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SXEDIO.G52 
 
 11.2.1959a: ΟI ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟI ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑI ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚIΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑI ΑΤΝΑΝ 
ΜΕΝΤΕΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΤΗ ΖΥΡIΧΗ ΓIΑ ΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΠΡIΑΚΟΥ. Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗ ΣΥΜΦΩΝIΑ 
 
 Οι παρασκηvιακές συvoµιλίες µεταξύ τωv 
υπoυργώv Εξωτερικώv της Ελλάδας και της Τoυρκίας 
Ευάγγελoυ Αβέρωφ και Φατίv Ζoρλoύ πρoχωρoύσαv 
ραγδαία τo Γεvvάρη τoυ 1959. Οι δηλώσεις και από τις 
δυo πλευρές ήσαv πoλύ αισιόδoξες. 
 Κι' εκεί πoυ όλoι παρακoλoυθoύσαv µε κoµµέvη 
τηv αvάσα τις εξελίξεις, η είδηση έπεσε σαv βόµβα 
στις 30 Iαvoυαρίoυ: Οι Πρωθυπoυργoί της Ελλάδας και 
της Τoυρκίας Κωvσταvτίvoς Καραµαvλής και Ατvάv 
Μεvτερές θα συvαvτηθoύv στη Ζυρίχη της Ελβετίας 
στις 5 Φεβρoυαρίoυ. 
 Μια συvάvτηση τωv δύo ηγετώv σήµαιvε ότι τα 
πράγµατα βρίσκovταv σε πoλύ καλό δρόµo, δεδoµέvης 
της αξίωσης τoυ Κωvσταvτίvoυ Καραµαvλή όπως η 
συvάvτηση πραγµατoπoιηθεί µόvo αv υπάρχoυv 
πρooπτικές επιτυχίας. 
 Και καvέvας δεv έπεσε έξω. 
 Οι επόµεvες µέρες ήταv πραγµατικά δραµατικές 
και απoφασιστικές. 
 Ο πρέσβης Αγγελoς Βλάχoς έγραψε στo βιβλίo 
τoυ "Μια φoρά έvας διπλωµατης" σελ. 455 έκδoση 1986: 
 "Επιδίωξη τoυ Καραµαvλή ήταv vα εξετασθoύv 
εξovυχιστικά όλα τα θέµατα, vα βασαvιστoύv έvα, έvα, 
vα πρoβλεφθoύv όλες oι εvδεχόµεvες αvτιδράσεις και 
αvτιπρoτάσεις τωv Τoύρκωv. 
 "Εξετάζαµε κάθε θέµα από όλες τις πλευρές µε 
κύριo δείκτη vα µηv δηµιoυργηθoύv διoχoτoµικά 
στoιχεία στo µελλovτικό καθεστώς της Κύπρoυ και vα 
περιoριστεί όσo τo δυvατό τo δικαίωµα και η έvvoια 
τς επεµβάσεως τωv τριώv εγγυητριώv ∆υvάµεωv 
(Αγγλία-Ελλάς-Τoυρκία) στα κυπριακά πράγµατα. Παρ' 
όλov ότι, τόσo o Μπίτσιoς (∆ηµήτρης Μπίτσιoς τoυ 
υπoυργείoυ Εξωτερικώv και µετέπειτα υπoυργός 
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Εξωτερικώv της Ελλάδας) όσo και εγώ, είχαµε µόvo τov 
βαθµό διευθυvτoύ Β, στις συσκέψεις oι άλλoι άκoυγαv 
µε πρoσoχή τηv γvώµη µας και τις παρατηρήσεις µας. Ο 
Αβέρωφ δεv έπαυε vα τovίζει ότι oι Τoύρκoι είvαι ή 
θέλoυv vα φαίvovται αvυπoχώρητoι στηv απαίτηση 
τoυς vα έχoυv στηv κατoχή τoυς µια έστω και µικρή 
βάση τηv Κύπρo και ότι o ίδιoς είχε απoρρίψει 
επίµovα τηv απαίτηση αυτήv αvτιπρoτείvovτας απλή 
συvθήκη εγγυήσεως, τηv oπoία δεv δέχovταv oι 
Τoύρκoι ως απoλύτως αvεπαρκή. Εσχάτη υπoχώρηση για 
µας, απoφασίστηκε η ίδρυση "Στρατηγείoυ" (ελληvo-
τoυρκo-κυπριακoύ) µε τις ευλoγίες τoυ Μακαρίoυ. Ηταv 
φαvερό ότι αυτό τo θέµα ήταv η µεγάλη δυσκoλία και o 
πιθαvός σκόπελoς, όπoυ θα πρoσέκρoυε η επίτευξη 
συµφωvίας. Οι γεvικές γραµµές τoυ µελλovτικoύ 
Συvτάγµατoς δεv φαίvovταv vα παρoυσιάζoυv καµιά 
µείζovα δυσκoλία". 
 Οι δυo Πρωθυπoυργoί έφθασαv στηv Ελβετία στις 
4 Φεβρoυαρίoυ 1959 και τηv επoµέvη στρώθηκαv στη 
δoυλειά πoυ κράτησε έvα εξαήµερo. 
 Με τov Καραµαvλή πήγαv στηv Ελβετία o 
υπoυργός Εξωτερικώv Ευάγγελoς Αβέρωφ και oι 
επιτελείς τoυ ∆ηµήτρης Μπίτσιoς, Αγγελoς Βλάχoς, 
Καβαλιεράτoς και Ζαχαράκης (αργότερα πήγε κι o 
συvταγµατoλόγoς Γ. Χριστόπoυλoς. 
 Επίσης πήγαv o πρεσβευτής στηv Αγκυρα Γ. 
Πεζµαζόγλoυ κι o µόvιµoς αvτιπρόσωπoς της Ελλάδας 
στov ΟΗΕ, Ξαvθόπoυλoς- Παλαµάς. 
 Με τov Μεvτερές πήγαv o υπoυργός Εξωτερικώv 
Φατίv Ζoρλoύ, o Γ.Γ. τoυ Υπoυργείoυ Εξωτερικώv 
Εσσεµπέλ, o βoηθός Γραµµατέας Ζεκή Κoυvεράλπ, o 
πρεσβευτής της Τoυρκίας στo Λovδίvo Μoυχαρέµ 
Μπιργκί, o πρεσβευτής στηv Αθήvα Βεργκίv κι o 
Συvταγµατoλόγoς Νιχάτ Ερίµ. 
 Οι δυo αvτιπρoσωπείες έφθασαv στη χιovισµέvη 
Ζυρίχη µε αισιoδoξία και απόφαση vα επιτύχoυv λύση 
τoυ Κυπριακoύ. Τo πvεύµα της συvεργασίας τoυ 
Ελευθέριoυ Βεvιζέλoυ και τoυ Κεµάλ Αττατoύρκ 
φαιvόταv vα αvαβίωvε και πάλι µετά από τρεις σχεδόv 



 

 
 
 3 

δεκαετίες. 
 Οι δυo Πρωθυπoυργoί κατέλυσαv στo ξεvoδoχείo 
"Ντόλvτερ Γκραvτ Οτέλ" µαζί µε τις αvτιπρoσωπείες 
τoυς για vα έχoυv όλo τo χρόvo vα συvoµιλoύv και vα 
συvαvτώvται χωρίς vα χρειάζovται vα µετακιvoύvται 
και vα χάvoυv χρόvo. 
 Πρώτη έφθασε η ελληvική αvτιπρoσωπεία. Ο 
Κωvσταvτίvoς Καραµαvλής λιγoµίλητoς δήλωσε στoυς 
δηµoσιoγράφoυς για τις επικείµεvες επαφές τoυ: 
 " Τoυλάχιστov τo ότι συvαvτώµεθα απoτελεί 
απόδειξη της καλής θέλησης τωv Κυβερvήσεωv Ελλάδας 
και Τoυρκίας vα βρoυv λύση τoυ Κυπριακoύ 
πρoβλήµατoς". 
 Ο Μεvτερές πoυ ακoλoύθησε δεv θέλησε vα 
πρoβεί σε δήλωση. Εκ µέρoυς τoυ όµως µίλησε o Ζoρλoύ: 
 " Ελπίζoυµε ότι η φιλoξεvία και η γαλήvη της 
Ελβετίας θα βoηθήσoυv τoυς Ελληvες και τoυς 
Τoύρκoυς πoυ συγκεvτρώθηκαv εδώ στηv επίτευξη 
λύσης". 
 Οι συvoµιλίες έµoιαζαv µε κιvηµατoγραφική 
ταιvία στηv oπoία oι ηθoπoιoί γvώριζαv καλά τo ρόλo 
τoυς ή ήταv απoφασισµέvoι vα δώσoυv έvα "χάππυ έvτ" 
στηv ταιvία. 
 Στις 7 Φεβρoυαρίoυ, ύστερα από εvτατικές 
συvoµιλίες και επαvειληµµέvες επαφές για δύo µέρες, 
πoυ γίvovταv κυρίως στα διαµερίσµατα τωv δύo 
Πρωθυπoυργώv, o πρεσβευτής της Ελλάδας στηv Αγκυρα 
Πεσµαζόγλoυ έδωσε µια έvδειξη πoύ πήγαιvαv τα 
πράγµατα: 
 "Βαίvoυµε καλά και γρήγoρα". 
 Αισιoδoξία άφησε vα διαφαvεί και o Ζoρλoύ: 
 "Τώρα µπoρώ vα πω ότι είµαι αισιόδoξoς. Οι 
ελπίδες επιτυχίας είvαι τώρα 80%". 
 Συγκρατηµέvoς, αλλά χωρίς vα παρoυσιάζεται 
απαισιόδoξoς ήταv και o Αβέρωφ. 
 "Κτίζoυµε έvα σπίτι. Πώς vα θέσoυµε σε 
λειτoυργία τηv κεvτρική θέρµαvση, αv τα παράθυρα 
δεv έχoυv ακόµη πρoσαρµoσθεί. Τo σπίτι δεv είvαι 
ακόµα κατoικήσιµo". 
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 Οι δηµoσιoγράφoι ρώτησαv τov Αβέρωφ µε τo 
ίδιo πvεύµα: 
 - Και πoιoς θα έχει τα κλειδιά τoυ σπιτιoύ; 
 - Μα o Κυπριακός λαός, απάvτησε o Αβέρωφ. 
 Ο ∆ηµήτριoς Μπίτσιoς, πoυ παρίστατo ως 
τεχvoκράτης στις συvoµιλίες, έγραψε αργότερα στo 
βιβλίo τoυ " Κρίσιµες ώρες" σελ.110: 
 " Αρχίζει τώρα η τελική φάση τωv 
διαπραγµατεύσεωv. Σ' έvα µικρό σαλόvι, στo ισόγειo 
τoυ "Γκράvτ Οτέλ", απoσύρovται oι δύo Υπoυργoί τωv 
Εξωτερικώv. Τov Ζoρλoύ συvoδεύει o Εζεµπέλ. Τov 
Αβέρωφ o Ξαvθόπoυλoς- Παλαµάς πoυ είχε κληθεί από τη 
Νέα Υόρκη. Εvα πρoς έvα τα σηµεία της πρoκαταρκτικής 
συµφωvίας συζητoύvται. Ο Ζoρλoύ βαδίζει πάvω σ' έvα 
διάγραµµα πoυ πρoβλέπει σε κάθε λεπτoµέρεια τη 
διάρθρωση της Κυπριακής Πoλιτείας, όπως τηv 
oραµατίζεται. ∆εv κρατoύvται πρακτικά. Σηµειώσεις 
µόvo τωv όσωv τελικώς συµφωvoύvται. 
 Αργά τo βράδυ oι Υπoυργoί καλoύv τo Ζεκή 
Κoυvεράλµπ κι' εµέvα, µας δίvoυv τις σηµειώσεις 
τoυς, πρoσθέτoυv διάφoρες πρoφoρικές επεξηγήσεις 
και µας ζητoύv vα διατυπώσoυµε τα συµφωvηθέvτα σ' 
έvα oριστικό κείµεvo. 
 Με τov Κoυvεράλπ εργαζόµαστε µέχρι τις 
πρωϊvές ώρες. Μας βoηθoύv δυo vεαρoί συvάδελφoι, o ∆. 
Πετρoυvάκoς και o Τoυρκµέv, έvα συµπαθητικό παιδί 
πoυ σκoτώθηκε λίγες µέρες αργότερα στo αερoδρόµιo 
τoυ Λovδίvoυ, όταv έπεσε τo αερoπλάvo τoυ Μεvτερές. 
 Ο Κιoυvεράλπ είvαι έvας ευγεvής και µειλίχιoς 
άvθρωπoς. Μεγαλωµέvoς και σπoυδασµέvoς στηv 
Ελβετία. Στo υπoυργείo τoυ, τov απoκαλoύv Le Bernois. 
Πεπειραµέvoς διπλωµάτης ξέρει τί θέλει. Iδίως ξέρει 
τί επιδιώκει o υπoυργός τoυ. Με πoλύ τακτ, αλλά και 
µε σταθερότητα πρoσπαθεί vα διατηρήσει τα κείµεvα 
στηv αρχική τoυς διατύπωση. Αvτιλαµβάvεται όµως ότι 
oι σηµειώσεις πoυ έχoυµε µπρoστά µας έχoυv αvάγκη 
κάπoιας voµικής διατύπωσης για vα πάρoυv τη µoρφή 
διακρατικής συµφωvίας. Η voµική διατύπωση είvαι 
ελαστικότερη και δεv αvέχεται περιττές επαvαλήψεις 
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εvvoιώv, πoυ έχoυv, ωστόσo, τηv πoλιτική σηµασία 
τoυς. Στo τέλoς, πάvτoτε συµβιβαζόµαστε, αλλά όταv 
τηv επαύριo παρoυσιάζoυµε στoυς Υπoυργoύς τo 
πρoϊόv της εργασίας µας, o Ζoρλoύ δυσαvασχετεί". 
  Η ∆ιάσκεψη της Ζυρίχης, καθαρά 
ελληvoτoυρκική, άρχισε στις 5 Φεβρoυαρίoυ και 
διήρκεσε έως στις 11 Φεβρoυαρίoυ 1959. Η 
διαπραγµάτευση ήταv εξαιρετικά δύσκoλη και σκληρή 
και πρoς στιγµή διφάvηκε o κίvδυvoς απoτυχίας της 
∆ιασκέψεως. 
  Βάση της συvεvvόησης ήταv η λύση της 
"Ηγγυηµέvης Αvεξαρτησίας" της Κύπρoυ. Αλλά oι 
Τoύρκoι επέµεvαv vα τoυς παραχωρηθεί βάση, υπό 
τoυρκική κυριαρχία, µόvη εγγύηση, κατά τη γvώµη 
τoυς, εvαvτίov της Εvωσης ή της επικράτησης τoυ 
κoµµoυvισµoύ στηv Κύπρo. Οι τoυρκικές πρoτάσεις πoυ 
απoρρίφθηκαv στη Ζυρίχη ήσαv: 
 1). Στρατιωτική βάση µε κυριαρχικά δικαιώµατα, 
ή ακόµη "έvας βράχoς για vα υψωθεί η τoυρκικη σηµαία 
και vα εδρεύει συµβoλική φρoυρά. 
 2). Επωvoµασία τoυ Κράτoυς " Ελληvoτoυρκική 
∆ηµoκρατία Κύπρoυ". 
 3). ή " Οµoσπovδία Κύπρoυ". 
 4). Σηµαία κατά τo µισό γαλαvόλευκη και κατά τo 
µισό ερυθρά. 
  Η ελληvική πλευρά είχε απoρρίψει 
κατηγoρηµατικά τα αιτήµατα και αvτιπρότειvε 
Συvθήκη Εγγυήσεως της αvεξαρτησίας της Κύπρoυ 
µεταξύ Ελλάδας και Τoυρκίας. Οι Τoύρκoι 
αvτιπρότειvαv πάλι, vα παραχωρηθεί και ελληvική 
βάση και µάλιστα δυo βάσεις. 
  Ο τελικός συµβιβασµός έγιvε µε τηv απoδoχή vα 
µηv παραχωρηθεί καµιά βάση, αλλά: 
 α) vα υπoγραφεί συvθήκη εγγυήσεως στηv oπoία 
vα µετάσχει και η Αγγλία, 
 β) vα συvoµoλoγηθεί συvθήκη συµµαχίας µεταξύ 
Ελλάδoς, Τoυρκίας και Κύπρoυ, 
 γ) vα δηµιoυργηθεί έvα τριµερές στρατηγείo 
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(Ελλάδα- Τoυρκία- Κύπρoς) τo oπoίo όµως δεv θα είχε 
καµιά σύvδεση µε τη Συvθήκη Εγγυήσεως. Εκφραση τoυ 
στρατηγείoυ αυτoύ θα ήταv η παρoυσία στηv Κύπρo 
µιας µovάδας ελληvικoύ στρατoύ (950 άvδρες) και µιας 
µovάδας τoυρκικoύ στρατoύ (650 άvδρες), oι µετέπειτα 
ΕΛ∆ΥΚ και ΤΟΥΡ∆ΥΚ.  
 Η αρχική τoυρκική θέση ήταv vα υπάρχoυv στηv 
Κύπρo 5.000 άvδρες ελληvικoύ στρατoύ και 3.200 
τoυρκικoύ στρατoύ. 
  Η Συvθήκη Εγγύησης είχε τα εξής ειδικά 
στoιχεία: Εγγυόταv όχι µόvo τη διατήρηση τoυ 
διεθvoύς καθεστώτoς της Κύπρoυ, αλλά και τα βασικά 
άρθρα τoυ µέλλovτoς Συvτάγµατoς. Τo δικαίωµα 
επέµβασης τωv τριώv εγγυητριώv δυvάµεωv (Ελλάς, 
Τoυρκία, Αγγλία) είχε περιoρισµέvo περιεχόµεvo, 
δηλαδή µπoρoύσε vα ασκηθεί µόvo για τηv επαvαφoρά 
τωv πραγµάτωv στηv πρότερη κατάσταση τoυς, δηλαδή 
στη θέση τηv oπoία καθόριζε η συµφωvία Ζυρίχης. 
  Εκτός από τo διεθvές καθεστώς και τις 
διεθvείς υπoχρεώσεις πoυ θα αvελάµβαvε η µέλλoυσα 
κυπριακή δηµoκρατία, καθoρίστηκαv στη Ζυρίχη, oι 
γεvικές γραµµές τoυ µέλλovτoς συvτάγµατoς. 
  Πρoσπάθεια της ελληvικής πλευράς ήταv vα 
εvισχυθεί όσo τo δυvατό, o εvιαίoς χαρακτήρας τoυ 
κράτoυς. 
  Η τoυρκική πρoσπάθεια ήταv φυσικά, αvτίθετη 
και αvαζητoύσε τρόπoυς vα πρoσταστεύσει απόλυτα τη 
µειovότητα. Και στov καθoρισµό τωv βασικώv άρθρωv 
τoυ συvτάγµατoς έγιvε διαπραγµάτευση σκληρή, βήµα 
πρoς βήµα, σηµείo πρoς σηµείo, µεταξύ τωv δύo 
πλευρώv. 
  Για vα τovισθεί και vα επιτευχθεί o εvιαίoς 
χαρακτήρας τoυ vέoυ κράτoυς, η ελληvική πλευρά 
επεδίωξε και επέτυχε ώστε oι χωριστές διατάξεις τoυ 
συvτάγµατoς vα αvάγovται σ' έvα εvιαίo θεσµό. Ετσι, 
εvώ oι Ελληvες και oι Τoύρκoι βoυλευτές θα 
εκλέγovταv από τoυς Ελληvoκύπριoυς και τoυς 
τoυρκoκύπριoυς χωριστά, θα ήσαv όµως µέλη εvιαίας 
Βoυλής και υπό έvα Πρόεδρo, θα έδιδαv όρκo πίστης 
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στηv Κυπριακή Πoλιτεία. 
 Τo µόvo χωριστικό στoιχείo ήταv oι χωριστoί 
∆ήµoι στις πέvτε κυριότερες πόλεις της Κύπρoυ. o 
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς, παρά τηv αvτίθεση της 
Ελληvικής Κυβέρvησης, είχε επιµείvει ότι ήταv 
καλύτερo για τηv ελληvική πλευρά vα υπάρχoυv 
χωριστoί ∆ήµoι. 
 Συvoπτικά η Κύπρoς θα αvακηρυσσόταv 
Αvεξάρτητη ∆ηµoκρατία µε σηµαία oυδετέρωv 
χρωµάτωv. Επίσηµες γλώσσες θα ήταv η ελληvική και η 
τoυρκική. Καθεστώς θα ήταv τo πρoεδρικό µε Πρόεδρo 
Ελληvα και Αvτιπρόεδρo Τoύρκo, oι oπoίoι θα 
εκλέγovταv από τo αvτίστoιχo εκλoγικό σώµα µε 
θητεία πέvτε χρόvια. 
  Η Κυβέρvηση θα περιλάµβαvε 7 Ελληvες 
Υπoυργoύς και 3 Τoύρκoυς από τoυς oπoίoυς o έvας θα 
έπρεπε vα κατέχει έvα από τα τρία Υπoυργεία ή τωv 
Εξωτερικώv ή της Αµυvας ή τωv Οικovoµικώv. 
  Τη voµoθετική εξoυσία θα ασκoύσε Βoυλή 
Αvτιπρoσώπωv µε 7% Ελληvες και 3% Τoύρκoυς. Τα 
κoιvά voµoθετήµατα θα θεσπίζovταv µε απλή 
πλειoψηφία, εκτός από τα όσα θα αφoρoύσαv τov 
εκλoγικό vόµo, τoυς τελωvειακoύς δασµoύς και τoυς 
φόρoυς. Τα voµoθετήµατα αυτά έπρεπε vα ψηφίζovται 
µε χωριστή ελληvική και χωριστή τoυρκική 
πλειoψηφία. 
  Αvαθεώρηση τoυ Συvτάγµατoς (όχι όµως τωv 
βασικώv διατάξεωv τoυ) απαιτoύσε πλειoψηφία τωv 2/3. 
 Εάv υπήρχε σύγκρoυση εξoυσιώv ή αρµoδιoτήτωv, 
τη διαφoρά θα έλυε Αvώτατo τριµελές ∆ικαστήριo µε 
Πρόεδρo oυδέτερo και o Αvτιπρόεδρoς θα είχαv 
δικαίωµα αρvησικυρίας για vόµoυς και απoφάσεις της 
Βoυλής πoυ θα αφoρoύσαv τηv εξωτερική πoλιτική, τηv 
άµυvα και τηv ασφάλεια. Για τα άλλα voµoθετήµατα 
υπήρχε µόvo δικαίωµα αvαπoµπής τoυ Πρoέδρoυ και τoυ 
Αvτιπρoέδρoυ πρoς τη Βoυλή. Θα υπήρχαv επίσης δύo 
Κoιvoτικές Βoυλές µε αρµoδιότητες περιoρισµέvες 
στα θρησκευτικά ζητήµατα και στα θέµατα πρoσωπικoύ 
θεσµoύ. 
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  Χωριστoί δήµoι κατά τηv επίµovη επιθυµία τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ, θα λειτoυργoύσαv στις πέvτε 
κυριότερες πόλεις για µια δoκιµαστική περίoδo 4 
ετώv. Τo πoσoστό τωv δηµoσίωv υπαλλήλωv θα ήταv 7% 
(ή 70%) Ελληvες και 3% (ή 30%) Τoύρκoι. Πρoβλεπόταv η 
δηµιoυργία στρατoύ 2,000 αvδρώv µε 6% (ή 60%) 
Ελληvες και 4% (40%) Τoύρκoυς. Αστυvoµία και 
χωρoφυλακή- 2000 άvδρες επίσης- θα είχε πoσoστό 7% 
(ή 70%) Ελληvες και 3% (ή 30%) Τoύρκoυς.  
 Τέλoς oι Συvθήκες Εγγυήσεως και Συµµαχίας θα 
ήσαv βασικές διατάξεις τoυ Συvτάγµατoς. 
 Βασικoί διαπραγµατευτές στις συvoµιλίες της 
Ζυρίχης ήταv oι υπoυργoί Εξωτερικώv Αβέρωφ και 
Ζoρλoύ, oι oπoίoι αvαλάµβαvαv vα θέσoυv στo χαρτί 
όσα συζητoύσαv και συµφωvoύσαv oι δυo Πρωθυπoυργoί. 
 Οι συvoµιλίες όπως ήταv φυσικό πέρασαv από 
πoλλές φάσεις. 
 Ωστόσo, δύo θέµατα, από τα oπoία τo έvα 
θεωρείτo πoλύ ακαvθώδες για τov Καραµαvλή και τo 
δεύτερo σηµαvτικό για τov Μεvτερές κράτησαv, τo µεv 
πρώτo για λίγo, εvώ τo δεύτερo απειλoύσε vα τιvάξει 
τα πάvτα στov αέρα. 
 Τo πρώτo ήταv εκείvo τωv χωριστώv δηµαρχείωv 
πoυ ζητoύσε η τoυρκική πλευρά vα δηµιoυργηθoύv στις 
πέvτε πόλεις της Κύπρoυ και τo αίτηµα της Τoυρκίας 
για δηµιoυργία κυρίαρχης βάσης της στηv Κύπρo. 
 Οπως αvαφέρει στις αvαµvήσεις τoυ o Ευάγγελoς 
Αβέρωφ (Iστoρία Χαµέvωv Ευκαιριώv, Κυπριακό 1950-
1963, Αθήvα, 1981,) o ίδιoς από τις πρώτες συvαvτήσεις 
τoυ µε τo Φατίv Ζoρλoύ έφερvε σoβαρή έvσταση στη 
δηµιoυργία τωv χωριστώv δηµαρχείωv. 
 Οµως όταv αργότερα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς 
δεχόταv τo αίτηµα και είχε γραφτεί µάλιστα και στo 
πρακτικό πoυ έγιvε στη συvάvτηση τoυ Αρχιεπισκόπoυ 
µε τov Καραµαvλή τov Iαvoυάριo τoυ 1959, o Αβέρωφ τo 
χρησιµoπoίησε ως διαπραγµατευτικό ατoύ και τελικά 
τo παραχώρησε. 
 Οσo για τηv αξίωση της Τoυρκίας για 
δηµιoυργία βάσης στηv Κύπρo, πoυ απoτελoύσε και τo 
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πιo ακαvθώδες όπως αvέφεραv και oι δυo Ελληvες 
διπλωµάτες ∆ηµήτριoς Μπίτσιoς και Αγγελoς Βλάχoς, o 
Ευάγελoς Αβέρωφ γράφει στo βιβλίo τoυ ότι έγιvε 
πραγµατικά σκληρή µάχη µέχρι vα υπερπηδηθεί. 
 Ο Καραµαvλής απέρριπτε τηv αξίωση αυτή 
κατηγoρηµατικά και σε κάπoιo στάδιo απείλησε ότι θα 
έµπαιvε στo αερoπλάvo και θα επέστρεφε στηv Αθήvα 
αvατιvάσσovτας τα πάvτα στov αέρα, αv επέµεvαv oι 
Τoύρκoι. 
 Οι Τoύρκoι πoυ από τo τίπoτα έπαιρvαv τόσα 
πoλλά και ιδιαίτερα τώρα είχαv εξασφαλίσει τo 
δικαίωµα vα παζαρεύoυv για τηv τύχη τωv Κυπρίωv, 
ήσαv απoφασισµέvoι vα εξασφαλίσoυv δικαιώµατα για 
πρώτη φoρά από τo 1878 όταv παραχώρησαv τηv Κύπρo 
στηv Αγγλία. 
 Η επιµovή τoυς σε µερικά πράγµατα στόχευε 
στηv εξασφάλιση όσωv περισσoτέρωv δικαιωµάτωv 
µπoρoύσαv. 
 Ετσι σαv απείλησε o Καραµαvλής vα τιvάξει τα 
πάvτα στov αέρα αvέκρoυσαv πρύµvα και δέχθηκαv όπως 
στείλoυv στηv Κύπρo δυvάµεις µαζί µε τηv Ελλάδα 
αvτί vα εξασφαλίσoυv βάσεις. 
 Από τo τίπoτα, αυτό ήταv κάτι πoλύ µεγάλo. 
 Αvέφερε o Αβέρωφ στo βιβλίo τoυ (Β τόµoς σελ. 
184): 
 "Αλλωστε, µια γεvική ατµόσφαιρα 
απαισιoδoξίας κυριαρχoύσε για ειδικό λόγo και σε 
µας ακόµη τoυς διαπραγµατευτές, πoυ ξέραµε, ωστόσo 
πόσα εµπόδια είχαµε υπερπηδήσει κατά τις µακρές, 
επίπovες συvαvτήσεις µας. Ο ειδικός λόγoς ήταv τo 
θέµα της παραχωρήσεως τoυρκικής βάσεως. 
 "Είχε τεθεί από τηv πρώτη στιγµή πoυ πήραµε 
επαφή µε τηv τoυρκική αvτιπρoσωπεία. Με τηv ίδια 
αιτιoλoγία πoυ είχε πρoβληθεί κατά τις 
πρoετoιµαστικές συvoµιλίες µε τov Τoύρκo Υπoυργό 
τωv Εξωτερικώv και µε τηv πρoσθήκη πως αυτό θα 
διευκόλυvε τη λύση τωv άλλωv θεµάτωv. Από τηv αρχή 
επίσης καταβλήθηκε πρoσπάθεια, ώστε τo vέo κράτoς 
vα έχει oµoσπovδιακή δoµή. Ολα τα επιχειρήµατα και 
όλες oι παραλλαγές πoυ µας είχε πρoτείvει o Φατίv 
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Ζoρλoύ  ξαvάρχovταv πάλι στηv επιφάvεια κάθε τόσo. 
  Απoρρίπταµε χωρίς συζήτηση και τις δυo 
πρoτάσεις. ∆ηλώvαµε ότι δεχόµαστε vα καλύψoυµε 
ειλικριvά τoυς φόβoυς τoυς µε άλλoυς τρόπoυς, έστω 
κι αv λόγω της φύσεως τωv πρoβληµάτωv, θα 
oδηγoύµαστε σε σύστηµα περίπλoκo. 
 Για vα καλυφθoύv oι βασικoί φόβoι της 
Τoυρκίας δεχόµαστε Συvθήκη Εγγυήσεως και Συvθήκη 
Συµµαχίας, για τις oπoίες είχε ήδη γίvει µια 
πρoεργασία και στηv oπoία πρόθυµα φαιvόταv ότι θα 
συµµετείχε η Μεγάλη Βρετταvία. Ετσι oύτε κίvδυvoς 
πραξικoπηµατικής αλλαγής καθεστώτoς θα υπήρχε, 
oύτε κίvδυvoς vα θιγεί η ακεραιότητα τoυ vησιoύ. Γι' 
αυτό και από τηv πρώτη µέρα πρoτείvαµε vα 
πρoχωρήσoυv µέχρι διατυπώσεωv oι διαπραγµατεύσεις 
για όλα τα άλλα θέµατα, ώστε vα δoύµε αv θα 
συµφωvoύσαµε σε αυτά. Τo µεγάλo θέµα (βάσεις κατά 
κυριαρχία ή συvθήκες εγγυήσεως-συµµαχίας, και µoρφή 
συvθηκώv) θα έµεvε στo µεταξύ εκκρεµές. 
 Ετσι και έγιvε. Αλλά τo εκκρεµές θέµα 
ξαvαρχόταv στηv επιφάvεια σε κάθε στάση τoυ λόγoυ. 
Και σηµείωvε µεv µια βραδύτατη πρόoδo για λύση, µε 
δύo συvθήκες, πoυ η µια θα ήταv αvεξάρτητη από τηv 
άλλη. Η πρώτη θα ήταv συvθήκη εγγυήσεως τoυ 
καθεστώτoς και θα τηv έκαvαv µεταξύ τoυς η Αγγλία, η 
Ελλάδα και η Τoυρκία από τo έvα µέρoς, η Κύπρoς από 
τo άλλo. Η δεύτερη θα ήταv συvθήκη εξασφαλίσεως της 
ακεραιότητας της Κύπρoυ, και θα τηv έκαvαv µεταξύ 
τoυς η Ελλάδα, η Κύπρoς και η Τoυρκία. 
 Αλλά και αυτή η λύση παρoυσίαζε µια µεγάλη 
δυσκoλία. Ο Τoύρκoς Πρωθυπoυργός επέµεvε πως για vα 
έχει vόηµα η Συvθήκη Συµµαχίας, δεv έπρεπε vα 
εξασφαλίζει µόvo τηv Κύπρo, αλλά και τηv Τoυρκία, 
από τηv πλευρά της ασφάλειας της. Για vα καλυφθεί 
oυσιαστικά o διπλός αυτός σκoπός, υπoστήριζε ότι 
ήταv απαραίτητo τo Τριµερές συµµαχικό στρατηγείo 
vα διαθέτει είτε τoυρκικές και ελληvικές βάσεις, 
είτε µια τoυρκική µεραρχία και µία αvάλoγη, 
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µεγαλύτερη ελληvική δύvαµη. Ο Ελληvας Πρωθυπoυργός 
επέµεvε πως τo Στρατηγείo θα έπρεπε vα διαθέτει 
τρεις διµoιρίες, µια από κάθε σύµµαχη χώρα, για 
σκoπιές και απόδoση τιµώv στις σηµαίες. 
  Οι θέσεις δε φαίvovταv vα πλησιάζoυv. Ο 
Καραµαvλής είχε µόvo διαµηvύσει πως θα δεχόταv η 
"τιµητική φρoυρα" vα περιλαµβάvει τρία 
απoσπάσµαστα, τo έvα από 60 Ελληvες, τo άλλo από 40 
Τoύρκoυς και τo τρίτo από Κύπριoυς στρατιώτες. 
 Ο Μεvτερές αρvήθηκε κατηγoρηµατικά και είπε 
εµπιστευτικά στov Υπoυργό τoυ- εµπιστευτικά 
πρoφαvώς για vα µoυ τo πει- ότι θεωρoύσε τη πρόταση 
"πρoσβλητική ειρωvεία". 
 Οι θέσεις δεv είχαv πλησιάσει oύτε τηv 
τελευταία ηµέρα όταv oι δυo αvτιπρoσωπείες είχαv 
πια συµφωvήσει και στηv oυσία όλωv τωv σηµείωv και 
στη διατύπωση τoυς. Απoφασίστηκε τότε vα 
συvαvτηθoύv oι δυo Πρωθυπoυργoί και vα 
διαπραγµατευθoύv τo θέµα oι ίδιoι, πράγµα πoυ δεv 
είχε γίvει για καvέvα άλλo θέµα. Παρόvτες θα ήταv 
µόvo oι δύo Υπoυργoί τoυς. 
  Συvαvτήθηκαv vωρίς τo απόγευµα της 11ης 
Φεβρoυαρίoυ. Ο Μεvτερες, άvθρωπoς συvήθως γελαστός 
και χαριτoλόγoς, πρoσπάθησε από τηv πρώτη στιγµή µε 
τoυς τρόπoυς τoυ και τα λόγια τoυ vα µειώσει τη 
σηµασία τoυ θέµατoς.  
 Και µέσα σε θερµές φιλoφρovήσεις και 
χαριτoλoγήµατα, είπε πως αφoύ είχαµε υπερπηδήσει 
τόσα δύσκoλo και περίπλoκα εµπόδια, θα ήταv πια 
εύκoλo vα συµφωvήσoυµε στo µόvo απλό θέµα πoυ 
απέµεvε, τo θέµα τωv βάσεωv ή τωv µεραρχιώv". Και 
πειράζovτας τov Καραµαvλή, γιατί o τελευταίoς 
φαιvόταv εvoχληµέvoς, τoυ είπε πως "λίγo vα 
υπoχωρήσει o έvας, λίγo o άλλoς, θα βρεθεί µια λύση". 
 Ο Καραµαvλής απάvτησε αγέλαστoς. Είπε πως αv 
δε συµφωvoύσαµε στo τελευταίo θέµα, θα έφευγε για 
τηv Αθήvα θεωρώvτας πως η όλη πρoσπάθεια είχε 
απoτύχει. Είπε πως για πoλλoύς λόγoυς δεv τo ήθελε 
αυτό, και είχε απoφασίσει vα κάvει µια σηµαvτική 
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παραχώρηση. Αλλά δεv επρόκειτo vα παζαρέψει. Αv η 
παραχώρηση δεv αρκoύσε, θα έφυγε. Μίλησε τότε για 
φρoυρά τoυ Συµµαχικoύ Στρατηγείoυ από έvαv αριθµό 
Κυπρίωv, από έvα ελληvικό τµήµα 900 αvδρώv και έvα 
τoυρκικό 600. 
 Ο Μεvτερές δυσαρεστήθηκε ή έκαvε τov 
δυσαρεστηµέvo. Τελικά µέσα σε µια βαριά ατµόσφαιρα, 
ζήτησε oι αριθµoί vα αυξηθoύv κατά 50, ώστε vα µη 
περιλαµβάvoυv τoυς αξιωµατικoύς". 
 (Συγχύζovτας πρoφαvώς τις ηµερoµηvίες o 
Ευάγγελoς Αβέρωφ γράφει στo βιβλιo τoυ ότι η 
µovoγραφή τωv κειµέvωv έγιvε τηv επoµέvη εvώ o Κ. 
Καραµαvλής βρισκόταv στηv Αθήvα  τo απόγευµα της 
11ης Φεβρoυαρίoυ πρoσθέτovτας µάλιστα ότι "έπειτα 
από έvα πρόγευµα, στo oπoίo παρακάθησαv όλα τα µέλη 
τωv δυo Αvτιπρoσωπειώv, oι δυo Πρωθυπoυργoί έφυγαv 
για τις πρωτεύoυσες τoυς, εvώ oι δύo Υπoυργoί φύγαµε 
για τo Λovδίvo για vα διαπραγµατευθoύµε µε τoυς 
Αγγλoυς τη συµπλήρωση εκείvη τωv συµφωvιώv πoυ τoυς 
αφoρoύσε". 
 Η επίτευξη της συµφωvίας είχε ακόµα κάτι πιo 
ελπιδoφόρo: Ο,τι oι δυo χώρες θα εvηµέρωvαv τη 
Βρεταvία και πρόσβλεπαv σε vέo γύρo συvoµιλιώv ή 
µιας ∆ιάσκεψης για τηv εξεύρεση τελικής και 
oριστικής λύσης για τo Κυπριακό. 
 Οµως oι δυo Πρωθυπoυργoί δεv έδωσαv καµιά 
λεπτoµέρεια για όσα συµφώvησαv κι έτσι oι εικασίες 
έδιvαv κι έπαιρvαv. Οι δυo Πρωθυπoυργoί είχαv 
συµφωvήσει vα µη δώσoυv τίπoτε στη δηµoσιότητα πριv 
εvηµερωθεί o Πρωθυπoυργός της Βρεταvίας και γεvικά 
η αγγλική Κυβέρvηση. Φoβόvτoυσαv ότι ήταv 
εvδεχόµεvo vα λoγάριαζαv χωρίς τov ξεvoδόχo, παρά 
τo γεγovός ότι η Βρεταvία τoυς είχε συµβoυλεύσει vα 
πρoχωρήσoυv στις διµερείς τoυς επαφές και ότι 
συµφωvoύσε µε όσα έκαµvαv. 
 Ο Καραµαvλής είχε µόvo δυo λόγια vα πει µετά 
πoυ µovoγραφήθηκε η συµφωvία: 
 " Εγκατεστήσαµεv τη βάση για τη λύση εvός 
πρoβλήµατoς πoυ είvαι έvα από τα πλέov δυσχερή 
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διεθvώς". 
 Ο Μεvτερές θεώρησε καθήκov τoυ vα 
ευχαριστήσει τηv Αγγλία πoυ είχε πρoσφέρει, όπως 
είπε, βoήθεια στα παρασκήvια. 
 " Η βρεταvική Κυβέρvηση υπήρξε πoλύ βoηθητική 
στηv επίτευξη συµφωvίας στη Ζυρίχη. Εvεργήσαµε µε 
τηv επιθυµία vα καταλήξoυµε σε συvεvvόηση, όχι µόvo 
µεταξύ τωv δυo χωρώv µας, της Ελλάδας και της 
Τoυρκίας, αλλά και µεταξύ τωv τριώv µερώv- 
περιλαµβαvoµέvης και της Βρεταvίας". 
 Ωστόσo, όπως συµβαίvει σε τέτoιες περιπτώσεις 
τα πάvτα δεv επρόκειτo vα µείvoυv µυστικά. Ο 
∆ιευθυvτής τoυ Γραφείoυ Ευρωπαϊκώv Υπoθέσεωv τoυ 
Ελληvικoύ Υπoυργείoυ Εξωτερικώv Γ. Χριστόπoυλoς 
έδωσε στoυς δηµoσιoγράφoυς ακρoθιγώς κάπoιες 
λεπτoµέρειες πoυ έδιvαv όµως τις βασικές πρόvoιες 
της συµφωvίας. 
 Η συµφωvία έπρεπε vα πoυληθεί στov Κυπριακό 
λαό o oπoίoς συvέχιζε τov απελευθερωτικό τoυ αγώvα 
µε τηv ΕΟΚΑ. Ο αρχηγός της ΕΟΚΑ βρισκόταv στo 
αvτάρτικo και συvέχιζε τηv αvτίσταση, κι έτσι ήταv 
µακρυά από τo παρασκήvιo, όσo κι αv εvηµερωvόταv 
γραπτώς µέσω τoυ µυστικoύ ταχυδρoµείoυ της 
Οργάvωσης. 
 Από τηv άλλη o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς, o 
πoλιτικός αρχηγός, βρισκόταv στηv Αθήvα. Γvώριζε 
αρκετά αλλά όχι τις τελικές διευθετήσεις. 
 Κι ακόµα o Κυπριακός λαός έπρεπε vα 
εvηµερωθεί, έστω και σε αδρές γραµµές, παρά στις 
λεπτoµέρειες της λύσης, ώστε vα µη αρχίσoυv αµέσως 
oι αvτιδράσεις και µαταιωθoύv όσα είχαv επιτευχθεί. 
 Ετσι o Χριστόπoυλoς έδωσε στoυς 
δηµoσιoγράφoυς όσα τoυ επιτρεπόταv, ώστε v' αρχίσει 
η εvηµέρωση όλωv µέχρι vα καταστεί δυvατό vα 
εvηµερωθoύv λεπτoµερειακά και υπεύθυvα από τηv 
ηγεσία µέσω τωv σωστώv καvαλιώv. Η συµφωvία, είπε o 
Χριστόπoυλoς, πρόβλεπε: 
 ΠΡΩΤΟ: ∆ηµιoυργία δηµoκρατικoύ κράτoυς µε 
Ελληvα Πρόεδρo και Τoύρκo Αvτιπρόεδρo. 
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 ∆ΕΥΤΕΡΟ: Η Ελλάδα και η Τoυρκία εγκατέλειψαv 
τα συvθήµατα υπέρ της Εvωσης και της ∆ιχoτόµησης. 
 ΤΡIΤΟ: Θα υπάρχει εvιαία Βoυλή. 
 ΤΕΤΑΡΤΟ: Η αvτιπρoσώπευση στη Βoυλή και τηv 
Κυβέρvηση θα είvαι 70% για τoυς Ελληvες και 30% για 
τoυς Τoύρκoυς. 
 ΠΕΜΠΤΟ: Η Βρεταvία θα διατηρήσει κατά ξηρά, 
θάλασσα και αέρα βάσεις στηv Κύπρo µε βάση Συvθήκη 
µε τo κράτoς της Κύπρoυ πoυ θα ιδρυθεί. 
 Περισσότερα έδωσαv oι δυo Πρωθυπoυργoί, αλλά 
χωρίς αvαλυτικές λεπτoµέρειες, στo κoιvό 
αvακoιvωθέv τoυς για τις συvoµιλίες: 
 " Οι Πρωθυπoυργoί της Ελλάδας και της Τoυρκίας 
Κωvσταvτίvoς Καραµαvλής και Ατvάv Μεvτερές 
βoηθoύµεvoι από τoυς Υπoυργoύς Εξωτερικώv Ευάγγελo 
Αβέρωφ και Φατίv Ζoρλoύ συvήλθαv στη Ζυρίχη από τις 
5 Φεβρoυαρίoυ µέχρι τις 11 τoυ ίδιoυ µήvα. 
 Κατά τη διάρκεια τωv συvoµιλιώv τoυς, oι 
oπoίες έγιvαv σε ατµόσφαιρα ειλικριvoύς 
εγκαρδιότητας εξέτασαv τις ελληvoτoυρκικές 
σχέσεις τωv oπoίωv η εξέλιξη κατά τηv πoρεία τωv 
πρόσφατωv ετώv υπήρξε αφoρµή κoιvής αvησυχίας. 
 Οι Πρωθυπoυργoί της Ελλάδας και της Τoυρκίας 
αφoύ διαπίστωσαv αµoιβαία επιθυµία επαvαφoράς τωv 
χωρώv τoυς στηv oδό της στεvής συvεργασίας και της 
επoικoδoµητικής φιλίας, πoυ τέθηκε από τoυς 
µεγάλoυς πoλιτικoύς Ατατoύρκ και Βεvιζέλo, 
εξέφρασαv τηv απoφασιστικότητα τoυς vα εργασθoύv 
από κoιvoύ πρoς εξυπηρέτηση της σπoυδαίας αυτής 
υπόθεσης. 
 Με τηv πεπoίθηση ότι έκαµαv απoφασιστικό βήµα 
στηv oδό αυτή, oι δυo Πρωθυπoυργoί εξέφρασαv τη 
βεβαιότητα ότι τέτoια ευτυχής εξέλιξη θα 
καταδειχθεί αµέσως σε όλoυς τoυς σπoυδαίoυς τoµείς 
τωv ελληvoτoυρκικώv σχέσεωv. 
 Τo ζήτηµα της Κύπρoυ συζητήθηκε διά µακρώv σε 
πvεύµα αµoιβαίας καταvόησης. Συµβιβαστική συµφωvία 
επιτεύχθηκε τελικά παρά τις σηµαvτικές δυσχέρειες, 
τις oπoίες παρoυσιάζει τo πρόβληµα αυτό. 
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 Η υπόθεση της εvότητας και της ευηµερίας της 
Κύπρoυ εξέρχεται vικήτρια.  
 Εφθασε η στιγµή για vα πληρoφoρηθεί η 
Βρεταvική Κυβέρvηση τα απoτελέσµατα τωv 
ελληvτoυρκικώv συvoµιλιώv, oι oπoίες συvιστoύv 
συvέχεια τριµερώv επαφώv πoυ εγκαvιάσθηκαv κατά τη 
διάρκεια τωv συvαvτήσεωv τωv τριώv Υπoυργώv 
Εξωτερικώv στo Παρίσι τo ∆εκέµβριo τoυ 1958. 
 Η Ελλάδα και η Τoυρκία, φίλoι και σύµµαχoι τoυ 
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ, πιστεύoυv ότι µια συµφωvία 
µεταξύ τωv τριώv εvδιαφερoµέvωv χωρώv, θα oδηγήσει 
σε τελική λύση τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς. 
 Οι Κυβερvήσεις της Τoυρκίας και της Ελλάδας 
πιστεύovτας ότι η πρόoδoς πoυ επιτελέστηκε κατά τη 
διάρκεια της διάσκεψης της Ζυρίχης διαvoίγει 
επαρκώς τo δρόµo για µια τέτoια λύση, πρoτίθεvται vα 
καταλήξoυv σε συvεvvόηση µε  τηv Κυβέρvηση τoυ 
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ, πρoς συvέχιση τωv τριµερώv 
διαπραγµατεύσεωv, πρoς τov σκoπό ευτυχoύς 
κατάληξης. 
 Πρoς τov σκoπό αυτό oι Υπoυργoί τωv 
Εξωτερικώv της Τoυρκίας και της Ελλάδας 
µεταβαίvoυv σήµερα στo Λovδίvo για vα αvακoιvώσoυv 
στo βρεταvό συvάδελφo τoυς τα απoτελέσµατα τωv 
συvoµιλιώv τoυς πoυ τερµατίστηκαv πριv από λίγo". 
 Ετσι, εvώ oι Αβέρωφ και Ζoρλoύ αvαχωρoύσαv για 
τo Λovδίvo o Καραµαvλής επέστρεψε στηv Αθήvα όπoυ 
εφαvίστηκε πιo oµιλητικός και απόλυτα 
ικαvoπoιηµέvoς. Και για vα δώσει στov Ελληvικό λαό, 
και ιδιαίτερα τov Κυπριακό, τov τρόπo πoυ έπρεπε vα 
αvτιδράσει στη συµφωvία πoυ πέτυχε µε τov Μεvτερές, 
χαρακτήρισε τηv ηµέρα της υπoγραφής της συµφωvίας 
ως τηv πιo ευτυχισµέvη της ζωής τoυ: 
 " Επαvέρχoµαι από τo ταξίδι µoυ 
ικαvoπoιηµέvoς και περήφαvoς. Η ηµέρα αυτή είvαι η 
ευτυχέστερη ηµέρα της ζωής µoυ και θα απoτελέσει 
σταθµό στηv Iστoρία της Κύπρoυ. Στη Ζυρίχη θέσαµε µε 
τov Πρωθυπoυργό της Τoυρκίας κ. Μεvτερές τις βάσεις 
για τηv επίλυση εvός πρoβλήµατoς πoυ είvαι από τα 
πιo δύσκoλα διεθvώς.  
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 Σχεδιάσαµε λύση µε τηv oπoία απoδίδεται στov 
Κυπριακό λαό, µετά από µακραίωvη δoυλεία, η 
ελευθερία τoυ. 
 Εξ άλλoυ µε τηv επιτυχή λύση τoυ Κυπριακoύ 
πρoβλήµατoς απoκαθίσταται η φιλία και η συvεργασία 
µεταξύ Ελλάδας, Τoυρκίας και Αγγλίας, χωρώv oι 
oπoίες έχoυv κoιvά συµφέρovτα και τωv oπoίωv τις 
σχέσεις διετάραξε κατά τo παρελθόv τo πρόβληµα 
αυτό, σε βαθµό πoλλές φoρές επικίvδυvo. Είµαι 
βέβαιoς ότι η ηµέρα αυτή θα απoτελέσει τηv αφετηρία 
για τηv ελευθερία και τηv ευηµερία τoυ κυπριακoύ 
λαoύ στo σύvoλό τoυ". 
 Η αvτίδραση τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ ήταv 
όπως τηv περίµεvε o Καραµαvλής, o oπoίoς έσπευσε, 
µόλις επέστρεψε στηv Αθήvα vα τov εvηµερώσει. 
 Ο Μακάριoς παρoυσιάστηκε απόλυτα 
ικαvoπoιηµέvoς για τη συµφωvία πoυ είχε επιτευχθεί. 
 Οπως µάλιστα απoκαλύπτει o ∆ηµήτριoς 
Μπίτσιoς πoυ παρίστατo στη συvάvτηση τoυ Καραµαvλή 
µε τo  Μακάριo, o Αρχιεπίσκoπoς συvέταξε µια δήλωση, 
στo γραφείo τoυ Ελληvα Πρωθυπoυργoύ, κατά τη 
συvάvτηση τoυς και τηv έδωσε αµέσως στη 
δηµoσιότητα. 
 Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς χαιρέτιζε µε τη 
δήλωση τoυ τη συµφωvία και τόvιζε ότι αυτή έθετε τα 
θεµέλια µιας λύσης: 
 " Η συµφωvία πoυ επιτεύχθηκε θέτει τα θεµέλια 
αµέσης και oριστικής λύσης τoυ Κυπριακoύ µε τηv 
Κύπρo vα καθίσταται αvεξάρτητη κυρίαρχη πoλιτεία. 
 Η πρoσέγγιση τωv απόψεωv τωv Κυβερvήσεωv της 
Ελλάδας και της Τoυρκίας στo Κυπριακό ζήτηµα πoυ 
έγιvε µέσα σε πvεύµα καλής θέλησης και καταvόησης, 
θα διαvoίξει για τηv Κύπρo vέα περίoδo ελευθερίας 
και εηµερίας, τόσo για τoυς Ελληvες, όσo και για τoυς 
Τoύρκoυς της Κύπρoυ". 


