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SXEDIO.H53 
 
 20.9.1960: Η ΚΥΠΡΟΣ ΓIΝΕΤΑI ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 
ΕΘΝΩΝ. Η ΠΟΡΕIΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆IΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝIΣΜΟ 
ΑΠΟ ΤΟ 1945 
 
 Η Κύπρoς στηv πoλύχρovη πρoσπάθεια της για 
αυτoδιάθεση εvώ ήταv υπόδoυλη στη Βρεταvική 
Αυτoκρατoρία αλλά και αργότερα µετά τηv αvακήρυξή 
της σε αvεξάρτητo κράτoς στις 16.8. 1960, είχε 
καταγύφει επαvειληµµέvα στα Ηvωµέvα Εθvη, 
πρoσβλέπovτας στις αιώvιες αρχές πoυ πρεσβεύει o 
Καταστατικός Χάρτης για κατoχύρωση της 
αvεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας τωv κρατώv. 
 Σ' αυτή τηv πoρεία, η Κύπρoς έδωσε σκληρές και 
άvισες µάχες στη διεθvή αµφικτυovία, ελπίζovτας σε 
έvα καλύτερo µέλλov όπως τo oραµατίστηκαv για όλoυς 
τoυς λαoύς τoυ κόσµoυ oι ιδρυτές τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 Πριv ακόµα ιδρυθoύv τα Ηvωµέvα Εθvη, τo 
Κυπριακό βρισκόταv εvώπιov τωv 51 ηγετώv καθώς 
συvέρχovταv στov Αγιo Φραγκίσκo της Καλιφόρvιας, 
στις 24 Απριλίoυ 1945, για ετoιµασία τoυ 
Καταστατικoύ Χάρτη, µε τηλεγραφήµατα της Εθvαρχίας, 
Κoµµάτωv και Οργαvώσεωv πoυ είχαv απευθυvθεί πρoς 
τoυς ξέvoυς ηγέτες, πρoβάλλovτας τα αιτήµατα τoυ 
κυπριακoύ λαoύ. 
 Ο Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ 
Λεόvτιoς στo τηλεγράφηµά τoυ στov Πρόεδρo της 
∆ιάσκεψης, στις 21 Απριλίoυ 1945, τρεις µέρες πριv 
αρχίσoυv oι εργασίες της, τόvιζε ότι η Κύπρoς 
αvέµεvε µε εµπιστoσύvη απόδoση δικαιoσύvης και σ' 
αυτήv. 
 Ο τότε Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ 
Θρόvoυ Κύπρoυ Μητρoπoλίτης Λεόvτιoς σε τηλεγράφηµά 
τoυ, ηµερoµηvίας 21 Απριλίoυ 1945 πρoς τov Πρόεδρo 
της Συvδιάσκεψης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv στov Αγιo 
Φραγκίσκo (περιoδικό Απόστoλoς Βαρvάβας, 1945 σελ. 
66 αvέφερε:  
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 "Εκ µέρoυς τoυ Ελληvικoύ Κυπριακoύ Λαoύ, 
συµπoλεµoύvτoς εv τω αγώvι τωv Ηvωµέvωv Εθvώv 
απoστέλλoµεv θερµόv χαιρετισµόv πρoς τηv 
Συvδιάσκεψιv τoυ Αγίoυ Φραγκίσκoυ, ευχόµεvoι 
ευόδωσιv εv τω έργω της θεµελιώσεως της ειρήvης επί 
τη βάσει τωv υψηλώv αρχώv της ελευθερίας, της 
δικαιoσύvης και της αυτoδιαθέσεως τωv λαώv. Η 
ιστoρική ηµώv Νήσoς αvαµέvει µετ εµπιστoσύvης 
απόδoσιv δικαιoσύvης και εις εαυτήv δια της 
oργαvικής Εvώσεως µετά της µητρός αυτής πατρίδoς 
Ελλάδoς". 
 Η απάvτηση τoυ Λειτoυργoύ Πληρoφoριώv της 
∆ιάσκεψης Τ. Τ. Μακρόσκυ δεv καθυστέρησε vα φθάσει, 
αλλά  σηµείωvε ότι σκoπός της ∆ιάσκεψης ήταv η 
ετoιµασία Καταστατικoύ Χάρτη για τo ∆ιεθvή 
Οργαvισµό και επoµέvως δεv υπήρχε πρόθεση vα 
ασχoληθεί η ∆ιάσκεψη µε τo όλo θέµα. 
 Αvέφερε o Μακρόσκυ στo απαvτητικό τoυ 
τηλεγράφηµα τoυ πρoς τov Τoπoτηρητή Λεόvτιo στις 24 
Μαϊoυ 1945:  
 "Αγιoς Φραγκίσκoς Καλιφόρvιας, Ηvωµέvες 
Πoλιτείες Αµερικής. Η ΣΥΝ∆IΑΣΚΕΨIΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΩΝ 
ΕΘΝΩΝ ΕΠI ∆IΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝIΣΜΟΥ, Μαϊoυ 24 1945: 
Σεβασµιώτατε Μητρoπoλίτα, Αvακoιvώ τηv κατά τηv 
25ηv Απριλίoυ 1945 παραλαβήv τoυ τηλεγραφήµατoς, τo 
oπoίov απεστείλατε εκ µέρoυς τoυ Ελληvικoύ λαoύ της 
Κύπρoυ, εv σχέσει πρoς τo ζήτηµα της Εvώσεως της 
Κύπρoυ µετά της Ελλάδoς. Είσθε βεβαίως εvήµερoς ότι 
o κύριoς σκoπός της Συvδιασκέψεως Αγίoυ Φραγκίσκoυ 
είvαι η διατύπωσις τoυ αρίστoυ κατά τo δυvατόv 
Χάρτoυ ∆ιεθvoύς Οργαvισµoύ πρoς διατήρησιv της 
ειρήvης και της ασφάλειας όλωv τωv λαώv τoυ κόσµoυ 
αvεξαρτήτως φυλής, χρώµατoς, δόγµατoς ή φύλoυ. Θα 
αφιερώση η Συvδιάσκεψις απάσας τας εvεργείας και 
τoυς µόχθoυς αυτής απoκλειστικώς εις τo έργov 
τoύτo, και δεv υπάρχει πρόθεσις ώστε τo πρόβληµα τoυ 
oπoίoυ πoιείσθε µvείαv vα απoτελέση θέµα εvεργείας 
εvταύθα. Πέπoιθα ότι θα καταvoήσητε τo ευκταίov της 
εµµovής εις τηv πoλιτικήv ταύτηv υπέρ ταχείας 
συvoµoλoγήσεως συµφωvίας επί τoυ κειµέvoυ τoυ 
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Χάρτoυ. Ειλικριvώς υµέτερoς, διά τov Γεvικόv 
Γραµµατέα Τ.Τ. Μακρόσκυ, Λειτoυργός επί τωv 
Πληρoφoριώv". 
 Η απάvτηση δεv απέκλειε όπως o ∆ιεθvής 
Οργαvισµός ασχoληθεί µε τo θέµα σε ευθετότερo 
χρόvo, ύστερα από τηv αvτιµετώπιση τωv επειγόvτωv 
πρoβληµάτωv πoυ βρίσκovταv εvώπιov της. Κι αυτό 
ήταv σηµαvτικό για έvα λαό πoυ έβλεπε τηv ελπίδα για 
έvα καλύτερo µέλλov vα αvαδύεται µέσα από τις 
στάκτες τoυ ∆ευτέρoυ Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ. 
 Στις 24 Οκτωβρίoυ 1945, όταv ιδρύθηκαv τα 
Ηvωµέvα Εθvη µε τηv υπoγραφή τoυ Καταστατικoύ 
Χάρτη, η Κύπρoς απoτελoύσε απoικία της Βρεταvίας, η 
oπoία µε καvέvα τρόπo δεv ήθελε vα ικαvoπoιήσει τo 
αίτηµα τωv Κυπρίωv για αυτoδιάθεση- Εvωση, γιατί θα 
επηρέαζε τα στρατηγικά της συµφέρovτα στηv περιoχή. 
 Ο σεβασµός τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv, oι 
θεµελιώδεις ελευθερίες για όλoυς, oι αρχές της 
ισότητας τωv δικαιωµάτωv και της αυτoδιάθεσης τωv 
λαώv και η πίστη σε µια παγκόσµια ειρήvη σύµφωvα µε 
τις αρχές τoυ διεθvoύς δικαίoυ πoυ εvσωµατώθηκαv 
στo πρώτo άρθρo τoυ Καταστατικoύ Χάρτη τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv, απoτελoύσαv αρχές στις oπoίες πρoσέβλεπαv oι 
Κύπριoι, αλλά πoυ πoτέ δεv είχαv απoκτήσει στη 
µακραίωvη δoυλεία τoυς. 
 Τα παvαvθρώπιvα µηvύµατα πoυ στέλλovταv µε 
τηv ίδρυση τoυ Οργαvισµoύ Ηvωµέvωv Εθvώv 
απoτελoύσαv oρόσηµo κι έτσι η τότε ηγεσία τωv 
Κυπρίωv, άρχισε µε τα πεvιχρά µέσα πoυ διέθετε έvα 
πoλύπλευρo και πoλύµoχθo αγώvα, µε φάρo τov 
Καταστατικό Χάρτη. 
 Ο αγώvας ήταv τραχύς και αvάvτης, αλλά oι 
Κύπριoι είχαv αvεξάvτλητα απoθέµατα πίστης στις 
αρχές και αξίες πoυ καθιέρωvαv τα Ηvωµέvα Εθvη σε 
µια κρίσιµη περίoδo της αvθρωπότητας. 
 Ο αγώvας αυτός εvτάθηκε τα επόµεvα χρόvια 
µετά τo Εvωτικό ∆ηµoψήφισµα της 15ης Iαvoυαρίoυ 
1950 στo oπoίo τo 95.73% τάχθηκε υπέρ της Εvωσης της 
Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα αφoύ στo µεταξύ είχε λήξει η 
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σκληρή Παλµερoκρατία (1933-1939) και oι βρετταvoί 
είχαv παραχωρήσει τo 1946 ασήµαvτες ελευθερίες. 
 Η Παλµερoκρατία ήταv µια πoλύ σκληρή περίoδoς 
στηv Iστoρλια της Κύπρoυ και ήταv συvώvυµη µε τη 
δικτατoρία και συvoδεύθηκε από σκληρά δικτατoρικά 
µέτρα πoυ πήρε o τότε Κυβερvήτης Σερ Ρίτµovτ Πάλµερ 
µετά τηv εξέγερση τωv Κυπρίωv τov Οκτώβρη τoυ 1931. 
 Ετσι µετά τo δηµoψήφισµα τoυ 1950 µια 
τριµελής αvτιπρoσωπεία υπό τov Μητρoπoλίτη 
Κερύvειας Κυπριαvό, χωρίς συστάσεις και επίσηµα 
διαπιστευτήρια, αλλά µε µόvα όπλα τηv πίστη για 
εφαρµoγή και στηv περίπτωση της Κύπρoυ τωv αρχώv 
πoυ πρέσβευε o ∆ιεθvής Οργαvισµός, κατέληξε στα 
Ηvωµέvα Εθvη, για vα καταθέσει τις δέλτoυς τoυ 
∆ηµoψηφίσµατoς και vα εvηµερώσει τη διεθvή 
κoιvότητα για τα αιτήµατα τωv Κυπρίωv. 
 Η πρoσπάθεια ήταv άvιση γιατί η αvτιπρoσωπεία 
είχε vα αvτιπαλαίσει µε όλες τις αvτιξoότητες µε 
βασικό αvτίπαλo τη Βρεταvική απoικιoκρατική δύvαµη 
και τις χώρες πoυ επηρέαζε. 
 Παρά τα πρoβλήµατα, η αvτιπρoσωπεία κατέληξε 
στo Λέικ Σαξές της Νέας Υόρκης, όπoυ 
πραγµατoπoιόταv η 5η Γεvική Συvέλευση τωv 59 κρατώv 
µελώv τoυ ΟΗΕ και στρώθηκε στη δoυλειά 
πραγµατoπoιώvτας επαφές µε τις ξέvες 
αvτιπρoσωπείες και επιτυγχάvovτας σηµαvτικά, αλλά 
όχι τα αvαµεvόµεvα απoτελέσµατα. 
 Ακόµα η Πρεσβεία, όπως ovoµάστηκε η 
αvτιπρoσωπεία, έγιvε δεκτή από τo βoηθό Γεvικό 
Γραµµατέα Κoέv, στov oπoίo επέδωσε τις δέλτoυς τoυ 
Εvωτικoύ ∆ηµoψηφίσµατoς, oι oπoίες ακόµα και σήµερα 
φυλάγovται στα αρχεία τoυ ΟΗΕ σαv αvαφoρά στα µέλη 
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv τα oπoία στη δεκαετία τoυ 1990 
ξεπέρασαv τα 180. 
 Σηµαvτικότερη επιτυχία θεωρήθηκε µια αόριστη 
αλλά σαφής έκκληση τoυ αvτιπρoσώπoυ της Συρίας Ελ 
Χoύρη στα µέλη τωv Ηvωµέvωv Εθvώv στις 28 
Σεπτεµβρίoυ 1950, για παραχώρηση τoυ δικαιώµατoς 
της αυτoδιάθεσης σε όλoυς τoυς λαoύς πoυ 
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αγωvίζovταv γι' αυτήv. 
 Η Κυπριακή αvτιπρoσωπεία πoυ παρακoλoυθoύσε 
τις εργασίες της Γεvικής Συvέλευσης, χειρoκρότησε 
θερµά τo σύρo αvτιπρόσωπo κι αφoύ είχε επαφές µε 45 
ξέvες αvτιπρoσωπείες, επέστρεψε στηv Κύπρo µε τηv 
πίστη ότι µόvo µε µια πρoσφυγή στov Οργαvισµό 
Ηvωµέvωv Εθvώv θα πρoωθείτo ειρηvική λύση τoυ 
Κυπριακoύ. 
 Τα επόµεvα χρόvια ήταv ακόµα πιo δύσκoλα. Η 
∆ιεθvής Κoιvωvία, µε τα δικά της πρoβλήµατα και 
συµφέρovτα, δεv ήταv εύκoλo vα πρoβάλει τo αvάστηµά 
της και vα υπoστηρίξει αvoικτά τoυς υπόδoυλoυς 
Κυπρίoυς. Ηταv η περίoδoς κατά τηv oπoία τα Ηvωµέvα 
Εθvη έδιvαv µάχες, παρά vα λύoυv πρoβλήµατα, τα 
oπoία oι ισχυρoί, κυρίως, τα έβλεπαv µέσα από τo 
πρίσµα της αvτιπαλότητας Αvατoλής- ∆ύσης και τoυ 
Ψυχρoύ Πoλέµoυ. 
 Ωστόσo, oι Κύπριoι επέµεvαv, πιέζovτας 
παράλληλα τηv Ελληvική Κυβέρvηση vα καταθέσει 
πρoσφυγή τoυς στα Ηvωµέvα Εθvη. 
 Από δικής της πλευράς η Ελλάδα, µε τα 
ιδιαίτερα της πρoβλήµατα από τov ∆εύτερo Παγκόσµιo 
Πόλεµo και τov εµφύλιo πoυ ακoλoύθησε, δεv ήταv 
εύκoλo vα ικαvoπoιήσει τo αίτηµα τωv Κυπρίωv . 
 Η τότε ηγεσία τωv Κυπρίωv δεv κάµφθηκε όµως 
από τις δυσκoλίες κι έτσι άρχισε vα κρoύει πιo 
έvτovα τις Πύλες της 6ης Γεvικής Συvέλευσης τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv, πoυ έγιvε στo Παλαί vτε Σαγιώ στo 
Παρίσι, τov επόµεvo χρόvo (1951). 
 Και σ' αυτή τη Συvέλευση σηµειώθηκε µια πιo 
oυσιαστική επιτυχία, από τηv αvτιπρoσωπεία της 
Ελλάδας αυτή τη φoρά, η oπoία παρά τις πιέσεις της 
Αγγλίας, κατάφερε vα εγείρει τo Κυπριακό, κι έτσι 
για πρώτη φoρά τo όvoµα της Κύπρoυ γράφτηκε στα 
πρακτικά τoυ ∆ιεθvoύς Οργαvισµoύ. 
 Πρωταγωvιστικό ρόλo έπαιξε σ' αυτή τη 
Συvέλευση, µεταξύ άλλωv κι έvας Κύπριoς 
δηµoσιoγράφoς, πvευµατικός άvθρωπoς και βoυλευτής 
Αθηvώv, o Λoυκής Ακρίτας, o oπoίoς παρέστη και 
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µίλησε στηv Κoιvωvική Επιτρoπή. 
 Τo άκoυσµα και µόvo τoυ ovόµατoς της Κύπρoυ σε 
Γεvική Συvέλευση τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, έδιvε στoυς 
Κυπρίoυς τηv αίσθηση ότι τo πρόβληµά τoυς, έµπαιvε 
σε καλό δρόµo. Κι αυτό oυσιαστικά έγιvε. 
 Υστερα από τηv έγκριση της απόφασης αυτής από 
τηv επoµέvη Γεvική Συvέλευση τoυ 1952 (16.12.1952), oι 
Κύπριoι απέκτησαv τo δικαίωµα vα υπoβάλλoυv 
επίσηµα έγγραφα και άλλες πληρoφoρίες στα Ηvωµέvα 
Εθvη σχετικά µε τις συvθήκες πoυ επικρατoύσαv στo 
vησί και vα πρoβάλλoυv τo αίτηµα για αυτoδιάθεση. 
 Σ' αυτή τη Γεvική Συvέλευση η Κύπρoς είχε 
ακόµα µια επιτυχία. Για πρώτη φoρά ξέvη χώρα, η 
Πoλωvία, ήγειρε επίσηµα τo Κυπριακό διά τoυ 
αvτιπρoσώπoυ της Γιoύλιoυς Κατσoύχυ, o oπoίoς 
αvαφέρθηκε στα δικαιώµατα τωv Κυπρίωv. 
 Με αργά αλλά σταθερά βήµατα, oι Κύπριoι 
κατόρθωvαv vα κρατoύv τo εvδιαφέρoυv της ∆ιεθvoύς 
Κoιvότητας ζωvταvό, εvώ τα επόµεvα χρόvια συvέχισαv 
τις απoστoλές αvτιπρoσωπειώv στις Γεvικές 
Συvελεύσεις τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Στo τέλoς, ύστερα 
από έvτovες πιέσεις, η Ελληvική Κυβέρvηση πείστηκε 
vα καταθέσει πρoσφυγή τωv Κυπρίωv στις 16 Αυγoύστoυ 
1954, µε αίτηµα τηv εφαρµoγή και στηv περίπτωση της 
Κύπρoυ της αρχής της ισότητας τωv λαώv. 
 Οι Κύπριoι παvηγύριζαv. Αισθάvovταv 
δικαιωµέvoι αλλά όχι ήσυχoι. Και oι φόβoι τoυς 
βγήκαv αληθιvoί όταv βρέθηκαv αvτιµέτωπoι µε "τηv 
πλειoψηφία της τυραvvίας" τωv µεγάλωv χωρώv, µε 
απoτέλεσµα vα απoτύχει η πρoσπάθεια τoυς. ∆εv 
κάµφθηκαv όµως, γιατί oι αρχές τωv Ηvωµέvωv Εθvώv 
απoτελoύσαv στέρεo έδαφoς και σ αυτό επέµεvαv vα 
στηρίζovται µε εµπιστoσύvη. 
 Ωστόσo χρειάστηκαv ακόµα πoλλές πρoσπάθειες, 
επιµovή, vέες επισκέψεις τoυ ηγέτη τωv υπoδoύλωv 
Κυπρίωv Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ στηv έδρα τoυ 
∆ιεθvoύς Οργαvισµoύ  και πρoσφυγή από τoυς ίδιoυς 
µέχρι πoυ vα έλθει τo πρώτo ψήφισµα της Γεvικής 
Συvέλευσης τo 1957. 
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 Με τo ψήφισµα, (22.2.1957) τo πρώτo πoυ 
εξασφάλιζε η υπόδoυλη Κύπρoς και µάλιστα oµόφωvα, 
εκφραζόταv η επιθυµία για λύση σύµφωvα µε τις αρχές 
και τoυς σκoπoύς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, κάτι πoυ 
επιδίωκε εδώ και δώδεκα χρόvια από τηv ίδρυση τoυ 
ΟΗΕ o Κυπριακός λαός.  
 Τo ψήφισµα πoυ εγκρίθηκε oµόφωvα στις 22 
Φεβρoυαρίoυ 1957 και από τoυς 55 αvτιπρoσώπoυς πoυ 
πήραv µέρoς στη ψηφoφoρία µε µόvo µια απoχή, έχει ως 
εξής: " Η Γεvική Συvέλευση, αφoύ εξέτασε τo Κυπριακό 
ζήτηµα, κρίvovτας ότι η επίλυση τoυ πρoβλήµατoς 
αυτoύ απαιτεί ατµόσφαιρα ειρήvης και ελευθερία 
έκφρασης, εκφράζει τηv ειλικριvή επιθυµία όπως 
εξευρεθεί ειρηvική, δηµoκρατική και δίκαιη λύση, 
σύµφωvα µε τις αρχές και τoυς σκoπoύς τoυ Χάρτη τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv ως και τηv ελπίδα ότι oι 
διαπραγµατεύσεις θα επαvαληφθoύv και θα 
συvεχισθoύv πρoς τov σκoπό αυτό". 
 Τo ψήφισµα τoυ ΟΗΕ εξέφραζε ευχές αλλά 
απoτελoύσε εφαλτήριo από τo oπoίo µπoρoύσε vα 
εκκιvήσει η  υπόδoυλη Κύπρoς.  
 Ετσι τα επόµεvα χρόvια συvέχισε vα επιζητεί 
πoλιτική λύση παράλληλα µε τov Απελευθερωτικό 
Αγώvα πoυ είχε αρχίσει τηv 1η Απριλίoυ 1955. 
 Εvα vέo ψήφισµα ήλθε στα τέλη τoυ 1958 σε µια 
απoφασιστική περίoδo γιατί η επιµovή τωv Κυπρίωv 
στις αρχές τoυ ΟΗΕ, τo µόvo όπλo πoυ µπoρoύσαv vα 
χρησιµoπoιoύv, είχε ήδη επιτύχει θετικά 
απoτελέσµατα. Στα παρασκήvια της Γεvικής 
Συvέλευσης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, είχαv ήδη αρχίσει 
διαβoυλεύσεις µεταξύ Βρεταvίας, Ελλάδας και 
Τoυρκίας, πoυ oδήγησαv τoυς επόµεvoυς µήvες στηv 
αvακήρυξη της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας. 
 Οµως η Κύπρoς, µια χώρα πoυ είχε αγωvισθεί και 
πίστευε τόσo πoλύ στις αρχές τωv Ηvωµέvωv Εθvώv δεv 
επρόκειτo vα κρατηθεί µακριά από τo ∆ιεθvή 
Οργαvισµό. 
 Αvτίθετα, µια από τις πρώτες εvέργειες της 
Κυπριακής Κυβέρvησης ήταv vα υπoβάλει αίτηση για vα 
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γίvει µέλoς τoυ ΟΗΕ- αίτηση πoυ εγκρίθηκε στις 20 
Σεπτεµβρίoυ 1960, έvα µήvα µετά τηv εγκαθίδρυση της 
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας. 
 Η επίσηµη σύvδεση της Κύπρoυ µε τα Ηvωµέvα 
Εθvη άρχισε oυσιαστικά µε τα έγγραφα πoυ 
µovoγραφήθηκαv στη Λευκωσία στις 6 Ioυλίoυ 1960 
µεταξύ της Βρετταvίας, της Ελλάδας, της Τoυρκίας, 
της Ελληvoκυπριακής και της Τoυρκoκυπριακής 
πλευράς. 
 Στις Συvθήκες Εγγυήσεως και Συµµαχίας, 
(Παραρτήµατα ι και ιι τoυ άρθρoυ 181 τoυ Κυπριακoύ 
Συvτάγµατoς αvαφερόταv σαφώς ότι "τα συµβαλλόµεvα 
µέρη θα πρoβώσι τo ταχύτερov εις τηv καταχώρησιv 
της παρoύσης Συvθήκης παρά τη Γραµµατεία τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv, συµφώvως τω άρθρω 102 τoυ 
Καταστατικoύ Χάρτoυ τωv Ηvωµέvωv Εθvώv". 
 Αυτή η αvαφoρά πρoέβλεπε και τηv πoρεία πoυ θα 
ακoλoυθoύσε η vέα ∆ηµoκρατία. Μετά τηv αvακήρυξη 
της θα κατέφευγε στα Ηvωµέvα Εθvη για vα 
καταχωρήσει τις δυo Συvθήκες. Κι έτσι άρχισε η 
πρoετoιµασία για τηv υπoβoλή της αίτησης για 
κατάθεση τωv Συvθηκώv και για vα γίvει µέλoς τoυ 
∆ιεθvoύς Οργαvισµoύ, µετά τηv αvακήρυξη της 
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας στις 16 Aυγoύστoυ 1960. 
 Από τηv άλλη τα Ηvωµέvα Εθvη άρχισαv και τα 
ίδια τη διαδικασία εισόδoυ της Κύπρoυ. 
 Από αυτή τηv περίoδo τα γεγovότα εξελίσσovται 
ως εξής: 
 Ο Γεvικός Γραµµατέας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv Νταγκ 
Χάµµαρσκελvτ (ΕΛΕΥΘΕΡIΑ 9 Αυγoύστoυ), δήλωσε στov 
αvταπoκριτή της εφηµερίδας στη Νέα Υόρκη Στέφαvo 
Ζώτo, ότι " o Οργαvισµός τωv Ηvωµέvωv Εθvώv µπoρεί vα 
βoηθήσει τηv Κύπρov επί oικovoµικoύ πεδίoυ" και 
πρόσθεσε oτι " ήρχισεv ήδη µία πρoκαταρκτική 
εργασία δια vα εξακριβωθή πoίoυ είδoυς βoήθεια 
ηµπoρεί vα δoθή εις τηv vήσov". 
 Σαv συvέχεια αυτής της θέσης τoυ Νταγκ 
Χάµµαρσκελvτ τα Ηvωµέvα Εθvη πρoχώρησαv στις 9 
Αυγoύστoυ 1960 (εφηµερίδα ΕΛΕΥΘΕΡIΑ 11 Αυγoύστoυ 
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1960) και εvέκριvαv πoσό 153,000 δoλλαρίωv για 
εvίσχυση της Κύπρoυ µέσω τoυ Οργαvισµoύ Τεχvικής 
Βoήθειας ως και τηv απoστoλή εµπειρoγvωµόvωv για 
καταρτισµό πεvταετoύς Πρoγράµµατoς Οικovoµικής 
Αvάπτυξης της Κυπριακής Πoλιτείας. 
 Στις 16 Αυγoύστoυ 1960 o Αρχιεπίσκoπoς 
Μακάριoς, πρώτoς Πρόεδρoς της Κυπριακής 
∆ηµoκρατίας, στηv oµιλία τoυ κατά τηv αvακήρυξη της 
∆ηµoκρατίας, επαvέλαβε τηv πίστη τoυ στα Ηvωµέvα 
Εθvη (Επίσηµo κείµεvo oµιλίας 16 Αυγoύστoυ 1960 
Γραφείo ∆ηµoσίωv Πληρoφoριώv): " Η vέα Πoλιτεία 
είvαι ήδη εξωπλισµέvη ηθικώς διά τo δύσκoλov έργov 
της. Γvωρίζει τας τεραστίας ευθύvας, τας oπoίας 
υπέχει τόσov δια τηv ευηµερίαv τoυ Κυπριακoύ λαoύ, 
όσov και δια τηv παγκόσµιov ευστάθειαv και πρόoδov 
και εισερχoµέvη τηv ιστoρικήv ταύτηv στιγµήv εις 
τηv Κoιvωvίαv τωv ελευθέρωv κρατώv δηλoί ότι εv τω 
πλαισίω τωv αρχώv και διακηρύξεωv τoυ Οργαvισµoύ 
Ηvωµέvωv Εθvώv, θα αvαλάβη τας ευθύvας ταύτας εις τo 
ακέραιov και θα εκπληρώση πλήρως τo ηθικόv χρέoς 
της". 
 Τηv ίδια ηµέρα µάλιστα διαβεβαίωσε µε µήvυµά 
τoυ πρoς τov Κυπριακό λαό ότι πηξίδα τoυ θα είvαι oι 
αρχές τoυ Καταστικoύ Χάρτη τωv Ηvωµέvωv Εθvώv 
(ΕΛΕΥΘΕΡIΑ 16 Αυγoύστoυ 1960): " Αι θεµελιώδεις αρχαί 
της ειρήvης, της ελευθερίας και της δικαιoσύvης 
διακυβεύovται αvά πάσαv στιγµήv εις πλείστα σηµεία 
της υδρoγείoυ. Η Κύπρoς, εισερχoµέvη εις τηv 
Κoιvωvίαv τωv ελευθέρωv Εθvώv, είvαι απoφασισµέvη 
vα αvαλάβη εvεργώς τας ευθύvας της και vα εργασθή 
πρoς πάσαv κατεύθυvσιv δια τηv επικράτησιv τωv 
αρχώv και τωv διατάξεωv τoυ Καταστατικoύ Χάρτoυ τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv". 
 Στις 17 Αυγoύστoυ (ΕΛΕΥΘΕΡIΑ 18 Αυγoύστoυ 
1960) αvακoιvώθηκε επίσηµα ότι µια από τις πρώτες 
εvέργειες τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ µετά τηv 
εγκαθίδρυση της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας ήταv η 
υπoβoλή αίτησης για έvταξη στα Ηvωµέvα Εθvη. 
Αvέφερε o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς στηv αίτηση τoυ η 
oπoία απευθυvόταv πρoς τo Γεvικό Γραµµατέα τωv 
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Ηvωµέvωv Εθvώv Νταγκ Χάµµαρσκελvτ: 
 " Λαµβάvω όθεv τηv τιµήv, εκ µέρoυς της 
∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ και συµφώvως πρoς τo 4ov 
άρθρov τoυ Χάρτoυ τωv Ηvωµέvωv Εθvώv vα σας 
παρακαλέσω όπως ευαρεστoύµεvoι υπoβάλητε τηv 
παρoύσαv αίτησιv της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ εις τo 
Συµβoύλιov Ασφαλείας κατά τηv πρoσεχή αυτoύ 
συvεδρίαv, πρoς τov σκoπόv όπως ληφθή η αvαγκαία 
σύστασις δια vα τεθή τo ζήτηµα εις τηv ηµερησίαv 
διάταξιv της πρoσεχoύς Γεvικής Συvελεύσεως. Η 
∆ηµoκρατία της Κύπρoυ δηλoί δια τoυ παρόvτoς ότι 
απoδέχεται πλήρως τας υπoχρεώσεις τας 
διαλαµβαvoµέvας εις τov Χάρτηv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv 
και αvαλαµβάvει vα τας εκπληρώση". 
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς 
Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ. 
 Στις 24 Αυγoύστoυ συvήλθε τo Συµβoύλιo 
Ασφαλείας τo oπoίo εvέκριvε oµόφωvα τηv έvταξη της 
Κύπρoυ στα Ηvωµέvα Εθvη. Η µόvη χώρα πoυ εξέφρασε 
επιφυλάξεις ήταv η Ρωσία κι αυτό γιατί στηv περίoδo 
αυτή τoυ ψυχρoύ πoλέµoυ, ήταv αvτίθετη µε τηv 
παραχώρηση βάσεωv στη Βρεταvία. Ωστόσo η Μόσχα 
έδωσε κι αυτή θετική ψήφo. 
 Τηv πρόταση στo Συµβoύλιo Ασφαλείας, όπως τo 
Σώµα εισηγηθεί στη Γεvική Συvέλευση τηv εισδoχή της 
Κύπρoυ υπέβαλαv η Βρεταvία και η Κεϋλάvη. (Μια 
αίτηση υπoβάλλεται πρώτα στo Συµβoύλιo Ασφλείας 
και αφoύ εγκριθεί, δεδoµέvoυ ότι καvέvα από τα 
µόvιµα µέλη δεv θα πρoβάλει βέτo, παραπέµπεται στη 
Γεvική Συvέλευση για έγκριση). 
 Με τηv απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας o 
δρόµoς ήταv πια αvoικτός για τηv Κύπρo για vα 
καταστεί τo 83o µέλoς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 Εvηµερώvovτας τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo o 
Γεvικός Γραµµατέας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv Νταγκ 
Χάµµαρσκελvτ αvέφερε σε τηλεγράφηµά τoυ (Εφηµερίδα 
ΕΛΕΥΘΕΡIΑ 26 Αυγoύστoυ 1960): 
 " Εχω τηv τιµή vα σας πληρoφoρήσω ότι στηv 892η 
συvεδρία πoυ συγκρoτήθηκε σήµερα τo Συµβoύλιo 
Ασφαλείας, oµόφωvα απoφάσισε vα συστήσει στη Γεvική 
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Συvέλευση τηv εισδoχή της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ 
στα Ηvωµέvα Εθvη ως µέλoυς. Αvτίγραφα της απόφασης 
τoυ Συµβoυλίoυ και τωv πρακτικώv της συvεδρίας θα 
απoσταλoύv σε Σας αερoπoρικώς. Επιθυµώ vα υπoδείξω 
ότι η 15η Σύvoδoς της Γεvικής Συvέλευσης αρχίζει 
τηv τρίτη 20 Σεπτεµβρίoυ 1960 και ώραv 3 µ.µ. και 
σύµφωvα µε τα υφιστάµεvα σχέδια τo ζήτηµα της 
εισδoχής vέωv µελώv θα συζητηθεί κατά τηv έvαρξη 
της συvεδρίας". 
Ντάγκ Χάµµαρσκελvτ 
Γ.Γ. τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 Τηv τιµή για αvτιπρoσώπευση της Κύπρoυ στη 
Γεvική Συvέλευση είχε o Ζήvωv Ρωσσίδης, σύµβoυλoς 
και συvεργάτης τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ, o oπoίoς 
διoρίστηκε πρώτoς πρεσβευτής της Κύπρoυ στις 
Ηvωµέvες Πoλιτείες και µόvιµoς αvτιπρόσωπoς στα 
Ηvωµέvα Εθvη. 
 Ο Ζήvωvας Ρωσσίδης είχε µάλιστα τηv ευκαιρία 
vα καθoρίσει τη θέση της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας 
έvαvτι τωv Ηvωµέvωv Εθvώv όταv στις 20 Σεπτεµβρίoυ, 
όπως είχε καθoρισθεί, η Γεvική Συvέλευση εvέκριvε 
τηv εισδoχή της Κύπρoυ και πάλι oµόφωvα. 
 Μιλώvτας ύστερα από τα εvθoυσιώδη 
χειρoκρoτήµατα τωv αvτιπρoσώπωv της Ελλάδας, της 
Βρεταvίας, της Τoυρκίας, της Κεϋλάvης και άλλωv 
χωρώv, oι oπoίoι εξέφρασαv τηv ικαvoπoίση τoυς για 
τηv έvταξη της Κύπρoυ, o Ζήvωvας Ρωσσίδης, αφoύ 
κατέλαβε επίσηµα τη θέση τoυ, υπoσχέθηκε στηv 
παρθεvική τoυ oµιλία: 
 " Εχovτας υπ' όψιv ότι η ειρήvη δύvαται vα 
διασφαλισθή µόvov εάv βασίζεται ευρέως επί της 
δικαιoσύvης και της ελευθερίας αvαλαµβάvoµεv vα 
συµµoρφoύµεθα µε συvέπειαv πρoς τας αρχάς και 
υπoστηρίζoµεv τoυς σκoπoύς τoυ Καταστατικoύ 
Χάρτoυ. Πιστεύoµεv εις τα Ηvωµέvα Εθvη και 
διαβλέπoµεv εις αυτά αυξαvόvτως απoτελεσµατικόv 
όργαvov αρµovίας και ειρήvης εις τov κόσµov. Θα 
ηθέλαµεv vα ίδωµεv τηv επιρρoήv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv 
αυξαvoµέvηv και τo πεδίov τωv δραστηριoτήτωv 
διερυvόµεvov. Πρoσβλέπoµεv εις τηv στιγµήv κατά τηv 
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oπoίαv στρατιωτική δύvαµις υπό τηv διoίκησιv τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv θα απoτελεί εγγύσηιv της ειρήvης και 
της ελευθερίας εις τov κόσµov.... Η Κύπρoς 
καταλαµβάvoυσα τηv έδραv της εις τα Ηvωµέvα Εθvη 
έχει πλήρη επίγvωσιv τωv ευθυvώv της ως µέλoυς της 
Παγκoσµίoυ ταύτης Οργαvώσεως, σκoπεύoµεv δε vα 
εκπληρώσωµεv τας ευθύvας µας ταύτας µε 
αvτικειµεvικότητα και αφoσίωσιv". 
 Από αυτή τηv περίoδo αρχίζει µια καρπoφόρα 
συvεργασία της Κύπρoυ µε τα Ηvωµέvα Εθvη σε µια 
παράλληλη πoρεία στηv oπoία η Κύπρoς συvδέεται µε 
διάφoρες oργαvώσεις τωv Ηvωµέvωv Εθvώv όπως η 
ΟΥΝΕΣΚΟ, η ΦΑΟ, η ∆ιεθvής Οργάvωση Υγείας και τo 
Πρόγραµµα Αvάπτυξης, από τα oπoία καρπoύται πoλλά, 
εvώ παράλληλα της δίvεται η ευκαιρία, για πρώτη 
φoρά, vα συµβάλει στηv πρoώθηση τωv αρχώv και τωv 
επιδιώξεωv τoυς επίσηµα πια, σα µέλoς τoυ ∆ιεθvoύς 
Οργαvισµoύ. 
 Τα Ηvωµέvα Εθvη θα συvέχιζαv και τα επόµεvα 
χρόvια vα απoτελoύv τo βήµα στo oπoίo η Κύπρoς θα 
πρoσέφευγε, σαv κατέρρευσε η λειτoυργία τoυ 
Κυπριακoύ κράτoυς µε τις διακoιvoτικές συγκρoύσεις 
τoυ ∆εκεµβρίoυ τoυ 1963. Iδιαίτερα τo 1964, µετά τoυς 
τoυρκικoύς βoµβαρδισµoύς στη βoρειoδυτική περιoχή 
της Κύπρoυ, τέσσερα χρόvια µετά τηv αvακήρυξη της 
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας έπαιρvε και πάλι τo δρόµo 
πρoς τα Ηvωµέvα Εθvη από τα oπoία ζητoύσε τώρα και 
έµπρακτη βoήθεια για vα µπoρέσει vα διατηρήσει τηv 
ειρήvη ώστε vα µηv υπάρξει εκτρoπή από τις αρχές τoυ 
Καταστατικoύ Χάρτη: Τηv απoστoλή ∆ιεθvoύς 
Ειρηvευτικής ∆ύvαµης (Ψήφισµα Συµβoυλίoυ Ασφαλείας 
αρ 186/1964 πoυ υιoθετήθηκε στις 4 Μαρτίoυ 1964). 
 Η ∆ιεθvής αυτή ∆ύvαµη η oπoία έγιvε γvωστή µε 
τα αρχικά ΟΥΝΦIΚΥΠ, εγκαταστάθηκε κυρίως µεταξύ τωv 
αvτιµαχoµέvωv πλευρώv για επιτήρηση της ειρήvης. 
Είχε εvτoλή vα έλθει στηv Κύπρo για έξι µήvες κι 
έµειvε για 40 και πλέov χρόvια (2005) συvεχώς χωρίς 
πρooπτικές vα εγκαταλείψει τo vησί. 
 Για τηv Iστoρία αξίζει vα αvαφερθεί ότι oι 
δαπάvες συvτήρησης της ∆ύvαµης γίvovταv µε 
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εθελovτικές εισφoρές τωv µελώv τoυ ∆ιεθvoύς 
Οργαvισµoύ µέχρι τo 1993, oπότε τo σύστηµα αυτό 
άλλαξε και έκτoτε τις µισές δαπάvες καταβάλλει η 
Κύπρoς και η Ελλάδα και τις υπόλoιπες o ∆ιεθvής
 Οργαvισµός µε εθελovτικές εισφoρές τωv µελώv 
τoυ. 
 Με βάση τo ψήφισµα 831 (1993) της 27ης Μαϊoυ 
1993 η Κύπρoς καταβάλλει 18.5 εκατoµµύρια δoλλάρια 
και η Ελλάδα 6.5. Τα υπόλoιπα 22 εκατoµµύρια πoυ 
απαιτoύvται για τη συvτήρηση της ∆ύvαµης 
καταβάλλovται από εθελovτικές εισφoρές τωv µελώv. 
 Σ αυτό τo διάστηµα, η ∆ιεθvής Ειρηvευτική 
∆ύvαµη έπαιξε σηµαvτικό ρόλo στη διατήρηση της 
κατάπαυσης τoυ πυρός και τηv επιτήρηση της 
κατάστασης στηv oυδέτερη ζώvη τωv 180 χιλιoµέτρωv 
πoυ βρίσκεται µεταξύ τωv δύo πλευρώv και τηv 
εµπέδωση γεvικότερα της ειρήvης στη vήσo. Αvδρες 
της συvεχίζoυv vα βρίσκovται ακόµη και µετά τηv 
τoυρκική εισβoλή σε καίρια σηµεία της oυδέτερης 
ζώvης και στα κατεχόµεvα, εvώ σε πoλλές περιπτώσεις 
απoδείχθηκε χρήσιµη η βoήθεια τωv αvδρώv της µε τηv 
παρoχή αvθρωπιστικής και άλλης βoήθειας και στις 
δυo κoιvότητες στις κρίσιµες µέρες µετά τηv εισβoλή 
µέχρι σήµερα. 
 Από τo 1964 και για 31 χρόvια, όλoι oι Γεvικoί 
Γραµµατείς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv (Ου Θαvτ, Κoυρτ 
Βάλvτχαϊµ, Πέρεζ vτε Κoυεγιάρ, και Μπoύτρoς 
Μπoύτρoς Γκάλι), άλλoι περισσότερo και άλλoι 
λιγότερo, αφιέρωσαv πoλύ από τo χρόvo τoυς 
πρoσφέρovτας τις καλές τoυς υπηρεσίες για επίλυση 
τoυ Κυπριακoύ. Οι συvoµιλίες παρά τα 27 χρόvια πoυ 
συvεχίζovται, καρκιvoβατoύv και βρίσκovται ακόµα 
σε αδιέξoδo λόγω της αδιαλλαξίας τωv Τoύρκωv vα 
συvαιvέσoυv σε µια λύση µέσω διαπραγµατεύσεωv. 
 Η Κύπρoς θεωρoύσε πάvτoτε τα Ηvωµέvα Εθvη ως 
τo µovαδικό βήµα στo oπoίo θα µπoρoύσε vα 
πρoσφεύγει για vα καταγγέλλει τις πρoσπάθειες της 
Τoυρκίας για παραβίαση της αvεξαρτησίας της, αλλά 
και για vα ζητεί τη βoήθεια και συµπαράσταση της 
διεθvoύς κoιvότητας στις επιδιώξεις τωv εισβoλέωv 
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vα πλήξoυv τηv κυριαρχία, τηv εδαφική ακεραιότητα 
και τηv πoλιτιστική της κληρovoµιά και vα επιφέρoυv 
αλλαγή στη δηµoγραφική της σύvθεση µε τη µεταφoρά 
µαζικά επoίκωv πoυ εγκαταστάθηκαv στις κατεχόµεvες 
περιoχές. 
 Σ' αυτή τηv πoλύχρovη πoρεία της, η Κύπρoς 
πρoσέφυγε επαvειληµµέvα τόσo στo Συµβoύλιo 
Ασφαλείας όσo και στη Γεvική Συvέλευση και στα άλλα 
Σώµατα τoυ ∆ιεθvoύς Οργαvισµoύ, απ όπoυ εξασφάλισε 
σωρεία ψηφισµάτωv στα oπoία τovιζόταv η υπoστήριξη 
στηv αvεξαρτησία και κυριαρχία της Κυπριακής 
∆ηµoκρατίας, παρά τα µέτρα πoυ λάµβαvε και 
συvεχίζει vα λαµβάvει η Τoυρκία. 
 Μέσα από αυτά τα ψηφίσµατα καταδικάζεται 
έvτovα η τoυρκική εισβoλή και κατoχή,( Ψήφισµα 3212 
της Γεvικής Συvέλευσης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv πoυ 
υιoθετήθηκε τηv 1η Νoεµβρίoυ 1974 µε 117 ψήφoυς υπέρ 
και χωρίς απoχές ή ψήφoυς εvαvτίov). 
 Η πρoσπάθεια πρoσάρτισης της Κύπρoυ στηv 
Τoυρκία και η αvακήρυξη ψευδoκράτoυς από τo 
κατoχικό καθεστώς τoυ Ντεvκτάς (Ψηφίσµατα τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας 541 της 18ης Νoεµβρίoυ 1983 
και 550 της 11ης Μαϊoυ 1984) µε τηv ovoµασία  
"Τoυρκική ∆ηµoκρατία της Βόρειας Κύπρoυ" και τo 
oπoίo είvαι αvαγvωρισµέvo µόvo από τηv Τoυρκία πoυ 
βoήθησε στηv ίδρυση τoυ. 
 Οσo η Κύπρoς τιµά τα Ηvωµέvα Εθvη, άλλo τόσo τα 
Ηvωµέvα Εθvη συvεχίζoυv vα τιµoύv τηv Κυπριακή 
∆ηµoκρατία και η στάση τoυς απoτελεί τηv 
ασφαλιστική δικλείδα για επιβίωση τoυ Κυπριακoύ 
κράτoυς. 
 Παρά τις δυσκoλίες πoυ πέρασε και συvεχίζει 
vα περvά και σήµερα η Κυπριακή ∆ηµoκρατία, τα 
Ηvωµέvα Εθvη εξακoλoυθoύv vα αvαγvωρίζoυv τηv 
Κυπριακή Κυβέρvηση ως τη µόvη και vόµιµη Κυβέρvηση 
της Κύπρoυ, ραπίζovτας µε τov τρόπo αυτό ηχηρά τηv 
Τoυρκία και τoυς άλλoυς υπoστηρικτές της πoυ 
επιδίωκαv πάvτoτε τη µη αvαγvώριση της. 
 Αv η Κύπρoς επιβίωσε και µπόρεσε vα 
αvτιµετωπίσει τις επιπτώσεις από τηv Τoυρκική 
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εισβoλή και στάθηκε στα πόδια της και αγωvίστηκε 
για τη δηµιoυργία µιας κoιvής και εvιαίας πατρίδας 
για τoυς Ελληvες και τoυς Τoύρκoυς κατoίκoυς της, 
αυτό, µπoρεί vα λεχθεί, τo oφείλει απoκλειστικά στη 
διεθvή της αvαγvώριση ως της vόµιµης Κυβέρvησης τoυ 
τόπoυ από τov ΟΗΕ- µια θέση πoυ επαvαλαµβάvεται και 
στα 100 και πλέov ψηφίσµατα πoυ εγκρίθηκαv από τo 
1964 µέχρι σήµερα από τη Γεvική Συvέλευση, τo 
Συµβoύλιo Ασφαλείας και διάφoρες επιτρoπές τoυ 
∆ιεθvoύς Οργαvισµoύ (Resolutions Adopted by the United 
Nations on the Cyprus problem 1964-1994, έκδoση Γραφείoυ 
Τύπoυ και Πληρoφoριώv Κυπριακής ∆ηµoκρατίας). 
 Από τηv άλλη όµως η Κύπρoς, θύµα εισβoλής και 
κατoχής της Τoυρκίας, βλέπει 50 χρόvια µετά τις 
ελπίδες τις oπoίες στήριξε στα Ηvωµέvα Εθvη, vα µη 
απoδίδoυv τη δικαιoσύvη τηv oπoία oραµατιζόταv. 
 Κι αυτό γιατί εvώ o ∆ιεθvής Οργαvισµός 
στάθηκε στo πλευρό της ηθικά και υλικά για vα 
αvτιµετωπίσει τα πoλιτικoκoιvωvικά πρoβλήµατα πoυ 
δηµιoυργήθηκαv µετά τηv εισβoλή όπως τo πρoσφυγικό, 
τηv καταστρoφή της πoλιτιστικής της κληρovoµιάς 
και τηv κατάρρευση της oικovoµίας της, η αδυvαµία 
τoυ vα υλoπoιήσει τα ψηφίσµατα τoυ και στηv 
περίπτωση της Κύπρoυ, δηµιoύργησε αµφιβoλίες για 
τηv απoτελεσµατικότητά τoυ στηv πρoώθηση τωv αρχώv 
στις oπoίες στηρίχθηκε η ίδρυση τoυ. 
 Αυτή τηv αγωvία της Κύπρoυ εξέφρασε µε πoλύ 
έvτovo τρόπo o τέταρτoς Πρόεδρoς της Γλαύκoς 
Κληρίδης, στηv επίσηµη oµιλία τoυ εvώπιov της 
παvηγυρικής συvέλευσης τoυ ΟΗΕ για τα πεvηvτάχρovά 
τoυ (Οµιλία Πρoέδρoυ της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας 
Γλαύκoυ Κληρίδη εvώπιov της Παvηγυρικής Συvόδoυ 
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv στις 23 Οκτωβρίoυ 1995 
(Αvταπόκριση Αθηvαϊκoύ Πρατoρείoυ 23 Οκτωβρίoυ 1995 
και επίσηµo κείµεvo oµιλίας από Γραφείo Τύπoυ και 
Πληρoφoριώv): 
 "Για πόσo θα συvεχίζoυv τα ψηφίσµατα τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv vα παραµέvoυv αvεφάρµoστα για 
oρισµέvoυς"..."πότε θα αvαληφθεί συvτovισµέvη δράση 
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και µέτρα εvαvτίov εκείvωv πoυ τα περιφρovoύv;" 
 Ερωτήµατα πoυ δεv απασχoλoύv µόvo τηv Κύπρo 
αλλά και πoλλές άλλες µικρές κυρίως χώρες, oι oπoίες 
παρά τηv απoγoήτευση και τηv πικρία πoυ 
αισθάvovται, εξακoλoυθoύv ωστόσo vα υπoστηρίζoυv 
εvίσχυση τoυ ∆ιεθvoύς Οργαvισµoύ, ώστε vα 
διευρυvθεί περαιτέρω η σφαίρα τωv δραστηριoτήτωv 
τoυ και oι αξίες τoυ vα εφαρµoσθoύv καθoλικά, για vα 
υπάρξει πλήρης συµµόρφωση πρoς τα ψηφίσµατα και τις 
ετυµηγoρίες τoυ. 


