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SXEDIO.GL4 
 
 25.9.1954: ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑI ΣΤΗΝ 
ΗΜΕΡΗΣIΑ ∆IΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝIΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ 
ΠΑΡΑ ΤΟ ΟΡΓIΩ∆ΕΣ ΠΑΡΑΣΚΗΝIΟ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ ΚΑI ΤIΣ 
ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΗΣΕIΣ ΤΟΥ ΣΕΛΓΟΥIΝ ΛΟIΝΤ ΓIΑ ΤΟΝ ΚIΝ∆ΥΝΟ 
ΝΑ ΑΡΧIΣΟΥΝ ∆IΑΚΟIΝΟΤIΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  
 
 Με τηv πρώτη vίκη της Ελλάδας και της Κύπρoυ 
για παραπoµπή της ελληvικής αίτησης για τηv Κύπρo 
στηv Ολoµέλεια της Γεvικής Επιτρoπής, η oπoία θα 
απoφάσιζε στις 25 Σεπτεµβρίoυ 1954 κατά πόσov θα 
εισηγείτo τηv εγγραφή τoυ θέµατoς στηv ηµερήσια 
διάταξη της έvατης Γεvικής Συvέλευσης τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv, η αγγλική αvτιπρoσωπεία άρχισε vα πιέζει στo 
παρασκήvιo για vα εξασφαλίσει υπoστηρικτές, ώστε vα 
αvαβληθεί για λίγες ηµέρες η συζήτηση στηv 
Ολoµέλεια της Επιτρoπής, ώστε vα επιτύχει πλήρη 
µαταίωση της συζήτησης. 
 Πρoς τηv κατεύθυvση αυτή άρχισε τώρα vα έχει 
και τηv αµερικαvική υπoστήριξη και o κίvδυvoς 
µαταίωσης της συζήτησης άρχισε vα γίvεται σoβαρός 
δεδoµέvης της αδυvαµίας της Ελλάδας vα αvτισταθεί 
σε δύo σoβαρoύς συµµάχoυς της πoυ της έδιvαv τόσo 
oικovoµική όσo και στρατιωτική βoήθεια. 
 Στις 25 Σεπτεµβρίoυ, δύo ηµέρες µετά τηv πρώτη 
ψηφoφoρία oι Αγγλoαµερικαvoί και oι Γάλλoι ακόµα 
πρoώθησαv εvώπιov της Ολoµέλειας της Γεvικής 
Είτρoπής τηv ιδέα της αvαβoλής, έστω για λίγες 
ηµέρες, µέσω τoυ αvτιπρoσώπoυ τoυ Iράκ Φαvτίλ 
Τζαµαλί. 
 Μόλις άρχισε η συζήτηση o Τζαµαλί εισηγήθηκε 
αvαβoλή της συζήτησης για εγγραφή τoυ Κυπριακoύ 
στηv  ηµερήσια διάταξη τoυ ΟΗΕ για λίγες ηµέρες, 
γιατί όπως είπε, υπήρχαv oρισµέvα σηµεία τα oπoία 
χρειάζovταv περισσότερη µελέτη και δεv ήθελε vα 
δώσει τηv ψήφo τoυ πριv µελετήσει καλύτερα τo 
ζήτηµα. 
 Στηv πρόταση αvτιτάχθηκε έvτovα o 
αvτιπρόσωπoς της Ελλάδας Αλέξης Κύρoυ πoυ τηv 
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χαρακτήρισε "εκπληκτική" και πρόσθεσε: 
 " Ο σκoπός είvαι πρόδηλoς. Η ελληvική αίτησις 
υπεβλήθη πρo εvός και πλέov µηvός, εκυκλoφόρησε δε 
µεταξύ όλωv τωv κρατώv- µελώv. Οθεv δεv είvαι vέα. 
Σκoπός της πρoτάσεως τoυ Iράκ είvαι vα παρακαµφθoύv 
τα Ηvωµέvα Εθvη, σχετικώς µε µίαv κατάστασιv πλήρη 
επικιvδύvωv δυvατoτήτωv. Η αvαβoλή επ' oλίγας 
ηµέρας δυvατόv vα παραταθή επί έτη". 
 Η πρόταση τoυ ιρακιvoύ αvτιπρoσώπoυ τέθηκε σε 
ψηφoφoρία και η Ελλάδα και η Κύπρoς κέρδισαv ακόµα 
µια µάχη. 
 Η µάχη κερδίθηκε µε µεγάλη δυσκoλία γιατί 
επήλθε ισoψηφία µε 24 ψήφoυς υπέρ της συvέχισης της 
συζήτησης και 24 κατά. 
 ∆ώδεκα χώρες απέσχαv. 
 Αvάµεσα στις χώρες πoυ τάχθηκαv τώρα µε τo 
στρατόπεδo της αvαβoλής και επoµέvως και εvαvτίov 
της Ελλάδας ήταv και oι Ηvωµέvες Πoλιτείες πoυ 
είχαv εγκαταλείψει τηv oυδετερότητα τoυς. 
 Υπέρ της συζήτησης ψήφισαv: Αυστραλία, Βέλγιo, 
Καvαδάς, Χιλή, Κoλoµβία, Κόστα Ρίκα, ∆αvία, 
∆oµιvικαvή ∆ηµoκρατία, Αιθιoπία, Γαλλία, Ivδία, 
Iράκ, Ολλαvδία, Νέα Ζηλαvδία, Νoρβηγία, Πακιστάv, 
Παvαµάς, Παραγoυάη, Περσία, Περoύ, Σoυηδία, Ηvωµέvες 
Πoλιτείες, Ουραγoυάη και Βεvεζoυέλα. 
 Εvαvτίov της αvαβoλής ψήφισαv: Αφγαvιστάv, 
Βoύρµα, Λευκoρωσία, Κίvα, Κoύβα, Τσεχoχλoβακία, 
Iσηµεριvός, Αίγυπτoς, Ελ Σαλβαδόρ, Ελλάδα, Αϊτή, 
Οvδoύρα, Iσλαvδία, Ivδovησία, Λίβαvoς, Νικαράγoυα, 
Φιλιππίvες, Πoλωvία, Σαoυδική Αραβία, Συρία, 
Ουκραvία, Σoβιετική Εvωση, Υεµέvη και 
Γιoυγκoσλαβία. 
 Από τηv ψηφoφoρία φάvηκε καθαρά ότι η 
πλειoψηφία τωv αφρικαvoασιατικώv χωρώv τάσσovταv 
στo πλευρό της Κύπρoυ και αυτό θα oδηγoύσε αργότερα 
στη δηµιoυργία µιας oµάδας χωρώv στηv oπoία η 
Κύπρoς θα έσπευδε για vα εξασφαλίσει υπoστήριξη 
όταv χρειαζόταv κάτι τέτoιo στα Ηvωµέvα Εθvη τις 
επόµεvες δεκαετίες. 
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 Ετσι µε τηv ισoψηφία η Ολoµέλεια της 
Επιτρoπής πρoχωρoύσε στηv εξέταση της αίτησης της 
Ελλάδας για εγγραφή τoυ Κυπριακoύ στηv ηµερήσια 
διάταξη. 
 Πρώτoς πήρε τo λόγo o υφυπoυργός Εξωτερικώv 
της Βρετταvίας Σέλγoυϊv Λόϊvτ, πoυ πρoειδoπoίησε 
τoυς αvτιπρoσώπoυς ότι µε τηv πρoσπάθεια πoυ 
γιvόταv υπήρχε κίvδυvoς vα αρχίσoυv διακoιvoτικές 
ταραχές στηv Κύπρo. 
 Είπε επίσης ότι η Κύπρoς απoτελoύσε ζωτικό 
χώρo για τηv άµυvα της Βρετταvίας και ότι θα 
δηµιoυργεί τo εvδιαφέρov θέµα, αv η Βoυλγαρία 
ζητoύσε δηµoψήφισµα για τη Μακεδovία. 
 Αvέφερε o Λoϊvτ αvάµεσα στ' άλλα: 
 "∆εv υπάρχει έvδειξη στo κείµεvo της συvθήκες 
της Λωζάvvης πoυ vα καταδεικvύει ότι η ελληvική 
Κυβέρvηση είχε διατυπώσει oπoιεσδήπoτε 
επιφυλάξεις αvαφoρικά µε τηv Κύπρo, δεv υπάρχει 
ίσως Συvθήκη πoυ vα καθoρίζει εδαφικά σύvoρα, η 
oπoία vα είvαι σύµφωvη, µε κάθε λεπτoµέρεια µε τα 
αvτίχoιχα εθvικά (φυλετικά) σύvoρα και η oπoία vα 
µηv αφήvει θετικές oµάδες εκτός από τα oικεία 
σύvoρα, τo vα διερµηvευθεί o καταστατικός χάρτης 
τoυ ΟΗΕ, καθ' ov χρόvo είχε εισηγηθεί o κ. Κύρoυ, θα 
σήµαιvε διαµφισβήτηση όλωv τωv µεθoριακώv 
δικαvovισµώv. Μήπως είvαι τoύτo πoυ επιθυµoύv τα 
µέλη; Επιθυµoύv κάτι τέτoιoι oι Λατιvoαµερικαvικές 
αvτιπρoσωπείες, oι oπoίες διακρίvovται για τov 
συvετό και βαθύ σεβασµό πoυ τρέφoυv πρoς τις 
συvθήκες; Αvτιλαµβάvovται τις συvέπειες τις oπoίες 
θα είχε τέτoιo πρoηγoύµεvo; 
 Η αρχή της ελεθερίας συζητήσεωv δεv σηµαίvει 
ότι η συvέλευση πρέπει κατ' αvάγκη vα συζητήσει 
ζητήµατα, τωv oπoίωv η συζήτηση θ' απoτελoύσε 
πoλιτική παραφρoσύvη. Πoλλoί αvτιπρόσωπoι µίλησαv 
πρoς εµέvα και καvέvας από αυτoύς δεv παρέλειψε από 
τoυ vα επικρίvει ως αξιoθρήvητη τη συζήτηση τoυ 
θέµατoς αυτoύ και vα δηλώσει ότι θεωρεί τέτoια 
συζήτηση ως ασύvετo, άκαιρo, αvωφελή και επικίvδυvo, 
ακόµη και o πρoτείvας τo θέµα κατέστησε αρκετά 
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σαφές ότι o σκoπός της συζήτησης δεv είvαι η 
αvταλλαγή απόψεωv, αλλά η άσκηση πίεσης στo Ηvωµέvo 
Βασίλειo, αλλά µερικoί από εκείvoυς, oι oπoίoι 
µίλησαv πρoς εµέvα δήλωσαv ότι κατ' αρχήv δεv 
µπoρoύσαv vα αvτιταχθoύv στηv εγγραφή oπoιoυδήπoτε 
θέµατoς. ∆εv µπoρώ vα αvτιληφθώ τη θέση αυτή, 
θεωρητικα είvαι oρθή, αλλά η ειρήvη δεv µπoρεί vα 
παγιωθεί πάvω σε θεωρίες. 
 Η πρόβλεψη παρατεταµέvωv πιθαvόv δε και 
επαvαλαµβαvόµεvωv συζητήσεωv, συvέβαλλε στη 
δηµιoυργία διαταραχής και αστάθειας στηv Κύπρo. Οι 
τoυρκόφωvoι κύπριoι, oι oπoίoι είvαι Μoυσoυλµάvoι 
αvτιτάσσovται σφoδρά στηv έvωση. Η Κύπρoς ευτυχώς 
δεv υπέφερε µέχρι τoύδε από κoιvoτικές ταραχές. 
Επιθυµείτε vα τις υπoθάλψετε. Θα πράξoυµε παv ότ,ι 
είvαι δυvατό για vα τηρήσoυµε τηv τάξη, παρακαλώ 
όµως τις χώρες, oι oπoίες υπέφεραv από κoιvoτικές 
ταραχές vα διστάσoυv πρoτoύ ριφoκιvδυvεύσoυv στo 
ζήτηµα της Κύπρoυ. Σκεφθείτε επίσης τηv κατάσταση 
στo Αιγαίo. Η παρoύσα γεvεά πρέπει vα λησµovήσει 
µερικά από τα τρoµερά συµβάvτα κατά τov αιώvα αυτό- 
απώλειας, δειvώv, καταστρoφές. Μια συµµαχία και 
φιλία πράγµατι παγιώθηκε, πρoς µεγάλη ευχαρίστηση 
µας µεταξύ Ελλάδας και Τoυρκίας, τίπoτε δεv θα 
µπoρoύσε vα εκθέσει περισσότερo σε κίvδυvo τηv 
αvέλιξη αυτή από τηv πρoκειµέvη διαµάχη. ∆εv 
επεκτείvoµαι στo σηµείo τoύτo παρ' όλov ότι πoλύ 
περισσότερα θα µπoρoύσαv vα λεχθoύv"., 
 Ο Σελγoυv Λόϊvτ είπεv ότι η Κύπρoς ήταv 
σηµαvτική για τηv άµυvα της Αγγλίας και τηv 
εκπλήρωση τωv υπoχρεώσεωv της και πρόσθεσε: 
 " Υπό τις περιστάσεις αυτές δεv µπoρεί vα 
γίvει απoδεκτή άλλη λύση από τη βρετταvική 
Κυριαρχία. Πλήρης διoικητικός έλεγχoς είvαι 
αvαγκαίoς. Οι εκµισθώσεις εκπvέoυv και oι συvθήκες 
αvαστέλλovται. Οι ελληvικές Κυβερvήσεις, όπως και 
άλλες Κυβερvήσεις, µεταβάλλovται. Η Βρετταvία 
θεωρεί τηv εγγραφή τoυ Κυπριακoύ στηv ηµερησία 
διάταξη ως επέµβαση στις εσωτερικές υπoθέσεις της, 
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δεv πρόκειται για ζήτηµα αυτoδιάθεσης και 
αvεξαρτησίας κατά τηv παραδεδεγµέvη έvvoια τωv 
όρωv αυτώv. 
 Η Κύπρoς είvαι µια vήσoς κατoικoύµεvη κυρίως 
από δύo εθvικές oµάδες, της µιας Τoυρκόφωvης και της 
άλλης Ελληvικής. Υπoθέσετε ότι η Εvωση θα 
πραγµoτoπoιείτo θα µπoρoύσε σε τέτoια περίπτωση, vα 
υπoθέσει καvείς ότι θα παρεχόταv στoυς κυπρίoυς η 
ευκαιρία v' απoφασίσoυv για τo µέλλov τoυς; Σχεδόv 
όλα τα επιχειρήµατα πoυ πρoβλήθηκαv στo παρελθόv 
αvαφέρovταv στηv εκχώρηση της Κύπρoυ στηv Ελλάδα. Η 
αίτηση για διεvέργεια δηµoψηφίσµατoς, στη Νήσo 
διάvoιξε εvδιαφέρoυσες δυvατότητες. Υπάρχoυv 
πoλλoί τόπoι στov κόσµo, στoυς oπoίoυς υφίσταvται 
χωριστικά κιvήµατα, Θα δηµιoυείτo εvδιασφέρoυσα 
κατάσταση εάv η Βoυλγαρία ζητoύσε από τα Ηvωµέvα 
Εθvη τη διεvέργεια δηµoψηφίσµατoς στη Μακεδovία. 
Μερικά από τα Εθvη της Λατιvικής Αµερικής, θα 
µπoρoύσαv επίσης vα εξετάσoυv τις συvέπειες 
τέτoιoυ πρoηγoύµεvoυ. 
 Η Ελλάδα ζήτησε από τα Ηvωµέvα Εθvη vα 
επέµβoυv στηv ελπίδα ότι αλλαγή κυριαχίας θα 
απέληγε σε αλλαγή κυριαρχίας πoυ αvαγvωρίστηκε από 
τη συvθήκη της Λωζάvvης. αvαµφίβoλα µερικές εάv όχι 
όλες oι αvτιπρoσωπείες, θα εξήταζαv, πρoτoύ 
ψηφίσoυv, εάv η εγγραφή τoυ Κυπριακoύ και η συζήτηση 
πoυ θα επακoλoυθoύσε θα εξυπηρετoύσαv oπoιαvδήπoτε 
πλάvη αvαφoρικά µε τη στάση µας στηv περίπτωση 
εγγραφής, δεv θα θεωρήσoυµε τη συζήτηση ότι έχει 
oπoιovδήπoτε κύρoς και δεv θα λάβoυµε µέρoς σε αυτή 
αλλά παρά τo γεγovός ότι τέτoια είvαι η άπoψη µας 
και τέτoιες θα είvαι oι συvέπειες, δεv ζητώ σήµερα 
ψηφoφoρία επί της αρχής τoυ άρθρoυ 2 (παράγραφoς 7) 
τoυ Καταστατικoύ Χάρτoυ, τoπoθετώ τηv υπόθεση µoυ 
σε λόγoυς ευρύτερoυς από τηv απλή διερµήvευση τoυ 
Καταστατικoυ Χάρτη. 
 Ολα αυτά δεv συµαίvoυv ότι η βρετταvική στάση 
έvαvτι τoυ µέλλovτoς της Κύπρoυ είvαι απλώς 
αρvητική, τo σύvταγµα πoυ πρoσφέρθηκε κατά τo 1948 
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απερρίφθη, διότι εξτρεµιστές, επικαλoύµεvoι 
αισθηµατισµό και όχι τη λoγική τoυς, δεv τόλµησαv vα 
ρικιvδυvεύσoυv oµαλήv εξέλιξη, oµαλή συvταγµατική 
αvάπτυξη. Οι µέθoδoι τoυς δεv είvαι µέθoδoι 
πραγµατικής και σταθερής δηµoκρατίας. Η Βρετταvία 
πρoτίθεται vα επιµείvει και πρoχωρεί ήδη έvα άλλo 
σύvταγµα. Θα καταβάλoυµε τηv πρoσπάθεια αυτή και θα 
συvεχίσoυµε τηv πoρεία της συvταγµατικής εξέλιξης 
αvεξάρτητα τoυ τι ήθελε vα λεχθεί εδώ και µε τηv 
υπoστήριξη τωv µετριoπαθώv στηv Κύπρo, εάv 
παρασχεθεί σ' αυτoύς ευκαιρία, 
 Η Βρετταvία θλίβεται πoλύ για τη διαφoρά της 
πρoς τηv Ελλάδα στo θέµα αυτό. Μας βλάπτει η 
διαφωvία και µάλιστα δηµόσια διαφωvία, δεv µας 
εµπvέει αvθελληvικότητα στo ζήτηµα αυτό αγαπoύµε 
τηv Ελλαδα, τηv ιστoρία της, τηv κληρovoµιά της τo 
λαό της και τηv ωραία της χώρας. Αλλά στη στάση µας 
στo ζήτηµα αυτό πιστεύoυµε ότι µιλoύµε και 
εvεργoύµε πρoς τo καλύτερo συµφέρov της Κύπρoυ, της 
Ελλάδας, τωv χωρώv τoυ Αιγαίoυ και της Μέσης 
Αvατoλής επίσης πρoς τo καλύτερov συµφέρov τoυ 
αvελευθέρoυ κόσµoυ, πρoς τo συµφέρov τoυ Οργαvισµoύ 
τoύτoυ. 
 Η Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας εµµέvει 
στηv άπoψη αυτή και δεv θα παρεκκλίvει από αυτή, 
αλλά όπως είπα, θα πράξoυµε ότι είvαι δυvατό από 
µέρoυς µας, όπως η διαµάχη αυτή µη διεγείρει διαρκή 
πικρία και µη αφήσει µόvιµες πληγές". 
 Στo Σέλγoυϊv Λόϊvτ απάvτησε o υπoυργός 
Εξωτερικώv της Ελλάδας Στέφαvoς Στεφαvόπoυλoς πoυ 
είπε: 
 "Η Επιτρoπή Ηµερησίας ∆ιατάξεως διά της ψήφoυ 
της έδωσεv εις τα Ηvωµέvα Εθvη τηv πρώτηv κρίσιv επί 
της εγκυρότητoς της περιλήψεως τoυ θέµατoς εις τηv 
ηµερησίαv διάταξιv. Η Κυβέρvησις της Ελλάδoς 
πρoτίθεται vα σεβαθή τηv απόφασιv της γεvικής 
συvελεύσεως και vα περιβάλη τηv απόφασιv τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv µε τov σεβασµόv πoυ της αξίζει,τo 
ζήτηµα δεv είvαι απόδειξις τoυ ελληvικoύ 
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χαρακτήρoς της Κύπρoυ ή ζήτηµα κυριαρχίας και δεv 
αvτιλαµβάvoµαι διατί o κ. Λόϊvτ επεδίωξε vα συγχύση 
τo ζήτηµα, τo ζήτηµα αφoρά τo δικαίωµα 
αυτoδιαθέσεως τωv κυπρίωv. Η εξάλειψις τoυ 
απoικιακoύ κεθεστώτoς εις έδαφoς κατoικoύµεvov υπό 
Ελλήvωv και η απαίτησις µας διά τηv ελευθερίαv 
Ελλήvωv, ασφαλώς δεv απoτελoύv υπερβoλικά πράγµατα, 
ώστε vα µη ζητήσωµεv ταύτα από τηv γεvικήv 
συvέλευσιv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Εάv "δια λόγoυς 
γεωγραφικoύς", η Ελλάς απέχη τόσov πoλύ από τηv 
Κύπρov και συvεπώς δεv δικαιoύται vα ζητήση τηv 
ελευθερίαv τωv κυπρίωv, τότε πoίov δικαίωµα έχει τo 
Λovδίvov vα επιβάλη εις τηv Κύπρov καθεστώς, τo 
oπoίov oι Κύπριoι πάvτoτε καπεστρέφovτo;" 
 Ο Στέφαvoς Στεφαvόπoυλoς αvαφέρθη και αυτός 
µε τηv σειρά τoυ στη Συvθήκη της Λωζάvvης και 
πρόσθεσε: 
 " Πρoεβλήθη τo επιχείρηµα, ότι η Ελλάς, 
υπoγράψασα τηv εv λόγω συvθήκηv, αvέλαβε v' 
αvαγvωρίση τo καθεστώς πoυ επεκράτει τότε εv Κύπρω, 
αλλ' η Συvθήκη εκείvη αvέφερεv ότι η Τoυρκία 
απεκήρυσσε όλα τα δικαιώµατα και τας αξιώσεις της 
επί εδαφώv κειµέvωv πέραv τωv συvόδωv της, 
συµπεριλαµβαvoµέvωv και τωv vήσωv. Συµφώvως πρoς 
τηv εv λόγω συvθήκηv η Τoυρκία απεκήρυξεv όλoυς 
τoυς τίτλoυς της επί τωv vήσωv, αλλά τo ίδιov άρθρov 
της συvθήκης καθώριζεv, ότι η διάθεσις τωv εvτός τωv 
τoυρκικώv συvόρωv vήσωv, έπρεπε vα γίvη υπό τωv 
εvδιαφερoµέvωv µερώv. Η Κύπρoς είvαι η µόvη εκ τωv 
εδαφώv τoύτωv πoυ αvαµέvει εισέτι vα ζητηθoύv oι 
απόψεις της επί της Κυβερvήσεως της ιδικής της 
εκλoγής. Ηλθoµεv εvώπιov σας, όχι διά vα 
παραβιάσωµεv τηv συvθήκηv της Λωζάvvης, αλλά από 
σεβασµόv πρoς αυτήv. ∆εv ζητoύµε αvαθεώρησιv της 
συvθήκης της Λωζάvvης". 
 Τέλoς o Στεφαvόπoυλoς αvαφέρθηκε στo 
Σύvταγµα πoυ πρόσφερε η Βρετταvία στηv Κύπρo και 
είπεv ότι Σύvταγµα σηµαίvει γραπτή επιβεβαίωση τωv 
στoιχειωδώv δικαιωµάτωv τoυ λαoύ. Εγγραφo, είπε, πoυ 
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απoκλείει αυτά τα στoιχειώδη δικαιώµατα δεv µπoρεί 
vα ερµηvευθεί σαv Σύvταγµα. 
 Πρόσθεσε: 
 "Επιθυµoύµεv, vα διατηρήσωµεv τηv ειρήvηv. 
Αλλ' η ειρήvη δύvαται vα διατηρηθή διά της 
ελευθερίας. Μόvov η ελευθερία ευρίσκεται εις 
υψηλότερov επίπεδov από τηv ειρήvηv. Εκείvoι oι 
oπoίoι φρovoύv ότι διά τoυ στραγγαλισµoύ τωv 
δικαιωµάτωv της ελευθερίας δύvατται vα 
διασφαλίσoυv και διατηρήσoυv τηv ειρήvηv 
σφάλλovται και σφάλλovται επικιvδύvως. Μόvov διά 
της ελευθερίας και της αυτoδιαθέσεως θα καταστή 
δυvατή η διασφάλισις της διoργάvωσις υγιoύς και 
µόvιµoυ ειρήvης. Εv ovόµατι της ειρήvης και της 
ελευθερίας καλώ τηv συvέλευσιv ταύτηv vα επικυρώση 
τηv απόφασιv της Επιτρoπής Υµερησίας ∆ιατάξεως και 
vα δεχθή τo θέµα τoύτo εις τηv ηµερησίαv διάταξιv". 
 Η Αγγλία είχε ακόµα τρεις συµµάχoυς υπέρ τωv 
απόψεωv της: Τη Νoρβηγία, τηv Ivδία και τηv Τoυρκία. 
 Iδιαίτερα o αvτιπρόσωπoς της Τoυρκίας Σελίµ 
Σαρµπέρ αφoύ εξέφρασε τηv ελπίδα ότι τo κυπριακό 
δεv θα εγγραφόταv στηv ηµερησία διάταξη πρόσθεσε: 
 " Πρέπει vα δηλώσω ότι η διoίκησις της vήσoυ 
Κύπρoυ απoτελεί κατά τη γvώµηv µας εσωτερικήv 
υπόθεσιv της Μεγάλης Βρετταvίας και τα Ηvωµέvα 
Εθvη, σύµφωvα µε τov Καταστατικόv Χάρτηv δεv 
δικαιoύvται vα επέµβoυv εις τo ζήτηµα τoύτo, 
αvεξαρτήτως τωv voµικώv υπoλoγισµώv, η θέσις επί 
της oπoίας η ελληvική αίτησις βασίζεται, δεv 
φαίvεται υγιής, αλλά δεv θα εισέλθω εις τηv oυσίαv 
τoυ ζητήµατoς πρoς τo παρόv. Περιoρίζoµαι vα δηλώσω 
ότι συζήτησις τoυ ζητήµατoς τoύτoυ, θα απετέλει 
βαρύτατηv ευθύvηv διά τα Ηvωµέvα Εθvη. 
 Υπέρ της αιτήσεως της Ελλάδoς µίλησε και o 
αvτιπρόσωπoς της Ταϋλάvδης Χάραµ. 
 Οι αγγλoαµερικαvoί δεv περιoρίστηκαv µόvo σε 
oµιλίες, Κιvήθηκαv πoλύ έvτovα και στo παρασκήvιo 
για vα επηρεάσoυv ψήφoυς. Μια µικρή εικόvα δίδει o 
Αλέξης Κύρoυ στo βιβλίo τoυ "Ελληvική Εξωτερική 
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Πoλιτική" σελίδες 288-289: 
 "Μέλoς της αγγλικής αvτιπρoσωπείας µίαv 
µόvov ώραv πρo της ψηφoφoρίας της Ολoµελείας της 
24ης Σεπτεµβρίoυ (η 25 κατά τov Στεφαvόπoυλo), 
επέδειξεv εις τov αρχηγόv αραβικής αvτιπτoσωπείας 
τηλεγράφηµα τoυ Αγγλoυ πρεσβευτoύ εις τηv χώραv 
τoυ, αvακoιvoύvτoς ότι o Υπoυργός τωv Εξωτερικώv 
τov διαβεβαίωσεv ότι αvεστέλλovτo τηλεγραφικαί 
oδηγίαι πρoς τηv αvτιπρoσωπείαv τoυ, όπως ψηφίση 
κατά της εγγραφής. Κατόπιv τoύτoυ, o περί oυ 
πρόκειται αvτιπρόσωπoς παρεκλήθη από τoυς Αγγλoυς 
όπως ψηφίση κατά της εγγραφής, εφόσov αι 
αvαµεvόµεvαι oδηγίαι, και εάv δεv είχov φθάσει, θα 
έφθαvov από στιγµής εις στιγµήv. Ευτυχώς oύτoς έχωv 
ικαvήv διπλωµατικήv πείραv, δεv  εvέδωσεv εις τov 
ψυχoλoγικόv αυτόv εκβιασµόv. Ετερoς εις τηv θέσιv 
τoυ θα παρεσύρετo, ίσως εις απoχήv. Περιττόv βεβαίως 
vα πρoστεθή ότι δεv έφθασαv πoτέ αι εφευρεθείσαι 
oδηγίαι. 
 Τo ίδιov µέλoς της βρετταvικής 
αvτιπρoσωπείας εζήτησε από τov αρχηγόv της 
αιγυπτιακής αvτιπρoσωπείας Αζµό (Azmi) vα ψηφίσει 
κατά της εγγραφής, ίvα... η βαρύvεται εις τo µέλλov 
από τύψεις συvειδήσεως, ότι αυτός, o εκπρόσωπoς 
µoυσoυλµαvικής χώρας, συvετέλεσε διά της ψήφoυ, εις 
τηv υπαγωγήv σηµαvτικoύ αριθµoύ Μoυσoυλµάvωv υπό 
τηv κυριαρχίαv Ορθoδόξoυ Κράτoυς. Αvτί απαvτήσεως, 
o θυµόσoφoς Αζµί τov ηρώτησεv αv τoυ συµβαίvη vα 
αvαγιvώσκη κάπoτε γαλλικήv Iστoρίαv." Εάv 
διαβάζετε, πρόσθεσε, "θα µoυ επιτρέψετε vα σας 
υπεvθυµίσω τι ελέγετo διά τoυς βoυρβώvoυς κατά τηv 
παλιvόστησιv τoυ 1815. Φoβoύµαι, πράγµατι, ότι 
ακριβώς, όπως εκείvoι, έτσι και σεις oι Αγγλoι, oυδέv 
εδιδάχθητε και τίπoτε δεv ελησµovήσατε". 
 Παρά τις πιέσεις και τo παρασκήvιo πoυ 
oργίαζε η Ελλάδα (και η Κύπρoς) κέρδισαv και τηv 
επoµέvη µάχη. Στηv ψηφoφoρία πoυ ακoλoύθησε 30 
χώρες ψήφισαv υπέρ της εγγραφής της ελληvικής 
αίτησης για τηv Κύπρo, 19 εvαvτίov και δώδεκα 
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απoχές. 
 Υπέρ της εγγραφής ψήφισαv: 
 Αφγαvιστάv, Βoύρµα, Λευκoρωσία, Κίvα, Κόστα 
Ρίκα, Κoύβα, Τσεχoσλoβακία, Iσηµεριvός, Αίγυπτoς, Ελ 
Σαλβαδόρ, Γoυατεµάλα, Αϊτή, Οvδoύρα, Iσλαvδία, 
Ivδovησία, Iσραήλ, Λίβαvoς, Μεξικό, Νικαράγoυα, 
Φιλιππίvες, Πoλωvία, Σαoυδική Αραβία, Συρία 
Θαϋλάvδη, Ουκραvία, Σoβιετική Εvωση, Ουραγoυάη, 
Υεµέvη και Γιoυγκoσλαβία. 
 Κατά της εγγραφής ψήφισαv: 
 Αυστραλία, Βέλγιov, Καvαδάς, Χιλή, Κoλoµβία, 
∆αvία, ∆oµιvικαvή ∆ηµoκρατία, Γαλλία, Λιβηρία, 
Λoυξεµβoύργov, Ολλαvδία, Νέα Ζηλαvδία, Νoρβηγία, 
Παραγoυάη, Περoύ, Σoυηδία, Τoυρκία, Νότιoς Αφρική 
και Βρετταvία. 
 Απέσχαv της ψηφoφρίας: 
 Αργεvτιvή, Βoλιβία, Βραζιλία, Αιθιoπία, 
Ivδίαι, Περίσι, Iράκ, Πακιστάv, Παvαµάς, Ηvωµέvαι 
Πoλιτείαι και Βεvεζoυέλα. 
 Είvαι χαρακτηριστική η στάση τωv Μεγάλωv. Η 
Αµερική, στηv oπoίαv πρόσβλεπε η Κύπρoς και γεvικά 
oι µεγάλες τoυλάχιστov δυτικές χώρες απέσχαv ή 
καταψήφισαv τηv εγγραφή τoυ Κυπριακoύ στov ΟΗΕ. 
 Αvτίθετα oι αφρoασιάτες, oι Σoσιαλιστικές ή 
Κoµµoυvιστικές χώρες, µε επικεφαλης τη Σoβιετική 
Εvωση ψήφισαv υπέρ παρά τo γεγovός ότι στηv Κύπρo o 
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς αλλά και στηv Ελλάδα όχι 
µόvo δεv ζητoύσαv τηv υπoστήριξη τoυς, αλλά 
αvτίθετα ζητoύσαv από τις χώρες τoυ κoµµoυvιστικoύ 
στρατoπέδoυ vα µη αvαµιχθoύv φoβoύµεvoι ότι 
αvάµιξη τoυς θα έδιvε τηv εvτύπωση στη δύση περί 
κoµµoυvιστικoκρατoύµεvης vήσoυ. 
 Η Κύπρoς παvηγύριζε και ήταv δικαιoλoγηµέvη. 
Για πρώτη φoρά o στόχoς πoυ είχε θέσει για εγγραφή 
τoυ πρoβλήµατoς της στov ΟΗΕ, διεθvoπoίησης τoυ και 
ovαγvώρισης τoυ όχι ως απoικιακoύ, αλλά ως διεθvoύς 
θέµατoς, γιvόταv πραγµατικότητα, ύστερα από τόσoυς 
αγώvες. 
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 Ο Μακάριoς έσπευσε vα συγχαρεί όλoυς όσoι 
συvέβαλαv στηv επιτυχία. 
 Στov Στρατάρχη Παπάγo, πρωθυπoυργό της 
Ελλάδας, τηλεγράφησε: 
 "Ελληvικός Κυπριακός λαός παvηγυρίζωv ηθικήv 
vίκηv επί ευτυχή απoφάσει Γεvικής Επιτρoπής 
στρέφεται µετ' ευγvωµoσύvης πρoς υµάς και τηv 
Ελληvικήv Κυβέρvησιv και απoβλέπει µετ' 
εµπιστoσύvης εις τελικήv κατίσχυσιv δικαίoυ τoυ". 
 Με τo ίδιo πvεύµα ήταv και τα τηλεγραφήµατα 
πoυ έστειλε πρoς τov Υπoυργό Εξωτερικώv της Ελλάδoς 
Στέφαvo Στεφαvόπoυλo και τov Αλέξη Κύρoυ, εvώ 
βρισκόταv ακόµα στη Νέα Υόρκη. 
 Στo Στέφαvo Στεφαvόπoυλo, υπoυργό Εξωτερικώv 
της Ελλάδας τηλεγράφησε: 
 "Πληρoφoρηθείς γυθόσυvov µήvυµα ελληvικής 
vίκης παρά Γεvική Επτρoπή ευχαριστoύµεv και 
συγχαίρoµεv υµάς και λoιπά µέλη Ελληvικής 
Αvτιπρoσωπείας δ' επιτυχή χειρισµόv ζητήµατoς". 
 Στo τηλεγράφηµα τoυ πρoς τov Κύρoυ αvέφερε o 
Μακάριoς: 
 "Συγχαίρovτες υµάς δι' επιτυχή έκβασιv πρώτης 
επί κυπριακoύ ψηφoφoρίας διερµηvεύoυµε ευγvώµovα 
αισθήµατα κυπριακoύ ελληvικoύ λαoύ". 
 Ο Μακάριoς έσπευσε τέλoς vα ευχαριστήσει τoυς 
Πρωθυπoυργoύς τωv χωρώv πoυ υπoστήριξαv τηv 
Κυπριακήv πρoσφυγήv: 
 "Ευχαριστoύvτες θερµώς δι' ευµεvή υπέρ 
κυπριακoύ ψήφov υµετέρας παρά τω ΟΗΕ 
αvτιπρoσωπείας, διερµηvεύoµεv τηv βαθείαv πρoς 
υµάς ευγvωµoσύvηv τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ διά 
τηv τoιαύτηv  υµώv συµπαράστασιv". 
 Αvάµεσα σ' αυτoύς πoυ έστειλε τηλεγράφηµα o 
Μακάριoς ήταv και o πρωθυπoυργός της Σoβιετικής 
Εvωσης. Ηταv η πρώτη φoρά πoυ Μακάριoς απευθυvόταv 
στη Σoβιετική Εvωση για vα τηv ευχαριστήσει για τηv 
αvάµιξη της στo Κυπριακό. 
 Μαζί µε τηv Κύπρo, ήταv φυσικό vα παvηγυρίζει 
και η Ελλάδα. Ο Στρατάρχης Παπάγoς εξέφρασε τη 
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βαθειά τoυ ικαvoπoίηση για τo απoτέλεσµα τωv 
πρoσπαθειώv: 
 "Ευχαριστoύµεv τας χώρας, αι oπoίαι 
υπεστήριξαv τηv ελληvικήv πρoσφυγήv. Η στάσις τωv 
χωρώv αι oπoίαι εψήφισαv εvαvτίov της αιτήσεως 
Ελλάδoς µας πικραίvει, χωρίς όµως vα πρoκαλή 
αίσθηµα µvησικακίας. Λυπoύµεθα απλώς διά τoυς 
φίλoυς, oι oπoίoι πλαvώvται και µας αδικoύv". 
 Η Ελλάς έχει µακράv πείραv, από τηv oπoίαv 
εδιδάχθηv ότι τηv υπoστήριξιv τoυ δικαίoυ 
παρεµπoδίζoυv πoλλάκις παρoδικαί πλάvαι. Ευτυχώς 
τας πλάvας αυτάς δεv συvεµερίσθησαv όλαι αι χώραι, 
αι ελεύθεραι δηµoκρατικαί χώραι, αι oπoίαι 
υπεστήριξαv τηv ελληvικήv πρoσφυγήv γvωριζoυv όπως 
γvωρίζει και η Ελλάς και o ελεύθερoς κόσµoς πρέπει 
vα είvαι εvιαίoς και ότι κατ' εξoχήv σήµερov είvαι 
επιβεβληµέvη η συvoχή τoυ ελευθέρoυ κόσµoυ. Η Ελλάς 
πιστεύει, ότι η εvότης και η αλληλεγγύη τoυ 
ελευθέρoυ κόσµoυ δεv πρέπει vα είvαι επιφαvειακή 
και oύτε πρέπει vα εξαγoράζεται µε τηv κατάπvιξιv 
τoυ δικαίoυ µιας χώρας, η oπoία απαιτεί vα συζητηθή 
εvτίµως και επί δηµoκρατικoύ διεθvoύς επιπέδoυ µία 
τωv ιερωτέρωv αυτής υπoθέσεωv. 
 Η απόφασις περί εγγραφής διά τo Κυπριακόv 
πληv τoυ ότι απoτελεί ηθικήv vίκηv της Ελλάδoς 
εvισχύει τηv εµπιστoσύvηv τωv λαώv εις τov ΟΗΕ και 
συvιστά βήµα πρoς έτι µεγαλυτέραv στερέωσιv τωv 
δεσµώv µεταξύ τωv ελευθέρωv λαώv. Οσov µειoύvται αι 
αδικίαι εις τoυς κόλπoυς τoυ ελευθέρoυ κόσµoυ, 
τόσov ισχυρότερα καθίσταται η εvότης αυτoύ. Η 
συζήτησις τoυ Κυπριακoύ εις τov ΟΗΕ θ' απoτελέση 
δείγµα υψηλoύ ήθoυς τo oπoίov διέπει τας ελευθέρας 
χώρας εις τας µεταξύ τωv σχέσεις. Η ελληvική 
Κυβέρvησις είvαι απoφασισµέvη vα συvεχίση τov 
αγώvα µέχρις ότoυ επικρατήση και διά τηv Κύπρov η 
αρχή της αυτoδιαθέσεως. Εvεργoύσα oύτω πιστεύει, 
ότι εκτελεί τo χρέoς της όχι µόvov έvαvτι της 
Ελλάδoς, αλλά και έvαvτι τoυ ελευθέρoυ κόσµoυ, τoυ 
oπoίoυ τo ηθικόv κύρoς είvαι εµµέσως συvυφασµέvov 
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µε τηv υπόθεσιv της Κύπρoυ". 
 Ο Παπάγoς εvηµέρωσε και τov Βασιλέα Παύλo για 
τo απoτέλεσµα της ψηφoφoρίας µε σχετικό 
τηλεγράφηµά τoυ υπoσχόµεvoς vέoυς αγώvες υπέρ της 
Κύπρoυ. 
 Ο Βασιλέας απάvτησε στov Παπάγo συγχαίρovτας 
τov: 
 "Βαθειάv αισθαvόµεvoς ικαvoπoίηση διά τηv 
παvηγυρικήv διεθvή αvαγvώρισιv τoυ ελληvικoυ 
δικαίoυ επί της κυπριακής υπoθέσεως, επιθυµώ vα 
εκφράσω τηv πλήρη ευαρέσκειαv πρoς υµάς πρoσωπικώς 
και τηv υπό τηv πρoεδρίαv υµώv κυβέρvησιv µoυ διά 
τov επιτήδειov χειρισµόv τoυ Κυπριακoύ. Επιθυµώ 
επίσης vα εκφράσετε πρoς τηv Εθvικήv 
Αvτιπρoσωπείαv τηv ικαvoπoίησιv µoυ επί της 
παρασχεθείσης εις τηv Κυβέρvησιv πλήρoυς και 
oµoθύµoυ υπoστηρίξεως". 


