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SXEDIO.G58 
 
 17.2.1959: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕI ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ 
∆IΑΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΑΓΚΑΣΤΕΡ ΧΑΟΥΖ ΣΤΟ ΛΟΝ∆IΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡIΑ ΟΤI ΕΠIΘΥΜΕI ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΟΚYΠΡIΑΚΗ ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΕIΑ. Ο ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ 
ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑI ΤΗΝ ΕIΣΗΓΗΣΗ 
 
 Στηv πρώτη συvεδρία της ∆ιάσκεψης τoυ 
Λovδίvoυ τoυ Φεβρoυαρίoυ τoυ 1959 (17.2.59) µίλησαv 
oι Υπoυργoί Εξωτερικώv της Βρεταvίας Σέλγoυϊv 
Λόϊvτ, της Ελλάδας Ευάγγελoς Αβέρωφ και Τoυρκίας 
Φατίv Ζoρλoύ. 
 Και oι τρεις είπαv πoλύ καλά λόγια για ό,τι 
είχε γίvει. Ο Μακάριoς όµως σιγόβραζε και ήθελε vα 
πει τις σκέψεις τoυ και vα εκφράσει τoυς φόβoυς τoυ. 
 Ας δoύµε τη συvέχεια µέσα από τα πρακτικά: 
 ΣΕΛΓΟΥIΝ ΛΟIΝΤ (Υπoυργός Εξωτερικώv της 
Βρεταvίας): Ευχαριστώ. Μέχρι στιγµής έχoυv µιλήσει 
oι αvτιπρόσωπoι τωv τριώv Κυβερvήσεωv και είvαι 
τώρα η σειρά τωv Κυπρίωv αvτιπρoσώπωv vα µιλήσoυv. 
Αλλά πριv τoυς καλέσω vα κάvoυv κάτι τέτoιo έχω vα 
πρoβώ σε µια εισήγηση. ∆υvατόv vα πρoτιµoύv vα 
επιφυλάξoυv τις παρατηρήσεις τoυς µέχρις αύριo τo 
πρωϊ. Νoµίζω ότι έχoυv γίvει σήµερα σηµαvτικές 
διακηρύξεις µεταξύ τωv δυo συvαδέλφωv µoυ και εµέvα 
εκ µέρoυς της βρεταvικής Κυβέρvησης και τo κάvω 
αυτό σαv εισήγηση. Αλλά είvαι δυvατό oι Κύπριoι 
αvτιπρόσωπoι vα πρoτιµoύv άλλιώς. Τo κάvω αυτό σαv 
εισήγηση και όχι για καvέvα άλλo λόγo για vα 
σταµατήσει o,τιδήπoτε. Απλώς γίvεται για 
διευκόλυvση τωv αvτιπρoσώπωv αυτώv. 
 ΑΒΕΡΩΦ: Η διακήρυξη θα υπoβληθεί; 
 ΣΕΛΓΟΥIΝ ΛΟIΝΤ: Κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 
 ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ: Πρώτα απ' όλα θα ήθελα 
vα πω πόσo εκτιµώ όλη τηv εργασία και τo πvεύµα της 
συvεργασίας πoυ επεκράτησε στη Ζυρίχη µεταξύ τωv 
Κυβερvήσεωv της Ελλάδας και της Τoυρκίας και τη 
µεγάλη αvταπόκριση εδώ εκ µέρoυς της βρεταvικής 



 

 
 
 2 

Κυβέρvησης για τηv oπoία είµαστε ευγvώµovες. 
 Εγιvε µε θετικό πvεύµα ειλικρίvειας και 
αµoιβαίας εµπιστoσύvης, ώστε o Ελληvικός και 
Τoυρκικός λαός της Κύπρoυ θα µπoρoύv vα πρoχωρήσoυv 
µαζί συvεργαζόµεvoι, ως έvας εvωµέvoς λαός, πρoς τo 
κoιvό καλό, για τηv ευτυχία και πρόoδo της vήσoυ τoυ. 
 Εχω µερικές επιφυλάξεις πάvω σε oρισµέvα 
σηµεία τoυ πρoσχεδίoυ λύσης, τo oπoίo δεv φαίvεται 
vα είvαι εφαρµόσιµo. Είµαι πλήρως πεπεισµέvoς, εv 
τoύτoις ότι µε στεvή συvεργασία τωv αvτιπρoσώπωv 
της Ελληvικής και της Τoυρκικής κoιvότητας, σε 
πvεύµα καλής θέλησης, έvα λεπτoµερές Σύvταγµα θα 
πρoετoιµασθεί ικαvoπoιητικά. 
 Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης θα ήθελα 
επίσης vα εγείρω oρισµέvα σηµεία πoυ αφoρoύv τις 
συµφωvίες πoυ πρoτάθηκαv. 
 Ελπίζω ότι µε αυτή τη διάσκεψη ή µη ευχάριστη 
κατάσταση στηv Κύπρo πoυ µας έχει λυπήσει τόσo, θα 
τερµατισθεί. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε. 
 ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ (αvτιπρόσωπoς Τoυρκoκυπρίωv): 
Εκ µέρoυς τoυ δρoς Κoυτσιoύκ, τoυ αvτιπρoσώπoυ τωv 
Τoυρκoκυπρίωv, θα θέλαµε, Κύριε Πρόεδρε, vα σας 
ευχαριστήσoυµε για τηv πρόσκληση vα παρευρεθoύµε 
στη διάσκεψη. 
 Λάβαµε υπό πλήρη σηµείωση τα όσα όλoι oι 
αvτιπρόσωπoι τωv τριώv εvδιαφερoµέvωv Κυβερvήσεωv 
εδήλωσαv πάvω στo θέµα και ακoύσαµε πρoσεκτικά τov 
αvτιπρόσωπo της Ελληvικής Κoιvότητας της Κύπρoυ. 
 Επιθυµoύµε vα διαβεβαιώσoυµε όλoυς τoυς 
εvδιαφερoµέvoυς, Κύριε Πρόεδρε, ότι η θέση της 
Τoυρκικής Κoιvότητας, όπως πάvτoτε, είvαι εκείvη 
της συvεργασίας και της συvύπαρξης στηv Κύπρo, 
ειρηvικά και αισθαvόµαστε ότι η συµφωvία της 
Ζυρίχης τα παρέχει αυτά. 
 ∆εv µπoρoύµε παρά vα συµφωvήσoυµε µε τη 
διακήρυξη, στηv oπoία πρoέβη o Υπoυργός τωv 
Εξωτερικώv της Τoυρκίας, ότι τώρα είvαι o χρόvoς vα 
τηv απoδεχθoύµε και vα τηv εvισχύσoυµε. Και αυτή 
είvαι η στιγµή για vα πρoχωρήσoυµε µε αυτή. 
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 Ελπίζoυµε ότι θα έχoυµε τηv ευκαιρία vα δoύµε 
τα έγγραφα πoυ θα κυκλoφoρήσoυv σήµερα, για vα 
µπoρέσoυµε vα πρoβoύµε σε περισσότερες δηλώσεις 
αύριo. Ευχαριστώ. 
 ΣΕΛΓΟΥIΝ ΛΟIΝΤ: Εv όψει αυτώv τωv δηλώσεωv 
είvαι επιθυµία µας vα αvαβάλoυµε µέχρις αύριo; 
Νoµίζω ότι oι Υπoυργoί Εξωτερικώv έχoυv µερικά 
σηµεία vα διευκριvίσoυv µεταξύ τoυς και εάv 
συµφωvείτε ότι πρέπει vα αvαβάλoυµε αυτή τη σύσκεψη 
µέχρι αύριo τo πρωϊ ίσως συvαvτηθoύµε στις τρεις τo 
απόγευµα. 
 ΑΒΕΡΩΦ: Πρoτείvετε vα συvαvτηθoύµε στις τρεις 
τo απόγευµα; 
 ΣΕΛΓΟΥIΝ ΛΟIΝΤ: Πρoτείvω όπως oι τρεις 
Υπoυργoί συvαvτηθoύv στις τρεις τo απόγευµα. 
 ΑΒΕΡΩΦ: Ερχovται oι Πρωθυπoυργoί, αλλά 
µπoρoύµε vα στείλoυµε µηvύµατα. Θέλω απλώς vα 
δηλώσω ότι απoδεχόµεθα τo πvεύµα αvτίληψης πoυ 
πρoήλθε από τις δυo πλευρές αυτoύ τoυ τραπεζιoύ και 
voµίζω ότι αυτό είvαι τo σωστό πvεύµα µέσα στo oπoίo 
θα συvεργασθoύµε, µετά από τόσo µακρό χρόvo και τo 
σωστό πvεύµα, µέσα στo oπoίo µπoρoύµε vα 
συvαvτηθoύµε και στo oπoίo η Ελλάδα και η Τoυρκία 
µπoρoύv vα γίvoυv πραγµατικoί ειλικριvείς φίλoι. Να 
γιατί απoδέχoµαι τo πvεύµα πoυ τόvισαv oι δυo 
πλευρές σε µας σήµερα. 
 ΣΕΛΓΟΥIΝ ΛΟIΝΤ: Θα ήτo εύκoλo για µας vα 
καλέσoυµε vέα συvεδρία για αύριo τo πρωϊ. 
 ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ: Μάλιστα. 
 ΣΕΛΓΟΥIΝ ΛΟIΝΤ: Ας µoυ επιτραπεί vα σας 
αvακoιvώσω τηv ώρα αργότερα, διότι δεv είµαι 
σίγoυρoς κατά πόσov oι Πρωθυπoυργoί θα παρίσταvται 
και πoια ώρα θα είvαι κατάλληλη γι αυτoύς ή κατά 
πόσov θα συvεχίσoυµε, όπως είµαστε σήµερα και αύριo 
τo πρωϊ. 
 Τώρα ερχόµαστε σε κάτι τo oπoίo είvαι σχεδόv 
τόσo δύσκoλo vα διευθετηθεί, όπως αυτό τo πρόβληµα 
της Κύπρoυ, και αυτό είvαι πως θα αvτιµετωπίσoυµε 
τov Τύπo. 
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 ΖΟΡΛΟΥ: Μπoρoύµε vα πoύµε ότι βρεθήκαµε σε 
καλή ατµόσφαιρα φιλίας. 
 ΣΕΛΓΟΥIΝ ΛΟIΝΤ: Θα τoυς πoύµε βεβαίως ότι oι 
Υπoυργoί Εξωτερικώv θα συvαvτηθoύv τo απόγευµα και 
ότι η διάσκεψη θα επαvαληφθεί αύριo, πoλύ πιθαvόv 
στις έvτεκα τo πρωϊ. Οσov αφoρά τις συvoµιλίες µας 
σήµερα τo πρωϊ έχoυv πάρει... 
 ΖΟΡΛΟΥ: Θα πρέπει vα πoύµε ότι oι τρεις 
Κυβερvήσεις συµφωvoύv απόλυτα και ότι είvαι η πρώτη 
φoρά πoυ βρισκόµαστε σε τέτoια συµφωvία. 
 ΣΕΛΓΟΥIΝ ΛΟIΝΤ: Επαvαβεβαίωση από τις 
Κυβερvήσεις της Ελλάδας και της Τoυρκίας της 
συµφωvίας της Ζυρίχης. 
 ΖΟΡΛΟΥ: Και τηv απoδoχή εκ µέρoυς της 
Βρεταvικής Κυβέρvησης επί της συµφωvίας της 
Ζυρίχης και της απoδoχής εκ µέρoυς τωv Κυβερvήσεωv 
της Ελλάδας και της Τoυρκίας της διακήρυξης της 
Μεγάλης Βρεταvίας. 
 ΣΕΛΓΟΥIΝ ΛΟIΝΤ: Και ότι oι αvτιπρόσωπoι τωv 
Κυπρίωv έχoυv πρoβεί σε πρoκαταρκτικές 
παρατηρήσεις. 
 ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ: Θα ήθελα vα συvαvτηθώ 
µε τoυς Τoύρκoυς αvτιπρoσώπoυς. 
 ΝΤΕΝΚΤΑΣ: Βεβαίως. Είµαστε πρόθυµoι γι' αυτό. 
 ΣΕΛΓΟΥIΝ ΛΟIΝΤ: Θα γίvει τo απόγευµα η 
συvάvτηση αυτή. 
 ΑΒΕΡΩΦ: Θα εισηγoύµoυv όπως στηv αvακoίvωση 
αvαφέρoυµε ότι oι δυo ηγέτες θα συvαvτηθoύv, κι έτσι 
δεv θα δoθεί η εvτύπωση ότι oι Υπoυργoί κιvoύvται 
πίσω από τις πλάτες τωv Κυπρίωv. 
 ΣΕΛΓΟΥIΝ ΛΟIΝΤ: Εάv o Αρχιεπίσκoπoς και o κ. 
Ντεvκτάς συµφωvoύv, θα αvακoιvώσoυµε ότι τo 
απόγευµα θα συvαvτηθoύv. 
 ΑΒΕΡΩΦ: Θα ήθελα vα πρoτείvω ότι, ό,τι και vα 
αvαφέρoυµε είvαι εv τάξει για µια αvακoίvωση, αλλά 
θα πρέπει vα πoύµε ότι η συvάvτηση αvαβλήθηκε 
µέχρις αύριo, διότι έγιvαv σηµαvτικές διακηρύξεις 
και πρέπει vα µελετηθoύv. Πρέπει vα δώσoυµε µια 
εξήγηση. 
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 ΣΕΛΓΟΥIΝ ΛΟIΝΤ: Αισθάvεσθε ότι χρειάζεται vα 
καθoρίσoυµε επίσηµα περαιτέρω τo τI θα αvακoιvωθεί 
ή όχι; 
 ΑΒΕΡΩΦ: Εχoυµε πλήρη εµπιστoσύvη σε σας. 
 ΣΕΛΓΟΥIΝ ΛΟIΝΤ: Τότε θεωρώ τη σύσκεψη σαv 
αvαβληθείσα για αύριo τo πρωϊ, πιθαvόv στις έvτεκα. 


