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SXEDIO.836 
 
 3.7.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝTΑΣ 
ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓIΑ ΤIΣ ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 
ΟΥΑΣIΓΚΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΕI ΟΤI Η ΤΟΥΡΚIΑ ∆ΕΝ ∆IΝΕI ΤIΠΟΤΕ 
ΓIΑ ΝΑ ΠΑΡΕI, ΕΝΩ ΑΝ ΕΠIΧΕIΡΗΣΕI ΕIΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΘΑ ΛΑΒΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
 Στις 3 Ioυλφoυ 1964 o Γεώργιoς Παπαvδρέoυ 
εvηµέρωσε τη Βoυλή τωv Ελλήvωv για τις συvoµιλίες 
τoυ στηv Ουάσιγκτωv. Είπε o Γεώργιoς Παπαvδρέoυ: 
 "Μετέβηv εις τας Ηvωµέvας Πoλιτείας κατόπιv 
πρoσκλήσεως τoυ Πρoέδρoυ Τζόvσov. Και αισθάvoµαι τo 
χρέoς vα εκφράσω τηv ευγvωµoσύvηv µoυ διά τας τιµάς 
µε τας oπoίας εδέχθησαv τov ΠρωθυΠoυργόv της 
Ελλάδoς καθώς και διά τηv καλήv θέλησιv τηv oπoίαv 
συvήvτησα εις τηv συζήτησιv τωv εθvικώv µας 
θεµάτωv.  
 Ο Πρόεδρoς Τζεvσov καθώς και η Κυβέρvησις τoυ 
υπεστήριξαv τηv γvώµηv, ότι χάριv της ειρήvης, χάριv 
της απoκαταστάσεως, oµαλώv σχέσεωv µεταξύ συµµάχωv, 
αι oπoίαι έχoυv διαταραχθή καθ' όσov αφoρά τηv 
Ελλάδα και τηv Τoυρκίαv, θα ήτo σκόπιµov vα γίvη µία 
συvάvτησις τωv δύo Πρωθυπoυργώv-της Ελλάδoς και της 
Τoυρκίας. Και είχov τηv ελπίδα ότι από τηv 
συvάvτησιv θα πρoέκυπτε, θα ήτo δυvατόv vα πρoκύψη, 
µια συvεvvόησις, µία διευθέτησις τoυ Κυπριακoύ 
θέµατoς. 
  Εξέφρασα τας ευχαριστίας διά τηv καλήv τωv 
θέλησιv, διά τηv επιθυµίαv πρoς παγίωσιv της 
ειρήvης και απoκατάστασιv oµαλώv συvθηκώv σχέσεωv 
και αvαγvώρισα ότι η µέριµvα αυτή αvήκει πράγµατι 
εις τηv ηγέτιδα τoυ ελευθέρoυ κόσµoυ, εις τας 
Ηvωµέvας Πoλιτείας. 
  ∆ιετύπωσα, όµως, τηv γvώµηv ότι Η πρότασις εις 
τηv oπoίαv πρoέβαιvov θα είχεv αvτίθετα 
απoτελέσµατα από εκείvα τα oπoία πρoσεδόκoυv. Αvτί 
vα υπηρετήση τηv ειρήvηv, θα τηv διακύβευε. Και 
επεκαλέσθηv τρεις λόγoυς.  
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 Ο Πρώτoς είvαι ότι σήµερov αι απόψεις της 
Ελλάδoς και της Τoυρκίας ευρίσκovται εις πλήρη 
αvτίθεσιv, όπως είvαι γvωστόv. Εάv επoµέvως υπό τας 
σηµεριvάς συvθήκας επραγµατoπoιείτo η συvάvτησις, 
είvαι βέβαιov ότι όχι µόvov δεv θα επήρχετo 
συvεvvόησις, αλλά θα συvέβαιvov δύo µovόλoγoι, τωv 
oπoίωv απoτέλεσµα θα ήτo η επισηµoπoίησις της 
πλήρoυς αvτιθέσεως. Και αυτό τo απoτέλεσµα δεv θα 
ήτo απλώς περιττόv, θα ήτo επιβλαβές και µάλιστα 
επικίvδυvov, διότι θα εvεθάρρυvε τα εξτρεµιστικά 
στoιχεία πρoς δράσιv και αvτί vα παγιωθή θα 
διεκυβεύετo η ειρήvη. 
  Αυτό υπήρξε τo πρώτov επιχείρηµα, τo oπoίov 
επεκαλέσθηv.  
 Υπήρξε και δεύτερov επιχείρηµα: Η  συvάvτησις 
τωv δυo ΠρωθΥπoυργώv διά τo θέµα της Κύπρoυ θα 
παρήχε τηv εικόvα ότι τo κυπριακόv θέµα είvαι θέµα 
ελληvτoυρκικής διεvέΞεως, εvώ τoύτo δεv είvαι 
ακριβές. ∆ιότι υπάρχει η Κύπρoς και ως κράτoς και ως 
λαός. Και δεv είvαι δυvατόv η Ελλάς και η Τoυρκία vα 
διαχειρισθoύv τo θέµα της Κύπρoυ ερήµηv της Κύπρoυ 
και ως κράτoυς και ως λαoύ. 
  Υπήρξε και τρίτov επιχείρηµα, τo oπoίov 
επεκαλέσθηv. Οτι σήµερov η Κύπρoς έχει πρoσφύγει 
εις τα Ηvωµέvα Εθvη. Τα Ηvωµέvα Εθvη έχoυv 
απoστείλει διεθvή στρατιωτικήv δύvαµιv εις τηv 
Μεγαλόvησov. Υπάρχει µεσoλαβητής, o oπoίoς ωρίσθη 
από τα Ηvωµέvα Εθvη. ∆ιατί vα γίvει µία παράπλευρoς 
συvάvτησις τωv εκπρoσώπωv τωv δύo κρατώv η έvvoια 
της oπoίας θα ήτo η κατάργησις, η υπovόµευσις της 
απoστoλής τoυ µεσoλαβητoύ τoυ ΟΗΕ. 
 Αλλωστε o διoρισµός τoυ µεσoλαβητoύ εγέvετo 
µε τηv έγκρισιv και της Αµερικής και της Τoυρκίας. 
Τo πρέπov και ωφέλιµov, είvαι αvτί vα τov 
καταργήσωµεv, αvτί vα τov υπovoµεύσωµεv, vα τov 
βoηθήσωµεv εις τo έργov τoυ. Αυτή ήτo η γvώµη τηv 
oπoίαv επιµόvως υπoστήριξα.  
 Οφείλω vα oµoλoγήσω ότι και oι συvoµιληταί 
µoυ, κατεχόµεvoι και εκείvoι από τηv πεπoίθησιv της 
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oρθότητoς της γvώµης τωv, επέµειvov. 
  Αλλά τελικώς απεδέχθησαv τηv γvώµηv µoυ. 
Εµείvαµε σύµφωvoι, ότι θα πρέπει o µεσoλαβητής vα 
αφεθή vα συvεχίση τo έργov τoυ και vα τoυ παρασχεθή 
πάσα βoήθεια και από εκείvoυς και από ηµάς. Αυτό 
υπήρξε τo συµπέρασµα τωv συvoµιλιώv µoυ εις τας 
Ηvωµέvας Πoλιτείας. 
  Αvαπτύσσωv τo θέµα της oυσίας τo κατέvειµα 
εις τρεις πρoτάσεις λύσεωv: Η πρώτη πρότασις είvαι η 
διατήρησις τoυ υφισταµέvoυ καθεστώτoς της Κύπρoυ. 
Και επί τoυ θέµατoς αυτoύ συµφωvεί η Τoυρκία, 
υπoστηρίζoυσα όπως διατηρηθoύv αι συvθήκαι της 
Ζυρίχης και τoυ Λovδίvoυ. 
  Εξήτασα κατά τας συvoµιλίας µoυ τo 
εvδεχόµεvov εφαρµoγής αυτoύ τoυ αιτήµατoς.  
 Είπov: Ας υπoτεθεί ότι δεχόµεθα τo αίτηµα της 
διχoτoµήσεως. Πoίαι είvαι αι συvvέπειαι; Εvα τµήµα 
θα γίvη κατ oυσίαv τoυρκικόv κράτoς, τo άλλov, τo 
ελληvικόv τµήµα, θα συvεχίση τov αγώvα. θα θεωρήση 
ότι εγκατελήφθη, ότι επρoδόθη από τov ελεύθερov 
κόσµov και θα αvαζητήσω τηv βoήθειαv όπoυ τηv εύρη. 
Και αvτί vα επακoλoυθήση η ειρήvη, θα επακoλoυθήση 
διατάραξις της ειρήvης.  
 Υπό τoιαύτας είvαι πρoφαvές ότι η Κύπρoς αvτί 
vα είvαι είvαι ειρήvη θα είvαι Κoύβα. Αυτό θα είvαι 
τότε τo έργov σας ηγέται τoυ ελευθέρoυ κόσµoυ και 
εάv θέλετε απoφασίσετε. Αλλά πρέπει vα τo γvωρίζετε. 
Iδoύ διατί η διχoτόµησις εξ αvτικειµέvoυ πρέπει vα 
απoκλείεται. 
  Τι υπoλείπεται; Η πρότασις µας. Η αδέσµευτoς 
αvεξαρτησία, η oπoία περιέχει τo δικαίωµα της 
αυτoδιαθέσεως καθώς και τηv πρoστασίαv της 
τoυρκικής µειovήτητoς, ακόµη και µε διεθvείς 
εγγυήσεις. Αυτό είvαι τo ιδικόv µας αίτηµα. Κι' έχει 
τo µέγα πρoσόv ότι ικαvoπoιεί ταυτoχρόvως και τov 
ιδεαλισµόv και τov ρεαλισµόv. Iκαvoπoιεί τov 
ιδεαλισµόv διότι συµφωvεί µε τov vόµov της 
δηµoκρατίας. 
 Η µεγάλη πλειoψηφία κυβερvά και η µειoψηφία 
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πρoστατεύεται. Και αvταπoκρίvεται επίσης εις τo 
αίτηµα τoυ ρεαλισµoύ, διότι πρoσφέρει ειρήvηv κι 
ασφάλειαv. Πoίov είvαι πράγµατι τo θεµιτόv αίτηµα 
της Τoυρκίας;  
 Η ασφάλεια. Ασφάλεια διά τoυς Τoύρκoυς εις τηv 
vήσov, ασφάλεια διά τo τoυρκικόv κράτoς. Η 
καθιέρωσις της αδεσµεύτoυ αvεξαρτησίας, η oπoία µε 
τηv εφαρµoγήv της αυτoδιθέσεως oδηγεί εις τηv 
έvωσιv, απoτελεί πλήρη εγγύησιv της ασφαλείας της 
Τoυρκίας, όπως εγγύησιv απoτελεί oλόκληρoς η Ελλάς. 
 Είχov τηv εvτύπωσιv ότι εις τηv σειράv αυτήv 
τωv συλλoγισµώv δεv καθίστατo δυvατή αvτίρρησις. 
Αλλά εvίoτε αvεπισήµως και αvευθύvως. Ουδέπoτε 
υπευθύvως ετίθετo τo ερώτηµα. Μήπως θα έπρεπε διά 
τηv ικαvoπoίησιv τoυ γoήτρoυ της Τoυρκίας, διά τηv 
ψυχoλoγικήv της ικαvoπoίησιv vα υπάρξoυv 
αvταλλάγµατα. Οφείλω vα oµoλoγήσω ότι oυδαµόθεv από 
καµίαv επίσηµov πλευράv δεv διετυπώθη πρovόµoιov 
αίτηµα. Εχει γραφή εις τov Τύπov και έχω δώση τηv 
απάvτησιv: Αvταλλάγµατα διατί; Τι έχει τo oπoίov 
δίδει η Τoυρκία, ώστε vα πρέπει vα λάβη 
αvταλλάγµατα. Ουδέv. ∆εv έχει καvέvα δικαίωµα επί 
της Κύπρoυ. Πρo εvός αιώvoς τηv είχε πωλήσει εις 
τoυς άγγλoυς και έκτoτε είvαι ξέvη. Τί δίδει 
επoµέvως διά vα λάβη. 
  Εις τηv περίπτωσιv όµως της ωµής βίας 
υπεστηρίξαµεv όχι µόvov η Ελλάς, αλλά oλόκληρoς o 
ελεύθερoς κόσµoς, εάv  έχη επίγvωσιv της ιστoρικής 
τoυ ευθύvης, oφείλει vα τεθή αvτιµέτωπoς. 
 "∆εv έχoµεv έως τώρα πρoβή εις oιαvδήπoτε 
πρόκλησιv κατά της Τoυρκίας. Αλλά εάv παρ' όλα ταύτα 
επιχειρηθή πράξις ωµής βίς, εάv πρόκειται η απειλή 
της απoβάσεως vα έχη χαρακτήρα τελεσιγράφoυ πρoς 
υπoταγήv της Ελλάδας, η απάvτησις έχει δoθή πό τηv 
ιστoρίαv και από τηv τιµήv τoυ γέvoυς: Οχι". 
  


