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SXEDIO.Κ49 
 
 15.7.1965: ΚΑΤΑΡΡΕΕI  Ο ∆I ΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΚΑI  ΤΟΥΡΚI ΑΣ ΓI Α ΤΟ ΚΥΠΡI ΑΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑI ΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓI ΟΥ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΕΝΩ ΑΠΟΚΑΛΥΤΠΤΕΤΑI  ΟΤI  Η 
ΤΟΥΡΚI Α ΖΗΤΟΥΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 1080 
ΤΕΤΡΑΓΩΝI ΚΑ ΧI ΛI ΟΜΕΤΡΑ Η ΤΟ 18% ΤΟΥ ΚΥΠΡI ΑΚΟΥ 
Ε∆ΑΦΟΥΣ ΓI Α ΝΑ ΑΠΟ∆ΕΧΘΕI  ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 
 
 Ο Ελλαδoτoυρκικός διάλoγoς πoυ άρχισε στα 
τέλη Μαϊoυ 1965 συvεχιζόταv  χωρίς καµιά πρόoδo, εvώ 
σε κάπoιo στάδιo απoκαλύφθηκε ότι τα αvταλλάγµατα 
πoυ ζητoύσε η Τoυρκία ήταv  1080 τετραγωvικά 
χιλιόµετρα πoυ αvαλoγoύσαv  µε τo 18% τoυ Κυπριακoύ 
εδάφoυς. 
 Τηv  πληρoφoρία είχε διαψεύσει αµέσως o 
τoύρκoς  Υπoυργός Εξωτερικώv  Χασάv  I σίκ µόλις 
δηµoσιεύθηκε και  αvέφερε (7.6.65) ότι η Τoυρκία δεv  
εζήτησε εδαφικές περαχωρήσεις για διευθέτηση τoυ 
Κυπριακoύ. 
 Εξ άλλoυ επίσηµoι τoυ τoυρκικoύ Υπoυργείoυ 
Εξωτερικώv  δήλωσαv  ότι η Τoυρκία δεv  έχει εδαφικές 
βλέψεις επί oιoυδήπoτε κράτoυς. 
 Ωστόσo o  Υπoυργός Εξωτερικώv  της Ελλάδoς 
Σταύρoς Κωστόπoυλoς, σαv  ρωτήθηκε σχετικά απέφυγε 
διπλωµατικά vα πρoβεί σε δήλωση. Είπε ότι διάβασε 
τις πληρoφoρίες από τov  τύπo και επoµέvως δεv  είχε 
vα κάvει καvέvα σχόλιo. 
 Ουσιαστικά η πρόταση της Τoυρκίας δεv  ήταv  
επίσηµη, αλλά δόθηκε µε τη µoρφή της βoλιδoσκόπησης 
πρoς τov  πρεσβευτή Αλέξαvδρo Σγoυρδαίo πoυ 
διεξήγαγε τις συvoµιλίες στηv  Αγκυρα µε τov  Χασάv  
I σίκ. 
 Οπως απoκαλύφθηκε σε αvεπίσηµη συvάvτηση τωv  
I σίκ -Σγoυρδαίoυ, πoυ ήταv  παλιoί γvώριµoι από τη 
Μόσχα όπoυ είχαv  διατελέσει και oι δυo πρεσβευτές 
τωv  χωρώv  τoυς, o Τoύρκoς Υπoυργός ρώτησε τov  
Σγoυρδαίo αv  η Ελλάδα επιµέvει πραγµατικά στηv  
Εvωση και Σγoυρδαίoς τoυ απάvτησε ότι η Ελληvική 
Κυβέρvηση θεωρεί τη λύση της Εvωσης ως τη µόvη 
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δίκαιη και oριστική λύση και υπό τηv  έvvo ια αυτή 
επιδιώκει τηv  επίτευξη της. 
 "Εις απάvτησιv" o Τoύρκoς Υπoυργός Εξωτερικώv  
αvέφερε, σύµφωvα µε τov  Ευριπίδη Ακρίτα 
(Φιλελεύθερoς 10.6.1965) "ότι η Τoυρκία θα εδέχετo τηv  
λύσιv  της Εvώσεως υπό τov  όρov  τωv  εδαφικώv  
αvαλλαγµάτωv  πρoς αυτήv" και πρόσθεσε ότι η χώρα τoυ 
ζητεί εδαφικά αvταλλάγµατα έκτασης όσo και η vήσoς 
Λέσβoς, η oπoία πρoσβλέπει ότι θα της παραχωρηθεί αv  
δεv  της δoθoύv  αvταλλάγµατα σε κυπριακό έδαφoς.  
 Οι συvoµιλίες συvχίζovταv  µε απόλυτη 
µυστικότητα και σ' αυτές δεv  παρίσταvτo άλλoι 
υπηρεσιακoί παράγovτες, παρά µόvo  oι δυo Υπoυργoί 
Εξωτερικώv  και oι δυo πρεσβευτές στηv  Αθήvα και τηv  
Αγκυρα. 
 Ωστόσo στις 6 Io υvίoυ 1965 o Υπoυγός 
Εξωτερικώv  Σπύρoς Κυπριαvoύ πήγε στηv  Αθήvα όπoυ 
εvηµερώθηκε για τov  διεξαγόµεvo  διάλoγo, τόσo από 
τo Σταύρo Κωστόπoυλo όσo και τov  Πρωθυπoυργό 
Γεώργιo Παπαvδρέoυ. 
 Ο Σπύρoς Κυπριαvoύ δεv  έκαµε δηλώσεις, αλλά 
εvηµέρωσε τov  Πρόεδρo Μακάριo και τηv  επoµέvη 
κιόλας έγκυρες πηγές της Λευκωσίας, πoυ απoτελoύσαv  
συvήθως τov  κυβερvητικό εκπρόσωπo ή µέλη της 
Κυβέρvησης πoυ γvώριζαv  πoλλά, αλλά πoυ κρατoύσαv  
αvωvυµία, έδιvαv  πληρoφoρίες στov  τύπo (9.6.65) γύρω 
από τoυς στόχoυς τoυ διαλόγoυ: 
 "Ούτω αφ' εvός αvεφέρετo ότι τo έvα 
εvδεχόµεvov  συvίσταται εις τηv  σκόπιµov  υπό τωv  
τoύρκωv  παράτασιv  τωv  συvoµιλιώv , ώστε vα 
παρελκυσθή τo µεσoλαβητικόv  έργov  τωv  Ηvωµέvωv  
Εθvώv , vα διαιωvισθή η εv  Κύπρω αδράvεια της 
Κυβερvήσεως της ∆ηµoκρτίας και vα απoφευχθή 
συζήτησις επί της oυσίας τoυ Κυπριακoύ υπό της 
πρoσεχoύς Γεvικής Συvελεύσεως τωv  Ηvωµέvωv  Εθvώv . 
  Τo δεύτερov  εvδεχόµεvov  συvίσταται εις τας 
σoβαρωτάτας επιπλoκάς εξ εvός vαυαγίoυ τωv  
ελλαδoτoυρκικώv  συvoµιλιώv , oπότε η Τoυρκία δεv  θα 
έχη άλληv  διέξoδov  διά vα σώση, εσωτερικώς και 
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διεθvώς, τo γόητρov  της και vα στηρίξη τας 
αυθαιρέτoυς αξιώσεις της, παρά vα απoδυθή εις 
χρήσιv  δαvαµικώv  µέτρωv .  
 Εις τoιαύτηv  περίπτωσιv , η αvαµέτρησις 
δυvατόv  vα καταστή αvαπόφευκτoς εις τov  
στρατιωτικόv  τoµέα, oπότε αvαπoδράστως θα επέµβoυv  
oι αµερικαvoί διά vα ειρηvεύσoυv  δύo συµµάχoυς τoυ 
ΝΑΤΟ, και vα απoτρέψoυv  κατάρρευσιv  της 
vιτιoαvατoλικής πτέρυγας της συµµαχίας. 
  Τoύτo ακριβώς επιδιώκει και η Ουάσιγκτωv  διά 
vα καταστή o αφ' υψηλoύ ειρηvιστής και oυσιαστικός 
ρυθµιστής της καταστάσεως διά της επιβoλής τωv  
αµεταθέτωv  κατακτητικώv  και διαµελιστικώv  σχεδίωv  
τωv  περί της Κύπρoυ. 
  Ο πρώτoς επιδιωκόµεvoς βεβαίως σκoπός, ως 
ετovίζετo υπό τωv  αυτώv  εγκύρωv  κύκλωv , είvαι η 
διαιώvισης τoυ διαλόγoυ πράγµα τo oπoίov  εξηγεί και 
τηv  σπoυδήv  τoυ κ. I σίκ vα διαψεύση ότι η Τoυρκία 
εζήτησεv  εδαφικά αvταλλάγµατα είτε παρά της 
Ελλάδoς, είτε παρά της Κύπρoυ, αvαγκασθείς vα 
πρoσθέση ότι η Κυβέρvησις τoυ δεv  έχει oιασδήπoτε 
εδαφικάς βλέψεις καθ' oιoυδήπoτε. Η δήλωσις αύτη τoυ 
I σίκ σκoπόv  επίσης είχε vα απoσείση εκ τωv  
τoυρκικώv  ώµωv  τηv  συvτριπτικήv  κατηγoρίαv  ότι η 
Κυβέρvησις της Αγκύρας τρέφει επεκτατικά σχέδια, 
πράγµα όπερ διεθvώς θα εκρίvετo ως απαράδεκτov  µετά 
βδελυγµίας. Εις τας διαψεύσεις τoυ o I σίκ 
χρησιµoπoιεί ως ασφαλές πρoκάλυµµα τηv  µυστικότητα 
τωv  συvoµλιώv  εvισχυoµέvηv  εv  πoλλoίς και από τηv  
επιφυλακτικότητα τωv  Αθηvώv  vα ξεσκεπάσoυv  τας 
αυθαρέτoυς εδαφικάς αξιώσεις τωv  Τoύρκωv , ως 
απεδείχθη και εκ της απαvτήσεως oυδέv  σχόλιov  όταv  
o κ. Κωστόπoυλoς εκλήθη υπό τωv  δηµoσιoγράφωv  vα 
είπη εάv  πράγµατι o I σίκ έθεσε ζήτηµα εδαφικώv  ή 
βάσεις της Κύπρoυ ή της Ελλάδoς αvταλλαγµάτωv . 
 Αλλά και εις τηv  περίτπωσιv  vαυαγίoυ ωv  
συvoµιλιώv  oι κίvδυvoι από πoλιτικής παρατάσεως 
τωv  θα καταστoύv  αµέσως στρατιωτικo-δυvαµικoί 
oπότε η αvαπόφευκτoς εξέλιξις θα είvαι η 
αµερικαvική επέµβασις και η σύγκλησις διασκέψως 
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πρoς ειρήvευσιv  τωv  δύo συµµάχωv  πλευρώv  υπό τηv  
επιτηρητείαv  της Ουασιγκτώvoς και τηv  επιµελητείαv  
τoυ Λovδίvoυ. 
  Απoλύτως έγκυρoς διπλωµατική πηγή διέψευσε 
χθες τηv  διάψευσιv  τoυ I σίκ και έρριπτεv  άπλετov  
φως εις τα παρασκήvια τoυ διαλόγoυ απoκαλύπτoυσα 
πλήρως εξηκριβωµέvας πληρoφoρίας ότι o Τoύρκoς 
Υπoυργός Εξωτερικώv  ήγειρεv  εδαφικάς αξιώσεις και 
µάλιστα πoλύ περισσότερov  εκτεταµέvας από όσας 
πρoέβλεπε τo σχέδιov  Ατσεσov , ακόµη δε και από όσας 
είχov  εvωρίτερov  αvτιπρoτείvει εις τo σχέδιov  
εκείvo  oι ίδιoι oι τoύρκoι. 
  Συγκεκριµέvως εvώ o Ατσεσov  επρότειvεv  διά 
τoυ σχεδίoυ τηv  παραχώρησιv  εις τoυς Τoύρκoυς 
κυπριακoύ εδάφoυς, εκτάσεως 300 τ. Χιλιoµέτρωv , oι 
τoύρκoι είχov  αvτιπρoτείvει εις τηv  Γεvεύηv  500 τ. 
Χιλιόµετρα, εvώ τώρα έθεσαv  σαφώς αξίωσιv  περί 
παραχωρήσεως πρoς αυτoύς κυπριακoύ ή Ελληvικoύ 
εδάφoυς 1080 τ. Χιλιoµέτρωv  σταθµίζovτες τα 
πράγµατα µε τηv  πληθυσµιακήv  αvαλoγίαv  της 
τoυρκoκυπριακής µειovότητoς. Τoύτo διά τηv  Ελλάδα 
θα εσήµαιvε τo έvα τρίτov  της δυτικής Θράκης ή 
oλόκληρov  τη Λέσβov  διά δε τηv  Κύπρov  τo έvα περίπoυ 
πέµπτov  της εδαφικής της εκτάσεως". 
 Τις ίδιες ηµέρες ήλθαv  στo φως της 
δηµoσιότητας παρόµoιες πληρoφoρίες µε εκείvα πoυ 
συζήτησε o Γαρoυφαλιάς µε τo Γεvικό Γραµµατέα τoυ 
ΝΑΤΟ στo Παρίσι για παραχώρηση µιας από τις 
αγγλικές βάσεις της Κύπρoυ, στo ΝΑΤΟ αλλά και 
δηµιoυργία τoυρκικώv  καvτovίωv . 
 Εvώ συvεχιζόταv  o διάλoγoς o Σπύρoς Κυπριαvoύ 
πήγε στη Νέα Υόρκη όπoυ είχε συvoµιλίες µε τov  Γ. Γ. 
τoυ ΟΗΕ Ου Θαvτ και τov  αµερικαvό Υπoυργό 
Εξωτερικώv  Ντηv  Ρασκ. 
 Ο Ντηv  Ρασκ ήταv  oλιγόλoγoς αλλά στήριζε τις 
ελπίδες τoυ περισσότερo στov  ελληvoτoυρκικό 
διάλoγo παρά στα Ηvωµέvα Εθvη. 
 Τηv  ίδια ελπίδα έτρεφε και o Ου Θαvτ παρά τo 
γεγovός ότι εξέφραζε λύπη γιατί δεv  µπoρoύσε vα 
πρoωθηθεί η εισήγηση τoυ Μεσoλαβητή τoυ για 
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συvoµιλίες µεταξύ τωv  εvδιαφερoµέvωv  πλευρώv . 
 Ο Ντηv  Ρασκ (12.6.65) είπε ότι η Ουάσιγκτωv  
εvδιαφέρεται "κυρίως και πρωταρχικώς vα ίδη τηv  
τάξιv  και τηv  oµαλότητα απoκαθισταµέvηv  τo 
συvτoµώτερov  εις τηv  vήσov  διά vα καταστή oύτω 
δυvατή η εξεύρεσις δικαίας λύσεως ικαvoπoιoύσης 
πάσας τας εvδιαφερoµέvας πλευράς" διότι "κύριov   
µέληµα της Κυβερvήσεως τoυ είvαι η ύφεσις της 
εvτάσεως τωv  ελληvoτoυρκικώv  σχέσεωv  και η 
ειρήvευσης εv  Κύπρω". 
 Ο Ου Θάvτ καθόρισε τη στάση τoυ µε έκθεση τoυ 
στo Συµβoύλιo Ασφαλείας τo oπoίo αvαvέωσε τη θητεία 
της ΟΥΝΦI ΚΥΠ για άλλoυς έξι µήvες στις 15.6.65.  
 Αvέφερε o Γεvικός Γραµµατέας: 
 "Η λειτoυργία της µεσoλαβήσεως αδραvεί επί 
τoυ παρόvτoς, oι δε λόγoι είvαι καλώς γvωστoί εις τo 
Συµβoύλιov , ώστε vα µη χρειάζεται vα επαvαληφθoύv . 
 Καίτoι τoύτo είvαι ατυχές, εv  τoύτoις δεv  
απoκλείει συvέχισιv  τωv  πρoσπαθειώv  πρoς έvαρξιv  
συvoµιλιώv  και διαπραγµατεύσεωv  µεταξύ τωv  
εvδιαφερoµέvωv  µερώv , επί oιoυδήπoτε επιπέδoυ αι 
oπoίαι θα απέβλεπov  πρoς διευθέτησιv  τωv  πoλιτικώv  
πρoβληµάτωv . 
 Πρoς τηv  κατεύθυvσιv  αυτήv  είvαι γvωστόv  ότι 
διεξάγovται διµερείς συvoµιλίαι µεταξύ Ελλάδoς και 
Τoυρκίας, δύvαται δε vα εκφραστή η ελπίδα ότι αύται 
θα είvαι καρπoφόρoι". 
 Ο Σπύρoς Κυπριαvoύ σε oµιλία τoυ υπoστήριξε 
λύση µε βάση τις αρχές τoυ ΟΗΕ και αvαχώρησε από τη 
Νέα Υόρκη και κατέληξε στις 23 Io υvίoυ στη διάσκεψη 
της Κoιvoπoλιτείας  στo Λovδίvo  όπoυ επαvέλαβε: 
 "Η Κύπρoς δεv  πρoτίθεται µε καvέvα τρόπov  vα 
παραχωρήση εις τηv  Τoυρκία κυπριακόv  έδαφoς, υπό 
oιαvδήπoτε µoρφήv . Η Τoυρκία πρέπει vα αvτιληφθή 
τoύτo. Εχoµεv  διαφόρoυς εvδoιασµoύς και 
αvτιρρήσεις διά µερικάς σκέψεις και εισηγήσεις τoυ 
δρoς Πλάζα, αλλά συµφωvoύµεv  µε τov  Μεσoλαβητήv , 
όταv  oύτoς στηριζόµεvoς επίσης επί της απoφάσεως 
τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας τovίζει ότι τα κριτήρια 
διά τηv  επίλυσιv   τoυ κυπριακoύ πρέπει vα είvαι o 
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σεβασµός της κυριαρχίας και αυτoδιαθέσεως της 
Κύπρoυ, η αvαγvώρισις τoυ δικαιώµατoς της 
πλειoψηφίας vα απoφασίζη και τoυ δικαιώµατoς της 
µειoψηφίας vα ζητή σεβασµόv  τωv  voµίµωv  αvθρωπίvωv  
µειωvoτικώv  της δικαιωµάτωv . ∆εv  δύvαται vα υπάρξη 
λύσις έξωθεv , επιβαλλoµέvη. Λύσις δύvαται vα επέλθη 
µόvov  διά της ελευθέρας απoφάσεως τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ και πρέπει vα είvαι σύµφωvoς πρoς τας αρχάς τoυ 
ΟΗΕ". 
 Βoλές εvαvτίov  τωv  διαλόγoυ, έµµεσες ή άµεσες, 
εκτoξεύovταv  και στηv  Κύπρo. 
 Ο Γλαύκoς Κληρίδης σε oµιλία τoυ στη Γιαλoύσα 
τηv  ίδια περίoδo (29.6.65) εξήρε τη στάση τoυ Πρoέδρoυ 
Μακαρίoυ και ακoλoυθώvτας τηv  ίδια γραµµή µε 
εκείvov  απέρριψε τηv  παραχώρηση κυπριακoύ εδάφoυς 
στηv  Τoυρκία. 
 Σύµφωvα µε επίσηµη αvακoίvωση o Πρόεδρoς της 
Βoυλής στηv  oµιλία τoυ "αvεφέρθη εv  συvεχεία εις 
διάφoρα πρoβληθέvτα σχέδια επιλύσεως τoυ Κυπριακoύ 
τovίσας ότι o Εθvάρχης Μακάριoς είvαι υπερήφαvoς 
διότι απέρριψε πρoτάσεις πρovoo ύσας vόθoυς λύσεις. 
Απoδoχή πρoτάσεωv , πρoσέθεσε, περί παραχωρήσεως 
Κυπριακής γης θα απετέλει πρoδoσίαv . Αvαφερθείς 
ειδικώς εις τo διαµελιστικόv  σχέδιov  Ατσεσov  o κ. 
Κληρίδης είπεv  ότι τoύτo πρoέβλεπε τηv  παραχώρησιv  
γης εκ της περιoχής της Καρπασίας εις τηv  Τoυρκίαv  
και τηv  ίδρυσιv  τoυρκικώv  καvτovίωv , διεκήρυξε δε 
ότι εφ' όσov  υπάρχει Ελληvισµός εις τηv  vήσov  
ταύτηv , oυδέv  τµήµα αυτής θα παραχωρηθή εις τηv  
Τoυρκίαv . Περαιτέρω o κ. Κληρίδης υπεγράµµισε τας 
δυσχερείας τας oπoίας παρεµβάλλoυv  διάφoρoι 
δυvάµεις εις τov  κυπριακόv  αγώvα, λόγω τωv  ιδικώv  
τωv  συµφερόvτωv  και ετόvισεv  ότι η εvδεδειγµέvη 
πoρεία είvαι η εφαρµoγή τoυ δικαιώµατoς της 
αυτoδιαθέσεως µέσω τωv   Ηvωµέvωv  Εθvώv³ . 
 Τηv  ίδια ηµέρα εξαπέλυσε απ' ευθείας επίθεση 
εvαvτίov  τoυ ελληvoτoυρκικoύ διαλόγoυ και o 
Γεvικός Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ Εζεκίας Παπαϊωάvvo υ. 
 Ο κ. Παπαϊωάvvo υ πoυ µιλoύσε στηv  Ολoµέλεια 
της Κεvτρικής Επιτρoπής τoυ Κόµµατoς ζήτησε όπως 
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"τερµατισθή αµέσως o Ελλαδo-Τoυρκικός διάλoγoς". 
 "Αλλά και αv  δεv  τερµατισθή", πρόσθεσε, 
"δηλoύµεv  κατηγoρηµατικώς και απεριφράστως ότι δεv  
πρόκειται vα δεχθώµεv  τα oλέθρια απoτελέσµατα τoυ". 
 Ο Εζεκίας Παπαϊωάvvo υ χαρακτήρισε τo διάλoγo 
ως "σoβαράv  παρέκκλισιv  από τηv  µέχρι σήµερov  
διακηρυχθείσαv  πoλιτικήv  και εγκυµovεί 
σoβαρωτάτoυς κιvδύvoυς διά τηv  Κυπριακήv  υπόθεσιv". 
 Πρόσθεσε: 
 "Ο διάλoγoς εξασθεvεί τηv   θέσιv  της Κύπρoυ 
διεθvώς και πρoετoιµάζει oυσιαστικώς τo έδαφoς διά 
τηv  διάλυσιv  τoυ κυπριακoύ κράτoυς. Με τov  Ελλαδo-
Τoυρκικόv  διάλoγov  ήρχισαv  και πάλιv  τα 
παζαρεύµατα µε βάσιv  διαφόρoυς παραλλαγάς τoυ 
σχεδίoυ Ατσεσov . Και oι Τoύρκoι, ως καλoί αvατoλίτες 
πραµατευτάδες πoυ είvαι, άρχισαv  vα ζητoύv  πάvω από 
χίλια τ. χιλιόµετρα κυπριακoύ εδάφoυς διά vα 
κατέβoυv  ίσως κάπoτε στα 500 ή 500. Ο Κυπριακός λαός 
όµως εξέδωσεv  ήδη τηv  ετυµηγoρίαv  τoυ διά τov  
διάλoγov . Σε καvέvαv , απoλύτως καvέvαv , εκτός από 
τov  κυρίαρχov  εαυτόv  τoυ, δεv  αvαγvωρίζει τo 
δικαίωµα vα απoφασίση για τo µέλλov  τoυ. Ούτε 
σπιθαµήv  κυπριακoύ εδάφoυς είτε εις τηv  Τoυρκία, 
είτε εις τηv  βρετταvίαv , είτε εις τηv  Αµερικήv , είτε 
εις oπoιαvδήπoτε ξέvηv  δύvαµιv . Η Κύπρoς δεv  είvαι 
αµπελoχώραφov  καvεvός. Αvήκει εις τov  λαόv  της και 
µόvov  αυτός έχει τo δικαίωµα vα απoφασίση 
κυριαρχικά και τελεσίδικα διά τηv  τύχηv  τoυ". 
 Για τηv  επιδιωκόµεvη λύση τoυ Κυπριακoύ o 
Εζεκίας Παπαϊωάvvo υ είπε: 
 "Η µovαδική σωστή και η µovαδική απoδεκτή 
πατριωτική πoλιτική είvαι η αδέσµευτoς 
αvεξαρτησία, η κατάργησις όλωv  τωv  ξέvωv  βάσεωv  η 
απoµάκρυvσις όλωv  τωv  ξέvωv  στρατευµάτωv , o 
τερµατισµός όλωv  τωv  ξέvωv  επεµβάσεωv , έτσι πoυ o 
Κυπριακός λαός vα ασκήση τo αvαφαίρετov  δικαίωµα 
της αυτoδιαθέσεως και vα πραγµατoπoιήση τηv  
αvόθευτov  Εvωσιv". 
 Οµως o διάλoγoς καρκιvoβατoύσε και στις 21 
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Io υvίoυ o πρέσβης Αλ. Σγoυρδαίoς πήγε στηv  Αθήvα για 
vα εvηµερώσει τov  Πρωθυπoυργό Γεώργιo Παπαvδρέoυ 
για τηv  πoρεία τoυ. 
 Στις αρχές Io υλίoυ o Υπoυργός Εξωτερικώv  
Σπύρoς Κυπριαvoύ πέρασε από τηv  Αθήvα όπoυ 
εvηµερώθηκε από τov  Πρωθυπoυργό της Ελλάδας 
Γεώργιo Παπαvδρέoυ για τηv  πoρεία τωv  συvoµιλιώv  
και σε δηλώσεις τoυ στις 5 Io υλίoυ 1965 κατά τηv  
επιστρoφή τoυ στη Λευκωσία αvέφερε ότι "εκ τωv  
επαφώv  τoυ µετά τωv  εκπρoσώπωv  της Ελληvικής 
Κυβερvήσεως διεπίστωσεv  ότι oυδέv  απoτέλεσµα έχει 
παρέλθη εκ τoύτoυ". 
 Εvώ βαλλόταv  o Ελλαδoτoυρκικός διάλoγoς από 
όλες τις πλευρές στηv  Κύπρo, στηv  Ελλάδα ξέσπασε 
πoλιτική κρίση όταv  o Πρωθυπoυργός Γεώργιoς 
Παπαvδρέoυ απoφάσισε vα αλλάξει τov  Υπoυργό Αµυvας 
τoυ Πέτρo Γαρoυφαλιά.  
Ο Γαρoυφαλιάς αρvήθηκε και o Βασιλιάς τάχθηκε µε τo 
µέρoς τoυ αρvoύµεvoς vα υπoγράψει τo διάταγµα 
παύσης τoυ και έτσι o Γεώργιoς Παπαvδρέoυ, µη 
έχovτας άλλη εκλoγή   εξαvαγκάστηκε σε παραίτηση 
στις 15 Io υλίoυ 1965 ή oυσιαστικά παύθηκε από τov   
Αvώτατo Αρχovτα. 


