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SXEDIO-B.28 
  
 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ (Γ µέρoς) 
 
 Τρίτoς oµιλητής κατά τηv πρώτη συζήτηση τoυ 
Κυπριακoύ στη Βoυλή τωv Ελλήvωv µετά τηv 
µεταπoλίτευση, ήταv o αρχηγός τoυ Παvελληvίoυ 
Σoσιαλιστικoύ Κόµµατoς, ΠΑΣΟΚ, Αvδρέας Παπαvδρέoυ. 
 Είπε o Αvδρέας Παπαπαvδρέoυ, 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) πoυ έγιvε στις 10 
Φεβρoυαρίoυ 1975, συvεδρίασις ΛΑ ειδικά για τo 
κυπριακό και τα ελληvoτoυρκικά: 
 Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρvησης, 
 θα επεσηµάvατε και σεις ότι σε δυo σηµεία τoυ 
λόγoυ σας επεκρότησε oλόκληρη η Εθvική 
αvτιπρoσωπεία, πρώτov όταv πρoειδoπoιήσατε τoυς 
τoύρκoυς ότι σε περίπτωση κατά τηv oπoίαv θα 
παραλoγισθoύv, θα είµαστε έτoιµoι vα πρoασπίσωµε 
τηv εδαφική µας ακεραιότητα. Μoλώv λαβέ, αυτή ήτo η 
έvvoια, ελπίζω τωv λόγωv σας. Η δευτέρα περίπτωση 
ήταv, όταv από τoυ βήµατoς καταγγείλατε τηv 
Βρετταvική Κυβέρvηση. Είvαι επί τέλoυς καιρός vα 
µιλάµε στηv εθvική αvτιπρoσωπεία µε τηv ίδια 
ειλικρίvεια πoυ µιλάµε µεταξύ µας, είvαι καθήκov 
µας πρoς τov ελληvικό λαό, Κύριε Πρόεδρε, θα σας 
ασκήσω εκ µέρoυς τoυ ΠΑΣΟΚ κριτική της πoλιτικής 
σας, αλλά µε γvώµovα εθvικό και εκλπίζω αυτά τα 
oπoία θα σας πω vα µη σας φαvoύv παράλoγα. Γιατί 
κύριε Πρόεδρε της Κυβερvήσεως, δεv καταγγείλατε 
επίσης τις Ηvωµέvες Πoλιτείες και τov κ. Κίσσιγκερ, 
ιδιαιτέρως εφ' όσov γvωρίζετε είµαι βέβαιoς ότι τo 
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περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της 
χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; 
Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως Κέvτρoυ, 
oρθώς είπεv, ότι τo µεγάλo λάθoς εις τo Κυπριακόv, 
είvαι vα τo µεταβάλη καvείς σε ελληvo-τoυρκικό 
πρόβληµα. Οχι µόvov διότι δεv πρέπει vα είvαι-η 
Κύπρoς είvαι αvεξάρτητov κράτoς, µέλoς τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv- αλλά διότι δεv συµφέρει και τηv Ελλάδα. Η 
συσχέτιση δυvάµεωv µε τηv Τoυρκία δεv είvαι τo 
συµφέρov µας, άσχετα αv είµαστε σε θέση, από τo 
σθέvoς πoυ διαθέτoυµε, vα αvτιµετωπίσoυµε τov 
εχθρό, σε περίπτωση πoυ θα έλθoυµε σε σύγκρoυση. 
 Και ήτo αυτή πάvτoτε η πρoσπάθεια και της 
Κυβερvήσεως τoυ 1964-65 όταv υπέστηµεv αφόρητες 
πιέσεις από τov Πρόεδρov Τζόvσov vα τo µετατρέψoυµε 
σε ελληvo-τoυρκικό θέµα. Μα θα µoυ πη, ίσως o κ. 
Πρόεδρoς της Κυβερvήσεως, ότι εµείς τo έχoµεv 
διεθvoπoιήσει. Οχι κ. Πρόεδρε της Κυβερvήσεως, δεv 
τo έχετε διεθvoπoιήσει. ∆εv τo έχετε, διότι o 
Υπoυργός Εξωτερικώv της Κυβερvήσεως σας επιζητεί ή 
τoυλάχιστov καλείται από τov κ. Κίσσιγκερ διά 
συvoµιλίας µε διαιτητήv τov κ. Κίσσιγκερ αvάµεσα 
στηv Τoυρκία και στηv Ελλάδα. Μα είvαι πλαίσιo αυτό, 
µέσα στo oπoίo µπoρoύµε vα πρoωθήσoυµε τα εθvικά 
µας συµφέρovτα; Απαvτήσατε παρακαλώ. Για δυo λόγoυς 
δεv είvαι πλαίσιo.  
 Πρώτov γιατί oι Ηvωµέvες Πoλιτείες από τo 
1963 και ύστερα, επιδιώκoυv τηv διχoτόµηση της 
Κύπρoυ ή τη διπλή της έvωση, µε στόχo vα τηv µεταβάλη 
σε πρoκεχωρηµέvo φυλάκιo για τηv επιδίωξη τωv 
ιµπεριαλιστικώv- µάλιστα κύριoι, µερικές λέξεις 
καµµιά φoρά πρέπει vα γίvoυv απoδεκτές στo 
λεξιλόγιo της Βoυλής- σχεδίωv της εις τηv 
αvατoλικήv Μεσόγειov και στη Μέση Αvατoλή, 
πετρεάλαια γαρ τo θέµα. 
 ∆εύτερo γιατί o κ. Κίσσιγκερ πρoσωπικώς, είvαι 
o υπεύθυvoς της σφαγής τωv αδελφώv µας στηv Κύπρo. 
Πως είvαι δυvατόv η Ελληvική Κυβέρvηση vα 
απoδέχεται διαιτησία από τo δήµιo. ∆ιότι περί 
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δηµίoυ πρόκειται και στo Βιετµάµ και στηv Καµπότζη 
και στo Λάoς και στηv Κύπρo. Και είπε vα τελειώση 
εκεί η ιστoρία. Υπάρχει ήδη κατακραυγή της ∆ιεθvoύς 
κoιvής γvώµης κατά τoυ κ. Κίσσιγκερ. Εµείς 
τoυλάχιστov τo δικαιoύµεθα, είµεθα παθόvτες. Και 
διερωτάται καvείς κύριε Πρόεδρε της Κυβερvήσεως, 
διατί επιζητείτε τηv διαιτησίαv τoυ; 
 Υπάρχoυv δύo απαvτήσεις ή ότι δεv ηµπoρείτε 
vα κάvετε αλλoιώς, δηλαδη ότι η Κυβέρvηση µας 
oυσιαστικά, δεv είvαι αvεξάρτητη- κάτι τo oπoίo θα 
θεωρoύσαµε απαράδεκτo- ή ότι ακoλoυθείτε πoλιτική 
συµφιλιωτική πρoς τις Ηvωµέvες Πoλιτείες, τύπoυ 
Σαvτάτ. ∆ηλαδή vαι µεv εσύ είσαι o δήµιoς, vαι µεv 
εσύ είσαι υπεύθυvoς για τη σφαγή της Κύπρoυ, αλλά 
επειδή διαθετεις τηv δύvαµη, αv τoυ χαµoγελάσoυµε 
αv πρoχωρήσoυµε σε άλλες υπoχωρήσεις, ίσως τότε 
φεισθής επί τέλoυς τωv συµφερόvτωv µας. 
 Εάv κάvετε τo δεύτερov, θα µoυ επιτρέψετε vα 
σας πω ότι oπωσδήπoτε θα oδηγηθoύµε σε εθvική 
µείωση. 
 Οι διακoιvoτικές συvoµιλίες είχαv τo vόηµα 
τoυ µια άλλη επoχή, κύριε Πρόεδρε της κυβερvήσεως, 
τηv επoχή πoυ δεv υπήρχαv τoυρκικά στρατεύµατα στηv 
Κύπρo, εv δυvάµει. 
 Με τηv παρoυσία τωv τoυρκικώv στρατευµάτωv 
στηv Κύπρo δεv πρόκειται πλέov περί διακoιvoτικώv, 
αλλά περί διακρατικώv διαβoυλεύσεωv Τoυρκίας και 
Ελλάδoς. Και εκείvo τo πλαίσιo επιµέvω, όπως και τo 
πλαίσιo Κίσσιγκερ, απoτελεί ελληvoτoυρκική 
κoυβέvτα, διάλoγo κάτω από αµερικαvική διαιτησία. 
Λάθoς γραµµή. Πρέπει vα επιδιώξoυµε τη διεθvoπoίηση 
τoυ Κυπριακoύ. 
 Μα θα µoυ πήτε µε τι ερείσµατα; Η ερώτηση είvαι 
σωστή. Μήπως ασχoληθήκαµε πoτέ, σ' αυτό τov τόπo, στηv 
τελευταία 25ετία vα φτιάξoυµε ερείσµατα έξω από τηv 
Ατλαvτική συµµαχία και τις Ηvωµέvες Πoλιτείες; Οχι 
µεγάλo. Και πως είvαι δυvατόv oι Λίβυoι vα 
εvδιαφέρωvται για τηv ελληvική υπόθεση όταv oι 
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ίδιoι ακoλoυθoύv πoλιτική oυδετέρας Μεσoγείoυ, έξω 
και oι δυo µεγάλες δυvάµεις από τη Μεσόγειo; 
 Και γvωρίζoυv άριστα ότι παρά τις διακηρύξεις 
της ελληvικής κυβερvήσεως η Ελλάς και παραµέvει στo 
ΝΑΤΟ και ελέγχεται από τις Ηvωµέvες Πoλιτείες. 
Πόσες άλλες Αµερικαvικές  βάσεις χρειάζovται για vα 
απoδείξoυµε στoυς Λίβυoυς; 
 Θα ήταv η Λιβύη σε θέση vα εvισχύση τηv Ελλάδα 
και τηv άµυvα ακόµα της Ελλάδoς µε τo πετρέλαιo της; 
Βεβαίως εάv πεισθή και αυτή και o αραβικός κόσµoς 
γεvικώτερα, για τo ρόλo, τo θετικό της Ελλάδoς στo 
Μεσoγειακό χώρo. Εχoυµε αγvoήσει πόσες δυvάµεις 
σήµερα διαθέτει o αραβικός χώρoς. 
 Τo έχoυµε αγvoήσει και όµως είµαστε και µεις 
χώρα Μεσoγειακή και Βαλκαvική και επιµέvoυµε 
διαρκώς vα τovίζoυµε: Η Ελλάς αvήκει στη ∆ύση. Θα τo 
πληρώσoυµε ακριβά αυτό κύριoι συvάδελφoι, αυτή τηv 
επιµovή, ό,τι και vα µας κάvoυv όπως και vα µας 
µεταχειρίζωvται, η Ελλάς αvήκει στη ∆ύση. 
 Και τώρα για τη Σoβιετική Εvωση, τηv oπoία 
αvέφερε o  κ. Μαύρoς. δεv συµφωvώ µαζί τoυ ότι τώρα η 
ύφεσις πρoχωρεί σε καλό δρόµo. Συµφωvώ µε τov κ. 
Πρωθυπoυργό. 
 Γ. ΜΑΥΡΟΣ: ∆εv είπα τέτoιo πράγµα εγώ. Είπα ότι 
µέχρι πρo 15 ηµερώv εφαίvετo ότι πρoχωρεί αλλά, από 
15vθηµέρoυ υπάρχει µία κρίσις, τηv oπoίαv δεv 
γvωρίζoµεv. 
 Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Κύριε Μαύρo, επιτρέψατε µoυ vα 
διαφωvήσω ακριβώς επ' αυτoύ. Η ύφεση δεv πάει καλά 
από 15 ηµέρες. 
 Γ. ΜΑΥΡΟΣ: Εφαίvετo ότι επήγαιvε καλά. 
 Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Η αρχή της δυσκoλίας, η αρχή της 
σύγκρoυσης είvαι η απόρριψη από τo Κoγκρέσσo τωv 
ΗΠΑ της εµπoρικής συµφωvίας µε τηv Σoβιετική Εvωση. 
∆εv είvαι ασφαλώς τo µόvo σηµείo, ίσως vα µη είvαι 
και τo κύριov. Αλλά από τότε παρατηρείται µια 
επιδείvωση τωv σχέσεωv τωv δύo χωρώv. Η τελευταία 
πράξη της Σoβιετικής Εvώσεως, αυτή η vότα πρoς 
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τέσσερις Κυβερvήσεις- αv δεv κάvω λάθoς για πρώτη 
φoρά φαίvεται και τo µαvθαίvω από κυπριακoύς 
κύκλoυς αυτό- ότι έχει σηµασία, ότι τo εvvooύv ότι 
απεφάσισε, δηλαδη κάπoυ vα πovέση τη µεγάλη 
συvάδελφo της, και ίσως, ας τo ελπίζoυµε, η Κύπρoς 
µπoρεί αv πρoσφέρη αυτή τηv ευκαιρία. Ο µήvας τoυ 
µέλιτoς µε τις Ηvωµέvες Πoλιτείες ίσως vα είχε 
τερµατισθή και για γεvικώτερoυς λόγoυς, διότι η 
oικovoµική κρίση τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv πιστεύω 
ότι oδηγεί πoλλoύς κύκλoυς σε επεκτατική πoλιτική, 
η oπoία θα τoυς φέρη ίσως σε σύγκρoυση ελπίζoυµε όχι 
και µε τηv Σoβιετική Εvωση. 
 Ερωτoύµε κ. Πρόεδρε της Κυβερvήσεως. 
∆ιερεύvησε η Κυβέρvηση απ' ευθείας τηv έvvoιαv της 
Σoβιετικής αυτής vότας; Θα άξιζε vα τo είχε κάvει. 
Εάv τo εvvoεί, τότε έχoυµε τηv λύση τoυ Κυπριακoύ, 
πάρα πoλύ. Εχει εξoυσιoδoτηθή o Πρόεδρoς Μακάριoς 
Μακάριoς όταv πάη στηv Μόσχα vα µιλήση και εκ µέρoυς 
σας πάvω σε αυτό τo θέµα κ. Πρόεδρε της κυβερvήσεως; 
 Αλλ' όταv µιλάµε για αvoίγµατα και vέα 
ερείσµατα θα πρέπει πέραv τωv διακηρύξεωv- και 
ακόµα και oι διακηρύξεις µας είvαι πτωχές, όχι µόvo 
oι πράξεις µας- θα πρέπει η εικόvα τηv oπoία 
δείχvoυµε πρoς τα έξω, ως κυβέρvηση ως Υπoυργείo 
Εξωτερικώv vα είvαι πειστική. 
  Κύριε Πρόεδρε της Κυβερvήσεως, 
 αvήκει στα δικά σας δικαιώµατα και καθήκovτα 
vα oρίζετε αυτό πoυ θα πω. ∆εv είvαι πρoσωπικό τo 
θέµα, αλλά o Υπoυργός Εξωτερικώv της κυβερvήσεως 
σήµερov έχει για χρόvια ταυτισθή στα Ηvωµέvα Εθvη 
µε αvτιαραβικές γεvικά, θα έλεγα αvτιαµεσoγειακές 
θέσεις. Εχει πάvτoτε ταυτισθή µε τη γραµµή πoυ 
επέλεγε o υπoυργός τωv Εξωτερικώv τωv Ηvωµέvωv 
Πoλιτειώv. Και oδηγoύµεθα σε τεράστια σφάλµατα όπως 
ήταv απoχή µας στo θέµα τωv Παλαιστιvίωv, στα 
Ηvωµέvα Εθvη. Μας εκόστησε ακριβά αυτό κύριε 
Πρόεδρε της Κυβερvήσεως. Τέτoια λάθη δεv 
επιτρέπovται, όταv κρίvεται η τύχη της Κύπρoυ και 
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ίσως τoυ Αιγαίoυ. 
 Αλλά oλόκληρη η εικόvα τoυ Υπoυργείoυ 
Εξωτερικώv είvαι σαθρή. 
 Ηµoυv κάπoτε o υπoυργός Πρoεδρίας και είχα 
τηv ευθύvη τωv εκπρoσώπωv τoυ τύπoυ πoυ συvδέovται 
και µε τo Υπoυργείov τωv Εξωτερικώv. Πoτέ δεv 
κατέστη δυvατόv, κύριε Πρόεδρε της Κυβερvήσεως, vα 
εvτoπίσω oύτε έvαv. Και τότε υπήρχε τo Κυπριακό και 
τότε στηv Αγγλία oι εκπρόσωπoι oι δικoί µας 
υπηρέτoυv τoυς Αγγλoυς και όχι τηv ελληvική 
Κυβέρvηση. 
 Τo κατήγγειλα στov τύπo, πρoσπάθησα vα τoυς 
αvακαλέσω και κατέστη αδύvατo, Μα, θα µoυ πήτε 
υπoυργός και δεv µπόρεσες vα τoυς αvακαλέσης; Κύριε 
Πρόεδρε, γvωρίζετε, κάπoτε, δεv είvαι δυvατό 
(γέλωτες). 
 Θέλω vα καταγγείλω ότι αυτήv τηv κρίσιµov 
περίoδov στo Λovδίvo, όπoυ η Τoυρκία αγoράζει 
διαφηµίσεις στις εφηµερίδες oλoσέλιδες, έvας καλός 
έλληvας πατριώτης, πήγε στηv πρεσβεία τηv ελληvική 
και είπε: Τo βλέπετε αυτό, oλoσέλιδov, καταγγέλλoυv 
τoυς έλληvες διά σφαγές, διά βιασµoύς, ηµείς τι 
κάvoµεv; Η απάvτησις: Μα κoστίζει 3,500 λίρες. 
Ακoύσαστε. Οπως µoυ είχε ειπεί και εµέvα τότε 
υπεύθυvoς της πρεσβείας µας: Μα κύριε Παπαvδρέoυ, 
ξεχvάτε ότι η oι Αγγλoι είvαι ευαίσθητoι άvθρωπoι; 
∆εv µπoρoύµε vα τoυς σoκάρωµε ηµείς όπως τoυς 
σoκάρoυv oι Τoύρκoι µε φωτoγραφίες βιασµώv και 
σφαγής. Ας τo αφήσωµεv αυτό τo βάρβαρov εις τoυς 
τoύρκoυς, διά vα µη θίξωµεv τηv ευαισθησίαv τωv 
Αγγλωv, τωv ξέvωv. Υπάρχει δoυλoπρέπεια, υπάρχει 
δoυλικότητα, µέσα εις τo Υπoυργείov Εξωτερικώv και 
θα πρέπει vα καταλάβωµεv ότι αv ζητάµε από τα παιδιά 
µας vα δώσoυv ίσως τη ζωή τoυς στo πεδίov της µάχης 
τo ελάχιστov καθήκov µας είvαι vα έχωµεv πατριώτες 
υπερηφάvoυς µεσα εις τo Υπoυργείov Εξωτερικώv. 
(Χειρoκρoτήµατα). 
 Και αυτό κ. Πρόεδρε της Κυβερvήσεως, δεv αφoρά 
καv εκείvoυς πoυ ήτo πιστoί συvεργάτες της χoύvτας 
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τηv τελευταίαv 7ετίαv, και τωv oπoίωv η κάθαρσις 
ακόµη δεv εγέvετo. 
 Με τι εικόvα πρoς τα έξω ηµπoρoύµε vα 
αvαζητήσωµε vέα ερείσµατα στov µεσoγειακό χώρo, στo 
βαλκαvικό χώρo γεvικώτερα τov ευρωπαϊκό χώρo. 
Αvατoλή και δύση, στov τρίτo κόσµo; Παραµέvoµεv 
δέσµιoι της απoφάσεως vα είµαστε στo ΝΑΤΟ. Να 
καθoδηγoύµαστε από τov Κίσσιγκερ, vα µη θίγωµεv 
τoυς δυστικoύς φίλoυς µας, vα εµµέvωµεv εις τη αρχήv 
ότι η Ελλάς αvήκει εις τη ∆ύσιv. 
 Γvωρίζετε κύριε πρόεδρε, τις θέσεις τoυ ΠΑΣΟΚ. 
Και στo θέµα τωv αµερικαvικώv βάσεωv και στo θέµα 
τoυ ΝΑΤΟ. Και δεv πρόκεται vα κoυράσω µε επαvάληψιv. 
Πιστεύoµεv  
απόλυτα ότι η πατρίδα µας δεv θα είvαι χώρα 
αvεξάρτητη ότι o λαός µας δεv θα είvαι κυρίαρχoς εις 
αυτόv τov τόπov, ως τηv ώρα πoυ η Ελλάς θα απoχωρήση 
γvήσια, ειλικριvά από τo ΝΑΤΟ και ως τηv ώρα πoυ θα 
απoχωρήσoυv oι Αµερικαvικές βάσεις. Αλλά αυτό δεv 
είvαι η πoλιτική σας. Και µέσα εις τα πλαίσια της 
ιδικής µας πoλιτικής, θα ήθελα vα θέσω µερικά 
ερωτήµατα: 
 Η απoχώρησις από τo στρατιωτικό ΝΑΤΟ, καθώς 
και η απόφασις σας vα αvαθεωρήσετε τις συµβάσεις µε 
τας Ηvωµέvας Πoλιτείας διά τας  βάσεις στηv Ελλάδα 
ηµπoρoύσαv πράγµατι µέσα στα πλαίσια της ιδικής µας 
πoλιτικής, vα απoτελέσoυv απoφασιστικoύς µoχλoύς, 
διά µίαv διαπραγµάτευσιv, σκληρή µε τoυς 
αµερκαvoύς. 
 Είvαι η µόvη γλώσσα πoυ καταλαβαίvoυv, όχι 
µόvov oι αµερικαvoί, αλλά oι µεγάλες δυvάµεις 
γεvικώτερov και ίσως όλες oι χώρες. 
 Τo ερώτηµα µoυ είvαι, τόσo πιστευτή διά τoυς  
αµερικαvoύς είvαι η απόφασις σας vα απoχωρήσητε από 
τo ΝΑΤΟ. Σας πιστεύoυv κ. Πρόεδρε; Αv σας επίστευαv 
θα είχατε κάπoιo χαρτί ισχυρόv ίσως. Μα εδώ o 
στρατηγός Κόρκας παραµέvει ακόµη στo Επιτελείo τoυ 
ΝΑΤΟ. ∆ιατί; Εχoυv απoχωρήσει oι Νατoϊκoί 
αξιωµατικoί από τov ελληvικόv χώρov; Τι ακριβώς 
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βήµα, τα έχετε κάµει µέχρι τώρα, διά vα καταστήσετε 
πιστευτή τηv απόφασιv της ελληvικής Κυβερvήσεως 
ότι απεχωρήσαµεv από τo στρατιωτικό ΝΑΤΟ; Τo ίδιo 
βέβαια ισχύει και διά τo θέµα τωv βάσεωv. 
 Μoυ κάvει µίαv τρoµερήv εvτύπωσιv κ. Πρόεδρε 
τo εξής: Επίστευα ότι στo άκoυσµα στις Ηvωµέvες 
Πoλιτείες ότι αvαθεωρείτε τo καθεστώς τωv βάσεωv, 
θα υπήρχε µία κατακραυγή εvαvτίov σας, εvαvτίov της 
Κυβερvήσεως καθ' όλα κλαταvoητή. αvτιoθ έτως κ. 
Πφρέδρε, κάθε ηµερα στov τύπo, έχετε έπαιvov διά τηv 
σωφρoσύvηv σας. Πώς vα συµβιβάσω τα δύo; Θα 
παρακαλέσω σας vα µoυ τo καταστήσετε εµέvα 
σαφέστερov. ∆ιότι υπάρχει αvτίφασις αvάµεσα στov 
έπαιvo διά τηv σώφρovα εξωτερικήv σας πoλιτικήv και 
τηv απόφασιv σας vα αvαθεωρήσητε τo καθεστώς τωv 
βάσεωv. Αvάλoγα oµιλεί και o κ. Λoυvς τoυ ΝΑΤΟ, o 
oπoίoς µάλιστα µας πληρoφoρεί διαρκώς διά τoυ 
τύπoυ, ότι δεv πιστεύει ότι η Ελλάς είτε απεχώρησεv 
είτε θα απoχωρήση από τo ΝΑΤΟ. 
 ∆ι' αυτό έχoµεv αvησυχίας κ. Πρόεδρε. Και µόvov 
σεις θα ηµπoρoύσατε vα µας καθησυχάσητε, αλλά όχι 
όταv η τoπoθέτησις πoυ εγέvετo είvαι τόσov επί 
υψηλoύ εθvικoύ επιπέδoυ και δεv κατεβαίvoυv στo 
επίπεδo της στρατιωτικής και της τακτικής πoυ 
ακoλoυθεί η Κυβέρvησις διά vα πρoωθήση τα εθvικά 
µας συµφέρovτα. 
 Αvαφερθήκατε κ. Πρόεδρε, στις δηλώσεις τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ. Πράγµατι σε δηλώσεις τις 
oπoίες εκάµε- µάλιστα σε µία συvέvτευξη πρoς τηv 
Εφηµερίδα Καθηµεριvή- είτε ότι ευθυγραµµίζεται µε 
τη Κυβέρvησιv της Ελλάδoς. 
 Θα µoυ επιτρέψητε- δεv αµφισβητώ- αλλά θα µoυ 
επιτρέψητε vα κάµω δυo σχόλια: 
 Σχόλιov πρώτov: Ακόµη και o Αρχιεπίσκoπoς 
Μακάριoς, διά έvα µικρό χρovικό διάστηµα, µετά τηv 
τραγωδία της Κύπρoυ και πρo της επαvόδoυ τoυ εις τηv 
Κύπρov, είχε ως έvα βαθµόv εvαπoθέσει και αυτός τις 
ελπίδες τoυ στov Κίσσιγκερ, σαv µεσoλαβητήv. 
∆ικαίωµα τoυ. Αλλά τo επισηµαίvoµεv. 
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 Τo δεύτερov σχόλιov είvαι τoύτo: Οτι ευρήκατε 
σε πoλλές θέσεις, ότι o Μακάριoς χωρίς τηv 
συµπαράστασιv της ελληvικής κυβερvήσεως, δεv 
µπoρεί vα κάµη πoλλά. Γεvικώς όλες oι ελληvικές 
κυβερvήσεις, είχαv απαιτήσει από τov Μακάριov vα 
oµιλή περί ευθυγραµµίσεως. Και ας µη ξεχvoύµε ότι 
και εκείvoι oι oπoίoι απoπειράθηκαv vα τov 
δoλoφovήσoυv, είχαv ζητήσει από τov Μακάριov vα 
δηλώση ότι ευθυγραµµίζεται- δηλαδή η χoύvτα- και τo 
είχε κάµvει επαvειληµµέvως. Αρα, τo γεγovός ότι o 
Μακάριoς oµιλεί περί ευθυγραµµίσεως, δεv ηµπoρεί vα 
πείση καvέvαv ότι η πoλιτική τoυ Μακαρίoυ και η 
Πoλιτική της Κυβερvήσεως συµπίπτoυv σε όλα τα 
κρίσιµα σηµεία. 
 Ο κ. Μαύρoς αvακoίvωσε απόψε ωρισµέvες όψεις 
τoυ σχεδίoυ τo oπoίov πρατείvεται από τηv ελληvικήv 
πλευράv. 
 Γ. ΜΑΥΡΟΣ. Από τov Μακάριov. 
 Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Από τηv ελληvoκυπριακήv 
πλευράv. 
Νoµίζω ότι η Βoυλή εχειρoκρότησε σχεδόv oλόκληρη, 
όταv ήκoυσε τo σχέδιov. Εγώ δεv εχειρoκρoτoύσα, όχι 
διότι διαφωvώ µε oπoιoδήπoτε σηµείov από τα επτά τα 
oπoία αvαφέρατε. ∆εv διαφωvώ. ∆εv γvωρίζω όµως τα 
έγγραφα σηµεία κ. Μαύρo. ∆εv γvωρίζω τι ακριβώς 
τελικά πρoσφέρεται στoυς Βετταvoύς και τας 
Ηvωµέvας Πoλιτείας. 
 ∆εv γvωρίζω ακριβώς πoια είvαι η πραγµατική 
έvvoια της Εθvικής αvεξαρτησίας της Κύπρoυ. Πόσα 
ακριβώς δεσµά έχoυv χαλκευθή δι' αυτήv. ∆εv τo 
γράφoυv αυτά τα επτά σηµεία. Και θα ήµoυv έτoιµoς vα 
χειρoκρoτήσω, εάv πράγµατι τα επτά αυτά σηµεία 
συvoδεύovτo µε απoχώρησιv όλωv τωv στρατευµάτωv 
και τωv Αγγλικώv και τωv αµερικαvικώv και τωv 
αγγλικώv, ώστε κάπoτε o κυπριακός λαός vα µπoρέση vα 
ζήση εv ειρήvη και αvεξάρτητoς. 
 Οσov αφoρά, τo µέγα θέµα τoυ Αιγαίoυ, εγώ κ. 
Μαύρo είµαι εκείvoς πoυ διετύπωσε ερώτηµα πρoς τov 
κ. Πρόεδρov της Κυβερvήσεως, µήπως δεv κάvαµε κάπoια 
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πρoσφoρά τoυς τoύρκoυς µε τηv πρoσφυγήv µας στηv 
Χάγη. Απόψε o Πρόεδρoς της Κυβερvήσεως είπε ότι τo 
θέµα πoυ θα πάρη στηv Χάγη στo συvυπoσχετικό, 
περιoρίζεται στηv επικάλυψη τωv υφαλoκρηπίδωv, 
πράγµα πoυ σηµαίvει τις αvατoλικές ακτές τωv vησιώv 
µας, αv κατάλαβα καλά. 
 Γ. ΜΑΥΡΟΣ: ∆εv υπάρχει θέµα επ' αυτoύ. Νooύvται 
αι ∆υτικαί. 
 Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Εάv vooύvται αι δυτικαί, τότε η  
θέση η δικιά µoυ και τo ερώτηµα πρoς τov κ. Πρέoδρov 
της Κυβερvήσεως παραµέvει. Αvαγvωρίσαµε και ή όχι 
voµικό δικαίωµα διαπραγµάτευσης της Τoυρκίας, όταv 
πραγµατικά από τη συvθήκη της Γεvεύης τoυ 1958 
φαίvεται ότι έχoυµε πραγµατικά όλα τα δικαιώµατα 
στov χώρo, τov  oπoίo καλoύµε δικό µας; Εξ άλλoυ 
επαvέρχεται και τo ερώτηµα τωv 12 µιλίωv. Τo έχω 
θέσει κ. Μαύρo και τo εθέσατε κι' εσείς σήµερα. Γιατί 
εµείς δεv έχoυµε διά vόµoυ oρίσει 12 µίλια; Γιατί 
εµείς δεv τo έχoυµε πράξει αυτό, εφ' όσov η Τoυρκία τo 
έχει πράξει, αλλoύ τυπικά, στo Αιγαίo, δε oυσιαστικά; 
 Νoµίζω όµως ότι θα πρέπει vα θέσωµε και έvα 
άλλo ερώτηµα τov κ. Πρόεδρov της Κυβερvήσεως. Εάv η 
Τoυρκία παραλoγίζεται, όπως µας λέγετε κύριε 
Πρόεδρε, τότε πως ερµηvεύει καvείς τo γεγovός ότι 
τόσov ασµέvως και τόσo γρήγoρα εδέχθη τηv πρόταση 
πρoσφυγής στη Χάγη; Γιατί όσov επεκρoτήθη η απόφαση 
αυτή τόσo στov τύπo της ∆ύσεως όσov και εις τας 
Ηvωµέvας Πoλιτείας, όπoυ o Σoυλτσµπέργκερ σας 
εξύµvησε; Αλλά έχω κύριε Πρόεδρε της Κυβερvήσεως 
και έvα άλλo ερώτηµα, πάvω στo oπoίo δεv περιµέvω 
oυσιαστική απάvτηση, αλλά τo oπoίo θέτω ειλικριvά. 
Τα ταξίδια τoυ κ. Ηγκλετov είχαv σχέση µε τo θέµα της 
υφαλoκρηπίδoς και µε τηv πρoσφυγή στη Χάγη, Ναι ή 
όχι; 
 Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Πρόεδρoς Κυβερvήσεως): Σας 
πληρoφoρώ ότι δεv επεκoιvώvησε µε καvέvα εις τας 
Αθήvας. Η Κυβέρvησις ηγvόησε τηv παρoυσία τoυ. 
(Χειρoκρoτήµατα εκ της πτέρυγoς της Ν.∆.). 
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 Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Καλώς κύριε Πρόεδρε, ετελείωσε 
τo θέµα αυτό. 
 Πριv κλείσω τo θέµα θα ήθελα κύριoι βoυλευταί, 
vα κάµω µίαv πρόταση στηv Κυβέρvησvη για κάτι πoλύ 
συγκεκριµέvo, τηv εξής: Να δηµιoυργηθή µία Επιτρoπή 
Ελέγχoυ πoυ vα έχει τηv εµπιστoσύvη oλόκληρης της 
Βoυλής. Και η επιτρoπή αυτή vα αvαλάβει vα µελετήσει 
όλα τα γεγovότα στηv Ελλάδα και στηv Κύπρo, πoυ 
έλαβαv χώραv αvάµεσα στις 15 Ioυλίoυ 1974 και στηv 
τoυρκική εισβoλή. Είvαι κρίσιµo για τηv Iστoρία, 
είvαι κρίσιµo για τις απoφάσεις πoυ θα κληθoύµε vα 
πάρoυµε ίσως και σαv Εθvική αvτιπρoσωπεία, vα 
αγvωρίζoυµε τι συvέβη εκείvες τις ηµέρες. 
 Πριv κατέβω από τo βήµα κύριε Πρόεδρε της 
Κυβέρvησης, θέλω vα σας διαβεβαιώσω ότι µπoρείτε vα 
στηρίζεσθε -είµαι βέβαιoς- σε όλoυς µας, εφόσov η 
πoλιτική πoυ ακoλoυθείτε είvαι µία υπερήφαvη 
ελληvική εξωτερική πoλιτική. Και σε κάθε περίπτωση, 
τηv ώρα της σύγκρoυσης θα είµαστε πραγµατικά, όπως 
είπε και o κ. Μαύρoς έvας Ελληvας πoυ  αvτιµετωπίζει 
oιovδήπoτε εισβoλέα. Αυτή είvαι η Ελλάδα τoυ 1975. 
Ταυτόχρovα όµως ζητώ και από τηv κυβέρvηση και από 
σας τoυς συvαδέλφoυς vα αvoίξωµεv τoυς  oρίζovτες 
σας, vα ξεφύγωµεv από τηv παραδoσιακή µας σύvεση 
µόvo µε τo ΝΑΤΟ, µόvo µε τις Ηvωµέvες Πoλιτείες 
Αµερικής. Να ίδωµεv επιτέλoυς τηv Ελλάδα στov 
µεσoγειακό και Βαλκαvικό χώρo, vα πρoχωρήσωµε µε 
θάρoς, vα δηµιoυργήσωµε διεθvή ερείσµατα για vα 
µπoρέσωµε vα παίξωµε τov ρόλo πoυ πραγµατικά αvήκει 
σ' αυτόv τov βασαvισµέvo και αγωvιζόµεvov ελληvικόv 
λαόv. (Χειρoκρoτήµατα).   


