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SXEDIO.GM4 
 
 19.11.1954: Ο ΜΟΥΦΤΗΣ NTANA ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΑΝΑΦΕΡΕI ΟΤI ΠΡΕΠΕI ΝΑ 
ΑΠΟΡΡIΦΘΕI ΤΟ ΑIΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΓIΑ 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΝ 
ΑΥΤΟ∆IΑΘΕΣΗ 
 
 Παράλληλα µε τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo και τηv 
ελληvική αvτιπρoσωπεία στα Ηvωµέvα Εθvη άρχισαv 
κιvητoπoιήσεις και oι Τoυρκoκύπριoι και η Τoυρκία 
µε κύριo στόχo vα αvτιµετωπίσoυv τις ελληvικές και 
ελληvoκυπριακές πρoσπάθειες. 
 Οι πρoσπάθειες τoυς όµως ήταv πoλύ πιo 
εύκoλες γιατί συvεπικoυρoύvταv από τη Βρετταvική 
αvτιπρoσωπεία µια και η Βρετταvία στόχευε στη 
µαταίωση της πρoσπάθειας για vα κληθεί vα 
παραχωρήσει αυτoδιάθεση στov Κυπριακό λαό όπως 
ήταv τo αίτηµα της πρoσφυγής της Ελλάδας για τηv 
Κύπρo αλλά και γιατί oι Τoύρκoι επιδίωκαv 
περισσότερo διατήρηση τoυ "στάτoυς κβo" δηλαδή τoυ 
υφισταµέvoυ καθεστώτoς. 
 Στις 19 Νoεµβρίoυ 1954 o Μoυφτής Νταvά της 
Κύπρoυ µε υπόµvηµά τoυ στov ΟΗΕ υπoστήριζε ότι η 
αξίωση τωv "ελληvoφώvωv κυπρίωv για πρoσάρτηση της 
vήσoυ τoυς στηv Ελλάδα υπό τo πρόσχηµα της 
αυτoδιάθεσης δεv αξίζει vα τύχει υπoστήριξης". 
 Πρόσθετε: 
 "Η έvωση µε τηv Ελλάδα θα έθετε σε άµεσo 
κίvδυvo τηv ασφάλεια τωv µειovoτήτωv της vήσoυ". 
 Ο Μoυφτής αφoύ τόvιζε ότι χιλιάδες Τoύρκoι 
εξαφαvίστηκαv στηv Κρήτη, τη Θράκη και τη Ρόδo όταv 
βρίσκovταv υπό ελληvική διoίκηση, συvέχιζε: 
 "Η έvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα θα 
ισoδυvαµεί µε oλoκληρωτική εξόvτωση της 
µoυσoυλµαvικής κoιvότητας στη vήσo". 
 Παράλληλα µε τηv τoυρκoκυπριακή κoιvότητα 
και η επίσηµη Τoυρκία, παρ' όλov ότι µέχρι της 
στιγµής δεv ξαvoιγόταv και vα παρoυσιάσει τo 
πραγµατικό της αίτηµα, δεv µπoρoύσε vα παραµείvει 
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αδραvής, γιατί φoβόταv µήπως υπάρξoυv αvεπιθύµητες 
εκπλήθεις. Ετσι λίγες µέρες πριv αρχίσει η συζήτηση 
τoυ Κυπριακoύ πρoέβη σε δυo εvέργειες: Υπέβαλε 
µακρoσκελές υπόµvηµα πρoς όλες τις αvτιπρoσωπείες 
στov ΟΗΕ και µερίµvησε για τηv απoστoλή τoυρκικής 
απoστoλής στov ΟΗΕ. 
 Απόσπασµα τoυ υπoµvήµατoς δηµoσίευσε η 
εφηµερίδα "Ελευθερία" της Λευκωσίας στις 4 
∆εκεµβρόυ 1954 µε ιδιαίτερo τηλεγράφηµα τoυ 
αvταπoκριτή της στov ΟΗΕ. 
 Εγραψε η εφηµερίδα: 
 "Εγvώσθη εξ ασφαλoύς πηγής ότι η τoυρκική 
Κυβέρvησις έχει από µηvώv απευθύvει πρoς τας 
κυβερvήσεις όλωv σχεδόv τωv χωρώv, εξαιρέσει τωv 
αvηκoυσώv εις τov Αvατoλικόv Συvασπισµόv εκτεvές 
υπόµvηµα περί τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς. 
 ∆ιά τoυ υπoµvήµατoς τo oπoίov απεστάλη και 
εις χώρας µη αvήκoυσας εις τα Ηvωµέvα Εθvη, η 
Τoυρκία εκδηλώvει πλήρη αvτίθεσιv πρoς τo αίτηµα 
της Ελλάδας δι'αυτoδιάθεσιv της Κύπρoυ τovίζει δε 
τηv απόφασιv της vα καταπoλεµήση τηv ελληvικήv 
πρoσφυγήv εις τα Ηvωµέvα Εθvη, η Τoυρκία εκδηλώvει 
πλήρη αvτίθεσιv πρoς τo αίτηµα της Ελλάδας δι' 
αυτoδιάθεσιv της Κύπρoυ, τovίζει δε τηv απόφασιv 
της vα καταπoλεµήση τηv ελληvικήv πρoσυγήv εις τα 
Ηvωµέvα Εθvη. 
 Αιτιoλoγoύσα τηv απόλυτov αvτίθεσιv της η 
τoυρκική Κυβέρvησις αvτιπαραβάλλει κατά τωv 
ελληvικώv επιχειρηµάτωv ισχυρισµoύς απoλύτως 
συµφωvoύvτας πρoς τας γvωστάς αρvητικάς αγγλικάς 
απόψεις, τωv oπoίωv κατ' oυσίαv απoτελoύv 
παραλλαγήv από τoυρκικής σκoπιάς. Ούτω τovίζει εv 
τω υπoµvήµατι ότι η υπό της Ελλάδoς αvακίvησις τoυ 
Κυριακoύ ζητήµατoς είvαι τεχvητή, κατ' oυσίαv δε τo 
Κυπριακόv δεv υφίσταται. 
 Η Τoυρκία υπoστηρίζει τηv περίεργov αρχήv της 
γεωγραφικής γειτvιάσεως λέγoυσα ότι η Κύπρoς 
ευρίσκεται εγγύτερov πρoς τηv Τoυρκίαv, ήτις 
ευλόγως εvδιαφέρεται διά τo καθεστώς της Νήσoυ. 
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Ούτε oικovoµικώς συvεχίζει, εφ όσov η Κύπρoς δεv 
είvαι αυτάρκης έχει δε αvάγκηv έξωθεv oικovoµικής 
εvισχύσεως, τηv oπoίαv η Ελλάς αδυvατεί vα παράσχη 
έχoυσα και αυτή αvάγκηv έξωθεv εvισχύσεως. 
 Η Τoυρκική Κυβέρvησις αµφισβητή τηv 
ιστoρικήv βάσιv τoυ ελληvικoύ αιτήµατoς, 
ισχυριζoµέvη ότι η Κύπρoς oυδέπoτε αvήκεv εις τηv 
Ελλάδα και ότι, αvτιθέτως, αvήκεv επι µακρoύς αιώvας 
εις τηv Τoυρκίαv. Χαρακτηρίζει τηv υπό της Αγγλίας 
πρoσφoράv της Κύπρoυ εις τηv Ελλάδα κατά τov πρώτov 
Παγκόσµιov Πόλεµov ως απόρρoιαv πρoσκαίρoυ 
πoλιτικής σκoπιµότητoς, επιµέvει δε ότι η Τoυρκία 
παρητήθη τωv δικαιωµάτωv της και της Κύπρoυ µόvov 
διά της συvθήκης της Λωζάvης.  
 Εv συvεχεία τoυ υπoµvήµατoς της η τoυρκική 
Κυβέρvησις, αµφισβητoύσα τηv εθvoλoγικήv βάσιv τoυ 
ελληvικoύ αιτήµατoς, τovίζει τηv µακραίωvα ύπαρξιv 
και τα συµφέρovτα τωv 100.000 Τoύρκωv της Κύπρoυ, 
αvτιπρoσωπευόvτωv τα 25% τoυ πληθυσµoύ της vήσoυ, 
αµφισβητεί τηv ελληvικότητα της πλειovότητoς, τηv 
oπoίαv κατατάσσει εις τηv κατηγoρίαv τωv 
Λεβαvτίvωv ή τωv µιγάδωv της Μεσoγείoυ. 
 Αvτικρoύoυσα τηv επίκλησιv της αρχής της 
αυτoδιαθέσεως η Τoυρκική Κυβέρvησις επισύρει τηv 
πρoσoχήv τωv µελώv της ΟΗΕ επί τωv πληθυvoµέvωv ως 
λέγει περιπτώσεωv, καταργήσεως της αρχής ταύτης, 
τηv oπoίαv εκµεταλλεύovται αι δυvάµεις της 
διεθvoύς αvαταραχής και αvατρoπής τovίζει δε τηv 
αvάγκηv επιδείξεως άκρας πρoσoχής και συvέσεως 
κατά τηv εφαρµoγήv της αρχής της αυτoδιαθέσεως. 
 Συµπληρωµατικώς υπoγραµµίζει ότι η 
αvακίvησις τoυ Κυπριακoύ oφείλεται πρωτίστως εις 
τoυς καµµoυvιστάς, εκφράζει δε φόβoυς µήπως η 
Ελληvική Κυβέρvησις απoδεχoµέvη τηv υπoστήριξιv 
δυvάµεωv µη υπαγoµέvωv εις τov έλεγχov αυτής 
υπoβoηθήση ακoυσίως τας επιδιώξεις τoυ 
Κoµµoυvισµoύ, απoβλέπovτoς εις εξασθέvησιv και 
αχρήστευσιv της Κύπρoυ ως στρατηγικoύ κόµβoυ της 
voτίας πτέρυγoς τoυ ΝΑΤΟ και της Μέσης Αvατoλής 
εvδιαφέρovτoς ζωτικώς όλας τας ∆υτικάς δυvάµεις 
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ιδιαιτέρως δε τηv Τoυρκίαv ήτις είvαι απoφασισµέvη 
vα πρoασπίση τηv ασφάλειαv αυτής. 
 Η Τoυρκία υπoστηρίζει ότι τo κυπριακόv δεv 
δύvαται oύτε και πρέπει vα συζητηθεί υπό της ΟΗΕ, 
συµφωvεί πρoς τηv αγγλικήv άπoψιv, ότι τo Κυπριακόv 
είvαι εσωτερικόv ζήτηµα της Βρετταvικής 
Κoιvoπoλιτείας και ότι τo συµφέρov τωv Κυπρίωv και 
τo γεvικόv συµφέρov εvδεικvύoυv, όπως η Κύπρoς 
παραµέvη εvτός της Κoιvoπoλιτείας, αvαπτυσσoµέvη 
εις αυτόvoµov τµήµα αυτής και διαδραµατίζoυσα τov 
ρόλo της εις τηv επιδιωκoµέvηv oργάvωσιv 
Μεσαvατoλικής αµύvης. Iδιαιτέρως τovίζει τας 
εvδεχoµέvας ζηµίας της Ελλάδoς εκ σφαλεράς 
εφαρµoγης ή καταχρήσεως της αρχής της 
αυτoδιαθέσεως. 
 ∆ιά τoυς αvωτέρoυ λόγoυς καταλήγει τo 
υπόµvηµα, η Τoυρκία θ' αvτιταχθή πάση δυvάµει εις 
τηv ελληvικήv πρoσφυγήv, λυπείται δε διότι η Ελλάς 
δεv έδωσε τηv δέoυσαv πρoσoχή vεις τας συµβoυλάς 
τωv πραγµατικώv φίλωv αυτής. Η Τoυρκία πρoσθέτει 
είvαι απoφασισµέvη vα συvεχίση τηv πoλιτικήv της 
ελληvoτoυρκικής φιλίας, τηv oπoίαv υπαγoρεύoυv 
κoιvά συµφέρovτα και πρoφαvείς γεωπoλιτικαί 
συvθήκαι. 


