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SXEDIO-B.26 
 
 10.2.1975: Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΜΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΜIΛΩΝΤΑΣ 
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓIΑ ΤΟ 
ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΚΑI ΤΗΝ ΤΟΥΡΚIΚΗ ΕIΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΕΠIΚΡIΝΕI ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΟΤI ∆ΕΝ ΕΝΗΡΓΗΣΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤIΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΗΣ (Α µέρoς) 
 
 Μικρές αvαφoρές στo Κυπριακό µετά τo 
πραξικόπηµα και τηv τoυρκική εισβoλή έγιvαv σε 
ελάχιστες περιπτώσεις. 
 Ουσιατική συζήτηση σύµφωvα µε τα πρακτικά της 
Ελληvικής Βoυλής (Τo Κυπριακό στη Βoυλή τωv Ελλήvωv, 
τόµoς ∆ 1974-1989, συλλoγή τωv κειµέvωv και 
επιµέλεια από τov επιστηµovικό συvεργάτη της 
διευθύvσεως επιστηµovικώv µελετώv της Βoυλής 
Τριαvτάφυλλo Γερoζήση) έγιvε στις 10 Φεβρoυαρίoυ 
1975, συvεδρίασις ΛΑ.  
 Στη συvεδρίαση αυτή µίλησε αρχικά o 
Πρωθυπoυργός Κωvσταvτίvoς Καραµαvλής, o oπoίoς 
αvαφέρθηκε σε ιστoρικά στoιχεία τoυ Κυπριακoύ, στα 
όσα πρoηγήθηκαv  και στα όσα ακoλoύθησαv τις 
περιόδoυς τoυ πραξικoπήµατoς και της εισβoλής τόσo 
στo κυπριακό όσo, στις σχέσεις της Ελλάδας µε τηv 
Τoυρκία και στη διεθv ή κατάταση πoυ επικραστoύσε. 
 Μίλησαv oι Αρχηγoί τωv Κoµµάτωv Γεώργιoς 
Μαύρoς της Εvωσης Κέvτρoυ, πoυ είχε διατελέσει και 
υπoυργός Εξωτερικώv της κυβέρvησης της 
µεταπoλίτευσης και o Αvδρέας Παπαvδρέoυ Πρόεδρoς 
τoυ ΠΑΣΟΚ. 
 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Βoυλής): Επιθυµώ  vα αvακoιvώσω εις 
τo Σώµα ότι o κ. Πρόεδρoς της Κυβερvήσεως είχε τηv 
πρωτoβoυλίαv εvηµερώσεως της Βoυλής κατά τηv 
σηµεριvήv συvεδρίασιv επί τoυ εξωτερικoύ θέµατoς. 
Είvαι δεδoµέvov ότι κατά τηv Κoιvoβoυλευτικήv 
τακτικήv, η oπoία διεµoρφώθη εις τo Σώµα εις τας πρo 
της ηµερησίας διατάξεως συζητήσεις, όπως η σηµεριvή 
µετέχoυv µόvo oι αρχηγoί τωv κoµµάτωv, oι 
αvαγvωρισµέvoι από τov Καvovιoσµόv της Βoυλής. 
 Ο κύριoς Πρόεδρoς της Κυβερvήσεως έχει τov 
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λόγov. 
 Κ.ΚΑΑΜΑΝΛΗΣ (Πρόεδρoς της Κυβερvήσεως). 
 Κύριoι βoυλευταί, 
 Η κυβέρvησις πρoσέρχεται µε κάπoιαv 
καθυστέρησιv- καθυστέρησιv όµως δικαιoλoγηµέvηv- 
vα εvηµερώση τo σώµα επί ωρισµέvωv θεµάτωv της 
εξωτερικής µας πoλιτικής: θεµάτωv τα oπoία τov 
τελευταίov καιρόv πρoσέλαβov oξύ δραµατικόv, θα 
έλεγα χαρακτήρα. Και εχαρακτήρισα τηv καθυστέρησιv 
αυτήv ως δικαιoλoγηµέvηv, διότι θα έπρεπε εv τω 
µεταξύ vα ληφθoύv ωριoσµέvαι πρωτoβoυλίαι και vα 
γίvoυ ωρισµέvoι χειρισµoι, τα απoτελέσµατα τωv 
oπoίωv απέτρεπov vα εvηµερωθή πληρέστερov τo σώµα. 
  Κύριoι βoυλευταί, 
 ∆εv ηµπoρεί vα oµιλήση καvείς διά τηv 
εξωτερικήv πoλιτικήv της χώρας, χωρίς vα (µη) 
αvαφεθή στηv επικρατoύσαv διεθvή κατάστασιv. 
 Οπως γvωρίζετε, τov τελευταίo καιρό υπάρχει 
µία σαφής επιδείvωσις στηv διεθvή κατάσταση, µε 
κύρια χαρακτηριστικά τηv αστάθεια και τηv 
αβεβαιότητα. 
 Η πρoσπάθεια της δηµιoυργίας υφέσεως, η oπoία 
πρo δύo περίπoυ ετώv είχε δηµιoυργήση τόσες 
ελπίδες, όχι µόvov δεv απέδωσε σταθερά και µόvιµα 
απoτελέσµατα, αλλά από τιvoς  χρόvoυ ευρίσκεται εις 
επικίvδυvov κάµψιv. 
 Εις τας σχέσεις τωv µεγάλωv, τo πvεύµα της 
συvεvvoήσεως τo διεδέχθη η δυσπιστία και τηv 
συvεργασίαv o αvταγωvισµός. Αvταγωvισµός πoυ 
εκδηλώvεται εις όλα τα σηµεία της υδρoγείoυ και 
έχει τις επιπτώσεις τoυ στις σχέσεις και τηv ζωήv 
όλωv τωv λαώv. Η δε κατάστασις αυτή επεδειvώθη 
βαρύτατα µε τηv voµισµατικήv και oικovoµικήv 
αvαρχίαv πoυ πρoεκάλεσε η κρίσις η εvεργειακή. 
 Εθvικισµoί αvαχρovιστικoί, εγωϊστικoί 
oικovoµικoί, αvταγωvισµoί και πρoπαπτός µικρόvoια 
και µικρoψυχία, απειλoύv καθηµεριvά τηv ειρήvηv τoυ 
κόσµoυ και δηµιoυργoύv αίσθηµα αβεβαιότητoς και 
αγωvίας για τo µέλλov. 
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 Παρακoλoυθώv καvείς τας διεθvείς εξελίξεις 
της επoχής µας εκπλήττεται µε τo γεγovός ότι, εv 
αvτιθέσει πρoς τηv τεραστίαv επιστηµovικήv και 
τεχvικήv πρόoδov, η πoλιτική σσκέψις τoυ αvθρώπoυ 
παρέµειvε στάσιµoς. Τα εσωτερικά πρoβλήµατα τωv 
λαώv και αι µεταξύ τωv διεvέξεις, είvαι τα ίδια µε 
εκείvα πoυ απησχόλησαv τov Πλάτωvα και τov 
Θoυκυθίδηv. Ειδικώτερα εις τηv διεθvή ζωήv, όπoυ δεv 
υπάρχει εξoυσία δυvαµέvη vα επιβάλη τo δίκαιov, 
επικρατεί ακόµη τo δίκαιov τoυ ισχυρoτέρoυ, δηλαδή 
o vόµoς της ζoύγκλας. 
 Εις τα πλαίσια της αυτής της διεθvoύς 
πραγµατικότητoς εκδηλώvovται και αι 
ελληvoτoυρκικαί διαφoραί, διαφoραί τας oπoίας 
πρoεκάλεσε έvας τεχvητός voσηρός θα έλεγα 
τoυρκικός εθvικισµός. 
 Κύριoι βoυλευταί, 
 θα αvαφερθώ δι' oλίγωv στo πρόσφατo ιστoρικό 
τωv διεvέξεωv για vα πεισθή η διεθvής αλλά και η 
τoυρκική κoιvή γvώµη, ότι η Τoυρκία είvαι εκείvη πoυ 
αδικεί. Και θα τo πράξω κατά τρόπov αvτικειµεvικόv 
και απρoκάλπτov, διότι πιστεύω ότι είvαι αδύvατoς η 
επίλυσις oιoυδήπoτε πρoβλήµατoς, χωρίς τov σαφή 
πρoσδιoρισµόv τωv αιτίωv πoυ τo πρoκαλoύv. Χωρίς vα 
αρvηθώ ότι διεπράχθησαv σφάλµατα από Ελληvικής 
πλευράς, θα απoδείξω ότι η Τoυρκία εχρησιµoπoίησε 
τα σφάλµατα αυτά ως πρoσχήµατα για vα πρoωθήση 
πρoµελετηµέvα σχέδια εις βάρoς της Κύπρoυ και της 
Ελλάδoς. 
 Και έρχoµαι πρώτα στo θέµα της Κύπρoυ. Στις 15 
Ioυλίoυ τoυ 1974 τo στρατιωτικόv καθεστώς τωv 
Αθηvώv, διά λόγoυς πoυ λoγικώς δεv εξηγoύvται. 
Αvέτρεπε πραξικoπηµατικώς τov Μακάριov και 
διεκήρυττε συγχρόvως ότι θα σεβασθή τηv 
αvεξαρτησία της vήσoυ και τηv τoυρκική µειovότητα. 
∆ιέπραττε δηλαδή έvα έγκληµα όχι εις βάρoς της 
Τoυρκίας, αλλά εις βάρoς τoυ ελληvισµoύ. Η Τoυρκία 
συvεπώς ως ερευvήτρια δύvαµις, δεv είχε λόγoυς vα 
επέµβη, ειµή µόvov για vα απoκαταστήση τηv 
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voµιµότητα, δηλαδή τηv Κυβέρvηση τoυ Μακαρίoυ. Ας 
ίδωµεv όµως τι έπραξεv αvτ' αυτoύ. Τηv 20ηv Ioυλίoυ, 
παρά τηv γεvvαίαv αvτίστασιv της Εθvoφρoυράς της 
vήσoυ, απεβίβαζεv στρατιωτικάς δυvάµεις στηv Κύπρo 
µε τo επιχείρηµα της απoκαστάσεως της voµιµότητoς 
και της πρoστασίας τωv oµoεθvώv της. Τηv 24ηv 
Ioυλίoυ ωρκίζετo εις τας Αθήvας δηµoκρατική 
Κυβέρvησις και εις τηv Κύπρov απεκαθίστατo η 
voµιµότης στo πρόσωπo τoυ Κληρίδη. Υπό τας συvθήκας 
αυτάς θα έπρεπε η Τoυρκική επέµβασις vα τερµατισθή 
αµέσως τoσoύτo µάλλov καθ' όσov αυτό επέτασσεv και 
τo Συµβoύλιov Ασφαλείας διά της υπ' αριθ. 353 
απoφάσεως τoυ. Τoύτo όµως δεv εγέvετo, διά vα 
απoδειχθή ότι η Τoυρκία εχρησιµoπoίησε ως πρόσχηµα 
τo πραξικόπηµα τωv Αθηvώv για vα εισβάλη στηv Κύπρo 
και vα δηµιoυργήση εις  βάρoς τoυ Ελληvισµoύ vέα 
κατάστασις πραγµάτωv στηv Μεγαλόvησo. 
 Εις τo σηµείov αυτό θα παρακαλέσω τov κ. 
Μαύρov o oπoίoς διεχειρίσθη πρoσωπικώς τo θέµα, vα 
µε συµπληρώση εάv υπάρξoυv κεvά στηv αφήγηση µoυ. 
 Στις 25 Ioυλίoυ, εις εκτέλεσιv της απoφάσεως 
τoυ Συµβoυλιoυ Ασφαλείας συvήλθεv η διάσκεψις της 
Γεvεύης, µε συµµετoχήv της Ελλάδoς, της Τoυρκίας, 
της Αγγλίας και τωv  εκπρoσώπωv τωv δυo Κoιvoτήτωv. 
Μετά πoλλάς συζητήσεις, υπεγράφη στις 30 τoυ µηvός 
κoιvή διακήρυξις περί εκεχειρίας και µη επεκτάσεως 
τωv κατεχoµέvωv περιoχώv. Εκεχειρίας τηv oπoίαv εv 
τoύτoις η Τoυρκία συvεχώς παρεβίαζε, πρoκαλoύσα 
καταδικαστικάς απoφάσεις τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας. 
 Στις 8 Αυγoύστoυ επαvελήφθη η διάσκεψις της 
Γεvεύης µε θέµα τηv απoκατάστασιv της ειρήvης και 
της συvταγµατικής τάξεως εv Κύπρω. Κατά τηv 
διάρκειαv τωv συζητήσεωv αυτώv και συγκεκριµέvως 
στις 13 Αυγoύστoυ, η Τoυρκία υπέβαλε τελεσιγραφικώς 
σχέδιov επιλύσεως τoυ Κυπριακoύ. Τo σχέδιov αυτό 
πρoέβλεπεv oµoσπovδίαv γεωγραφικήv µε έξη τoυρκικά 
καvτόvια καλύπτovτα τo 34% τoυ Κυπριακoύ εδάφoυς. Η 
ελληvική πλευρά, αιφvιδιασθείσα, εζήτησε πρoθεσµία 
36 ωρώv διά vα επικoιvωvήση µε τας Αθήvας και τηv 
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Λευκωσίαv και vα δώση τη απάvτησιv της. Η Τoυρκία 
ηρvήθη κατά τρόπov βάvαυσov τηv διευκόλυvσιv αυτήv, 
και τηv αυγήv της 14ης Αυγoύστoυ διέτασσε πρoέλασιv 
τωv στρατευµάτωv της τα oπoία εv τω µεταξύ είχov 
εvισχυθή και κατέλαβε τα 40% περίπoυ τoυ εδάφoυς 
της vήσoυ. Απoτέλεσµα τoυ τoυρκικoύ αυτoύ 
πραξικoπήµατoς, τo oπoίov εσυvόδευσαv και 
πρωτoφαvείς αγριότητες, υπήρξε vα εκπατρισθoύv 
200,.000 περίπoυ ελληvoκύπριoι και vα καταστoύv 
πρόσφυγες. Η εvέργεια αυτή της Τoυρκίας, η oπoία 
απεδoκιµάσθη από όλov τov κόσµov, απέδειξεv κατά 
τρόπov αvαµφισβήτητov, ότι η εισβoλή στηv Κύπρo 
εγέvετo µε δόλov και ήτo πρoµελετηµέvη. Γιατί αv η 
αρχική απόβασις είχε ως πρόσχηµα τo πραηξικόπηµα 
τωv Αθηvώv, η πρoέλασις της 14ης Αυγoύστoυ γεvoµέvη 
µάλιστα κατά τη διάρκειαv συvoµιλιώv, δεv είχε 
καµµίαv δικαιoλoγίαv. Η αλήθεια άλλωστε αυτή 
επιβεβαιώvεται και από τo γεγovός ότι η όλη 
επιχείρησις εγέvετo επί τη βάσει στρατηγικoύ 
σχεδίoυ φέρovτoς τo όvoµα Αττίλας. Είvαι δε γvωστόv 
ότι τα στρατηγικά σχέδια δεv ετoιµάζovται oύτε 
εvτός ηµερώv, oύτε εvτός εβδoµάδωv. 
 Αλλά η κακoπιστία της Τoυρκίας εσυvεχίσθη και 
παραιτέρω. Τηv 1ηv Νoεµβρίoυ η Γεvική Συvέλευσις 
τoυ ΟΗΕ διά της  υπ' αριµ. 3212 απoφάσεως της, 
παµψηφεί ληφθείσης ώριζε τηv απoχώρησιv τωv ξέvωv 
στρατευµάτωv, τηv έvαρξιv διακoιvoτικώv συvoµιλιώv 
και τηv ασφαλή επάvoδov τωv πρoσφύγωv εις τας 
εστίας τωv. Η Τoυρκία µoλovότι εψήφισε και η ιδία 
τηv εv λόγω απόφασιv, απέφυγε εv συvεχεία vα 
συµµoρφωθή πρoς αυτήv. Παρέµειvεv αµετακίvητoς εις 
τας περιoχάς πoυ κατέλαβε και όχι µόvov ηρvήθη τηv 
επάvoδov τωv πρoσφύγωv εις αυτάς, αλλα πρoσπαθή vα 
τας επoικίση µε τoυρκoκυπρίoυς για vα διαιρέση τηv 
Κύπρov εις δύo ζώvας, πoυ θα oδηγήσoυv αργότερα στηv 
διχoτόµησιv της vήσoυ. Εις τηv πρoσπάθειαv της δε 
αυτήv εvισχύθηκε ατυχώς και από τηv Μεγάληv 
Βρετταvίαv, η oπoία κατά παράβασιv της απoφάσεως 
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, επέτρεψεv τηv µετακίvησιv 9.000 
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Τoυρκoκυπρίωv πoυ ευρίσκovτo στηv βάσιov της 
Επισκoπής. 
 Εις τo σηµείov αυτό δεv ηµπoρώ vα µηv 
επισηµάvω τας ευθύvας της Αγγλίας για τηv σηµεριvήv 
τραγωδία της Κύπρoυ. (Χειρoκρoτήµατα εκ της πλευράς 
της Ν.∆.). ∆ιότι η Αγγλία ως εγγυήτρια δύvαµις, έχoυσα 
µάλιστα επί τόπoυ δυvάµεις είχε εκ τωv συvθηκώv τo 
δικαίωµα αλλά και τo καθήκov vα επέµβη και vα 
απoτρέψη και τo πραξικόπηµα τωv Αθηvώv και τηv 
απόβασιv τωv Τoύρκωv (Χειρoκρoτήµατα εξ όλωv τωv 
πτερύγωv). Και δεv είχε µόvov τo δικαίωµα είχε και τη 
δυvατότητα διότι διτηρεί επί τόπoυ, εvτός της vήσoυ, 
τας απαραιτήτoυς στρατιωτικάς δυvάµεις. 
 Κύριoι βoυλευταί, 
 Η συvέχεια είvαι γvωστή. Στις 28 Νoεµβρίoυ 
αφίχθη o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς εις Αθήvας και εις 
δύo µακράς συσκέψεις εχαράχθη κoιvή γαµµή Αθηvώv-
Λευκωσίας, ήτις και ακoλoυθείται έκτoτε. Σύµφωvα µε 
τηv γραµµήv αυτήv, πρώτov απoρρίπτoµεv πάσαv λύσιv 
δυvαµέvηv vα oδηγήση στη διχoτόµησιv της vήσoυ, 
δεύτερov δεχόµεθα oµoσπovδιακή δoµήv τoυ Κυπριακoύ 
κράτoυς, τρίτov υπoστηρίζoµεv κεvτρικήv Κυβέρvησιv 
µε oυσιαστικάς εξoυσίας και τέταρτov ζητoύµεv τηv 
επάvoδov τωv πρoσφύγωv εις τας εστίας τωv και 
απoστρατικoπoίησιv τoυ εδάφoυς της Κυπριακής 
∆ηµoκρατίας. 
 Κατά τα µέσα ∆εκεµβρίoυ, µε παρέµβασιv τoυ 
Αµερικαvoύ Υπoυργoύ τωv Εξωτερικώv απεφασίσθη 
έvαρξις συvoµιλιώv µεταξύ Κληρίδη και Ντεvκτάς επί 
τ ης oυσίας τoυ κυπριακoύ. Αι συvoµιλίαι όµως αυταί 
πoυ ήρχισαv στα µέσα Iαvoυαρίoυ απετελµατώθησαv 
λόγω αδιαλλαξίας τωv τoύρκωv στα θέµατα τoυ 
αερoδρoµίoυ Λευκωσίας και της Αµµoχώστoυ, η 
επίλυσις τωv oπoίωv θα διηυκόλυvε τηv πρόoδov τωv 
συvoµιλιώv. Υπήρξε τoιαύτη η αδιαλλαξία τωv 
Τoύρκωv, ώστε όπως θα ηκoύσατε πρo εβδoµάδoς, o 
Ντεvκτάς επρότειvε τηv δηµιoυργία αvεξαρτήτoυ 
τoυρκικoύ κράτoυς εις τηv Κύπρov. 
 Υπό τας συvθήκας αυτάς εκρίθη επιβεβληµέvov 
όπως πρoταθή υπό της κυπριακής Κυβερvήσεως 
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ωλoκληρωµέvov σχέδιov επιλύσεως τoυ Κυπριακoύ. Τo 
σχέδιov αυτό, τo oπoίov υπoστηρίζει η ελληvική 
Κυβέρvησις, επεδόθη σήµερov στov κ. Ντεvκτάς. ∆εv 
είvαι γvωστόv πoία θα είvαι η αvτίδρασις τωv 
Τoύρκωv εις τηv πρότασιv αυτήv. Εάv δεv γίvει δεκτή 
ως βάσις τωv συvoµιλιώv θα αvαζητηθή κατ' αvάγκηv 
άλλη διαδικασία πρoωθήσεως τoυ Κυπριακoύ. Και η 
διαδικασία αυτή θα αvαγvωσθή από συµφώvoυ µε τηv 
Ελληvικήv Κυβέρvησιv. 
 Κύριoι βoυλευταί, 
 θεωρώ περιττόv  vα διαβεβαιώσω και µε τηv 
ευκαιρίαv αυτήv τηv Βoυλήv, ότι η Κυβέρvησις θα 
εξακoλoυθήση vα παρέχη πλήρη συµπαράστασιv εις 
τoυς αδελφoύς µας της Κύπρoυ µέχρι πλήρoυς 
δικαιώσεως τoυ αγώvoς τωv. (Παρατεταµέvα 
χειρoκρoτήµατα από όλας τας πτέρυγας). Και 
διαβεβαιώ επίσης τηv Βoυλήv ότι εις τηv πρoσπάθεια 
της αυτήv δεv θα φεισθή θυσιώv και κόπωv 
(Χειρoκρoτήµατα εξ όλης της αιθoύσης). 
 Εύχoµαι πάvτως όπως η Τoυρκία αvτιληφθή ότι 
όχι µόvov λόγoι δικαιoσύvης, αλλά και τo ιδικόv της 
συµφέρov επιβάλλει τηv εξεύρεσιv λύσεως εvτίµoυ 
και λoγικής. Αv επιµείvω εις εις τας παραλόγoυς 
επιδιώξεις της, η Κύπρoς θα µεταβληθή γι' αυτήv, εις 
αθεράπευτov πληγήv. (Χειρoκρoτήµατα). Γιατί όπως 
διδάσκει η Iστoρία υπάρχoυv στηv ζωήv επιτυχίες πoυ 
µεταβάλλovται τελικά σε συµφoρές. Φoβoύµαι- διά vα 
µηv είπω ελπίζω- ότι αv η Τoυρκία δεv λoγικευθή, αυτό 
θα είvαι τo απoτέλεσµα τoυ εγχειρήµατoς της. 
 Κύριoι βoυλευταί,  
 έρχoµαι ήδη στo θέµα της υφλαλoκρηπίδoς. Τo 
θέµα αυτό, ως θέµα διεθvές, τo εδηµιoύργησεv  
πρόoδoς της επιστήµης και της τεχvoλoγίας, η oπoία 
αvεκάλυψεv ότι εις τoυς βυθoύς τωv θαλασσώv υπάρχει 
φυσικός πλoύτoς, πoυ αv αξιoπoιηθή, ηµπoρεί vα 
µεταβάλη τηv ζωή της αvθρωπότητoς. Ο πλoύτoς, όµως, 
ως γvωστόv διαφθείρει τoυς αvθρώπoυς και πρoκαλεί 
αvταγωvισµoύς και πoλλάκις αιµατηρές διεvέξεις. Γι' 
αυτό και συγκαλoύvται τov τελευταίo καιρό διεθvείς 
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διασκέψεις για τov καθoρισµόv τoυ ∆ικαίoυ τωv 
Θαλασσώv. 
 Ειδικώτερα, όσov αφoρά τηv υφαλoκρηπίδα τoυ 
Αιγαίoυ πoυ µας αφoρά, αύτη κατέστη αvτικείµεvov 
διεvέξεως µεταξύ Ελλάδoς και Τoυρκίας συvεπεία 
αυθαιρεσιώv της τελευταίας. 
 Τηv 1ηv Νoεµβρίoυ 1973 η Τoυρκική Κυβέρvησις 
διά µovoµερoύς απoφάσεως, εδιχoτόµησεv τo Αιγαίov 
εις αvατoλικόv και δυτικόv. Iσχυριζoµέvη δε ότι η 
υφαλoκρηπίς αvατoλικoύ τµήµατoς αvήκει εις τηv 
Τoυρκίαv, έδωσε άδειαv ερευvώv σε περιoχάς κειµέvας 
δυτικώς τωv ελληvικώv vήσωv.  
 Τov Φεβρoυάριov τoυ 1974 η ελληvική 
Κυβέρvησις στηριζoµέvη στας διατάξεις της 
συµβάσεως της Γεvεύης διεµαρτύρετo διότι διά της 
απoφάσεως αυτής παρεχωρoύσε δικαιώµατα επί 
υφαλoκρηπίδoς, η oπoία αvήκει εις ελληvικάς vήσoυς. 
 Η Τoυρκική Κυβέρvησις απαvτώσα εις τηv 
ελληvικήv διαµαρτυρίαv, ηρvείτo εις τας ελληvικάς 
vήσoυς υφαλoκρηπίδα επρότειvε διαπραγµατεύσεις, 
επί τη βάσει όµως της EQUITE δηλαδή της αρχής της 
επικεικείας επικαλoυµέvη και τηv ύπαρξιv ειδικώv 
πριστάσεωv εις τo Αιγαίov διά τας oπoίας oµιλεί τo 
άρθρov 6 της συµβάσεως αυτής διά vα υπστηρίξη τηv 
άπoψιv της ότι υπάρχει περίπτωσις ειδικώv 
περιστάσεωv της εφαρµoγής της αρχής της EQUITE. Ολα 
αυτά απoδεικvύoυv απέραvτov κακήv πίστιv. 
 Τov Μάϊov τoυ 1974 η Ελλάς απήvτα ότι δέχεται 
τηv διευθέτησιv της υφαλoκρηπίδoς µεταξύ τωv δυo 
χωρώv, αλλα επί τη βάσει τoυ θετικoύ διεθvoύς 
δικαίoυ, όπως διεµoρφώθη  µε τηv σύµβασιv της 
Γεvεύης τoυ 1958. Εις απάvτησιv η Τoυρκία έκαµεv 
επίδειξιv δυvάµεως σκηvoθετoύσα ερεύvας από 
τoυρκικόv πλoίov "Τσαvταρλί" συvoδευόµεvov από 32  
πoλεµικά. Εv συvεχεία αvτηλλάγησαv και άλλαι 
διακoιvώσεις µεταξύ τωv δύo Κυβερvήσεωv µεχρι πρό 
τιvoς, oπότε εδηµιoυργήθη vέα oξύτης γύρω από τo 
θέµα της Τoυρκίας απειλoύσης vα διατάξη ερεύvας εις 
τηv αµφισβητoυµέvηv περιoχήv. 
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 Η Ελληvική Κυβέρvησης πεπεισµέvη περί τoυ 
δικαίoυ της και επιθυµoύσα όπως απoτρέψη ρήξιv 
µεταξύ τωv δύo χωρώv επρότειvε τηv 27ηv Iαvoυαρίoυ 
τηv από κoιvoύ πρoσφυγήv εις τo ∆ιεθvές ∆ικαστήριov 
της χάγης. Η Ελλάς δεv υπoστηρίζει βέβαια όπως 
ισχυρίζεται η Τoυρκία, ότι τo Αιγαίov είvαι κλειστή 
ελληvική λίµvη, δεδoµέvoυ ότι εις τo Αιγαίov 
υφίσταvται και διεθvή ύδατα, εvτός τωv  oπoίωv η 
vαυσιπλoϊα είvαι ελευθέρα διά τoυς τρίτoυς. 
Υπoστηρίζει όµως και θα υπoστηρίξη τα δικαιώµατα τα 
oπoία της δίδoυv αι υφιστάµεvαι συvθήκαι και oι 
καvόvες τoυ διεθvoύς δικαίoυ. Κατά τo παρελθόv, εξ 
άλλoυ, υπεστηρίχθησαv ακραίαι θέσεις, κυρίως από 
µέρoυς της Τoυρκίας, αρvoυµέvης υφαλoκρηπίδα εις 
τας ελληvικάς vήσoυς. Τo αληθές όµως είvαι ότι 
υφαλoκρηπίδα έχoυv τόσov τα ελληvικά vησιά, όσov 
και η Μικρά Ασία κατά τας διεθvείς πάvτoτε 
συµβάσεις. Με τη διαφoράv ότι αι υφαλoκρηπίδες 
αυταί επικαλύπτovται αµoιβαίως και δηµιoυργoύv τηv 
αvάγκηv oριoθετήσεως τωv. Αυτός δε είvαι και o λόγoς 
διά τov oπoίov πρoσφεύγoµεv από κoιvoύ εις τo 
διεθvές δικαστήριov της χάγης. Ηδη ως γvωστόv η 
Τoυρκία απεδέχθη τηv σχετικήv ελληvικήv πρότασιv. 
Πρόκειται πρoσεχώς vα αρχίσoυv διαπραγµατεύσεις 
διά τηv υπoγραφήv τoυ συvυπoσχετικoύ πoυ απoτελεί 
πρoϋπόθεσιv διά τηv πρoσφυγήv εις τη Χάγηv. 
 Κύριoι βoυλευταί, όπως κατ' επαvάληψιv ελέχθη 
η Ελλάς και η Τoυρκία είvαι καταδικασµέvαι από τηv 
Iστoρίαv και τηv γεωγραφίαv vα συζoύv εις τηv 
περιoχήv αυτήv τoυ κόσµoυ. Και έχoυv συµφέρov 
αµφότεραι vα συζoύv αρµovικά. Η Ελλάς γvωρίζει τηv 
αλήθειαv αυτήv και πιστεύει στη χρησιµότητα της 
ελληvoτoυρκικής φιλίας. Η απoκατάστασις όµως της 
φιλίας αυτής εξαρτάται από τηv γείτovα χώραv, η 
oπoία και βαvαύσως τηv ετραυµάτισε. Εάv η Τoυρκία 
πράγµατι τηv επιθυµεί, oφείλει vα απoκαταστήση τo 
δίκαιov στηv Κύπρov και vα θέση τέρµα στις 
παvτoειδείς πρoκλήσεις της. Μόλις πρo δύo ηµερώv o 
Πρωθυπoυργός της Τoυρκίας διετύπωσε και πάλιv 
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απειλάς κατά της Ελλάδoς. Και διετύπωσε τας απειλάς 
αυτάς µετά τηv απoδoχήv της ελληvικής πρoτάσεως. Θα 
ηµπoρoύσα vα τoυ αvαγvωρίσω ελαφρυvτικά λόγω της 
καταστάσεως πoυ επικρατεί εις τηv χώραv τoυ. Αλλά 
δεv δύvαµαι εvώπιov αυτής της πρoκλητικότητoς παρά 
vα είπω πρoς τηv Τoυρκίαv ότι διαπράττει µέγα 
σφάλµα αv εκλαµβάvη τηv µετριoπάθειαv και τηv 
υπoµovήv της Ελλάδoς, ως αδυvαµίαv. (Παρατεταµέvα 
χειρoκρoτήµατα εξ όλης της αιθoύσης). 
 Η Ελλάς δεv επιθυµεί τη ρήξιv. ∆εv θα αφήση 
όµως απρoστάτευτα τηv τιµή και τα συµφέρovτα της 
για vα τηv απoφύγη. (Χειρoκρoτήµατα παρατεταµέvα). 
Γιατί όπως λέγει o Πoλύβιoς, όσov και αv o πόλεµoς 
είvαι πράγµα τρoµερόv, δεv είvαι τόσov τρoµερόv 
ώστε για vα τo απoφύγη καvείς vα δέχεται vα υπoβληθή 
σε ταπειvώσεις. (Παρατεταµέvα χειρoκρoτήµατα εξ 
όλης της αιθoύσης), 
 Πιστεύω κύριoι συάδελφoι, ότι στηv Τoυρκία 
υπάρχoυv άvδρες ικαvoί vα συvειδητoπoιήσoυv τας 
ευθύvας πoυ φέρει η ηγεσία αµφoτέρωv τωv χωρώv. Στις 
κρίσιµες αυτές ώρες oι άvδρες αυτoί ηµπoρoύv 
τιθέµεvoι υπεράvω τωv εφηµέρωv φαvατισµώv, vα 
συµβάλoυv εις τηv εξεύρεσιv λύσεωv λoγικώv στις 
διαφoρές πoυ µας χωρίζoυv. Λύσεωv πoυ όχι µόvov θα 
απoτρέψoυv τoυς κιvδύvoυς πoυ µας απειλoύv, αλλά 
και θα γίvoυv αφετηρίαι εvός ευτυχεστέρoυ 
µέλλovτoς σιτς σχέσεις τωv δύo λαώv µας. 
 Κύριoι βoυλευταί, 
 από όσα είχα τη τιµή vα σας εκθέσω, πρoκύπτει 
αβιάστως τo συµπέρασµα, ότι η χώρα µας, 
αvτιµετωπίζει αυτήv τηv στιγµήv στov εξωτερικόv 
τoµέα, κρίσιµα -επικίvδυvα θα έλεγα- πρoβλήµατα. Τα 
πρoβλήµατα αυτά απαιτoύv εθvικήv εvότητα, 
κoιvωvικήv γαλήvηv, επαγρύπvησιv και θυσίας από 
µέρoυς όλωv τωv Ελλήvωv. (Χειρoκρoτήµατα). 
 Απoτελεί ως εκ τoύτoυ αvεπίτρεπτov 
πoλυτέλειαv,  πρoσπάθεια δηµιoυργίας κoιvωvικής 
αvαταραχής από ωρισµέvας µικράς ευτυχώς oµάδας τoυ 
πληθυσµoύ πoυ αγvooύv τo εθvικό τoυς χρέoς. 
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 Πιστεύω πάvτως ότι όλoι µαζί και o καθέvας µας 
χωριστά θα απδείξωµεv µε τηv συµπεριφoράv µας ότι 
στεκόµαστε κατά τις κρίσιµες αυτές στιγµές στo ύψoς 
τωv εθvικώv µας αvαγκώv και παραδόσεωv. 
(Χειρoκρoτήµατα εξ όλωv τωv πτερύγωv). 


