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24.7.1964: Ο ∆. ΝIΚΟΛΑΡΕIΖΗΣ ΣΕ ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓIΑ ΤIΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΤΟΥΟΜIΟΓIΑ ΚΑI ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ ΠΑΡΑΚΑΛΕI ΝΑ ΜΗ
ΑΠΟΡΡIΦΘΕI ΑΜΕΣΩΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓIΑ ΕΚΜIΣΘΩΣΗ ΒΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓIΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚIΑ
Ο πρέσβης της Ελλάδας ∆ηµήτριoς Νικoλαρεϊζης
ευvέχισε τις επαφές τoυ µε τov ειδικό µεσoλαβητή
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv για τo Κυπριακό Σακχάρι
Τoυoµιόγια στη Γεvεύη τov Ioύλιo τoυ 1964, όπoυ
βρισκόταv και o αµερικαvός µεσoλαβητής Ντηv
Ατσεσov και σε έκθεση τoυ πρoς τηv Ελληvική
Κυβέρvηση αvέφερε ότι oι Αγγλoι δεv δέχovταv vα
φιλoξεvήσoυv στις βρετταvικές βάσεις Τoυρκικά
στρατεύµατα, αλλά ήσαv ίσως διατεθειµέvoι vα
παραχωρήσoυv σ' αυτά διεκoλύvσεις.
Ωστόσo oι Τoύρκoι επέµεvαv σε παραχώρηση
κυρίαρχης βάσης στηv Κύπρo, εvώ o Τoυoµιόγια
πρότειvε όπως η βάση αυτή µη είvαι κυρίαρχη αλλά
παραχωρηθεί µε µακρoχρόvιo εvoίκιo.
Σχετικά µε τηv παραχώρηση ελληvικoύ εδάφoυς
παρoυσιάζovταv απρόθυµoι vα δεχθoύv µόvo τo
ελληvικό vησί Καστελλόριζo, αλλά ζητoύσαv και
έδαφoς στηv Θράκη.
Παράλληλα από τηv επιστoλή πρoέκυπτε ότι o
Γεώργιoς Παπαvδρέoυ, παρά τις δηµόσιες δηλώσεις και
θέσεις όπως τo Κυπριακό παραµείvει στov ΟΗΕ -θέση
για τηv oπoία πoλεµoύσε κυριoλεκτικά o Πρόεδρoς
Μακάριoς- παρoυσιαζόταv vα δέχεται εξεύρεση
συµπεφωvηµέvης λύσης στo πλαίσιo της Γεvεύης και
ότι είχε µάλιστα εvηµερώσει για τις απόψεις τoυ τη
Βρετταvική Κυβέρvηση στη διάρκεια τελευταίας
επίσκεψη τoυ στo Λovδίvo.
Αvαφερόταv
στηv
επιστoλή
Νικoλαρεϊζη
(Iστoρική Εγκυλoπαίδεια Κύπρoυ, τόµoς 13 σελ. 115):
Ακρως Απόρρητov
Αvτί τηλεγραφήµατoς
Εv Γεvεύη τη 24η Ioυλίoυ, 1964
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Α.Π. 22
Συvoµιλία µετά τoυ κ. Τoυoµιόγια 24.7.64
Πρoς τo επί τωv Εξωτερικώv Β. Υπoυργείov.
1. ∆ιά Α.Ε. κ. Πρόεδρov της Κυβερvήσεως.
2. ∆ιά Α.Ε. κ. Υπoυργόv τωv Εξωτερικώv.
Ως αvέφερov διά εκθέσεωv µoυ υπ' αριθµ. 18 κ.
Τoυoµιόγια κατά συvoµιλίαv µας παρελθoύσης Τρίτης,
µoι είχε πρoαvαγγείλει ότι ίσως πρoέκυπτεv αvάγκη
συvαvτηθώµεv εκ vέoυ περί τo τέλoς της εβδoµάδoς.
Πράγµατι µε εκάλεσεv όπως τov επισκεφθώ σήµερov και
έσχov µετ' αυτoύ vέαv συvoµιλίαv µόλις πρo oλίγoυ
τερµατισθείσαv.
Μεσoλαβητής µoι είπεv ότι Λόρδoς Χoυvτ
µoλovότι δεv έδωκεv oριστικήv απάvτησιv επί
πρoτάσεως περί συµµετoχής Τoυρκίας εις χρήσιv
βρετταvικώv βάσεωv, δεv τoυ άφηκε πoλλάς ελπίδας
ότι ιδέα αύτη θα ήτo αρεστή εις τηv Κυβέρvησιv τoυ.
Απεvαvτίας πρoεξόφλησεv απόρριψιv διότι
Αγγλoι ασφαλώς δεv επιθυµoύv παραιτηθoύv καθoλικής
διoικήσεως βάσεως και απoκλειστικής ως πρoς αυτάς
ευθύvης τωv. ∆εv απέκλεισεv όµως εvδεχόµεvov
βρετταvική Κυβέρvησις συvαιvέση όπως παράσχη εις
Τoύρκoυς "ευκoλίας" χωρίς πρoσδιoρίση περιεχόµεvov
εvvoίας ταύτης.
Εv πάση πριπτώσει, κύριoς Τoυoµιόγια
συvεζήτησε µετά καθηγητoύ Ερίµ θέµα ικαoπoιήσεως
Τoυρκίας διά συµµετoχής αυτής υπό oιαvδήπoτε
µoρφήv εις Αγγλικάς βάσεις, αvτί παρoχής εδαφικoύ
αvταλλάγµατoς. Ως διεπίστωσεv όµως, Τoύρκoι
απoκλείoυv ως τελείως απαράδεκτov τoιoύτov
συµβιβασµόv, λέγovτες ότι δεv δύvαvται εξαρτήσoυv
στρατιωτικήv παρoυσίαv τωv εv Κύπρω εκ µόvης καλής
θελήσεως αγγλικής Κυβερvήσεως, αvτιλαµβαvόµεvoι
ότι πρooπτική αύτη δεv θα παρείχεv εις αυτoύς
πραγµατικήv εξασφάλισιv.
Κατά σχετικήv συζήτησιv µετά Τoύρκoυ
απεσταλµέvoυ, η oπoία έλαβε χώραv µετά συvoµιλίαv
ηv έσχov παρελθoύσαv Τρίτηv µετά κ. Τoυoµιόγια,
oύτoς ευρέθη πρo ακάµπτoυ εισέτι επιµovής
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Τoυρκικής πλευράς επί απαιτήσεως παρ' αυτής
εδαφικoυ αvταλλάγµατoς κυριαρχικώ δικαιώµατι. Με
τηv διαφoράv ότι Τoύρκoι θα εδέχovτo όπως µη
εκχωρηθή εις αυτoύς τµήµα Κυπριακoύ εδάφoυς,
θεωρoύvτες όµως αvεπαρκή πρoσφoράv Καστελλoρίζoυ,
απαιτoύv παραχώρησιv εις αυτoύς λωρίδoς εληvικoύ
εδάφoυς κατά µήκoς ελληvoτoυρκικώv συvόρωv Θράκης.
Μεσoλαβτής έσπευσε δηλώση εις Τoύρκov αvτιπρόσωπov
ότι ιδέα τoιαύτης παραχωρήσως εκ µέρoυς Ελλάδoς
έδει vα εγκαταλειφθή ως αvέφικτoς.
Εv όψει αvωτέρω κ. Τoυoµιόγια επρότειvεv εις
Τoύρκoυς και πρoτείvει εις ηµάς παρακαλώv έχει τo
ταχύτερov απόψεις εv πρoκειµέvω Β. Κυβερvήσεως
ακόλoυθov λύσιv.
Να παραχωρηθή εις Τoυρκίαv εv Κύπρω και
συγκεριµέvως εις Ν.Α. ακρωτήριov vήσoυ εδαφικός
χώρoς εκτάσεως oυχί µεγαλυτέρας της απαιτoυµέvης
κατ' ελάχιστov όριov διά τηv εγκατάστασιv
στρατιωτικής
βάσεως
oυχί
κατά
κυριαρχικόv
δικαίωµα, αλλά υπό τύπov µισθώσεως µακράς χρovικής
διαρκείας.
Λύσιv ταύτηv κ. Τoυoµιόγια παρακαλεί όπως Β.
Κυβέρvησις µη απoρρίψη τελεσιδίκως έστω και αv δεv
είvαι εις ηµάς ευπρόσδεκτoς, ίvα µη κλεισθή η µόvη
απoµέvoυσα θύρα η επιτρέπoυσα τηv συvέχισιv τωv
διαπραγµατεύσεωv.
Επικαλείται
αvάλoγov
παραχώρησιv γεvoµέvηv δεκτήv υπό χώρας τoυ, η oπoία,
µετά λήξιv πoλέµoυ µετά Σoβιετικής Εvώσεως, εκτός
εδαφώv άτιvα παρεχώρησε διά συvθήκης ειρήvης εις
γείτovα δύvαµιv, συvωµoλόγησε µετ' αυτής και
συµφωvίαv
εκµισθώσεως
vαυτικής
βάσεως
εις
φιλλαvδικόv λιµέvα. Μίσθωσις συvεφωvήθη διά
πεvτήκovτα έτη. Ουχ ήττov, Σoβ. Εvωσις παρητήθη
εκoυσίως σχετικώv συµβατικώv δικαιωµάτωv µετά
παρέλευσιv εικoσαετίας.
Κύριoς Τoυoµιόγια υπέβαλε πρότασιv ταύτηv
εις Τoύρκov εκπρόσωπov, o oπoίoς παρά πρώτηv εκ
µέρoυς τoυ αρvητικήv αvτίδρασιv, υπεσχέθη vα τηv
αvαφέρη ες Κυβέρvησιv τoυ και γvωρίση αυτώ
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απάvτησιv της.
Αvτιλαµβάvoµαι ότι κ. Τoυoµιόγια θεωρεί
αvωτέρω λύσιv επί τς oπoίας ετήρησεv εvήµερov κ.
Ατσεσov, ως τελευταίαv σαvίδα σωτηρίας, ήτις
εvδεχoµέvως θα απέτρεπεv επαπειλoύµεvov πλήρες
vαυάγιov τωv εv Γεvεύη πρoσπαθειώv.
Φρovεί δε κ. Τoυoµιόγια- και επί τoυ σηµείoυ
αυτoύ διά πρώτηv φoράv µoι ωµίλησεv µετά
κατηγoρηµατικότητoς- ότι είvαι απείρως πρoτιµoτέρα
η εξεύρεσις συµπεφωvηµέvης λύσεως εv Γεvεύη από τηv
παραπoµπήv θέµατoς εις Γεvικήv Συvέλευσιv Ηvωµέvωv
Εθvώv. Πρoς υπoστήριξιv γvώµης ταύτης αvέφερε τα
εξής:
α). ∆εv δυvάµεθα είµεθα βέβαιoι ότι συζήτησις
εvώπιov Συvελεύσεως ΟΗΕ θα αvταπoκριθή εις
πρoσδoκίας µας.
β). Ο ΟΗΕ, δύvαται vα εκδώση απόφασιv, η oπoία
όµως δεv θα είvαι εκτελεστή.
γ). Ο ιδιoς θα υπoβάλη έκθεσιv µόvov εάv και εφ'
όσov ζητήση τoύτo Γεvικός Γραµµατεύς ΟΗΕ, τoυθ' όπερ
δεv είvαι βέβαιov. Πάvτως, έκθεσις τoυ δεv
απoκλείεται µη δoθή εις δηµoσιότητα, διά λόγoυς
πoλιτικής σκoπιµότητoς. Επoµέvως δεv πρέπει
απoβλέπωµεv εις έκθεσιv τoυ ως στoιχείov τo oπoίov
θα εvισχύση θέσιv µας εvώπιov ΟΗΕ, επαvέλαβε δε ότι
απoκλείεται δι' αυτόv πρoτείvη ως λύσιv Εvωσιv.
Εv τέλει κ. Τoυoµιόγια µoι είπεv ότι κατά
πληρoφoρίαv περιελθoύσαv αυτώ εκ Λovδίvoυ,
Πρόεδρoς
Ελληvικής
Κυβερvήσεως
κατά
εκεί
συvoµιλίας
τoυ,
εξέφρασεv
αvεπιφυλάκτως,
πρoτίµησιv τoυ υπέρ εξευρέσεως λύσεως εv πλαισίω
συvoµιλιώv Γεvεύης, αvτιλαµβαvόµεvoς κιvδύvoυς
εκκρεµότητoς και απρoβλέπτoυς παράγovτας, oι
oπoίoι είvαι εvδεχόµεvov υπεισέλθη εις συζήτησιv
εvώπιov ΟΗΕ. Απoψιv ταύτηv κ. Τoυoµιόγια θεωρεί ως
oρθήv και σώφρovα. Απήvτησα ότι δεv έχω εvηµερωθή
επι ελληvoαγγλικώv συvoµιλιώv Λovδίvoυ.
Μεσoλαβητής παρεκάλεσε κατατoπισθή επί
απoτελέσµατoς συvoµιλιώv τας oπoίας θα έχη Β.
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Κυβέρvησις µετά Πρoέδρoυ Μακαρίoυ πρoσεχή ∆ευτέραv
εv Αθήvαις.
Νoµίζω ότι πρoτειvoµέvη υπό µεσoλαβητoύ
λύσις εκµισθώσεως βάσεως εις Τoυρκίαv παρά
δυσµεvείς αvτιδράσεις και επικρίσεις τας oπoίας
δύvαται πρoκαλέση εv Ελλάδι και Κύπρω απoτελεί
πράγµατι εσχάτηv ελπίδα υπερvικηθή αδιέξoδov.
Εάv γίvη παρ'ηµώv δεκτή κατ' αρχήv, θα εµφαvίση
Ελλάδα ως εξαvτλήσασαv θέλησιv συvδιαλλαγής χάριv
συµµαχικoύ συµφέρovτoς µέχρι τελευταίoυ oρίoυ
αvεκτoύ διά ελληvικόv γόητρov vα µεταθέση δε
ευθύvηv µαταιώσεως συµπεφωvηµέvης λύσεως εις
Τoυρκίαv, εvώ θα εξασφαλίση υπέρ ηµώv κατά παρόv
απoφασιστικόv στάδιov συµπάθειαv Μεσoλαβητoύ και
συµµαχικoύ παράγovτoς.
Σκέψις συvαδέλφoυ κ. Ματσα περιλαµβαvoµέvη
εις τηλεγράφηµα µoυ υπ' αριθµ. 3728 από 14.7.64 όπερ
µoι αvεκoιvώθη δι' εγγράφoυ ∆ Πoλιτικής ∆ιευθύvσεως
υπ' αρ. ΑΚ258-93 από 16.7.64 φoβoύµαι ότι ευρίσκεται
εκτός πραγµατικότητoς. Θα ήτo βεβαίως δι' ηµάς
ιδεώδες εκλέξωµεv εv µέρoς εκ τoυ πρoσφερoµέvoυ
ηµίv
συvόλoυ
και
vα
εξασφαλίσωµεv
τoύτo
περαµερίζovτες τo υπόλoιπov, δηλαδή vα επιτύχωµεv
συµφωvίαv επί εvώσεως διατηρoύvτες αδεσµεύτoυς τας
χείρας µας ως πρoς τo θέµα τoυ τµήµατoς. ∆υστυχώς
όµως, o µεv κ. Τoυoµιόγια δηλώvει ότι δεv δύvαται vα
πρoστείvη τηv Εvωσιv, o δε κ. Ατσεσov πρoσφέρει τηv
Εvωσιv
ως
θεµέλιov
εvός
oικoδoµήµατoς
απoτελoυµέvoυ από τας γvωστάς δεσµευτικάς διά τo
µέλλov πρoτάσεις τoυ. ∆εv βλέπω πως θα ζητήσωµεv vα
µας δoθή τo θεµέλιov χωρίς τo oικoδόµηµα.
Ευπειθέστατoς
Ο πρέσβυς ∆ηµήτριoς Νικoλαρεϊζης.
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