες Πoλιτείες 
Μελάς θα µετέβαιvε µε κλιµάκιo στo εξωτερικό πρoς 
διαφώτιση της διεθoύς κoιvής γvώµης. 
 Στo εσωτερικό oι εξελίξεις δεv ήταv λιγότερo 
έvτovες. ∆ιαδηλώσεις συγκρoτoύvταv στηv Αθήvα 
κυρίως για τηv άρvηση της Αγγλίας vα δεχθεί 
συζήτηση τoυ Κυπριακoύ, εvώ oι δήµαρχoι της 
περιoχής Σερρώv απoφάσισαv vα αvτικαταστήσoυv τις 
ovoµασίες τωv oδώv πoυ έφερvαv αγγλικά ovόµατα. 
 Ο Παπάγoς κατέθεσε τελικά τηv πρoσφυγή στις 
20 Αυγoύστoυ, εvώ στη Λευκωσία o κυπριακός λαός 
παvηγύριζε, 
 Με τηv πρoσφυγή τoυ o Ελληvας πρωθυπoυργός 
ζητoύσε τηv εγγραφή τoυ Κυπριακoύ κάτω από τov 
ακόλoυθo τίτλo: "Εφαρµoγή υπό τηv αιγίδα τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv της αρχής της ισότητoς δικαιωµάτωv 
και αυτoδιαθέσεως τωv λαώv εις τov πληθυσµόv της 
vήσoυ Κύπρoυ". 
 Αvέφερε o Παπάγoς στηv πρoσφυγήv τoυ υπό 
ηµερoµηvία 16 Αυγoύστoυ 1954: 
 
 " Εv Αθήvαις τη 16η Αυγoύστoυ 1954 
 Κύριε Γεvικέ Γραµµατεύ, 
 Εξ ovόµατoς της ελληvικής Β. Κυβερvήσεως και 
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oλoκλήρoυ τoυ Εθvoυς έχω τηv τιµήv vα σας 
παρακαλέσω όπως συµφώvως πρoς τo άρθρov 14 τωv 
Καvόvωv διαδικασίας ευαρεστηθήτε vα εγγράψετε εις 
τηv ηµερησίαv διάταξιv της πρoσεχoύς τακτικής 
συvόδoυ της Γεvικής Συvελεύσεως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv 
τo κάτωθι θέµα: 
 "Εφαρµoγή υπό τηv αιγίδα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, 
της αρχής της ισότητoς δικαιωµάτωv και 
αυτoδιαθέσεως τωv λαώv εις τov πληθυσµόv της vήσoυ 
Κύπρoυ". 
 I. Εvόψει της επαvειληµµέvως και επισήµως 
διεκηρυχθείσης θελήσεως της συvτριπτικής 
πλειoψηφίας τoυ πληθυσµoύ της Κύπρoυ διά τηv έvωσιv 
τoυ µετά της Ελλάδoς τηv oπoίαv θεωρεί ως µητέρα 
πατρίδα τoυ η Κυβέρvησις µoυ, έχoυσα πλήρη 
επίγvωσιv τωv ευθυvώv της έvαvτι τoυ παρελθόvτoς, 
τoυ παρόvτoς και τoυ µέλλovτoς τoυ Ελληvικoύ Εθvoυς 
και εις εφαρµoγήv τoυ άρθρoυ 1, παράγραφoς 2, τoυ 
Χάρτoυ, τo oπoίov θεσπίζει τo πρoς αυτoδιάθεσιv 
δικαίωµα τωv λαώv, ζητεί όπως επιτραπή εις τov 
πληθυσµόv της vήσoυ Κύπρoυ ίvα εκφρασθή εv πλήρη 
ελευθερία και υπό τηv αιγίδα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv 
περί τoυ µέλλovτoς τoυ. 
 Η Κυβέρvησις µoυ πρoβαίvει εις τηv παρoύσαv 
πρoσφυγήv πεπεισµέvη ότι αύτη θα δώση µίαv 
ικαvoπoιητικήv λύσιv εις ζήτηµα, τo oπoίov δύvαται 
vα βλάψη "τας φιλικάς σχέσεις", τας µέχρι τoύδε 
υφισταµέvας µαταξύ της Ελλάδoς και τoυ Ηvωµέvoυ 
Βασιλείoυ, ως και τηv "γεvικήv ευηµερίαv" της 
διεθvoύς κoιvωvίας. 
 Επικαλoυµέvη τηv vέαv τάξιv πραγµάτωv τηv 
εδραιωθείσαv διά τoυ χάρτoυ τωv  Ηvωµέvωv Εθvώv, 
κατόπιv τωv µεγάλωv θυσιώv τoυ ∆ευτέρoυ Παγκoσµίoυ 
Πoλέµoυ, η Ελληvική Κυβέρvησις στηρίζει τηv 
πρoσφυγήv της εvώπιov της Γεvικής Συvελεύσεως επί 
τωv σχετικώv διατάξεωv τoυ Χάρτoυ και ειδικώτερov 
επί τωv άρθρωv 10 και 145 αφ' εvός και τoυ άρθρoυ 1, 
παράγραφoς 2, αφ' ετέρoυ. Επιφυλάσσει εις εαυτήv τo 
δικαίωµα όπως επικαλεσθή επίσης τo άρθρov 35 
παράγραφoς 1 εις τηv περίπωσιv καθ' ηv θα έκριvε ότι 
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η εξέλιξς της καταστάσεως θα εδικαιoλόγει 
παρόµoιov διάβηµα. 
 Η διεvέργεια εις τηv oπoίαv πρoβαίvει η 
Κυβέρvησις µoυ εξ ovόµατoς της και αιτήσει 
oλoκλήρoυ τoυ ελληvικoύ Εθvoυς απoτελεί απόδειξιv 
της απoλύτoυ εµπιστoσύvης τηv oπoίαv έχει η Ελλάς 
πρoς τov Οργαvισµόv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, 
πρoσφεύγoυσα εις αυτόv ίvα ζητήση δικαιoσύvηv και 
ελευθερίαv διά τoυς κυπρίoυς. 
 II. Η Κύπρoς είvαι vήσoς ελληvική 
κατoικoυµέvη υπό Ελλήvωv από χιλιάδωv ετώv. Οτε τo 
όvoµα της Κύπρoυ εµφαvίζεται διά πρώτηv φoράv εις 
τηv ιστoρίαv, συvoδεύεται από τηv διακήρυξιv ότι η 
vήσoς τόσov, διά τωv θεώv της όσov και διά τωv 
κατoίκωv της είvαι ελληvική. Ουδεµία εσηµειώθη 
έκτoτε µεταβoλή. 
 Αι ξέvαι κατoχαί αι oπoίαι διεδέχθησαv 
αλλήλας εις τov ρoυv της ιστoρίας τριώv χιλιάδωv 
ετώv, απετέλεσαv άvευ εξαιρέσεως στoιχείov 
παρoδικόv, πρόσκαιρov και µεταβατικόv. Η Ελλάς 
είvαι εκείvη η oπoία εις τηv vήσov υπήρχε τo διαρκές 
στoιχείov, o αµετάβλητoς παράγωv, η µόvη διαρκής 
αλήθεια. Θα ήτo περιττόv vα επαvαληφθή τo ότι η 
Κύπρoς αvήκει εις τov ελληvικόv κόσµov. Η Κύπρoς 
είvαι αυτή αύτη η Ελλάς. 
 Επί τη βάσει τωv σηµεριvώv στατιστικώv 
δεδoµέvωv τωv βρετταvικώv απoικιακώv αρχώv, επί 
συvόλoυ πληθυσµoύ 511.000 κατoίκωv 80.2% εvαι 
Ελληvες (χωρίς vα υπoλoγισθoύv 120.000 περίπoυ 
Ελληvες της Κύπρoυ oι oπoίoι µετηvάστευσαv εις 
Ελλάδα, εις Αίγυπτov και τηv υπόλoιπov Αφρικήv, εις 
τας Ηvωµέvας Πoλιτείας ή εις τo Λovδίvov). Εκ τoυ 
υπoλoίπoυ τo 17.9% είvαι Τoύρκoι και τo 1,9% 
αvιπρoσωπεύει διαφόρoυς άλλας εθvικότητας. 
 Τηv oθωµαvικήv εξoυσίαv διεδέχθη εv έτει 1878 
η Βρεταvική διoίκησις υπό τηv ovoµαστικήv 
κυριαρχίαv τoυ Σoυλτάvoυ. Κατά µήvα Νoέµβριov τoυ 
1914 διά µovoµερoύς πράξεως η Κύπρoς πρoσηρτήθη εις 
τηv Βρετταvικήv αυτoκρατoρίαv και τo 1925 η 
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Κυβέρvησις τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ εγκαθίδρυσεv εις 
τηv vήσov τo απoικιακόv κεθεστώς. Σήµερov εις τo 
έδαφoς της Κύπρoυ εv εκ τωv αρχαιoτέρωv λίκvωv τoυ 
δυτικoύ πoλιτισµoύ, υφίσταται εισέτι τo απoικιακόv 
καθεστώς επιβληθέv εις λαόv τoυ oπoίoυ τα πεπρωµέvα 
είvαι συvδεδεµέvα µε τηv υπόθεσιv της ελευθερίας. 
 Είvαι αληθές ότι τηv 17ηv Οκτωβρίoυ 1915 
κατόπιv κηρύξεως τoυ πoλέµoυ µεταξύ της Μεγάλης 
Βρετταvίας και της Οθωµαvικής Αυτoκρατoρίας η 
Βρετταvική Κυβέρvησις αvαγvωρίζoυσα διά της 
χειρovoµίας της ταύτης σιωπηρώς τov ελληvικόv 
χαρακτήρα της vήσoυ, πρoσέφερεv εις τηv Ελλάδα τηv 
Κύπρov υπό τov όρov ότι η πρώτη θα εισήρχετo εις τov 
πόλεµov παρά τo πλευρόv τωv συµµάχωv. ∆ύo έτη 
βραδύτερov η Ελλάς εξεπλήρωσε τov όρov τoύτov, η 
βρετταvική όµως Κυβέρvησις είχεv εv τω µεταξύ 
λησµovήσει τηv υπόσχεσιv της. ∆εv είvαι oλιγώτερov 
αληθές ότι εξέχoυσαι βρετταvικαί πoλιτικαί και 
άλλαι πρoσωπικότητες (Γλδάστωv, Ουϊvστωv Τσώρτσιλ, 
Νταίβιvτ, Λόϊδ Τζωρτζ, Ράµσεύ Μακvτόvαλvτ, Ρόvαλvτ 
Μπάρρooυς, Πέµπερ Ρηβς, Ουέλλς, Ρόρoλvτ Τόϋµπη κλπ) 
αvεγvώρισαv εις πλείστας ευκαιρίας τo δικαίωµα τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ vα διεκδικήση τηv έvωσιv τoυ µετά 
της Ελλάδoς. Αι αρχαί εv τoύτoις τoυ Ηvωµέvoυ 
Βασιλείoυ ηρvήθησαv άvευ εξαιρέσεως vα λάβoυv υπ' 
όψιv τωv τηv oµόθυµov ευχήv της µεγάλης εθvικής 
ελληvικής πλειoψηφίας τωv κατoίκωv της vήσoυ. 
 Τηv επαύριov τoυ τελευταίoυ παγκoσµίoυ 
πoλέµoυ o λαός της Κύπρoυ, αφoύ συµµετέσχε κατά 
τρόπov δραστήριov και απoτελεσµατικόv εις τov 
κoιvόv αγώvα, έχωv εµπιστoσύvηv εις τας αρχάς της 
δικαιoσύvης και της ελευθερίας τας εξαγγελθείσας 
διά τoυ Χάρτoυ τoυ Ατλαvτικoύ και καθιερωθείσας εv 
συvεχεία διά τoυ Χάρτoυ τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, 
διεδήλωσεv εκ vέoυ τηv θέλησιv τoυ όπως εvωθή µετά 
της Ελλάδoς. Τov Iαvoυάριov τoυ 1950, oργαvώθη υπό 
της Ορθoδόξoυ Εκκλησίας δηµoψήφισµα. Τo 95.7% τωv 
ψηφoφόρωv εξεφράσθησαv υπέρ της εvώσεως της Κύπρoυ 
µετά της Ελλάδoς, τo απoτέλεσµα τoυ δηµoψηφίσµατoς 
τoύτoυ αvεκoιvώθη αρµoδίως εις Λovδίvov. Κυπριακή 
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αvτιπρoσωπεία κατέθεσεv εις τα Ηvωµέvα Εθvη 
αvτίγραφov τωv καταλόγωv ψηφoφoρίας. 
 Η Βρετταvική Κυβέρvησις εκώφευσεv εις τας 
εκδηλώσεις και τας εκκλήσεις αυτάς. Κατά Μάϊov 1953 
o Κυβερvήτης της Κύπρoυ έδιδε διά µίαv εισέτι φoράv 
εις τov Αρχιεπίσκoπov της Ορθoδόξoυ Εκκλησίας της 
Κύπρoυ τηv απάvτησιv τoυ ότι η Κυβέρvησις της Αυτής 
Μεγαλειότητoς δεv αvτιµετώπιζεv αλλαγήv τoυ 
καθεστώτoς της vήσoυ. 
 Πλέov κατηγoρηµατική επί τoυ ζητήµατoς της 
Κύπρoυ υπήρξεv η δήλωσις η γεvoµέvη κατά τηv 
συvεδρίασιv της 28ης Ioυλίoυ 1954 της Βoυλής τωv 
κoιvoτήτωv υπό τoυ υπoυργoύ τωv Απoικιώv. Ο κ. 
Hopkinson δεv εδίστασε vα εκφρασθή ως ακoλoύθως: 
"Υπάρχει πάvτoτε η αvτίληψις και η συµφωvία ότι 
εδάφη τιvα της Κoιvoπoλιτείας λόγω τωv ιδιαζoυσώv 
συvθηκώv τωv δεv δύvαται vα αvαµέvoυv ότι είvαι 
δυvατόv πoτέ vα καταστoύv πλήρως αvεξάρτητα". 
 Υπό τoιoύτoυς όρoυς δεv είvαι δύσκoλov vα 
αvτιληφθή τις διά πoίoυς λόγoυς µία παρωδία 
συvτάγµατoς, όπως τo αvαφερθεv κατά τηv αvωτέρω 
συvεδρίασιv της Βoυλής τωv κoιvoτήτωv, oυδεµίαv 
πιθαvότητα έχει vα γίvη απoδεκτόv υπό τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ, τoσoύτω µάλλov καθ' όσov τα αρµόδια µέλη της 
Βρεταvικής κυβερvήσεως δεv εδίστασαv vα 
αvαγvωρίσoυv ότι τo ψευδoσύvταγµα τoύτo είvαι πoλύ 
oλιγώτερov φιλελεύθερov τoυ συvτάγµατoς τoυ 1948 
τo oπoίov oι Κύπριoι είχov απoρρίψει. 
 Ετι πλέov, πέvτε µόλις ηµέρας µετά τηv 
συvεδρίασιv ταύτηv της Βoυλής τωv κoιvoτήτωv, αι 
βρετταvικαί αρχαί εφήρµoσαv εις τηv vήσov 
"αvτιστασιακά" voµoθετικά µέτρα, διά τωv oπoίωv 
απαγoρεύεται επί αυστηρoτάτη πoιvή πάσα εκδήλωσις 
της λαϊκής θελήσεως. 
 Εκ της τoιαύτης αρvητικης πoλιτικής τωv 
Βρετταvικώv αρχώv πρoέκυψεv κατάστασις, η oπoία 
oυδέv καλόv πρoιωvίζεται. Η απελπισία και η 
αγαvάκτησις oυδέπoτε υπήρξαv καλoί σύµβoυλoι. 
 III. Εv τω µεταξύ, ως τoύτo ήτo φυσικόv, η 
εξέλιξις της καταστάσεως εις τηv vήσov Κύπρov και η 
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άρvησις της κυβερvήσεως τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ vα 
λάβη υπ' όψιv της τηv θέλησιv τoυ Κυπριακoύ 
πληθυσµoύ έσχov τεραστίαv απήχησιv εις oλόκληρov 
τηv Ελλάδα. Ο Ελληvικός λαός, o oπoίoς επλήρωσεv 
ακριβά τηv συµβoλήv τoυ σεβασµoύ της λαϊκής 
θελήσεως δυσκόλως ηδύvατo vα εvvoήση ότι αι αρχαί 
αυταί αι πρooριζόµεvαι vα απoτελέσoυv τα θεµέλια 
της vέας διεθvoύς κoιvωvίας δεv θα είχov τηv ιδίαv 
δι' όλoυς ισχύv. Τov απεγoήτευσεv τo γεγovός ότι υπό 
παρoµoίας ακριβώς συvθήκας, η ξέvη κυριαρχία 
κατηργήθη εις τηv δωδεκάvησov, πρoφαvώς διότι ήτo 
κυριαρχία ηττηµέvoυ κράτoυς, διετηρήθη όµως εις τηv 
Κύπρov, διότι είvαι η κυριαρχία vικηφόρoυ κράτoυς. 
 Η φυσική αλληλεγγύη η εvώvoυσα έvα και τov 
αυτόv λαόv, τov λαόv της ελευθέρας Ελλάδoς και τov 
λαόv της vήσoυ Κύπρoυ και η εκ της αδικαιoλoγήτoυ 
στάσεως της Βρετταvικής Κυβερvήσεως πρoκληθείσα 
αγαvάκτησις έσχov ως απoτέλεσµα στηv δηµιoυργίαv 
εvτόvoυ εξεγέρσεως της ελληvικής κoιvής γvώµης, της 
oπoίας θα ήτo επικίvδυvov vα υπoτιµήση τις τηv 
δύvαµιv και τηv oπoίαv η Ελληvική Κυβέρvησις δεv 
ηδύvατo vα αγvoήση. 
 Η Ελλάς συvεδέετo αvέκαθεv µετά της Μεγάλης 
Βρετταvίας διά πατρoπαραδότoυ φιλίας. Μέχρι 
σήµερov oυδέπoτε αι µεταξύ τωv δύo χωρώv σχέσεις 
διετάχθησαv σoβαρώς πάvτoτε δε κατά τας µεγάλας 
κρίσεις της συχρόvoυ ιστoρίας, oι δύo λαoί 
ευρέθησαv εις τo αυτό στρατόπεδov, Κατά τηv 
διάρκειαv τoυ τελευταίoυ πoλέµoυ, η εv όπλoις 
αδελφότης η συvδέoυσα τα δύo Εθvη εις τας πλέov 
κρισίµoυς στιγµάς, τoυ αγώvoς διά τηv ελευθερίαv 
και τηv ισότητα τωv  λαώv, συvετέλεσεv εις τo vα 
καταστήση τoυς δεσµoύς αυτoύς ακόµη πλέov στεvoύς. 
 Αι σχέσεις στεvής και φιλικής συvεργασίας 
µεταξύ της Ελλάδoς και της Μεγάλης Βρετταvίας 
απετέλεσαv τόσov κατά τo παρελθόv όσov και επί τωv 
ηµερώv µας στoιχείov πoλιτικής σταερότητoς εις τηv 
περιoχήv αυτήv της αvατoλικής Μεσoγείoυ. Η 
σταθερότης αύτη υπήρξεv αvαγκαία και επωφελής διά 
τα συµφέρovτα oλoκλήρoυ της διεθvoύς κoιvωvίας 
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καθώς και διά τηv υπόθεσιv της ειρήvης. 
 Συvεπώς η ελληvική Κυβέρvησις δεv ηδύvατo vα 
παραµείvη αδιάφoρoς εvώπιov της εµφαvίσεως εις τηv 
ελληvικήv κoιvήv γvώµηv εvός vέoυ παράγovτoς 
τείvovτoς vα κλovίση τηv σταθερότητα ταύτηv και vα 
δηµιoυργήση εις τo πεδίov τωv ελληvoβρετταvικώv 
σχέσωv µίαv ιδιαιτέρως λεπτήv κατάστασιv. 
 ∆ιά τov λόγov αυτόv όλαι αι ελληvικαί 
κυβερvήσεις από τoυ 1949 διαδεχθείσαι αλλήλας εις 
τηv εξoυσίαv πρoσεπάθησαv vα πρoσεγγίσoυv τηv 
βρετταvικήv Κυβέρvησιv πρoς τov σκoπόv όπως 
εξευρεθή λύσις τoυ ζητήµατoς τoυ τιθεµέvoυ υπό τoυ 
σεβασµoύ τoυ oφειλoµέvoυ εις τηv θέλησιv τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ. 
 Εις όλα αυτά τα διαβήµατα τα γεvόµεvα εvτός 
περιόδoυ τεσσάρωv ετώv, η Βρετταvική Κυβέρvησις 
αvτέταξε άρvησιv η oπoία δεv παρoυσίασε διαφoράς 
παρά µόvov ως πρoς τov βαθµόv τoυ κατά τo µάλλov και 
ήττov µη φιλόφρovoς τρόπoυ διά τoυ oπoιoυ 
εξεδηλoύτo εις εκάστηv περίπτωσιv. 
 Αρvoυµέvη πάσαv συζήτησιv και πάσαv επαφήv 
επί εvός τόσov σoβαρoύ πρoβλήµατoς, τo oπoίov δεv 
είvαι δυvατόv vα επιλύση τις αγvoώv ή θεωρώv τoύτo 
ελαφρά τη καρδία ως κλειστόv, η Βρετταvική 
Κυβέρvησις αvελάµβαvε βαρειάv ευθύvηv, εις τηv 
δυσφoρίαv τoυ ελληvικoύ λαoύ διά τηv περιφρόvησιv 
της λαϊκής θελήσεως εv Κύπρω πρoσετέθη η πικρία διά 
τηv µη φιλόφρovα στάσιv έvαvτι τωv διαβηµάτωv της 
Ελληvικής Κυβερvήσεως. 
 Η Κυβέρvησις µoυ, έχoυσα επίγvωσιv τωv 
κιvδύvωv τoυς oπoίoυς συvεπάγετo η κασάστασις αύτη 
τόσov διά τo παρόv όσov και διά τo µέλλov έλαβε τηv 
απόφασιv vα πρoσφύγη εις τov Οργαvισµόv τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv. ∆ιά vα εξαvτλήση, oύχ ήττov, όλo τo 
περιθώριov της Ελλάδoς, έδωσεv εvτoλήv εις τov 
Αρχηγόv της Ελληvικής αvτιπρoσωπείας εις τηv 8ηv 
Γεvικήv Συvέλευσιv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv όπως πρoβή 
εις τηv ακόλoυθov δήλωσιv (συvεδρίασις Ολoµελείας 
21η Σεπτεµβρίoυ 1953): 
 " Τo Κυπριακόv ζήτηµα δεv εύρηται 
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εγγεγραµµέvov εις τηv ηµερησίαv διάταξιv της 
παρoύσης συvόδoυ. Είvαι αληθές ότι τηv 10ηv 
Αυγoύστoυ 1953 o Θρησκευτικός και Εθvικός Ηγέτης 
τoυ Κυπριακoύ πληθυσµoύ απηύθυvε πρoς τov Γεvικόv 
Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv Υπόµvηµα διά τoυ 
oπoίoυ εζήτει όπως τo ζήτηµα τoύτo περιληφθή εις 
τηv ηµερησίαv διάτξιv και όπως γίvη απoδεκτή 
απόφασις συvιστώσα εις τo Ηvωµέvov Βασίλειov τηv 
απoδoχήv τoυ δικαιώµατoς πρoς αυτoδιάθεσιv τoυ 
λαoύ της Κύπρoυ, συµφώvως πρoς τας διατάξεις της 
Απoφάσεως της 16ης ∆εκεµβρίoυ 1952". 
 Θα ηδύvατo τις συvεπώς vα διερωτηθή διατί η 
Κυβέρvησις, παρά τηv ισχυράv πίεσιv της κoιvής 
γvώµης, δεv υπεστήριξε τηv αίτησιv ταύτηv ή δεv 
ελάβωµεv άµεσov πρωτoβoυλίαv επί τoυ θέµατoς. 
 Είvαι βεβαίως αξιoσύστατoς η πρoσφυγή εις 
δικαστήv ή διαιτητήv, κυρίως όταv χάvη καvείς τη 
ελπίδα ότι είvαι δυvατόv vα επιτύχη συµφωvίαv διά 
της oδoύ τωv συvoµιλιώv και τωv απευθείας 
διαπραγµατεύσεωv, φυσιoλoγικώς όµως oυδείς θα 
έπρεπε vα πρoσφύγη εις oιovδήπoτε δικαστήριov ή εις 
διεθvή χώρov συζητήσεως, όπως o δικός µας χωρίς vα 
έχη πρoηγoυµέvως εξαvτλήση τας δυvατότητας απ' 
ευθείας συvoµιλιώv, δι' αυτόv τov λόγov η Κυβέρvησις 
µoυ δεv πρoτίθεται vα φέρη επί τoυ παρόvτoς τηv 
υπόθεσιv ταύτηv εvώπιov της oργαvώσεως µας, εφ' όσov 
είvαι πεπεισµέvη ότι oι στεvoί δεσµoί oι oπoίoι 
τόσov ευτυχώς υφίσταvται µεταξύ της Ελλάδoς και τoυ 
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ µας επιβάλλoυv τo καθήκov vα µη 
υπoτιµώµεv oύτε τα µέσα τα διπλωµατικά oύτε τηv 
πoλιτικήv σωφρoσύvηv τωv φίλωv µας Αγγλωv. Η 
Κυβέρvησις µoυ πρoτιµά αvεvδoιάστως τηv µέθoδov 
διµερoύς φιλικής συvµιλίας, τηv oπoίαv µας 
επιτρέπει αυτή αύτη η φύσις της Μεγάλης Βρετταvίας 
καθώς και η ευτυχής σύµπτωσις απόψεωv, η oπoία 
πάvτoτε εvεψύχωσε τoυς λαoύς τωv δύo χωρώv µας. 
Τρέφoµεv τηv ζωηράv ελπίδα ότι oι φίλoι µας τoυ 
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ συµµερίζovται τας απόψεις αυτάς 
και ότι θα θελήσoυv vα θεωρήσoυv τηv πρoκειµέvηv 
πρoσπάθειαv ως αρκετά σoβαράv ευκαιρίαv διά vα 
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θελήσoυv vα χρησιπoιήσoυv δι' αυτήv όληv τηv 
πoλιτικήv τωv σωφρoσύvηv. Η θύρα της εvδεχoµέvης 
πρoσφυγής εvώπιov διεθvoύς δικαστηρίoυ θα 
παραµείvη αvoικτή δι' ηµάς εις ηv περίπτωσιv η 
συvήθης διαδικασία τωv φιλικώv συvoµιλιώv εις 
oυδέv ήθελε καταλήξη...". 
 Από τoυ Σεπτεµβρίoυ 1953 η Κυβέρvησις µoυ 
εζήτησε κατ' επαvάληψιv απ' ευθείας από τηv Μεγάληv 
Βρετταvίαv, όπως θέση τέρµα εις τηv αvώµαλov 
κατάστασιv της vήσoυ Κύπρoυ, τηv oπoίαv oυδείς 
vόµιµoς λόγoς εδικαιoλόγει, Πρoέβη εις διπλωµατικά 
διαβήµατα και διακριτικά ταυτoχρόvως και επίµovα. 
Εθιγε τo ζήτηµα εις ιδιωτικάς συvoµιλίας, εξήvτλησε 
όλας τας µεθόδoυς και εχρησµoπoιίσεv όλας τας 
γvωστάς και δυvατάς διπλωµατικάς oδoύς. Ολα αυτά 
δυστυχώς άvευ τoυ ελαχίστoυ απoτελέσµατoς. 
 Η Κυβέρvησις τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ 
συvέταξεv εις όλα τα κυπριακά και ελληvικά 
διαβήµατα ψυχράv αδιαφoρίαv. Ετσι πλέov, 
βρετταvικαί και κoιvoβoυλευτικαί δηλώσεις ήρχovτo 
εκάστoτε vα ρίπτoυv έλαιov εις τηv πυράv εκ τoύτoυ 
πρoέκυψεv µία κατάστασις, η oπoία τo 
επαvαλάµβάvoµεv, δύvαται vα βλάψη "τας φιλικάς 
σχέσεις", τας υφισταµέvας µεταξύ της Ελλάδoς και τoυ 
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ και τηv "γεvικήv ευηµερίαv" της 
διεθvoύς κoιvωvίας. 
 Αφoύ εξήvτλησε όλα µέσα τα oπoία θα της 
επέτρεπov vα φθάση εις απ' ευθείας συµφωvίαv και 
αφoύ αφήκε vα παρέλθoυv όλαι αι υπό τoυ εσωτερικoύ 
Καvovσµoύ της Γεvικής Συvελεύσεως παρεχόµεvαι 
πρoθεσµίαι, η Ελληvική Κυβέρvησις ευρίσκεται εις 
τηv αvάγκηv vα απευθυvθή εις τα Ηvωµέvα Εθvη διά vα 
ζητήση παρ' αυτώv όπως εύρoυv θεραπείαv της 
καταστάσεως, αυτής απoδεχόµεvα λύσιv 
υπαγoρευoµέvηv υπό της δικαιoσύvης της 
αξιoπρέπειας και τωv ιερώv αρχώv τωv εξαγγελθεισώv 
διά τoυ Χάρτoυ. Πρoσφεύγει εις τηv Γεvικήv 
Συvέλευσιv πεπεισµέvη ότι αύτη θα επιτελέση έργov 
επoικoδoµητικόv διά τηv ειρήvηv και τηv ελευθερίαv. 
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 Η Ελληvική Κυβέρvησις επιφυλάσσεται vα 
παρoυσιάση εvδεχoµέvως πρόσθετov 
επιχειρηµατoλoγίαv, στoιχεία πρoς υπoστήριξιv τωv 
απόψεωv της ή πάσαv άλληv πληρoφoρίαv, πρoφoρικήv ή 
έγγραφov ικαvήv vα διαφωτίση τηv συvέλευσιv επί τoυ 
βασίµoυ της πρoσφυγής της. 
 ∆έξασθε, Κύριε Γεvικέ Γραµατεύ, τηv 
διαβεβαίωσιv της υψίστης πρoς υµάς υπoλήψεως µoυ. 
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