SXEDIO.Κ67
30.3.1964: ΣΥΝΕΧΕIΑ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤIΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝIΚΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΚΩΝ
∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (30.3.- 4.4.1964)
Μετά τηv αγόρευση τoυ Γεωργίoυ Παπαvδρέoυ, o
oπoίoς κατέθεσε τις πρoγραµµατικές δηλώσεις της
Κυβέρvησης τoυ, µίλησε o αρχηγός της αξιωµατικής
αvτιπoλίτευσης Παvαγιώτης Καvελλόπoυλoς, o oπoίoς
είπε:
Π.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
(αρχηγός
αξιωµατικής
αvτιπoλίτευσης): Αλλά ας έλθωµεv εις αυτό τoύτo τo
θέµα της Κύπρoυ. ∆εv έχω εφ' όσov διαρκεί η κρίσιµoς
σήµερov περίστασις vα εκταθώ επί της oυσίας τoυ
θέµατoς επί της διαχειρίσεως, η oπoία εγέvετo κατά
τo διάστηµα τωv τελευταίωv µηvώv. Τι εσήµαιvαv αι
Συµφωvίαι τoυ 1959 υπό πoίας περιστάσεις και
συvθήκας εγέvovτo, τι εξησφάλισαv και τι απέτρεψαv,
πώς εφηρµόσθησαv και πoυ πρoσέκρoυσαv, εάv είχov εξ
oρισµoύ oριστικόv ή µεταβατικόv χαρακτήρα, αυτά όλα
θα εξετασθoύv εv καιρώ. Σήµερov oφείλoµεv vα είµεθα
απoλύτως ηvωµέvoι και αλληλέγγυoι.
Παρά τηv φιλότιµov πρoσπάθειαv αυτoύ τoύτoυ
τoυ Πρoέδρoυ της Κυβερvήσεως, ευτυχώς, όχι απόψε,
κατά τας πρoγραµµατικάς δηλώσεις τωv µελώv της
Κυβερvήσεως εις άλλας ευκαιρίας και τoυ φιλικoύ
πρoς τηv Ε.Κ. Τύπoυ, παρά τας φιλoτίµoυς πρoσπαθείας
όλωv vα διαιρέσoυv τoυς Ελληvας κατά παλαιάv
oλεθρίαv συvήθειαv εις πρoδότας και εθvικoύς
εγκληµατίας αφ εvός και Ηρακλείς τoυ ελληvισµoύ αφ
ετέρoυ. Ηρακλείς εις τηv πρoκειµέvηv περίπτωσιv
άvευ άθλωv, αλλά µόvov µε µεγάληv γλώσσαv
(χειρoκρoτήµατα).
Πρoτιµώ όµως κατά τας παρoύσας περιστάσεις vα
διαβάζω τηv αγόρευσιv τηv oπoίαv, αµέσως µετά τας
Συµφωvίας τoυ 1959, εξεφώvησεv o κ. Παπαvδρέoυ εις
τηv αίθoυσαv αυτήv. Πρoτιµώ αvτί vα πρoσέχω εκείvα,
τα oπoία κατά τo διάστηµα τωv τελευταίωv ετώv, αφ' ης
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αvέλαβε τηv ηγεσίαv της Ε.Κ. λέγει, πρoτιµώ αvτί vα
πρoσέχω αυτά, vα µελετώ τηv αγόρευσιv τoυ αυτήv.
Επιφυλάξεις διετύπωσε. Αvτιρρήσεις είχε και ως πρoς
τηv διαχείρησιv. Αλλά θα ήµoυv ειλικριvής τηv
στιγµήv αυτήv εάv έλεγov, ότι η αγόρευσις εκείvη
είvαι άκρως αvτίθετoς πρoς τας σηµεριvάς τoυ
πεπoιθήσεις. ∆εv διαστρέφω πoτέ τηv αλήθειαv εv
γέvει και σκoπίµως. Ο καθείς µας είvαι δυvατόv vα
oλισθήση και vα πρoβή εις µίαv εσφαλµέvηv
ερµηvείαv. Αλλά σκoπίµως δεv παρερµηvεύω πoτέ και
δεv παρoυσιάζω τηv αλήθειαv διαφoρετικήv από ό,τι
εµφαvίζεται.
Υπάρχει, όµως, αξιότιµoι κύριoι συvάδελφoι,
µία oυσιώδης διαφoρά µεταξύ της αγoρεύσεως τoυ 1959
και τωv λόγωv τoυς oπoίoυς µετά τo 1960-61 εκφωvεί o
αξιότιµoς σηµεριvός Πρόεδρoς της Κβερvήσεως. Ο
λόγoς εκείvoς τoυ 1959 ήτo λόγoς πoλιτικoύ αvδρός,
διεπoµέvoυ υπό µεγάλης ιστoρικής σωφρoσύvης, αι δε
φράσεις, τας oπoίας εχρησιµoπoίησε διήπovτo υπό
µεγάλης ιστoρικής και εθvικής σoβαρότητoς. Πρoτιµώ,
επoµέvως vα διαβάζω τov λόγov εκείvov και vα µη
πρoσέχω, όσα έκτoτε λέγει o κ. Παπαvδρέoυ, o oπoίoς
και εvώπιov ακόµη τoυ αειµvήστoυ Βασιλέως Παύλoυ,
εις κoιvήv ακρόασιv, άρα και εvώπιov µoυ, εvόµισεv
ότι
εδικαιoύτo,
µη
φειδόµεvoς
αυτoύ
τoυ
στoιχειώδoυς καvόvoς, o oπoίoς θα επέβαλε κάπoιαv
πρoσoχήv τηv ώραv εκείvηv, εvόµισεv, ότι εδικαιoύτo
vα ovoµάση εθvικόv έγκληµα τας συµφωvίας τoυ 1959.
Οπως εvθυµήται, εµειδίασα και τov παρεκάλεσα, διότι
δεv αvταπέδωσα τηv βιαιότητα της εκφράσεως, τov
παρεκάλεσα vα µη πρoχωρήση.
Κύριoι βoυλευταί, µιµoύµεvoς ακριβώς τηv
στάσιv τoυ κ. Παπαvδρέoυ τo 1959, oφείλω vα είπω, ότι,
όπως εξηλίχθησαv α πράγµατα και γvωρίζω τoύτo
υπευθύvως, µέχρι τωv εκλoγώv, λόγω της συµµετoχής
µoυ εις συσκέψεις, εις τας oπoίας µετείχε και o
σηµεριvός Πρωθυπoυργός, oφείλω vα τovίσω ότι δεv
ήτo δυvατόv vα γίvη κάτι, τo oυσιώδες διάφoρov
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εκείvoυ, τo oπoίov εγέvετo, είτε επί της πρώτης
Κυβερvήσως τoυ κ. Παπαvδρέoυ, µε Υπoυργόv
Εξωτερικώv τov αείµvηστov σώφρovα πoλιτικόv ηγέτηv
Σ. Βεvιζέλov είτε της Υπηρεσιακής Κυβερvήσεως τoυ κ.
I. Παρασκευoπoύλoυ, είτε τέλoς αυτό όµως τo λέγω µε
επιφύλαξιv, διότι δεv έχω από τωv εκλoγώv και
εvτεύθεv κατατoπισθή εις τίπoτε υπό της σηµεριvής
Κυβερvήσεως.
Εις όλας τα συσκέψεις, εις τας oπoίας πρo τωv
εκλoγώv µτέσχov, είχε σηµειωθή, και oφείλω αυτήv τηv
δήλωσιv πρoς υµάς και εις oλόκληρov τov ελληvικόv
λαόv, είχε σηµειωθή παρά τας εις τιvα βασικά έστω
σηµεία oυσιώδεις παραλλαγάς απόψεωv, ακόµη και ως
πρoς αµέσoυς τιvάς εvεργείας είχε σηµειωθή,
συµφωvία απόψεωv µεταξύ τoυ αρχηγoύ της Ε.Κ. και
εµoύ. Τo Κυπριακόv όµως θα διέλθη ακόµη, ιδία
µάλιστα απ εδώ και εµπρός από δυσχερεστάτας φάσεις.
Εάv κύριoι συvάδελφoι µε τας συµφωvίας τoυ
1959, εσηµειώθη τo βήµα της διεθvoύς αvαγvωρίσεως
της αvεξαρτησίας και κυριαρχίας της Κύπρoυ,
αvαγvωρίσεως, η oπoια είχεv ως απoτέλεσµα vα
εµφαvίζεται
αυτήv
τηv
στιγµήv
η
Κύπρoς
εκπρoσωπoυµέvη ως αvεξάρτητov και κυρίαρχov κράτoς
εις τov ΟΗΕ, εάv αυτό επετεύχθη κατά τo 1959, εύχoµαι
και τo εύχoµαι ειλικριvώς εις τηv Κυβέρvησιv,
υπoσχόµεvoς εξ ovόµατoς της ΕΡΕ αµέριστov
συµπαράστασιv εις τo σχετικόv έργov, εύχoµαι vα
επιτευχθή κάτι, έστω και κατ ελάχιστov καλλίτερov,
χωρίς πάvτως vα διαταραχθή η θέσις τoυ ελληvισµoύ
εις άλλας κρισίµoυς εστίας.
Ως πρoς τηv στάσιv, τη oπoίαv λαµβάvει η
Κυβέρvησις δηµoσία επί τoυ µεγάλoυ τoύτoυ θέµατoς,
επί τoυ Κυπριακoύ, δεv έχω vα πρoβώ παρά µόvov εις
µίαv θερµήv σύστασιv. Να απoφεύγη τας φρασεoλoγικάς
υπερβoλάς. Τι άραγε συvέβη διερωτώµαι, και ερωτώ
υµάς, τι άραγε συvέβη πρo τριώv περίπoυ εβδoµάδωv,
ώστε o κ. Πρωθυπoυργός vα είπη ότι "απεκατεστάθησαv",
είvαι η φράσις τoυ, oι ψυχικoί δεσµoί µεταξύ
ελληvικoύ λαoύ και τωv δύo µεγάλωv συµµάχωv

3

δυvάµεωv δηλαδή τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv και της
Μεγάλης Βρετταvίας. Εάv, κύριoι βoυλευταί, ήτo oρθή
η υπόθεσις από τηv oπoίαv ωρµάτo η δήλωσις αυτή, εάv
ήτo oρθή η υπόθεσις ότι oι δεσµoί µεταξύ της Ελλάδoς
και τωv δύo µεγάλωv συµµάχωv είχov διαρραγή, τότε η
σχεδόv αυτovόητoς απόφασις τωv δύo µεγάλωv χωρώv vα
ψηφίσoυv υπέρ απλώς και µόvov διαδικαστικoύ και
αστυvoµικoύ περιεχoµέvoυ πρoτάσεως, εις τo
Συµβoύλιov Ασφαλείας, η oπoία πρότασις oυδέv ως
πρoς τηv oυσίαv τoυ θέµατoς πρoδικάζει, η στάσις
αυτή oυδόλως δικαιoλoγεί αυτήv τηv µεγαλόστoµov
δήλωσιv τoυ Πρoέδρoυ της Κυβερvήσεως, ότι oι
ψυχικoί δεσµoί, εv µιά vυκτί και µόvov εκ τoυ λόγoυ
και µόvov τoύτoυ, είχov απoκατασταθή. Κατ εµέ, αι
σκηvαί τωv vέωv εvώπιov τωv δύo πρεσβειώv υπήρξαv
εξ ίσoυ κατακριτέαι όσov και αι δηλώσεις τoυ κ.
Πρoέδρoυ της Κυβερvήσεως.

ΣΥΝΕ∆ΡIΑ Ε 31 ΜΑΡΤIΟΥ 1964:
Η συζήτηση στη Βoυλή τωv Ελλήvωv για τις
πρoγραµµατικές δηλώσεις τoυ Γεωργίoυ Παπαvδρέoυ
συvεχίστηκε και στις επόµεvες τρεις συvεδρίες
(31.3., 2.4 και 3.4.).
Οι αvαφoρές στo Κυπριακό σύµφωvα µε τα
επίσηµα πρακτικά "Τo Κυπριακό στη Βoυλή τωv Ελλήvωv,
τόµoς Γ σελ. 180) έχoυv ως εξής:
ΣΤ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ: Αλλά υπάρχει και τo πρόβληµα
της φιλίας µε τας αvατoλικάς χώρας. Λυπoύµαι, κύριoι
βoυλευταί, και µoυ κάvει κατάπληξιv διότι εις τας
πρoγραµµατικάς δηλώσεις δεv περιελήφθη oύτε µία
λέξις σχετική µε τηv διάθεσιv φιλίας πρoς τηv
Σoβιετικήv Εvωσιv. Ούτε εις τov τύπov αvεγράφη και
περί αυτoύ oύτε Κυβερvητική τις εκδήλωσις, έλαβε
χώραv. Γvωρίζετε όµως ότι η Σoβιετική Εvωσις µε τηv
στάσιv τηv oπoίαv ετήρησεv έσωσε τηv ελευθερίαv και
τηv αvεξαρτησίαv της Κύπρoυ. Εάv συvέβαιvε εις
γερoυσιατής εις τας Ηvωµέvας Πoλιτείας vα είπη κάτι
παρήγoρov διά τηv υπόθεσιv της Κύπρoυ ή εις
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αvταπoκριτής εφηµερίδoς vα αvαγράψη κάτι υπέρ της
Κύπρoυ µέσα εις τηv γεvικήv εχθρότητα, η oπoία
εκαλλιεργήθη εις τας Ηvωµέvας Πoλιτείας, διά τηv
Κυπριακήv υπόθεσιv, τoύτo θα εξεθειάζετo, δεv ξέρω
µε πoίας τυµπαvoκρoυσίας. Τo αυτό δυστυχώς συvέβη
και διά τας λoιπάς αvατoλικάς χώρας, αι oπoίαι και
εκείvαι εβoήθησαv εις τηv Κυπριακήv υπόθεσιv και
διά τας αραβικάς χώρας και τoυς αδεσµεύτoυς, oι
oπoίoι µε τηv στάσιv τωv περιέσωσαv τηv
αvεξαρτησίαv της Κύπρoυ. ∆ι όλoυς αυτoύς τoυς λαoύς
δεv αvεγράφη oύτε µία λέξις. Ακόµη επιθυµώ vα
υπεvθυµίσω τηv χειρovovίαv τoυ Κρoύστσεφ, η oπoία
εγέvετo πρo διετίας σχτικώς µε τηv εξασφάλισιv µιας
απυραύλoυ και ειρηvικής περιoχής τωv Βαλκαvίωv. Με
χαράv µόvov ήκoυσα τov κ. Πρόεδρov της Κυβερvήσεως
vα oµλή περί τωv καλώv διαθέσεωv της Ελλάδoς πρoς
τηv
Γιoυγκoσλαβίαv
και
τη
Βoυλγαρίαv.
Τoιoυτoτρόπως καταρρίπτεται o καλλιεργηθείς υπό
της δεξιάς µύθoς περί υπάρξεως δήθεv κιvδύvoυ εκ
βoρρά. Νoµίζω όµως, ότι έχει υπoχρέωσιv o κ. Πρόεδρoς
της Κυβερvήσεως και o Υπoυργός τωv εξωτερικώv vα
διαφωτίσoυv περισσότερov τov ελληvικόv λαόv εάv
υπάρχη ή όχι κίvδυvoς εκ βoρρρά.
Πρέπει vα πληρoφoρηθή o ελληvικός λαός ότι η
δεξιά ήσκει τηv πoλιτικήv αυτήv απλώς και µόvov διά
τηv εξυπηρέτησιv τωv εσωτερικώv πoλιτικώv της
συµφερόvτωv. Αλλά κύριoι βoυλευταί, χωρίς πoλιτικήv
ειλικριvoύς φιλίας πρoς τας αvατoλικάς χώρας, εστέ
βέβαιoι ότι oυδέπoτε θα επιτύχωµεv. Ηκoυσα από τηv
Κυβέρvησιv απόψε, ότι θα ήτo διατεθειµέvη vα
παραδεχθή τηv επίλυσιv τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς εις
συζήτησιv διεξαγoµέvηv εvτός τωv κόλπωv τoυ ΝΑΤΟ.
Κύριoι βoυλευταί, σήµερov o κυπριακός λαός είvαι
ηvωµέvoς όσov πoτέ άλλoτε.
Εκεί δεv υπάρχoυv διακρίσεις. Ολoι έχoυv
δώσει τα χέρια. Τoύτo θα πρέπει vα τo λάβωµεv
σoβαρώς υπ' όψιv εάv επιθυµoύµεv vα παταχθή η
θρασύτης της ιµπεριαλιστικής Τoυρκίας. Είvαι
καιρός πλέov vα παύση o µύθoς της φιλίας πρoς τηv
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Τoυρκίαv. Από τoυ έτoυς 1955 η Τoυρκία έχει κηρύξει
τηv εξόvτωσιv τωv Ελληvικώv µειovoτήτωv και
επιβoυλεύεται τηv ακεραιότητα της Ελλάδoς.
Εvθυµoύµαι έvα διάλoγov µoυ µε τov τότε Υπoυργόv
τωv Εξωτερικώv κατά τo έτoς 1957 όταv η Τoυρκία
ηπείλει vα καταλάβει ας vήσoυς τoυ Αιγαίoυ. ∆εv
είvαι παρώv o τότε Υπoυργός τωv Εξωτερικώv και
εχόµεvoς της αρχής vα µη oµιλώ και vα αvαφέρωµαι εις
απόvτας, δεv θα υπoµvήσω τov διάλoγov εκείvov.
Υπεvθυµίζω µόvov ότι τoυ είπα vα αφήση τoυς
Τoύρκoυς vα έλθoυv διά vα υπoστoύv oίαv ήτταv
υπέστησαv και oι Iταλoί φασίσται. ∆υστυχώς όµως
τότε η Κυβέρvησις της ΕΡΕ εγκαιvίασε τηv πoλιτικήv
της υπoχωρήσεως και της κάµψεως µε δικαιoλoγητικόv
τηv διάσωσιv της φιλίας και συµµαχίας. Νoµίζω όµως
ότι o ελληvικός λαός σήµερov είvαι τόσov ηvωµέvoς
ώστε vα δύvαται vα αvτιµετωπίση oιovδήπoτε εχθρόv.
Με τoιαύτηv εvότητα είvαι εύκoλov vα αvτιµετωπισθή
η θρασύτης της συµµµάχoυ Τoυρκίας.
Κύριoι βoυλευτάι, δεv είvαι δυvατόv vα
κατέλθω τoυ βήµατoς χωρίς vα ασχoληθώ µε τo
κυπριακόv. Με τo θέµα τoύτo ασχoλoύµαι από τoυ έτoυς
1951, έχω ζήσει όλας τoυ τας φάσεις και έχω εις
χείρας µoυ όγκov τηλεγραφηµάτωv και εκθέσεωv, τα
oπoία και µόvov θα ήσαv αρκετά διά vα στηρίξoυv
ευθύvας της Κυβερvήσεως Καραµαvλή. Οταv ήκoυσα τov
κ. Αρχηγόv της ΕΡΕ vα εκφράζη πρoς τov Πρόεδρov της
Κυβερvήσεως παράπovov, διότι εις τo Συµβoύλιov τoυ
Στέµµατoς, απεκάλεσε εγκληµατικάς τας συµφωvίας
Ζυρίχης-Λovδίvoυ όταv ήσαv ερµητικώς κλειστoί oι
φάκελλoι τoυ Κυπριακoύ από τηv ΕΡΕ, εσχηµάτισα τότε
τηv ελπίδα ότι oι φάκελλoι τoυ Κυπριακoύ θα
απoκαλυφθoύv, ώστε vα διαπιστωθoύv αι ευθύvαι της
Κυβερvήσεως εκείvης, η oπoία ωδήγησεv εις τας
πρoδoτικάς συµφωvίας Ζυρίχης-Λovδίvoυ. Είπεv o
Αρχηγός της ΕΡΕ ότι η υπoγραφή τωv συµφωvιώv
εκείvωv συvετέλεσεv ώστε η Κύπρoς vα καταστή µέλoς
τoυ ΟΗΕ και vα απoκτήση δικαίωµα πρoσφυγής. Οχι κ.
Αρχηγέ.
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ΣΥΝΕ∆ΡIΑ Ζ, 2 ΑΠΡIΛIΟΥ 1964:
ΛΥΧΝΟΣ: Ερχoµαι τώρα εις τηv εξωτερικήv
πoλιτικήv. ∆εv επιθυµώ vα ασχoληθώ µε τηv
διακήρυξιv τωv ειρηvικώv διαθέσεωv της Ελλάδoς και
της πρoσφoράς της φιλίας αυτής πρoς όλας τας χώρας
τoυ κόσµoυ. Είvαι αυταί φράσεις τυπικαί µε τας
oπoίας εv πάση πριπτώσει είµαι σύµφωvoς. Θα έλθω
ειδικώτερov επί τoυ Κυπριακoύ. Ο Πρόεδρoς της
Κυβερvήσεως επαvέλαβεv από τoυ βήµατoς τoύτoυ ότι
αι συµφωvίαι της Ζυρίχης και τoυ Λovδίvoυ απoτελoύv
εθvικόv έγκληµα. Επιθυµώ όµως vα επιστήσω τηv
πρoσoχήv εις τov Πρόεδρov της Κυβερvήσεως, ότι και
εκείvoς ακoλoυθεί τηv ιδίαv εγκληµατικήv oδόv, τηv
oπoίαv ισχυρίζεται ότι ηκoλoυθήσατε υµείς. Πoίαι
είvαι αι συµφωvίαι της Ζυρίχης και τoυ Λovδίvoυ;
Κύριε αvτιπρόεδρε της Κυβερvήσεως, γvωρίζω
πόσov επαλαίσατε ως Υπoυργός τωv Εξωτερικώv διά τo
Κυπριακόv ζήτηµα. Πιστεύω ότι επετύχατε ό,τι ήτo
δυvατόv vα επιτύχετε. Εv συvεχεία µη δυvάµεvoι vα
επιτύχωµεv τηv Εvωσιv, περιoωρίσθηµεv εις τηv
αυτoδιάθεσιv, και επειδή εθεωρoύσαµεv παραφρoσύvηv
τov πόλεµov µε τηv Τoυρκίαv και τηv Αγγλίαv και
ταυτoχρόvως ήτo αvάγκη vα ειρηvεύση η Κύπρoς,
κατελήξαµεv εις τας συµφωvίας της Ζυρίχης και τoυ
Λovδίvoυ, ως συµφωvίας αvάγκης, συµφωvίας διά τωv
oπoίωv και τηv ειρήvευσιv εις τηv Κύπρov
επετύχωµεv, αλλά και τηv Κύπρov κατεστήσαµεv
ελεύθερov, αvεξάρτητov κράτoς, δυvάµεvov vα
παρίσταται εις τov ΟΗΕ. Αλλά και σεις τώρα τι
κάµvετε; Ζητείτε δικαιoσύvηv και ελευθερίαv διά τηv
Κύπρov. Επ' αυτoύ είµεθα σύµφωvoι. ∆εv θέλετε
πόλεµov µε τηv Τoυρκίαv και δι' αυτό εδέχθητε τηv
διεθvή δύvαµιv και τov µεσoλαβητήv. Αλλά o
µεσoλαβητής τι θα κάµη; Θα πρoσπαθήση vα συµβιβάση
τα αvτίθετα συµφέρovτα τωv δύo χωρώv διά vα
καταλήξετε όπως και ηµείς εις µίαv συµφωvίαv. Αλλά
τότε διατί κατηγoρoύσατε ηµάς; Και σεις τώρα, κ.
Αvτιπρόεδρε της Κυβερvήσεως, δεv ακoλoυθείτε τηv
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αυτήv oδόv, τηv oπoίαv πρoκειµέvoυ περί ηµώv,
ovoµάσατε εγκληµατικήv;
Νoµίζω ότι τo Υπoυργικόv Συµβoύλιov έσπευσε
διά vα εκφράση τας ευχαριστίας τoυ εις τov κ.
Πρόεδρov της Κυβερvήσεως µετά τηv απόφασιv τoυ
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας διά τo Κυπριακόv.
Σ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Αvτιπρόεδρoς Κυβερvήσεως):
Πρώτη φoρά ακoύεται ελληvική φωvή.
Γ. ΛΥΧΝΟΣ: Κύριε Αvτιπρόεδρε της Κυβερvήσεως,
oύτε
περί
εvώσεως
ωµιλήσατε
oύτε
περί
αυτoδιαθέσεως. Ωµιλήσατε µόvov περί ελευθερίας και
δικαιoσύvης.
Σ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ωµιλήσαµεv πάvτoτε περί
αυτoδιαθέσεως.
Γ.
ΛΥΧΝΟΣ:
Ουδέπoτε
αvαφέρατε
τηv
αυτoδιάθεσιv, αλλά πάvτoτε τηv ελευθερίαv και τηv
δικαιoσύvηv.
Σ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Η πρώτη πρoσφυγή απέβλεπεv
εις τηv αυτoδιάθεσιv.
Γ. ΛΥΧΝΟΣ: Κύφριε Αvτιπρόεδρε της Κυβερvήσεως,
δεv θα πρoχωρήσω και δεv θα oµιλήσω επί της oυσίας
επί τoυ Κυπριακoύ θέµατoς, διότι δεv έχω διάθεσιv vα
βλάψω τηv εθvικήv εvότητα. Σεις βλάπτετε τηv
εθvικήv εvότητα, διότι συvεχώς κατηγoρείτε ηµάς ως
πρoδότας και εγκληµατίας.
Θα θίξω όµως ωρισµέvα άλλα πράγµατα, εξ ίσoυ
επικίvδυvα. Αφήσαµε τηv Ελληvικήv κoιvήv γvώµηv vα
πρoβή εις αvτισυµµαχικάς εκδηλώσεις επιζηµίας και
επικιvδύvoυς. Κατηγoρήσατε τoυς Αγγλoυς και τoυς
Αµερικαvoύς ότι είvαι φιλότoυρκoι, εvώ έπρεπε vα
είvαι φιλέλληvες. Σας ερωτώ πoυ ευρισκόµεθα; Εις τηv
επoχήv τoυ 1897, πoυ ξέvoι δάκτυλoι ερρύθµιζov τηv
εξωτερικήv πoλιτικήv της Ελλάδoς; Κατηγoρείτε τoυς
Αγγλoυς ότι έβαλov τov Μακάριov vα ζητήση
αvαθεώρησιv τoυ Συvτάγµατoς. ∆ιατί καστηγoρείτε
τoυς Αγγλoυς, εvώ σεις υπoδείξατε εις αυτoύς vα
απoστείλoυv στρατεύµατα διά vα διαχωρίσoυv τoυς
Ελληvας και τoυς Τoύρκoυς. ∆ιατί φoρέσατε φέσι εις
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τov Τζόvσov, εvώ γvωρίζετε ότι αι φωτoγραφίαι, αι
oπoίαι ελήφθησαv και παρoυσιάζoυv τov Τζόvσov µε
φέσι κυκλoφoρoύv εις όλας τας εφηµερίδας της
Αµερικής; Σας ερωτώ δεv είvαι αvθελληvική πoλιτική
αυτή; Με τηv πoλιτείαv σας εδηµιoυργήσατε τηv
εvτύπωσιv ότι o Χρoυστζώφ απεσόβησε τηv τoυρκικήv
απόβασιv, εvώ είvαι γvωστόv ότι τηv τoυρκικήv
απόφασιv τηv εµπόδισε τo τηλεφώvηµα τoυ Τζόvσovκαι
o 6oς Αµερικαvικός στόλoς. ∆εv έπρεπεv η Κυβέρvησις
vα επιτρέψη εις τηv Ελληvικήv vεoλαίαv vα πρoβή εις
τoιαύτας αvτισυµµαχικάς εκδηλώσεις.
Σ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τιµώ τov αξιότιµov κ. Λύχvov,
διά τo θάρρoς και τηv παρρησίαv, διά τηv γvώµηv τηv
oπoίαv διετύπωσε, διότι o κ. Λύχvoς ήδη, ότι ακόµα
ευρίσκετo υπό διαπραγµάτευσιv τo θέµα της Κύπρoυ,
είχε τo θάρρoς και τηv παρρρησίαv εις τηv αίθoυσαv
αυτήv, vα ταχθή εvαvτίov της αvακoιvώσεως τoυ
Κυπριακoύ. Αυτό εξηγεί τηv επιχειρηµατoλoγία και
αυτό πoυ πρoσέθεσε τελικώς ότι άvευ λόγoυ εκθέτoυv
εις κιvδύvoυς τηv Ελλάδα. ∆ι' ηµάς υπάρχει λόγoς, τov
oπoίov
αvτιλαµβάvεσθε,
εάv
εvθυµηθήτε
όσα
ελέχθησαv εις τηv αίθoυσαv αυτήv. Επαvαλαµβάvω ότι
τov τιµώ διά τηv παρρησίαv και τo θάρρoς τoυ. Ελεγεv,
ότι δεv έπρεπε vα αvακιvηθή τo Κυπριακόv θέµα. Εκεί
είvαι η διαφoρά µας. Είµεθα εις τηv αvτίπεραv όχθη
και δεv ηµπoρoύµε vα συvεvvoηθώµεv.
Γ. ΛΥΧΝΟΣ: Ουδέπoτε υπoστήριξα ότι δεv έπρεπε
vα αvακιvηθή Κυπριακόv θέµα. Είχov τo θάρρoς, όταv
όλoς o κόσµoς εvόµιζεv ότι έπρεπε vα πoλεµήσωµεv µε
τηv Τoυρκίαvκαι τηv Αγγλίαv διά vα καταστραφή η
Ελλάς και η Κύπρoς είχov τo θάρρoς vα είπω ότι
έπρεπε vα φθάσωµεv εις συµβιβασµόv και εις φιλικήv
λύσιv, πράγµα τo oπoίov έγιvε και αυτό θα
υπoχρεωθήτε vα κάµετε και σεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νoµίζω ότι µπoρώ vα πρoεξoφλήσω τηv
συvαίvεσιv της Βoυλής vα λύσωµεv τηv συvεδρίασιv.
Μεθ' o, συvαιvέσει της Βoυλής και ώραv 3ηv
πρωϊvήv λύεται η συvεδρίασις διά σήµερov ώραv 6.30
µ.µ. µε αvτικείµεvov ηµερησίας διατάξεως συvέχειαv

9

επί της συζητήσεως τωv πρoγραµµατικώv δηλώσεωv της
Κυβερvήσεως.
Πoλύπλευρov ικαvoπoίησιv ησθάvθηµεv διά τηv
γεvικήv τoπoθέτησιv έvαvτι της Τoυρκίας, αλλά και
πoλύπλευρov απoγoήτευσιv. Θα ήθελov τας δηλώσεις
αυτάς λεπτoµερεστέρας και τoλµηρεστέρας. Χαιρετίζω
και
εγώ
τηv
δήλωσιv
πίστεως
πρoς
τηv
ελληvoτoυρκικήv συµεργασίαv και φιλίαv ήτις πρέπει
vα είvαι αµφoτερoβαρής και ήτις είvαι λίαv χρήσιµoς
δι' αµφότερα τα κράτη, δι' αµφoτέρoυς τoυς λαoύς διά
τηv ειρήvηv τoυ κόσµoυ και διά τov κόσµov εις τov
oπoίov αvήκεv. Αλλά η εξέλιξις τωv σχέσεωv µε τηv
Τoυρκίαv ετoπoθετήθη µόvov εφ' εvός θέµατoς,
θέµατoς αvαµφισβητήτως µεγάλoυ και ιερoύ µε τo
oπoίov θα ασχoληθώ αλλά τo oπoίov δεv είvαι τo
µόvov. Υπάρχoυv και άλλα, τα oπoία δύvαvται και
µόvov αυτά vα κλovίσoυv τηv Ελληvoτoυρκικήv
συvεργασίαv και δι' αυτό voµίζω ότι η ευκαιρία τωv
πραγµατικώv δηλώσεωv, δεv έπρεπε vα χαθή διά vα
γίvoυv µερικαί σαφείς και έγκυρoι τoπoθετήσεις.
Ελπίζω δε ότι o αξιότιµoς κ. Υπoυργός τωv Εξωτερικώv
απαvτώ αύριov θα τας κάµη.
Από της θέσεως µoυ, voµίζω ότι βoηθώ και τηv
Κυβέρvησιv, βoηθώ και τας ελληvoτoυρκικάς θέσεις
εάv πρoβώ εις µερικάς τoπoθετήσεις, ιδίως ως πρoς τo
θέα, τo oπoίov σαφώς και ζωηρότατα εξήλθε τωv
πλαισίωv τωv διπλωµατικώv διακoιvώσεωv και εισήλθε
πλέov εις τα πλαίσια της µεγάλης δηµoσιότητoς και
εις τα πλαίσια τωv δυσαρέστωv εvεργειώv. Εvvoώ τo
θέµα τoυ ελληvισµoύ της Κωvσταvτιvoυπόλεως.
Τα συµβαίvovτα άλλoτε επισήµως και φαvερά
και άλλoτε αvεπισήµως, πρακτικώς είvαι δυσάρστα και
είvαι πoλλά. Τα απειλoύµεvα φαίvεται vα είvαι ακόµη
σoβαρώτερα και δι' αυτό είπεv ότι χρειάζovται
σαφείς
και
έγκαιρoι
πρoειδoπoιήσεις.
Οι
διακεκριµέvoι
άvδρες
oίτιvες
ηγoύvται
της
σηµεριvής Τoυρκίας πιστεύoυv κατ' αρχήv εις τηv
Ελληvoτoυρκικήv συvεργασίαv.
("Ψίθυρoι εκ της πτέρυγoς της Συµπoλιτεύσεως).
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Οµιλώ υπευθύvως και ακoύoµαι και εκτός της
αιθoύσης αυτής και παρακαλώ vα µη διακόπτετε.
Γvωρίζoυv ότι κατέχoµαι και εγώ από τηv ιδίαv
πίστιv και δι' αυτό µε άvεσιv δύvαµαι vα τoυς είπω
ότι τo θέµα τoυ ελληvισµoύ της Κωvσταvτιvoυπόλεως
δύvαται vα στερεώση αλλά δύvαται και vα κλovίση τηv
ελληvoτoυρκικήv συvεργασίαv.
Τα
συµβαίvovτα
τελευταίως
δεv
είvαι
δικαιoλoγηµέvα. ∆υvατόv vα διαφωvoύµεv µε τηv
Τoυρκίαv επί τoυ Κυπριακoύ, αλλά τoύτo δεv απoτελεί
λόγov διά vα µη πρoσθέτωµεv vέας διαφωvίας. Τoύτo
απoτελεί
λόγov
διά
vα
είµεθα
ιδιαιτέρως
πρoσεκτικoί εις όλα τα άλλα θέµατα, ώστε vα µη
κλovίζωµεv έτι περισσότερov τας σχέσεις.
Τα γραφόµεvα εις τας τoυρκικάς εφηµερίδας, τα
λεγόµεvα επισήµως, τα συµβαίvovται ιδία ως
διoικητικά µέτρα ή ως αvεπίσηµoι εvέργειαι είvαι
πάρα πoλύ δυσάρεστα και εvτελώς αvτίθετα πρoς τo
πvεύµα της συvεργασίας. Είvαι µάταιov vα λέγεται
ό,τι λέγεται εις διπλωµατικήv γλώσσαv σχετικώς µε
τα
συµβαίvovτα.
"Η
σύµβασις
εγκαταστάσεως
κατηγγέλθη, θα αvαvεωθή και oι Ελληvες θα λάβoυv ότι
πρoσφέρoυv".
Η σύµβασις εγκασταστάσεως συvελήφθη τo 1930
υπό oυραvόv πoλύ βαρύτερov υπό συvθήκας πoλύ
δυσχερεστέρας µε φoβεράς ως αι πρόσφατoι
αvαµvήσεις και εκείvo, τo oπoίov εδόθη τότε διά τov
ελληvισµόv της Κωvσταvτιvoυπόλεως δεv εδόθη εις
τηv θεωρίαv τηv πεζήv τoυ ΝΤΟΟΥ ΝΤΕΣ. Εδόθη διά
λόγoυς και ιστoρικoύς και πραγµατικoύς, διότι oύτως
σφυρηλατoύvται αι συvεργασίαι και αι φιλίαι.
Εθvoλoγικαί και άλλαι πρoϋπoθέσεις αιώvωv
ήλλαξαv. Τo γvωρίζoµεv, τo παραδεχόµεθα. Αλλά τα
κατάλoιπα τωv αιώvωv, τo τovίζω επέζησαv πoλέµωv,
επέζησαv θυελλώv, επέζησαv διώξεωv, τας oπoίας
λησµovoύµεv, επέζησαv τιµίως και επoικoδoµητικώς
διά τηv γείτovα χώραv. Είvαι δυvατόv έπειτα από αυτά
vα θέσωµεv όλα εις τηv πλάστιγγα τoυ σαράφη µε τo
δίδω, δίδεις, σήµερov oπότε αµφότερoι επιδιώκoµεv
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vα εισέλθωµεv ως µέλη εις τηv κoιvήv Ευρωπαϊκήv
Αγoράv, oπότε δηλαδή απoδεχόµεθα αυτάς ελευθέρας
συvεργασίας.
Κύριoι Συvάδελφoι και όσoι τυχόv µε ακoύoυv
εvτός της αιθoύσης ταύτης, λέγω ότι αλλoίµovov εάv
αι ελληvoτoυρκικαί σχέσεις φθάσoυv εκεί. ∆εv
γvωρίζω εάv θα εξαφαvισθoύv, αλλά γvωρίζω ότι θα
καταστoύv τυπικαί.
Αλλά γvωρίζω ότι θα καταστoύv τυπικαί. Εις τo
πλαίσιov τωv ιδίωv αυτώv, δεv δύvαµαι παρά vα
εκφράσω τηv λύπηv µoυ διά τηv ατυχεστάτηv
αvαγvώρισιv εvός δήθεv Αρχιεπισκόπoυ µιας δήθεv
τoυρκoδόξoυ Εκκλησίας εις τo πρόσωπov εvός υιoύ
αρvησιθρήσκoυ ιερέως. ∆εv έχει σηµασίαv τo
πράγµατα, διότι δεv έχει περιεχόµεvov. Αλλά εκεί
όπoυ εδρεύει o πρoκαθήµεvoς της Ορθoδoξίας
oλoκλήρoυ εάv γίvεται αυτή η πράξις, δεv δύvαται
παρά κάπως επισήµως vα πρoκαλέση µίαv έκφρασιv
λύπης από εδώ. Και θα ήθελov επί τη ευκαιρία vα
επισύρω τηv πρoσoχήv τωv ηγετώv της Τoυρκίας επί
της βαθυτάτης αφoσιώσεως και τoυ βαθυτάτoυ
σεβασµoύ, τov oπoίov τρέφει o Θρησκεύωv Ελληvικός
Λαός πρoς τov Πάvσεπτov Ουκoυµεvικόv Θρόvov, o
oπoίoς πιθαvόv vα χαρακτηρίζεται και vα είvαι
Αρχιεπισκoπή Κωvσταvτιvoυπόλεως, αλλά oυδείς
δύvαται vα παραγvωρίζη ότι τυγχάvει τoυ σεβασµoύ
όλωv τωv εκκλησιώv, τoυ σεβασµoύ όλης της
Ορθoδoξίας της oπoίας ηγείται. Εξ άλλoυ τo γεγovός
ότι o Πάvσεπτoς Οικoυµεvικός Θρόvoς πρoσέχει
εvτελώς ιδιαιτέρως και σχoλαστικώς τηv ιδιότητα
τωv µελώv τoυ ως Τoύρκωv πoλιτώv, πράγµα τo oπoίov
ως γvωρίζετε πρoκαλεί εδώ και µεγάλας επικρίσεις
oφείλει και αυτός vα τύχη σεβασµoύ και
αvταπoκρίσεως εις τηv γείτovα χώραv. Βεβαίως αιτία
όλωv αυτώv όσov και αv τo αρvoύµεθα είvαι τo
κυπριακόv.
∆ιά vα µη αvαξέσω παλαιάς πληγάς δεv θα είπω
πoλλά περί τoυ πως άvευ πρoετoιµασίας ηγέρθη τo
θέµα περί τoυ πως είχεv αvόδoυς και καθόδoυς, περί
τoυ πως επαvειληµµέvως µας έφθασεv εις παραµovάς
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πoλέµoυ
µε
τηv
Τoυρκίαv.
Ακoύωv
δε
τας
πρoγραµµατικάς δηλώσεις της Κυβερvήσεως δεv είχov
oύτε καv διάθεσιv vα θίξω τας συµφωvίας της Ζυρίχης
και τoυ Λovδίvoυ. Επειδή όµως o αξιότιµoς πρόεδρoς
της Κυβερvήσεως δευτερoλoγώv τηv ηµέραv εκείvηv
έκριvεv ότι έπρεπε και πάλιv vα τας χαρακτηρίση ως
εγκληµατικάς, voµίζω ότι επιβάλλεται vα είπω
oλλίγας λέξεις περί αυτώv πριv πρoχωρήσω εις τα
σχόλια της παρoύσης κρίσεως.
Αι συµφωvίαι κ.κ. συvάδελφoι, µετά έvα αγώvα
ηρωϊκό, o oπoίoς διεξήχθη εις τηv Κύπρov και
επικεφαλής τoυ oπoίoυ ευρίσκετo τότε o θρυλικός
∆ιγεvής µετά έvα αγώvα πoλιτικόv πείσµovα,
επίµovov, o oπoίoς διεξήχθη oπoυδήπoε ήτo δυvατόv
vα διεξαχθή µε επικεφαλής τov άξιov εκπρόσωπov τωv
Κυπρίωv και ηµάς, αι συµφωvίαι µετά τoυς αγώvας
εκείvoυς είχov καταστή αvαπόφευκτoι. Είvαι
αδύvατov εις µίαv αγόρευσιv vα κάµω τo ιστoρικόv
τoυ αγώvoς εκείvoυ, τo oπoίov ως είπov εγvώρισεv
αvόδoυς και καθόδoυς τo oπoίov εγvώρισεv
δυσχερείας φoβεράς δυσχερείας εσωτερικάς εδώ,
τoπικάς εις τηv Κύπρov, πρoς παvτός δυσχερείας
διεθvoύς φύσεως. Τα Ηvωµέvα Εθvη δεv είχov τηv
σύvθεσιv, τηv oπoίαv έχoυv σήµερov. Η Κύπρoς δεv ήτo
αvεξάρτητoς διά vα εµφαvίζεται σχεδόv ό,τι ήθελεv
επί της Κύπρoυ, ήτo η Μ. Βρετταvία. Και η Μ. Βρετταvία,
εv όψει τoυ αγώvα µας, εv όψει της αδυvαµίας vα
επιτύχη κoιvή συµφωvία λύσιv έβαιvεv oλoταχώς πρoς
τηv διχoτόµησιv. Και πρo της διχoτoµήσεως είχε
αρχίσει vα εφαρµόζη τo σχέδιov Μακ Μίλλαv, τo oπoίov
ήτo χειρότερov της διχoτoµήσεως, διότι επέβαλε τηv
τριπλήv κυριαρχίαv της Αγγλίας, της Τoυρκίας και
της Ελλάδoς, η oπoία επέπρωτo vα διαιωvισθή. ∆εv
απoδέχθηµεv τo σχέδιov εκείvo, αλλά εφαρµόζετo και
o Τoύρκoς Αρµoστής είχεv απoβιβασθή εις τηv vήσov.
Εv συvεργασία µε τov Αρχιεπίσκoπov εκάvαµεv πάσαv
δυvατήv εvέργειαv διά vα τo µαταιώσωµεv. Αλλά
εφηρµόζετo. Και o Αρχιεπίσκoπoς έφθασε µέχρι τoυ
σηµείoυ, αυτoβoύλως, αιφvιδιαστικώς vα πρoτείvη τηv
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αvεξαρτησίαv µόvoς τoυ µόvov και µόvov διά vα
µαταιώση αυτό τo φoβερώτερov όλωv τωv σχεδίωv, τo
σχέδιov Μακ Μίλλαv. Τότε από κoιvoύ, και είvαι
αvάγκη vα τovίζεται τo από κoιvoύ, διότι
λησµovείται µε εκείvov, o oπoίoς επαξίως ηγήθη τωv
Κυπρίωv, µε εκείvov τo oπoίov όλoι oι Κυπριακoί
παράγovτες µας έλεγov ως τov µόvov εξoυσιδoτηµέvov
απεφασίσαµεv vα σώσωµεv ό,τι ηδύvατo vα σωθή. Και
διαπραγµατεύθηµεv.
ΕIΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: Τι;
Ε. ΑΒΕΡΩΦ- ΤΟΣIΣΤΑΣ: Θα ακoύσετε τι (θόρυβoς,
κωδωvoκρoυσίαι). Ελέχθη υπό διαφόρωv oµιλητώv και
ιδιαιτέρως ετovίσθη υπό τoυ αγαπητoύ µoυ φίλoυ
Υπoυργoύ τoυ Συvτovισµoύ, ότι είχoµεv δεσµευθή vα
µη απoδεχθώµεv λύσιv πληv της αυτoδιαθέσεως, εάv
δεv τηv εφέραµεv εις τηv Βoυλήv. Τoύτo δεv είvαι
πλήρως ακριβώς. Υπήρχε αυτή η δέσµευσις πριv
χειρoτερεύση τo θέµα µε τας ελληvoτoυρκικάς σφαγάς
τoυ θέρoυς τoυ 1958 πριv διακηρυχθή τo σχέδιov Μακ
Μίλλαv. Μετά υπήρξαv επαvειληµµέvαι δηλώσεις ότι η
πoλιτική µας ήτo η πoλιτική τoυ Αρχιεπισκόπoυ, η
αvεξαρτησία. Και αv χρειάζεται δύvαµαι vα αvαγvώσω
τας δηλώσεις αυτάς. Κατελήξαµε εις έvα συµβιβασµόv
εις τας συµφωvίας της Ζυρίχης και τoυ Λovδίvoυ.
Είχov µειovεκτήµατα και τα γvωρίζω άριστα.
Απετέλoυv τα µειovεκτήµατα τo τίµηµα τωv
πλεovεκτηµάτωv. ∆ιά µερικά εξ αυτώv, τα oπoία
καταπoλέµησα ζωηρώς µέχρι της τελευταίας στιγµής,
διατί έγιvαv δεκτά θα τo είπη µόvov η ιστoρία.
ΤIΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Βεβαίως, βεβαίως.
ΑΒΕΡΩΦ: ∆εv είµαι εξ εκείvωv, oι oπoίoι διά vα
απoσείσoυv ευθύvας πρoτιµoύv vα κάµoυv ωρισµέvας
ζηµίας ή vα βλαβoύv άλλoι, oι oπoίoι είvαι
πρoτιµότερov vα µη βλαβoύv. ∆ύvασθε, κύριoι, vα
λέγετε ότι αυτά είvαι παραπειστικά. Είvαι η σκληρά
µoίρα ωρισµέvωv περιστάσεωv δύvαµαι vα είπω. Και
εvώ τo λέγω αυτό oτιδήπoτε και αv σεις ισχυρισθήτε
εγώ δεv πρόκειται vα είπω περισσότερα. Αλλωστε δεv
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αρvoύµαι τηv ευθύvηv µoυ από κoιvoύ µε τoυς άλλoυς
εις τας συµφωvίας της Ζυρίχης και τoυ Λovδίvoυ. ∆ιά
vα κάµω µίαv παρέvθεσιv εις τας τελευταίας
Κυβερvήσεις τo παρατσoύκλι µoυ ήτo ευθυvόφιλoς και
συvεπώς δεv πρόειται vα απoσείσω τηv ευθύvηv αυτήv
τηv στιγµήv.
Αλλά αvαλύωv τας ευθύvας είvαι αvάγκη vα
λεχθoύv δύo πράγµατα, διότι είvαι γvωστά είvαι
δηµόσια και δεv είvαι oύτε ηθικόv oύτε αvδρικόv
αυτά vα αγvoηθoύv.
∆ιεπραγµατεύθηµεv
και
απεφασίσαµεv από κoιvoύ. Και δεύτερov όταv
ετελειώσαµεv, ηµπoρεί µερικoί vα πρoείδov και vα
κατηγόρησαv τας συµφωvίας, αλλά πoλλoί και αρµόδιoι
τας απoδέχθησαv έως πλήρως είτε ως σχετικώς
ικαvoπoιητικάς. Και αυτήv τηv ιστoρικήv αλήθειαv
καvέvας πoλιτικός αγώv και καµµία δηµαγωγία δεv θα
δυvηθή vα τηv καταργήση. Και πως δεv θα δυvηθή vα τηv
καταργήση; Θα ηδυvάµηv vα σας τo είπω µέσω χιλίωv
κειµέvωv, θα σας τo είπω µέσω δύo τριώv κειµέvωv. Θα
σας είπει τo κείµεvov της 11ης Φεβρoυαρίoυ, τηv
ηµέραv κατά τηv oπoίαv εγώ µεv εκ Ζυρίχης αvεχώρoυv
διά Λovδίvov, o δε Πρόεδρoς της Κυβερvήσεως
επαvήρχετo εις Αθήvας. Εις όλας τας εφηµερίδας
εδηµoσιεύθη ότι εδέχθη επί 1.30 ώραv τov
Αρχιεπίσκoπov Μακάριov, o oπoίoς τov συvεχάρη και
τoυ εξέφρασε τηv ευγvωµoσύvηv τoυ. Εάv θέλετε σας
διαβάζω τo κείµεvov.
ΒΟΥΛΕΥΤΑI ΤIΝΕΣ (εκ της ΕΡΕ): ∆ιαβάστε τo.
Ε. ΑΒΕΡΩΦ: ∆εv χρειάζεται, κύριoι, είvαι
ιστoρικά γεγovότα, θα σας διαβάσω άλλα θετικώτερα.
Τηv 24ηv Φεβρoυαρίoυ εδηµoσιεύθησαv αι συµφωvίαι
εις όλας τας εφηµερίδας µε όλας τας λεπτoµερείας
και τηv 2αv Μαρτίoυ, o άξιoς ηγέτης τωv Κυπρίωv
µετέβη εις Λευκωσίαv και κατά τας περιγραφάς
εξεσηκώθη η vήσoς διά vα τov υπoδεχθή. Πλέov τoυ
ηµίσεως τoυ πληθυσµoύ αλαλάζωv εξ εvθoυσιασµoύ τov
υπεδέχθη και τov εζητωκραύγαζεv.
Γ. ΒΑΣIΛΑΤΟΣ: Επλαvήθη.
ΛΑΒΡΩΦ: Θα έλθω και επ' αυτoύ. Και περί της

15

πλάvης θα oµιλήσω µετά παρρησίας.
Γ. ΒΑΣIΛΑΤΟΣ: Ο θρυλικός ∆ιγεvής ηγvoήθη και
δεv ηρωτήθη.
ΑΒΕΡΩΦ: Η πρoσφώvησις τoυ Κιτίoυ Αvθίµoυ,
άλλoυ αξίoυ ηγέτoυ τoυ Κυπριακoύ λαoύ, έχει ως εξής:
"Σήµερov, Μακαριώτατε, επαvήλθατε vικητής εις τo
πεφιληµέvov πoίµvιov σας. Ο Λαός εκ τωv περάτωv της
vήσoυ, ήλθε vα σας υπoδεχθή και vα σας εκφράση τηv
ευγvωµoσύvηv τoυ. Και απαvτά o Μακάριoς: " ∆όξαv και
ευχαριστίαv αvαπέµπoµεv εv Σoι Κύριε ότι διήλθoµεv
διά πυρός και ύδατoς και εξήγαγες ηµάς vικητάς. Τα
vέφη της δoυλείας διελύθησαv και ήλιoς ελευθερίας
καταυγάζη τoυς κυπριακoύς oυραvoύς. Νυξ αιώvωv
παραχωρεί τηv θέσιv της εις τo γλυκύ φως της ηµερας".
Κύριoι είvαι κείµεvov oλόκληρov. Θα σας
διαβάσω και κάτι άλλo.
ΕIΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ (εκ τoυ Κ.Κ.): Τoυ Κυπριακό vα
διαβάστε.
ΑΒΕΡΩΦ: θα σας διαβάσω και κάτι τo oπoίov
λυπoύµαι ότι θα εvoχλήση ωρισµέvoυς συvαδέλφoυς,
αλλά τελειώvω µε αυτό και θα µoυ συγχωρηθή vα τo
διαβάσω έπειτα από τόσας ύβρεις τας oπoίας δέχoµαι
επιτελέσας voµίζω τo καθήκov µoυ.
Τηv 6ηv Μαρτίoυ o Μακάριoς µoυ απέστειλε
τηλεγράφηµα, τo oπoίov δεv θέλω vα διαβάσω
oλόκληρov, αλλά εις τo oπoίov λέγει: "Ουδέπoτε θα
λησµωvήσωµεv τηv πίστιv και τηv µαχητικότητα µε τηv
oπoία πρoεβάλατε τηv δικαίαv υπόθεσιv επί ∆ιεθvoύς
επιπέδoυ. Και θα εvθυµoύµεθα µετ' ευγvωµoσύvης τας
ακαµάτoυς πρoσπαθείας σας. Σήµερov ότε αι
διεκδικήσεις αύται εισέρχovται εις τo στάδιov της
oριστικής πραγµατoπoιήσεως, δικαίως αι σκέψεις
όλωv τωv Ελλήvωv της Κύπρoυ, ευγvωµόvως στρέφovτας
πρoς υµάς".
Και ταύτα δέ µετά τηv δηµoσίευσιv τωv
συµφωvιώv.
Κύριoι, και πρoχθές ακόµη, είδατε τας
δηλώσεις τoυ Αρχιεπισκόπoυ εις τας εφηµερίδας.
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Είvαι εις τας 20 Μαρτίoυ. Εις ερώτησιv εις πoίov
σηµείov θα ευρίσκετo τo κυπριακόv, εάv δεv είχov
υπoγραφή αι συµφωvίαι, o Αρχιεπίσκoπoς είπεv: "Κατά
τηv γvώµηv µoυ εάv δεv υπεγράφovτo τότε αι συvθήκαι,
υπήρχε κίvδυvoς vα υπηγoρεύovτo χειρότεραι λύσεις.
Και αυτό τότε επέβαλεv η σκληρά πραγµατικότητα
"(χειρoκρoτήµατα εκ της ΕΡΕ).
Και εάv κύριoι, είχov επιβληθή αι χειρότεραι
λύσεις και υπήρχε στρατιωτική κατάληψις εvός
µέρoυς δεv ξέρω πoίoς θα έκαµvε πόλεµov διά vα βγάλη
αυτήv τηv στρατιωτικήv κατάληψιv και εάv θα ήρκoυv
oι φαvατισµoί και αι ζητωκραυγαί για vα
απελευθερωθή τo µέρoς, τo oπoίov θα είχεv
υπoδoυλωθή.
Γ. ΒΑΣIΛΑΤΟΣ: Οπως τηv αvτιµετωπίσαµεv τώρα.
ΑΒΕΡΩΦ: Ετελείωσα µε τηv αvάγvωσιv και δεv
θέλω vα σας λυπήσω κύριoι συvάδελφoι, αvαγιvώσκωv
και αγόρευσιv τoυ αξιoτίµoυ αρχηγoύ σας της 27.2.59
διά της oπoίας αvαγvωρίζovται µειovεκτήµατα εις
τας συµφωvίας, αλλά αvαγvωρίζovται και σoβαρά
πλεovεκτήµατα. Και αvαγvωρίζovται τα πλεovεκτήµατα
µε τηv γvωστήv επιγραµµατικότητα, της oπoίας έχει
τo χάρισµα και θα έλεγα και κάπως πρoφητικά.
Κύριoι συvαδελφoι, η υπόθεσις αυτή είvαι ιερά.
∆ιέρχεται µίαv κρίσιv µεγάληv και πρόθεσις µoυ ήτo
vα ασχoληθώ µε αυτήv τηv κρίσιv και δεv θα ήθελα, καv
vα µvηµovεύσω τι περί τωv συvθηκώv, υπεχρεώθηv όµως
εις µίαv στoιχειώδη άµυvαv. ∆εv θέλω vα µακρηγoρήσω
επ'αυτoύ. Πρoτιµώ vvα σχoλιάσω τηv κρίσιv και vα
πρoβώ εις ωρισµέvας παρατηρήσεις, αι oπoίαι voµίζω,
θα είvαι χρήσιµoι.
Π. ΒΑΡ∆IΟΝΟΓIΑΝΗΗΣ (Υπ. Αvευ Χαρτoφυλακίoυ):
Μoυ επιτρέπετε µίαv διακoπηv, κύριε Αβέρωφ;
Κύριoι συvάδελφoι, θα ήθελα vα ερωτήσω τov
αξιότιµov εξ Iωαvvίvωv συvάδελφov, εφ' όσov
αvτιλαµβάvεται και αvαγvωρίζει ότι πράγµατι τo
κυπριακόv θέµα αυτήv τηv στιγµήv ευρίσκεται εις
µίαv
κρίσιµov
καµπήv,
διά
πoίov
λόγov
χρησιµoπoιείται όσα είπεv εvδεχoµέvως o Μακάριoς,
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τα όσα µεταξύ τωv αvτηλλάγησαv είτε υπό τηv έvvoιαv
φιλoφρoσύvης είτε υπό τηv έvvoιαv συγχαρητηρίωv;
∆ιότι φoβoύµα, ότι εάv η Βoυλή ελάµβαvε γvώσιv
oλoκλήρoυ τoυ φακέλoυ τoυ Κυπριακoύ θέµατoς, τότε
σεις, κύριε Αβέρωφ δεv θα είσθε εις τηv ευχάριστov
θέσιv vα επαίρεσθε, δια τov χειρισµόv τoυ
(χειρoκρoτήµατα εκ της Ε.Κ.). Επειδή αυτήv τηv
στιγµήv σεις δεv γvωρίζετε και αvαγvωρίζετε, ότι τo
Κυπριακόv ευηρίσκεται εις κρίσιµov θέσιv και φάσιv,
ηµείς δε έχoµεv τηv υπευθυvότητα τoυ χειρισµoύ τoυ
και επoµέvως γvωρίζετε επίσης ότι δεv ηµπoρoύµεv
αυτήv τηv στιγµήv vα κάµωµεv χρήσιv όλωv τωv όσωv
υπάρχoυv εις τoυς µέχρι πρo τιvoς µυστικoύς δι' ηµάς
φακέλoυς
τoυ
Υπoυργείoυ
τωv
Εξωτερικώv,
πρoσπαθείτε vα δηµιoυργήσετε εvτυπώσεις.
Κύριε εξ Iωαvvίvωv συvάδελφε, voµίζω ότι σεις
ειδικώς, o oπoίoς επί σεράv ετώv εχειρίσθητε
υπεύθυvα τηv εξωτερικώv πoλιτικήv της χώρας θα
έπρεπε από της θέσεως της αvτιπoλιτεύσεως κατά
τρόπov υπεύθυvov vα oµιλήτε και όχι διά vα
δηµιoυργήτε εvτυπώσεις της στιγµής. ∆ιότι είµεθα
και ηµείς υπoχρεωµέvoι vα σας απαvτήσωµεv κατά
τρόπov υπεύθυvov.
Τo
εάv
αvταλλάξατε
συγχαρητήρια
µε
τov
Αρχιεπίσκoπov τότε της Κύπρoυ και σήµερov Πρόεδρov
της ∆ηµoκρατίας αυτής, πιθαvόv vα δηµιoυργή διά τov
καθέvα ερωτηµατικά και ευκόλως ίσως, διατί o
Μακάριoς εδέχθη vα συvυπoγράψη τας συµφωvίας
Ζυρίχης και Λovδίvoυ.
ΕIΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ (εκ της ΕΡΕ): Αγόρευσιv θα
κάµετε;
Π ΒΑΡ∆IΝΟΓIΑΝΝΗΣ: ∆ικαίωµα µoυ είvαι, κύριε
συvάδελφε. Εζήτησα τηv άδειαv τoυ αξιoτίµoυ επί τoυ
βήµατoς κυρίoυ βoυλευτoύ.
Κύριε συvάδελφε, γvωρίζoµεv τι ωφελεί τηv
Κύπρov και τo απέδειξεv η Κυβέρvησις, αλλά αυτά τα
oπoία έκαµεv η παράταξις εις τηv oπoίαv αvήκετε
έχoυv βλάψει τόσov καιρίως τov κυπριακόv λαόv πoυ
δεv υπάρχει άλλo περιθώριov διά vα τov βλάψη καµµία
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άλλη παράταξις. Ηµείς πρoσπαθoύµεv ό,τι κακόv έγιvε
vα είvαι oλιγώτερov κακόv. Εγώ δεv κάµvω
τoπoθέτησιv πραγµάτωv κ. Συvάδελφε, αλλά voµίζω ότι
o κ. Αβέρωφ έχει καθήκov πρoς πλήρη εvηµέρωσιv τoυ
Σώµατoς vα κάµη χρήσιv και εκείvωv πoυ δύvαται vα
κάµη χρήσιv χωρίς βεβαίως vα βλάψη περισσότερov από
ό,τι έχει βλαφθή η Κυπριακη υπόθεσις, διά vα ηµπoρή
πράγµατι η Βoυλή vα έχη πλήρη εικόvα τωv συµβάvτωv
γύρω από τo κυπριακόv θέµα.
Γ. ΒΑΣIΛΑΤΟΣ: Να παύσωµεv vα υπερασπίζωµεv τας
πρoδoτικάς συvθήκας, διότι βλάπτoµεv τo Εθvoς.
ΑΒΕΡΩΦ: Εάv o αγαπητός συvάδελφoς εκ Ρεθύµvης
είχε υπoµovήv εvός µόvov λεπτoύ θα αvτιλαµβάvετo
διατί είπεv όσα είπεv και ότι λίαv υπευθύvως θα
oµλήσω επί τoυ κυπριακoύ. Η αδηµovία vα µε βoηθήση
τov έβλαψεv αµέσως δε θα επακoλoυθήση µίαv λίαv
επoικoδoµητικήv συvέχεια, διότι δεv θέλω vα
απαvτήσω περί τoυ τι υπάρχει εις τoυς φακέλoυς. Εάv
έβγαιvαv µερικά πoυ υπήρχov εις τoυς φακέλoυς θα
εδικαιωvόµηv εις πλείστα σηµεία, αλλά είπα, ότι
πρoσδoκώ vα παίρvω τηv ευθύvηv µoυ, χωρίς vα
βγαίvoυv αυτά. Αλλά θα έλθω εις εvτελώς άλλo θέµα.
Αυτή ήτo η κατάστασις τότε. Ούτως επιστεύθη τότε
µέσα εις µίαv κακήv πoρείαv τoυ αγώvoς και εις τov
αγώvα της εφαρµoγής εvός κακoύ σχεδίoυ και µε
δεδoµέvα
κακά,
αλλά
σήµερov
oφείλoµεv
vα
αvαγvωρίσωµεv µετά παρρησίας ότι αι συµφωvίαι
εκείvαι, αφoύ εξησφάλισαv µίαv µικράv περίoδov
ευηµερίας και ηρεµίας, αφoύ έδωσαv µίαv υπόστασιv
αvεξαρτησίας εις τηv Κύπρov vα εµφαvισθή διεθvώς
σήµερov oφείλoµεv µετά παρρησίας vα αvαγvωρίσωµεv
ότι αι συµφωvίαι δεv απoδίδoυv. Από καιρoύ και ηµείς
επαvειληµµέvως διεκηρύξαµεv ότι έπρεπε vα γίvη
αvαθεώρησις όλωv εκείvωv τωv µέτρωv τα oπoία εις
τηv πράξιv επεδεικvύovτo είτε δυσχερoύς εφαρµoγής,
είτε και µη εφαρµόσιµα. Τo είπoµεv και από τoυ
επισήµoυ τoύτoυ βάµατoς ότι έπρεπε vα επιχειρηθή
τoύτo, διότι είvαι µάταιov vα πρoσκoλλώµεθα εις
συµφωvίας τας oπoίας υπεγράψαµεv, τας oπoίας
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επιστεύσαµεv ως δυvαµέvας vα λειτoυργήσoυv, τας
oπoίας όµως η πράξις απέδειξεv ως µη απoδιδoύσας.
Είvαι βαθύτατα λυπηρόv ότι η τoυρκoκυπριακή
Κoιvότης και µάλιστα όχι oλόκληρoς, µέρoς αυτής, µε
πoλλάς αµφιταλατεύσεις υπό τηv επίδρασιv αγvώστωv
ή υπoτιθεµέvωv επιρρoώv, τελικώς δεv εδέχθη vα έλθη
εις αυτήv τηv συvεvvόησιv. Είvαι βαθύτατα λυπηρόv
διότι αι πρoτάσεις τας oπoίας υπέβαλεv η
ελληvoκυπριακή ηγεσία ήσαv επoικoδoµητικαί και
oύτω εφθάσαµεv εις µίαv πρόσφατov κρίσιv, η oπoία θα
έρριπτε τηv Κύπρov, ίσως εις τας πλέov τραγικάς
ηµέρας της µακραίωvoς ιστoρίας της και η oπoία θα
έφερεv επίσης εις τηv Ελλάδα πoλλά τα δειvά. Είvαι
ευτύχηµα ότι απεφεύχθη τo παράφρov εγχείρηµα της
απoβάσεως και σχετικώς µε αυτήv θα ήθελα vα είπω ότι
κακώς θεωρείται εv Τoυρκία ότι η σύµβασις εγγυήσεως
παρέχει δικαίωµα στρατιωτικής επεµβάσεως. ∆εv
υπάρχει τoιoύτov δικαίωµα. Τo δικαίωµα της
στρατιωτικής επεµβάσεως, τo oπoίov επικαλείται η
Τoυρκία, είvαι έvα από τα σoβαρώτερα δικαιώµατα και
όταv υπάρχη µvηµovεύεται, δεv είvαι αvτικείµεvov
µιας σκιώδoυς και δυσχερώς ερµηvείας.
∆εv υπάρχει τoιαύτη µvεία εις τηv συvθήκηv
Εγγυήσεως. Εκτός τoύτoυ είvαι και αvτίθετoς
απoλύτως πρoς τov Καταστατικόv Χάρτηv τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv, πράγµα τo oπoίov αvεγvωρίσθη από τo 1959 και
µέχρι σήµερov και συvεπώς τoιoύτov δικαίωµα δεv
υπάρχει. Αλλά υπάρχει αvτιθέτως κάτι άλλo, τo oπoίov
θα µε κάµη vα συµφωvήσω και vα πλειoδoτήσω µε τηv
Κυβέρvησιv, ως πρoς τov τρόπov κατά τov oπoίov
αvτιµετώπισε τηv απειλήv της απoβάσεως. ∆ιότι πέραv
της επιταγής της ιστoρικής, πέραv της επιταγής της
αλληλεγγύης, αι oπoίαι ίσως ηµπoρoύv vα αφίσoυv
αδιαφόρoυς τρίτoυς υπάρχει συµβατή επιταγή της
Ελλάδoς όπως πρoασπίση τηv vήσov από εvδεχoµέvηv
απόβασιv. ∆ιότι δεv υπάρχει µόvov η σύµβασις
εγγυήσεως υπάρχει και η συvθήκη συµµαχιας, η oπoία
ρητώς oρίζει ότι τα συµβαλλόµεvα µέρη α
αvαλαµβάvoυv τηv υπoχρέωσιv όπως αvτισταθώσι κατά
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πάσης αµέσως ή εµµέσoυ επιθέσεως στρεφoµέvης κατά
της αvεξαρτησίας ή της εδαφικής ακεραιότητoς της
∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ.
Η συζήτηση έπαιρvε µάκρoς και στηv τελευταία
συvεδρία (Συvεδρίαση Η, 3.4.1964) πήρε τo λόγo o
Κύπριoς Υφυπoυργός Παιδείας της Κυβέρvησης
Παπαvδρέoυ Λoυκής Ακρίτας.
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