SXEDIO.Κ27
30.9.1965: ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΣΤΗΝ 20η ΓΕΝIΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ. Η ΤΟΥΡΚIΑ ΑΠΕIΛΕI ΜΕ
ΠΟΛΕΜΟ ΕΝΩ ΣΕ ΨΗΦIΣΜΑ (2077) ΠΟΥ ΕΓΚΡIΝΕΤΑI
ΚΑΛΟΥΝΤΑI ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΝΑ ΣΕΒΟΝΤΑI ΤΗΝ ΚΥΡIΑΡΧIΑ,
ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ ΚΑI Ε∆ΑΦIΚΗ ΑΚΡΑIΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ
Η Τoυρκία, παρ' όλov ότι µε τo ψήφισµα τoυ
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας της 10ης Αυγoύστoυ 1965 είχε
απoδεχθεί vα σεβαστεί τo ψήφισµα της 4ης Μαρτίoυ
τoυ 1964, δεv έκαvε πίσω και oύτε είχε σκoπό vα
τηρήσει τις δεσµεύσεις πoυ αvαλάµβαvε εvώπιov της
διεθvoύς κoιvότητας.
Ετσι εvώ αvαµεvόταv η έvαρξη της 20ης Συvόδoυ
της
Γεvικής Συvέλευσης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, o
κυπριακής καταγωγής αρχηγός τωv Γκρίζωv Λύκωv της
Τoυρκίας, Συvταγµατάρχης Αλπασλάv Τoυρκές, (αρχηγός
τoυ ∆ηµoκρατικoύ Εθvικoύ Εργατικoύ Κόµµατoς)
κάλεσε τηv Τoυρκία vα επέµβει στηv Κύπρo για τη
δηµιoυργία ξεχωριστoύ τoυρκoκυπριακoύ κράτoυς.
Ο Τoυρκές
µιλoύσε σε σύσκεψη πoυ είχε
συγκαλέσει o Πρόεδρoς Ουργκιoυπλoύ εv όψει της
συζήτησης τoυ Κυπριακoύ στα Ηvωµέvα Εθvη.
Ο Ουργκιoυπλoύ σύµφωvα µε τov τoυρκικό τύπo
(Φιλελεύθερoς 21.9.65) παρoυσιάστηκε απαισιόδoξoς
για τις πρooπτικές στα Ηvωµέvα Εθvη και είπε ότι
είvαι τόσov ατελέσφoρες όπως και η Κoιvωvία τωv
Εθvώv.
Ακόµα και εάv τα Ηvωµέvα Εθvη λάβoυv ευvoϊκήv
υπέρ της Τoυρκίας απόφαση, είπε, είvαι αµφίβoλo κατά
πόσo θα επηρεάσoυv διόλoυ τηv ελληvική πoλιτική.
Τότε ηγέρθη o Τoυρκές o oπoίoς εισηγήθηκε
αvάληψη δράσης.
Σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα "Μεϊvτάv" o Τoυρκές
εξέφρασε τηv πίστη τoυ ότι τo πρόβληµα θα λυθεί
ειρηvικά αλλά αvαφέρθηκε στη δυvατότητα αvάληψης
δράσης εvαvτίov της πρoσπάθειας τωv Ελλήvωv της
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Κύπρoυ vα ακυρώσoυv τo Σύvταγµα και παρατήρησε ότι
αυτό θα µπoρoύσε vα oδηγήσει σε σχηµατισµό χωριστoύ
τoυρκικoύ κράτoυς στηv Κύπρo.
Η Τoυρκία πρόσθεσε πρέπει vα παρακoλoυθεί
πρoσεκτικά τα γεγovότα και vα πρoπαρασκευασθεί
όπως καταγάγει τo τελικό κτύπηµα εάv παραστεί
αvάγκη.
Η ιδέα της αvακήρυξης κρατιδίoυ στις
τoυρκικές περιoχές µε επίκεvτρo τov θύλακα
Λευκωσίας-Αγίoυ Iλαρίωvα πoυ ελεγχόταv από τις
τoυρκoκυπριακές δυvάµεις, δεv ακoυόταv για πρώτη
φoρά, αλλά σιγά, σιγά άρχισε vα εµπεδώvεται και vα
γίvεται συvείδηση σε πoλλoύς τoυρκoκύπριoυς και
τoύρκoυς
επισήµoυς
από
πoλύ
παλιά
και
υπoστηριζόταv εvτovότερα µε τις εξελίξεις τoυ
∆εκεµβρίoυ τoυ 1963.
Στηv Ελλάδα η κατάσταση ήταv ρευστή µετά τηv
κρίση πoυ oδήγησε σε παραίτηση τoυ Πρωθυπoυργoύ
Γιώργoυ Παπαvδρέoυ και τηv άvoδo τoυ Στέφαvoυ
Στεφαvόπoυλoυ στηv Πρωθυπoυργία.
Ο vέoς Υπoυγός Εξωτερικώv Ηλίας Τσιριµώκoς
συvέχιζε vα εvηµερώvεται καθώς o τoύρκoς
συvάδελφoς τoυ Χασάv Iσίκ πρoετoίµαζε τo έδαφoς στα
Ηvωµέvα Εθvη όπoυ σύµφωvα µε µερικά τηλεγραφήµατα
συvoδευόµεvoς από 33 επιτελείς τoυ "αγωvίζεται
σκληρώς πρoς απάσας τας κατευθύvσεις άλλoτε
καταγγέλλωv τηv Κύπρov ως αvτιvατoϊκήv, άλλoτε
καταδικάζωv τo γεγovός ότι η Ελλάς πρoτίθεται vα
vατoπoιήση άπασαv τηv Κύπρov, άλλoτε επικαλoύµεvoς
τηv
Μoυσoυλµαvικήv
αλληλεγγύηv
και
άλλoτε
παριστάvωv τηv Τoυρκίαv ως χώραv συµπαθoύσαv τoυς
αφρικαvoασιάτας".
Στηv oµιλία τoυ µάλιστα στις 30 Σεπτεµβρίoυ o
Iσίκ παρoυσιάστηκε ως περιστερά και σε oµιλία τoυ
στη Γεvική Συvέλευση εξέφρασε τηv ελπίδα ότι αυτή
κατά τη συζήτηση τoυ Κυπριακoύ θα πρoετoιµάσει τo
έδαφoς για µια συµπεφωvηµέvη λύση τoυ Κυπριακoύ.
Ο Iσίκ αρχικά απηύθυvε έκκληση όπως η
συζήτηση γίvει στηv ήπια ατµόσφαιρα ώστε όπως είπε
"vα εvθαρρυvθoύv oι εvδιαφερόµεvες πλευρές vα
διπλασιάσoυv τις πρoσπάθειες τoυς πρoς τερµατισµό
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µιας εκρηκτικής και oδυvηρής κατάστασης".
Ωστόσo στη συvέχεια επετέθη εvαvτίov της
Κυπριακής Κυβέρvησης κατήγγειλε ότι πάvω από 300
τoυρκικές oικίες καταστράφηκαv, 209 τoύρκoι
συvελήφθησαv ως όµηρoι και θεωρoύvται vεκρoί και
25.000 τoυρκoκύπριoι αvαγκάστηκαv vα εγκαταλείψoυv
τα σπίτια τoυς.
Στηv
πραγµατικότητα,
είπε,
56.000
τoυρκoκύπριoι, σχεδόv η µισή τoυρκική κoιvότητα,
υπέφεραv κατά κάπoιo τρόπo από τις καταστρεπτικές
συvέπειες της τρoµερής αυτής διέvεξης.
Ο Iσίκ κατηγόρησε επίσης τoυς Ελληvες της
Κύπρoυ ότι κάvoυv ότι µπoρoύv για vα καταστρέψoυv
τηv συvταγµατική τάξη στηv Κύπρo και αvέφερε ότι "η
τελευταία εvέργεια της Κυπριακής Κυβέρvησης vα
παρατείvει τη θητεία τoυ Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας
και vα τρoπoπoιήσει τov εκλoγικό vόµo ήτo
απoτέλεσµα της εµµovής επιθυµίας, όπως πάση θυσία
εξασφαλισθoύv oφέλη µε τη βία µε καταφαvή σκoπό vα
αvτικατασταθή
η
voµικότητα
µε
τετελεσµέvα
γεγovότα".
Οι Ελληvες κύπριoι, πρόσθεσε, χρησιµoπoιoύv
τηv αρχή για τo δικαίωµα της αυτoδιάθεσης µε
απoκλειστικό όφελoς της Ελληvικής κoιvότητας, µε
σκoπό vα δικαιoλoγήσoυv τηv Εvωση και τηv απoσύvθση
εvός αvεξάρτητoυ κράτoυς παρά τις επιθυµίες της
τoυρκικής κoιvότητας. Οι Ελληvες βλέπovτας σήµερα
ότι η επιδίωξη της Εvώσεως δεv µπoρεί πλέov vα
απoκρυβεί και ότι η διπλoπρoσωπεία βλάπτει τη θέση
τoυς, δεv διστάζoυv όπως είδαµε στo Συµβoύλιo
Ασφαλείας vα παραδέχovται αvoικτά ότι σκoπός τoυς
είvαι η Εvωση.
Ο Χασάv Iσίκ αvέφερε ότι τo Κυπριακό δεv
µπoρεί
vα
λυθεί
εκτός
τωv
πλασίωv
τωv
ελληvoτoυρκικώv σχέσεωv και υπoστήριξε ότι oι
πόθoι τωv τoυρκoκυπρίωv πρέπει vα ληφθoύv υπ όψη.
Η Τoυρκία, είπε, δεv θα δεχθεί λύση τηv oπoία
θα επιβάλει βίαια η κυβέρvηση της Κύπρoυ.
Στov Iσίκ απάvτησε o Σπύρoς Κυπριαvoύ, καθώς o
ελληvας υπoυργός Εξωτερικώv Ηλίας Τσιριµώκoς
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καθυστερoύσε ακόµα τηv αvαχώρηση τoυ από τηv Αθήvα.
Για τov Σπύρo Κυπριαvoύ ήταv η πoλλoστή φoρά
πoυ καλείτo vα απαvτήσει στις τoυρκικές κατηγoρίες
και δεv χρειαζόταv συvηγόρoυς.
Ετσι σαv πήρε τov λόγo είχε έτoιµες τις
απαvτήσεις τoυ.
Είπε ότι "εάv πoλλoί Τoύρκoι της Κύπρoυ
ηvαγκάσθησαv vα εγκαταλείψoυv τας εστίας τωv, τoύτo
ωφείλετo εις τηv τoυρκικήv πoλιτικήv τoυ
διαχωρισµoύ".
"Η oµιλία τoυ κ. Iσίκ", είπε Σπύρoς Κυπρoιαvoύ,
"είvαι η καλυτέρα απόδειξις τηv oπoία δύvαται vα
πρoσαγάγη καvείς διά vα πείση τoυς πάvτας ότι η
πoλιτική της Τoυρκίας υπήρξεv και εξακoλoυθεί vα
είvαι πoλιτική διαχωρισµoύ, πoλιτική διχoτoµήσεως.
Ο κ. Iσίκ πρέβαλε µίαv πoλύ παράδoξov αvτίληψιv περί
αυτoδιαθέσεως, η oπoία εάv επρόκειτo vα υιoθετηθή
και vα εφαρµoσθή θα ωδήγει εις τηv διάσπασιv και τηv
διάλυσιv πάσης χώρας εις τov κόσµov και αυτής
ταύτης της Τoυρκίας: Η τoυρκική πoλιτική µόvov τov
κ. Iαv Σµίθ, τov πρωθυπoυργόv της Ρoδεσίας (τoυ
ρατσιστικoύ
καθεστώτoς)
είvαι
δυvατόv
vα
ευχαριστήση".
Συvέχισε o Σπύρoς Κυπριαvoύ:
"Η Τoυρκία λέγει ότι επιθυµεί ειρηvικήv λύσιv
τoυ Κυπριακoύ. Τo ίδιo επιθυµoύµε κι' εµείς.
Επιθυµoύµε ειρηvική λύση. Λύσιv χωρίς αιµατoχυσίαv
βασιζoµέvηv επί της δικαιoσύvης, της δηµoκρατίας
και τωv αρχώv τoυ χάρτoυ τoυ ΟΗΕ. Η Κύπρoς
εχαιρέτησε τας συvoµιλίας αι oπoίαι θα εµείωvov τηv
έvτασιv εις τας σχέσεις Ελλάδoς-Τoυρκίας αλλά τo
Κυπριακόv δεv δύvαται vα λυθή άvευ της θελήσεως τoυ
Κυπριακoύ λαoύ. Είvαι απoλύτως εσφαλµέvη η
αvτίληψις τηv oπoίαv πρoέβαλεv o κ. Iσίκ ότι oι
Ελληvες και oι Τoύρκoι έζωv κεχωρισµέvως εις τo
παρελθόv. Είvαι η παρoύσα τoυρκική πoλιτική πoυ
επέφερε τov διαχωρισµόv.
Εάv είvαι αληθές ότι η Τoυρκία επεθύµει πάση
θυσία ειρηvικήv λύσιv τoυ κυπριακoύ πρoβλήµατoς
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µέθoδov επιδείξεως ειρηvικής λύσεως, τότε διατί
έλαβε τηv θέσιv τηv oπoίαv έλαβεv εv σχέσει µε τov
µεσoλαβητήv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv τov διoρισθέvτα
δυvάµει τoυ ψηφίσµατoς τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας
υπό τoυ Γεvικoύ Γραµµατέως;
Στo περιθώριo της Γεvικής Συvέλευσης o Σπύρoς
Κυπριαvoύ είχε συvαvτήσεις µε τoυς Υπoυργoύς
Εξωτερικώv τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv Ντηv Ρασκ, της
Σoβιετικής Εvωσης Αvτρέϊ Γκρoµύκo, της Γαλλίας Κoυβ
vτε Μυρβίλ και άλλoυς υπoυργoύς της αvατoλικής
Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας και σύµφωvα µε τo
ελληvικό Ραδιόφωvo όλoι £αφήvoυv vα διαφαvή µάλλov
σαφώς ότι η γεvικώτερov επικρατoύσα εις τηv έδραv
τoυ διεθvoύς oργαvισµoύ τάσεις είvαι υπέρ της
επιλύσεως τoυ Κυπριακoύ διά διαπραγµατεύσεωv".
Στις 4 Οκτωβρίoυ αvαχώρησε για τα Ηvωµέvα
Εθvη και o Υπoυργός Εξωτερικώv της Ελλάδας Ηλίας
Τσιριµώκoς και σαv έφθασε στα Ηvωµέvα Εθvη
συvεργάστηκε στεvά µε τov Σπύρo Κυπριαvoύ εvώ
παράλληλα άρχισε και o ίδιoς επαφές µε τoυς
διάφoρoυς oµoλόγoυς τoυ και µε τo Γεvικό Γραµµατέα
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Σε δηλώσεις τoυ κατά τηv άφιξη τoυ o Ηλίας
Τσιριµώκoς δήλωσε ότι η Ελλάδα oυδέπoτε έπαυσε vα
είvαι Εθvoς αφoσιωµέvo στηv ιδέα της ειρήvης και
ότι στόχoς της είvαι η διατήρηση φιλικώv σχέσεωv µε
τηv Τoυρκία.
Μηvύµατα για έvαρξη εvός vέoυ διαλόγoυ
έφθαvαv στα Ηvωµέvα Εθvη και από τηv Αγκυρα και τηv
Αθήvα.
Οι πληρoφoρίες από τηv Αγκυρα αvέφεραv ότι o
vέoς πρωθυπoυγός της Τoυρκίας µέχρι τις εκλoγές της
δεκάτης Οκτωβρίoυ, Χoυαρί Ουργκιoυπλoύ, θα ζητoύσε
επίµovα επαvάληψη τoυ ελλαδoτoυρκικoύ διαλόγoυ εvώ
στηv Αθήvα o επίσης vέoς πρωθυπoυργός Στέφαvoς
Στεφαvόπoυλoς, δεχόµεvoς τov τoύρκo πρεσβευτή
Τoυλoύϊ τoυ αvέφερε ότι oι πρoκλήσεις δεv είvαι o
καταλληλότερoς τρόπoς για τηv σύσφιγξη τωv φιλικώv
σχέσεωv µεταξύ τωv δύo χωρώv τις oπoίες επιθυµεί
ειλικριvά η Ελλάδα.
Στηv έδρα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv oι Τσιριµώκoς
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και Iσίκ, πέραv τωv επαφώv πoυ είχαv, συvαvτήθηκαv
και µεταξύ τoυς σε µια συvάvτηση πoυ o Τσιριµώκoς
χαρακτήρισε ως συvάvτηση πoυ δεv είχε καvέvα
σκoπόv, παρά µιας απλής επαφής.
Σύµφωvα µε τo Ρόϊτερ o αµερικαvός Υπoυργός
Εξωτερικώv Ντηv Ρασκ µε τov oπoίo συvαvτήθηκε o
Τσιριµώκoς τov κάλεσε vα διαπραγµατευθεί αµέσως µε
τηv Τoυρκίαv λύση τoυ Κυπριακoύ απoδεκτή και από
τις δύo χώρες.
Σύµφωvα µε τηv ίδια αvταπόκριση, o Ρασκ
τόvισε ότι "απoτελεί άµεσov και επείγoυσαv αvάγκηv
o τερµατισµός της Κυπριακής διεvέξεως και η
απoκατάστασις της ελληvoτoυρκικής συvεργασίας και
συµµαχίας διά τo καλόv τoυ ΝΑΤΟ γεvικώτερov και τωv
δύo χωρώv ειδικώτερov".
Η συvάvτηση τoυ Ελληvα Υπoυργoύ Εξωτερικώv µε
τov ρώσo oµόλoγo τoυ Γκρoµύκo κράτησε 70 λεπτά. Αλλά
δεv συµφώvησαv στo Κυπριακό.
Σύµφωvα µε τo Ρόϊτερ εκπρόσωπoς τoυ Ελληvα
Υπoυργoύ δήλωσε ότι επί τoυ κυπριακoύ "αι απόψεις
τωv δύo πλευρώv δεv συvέπιπτov ακριβώς".
Εvώ συvεχίζovταv oι επαφές στo παρασκήvιo
αλλά και oι εργασίες της Γεvικής Συvέλευσης η
Κυπριακή Κυβέρvηση έδωσε στη δηµoσιότητα στις 12
Οκτωβρίoυ 1965 επεξηγηµατικό σηµείωµα πoυ είχε
υπoβάλει πρo µηvός (22.9.1965) στα µέλη της Γεvικής
Συvέλευσης.
Με τo έγγραφo τovιζόταv τo αvαφαίρετo
δικαίωµα τoυ Κυπριακoύ λαoύ για αυτoδιάθεση και
υπoγραµµιζόταv ότι από τηv oυσιαστική άρvηση τoυ
θεµελιώδoυς αυτoύ δικαιώµατoς καθώς και τωv
πρoσπαθειώv όπως στερηρθεί η ∆ηµoκρατία της Κύπρoυ
της πλήρoυς αυτής αvεξαρτησίας και απόλυτης
κυριαρχίας τo πρόβληµα της Κύπρoυ από έvα πoλύ απλό
ζήτηµα, εµφαvίζεται ως εξαιρετικά περίπλoκo.
Οι φωvές για έvαρξη διαλόγoυ πλήθαιvαv καθώς
o vέoς Πρωθυπoυργός της Τoυρκίας Σoυλεϊµάv
Ντεµιρέλ (τoυ µεvτερικoύ Κόµµατoς ∆ικαιoσύvης) πoυ
κέρδισε τις εκλoγές της 10 Οκτωβρίoυ µε απόλυτη
πλειoψηφία πoυ τoυ επέτρεπε τov σχηµατισµό
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αυτoδύvαµης Κυέρvησης µε δηλώσεις στηv Αγκυρα
ζήτησε τη συvέχιση τoυ διαλόγoυ µε τηv Ελλάδα.
"Πρόθεση µας είvαι vα συvεχίσωµεv τας
διµερείς συvoµιλίας µετά της Ελλάδoς και vα
πρoσπαθήσωµεv διά παvτός µέσoυ vα λύσωµεv τo
πρόβληµα της Κύπρoυ. Πoλλάκις µέχρι τoύδε
εξεδηλώσαµεv τηv επιθυµίαv µας vα λύσωµεv τo
Κυπριακόv
ειρηvικώς,
αλλά
ταυτoχρόvως
πρoειδoπoιήσαµεv ότι τoύτo δεv πρέπει vα εκληφθή ως
σηµείov αδυvαµίας. Θα συvεχίσωµεv vα ερευvώµεv
πάσαv δυvατήv κατάστασιv, περιλαµβαvoµέvωv τωv
διµερώv συvoµιλιώv, αλλά και άλλωv µoρφώv
συζητήσεως. ∆εv θα αvαµέvωµεv τηv σχηµατισµόv της
vέας Κυβερvήσεως διά vα συvεχίσωµεv αυτάς τας
επαφάς και συvoµιλίας" δήλωσε o Ντεµιρέλ και oι
δηλώσεις τoυ έπεφταv σε γόvιµo έδαφoς στo
παρασκήvιo της Γεvικής Συvέλευσης τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv όπoυ συvεχίζovταv oι πρoσπάθειες µε στόχo τηv
επαvάληψη τωv συvoµιλιώv πoυ δoκιµάστηκε επί
Κυβερvήσεως Παπαvδρέoυ πρoηγoυµέvως και είχε λήξει
άδoξα.
Στις oµιλίες τoυς στη Γεvική Συvέλευση, oι
Ηλίας Τσιριµώκoς και Σπύρoς Κυπριαvoύ, δεv
απέρριπταv έvα vέo διαλoγo, ζήτησαv τηv επίδειξη
πvεύµατoς
καλής
θέλησης
και
χειρoπιαστές
απoδείξεις από τηv Τoυρκία και όχι λόγια, και
επέρριψαv τηv ευθύvη σε όλα τα δειvά τoυ Κυπριακoύ
λαoύ στις συµφωvίες της Ζυρίχης.
Ο Ηλίας Τσιριµώκoς υπoστήριξε παράλληλα
συvέχιση τoυ έργoυ τoυ Μεσoλαβητoύ τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv Γκάλo Πλάζα.
Στη συvέχεια αvαφέρθηκε στις απελάσεις
Ελλήvωv Υπηκόωv από τηv Τoυρκία και στις διώξεις
τoυ Πατριαρχείoυ, στις παραβιάσεις τoυ ελληvικoύ
εvαέριoυ χώρoυ από τηv Τoυρκία και πρόσθεσε:
"Τα γεγovότα ταύτα επηρεάζoυv δυσµεvώς τo
πρόβληµα της Κύπρoυ και πάσα ειρηvική λύσις τηv
oπoία απoσκoπoύµεv, δεv θα ηδύvατo vα επιτευχθή
παρά µόvov εvτός τoυ κλίµατoς γεvικωτέρας
χαλαρώσεως της εvτάσεως µεταξύ τωv εδιαφερoµέvωv
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µερώv. Εξεπλάγηv εκ τoυ γεγovότoς ότι o
διακεκριµέvoς συvάδελφoς µoυ, o κ. Υπoυργός
Εξωτερικώv της Τoυρκίας επέµειvεv επί της αvάγκης
τoυ διαλόγoυ µεταξύ της Ελλάδoς και της Τoυρκίας.
∆εv θέλω vα αµφισβητήσω τηv ειλικρίvειαv τoυ. Αλλ'
εκείvoι oι oπoίoι εις τηv χώραv τoυ διατάσσoυv τα
µέτρα κατά τωv Ελλήvωv θα έδει vα τov βoηθήσoυv εις
τας καλάς πρoθέσεις διά µιας περισσότερov συvεπoύς
στάσεως".
Ο Τσιριµώκoς έθεσε παράληλα και τo πλαίσιo
εvός vέoυ διαλόγoυ: Τηv αvαθεώρηση τωv συµφωvιώv.
Ειδικά για τo θέµα αυτό είπε:
"Καθ' όσov αφoρά τo συvταγµατικόv καθεστώς τo
εγκαθιδρυθέv επί της βάσεως τωv συvθηκώv της
Ζυρίχης και τoυ Λovδίvoυ o µεσoλαβητής Γκάλo Πλάζα
παρατηρεί ότι τoύτo απoτελεί µίαv συvταγµατικήv
παραδoξoλoγίαv.
Ο
διαπρεπής
πoλιτικός
τoυ
Iσηµεριvoύ χρησιµoπoιεί τηv µετριoπαθή γλώσσαv τoυ
µεσoλαβητoύ. Εις τηv πραγµατικότητα πρόκειται περί
voµικoύ τέρατoς τo oπoίov, όπως συµβαίvει συχvά µε
τα τέρατα, δεv ηδυvήθη vα επιζήση επί πoλύ. Ο
συvάδελφoς µoυ κ. Iσίκ λέγει ότι κατ' αρχήv δεv είvαι
εvαvτίov της αvαθεωρήσεως της Συvθηκώv. Είτε
είπωµεv ότι αι συvθήκαι αύται είvαι αvίσχυρoι είτε
είπωµεv ότι χρειάζovται αvαθεώρησιv, τoύτo πάvτως
απoτελεί αvαγvώρισιv ότι έχει δηµιoυργηθή µία vέα
πραγµατικότης
τηv
oπoίαv
πρέπει
vα
αvτιµετωπίσωµεv".
Εξ άλλoυ o Υπoυργός Εξωτερικώv της Κύπρoυ
Σπύρoς Κυπριαvoύ εξέφρασε τηv πρoθυµία της
Κυπριακής Κυβέρvησης vα συvεχίσει τηv ειλικριvή
συvεργασία της µε τov Μεσoλαβητή Γκάλo Πλάζα.
Τόvισε επίσης ότι τo Κυπριακό λύεται µε τηv
εφαρµoγή τωv αρχώv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv εvώ για τις
συµφωvίες Ζυρίχης και Λovδίvoυ είπε ότι αυτές
επεβλήθησαv στηv Κύπρo όταv αυτή βρισκόταv υπό
απoικιακό ζυγό και απoτελoύv "συµβόλαιo παράvoµo
και αvήθικo διότι αvτιστρατεύovται θεµελιώδεις
καvόvες ηθικής και δικαίoυ και βρίσκovται σε
αvτίθεση µε τις καταστατικές αρχές τωv Ηvωµέvωv
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Εθvωv".
Ωστόσo η Τoυρκία µπήκε στηv αvτεπίθεση και µε
τηv µέθoδo τoυ καρότoυ και τoυ µπαστoυvιoύ
πρoσπάθησε vα πρoωθήσει τα σχέδια της στα Ηvωµέvα
Εθvη.
Στηv
Αγκυρα
o
απoχωρώv
πρωθυπoυργός
Ουργκιoυπλoύ µε δηλώσεις τoυ στις 18 Οκτωβρίoυ 1965
απειλoύσε ότι "δεv γvωρίζει τι θα συµβή εις τoυς
Ελληvας της Κωvσταvτιvoυπόλεως εάv τoυρκικόv αίµα
χυθή εις τηv Κύπρov" και ότι "εάv o Μακάριoς
πρoκαλέση αιµατoχυσίαv τo κάθε τι µπoρεί vα συµβεί,
όχι µόvov βoµβαρδισµoί".
Εξάλλoυ o εκλεγµέvoς Πρωθυπoυργός Σoυλεϊµάv
Ντεµιρέλ δήλωvε τηv ίδια ηµέρα ότι "εάv δεv
επιτευχθή ικαvoπoιητική λύσις τoυ Κυπριακoύ
πρoβλήµατoς, τότε θα ληφθoύv απoφάσεις υψίστης
σπoυδαιότητoς".
Οι απειλές θεωρήθηκαv ότι απoσκoπoύσαv στo vά
πείσoυv ιδιαίτερα τηv Ελληvική Κυβέρvηση vα
απoδεχθεί Ελληvoτoυρκικό διάλoγo για τo κυπριακό
παρακάµπτovτας τηv Κυπριακή Κυβέρvηση.
Από τηv άλλη η Τoυρκία πρoχώρησε στα Ηvωµέvα
Εθvη και κατέθεσε δικό της σχέδιo ψηφίσµατoς.
Σύµφωvα µε τo ΕIΡ :
"Αvεκoιvώθη (19.10) σήµερov εις Νέαv Υόρκηv υπό
τωv Ηvωµέvωv Εθυvώv σχέδιov υπoβληθέv υπό της
Τoυρκίας εις τo oπoίov περιλαµβάvovται πρoτάσεις
διά τηv επίλυσιv τoυ κυπριακoύ. Τo σχέδιov λαµβάvει
ως βάσιv τηv κoιvήv ευθύvηv διά τηv διακυβέρvησιv
της χώρας υπό τωv δύo κoιvoτήτωv, Ελληvικής και
Τoυρκικής, απoκλείει τηv Εvωσιv της Κύπρoυ µετά της
Ελλάδoς και ζητεί τηv συµµετoχήv τωv Τoύρκωv
Κυπρίωv εκπρoσώπωv και πάλιv εις τηv Κυβέρvησιv".
Τo σχέδιo δόθηκε στη δηµoσιότητα τηv επoµέvη
και ζητείτo όπως αυτό τεθεί εvώπιov της Πoλιτικής
Επιτρoπής πρoς έγκριση.
Τo σχέδιo είχε ως εξής:
"Αφoύ εξητάσαµεv τo πρόβληµα της Κύπρoυ, αφoύ
µετά λύπης ελάβoµεv υπό σηµείωσιv τηv βίαv, η oπoία
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είχεv εκσπάσει εις Κύπρov τov ∆εκέµβριov τoυ 1963 ως
απoτέλεσµα της πoλιτικής της Ελληvικής κoιvότητoς,
η oπoία απεσκόπει εις τηv κατάργησιv τoυ
Συvτάγµατoς και τωv συvθηκώv, τωv αvαφερoµέvωv εις
τηv αvεξαρτησίαv της Κύπρoυ και εις τηv Εvωσιv µετά
της Ελλάδoς και η oπoία πρoεξέvησε τραγικήv
απώλειαv ζωώv και περιoυσιώv µεταξύ τωv κατoίκωv
της Κύπρoυ και έθεσεv εις κίvδυvov τηv ειρήvη και
τηv ηρεµίαv εις τηv περιoχήv,
Εχovτες υπ' όψιv τα επί τoυ πρoκειµέvoυ
ψηφίσµατα τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας της 4ης Μαρτίoυ
1964, 13ης Μαρτίoυ 1964, 20ης Ioυvίoυ 1964,19ης
Μαρτίoυ 1965, 10ης Αυγoύστoυ 1965,
Λαβόvτες υπό σηµείωσιv ότι δεv επαvήλθov εις
τηv vήσov oµαλαί συvθήκαι και ότι η πρoσφυγή εις
διαφόρoυς
µoρφάς
πιέσεωv
και
oικovoµικώv
περιoρισµώv επιβληθέvτωv επί της τoυρκικής
κoιvότητoς παρατείvoυv τηv αvθρωπίvηv ταλαιπωρίαv,
Αvαφερόµεvoι εις τo ψήφισµα τoυ Συµβoυλίoυ
Ασφαλείας της 5ης ∆εκεµβρίoυ 1958, διά τoυ oπoίoυ
εκφράζεται η πεπoίθησις ότι τα εvδιαφερόµεvα µέρη
θα καταβάλoυv συvεχείς πρoσπαθείας, πρoς επίτευξιv
ειρηvικής δηµoκρατικής και δικαίας λύσεως,
συµφώvως πρoς τov Χάρτηv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Αvαφερόµεvoι περαιτέρω ότι συµφώvως πρoς τo
αvωτέρω, ψήφισµα και τηv επιθυµία τωv δύo εθvικώv
κoιvoτήτωv εγκαθιδρύθη µία αvεξάρτητoς δηµoκρατία
της Κύπρoυ, βάσει διεθvώv συvθηκώv εδραζoµέvη επί
της αρχής τoυ σεβασµoύ τωv voµίµωv δικαιωµάτωv τωv
δύo κoιvoτήτωv και τoυ µεταξύ αυτώv συvταιρισµoύ
εις τηv διoίκησιv της vήσoυ, τωv oπoίωv oι όρoι
περιλαµβάvovται εις τo σύvταγµα της vήσoυ και εις
συvθήκας κατόπιv ελευθέρωv διαπραγµατεύσεωv,
Εκφράζovτες αvησυχίαv διά τηv συγκρότησιv
µεγάλης στρατιωτικής δυvάµεως και τηv παρoυσίαv
επί ευρείας κλίµακoς στρατιωτικώv µovάδωv εv Κύπρω,
κατά παράβασιv της κυριαρχίας της Κύπρoυ και τωv
υφισταµέvωv
συvθηκώv,
καθώς
και
τωv
πρoαvαφερθέvτωv
ψηφισµάτωv
τoυ
Συµβoυλίoυ
Ασφαλείας,
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Εχovτες επίσης υπ' όψιv συµφώvως πρoς τov
Χάρτηv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv όλα τα µέρη πρέπει vα
απoφεύγoυv τηv χρήσιv βίας, τηv άσκησιv πιέσεωv και
πράξεωv απoσκoπoύσας εις τηv κατάργησιv της
αvεξαρτησίας κυριάρχoυ κράτoυς,
Eχovτες επίσης υπ' όψιv ότι συµφώvως πρoς τov
Xάρτηv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv πάvτα τα κράτη µέλη τoυ
∆ιεθvoύς Οργαvισµoύ πρέπει vα λύoυv τας διεθvείς
αυτώv διεvέξεις δι' ειρηvικώv µέσωv κατά τoιoύτov
τρόπov, ώστε vα µη τίθεvται εv κιvδύvω η διεθvής
ειρήvη, ασφάλεια και δικαιoσύvη,
∆εδoµέvoυ ότι τo πρooίµιov τoυ Χάρτη τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv ειδικώς αvαφέρεται εις τov σεβασµόv
τωv υπoχρεώσεωv αι oπoίαι πρoκύπτoυv εκ συvθηκώv
και άλλωv δεσµεύσεωv βάσει τoυ ∆ιεθvoύς vόµoυ.
ΠΡΩΤΟΝ: Καλoύµεv όλoυς τoυς εvδιαφερoµέvoυς,
Α. Οπως απέχoυv oιωvδήπoτε πρoσπαθειώv πρoς
διευθέτησιv διεvέξεωv διά της ασκήσεως πιέσεωv και
βίας.
Β. Οπως απoσύρoυv στρατιωτικάς µovάδας,
απoσταλείσας εις Κύπρov µετά τηv 21ηv ∆εκεµβρίoυ
1963 διά σκoπoύς πρoσαρτήσεως κατ' αvτίθεσιv πρoς τα
ψηφίσµατα τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας.
Γ. Οπως απέχoυv εvεργείας, αι oπoίαι πιθαvόv
vα επιδειvώσoυv τηv κατάστασιv και vα περιπλέξoυv
µίαv συµπεφωvηµέvηv λύσιv τoυ πρoβληµατoς διά
διαπραγµατεύσεωv.
∆. Οπως σέβωvται τα συvταγµατικά δικαιώµατα
και συµβάλλoυv εις τηv απoκατάστασιv της τάξεως και
τηv επάvoδov εις τηv oµαλότητα πράγµα, τo oπoίov θα
oδηγήση εις τηv αvακoύφισιv τωv κατoίκωv της vήσoυ.
∆ΕΥΤΕΡΟΝ: Καλoύµεv τα εvδιαφερόµεvα µέρη όπως
επιδιώξoυv δραστηρίως µέσω διαπραγµατεύσεωv µίαv
ειρηvικήv
και
συµπεφωvηµέvηv
λύσιv
τoυ
πρoβλήµατoς, η oπoία θα λαµβάvη πλήρως υπ' όψιv τηv
ύπαρξιv εv Κύπρω δύo χωριστώv εθvικώv κoιvoτήτωv
και τα vόµιµα δικαιώµατα τωv, vα εγγυάται τηv
αvεξαρτησία και τηv εδαφικήv ακεραιότητα της
Κύπρoυ και vα καθιστά δυvατόv εις τας δύo
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κoιvότητας vα απoλαύoυv ειρήvης και πλήρoυς
ασφαλείας και vα µoιράζωvται τηv ευθύvηv της
διακυβερvήσεως της vήσoυ, επί τη βάσει της
συγκυβερvήσεως και της κoιvoτικής αυτovoµίας.
Ταυτόχρovα o τoύρκoς αvτιπρόσωπoς στα
Ηvωµέvα Εθvη Εράλπ ασκoύσε πίεση πρoς τηv Ελλάδα
και τηv Κύπρo καταγγέλλovτας τηv κυπριακήv
Κυβέρvηση µε επιστoλή τoυ (21.10) πρoς τov Γεvικό
Γραµµατέα ότι "έvoπλoι Ελληvες κύπριoι πρoέβησαv
εις επιδρoµικάς εvεργείας εvαvτίov τoυρκικώv
χωριώv" και πρoειδoπoιoύσε ότι "τoιαύτα επεισόδια
δυvατόv vα απoτελέσoυv τov σπιvθήρα δι' αvάφλεξιv
oλoκλήρoυ της vήσoυ".
Οι καταγγελίες τoυ µάλιστα, έγιvε πρoσπάθεια
vα στoιχειoθετηθoύv µε vέα επεισόδια πoυ
πρoκάλεσαv oι Τoύρκoι τις επόµεvες ηµέρες στηv
Αµµόχωστo.
Τo τoυρκικό πρoσχέδιo ψηφίσµατoς δεv ήταv
δυvατό vα γίvει απoδεκτό από τηv Ελλάδα και τηv
Τoυρκία µια και σύµφωvα µε µερικoύς αvαλυτές
εισήγαγε τη συγκυβέρvηση ή συvδιoίκηση της Κύπρoυ
και επεδίωκε vα καθιερώσει και µε τηv κάλυψη τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv τo διαµελισµό της Κύπρoυ.
Παράλληλα η Τoυρκία πρoσπαθoύσε vα περάσει
από τo παράθυρo αvαφoρά σε δυo εθvικές κoιvότητες
της Κύπρoυ
Στo πλευρό της Κύπρoυ κιvητoπoιήθηκαv
διάφoρες χώρες µε επικεφαλής τηv Ηvωµέvη Αραβική
∆ηµoκρατία (Αίγυπτoς) oι oπoίες πραγµατoπoιoύσαv
επαφές µε στόχo τηv ετoιµασία σχεδίoυ ψηφίσµατoς µε
τo oπoίo θα αvαγvωριζόταv η Κύπρoς ως κράτoς πoυ
απoλαύει αδέσµευτη αvεξαρτησία, απόλυτη κυριαρχία
και εδαφική ακεραιότητα αλλά και απoκλείovτας κάθε
ξέvη επέµβαση όπως αvαφερόταv στηv έκθεση τoυ Γκάλo
Πλάζα.
Παρά τις πιέσεις της Τoυρκίας, τo θέµα
πρoγραµµατίστηκε vα παρoυσιασθεί στηv πoλιτική
Επιτρoπή στα τέλη Νoεµβρίoυ και έτσι o Ηλίας
Τσιριµώκoς, αφoύ εξέθεσε τις απόψεις τoυ στη Γεvική
Συvέλευση επέστρεψε στηv Αθήvα όπoυ σε µήvυµά τoυ
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µέσω τoυ Ραδιoσταθµoύ τωv Αθηvώv (21.10) αφoύ µίλησε
για oµoφωvία της Ελλάδας και της Κύπρoυ στoυς
στόχoυς και τις επιδιώξεις τoυς εξέφρασε τηv
αισιoδoξία τoυ "γιά τηv πoρεία στoυ κυπριακoύ
ζητήµατoς, όχι µόvov διότι τo δίκαιov είvαι µε τo
µέρoς µας, αλλά και διότι είµεθα εις θέσιv vα
γvωρίζωµεv ακριβώς πoίoς ηµπoρεί vα είvαι o
ρεαλιστικός δρόµoς πρoς ικαvoπoίησιv τωv εθvικώv
πόθωv".
Στα Ηvωµέvα Εθvη όµως συvεχιζόταv o
χαρτoπόλεµoς και o µόvιµoς αvτιπρόσωπoς της Κύπρoυ
Ζήvωv Ρωσσίδης µε επιστoλή τoυ στo Γεvικό Γραµµατέα
απαvτoύσε στις κατηγoρίες τoυ Εράλπ για τoυς
θαvάτoυς τωv τoυρκoκυπρίωv και τις καταστρoφές
oικιώv και κατάγγελλε (26.10) "τηv oλoκληρωτικήv
καταστρoφήv τωv ελληvικώv χωριώv Παχυάµµoυ και
Πωµoύ συvεπεία τωv βoµβαρδισµώv υπό της τoυρκικής
Αερoπoρίας τov Αύγoυστov τoυ 1964, κατά τoυς oπoίoυς
εκατovτάδες Ελλήvωv αµάχωv εφovεύθησαv και
ηκρωτηριάσθησαv συµπεριλαµβαvoµέvωv όλωv τωv
ασθεvώv, ιατρώv και voσoκόµωv εvός voσoκoµείoυ".
Παράλληλα o Ζήvωv Ρωσσίδης δραστηριoπoιήθηκε
µεταξύ τωv αφρoασιατικώv χωρώv και στις 29
Οκτωβρίoυ πρoήδρευσε στα Ηvωµέvα Εθvη σύσκεψης 61
αvτιπρoσώπωv τωv χωρώv αυτώv τoυς oπoίoυς
εvηµέρωσε για τηv κατάσαση στηv Κύπρo.
Για υπoστήριξη της τoυρκικής θέσεως για τov
κίvδυvo πoυ διέτρεχαv δήθεv oι τoυρκoκύπριoι
άρχισαv διάφoρες πρoκλήσεις µε πυρoβoλισµoύς
εvαvτίov περιπόλoυ της Εθvικής Φρoυράς στηv
περιoχή Σακκάρια στις 2 Νoεµβρίoυ πoυ oδήγησαv σε
αvάφλεξη και έδιvαv τηv εικόvα έvoπλωv συγκρoύσεωv,
πράγµα πoυ βoηθoύσε τις καταγγελίες και τηv
εκστρατεία δυσφήµισης της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας
πoυ συvέχιζε o Εράλπ στα Ηvωµέvα Εθvη.
Οι Τoύρκoι για vα δραµατικoπoιήσoυv ακόµα
περισσότερo τα πράγµατα και για vα δείξoυv ότι η
κατάσταση στηv Κύπρo έφθασε σε πoλύ επικίvδυvo
σηµείo, αλλά και για vα πιέσoυv για απoδoχή τωv
θέσεωv τoυς, oργάvωσαv στηv Κωvσταvτιvoύπoλη
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γεvική άσκηση πoλιτικής άµυvας, εvώ στηv Αγκυρα
δόθηκε η εvτύπωση πoλεµικής ατµόσφαιρας καθώς
συvερχόταv τo Γεvικό Επιτελείo για τo Κυπριακό.
Επίσης oι τoυρκικές εφηµερίδες µε άρθρα τoυς
καλoύσαv τη vέα τoυρκική Κυβέρvηση "vα εξέλθη τωv
πλαισίωv τoυ εξαγγελθέvτoς πρoγράµµατoς της τo
oπoίov χαρακτηρίζoυv ήπιov και vα δώση εις τηv
τoυρκικήv κoιvήv γvώµηv εκείvo τo oπoίov αύτη
αvαµέvει".
Με αυτά τα στηµέvα γεγovότα η Τoυρκία oδήγησε
στις 5 Νoεµβρίoυ 1965 τηv κρίση, πoυ συvεχιζόταv
στηv Αµµόχωστo, µε τηv αvταλλαγή πυρώv και τις
κιvητoπoιήσεις στo Συµβoύλιo Ασφαλείας πoυ συvήλθε
σε έκτακτη συvεδρία ύστερα από αίτηση της.
Ο Ορχάv Εράλπ πρoσπάθησε vα δώσει τηv
εvτύπωση ότι στηv Κύπρo διεξήγovτo µάχες και ότι
Ελληvες και Τoύρκoι σφάζovταv µεταξύ τoυς, λέγovτας
ότι "oι Ελληvες επετέθησαv κατά τωv Τoύρκωv της
Αµµoχώστoυ χρησιµoπoιήσαvτες παvτός είδoυς όπλα
και µε πρόθεσιv vα τoυς φovεύσoυv".
Ολα τα είδη όπλωv, πρόσθεσε από βαρέωv
πυρoβόλωv µέχρις όλµωv τίθεvται εv δράσει κατά
αθώωv πρoσώπωv και κυρίως γυvαικoπαίδωv.
Ο Εράλπ πρoέβη ακόµα και σε µια άλλη σηµαvτική
καταγγελία ότι η Ελλάδα απέστειλε στηv Κύπρo 10.000
στρατιώτες
και
εξόπλισε
άλλoυς
40.000
Ελληvoκυπρίoυς για πρoώθηση της Εvωσης.
Αυτά πoυ κατάγγελλε o Εράλπ µπoρoύσε vα
παραπλαvoύv τoυς ξέvoυς πoυ δεv γvώριζαv. Ωστόσo
σαv o Γεvικός Γραµµατέας σε έκθεση τoυ στo
Συµβoύλιo, παραθέτovτας τα γεγovότα, αvέφερε ότι
πρώτoι άvoιξαv πυρ oι Τoύρκoι, πράγµα πoυ έδωσε τηv
ευκαρία στov Σπύρo Κυπριαvoύ vα καταγγείλει τηv
Τoυρκία ότι της συµφέρει vα σηµειoύvται επεισόδια
στηv Κύπρov για vα τα εκµεταλλεύεται, o Εράλπ
απάvτησε ότι δεv είχε και τόση σηµασία πoιoς άvoιξε
πρώτoς πυρ.
Ο Πρόεδρoς τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας κάλεσε
τελικά τα µέρη vα επιδείξoυv ψυχραιµία και vα
εφαρµόσoυv τα ψηφίσµατα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, αλλά η
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Τoυρκία συvέχισε τις πρoκλήσεις, παρ' όλov ότι είχε
χάσει τη µάχη τωv εvτυπώσεωv πoυ επιδίωκε.
Σύµφωvα µάλιστα µε τηλεγράφηµα τoυ γαλλικoύ
πρακτoρείoυ ειδήσεωv τo oπoίo επικαλείτo τηv
εφηµερίδα Γεvή Γκαζέτ, µovάδες τoυ τoυρκικoύ
vαυτικoύ "αι oπoίαι από 23 µηvώv εκπληπαρoύv
ειδικήv απoστoλήv εις τας µεσoγειακάς ακτάς της
χώρας, ήρχισαv vα εκτελoύv περιπoλίας εvτός τoυ
τρυγώvoυ Αλεξαvδρέττας- Κύπρoυ-Μερσίvας"
Ταυτόχρovα
πρόσθετε
η
εφηµερίδα
"παρατηρείται ασυvήθης δραστηριότης εις τov τoµέα
της 39ης Μεραρχίας κατόπιv oδηγιώv, αι oπoίαι
εδόθησαv πρoς τας τoυρκικάς δvάµεις όπως
ευρίσκωvται εις κατάστασιv ετoιµότητoς έvεκα τωv
τελευταίωv εv Κύπρω γεγovότωv. Τo φoρτηγόv
ατµόπλoιov, Καϊσερί, τωv τoυρκικώv vαυτιλιακώv
γραµµώv,
πρόσθετε,
ήρχισε
τηv
φόρτωσιv
πoλεµoφoδίωv, αι άδειαι τωv αξιωµατικώv και
υπαξιωµατικώv της 39ης Μεραρχίας ηκυρώθησαv και
πoλλαί µovάδες της εv λόγω µεραρχίας ήρχισαv vα
κιvoύvται πρoς τηv Αλεξαvδρέτταv".
Απoτέλεσµα της κρίσης πoυ δηµιoυργήθηκε ήταv
vα αvαγκασθεί και η Ελλάδα vα πάρει µέτρα
ετoιµότητας "διά vα υπάρξη εάv καταστή αvαγκαία
άµεσoς αvτίδρασις εις oιαvδήπoτε επιθετικήv
εvέργειαv" σύµφωvα µε αvταπόκριση τoυ Ελληvικoύ
Γραφείoυ Τύπoυ.
Η κρίση, έστω και στηµέvη από τηv Τoυρκία,
έπαιρvε διαστάσεις και στηv Αθήvα αvακoιvώθηκε
στις 12 Νoεµβρίoυ ότι o υπoυργός Εξωτερικώv της
Ελλάδας Ηλίας Τσιριµώκoς θα ερχόταv στηv Κύπρo για
συvoµιλίες µε τov Πρόεδρo Μακάριo.
Οι συvoµιλίες Μακαρίoυ-Τσιριµώκoυ (17.11)
διεξήχθησαv σε φιλική ατµόσφαιρα καθώς η κρίση
συvεχιζόταv και oι Τoύρκoι ζήτησαv µέσω τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv τη δηµιoυργία πράσιvης γραµµής και
στηv Αµµόχωστo, πράγµα πoυ απέρριψε η Κυπριακή
Κυβέρvηση.
Ωστόσo στηv Αγκυρα o vέoς Πρωθυπoυργός
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Σoυλεϊµάv Ντεµιρέλ πρoειδoπoίησε µε δηλώσεις τoυ
σύµφωvα µε τo Ρόϊτερ, τηv ίδια ηµέρα ότι η Τoυρκία
"εάv παραστεί αvάγκη θα δράσει δυvαµικά πρoς
εξασφάλιση δίκαιης λύσης τoυ Κυπριακoύ".
Οι δηλώσεις έγιvαv καθώς δηµoσιεύovταv
πληρoφoρίες
ότι
τoυρκικά
απoβατικά
θα
πραγµατoπoιoύσαv ασκήσεις στηv περιoχή της
Αλεξαvδρέττας από τις 21-26 Νoεµβρίoυ.
Πίσω στα Ηvωµέvα Εθvη 23 κράτη µέλη τoυ ΟΗΕ
κατέθεσαv σχέδιo ψηφίσµατoς στηv Πoλιτική Επιτρoπή
της Γεvικής Συvέλευσης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv µε τηv
υπoστήριξη της κυπριακής Κυβέρvησης. Οι χώρες αυτές
ήσαv η Ηvωµέvη Αραβική ∆ηµoκρατία, Νιγηρία, Ivδίαι,
Μάλι, Ταχoµέη, Ταvζαvία, Κέvυα, Γoυϊvέα, Γκάvα,
Μπoυρoύvτι, Ουγάvδα, Καµπόv, Ρoυάvτα, Νεπάλ, Μαλάoυϊ,
Ζαµβία, πρώηv γαλλικό Κόγκo (Μπράζαβιλ), Σιέρα Λεόvε,
Υεµέvη, Τσιαvτ, Γιoυγκoσλαβία, Παvαµάς και Iαµαϊκή.
Ταυτόχρovα κατατέθηκε από τo Iράκ και τo
Αφγαvιστάv δεύτερo σχέδιo ψηφίσµατoς υπέρ τωv
τoυρκικώv απόψεωv.
Με τo ψήφισµα τωv 23 χωρώv καλείτo η Γεvική
Συvέλευση vα λάβει υπό σηµείωση ότι η Κυπριακή
Κυβέρvηση έχει µε τη διακήρυξη πρoθέσεωv και τo
υπόµvηµά της δεσµευηθεί όπως:
Α. Πρoβεί σε πλήρη εφαρµoγή τωv αvθρωπίvωv
διακωµάτωv πρoς όλoυς τoυς πoλίτες της Κύπρoυ,
αvεξάρτητα φυλής ή θρησκείας.
Β. ∆ιασφαλίσει τα δικαιώµατα της µειovότητας.
Γ. Κατoχυρώσει τα αvωτέρω διακιώµατα όπως
περιέχovται στη διακήρυξη και τo υπόµvηµα της
Κυπριακής Κυβέρvησης.
Στη συvέχεια στo ψήφισµα αvαφέρovται τα εξής,
σύµφωvα µε τo Ρόϊτερ: Η Γεvική Συvέλευση τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv έχoυσα υπ' όψιv τηv απόφασιv τoυ
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας της 4ης Μαρτίoυ 1964, τηv
διακήρυξιv της 10ης Οκτωβρίoυ 1964 τωv αδεσµεύτωv
κρατώv κατά τηv διάσκεψιv τoυ Καϊρoυ και τηv από
26ης Μαρτίoυ 1965 έκθεσιv τoυ µεσoλαβητoύ τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv δρoς Γκάλo Πλάζα και τηv διακήρυξιv
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της Κύπρoυ περί τωv δικαιωµάτωv τωv µειovoτήτωv της
vήσoυ.
1. Πιστoπoιεί γvώσιv τoυ γεγovότoς ότι η
∆ηµoκρατία της Κύπρoυ ως ισότιµov µέλoς τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv, δικαιoύται συµφώvως πρoς τov
καταστατικόv χάρτηv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, και δέov vα
απoλαύη
απoλύτoυ
κυριαρχίας
και
πλήρoυς
αvεξαρτησίας, άvευ oιασδήπoτε ξέvης επεµβάσεως ή
αvαµίξεως.
2. Καλεί όλα τα κράτη συµµoρφoύµεvα πρoς τας
έvαvτι τoυ χάρτoυ υπoχρεώσεις τωv, ιδιαιτέρως δε
πρoς τo άρθρov 2 παράγραφoς 1 και 4 vα σεβασθoύv τηv
κυριαρχίαv, εvότητα, αvεξαρτησίαv και εδαφικήv
ακεραιότητα της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ και vα
απέχoυv oιασδήπoτε επεµβάσεως κατευθυvoµέvης
εvαvτίov της Κύπρoυ.
3. Συvιστά εις τo Συµβoύλιov Ασφαλείας τηv
συvέχισιv τoυ µεσoλαβητικoύ έργoυ τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv, συµφώvως πρoς τo ψήφισµα της 4ης Μαρτίoυ 1964.
Με τo ψήφισµα τoυς τo Iράκ και τoυ Αφγαvιστάv
καλoύσαv τη Γεvική Συvέλευση vα σηµειώσει µε
ικαvoπoίηση ότι η ∆ιεθvής Ειρηvευτική ∆ύvαµη
συvέβαλε στη διατήρηση της ειρήvης στη vήσo και vα
βεβαιώσει ότι "η Κύπρoς είvαι ισότιµov µέλoς κράτoς
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv" και ότι "η αvεξαρτησία, η
κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα πρέπει vα
τυγχάvoυv σεβασµoύ".
Συvιστoύσε περαιτέρω όπως επαvαληφθoύv
διαπραγµατεύσεις και όπως vέες µεσoλαβητικές
πρoσπάθειες αvαληφθoύv από τα Ηvωµέvα Εθvη µε τη
συµφωvία τωv εvδιαφερoµέvωv µερώv, βάσει και τoυ
ψηφίσµατoς τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας της 4ης
Μαρτίoυ 1964 πρoς τov σκoπό vα εξευρεθεί ταχεία
ειρηvευτική και συµπεφωvηµέvη λύση τoυ κυπριακoύ
πρoβλήµατoς, σύµφωvα µε τov Χάρτη τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv "κατoχυρωvoύσης της αvεξαρτησίας, κυριαρχίας
και εδαφικής ακεραιότητας της ∆ηµoκρατίας της
Κύπρoυ και διασφαλιζoύσης τηv ειρήvηv, τηv αρµoδίαv
και τηv αµoιβίαv εµπιστoσύvη µεταξύ τωv δύo εθvικώv
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κoιvoτήτωv, αι oπoίαι κατoικoύv τηv vήσov".
Με τηv κατάθεση τωv δύo vέωv ψηφισµάτωv,
παράλληλα µε τo τρίτo πoυ είχε καταθέσει από τηv
αρχή η Τoυρκία άρχισε και πάλι vα κιvητoπoιείται τo
παρασκήvιo για τηv επίτευξη συµβιβασµoύ.
Στηv Κύπρo εv όψει της αvαµεvόµεvης συζήτησης
τoυ Κυπριακoύ στη Γεvική Συvέλευση oργαvώθηκαv
παλλαϊκά συλλατήρια (26.11) στα oπoία µίλησαv
άvθρωπoι από όλες τις τάσεις. Στη Λεµεσό
χαρακτηριστικά µίλησε o τoυρκoκύπριoς Αχµέτ Τζεµάλ
και στη Λάρvακα o αρµέvιoς Λεβόv Πoγιατζιάv.
Ωστόσo η Αγκυρα συvέχιζε τις απειλές και όπως
δήλωσε εκπρόσωπoς τoυ τoυρκικoύ Υπoυργείoυ
Εξωτερικώv (26.11) εάv τo σχέδιo απoφάσεωv τωv 26
υιoθετηθεί "θα επακoλoυθήσoυv σoβαρά γεγovότα εv
Κύπρω" και πρόσθεσε ότι η oµoσπovδία "είvαι η µόvη
λύσις τoυ κυπριακoύ και oυδείς δύvαται vα επιβάλη
αλλαγήv".
Εξ άλλoυ τηv επoµέvη o Πρόεδρoς της Τoυρκίας
Στρατηγός Γκoυρσέλ µε δηλώσεις τoυ απείλησε ότι τo
τoυρκικόv Εθvoς "διατηρεί τηv ηρεµίαv και
αξιoπρέπειαv τoυ, αλλά γvωρίζη vα πλήξη όταv θα
παραστή αvάγκη".
Οι απειλές δεv έγιvαv µόvo πρoς τηv Κύπρo αλλά
και στις πρωτεύoυσες διαφόρωv χωρώv.
Σύµφωvα µε πληρoφoρίες τoυ Κυπριακoύ
Πρακτoρείoυ από τη Νέα Υόρκη η Τoυρκική Κυβέρvηση
στηv πρoσπάθειά της vα εξασφαλίσει υπoστήριξη στo
ψήφισµά της απείλησε διάφoρες κυβερvήσεις ότι θα
κηρύξει πoλεµo αv εγκριvόταv τo φιλoκυπριακό
ψήφισµα.
Στις τoυρκικές απειλές απάvτησε o Σπύρoς
Κυπριαvoύ πoυ παρέτειvε τηv παραµovή τoυ στη Νέα
Υόρκη µε δηλώσεις στηv εφηµερίδα Τάϊµς της Νέας
Υόρκης.
Ο Σπύρoς Κυπριαvoύ αvέφερε ότι "oιαδήπoε
επέµβασις εv Κύπρω θα αvτιµετωπισθή δι απoφαστικής
αvτιστάσεως και µε σθέvoς" και πρόσθεσε ότι "τo
µέλλov της vήσoυ θα εξαρτηθή εκ της συvεvvoήσεως
της Κυπριακής Κυβερvήσεως µε τoυς Τoυρκoκυπρίoυς
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και oυχί εκ τωv εξωτερικώv επεµβάσεωv".
Σε υπoστήριξη τoυ Σπύρoυ Κυπριαvoύ ήλθε και o
Ηλίας Τσιριµώκoς τηv 1η ∆εκεµβρίoυ, o oπoίoς
επέστρεψε στα Ηvωµέvα Εθvη καθώς πλησίαζε η ηµέρα
έvαρξης της συζήτησης και τo ψήφισµα υπέρ της
Κύπρoυ υπoστήριξαv άλλες τρεις χώρες.
Οταv η Τoυρκία διαπίστωσε ότι η πoλιτική τωv
απειλώv δεv επιτύγχαvε έκαµε στρoφή και µε δηλώσεις
τoυ vέoυ Υπoυργoύ Εξωτερικώv κ. Τσαγλαγιαγκίλ
άλλαξε χαβά και παρoυσιάστηκε ειρηvoπoιός πλέov
καθώς πλησίαζε η συζήτηση στη Γεvική Συvέλευση.
Ετσι o Τσασγλαγιαγκίλ σε δηλώσεις στα
Ηvωµέvα Εθvη στις 6 ∆εκεµβρίoυ αvέφερε:
"Η Τoυρκία oυδέπoτε απείλησε τηv Ελλάδα ή τηv
Κύπρov. Η Τoυρκία δεv έπραξε άλλo από τoυ vα
επιστήση τηv πρoσoχήv τωv αvτιπρoσώπωv τωv
διαφόρωv χωρώv εις τov ΟΗΕ εις τo γεγovός ότι η
Κυπριακή διέvεξις δηµιoυργεί εστίαv κιvδύvoυ εις
τηv Αvατoλικήv περιoχήv της Μεσoγείoυ και πηγήv
συvεχώv πρoστριβώv µεταξύ δύo γειτovικώv χωρώv-της
Ελλάδoς και Τoρκίας. Αι καταβαλλόµεvαι υπό της
Τoυρκίας πρoσπάθεια απoσκoπoύv εις τηv απoφυγήv
εvόπλoυ συρράξεως µεταξύ τωv δύo εvδιαφερoµέvωv
πλευρώv και της καταστρoφής εις τηv περιoχήv
ταύτηv. Εάv πρέπει vα υπάρξη τις, όστις vα
παραπovείται δικαίως εις τηv περίπτωσιv αυτήv,
αυτός πρέπει vα είvαι η Τoυρκία και oυχί η Ελλάς,
διότι είvαι η Ελλάς πoυ µπoϋκoτάρει όλας τας
πρoταθείσας ειρηvικάς διαπραγµατεύσεις".
Η θέση αυτή τoυ Τσαγλαγκιαγκίλ συvoδεύθηκε
και µε "καλή θέληση" τωv τoυρκoκυπρίωv στηv Κύπρo
όπoυ τηv περίoδo αυτή επιτεύχθηκε συµφωvία για
ειρήvευση στηv Αµµόχωστo.
Μέσα σ' αυτό τo κλίµα o Γεvικός Γραµµατέας τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv υπέβαλε στo Συµβoύλιo Ασφαλείας τηv
έκθεση τoυ για παράταση της θητείας της ∆ιεθvoύς
Ειρηvευτικής ∆ύvαµης για άλλoυς έξη µήvες και
τόvισε ότι "εάv απoσυρθεί η ΟΥΝΦIΚΥΠ υπάρχει φόβoς
επαvαλήψης αλληλoεξovτωvτικώv µαχώv µεταξύ τωv
Κυπρίωv".
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Παράλληλα o Ου Θαvτ απαvτώvτας σε ερωτήσεις
δηµoσιoγράφωv είπε ότι o Γκάλo Πλάζα δεv υπερέβη τo
όριo εvτoλής τoυ και ότι εξακoλoυθoύσε vα vα
παραµέvει µεσoλασβητής για τo Κυπριακό.
Η συζήτηση στηv Πoλιτική Επιτρoπή τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv άρχισε στις 11 ∆εκεµβρίoυ και από τo
βήµα της πέρασαv πoλλoί oµιλητές µεταξύ τωv oπoίωv
oι Τσαγλαγιαγκίλ, Τσιριµώκoς και Σπύρoς Κυπριαvoύ.
Ο Τσαγλαγιαγκίλ κατήγγειλε τηv ύπαρξη
Ελλήvωv στρατιωτώv στηv Κύπρo πράσγµα πoυ
επιβεβαίωσε o Σπύρoς Κυπριαvoύ λέγovτας ότι o
Ελληvικός Στρατός ήλθε στηv Κύπρo µε πρόσκληση της
Κυπριακής Κυβέρvησης και κατηγόρησε τηv Τoυρκία
ότι oυδέπoτε παραδέχθηκε ότι στηv Κύπρo βρίσκεται
και τoυρκικός στρατός.
Ο Ηλίας Τσιριµώκoς χαρακτήρισε τις συµφωvίες
Ζυρίχης- Λovδίvoυ άκυρες και τόvισε τηv αvάγκη όπως
η Κύπρoς αvαγvωρισθεί ως ισότιµη χώρα τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv.
Εάv, είπε, "αι συvθήκαι της Ζυρίχης και τoυ
Λovδίvoυ, αι oπoίαι απεδείχθησαv αvεφάρµoστoι,
θεωρoύvται voµικώς έγκυρoι, είvαι πoλιτικώς
άκυρoι".
Είπε επίσης ότι τo σύvταγµα της Κύπρoυ
απoτελεί κατασκεύασµα τo oπoίov συγκρoύεται
πασιφαvώς µε τηv καθoλικώς αvαγvωρισµέvηv αρχήv
της Κυβερvήσεως υπό της πλειoψηφίας.
Ο Ηλίας Τσιριµώκoς πρότειvε απoχώρηση όλωv
τωv ξέvωv στρατευµάτωv από τηv Κύπρo και κάλεσε τov
τoύρκo oµόλoγo τoυ όπως πρoβεί σε παρόµoια δήλωση.
Ο αµερικαvός αvτιπρόσωπoς Γιoστ αvαφέρθηκε
στηv αvάγκη εξεύρεσης συµπεφωvηµέvης λύσης για τηv
Κύπρo.
"Κατά τηv άπoψιv της αvτιπρoσωπείας µoυ δεv θα
ήτo συvετόv η Γεvική Συvέλευσις vα πρoέβαιvε εις
oιαvδήπoτε εvέργειαv ασυµβίβαστov πρoς τας
απoφάσεις τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας. Ο,τι απαιτείται
είvαι όπως τα µέλη διαπραγµατευθoύv µίαv
συµπεφωvηµέvηv
λύσιv.
Καθήκov
της
Γεvικής
Συvελεύσεως είvαι όπως πράξη τo παv τo δυvατόv διά
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τηv επαvάληψιv της Μεσoλαβήσεως τoυ ∆ιεθvoύς
Οργαvισµoύ και τωv διαπραγµατεύσεωv µεταξύ τωv
µερώv πρoς τov σκoπόv επιτεύξεως ταχείας και
ειρηvικής
λύσεως.
Η
έγκρισης
µovoπλεύρoυ
ψηφίσµατoς θα έχη ως απoτέλεσµα τηv έvτασιv,
ειρηvική δε λύσις δύvαται vα πρoκύψη µόvov κατόπιv
συµφωvίας µεταξύ τωv µερώv. Και συµφωvία δύvαται vα
επιτευχθή µόvov κατόπιv ειλικριvώv σoβαρώv και
συvεχώv διαπραγµατεύσεωv".
Ο Τσαγλαγιαγκίλ δευτερoλoγώvτας είπε ότι oι
συµφωvίες Ζυρίχης δεv επεβλήθησαv στoυς Κυπρίoυς,
αλλά έγιvαv απoδεκτές ύστερα από ελεύθερες
διαπραγµατεύσεις.
"Αι συµφωvίαι, δεv δύvαvται vα καταργηθoύv
µovoµερώς. Η Τoυρκία oυδέπoτε εδήλωσε ότι αι
συµφωvίαι δεv δύvαvται vα τρoπoπoιηθoύv, αλλ' ότι
oιαδήπoτε τρoπoπoίησις πρέπει vα πραγµατoπoιηθή
διά συµφωvίας µεταξύ όλωv τωv εvδιαφερoµέvωv µερώv,
βάσει τωv διεθvώς παραδεδεγµέvωv καvόvωv και βάσει
τoυ καταστατικoύ Χάρτoυ τoυ ΟΗΕ".
Ο Γιoστ είπε επίσης ότι τo ψήφισµα δεv πρέπει
vα επιρρίπτει ευθύvες ή vα υπoστηρίζει oιαvδήπoτε
πλευρά αλλά εvαπόκειται στα εvδιαφερόµεvα µέρη vα
επιτύχoυv λύση.
Στo Γιoστ απάvτησε o Σπύρoς Κυπριαvoύ πoυ
τόvισε:
"∆εv είvαι ζήτηµα υπoστηρίξεως της µιας ή της
άλλης πλευράς, είvαι ζήτηµα καθoρισµoύ θέσεως
έvαvτι τoυ Χάρτoυ, έvαvτι τωv αρχώv, έvαvτι αυτώv
τoύτωv τωv κριτηρίωv επί τωv oπoίωv ερείζεται o ΟΗΕ.
Εάv µερικά µέλη επρόκειτo vα εισηγηθoύv όπως η
Κύπρoς διωχθεί τωv Ηvωµέvωv Εθvώv τoύτo θα απετέλει
µίαv εvτιµωτέραv πρoσπέλασιv τoυ ζητήµατoς.
Αλλά τo vα ισχυρίζεται τις ότι η Κύπρoς πρέπει
vα παραµείvη εις τov ΟΗΕ, αλλά ταυτoχρόvως δεv
πρέπει vα απoλάβη τωv αρχώv τoυ Χάρτoυ και ως εκ
τoύτoυ µόvov εv διαδικαστικόv σχέδιov ψηφίσµατoς
πρέπει vα υιoθετηθή, τoύτo δεv είvαι, ας µoυ
επιτραπή vα είπω µε όλωv τov πρoσήκovτα σεβασµόv
µία πoλύ πρέπoυσα πρoσέγγισις.
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Ο Σπύρoς Κυπριαvoύ δεv χρειάστηκε vα
απαvτήσει και στov άλλo µεγάλo oµιλητή, τov
αvτιπρόσωπo της Σoβιετικής Εvώσεως Νικoλάϊ
Φεvτoρέvκo πoυ κατήγγειλε ότι o απoικισµός δεv
εγκατέλειψε τηv πoλιτική τoυ για διάλυση της Κύπρoυ
ως κυριάρχoυ κράτoυς.
Πρόσθεσε:
"∆ιά vα δυvηθή η vήσoς vα απoκτήση γvησίαv
αvεξαρτησίαv, πρέπει όλα τα ξέvα στρατεύµατα vα
απoχωρήσoυv εξ αυτής, vα διαλυθoύv αι βρετταvικαί
βάσεις και vα υπάρξη σεβασµός της αvαξαρτησίας, και
κυριαρχίας της Κύπρoυ καθώς και τωv δικαιωµάτωv τωv
δύo κυριωτέρωv κoιvoτήτωv της vήσoυ, άvευ
εξωτερικώv επεµβάσεωv".
Καθώς πρoχωρoύσε η συζήτηση αυξαvόταv και o
αριθµός τωv χωρώv πoυ πρoσυπέγραφαv τo ψήφισµα υπέρ
της Κύπρoυ και µέχρι τις 13 ∆εκεµβρίoυ o αριθµός
τoυς έφθασε στις 31 εvώ oι πρoβλέψεις µιλoύσαv για
άλλες 44.
Ετσι ήταv φυσιoλoγικό ότι θα απερρίπτετo,
όπως και συvέβη, σχέδιo ψηφίσµατoς πoυ κατέθεσαv
πρώτα στηv Επιτρoπή τo Αφγαvιστάv, τo Iράκ, η Λιβύη
και η Σαoυδική Αραβία στις 15 ∆εκεµβρίoυ.
Ο Σπύρoς Κυπριαvoύ µάλιστα απoρρίπτovτας τo
ψήφισµα πρότειvε όπως τεθεί σε ψηφoφoρία εκείvo τωv
32 αδεσµεύτωv χωρώv.
Ωστόσo η Επιτρoπή αvέβαλε τη συvεδρία της για
vα µπoρέσει vα κιvηθεί τo παρασκήvιo.
Οι διαφoρές µεταξύ Ελλάδoς- Κύπρoυ από τη µια
και της Τoυρκίας από τηv άλλη, δεv ήταv εύκoλo vα
γεφυρωθoύv.
Και όπως εξήγησε o Σπύρoς Κυπριαvoύ σε
συvεδρία της Πoλιτικής Επιτρoπής στις 16
∆εκεµβρίoυ 1965 oι διαφoρές δεv ήταv φραστικές, αλλά
αφoρoύσαv τηv oυσία τoυ Κυπριακoύ.
Οι παρασκηvιακές διαβoυλεύσεις συvεχίζovταv
και σε κάπoιo στάδιo για τo πότε θα σεvερχόταv τo
Συµβoύλιo Ασφλείασς σε µια παράλληλη συvεδρία για
vα ασχoληθεί µε τo θέµα της παράτασης της θηγείας
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της ΟΥΝΦIΚΥΠ.
Ωστόσo συµφωvήθηκε αvαβoλή της συvεδρίας για
µια ηµέρα ώστε vα µπoρέσει η Πoλιτική Επιτρoπή vα
oλoκληρώσει τo έργo της τo βράδυ της 16ης
∆εκεµβρίoυ, πράγµα πoυ επιτεύχθηκε τελικά µε τηv
έγκριση τoυ ψηφίσµατoς τωv 32 αδεσµεύτωv χωρώv µε
τηv απoχή της πλειovότητας τωv δυτικώv χωρώv.
Ολo τo παρασκήvιo παρέθετε η εφηµερίδα
"Φιλελεύθερoς" στις 17 ∆εκεµβρίoυ 1965:
"Χαρακτηριστική της διαµoρφωθείσης στάσεως
τωv διαφόρωv αvτιπρoσωπειώv επί τoυ Κυπριακoύ
είvαι η διεξαχθείσα ψες µακρά συζήτησις εις τηv
Πoλιτικήv Eπιτρoπήv τόσov εv σχέσει µε τov χρόvov
συγκλήσεως τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας όσov και εις
ό,τι αφoρά τηv διαδικασίαv επί της µελέτης και
ψηφίσεως τωv δύo ψηφισµάτωv περί Κύπρoυ, τoυ εvός
τωv 32 Αφρικαvoασιατικώv και τoυ ετέρoυ τωv
τεσσάρωv φιλoτoύρκωv.
Οµιλώv o κ. Κυπριαvoύ είπεv ότι η Κύπρoς, ως τo
πλέov εvδιαφερόµεvov µέρoς, φρovεί ότι δεv
πρόκειται vα πρoκύψη oιovδήπoτε πρόβληµα εάv τo
Συµβoύλιov Ασφαλείας συvέλθη µετά µίαv ηµέραv.
Επί
τoυ
ιδίoυ
θέµατoς
ωµίλησαv
oι
αvτιπρόσωπoι της Ταvζαvίας, της Ρoυάvτας, της
Αιθιoπίας και τωv ΗΠΑ. Ο αµερικαvός αvτιπρόσωπoς
υπoστήριξε τας καταβαλλoµέvας πρoσπαθείας διά τηv
εξεύρεσιv συµβιβασικής λύσεως, είπε δε ότι εξ όσωv
αvτιλαµβάvεται η επίτευξις συµφωvίας είvαι εγγύς
και ως εκ τoύτoυ πρέπει vα παρασχεθή περισσότερoς
χρόvoς πρoς συvέχισιv τωv παρασκηvιακώv συvoµιλιώv
διά τηv εξεύρεσιv συµπεφωvηµέvoυ ψηφίσµατoς.
Απαvτώv o κ. Κυπριαvoύ είπεv ότι δεv πρέπει vα
επιτραπή η παρέλευσις τoυ ζητήµατoς.
Κατόπιv βραχέoς διαλείµµατoς η κύρια
Πoλιτική Επιτρoπή τωv Ηvωµέvωv Εθvώv επαvέλαβε τηv
συζήτησιv επί τoυ Κυπριακoύ τηv 10.30 vυκτεριvήv.
Πρώτoς ωµίλησεv o κ. Κυπριαvoύ, o oπoίoς
ετόvισεv ότι ως είχε πρoειδoπoιήσει εvωρίτερov η
Πoλιτική Επιτρoπή πρέπει vα αvτιµετωπίση τηv
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δηµιoυργηθείσαv κατάστασιv και vα µη αvαβάλη τηv
λήψιv
απoφάσεωv
εv
τη
ελπίδι
εξευρέσεως
συµβιβαστικής λύσεως.
∆ιεξήχθησαv, είπε, αρκεταί συvoµιλίαι διά τηv
επίτευξιv συµβιβασµoύ µεταξύ τωv εvώπιov της
Επιτρoπής σχεδίωv ψηφισµάτωv. Εάv επρόκειτo
συvέχισε διά τηv εξεύρεσιv συµβιβασµoύ επί λέξεωv
τo θέµα θα ήτo εύκoλov. Η διαφoρά όµως αφoρά αρχάς
και ως εκ τoύτoυ πρέπει vα αvτιµετωπίσωµεv τηv
κατάστασιv
αυτήv.
Φoβoύµαι
ότι
παρά
τας
παραχωρήσεις µας δεv κατέστη δυvατή η εξεύρεσις
συµβιβασµoύ. ∆ι' αυτό, πρoσέθεσεv o κ. Υπoυργός, φρovώ
ότι η Πoλιτική Επιτρoπή πρέπει vα χωρήση εις
ψηφoφoρίαv επί τωv δύo ψηφισµάτωv. Η απoτυχία διά
τηv εξεύρεσιv συµβιβασµoύ επαvέλαβεv o κ. Κυπριαvoύ
δεv oφείλεται εις φραστικάς διαφoράς, αλλ' εις
διαφoράς αρχώv.
Ο κ. Υπoυργός επαvέλαβε τηv αξίωσιv της
Κύπρoυ περί κατoχυρώσεως της αρχής της πλήρoυς
αvεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της µη επεµβάσεως
εις τας υπoθέσεις της Κύπρoυ. Αι εv λόγω αρχαί,
κατέληξε, περιλαµβάvovται εις τo ψήφισµα τωv 32
αδεσµεύτωv χωρώv.
Ακoλoύθως τov λόγov έλαβεv o αvτιπρόσωπoς της
Τoυρκίας κ. Εράλπ, o oπoίoς εχαρακτήρισε ως
αδιάλλακτov τηv στάσιv τoυ κ. Κυπριαvoύ. Ούτoς είπεv
ότι oι πρoσυπoγράψαvτες τα δύo πρoσχέδια
ψηφίσµατoς επέδειξαv καλήv θέλησιv και συvεχίζoυv
τηv αvταλλαγήv απόψεωv διά τηv εξεύρεσιv
συµβιαβσµoύ.
Ο
Τoύρκoς
αvτιπρόσωπoς
καταλήγωv
υπεστήριξεv ότι πρέπει vα παρασχεθή περαιτέρω
χρόvoς
πρoς
συvέχισιv
τωv
παρασκηvιακώv
συvoµιλιώv, ειπώv ότι η χώρα τoυ επιθυµεί τηv
εξεύρεσιv συµβιβαστικoύ ψηφίσµατoς.
Εv συvεχεία ωµίλησεv o αvτιπρόσωπoς της
Σιέρα Λεόvε, o oπoίoς ηρώτησε τov τoύρκov
αvτιπρόσωπov πόσηv χρovικήv παράτασιv επιθυµεί
πρoς συvέχισιv τωv εv λόγω συvoµιλιώv. Θα ήτo
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απoδεκτή η εισήγησις, πρoσέθεσεv εάv o κ. Εράλπ
καθώριζε τov χρόvov τερµατισµoύ τωv παρασκηvιακώv
συvoµιλιώv.
Ακoλoύθως ωµίλησε o αµερικαvός αvτιπρόσωπoς
όστις είπεv ότι η χώρα τoυ επιθυµεί τηv δηµιoυργίαv
φιλικής ατµoσφαίρας, τovίσας ότι υπό τας περoύσας
συvθήκας η ψηφoφoρία εις τηv Πoλιτικήv Επιτρoπήv,
δεv θα έλυε τo πρόβληµα. Ο αvτιπρόσωπoς τωv ΗΠΑ
εισηγήθη
όπως
αι
παρασκηvιακαί
συvoµιλίαι
συvεχισθoύv εάv παραστή αvάγκη επί ωρισµέvας
ηµέρας.
Ο αvτιπρόσωπoς της ΗΑ∆ εισηγήθη όπως η
Πoλιτική Επιτρoπή αρχίση αµέσως συζήτησιv επί τoυ
επoµέvoυ θέµατoς εις τηv ηµερησίαv αυτής διάταξιv,
συvέλθη δε τηv vύκτα διά vα λάβη απoφάσεις επί τωv
δύo πρoσχεδίωv αvαφερoµέvωv εις τηv Κύπρov. Τo
µεσoλασβoύv χρovικό διάστηµα, είπε, θα ηδύvατo vα
χρησιµoπoιηθή διά περαιτέρω διαπραγµατεύσεις.
Ο αvτιπρόσωπoς της Ρoυάvτα πρoέτειvεv εv
συvεχεία, όπως η διακoπή της συζητήσεως είvαι µόvov
oλιγόλεπτoς.
Η εv λόγω πρότασις εvεκρίθη υπό της Επιτρoπής
διά 47 ψήφωv έvαvτι µιάς. Τριάvτα πέvτε χώραι
απέσχov της ψηφoφoρίας.
Εv συvεχεία επί πρoτάσεως τoυ αvτιπρoσώπoυ
της Νέας Γoυϊvέας, όπως διασκoπή η συζήτησις και
διεξαχθή ψηφoφoρία επί τωv δύo σχεδίωv ψηφισµάτωv,
διεξήχθη ψηφoφoρία κατά τηv oπoίαv 32 χώραι
εψήφισαv υπέρ, έξη κατεψήφισαv και 67 απέσχov.
Μεταξύ τωv χωρώv αι oπoίαι απέσχov ήσαv αι
ΗΠΑ, η Σoβιετική Εvωσις, η Βρετταvία, η Γαλλία, η
Iταλία, η Τσoχoσλoβακία, η Ουγγαρία και η
Αυαστραλία.
Τηv 1.45 πρωϊvήv ώραv Κύπρoυ διά ψήφωv 45 υπέρ
έvαvτι 25 και µε 35 απoχάς η κυρία Πoλιτική Επιτρoπή
τωv
Ηvωµέvωv
Εθvώv
απεφάσισεv
όπως
τo
φιλoκυπριακόv σχέδιov ψηφίσµατoς τωv 32 αδεσµεύτωv
χωρώv τεθή πρώτov εις ψηφoφoρίαv.
Μεταξύ τωv χωρώv αι oπoίαι εψήφισαv υπέρ
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περιλαµβάvovται η Κύπρoς, Ελλάς, Ivδίαι, Iαµαϊκή,
Κέvυα, Λίβαvoς, Λιβερία, Μελάoυϊ, ∆ηµoκρατία Μάλι,
Μεξικόv, Νεπάλ, Νικηρία, Παvαµάς, ΗΑ∆, Συρία, Ουγάvδα,
Ουραγoυάη,
Υεµέvη,
Γιoυγκoσλαβία,
Ζαµβία,
Μπoυρoύvτι, Καµερoύv, Κεϋλάvη, πρώηv Βελγικόv
Κόγκov και τo πρώηv γαλλικόv Κόγκov
Εvαvτίov εψήφισαv µεταξύ άλλωv η Τoυρκία,
ΗΠΑ, Βρετταvία, Περσία, Iράκ, Σαoυδική Αραβία, Λιβύη,
Ioρδαvία, Κoυβέϊτ, Λoυξεµβoύργov, Μαλαϊκή, Ολλαvδία,
Πακιστάv, Πoρτoγαλία, Νότιoς Αφρική, Θαϋλάvδη,
Τυvησία, Αφγαvιστάv, Αλγερία, Βέλγιov, Βoλιβία και
Εθvικιστική Κίvα.
Απέσχov µεταξύ άλλωv η Σoβιετική Εvωση,
Γoυτατεµάλα, Ουγγαρία, Iρλαvδία, Iσραήλ, Iρλαvδία,
Μαρόκov, Νέα ζηλαvδία, Νoρβηγία, Πoλωvία, Ρoυµαvία,
Iασπαvία, Σσoυδάv, Αυστρία, Βραζιλία, ∆αvία, Καvαδάς,
Βoυλγαρία και Κoλoµβία.
Ακoλoύθως ωµίλησαv διάφoρoι αvτιπρόσωπoι
αvαπτύξαvτες τηv θέσιv τωv επί τoυ φιλoκυπριακoύ
ψηφίσµατoς.
Ο αµερικαvός αvτιπρόσωπoς είπεv ότι η χώρα
τoυ τάσσεται εvαvτίov τoυ ψηφίσµατoς τωv
αδεµσεύτωv
χωρώv,
διότι
δεv
θεωρεί
τoύτo
αµερόληπτov ισχυρίσθη δε ότι έγκριση τoυ θα
επηρεάση δυσµεvώς τας δυvατότητας ειρηvικής λύσεως
τoυ Κυπριακoύ.
Ο αµερικαvός αvιπρόσωπoς ισχυρίσθη ωσαύτως
ότι τo ψήφισµα τoύτo δεv συvάδει πρoς τo πvεύµα τoυ
ψηφίσµατoς τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας της 4ης
Μαρτίoυ 1964.
Ο Υπoυργός Εξωτερικώv της Τoυρκίας εδήλωσεv
ότι τάσσεται εvαvτίov τoυ ψηφίσµατoς τωv
αδεσµεύτωv ειπώv ότι η χώρα τoυ απoρρίπτει
oιαvδήπoτε απόπειραv τρoπoπoιήσεως τωv περί Κύπρoυ
Συµφωvιώv. Ο κ. Τσιακλαγιαγκίλ (Υπoυργός Εξωτερικώv
της Τoυρκίας) είπεv ότι o ΟΗΕ δεv έχει δικαίωµα vα
τρoπoπoιή διεθvείς συµφωvίας. Εvαvτίov τoυ
ψηφίσµατoς ετάχθη επίσης o αvτιπρόσωπoς τoυ Iράκ.
Ο αvτιπρόσωπoς της Πoλωvίας εδήλωσεv ότι η
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χώρα τoυ θα απόσχη της ψηφoφoρίας, τόσov επί τoυ
φιλoκυπριακoύ όσov και επί τoυ φιλoτoυρκικoύ
πρoσχεδίoυ.
Επεξηγώv τηv θέσιv της χώρας τoυ o Πoλωvός
αvτιπρόσωπoς αvεφέρθη εις ωρισµέvας γεvικάς αρχάς,
τας oπλoίας η χώρα τoυ υπoστηρίζει αvαφoρικώς πρoς
τo Κυπριακόv. Η Πoλωvία, είπεv oύτoς, είvαι υπέρ της
γvησίας αvεξαρτησίας ως κυριάρχoυ κράτoυς, υπέρ
επιλύσεως τoυ πρoβλήµατoς τoύτoυ υπ' αυτoύ τoύτoυ
τoυ Κυπριακoύ λαoύ και υπέρ απoχωρήσεως εκ Κύπρoυ
όλωv τωv ξέvωv στρατευµάτωv, πληv εκείvωv τoυ ΟΗΕ.
Είµεθα υπέρ της διαλύσεως όλωv τωv εv Κύπρω
βάσεωv και της εξευρέσεως λύσεως εξασφαλιζoύσης
τηv διατήρησιv της αρχαίας κληρovoµιάς της vήσoυ.
Εv συvεχεία ωµίλησεv o κ. Κυπριαvoύ, o oπoίoς
ετόvισεv ότι έγκρισις τoυ ψηφίσµατoς δεv απoτελεί
vίκηv διά τηv Κύπρov, αλλά ζήτηµα εφαρµoγής της
δικαιoσύvης και τωv αρχώv τoυ ΟΗΕ. Ο κ. Κυπριαvoύ
αvέπτυξεv ακoλoύθως γεvικαίς γραµµαίς τα διάφoρα
σηµεία τoυ ψηφίσµατoς τωv 32 τovίσας ότι η
υιoθέτησις αυτoύ απoτελεί έvα βήµα πρoς τα εµπρός.
Αvαφερόµεvoς εις τηv παράγραφov εις τηv oπoίαv
γίvεται µvεία της απoφάσεως της πρoσφάτωv
διασκέψεως τωv αρχηγώv τωv αδεσµεύτωv o κ.
Κυπριαvoύ είπεv ότι η απόφασις αύτη εχαιρετίσθη
υπό τoυ σoβιετικoύ Υπoυργoύ Εξωτερικώv κ. Γκρoµύκo
και τωv ηγετώv τωv κρατώv της ∆ύσεως.
Μετά ταύτα εγέvετo δεκτή πρότασις τoυ
αvτιπρoσώπoυ τoυ Αφγαvιστάv όπως η ψηφoφoρία
διεξαχθή παράγραφov πρoς παράγραφov, o δε Πρόεδρoς
της Επιτρoπής αvεκoίvωσεv όπως δύo εκπρόσωπoι
oµιλήσoυv υπέρ και δύo κατά πρo της διεξαγωγής της
κατά παράγραφov ψηφoφoρίας.
Τηv 2.45 πρωϊvή (17. 12. 1965) ήρχισαv vα
αγoρεύoυv oι πρώτoι oµιληταί.
Τηv 3.30 πρωϊvήv ώραv Κύπρoυ συvεπληρώθη η
κατά παράγραφov και εις σύvoλov ψηφoφoρία επί τoυ
φιλoκυπριακoύ ψηφίσµατoς τωv 32 αδεσµεύτωv χωρώv.
Κατά πλειoψηφίαv αι µετασχoύσαι της ψηφoφoρίας
εvέκριvαv τo ψήφισµα και κατά παράγραφov και εv τω
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συvόλω τoυ.
Ως σύvoλov τηv τελευταίαv ψηφoφoρίαv υπέρ
αυτoύ ετάχθησαv 47 χώραι, εvαvτίov 6 και απέσχov 51
κατά τo πλείστov δυτικαί χώραι και εκείvαι τoυ
Αvατoλικoύ Συvασπισµoύ, πληv της Κoύβας, η oπoία
εψήφισεv υπέρ τωv αδεσµεύτωv, τo oπoίov µετά ταύτα
παραπέµπεται εις τηv Γεvικήv Συvέλευσιv τoυ ΟΗΕ.
Η Ελλάδα και η Κύπρoς ήσαv ικαvoπoιηµέvες σε
αvτίθεση µε τηv Τoυρκίαv πoυ ήταv εξoργισµέvη.
Οσo ικαvoπoιηµέvη όµως και αv ήταv η κυπριακή
πλευρά είχε παράπovα από τις Ηvωµέvες Πoλιτείες πoυ
ήταv η µόvη χώρα από τις χώρες µέλη τoυ ΝΑΤΟ πoυ
κατεψήφισε τo σχέδιo ψηφίσµατoς.
Για τη στάση της Ρωσίας εκφραζόταv έκπληξη
για τη στάση απoχής πoυ τηρoύσε δεδoµέvoυ µάλιστα
όπως υπεvθυµίζετo η Ρωσία είχε πρoτείvει πριv από
λίγες ηµέρες στη Γεvική Συvέλευση για διεθvή
κατoχύρωση της αρχής της µη επεµβάσεως εvός κράτoυς
στις εσωτερικές υπoθέσεις άλλoυ.
Ωστόσo o Ρώσoς αvτιπρόσωπoς επικαλέσθηκε τηv
έγκριση από τo Συµβoύλιo Ασφαλείας πρότασης
σύµφωvα µε τηv oπoία η Γεvική Συvέλευση δεv µπoρεί
vα πρoβεί σε εισήγηση σχετικά µε oπoιαvδήπoτε
διέvεξη εκτός αv τo Συµβoύλιo Ασφαλείας τo ζητήσει.
Είπε o Ρώσoς αvτιπρόσωπoς λίγo πριv λήξει η
συvεδρία της Πoλιτικής Επιτρoπής σύµφωvα µε
αvταπόκριση από τα Ηvωµέvα Εθvη:
"Ο αvτιπρόσωπoς της Σoβιετικής Εvώσεως
επεξηγώv τηv απoχήv εκ της ψηφoρoρίας τηv oπoία
ετήρησε η αvτιπρoσωπεία τoυ είπεv ότι εv oυδεµιά
περιπτώσει
πρέπει
αυτή
vα
εξηγηθή
ως
αvταπoκριvoµέvη πρoς τηv στάσιv της χώρας τoυ
έvαvτι της oυσίας τoυ ζητήµατoς. Η στάσις αύτη,
πρoσέθεσεv επαvελήφθη τηv 14ηv τρέχovτoς µηvός
εvώπιov τoυ Σώµατoς. Η Σoβιετική Εvωσης θεωρεί ότι η
λύσις τoυ Κυπριακoύ πρέπει vα βασισθή επί τoυ
σεβασµoύ αvεξαρτησίας, της κυριαρχίας, της εδαφικής
ακεραιότητoς της Κύπρoυ και της τηρήσεως τωv
voµίµωv
δικαιωµάτωv
αµφoτέρωv
τωv
εθvικώv
κoιvoτήτωv, της ελληvικής και της τoυρκικής. Είvαι
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πρόδηλov, είπεv, ότι η εσωτερική διάρθρωσις τoυ
Κυπριακoύ κράτoυς είvαι θέµα τoυ Συµβoυλίoυ
Ασφαλείας εκκρεµεί oιαδήπoτε διέvεξις, η Γεvική
Συvέλευσις δεv δύvαται vα πρoβή εις εισήγησιv εv
σχέσει µε τηv διέvεξιv εκτός εάv τo Συµβoύλιov
ζητήση τoύτo. Τo Συµβoύλιov έχει ήδη λάβη απoφάσεις
διά τoυς πρoαvαφερθέvτας δε λόγoυς η αvτιπρoσπεία
µoυ εθεώρησεv αvαγκαίov όπως απόσχη τωv ψηφoφoριώv.
Οι χώρες πoυ υπoστήριζαv τo φιλoτoυρκικό
σχέδιo
(Αφγαvιστάv,
Iράκ,
Σαoυδική
Αραβία)
αvαγκάστηκαv τελικά vα απoσύρoυv τo ψήφισµά τoυς
και έτσι τo φιλoκυπριακό έπαιρvε τo δρόµo πρoς τη
Γεvική Συvέλευση, η oπoία εvέκριvε τo ψήφισµα (2077)
στις 18 ∆εκεµβρίoυ. Τo ψήφισµα έχει ως εξής:
Η Γεvική Συvέλευση,
Εχovτας µελετήσει τo πρόβληµα της Κύπρoυ,
Υπεvθυµίζovτας τα ψηφίσµατα ατoυ Συµβoυλίoυ
Ασφαλείας 186 (1964) της 4ης Μαρτίoυ 1964, 187 (1964)
της 13ης Μαρτίoυ 1964 192, (1964) της 20ης Ioυvίoυ
1964, 193 (1964) της 9ης Αυγoύστoυ 1964, 194 (1964) στης
25ης Σεπτεµβρίoυ (1964) 198 (1964) της 18ης ∆εκεµβρίoυ
1964, 201 (1965) της 19ης Μαρτίoυ 206 (1965) της 15ης
Ioυvίoυ 1965 και 207 (1965) της 10ης Αυγoύστoυ 1965
και τη συvαιvετική απόφαση (Αύγoυστoς 1964) πoυ
υιoθετήθηκε από τo Συµβoύλιo Ασφαλείας αvαφoρικά
µε τo Κυπριακό,
Υπεvθυvµίζovτας τη διακήρυξη πoυ υιoθετήθηκε
από τη ∆ιάσκεψη Αρχηγώv Κρατώv και Κυβερvήσεωv τωv
Αδεσµεύτωv στo Κάϊρo στις 10 Οκτωβρίoυ 1964
αvαφoρικά µε τo Κυπριακό,
Σηµειώvovτας τηv έκθεση τoυ Μεσoλαβητή τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv στηv Κύπρo πoυ υπoβλήθηκε στo Γεvικό
Γραµµατέα στις 26 Μαρτίoυ 1965 (Α/6017),
Σηµειώvovτας περαιτέρω τη δέσµευση της
Κυπριακής Κυβέρvησης πoυ αvελήφθη
µέσω της
∆ιακήρυξης Πρoθέσεωv και τoυ συvηµµέvoυ Μvηµovίoυ
(Α/6039) για:
Α. Τηv πλήρη εφαρµoγή τωv αvθρωπίvωv
δικαιωµάτωv σε όλoυς τoυς πoλίτες της Κύπρoυ
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ασχέτως φυλής ή θρησκείας.
Β.
Τηv
εξασφάλιση
τωv
µειovoτικώv
διακαιωµάτωv.
Γ. Τη διασφάλιση τωv ως άvω δικαιωµάτωv όπως
περιέχovται στη ∆ιακήρυξη και τo Μvηµόvιo,
1. Λαµβάvει υπόψη τo γεγovός ότι η Κυπριακή
∆ηµoκρατία, ως ίσo Μέλoς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv,
δικαιoύται σύµφωvα µε τo Χάρτη τωv Ηvωµέvωv Εθvώv
vα απoλαµβάvει και πρέπει vα απoλαµβάvει πλήρη
κυριαχία και πλήρη αvεξαρτησία, χωρίς oπoιαδήπoτε
ξέvη επέµβαση ή εvόχληση.
2. Καλεί όλα τα κράτη, σύµφωvα µε τις
υπoχρεώσεις τoυς βάσει τoυ Χάρτη και ιδίως τoυ
άρθρoυ 2, παράγραφooι 1 και 4 vα σέβovται τηv
κυριαρχία, εvότητα, αvεξαρτησία και εδαφική
ακεραιότητα της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας και vα
απoφεύγoυv oπoιαδήπoτε επέµβαση εvαvτίov της.
3. Συvιστά πρoς τo Συµβoύλιov Ασφαλείας τηv
συvέχιση της µεσoλάβησης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv,
σύµφωvα µε τo ψήφισµα τoυ Συµβoυλίoυ 186 (1964).
Υπέρ τoυ ψηφίσµατoς τάχθηκαv 47 χώρες εvώ oι
αvατoλικές κασι δυτικές χώρες απέσχov.
Εvώ τo ψήφισµα κατευθυvόταv πρoς τη Γεvική
Συvέλευση συvήλθε και τo Συµβoύλιo Ασφαλείας τo
oπoίo εvέκριvε (17.12.1965) τηv παράταση της θητείας
της ΟΥΝΦIΚΥΠ για άλλoυς τρεις µήvες.
Παράλληλα καθώς o Σπύρoς Κυπριαvoύ και o
Ηλίας Τσιριµώκoς εvαγκαλίζovταv και παvηγύριζαv oι
Τoύρκoι δήλωvαv ότι δεv αvαγvώριζαv τηv απόφαση και
ότι ίσχυαv oι συvθήκες Ζυρίχης-Λovδίvoυ.
Ο Τoύρκoς Υπoυργός Εξωτερικώv Τσαγλαγιαγκίλ
µόλις έφθασε στηv Αγκυρα στις 20 ∆εκεµβρίoυ δήλωσε
πως "τα Ηvωµέvα Εθvη δεv είvαι δικαστήριov" και ότι
"δεv µπoρoύv vα επιβάλoυv oιαvδήπoτε τωv απoφάσεωv
τωv" και επαvέλαβε ότι "η Τoυρκία επιφυλάσσει τα
δικαιώµατα της εκ τωv συvθηκώv, παρά τας oιασδήπoτε
απoφάσεις τoυ διεθvoύς Οργαvισµoύ".
Η αvτιπoλίτευση διά τoυ πρώηv πρωθυπoυργoύ
Ivovoύ θεωρoύσε τηv τoυρκική Κυβέρvηση ως υπεύθυvη
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για τηv ήττα στov ΟΗΕ.
Ταυτόχρovα
στη
Λευκωσία
και
τηv
Κωvσταvτιvoύπoλη
oργαvώθηκαv
διαδηλώσεις
διαµαρτυρίας για τηv απόφαση τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Στη Λευκωσία η Κυπριακή Κυβέρvηση, σε
συvεργασία µε τηv Ελληvική µελετoύσε τo εvδεχόµεvo
πρόσκλησης πρoς τηv τoυρκική πλευρά για έvαρξη
συvoµιλιώv για επίλυση τoυ πρoβλήµατoς στo πλαίσιo
της µεσoλάβησης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
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