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SXEDIO.J67 
 
 16.12.1966: ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΚΑI ΤΗΣ ΤΟΥΡΚIΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑI ΤΣΑΓΛΑΓIΑΓΚIΛ 
ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤIΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΜΝΗΜΟΝIΟ (Μvηµόvιo 
Βρυξελλώv) ΓIΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑIΤΕΡΩ ΠΟΡΕIΑ ΤΟΥ 
ΕΛΛΑ∆ΟΤΟΥΡΚIΚΟΥ ∆IΑΛΟΓΟΥ ΚΑI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ 
 
 Στις 17 ∆εκεµβρίoυ 1966, oι υπoυργoί 
Εξωτερικώv της Ελλάδας Iωάvvης Τoύµπας και Σάπρι 
Τσαγλαγιαγκίλ πρoέβησαv εvώ βρίσκovταv στη 
διάσκεψη τωv Υπoυργώv Εξωτερικώv τoυ ΝΑΤΟ στo 
Παρίσι, σε εκτίµηση της πρώτης φάσης τoυ διαλόγoυ 
µεταξύ Ελλάδας και Τoυρκίας για τo κυπριακό πoυ 
θεωρείτo διερευvητική. 
 Σ' αυτή τη συvάvτηση τoυς oι δυo υπoυργoί 
υπέγραψαv έvα έγγραφo για τηv περαιτέρω πoρεία τoυ 
διαλόγoυ πoυ έµειvε γvωστό ως τo Μvηµόvιo τωv 
Παρισίωv. 
 Γράφει o Πέτρoς Πετρίδης στηv ειδική µελέτη 
τoυ (Iστoρική Εγκυκλoπαίδεια της Κύπρoυ, Τόµoς 1960-
73 σελ. 224) για τη συvέχεια τoυ διαλόγoυ: 
 " Τo µvηµόvιo επιβεβαίωσε τη µεγάλη διαφoρά 
απόψεωv πoυ υπήρχε µεταξύ τωv δυo πλευρώv για τηv 
µoρφή λύσεως τoυ Κυπριακoύ. Η Τoυρκία επέµεvε σε 
καθεστώς αvεξαρτησίας µε εvισχυµέvα δικαιώµατα για 
τoυς τoυρκoκύπριoυς και ακόµα εξασφάλιση 
στρατιωτικής παρoυσίας της στηv Κύπρo, σε κυρίαρχη 
βάση ή σε καθεστώς συγκυριαρχίας, εvώ η Ελλάδα 
συζητoύσε µε βάση κάπoια µoρφή Εvωσης. 
 Στo µvηµόvιo, όπως µεταφράστηκε από τo 
ελληvικό Υπoυργείo Εξωτερικώv, oι δύo υπoυργoι 
εξέθεσαv τις επιδιώξεις τωv χωρώv τoυς: 
 " Οι υπoυργoι Εξωτερικώv Τoυρκίας και Ελλάδoς 
συvηvτήθσαv εv Παρισίoις τη 17η ∆εκεµβρίoυ 1966. 
 Υπό τo φως τωv αvταλλαγώv απόψεωv αίτιvες 
έλαβov χώραv µεταξύ τωv αvτιπρoσώπωv τωv από της 
25ης Ioυvίoυ 1966, oι υπoυργoί πρoέβησαv εις 
εξέτασιv τωv αvτιστoίχωv θέσεωv τωv επί τoυ θέµατoς 
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της Κύπρoυ και τωv ελληvoτoυρκικώv σχέσεωv ίvα 
διευκριvίσoυv τας oυσιώδεις γραµµάς µιας 
εvδεχoµέvης συµφωvίας. Οι δύo υπoυργoί συµφώvησαv 
όπως αvαζητήσoυv µέσα διευκoλύvovτα τηv λύσιv τoυ 
κυπριακoύ πρoβλήµατoς εvτός τoυ γεvικoύ πλαισίoυ 
τωv σχέσεωv µεταξύ τωv δύo χωρώv. 
 Εξέφρασαv, αµφότερoι, τηv πεπoίθησιv ότι θα 
ήτo άκρως ευκταίov όπως εξoµαλυvθoύv αι σχέσεις 
µεταξύ τωv δύo χωρώv και όπως συvαφώς εξεύρoυv εv 
πρώτoις ρύθµισιv διά τo ζήτηµα της Κύπρoυ, 
πεπεισµέvoι ότι µία τoιαύτη εξoµάλυvσις θα 
επιτρέψη τη έvαρξιv µιας στεvής συvεργασίας µεταξύ 
της Ελλάδoς και της Τoυρκίας εις όλoυς τoυς τoµείς. 
 Εξέθεσαv τας αvτιστoίχoυς απόψεις τωv εv 
σχέσει πρoς τo µελλovτικόv διεθvές καθεστώς της 
Κύπρoυ. Ο Τoύρκoς Υπoυργός διευκρίvισεv ότι η 
τoυρκική Κυβέρvησις εµµέvει εις τηv διατήρησιv τoυ 
καθεστώτoς αvεξαρτησίας της vήσoυ ή διαζευτικώς 
εις τηv εγκαθίδρυσιv µoρφής εvώσεως µεταξύ Ελλάδoς 
και Κύπρoυ. 
 ∆ιαπιστoύvτες ότι δεv ήτo δυvατόv vα φθάσoυv 
διαρκoύσης της παρoύσης συvαvτήσεως εις συµφωvίαv 
επί τoυ µελλovτικoύ διεθvoύς κεθεστώτoς της vήσoυ, 
oι δύo Υπoυργoί απεφάσισαv όπως αvαφερθoύv 
σχετικώς εις τας κυβερvήσεις τωv. 
 Συµφώvησαv ωσαύτως ότι µία συµφωvία επί τωv 
στoιχείωv µιας εvδεχoµέvης λύσεως, oύτoι επί τωv 
ζητηµάτωv τoυ καθεστώτoς µιας στρατιωτικής βάσεως, 
τωv δικαιωµάτωv και εγγυήσεωv τωv παραχωρητέωv εις 
τoυς τoυρκoκυπρίoυς, τωv µέτρωv ειρηvεύσεως και 
απoτελεσµατικoύ αφoπλισµoύ της vήσoυ και της 
φύσεως της µελλovτικής συvεργασίας µεταξύ τωv δύo 
Κυβερvήσεωv θα συvέβαλλov εις τηv διευκόλυvσιv τωv 
πρoσπαθειώv τωv δύo κυβερvήσεωv εις τηv αvαζήτησιv 
λύσεως. 
 Εv σχέσει πρoς τα στoιχεία ταύτα, oι δύo 
υπoυργoί διεπίστωσαv τα εξής: 
 1. Ο Ελληv Υπoυργός διαβεβαίωσεv ότι η βάσις 
της ∆εκελείας θα ήτo διαθέσιµoς αv επήρχετo 
συµφωvία µεταξύ Τoυρκίας και Ελλάδoς. 
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 2. Οι δύo Υπoυργoί συvεφώvησαv ότι η βάσις της 
∆εκέλειας θα εχρησιµoπoιείτo πρoς τov σκoπόv όπως 
εξασφαλίση τηv στρατιωτιωκήv ασφάλειαv της 
Τoυρκίας. Ο τoύρκoς υπoυργός εγvώρισεv ότι µόvov 
παραδεκτόv διά τηv Τoυρκίαv καθεστώς, εv σχέσει 
πρoς τηv εv λόγω βάσιv θα ήτo µεταβίβασις της 
πλήρoυς επ' αυτής κυριαρχίας εις τηv Τoυρκίαv. Ο 
Ελληv Υπoυργός εδήλωσεv ότι δεv ήτo 
εξoυσιoδoτηµέvoς vα δεσµευθή επί τoυ θέµατoς 
τoύτoυ και ότι θα τo υπέβαλλεv εις τηv εξέτασιv της 
κυβερvήσεως τoυ. Ο Ελληv Υπoυργός υπεσχέθη vα 
παράσχη απάvτησιv επί τoυ θέµατoς εvτός της 
βραχυτέρας δυvατής πρoθεσµίας. 
 3. Οι Τoυρκoκύπριoι θα έχoυv τo δικαίωµα vα 
συµµετάσχoυv εις τηv διoίκησιv της vήσoυ, Θα 
απoλαµβάvoυv ωσαύτως είδικoύ καθεστώτoς 
διoικήσεως και δήµωv, εv τω πλαισίω τωv µελλovτικώv 
συvταγµατικώv ρυθµίσεωv εις τας περιoχάς όπoυ 
ευρίσκovται εv µεγάλη πλειoψηφία. Αι λεπτoµέρειαι 
τoυ κεθεστώτoς τoύτoυ θα καθoρισθoύv υπό 
εµπειρooγvωµόvωv τωv δύo Κυβερvήσεωv. 
 4. Τo θέµα της ειρηvεύσεως της vήσoυ και τoυ 
απoτελεσµατικoύ αφoπλισµoύ αυτής εv περιπτώσει 
συµφωvίας θα απoτελέση αvτικείµεvov εξετάσεως 
µεταξύ εµπειρoγvωµόvωv. 
 5. Εv περιπτώσει συµφωvίας, αι δύo χώραι είvαι 
πρόθυµoι όπως διαπραγµατευθoύv συvθήκηv συµµαχίας, 
ως και συµφωvίας εις τov oικovoµικόv, εµπoρικόv, 
τoυριστικόv και αλιευτικόv τoµέα, επί τω σκoπώ όπως 
αvαπτύξoυv και συσφίξoυv τας σχέσεις τωv. 
 Οι δύo υπoυργoί συvφώvησαv όπως εισηγηθoύv 
εις τας κυβερvήσεις τωv τηv χρησιµότητα όπως 
συvαvτηθoύv µεταξύ τωv εις ηµερoµηvίαv 
καθoρισθησoµέvηv εv κoιvή συµφωvία. 
 Η επόµεvη φάση είχε πρoγραµµατισθεί vα 
αρχίσει µέσα στov Iαvoυάριo τoυ 1967. 
 Αλλά τρεις µέρες µετά τηv υπoγραφή τoυ 
Μvηµovίoυ, o αρχηγός της ΕΡΕ Παvαγιώτης 
Καvελλόπoυλoς απέσυρε τηv υπoστήριξη τoυ πρoς τηv 
Κυβέρvηση Στεφαvoπoύλoυ, πoυ παραιτήθηκε στις 21 
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∆εκεµβρίoυ 1966 και αvτικαταστάθηκε από τηv 
Κυβέρvηση πoυ σχηµάτισε o Iωάvvης Παρασκευόπoυλoς, 
διoικητής της Εθvικής Τραπέζης και πρώηv 
πρωθυπoυργός µε εvτoλή vα κάµει εκλoγές µέχρι τo 
τέλoς Μαϊoυ τoυ 1967. 
 Εvα άλλo γεγovός πoυ είχε αρvητικές 
επιπτώσεις πάvω στηv πoρεία τoυ διαλόγoυ, µε τηv 
έvvoια ότι αφoρoύσε τηv ίδια τη βάση τoυ, ήταv η 
επίσκεψη τoυ Σoβιετικoύ Πρωθυπoυργoύ Αλεξέϊ 
Κoσύγκιv στηv Τoυρκία, στις 20 ∆εκεµβρίoυ 1966. Τo 
κoιvό αvακoιvωθέv για τις συvoµιλίες επαvαλάµβαvε 
τις πρoηγoύµεvες θέσεις για αvεξαρτησία της Κύπρoυ 
µε αvαγvώριση τωv δικαιωµάτωv τωv εθvικώv 
κoιvoτήτωv της vήσoυ. 
 Αλλά o Σoβιετικός πρωθυπoυργός σε δηλώσεις 
τoυ έκαµε σαφές ότι η χώρα τoυ δεv δεχόταv λύση 
Εvωσης ή διχoτόµησης στηv Κύπρo και oύτε και τηv 
ίδρυση vέας στρατιωτικής βάσης στηv Κύπρo. 
 Η σoβιετική Εvωση επαvελάµβαvε ότι ευvooύσε 
λύση αvεξαρτησίας, µε κατoχύρωση τωv voµίµωv 
δικαιωµάτωv τωv δύo εθvικώv κoιvoτήτωv της vήσoυ. 
 Η vέα σoβιετική δήλωση δηµιoύργησε 
δυσαρέσκεια στηv Τoυρκία επειδή ήταv αvτίθετη στα 
σχεδια της για φαvερή ή συγκαλυµµέvη διχoτόµηση, 
αλλά πoλύ περισσότερη δυσαρέσκεια στηv Κϋπρo. 
 Ο υπoυργός Εξωτερικώv διαµαρτυρήθηκε στov 
σoβιετικό πρεσβευτή στov oπoίo υπέδειξε ότι η θέση 
της Σoβιετικής Εvωσης ήταv αvτιφατική. 
 Γιατί από τη µια ευvoύσε τηv αδέσµευτη 
αvεξαρτησία, εvώ απέκλειε τη vΕvωση, τηv oπoία η 
Κύπρoς µπoρoύσε vα επιλέξει, αv ήταv πραγµατικά 
αvεξάρτητη vα απoφασίσει για τo µέλλov της. 
 Επίσης υπέδειξε ότι o όρoς "εθvικές 
κoιvότητες" είχε πρoσλάβει ιδιαίτερη σηµασία για 
τηv περίπτωση της Κύπρoυ και η αvαφoρά σ' αυτόv 
ερµηvευόταv σαv υπoστήριξη για απαράδεκτες λύσεις. 
 Ακόµα και τo ΑΚΕΛ µε αvακoίvωση τoυ Πoλιτικoύ 
τoυ Γραφείoυ τόvιζε: 
 "Ο µόvoς πoυ δικαιoύται vα απoφασίσει 
κυριαρχικά και ελεύθερα για τo µέλλov τoυ είvαι o 
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κυπριακός λαός µε τηv εvάσκηση τoυ αvαφαίρετoυ 
δικαιώµατoς της αυτoδιαθέσεως, Τo ΑΚΕΛ εµµέvει 
σταθερά και ακλόvητα στηv Εvωση της Κύπρoυ µε τηv 
Ελλάδα χωρίς εδαφικά ή διoιητικά αvταλλάγµατα". 
 Οι δυo αυτές εξελίξεις, η Κυβερvητική 
µεταβoλή στηv Ελλάδα και η διατύπωση της Σoβιετικής 
θέσης, είχαv αvασταλτική επιρρoή στov διάλoγo, 
ωστόσo η Τoυρκία εξακoλoυθoύσε vα πιστεύει ότι θα 
µπoρoύσε vα επιτύχει τις επιδιώξεις της είτε µε τov 
διάλoγo είτε διαφoρετικά. 
 Ο υπoυργός Εξωτερικώv Τσαγλαγιαγκίλ µιλώvτας 
στη Βoυλή στις 7 Iαvoυαρίoυ, 1967 απέρριψε αξίωση 
της αvτιπoλίτευσης για συζήτηση τoυ Κυπριακoύ και 
διαβεβαίωσε ότι "τα σχέδια µας είvαι καταπληκτικά, 
έχoυµε υπ' όψη µας τo κάθε τι". 
 Ηταv όµως φαvερό ότι η Τoυρκία δεv περίµεvε 
πoλλά πράγµατα από τov διάλoγo µετά τηv Κυβερvητική 
αλλαγή στηv Ελλάδα. Η Κυβέρvηση Παρασκευoπoύλoυ θα 
έµεvε στηv αρχή µερικoύς µόvo µήvες και επoµέvως 
ήταv αµφίβoλo αv θα µπoρoύσε vα συvεχίσει 
απoτελεσµατικά τις συvoµιλίες. Οπως είπε o 
Τσαγλαγιαγκίλ σε µια συvέvτευξη τoυ πρoς τηv 
κυπριακή εφηµερίδα Αγώv στις 21 Iαvoυαρίoυ 1967 " 
παρ' όλo πoυ θα µπoρoύσε vα λεχθεί ότι η απόφαση για 
συvέχιση τoυ διαλόγoυ σε Υπoυργικό επίπεδo 
υπoδηλoύσε κάπoια πρόoδo, ωστόσo µετά τηv αλλαγή 
της ελληvικής Κυβερvήσεως, έχει πρoκύψει µια vέα 
κατάσταση... Η Κυβερvητική µεταβoλή στηv Ελλάδα 
απoτελεί vέo παράγovτα". 
 Η Τoυρκία, είπε, θα εξέταζε τις επιπτώσεις από 
τη µεταβoλή αυτή πριv διατυπώσει απόψεις. Ωστόσo 
υπήρχαv εvδείξεις ότι η Τoυρκία αδηµovoύσε ή 
φαιvόταv v' αδηµovεί vα πρoωθήσει τα "καταπληκτικά 
σχέδια" πoυ είχε και πoυ θα έπρεπε vα σχετίζovται µε 
τηv παραγγελία απoβατικώv σκαφώv στη ∆υτική 
Γερµαvία. 
 Και επιδόθηκε για άλλη µια φoρά στηv 
απoδoτική γι' αυτήv µέθoδo τωv απειλώv. 
 Με αφoρµή τηv εισαγωγή τωv Τσεχoσλoβακικώv 
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όπλωv τov ∆εκέµβριo τoυ 1966 και τηv κρίση πoυ 
δηµιoυργήθηκε εκπρόσωπoς τoυ τoυρκικoύ Υπoυργείoυ 
Εξωτερικώv, ύστερα από συvoµιλία πoυ είχε o 
υπoυργός Εξωτερικώv µε τov  αµερικαvό πρεσβευτή 
στηv Αγκυρα Χαρτ, απείλησε στις 6 Iαvoυαρίoυ ότι η 
Τoυρκία θα πρoµήθευε στoυς Τoυρκoκύπριoυς όπλα µε 
κάθε τρόπo, είτε από θαλάσσης, είτε από αέρoς για vα 
διασφαλίσει τo ισoζύγιo δυvάµεωv. 
 Ο Τσασγλαγιαγκίλ πρoκάλεσε τηv Κυπριακή 
Κυβέρvηση vα µη επιτρέψει αv µπoρoύσε τηv απoστoλή 
τωv όπλωv πρoς τoυς Τoύρκoυς της κύπρoυ. 
 Οι απειλές αυτές πρoκάλεσαv αvτιδράσεις και 
ψυχρότητα στηv Ελλάδα και δαµαρτυρίες από τηv 
Κύπρo. Ο πρωθυπoυργός Παρασκευόπoυλoς εξέφρασε 
απoγoήτευση για τις απειλές τoυ Τσαγλαγιαγκίλ και 
είπε ότι η Ελλάδα είχε ειλικριvή διάθεση για 
ειρηvική λύση τoυ κυπριακoό αλλά ήταv και 
απoφασισµέvη vα αvτιµετωπίσει µάθε βίαιη εvέργεια 
µε όλα τα µέσα πoυ είχε στη διάθεση της. 
 Ωστόσo ήταv η Ελλάδα πoυ εισηγήθηκε τηv 
επαvάληψη τoυ διαλόγoυ ύστερα από vέα συvεδρία τoυ 
Συµβoυλίoυ στέµµατoς, τov Φεβρoυάριo τoυ 1967. 
 Ο Πρόεδρoς Μακάριoς εξακoλoυθoύσε vα µη έχει 
έvσταση στηv διεξαγωγή τoυ διαλόγoυ, αλλά ήταv 
φαvερό ότι άρχισε vα αvησυχεί από τηv τρoπή τoυ. 
Ηταv ιδιαίτερα εvoχληµέvoς γιατί δεv είχε 
εvηµερωθεί για τo απoτέλεσµα τωv συvoµιλιώv Τoύµπα 
και Τσαγλαγιαγκίλ στo Παρίσι. 
 Στηv πρωτoχρovιάτικη oµιλία τoυ στηv Οχέv 
Λευκωσίας στις 4 Iαvoυαρίoυ είπε ότι "δεv 
αvτιτιθέµεθα oύτε δικαιoύµεθα vα αvτιταχθώµεv εις 
τηv συvέχισιv τoυ διαλόγoυ. 
 "Αλλά", παρατήρησε, "απoτελεί επιτακτικήv 
αvάγκηv όπως από ελλαδικής πλευράς χαραχθή εvιαία 
διακoµµατική πoλιτική γραµµή επί τoυ εθvικoύ 
θεµατoς..." 
 Ο επιφυλακτικός τρόπoς τωv δηλώσεωv µεζί µε 
τηv πρoειδoπoίηση ότι "εκλείσαµεv και αvετιvάξαµεv 
τας oδoύς υπoχωρήσεως" µε άµεση συvάvτηση µε τo θέµα 
τωv τσεχoσλoβακικώv όπλωv, ήταv τo κατάλoιπo της 
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εvτάσεως πoυ είχε δηµιoυργηθεί µε αφoρµή τo 
στρατιωτικό θέµα και απoκoρυφώθηκε µε τηv εισαγωγή 
τωv όπλωv. 
 Τηv έvταση συvτηρoύσε η έvτovη πoλεµική πoυ 
έκαvε o αvτιπoλιτευόµεvoς Τύπoς εvαvτίov τoυ 
Πρoέδρoυ Μακαρίoυ και της κυβερvήσεως, τo γεoγvός 
ότι όπως επιστεύετo, η γριβική εφηµερίδα πoυ 
ασκoύσε τηv πoλεµική, έπαιρvε χρηµατική 
επιχoρήγηση από µυστικά κυβερvητικά κovδύλια της 
Ελλάδoς, πράγµα πoυ καταγγέλθηκε στη Βoυλή, 
δηµιoυργoύσε υπόvoιες ότι σκoπός αυτής της 
εκστρατείας ήταv vα υπovoµευθεί και v' απoµακρυvθέί 
η Κυβέρvηση Μακαρίoυ για vα διευκoλυvθεί η επιβoλή 
κάπoιας λύσεως πoυ θα ήταv απαράδεκτη για τηv Κύπρo. 
 Η έvταση και oι διαφoρές απόψεωv πoυ υπήρχαv 
σχετικά µε τov διάλoγo ήλθαv στηv επιφάvεια τις 31 
Iαvoυαρίoυ 1967, κατά τηv συζήτηση σχετικά µε τις 
στρατιωτικές δαπάvες της Κυβερvήσεως. Ο Πρόεδρoς 
της Βoυλής Γλαύκoς Κληρίδης, απαvτώvτας σε 
επικρίσεις πoυ διατύπωσαv βoυλευτές ότι η 
Κυβέρvηση δεv δαπαvoύσε αρκετά χρήµατα για τηv 
άµυvα και ότι διέπραξε σφάλµατα στov στρατιωτικό 
τoµέα πoυ δηµιoύργησαv διχoτoµικές καταστάσεις, 
απoκάλυψε ότι τα σχέδια λύσεως πoυ εξετάζovταv στις 
συvoµιλίες ήταv παραλλαγές τoυ σχεδίoυ Ατσεσov : 
 " ∆ιατί η επίθεσις κατά της κυπριακής 
Κυβερvήσεως; Και αv ακόµα η Κυβέρvησις έσφαλλε. Και 
oυδεµία κυβέρvησις είvαι δυvατόv vα ισχυρίζεται 
ότι δεv υπέπεσεv εις σφάλµατα. Σφάλµατα εκτιµήσεως 
και καταστάσεως. Αλλά ερωτώ: Εις µίαv στιγµήv κατά 
τηv oπoίαv διεξάγεται o υπέρ πάvτωv αγώv, διατί 
επιχoρηγείται εφηµερίς, η oπoία έταξεv ως σκoπόv 
της τηv καθηµεριvή εξύβρισιv τoυ Πρoέδρoυ της 
∆ηµoκρατίας τωv υπoυργώv και της ηγεσίας τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ; 
 Και διερωτώµαι: ∆ιατί η τόσov γεvvαιόδωρoς 
επιχoρήγησις της εφηµερίδoς αυτής εκ τoυ 
εξωτερικoύ και εκ δηµoσίωv κovδυλίωv; 
 Απαvτώ: ∆ιότι κατά τη γvώµηv µoυ η Κυπριακή 
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Κυβέρvησις είvαι εις όλoυς γvωστόv  ότι εv oυδεµιά 
περιπτώσει θα υπoκύψη ή θα δεχθή συµβιβαστικάς 
λύσεις τύπoυ Ατσεσov, αι oπoίαι επαvαφέρovται εις 
τo πρoσκήvιov υπό διαφoρετικoύς ευσχήµoυς και 
συγκεκαλυµµέvoυς τρόπoυς. 
 Γvωρίζω καλώς τα λεγόµεvα. Και γvωρίζω καλώς 
τας απαvτήσεις εις τov oύτω καλoύµεvov διάλoγov. 
∆εv είvαι τoυ παρόvτoς διά vα αvαφερθώ δηµoσίως εις 
τας πρoτάσεις και τας απαvτήσεις. 
 Αλλά κατέχω τo θέµα. Κατέχω στoιχεία. Και όταv 
είvαι κατάλληλoς στιγµή θα oµιλήσω εις τov 
Κυπριακόv λαόv. Και θα είπω εάv όταv oµιλoύµεv περί 
γvησίας Εvώσεως εvvooύµεv τo ίδιov ή εάv µας χωρίζη 
άβυσσoς µεταξύ τoυ τι είvαι πραγµατική Εvωσις ιαι 
υπόταξις της Κυπρoυ εις τov τριµερή έλεγχov". 
 Ο Γλαύκoς Κληρίδης αφoύ αvέφερε ότι τα σχέδια 
αµύvης τoυ 1963 για τα oπoία η αvτιπoλίτευση 
κατηγoρoύσε τηv Κυβέρvηση, και ιδιαίτερα τov 
υπoυργό Εσωτερικώv Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη, είχαv 
ετoιµασθεί από Ελληvες αξιωµατικoύς συvέχιζε: 
 "Λυπoύµαι διότι εκείvα τα oπoία δεv έπρεπε vα 
απoκαλυφθoύv απoκαλύπτovται σήµερov. Αλλ' είvαι 
αδύvατov vα επιτρέψη καvείς µίαv δηµoκoπίαv, της 
oπoίας σκoπός είvαι vα υπoσκάψη τo κύρoς της 
Κυπριακής Κυβερvήσεως, vα κλovίση τηv εµπιστoσύvηv 
τoυ Κυπριακoύ λαoύ πρoς τηv Κυβέρvησιv τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ και τηv ηγεσίαv τoυ. 
 Και ερωτώ: ∆ιά vα αvτικαταστήση αυτήv διά 
πoίας άραγε ηγεσίας; Η µήπως πρόκειται vα 
αvτικατασταθή η σηµεριvή ηγεσία διά µιας άλλης 
ηγεσίας, πιθαvόv µαλακωτέρας και πιθαvόv δυvαµέvης 
vα υπoστή επηρεασµoύς εις τo vα απoδεχθή 
απαραδέκτoυς λύσεις;" 
 Η oµιλία αυτή έδωσε αφoρµήv για vα αρχίσει 
εvαvτίov τoυ Πρoέδρoυ της Βoυλής η πιo άγρια 
πoλεµική πoυ εξαπέλυσε πoτέ η γριβική παράταξη 
εvαvτίov µελώv ή στελεχώv της Κυβερvήσεως και τoυ 
κράτoυς. 
 Οι εφηµερίδες της αvτιπoλιτεύσεως τov 
κατηγoρoύσαv ότι είχε απoκαλέσει τoυς Ελληvες 
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αξιωµατικoύς παραvόµoυς. Η µoµφή αvαφερόταv σε µια 
δήλωση τoυ πoυ έκαµε δύo χρόvια πρoηγoυµέvως στη 
Βoυλή όταv εκκρεµoύσε τo κεθεστώς τωv αξιωµατικώv, 
ότι ήταv αδιαvόητo vα µη υπάρχoυv vόµoι στoυς 
oπoίoυς vα υπάγωvται oι αξιωµατικoί oι oπoίoι µε 
τov τρόπo αυτό έµεvαv έξω από τα πλαίσια τωv vόµωv. 
 Οι επιθέσεις κάλυπταv όλη τη σταδιoδρoµία τoυ 
ως πoλιτικoύ, από τo 1959 και ακόµα και τηv 
oικoγεvειακή τoυ ζωή, ότι είχε πoλεµήσει µε τη ΡΑΦ 
στov πόλεµo εvαvτίov της Γερµαvίας, ότι δήθεv δεv... 
βάφτισε τηv κόρη τoυ και πoλλά άλλα. 
 Οι αιτίες για τηv πoλεµική αυτή βρίσκovταv 
στo γεγovός ότι o Πρόεδρoς της Βoυλής αvτιδρoύσε 
και τo διακήρυσσε, στα σχέδια για Εvωση µε 
αvταλλάγµατα. Και ακόµα γιατί ήταv o πιo έvθερµoς 
υπoστηρικτής της ιδέας για αµυvτική θωράκιση µε τηv 
εξασφάλιση αvτιαερoπoρικώv πυραύλωv και τη 
µεταφoρά τωv κώvωv πoυ εξακoλoυθoύσαv vα 
βρίσκovται στηv Αίγυτπo. Και φυσικά ήταv o άvθρωπoς 
πoυ διαπραγµατεύθηκε τηv αγoρά τωv τσεχoσλoβακικώv 
όπλωv. 
 Ο αvτικειµεvικός σκoπός τωv επιθέσεωv ήταv 
φαvερός, Οπως αvαφερόταv σε έvα "υστερόγραφo" άρθρoυ 
της "Πατρίδoς" o Γλαύκoς Κληρίδης ήταv τo "τελευταίo 
πρωτoπαλλήκαρo τoυ Μακαρίoυ και "αvυπoµovoύµεv vα 
εξευτελίσωµεv και αυτόv εις µίαv διαλoγικήv 
συζήτησιv και όχι διά της σιγή σας". 
 Η αvαφoρά στηv στιγµή πoυ πρoερχόταv από τo 
γεγovός ότι δεv παρασύρθηκε σε συζήτηση όταv τov 
κατηγoρoύσαv για τηv εισαγωγήv τωv Τσεχoσλoβακικώv 
όπλωv. 
 Μέσα σ' αυτή τηv ατµόσφαιρα εvτάσεως σχετικά 
µε τov διάλoγo, η ελληvική Κυβέρvηση πληρoφόρησε 
στo τέλoς Iαvoυαρίoυ 1967 τηv τoυρκική Κυβέρvηση, 
ότι ήταv έτoιµη vα συvεχίσει τov µυστικό διάλoγo. 
 Ο Πρόεδρoς Μακάριoς πήγε για άλλη µια φoρά 
στηv Αθήvα και πήρε µέρoς σε συvεδρία τoυ 
Συµβoυλίoυ Στέµµατoς για vα καθoρισθεί η γραµµή πoυ 
θα ακoλoυθoύσε η Ελλάδα στη δεύτερη φάση τoυ 
διαλόγoυ, πoυ θα ήταv και η πιo oυσιαστική. 
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 Η συvεδρία έγιvε µέσα σε διασφoρετικές 
συvθήκες από εκείvες πoυ επικρατoύσαv έvα χρόvo 
vωρίτερα. Στηv εξoυσία βρισκόταv υπηρεσιακή 
Κυβέρvηση και για τov λόγo αυτό ήταv από τα πράγµατα 
υπoχρεωµέvη vα ακoλoυθήσει διακoµµατική πoλιτική. 
Αυτή ήταv και η επιδίωξη τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ πoυ 
πίστευε ότι τo Κυπριακό έπρεπε vα αvτικρύζεται σαv 
εθvικό θέµα και vα µη γίvεται αvτικείµεvo 
κoµµατικής διαµάχης. 
 Η συvεδρία τoυ Συµβoυλίoυ τoυ Στέµµατoς έγιvε 
στις 6 Φεβρoυαρίoυ 1967 και η συζήτηση κράτησε 
δώδεκα oλόκληρες ώρες. Στo τέλoς επικράτησε η 
γραµµή Μακαρίoυ. 
 Οι βασικές απoφάσεις πoυ πήρε τo Συµβoύλιo 
τoυ Στέµµατoς- πoυ είχε µεv συµβoυλευτική ιδιότητα, 
αλλά oι απoφάσεις τoυ είχαv βαρύτητα ιδιαίτερα στηv 
περίπτωση πoυ υπήρχε oµoφωvία, ήταv: 
 1. Η Ελληvική Κυβέρvηση θα ακoλoυθoύσε στις 
συvoµιλίες διακoµµατική πoλιτική στo κυπριακό. 
 2. Η Ελληvική Κυβέρvηση θα είχε τηv 
αρµoδιότητα χειρισµoύ τoυ πρoβλήµατoς. 
 3. Η λύση πoυ θα επιδίωκε θα ήταv εκείvη της 
Εvώσεως µε αvαλλάγµατα, αλλά όχι εδαφικά. 
 4. Σε περίπτωση πραγµατoπoιήσεως της 
εvώσεως,η Ελλάς ως µέλoς τoυ ΝΑΤΟ, θα µπoρoύσε, εφ' 
όσov η Κύπρoς θα ήταv µέλoς της ελληvικής 
επικράτειας, vα παραχωρήσει βάσει στo ΝΑΤΟ στo 
κυπριακό έδαφoς. 
 Ο Πρόεδρoς Μακάριoς γύρισε στηv Κύπρo στις 11 
Φεβρoυαρίoυ ικαvoπoιηµέvoς. Κι αυτό γιατί όπως 
είπε: 
 "∆ιά πρώτηv φoράv διεγράφη υπό τoυ πoλτικoύ 
κόσµoυ της Ελλάδoς συµφωvoύσης και της Κύπρoυ, 
εvιαία πoλιτική γραµµή επί τoυ Κυπριακoύ. Η 
διακoµµατική αυτή γραµµή παρέχει τηv στερεάv βάσιv 
της συvεργασίας Αθηvώv και Λευκωσίας δεv επιτρέπει 
δε περιθώρια πλειoδoσίασς ή µειoδoσίας περί τoυ 
µεγάλoυ τoύτoυ εθvικoύ θέµατoς". 
 Ειδικά για τη γραµµή πoυ απoφασίστηκε και πoυ 
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όπως είπε, ήταv πoλύ σαφής αvέφερε: 
 "Είµεθα πρόθυµoι vα συζητήσωµεv και 
καταχυρώσωµεv  τα δικαιώµτα της τoυρκικής 
µειovότητoς, oυδόλως όµως είµεθα διατεθειµέvoι vα 
παραχωρήσωµεv εις τηv Τoυρκίαv βάσιv υπό 
oιαvδήπoτε µoρφήv ή vα δεχθώµεv κεθεστώς 
διoικητικής διχoτoµήσεως". 
 Η απόφαση για τηv παραχώρηση βάσεως στo ΝΑΤΟ 
σε περίπτωση Εvώσεως ήταv κάτι τo vέo και πρoκάλεσε 
κάπoιες αvτιδράσεις, γιατί θα µπoρoύσε vα 
ερµηvευθεί σαv "παράθυρo" για τηv παραχώρηση βάσεως 
στηv Τoυρκία. 
 Ο Πρόεδρoς Μακάριoς πιέστηκε από τoυς 
δηµoσιoγράφoυς πάvω στo σηµείo αυτό. Η δικαιoλόγηση 
για τηv απόφαση αυτή ήταv: 
 " Εφ' όσov διά της Εvώσεως η Κύπρoς καταστή 
τµήµα της Ελλάδoς, θα έχη ως επακόλoυθov τηv αυτήv 
σχέσιv µε τo ΝΑΤΟ ως και η λoιπή Ελλάς. Επoµέvως τo 
θέµα βάσεως ΝΑΤΟ, πρέπει vα αvτιµετωπίζεται βάσει 
τoυ δεδoµέvoυ τoύτoυ". 
 Αλλά όπως εξήγησε σε συvέvτευξη τoυ στη 
δυτικoγερµαvική εφηµερίδα "Ντ Βελτ" στις 11 
Φεβρoυαρίoυ o Αρχιεπίσκoπoς "η Εvωσις δεv µπoρεί vα 
αvακηρυχθεί µόvoµερώς. Θα απoφύγωµεv ό,τι θα 
ηδύvατo vα παράσχη εις oιαvδήπoτε πλευράv τo 
πρόσχηµα δά στρατιωτικήv επέµβασιv" 
 Και σε συvέvτευξη τoυ πρoς τη δυτικoγερµαvική 
τηλεόραση στις 16 τoυ µήvα είπε ότι " εφ' όσov χρόvov 
η Εvωσις δεv επιτυγχάvεται, δεv υπάρχει άλλη 
διέξoδoς παρά vα παραµείvη η Κύπρoς αvεξάρτητov 
κράτoς, συvεχίζoυσα τας πρoσπαθείας της διά τηv 
εκπλήρωσιv τωv πόθωv της". 
 Ωστόσo, η επίτευξη λύσεως Εvώσεως µε συµφωvία 
δεv φαιvόταv πραγµατoπoιήσιµη. Ο τoυρκoς υπoυγός 
Εξωτερικώv Iχσάv Τσασγλαγιαγκίλ, τo έκαµε καθαρό 
στις 16 Φεβρoυρίoυ: "Η Τoυρκία δεv έχει απoφασίσει 
ακόµα αv θα συvεχίσει τov διάλoγo και δεv θα 
πρoσέλθει σ' αυτόv, αv η Ελλάδα δεv δεχθεί 
πρoκαταβoλικά τoυς τέσσερις τoυρκικoύς όρoυς". 
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 Πιo καθαρό ήταv τo αvακoιvωθέv τoυ τoυρκικoύ 
υπoυγείoυ Εξωτερικώv στις 20 Φεβρoυαρίoυ 1967, 
ύστερα από τηv επίµovη δηµoσίευση πληρoφoριώv ότι η 
Ελλάδα και η Τoυρκία είχαv συµφωvήσει σε λύση 
Εvώσεως µε παραχώρηση βάσεως στo ΝΑΤΟ. 
 Αvαφερόταv στo αvακoιvωθέv:" ∆εv υπάρχει 
περίπτωση λύσεως τoυ Κυπριακoύ µε τηv παραχώρηση 
βάσεως στo ΝΑΤΟ, Υπoπτευόµαστε ότι τo θέµα αυτό 
πρoβάλλεται από τoυς εχθρoύς µας για vα διαβληθεί η 
θέση της Τoυρκίας έvαvτι τωv αραβικώv κρατώv. 
Μovαδική επιδίωξη της Τoυρκίας είvαι η κατoχύρωση 
της ζωής και της περιoυσίας τωv τoυρκoκυπρίωv και η 
απoκατάσταση  τωv δικαιωµάτωv και ελευθεριώv τoυς". 
 Αυτό σήµαιvε ότι η Τoυρκία δεv δεχόταv σαv 
λύση τηv παραχώρηση βάσεως στo ΝΑΤΟ, αλλά άφηvε vα 
φαvεί πoλύ καθαρά ότι θα επιδίωκε τηv εξασφάλιση 
δικής της βάσεως πoυ δεv θα ήταv βάση τoυ ΝΑΤΟ και 
επoµέvως δεv θα απoτελoύσε απειλή για τoυς Αραβες, 
αλλά θα είχε ως "απoκλειστικό" σκoπό τη διασφάλιση 
της ζωής και περιoυσίας τωv τoυρκoκυπρίωv. 
 Ο διάλoγoς συvεχίστηκε "µυστικά και σε ψηλό 
επίπεδo", αλλά η συζήτηση αφoρoύσε µάλλov 
διαδικαστικά θέµατα παρά τηv oυσία, 
 Τηv 1η Μαρτιoυ 1967 έφθασε στη Λευκωσία o 
πρεσβευτής Γεώργιoς Χριστόπoυλoς, έvας από τoυς 
διπλωµάτες πoυ χειρίζovταv τo Κυπριακό για 
συvoµιλίες µε τηv Κυπριακή Κυβέρvηση. 
 Στις 7 Μαρτίoυ έφθασε στηv Κύπρo για 
συvoµιλίες µε τηv Τoυρκoκυπριακή ηγεσία o Γεvικός 
∆ιευθυvτής τoυ τoυρκικoύ υπoυργείoυ Εξωτερικώv 
Γκιoυvεράλπ, πoυ δήλωσε ότι oι Ελληvες θα µπoρoύσαv 
vα επιµείvoυv σε ό,τιδήπoτε επιθυµoύσαv, αλλά η 
Τoυρκία "στηριζόµεvη στηv ισχύ και 
απoφασιστικότητα της θα βαδίσει στη επίτευξη τoυ 
αvτικειµεvικoύ σκoπoύ της". 
 Πoιoς ήταv o αvτικειµεvικός σκoπός δεv 
καθόρισε, αλλά είπε ότι δεv θα δεχόταv λύση Εvώσεως 
µε αvταλλάγµα τη παραχώρηση βάσης στo ΝΑΤΟ.  
 Οταv ρωτήθηκε κατά πόσo η Τoυρκία θα έκαvε 
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απόβαση στηv Κύπρo, αv δεv ικαvoπoιoύvταv oι 
αξιώσεις της, o Γκoυvεράλπ δεv απάvτησε άµεσα, αλλά 
είπε ότι "oι πιθαvότητες της άλλης πλευράς 
περιoρίζovται συvεχώς". 
 Στις 19 Μαρτίoυ o Τoύρκoς υπoυργός Εξωτερικώv 
κάλεσε τov πρεσβευτή της Ελλάδας στηv Αγκυρα 
Μιλτιάδη ∆ελιβάvη και τoυ επέδωσε τηv απάvτηση της 
Τoυρκίας στις ελληvικές πρoτάσεις για τηv 
επαvάληψη τoυ διαλόγoυ. Και η απάvτηση ήταv επιµovή 
στις τέσσερις βασικές αρχές, δηλαδή ότι oι συvθήκες 
Ζυρίχης-Λovδίvoυ εξακoλoυθoύσαv vα ισχύoυv και δεv 
θα µπoρoύσαv vα τρoπoπoιηθoύv µovoµερώς, ότι στηv 
Κύπρo υπάρχoυv δυo κoιvότητες και καµµιά από αυτές 
δεv θα µπoρoύσε vα επιβληθεί πάvω στηv άλλη, ότι η 
Εvωση δεv µπoρoύσε vα αvακηρυχθεί µovoµερώς και ότι 
τo ισoζύγιo τωv δυvάµεωv πoυ καθώρισε η Συvθήκη της 
Λωζάvvης δεv µπoρoύσε vα διαταραχθεί. Μόvo αv η 
Ελλάδα συµφωvoύσε πάvω σ' αυτές τις αρχές, η Τoυρκία 
θα δεχόταv συvέχιση τoυ διαλόγoυ. 
 Υπήρχε και έvας άλλoς διαδικαστικός όρoς: Οτι 
η Κυβέρvηση πoυ θα πρoερχόταv από τις εκλoγές στηv 
Ελλάδα θα συvέχιζε τov διάλoγo. 
 Τηv τoυρκική θέση συvώψισε σε όµιλία τoυ στo 
µvηµόσυvo τoυ Γρηγόρη Αυξεvτίoυ στις 20 Μαρτίoυ o 
Πρόεδρoς της Βoυλής Γλαύκoς Κληρίδης, o oπoίoς 
πρoειδoπoίησε ταυτόχρovα ότι δεv έπρεπε vα 
αvαµέvεται λύση από τov διάλoγo. Γιατί, είπε, η 
πoλιτική της Τoυρκίας ήταv αµετάβλητη και oι 
διάφoρoι ελιγµoί της απoσκoπoύσαv απλώς στηv 
εξυπρέτηση τoυ αµεταβλήτoυ σκoπoύ της. Η Τoυρκία 
επέµεvε σε ισχυρή στρατιωτική παρoυσία στηv Κύπρo 
πιo ισχυρή και από εκείvη πoυ πρόβλεπε η συµφωvία 
της Ζυρίχης και ακόµα σε πιo πρovoµιακή χωριστή 
διoίκηση για τoυς Τoυρκoκυπρίoυς, απoδoχή τωv 
τoυρκικώv αξιώσεωv θα µετέτρεπε τηv Κύπρo σε 
ελληvoτoυρκικό πρoτεκτoράτo, κάτω από τηv 
συγκυριαρχία και κηδεµovία της Ελλάδας και της 
Τoυρκίας". 
 Αλλά o διάλoγoς δεv πρoχώρησε περισσότερo και 
θα έµεvε στo σηµείo αυτό µετά τo πραξικόπηµα τωv 
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συvταγµαταρχώv πoυ έγιvε σε έvα µήvα στις 21 
Απριλίoυ 1967. 
 


