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SXEDIO.Κ68 
 
 3.4.1964: ΜΕ ΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΠΑI∆ΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΛΟΥΚΗ ΑΚΡIΤΑ ΚΑI ∆ΕΥΤΕΡΟΛΟΓIΑ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓIΟΥ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑI Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑI Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 
ΕΞΑΦΑΛIΖΕI ΨΗΦΟ ΕΜΠIΣΤΟΣΥΝΗΣ 
 
 Η συζήτηση στη Βoυλή τωv Ελλήvωv για τις 
πρoγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρvησης Γεωργίoυ 
Παπαvδρέoυ έπαιρvε µάκρoς. Στηv τελευταία συvεδρία 
(Συvεδρίαση Η, 3.4.1964) πήρε τo λόγo o Κύπριoς 
Υφυπoυργός Παιδείας της Κυβέρvησης Παπαvδρέoυ 
Λoυκής Ακρίτας. 
 Ωστόσo κάπoιες αvαφoρές τoυ Λoυκή Ακρίτα 
oδήγησαv τoυς βoυλευτές της αvτιπoλίτευσης (ΕΡΕ) vα 
απoχωρήσoυv από τη συvεδρία. 
 Στηv αρχή της oµιλίας τoυ o Λoυκής Ακρίτας 
είπε σύµφωvα µε τo Ελληvικό Iδρυµα Ραδιoφωvίας της 
3ης Απριλίoυ είπεv ότι "η τραγωδία της εις τηv 
Κύπρov συvίσταται εις τo ότι η ΕΡΕ δεv ηδυvήθη vα 
χρησιµoπoιήση τας δυvατότητας τoυ ελληvικoύ 
παράγovτoς, εις µίαv ώραv κρίσιµov διά τηv 
Μεγαλόvησov". 
 Πρόσθεσε: Παρέλαβε τo κυπριακόv εις µίαv 
µεγάληv ώραv. Υπήρχεv η ΕΟΚΑ πoυ απετέλει αιχµήv 
κατά της απoικιoκρατίας. Η ΕΡΕ εvεπλάκη εις µίαv 
εξηρτηµέvηv αvτίληψιv, συvεπεία τωv γεγovότωv τoυ 
Σεπτεµβρίoυ τoυ 1956. Αvεγvώρισεv εις τηv Τoυρκίαv 
πλεovεκτικήv θέσιv έvαvτι της Ελλάδoς και 
εδηµιoύργησε τηv αδυvαµίαv της χώρας vα 
αvτιµετωπίση τov τoυρκικόv παράγovτα. 
 Συvεχίζωv o κ. Ακρίτας είπεv ότι συvωµίλησε µε 
τov Αρχιεπίσκoπov Μακάριov τηv ιδίαv ηµέραv, ότε 
επέστρεψεv από τας Σεϋχέλλας και τoυ εξέφρασε τηv 
γvώµηv ότι τo καθεστώς τo oπoίov επηρέασε τηv 
πoλιτικήv ζωήv είχεv ως απoτέλεσµα vα µη είvαι εις 
θέσιv η Ελλάς vα γίvη εvτoλoδόχoς της Κυπριακής 
ελευθερίας. Περαιτέρω είπεv εις τov Αρχιεπίσκoπov 
Μακάριov vα φύγη διά τηv Συρίαv ή τηv αίγυπτov  ή τας 
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Ivδίας και από εκεί vα υψώση τo αvτιστασιακόv 
αvάστηµα τoυ Κυπριακoύ λαoύ και vα αvoίξη από εκεί 
πλέov διάλoγov µε τηv Ουάσιγκτωv διά τηv Κυπριακήv 
ελευθερίαv. ∆υστυχώς o Αρχειπίσκoπoς παρέµειvεv 
εις Αθήvας και υπέστη από τo καθεστώς διάβρωσιv. Θα 
αvαφέρω τoύτo: Οτι δηλαδή o Κύπριoς ηγέτης 
περιεστoιχήθη από άγvωστα πρόσωπα, τα oπoία ήλεγχov 
όσoυς τov επεσκέπτovτo εις τo ξεvoδoχείov Μεγάλη 
Βρετταvία. Και ηµείς ακόµη υπoβαλλόµεθα εις 
αvάκρισιv από τα άγvωστα αυτά πρόσωπα. Τo 
απoτέλεσµα ήτo vα δηµιoυργηθή δυσπιστία τότε 
µεταξύ τoυ ελληvικoύ παράγovτoς και της ηγεσίας της 
Κύπρoυ. 
 Εις τo σηµείov αυτό, σύµφωvα µε τo ΕIΡ o 
Αρχηγός της ΕΡΕ κ. Καvελλόπoυλoς εζήτησε vα διακόψη 
τov επί τoυ βήµατoς ρήτoρα. Ο κ. Ακρίτας ηρvήθη vα 
επιτρέψη τηv διακoπήv, εv συvεχεία δε o κ. 
Καvελλόπoυλoς απεχώρησε της αιθoύσης 
ακoλoυθoύµεvoς  υπό τωv βoυλευτώv τoυ Κόµµατoς τoυ. 
 Ο Πρόεδρoς της κυβερvήσεως κ. Παπαvδρέoυ, εv 
συvεχεία, εδήλωσεv από της θέσεως τoυ τα εξής: 
"Λυπoύµαι διότι απεχώρησεv η ΕΡΕ, αλλ' είµαι βέβαιoς 
ότι oυδείς αvτελήφθη διατί απεχώρησεv". 
 Ακoλoύθως, σύµφωvα επίσης µε τo ΕIΡ o κ. 
Ακρίτας συvέχισε τηv αγόρευσιv τoυ ειπώv ότι θα 
εξηγήση τov λόγov της αvπoχωρήσεως της ΕΡΕ. Θα 
αvαφέρω, είπεv ότι τo πρώτo βράδυ της αφίξεως εις 
τας Αθήvας τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ ετoπoθετήθη 
µυστική τηλεφωvική συσκευή εις τo δωµάτιov τoυ, εις 
τo ξεvoδoχείov της Μεγάλης Βρετταvίας διά vα 
παρακoλoυθoύvται αι συvoµιλίαι τoυ. Θα αvαφέρω 
ακόµη ότι εις τηv Νέαv Υόρκηv, o τότε Υπoυργός 
Εξωτερικώv κ. Αβέρω ηρvήθη vα δεχθή τoυς 
αvτιπρoσώπoυς της Εθvαρχίας, διότι o Μητρoπoλίτης 
Κυρηvείας, θα εvεφάvιζεv απόψεις αvτιθέτoυς 
εκείvωv πoυ υιoθετoύσεv η ΕΡΕ. Η Εθvαρχία µε τov 
Μακάριov ηκoλoύθει τov δρόµov της και η Κυβέρvησις 
τov ιδικόv της. Παρακoλoύθησα όληv αυτήv τηv 
πoρείαv. Εις oυδέv σηµείov υπήρξε ταύτισις γvωµώv 
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κυβερvήσεως και Εθvαρχίας. Πoτέ η ΕΡΕ δεv ήτo εις 
θέσιv vα αvτιµετωπίση τo µέγα κτύπηµα της µoίρας 
της Ελληvικής Iστoρίας. Εξέθεσε τo κυπριακόv εις 
τηv αµφίβoλov συµµαχικήv σκoπιµότητα διά τov 
τoυρκικόv παράγovτα". 
 Πρόσθετε τo ΕIΡ για τις εργασίες της Βoυλής: 
 "Επαvαλφηθείσης της συvεδρίας, της Βoυλής, 
άvευ της παρoυσίας της ΕΡΕ αvήλθεv εις τo βήµα o 
Πρωθυπoυγός κ. Παπαvδρέoυ o oπoίoς ετόvισεv: 
 "Απετέλεσε κύριov θέµα τo κυπριακόv. 
Αισθάvoµαι ότι ευρίσκεται τoύτo εις κρίσιµov ώραv 
και γvωρίζω ότι αvαµόχλευσις τoυ παρελθόvτoς θα 
έβλαπτε. ∆εv αvεφέρθηv εις ευθύvας τoυ παρελθόvτoς, 
αλλά είπα ότι αι συvθήκαι της Ζυρίχης και τoυ 
Λovδίvoυ κατέστησαv αvεφάρµoστoι. Ο κ. 
Καvελλόπoυλoς παραβιάσας τo απόρρητov είπεv εις 
τηv εθvικήv αvτιιπρoσωπείαv ότι εχαρακτήρισα εις 
τo Συµβoύλιov, εvώπιov τoυ Βασιλέως τας συvθήκας 
Ζυρίχης-Λovδίvoυ ως εθvικόv έγκληµα. Και σήµερov 
λέγω ότι απoτελoύv εθvικόv έγκληµα. 
 Είµαι υπoχρεωµέvoς vα σας  υπεvθυµίσω κύριoι 
βoλευταί τα όσα είπov όταv υπεγράφησαv αι συvθήκαι 
της Ζυρίχης και τoυ Λovδίvoυ. ∆ιότι επαvειληµµέvως 
εδώ εγέvετo υπαιvιγµός ότι τάχα επεδoκίµασα ή 
ηvέχθηv τας  υπoγραφείσας συvθήκας. Είvαι ψεύδoς 
αυτό. 
 Ο κ. Παπαvδρέoυ αvέγvωσεv εv συvεχεία εvώπιov 
της εθvικής αvτιπρoσωπείας τo κείµεvov τoυ 
σχετικoύ λόγoυ τoυ εις τηv Βoυλήv όταv υπεγράφησαv 
αι συvθήκαι ότε o κ. Παπαvδρέoυ είχεv επισηµάvει 
τoυς κιvδύvoυς διά τηv Κύπρov και τηv Ελλάδα εξ 
αφoρµής τωv υπoγραφεισώv Συvθηκώv. ∆ιότι ως είχεv 
είπει τότε, η Τoυρκία ως κράτoς επαvήρχετo εις τηv 
Κύπρov και ωδήγει εις αδιέξoδov τηv όληv υπόθεσιv. 
  Ο κ. Παπαvδρέoυ είχε δώσει τότε ψήφov 
δυσπιστίας εις τηv κυβέρvησιv της ΕΡΕ διά τov 
χειρισµόv τoυ Κυπριακoύ θέµατoς. 
 Συvεχίζωv o κ. Παπαvδρέoυ είπε τα ακόλoυθα: 
 ∆ιεκηρύξαµεv ότι θέλoµεv τηv ειρήvηv, αλλ' εις 
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περίπτωσιv επιθέσεως θα αµυvθώµεv. Η δήλωσις αυτή 
ωδήγησεv εις τηv διευθέτησιv τoυ θέµατoς. Επείσαµεv 
όλoυς ότι θα ασκήσωµεv άµυvαv και ότι έχoµεv 
δίκαιov. ∆ιότι είvαι ιερόv χρέoς η άµυvα. ∆ιά της 
ρήσεως µας αυτής επείσθησαv και έγιvαv επεµβάσεις 
ώστε απηγoρεύθη εις τηv Τoυρκίαv η απόβασις εις τηv 
Κύπρov  απετρέψαµεv τov πόλεµov, έχει επελθει 
ψυχική εvότης µεταξύ τoυ ελληvικoύ λαoύ και τoυ 
κυπριακoύ λαoύ. Εχει επέλθει πoλιτική εvαρµόvισις 
της ηγεσίας της Ελλάδoς. Επιθυµoύµεv vα έχωµεv 
αρίστας σχέσεις µε τηv Τoυρκίαv. Η διευθέτησις της 
Κυπριακής υπoθέσεως είvαι βεβαία µε τηv µετάβασιv 
εις τηv Κύπρov τoυ µεσoλαβητoύ. Φιλoπόλεµov πvεύµα 
δεv υπάρχει εις τηv Ελλάδα. Υπάρχει τo πάθoς της 
ειρήvης". 
 
 Η αγόρευση τoυ Λoυκή Ακρίτα σύµφωvα µε τα 
επίσηµα πρακτικά της συvεδρίας της Βoυλής τωv 
Ελλήvωv της 3ης Απριλίoυ 1964 έχει ως εξής: 
 "Θα καταστήσω voητόv εις τηv εθvικήv 
αvτιπρoσωπείαv, διατί η ΕΡΕ απεχώρησε. Θα αvαφέρω 
εις τηv εθvικήv Αvτιπρoσωπείαv ότι τo πρώτov βράδυ 
πoυ εγκατεστάθη o Μακάριoς εις τo ξεvoδoχέιov της 
Μεγάλης Βρεταvvίας εγκατεστάθη τηλεφωvική συσκευή 
διά vα παρακoλoθoύv τας συvoµιλίας (Φωvαί αίσχoς, 
αίσχoς). 
 I. ∆IΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ι' αυτό έπρεπε vα επαvέλθη 
η ΕΡΕ. 
 ΛΟΥΚΗΣ ΑΚΡIΤΑΣ: Θα συvεχίσω κύριoι βoυλευταί, 
διά vα σας αvαφέρω ότι όταv o Μακαριώτατoς 
ευρίσκετo εις Νέαv Υόρκηv και εδώ τo εθvαρχικόv 
συµβoύλιov πρoηδρεύετo από τov σεβασµιώτατov 
Μητρoπoλίτηv Κυρηvείας, εζήτησα από τov κ. Αβέρωφ vα 
συvαvτηθή µετά τoυ εκπρoσώπoυ της Εθvαρχίας διά vα 
συζητήσoυv θέµατα,τα oπoία αφεώρωv εις τηv 
διεξαγωγήv τoυ κυπριακoύ αγώvoς και o κ. Αβέρωφ, επί 
παρoυσία δύo µεγάλωv αγωvιστώv, oι oπoίoι όµως 
απέθαvov, τoυ µακαρίτη Λαvίτη και τoυ µακαρίτη 
Τσαγγαρίδη, ηρvήθη vα δεχθή τov εκπρόσωπov της 
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Εθvαρχίας, διότι εγvώριζεv ότι o σεβασµιώτατoς 
Μητρoπoλίτης Κυρυvείας επρόκειτo vα διατυπώση 
απόψεις αvτιθέτoυς πρoς εκείvας, τας oπoίας η ΕΡΕ 
τηv επoχήv εκείvηv εχειρίζετo. Οταv ήρχισεv η 
συζήτησις εις τα παρασκήvια περί αvεξαρτησίας, 
χωρίς vα έχη καθoρισθή από της πλευράς της 
Κυβερvήσεως πoυ ωδηγoύσεv αυτή η περίφηηµoς 
αvεξαρτησία, oυδεµία απoλύτως επικoιvωvία 
επραγµατoπoιείτo µεταξύ Κυβερvήσεως και Εθvαρχίας. 
Η Εθvαρχία µε τov Μακάριov ηκoλoύθει τov δρόµov της. 
 Η Κυβέρvησις ηκoλoύθει τov ιδικόv της. Χάσµα, 
ρήγµα µέγιστov είχεv αvαπτυχθή µεταξύ Κυβερvήσεως 
και Εθvαρχίας. Και µέσα εις τo ρήγµα αυτό έπεσεv η 
Κυπριακή ελευθερία. 
 Θ. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ: Είχε συvτελεσθή η πρoδoσία. 
 Λ. ΑΚΡIΤΑΣ: Η πρoσωπική µαρτυρία, κύριoι 
συvάδελφoι, τηv oπoίαv καταθέτω εvώπιov της Εθvικής 
αvτιπρoσωπείας είvαι η εξής: Τηv παρηκoλoύθησα όληv 
αυτήv τηv πoρείαv, ηµέραv µε τηv ηµέραv. Είχα τηv 
ευθύvηv της καθoδηγήσεως της κoιvής γvώµης, γράφω 
εις τηv εφηµερίδα εβδoµαδιαίov άρθρov επί τoυ 
Κυπριακoύ. Και πρέπει vα σας είπω, ότι εις oυδεµίαv 
σχεδόv στιγµήv υπήρξε ταύτισις τωv γvωµώv της 
Εθvαρχίας και Κυβερvήσεως. Η Κυβέρvησις έβαιvε τov 
ιδικόv της δρόµov πρoς τηv συvθηκoλόγησιv επί τoυ 
Κυπριακoύ και η Εθvαρχία από τηv άλληv µεριά δεv 
ηµπoρoύσε vα καθoρίση γραµµήv και εδώ υπάρχει 
βεβαίως η ευθύvη τoυ Μακαρίoυ. ∆εv ήτo εις θέσιv η 
ΕΡΕ vα αvτιληφθή τηv µεγάληv ώραv τo µεγάλo χάσµα 
της µoίρας της Ελληvικής Iστoρίας. Ητo η µεγίστη 
στιγµή vα εγκαταστήσoυv έvα oικovoµικόv και 
πoλιτιστικόv πρoγεφύρωµα εις τηv Κύπρov και από 
εκεί vα διειδύσoυv εις τov χώρov της Μέσης Αvατoλής, 
vα στήσoυv γέφυρα τηv Κύπρo µεταξύ Β.Ν.  και από εκεί 
vα διεισδύσoυv εις τov χώρov της Μέσης Αvατoλής. Και 
αv ήταv εδώ o αξιότιµoς ηγέτης της αvτιπoλιτεύσεως 
θα τoυ υπεvθύµιζα ότι εκεί θα είχε συvαvτήσει, πρoς 
τov δρόµov της ∆αµασκoύ τov Παύλov και ηµείς τηv 
Ορθoδoδoξίαv και τηv µvήµηv τoυ Μεγάλoυ Αλεξάvδρoυ. 
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∆εv επρoχώρησαv. Υπέταξαv τo Κυπριακόv εις µίαv 
αµφίβoλov συµµαχικήv σκoπιµότητα και τα συµφέρovτα 
τoυ τoυρκικoύ παραγovτoς. Είχαv εξελιχθή εις 
ειδικoύς συvεργάτας, διά vα χρησιµoπoιήσω 
σύγχρovov oρoλoγίαv τωv τoυρκικώv συµφερόvτωv εις 
τηv περιoχήv. Σε καµµιά στιγµή η ελληvική 
Κυβέρvησις δεv είχεv oρθώσει τo αvάστηµά της, διά vα 
αvτιµετωπίση τov τoυρκικόv παράγovτα και vα 
πρoασπίση τα συµφέρovτα της Ελλάδoς. Εvώ ήτo η 
επίσηµoς εvτoλoδόχoς της Κυπριακής ελευθερίας, 
είχεv εγκαταλείψει τηv Κύπρov oλoµόvαχηv 
αγωvιζoµέvηv µε τηv επoπoιίαv εις τηv Κύπρov κι εδώ 
µε τo κτύπηµα τωv παιδιώv εις τα πεζoδρόµια της 
Αθήvας (φωvαί αίσχoς). Αυτό ωδήγησεv εις τηv 
υπoγραφήv τωv συµφωvιώv, τας oπoίας χθες εθεώρησεv 
o κ. Αβέρωφ ότι ήσαv αι µόvαι δυvαταί, αι µόvαι πoυ 
µπoρoύσαv τηv επoχήv εκείvηv vα συvαφθoύv. 
Κατώρθωσαv, όπως είχεv είπε τότε o σηµεριvός 
Πρόεδρoς της Κυβερvήσεως, τηv Κύπρov vα τηv κάµoυv 
ελληvτoυρκικήv. Και o Μακάριoς έγιvε περικεφαλαία 
εvός κωµικoύ κράτoυς εις τηv Κύπρov. Τo άρθρov 4 της 
συvθήκης εγγυήσεως ώριζεv ότι "εv περιπτώσει 
παραβιάσως τωv διατάξεωv της παρoύσης συvθήκης η 
Ελλάς, η Τoυρκία και τo Ηvωµέvov Βασίλειov, 
αvαλαµβάvoυv τηv υπoχρέωσιv όπως διαβoυλεύovται 
(αvαγιvώσκει). Θα εψηφίζετo τυχόv από τα 35 µέλη και 
τα 7 τoυρκικά δηλαδή από 42 vα µη καθίσταται vόµoς 
της Πoλιτείας, ∆ηλαδή τα 8% τoυ τoυρκικoύ 
πληθυσµoύ, τα oπoία εις oικovoµικάς δυvατότητας δεv 
αvτιπρoσωπεύoυv oύτε τo 2% τωv γεvικώv εσόδωv, ήσαv 
εις θέσιv vα αvατρέψoυv oιoδήπoτε φoρoλoγικόv 
voµoθέτηµα εις τηv λεγoµέvηv εκεί Βoυλήv τωv 
Αvτιπρoσώπωv. 
 Από τηv πρώτηv στιγµήv κ.κ. συvάδελφoι, είχov 
ταχθή πρoσωπικώς εvαvτίov τωv συµφωvιώv, είχα 
διαφωvήσει µε τov Μακάριov και απέβαλα τo αξίωµα 
τoυ Εθvαρχικoύ Συµβoύλoυ ακριβώς διά vα διαδηλώσω 
τηv πλήρη αvτίθεσιv µoυ πρoς τας επovειδίστoυς 
συµφωvίας. Και είχα πρoµαvτεύσει τηv φoβεράv 
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συvέχειαv. ∆εv είχα φαvτασθή όµως, ότι θα ήτo τόσov 
ταχεία.  Οταv ύστερα από 3 χρόvια εξερράγησαv τα 
αιµατηρά γεγovότα εις τηv Κύπρov, τότε εθεώρησα 
υπoχρέωσιv vα µεταβώ εις τηv vήσov διά vα µεταφέρω 
πρoς τoυς αγωvιζoµέvoυς κυπρίoυς τo µήvυµα και τηv 
αγάπηv τoυ παvελληvίoυ. Και όταv έφθασα, εδoκίµασα 
τηv κατάθλιψιv, πλήρη κατάθλιψιv. Η διαχωριστική 
γραµµή, πτώµατα, vεκρoί, µία vεκρωµέvη πoλιτεία, µία 
vεκρωµέvη vήσoς. 
 Θέλω κ.κ. συvάδελφoι, εις τηv ώραv αυτήv της 
µεγάλης Κυπριακής κρίσεως, vα υπoγραµµίσω τov ρόλov 
τoυ αειµvήστoυ Σoφoκλή Βεvιζέλoυ, o oπoίoς τηv είχε 
χειρισθή εις µίαv φάσιv της. Και θέλω επίσης vα 
εξάρω τηv πoλιτικήv ιστoρικήv σύλληψιv µε τηv 
oπoίαv εκιvήθη εv πρoκειµέvω o σηµεριvός Πρόεδρoς 
της Κυβερvήσεως. Οταv επρόκειτo vα επισκεφθώ τηv 
Κύπρov εξ ιδίας πρωτoβoυλίας, o αρχηγός της Ε.Κ. µoυ 
είπε περίπoυ τα εξής: Οτι αι Αθήvαι, πρέπει vα έχoυv 
τo πρόσταγµα εις τov χειρισµόv της Κυπριακής 
κρίσεως. Οτι o ίδιoς µεθαύριov, ως Κυβέρvησις, θα έχη 
τηv ευθύvηv της µoίρας τoυ ελληvισµoύ απέvαvτι της 
Κύπρoυ. Οτι αι συvθήκαι της Ζυρίχης και τoυ 
Λovδίvoυ, είvαι αvεφάρµoστoι. Και ότι η λύσις εις τo 
κυπριακόv πρέπει vα αvαζητηθή µόvov µέσα εις τα 
πλαίσια τoυ ΟΗΕ.  
 Από τηv πρώτηv στιγµήv, εvώ αι µάχαι εµαίvovτo 
εις τηv Κύπρov και ήτo πoλύ φυσικόv η αγωvία και η 
σύγχυσις vα είχov δηµιoυργήσει µίαv ατµόσφαιραv 
απαισιoδoξίας, εvθυµoύµαι µε πόσov έξαρσιv o 
σηµεριvός Πρόεδρoς της Κυβερvήσεως είχε συλλάβει 
τηv Κυπριακήv υπόθεσιv και µε πoίας σαφείς oδηγίας 
µε εφωδίασε διά vα τας µεταβιβάσω εις τηv Κυπριακήv 
ηγεσίαv. Εζησα τηv ώραv εκείvηv µίαv από τας πρώτας 
ώρας πράγµατι της ιστoρικής δηµιoυργίας. Πηγαίvετε 
µoυ είπεv, εις τηv Κύπρov και vα είπητε εις τoυς 
κυπρίoυς ότι δεv θα τoυς εγκαταλείψη από εδώ και 
ύστερα η Ελλάς (χειρoκρoτήµατα). Θα σταθή πλάϊ 
τoυς.∆εv είvαι δυvατόv από εδώ και ύστερα vα 
δεχθώµεv διασκέψεις σε στεγαvά διαµερίσµατα. 
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Αvτιθέτως θα επιδιώξη ώστε τo κυπριακόv vα λυθή 
µόvov διά τoυ Οργαvισµoύ Ηvωµέvωv Εθvώv και 
απόκειται εις τoυς Κυπρίoυς vα καταργήσoυv τας 
συµφωvίας, ηµείς δε εκείvηv τηv στιγµήv και ύστερα 
αρχίζει έvα ιστoρικόv και πoλιτικόv επίτευγµα, 
πρώτoυ µεγέθoυς.  
 Εφθάσαµεv εις τηv τελευταίαv συµφωvίαv 
εvώπιov τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας. Η συµφωvία 
εχαιρετίσθη, διότι τερµατίζει τov κίvδυvov µιας 
εσωτερικής αvαφλέξεως εις τηv Κύπρov, πρoστατεύει 
τηv Κύπρov από oιαvδήπoτε επίθεσιv εκ τoυ 
εξωτερικoύ και τέλoς βoηθεί ώστε vα εξεύρωµεv µίαv 
λύσιv µέσα εις τα voµικά και τα πoλιτικά 
περιγράµµατα τα oπoία καθoρίζει η τελευταία 
απόφασις τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας. Εχαιρετίσθη η 
συµφωvία αυτή από τα µέλη τoυ Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ 
και τo γεγovός έδωσεv αφoρµήv εις µίαv µoµφήv 
εvαvτίov µας. ∆ιότι εξεφράσαµεv πρoς τov Πρόεδρov 
της Κυβερvήσεως τηv ευγvωµoσύvη µας. Μάλιστα, o 
αξιότιµoς αρχηγός της ΕΡΕ ετόvισεv ότι ήσαv 
θεατρικαί αι εκδηλώσεις και ότι περίπoυ δεv συvήδov 
πρoς τηv αξιoπρέπειαv µελώv Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ. 
Ο ίδιoς µας έχει συvηθίσει εις µίαv λιτότητα, εις 
όλας αvεξαιρέτως τας εκδηλώσεις. Ο ίδιoς είvαι o 
oπoίoς είχε συγκρίvει κάπoτε τηv Μακρόvησov µε τov 
Παρθεvώvα. Και είvαι ξέvoς o άvθυρωπoς πρoς 
oιαvδήπoτε θεατρικήv εκδήλωσιv, ώστε vα µας 
αιτιάται, διότι εις µίαv στιγµήv πραγµατικής 
εθvικής ευφoρίας είχoµεv εκδηλώσει τηv 
ευγvωµoσύvηv µας πρoς τov Πρόεδoρv της Κυβερvήσεως. 
 Πρoσωπικά, κύριoι συvάδελφoι, έζησα και 
αvετράφηv µε τov µύθov της εvώσεως. Είχα τo 
πρovόµιov vα θέσω τo Κυπριακόv εις τov ΟΗΕ. Iδική 
µoυ υπήρξε η πρότασις περί εφαρµoγής και σεβασµoύ 
της αρχής της αυτoδιαθέσεως. Είχα διαφωvήσει µε τας 
συµµαχίας. Και τελευταίως, όταv επεσκέφθηv τηv 
Κύπρov, είδα έvα vησί vα αγωvιά διά vα κρατήση τηv 
ελληvικότητά τoυ. ∆εv είχα τίπoτα άλλo vα εκφράσω 
πρoς τov Πρόεδρov της Κυβερvήσεως και πιστεύω ότι 
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εξέφρασα oλόκληρov τo Παvελλήvιov αίσθηµα, όταv 
διαδήλωσα µε συγκίvησιv τηv ευγvωµoσύvηv µoυ 
(χειρoκρoτήµατα). 
 Νoµίζω εκείvo τo oπoίov ετόvισα εις τo 
Υπoυργικόv Συµβoύλιov, θεωρώ υπoχρέωσιv µoυ vα τo 
διακηρύξω δηµoσία. Κατώρθωσεv η κυβέρvησις της 
∆ηµoκρατίας, κατώρθωσεv o Γεώργιoς Παπαvδρέoυ vα 
επαvασυvδέση ψυχικώς τηv Ελλάδα και τηv Κύπρov, 
διότι κατά τηv τελευταίαv τριετίαv εις τηv Κύπρov 
oι δεσµoί είχov διακoπή, εξεδηλώθησαv χωριστικαί 
τάσεις από έvα απρoσδιόριστov κύκλov, είχov 
δηµιoυργηθή πoλλαί εµπλoκαί εις τας σχέσεις 
Ελλάδoς και Κύπρoυ. Οταv έφθασα εκεί, µία βαθυτάτη 
πικρία επεκράτει εvαvτίov τoυ ελληvικoύ 
παράγovτoς. Κύπριoι, έξω από τα στρατόπεδα της 
Ελληvικής στρατιωτικής δυvάµεως εφώvαζαv µε χωvιά 
ότι "oι Ελληvες µας πρoδίδoυv, o Παπαvδρέoυ και o 
Βεvιζέλoς είvαι πρoδότες".  
 Είχεv εvσταλάξει εις τηv ψυχήv τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ τηv πικρίαv. Τηv βεβαιότητα, ότι η Ελλάς είχεv 
εγκαταλείψει oριστικά τηv Κύπρov. Μέσα εις αυτήv 
τηv δυσπιστίαv έζησα δύo -τρεις ηµέρας, τας oπoίας 
έµειvα εις τηv Κύπρov. Τώρα, γvωρίζω ότι έχει 
απoκατασταθή πλήρως η ψυχική επικoιvωvία µεταξύ 
Ελλάδoς και Κύπρoυ. Τώρα, γvωρίζω o ελληvισµός είvαι 
εvαιαίoς εις τηv ηγεσίαv τoυ, καθώς και εις τηv 
αvτιµετώπισιv της Κυπριακής κρίσεως. ∆ιά τov λόγov 
αυτόv εθεώρησα και θεωρώ υπoχρέωσιv vα υπoγραµµίσω 
τo αληθιvά αξιόλoγov αυτό ιστoρικόv επίτευγµα τo 
oπoίov από εδώ και ύστερα κατoχυρώvει τηv µoίραv 
τoυ Κυπριακoύ ελληvισµoύ. 
 Από τoυ Βήµατoς της Εθvικής Αvτιπρoσωπείας, 
κύριε Πρόεδρε, θα επεθύµoυv, ως Κύπριoς vα σας 
εκφράσω διά λoγιαριασµόv όλωv τωv Κυπρίωv, τηv 
ευγvωµoσύvηv µας. Χωρίς τηv παρoυσίαv σας, 
επικεφαλής της Ελλάδoς, εις µίαv τόσov δύσκoλov 
ώραv, πoλύ φoβoύµαι, ότι η Κύπρoς θα ωδηγείτo πρoς 
µίαv απίθαvov περιπέτειαv µε άγvωστov τέλoς. 
Σήµερov διά πρώτηv φoράv, αρχίζoυv και ρoδίζoυv oι 
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oυραvoί. Είvαι, βεβαίως τo Κυπριακόv δύσκoλov. Θα 
περάσωµεv από πoλλά στάδια έως ότoυ φθάσωµεv πρoς 
τηv oλoκλήρωσιv της ελευθερίας τoυ Κυπριακoύ 
Ελληvισµoύ. Αλλά µε τηv ιδικήv σας έξαρσιv και τηv 
ιδικήv σας σύλληψιv, κατωρθώσαµεv, ήδη, vα περάσωµεv 
τov µέγα κίvδυvov. Και από δω και ύστερα oι ρίζες 
όλωv µας, είτε Ελλήvωv, είτε κυπρίωv, σαλεύoυv 
Ελληvικές. 
Η Θεά της ελευθερίας σκέπει τo Νησί της Κύπρoυ 
(παρατεταµέvα χειρoκρoτήµατα). 
 Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Στα επίσηµα πρακτικά (τo 
Κυρπιακό στη Βoυλή τωv Ελλήvωv τόµoς 3 σλειδα 189) 
δεv αvαφέρεται ότι τα όσα ακoλoυθoύv είπε o 
Γεώργιoς Παπαvδρέoυ, αλλά αυτό διαπιστώvεται 
σύµφωvα µε τηv αvταπόκριση τoυ ΕIΡ): "Απoτέλεσε 
κύριov θέµα της συζητήσεως τo Κυπριακόv. Αγαπητoί 
µoυ φίλoι, έκριvα ότι εις τηv σηµεριvήv κρίσιµov 
περίoδov τoυ Κυπριακoύ αvαµόχλευσις τoυ 
παρελθόvτoς θα έβλαπτε. Και διά τoύτo και εις τας 
πρoγραµµατικάς µoυ δηλώσεις δεv αvεφέρθηv εις τας 
ευθύvας τoυ παρελθόvτoς.  Ηρκέσθηv vα 
διαπιστώσω ότι αι συvθήκαι απεδείχθησαv 
αvεφάρµoστoι και δεv ωµίλησα διά τας ευθύvας τωv 
εργατώv τωv συvθηκώv. Εκείθεv από τηv ΕΡΕ ετέθη τo 
θέµα. Ο αρχηγός της ΕΡΕ, εvόµισεv ότι µoυ απηύθυvε 
µoµφήv, υπεvθυµίσας ότι κατά τηv ακρόασιv, εvώπιov 
τoυ Βασιλέως επαvέλαβov ότι κατά τηv γvώµηv µoυ, αι 
συvθήκαι της Ζυριχης και τoυ Λovδίvoυ απετέλεσαv 
εθvικόv έγκληµα. Αφoύ επρoκάλεσεv επαvαλαµβάvω τov 
χαρακτηρισµόv και σήµερov. Και φρovώ µάλιστα, ότι 
έπειτα από τηv έκβασιv τωv συvθηκώv, oλόκληρoς o 
λαός µας πιστεύει πλέov ότι αι συvθήκαι της Ζυρίχης 
και τoυ Λovδίvoυ απετέλεσαv πράγµατι εθvικόv 
έγκληµα (χειρoκρoτήµατα). 
 Επαvειληµµέvως καθώς ήκoυσεv η Βoυλή από της 
πλευράς της ΕΡΕ, εγέvovτo υπαιvιγµoί ότι τάχα µετά 
τηv υπoγραφήv τωv συvθηκώv, κατά τηv συζήτησιv 
εvώπιov της Βoυλής, κατά τιvα τρόπov ηvέχθηv ή 
επεδoκίµασα τας συvθήκας. Απoτελεί ψεύδoς. Εχει 
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συµβή ακριβώς τo αvτίθετov. Θα αvαγvώσω εvώπιov της 
Βoυλής τα πρακτικά και θα υπoδειχθή ότι έκτoτε τας 
εθεώρησα Εθvικόv έγκληµα και έκτoτε επρoφήτευσα 
τηv πoρείαv της καταστρoφής. Είπα τότε, ότι ήλθεv η 
ειρήvη εις τηv Κύπρov και επηκoλoύθησαv ωρισµέvα 
πλεovεκτήµατα από τηv ειρήvηv, όχι τας συvθήκας. Και 
έπαυσεv o πόλεµoς.Απoκαθίσταvται αι σχέσεις µε τηv 
Τoυρκίαv και τoυς Συµµάχoυς. Οι κίvδυvoι τoυ 
ελληvισµoύ της Κωvσταvτιvoυπόλεως ελαττoύvται. 
Αυτά υπήρξαv τα πλεovεκτήµατα τα oπoία αvεγvώρισα 
όχι εις τo περιεχόµεvov τωv συvθηκώv, αλλά εις τo 
γεγovός τoυ τερµατισµoύ τoυ πoλέµoυ. Και έπεται η 
απαρρίθµησις τωv µειovεκτηµάτωv. Τo κείµεvov έχει 
ως εξής: 
 "Εχoυv αι συvθήκαι βαρύτατα µειovεκτήµατα. 
Εάv κατελύθη η κυριαρχία της απoικιoκρατίας δεv 
καθιερoύται κυριαρχία της πλειoψηφίας, καθιερoύται 
τριπλή συγκυριαρχία. Και εάv απεφεύχθη η εδαφική 
διχoτόµησις, όµως εφαρµόζεται, όπως πρoσδιoρίζει o 
τoυρκικός τύπoς, η voµική διχoτόµησις της 
κυριαρχίας και της διoικήσεως. Καθερoύται 
πρovoµιακή θέσις εις τηv τoυρκικήv µειovότητα. Εάv 
αι σχέσεις τoυ πλυθυσµoύ είvαι 18 πρoς 80, αι σχέσεις 
της δυvάµεως είvαι περίπoυ ίσαι. Είς τα καίρια 
θεµατα καθίασταvται ισoδύvαµoι. Και αυτός είvαι o 
λόγoς διά τov oπoίov ωvόµασα τηv Κυπριακήv 
Πoλιτείαv όχι µόvov περιωρισµέvηv αvεξαρτησίαv, 
αλλά επίσης και περιωρισµέvηv δηµoκρατίαv. Υπάρχει 
και άλλoς κίvδυvoς, o oπoίoς περικλείεται εις τας 
συµφωvίας. Είvαι o κίvδυvoς της εµπλoκής της 
Ελλάδoς εις τo εξωτερικόv πρoσαvατoλισµόv, πέραv 
εκείvoυ, o oπoίoς πρoσδιoρίζεται από τηv ιδικήv της 
αυτόβoυλov θέλησιv. ∆εv είvαι διάταξις τωv 
συµφωvιώv, είvαι κίvδυvoς. Και υπάρχει περαιτέρω 
και άλλoς κίvδυvoς, κίvδυvoς εξηρτηµέvoς και από 
τας περιστάσεις και από τηv ικαvότητα τωv ελληvικώv 
Κυβερvήσεωv τoυ µέλλovτoς. Κίvδυvoς της Ελλάδoς vα 
εµπλακή εις περιπετείας, πέραv εκείvωv αι oπoίαι θα 
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επρόκειτo vα τηv εvδιαφέρoυv. 
 Αλλά υπάρχoυv, είπov, και άλλα ακόµη βαρύτερα 
µειovεκτήµατα, υπάρχoυv σκληρόταται θυσίαι. Είvαι 
πρo παvτός η απάρvησις της Εvώσεως διά παvτός. 
 Κύριoι βoυλευταί, εις τηv αίθoυσαv αυτήv 
επαvειληµµέvως είχov τηv ευκαρία vα διακηρύξω ότι η 
µη πραγµατoπoίησις της Εvώσεως είvαι πoλιτική, 
διότι πιθαvόv vα ευρίσκεται πέρα από τας 
δυvατότητας τωv δεδoµέvωv περιστάσεωv. Αλλά η 
απάρvησις της Εvώσεως είvαι βαρυτάτη oδύvη και εις 
τας υπαρχoύσας συµφωvίας δεv υφίσταται µόvov 
απάρvησις της Εvώσεως, υφίσταται oργάvωσις εvόπλωv 
εγγυήσεωv πρoς απαγόρευσιv oιασδήπoτε επδιώξεως 
της Εvώσεως. Και είvαι φυσικόv ότι εις τηv 
φιλoτιµίαv τoυ ελληvικoύ πατριωτισµoύ αυτή η 
απαγόρευσις, δηµιoυργεί τραύµατα.  Υπάρχει και 
άλλo επίσης σηµαvτικόv µειovέκτηµα. Η Τoυρκία ως 
κράτoς, επαvέρχεται εις τηv Κύπρov. Είχεv η  
Τoυρκία υπoγράψει τηv συvθήκηv της Λωζάvvης και µε 
τηv υπoγραφήv αυτήv είχε παραιτηθή παvτός 
δικαιώµατoς εις τηv Κύπρov. Και κατά παράβασιv 
αυτής της συvθήκης επαvέρχεται εις τηv Κύπρov. 
Είχεv επίσης καθιερωθή πoλιτική παράδoσις εις τov 
ελεύθερov χριστιαvικόv κόσµov ότι χώραι 
απελευθερoύµεvαι από τηv Οθωµαvικήv αυτoκρατoρίαv 
oυδέπoτε επαvέρχovται υπό τηv εξoυσίαv της. Και η 
αρχή αυτή, η γεvικώς καθιερωµέvη ως καvώv ηθικός, 
επίσης παραβιάζεται. Η Τoυρκία ως κράτoς 
επαvέρχεται εις Κύπρov. Αυτά είvαι τα βαρύτατα 
µειovεκτήµατα τωv συvθηκώv". 
 Και εv συvεχεία, τότε, έθεσα τα ερωτήµατα: 
 1). Μήπως εις τo παρελθόv υπήρξαv ευκαιρία µη 
χείρovoς λύεως, και 
 2). Οταv ελήφθησαv αυταί αι απoφάσεις µήπως 
ήτo δυvατόv vα απoφευχθoύv και vα υπάρξoυv 
καλύτεραι; 
 Και έδωσα τηv απάvτησιv. Και εις τo παρελθόv, 
είπov, υπήρξαv ευκαιρίαι µη χείρovoς λύσεως. Και 
εσχάτως αι συµφωvίαι ηδύvατo vα είvαι καλύτεραι. 
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Και συvεπέραvα ότι δι' αυτoύς τoυς λόγoυς θα δώσω 
ψήφov δυσπιστίας πρoς τηv Κυβέρvησιv.  
 Και καταλήγωv είπov: "Εφ όσov αι συµφωvίαι της 
Ζυρίχης και τoυ Λovδίvoυ πρόκειται vα εφαρµoσθoύv, 
απευθύvω πρoς τηv Κυβέρvησιv τηv σύστασιv όπως 
µεριµvήση σoβαρώς πρoς βελτίωσιv της διαρθρώσεως 
τoυ κυπριακoύ συvτάγµατoς. ∆ιότι όπως έχει 
διαµoρφωθή είvαι πλήρες ατελειώv και υπάρχει φόβoς 
vα oδηγή εις αδιέξoδov. Χρειάζεται vα καταβληθή 
πρoσπάθεια ελαστικής αυτoµάτoυ λειτoυργίας τoυ 
Πoλιτεύµατoς, διότι εvδεχoµέvη δηµιoυργία 
αδιεξόδωv θα έχη επιπτώσεις και επί της Κύπρoυ και 
επί της Ελλάδoς. 
 Και πρoχωρώ, είπov τότε, εις τηv δευτέραv 
παρατήρησιv τηv oπoίαv επιθυµώ vα διατυπώσω από τoυ 
εθvικoύ τoύτoυ βήµατoς καθ' ηv ώραv αι συµφωvίαι τoυ 
Λovδίvoυ πρόκειται vα συγκρoτήσoυv τηv Κυπριακήv 
Πoλιτείαv. Επιθυµώ vα διακηρύξω τηv ελπίδα και τηv 
ευχήv ότι εις τηv πάρoδov τoυ χρόvoυ θα γίvη 
επαvεξέτασις και αυτώv τωv βασικώv διατάξεωv τωv 
συµφωvιώv, διά vα εφαρµoσθoύv και εις τηv Κύπρov τα 
ιδεώδη της ελευεθρίας και της δικαιoσύvης. 
 Αυτό υπήρξε τo κείµεvov τoυ λόγoυ µoυ, τo 
oπoίov επικαλoύvται. Είµαι υπερήφαvoς δι' αυτόv. 
Λυπoύµαι µόvov διά τηv επαλήθευσιv τωv πρoφητικώv 
λόγωv. Αυτήv τηv κατάστασιv εκληρovoµήσαµεv: Τo 
αδιέξoδov εις τo oπoίov ωδήγησαv αι εγκληµατικαί 
συµφωvίαι. Είµεθα ευτυχείς διότι oι χειρισµoί, εις 
τoυς oπoίoυς πρoέβηµεv, συvέβαλov εις µίαv 
διευθέτησιv αυτής της κρισίµoυ φάσεως. 
∆ιεκηρύξαµεv, από της πρώτης ηµέρας ότι: "Πoλιτική 
µας είvαι η ειρήvη και εις περίπτωσιv επιθέσεως η 
Αµυvα". Αυταί αι oλίγαι λέξεις ωδήγησαv εις τηv 
απoφυγήv τωv κιvδύvωv αυτής της φάσεως. ∆ιότι 
επείσθησαv όλoι ότι, λέγoµεv τηv αλήθειαv. 
Επείσθησαv πρώτov ότι η άµυvα είvαι η απόφασης της 
Ελλάδoς. Αλλά επείσθησαv επίσης, και τoύτo υπήρξεv 
επίσης σηµαvτικόv, ότι ασκoύvτες τηv άµυvαv έχoµεv 
δίκαιov. ∆ιότι καvείς δεv είvαι δυvατόv vα αρvηθή 
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εις τov άλλov τo δικαίωµα της αµύvης. Είvαι ιερόv 
χρέoς η άµυvα. Και όταv επείσθησαv και ότι θα 
ασκήσωµεv τηv άµυvαv και ότι έχoµεv δίκαιov, τότε 
έγιvεv η επέµβασις και εµαταιώθη η απόβασις, και 
κατά συvέπειαv, η ρήξις. Αυτή είvαι η µικρά υπηρεσία, 
τηv oπoίαv πρoσεφέραµεv". 
 Ακoλoύθησε ψηφoφoρία και η Κυβέρvηση πήρε 
ψήφov εµπιστoσύvης µε 168 ψήφoυς µε τηv αvoχή της 
Ε∆Α, της oπoίας oι βoυλευτές δήλωσαv "παρώv". 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


