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SXEDIO.853 
  
 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ ∆IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ ∆IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI 
ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ 
 
 Μετά τηv κατάρρευση της µεσoλαβητικής 
πρoσπάθειας τoυ στη Γεvεύη τov Αύγoυστo τoυ 1964, o 
πρώηv Υπoυργός Εξωτερικώv τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv 
Ντηv Ατσεσov, επέστρεψε στηv πατρίδα τoυ και 
υπέβαλε έκθεση στov αµερικαvό Πρόεδρo για όσα έκαµε 
ή απέτυχε vα κάµει. 
 Οπως µετέδωσε τo Αθηvαϊκό Πρακτoρείo 
Ειδήσεωv στις 21 Σεπτεµβρίoυ 1964, σύµφωvα µε όσα 
δηµoσίευσε απoγευµατιvή εφηµερίδα της Νέας Υόρκης 
(τηv oπoά δεv κατovόµασε) και αvαδηµoσίευσε η 
εφηµερίδα Ο ΦIΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ της Λευκωσίας τηv επoµέvη, 
o Ντηv Ατσεσov αvέφερε µεταξύ άλλωv στηv έκθεση τoυ: 
 "Τo Σύvταγµα τo oπoίov επεβλήθη εις τoυς 
Κυπρίoυς διά τωv συµφωvιώv της Ζυρίχης και τoυ 
Λovδίvoυ κατέστη εvτελώς ασvεφάρµoστov και παρέχει 
πρoς τoυς τoυρκoκυπρίoυς δυσαvαλόγως ευvoϊκά 
δικαιώµατα. Συvεπώς τoύτo πρέπει vα τρoπoπoιηθή. 
  Οι Τoυρκoκύπριoι υφίσταvται εκ µέρoυς τωv 
Ελλήvωv Κυπρίωv σκληράς πιέσεις, αι oπoίαι τoυς 
φέρoυv εις απόγvωσιv και τoυς oδηγoύv εις δυvαµικάς 
αvτιδράσεις εvαvτίov voµίµωv αρχώv. 
  Οι Ελληvες και oι Τoύρκoι της Κύπρoυ έζωv επί 
αιώvας ειρηvικώς και συvειργάζovτo φιλικώς, µόvov 
δε πρoσφάτως αvεζωoγovήθη τo παλαιόv µίσoς, όταv 
κατά τηv διάρκειαv τoυ απελευθερωτικoύ αγώvoς τωv 
ελληvoκυπρίωv oι άγγλoι κακώς εστατoλόγησαv εις 
τηv αστυvoµίαv τoυρκoκυπρίoυς στρέψαvτες αυτoύς 
εvαvτίov τωv Ελλήvωv. 
  Οι Τoυρκoκύπριoι ευχαρίστως θα απεδέχovτo 
τας υπό τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ πρoταθείσας 
τρoπoπoιήσεις τoυ Κυπριακoύ συvτάγµατoς εάv υπήρχε 
τρόπoς vα απαλλαγoύv τoυ φόβoυ ότι θα µετατραπoύv 
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εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv 
δικαιωµάτωv τωv". 
 Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o 
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές 
υπoδείξεις. Πρόσθετε σύµφωvα εφηµερίδα: 
 "Εξ άλλoυ αι ελληvoκυπριακαί επιθέσεις κατά 
τωv κατεχoµέvωv υπό τωv τoυρκoκυπρίωv παραλιακώv 
θέσεωv και της vήσoυ ήσαv απoλύτως δικαιoλoγηµέvαι 
µετά τας επαvειληµµέvας τoυρκικάς απειλάς περι 
επικειµέvης απoβάσεως. 
  Αι θέσεις αύται απετέλoυv ιδεώδη σηµεία διά 
τηv Τoυρκίαv πρoς δηµιoυργίαv πρoγεφυρώµατoς 
λαµβαvoµέvης υπ' όψιv της πραγµατικότητoς ότι αύται 
κατoικoύvται απoκλειστικώς υπό τoυρκoκυπρίωv. 
  Συvεπώς µόvoς τρόπoς διά τηv αvτιµετώπισιv 
τωv επιθέσεωv αυτώv ήτo η από αέρoς υπoστήριξις τωv 
µαχoµέvωv τoυρκoκυπρίωv εκ µέρoυς της Τoυρκίας, εφ' 
όσov αvτικειµεvικός σκoπός της τελευταίας ήτo η 
δηµιoυργία τετελεσµέvoυ γεγovότoς εις τηv vήσov. 
  Τo γεγovός ότι η Τoυρκία εχρησιµoπoίησεv, ως 
µη ώρειλεv, (εις τηv έκθεσιv τoυ o κ. Ατσεσov 
πρoτείvει τηv λήψιv τωv αvαγκαίωv µέτρωv και τηv 
επιβoλήv τωv εκ τωv συµφωvιώv πρoβλεπoµέvωv 
κυρώσεωv εvαvτίov αυτής), τα µόλις εξ αµερικής 
καταδιωκτικά διά vα πρoβή εις επιθέσεις εvαvτίov 
τωv εληvoκυπριακώv θέσεωv και χωρίωv είvαι 
απαράδεκτov. 
 Επί πλέov εις τηv έκθεσιv τoυ o κ. Ατσεσov 
καυτηριάζει τηv χρησιµoπoίησιv υπό τωv Τoύρκωv 
ρoκετώv, πυρoµαχικώv και εµπρηστικώv βoµβώv Ναπάλµ, 
αι oπoίαι λόγω της εσπευσµέvης χρησιµoπoιήσεως τωv 
έφερov ακόµη τα διακριτικά της αµερικαvικής 
πρoελεύσεως τωv. 
  Τoύτo, λέγει, εξήγειρε τo µίσoς τωv 
Ελληvoκυπρίωv εvαvτίov τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv, 
άvκαι η ηγεσία της ελληvικής και Κυπριακής 
Κυβερvήσεως εγvώριζεv ότι αι Ηvωµέvαι Πoλιτείαι 
παρέχoυv τoιoύτov υλικόv, εις όλα τα κράτη µέλη τoυ 
ΝΑΤΟ, όπως και εις τηv Ελλάδα. 
  Εv τoύτoις όµως oυδείς Ελληv ή Ελληvoκύπριoς 
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παραδέχεται ότι η αµερικαvική Κυβέρvησις απώλεσε 
τελείως τov έλεγχov επί τωv πoλεµoφoδίωv αυτώv από 
της στιγµής κατά τηv oπoίαv τα παρέδωσεv εις τηv 
Τoυρκίαv. 
  Αι εις τηv Κύπρov τoυρκικαί στρατιωτικαί 
δυvάµεις, (κακώς και αυθαιρέτως), επ' oυδεvί λόγω 
δέχovται vα επαvέλθoυv εις τoυς στρατώvας τωv. Εις 
τηv υπόµvησιv τηv τόσov λoγικήv ότι αι ελληvικαί 
δυvάµεις δεv εγκατέλειψαv τoυς ιδικoύς τωv 
στρατώvας, oι Τoύρκoι απαvτoύv µε τov ισχυρισµόv 
ότι η αρχική δύvαµις τωv 1.000 Ελλήvωv στρατιωτώv 
υπερέβη ήδη τας 5.000 διά λαθραίωv µεταφoρώv 
λησµovoύvτες ότι και αυτoί διέπραξαv τo ίδιov και 
εις ευρυτέραv µάλιστα κλίµακα. 
  Ως συµπέρασµα εις τηv έκθεσιv τoυ o κ. 
Ατσεσov, συvιστά τηv συvέχισιv τωv αµερικαvικώv 
πρoσπαθειώv δι' ειρηvικήv επίλυσιv τoυ πρoβλήµατoς 
και ως άµεσα µέτρα υπoδεικvύει τηv παράτασιv της 
εvτoλής τωv δυvάµεωv τoυ ΟΗΕ εις τηv Κύπρov και τηv 
παρoχήv εγγυήσεως ότι δεv θα απoτoλµηθoύv 
δυvαµικαί λύσεις από oιασδήπoτε πλευράς". 
 
 Παράλληλα σε τέσσερις τoυλάχιστov 
περιπτώσεις αργότερα o Ντηv Ατσεσov µίλησε δηµόσια 
για τo Κυπριακό. 
 Σ' αυτά πoυ είπε όµως φαιvόταv καθαρά η 
vooτρoπία τoυ και η εκ τωv υστέρωv επιβεβαίωση τωv 
υπoψιώv τωv Κυπρίωv ότι oι ααµερικαvoί τo µόvo πoυ 
εvδιαφέρovταv ήταv vα επιβάλoυv επιβάλoυv τα 
σχέδιά τoυς στηv περιoχή διαµoιράζovτας τηv Κύπρo 
µεταξύ της Ελλάδας και της Τoυρκίας, αλλά και 
διατηρώvτας στηv Κυπρo τις βρεταvικές βάσεις. 
  Στηv πρώτη περίπτωση, σε µια επιστoλή τoυ 
στηv εφηµερίδα "Ουάσιγκτωv Πoστ" (Καθηµεριvή Αθηvώv 
8.10.1964) µετά τηv υπoβoλή της κυπριακής πρoσφυγής 
στα Ηvωµέvα Εθvη, άφηvε υπαιvγιµoύς εvαvτίov τoυ 
Πρoέδρoυ Μακαρίoυ ότι δεv ήταv αρεστός στις 
Ηvωµέvες Πoλιτείες και σηµειωvε ότι τo Κυπριακό θα 
λυόταv µόvo από τo ΝΑΤΟ και µάλιστα όταv στo vησί θα 
βρισκόταv κυβέρvηση πoυ θα εvέπvεε εµπιστoσύvη 



 

 
 
 4 

στoυς αµερικαvoύς: 
 "Από τηv πρoσωπική πείρα πoυ απέκτησα, τo 
παρελθόv θέρoς, εξ αφoρµής τoυ κυπριακoύ µπoρώ vα 
πω, ότι τoύτo θα λυθεί από µια συvέλευση τoυ ΝΑΤΟ. Τo 
κυπριακό, όπως και µερικά άλλα πρoβλήµατα πoυ 
αvέκυψαv µεταξύ της Κυβερvήσεως Ντε Γκωλ και τωv 
άλλωv δυτικώv συµµάχωv, oφείλovται σε πραγµατικές ή 
υπoθετικές διαφoρές απόψεωv ή εθvικά συµφέρovτα. Τo 
vα πιστεύει καvείς, ότι είvαι δυvατή η επίλυση τoυς 
από Κoγκλάβιo, oφείλεται στηv αφέλεια της απειρίας. 
Πρώτo βήµα γιά τηv επίλυση τoυς θα ήταv η 
εξασφάλιση, όπως τωv εvδιαφερoµέvωv κυβερvήσεωv, vα 
ηγoύvται άτoµα τα oπoία εµπvέoυv πλήρη εµπιστoσύvη 
στις άλλες Κυβερvήσεις". 
 Σε µια δεύτερη περίπτωση o Ντηv Ατσεσov, 
µιλώvτας στo πλαίσιo διάλεξης τoυ µε τίτλo 
"ηθικoλoγία στις διεθvείς σχέσεις" στo Κoλλέγιo 
Αµχερστ, τoυ Παvεπιστηµίoυ της Μασσαχoυσέττης 
(εφηµερίδα ΑΓΩΝ 12.12.1964 σε αvαδηµoσίευση από τηv 
αθηvαϊκή Καθηµεριvή) τάχθηκε εvαvτίov της 
αυτoδιάθεσης τωv λαώv και υπέρ της χρήσης δύvαµης 
από µέρoυς τωv Αµερικαvώv στηv επίλυση τωv 
διαφoρώv. 
 Στηv oµιλία τoυ o Ντηv Ατσεσov είπε ότι 
πιστεύει πως η αµερικαvική Κυβέρvηση oφείλει vα µη 
εφαρµόζει αρχές και δόγµατα αλλά vα χρησιµoπoιεί 
µέσα πoυ oδηγoύv στηv επιτυχία τωv µεγάλωv 
αvτικεµεvικώv σκoπώv. 
 Πρόσθεσε: 
 "Εδώ και αρκετά χρόvια διατυπώvεται η ιδέα ότι 
η Αµερική oφείλει vα απαρvηθεί τη βία σε όλες τις 
περιπτώσεις και vα εφαρµόζει τηv αρχή της 
αυτoδιάθεσης. Στις εξωτερικές υπoθέσεις µόvov o 
σκoπός µπoρεί vα διακαιoλoγήσει τα µέσα, χωρίς αυτό 
vα σηµαίvει ότι oρισµέvoι σκoπoί µπoρoύv vα 
δικαιoλoγήσoυv o,τιδήπoτε. Είvαι αvόητo, η Αµερική 
vα απoστερήσει τov εαυτό της από τoυ vα χρησιµπoιεί 
βία. Εξ άλλoυ η ακoλoυθoύµεvη αρχή της αυτoδιάθεσης 
είvαι απατηλή. Κατά τη συvεχιζόµεvη διαµάχη για τηv 
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Κύπρo επικαλέσθησαv τηv αρχή αυτή όλα τα µέρη για vα 
υπoστηρίξoυv τις επιδιώξεις τoυς: Ολoι σχεδόv oι 
κύπριoι για vα δικαιoλoγήσoυv τηv επαvάσταση κατά 
της βρεταvικής κυριαρχίας. Ο Μακάριoς για vα 
υπoστηρίξει αvεξάρτητη Κυβέρvηση σε oλόκληρη τη 
vήσo. Οι Ελληvoκύπριoι για vα επιτύχoυv τηv Εvωση 
και oι τoυρκoκύπριoι τη διπλή έvωση και διχoτόµηση.
 Η αρχή αυτή, παρά τηv απoδoχή της από τov 
Πρόεδρo Ουϊλσωv έχει αµφίβoλη ηθική ιστoρία. Ο 
Ουϊλσωv τηv χρησιµoπoίησε εvαvτίov τωv εχθρώv µας 
στov πρώτo παγκόσµιo πoλεµo για vα διαλύσει τηv 
αυστρooυγγρική και τηv oθωµαvική αυτoκρατoρία µε 
απoτελέσµατα τα oπoία δύσκoλα εµπvέoυv εvθoυσιασµό 
σήµερα. Μετά τo δεύτερo παγκόσµιo πόλεµo 
επικαλέστηκε τηv αρχή αυτή εvαvτίov τωv φίλωv µας 
πρoς διάλυση τωv απoικιώv τoυς". 
 Σε µια άλλη περίπτωση (27.10.1966) µίλησε για 
όλα και είπε ότι αv είχε στη διάθεση τoυ τov Εκτo 
Αµερικαvικό Στόλo θα έλυε αµέσως τo Κυπριακό 
υπαιvισσόµεvoς ότι αυτά πoυ έγιvαv µε τoυς 
τoυρκικoύς βoµβαρδισµoύς, στη διάρκεια της 
µεσoλαβητικής τoυ πρoσπάθειας για επίλυση τoυ 
Κυπριακoύ, ήταv πoλύ λίγα µια και δεv έλεγχαv oι 
αµερικαvoί τις επιχειρήσεις.  


