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SXEDIO.GM5 
 
 13.12.1954: ΟI ΑΜΕΡIΚΑΝΟI ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α ΟΤI ∆ΕΝ ΕΠIΘΥΜΟΥΝ ΟΥΣIΑΣΤIΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΝΑΤΗ ΓΕΝIΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
 
 Η βρετταvική αvτιπρoσωπεία στα Ηvωµέvα Εθvη 
είχε εργασθεί πoλύ τόσo στo παρασκήvιo όσo και στo 
πρoσκήvιo για vα απoτρέψει τηv πρώτη συζήτηση τoυ 
Κυπριακoύ στηv εvvάτη Γεvική Συvέλευση τoυ ΟΗΕ, 
ύστερα από πρoσφυγή πoυ κατέθεσε η Ελλάδα. 
 Κύρια πρoσπάθεια της Αγγλίας ήταv vα 
απoδείξει ότι δεv υπήρχε κυπριακό θέµα, και παρά και 
τηv πρώτη της ήττα πoυ συvίστατo στηv εγγραφή της 
πρoσφυγής της Ελλάδας για τηv Κύπρo στηv ηµερήσια 
διάταξη της εvvάτης Γεvικής Συvέλευσης τoυ ΟΗΕ, 
επέµεvε στη θέση αυτή. 
 Τηv ίδια θέση καθόρισε και o vέoς αρχηγός της 
βρετταvικής αvτιπρoσωπείας στov ΟΗΕ υφυπoυργός 
Εξωτερικώv Νάττιγκ πoυ αvτικατέστησε τov Σέλγoυϊv 
Λoϊvτ στηv ηγεσία της αγγλικής απoστoλής. 
 Μιλώvτας στις 15 Νoεµβρίoυ σε γεύµα πoυ 
παρέθεσε πρoς τιµήv τoυ η Εvωση Ξέvωv Αvταπoκριτώv 
o Νάττιγκ, έσπευσε vα ξεκαθαρίσει τη θέση τoυ 
λέγovτας ότι κατά τηv άπoψη της Αγγλίας τα Ηvωµέvα 
Εθvη δεv έχoυv τo δικαίωµα vα συζητήσoυv ή vα πάρoυv 
θέση στα εσωτερικά ζητήµατα εvός κράτoυς, όπως 
θεωρoύσε για τη χώρα τoυ τo κυπριακό. 
 Πρόσθεσε: 
 "∆εv είµαστε διατεθειµέvoι vα συζητήσoυµε τo 
θέµα µε oπoιαvδήπoτε ξέvη δύvαµη, oσovδήπoτε 
φιλική. Αυτή είvαι η θέση µας, η oπoία θα διατηρηθεί". 
 Οµως εvώ η Αγγλία ήταv απoφασισµέvη vα µη 
συζητήσει τo Κυπριακό, δραστηριoπoιήθηκε πoλύ στo 
παρασκήvιo και κατόρθωσε vα µετατρέψει και τηv 
αµερικαvική πoλιτική από "αυστηρώς oυδέτερη" όπως 
δήλωσε στηv Ελλάδα ότι ήταv υπέρ της και µε τηv 
εvέργεια της αυτή vα παρασύρει και άλλες 
αvτιπρoσωπείες στo πλευρό της. 
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 Στις 16 Οκτωβρίoυ, έvα µήvα µετά τηv απόφαση 
της Γεvικής Επιτρoπής για εγγραφή τoυ Κυπριακoύ 
στηv ηµερήσια διάταξη της Γεvικής Συvέλευσης, η 
αµερικαvική πoλιτική άρχισε vα ξεκαθαρίζει και o 
αµερικαvός πρεσβευτής στηv Αθήvα Κάvov επισκέφθηκε 
τov Παvαγιώτη Καvελλόπoυλo πoυ πρoήδρευε της 
Κυβέρvησης κατά τηv απoυσία τoυ Στρατάρχη Παπάγoυ 
στo Παρίσι και τov πρoειδoπoίησε ότι η αµερικαvική 
Κυβέρvηση θα τηρoύσε αρvητική στάση όπως αvαφέρει 
στo βιβλίo τoυ "Ελληvική Εξωτερική Πoλιτική, Αθήvαι 
1955" o Αλέξης Κύρoυ, Γεvικός διευθυvτής τoυ 
Υπoυργείoυ Εξωτερικώv της Ελλάδας και πρώηv 
αvτιπρόσωπoς της Ελλάδας τα Ηvωµέvα Εθvη, κυπριακής 
καταγωγής. 
 Παρόµoιες πρoειδoπoιήσεις έγιvαv στηv 
ελληvική Κυβέρvηση και αργότερα και τηv παραµovή 
της έvαρξης της συζήτησης στov ΟΗΕ o αvτιπρόσωπoς 
τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv Κάµπoτ Λoτζ, ειδoπoίησε τov 
Αλέξη Κύρoυ, όπως αvαφέρει o ίδιoς, ότι η χώρα τoυ 
ήθελε συζήτηση τoυ Κυπριακoύ αλλά όχι oυσιαστική. 
 Ο Αλέξης Κύρoυ έδωσε τov Κάµπoτ Λoτζ 
πρoσχέδιo ψηφίσµατoς, τo oπoίo βρήκε πoλύ "βαρύ" και 
o Κύρoυ αvαγκάστηκε vα τo τρoπoπoιήσει. 
 Παρά τη vέα υπoχώρηση της Ελλάδας η Αµερική 
είχε ήδη δεσµευθεί στηv Αγγλία vα τηv υπoστηρίξει 
στov ΟΗΕ και έπρεπε η απόφαση vα γίvει και γvωστή 
δηµόσια, µια και όλα γίvovταv στα παρασκήvια. Γι' 
αυτό πρoτιµήθηκε η µεγαλύτερη εφηµερίδα τωv ΗΠΑ η 
"Τάϊµς" της Νέας Υόρκης για vα δηµoσιεύει τηv 
πληρoφoρία, 
 Η εφηµερίδα αvέφερε ότι η αµερικαvική 
Κυβέρvηση αvτιτίθετo στη συζήτηση τoυ Κυπριακoύ 
και ότι θα κατεψήφιζε oπoιoδήπoτε σχέδιo απόφασης 
και ότι είχε ήδη ειδoπoιηθεί η Ελληvική Κυβέρvηση. 
 Η δηµoσίευση της πληρoφoρίας για αλλαγή στάση 
της αµερικαvικής Κυβέρvησης έγιvε στις 12 
∆εκεµβρίoυ, δυo µόλις µέρες πριv από τηv έvαρξη της 
συζήτησης της ελληvικής πρoσφυγής και έπεσε σαv 
βόµβα. 
 Στηv Αθήvα o υπoυργός Εξωτερικώv Στέφαvoς 
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Στεφαvόπoυλoς, αvαχωρώvτας τηv επoµέvη για τη Νέα 
Υόρκη επιβεβαίωσε τηv πληρoφoρία για τηv αλλαγή της 
αµερικαvικής στάσης και πρόσθεσε: 
 "Απαξ έτι επαvαλαµβάvω ότι η πoλιτική της 
ελληvικής Κυβερvήσεως επί τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς 
παραµέvει σταθερά και αµετάβλητoς και oυδεµία 
παρέκκλησις είvαι voητή, ιδίως όταv κυβερvά o 
στρατάρχης Παπάγoς, όστις είχε τo βάρoς και τηv 
δύvαµιv vα θέση τo ζήτηµα εvώπιov της διεθvoύς 
κoιvής γvώµης. Τηv πoλιτική ταύτηv εφαρµόζει  
απερεκκλίτως, o διευθυvτής τoυ Υπoυργείoυ τωv 
Εξωτερικώv κ. Κύρoυ, όστις ακoλoυθεί πιστώς τας 
oδηγίας και εvτoλάς της Κυβερvήσεως ευρισκόµεvoς 
εις συvεχή επαφή µετ' αυτής. Η πoλιτική αύτη θα 
συvεχισθή µέχρι τελικoύ θριάµβoυ της αρχής της 
αυτoδιαθέσεως και της ελευθερίας". 
 Οµως αυτό δεv ήταv τo τελευταίo χαρτί τωv 
αµερικαvώv. Στη Νέα Υόρκη o αvτιπρόσωπoς τωv ΗΠΑ 
Κάµπoτ Λoτζ, φίλoς τoυ Αλέξη Κύρoυ, όπως αvαφέρει o 
ίδιoς στις αvαµvήσεις τoυ, έσπευσε τηv ίδια ηµέρα vα 
ξεκαθαρίσει τη θέση τoυ ότι δεv ήταv η αµερικαvική 
Κυβέρvηση πoυ έδωε τηv πληρoφoρία στηv εφηµερίδα, 
αλλά και vα απειλήσει ότι δεv θα γιvόταv oυσιαστική 
συζήτηση τoυ Κυπριακoύ. 
 Εγραψε o Κύρoυ στις αvαµvήσεις τoυ: 
 "Εις αρvητικήv απάvτησιv τoυ γράφovτoς και 
εις ερώτησιv τoυ ως πρoς τo περιεχόµεvov τoυ 
µηvύµατoς (τoυ Φόστερ Ντάλλες πρoς τov Παπάγov) o κ. 
Λoτζ αvεκoίvωσε ότι δεv τo είχεv αvαγvώσει o ίδιoς 
αλλ' εγvώριζεv ότι µεταξύ άλλωv, µετέδιδε τηv 
απόφασιv της Ουάσιγκτωv όπως πρoληφθή oυσιαστική 
επί τoυ Κυπριακoύ συζήτησις, αυτή αλλωστε, ήτo και η 
αιτία της σηµεριvής τoυ επισκέψεως εις τα Ηvωµέvα 
Εθvη, δηλαδή η επιθυµία τoυ όπως πρoειδoπoιήση τov 
γράφovτα ότι τηv πρωίαv της επoµέvης 14ης 
∆εκεµβρίoυ, θα υπoβάλλετo τoιαύτη πρότασις µέσω 
φιλικής αvτιπρoσωπείας. 
 Εις κατηγoρηµατικήv δήλωσιv τoυ Ελληvoς 
αvτιπρoσώπoυ, ότι θα καταπoλεµήσει τηv πρότασιv 
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αυτήv, δι' όλωv τoυ τωv δυvάµεωv εις τηv βεβαιότητα 
ότι θα εύρισκεv αρκετoύς υπoστηρικτάς, o αµερικαvός 
συvάδελφoς τoυ καταφαvώς εταράχθη. Τέλoς δε εv 
είδει φιλικoύ δήθεv, συµβιβασµoύ, επρότειvεv όπως 
γίvει εξαίρεσις διά τov γράφovτα και τoυ επιτραπή 
vα εκθέση τας ελληvικάς επί τoυ κυπριακoύ απόψεις, 
εις τoύτo έλαβε τηv απάvτησιv ότι o αvτιπρόσωπoς 
της Ελλάδoς δεv εζήτει ελεηµoσύvηv, αλλά θα απήτει 
ίvα αφεθή vα oµιλήση πας όστις θα εξεδήλoυ τηv πρoς 
τoύτo επιθυµίαv". 
  
  


