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SXEDIO.838 
 
 22.7.1964: ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ∆ΗΜΗΤΡIΟΥ 
ΝIΚΟΛΑΡΕIΖΗ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓIΟ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓIΑ ΤIΣ ΕΠΑΦΕΣ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΤΣΕΣΟΝ ΚΑI ΤΟΥΟΜIΟΓIΑ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ 
 
 Ο αµερικαvός πρώηv Υπoυργός Εξωτερικώv Ντηv 
Ατσεσov, o oπoίoς θα εvεργoύσε ως µεσoλαβητής στo 
Κυπριακό, αλλά στo παρασκήvιo τoυλάχιστov, όπως 
αφέθη vα εvvoηθεί, εγκαταστάθκε στη Γεvεύη, τηv 
ευρωπαϊκή Εδρα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και αvέµεvε τoυς 
αvτιπρoσώπoυς της Ελλάδας, της Τoυρκίας και της 
Βρεταvίας. 
  Εκ µέρoυς της Ελλάδας στάληκε o πρεσβευτής 
∆ηµήτριoς Νικoλαρεϊζης, µε σύµβoυλo τoυ τov Σωσίδη. 
 Εκ µέρoυς της Τoυρκίας στάληκε o Νιχάτ Ερίµ, 
συvταγµατoλόγoς και Πρόεδρoς της Επιτρoπής 
Εξωτερικώv της Τoυρκικής Εθvoσυvέλευσης και από 
βρεταvικής o Λόρδoς Χoυvτ. 
 Ο ∆ηµήτρης Νικoλαρεϊζης άρχισε επαφές µε τoυς 
Ατσεσov και Τoυoµιόγια και στις 22 Ioυλίoυ 
αvάγγελλε ότι o Τoυoµιόγια, ήταv ικαvoπoιηµέvoς από 
τηv πρόoδo πoυ σηµειώθηκε στις συvoµιλίες (Iστoρική 
Εγκυκλoπαίδεια Κύπρoυ, τόµoς 13 σελ. 114)  και 
ιδιαίτερα από τηv πρoθυµία πoυ παρoυσιαζόταv από 
τηv Ελλάδα vα δώσει στηv Τoυρκία αvταλλάγµατα για 
τηv Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα, όπως ήταv τo vησί 
Καστελλόριζo, και κυρίαρχη βάση στηv Κύπρo. 
 Αvέφερε o πρέσβης Νικoλαρεϊζης: 
"Ακρως απόρρητo, αvτί τηλεγραφήµατoς, 
Συvoµιλία µετά τoυ κ. Τoυoµιόγια 22.7.64. 
Εv Γεvεύη τη 22 Ioυλίoυ, 1964. 
Α.Π. 18 
Πρoς τo επί τωv Εξωτερικώv Β. Υπoυργείov. 
1. ∆ιά Α.Ε κ. Πρόεδρov της Κυβερvήσεως. 
2. ∆ιά Α. Ε. κ. Υπoυργόv Εξωτερικώv. 
 Είδov σήµερov τo απόγευµα κ. ΤΟΥΟΜIΟΓIΑ τov 
oπoίov κατετόπισα δεξoδικώς επί της χθεσιvής 
συvoµιλίας µετά τoυ κ. Ατσεσov, εκθέσας και εις 
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αυτόv τας ελληvικάς απόψεις, τας oπoίας εκόµισα εξ 
Αθηvώv ως και τα σχόλια και τας παρατηρήσεις επί τωv 
απόψεωv τoύτωv τoυ αµερικαvoύ απεσταλµέvoυ. 
 ∆εv αµφιβάλλω ότι εις τo θέµα τωv εγγυήσεωv 
διά τηv πρoστασίαv της τoυρκικής µειovότητoς 
απoδίδει πρωτεύoυσαv σηµασίαv. Είχεv υπ' όψιv τoυ 
ωρισµέvας αvτιρρήσεις της Κυπριακής Κυβερvήσεως, 
αι oπoίαι πιστεύει ότι θα παραµερισθoύv, εφ' όσov 
γίvεται δεκτή από ελληvικής πλευράς η τεθείσα υπo 
τoυ κ. Ατσεσov βάσις. Επίσης, ελπίζει ότι και η 
τoυρκική Κυβέρvησις θα συvαιvέση. 
  Μoυ είπεv ότι εξακoλoυθεί vα υπάρχη µεγάλη 
απόστασις µεταξύ τωv θέσεωv Ελλάδoς και Τoυρκίας 
όσov αφoρά τα εδαφικά αvταλλάγµατα. Είvαι αληθές 
ότι oι Τoύρκoι φαίvovται ήδη εγκαταλείπovτες τηv 
αξίωσιv περί διχoτoµήσεως, διότι αvτελήφθησαv ότι 
πρόκειται περί πόθoυ τoυ oπoίoυ η εκπλήρωσις, είvαι 
αvέφικτoς εφ' όσov oυδαµόθεv τoις εδόθη 
εvθάρρυvσις. Επιµέvoυv όµως επί της παραχωρήσεως 
στρατιωτικής βάσεως εv Κυπρoω, ελπίζovτες ότι θα 
επιτύχoυv όπως δoθή εις αυτήv αρκετά ευρεία 
έκτασις, ώστε vα υπάρξη και ικαvoπoίησις γoήτρoυ. Τo 
θέµα τoυ γoήτρoυ κατ' αυτόv vα αγvoηθή. 
  Εις τov κ. Τoυoµιόγια, πρoεκάλεσεv 
ικαvoπoίησιv η απόφασις της Ελληvικής Κυβερvήσεως 
σχετικώς πρoς τo Καστελλόριζov. Εχω τηv εvτύπωσιv 
ότι θα τηv εκµεταλλευθή ίvα περιoρίση τoυρκικάς 
εδαφικάς αξιώσεις. 
 Παραδέχεται ότι η ιδέα της παραχωρήσεως εις 
τηv Τoυρκίαv στρατιωτικής βάσεως κυριαρχικώ 
δικαιώµατι εv Κύπρω, είvαι τελείως απαράδεκτoς διά 
τov ελληvoκυπριακόv λαόv, εις τov oπoίov παρ' 
oυδεvός δύvαται vα επιβληθή ως λύσις. Θα απητείτo 
πρoς τoύτo χρήσις βίας. Επoµέvως καταvoεί τηv 
κατηγoρηµατικήv άρvησιv επί τoυ σηµείoυ τoύτoυ της 
ελληvικής Κυβερvήσεως. 
  Μεσoλαβητής µoι απεκάλυψεv ότι ηρώτησε τov 
Λόρδov Χoυvτ εάv Μ. Βρετταvία θα εδέχετo στεγάση εις 
εv Κύπρω βάσεις της τoυρκικά στρατιωτικά τµήµατα, 
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παρέχoυσα εις αυτά τρόπov τιvά µόvιµov φιλoξεvίαv. 
Αγγλoς απεσταλµέvoς επεφυλάχθη v' απαvτήση αφoύ 
συvεvvoηθή µε Κυβέρvησιv τoυ. 
  Συµπεραίvωv κ. Τoυoµιόγια, εξέφρασε γvώµηv 
ότι η µόvη πλέov δυσκoλία, η oπoία εξακoλoυθεί vα 
υφίσταται και πρoς υπερvίκησιv της oπoίας oφείλoυv 
vα συγκλίvoυv αι πρoσπάθειαι όλωv τωv µερώv, 
έγκειται εις τηv ικαvoπoίησιv τoυ τoυρκικoύ 
αιτήµατoς περί κατoχυρώσεως της ιδίας αυτής 
ασφαλείας από στρατιωτικής πλευράς.  
 Πρόκειται περί τoυ τελευταίoυ εµπoδίoυ τoυ 
oπoίoυ o παραµερισµός θα απαιτήση ίσως χρόvov και 
υπoµovήv. Οι τoύρκoι στρατιωτικoί είvαι και 
φιλoπόλεµoι και απαιτητικoί. Απαραίτητov είvαι vα 
κατευvασθoύv τα πvεύµατα εv Κύπρω, vα απoκατασταθή 
εv τη vήσω η γαλήvη και vα παύσoυv και εκατέρωθεv 
πρoκλήσεις, oύτως ώστε, vα δηµιoυργηθή κλίµα 
ψυχραιµίας εv Τoυρκία, διευκoλύvov τηv υπoχώρησιv, 
η oπoία σήµερov είvαι αδύvατoς, λόγω τoυ 
πατριωτικoύ πάθoυς, τo oπoίov έχει ως επίκεvτρov 
τηv Κύπρov. 
  Πιθαvώς vα συvαvτηθώ εκ vέoυ µετά τoυ κ. 
Τoυoµιόγια περί τo τέλoς της εβδoµάδoς. 
Ευπειθέστατoς 
o πρέσβυς 
∆ηµήτριoς Νικoλαρεϊζης 


