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κ..: ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

’ Εν πρώτους , θά ήθελα νά έκοράσω έκ μέρους τής αντιπρο
σωπείας μου βαθεΐαυ θλΐψινκαί συλλυπητήρια *διά τόν θάνατον 
τού ’Υπουργού ’Εξωτερικών τού ’Ιράκ καί νά διαβιβάσω πρός τήν 
Κυβέρνησιν καί τον λαόν τού 'Ιράκ ’/.αί τήν πενθούσαν οικογέ
νειαν του τήν μεγάλην μας συμπάθειαν διά τήν μεγάληντης θλΓψιν.

Άνοίγων τήν. συζήτησιν έπί τού Κυπριακού σήμερον δέν 
δύναμαι, παρά νά αναφέρω εύθύς έξ αρχής δτι ό λαός τής Νήσου, 
δ δποΓος έζησ-ε καέ εξακολουθεί' νά ζή ένα μεγάλο δράμα, ·ίσως 
άνευ προηγουμένου εις τήν ιστορίαν, αναμένει μέ αδημονίαν νά 
πληροφορηθή τί πρόκειται νά λεχθή καί νά γίνη εις τήν Συνέλευσιν 
ταύτην. Τά θύματα τής τραγωδίας, οΐ συγγενείς εκείνων, οί 
όπούοι έφονεύθησαν, καί εκείνοι οί όποιοι διαβιοΰν ύπό συνθήκας 
άπεριγράπτων δ-εινών καί είς προσφυγικούς καταυλισμούς,αναμένουν 
τήν έ.κβασιν τής συζητήσεως παύσης. Πιστεύουν δτι τά 'Ηνωμένα 
"Εθνη, παρά τά μειονεκτήματά των, τά όποια έτονίσθησαν πολλάκις 
είς έπαυειλημμένας συζητήσεις, δέν δύναυται νά σιωπήσουν 
ούτε καί·- νά παραμείνουν αδρανή έναντι τής καταστάσεως αύτής. 
Ώς έκ τούτου, ή συζήτησις δέν πρόκειται νά είναι ακόμη -μία 
συζήτησις έπί ένός αίωνίου θέματος. Θά πρόκειται περί συζητή
σεως ή δποία θά- άφορ^ μίαν τραγωδίαν.

Λ ·**■'. * f · 
'Ως έκ τούτου, 'επειδή αύσθανόμεΰα όπως αίσθανόμεθα, 

έλπίζομεν δτι δέν θά παρεξηγηθώμεν εάν κατά τήν άνάπτυξιν τών 
γεγονότων καί τών άπόψέιΐν μας δέν θά ε’ίμεθα πολύ διπλωματικοί. 
Θά είμεθα ειλικρινείς, θά είμεθα ίσως ωμοί, εάν παραστή ανάγκη.

\ Δέν είναι ύπερβολή νά λεχθή δτι ή Κύπρος διέρχεται τήν 
άποφασιστικωτέραν, τήν κρισιμωτέραν περίοδον τής ιστορίας της. 
Τά διαδράματισθέντα είς Κύπρον δέν πρέπει νά ενδιαφέρουν 
μόνον τόν Κυπριακόν λαόν, αλλά δλους, Είναι πράγματι δυνατόν 
νά άνεχθή κανείς μίαν τοιαύτην κατάστασιν κατά τό 1974 ; 
'Υπάρχουν πολλά έρωτήματα τά οποία θά προκόψουν κατά τήν 
διάρκειαν τής παρούσης συζητήσεως. Άνησυχούμέν δι'αύτήν'ταύτην 
τήν έπιβίωσίν μας.' Ή ανεξαρτησία, ή άκερα; ότης, ή ένδτής 
καί ή κυριαρχία ένός μικρού ανεξαρτήτου κράτους, μέλους τών”' 
'Ηνωμένων. Εθνών/ εύρίσκόνται έν κινδύνω. Δέν πρόκειται περί 
ύπερβολής. Είναι φυσικόν έκείνοι οί οποίοι ζοϋν μακράν
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της Κύπρου νά μήναίσθάνωνται: άκριβώς όπως αίσθανόμεθα ήμεϊς 
είς Κύπρον. Τούτο όμως δέν άποτελεύ δικαιολογίαν διατί 
προσπαθήσουν νά άντιληφθούν πούα είναι τά πραγματικά, βασν>^ 
αίτια τού προβλήματός μας,

Μερικοί λέγουν ότι ή διπλωματία είναι ή τέχνη τού 
συμβιβάζεσθαι καί άκούομεν άπό καιρού εις καιρόν νά λέγεται 
”άς ίδωμεν κατά πόσον δυνάμεθα νά έξεύρωμεν συμβιβασμόν” μετα,ξ 
τών ακραίων θέσεων, ώς αύται συνήθως άποκαλούνται. 'Υπάρχει 
όμως πε'ρι θώρι ον διά συμβιβασμούς εΐς βασικά θέματα ; 'Υπάρχει 
πέριθώριον διά συμβιβασμούς είς θέματα τά όπούα αντικατοπτρί
ζονται είς άύτό'ν τούτον τόν χάρτην τών 'Ηνωμένων Εθνών καί 
ζίς'τάς.-διακηρύξεις καί ψηφίσματά των 5 Δύναται νά υπάρξη 
οίοσδήποτε συμβιβασμός, δύναται νά ΰπάρξη οίονδήποτε πρόσχημα 
όταν μία μικρά χώρα ύπέστη καί έξακόλουθεύ νά υφίσταται έπιδρι 
ώς έκείνην τήν οποίαν έχομεν ύποστή ; Δύναται νά ύπάρξη 
οίονδήποτε'πρόσχημα ή δικαιολογία ή πέριθώριον διά συμβιβασμόν 
όταν είναι πρόδηλον είς πάντας ότι έκεύνο τό όπούον μερικοί 
προσπαθούν νά πράξουν είς τήν περίπτωσιν τής Κύπρου είναι νά 
επιβάλουν λύσιν έπί τού Κυποιακού λαού κατά τόν πλέον άπάνθρωπ 
τρόπον ; Διά τής μετακινήσεως ανθρώπων άπό τάς έστίας των, 
διά της έκριζώσεώς των, καί της.μετατροπής των είς πρόσφυγάς ; 
Δύναται νά λεχθη ότι τούτο είναι δυνατόν είς τήν περίπτωσιν 
της'Κύπρου, ενώ είναι άνεπίτρεπτον είς άλλος περιπτώσεις ; 
•Είς τό όημεύον τούτο άναφέρομαι είς έν άλλο θέμα τό όπούον 
θά εύρίσκεται είς τήν ήμερησίαν μας διάταξιν άργότερον. Διατί 
είναι έπιτρεπτόν είς τήν παρούσαν περίπτωσιν, ενώ είς τήν 
άλλην δέν πρέπει νά γίνη ανεκτόν ; Είναι άκριβώς διά τόν λόγον 
αύτόν πού πρέπει νά είμεθα ειλικρινούς καί σαφεύς. ·.

Τά γεγονότα είναι άρκετά καλώς γνωστά. Συνεζητήθησαν είς 
τό Συμβούλιου Ασφαλείας κατά τούς τελευταίους ολίγους μήνας, 
μερικά δέ τών βασικών' γεγονότων' συνεζητήθησαν είς τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν κατά τήν διάρκειαν της γενικής συζητήσεως. Είς τό 
στάδιον τούτο δέν χρειάζονται πιθανώς πολλοίλεπτομέρειαι, 
άνκαί είμεθα διατεθειμένοι- νά είσέλθωμεν είς λεπτομερή συζήτησιν 
έν καιρώ τψ δέοντι. ’Ακόμη είμεθα διατεθειμένοι νά συζητήσωμεν 
ό,’τιδήποτέ σχετίζεται μέ τό παρελθόν, ό,τιδήποτε συνδέεται 
μέ τήν^προϊστορίαν τού όλου προβλήματος. Είς καταστάσεις 
έπειγούσης' φύσεως, ώς ή υπό συζήτησιν, πρέπει νά φροντίζη 
κανείς νά άσχολητάι επειγόντως μέ τό μέλλον, διότι υπάρχει 
πολύς χρόνος διά νά συζητήση τό παρελθόν. 

»
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Τήν 15ην 'Ιουλίου 1974 έγένετο πραξικόπημα προς 
ανατροπήν το Ο Προέδρου Μακαρίου καί τής νομίμου Κυβερνήσεως 
τής Κύπρου. Όλϊγας μόνον ημέρας βραδύτερον ή Κύπρος ύπήρξε 
τό θύμα επιδρομής έκ· μέρους τής -Τουρκίας. Ώς εΐχον τήν 
εύκαιρίαν κατά τήν διάρκειαν τής γενικής- συζητήσεως νά τονίσω, 
ό χρόνος τών δύο τούτων ένεργειών έγείρει πάσης φύσεως έρωτη- 
ματικά. Ή πραγματικότης καί ή αλήθεια θά άποκαλυφθοϋν μ-ίαν 
ημέραν. 'Επραγματοποιήθη πραξικόπημα καί διενηργήθησαν επιδρομή 
καί εισβολή.· Καί όταν ή Τουρκία -είσέβαλλεν εις Κύπρον κατά τάς 
πρωϊνάς ώρας τής 20ής 'Ιουλίου, τό έπιχείρημα τό οποίον έχρησι- 
μοποιήθη καί τό-οποίον έπισήμως διεκηρύχθη.είς ολόκληρον τόν 
κόσμον ύπό τοΟ Πρωθυπουργού τής Τουρκίας ήτο ότι έπρόκειτο 
περί περιώρισμένης άστυνομικής έπιχειρήσεως, άποσκοπούσης 
αποκλειστικός είς τήν άποκατάστασιν τής συνταγματικής- τάξεως. 
Ποία ήτο ή συνταγματική τάξις τήν οποίαν ήθελον νά άποκατα- 
στήσουν ; Προφανώς τό'Σύνταγμα τού 1960. Χωρίς νά είσέρχωμαι 
είς πολλάς λεπτομερείας, λέγω ότι- εύρισκόμεθά τώρα είς τοιαύτην 
κατάστασιν, ώστε προκαλώ οίονδήποτε νά άνέλθη έπί τού βήματος 

..τούτου καί νά ίσχυρισθή ότι έκεΐνο τό οποίον πράγματι έπραξεν 
ή Τουρκία άπετέλει άποκατάστασιν τοϋ Συντάγματος τού I960. 
Διότι βεβαίως δεν άποκαθιστά κανείς έν σύνταγμα διά τοϋ 
βομβαρδισμού χωρίων, νοσοκομείων καί οικιών μέ βόμβας ναπάλμ, 
διά τής εισβολής καί τής χρήσιμοποιήσεως βαρέων όπλων, ώς 
έκείνα,τά οποία παρεχωρήθησαν είς τήν Τουρκίαν διά τήν άμυνάν 
της, άλλά έχρησιμοποιήθησαν παρανόμως ύπ’αυτής, ώς έπανειλημ- 
μένως έτονίσθη είς τό Κογκρέσσον τής χώρας αύτής. Δέν άποκαθί- 
σταται ή συνταγματική-τάξις διά τής έκριζώσεως ανθρώπων από 
τάς έστίας των καί διά τής εφαρμογής ένός άπό μακρού · ύφισταμένου 
σχεδίου, ένός σχεδίου καλουμένου 'Αττίλα1, ό όποίος ασφαλώς 
θά ήτρ πολύ υπερήφανος διότι τό όνομά-του έχρησιμοποιήθη ώς 
λάβαρον, θά ήτο ύπερήφανος διά τάς ένεργείας αί όποίαι έγένοντο 
ύπό έκείνων οί όποιοι έχρησιμοποίησαν τό όνομά του διά νά 
πράξουν ό,τι έπραξαν είς τήν Κύπρον.

Αί νομικαί πτυχαί τοϋ θέματος τής έπεμβάσεως συνεζητήθησαν 
λεπτομερώς καί έξαντλητικώς είς τό Συμβούλιον Άσφάλε ίάς κατά 
τό 1964. Πολλοί όμιληταί έτδνισαν τότε δτι ούδείς είχε τό 
δικαίωμα νά πραγματοποιήσω.στρατιωτικήν έπέμβασιν είς Κύπρον 
ύπό οίασδήποτε περιστάσεις.
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"kc, ύποθέσωμεν, χάριν συζητήσεως, δτι αν έγγυήτριαι ■ 
δυνάμεις είχον τό δικαίωμα νά έπέμβουν είς Κύπρον διά τήν 
άποκατάστασιν τής συνταγματικής τάξεως ή διά τήν προστασίαν 
έκείνου τό δπούον προέβλεπευή Συνθήκη'Εγγυήσεως. ‘ Εις μίαν 
τοιαύτην περίπτωσιν υποθέτω' ότι, έφ’δσον ή Τουρκία είσέβαλεν 
είς Κύπρον διά νά καταστρέψη εκείνο τό δποϋον προέβλεπεν 
ή Συνθήκη Εγγυήσεως, ήτα καθήκον τών άλλων έγγυητριών δυνάμεων 
νά προστρέξουν είς βοήθειαν τής Κύπρου. "Ισως κατά τήν διάρκειαν 
τής παρδύσης συζητήσεως. ή θέσις τού 'Ηνωμένου Βασιλείου καί 
τής Ελλάδος έ’πί τού σημείου τούτου .νά είχε κάποιαν σημασίαν.

Τό ”Σχέδιο·ν ’Αττίλα”, ή ή ιδέα διχοτομήσεως τής Κύπρου, 
δέν είναι νέον. ’Ακόμη καί ή συγκεκαλυμμένη μορφή διχοτομήσεως, 
ή όποία τώρα έχει όνομασ.θή /’γεωγραφική όμοσπονδία” δέν είναι 
νέα. ’Εν τή .πραγματικότητι αύτός ύπήρξεν ανέκαθεν ό σκοπός, 
τής Τουρκίας. Πρός ύποστήριξιν τούτου θά άναφερθώ μόνον είς 
μερικάς δηλώσεις.

Τήν Ί7ην Μαίου 1964, δ Πρωθυπουργός τής Τουρκίας Ίνόνοϋ, 
δ πβοκάτοχος τού κ. Έτζεβίτ, έδήλωσε ’’μίαν ημέραν ή 'Ελλάς 
θά συμφωνήση είς ειρηνικήν διχοτόμησιν τής Κύπρου μέ τήν 
βοήθειαν τού ΝΑΤΟ. Έφ’δσον οί "Ελληνες άρνοΟνται,ή μάχη 
θά συνεχισθΐ|. Ή Τουρκία δέν θά ύποχωρήση είς οίανδήποτε 
απελπιστικήν κατάστασιν. Θά χρησιμοποιήση τό δικαίωμα έπεμβάσεώς 
της'είς τήν Νήσον, ”

ί. ‘"Οταν η Κύπρος'ήπειλείτο μέ εισβολήν καί έπίθεσιν κατά, 
τό 1964 δ Πρόεδρος Τζόνσοντών Ηνωμένων Πολιτειών είς έπιστολήν 
του πρός τόν Πρωθυπουργόν τής Τουρκίας ΊνονοΟ έγραφεν ’’έπισύρω 
τήν προσοχήν σας διίως είς τήν έκτίμησίν μας δτι ή προτεινομένη 
έπέμβασις'τής Τουρκίας θάήτό πρός τόν σκοπόν πραγματοποιήσεω 
κάποιας’‘μορφής διχοτομήσεως τής Νήσου,·λύσεως ή■δποία άποκλεί 
ται ρητώς ύπό τής Συνθήκης Εγγυήσεως”. . >

Καί διά νά εξηγήσω ποίαν έννοιαν έδιδον. ένωρίτερον διά 
τών φράσεων ’’συγκεκαλυμμένη μορφή διχοτομήσεως”. καί ’’γεωγραφική 
όμοσπονδία” ίδού τί έλεγε καί πάλιν ό Τούρκος Πρωθυπουργός: 
',Ινονού τήν 8ην Σεπτεμβρίου 1964 είς τήν Τουρκικήν, Έθνοσυνέ- 
λευσιν j ’’Έπισήμως έχομεν προωθήσει τήν ιδέαν τής δμοσπονδίας 
μάλλον ή τήν θέσιν τής 'διχοτομήσεως'. Υπάρχουν καί άλλαι 
δηλώςτρις^ τάς δποίας θά ήδυνάμην νά άναφέρω, άλλά αύταί είναι 
άρκεταί.
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"Οταν'ό Χίτλερ είσέβαλλεν είς τήν Τσεχοσλοβακίαν έχρησιμο- 
ποίησεν ώς πρόσχημα τήν ασφάλειαν τής έκεϋ μειονότητας. "Οταν 
κάί πάλιν άπεφάσιζε νά είσβάλη είς Πολωνίαν τό 1959» σίτος είπε 
κάτι'άλλο : ” Ές πράξωμεν έκεύνο τό όποιον πρέπει νά πρά'ξώμεν 
είς Πολωνίαν. ’Πούας σήμερον ενθυμείται τί έκαμαν οί Τούρκοι 
στούς .’Αρμενίους ; Ούδείς- θά ένθυμήται άργότερόν έκεύνοτό-. 
όπούον κάμνομεν είς ’τούς Πολωνούς7’. ' .

40% τού έδάφο'υς τής Κύπρου τελούν τώρα ύτΐό τήν κατοχήν 
τής Τουρκίας. Ό αύτόχθων πληθυσμός έχει έκριζωθή καί είς 
Κύπρον ύπάρχουν πλέον τών διάκόσίων χιλιάδων προσφύγων - άστέγωμ, 
προσώπων τά όποια διαβιούν είς τήν δυστυχίαν καί δέν γνωρίζουν 
πούον θά είναι τό μέλλον τους.'Πρόκειται περί τού 1/3 τού 

'πληθυσμού τής Νήσου. Είναι πολύ' εύκολον διά μεγάλας κ&ί ενίοτε, 
δυστυχώς, μικράς χώρας νά καταβάλλουν άπό κοινού προσπαθέίας. 
διά νά διαπιστώσουν .κατά πόσον δύνανται νά έξεύρουν συμβιβασμούς, 
οί όπούοι νά ικανοποιούν καί τούς δεινοπαθούντας καί τούς ουτω 
κάλόυμένους νικητάς. Είναι δμως πάρα πολύ νά αναμένεται δτι 
δύναται κανείς νά άνεχθή μίαν κατάστασιν είς τήν οποίαν άνθρώπι;. 
όντα'πρόκειται νά χρησιμοποιηθούν ώς πιόνια διά τήν προαγωγήν 
λύσεων άπαραδέκτων είςαύτά. Έάν οίαιδήποτε αντιπρόσωπεύαι 
ή αντιπρόσωποι επιθυμούν νά πληροφορηθούν κάπως λεπτομερέστερου 
περί τής καταστάσέως τών προσφύγων* παρ’δλον δτι πολλαί πληροφο- 
ρίαι''περιέχονται είς τάς εκθέσεις τού Γενικού Γραμματέως,. · 
εύρίσκεται έδώ μεταξύ μας αντιπροσωπεία τών.προσφύγων τής - 
Κύπρου, , ή οποία μόλις άφίκετο άπό τήν. Νήσον.-.

' · ’ · ■ * \

; Δύνανται τά Ηνωμένα ’Έθνη νά ανεχθούν- τήν κατάστασιν 
αύτήν ; Ό Γερουσιαστής Έντουαρντ Κέννεντυ, όμιλών πρό τινων 
ημερών είς Νέαν Ύόρκην, έδήλωσεν δτι ή χώρα του δέν ήδύνατο 
νά άνεχθή τήν. κατάστασιν αύτήν. Δύνανται τά ’Ηνωμένα Έθνη 
νά τήν άνεχθούν είτε φανερά είτε έμμέσως διά τής άδρανείας ·,

Έν τώ μεταξύ, χάριν τής ένημερώσεως έκείνων, οί δπούοι 
δέν γνωρίζουν τί συμβαίνει, αναφέρω δτι τό καταληφθέν ύπό τής 
Τουρκίας τμήμα τής Κύπρου περιγράφεται ώς τμήμα τής έπαρχίας τής 
Μερσίνης τής Τουρκίας, ένώ ώς νόμισμα χρησιμοποιείται ή τουρκική 
λίρα. Βλέπει κανείς γραμματόσημα μέ τό έμβλημα τής Μερσίνης. 
Ύπάρχουν πολλαί πληροφορίαι, έν προκειμένφ, τάς όποίας θά 
κυκλοφορήσωμεν,

..Πρόκειται περί προσπαθέίας προσαρτήσεως. Άλλ.’ έπίσήμως 
θά έκπλαγώ έάν οί άντιπρόσωποι .τής Τουρκίας έλθουν., έδώ καί 
είπουν: ‘Όέλομεν διχοτόμησιν”· Δέν είναι· πρός τό συμφέρον των 
νά είπουν δτι θέλουν διχοτόμησυν. ’Ολόκληρος ό κόσμος θά έλέγε:
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• I
"δέν δυνάμεθα νά άποδεχθώμεν τούτο". Ούτω είναι πρός τό συμφέρον 
των νά είπουν δτι έπιθυμούν "γεωγραφικόν διαχωρισμόν" ή 
"γεωγραφικήν ομοσπονδίαν". ’Αλλά οίοσδήποτε γνωρίζει τάς πραγμα
τικότητας της Κύπρου αντιλαμβάνεται δτι "ό γεωγραφικός διαχω
ρισμός" ίσοδυναμεϋ πρός. διχοτόμησιν τής χειρίστης μορφής.
Θά ύπάρξη αυτομάτως διχοτόμησις. ’Εάν ή Γενική Συνέλευσις τών 
'Ηνωμένων ’Εθνών ένδιαφέρεται, καί πιστεύω δτι ένδιαφέρεται, 
νά'ίδη τήν Κύπρον έν βιώσιμον καί ανεξάρτητον κράτος, τότε 
τά ενδεχόμενα ταύτα πρέπει νά αποκλεισθούν.

-Θά λεχθή καί πάλιν δτι εις τών λόγων, οί όποϋοι ύπηγό- 
■ ρευσαν τάς ένεργείας τΏν τουρκικών δυνάμεων, ήτο ή προστασία 
τής τουρκικής ·μειονότητος ή - δέν δυσκολεύομαι καθόλου νά 
χρησιμοποιήσω τήν λέξιν - κοινότητας. Προστασίας άπό τί ; 
Τό πρώτον πράγμα τό όπούον έδήλωσαν έκεύνοι οί όποΓοι έπραγμα- 
τοποίησαν τό πραξικόπημα ήτο δτι οί τουρκοκύπριοι ούδέν είχον 
νά φοβηθούν. "Οτι τό πραξικόπημα έστρέφετο εναντίον τής Κυβερνή- 
σεως τής Κύπρου. Πού εύρίσκετο ό κίνδυνος διά τούς Τουρκοκυπρίους,

’Αλλά άς ύποθέσωμεν, καί πάλιν χάριν συζητήσεως, δτι ■ 
ή Τουρκία ήθελε νά προλάβη ενδεχόμενον κίνδυνον. Γίνεται τούτο 
διά τού βομβαρδισμού μέ βόμβας ναπάλμ, διά τής καταστροφής, 
τής έρημώσεως, διά τής εισβολής μέ χιλιάδας τάνκς, διά τών 
φόνων καί βιασμών ; Δύνανται νά χρησιμοποιώνται τοιαύται μέθοδοι; 
'Υπάρχουν έκατοντάδες τοιούτων περιπτώσεων, έάν δέ πρόκειται 
νά ίσχυρισθή κανείς δτι πρόκειται περί προπαγάνδας προτείνω 
καί πάλιν — κατά τήν διάρκειαν τής συζητήσεως θά υποβάλω 
συγκεκριμένην πρότασιν - δπως αποστολή τής Γενικής Συνελεύσεως 
μεταβή είς Κύπρον καί διερευνήση τάς ώμότητας είς δλόκληρον 
τήν Νήσον διά τάς όποίας τώρα κατηγορούμεν τήν Τουρκίαν.

. ’Αλλά τί γίνεται μέ τά αγνοούμενα πρόσωπα ; Πούος ένδια
φέρεται διά τά πρόσωπα αύτά, είς τά όπούα ό ίδιος ό Γενικός 
Γραμματεύς άνεφέρθη είς τήν έκθεσίν του ; Τί άπέγιναν; Δύναται 
νά μάς είπη κανείς ; Δύναται νά είπρ ό ’Ερυθρός Σταυρός; Δύναται 
ό ’Ερυθρός Σταυρός νά είπη δτι οί αντιπρόσωποί του είναι 
έλεύθεροι νά μεταβούν οπουδήποτε θέλουν καί νά ένεργήσουν 
όπως θέλουν είς Κύπρον ; Δύναται ή Είρηνευτική Δύναμις νά είπη 
δτι δέν ύπάρχει οίοσδήποτε περιορισμός είς τάς δραστηριότητάς 
της είς· τάς κατεχόμένας περιοχάς ; -

*
Αί απαντήσεις εύρίσκονται είς τάς ένώπιον ύμών ,έκθέσεις 

τού Γενικού Γραμματέως. Πρόκειται, έπομένως, περί καταστάσεως 
ή δποία άπαιτεϋ έπειγόντως τήν προσοχήν τής Συνελεύσεως. Δέν 
ήλθομεν έδώ άπλώς διά νά έκθέσωμεν τάς άπόψεις μας ή διά νά ■·■ 
επιτύχωμεν κάτι τό δπόΓον νά δυνηθώμεν νά βελτιώσωμεν τό ■■ 
προσεχές έτος. Πιθανώς νά μή υπάρξη προσεχές έτος διά τήν Κύπρον 
έάν δέν ένεργήσωμεν ταχέως καί ή εύθύνη δέν θά
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ΕίΓναι εύκολον νά λέγεται ”’άς διαπραγματευθώμεν. "Ας 
προσπαθήσομεν νά ίδωμεν τί μπορούμεν νά έπιτύχωμεν." ’Αλλά πούος 
άρνείταί τάς.< διαπραγματεύσεις^ Δύνασθε νά φαντασθήτε διαπραγμα
τεύσεις καθ’ δν χρόνον U0.000 στρατού καί τάνκς εύρίσκφνται 
ακριβώς έξω τής θύρας σας και* Οποτεδήποτε δέν συμφωνείτε εις 
κάποιον Θέμα αί μηχαναί των τάνκς αρχίζουν νά βρυχώνται^ 
■Δύνανται νά όνομασθούν αύταί διαπραγματεύσει ς^ Πώς δύνανται 
αί δύο πλευραί έν Κύπρψ, ■ 'Ελληνοκύπριοι καί Τουρκοκύπριοι, 
νά συμφωνήσουν έλευθέρως έπί μιας συνταγματικής δι ευθετήσεως, 
δταν οί ούτω καλούμενοι "έλευθερωταί" τής μιας πλευράς ·εύρί- 
σκωνται είς τήν Νήσον, άπεζ λούντες τούς πάντας^ Είμαι βέβαιος, 
καί σημειώσατε καλώς τά λ»για μου δτι μετά τά πέρας τής δλης 
αΰτής τραγωδίας αρκετοί Τουρκοκύπριοι Θά έχουν έπίσης πολλά νά 
είπουν διά τό τί ύπέστησαν κατά τούς τρομερούς αυτούς μήνας.

"Ξχομεν προσφύγει είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τ ών 
'Ηναμένων ’Εθνών διά νά ζητήσαμεν τήν ύποστήριξίν της. Δέν 
εύρισκόμεθα εδώ πρδς τόν σκοπόν-νά· δι απι στ ώσαμεν πώς δυνάμεθα 
νά ίκανοποιήσαμεν τόν επιδρομέα. Δέν εύρισκόμεθα εδώ μέ σκοπόν 
νά άποκρύψαμεν τά. γεγονότα. Τό βήμα τοΰτρ δέν προσφέρεται 
διά.τοιαύτην τακτικήν, διά το.ιαύτην προσπέλασιν. ’Ήλθομεν έδώ 
διά νά θέσωμεν ενώπιον σας άπεριφράστως. τάς απόψεις μας.
‘Η Κύπρος, μία μικρά αδέσμευτος χώρα, δεινοπαθεΐ, κατέστη στόχο< 
επιδρομής καί είσβολής καί αύτή αυτή ή ύπαρξίς της εύρίσκεται έ’ 
κινδύνφ. ’Εάν ή Γενική Συνέλευσι ς. καί ιδιαιτέρως, αί ’Αδέσμευτοι 
Χώραι δέν^μας συνδράμουν, ποίον είναι τό νόημα τής αδεσμεύτου 
πολιτικήςJ ’Εάν ή. Γενική Συνέλευσις δέν ύποστήρίξη τήν 
Κύπρον έπί συγκεκριμένων αρχών καί .Θεμάτων, τότε πλείστοί Θά 
δίερωτώνται ποία ή χρησιμότης καί άποτελεσματικότης τών 
'Ηναμένων ’Εθνών καί ποία ή ελπίς μας διά τό μέλλον.

Δέν ήλθομεν έδώ διά νά διαπραγματευθώμεν τήν συν- 
ταγματικήν ρύθμισιν τού Κυπριακού. Τούτο είναι έργον τών ιδίων, 
τών Κυπρίων, 'Ελλήνων καί Τούρκων. "Ηλθομεν έδώ διά νά ζητήσαμεν 
τήν ύποστήριξίν σας έπί τών ακολούθων σημείων καί αρχών. Πρέπει 
νά ύπαρξη άν ευ όρων σεβασμός διά τήν κυριαρχίαν, τήν ανεξαρτησίαν 
καί τήν. εδαφικήν ακεραιότητα τής Κύπρου. Πασα μορφή έπι'δρομής 
ή έπεμβάσεως δέον όπως σταματήση αμέσως. Ούχί μόνον δι ’ 
ανθρωπιστικούς, αλλά καί διά τούς άλλους λόγους τούς οποίους 
έχω ήδη αναφέρει, ή Γενική■Συνέλευσις δέον νά λάβη θέσιν σαφώς 
καί κατηγορήματικώς. δτι -δλοι οί πρόσφυγες -.καί ύπογραμμίζω τάς 
λέξεις δλοι. όί’ πρόσφυγες - θά έπισφρέψουν είς τάς έστίας των έν 
άσφαλέίςι.καί άνευ ορών. ’Εν έναντίψπεριπτώσει έξϋπακούεται
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μερικοί θά ησαν διατεθειμένοι νά ανεχθούν .τήν παραβίασι 
ταύτην βασικών ανθρωπίνων δι.καιωμάτων, πρός τόν σκοπόν τής 
δι ευκολύνσεως άλλων .νά επιβάλουν λύσιν επί τής Κύπρου. 
Διαπραγματεύσεις ναί, αλλά ύπό ελευθέρους συνθήκας.

- Δέν έπιθυμούμεν τάς διαπραγματεύσεις τύπου Γενεύης,
αί όποίαι διεξήχθησαν δύο φοράς διαρκούσης τής κρίσεως καί αί 
όποίαι άπεδείχθησαν ό,τιδήποτε άλλο -παρά διαπραγματεύσεις. . 
Δέν έπιθυμούμεν διαπραγματεύσεις ύπό τ ήν απειλήν όπλων, ως εις 
Γενεύην, όπου ούτε αναβολή 36 όρων όέν» επετράπη πρός τόν σκοπόν 
διαβουλεύσεων # διότι 03ρισμέναι προτάσεις ύπεβλήθησαν επί 

■τελεσιγραφικής βάσεως-καί όταν αύται άπερρίφθησαν ως απαράδεκτοι 
ήρχισεν ήδευτέρα φάσις τού "Σχεδίου ’Αττίλα'\ή οποία ήτο έτι 
περισσότερον καταστρεπτική τής πρώτης.

"Οσα συνέβησαν εις Κύπρον.δέν ήσαν τυχαία.· Τό- 
πραξικόπημα δέν ήτο τυχαίον» ‘Η εισβολή δέν ήτο.τυχαία.

Θά άνεχθή ή Γενική Συνέλευσις τήν κατάστασιν ταύτην^
’Ενδ ιαφερόμεθα διά τήν ευημερίαν τόϋ λαού τής Κύπρου, ασχέτως 
αν πρόκειται περί 'Ελλήνων ή Τούρκων. ’Εάν οέ Τούρκοι δέν μάς 
εμπιστεύωνται, άς έξεύρωμεν άλλους τρόπους νά τούς πείσωμεν νά 
μάς έμπιστεύωνται άλλ ’ ούχί διά των "ελευθερωτών" τού ’Αττίλα. 
Είμεθα έτοιμοι νά άπσδεχθώμεν οιανδήποτε είσήγησιν, ή οποία 
θά συνάδη μέ τόν Χάρτην καί. τάς Διακηρύξεις των 'Ενωμένων 
’Εθνών διά νά καθησυχάσωμεν οίασδήποτε εύλογους ανησυχίας. 
Είμεθα έτοιμοι νά συμφωνήσωμεν είς τήν ένίσχυσιν τής Δυνάμεως 
των 'Ηνωμένων, ’Εθνών έν Κύπρφ, διά τόν σκοπόν τούτον. Ξΐμεθα 
έτοιμοι νά πράξαμεν παν τό δυνατόν, έφ ’ όσον θά βοήθηθωμεν 
νά δίατηρήσωμεν τήν Κύπρον εν ανεξάρτητον, κυρίαρχον κράτος 
μέ άκεραίαν τήν ενότητά του. "Ολαι έκεύναι αί εισηγήσεις αί 
όποίαΐ τυγχάνουν επεξεργασίας - δέν γνωρίζω πού - περί έξευρέ- 
σεως ρεαλιστικών λύσεων, ει*ναι απάνθρωποι, διότι δέν δυνάμεθα - 
καί ταπεινώς ύποβμλλω ότι καί ή Γενική Συνέλευσις' δέν δύναται - 
νά προσυπαγράψη, νά άνεχθή ή νομιμοποιήση τετελεσμένα γεγο
νότα. Είναι εύκολον νά όμιλώμεν περί συμβιβασμού, αλλά 
ύπάρχουν μερικά πράγματα,εις τά όποια "δέν υπάρχει περιθωριον 
διά συμβιβασμόν. .

Προτού περάνω τάς παρατηρήσεις μου επιθυμώ νά
πληροφορήσω τά μέλη τής Γενικής Συνελεύσεως ότι ή αντιπροσωπεία 
μου έχει ύποβάλει προσχέδιον ψηφίσματος, τόόποΓον θά εισαγάγω 
μέ όσον τό δυνατόν όλιγώτέρα σχόλια. .Δέν ύπεβάλάμεν τό

/ΕΑ.
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προσχέδιον, λόγφ έλλείψεως αβρότητας πρός οίονδήποτε. Τουναντίον, 
,είμεθα -εύγνώμονες πρός δλας τάς χώρας cd όποίαι καταβάλλουν 
-προσπαθεί ας διά νά έτοιμάσουν σχέδιον ψηφίσματος. Κατελήξαμεν 
δμως εις τό συμπέρασμα δτι τά χρονικά όρια εξαντλούνται καί 
δτι δεν" είχομεν άλλην διέξοδον παρά νά ύποβάλωμεν ίδικόν μας 
σχέδιον ψηφίσματος.

Τό γεγονός δτι τό σχέδιον τούτο ψηφίσματος ύποβάλλεται 
ύπό τής Κόπρου δέν πρέπει, νομίζω, να θεωρηθη ώς σχέδιον 
ύποβαλλόμενον ύπό ενός έκ των ενδιαφερομένων μερών. ’Εν πρώτοις, 
ύπάρχει μόνον έν ενδιαφερόμενον μέρος - ή Κύπρος. 'Η χώρα, ή 
όπσία έθεσε τό θέμα ενώπιον των ‘Ηνωμένων ’Εθνών. Δεύτερον, δέν 
νομίζω δτι οέοσδήποτε Θά διαφωνήση μαζί μου δτι ή Κύπρος είναι 
τό μόνον δεινοπαθούν μέρος. Δέν νομίζω δτι οέοσδήποτε άλλος 
ύποφέρει συνεπείς, τών διαδραματισθέντων έν Κύπρφ. Ει’ς τό 
σχέδιον ψηφίσματος δέν έχομεν περιλάβει οέασδήποτε ακραίας 
θέσεις διά σκοπούς παζαρεύματος. ’’Έχομεν προσπαθήσει νά τό 
διατυπώσωμεν συμφώνως πρός τάς απόψεις, καί ακόμη τήν φρασεο- 
λογίαν»αί όποίαι έξεφράσθησαν εις ήμάς καί τάς οποίας έχαιρε- 
τίσαμεν. Θά άναγνώσω τό σχέδιον ψηφίσματος τό όποιον έχει ώς 
ακολούθως:-

"'Η Γενική Συνέλευσις
Μελετήσασα τό πρόβλημα τής Κύπρου, 
‘Υπομιμνήσκουσα τό ψήφισμα αυτής 2077(ΧΧ) τής 1 8ης 

Δεκεμβρίου ή965 ώς καί τά συναφή ψηφίσματα του Συμβουλίου 
’Ασφαλείας επί τού Κυπριακού, ιδιαιτέρως τά ψηφίσματα S-jSo 
(196Η) τής Ηης Μαρτίου -196Η, 353 (l97U) τής-20ής ’Ιουλίου 
197U καί 360 (-I97U) τής ήβης Αυγούστου, -197U,

’Ανησυχούσα σοβαρώς έκ τής συνεχίσεως τής Κυπριακής 
κρίσεως ήτις συνιστά απειλήν διά τήν διεθνή ειρήνην καί 
ασφάλειαν, · ,

'Έχουσα συνείδησιν τής ανάγκης έπιλύσεως τής κρίσεως 
ταύτης άνευ χρονοτριβής δι ’ ειρηνικών μέσων, συμφώνως πρός 
τούς σκοπούς καί τάς άρχάς’ των ‘Ηνωμένων ’Εθνών,

Τονίζουσα τήν ανάγκην δπως ή Κυπριακή Δημοκρατία 
μετέχ^ δλων "των φάσεων' τής · έπιλύσεως'τής κρίσεως,
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Λάμβόμουσα ύϋ* 'δψ^τάς άρχός καί προνοίας της Διακηρύ- 
ξεως των ’Αρχών Διεθνούς Δικαίου, τάς άφορώσας τάς φιλικός 
σχέσεις καί συνεργασίαν μεταξύ των κρατών συμφώνως πρός τόν 
Χάρτην τών 'Ηναμένων ’Εθνών καίτήν Διακήρΰξ,ιν επί.τής··" 
’Ενισχύσεως τής Δ ιεθνούς*Ασφαλείας, - ■ ·.

Σημειούσα τήν Οέσιν της Κυβερνήσεως Κύπρου δτι αντι
τίθεται εις τήν προσάρτησιν τής Κυπριακής Δημοκρατίας ή οίουόή- 
ποτε τμήματος αυτής ύπό οίουδήποτε άλλου- κράτους ή' τήν ένσαμά- 
τωσιν τής Κυπριακής Δημοκρατίας ήοίουδήποτε τμήματος αυτής 
οίονδήποτε άλλο κράτος, ή'τήν διχοτόμησιν ή' διαχωρισμόν αυτής ύπό 
οίανδήποτε μορφήν,

’Αποδοκιμάζουσα πάσαν πραξιν επιδρομής ή έπεμβάσεως 
κατά τής Κυπριακής Δημοκρατίας,

4. Καλεώ όλα τά κράτη νά σεβασθούν αν ευ δρων τήν 
κυριαρχίαν, ανεξαρτησίαν, εδαφικήν ακεραιότητα καί αδέσμευτον 
πολιτικήν, τής Κυπριακής Δημοκρατίας καί νά απέχουν πόσης έπιδρο- 
μικής ένεργείας καί έπεμβάσεως στρεοομένης κατ’ αΰτής ,

2. Ζητεί τήν .άμεσον άποχωρησιν δλων τών ξένων ενόπλων 
δυνάμεων 'καί τής ξένης στρατιωτικής παρουσίας καί προσωπικού 
έκ τής Κυπριακής Δημοκρατίας καί τήν κατάπαυσιν πόσης ξένης 
έπεμβάσεως καί άναμίξεως εις τάς ύποθέσεις τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

3. Καλεί δλα τά άναμεμιγιένα' μέρη νά λάβουν 
έπειγόντως μέτρα πρός διασφάλισιν τής ταχείας επιστροφής 
δλων τών προσφύγων εις τάς οίκίας των έν ασφαλείς·.,

U. Κρίνει δτι τό συνταγματικόν σύστημα τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας είναι θέμα άφορών τούς "Ελληνας καί Τούρκους τής 
Κύπρου.

5· Συνιστά τάς έπαφάς καί διαπραγματεύσεις τάς 
δι εξαγομένας μέσφ τών καλών ύπηρεσιών τού Γενικού Γραμματέως 
μεταξύ αντιπροσώπων τών δύο κοινοτήτων καί· ζητεί τήν συνέχισήν 
των ύπό συνθήκας ελευθερίας, πρός τόν σκοπόν έπιτεύξεως δνός 
όμοιβαίως αποδεκτού .συνταγματικού διακανονισμού.

/ΕΑ.

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Α
ρχ
είο

 Αν
δρ
έα

 Ζι
αρ
τίδ
η



1 1

6. ’Εκφράζει την ελπίδα, δτι περαιτέρω προσπάΘεΐαι f
περιλαμβανομένων ,τών διαπραγματεύσεων, δύνανται συντόμως νά 
αναληφθούν έλευθέρως έν τφ πλαϊσίφ των '.Ηνωμένων ’Εθνών
διασφαλίζουσαι είς την Κυπριακήν Δημοκρατίαν, πρός τ <5 συμφέρον 
τού λαού της ως συνόλου, τό θεμελιώδες δικαίωμα αυτής δι ’ , 
ανεξαρτησίαν, κυριαρχίαν καί εδαφικήν ακεραιότητα.

7. Καλεί τόν Γενικόν Γραμματέα νά «υνεχίση νά παρέχη
τήν Ανθρωπιστικήν βοήθειαν των 'Ενωμένων ’Εθνών πρός όλα τά 
τμήματα του πληθυσμού τής Κυπριακής Δημοκρατίας καί καλεί 
δλα τά κράτη νά συμβάλουν εις τήν προσπάθειαν ταάτην.

8. ' Καλεί δλα τά ένδιαφερόμενα μέρη νά αφιερώσουν
πασαν προσπάΘ ει.αν, έν συνεργασία μετά τής Ειρηνευτικής Δυνάμεως 
των .'Ηνωμένων ’Εθνών έν Κύπρψ, διά τήν Ανακάλυψιν καί άσφά’λή 
επάνοδον εις .τάς οικίας των δλων τ ών αγνοουμένων προσώπων*'/

9. Καλεί δλα τά μέρη νά συνεχίσουν νά συνεργάζωνται
πλήρως μετά τής Ειρηνευτικής Δυνάμεως των 'Ηνωμένων ’Εθνών, 
έν Κύπρφ, ή οποία δέον νά έν ισχυθή διά νά δυνηθή νά άποκατα- 
στήση καί διατηρήση τήν ειρήνην έν Κύπρψ.

10. Καλεί τόν Γενικόν Γραμματέα νά συνεχίση νά προσφέρη 
τάς καλάς του ύπηρεσίας πρός τά ένδιαφερόμενα μέρη.

11. ΚαλεΓ περαιτέρω τόν Γενικόν Γραμματέα νά θέση) τό παρόν 
ψήφισμα ύπ ’ ό'ψιν τού1 Συμβουλίου ’Ασφαλείας."

‘'Οσαν αφορά τό εισαγωγικόν μέρος του σχεδίου ψηφίσματος,
τό δποίον άναφέρεται είς τά ψηφίσματα τής· Γενικής Συνελεύσεως 
καί τού Συμβουλίου ’Ασφαλείας, τούτο είναι αρκούντως σαφές καί 
δέν υπάρχει τίποτε νά λεχθή έπ ’ αυτού. Τφ δντι , δλαι αί 
παράγραφοι τής εισαγωγής είναι αρκετά σαφείς.

σ0σον αφορά τό λειτουργικόν μέρος τού σχεδίου ψηφίσματος
έχομεν υιοθετήσει τήν θέσιν - καί πρέπει νά τονίσω τούτο - δτι 
τά τρία βασικά σημαντικά στοιχεία είναι, πρώτον, ή ανεξαρτησία, 
έδαφική άκεραιότης καί κυριαρχία τής Κύπρου, τά οποία Θά 
πρέπει νά γίνουν σεβαστά άνευ δρων ocaί δέν Θά πρέπει νά ύπάρξουν 
πράξεις έπιδ’ρομής ή έπεμβάσεώς έναντίον τής Κύπρου. Τούτο 
είναι αρκούντως σαφές. Δεύτερον, ζητούμεν τήν άμεσον άποχώρησιν 
δλων τών στρατευμάτων. Δέν νομίζω δτι θά ήδύνατό τις νά είπη
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,δτι τφύτο είναι, παράλογον. Ή άποχώρησις τών στρατευμάτων 
έκ Κύπρου είναι, βασική' καί αναγκαία προύπόθεσις διά τήν

,καθ * οιονόήποτε τρόπον έπίτευζιν προόδου. , ’Ακολουθεί" 
τό πρόβλημα των προσφύγων. ’Επί τούτου τό ψήφισμα έχει 

έξης:

"Καλεί όλα τά άναμεμιγμένα μέρη νά λάβουν επειγόντως * * > Φ . * .ν ' 
μέτρα πρός διασφάλισιν τής ταχείας έπιστροφής όλων των 
προσφύγων εις τάς οικίας των έν άσφαλείμ".

• Τούτο δέν δύνται νά άποτελέση άντικείμενον 
οιουδήποτε παζαρεύματος. Πρέπει νά δηλώσωμεν τούτο 
άπεριφράστως, πολύ σαφώς καί πολύ είλικρινώς, διότι 
έάν καθ’ οί ονδήποτε τρόπον, άμέσως ή εμμέσως,· τό θέμα 
των Ανθρώπων οί όποιοι έξεροιζώθησαν έκ των έστιών των, 
τ4 θέμα τής' έπιστροφής των είς τάς οικίας των, άποτελέση 
άντικείμενον παζαρεύματος ή καταστή άντικείμενον αρνησι
κυρίας έκ μέρους οιουδήποτε άλλου, τότε καταστρέφετε τήν 
Κύπρον, καταστρέφετε τάς ελπίδας διά μίαν ειρηνικήν εξέ
λιξαν, δημιουργείτε τά^ς συνθήκας διά διχοτόμησιν καί 
επίσης καταστρέφετε αύτάς ταύτας τάς αρχάς των 'Ηνωμένων 
’Εθνών.

''.Οσον■ αφορά είς τάς άλλας παραγράφους’, πιστε'ύω 
ότι καί αύταί είναι Αρκούντως σαφείς. Τό σχέδιον ψηφί- 
'σματός συνιστ,ά τάς διαπραγματεύσεις χ·. ί τάς συνομιλίας 
α ί όποΐαι διεξάγονται είς.Κύπρον. ^ιστε’ύομεν ότι αύτη 
είναι ή διαδικασία ή οποία θά πρέπει νά Ακολουθηθή κατά 
τήν έξέτασιν των συνταγματικών πτυχών του προβλήματος. 
Ταυτοχρόνως, όμως, γίνεται ποόνο'ια δί’έτερον πλαίσιον-' 
ούχί του τύπου Γενεύης - δι’έλευθέρας διαπραγματεύσεις 
εντός τών πλαισίων τών 'Ηνωμένων ’Εθνών πρός έξέτασίν 
όλων τών διεθνών' πτυχών τής κρίσεως. '

Τούτων λεχθέντων, ας αοΰ έπιτραπή· νά :έπαναλάβω 
ότι δέν ύπεβάλαμεν τό σχέδιον τοϋτο έξ 'έλλε ίψ εως άβρό- 
τητος. ’Ησθάνθημεν ότι υπό τάς περιστάσεις δέν ε ίχομεν 
έτέραν έκλ'ογήν., ’Εάν; οίαιδήποτε Αντιπροσωπείαι έχουν 
σ.ΐασδήποτε άλλας Απόψεις έπί ώρισμένων σημείων περ ι ληφθέν- 
των είς τό σχέδιον ψηφίσματος, είμεθα έτοιμοι νά. τάς συ§η- 
τήσωμεν. ’Αλλά κα ί πάλιν πρήπει νά τονίσω ότι τά ουσιώδη, 
στοιχεία τά σποία' ίνέιρερα δέν δύνανται νά' Αποτελόσουν 
άντικείμενον παζαρεύματος ή συμβιβασμού.
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Άναμένομεν ύποστήριξίν. Πιστεύω ότι δέν εϊμεθα 
μή ρεαλ,ισταί άναμένοντες ύποστήριξίν, η παράλογοι άνα
μένοντες τήν τοιαύτην ύποστήριξίν. Άναμένομεν την ύπο- 
στήριξιν των Αδεσμεύτων χωρών, εις τάς οποίας άνήκομεν. 
Άναμένομεν την ύποστήριξίν όλων των χωρών-μελών των 
‘Ηνωμένων ’Εθνών, διότι έάν δεν τύχωμεν τής ύποστηρίξεως 
τής οποίας έχομεν Ανάγκην είς την ειδικήν ταύτην καμπήν 
τής ιστορίας μας, τότε ποία των χωρών-μελών τών 'Ηνωμέ
νων .’Εθνών θά τύχη τής ύποστηρίξεως την οποίαν δυνατόν 
νά χρειασθή - άνκαι ελπίζω ότι δεν θά προκύψρ τοιοϋτο 
τι - είς παρομοίων π ερ ί πτωσιν εάν ή άνευ προηγουμένου 
αυτή κατάστασις έπιτραπη νά συνεχισθή καί δέν άναχαι- 
τισθή εγκαίρως.

Θά έπι.τρέψωμεν νά δημιουργηθή αυτό τό’προηγούμε νον · 
Εις την περίπτωσιν τής Πολωνίας.ό Κίτλερ είπε: "Ποιος 
ένθυμεϊται τούς Άρμεν ί ους ’ Κάποιος άλλος δυνατόν 
κάποτε νά εί'πη: "Ποιος ένθυμεϊται τούς ,·Κυπρ ί®Λς 
.’Αλλά τούτο θά είναι έν ,σχέσει πρός άλλην περίπτωσιν. 
Δέν έχω προβή είς πρ.οετοιμασμένην ομιλίαν διά σκοπούς 
καταχωρίσεως. Προσεπάθησα νά αναπτύξω είς την Γενικήν 
Συνέλευσιν τάς Απόψεις αας, ώς τάς αίσθανόμεθά, ώς τάς 
βλέπομεν. Δέν πρόκειται Απλώς περί έτέρας συζητήσεως, ώς 
άνέφερα έξ αρχής. Λέγω πρός τήν Συνέλευσιν: Χρειαζόμεθα 
τήν ύποστήριξίν σας. ’Επικαλούμεθα τήν ύποστήριξίν σας. 
’Εάν δέν τύχωμεν τής ύποστηρίξεως τής οποίας έ'χομεν 
άνάγκην, ή Τουρκία θά άχρ έπιτύχει μεγάλην νίκην είς 
Κύπρον, στρατιωτικήν νίκην, Αλλά τούτο, ώς είπεν ό 
Πρόεδρός μας, θά καταστή ή ήττα τών 'Ηνωμένων ’Εθνών. 
Δέν είναι ή Κύπρος ή οποία ήττήθη. 'Η Κύπρος καταστρέ- 
φεται. Μετετράπη είς έρείπια,ώς είπε τελευταίως ό 
νΕντουαρτ Κέννεντυ. Άνθρωποι ζοΰν είς τούς δρόμους 
καί κάτω από τά δένδρα. 'Η Κύπρος κατεστράφη. Δέν 
έχάθη άκόμη, Αλλά εναπόκειται είς ύμας νά φροντίσετε 
νά μή χαθή.

Είς τήν παρούσαν’ ειδικήν περίπτωσιν τής Κύπρου, 
ή οποία είναι περίπτωσις δοκιμασίας διά τούς αδεσμεύτους, 
περίπτωσις δοκιμασίας διά τάς άρχάς τών ‘Ηνωμένων ’Εθνών, 
έάν συνεχίσωμεν νά έξευρίσκωμεν συμβιβασμούς είς τούς 
διαδρόμους πρός τόν σκοπόν ίκανοποιήσεως τού έπιδρομέως, 
τότε πρέπει έντίμως νά ε Γπω ότι αί ελπίδες μας διά τό 
μέλλον των ‘Ηνωμένων ’Εθνών δέν θά είναι πολύ μεγάλαι
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Δέν πρέπει νά τΰχωμεν τής. ιδίας ύποστηρίξεως, τής 
φυσικής ύποστηρΕξεως, τής οποίας τυγχάνουν οι Παλαιστίνιοι 
διά τά θέματά των, θέματα πολύ παρόμοια.· Πρόκειται μερικαί 
χώραι νά ύποστηρίζουν τά ίδια Θέματα εις την μίαν περίπτω·- 
σιν καί νά μή τά ύποστηρίζουν εις την άλλην· Τό ί'διον 
ισχύει καί διά πολ?νά άλλα θέματα εις τά 'Ηνωμένα "Εθνη. 
'Η παρούσα είναι περίπτωσις ηθικής δοκιμασίας. Είναι 
περίπτωσις δοκιμασίας διά τάς άρχάς του Χάρτου. Είναι 
περίπτωσις δοκιμασίας διά την ’Αφρικήν, την Λατινικήν 
’Αμερικήν, την Ευρώπην, τήν ’Ασίαν, τάς άρχάς των 
αδεσμεύτων. ΕΓναι λάθος νά παραμένωμεν άδέσμευτοι· 
ΕΪναι λάθος νά έναποθέτωμεν τήν πίστιν καί τάς ελπίδας 
μας είς τά ‘Ηνωμένα "Εθνη· Είναι λάθος νά είμεθα πιστοί 
είς τούς φίλους μας . Είναι λάθος νά άκολουθώμεν μετά 
συνεπείας τήν πολιτικήν τήν οποίαν έχομεν άκολουθήσει 
είς τά 'Ηνωμένα' "Εθνη επί ενός έκάστου θέματος; ®ά' πρέπει 
νά τύχωμεν διαφορετικής μεταχειρί σεως ■ ’Ακόμη καί εάν 
έπρόκειτο νά τύχωμεν διαφορετικής μεταχειρίσεως, δέν

• δυνάμεθα νά ύποστώμεν τούτο τήν στιγμήν αύτήν. Είναι 
θέμα έπιβιώσεως, είναι θέμα αυτής ταύτης τής ύπάρξεως
τής Κύπρου.

Κύριε Πρόεδρε, αύτά είχα νά εί'πω πρός έ'ναρξ.ιν 
τής συζητήσεως. Θά είμαι είς τήν διάθεσίν σας καί εις 
τήν διάθεσίν έκάστου άντιπροσώπου διά νά άπαντήσω είς 
οίανδήποτε έρώτησιν τήν οποίαν οίοσδήποτε ήθελεν ύπο- 
βάλει είς έμέ καί, όταν έλθη ή στιγμή, θά ύποβάλωμεν 
καί ημείς συγκεκριμένας ερωτήσεις είς άλλους.”
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