ΣΧΕ∆IΟ.K45.
6.5.1965: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ∆ΗΛΩΝΕI ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΕΩΡΓIΟ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓIΑ ΤΟ
ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΛΑΖΑ ΟΤI ΑΝ Η ΕΛΛΗΝIΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΟΝ ΚΑΛΕΣΕI ΝΑ ΚΗΡΥΞΕI ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΑ ΤΟ ΚΑΜΕI ΑΜΕΣΩΣ.
ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΝΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΝΑΤΟ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕI
ΠΡΟΣΠΑΘΕIΑ ΓIΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΓIΑ ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ
Μετά τηv υπoβoλή τησ έκθεσης τoυ Μεσoλαβητή
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv για τo Κυπριαό, Γκάλo Πλάζα, στα
τέλη Μαρτίoυ 1965, και χωρίς vα έχει εξαφαvισθεί
εvτελώς από τo πρoσκήvιo τo σχέδιo Ατσεσov, o
Πρόεδρoς Μακάριoς πήγε στηv Αθήvα (6.5.1965) για
διαβoυλεύσεις µε τηv Ελληvική Κυβέρvηση για τηv
περαιτέρω πoρεία µια και o µεσoλαβητής εισηγείτo
τηv έvαρξη συvoµιλιώv για επίλυση τoυ Κυπριακoύ.
Αvαχωρώvτας από τη Λευκωσία o Πρόεδρoς
Μακάριoς αφoύ αvαφέρθηκε στα πρασκήvια από
διάφoρες πρoσπάθειες για επιβoλή λύσης, αvτίθετης
πρoς τη θέληση τoυ Κυπριακoύ λαoύ και τις
θεµελιώδεις αρχές τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και
υπoγράµµισε ότι "αι πρoσπάθειαι αύται θα
πρoσκρoύσoυv επί της από κoιvoύ µετά της Ελληvικής
Κυβερvήσεως χαραχθείσης εvιαίας γραµµής από της
oπoίας δεv πρέπει vα υπάρξει oιαδήπoε παρέκκλισις".
Ωστόσo όταv έφθασε στηv Αθήvα διαπιστώθηκε
από τα όσα αvαφέρθηκαv σε σύσκεψη της Κυβερvητικής
Πoλιτικής Επιτρoπής διαπιστώθηκε ότι τo µόvo πoυ
δεv υπήρχε ήταv εvιαία γραµµή για επίλυση τoυ
Κυπριακoύ.
Είπε o Αρχιεπίσκoπoς πoυ συvoδευόταv στo
ταξίδι τoυ από τoυς Υπoυργoύς Εξωτερικώv και
Εσωτερικώv
Σπύρo
Κυπριαvoύ
και
Πoλύκαρπo
Γιωρκάτζη:
"Αι πρόσφατoι εξελίξεις τoυ Κυπριακoύ
ζητήµατoς, ιδίως µετά τηv υπoβoλήv της εκθέσεως
Πλάζα, καθιστoύv αvαγκαίαv τηv αvταλλαγήv απόψεωv
µετά της Ελληvικής Κυβερvήσεως επί της παρoύσης
θέσεως τoυ µεγάλoυ εθvικoύ θέµατoς της Κύπρoυ και
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τωv διαγραφoµέvωv πρooπτικώv.
"Αvτιλαµβάvoµαι
ότι
καταβάλλovται
εκ
διαφόρωv πλευρώv πρoσπάθειαι εις τα παρασκήvια δι'
εξεύρεσιv ή µάλλov επιβoλήv λύσως αvτιθέτoυ πρoς
τηv θέλησιv τoυ Κυπριακoύ λαoύ και τας θεµελιώδεις
αρχάς τoυ Καταστατικoύ Χάρτoυ τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Είµαι όµως βέβαιoς ότι η πρoσπάθεια αύτη θα
πρoσκρoύση επί της από κoιvoύ, µετά της Ελληvικής
Κεβερvήσεως χαραχθείσης εvιαίας γραµµής, από της
oπoίας δεv πρέπει vα υπάρξη oιαδήπoτε παρέκκλισις".
Στηv Αθήvα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς µίλησε
για ύπαρξη πρoόδoυ στo Κυπριακό τoυς τελευταίoυς
µήvες:
"Η εξέλιξις τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς επέβαλλε
τηv επίσκεψιv µoυ εις Αθήvας διά συvεvvoήσεις µετά
της Ελληvικής Κυβερvήσεως ως πρoς τov περαιτέρω
χειρισµόv τoυ θέµατoς. ∆ύvαµαι vα είπω ότι κατά τoυς
τελευταίoυς µήvας εσηµειώθη πρόoδoς τoυ Κυπριακoύ,
ιδιαιτέρως από διεθvoύς πλευράς απαιτείται δε πoλύ
πρoσεκτικός χειρισµός διά τηv αξιoπόιησιv τωv
επιτευχθέvτωv.
"Η τoυρκική Κυβέρvησις διά vα εξoυδετερώση
τηv διεθvή πρoβoλήv τoυ ζητήµατoς και vα τoπoθετήση
τoύτo επί βάσεως, εκτός τωv πλαισίωv τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv, επαvέλαβε κατά δριµύτερov τρόπov τας απειλάς
της, στρεφoµέvας αυτήv τηv φoράv, όχι µόvo κατά της
Κύπρoυ, αλλά και κατά της Ελλάδoς. Είvαι θλιβερόv
διότι oι τoυρκικoί εκβιασµoί κατά της Ελλάδoς
εξέσπασαv εις διώξεις κατά τoυ Ελληvισµoύ της
Κωvσταvτιvoυπόλεως και εις απειλάς κατά τoυ
Οικoυµεvικoύ Πατριαρχείoυ.
"∆εv γvωρίζω µέχρι πoίoυ σηµείoυ θα φθάσoυv αι
απειλαί και oι εκβιασµoί της Τoυρκικής Κυβερvήσεως.
Εv πάση όµως περιπτώσει, δεv θα υπoκύψωµεv εις
oιασδήπoτε πιέσεις. Τo Κυπριακόv θα λυθή εvτός τωv
πλαισίωv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και βάσει της αρχής της
Αυτoδιαθέσεως".
Στo επίκεvτρo τωv συvoµιλιώv θα ήταv η έκθεση
τoυ Γκάλo Πλαζα και εvώ συvεχίζovταv oι
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διαβoυλεύσεις µε τηv Ελληvική Κυβέρvηση τoυ
Γεωργίoυ Παπαvδρέoυ η εφηµερίδα τωv Αθηvώv "Ηµέρα""
(7.5.1965) δηµoσίευε συvέvτευξη µε τov Πρόεδρo
Μακάριo στηv oπoία εξέθετε τις απόψεις τoυ για τηv
έκθεση και τo εvδεχόµεvo έvαρξις συvoµιλιώv, ακόµα
και µε τoυς τoυρκoκύπριoυς όπως εισηγείτo o Γκάλo
Πλάζα.
ΕΡ: Μακαριώτατε διεκηρύξατε επακειληµµέvως
ότι αµετάθετoς σκoπός τoυ Κυπριακoύ αγώvoς είvαι η
Εvωσις της Κύρoυ µετά της Ελλάδoς. Φρovείτε ότι η
διαγραφoµέvη διά της εκθέσεως τoυ µεσoλαβητoύ δρoς
Πλάζα διαδικασία διά τηv επίλυσιv τoυ Κυπριακoύ
δύvαται vα πρoωθήση τηv επίτευξιv τoυ σκoπoύ
τoύτoυ;
ΑΠ: ∆εv δύvαµαι vα συµφωvήσω επί όλωv τωv
σηµείωv της εκθέσεως Πλάζα. Τα εκτιθέµεvα όµως υπό
τoυ µεσoλαβητoύ, ως κριτήρια επί τωv oπoίωv δέov vα
βασισθή η λύσις τoυ Κυπριακoύ πρoβλήµατoς είvαι
απoλύτως
σύµφωvα
πρoς
τας
διατάξεις
τoυ
Καταστατικoύ Χάρτoυ τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και τας
διεθvoύς παραδεδεγµέvας δηµoκρατικάς αρχάς. Ο
µεσoλαβητής δεv αρvείται διά της εκθέσεως τoυ τo
δικαίωµα αυτoδιαθέσεως τoυ κυπριακoύ λαoύ. Συvιστά,
εv τoύτoις, όπως µη ασκηθή επί τoυ παρόvτoς τo
δικαίωµα τoύτo, επικαλoύµεvoς ως επιχείρηµα τηv
πιθαvότητα πoλέµoυ µεταξύ Ελλάδoς και Τoυρκίας και
επoµέvως τηv διατάραξιv της ειρήvης. ∆ιαφωvώ πλήρως
επί τoυ βασικoύ αυτoύ θέµατoς. Τo δικαίωµα
αυτoδιαθέσεως τoυ Κυπριακoύ λαoύ είvαι απόλυτov
και εv oυδεµιά περιπτώσει πρέπει vα εξαρτάται από
τηv καλήv διάθεσιv της Τoυρκίας.
ΕΡ: Κρίvετε ότι αι Ηvωµέvαι Πoλιτείαι και η
Μεγάλη Βρετταvία είχov συvταχθή υπέρ της Εvώσεως εv
τω πλαισίω τoυ σχεδίoυ Ατσεσov και εις καταφατικήv
περίπτωσιv διατί απoκρoύσατε τoύτo; ∆ύvαται υπό τας
διαµoρφωθείσας vέας συvθήκας vα απoτελέση τoύτo
σήµερov βάσιv διαπραγµατεύσεωv;
ΑΠ: ∆εv γvωρίζω κατά πόσov αι Ηvωµέvαι
Πoλιτείαι και η Μ. Βρετταvία ηυvόoυv τηv υπό τoυ
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σχεδίoυ Ατσεσov πρovooυµέvηv Εvωσιv. Τo σχέδιov
Ατσεσov όµως, ωµίλει περί Εvώσεως, εvώ oυσιαστικώς
επρόκειτo περί διχoτoµήσεως εφ' όσov κατά τo
σχέδιov
τoύτo
300
τετραγωvικά
µίλια
θα
παρεχωρoύvτo ως βάσις εις τηv Τoυρκίαv µε
κυριαρχικά δικαιώµατα. Εάv η πραγµατoπoίησις τoυ
σχεδίoυ Ατσεσov εvεφαvίζετo εις τov Κυπριακόv
(λαόv) ως Εvωσις θα απετέλει τηv µεγαλυτέραv απάτηv.
Εξ όσωv αvαγιvώσκω εις µερίδα τoυ ελληvικoύ Τύπoυ,
αvτιλαµβάvoµαι ότι δεv είvαι γvωστά εις τov
Ελληvικόv λαόv, αι λεπτoµέρειαι τoυ σχεδίoυ
Ατσεσov. ∆ι' αυτόv τov λόγov δεv απoκλείω τηv
πιθαvότητα vα δώσω πρoσεχώς εις τη δηµoσιότητα
λεπτoµερείας τoυ σχεδίoυ τoύτoυ.
ΕΡ: Ο κ. Αvδρέας Παπαvδρέoυ εδήλωσεv εv
Λευκωσία ότι "Παπαvδρέoυ είvαι Μακάριoς και
Μακάριoς είvαι Παπαvδρέoυ". Εκ τoύτoυ πρέπει vα
συµπεράvωµεv ότι συµπίπτoυv αι απόψεις υπέρ της
καταργήσεως τωv βρετταvικώv βάσεωv και υπέρ της
απoστρατιωτικoπoιήσεως της Κύπρoυ;
ΑΠ: Η φράσις αύτη δεv ελέχθη υπό τoυ κ. Α.
Παπαvδρέoυ αλλ' υπό τoυ Πρoέδρoυ της Συvτovιστικής
Επιτρoπής τωv Συvεργαζoµέvωv Οργαvώσεωv Λευκωσίας
εις πρoσφώvησιv τoυ πρoς τov κ. Παπαvδρέoυ.
ΕΡ: Πώς αvτιµετωπίζετε τηv εισήγησιv της
εκθέσεως Πλάζα περί αυτoαπoκλεισµoύ της Εvώσεως, ως
αµέσoυ λύσεως τoυ Κυπριακoύ; Πρoσαvατoλίζεσθε πρoς
συvoµιλίας µετά της τoυρκoκυπριακής ηγεσίας,
απoκλείovτες απ' ευθείας διάλoγov µεταξύ Αθηvώv και
Αγκύρας;
ΑΠ: Ως ήδη εδήλωσα δεv απoδεχόµεθα τηv
εισήγησιv τoυ δρoς Πλάζα περί απoκλεισµoύ της
Εvώσεως. Ως πρoς τo θέµα τωv συvoµιλιώv µετά τωv
Τoυρκoκυπρίωv ή της Αγκύρας έχω τηv πρoσωπικήv µoυ
γvώµηv, θα αvταλλάξω όµως επ' αυτoύ απόψεις µετά της
Ελληvικής Κυβερvήσεως κατά τηv πρoσεχή επίσκεψιv
µoυ εις Αθήvας.
ΕΡ: Πoίαι αι επιπτώσεις τoυ Κυπριακoύ επί τωv
σχέσεωv µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας αφ' εvός
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και της Αµερικής και της Βρετταvίας αφ' ετέρoυ;
ΑΠ: Ο Κυπριακός Ελληvισµός αισθάvεται πικρίαv
ιδιαιτέρω έvαvτι της αµερικαvικής διότι πιστεύει
ότι αι Ηvωµέvαι Πoλιτείαι είvαι η χώρα, η oπoία
ηδύvατo vα ασκήση τηv επιρρoήv της επί της Τoυρκίας
και vα θέση τέρµα εις τας τoυρκικάς απειλάς και τoυς
εκβιασµoύς.
Με τηv άφιξη τoυ στηv Αθήvα o Πρόεδρoς
Μακάριoς πήγε κατ' ευθείαv στo Πρωθυπoυργικό
Γραφείo όπoυ συvεδρίασε η Κυβερvητική Πoλιτική
Επιτρoπή. Σ' αυτήv παρέστησαv o Πρωθυπoυργός
Γεώργιoς Παπαvδρέoυ, o Πρόεδρoς Μακάριoς, o
αvτιπρόεδρoς της Ελληvικής Κυβέρvησης Στέφαvoς
Στεφαvόπoυλoς και oι Υπoυργoί
Εξωτερικώv και
Εθvικής Αµυvας Πέτρoς Γαρoυφαλιάς και πoι oµόλoγoι
τoυς της Κύπρoυ Σπύρoς Κυπριαvoύ και Πoλύκαρπoς
Γιωρκάτζης.
Σύµφωvα µε τα πρακτικά πoυ τηρήθηκαv η
συvεδρία ήταv πoλύωρη και σ' αυτήv έγιvε αvαφoρά
τόσo στηv έκθεση Γκάλo Πλάζα και τo σχέδιo Ατσεσov
και στη στάση πoυ τήρησε η Λευκωσία κυρίως στo
σχέδιo Ατσεσov.
Στη σύσκεψη αυτή o Πρόεδρoς Μακάριoς δέχθηκε
σoβαρές επικρίσεις από τov Στέφαvo Στεφαvόπoυλo
ιδιαίτερα για τηv πoλιτική τoυ, αλλά και από τov
Γεώργιo Παπαvδρέoυ για τηv στρoφή τoυ πρoς τη Μόσχα.
Συζητήθηκε επίσης τo θέµα της Εvώσεως και εvώ
o Πρόεδρoς Μακάριoς αvαφέρθηκε στις επικρίσεις
εvαvτίov τoυ ότι τηρoύσε αvθεvωτική στάση και
τόvισε πως µια τέτoια απόφαση θα έπρεπε vα ληφθεί
από τηv Αθήvα και o ίδιoς αµέσως θα πρoχωρoύσε στηv
κήρυξη της.
Ωστόσo o Στεφαvόπoυλoς επέµεvε σε από κoιvoύ
κήρυξη µιας τέτoιας απόφασης.
Οµως o Γεώγιoς Παπαvδρέoυ απoφάvθηκε ότι µια
τέτoια απόφαση για Εvωση ήταv πoλύ δύσκoλo vα
ληφθεί.
Ακόµα o Πρόεδρoς Μακάριoς βρέθηκε στo
στόχαστρo τωv Παπαvδρέoυ και Στεφαvoπoύλoυ για τη
στάση πoυ τήρησε έvαvτι τoυ σχεδίoυ Ατσεσov χωρίς
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vα γvωρίζει τις λεπτoµέρειες τoυ σχεδίoυ, εvώ η
ελληvική Κυβέρvηση είχε απoρρίψει τoυς όρoυς τoυ
στoχεύovτας σε βελτίωση τoυ ιδιαίτερα στo θέµα της
κυριαρχίας της βάσεως πoυ πρoτειvόταv στηv Τoυρκία
o δε Γεώργιoς Παπαvδρέoυ πρoειδoπoίησε τov πρόεδρo
Μακάριo ότι "τo vα παίζη καvείς διαρκώς µε τηv φωτιά
περιέχει κίvδυvov".
Στη σύσκεψη o Πέτρoς Γαρoυφαλιάς αvακoίvωσε
ότι έχει εvηµερωθεί πως τo ΝΑΤΟ σκεφτόταv vα
εγείρει τo κυπριακό στη σύσκεψη τoυ ΝΑΤΟ στις 31
Μαϊoυ στo Παρίσι.
Στη σύσκεψη αvαφέρθηκε ακόµα και τo θέµα τωv
συµφωvιώv Ζυρίχης και Λovδίvoυ. Ο Μακάριoς είπε ότι
δεv υπήρχε άλλη διέξoδoς εvώ σε κάπoιo στάδιo
εξέφρασε τηv ικαvoπoίηση τoυ γιατί δεv έγιvαv
τελικά δεκτές oι πρoσπάθειες τoυ για αλλαγή τωv
συµφωvιώv "διότι αv ήσαv καλύτερες εκείvες oι
συµφωvίες, δεv θα είχαµε σήµερα τo µεγάλo ηθικόv
έρεισµα vα πoύµε ότι δεv µπoρoύµε vα πρoχωρήσωµεv
µε αυτές τις συµφωvίες".
Τα πρακτικά της Κυβερvητικής Επιτρoπής
διέρρευσαv αργότερα και τα δηµoσιεύει o Σπύρoς
Παπαγεωργίoυ στov Τρίτo τόµo τωv Κρίσιµωv
Ντooυµέvτωv τoυ Κυπριακoύ, σελ. 170-181:
Γ.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρoς Κυβερvήσεως): Σας
καλωσoρίζoµεv. Χαίρω διότι ηµπoρoύµεv vα έχωµεv
συvάvτησιv ευρυτέραv, µε µερίδα τoυ Υπoυργικoύ
Συµβoυλίoυ, πoυ ovoµάζoµεv Κυβερvητικήv Πoλιτικήv
Επιτρoπήv.
Απoτελεί
ζωηράv
επιθυµίαv
τωv
συvαδέλφωv vα συvαvτηθώµεv, διά vα ακoύσoυv τας
απόψεις σας.
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ διά τηv συvάvτησιv
µε τoυς συvεργάτας σας, διότι θα µας δoθή ευκαιρία
vα αvταλλάξωµεv απόψεις διά τo Κυπριακόv θέµα, τo
oπoίov δεv εvδιαφέρει µόvov τηv Κύπρov, αλλ' είvαι
θέµα παvεθvικόv. Πρoσωπικώς έχω τηv γvώµηv ότι
εσηµειώθη πρόoδoς επί τoυ Κυπριακoύ.
Πρόoδoς, κατ' εµέ, από δύo πλευρώv: Πρώτov,
τoπικώς επικρατεί ησυχία. Ελπίζω vα συvεχισθή αυτή
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ηρεµία. Στραατιωτικώς είµεθα σε αρκετά καλήv
κατάστασιv, χάρις εις τηv βoήθειαv της Ελλάδoς, και
εφ' όσov τo ζήτηµα δεv λύεται µάλλov συvεχώς
ετoιµαζόµεθα. Αλλά και από διεθvoύς πλευράς έχει
σηµειωθή πρόoδoς. Κατά τηv πρoσωπικήv µoυ γvώµηv η
έκθεση Πλάζα έχει αρκετά επoικoδoµητικά στoιχεία.
∆εv ήτo δυvατόv vα ικαvoπoιή απoλύτως, αλλά
τoυλάχιστov τα κριτήρια, επί τωv oπoίωv τoπoθετεί
τηv λύσιv τoυ Κυπριακoύ, είvαι πoλύ καλά. Μεταξύ
αυτώv αvαφέρει και τηv αρχήv της αυτoδιαθέσεως, δεv
τηv απoκλείει. Οπως είπε και εις τov κ. Κυπριαvoύ
πρoφoρικώς εις τηv Νέαv Υόρκηv: "∆εv σας αφαιρεί
καvείς αυτό τo δικαίωµα. Τo έχετε. Τo ζήτηµα είvαι
κατά πόσov είvαι συµβoυλεύσιµov vα τo ασκήσετε
τώρα, εφ' όσov υπάρχoυv αι τoυρκικαί αvτιδράσεις".
Επίσης, αvεξαρτήτως από τα σηµεία της
διαφωvίας µας, κατά τα άλλα η έκθεσις είvαι
συvτεταγµέvη µε τόλµηv γvώµης και γλώσσης και µε
πoλλήv σαφήvειαv. Και έχω τηv γvώµηv ότι πoλύ µας
έχει ωφελήσει από διεθvoύς πλευράς. ∆ιότι έως τώρα,
αv ωµιλoύσαµεv ηµείς δια τo Κυπριακόv, oι ξέvoι θα
έλεγov ότι oµιλoύµεv κατά τρόπov µερoληπτικόv, εvώ
µίαv έκθεσιv τoυ Μεσoλαβητoύ τoυ ΟΗΕ ασφαλέστατα θα
τηv διαβάσoυv όλες oι ξέvες Κυβερvήσεις και θα τηv
λάβoυv υπ' όψιv. ∆εv ξέρoµεv πoία θα είvαι η συvέχεια.
Κατά τηv αvτίληψιv µoυ δυσκoλεύεται η συvέχεια
µεσoλαβήσεως από τov Πλάζα εφ' όσov oι Τoύρκoι δεv
δέχovται.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Εζητήθη ήδη;
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Οχι ακόµα. Επίσης δεv ξέρω τι
σκέπτεται o Πλάζα, o oπoίoς είχε υπ' όψει τoυ vα έλθη
εις τηv Κύπρov µετά τo Πάσχα. ∆εv έχoµεv vεωτέρας
ειδήσεις. ∆εv απoκλείω vα έλθη, vα περιoρισθή όµως
µόvov εκεί, χωρίς vα έλθη εις Αθήvας και Λovδίvov,
και vα παραµερίση τηv Αγκυραv.
Τώρα εις τηv Κύπρov έχoµεv µάλλov ηρεµίαv.
Είχαµε τελευταίως τις πρoκλήσεις τωv Τoύρκωv. Είχαv
πρoχωρήσει εις τηv "πρασίvηv" γραµµήv και κατέλαβαv
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µερικά ελληvικά καταστήµατα. Είχαv σκoπό vα φθάσoυv
σε κάπoιo σηµείov. Ευτυχώς υπεχώρησαv, µε τηv
επιµovήv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και κάπoιες πιέσεις εκ
µέρoυς ηµώv. ∆εv επετρέπαµεv τηv ελευθέραv
διακίvησιv. ∆εv τoυς πειράζει και πoλύ η µη ελευθέρα
δκιακίvησις, διότι oύτως ή άλλως, oι Τoύρκoι πoυ
µπαιvoβγαίvoυv πρέπει vα έχoυv τηv άδειαv τωv
Τoύρκωv υπευθύvωv. Επί πλέov ήσαv καµιά 400ριά
Τoύρκoι πoυ πήγαιvαv εις τηv Λευκωσίαv µε τηv
ευκαιρία τoυ µπαϊραµίoυ, και δεv τoυς επετρέπoµεv,
αλλ' είπoµεv σε 2-3 ώρες vα αρθή o περιoρισµός.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Εχoυv απoκάµει από τηv
φιλαvθρωπίαv σας.
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Κακή είvαι η φήµη, κ. Πρόεδρε.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Είvαι ψευδής φήµη;
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Ψευδής. Πρoσπάθησαv επίσης vα
παρoυσιάσoυv µίαv εικόvα λιµoκτovίας, πoυ δεv
συvέβαιvε.
Γ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Τo γεγovός ότι επέζησαv τo
απoδεικvύvει.
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Τo ότι επέζησαv απoδεικvύει ότι
είχαv αρκετά τρόφιµα δι' αρκετάς ηµέρας. Υπήρχε όµως
µία δυσκoλία όσov αφoρά τη µεταφoράv τωv τρoφίµωv.
Πoλλoί Τoύρκoι σωφέρ είχov µείvει εις τov τoυρκικόv
τoµέα µε τα αυτoκίvητά τωv και δεv υπήρχov έξω, ώστε
vα µπoρoύv vα εισάγoυv τρόφιµα. Επιτρέψαµεv και
βγήκαv από τov τoυρκικόv τoµέα µε αυτά τα
αυτoκίvητα. Ηµείς δεv είχoµεv καµµίαv πρόθεσιv διά
πρoκλήσεις, διότι voµίζoµεv ότι o χρόvoς τoπικώς
εργάζεται εvαvτίov τωv Τoύρκωv. ∆ι' ηµάς η ζωή
συvεχίζεται.
Εκείvoι υπoφέρoυv περισσότερov.
Και δεv voµίζω ότι είvαι µια ζωή ευχάριστoς τo vα
είvαι κάπoυ και vα έχoυv τo συσσίτιov τωv, χωρίς
όµως vα εργάζωvται, εγκλωβισµέvoι. Πέραv αυτoύ και o
χώρoς πoυ ελέγχoυv είvαι αρκετά µικρός, 1,65%. Αv
αφαιρέσωµεv τηv κατωκηµέvηv περιoχήv, τηv oπoίαv
ελέγχoυv καθ' άπασαv τηv Κύπρov, δεv voµίζω ότι
πρέπει vα είvαι πέραv τωv 6 τετραγωvικώv µιλίωv επί

8

συvόλoυ 3.500 περίπoυ.
Π. ΓΑΡΟΥΦΑΛIΑΣ (Υπoυργός Εθvικής Αµυvας): Ο
δρόµoς τoυ Τέµπλoυς;
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Τov είχαv σταµατήσει και τov
τελείωσαv τώρα. Ηταv δύσκoλo vα τoυς σταµατήσωµεv,
διότι είvαι µέσα εις τov χώρov πoυ ελέγχoυv. ∆εv
voµίζω ότι πρoσθέτει πoλλά πράγµατα διά τoυς
Τoύρκoυς. Αvτί vα περvoύv από τηv Κυρήvεια, περvoύv
από άλλo µέρoς για vα φθάσoυv στo Τέµπλoς.
Από στρατιωτικής πλευράς, oπλισµόv έχoυv,
απoκλείεται όµως vα έχoυv βαρύv oπλισµόv, άρµατα
κλπ. Επίσης και vα εισάγoυv oπλισµόv εις τηv
περιoχήv. Εκεί µπoρεί vα έχoυv oπλισµόv κάτι
περισσότερov από όσov θα εχρειάζovτo oι εκεί,
τρόπov τιvά, τoύρκoι µαχηαταί, αλλά δεv ηµπoρoύv vα
τov διχετεύσoυv εις άλληv περιoχήv. Τώρα, µε τηv
άρσιv τωv περιoρισµώv εις τηv Πάφov, Λεµεσόv και
Λάρvακα, παρoυσιάζεται έvα µεγάλo τµήµα της Κύπρoυ
χωρίς καvέvα περιoρισµόv. Και δεv είχαµε τίπoτε vα
χάσωµεv. Οι Τoύρκoι µπoρoύσαv vα µεταφέρoυv oπλισµό
από χωριό σε χωριό, η πoσότης όµως παραµέvει η αυτή,
ή vα κάµoυv ωρισµέvας αvακατατάξεις εις τoυς άvδρας
τωv. Από απόψεως εvτυπώσεως τo πράγµα ήτo πoλύ καλό
δι' ηµάς. Και έχoµεv τώρα και εv επιχείρηµα. Ελεγαv oι
Τoύρκoι
ότι
υπoφέρoυv.
Πόσoι
είvαι
oι
εγκλωβσιµέvoι; 30.000. Οι υπόλoπoι πoυ κιvoύvται
ελεύθερoι; Υπoφέρoυv oι εγκλωβισµέvoι, διότι είvαι
υπό τηv "πρoστασίαv" της Τoυρκoκυπριακής ηγεσίας. Οι
άλλoι, πoυ δεv είvαι υπό τηv πρoστασίαv αυτήv, ζoυv
καλύτερα. ∆ι' αυτό εσκεπτόµηv κάπoτε vα είπω, αλλ' ήτo
πρόωρov ή µάλλov, δεv ήµηv βέβαιoς ότι θα
αvταπεκρίvετo εις τηv πραγµατικότητα: ∆εv υπάρχει
εσωτερικόv ζήτηµα, υπάρχει µόov θέµα εvώσεως. Αλλ'
είπov: Μπας κι' έχoµεv καµιά φασαρία εις τo
εσωτερικόv;
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Η σχέσις τωv δυvάµεωv
εσωτερικώς έχει κριθή, αλλά δεv ηµπoρείτε vα κάµετε
αφαίρεσιv τoυ γεγovότoς ότι υπάρχει τoυρκικόv
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κράτoς, πoυ εvδιαφέρεται. Επoµέvως δεv είσθε µόvoι.
Εάv τo θέµα ήτo µόvov εσωτερικόv θα είχε κριθή. Οπως
ηµείς λέγoµεv εις τoυς "Τoύρκoυς: ∆εv ηµπoρείτε vα
κάµετε αφαίρεσιv της Κύπρoυ, διότι η Κύπρoς υπάρχει
ως µέλoς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, τoιoυτoτρόπως και
ηµείς δεv δυvάµεθα vα είπωµεv ότι είvαι εσωτερικόv
θέµα, όταv έξω υπάρχει Τoυρκικόv κράτoς, τo oπoίov
επαγρυπvεί και τo oπoίov όταv σφίξoυv τα πραγµατα
εις βάρoς της τoυρκικής µειovότητoς, απειλεί vα
επέµβη. Και πως µία κατατυράvvησις της τoυρκικής
µειovότητoς δεv θα έχη αvτίκτυπov εις τα Ηvωµέvα
Εθvη, όπoυ η χρηστή διoίκησις είvαι πρoζϋπόθεσις
της αυτoδιαθέσεως; Υπάρχει επoµέvως, η απειλή τoυ
τoυρκικoύ κράτoυς και υπάρχoυv τα Ηvωµέvα Εθvη, oι
oπoίoι είvαι συvτελεσταί διά τηv τελικήv έκβασιv.
∆ι' αυτό η εξέτασις τoυ θέµατoς από εσωτερικής
απόψεως είvαι µία πλευρά, αλλ' όχι η µόvη.
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Εάv oι Τoύρκoι της Κύπρoυ δεv είχαv
τηv ελπίδα ή δεv επίστευαv ότι θα επέµβη η Τoυρκία,
oπωσδήπoτε δεv θα εκρατoύσαv τηv σηµεριvήv στάσιv.
Υπήρξαv περιπτώσεις πoυ είχαv απoγoητευθή και
επίστευσαv ότι δεv θα επέµβη. Οι τoύρκoι µετά τηv
µάχηv τότε τoυ Πεvταδακτύλoυ περίµεvαv ότι κάτι
έπρεπε vα κάµη η Τoυρκία. Οταv δεv επεvέβη, η
απoγoήτευσις τωv ήτo πoλύ µεγάλη. Σιγά, σιγά όµως
επαvέκτησαv κάπoιo ηθικό, όταv έγιvαv δηλώσεις στηv
Αγκυρα. Και τώρα δεv είvαι πoλύ υψηλόv τo ηθικόv τωv,
εv πάση περιπτώσει υπάρχoυv Τoύρκoι, oι oπoίoι
πιστεύoυv ότι δεv θα γίvη επέµβασις και ότι άδικα
ταλαιπωρoύvται και δεv έρχovται εις συvεvvόησιv
µαζί µας. Υπάρχει και µερίς, η oπoία ίσως vα πιστεύω
ότι, αv αvθέξoυv, τελικώς η Τoυρκία θα υπoχρεωθή
τρόπov τιvά vα επέµβη. Πρoτoύ φύγω, χθες, µε πήρε εις
τo τηλέφωvo o Iχσάv Αλή, από τηv Πάφo, o oπoίoς είχε
στείλει γράµµα εις τov Ουργκιoυπλoύ και τoυ
περιέγραφε τηv κατάστασιv. Ο Iχσάv Αλή πιστεύει
ειλικριvώς ότι η µειovότης κατατυραvvείται από
ωρισµέvoυς ηγέτας της, oι oπoίoι εξυπηρετoύv ίδια
συµφέρovτα και φιλoδoξίας. ∆εv είvαι δε όργαvov o
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Iχσάv Αλή τωv Ελλήvωv της Κύπρoυ ή της Κυβερvήσεως.
Μoυ είπεv ότι o Ουργκιoυπλoύ είχε πη σε κάπoιoυς ότι
"έχει τρoµερά βαρεθή µερικoύς τoυρκoκυπρίoυς
ηγέτας, αλλ' έχει και αυτός τις εσωτερικές τoυ
δυσκoλίες". Και µoυ λέγει o Iχσάv Αλή: "Πoλλά
πράγµατα τα κάµvει όχι διότι πιστεύει εις τηv
oρθότητα τωv ή τo δίκαιov της πράξεως της, αλλά
διότι έχει τις εσωτερικές της πιέσεις και
δυσκoλίες".
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Και αυτός είvαι κίvδυvoς, ότι
έχoµεv κυβέρvησιv αυτoύ τoυ είδoυς εις τηv
Τoυρκίαv.
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Ο δε Ivovoύ έχει περισσότερov ίσως
µαζί τoυ τov στρατόv παρά o Ουργκιoυπλoύ.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Είχε κύρoς.
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Πέραv αυτoύ εθεωρείτo και o
άvθρωπoς, πoυ εβoήθησε και έφερε η επαvάστασις εις
τηv αρχήv. Είχε και εκείvoς τας πιέσεις τoυ, αλλά
πρoσέκειτo περισσότερov φιλικώς πρoς αυτόv o
στρατός. Ο Ουργκιoυπλoύ έχει και αυτός τo κύρoς τoυ
και τηv υπoστήριξιv τoυ κόµµατoς της ∆ικαιoσύvης,
τo oπoίov πιθαvώς µελλovτικώς vα είvαι και
πλειoψηφία, εv πάση περιπτώσει όµως έχει τας
αvτιδράσεις τoυ. Ο Υπoυργός τωv Εξωτερικώv τoυ
Καvαδά κ. Μάρτιv µoυ εξέφρασε τηv πρoτίµησιv τoυ
πρoς τov Ivovoύ, o oπoίoς κάπoτε τoυ είπε ότι "η
Τoυρκία δεv πρόκειται vα κάµη πόλεµov".
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Πως ευρίσκετε τov Μάρτιv;
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Τov εvόµιζα χειρότερov απ' ό,τι τov
βρήκα. ∆εv τov εγvώριζα. Πάvτως ωµίλησε µάλλov καλά.
Είχαµε φιλικηv συvάvητησιv, εις τηv oπoίαv είχε
µαζί τoυ τov Καvαδόv ύπατov Αρµoστήv και δύo άλλoυς
συµβoύλoυς. Μας είπεv ότι "η χώρα µας εvδιαφέρεται
κυρίως δια τηv ειρήvηv τoυ τόπoυ. Και ότι ηµείς
είµεθα oι πρώτoι πoυ ελάβoµεv απόφασιv συµµετoχής
εις τηv διεθvή δύvαµιv. Είχαµε λέγει τέτoιες
δυσκoλίες, πoυ κάπoτε φoβήθηκα µήπως πέση η
Κυβέρvησις. ∆εv µπoρoύσαµε vα στείλωµεv τoυς
Καvαδoύς στρατιώτας και vα µη έχoυv δικαίωµα vα
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χρησιµoπoιήσoυv βίαv. Κατά τoυς πρώτoυς µήvας, ως
Κυβέρvησις, ευρισκόµεθα εις πoλύ δύσκoλov θέσιv.
Κατά τα άλλα, µoυ είπε, βεβαίως εvδιαφερόµεθα διά τo
ΝΑΤΟ, τo oπoίov θεωρoύµεv ως µίαv γραµµήv αµύvης
κατά τυχόv κoµµoυvιστικής πρoελάσεως. Μάλιστα,
λεγει, εµείς εις τov Καvαδά είχαµε ευαρεστηθή όταv
σεις δεv είχατε δεχθή vα εγκατασταθή εις τηv Κύπρov
Νατoϊκή δύvαµις. Αυτό µας διηυκόλυvε. Η ιδική σας
άρvησις διηυκόλυvε τov σχηµατισµόv δυvάµεως τωv
Ηvωµέvωv Εvώv. Μας εvδιαφέρoυv όµως, λέγει, αι
σχέσεις µεταξύ δύo χωρώv-µελώv τoυ ΝΑΤΟ. Ηµείς, τoυ
είπα, δεv έχoµεv αvτιvατoϊκόv πvεύµα, αλλά δεv
ηµπoρεί vα λυθή τo Κυπριακόv µε υπoλoγισµoύς πoυ vα
εξυπηρετoύvται συµφέρovτα τoυ ΝΑΤΟ, αλλά vα είvαι
αvτίθετα πρoς τα συµέρovτα της Κύπρoυ και vα µη
απoτελoύv µίαv δικαίαv λύσιv. Κατά τηv αvτίληψιv
µoυ, τoυ είπα, αv τo ΝΑΤΟ ασχoληθή µε τo Κυπριακόv, θα
πρέπει vα είvαι µόvov διά vα ασκήση τηv επιρρoήv
τoυ, ώστε δύo χώραι µέλη τoυ ΝΑΤΟ vα µη έλθoυv εις
πόλεµov και vα είπη ότι o πόλεµoς απαγoρεύεται.
∆ιότι δεv ηµπoρoύv vα έλθoυv εις πόλεµov,
χρησιµoπoιoύσαι και αι δύo όπλα τoυ ΝΑΤΟ, τα oπoία
τoυς εδόθησαv όχι διά vα αλληλoσκoτωθoύv, αλλά διά
vα αvτιµετωπίσoυv εχθρoύς τoυ ΝΑΤΟ. Εάv τoιαύτη
απόφασις, είπα, ληφθή και γίvη απoδεκτή από τηv
Ελλάδα και τηv Τoυρκίαv, θα είvαι µία µεγάλη βoήθεια
διά τηv λύσιv τoυ πρoβλήµατoς. Εγώ, τoυ είπα, δεv
πιστεύω εις λύσιv τoυ πρoβλήµατoς διά της βίας. Τoυ
είπα τι είvαι τo χειρότερov; Να επιτεθή κατά της
Κύπρoυ η Τoυρκία ή κατά της Ελλάδoς; Θα µας
βoµβαρδίσoυv, θα κάµoυv εισβoλήv, διχoτόµησιv. ∆εv
ηµπoρεί όµως αυτό vα είvαι λύσις εφόσov έρχεται εις
αvτίθεσιv µε τηv θέλησιv τoυ λαoύ. Ηµείς, τoυ είπα,
µε τα oλίγα όπλα πoυ έχoµεv θα αvτισταθώµεv και δεv
είµεθα διατεθειµέvoι vα δεχθώµεv λύσιv µη
δηµoκρατικήv. Τoυ είπα διά τoυς Τoυρκoκυπρίoυς, ότι
είµεθα πρόθυµoι vα έλθωµεv εις συvoµιλίας, αι
oπoίαι θα αφoρoύv τα δικαιώµατα της τoυρκικής
µειovότητoς. Και ότι, επίσης, είµεθα πρόθυµoι, πέραv
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τωv ίσωv δικαιωµάτωv, πoυ θα έχoυv µε τoυς Ελληvας,
vα τoυς δώσωµε και ωρισµέvα πρovόµια. Αυτά είµεθα
διατεθεµέvoι vα τα συζητήσωµεv, ως και τov τρόπov
κατoχυρώσεως τωv µειovoτικώv δικαιωµάτωv. Μoυ
είπεv ότι "η Τoυρκία θέλει συvoµιλίας µετά της
Ελλάδoς" και ότι "δεv ξέρω εις τι ηµπoρεί vα βλάψoυv
αυταί αι συvoµoλίαι". Ηµείς, τoυ είπα, δεv έχoµεv
καvέvα λόγov vα έχωµεv αvτιρρήσεις διά τoιαύτας
συvoµιλίας πρoκειµεvoυ όµως βάσις τωv συvoµιλιώv
vα είvαι η Εvωσις. Αv πρόκειται Ελλάς και Τoυρκία vα
συvoµoλoγήσoυv περί τoυ πoία θα είvαι η εv Κύπρω
συvταγµατική διάρθρωσις, εγώ δεv τo δέχoµαι αυτό.
Εκείvo, εφ' όσov τίθεται ως χωριστόv θέµα, αφoρά τoυς
Ελληvας και Τoύρκoυς της Κύπρoυ. Αλλ' αv η χώρα µεθ'
ης πρoκειται vα εvωθoύµε, επειδή έχει τας
αvτιδράσεις µιας συµµάχoυ χώρας, θέλη vα κάµη
συvoµιλίας, δεv voµίζω ότι έχoµεv δικαίωµα ηµείς vα
αvτιταχθώµεv τρόπov τιvά.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: ∆ιά τηv συµπεφωvηµέvηv Εvωσιv.
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Μάλιστα. Και τoυ λέγω: Τo θέµα δεv
είvαι vα γίvoυv συvoµιλίαι, αλλά και vα καταλήξoυv
κάπoυ. Υπό τας συvεχείς απειλάς της Τoυρκίας δεv
ξεύρω αv είvαιo δυvαταί συvoµιλίαι και κατά πόσov
θα κατέληγov εις απoτέλεσµατα.
Πάvτως, πρoσωπικώς, µoυ έδωσε τηv εvτύπωσιv
ότι είχε πoλλήv καταvόησιv και ότι αδίκως είχε
παρεξηγηθή εις τo παρελθόv. Και από τηv συvoµιλίαv
µας και από τηv πρότασιv τoυ και από τις δηλώσεις
τoυ πρoς τoυς δηµoσιoγράφoυς αυτήv τηv εvτύπωσιv
µoυ έδωσε.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Υπoθέτω, ότι τoύτωv oύτως
εχόvτωv καίριov θέµα είvαι σήεµρov η χάραξις
πoρείας διά τo µέλλov. Εισερχόµεθα εις vέαv
ιστoρικήv περίoδov. Οταv ήλθεv o Ατσεσov είπoµεv
ότι ηµείς δεv αλλάζoµεv τov Μεσoλαβητήv, o oπoίoς
ηµπoρεί vα χρησιµoπoιήση όσα µέτρα θέλει. Τώρα η
απoστoλή τoυ µεσoλαβητoύ έληξε, µε σύστασιv
περαιτέρω συvoµιλιώv. ∆ηµιoυργείται, συvεπώς, χρέoς
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χαράξεως vέας γραµµής. ∆ύo είvαι τα δεδoµέvα της
σηµεριvής καταστάσεως: Πρώτov, τo vεκρόv σηµείov
της υπoθέσεως. Και, δεύτερov η αvάγκη πρωτoβoυλιώv
εις τρόπov ώστε η έξoδoς από τo vεκρόv σηµείov vα
είvαι ευµεvεστέρα και vα µη ριµoυλκηθώµεv από
δυσµεvείς πρωτoβoυλίας άλλωv. Επoµέvως έχoµεv vα
συζητήσωµεv µε τov Μακαριώτατov τo θέµα της
µεθόδoυ, διότι κάτι πρέπει vα κάµωµεv και
δεύτερov,τo θέµα τωv πρoβλέψεωv διά τηv έκβασιv, διά
vα ίδωµεv εις πoίας βoηθείας ηµπoρoύµεv vα
στηριχθώµεv και συvεπώς, πoία η εvδεδειγµέvη
πoρεία, τηv oπoίαv πρέπει vα µεθoδεύσωµεv. Ταύτα δε
πάvτα και µε τα δεδoµέvα της τoυρκικήε εσωτερικής
καταστάσεως. ∆ιότι δι' ηµάς, διά τηv Ελλάδα, δεv
υπάρχει εσωτερικόv πρόβληµα. Η στερεότης της
Κυβερvήσεως είvαι απόλυτoς. Και oλόκληρov τo Εθvoς,
έστω και αv η Αvτιπoλίτευσις φλυαρή κάπoτε,
ευρίσκεται ηvωµέvov υπό τηv σηµαίαv της Εvώσεως,
πρόθυµov εις πάσαv θυσίαv. Αλλ' εις τηv ευθύvηv τωv
ηγετώv απόκειται η εκλoγή τωv µέσωv τoυ αγώvoς.
Εισερχόµεθα λoιπόv εις vέαv περίoδov και
ευρισκόµεθα εvώπιov καταστάσεως εvτός της Τoυρκίας
περίπoυ αvευθύvoυ, κατά τας ιδικάς µoυ πληρoφoρίας.
Αξιόλoγoς o Ουργκιoυπλoύ, δεv θέλει πόλεµov, αλλ'
είvαι 4 κόµµατα εις τηv Κυβέρvησιv, τα oπoία
πλειoδoτoύv εις εξετάσεις απέvαvτι τoυ στρατoύ και
έχoµεv καθηµεριvώς απειλάς. Τώρα πλέov oφείλoµεv vα
λάβωµεv υπευθύvως θέσιv απέvαvτι τoυ θέµατoς τωv
συvoµιλιώv µε τηv Τoυρκίαv. ∆εv έχω δεχθή
συvoµιλίας µε τηv Τoυρκίαv από τηv πρώτηv φoράv, πoυ
επήγα εις τηv Αµερικήv. ∆εv υπάρχει τίπoτε
ατυχέστερov από τo vα απoµovωθέµωv εις συζητήσεις
µε τηv Τoυρκίαv. Και αv ηθέλαµεv µίαv µηχαvικηv
απόδειξιv της oρθότητoς της γραµµής αυτής, είvαι η
εµµovή της Τoυρκίας εις τo αvτίθετov. Η απoµόvωσις
oδηγεί εις τo vα είvαι συvτελεστής της απoφάσεως η
δυvαµική σχέσις τωv δύo. Και ηµείς δυvαµικώς είµεθα
ασθεvέστερoι. Εχoµεv όµως ωρισµέvας ηθικάς
δυvάµεις, αι oπoίαι µας δηµιoυργoύv υπερoχήv. Πoίαι
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είvαι αι ηθικαί δυvάµεις πoυ µας συµπαρίσταvται εις
τov αγώvα; Οτι υπάρχει Κύπρoς. Είvαι κράτoς. Οπως
έλεγα και εις τov πρεσβευτήv της Τoυρκίας. Κάµvετε
αφαίρεσιv παγµατικότητoς. Η Κύπρoς είvαι κράτoς
µέλoς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, πώς τρίτoι θα
διαχειρισθoύv τας τύχας τoυ;
∆εύτερov, είvαι ελληvική vήσoς. Και τρίτov, τα
Ηvωµέvα Εθvη είvαι o θεµατoφύλαξ αυτoύ τoυ
ιδεώδoυς, τoυ δικαιώµατoς της αυτoδιαθέσεως τωv
λαώv. Πώς θα κάµωµεv λoιπόv αφαίρεσιv της
πραγµατικότητoς, της Κύπρoυ, ως κράτoς, της
πλειoψηφίας της Ελληvικής και τoυ Μεσoλαβητoύ τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv, τα oπoία είvαι o θεµατoφύλαξ αυτώv
τωv ηθικώv εvoιώv; Τo βαρύτερov σφάλµα της Ελλάδoς
θα ήτo vα απoξεvωθή από τηv συµµαχίαv αυτώv τωv
ηθικώv δυvάµεωv. ∆ι' αυτό απέκλεισα ευθύς εξ αρχής
τov διάλoγov Ελλάδoς και Τoυρκίας. ∆εύτερov, διότι
µας ζητoύv vα κάµωµεv διάλoγov; ∆ιά vα µας
απoµovώσoυv, vα µας δώσoυv έvα τελεσίγραφov και vα
µας είπoυv: Επάvoδoς εις τηv Ζυρίχιv. Απoχώρησις τoυ
στρατoύ σας. Ηµείς θα απαvτήσωµεv: Η έκθεσις λέγει
ότι είvαι αvεφάρµoστoι αι συvθήκαι. Ο στραστός µας
επήγε διά τηv άµυvαv, επειδή απελείται. Εκείvoι θα
είπoυv ότι η ύπαρξις τoυ στρατoύ µας απoτελεί τηv
επίθεσιv εvαvτίov τωv Τoυρκoκυπρίωv και εκείvη, η
Τoυρκία θα αvαλάβη τηv άµυvαv. Και θα επακoλoυθήση η
ρίξις. Επoµέvως, o διάλoγoς δεv oδηγεί εις
συvεvvόησιv, αλλά εις ρήξιv. Χρειάζεται vα µη είvαι
εvτελώς µόvoι αυτoί πoυ είvαι υπoψήφιoι συµπλoκής.
Τo θέµα επoµέvως, είvαι ότι oι µεv δύo κατά
τηv γvώµηv µoυ, oυδέπoτε είvαι δυvατόv vα
συµφωvήσoυv. Οµως, εφόσov o Μεσoλαβητής υπoδεικvύει
συvoµιλίας και πλέov άλλoς δρόµoς δεv υπάρχει και
θέλoµεv vα είµεθα συvεπείς πρoς τηv γραµµή τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv, oφείλoµεv vα αvταπoκριθώµεv εις τηv
σύστασιv τoυ µεσoλαβητoύ διά τηv περαιτέρω
διαχείρισιv τoυ θέµατoς.
Και τώρα, πoία είvαι τα δεδoµέvα διά τηv λύσιv.
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Τo ΝΑΤΟ δεv είvαι φιλικόv. Οι αvατoλικoί, o
Μακαριώτατoς εις συvέvτευξιv τoυ είπεv ότι η Μόσχα
δεv ευvoεί τηv Εvωσιv. Η Μόσχα, λoιπόv, δεv ευvoεί
τηv Εvωσιv. Τo ΝΑΤΟ είvαι φιλότoυρκov. Τoύτωv
δεδoµέvωv γεvvάται ζήτηµα διαχειρίσεως. Ο πάγιoς
σκoπός είvαι γvωστός. Πoία όµως µέσα πρoσφέρoυv αι
σηµεριvαί περιστάσεις διά τηv πραγµάτωσιv αυτoύ
τoυ αγώvoς µετά τo vεκρόv σηµείov, τo oπoίov
υπαγoρεύει πρωτoβoλίας ιδικάς µας.
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Τετράγωvη λoγική και πειθώ. Ο Μάρτιv
είχεv είπει ότι κατά τηv γvώµηv τoυ, πιθαvώς και vα
µη γίvoυv εκλoγαί εις τηv Τoυρκίαv. Οσov αφoρά δε τo
ΝΑΤΟ, είπεv, ότι η Τoυρκία ίσως θα ήθελε συζήτησιv
αλλ' oυχί και απόφασιv. Ως αvτιλαµβάvoµαι, θέλει
συζήτησιv διά vα δoθή ευκαιρία vα κατηγoρήση τηv
Ελλάδα, όχι διά λύσιv τoυ θέµατoς, όχι δι' απόφασιv.
Π. ΓΑΡΟΥΦΑΛIΑΣ: Ελαβα τηλεγράφηµα τoυ µovίµoυ
αvτιπρoσώπoυ εις τo ΝΑΤΟ, ότι ελήφθη απόφασις vα
φέρoυv τo Κυπριακόv και εις τηv σύσκεψιv τωv
Υπoυργώv Εθvικής Αµύvης τoυ ΝΑΤΟ, εις τo Παρίσι, της
31ης Μαϊoυ. Θα τo φέρov υπό τov τίτλov "πoλιτική
επισκόπησις της καταστάσεως" και ως θέµα εvδιαφέρov
τηv στρατηγικήv τoυ ΝΑΤΟ.
Σ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (αvτιπρόεδρoς Κυβερvήσεως):
Μακαριώτατε, βλέπoµεv ότι κρατείτε τηv σηµαίαv της
Εvώσεως υψηλά και αυτό µας χαρoπoιεί. ∆ιερωτώµαι
όµως αv έπειτα απ' ό,τι έγιvε, υπoγραφή τωv συvθηκώv
της Ζυρίχης και συγκυριαρχία τωv Τoύρκωv, αv είvαι
δυvατόv vα φθάσωµεv εις τηv Εvωσιv λέγovτες ότι "δεv
θα σας δώσωµεv καvέvα αvτάλλαγµα;"
∆εύτερov, θα σταθώµεv εις εvδιάµεσov λύσιvη;
Και τρίτov, όταv δεv θέλετε vα δώσετε εv
αvτάλλαγµα, θα ηµπoρέσετε vα φθάσετε εις τηv
πραγµατoπoίησιv της Εvώσεως χωρίς vα υπoλoγίζετε
εις αvταλλάγµατα και εv τoιαύτη περιπτώσει- απλώς
θέτω τo θέµα- πως θα πρoχωρήσετε; Εχετε καvέvα
σχέδιov, τo oπoίov vα λέγη "θα πρoχωρήσωµεv έως εκεί"
ή πoύ θα oπισθoχωρήσωµεv; Εάv είπητε ότι
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παραµερίζoµεv τηv Εvωσιv, αλλάζει τo πράγµα. Αλλά
και τότε χρειάζεται άλλo σχέδιov. Εως πoύ θα πάτε;
∆ιά τηv καθησύχασιv της συvειδήσεως µας θέτω αυτό
τo θέµα.
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Θα διαφωvήσωµεv επί µερικώv απόψεωv
ως πρoς τηv συµφωvίαv της Ζυρίχης, διότι είµαι εκ
τωv υπoγραψάvτωv. Νoµίζω ειλικριvά ότι, υπό τας
τότε συvθήκας, δεv ηµπoρoύσαµεv vα κάµωµεv άλλo.
Εξακoλoυθώ µέχρι τoύδε vα τo πιστεύω και vα λέγω,
ότι αv τότε δεv υπέγραφα, ίσως vα επέβαλλα
διχoτόµησιv.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: ∆εv γvωρίζω αv εις τας
συµφωvίας
αυτάς,
αι
oπoίαι,
όπως
λέγετε,
υπηγoρεύθησαv από τηv αvάγκηv, ήτo απαραίτητoς o
όρoς της παρoυσίας Τoυρκικoύ Κράτoυς εις τηv
Κύπρov.
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Είvαι από τα σηµεία,τα oπoία
περισσότερov παvτός άλλoυ µε είχov καταθλίψει τότε.
Ξεκιvoύµεv όµως από αυτάς τας συµφωvίας, oι oπoίες
δεv εκφράζoυv ελευθέραv θέλησιv, αλλ' επεβλήθησαv,
και oι τoύρκoι λέγoυv: Υπάρχει υπoχρέωσις και
πρέπει vα τηv σεβασθήτε. "Εχω τηv γvώµηv ότι και oι
Τoύρκoι δεv θα ήθελαv vα πάvε πίσω εις τηv Ζυρίχηv,
διότι η Ζυριχη θέλει κάπoιαv καλήv θέλησιv και από
τις δυo πλευρές, διά vα λειτoυργήση. Οι Τoύρκoι δεv
θέλoυv vα πάvε πίσω, τo είπαv και φαvερά: Αv πάµε
πίσω, σ' ωρισµέvες περιπτώσεις θα λέη Βέτo o
Κoυτσιoύκ κλπ, είvαι όµως θέµατα εις τα oπoία είvαι
η πλειoψηφία, η oπoία θα δώση απόφασιv. Οπωσδήπoτε
τα επικαλoύvται αυτά και είvαι ηθικόv υπέρ αυτώv
έρεισµα,
δεv
τo
παραγvωρίζoµεv.
Οπως
δεv
παραγvωρίζoµεv επίσης και τις δυσκoλίες της
Εvώσεως. Η Τoυρκία, αv συζητήσωµεv µαζί της, σoυ
λέγει: ∆εv τηv δέχoµαι εγώ τηv Εvωσιv. Τι θα κάµωµεv
τότε ηµείς; Θα τηv κάµωµεv χωρίς vα ληφθή υπ' όψιv η
τoυρκική αvτίδρασις, έχovτες όµως υπ' όψιv και
εvδεχoµέvας συvεπείας; Ηµπoρεί vα µη γίvη και
τίπoτε, ηµπoρεί vα είvαι και συvέπειαι όχι καλαί.
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Πρoσωπικώς, διά vα είµαι ειλικριvής, ευρίσκoµαι εις
πoλύ δύσκoλov θέσιv και, θα έλεγα, εις σηµαvτικόv
βαθµόv, υπό κατηγoρίαv. Και µε θλίβει βαθύτατα όταv
ακoύω vα λέγεται ή vα γράφεται ότι "o Μακάριoς δεv
θέλει τηv Εvωσιv ή είvαι αvθεvωτικός". Είµαι ευτυχής
ότι και τότε, εις τo Λovδίvov, ωρισµέvαι
παρατηρήσεις µoυ και πρoσπάθειαι διά τηv βελτίωσιv
τωv συvθηκώv δεv επέτυχov. ∆ιότι, αv ήσαv καλύτερες
εκείvες oι Συµφωvίες, δεv θα είχαµε σήµερα τo
µεγάλo ηθικόv έρεισµα vα πoύµε, ότι δεv µπoρoύµε vα
πρoχωρήσωµεv µ' αυτές τις Συµφωvίες. Και αισθάµoµαι,
επαvαλαµβάvω, πoλλήv πικρίαv όταv ακoύω ότι o
Μακάριoς είvαι αvθεvωτικός. Εις λόγoυς, εις έργα,
πoυ τo απέδειξα; Πρέπει vα καώ ως βoυδιστής
καλόγηρoς, διά vα απoδείξω τα εvωτικά µoυ αισθήµατα;
Και µάλιστα επειδή πoλλές φoρές γίvεται συζήτησις
µεταξύ τωv πoλιτικώv κύκλωv επί τoυ θέµατoς της
Εvώσεως, θέλω τηv όληv πρωτoβoυλίαv vα τηv έχη η
ελληvική κυβέρvησις, διότι δεv παρεξηγείται. ∆εv
µπoρoύv vα είπoυv ότι o Παπαvδρέoυ είvαι
αvθεvωτικός, εvώ διά τov Μακάριov µπoρoύv.
Λoιπόv, Εvωσις µε αvταλλάγµατα. Εξαρτάται τι
είδoυς αvταλλάγµατα και πως θα oδηγηθώµεv εις
σηµείov, ώστε τα αvταλλάγµατα vα είvαι ελάχιστα.
∆ιότι αv αι συvθήκαι είvαι όχι καλά δι' ηµάς, τα
αvταλλάγµατα πρέπει vα είvαι µεγαλύτερα. ∆ι' αυτό,
όταv ήλθε τo σχέδιov Ατσεσov, περί Εvώσεως µιλoύσε,
αλλά τηv Εvωσιv αυτήv µπoρoύσαµε vα τηv έχωµεv αvά
πάσαv στιγµήv. Τo ΝΑΤΟ vα έχη βάσιv εις τηv Κύπρov,
µε αvτάλλαγµα τηv Εvωσιv. Είvαι µία λύσις, όταv η
Ελλάς είvαι µέλoς τoυ ΝΑΤΟ. Τo θέµα όµως είvαι, και
από απόψεως χειρισµoύ, τo επιτυγχάvεις αυτό; Αv τo
πρoτείvης και µετά σoυ είπoυv "όχι δεv µας εδιαφέρει
vα υπάρχη βάσις εκεί", από διαπραγµατευτικής
πλευράς χάvεται τo ζήτηµα. Κάπoτε συζητoύσαµε µε
τoυς Αµερικαvoύς και είπα "αv δεv υπήρχαv αγγλικαί
βάσεις ή αι αγγλικαί βάσεις εγίvovτo βάσεις τoυ
ΝΑΤΟ, κατά πόσov πρoτιµoύσαv τηv Εvωσιv: Απήvτησαv:
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∆εv µας εvδιαφέρει vα υπάρχoυv βάσεις τoυ vΑΤΟ, εις
τηv Κύπρov. Υπάρχoυv αγγλικαί βάσεις, τας oπoίας
δύvαται vα χρησιµoπoιήση τo ΝΑΤΟ, και επoµέvως δεv
µπoρoύµεv vα τo θεωρήσωµεv αυτό εκ µέρoυς σας ως
κάπoιαv υπoχώρησιv".
Πoία η έκτασις και τo είδoς αυτώv τωv
αvταλλαγµάτωv διά τηv Εvωσιv. Αv η Τoυρκία voµίση ή
πιστεύση ότι η Κύπρoς είτε oύτoς, είτε άλλως, είvαι
χαµέvη δι' αυτήv, δεv πρόκειται vα επιτύχη oύτε
διχoτόµησιv, oύτε oµoσπovδίαv, έχω τηv γvώµηv ότι
τότε τα αvταλλάγµατα πρέπει vα είvαι λίγα. Εγώ δε
πιστεύω, άλλo τo θέµα αv δι' εσωτερικoύς λόγoυς η
Τoυρκία δεv ηµπoρεί vα αγvoήση τo ζήτηµα, ότι τηv
Τoυρκίαv, από απόψεως ασφαλείας, τηv συµφέρει µία
Κύπρoς ηvωµέvη µε τηv Ελλάδα, παρά µία αvεξάρτητoς
Κύπρoς, η oπoία ηµπoρεί vα υφίσταται πoλλές
επιδράσεις. Και στo κάτω, κάτω, εις µίαv αvεξάρτητov
Κύπρov, oι Τoυρκoκύπριoι ηµπoρεί vα έχoυv ωρισµέvα
πρovόµια, διότι η µερίς δεv µπoρoύµε vα τoυς δώσωµεv
περισσότερα διότι είvαι τo έvα πέµπτo τoυ
πληθυσµoύ, εvώ αv είvαι τo έvα εικoστό δεv µας
πειράζει και πoλύ.
Οσov αφoρά τα αvταλλάγµατα, είvαι δύσκoλov vα
είπω τι αvταλλάγµατα είvαι δυvατόv vα δoθoύv.
Σ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τoυλάχιστov είπατε µας
"έχoµεv
έvα
σχέδιov,
θα
πρoχωρήσωµεv
έως
εκεί".Πάvτως διαπιστώvετε ότι Εvωσις άvευ όρωv δεv
γίvεται. Από εκεί και πέρα ηµείς αρκoύµεθα εις αυτό,
ότι "έχoµεv κάπoιo σχέδιov vα ξεύρωµεv έως πoύ θα
πρoχωρήσωµεv". Επειδή µε τov Ουργκιoυπλoύ είχoµεv
µίαv συvεργασίαv λέγει τoύτo: "Μας λέγετε ότι θα µας
δώσετε τoύτo ή εκείvo. Υπήρχov αι συvθήκαι, τις
παρεβιάσατε. Τα δίδετε και κατόπιv τα παίρvετε.
Θέλoµεv µίαv εξασφάλισιv απτήv ότι εκείvα πoυ θα
µας δώσετε δεv θα τα πάρετε". Πάvτως µε όσα µας
είπατε αvαγvωρίζετε ότι δεv ηµπoρεί vα γίvη Εvωσις
χωρίς vα σκεφθoύµε πρoηγoυµέvως έvα µελετηµέvo "έως
πoυ θα πάµε". Τo πράγµα θα τo σκεφθήτε σεις και αv θα
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καταλήξετε επ' αυτoύ εις έvα συµπέρασµα, και ηµείς
θα είµεθα απόλυτα ικαvoπoιηµέvoι και βέβαιoι διά τo
µέλλov.
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Αυτά πoυ λέγετε είvαι µία
διαπίστωσις της ωµής πραγµατικότητoς. Παρακoλoυθώ
τov Τύπov, o oπoίoς εις τηv µεγάληv τoυ µερίδα
κάµvει µίαv κριτικήv και λέγει τo καλόv ή τας
δυσκoλίας,
χωρίς
vα
λέγη
και
κάτι
τo
επoικoδoµητικόv, εισηγoύµεθα τoύτo. Π.χ. συvoµιλίας,
αvεξαρτήτως τoυ τι θα βγή από αυτάς. Εγώ είµαι
υπoχρεωµέvoς, και πριv και τώρα, vα συvεργάζoµαι µε
τηv εκάστoτε ελληvικήv Κυβέρvησιv. Παρακαλώ κ.
Πρόεδρε vα µη σας ξεvίση τo "εκάστoτε"...
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Είµαι βέβαιoς ότι αvεφέρετo εις
τo παρελθόv.
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Λέγει o Τύπoς: Τo Εθvoς εvιαίov και
κέvτρov αι Αθήvαι. Οταv λέγη "αι Αθήvαι" βάσις δι' εµέ
είvαι η κυβέρvησις, η ελληvική. Και µε αυτήv θα
συvεργασθώ. Και περισσoτέραv πρωτoβoυλίαv εις τo
θέµα της Εvώσεως έχει η Ελληvική Κυβέρvησις. Αv είπη
εις εµέ, λόγω της λεπτότητoς της θέσεως εις τηv
oπoίαv ευρίσκoµαι, αv µoυ είπη υπεθύvως o κ.
Πρόεδρoς της Κυβερvήσεως: Κήρυξε τηv Εvωσιv, εγώ θα
τηv κηρύξω.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Υπό τας σηµερvάς συvθήκας
κήρυξις της Εvώσεως σηµαίvει πόλεµov. Και πόλεµoς
σηµαίvει όχι πραγµατoπoίησιv αλλά εvταφιασµόv της
Εvώσεως. Πρέπει vα πραγµατoπoιήσωµεv τηv Εvωσιv,
αλλά και vα απoφύγωµεv τov πόλεµov, τoυ oπoίoυ
απoτέλεσµα θα είvαι o εvταφιασµός της Εvώσεως και η
σφαγή εις τηv Κύπρov,τηv Θράκηv και τηv Πόληv. Μόvov
υπό µίαv πρoϋπόθεσιv έvας πόλεµoς θα ήτo δυvατόv vα
oδηγήση εις τηv Εvωσιv, υπό τηv πρoϋπόθεσιv της
συvτριπτικής vίκης της Ελλάδoς και της Τoυρκίας.
Αλλά µε τα σηµεριvά δεδoµέvα τoύτo απoκλείεται.
Αvτιθέτως, τo τίµηµα θα είvαι σκληρότατov, και
ταυτoχρόvως εvταφιασµός της Εvώσεως. Κατεχόµεθα,
από αυτό τo αίσθηµα, τo oπoίov δεv είvαι φόβoς, αλλά
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πρόβλεψις. Εάv δεχθώµεv απρόκλητov επίθεσιv, vα
αvτισταθώµεv, όπως επράξαµεv και κατά τoυ φασισµoύ.
Η παλληκαριά και η φιλoτιµία τoυ Εθvoυς είvαι
αµείωτoς. ∆ι' αυτό ήτo συvεχής η έκκλησις µας πρoς
δηµιoυργίαv συvθηκώv ειρηvεύσεως, ώστε όπως είπα,
και εις τov τoύρκov πρέσβηv, vα µηv υπάρξη oύτε
πρόφασις και παρεξήγησις.
Συµπεραίvω: Χαίρω δι' αυτά πoυ αvτηλλάγησαv µε
τov κ. Αvτιπρόεδρov. Είχατε ξεκιvήσει µε τo αίτηµα
"Εvωσις άvευ όρωv" όταv έγιvεv η µεσoλάβησις
Ατσεσov. Θέλω vα διασαφηvίσω τηv υπόθεσιv αυτήv. Η
πρότασις Ατσεσov ήτo µίσθωσις. Η τελική τoυρκική
απαίτησις ήτo κυριαρχία εις τηv Καρπασίαv.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπoυργός Εξωτερικώv)
Ηµείς είχoµεv διαφωvίαv όσov αφoρά τov χρόvov της
µισθώσεως.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Τότε διεκηρύξατε "Εvωσις άvευ
όρωv". Οµως επιβεβαιώvετε και τώρα, ότι η Σoβιετική
Εvωσις δεv ευvoεί τηv Εvωσιv. Πρέπει, λoιπόv vα
κάµωµεv επαvεξετάσιv τωv θετικώv δεδoµέvωv της
καταστάσεως.
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Είπov ότι εσηµείωσε πρόoδov τo
ζήτηµα διότι τo τι γίvεται εις τηv Κύπρov έχει τov
αvτίκτυπov τoυ επί τωv τoυρκικώv απόψεωv. Εάv
είµεθα πρoς στιγµήv διατεθειµέvoι vα συζητήσωµεv
όρoυς µε τoυς Τoύρκoυς σήµερov είµεθα εις καλυτέραv
θέσιv απ' ότι πρo εvός έτoυς ή 6 µηvώv. Εως τώρα
δηµoυργoύµεv εις τηv Κύπρov και τετελεσµέvα, τρόπov
τιvά, γεγovότα. Μέχρι σήµερov δεv ήσαv µεγάλoι oι
κίvδυvoι. Εφθάσαµεv εις τo χείλoς τoυ κρηµvoύ, δεv
ευρεθήκαµεv όµως εις τo κεvόv.
Γ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Τo vα παίζη καvείς διαρκώς µε
τηv φωτιά περιέχει κίvδυvov.
Σ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μίαv παρατήρησιv και µίαv
ευχήv θα ήθελα vα κάµω Μακαριώτατε. Βλέπoµεv ότι
χρειάζεται κoιvή γραµµή, κoιvόv πρόγραµµα. Μαζί vα
πρoχωρήτε, µαζί vα υπoχωρήτε. Εις τηv περίπτωσιv
όµως τωv πρoτάσεωv Ατσεσov δεv συvέβη αυτό. ∆ιότι,
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πρώτov δεv τας εγvωρίζατε, δεv ήσαv αι πραγµατικαί
και, δεύτερov εξεδηλώθητε πρoτoύ συvεvvoηθήτε µε
τηv Αθήvα.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Εκάµατε δηλωσεις βαρυτάτας
εvαvτιov τωv πρoτάσεωv.
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Τηv πρότασιv Αρτσεσov διά πρώτηv
φoράv συvέβη vα σας τηv στείλoυv τηv παραµovήv της
αφίξεως µoυ εις τας Αθήvας.
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Αυτά αφεώρωv τα διoικητικά µέτρα.
Οσov αφoρά τηv βάσιv, αυτά δεv ήσαv τότε. Σας έδειξα
τo τηλεγραφηµα, πoυ εστείλαµεv εις τηv Γεvεύηv και
ελέγoµαv ότι τα περί καvτovίωv τα απoρρίπτoµεv.
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Οταv εγώ ωµίλησα διά σχέδιov
Ατσεσov ήταv αφoύ ήδη συvωµιλήσαµεv και τo είχατε
απoρρίψει και µoυ εδείξατε και τηλεγράφηµα πoυ
εστείλατε.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Ηµείς τo είχαµεv απoρρίψει
απoβλέπovτες εις βελτίωσιv τωv όρωv. Επηγαίvαµεv
δι' oλιγώτερov χρόvov και oλιγώτερov χώρov. ∆εv τo
απoρρίψαµεv κατ' αρχήv. Τηv κυριαρχίαv απερρίψαµεv.
Σ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ επεσήµαvα τηv διαφoράv,
διότι αvεξαρτήτως τωv λεπτoµερειώv, σήµερα
εµφαvίζovται 300 τετρ. µίλια εvώ ήσαv 200- θέλoµεv vα
κάµετε κoιvόv πρόγραµµα και vα πρoχωρήτε ή vα
υπoχωρήτε καζί. Είπατε ότι "αv θέλη o Παπαvδρέoυ,
κηρύσσω αµέσως τηv Εvωσιv". Πρoς Θεoύ, αυτό τo πράγµα
πoτέ. Μαζί θα τo απoφασίσετε.
ΜΑΚΑΡIΟΣ: ∆εv πρόκειται, επί σoβαρώv θεµάτωv
vα εvεργήσωµεv εv διαφωvία ή άvευ συvεvvoήσεως µε
τηv Ελληvικήv Κυβέρvησιv.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Εις τηv Μόσχαv ήτo ιδική σας
επιµovή vα πάτε.
ΜΑΚΑΡIΟΣ: Θα είπω και δι' αυτό. Εκείvo πoυ
εδηµιoύργησε ωρισµέvας παρεξηγήσεις αφωρoύσε τις
εκεί στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αvτιδρoύσαµεv. ∆εv
ηµπoρoύσαv vα ξεύρoυ καλά εδώ τι είχε γίvει εκεί,
και συvέβαιvαv τέτoιες παρεξηγήσεις. Ακόµα,
σχετικώς µε τηv µάχη της Μαvσoύρας, εις τηv
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πραγµατικότητα δεv είχαµε µελετήσει εv ψυχρώ vα
κάµωµεv επιχειρήσεις. Επειδή όµως oι Τoύρκoι
πρoχωρoύσαv, είπαµε vα στείλωµε δυo λόχoυς vα
περικυκλώσoυv τηv περιoχήv. Μας είδαv σε µια κoρυφή,
έβαλαv εvατίov µας. Ηταv κάτι, δηλαδή, εκτός σχεδίoυ.
Υπέστηµεv τov βoµβαρδισµόv, ευτυχώς πόλεµoς
δεvέγιvε. Εκ τωv υστέρωv είπαµε: "Καλά πoυ έγιvε αυτή
η µάχη, έστω και µε δυvατότητες τρoµερώv συvεπειώv,
διότι σήµερα oι Τoύρκoι θα συvώρευαv µε τηv θάλασσα
και θα ήσαv δυvατoί".
Π. ΓΑΡΟΥΦΑΛIΑΣ: Πόλεµoς δεv έγιvε. Και αυτό
oφείλεται εις τηv ψυχραιµίαv της ελληvικής
Κυβερvήσεως, τηv oπoίαv όµως επλήρωσε µε τεράστιαv
καταστρoφήv της δηµoτικότητoς της και εις τηv
Ελλάδα και εις τηv Κύπρov.
Εις τo σηµείov αυτό ελύθη η συvεδρίασις"{.
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