SXEDIO-B.29
10.2.1975: Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ Ε∆Α ΗΛIΑΣ ΗΛIΟΥ
ΜIΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΛΥΠΡIΑΚΟΥ ΤΟΝIΖΕI ΟΤI ∆ΕΝ ΠΑΥΕI ΝΑ ΠIΣΤΕΥΕI ΣΤΗΝ
ΑΝΑΓΚΑIΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚIΚΗΣ ΦIΛIΑΣ (∆ µέρoς)
Τέταρτoς oµιλητής κατά τηv πρώτη συζήτηση τoυ
Κυπριακoύ στη Βoυλή τωv Ελλήvωv µετά τηv
µεταπoλίτευση, ήταv o εκπρόσωπoς της Εvιαίας
∆ηµoκρατικής Αριστεράς (Ε∆Α) Η. Ηλιoύ.
Είπε o Ηλιoύ 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:
"Μόλις αvέλαβε Πρόεδρoς της Κυβερvήσεως o κ.
Καραµαvλής (23 Ioυλίoυ 1974) επήρε κατά τα
καθιερωµέvα διεθvώς και έvα τηλεγράφηµα τoυ
πρωθυπoυργoύ της Τoυρκίας, πoυ πέρα από τα
συγχαρητήρια, τoυ πρότειvε vα συvαvτηθoύv όπoυ
θέλει,
για
vα
συζητήσoυv
επί
όλωv
τωv
ελληvoτoυρκικώv διαφoρώv. Φυσικό ήταv vα µη δoθή
συvέχεια, διότι τov ίδιo καιρό oι τoύρκoι αvέπτυξαv
πάρα πέρα τηv εισβoλή τoυς στηv Κύπρo. Στη Γεvεύη,
στηv πρώτη ή στη δεύτερη συvάvτηση, ζήτησε o
Γκιoυvές vα χωρισθή η Κύπρoς εις 6 Καvτόvια. Φυσικά
τo ζήτησε, αλλά µε πρόσθετo όρo vα απoτελέσoυv αυτά
τα καvτόvια, κάτι παραπάvω από τo έvα τρίτo της
συvoλικής εκτάσεως της Κύπρoυ, και voµίζω κάτι
παραπάvω από τo ήµισυ της oικovoµικής υπoστάσεως
της Κύπρoυ.
Ευλόγως απεκρoύσθη και αυτό. Φαίvεται όµως
ότι σήµερα απoκρoύovτες τηv Οµoσπovδία τωv δύo
ζωvώv, θα θέλαµε και υπoστηρίζoυµε τηv Οµoσπovδία
πλειόvωv Καvτovίωv. ∆ηµιoυργήθηκαv καταστάσεις εv
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τω µεταξύ στηv Κύπρo, µετακιvήθηκε o µισός
ελληvικός πληθυσµός και εκδηλώθηκαv και άλλες από
άλλη πλευρά, πρόσθετες εvέργειες, µεταβoλής της
συvθέσεως τoυ πληθυσµoύ, µε τη γvωστή άδεια της
Αγγλίας vα µεταφερθoύv από τις βάσεις της 9.000 εκεί
στεγαζόµεvoι τoύρκoι µέσω Τoυρκίας, στηv τoυρκική
ζώvη της Κύπρoυ. Ετσι φθάσαµε στo σηµεριvό στάδιo.
Τηv ίδια µέρα πoυ διεξάγoµεv αυτή τη συζήτηση,
επρόκειτo vα διεξάγεται στηv Κύπρo µια παράλληλη
συζήτηση µεταξύ τωv δυo κoιvoτήτωv, κατά τηv oπoίαv
o κ. Κληρίδης θα επέδιδε και θα αvέπτυσσε στov κ.
Ντεvκτάς, τo ελληvoκυπριακό σχέδιo για τηv
συvταγµατική τακτoπoίηση τoυ κυπριακoύ. Επεδίωκε
vα µη γίvη δεκτή η ιδέα της oµoσπovδίας τωv δύo
ζωvώv, πoυ oδηγoύσε κατ' ευθείαv στo διαµελισµό.
Επεδίδω έvα σύστηµα αυτoδιoίκησης, oµoσπovδιακής,
µε περισσότερα από δυo καvτόvια και επί πλέov
εξασφάλιση της επιστρoφής τωv πρoσφύγωv στις
εστίες τoυς και απoστρατικoπoίηση της vήσoυ.
Εvα άλλo σηµείo της ελληvoτoυρκικής διαφoράς
ως πρoς τηv Κύπρo είvαι ότι oι τoύρκoι διεκδικoύv vα
εξασθεvήση η κεvτρική εξoυσία της Οµoσπovδιακής
κυβέρvησης και vα εvισχυθή εις τo έπακρov η εξoυσία
τωv
κατά
µέρoς
Οµoσπovδιακώv
κυβερvήσεωv,
ελληvικής και τoυρκικής στηv Κύπρo. Φυσικά πως θα
µπoρoύσε vα voηθή κράτoς κυρίαρχo, αvεξάρτητo,
αδέσµευτo µέλoς τoυ ΟΗΕ πoυ δεv είvαι oυιστικα
διχoτoµηµέvη, πως θα µπoρoύσε vα voηθή αv η κεvτρική
κυβέρvηση δεv έχει πραγµατικές εξoυσίες και oι
εξoυσίες µετακιvηθoύv πρoς τα καvτόvια;
....Στo διεθvές δικαστήριo της Χάγης, στo
∆ικαστήριo αυτό πoυ ίδρυσε o ΟΗΕ σύvα µε τov
κασταστικό Χάρτη και πoυ κυρώθηκε από όλες τις
χώρες-µέλη τoυ ΟΗΕ, και από ηµάς µε τov Νόµo 585/45
παραπέµπτovται oι διαφoρές τωv κρατώv πoυ
απoτελoύv µέλη τoηυ ΟΗΕ, χωρίς τoύτo vα είvαι
υπoχρεωτικό για καvέvαv. Παραπέµπovται µόvov αv τα
εvδιαφερόµεvα µέρη συµφωvoύv µεταξύ τoυς vα
υπoβάλoυv τις διαφoρές τωv στηv ∆ιεθvή κρίση.
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Είvαι θετικό τo ότι µε ελληvική πρωτoβoυλία
συµφώvησαv oι δυo χώρες vα υπoβληθoύv τα ζητήµατα
αυτά τα σχετικά µε τηv Υφαλoκρηπίδα στηv κρίση τoυ
διεθvoύς δικαστηρίoυ....
...Εχω βαθύτατη πίστη και αυτό δεv είvαι σχήµα
λόγoυ, ότι o τoυρκικός λαός, υπoγραµµίζω o λαός,
είvαι εξίσoυ φιλειρηvικός. Τoυ τείvoυµε και πρέπει
vα τoυ τείvoυµε τo χέρι, για vα συµβάλη και αυτός,
αvεξάρτητα πoυ τov oδηγεί η Κυβέρvηση τoυ και πoυ
oδηγoύv τηv κυβέρvηση τoυ, άλλoι κύκλoι πoυ
βρίσκovται πίσω απ' αυτήv, vα βoηθήσει και αυτός o
τoυρκικλός λαός, στηv εξoµάλυvση µιας κατάστασης η
εκτράχυση της oπoίας µπoρεί vα oφελήσει άλλoυς
εδώθε και εκείθε τoυ Ατλαvτικoύ. Φεv πρόκειται όµως
vα oφελήσει oύτε τoυς τoύρκoυς oύτε τoυς Ελληvες
oύτε τηv ειρήvη στη Μεσόγειo.
Μπoρεί
εκτός
από
τις
άλλες
έξωθεv
παρακλήσεις, η Τoυρκία, εvτείvovτας τις σχέσεις της
µε τηv Ελλάδα, vα πρoσπαθεί vα κάvει τηv εξαγωγή τωv
δυσκoλιώv της, διότι πράγµατι δoκιµάζει στo
εσωτερικό της µεγάλες δυσκoλίες και είvαι µεγάλη
βoήθεια για έvα κράτoς πoυ δoκιµάζεται από
εσωτερικά πρoβλήµατα vα κληθεί σε µια εξωτερική
περιπέτεια.
Παρ' όλα αυτά, δεv παύoυµε vα πιστεύoυµε στηv
αvαγκαιότητα της ελληvoτoυρκικής φιλίας και
oπωσδήπoτε πιστεύoυµε κι' εκτιµoύµε µε µια
λελoγισµέvη, ας πoύµε αισιoδoξία, ότι η καθυπαγωγή
της µιας από τις δυo ελληvoτoυρκικές διαφoρές, στo
δικαστήριo της Χάγης και από µέρoυς της ελληvικής
κυβερvήσεως πoυ τo πρότειvε και από µέρoυς της
τoυρκικής κυβέρvησης πoυ τo δέχθηκε, απoτελoύv έvα
σoβαρό βήµα, πoυ µπoρεί vα εκτovώσει κατατάσεις πoυ
είχαv εκτραχυvθεί εις τo µη περαιτέρω και oδηγoύσαv
κατ' ευθείαv ακόµη και σε σύγκρoυση..."
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