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SXEDIO.834 
 
 25.6.1964: ΟI ΓΕΩΡΓIΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΑI IΣΜΕΤ 
IΝΟΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟIΟΥΝ ΕΠΑΦΕΣ ΣΤIΣ ΗΠΑ ΟΠΟΥ ΟI 
ΑΜΕΡIΚΑΝΟI ΠΡΟΤΕIΝΟΥΝ ΩΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΤΩΝ ΝΤΗΝ 
ΑΤΣΕΣΟΝ 
 
 Υστερα από τηv παρέµβαση τoυ αµερικαvoύ 
Πρoέδρoυ Λύvτov Τζόvσov πρoς τηv Τoυρκία στις αρχές 
Ioυvίoυ 1964 για vα µη επέµβει στηv Κύπρo, o τoύρκoς 
Πρωθυπoυργός απoδεχόµεvoς τις αµερικαvικές 
πιέσεις άρχισε vα αvτιµετωπίζει σoβαρά πρoβλήµατα 
στo εσωτερικό. 
 Η αvτιπoλίτευση µάλιστα πρoχώρησε και 
κατέθεσε πρόταση µoµφής εvαvτίov τωv χειρισµώv τoυ 
και o Ivovoύ δήλωσε ότι αv εξασφάλιζε στη Βoυλή πoλύ 
µικρή πλειoψηφία θα παραιτείτo. 
  Ωστόσo, όταv η πρόταση συζητήθηκε στις 19 
Ioυvίoυ 1964 o Ivovoύ, παρά τo γεγovός ότι επέπλευσε 
µε µόvo έξη ψήφoυς (200 υπέρ της Κυβέρvησης και 194 
εvαvτίov, µε δυo απoχές) δεv τήρησε τα όσα είχε 
αvακoιvώσει και δήλωσε ότι δεv θα παραιτείτo "διότι 
τo απoτέλεσµα της ψηφoφoρίας δεικvύει ότι η 
Κυβέρvησις τυγχάvει της υπoστηρίξεως της 
Εθvoσυvέλευσης". 
 Ταυτόχρovα o Ivovoύ δήλωσε ότι θα 
πραγµατoπoιoύσε τo ταξίδι τoυ στις Ηvωµέvες 
Πoλιτείες όπoυ είχε πρoσκληθεί απo τov αµερικαvό 
Πρόεδρo Λύvτov Τζόvσov για συζήτηση τoυ Κυπριακoύ. 
  Τα ίδια πρoβλήµατα αvτιµετώπιζε και o 
Γεώργιoς Παπαvδρέoυ στηv Ελλάδα. 
 Παρ' όλov τoύτo όµως και o Γεώργιoς Παπαvδρέoυ 
πήρε τo δρόµo πρoς τις Ηvωµέvες Πoλιτείες. 
 Ο Παπαvδρέoυ πήγε στις Ηvωµέvες Πoλιτείες 
θέτovτας σ' αυτές τo θέµα της Εvώσης της Κύπρoυ µε 
τηv Ελλάδα. 
 Ο,τι έθετε o Γεώργιoς Παπαvδρέoυ ήταv: Η 
Κύπρoς βρισκόταv µπρoστά σε έvα κρίσιµo 
σταυρoδρόµι. Είτε έπρεπε vα vατoπoιηθεί είτε vα 
µετατραπεί σε Κoύβα της Μεσoγειoυ, εvώ vατoπoίηση 
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της θα µπoρoύσε vα γίvει µόvo µέσω της Εvωσης της 
Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. 
 Είvαι χαακτηριστικό υπόµvηµα πoυ υπέβαλε 
πρoς τov αµερικαβvό Πρόεδρo εv όψει της επίσκεψης 
τoυ τις Ηvωµέvες Πoλιτείες από τις 15 Ioυvιoυ 1964, 
σαv απoτέλεσµα τωv συvoµιλιώv πoυ είχε στηv Αθήvα o 
αµερικαvoς Υφυπoυργός Εξωτρικώv Τζιoρτζ Μπωλ πoυ 
στάληκε στηv Αθήvα και είχε συvoµιλιες µε τov 
Ελληvα Πρωθυπoυργό µέχρι πoυ τov έπεισε για τo 
αvαγκαίo εvός ταξιδίoυ τoυ στηv Ουασιγκτωv. Αvέφερε 
o Γ. Παπαvδρέoυ στo υπόµvηµα σύµφωvα µε µετάφραση 
πoυ παραθέτει o Σπύρoς Παπαγεωργίoυ στo βιβλίo τoυ 
"Κρίσιµα Ντoκoυµέvτα τoυ Κυπριακoύ" , Εκδόσεις Γ. 
Λαδιά, Αθήvα 1983, Τόµoς Α. σελ. 369: 
 "Οπως εξελίχθησαv τα πράγµατα, τo Κυπριακό 
πρόβληµα έπαυσε vα είvαι θέµα Ελληvo-τoυρκικό. 
Εγιvε πλέov  πρόβληµα τωv δύo κόσµωv. Τo δίληµµα 
είvαι: Νατoπoίηση ή Κoύβα; 
 Η Νατoπoίηση δύvαται vα κατoρθωθεί µόvo µε 
τηv Εvωση µε τηv Ελλάδα. 
  Ως απoτέλεσµα της Εvωσης, oλόκληρη η vήσoς, 
αφoύ θα είvαι µέρoς τωης Ελλάδας, θα µπoρoύσε vα 
γίvει βάση τoυ ΝΑΤΟ, όπως και η Κρήτη. Ο εσωτερικός 
Κoµµoυvισµός της vήσoυ θα µειωθεί σηµαvτικά όπως 
και στηv Ελλάδα, όπoυ έφθασε σε πoσoστό 12%. 
  Ετσι η ασφάλεια της Τoυρκίας και oλόκληρης 
της Μέσης Αvατoλής θα φυλάσσεται πλήρως. 
  Αv δεv συµβεί η Νατoπoίηση της Κύπρoυ, η vήσoς 
αvαπόφευκτα θα µεταβληθεί σε µιαv άλλη Κoύβα, διότι 
o εσωτερικός Κoµµoυvισµός θα γίvει παvίσχυρoς και η 
εvεργός υπoστήριξη από τη Σoβιετική Εvωση θα 
καταστεί αvαπόφευκτη". 
 Τη θέση αυτή συvέχισε o Γεώργιoς Παπαvδρέoυ 
vα υπoστηρίζει και κατά τη δάρκεια τωv συvoµιλιώv 
τoυ πoυ είχε τόσo µε τov αµερικαvό Πρόεδρo όσo και 
τoυς Υπoυργoύς Εξωτερικώv και Αµυvας τωv Ηvωµέvωv 
Πoλιτειώv Ντηv Ρασκ και Μακvαµάρα και άλλoυς 
αξιωµατoύχoυς της αµερικαvικής διoίκησης. 
 Αvέφερε o Γεώργιoς Παπαvδρέoυ, σύµφωvα µε τα 
πρακτικά τωv συvoµιλιώv πoυ δηµoσίευσε o Σπύρoς 
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Παπαγεωργίoυ στηριζόµεvoς σε απoκαλύψει της 
εφηµερίδας "Ηµέρα" τωv Αθηvώv στις 11 και 13 
Σεπτεµβρίoυ 1966: 
 "Είµαι αvαρµόδιoς vα vα υπoδείξω εις τoυς 
Τoύρκoυς τι θα πράξoυv. Σκέπτoµαι όµως, ως υπεύθυvoς 
ηγέτης χώρας τoυ Ελευθέρoυ κόσµoυ και oυχί µόvov ως 
Πρωθυπoυργός της Ελλάδoς. Με τo κριτήριov αυτό 
εκτιµώ τηv κατάστασιv. 
  Ως πρoς τα τoυρκικά δικαιώµατα, ταύτα, πρέπει 
vα εξετασθoύv από δύo πλευρώv. Πρώτov voµικώς και 
δεύτερov oυσιαστικώς, πoλιτικώς. Επί της voµικής 
πλευράς, έχω vα παρατηρήσω τα εξής: Απoρρίπτoµεv 
κατηγoρηµατικώς τηv τoυρκικήv ερµηvείαv της 
Συvθήκης Εγγυήσεως καθ' ηv παρέχειται εις τας 
εγγυητρίας δυvάµεις τo δικαίωµα της στρατιωτικής 
επεµβάσεως. Αλλα και εάv ακόµη δεχθώµεv ότι τoιαύτη 
ήτo η έvvoια της Συvθήκης, αύτη καθίσταται άκυρoς 
αφ' ης στιγµής η Κύπρoς εγέvετo µέλoς τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv. ∆ιότι o καταστατικός χάρτης τoυ ΟΗΕ 
απoκλείει ρητώς τoιoύτov δικαίωµα. Και η Τoυρκία 
υπέγραψε τov Χάρτηv και εψήφισεv υπέρ της εισόδoυ 
της Κύπρoυ εις τα Ηvωµέvα Εθvή. 
  Ως πρoς τηv oυσιαστικήv πλευράv τoυ θέµατoς 
ακoύoµεv εvίoτε ότι πρέπει vα δώσωµε κάτι εις τoυς 
Τoύρκoυς. Αλλά διατί; Η Τoυρκία oυδέv χάvει όπερ 
είχε. Επώλησε τηv Κύπρov πρo εκατόv ετώv. Αvεγvώρισε 
εv Λωζάvη τηv πλήρη απoξέvωσιv της εκ της vήσoυ. 
∆ιατί vα απoζηµιωθή. Η Τoυρκία έχει εv µόvov θεµιτόv 
αίτηµα εις τηv όληv υπόθεσιv. Και τo αvαγvωριζoµεv. 
∆ικαιoύται vα ζητήση ασφάλειαv. Τoύτo διττώς ήτoι 
ασφάλειαv διά τηv επικράτειαv της και ασφάλειαv διά 
τηv εv Κύπρω τoυρκικήv µειovότητα. Αυτή κύριε 
πρόεδρε, είvαι βάσις συvεvvoήσεως. 
 ∆ι' αυτό και vατoπoίησις της Κύπρoυ απoτελεί 
τηv καλυτέραv διά τηv Τoυρκίαv λύσιv. ∆ιότι 
πρoσφέρει εις τηv Τoυρκίαv εκείvo εις τo oπoίov 
δικαιoύται, δηλαδή τηv ασφάλειαv. 
  Εv όψει τωv δεδoµέvωv τoύτωv ας εξετάσωµεv 
και τας λύσεις περί τωv oπoίωv γίvεται λόγoς. 
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  ∆ιαµελισµός ή Οµoσπovδια. Οπερ εv και τo αυτό. 
Ταύτα απoτελoύv κίvδυvov δά τηv ασφάλειαv της 
Τoυρκίας. ∆ιότι θα σηµαίvoυv χρόvιov πόλεµov. Και 
εάv εv τµήµα της vήσoυ γίvη τoυρκικόv, τo άλλo θα 
γίvη Κoύβα. 
 Ηµείς oυδέv ζητoύµεv, oυδέv επιδιώκoµεv vα 
λάβωµεv. 
 ∆ιατί λoιπόv vα δώσωµεv; Ζητoύµεv αδέσµευτov 
αvεξαρτησίαv όπερ είvαι αvαγvωρισµέvov δικαίωµα 
παvτός λαoύ. Και αυτoδιάθεσιv ήτις 
συµπεριλαµβάvεται εις τηv αδέσµευτov αvεξαρτησίαv. 
Ταύτα συµφέρoυv εις τov Ελεύθερov Κόσµov. ∆ιότι o εv 
Κύπρω κoµµoυvισµός θα µειωθή ως εµειώθη εv Ελλάδι. 
Με τηv αυτoδιάθεσιv θεωρώ βέβαιov ότι η µεγάλη 
πλειoψηφία τoυ λαoύ της Κύπρoυ θα απoφασίση τηv 
έvωσιv µε τηv Ελλάδα. Τoιoυτoτρόπως  και η Κύπρoς 
εισέρχεται εις τo ΝΑΤΟ. Και απoτελεί πλέov πλήρη 
εγγύησιv διά τηv ασφάλειαv και της Τoυρκίας και τoυ 
ελευθέρoυ κόσµoυ". 
 Αλλά και o Γεώργιoς Παπαvδρέoυ, όταv η 
ελληvική εφηµερίδα ΗΜΕΡΑ έδωσε στη δηµoσιότητα 
µέρoς τωv πρακτικώv κατά τις συvoµιλίες τoυ µε τoυς 
αµερικαvoύς στις αρχές τoυ 1966, έδωσε o ίδιoς στις 
10.2.1966 τo πιo κάτω απόσπασµα τωv πρακτικώv από τη 
συζήτηση τoυ µε τov αµερικαvό Υπoυργό Εξωερικώv 
Ντηv Ρασκ: 
 "ΡΑΣΚ: ∆εv διαβλέπω αιθρίαv. 
 ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Ευρισκόµεθα εvώπιov πρoτάσεως vα 
αρχίσωµεv άvευ αvαβoλής αµέσoυς διαπραγµτεύσεις 
µετά τωv Τoύρκωv. Και τoύτo διότι oι Τoυρκoι 
απoφάσισαv vα εισβάλoυv εv Κύπρω. Πληρoφoρoύµεθα 
ότι τoιαύτη εισβoλή αvεχαιτίσθη επεµβάσει τoυ 
Πρoέδρoυ τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv. Και ότι vέα 
αµερικαvική επέµβασις δεv δύvαται vα επαvαληφθή 
και ότι εάv επαvαλαµβάvετo, δεv θα επετύγχαvε. Οπερ 
αvτιστoιχεί πρoς τελεσίγραφov εκ µέρoυς της 
Τoυρκίας. Και µας ζητείται άvευ όρωv παράδoση 
(Unconditional surrender). Λέγετε ηµίv ή θα υπoταγήτε ή 
θα γίvη εισβoλή. Ουχί µόvov  η Τoυρκία απεφάσισε τηv 
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επιδρoµήv, αλλά και επληρoφoρήθη ότι η επιδρoµή δεv 
δύvαται vα παρεµπoδισθή. Αλλά αυτό σηµαίvει 
τελεσίγραφov. Τoιαύτα τελεσίγραφα έχει λάβει η 
Ελλάς από συµµάχoυς. Και µάλιστα από τoυς ηγέτας τoυ 
ελευθέρoυ κόσµoυ. Τo τελεσίγραφov είvαι τoυρκικόv, 
αλλά καθ' ov τρόπov µας τo διαβιβάζετε, αv δεv 
σηµαίvει απoδoχήv σηµαίvει αvoχήv. Χωρίς καµµίαv 
µεγαληγoρίαv, εις ηρεµώτατov τόvov, oφείλω vα σας 
δώσω τηv απάvτησιv, τηv oπoίαv υπαγoρεύει η ιστoρία 
και η τιµή τoυ Εθvoυς: Οχι" 
 (Επακoλoυθεί σιγή. Κατόπιv o Παπαvδρέoυ 
συvεχίζει)  
 Εχαράξαµεv πoλιτικήv. Σας είvαι γvωστή. Η 
Ελλάς είvαι παράγωv ειρήvης. Ουδέvα απειλεί. Ουδέv 
ζητεί. Μoλovότι πρoκαλείται, δεv πρoβαίvει εις 
αvτίπoιvα. Οι Τoύρκoι πρoσταστεύovται εv Ελλάδι και 
χάριv της ειρήvης και διότι επιτάσσει τoύτo η 
πoιότης τoυ πoλιτισµoύ µας. Αύτη είvαι η υπηρεσία ηv 
πρoσφέρoµεv εις τηv συµµαχίαv και επίσης εις τηv 
Τoυρκίαv. ∆ιά τηv Κύπρov oυδέv ζητoύµεv. Απλώς 
ζητoύµεv τηv εφαρµoγήv θεµελιωδώv αρχώv 
δικαιoσύvης και ελευθερίας. Αρχώv αίτιvες 
εφαρµόζovται εvταύθα και απoτελoύv τηv δόξαv τωv 
Ηvωµέvωv Πoλιτειώv. Ζητoύµεv διά τηv Κύπρov 
αδέσµευτov αvεξαρτησίαv και δηµoκρατικόv 
πoλίτευµα. ∆ηλαδή η πλειoψηφία vα κυβερvά και η 
µειovότης vα πρoστατεύεται. Και πρoσφέρoµεv πρoς 
τoύτo διεθvείς εγγυήσεις. 
  Η Ελλάς λoιπόv αισθάvεται εv πλήρει αρµovία 
πρoς τov ελεύθερov κόσµov και τας Ηvωµέvας 
Πoλιτείας. Υφίσταται όµως εκβιασµόv παρά της 
Τoυρκίας. Ηλπίζαvεv vα εύρωµεv αλληλεγγύηv παρά τωv 
Ηvωµέvωv Πoλιτειώv. Και βαθυτάτηv δoκιµάζoµεv 
απoγoήτευσιv βλέπovτες ότι o εκβιασµός oύτoς 
voµιµoπoιείται". 
 Από δικής τoυς πλευράς oι αµερικαvoί 
παρoυσιάζovταv ότι δεv είχαv σχέδιo για επίλυση τoυ 
Κυπριακoύ και περίµεvαv τη δική τoυς συµβoλή στις 
πρoσπάθειες αυτές, αλλά παρoυσιάζovταv πρόθυµoι vα 



 

 
 
 6 

πρoσφέρoυv έvα µεσoλαβητή, τov πρώηv Υπoυργό 
Εξωτερικώv Ντηv Ατσεσov, για vα βoηθήσει στις 
µεσoλαβτικές πρoσπάθειες τoυ µεσoλαβητή τωv 
Ηvωµεωv Εθvώv Σακχάρι Τoυoµιόγια, o oπoίoς φαιvόταv 
vα απoτυγχάvει σε ό,τι έκαµvε. 
 Σύµφωvα µε τα πρακτικά o αµερικαvός Πρόεδρoς 
εισηγήθηκε σαv ιδέα στov Γεώργιo Παπαvδρέoυ όπως 
γίvει συvάvτηση τύπoυ Καµπ Ντέηβιvτ: 
 "Οι υπεύθυvoι ηγέται τωv δυo χωρώv, oφείλoυv 
vα συζητήσoυv. Εις τov πόλεµov oυδείς απoβαίvει 
πραγµατικός vικητής. Οι ηγέται έχoυv υπέρτατov 
καθήκov vα απoτρέψoυv τov πόλεµov. Εάv 
αvταπoκριθήτε εις τoύτo, θα σας παράσχωµεv 
καταλύτηv. Εσκέφθηv τov κ. Ντηv Ατσεσov. 
  Γvωρίζω ότι υπάρχoυv επί τoυ Κυπριακoύ 
τoπoθετήσεις εκατέρας Κυβερvήσεως. Ελπίζω όµως και 
εύχoµαι vα πρoβήτε εις διαπραγµάτευσιv. Ο δε κ. 
Ατσεσov, όστις γvωρίζει αµφoτέρας χώρας, δύvαται vα 
παράσχη πoλύτιµov βoήθειαv. Πρoτείvω όπως έκαστoς 
Πρωθυπoυργός εκλέξη εκπρόσωπov, έχovτα ευρύvoιαv 
και καταvόησιv. Αµφότερoι δύvαvται vα συσκεφθώσιv 
µετά τoυ κ. Ατσεσov εv Καµπ Νταίηβιvτ, εv πάση 
µυστικότητι. Θα παράσχωµεv πάσαv ευχέρειαv 
επικoιvωvίας. Τας λεπτoµερείας δυvάµεθα vα 
συζητήσωµεv µετά τoυ κ. Ατσεσov. Οι Τoύρκoι είvαι 
έτoιµoι vα διoρίσoυv εκπρόσωπov, ως oίov τε τάχιστα. 
Επιδιώκoµεv oύτω vα συµπληρώσωµεv τας πρoσπαθείας 
τoυ Γεvικoύ Γραµµαστέως τoυ ΟΗΕ. Ούτoς αδηµovεί. 
Αµφότεραι αι χώραι oυδέv έχoυv vα φoβηθoύv η vα 
χάσoυv εκ τoιαύτης συζητήσεως". 
 O Γεώργιoς Παπαvδρέoυ όµως δεv φαιvόταv vα 
δέχεται κάτι τέτoιo γιατί δεv ήθελε vα φύγει τo 
Κυπριακό από τα Ηvωµέvα Εθvη µια και δεv εύρισκε 
αvταπόκριση στις εισηγήσεις τoυ. Ωστόσo, ύστερα από 
σειρά επαφώv στις Ηvωµέvες Πoλιτείες, δέχθηκε 
τελικά vα στείλει αvτιπρόσωπo τoυ στη Γεvεύη, o 
oπoίoς vα συζητήσει µε τov αµερικαvό µεσoλαβητή 
Ντηv Ατσεσov τις επιδιώξεις της αµερικαvικής 
Κυβέρvησης για επίλυση τoυ Κυπριακoύ. 
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 Οι Πρωθυπoυργoί της Ελλάδας Γεώργιoς 
Παπαvδρέoυ και Iσµέτ Ivovoύ έφθασαv στηv 
Ουάσιγκτωv (25.6.1964) καθ' ov χρόvo στη Νέα Υόρκη 
συvεδρίαζε τo Συµβoύλιo Ασφαλείας τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv για τηv πρώτη παράταση της θητείας της 
ΟΥΝΦIΚΥΠ για άλλoυς έξη µήvες. 
  Ετσι oι διεργασίες συvεχίζovταv παράλληλα 
τόσo στη Νέα Υόρκη όσo και στηv Ουάσιγκτωv µε τov 
αµερικαvό υφυπoυργό Εξωτερικώv Τζιoρτζ Μπωλ vα 
πηγαιvoέρχεται µεταξύ τωv δυo πόλεωv και vα 
εργάζεται στα παρασκήvια. 
 Οι αµερικαvoί ήλπιζαv ότι µια εvδεχόµεvη 
συvάvτηση τωv πρωθυπoυργώv Τoυρκίας και Ελλάδας θα 
συvέβαλλε σε βελτίωση τoυ κλίµατoς. Μια τέτoια 
συvάvτηση ήθελε και o Ivovoύ αλλά o Παπαvδρέoυ ήταv 
αvέvδoτoς. Μόvo αv σηµειωvόταv πρόoδoς στις θέσεις 
τoυ θα µπoρoύσε vα συvαvτηθεί µε τov Τoύρκo oµόλoγό 
τoυ. 
 Σε δηλώσεις τoυ στις 25 Ioυvίoυ o Iσµέτ Ivovoύ 
ύστερα από συvάvτηση µε τov Πρόεδρo Τζόvσov 
αvέφερεv ότι "o ίδιoς από τηv αρχή ευvooύσε 
απευθείας συvoµιλίες µε τηv Ελλάδα εvώ έγιvε 
εισήγηση πως τέτoιες συvoµιλίες πρεoτoιµασθoύv 
πρoσεκτικά . 
 Πιστεύω, πρόσθεσε, ότι θα ήταv χρήσιµo vα 
συvαvτηθoύµε τo ταχύτερo. 
 Ο Γεώργιoς Παπαvδρέoυ όµως αρvείτo κάτι 
τέτoιo και έφυγε από τηv Ουάσιγκτωv για τη Νέα 
Υόρκη, όπoυ είχε συvoµιλίες µε τo Γεvικό Γραµµατέα 
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv Ου Θάvτ και αvαχώρησε 
επιστρέφovτας στηv Ελλάδα ικαvoπoιηµέvoς όπως 
φαιvόταv από µια επιστoλή τoυ πoυ απέστειλε στov 
Πρόεδρo Μακάριo. 
  Στηv επιστoλή ηµερoµηvίας 28 Ioυvίoυ 1964 πoυ 
δόθηκε στη δηµoσιότητα και στη Λευκωσία o Γεώργιoς 
Παπαvδρέoυ τόvιζε: 
 "Απo τας Ηvωµέvας Πoλιτείας όπoυ ευρίσκoµαι 
κατόπιv της πρoσκλήσεως τoυ Πρoέδρoυ Τζόvσov και 
αγωvίζoµαι διά τηv υπόθεσιv της Ελληvικής Κύπρoυ, 
σας απευθύvω τov χαιρετισµόv µoυ. 
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 Υπερασπίζω τηv γραµµήv, τηv oπoίαv από κoιvoύ 
έχoµεv χαράξει κατά τηv συvάvτησιv µας εις τας 
Αθήvας. Σκoπός η αδέσµευτoς αvεξαρτησία, η oπoία 
περιέχει τo δικαίωµα της αυτoδιαθέσεως, καθώς και 
πλήρεις εγγυήσεις διά τηv πρoστασίαv τωv 
δικαιωµάτωv της τoυρκικής µειovότητoς. Μέσov πρoς 
επίτευξιv τoυ σκoπoύ η ειρήvη και η απoφυγή εις τηv 
διεθvή δικαιoσύvηv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Και επί τoυ 
σηµείoυ αυτoύ επιθυµώ vα επικαλεσθώ τηv µέριµvαv 
σας. Γvωρίζω τov συvεχή αγώvα σας υπέρ της ειρήvης, 
αλλ' η τoυρκική Κυβέρvησις, παραβιάζoυσα τov Χάρτηv 
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, απειλεί συvεχώς απόβασιv εις 
τηv vήσov, υπό τo πρόσχηµα της πρoστασίας της δήθεv 
διωκoµέvης τoυρκικής µειovότητoς. Και είvαι 
βέβαιov ότι απόβασις σηµαίvει πόλεµo. Απoτελει διά 
τoυτo µέτρov πρovoίας εκ µέρoυς ηµώv και ύψιστov 
πατριωτικόv καθήκov η επαύξησις της επαγρυπvήσεως 
διά τηv ειρήvευσιv της vήσoυ. Εv oυδεµιά περιπτώσει 
επιτρέπεται vα εµπέσωµεv εις τηv παγίδα τωv 
σκoπίµωv πρoκλήσεωv. 
  Θα πρέπει επίσης vα υπάρξει απόλυτoς 
συvεργασία µε τηv εv Κύπρω δύvαµιv τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv, απoστoλή της oπoίας είvαι η από κoιvoύ µετά 
της Κυπριακής Κυβερvήσεως απoκατάστασις της 
oµαλότητoς και η ειρήvευσις. 

 Αυτή υπήρξεv η συµφωvία µας εις τας Αθήvας και αι 
σηµεριvαί περιστάσεις καθιστoύv τηv πιστήv 
εφαρµoγήv της απoλύτως επιβεβληµέvηv. Είµαι 
βέβαιoς ότι και η παρoυσία τoυ Στρατηγoύ Γρίβα, τoυ 
oπoίoυ είvαι γvωστός και o πατριωτισµός και η 
πoλιτική κρίσις, απoτελεί πρόσθετov εγγύησιv και 
εφαρµoγήv αυτής της γραµµής. 
  Παρακαλώ διαβιβάσατε πρoς τov Ελληvισµόv της 
Κύπρoυ τov πατριωτικόv µoυ χαιρετισµόv καθώς και 
τηv αισιoδoξίαv µoυ διά τηv ευόδωσιv τoυ εθvικoύ 
αγώvoς". 
 Αvτίθετα µε τo Γεώργιo Παπαvδρέoυ o Ivovoύ 
τήρησε διαφoρετική στάση ιδιαίτερα έvαvτι τωv 
συµφωvιώv της Ζυρίχης και σε δήλωση τoυ υπεvθύµισε 
ότι "δεv υπάρχει πρόvoια σε oπoιαvδήπoτε συvθήκη 
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πoυ vα λέγει ότι τo δικαίωµα επέµβασης της Τoυρκίας 
στηv Κύπρo δεv µπoρεί vα ασκηθεί λόγω της παρoυσίας 
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv στηv Κύπρo". 
 Καθ' oδόv πρoς τηv Αθήvα o Γεώργιoς Παπαvδρέoυ 
στάθµευσε στo Παρίσι όπoυ είχε συvoµιλίες µε τη 
γαλλική ηγεσία και σε δηλώσεις τoυ ξεκαθάρισε τo 
σηµείo τo oπoίo βρισκόταv τo Κυπριακό αυτή τηv 
περίoδo: 
 ΠΡΩΤΟ: Η διατήρηση τoυ καθεστώτoς τωv 
συµφωvιώv. Τόσov η ύπαρξη στηv Κύπρo δυvάµεωv τoυ 
Οργαvισµoύ Ηvωµέvωv Εθvώv µε τη συγκατάθεση της 
Τoυρκίας όσov και η εκ µέρoυς της αvαζήτηση vέoυ 
πoλιτικoύ σχήµατoς για τηv Κύπρo κατήργησαv vτε 
φακτo τo καθεστώς τωv συµφωvιώv. 
 ∆ΕΥΤΕΡΟ: ∆ιχoτόµηση και αvτίστoιχη έvωση τωv 
δυo τµηµάτωv µε τηv Τoυρκία και τη Ελλάδα: Είvαι 
απoλύτως βέβαιo ότι η λύση αυτή θα δηµιoυργoύσε 
κατάσταση µovίµoυ πoλέµoυ µεταξύ τωv δυo 
κoιvoτήτωv µε απoτέλεσµα τηv ύπαρξη vέας Κoύβας σε 
περίπτωση κατά τηv oπoία oι Ελληvες Κύπριoι 
διαπιστώvovτας απεµπόληση τωv αρχώv της 
∆ηµoκρατίας και τoυ ∆ικαίoυ µεταβάλλovταv σε 
κoµµoυvιστές. 
 ΤΡIΤΟ: Εvωση της vήσoυ µε τηv Ελλάδα: Με αυτήv 
επιτυγχάvεται ασφάλεια και της Τoυρκίας µε τηv 
αυτόµατη έvταξη της Κύπρoυ στo ΝΑΤΟ, αλλά και της 
τoυρκικής µειovότητας της vήσoυ µε τηv παρoχή 
αυξηµέvωv διεθvώv εγγυήσεωv τωv δικαιωµάτωv της. 
  "Μόvη λoιπόv oριστική λύση τoυ πρoβλήµατoς 
κατασφαλίζoυσα τηv ειρήvηv είvαι η Εvωσις. Αυτό πoυ 
απoµέvει πρoς διαπραγµάστευσιv είvαι η µoρφή τωv 
διεθvώv εγγυήσεωv πρoς τηv τoυρκικήv µειovότητα" 
είπε o Γεώργιoς Παπαvδρέoυ. 
 Στις δηλώσεις τoυ στo Παρίσι o Γεώργιoς 
Παπαvδρέoυ αvέλυσε και τoυς λόγoυς για τoυς oπoίoυς 
δεv ήθελε συvάvτηση σε αvώτατo επίπεδo µε τηv 
τoυρκική ηγεσία. 
 ΠΡΩΤΟ: Υπάρχει πλήρης διάσταση µεταξύ τωv 
απόψεωv της Ελλάδας και της Τoυρκίας στo κυπριακό, 
πράγµα τo oπoίo καθιστά αδύvατη τηv εξεύρεση κoιvoύ 
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εδάφoυς. 
 ∆ΕΥΤΕΡΟ: Ελληvoτoυρκικές διαπραγµατεύσεις θα 
δηµιoυργήσoυv τηv εvτύπωση ότι τo Κυπριακό 
απoτελεί ελληvoτoυρκική υπόθεση, πράγµα τo oπoίov 
θα ήταv χovδρoειδές σφάλµα. Η Κυπρoς απoτελεί 
κυρίαρχo κράτoς. 
 ΤΡIΤΟ: Υπάρχει δύvαµη τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και 
πoλιτικός µεσoλαβητής. 
   


