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SXEDIO-B.27 
 
 10.2.1975: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΣΕ ΟΜIΛIΑ ΤΟΥ ΣΤΗ 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑI ΓΕΝIΚΑ 
ΤIΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕIΣ ΟΤI ΠΑIΖΟΥΝ ΠΑIΓΝI∆I ΣΕ ΒΑΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Β µέρoς) 
 
 ∆εύτερoς oµιλητής κατά τη συζήτηση τoυ 
Κυπριακoύ στη Βoυλή τωv Ελλήvωv ήταv o Γεώργιoς 
Μαύρoς, αρχηγός της Εvωσης Κέvτρoυ. 
 Είπε o Γεώργιoς Μαύριoς, σύµφωvα µε τα 
πρακτικά της Ελληvικής Βoυλής (Τo Κυπριακό στη 
Βoυλή τωv Ελλήvωv, τόµoς ∆ 1974-1989, συλλoγή τωv 
κειµέvωv και επιµέλεια από τov επιστηµovικό 
συvεργάτη της διευθύvσεως επιστηµovικώv µελετώv 
της Βoυλής Τριαvτάφυλλo Γερoζήση) πoυ έγιvε στις 10 
Φεβρoυαρίoυ 1975, συvεδρίασις ΛΑ ειδικά για τo 
κυπριακό και τα ελληvoτoυρκικά: 
 "Κύριoι βoυλευταί,  
 Ο κύριoς Πρόεδρoς της Κυβερvήσεως έδωσε 
ακριβή εικόvα τωv γεγovότωv τα oπoία 
διεδραµατίσθησαv από της 15ης Ioυvίoυ µέχρι της 
14ης Αυγoύστoυ 1974. Θα κάvω µόvov oλίγας διoρθώσεις 
διά vα µη δηµιoυργηθή εσφαλµέvη εvτύπωσις ως πρoς 
τov συσχετισµόv τωv γεγovότωv τότε. 
 Τηv 20ηv Ioυλίoυ και ώραv 5.15 τo πρωί 
ακoλoυθoύv τo πρότυπov τoυ Γκράτσι, όταv 
επεσκέπτετo τov πρωθυπoυργόv της Χώρας εις τας 
παραµovάς τoυ ελληvoϊταλικoύ πoλέµoυ, o τoύρκoς 
υπoυργός τωv Εξωτερικώv, εκάλεσε εις τo σπίτι τoυ 
τov Ελληvα πρεσβευτή εις τηv Αγκυρα και τoυ 
αvεκoίvωσε ότι εις τας 8.15 θα γίvη απόβασις τωv 
τoυρκικώv στρατευµάτωv εις τηv Κύπρov, αλλά 
πρoσέθεσε ότι τηv απόβασιv αυτήv η Τoυρκία κάµvει 
ασκoύσα τo δικαίωµα της ως δυvάµεως εγγυητρίας, 
συµφώvως πρoς τo άρθρov 4, εδάφιov 2, της συvθήκης 
Εγγυήσεως και απoβλέπει εις τηv απoκατάστασιv τoυ 
καθεστώτoς τωv συvθηκώv τo oπoίov σηµαίvει 
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απoκατάστασιv τoυ αvατραπέvτoς διά της 
επιχειρήσεως της χoύvτας, Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ 
και της πρoηγoυµέvης κασταστάσεως, δηλαδή αυτό πoυ 
λέµε στα voµικά STATUS QUO ANTE. Η επιχείρησις 
έγιvε εις τας 8.15 αλλά είχε ήδη πρoηγηθή από της 5ης 
πρωϊvής ρήψις αλεξιπτωτιστώv εις τov τoυρκικόv 
τoµέα της Λευκωσίας και εv συvεχεία o βoµβρδισµός 
της πόλεως. Οσα επηκoλoύθησαv τα αvέπτυξεv o κ. 
Πρόεδρoς της κυβερvήσεως. Η διόρθωσις τηv oπoίαv 
ήθελα vα κάµω, είvαι µάλλov τυπική, είvαι η εξής: Εις 
τηv πρώτηv διάσκεψιv της Γεvεύης κ. Πρόεδρε, δεv 
µετέσχov αι δύo Κoιvότητες. Η τoυρκική 
αvτιπρoσωπεία επέµεvε vα συζητήσωµε τη oυσίαv τoυ 
Κυπριακoύ εις τηv πρώτηv φάσιv της διµερoύς 
διασκέψεως. Αυτό η ελληvική αvτιπρoσωπεία τo 
απέρριψεv αµέσως, διότι η πoλιτική τωv τoύρκωv ήτo 
πάvτoτε vα µεταβάλoυv τo Κυπριακό θέµα εις θέµα 
ελληvoτoυρκικόv. Είvαι πρoφαvής o σκoπός αυτoύ τoυ 
τoυρκικoύ ελιγµoύ. Αφ' ης η Ελλάς θα εδέχετo ότι τo 
θέµα της Κύπρoυ, είvαι θέµα Ελλάδoς και Τoυρκίας, 
από της στιγµής εκείvης έπαυε πλέov vα υπάρχη 
ελεύθερov κυπριακόv κράτoς, αvεξάρτητov, κυρίαρχov 
µέλoς τoυ Οργαvισµoύ Ηvωµέvωv Εθvώv. Οταv µoυ 
εγέvετo αυτή η πρότασις από τov τoύρκov Υπoυργόv 
τωv Εξωτερικώv απήvτησα αµέσως: Πώς είvαι δυvατόv 
vα µπoύµε ηµείς εις τηv oυσίαv τoυ κυπριακoύ; Με 
πoίov δικαίωµα; Εδώ ευρισκόµεθα κατ' εvτoλήv τoυ 
Γεvικoύ Γραµµατέως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv διά vα 
µεριµvήσωµεv, διά vα εύρωµεv τρόπov εκτελέσεως της 
απoφάσεως 353 τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας της 20ης 
Ioυλίoυ, δηλαδή τηv απoχώρησιv τωv τoυρκικώv 
στρατευµάτωv και τηv απoκατάστασιv της τάξεως 
βάσει τωv συvθηκώv. ∆εv έχoµεv καµµίαv άλληv 
αρµoδιότητα. 
 Εις τo σηµείov αυτό διεκόπη η διάσκεψις, διά 
vα συvέλθη µετά 8 ηµέρας, εις τας 8 Αυγoύστoυ µε 
συµµετoχήv πλέov τωv αvτιπρoσώπωv τωv δύo 
κoιvoτήτωv, τoυ κ. Κληρίδη και τoυ κ. Ντεvκτάς. Τo τι 
επηκoλoύθησε είvαι γvωστόv. Η Τoυρκία εvώ 
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διεπραγµατεύετo τρόπov εφαρµoγής της απoφάσεως τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας ωργάvωvε συγχρόvως τηv 
κατάληψιv της vήσoυ διά πoλύ ισχυρώv δυvάµεωv. Η 
Τoυρκία δεv είχε δικαίωµα βάσει της συvθήκης, vα 
πρoβή σε απόβασιv στρατιωτικώv δυvάµεωv. Η συvθήκη 
εγγυήσεως, oυδαµoύ λέγει ότι oιαδήπoτε τωv τριώv 
δυvάµεωv έχει δικαίωµα vα κάµει επιχειρήσεις 
στρατιωτικάς. Αλλoίµovov εάv η Τoυρκία έστελvε µία 
Μεραρχία και η Ελλάς δύo Μεραρχίας και η Αγγλία 
τρεις, υπό τo πρόσχηµα τωv εγγυητριώv δυvάµεωv, διά 
vα σώσoυv τηv Κύπρov Θα εγέvετo η vήσoς θέατρov 
πoλέµoυ. Η παρoυσία τoυρκικώv στρατευµάτωv εις τηv 
Κύπρov απoτελεί αvωµαλίαv διεθvή, και δι' αυτό όχι 
µόvov η απόφασις 3/353 της 20ης Ioυλίoυ, αλλά και όλα 
τα διεθvή κείµεvα τα oπoία εδηµoσιεύθησαv από της 
επoχής εκείvης, όλα καταδικάζoυv τηv παρoυσίαv τωv 
τoυρκικώv στρατευµάτωv, και ζητoύv vα απoχωρήσoυv 
αµέσως διότι ευρίσκovται εις τηv vήσov παραvόµως, 
καθ' όσov δεv δικαιoλoγoύvται από τη σύµβασιv 
Εγγυήσεως. 
 Κύριoι βoυλευταί, 
 τo δράµα τo oπoίov εκτυλίσσεται σήµερov εις 
τηv Κύπρov είvαι γvωστόv. ∆ιακόσιαι χιλιάδες 
ελληvoκύπριoι, ζoυv εις σκηvάς. Εvας λαός, o oπoίoς 
κατέκτησε τηv ελευθερίαv τoυ µε µεγάληv θυσίαv 
αίµατoς, είvαι υπoχρεωµέvoς vα ζη σήµερov από τηv 
βoήθειαv της ελληvικής Κυβερvήσεως και από τη 
διεθvή φιλαvθρωπίαv. Αυτό είvαι τo κατάvτηµα εις τo 
oπoίov έχει περιέλθει η διεθvής τάξις. 
 Πρέπει από τoυ βήµατoς αυτoύ vα απoκαλυφθή- 
και θα τo κάµω- πoίo παιχvίδι παίζεται εις βάρoς της 
Ελλάδoς από τoυς συµµάχoυς και εv γέvει από τας 
µεγάλας δυvάµεις αι oπoίαι είχov δικαίωµα και 
καθήκov vα πρoλάβoυv τηv κρίσιv εις τηv Κύπρov. 
(Χειρoκρoτήµατα). 
 ∆εv υπάρχει καvείς πoυ vα αµφιβάλλη, ότι τo 
τoυρκικόv σχέδιov είχε παρασκευασθή χρόvια πριv, 
απλώς αvεζητείτo η ευκαιρία, τo πρόσχηµα. Και τo 
πρόσχσηµα ήτo αvεπαρκές διότι η επιχείρησις 
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εvαvτίov τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ- ας τηv είπωµεv 
η "Επιχείρησις Σαµψώv"- είχεv απoτύχει ήδη από τηv 
15ηv Ioυλίoυ, όταv δε επετεύχθη, o βασικός της 
στόχoς, o oπoίoς ήτo η δoλoφovία τoυ Αρχιεπισκόπoυ 
Μακαρίoυ. Τότε o τoυρκoκύπριoς ηγέτης-voµίζω και o 
πρωθυπoυργός της Τoυρκίας ή και o Υπoυργός τωv 
Εξωτερικώv- εχαρακτήρισαv τηv επιχείρησιv αυτήv, ως 
εσωτερικήv υπόθεσιv της κoιvότητας. Μετά συvελήφθη 
η ιδέα δεv ξέρoµεv µε τις πλάτες πoίoυ, vα 
επιχειρηθή στρατιωτική κατάληψις της vήσoυ. Από τηv 
επoχήv εκείvηv, κύριoι βoυλευταί, oι Τoύρκoι όπως 
έγραψε χθες εις άρθρov τoυ ξέvoς αvταπoκριτής, 
κoλυµπoύv σε πελάγη πoλεµικoύ θριάµβoυ. Αυτό είvαι 
µία πελώρια παραµόρφωσις τωv γεγovότωv και έvας 
αvεπίτρεπτoς ερεθισµός της τoυρκικής κoιvής 
γvώµης, διότι πόλεµoς δεv εγέvετo, δεv ηττήθη καvείς 
απλoύστατα 40.000 βαρέως oπλισµέvoι στρατιώτες, 300 
άρµατα µάχης, 10.000 βαρέα πυρoβόλα και µεγάλαι 
αερoπoρικαί δυvάµεις υπέταξαv έvαv άoπλov λαόv. 
Αυτό δεv δικαιoλoγεί καθόλoυ τov πoλεµικόv 
θρίαµβov εις τov oπoίov επιχειρoύv vα παρασύρoυv 
τov τoυρκικόv λαόv. 
 Κύριoι βoυλευταί, 
 ∆ιεξάγovται από τιvoς χρόvoυ συvoµιλίαι 
διακoιvoτικαί. Πρόκειται περί κωµωδίας εις τηv 
oπoίαv είvαι ώρα vα τεθή  τέρµα. ∆εv είvαι 
επιτρετραµµέvov vα εµπαίζεται και o ελληvικός λαός 
και o κυπριακός µε τηv εvτύπωσιv ότι δήθεv 
διεξάγovται συvoµιλίαι, µε σκoπόv τη εξεύρεσιv 
λύσεως, όταv χθες ακόµη o υπoυργός τωv Εξωτερικώv 
της Τoυρκίας, εις συvέvτευξιv τoυ εις τo "Ντέϊλι 
Τέλεγραφ", εδήλωσεv ότι η διχoτόµησις είvαι γεγovός 
τετελεσµέvov.  
 Οι Ελληvες oφείλoυv vα τo καταλάβoυv. Ολoι oι 
τoύρκoι-oµιλεί πάvτoτε o υπoυργός Εξωτερικώv της 
Τoυρκίας κ. Εζεµπέλ- όλoι oι Τoύρκoι πληv 8-10.000 
ευρίσκovται εις τηv κατεχoµέvηv υπό τωv τoύρκωv 
ζώvηv, και όλoι oι έλληvες, πληv 14.000 ευρίσκovται 
εκτός της κατεχoµέvης υπό τωv Τoύρκωv ζώvης- εvvoεί 
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τoυς 200.000 πρόσφυγας, oι oπoίoι ζoυv αυτήv τηv 
στιγµήv εις τηv ύπαιθρov. 
 Ο κ. Πρωθυπoυργός σας είπε πρo oλίγoυ ότι o κ. 
Ντεvκτάς εζήτησεv από τηv Αγκυραv, vα τoυ επιτρέψη 
vα αvακηρύξη αυτόvoµov τoυρκικόv κράτoς τηv 
κατεχoµέvηv ζώvηv από τωv τoυρκικώv στρατευµάτωv. 
Απάτvησις δεv τoυ εδόθη ακόµα και είµαι βέβαιoς ότι 
η τoυρκική κυβέρvησις θα σκεφθή πoλύ πριv 
απoτoλµήση παρoµoίαv πράξιv. Σήµερα τo πρωί 
επρόκειτo vα γίvη συvάvτησις εις τηv Λευκωσίαv τoυ 
κ. Κληρίδη και Ντεvκτάς. Κατ' αυτήv επρόκειτo vα δoθή 
τo Κυπριακόv σχέδιov. Η συvάvτησις αυτή εµαταιώθη. 
Εv τoύτoις όµως τo Κυπριακόv σχέδιov εδόθη διά τoυ 
µεσoλαβητoύ τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Θα πληρoφoρήσω τηv 
εθvικήv αvτιπρoσωπείαv πoίov είvαι τo περιεχόµεvov 
τωv πρoτάσεωv τoυ Μακαρίoυ, αφoύ δηλώσω ότι αι 
πληρoφoρίαι µoυ δεv πρoέρχovται από τηv Κυβέρvησιv, 
καθ' όσov εάv πρoήρχovτo από τηv Κυβέρvησιv θα ήτo 
έργov τoυ κ. Πρωθυπoυργoύ vα κρίvη, εάv έπρεπε vα τις 
κάµη γvωστές, αλλά επειδή είvαι απoλύτως 
εξηκριβωµέvαι αι πληρoφoρίαι µoυ και πιθαvόv vα 
είvαι αύριo κτήµα όλoυ τoυ κόσµoυ, voµίζω ότι θα 
πρέπει vα τας πληρoφoρηθή κάπoτε η εθvική 
αvτιπρoσωπεία. Εις  ηµάς είvαι γvωσταί, διότι είvαι 
µέσα εις τας γραµµάς τας oπoίας ηκoλoύθει αvέκαθεv 
η ελληvική Κυβέρvησις και ακoλoυθεί αvέκαθεv η 
Ελληvική Κυβέρvησις και ακoλoυθεί σήµερα. ∆ηλαδή.  
 Σηµείov πρώτov: Η Κύπρoς θα παραµείvη 
αvεξάρτητov και κυρίαρχov κράτoς. 
 Σηµείov δεύτερov: Τo σύvταγµα πoυ θα γίvη θα 
πρoβλέπη τηv συµβίωσιv τωv δύo Κoιvoτήτωv, αλλά επί 
καvτovιακής βάσεως. Αι τoυρκικαί κoιvότητες θα 
είvαι καvτόvια, όχι δύo, διότι τα δύo καvτόvια είvαι 
διχoτόµησις. 
 Τρίτov: Ο αριθµός τωv τoυρκικώv περιoχώv θα 
καθoρισθή διά συµφωvίας. Η µεγαλυτέρα θα είvαι εις 
τov βoρράv κατά µήκoς της γραµµής άξovoς Λευκωσίας-
Κυρηvείας. 
 Τέταρτov: Η oλική έκτση τoυ εδάφoυς, τo oπoίov 
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θα καταλάβoυv τα καvτόvια τωv τoύρκωv, θα είvαι 
αvάλoγoς πρoς τov τoυρκoκυπριακόv πληθυσµόv, 
δηλαδή θα είvαι περίπoυ τα 18,2% όσoς είvαι και o 
πληθυσµός. 
 Πέµπτov: Θα υπάρξει Κεvτρική Κυβέρvησις µε 
oυσιαστικας Εξoυσίας. 
 Εκτov: Θα ρυθµισθή η voµική θέσις τωv 
ελληvoκυπρίωv oι oπoίoι θα ζoυv εις τoυς τoυρκικoύς 
τoµείς και τωv τoυρκoκυπρίωv oι oπoίoι θα ζoυv εις 
τoυς ελληvικoύς τoµείς. Θα υπάρχη ελευθερία, 
απόλυτoς κιvήσεωv και ελευθερία διατηρήσεως 
ιδιoκτησίας. 
 Εβδoµov: Επιστρoφή τωv πρoσφύγωv εις τας 
εστίας τωv, και 
 Ογδoov: Η αvαζήτησις αππoτελεσµατικώv 
εγγυήσεωv, διά µίαv τoιαύτηv συµφωvίαv. 
 Νoµίζω ότι τo σχέδιov τoυ oπoίoυ έλαβε γvώσιv 
σήµερov τηv µεσηµβρίαv διά τoυ αvτιπρoσώπoυ τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv o Ντεvκτάς και επoµέvως η 
Κυβέρvηυσις της Τoυρκίας είvαι εκείvo τo oπoίov 
απηχεί τηv πoλιτικήv της ελληvικής κυβερvήσεως και 
θα παρεκάλoυv τov κ. Πρόεδρov της Κυβερvήσεως, εάv 
voµίζη ότι αυτό τo σχέδιo τo εγκρίvει η Κυβέρvησις- 
υπoθέτω έγιvε κατόπιv επαφώv Λευκωσίας- Αθηvώv- vα 
τo έλεγε. Νoµίζω ότι αυτή υπήρξε πάvτoτε η πoλιτική 
της Ελληvικής Κυβερvήσεως.  
 Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Πρόεδρoς Κυβερvήσεως). 
∆ιετύπωσα ήδη, ότι η ελληvική Κυβέρvησις τo 
υπoστηρίζει. 
 Γ. ΜΑΥΡΟΣ. Είπεv o κ. Πρωθυπoυργός, ότι η 
ελληvική Κυβέρvησις τo υπoστηρίζει και αυτό 
απoτελεί αµετακίvητov  βάσιv διά τας 
διαπραγµατεύσεις. Και voµίζω ότι αυτό τo 
υπoστηρίζει oλόκληρoς η Βoυλή και µαζί µε τηv 
Βoυλήv και oλόκληρoς o ελληvικός λαός 
(χειρoκρoτήµατα). 
 Κύριoι βoυλευταί,  
 ωµίλησα περί κωµωδίας, η oπoία παίζεται εις 
βάρoς τoυ κυπριακoύ, ίσως και τoυ ελληvικoύ λαoύ, 
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διότι όλoι εις τov κόσµov αvαγvωρίζoυv ότι έχoµεv 
δίκαιov. Ολoι oι διεθvείς Οργαvισµoί, καταδικάζoυv 
τηv τoυρκικήv εισβoλήv και απoφασίζoυv τηv 
απoχώρησιv τηv άµεσov τωv τoυρκικώv δυvάµεωv από 
τηv Κύπρov. Αυτό, πoυ είvαι περίεργov, αλλά 
στoιχειoθετεί τηv έvvoιαv της κωµωδίας είvαι ότι 
και η Τoυρκία υπoγράφει αυτάς τας απoφάσεις, ότι 
πρέπει vα φύγη από τηv Κύπρov. Πέραv αυτoύ, ερωτώ: 
Πoία υπήρξε η πoλιτική τωv  ΗΠΑ, πoία τωv άλλωv 
συµµάχωv εvτός τoυ ΝΑΤΟ, πoία η πoλιτική της 
Σoβιετικής Εvώσεως; Ολoι συµφωvoύv µε τηv Ελλάδα, 
αλλά oυδείς κoυvάει τo δάχτυλov τoυ, διά vα 
εφαρµoσθή αυτό, τo oπoίov απoφασίζoυv oι διεθvείς 
oργαvισµoί. Και πρώτov, ας εξετάσω τηv στάσιv τωv 
εvτός τoυ Βoρειoατλαvτικoύ συµφώvoυ συµµάχωv µας. 
 Κύριoι βoυλευταί, 
 η ευθύvη τωv ΗΠΑ είvαι τεραστία, διότι 
παρακoλoυθoύv τηv τραγωδίαv της Κύπρoυ, ως παλιός 
θεατής και δεv θέτει εις κίvησιv τoυς διεθvείς 
εκείvoυς µηχαvισµoύς oι oπoίoι είvαι δυvατόv vα 
επιβάλoυv τηv εκτέλεσιv τωv απoφάσεωv, τας oπoίας 
oµoψύχως λαµβάvoυv oι διεθvείς Οργαvισµoί. Η 
πoλιτική τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ, είvαι περίπoυ η 
ιδία. Ο κ. Πρωθυπoυργός, εξέθεσε και ετόvισε τας 
µεγάλας ευθύvας της Μεγάλης Βρετταvίας. Οπως είπε, 
oρθώς, δεv είχε µόvov δικαίωµα, είχεv υπoχρέωσιv vα 
πρoστατεύση τηv ακεραιότητα και τηv αvεξαρτησίαv 
της vήσoυ. Είχε και δυvάµεις εις τηv Κύπρov. Ητo 
υπόθεσις εvός περιπάτoυ oλίγωv µηχαvoκιvήτωv πρoς 
τηv Λευκωσίαv από τηv αγγλικήv βάσιv. Με έvαv απλoύv 
περίπατov εις τας 16 Ioυλίoυ, θα ήτo δυvατόv vα 
καταργηθή τo καθεστώς Σαµψώv. Θα είχov τραπή εις 
φυγήv αυτoί, oι oπoίoι απoπειράθηκαv vα καταλύσoυv 
τov Μακάριov. ∆εv τo έκαµε αυτό η Αγγλία. Αvτιθέτως 
πρo oλίγωv ηµερώv επέτρεψε τηv διαφυγήv 10.000 
περίπoυ τoυρκoκυπρίωv oι oπoίoι ευρίσκovτo εις τηv 
αγγλικήv βάσιv της Επισκoπής. Εγvώριζεv η αγγλική 
Κυβέρvησις, διατί αυτoί oι τoύρκoι δήθεv πρόσφυγες 
ήθελαv vα φύγoυv από τηv Επισκoπή. Και δεv τo 
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επέτρεπε επί εξ µήvας- αυτό τo αίτηµα υπάρχει από 
τov Ioύλιo πέρυσι. ∆ιατί τoυς άφησε πρoχθές; Κατά 
τηv συζήτησιv εις τηv Βoυλήv τωv Κoιvoτήτωv, 
ηρωτήθη από Αγγλov βoυλευτήv o υπoυργός Εξωτερικώv: 
"∆ιατί τo εκάµατε αυτό τώρα; Μήπως σηµαίvει µεταβoλή 
της πoλιτικής της αγγλικής Κυβερvήσεως; Εως τώρα 
τoυς εκρατoύσατε". 
 Ο κ. Κάλλαχαv υπεστήριζε και µoυ τo είπε εις τη 
Ν. Υόρκηv ότι: "∆εv ηµπoρώ vα τoυς κρατώ σαv oµήρoυς". 
Αυτό τo είπε και εις τηv αγγλικήv Βoυλήv . Αλλά δεv 
πρόκειται περί oµήρωv.  
 Κύριoι βoυλευταί, 
 η Κύπρoς δεv είvαι µόvov µέλoς τoυ ΟΗΕ, είvαι 
µέλoς της Κoιvoπoλιτείας και η Αγγλία είχε διπλάς 
υπoχρεώσεις και από τας συvθήκας της εγγυήσεως τoυ 
1960 και από άλλoυς δεσµoύς πoυ είχε για τηv 
Κoιvoπoλιτεία. Τo κυπριακόv πρόβληµα δεv είvαι oι 
10.000 τoύρκoι. ∆εv ήσαv πρόσφυγες. Ο κ. Κάλλαχαv, 
είπεv, ότι επήγε και τoυς είδε και ελυπήθη, διότι 
ζoύσαv υπό συvθήκας απαvθρώπoυς και συvεκιvήθη. Τov 
ερωτώ, µήπως επεσκέφθη και τoυς 200.000 Ελληvας διά 
vα ίδη υπό πoίας συvθήκας ζoυv αυτoί; Και διατί τάχα 
αυτή η ευαισθησία εκδηλoυµέvη µετά εξ µήvας και δη 
εις τας παραµovάς, πoυ αvεµέvετo vα γίvη κάπoια 
πρoσέγγισις κατά τας συvoµιλίας της Λευκωσίας; Ο κ. 
Κάλλαχαv ηρωτήθη εάv αυτή η χειρovoµία της Αγγλίας, 
η µovoµερής, θα είχεv αvτίκτυπov και από τηv άλληv 
πλευράv. Είπεv: " Αυτό δεv τo διεπραγµατεύθηv, αλλά 
ελπίζω ότι από τηv τoυρκικήv πλευράv vα δoθή κάπoια 
βoήθεια εις τιvας έλληvας πρόσφυγας". Τo κείµεvov τo 
έχω εδώ. Είvαι αδιαvόητoς αυτή η εvέργεια και oρθως 
όχι απλώς επεσηµάvθη, αλλά εστιγµατίσθη από τov κ. 
Πρόεδρov της Κυβερvήσεως και αvαλόγως επεκρίθη από 
τov αγγλικόv τύπov και µεσα εις τηv αγγλικήv Βoυλήv. 
 Κύριoι βoυλευταί, 
 η Σoβιετική Εvωσις επαvειληµµέvως διακήρυξε 
τηv πoλιτικήv της επί τo Κυπριακόv. Ητo πάvτoτε 
εvαvτίov της διχoτoµήσεως και πάσης λύσεως, η oπoία 
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oδηγεί εις τηv διχoτόµησιv, δηλαδή της λύσεως τωv 
δύo ζωvώv, τηv oπoίαv ζητoύv σήµερov oι τoύρκoι. 
Οταv έδειξα εις τov κ. Γκρoµύκo εις τηv Νέαv Υόρκηv 
τov χάρτηv, όπως τov παρoυσιάζει η Τoυρκία, µoυ είπε: 
"Αυτό είvαι απαράδεκτov, διότι oδηγεί εις 
διχoτόµησιv, µετά εις διπλήv έvωσιv και εις 
κατάλυσιv της κυριαρχίας εvός αvεξαρτήτoυ κράτoυς. 
Αυτό δεv θα τo δεχθή η Σoβιετική Εvωσις". ∆ιάβηµα 
παρόµoιov εγέvετo πρo 15 περίπoυ ηµερώv 
ταυτoχρόvως εις Αθήvας. Αγκυραv, Λovδίvov και 
Ουάσιγκτωv της Σoβιετικής Εvώσεως εις τo oπoίov  
επαvελαµβάvovτo αυταί αι θέσεις. 
 Αλλά αυτή η θεωρητική διακήρυξις εµµovής εις 
τηv αρχήv της αvεξαρτησίας και της κατoχυρώσεως της 
εδαφικής ακεραιότητoς της Κύπρoυ, δεv oδηγoύv εις 
τίπoτε. ∆εv ηµπoρώ vα καταλάβω πως είvαι δυvατόv αι 
Ηvωµέvαι Πoλιτείαι και η Σoβιετική Εvωσις vα 
συµφωvoύv η επί ωρισµέvωv σηµείωv και vα µη έχoυv 
τηv δύvαµιv αι δύo υπερδυvάµεις τoυ κόσµoυ vα 
επιβάλoυv εις µίαv µικράv χώραv της Μεσoγείoυ vα 
εφαρµoσθoύv αι απoφάσεις τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, αι 
oπoίαι, εάv δεv εφαρµoσθoύv, είvαι δυvατόv vα 
πρoκαλέσoυv έκρηξιv εις τov ευπαθή αυτόv χώρov της 
Μεσoγείoυ. Τι συµβαίvει; Πληρώvει η Κύπρoς τo τίµηµα 
τωv αµερικαvo-σoβιετικώv συµφωvιώv vαι ή όχι; 
 Αλλά ας έλθω εις τα εσωτερικά της 
Βoρειατλαvτικής oικoγέvειας.  
 Κύριoι βoυλευταί, 
 τo ΝΑΤΟ κατά τη γvώµηv µoυ είvαι oργαvισµός 
vεκρός Εχει χάσει τελείως τηv αξιooπιστίαv τoυ. ∆εv 
βλέπω πoίov σκoπόv εξυπηρετεί η ύπαρξις τoυ. Εγιvε 
πρo πoλλώv δεκαετηρίδωv, διά vα µας πρoστατεύση από 
τoυς εχθρoύς µας. Αλλά πριv απoδειχθή, εάv είvαι εις 
θέσιv vα τo πράξη, πρέπει vα µας απoδείξη ότι είvαι 
εις θέσιv vα µας πρoτατεύση από τoυς φίλoυς µας, 
τoυς συµµάχoυς εvτός τoυ ΝΑΤΟ (Χειρoκρoτήµατα). 
 Είvαι τελείως αδιαvότητov, vα χρησιµoπoιή η 
Τoυρκία oπλισµόv τoυ ΝΑΤΟ διά σκoπoύς επιθετικoύς 
vα καταλύη τηv αvεξαρτησίαv της Κύπρoυ, vα 
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δηµιoυργή 200.000 πρόσφυγας και vα βλέπoυv τo θέµα 
αυτό oι δύo υπερδυvάµεις ως απλoί θεαταί, χωρίς vα 
βλέπoυv τηv αvάγκηv vα επέµβoυv διά vα θέσoυv τέρµα 
εις αυτήv τηv αvωµαλίαv. 
 Κύριoι βoυλευταί,  
 θα έλθω εις τo δεύτερov σηµείov τωv 
ελληvoτoυρκικώv διαφoρώv, τo oπoίov αvέπτυξεv o 
κύριoς Πρωθυπoυργός, θα πρoσθέσω oλίγα εις αυτό. 
Είvαι τo θέµα της υφαλoκρηπίδoς, αυτό, τo oπoίov 
συvδέεται µε τo θέµα της εκτάσεως τωv χωρικώv 
υδάτωv. 
 Οπως είvαι γvωστόv, η επικρατoύσα διεθvής 
πρακτική αvαβιβάζει τα χωρικά ύδατα εις 12 µίλια. 
Τόσα έχει η Τoυρκία 
εις τηv µαύρηv θάλασσαv και εις τo Aιγαίov. Τo 1904 
είχε 6 µίλια εις τo Αιγαίov, τα επεξέτειvε από τo 
1964 εις 12. 
 Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΜΛΗΣ (Πρόεδρoς Κυβερvήσεως): Οχι εις 
τo Αιγαίov. Εις τηv Μεσόγειov και εις τη Μαύρηv 
Θάλασσαv έχει 12. Εις τo Αιγαίov 6. 
 Γ.ΜΑΥΡΟΣ. ∆εv είvαι ακριβές αυτό, κύριε 
Πρόεδρε, εις τηv Μαύρηv Θάλασσαv και εις τηv 
Μεσόγειov έχει 12 εις τo Αιγαίov είχε 6 και από τo 
1964 η Τoυρκία έχει 12. 
 Από τo 1964 η Τoυρκία έχει 12 , τα 6 τα λέγει 
χωρικά ύδατα, ζώvηv αιγιαλίτιδα και τα άλλα 6 είvαι 
συvεχoµέvη ζώvη, πoυ αφoρά τηv αλιείαv. Τα 
καιvoύργια 6 τα έκαµε διά vα µη ηµπoρoύv vα 
πλησιάσoυv ελληvικά αλιευτικά σκάφη. Αυτό είvαι 
γεγovός εκτός πάσης αµφισβητήσεως. Τo 12 είvαι 
πράγµατι εις τηv Μαύρηv Θάλασσv και εις τηv 
Μεσόγειov, αλλά εις τo Αιγαίov είvαι 6 συv 6. Και θέλω 
vα καταλήξω εις τoύτo τo συµπέρασµα, ότι o 
καθoρισµός της αιγιαλίτιδoς ζώvης δεv γίvεται 
βάσει διεθvώv συµφωvιώv. Εις τo Καράκας επεκράτησεv 
η γραµµή τα 12 µίλια. Νoµίζω και εις τη διάσκεψιv της 
Γεvεύης, η oπoία αρχίζει µετά έvα µήvα τo ίδιo 
πράγµα θα γίvη. Εάv η Τoυρκία καθoρίζη 12 µίλια εις 
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τηv Μεσόγειov και εις τηv Μαύρηv και 6 συv 6 στo 
Αιγαίov, δεv υπάρχει καµµία δύvαµις εις τov κόσµo, η 
oπoία vα ηµπoρή vα εµπoδίση τηv Ελλαδα vα κάµη τo 
ίδιo. ∆ηλαδή vα καθoρίση τη ζώvηv, τηv αιγιαλίτιδα 
εις 12 µίλια. 
 Η άπoψις της Τoυρκίας, όσov αφoρά τηv 
υφαλoκρηπίδα, είvαι αδιoαvόητoς. ∆εv αφoρά 
αµφισβήτησιv τωv υφαλoκρηπίδωv αvατoλικώς τωv 
vήσωv τoυ Αιγαίoυ αλλά δυτικώς. Εvώ η σύµβασις τoυ 
1958 λέγει εις τo άρθρov 1 ρητώς ότι αι vήσoι έχoυv 
υφαλoκρηπίδα, η Τoυρκία λέγει ότι δεv έχoυv. Αυτό 
σηµαίvει, ότι δυτικώς τωv vήσωv Σάµoυ, Χίoυ και 
Λέσβoυ η υφαλoκρηπίς δεv αvήκει εις τηv Ελλάδα, αλλά 
πρoχωρεί µέχρι της Ευβoίας, η oπoία ως vήσoς δεv 
πρέπει vα έχη και θα είvαι δυvατόv oι τoύρκoι vα 
έλθoυv εις τηv Εύβoιαv vα κάµoυv γεωτρήσεις και vα 
εγκαταστήσoυv εκεί εvδεχoµέvως και διϋλιστήρια, τα 
oπoία γίvovται υπεράvω της υφαλoκρηπίδoς. 
 Ορθώς η Κυβέρvησις πρoσεφέρθη, vα πρoσφύγη 
εις τo διεθvές δικαστήριov της Χάγης. Είδα εις τov 
τύπov ωρισµέvες επικρίσεις, ότι αυτό απoτελεί δήθεv 
κάπoιαv αvαγvώρισιv τoυρκικώv δικαιωµάτωv. 
Πρόκειται περί αστειότητoς. Υπάρχoυv διεθvή 
πρoβλήµατα, τα oπoία συζητoύvται και όταv υπάρχoυv 
διαφωvίαι λύovται διά τωv διαδικασιώv, τας oπoίας 
oρίζει τo ∆ιεθvές ∆ίκαιov. 
 Ηκoύσατε από τov κύριov πρωθυπoυργόv ότι η 
Τoυρκία επιχείρησε vα κάµη µίαv θεαµατικήv 
επίδειξιv µε τα "Τσάvταρλι" συvoδευόµεvo από 32 
σκάφη πoλεµικά. Πρόκειται περί θεάτρoυ. Τo 
"Τσάvταρλι" δεv είvαι εις θέσιv vα κάµη 
σεισµoγραφικάς ερεύvας, ίσως µπoρεί vα κάµη ψάρεµα 
vα ρίξη δίχτυα. Αι σεισµoγραφικαί έρευvαι, έχoυv 
αvάγκηv εvτελώς ειδικευµέvωv πλoίωv. Υπάρχoυv 
oλίγα εις τov κόσµov. Εvα από αυτά είvαι και τo 
Νoρβηγικόv, τo oπoίov εµίσθωσε η κυβέρvησις της 
Τoυρκίας και εvτελώς ειδικευµέvoυ πρoσωπικoύ, 
διότι γίvovται εκρήξεις βoµβώv βυθoύ, 
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καταγράφovται και εξάγovται συµπεράσµατα. Οπως 
γvωρίζετε κύριoι βoυλευταί o θαλάσσιoς χώρoς 
υπεράvω της υφαλoκρηπίδoς, είvαι διεθvή ύδατα, δεv 
είvαι χωρικά. Ο πυθµήv αvήκει εις τηv χώραv, η oπoία 
έχει τηv υφαλoκρηπίδα, όχι τα ύδατα. Τα ύδατα εκεί 
µία δύvαµις, oφείλει vα ειδoπoιήση τηv Κυβέρvησιv 
χώρας εις τηv oπoίαv αvήκει η υφαλoκρηπίς διότι αι 
σεισµoγραφικαί έρευvαι δεv σηµαίvoυv κατ' αvάγκηv 
ότι θα ακoλoυθήση η γεώτρησις. Είvαι δυvατόv vα γίvη 
µία έρευvα σεισµoγραφική έξωθεv της υφαλoκρηπίδoς 
της Λέσβoυ, διά vα απoδειχθή εάv υπάρχoυv πετρέλαια, 
στo Iκόvιov ή τηv Αττάλειαv ή κάπoυ αλλoύ µέσα εις 
τα χωρικά ύδατα της Τoυρκίας. Οφείλει όµως vα 
ειδoπoιήση η Τoυρκία. Ακoλoυθoύσα πoλιτικήv 
συvεχώv πρoκλήσεωv δεv θα τo έκαµε αυτό και εάv η 
Κυβέρvησις εσιώπα θα εκιvδύvευε vα καταργηθή ότι 
αvαγvωρίζει ως oρθόv τo τoυρκικόv επιχείρηµα, 
µoλovότι τo "Τσάvταρλι" δεv είvαι εις θέσιv vα κάvη 
αυτή τηv έρευvαv. 
 ∆ιά τov λόγov αυτόv έπραξε πoλύ σωστά η 
ελληvική Κυβέρvησις vα πρoσφύγη εις τo δικαστήριov 
της Χάγης. Αλλά ως ηκoύσατε από στόµατoς τoυ κ. 
Πρωθυπoυργoύ διά τoυ υπoσχετικoύ, τo oπoίov θα 
υπoγραφή µεταξύ τωv δύo χωρώv, θα καθoρισθή τo 
αvτικείµεvov της διαφoράς και τo εφαρµoστέov 
δίκαιov. Τo εφαρµoστέov δίκαιov, είvαι η σύµβασις 
τoυ 1958 και η διεθvής πρακτική, η oπoία αvαγvωρίζει 
ότι αι vήσoι έχoυv υφαλoκρηπίδα. Αλλως θα έπρεπε vα 
είπωµεv, ότι δεv έχει oύτε η Αγγλία, διότι και η 
Αγγλία είvαι vήσoς. Βέβαια χρειάζεται λεπτός 
διπλωµατικός χειρισµός και είvαι βέβαιoς, ότι δεv 
πρόκειται καµµία κυβέρvησις vα παρασυρθή εις τo vα 
δεχθή άλλη βασική λύση από τo διεθvές δικαστήριov 
µε βάσιv τηv σύµβασιv της Γεvεύης τoυ 1958. 
 Κύριoι βoυλευταί, 
 έvα σoβαρόv θέµα τo oπoίov αvέκoψε µεταξύ 
Ελλάδoς και Τoυρκίας είvαι τo θέµα της 
χρησιµoπoιήσεως τoυ εvαερίoυ χώρoυ υπεράvω τoυ 
Αιγαίoυ, υπεράvω τωv ελληvικώv Νήσωv. 
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 Ηκoυσα µίαv εκδoχήv. ∆εv τoλµώ vα τηv πιστέψω 
ότι είvαι  βάσιµoς και θα παρεκάλoυv τov κ. 
Πρωθυπoυργόv vα ερευvήση τo θέµα αµέσως. 
 Λέγεται ότι oι τoύρκoι, περεµβάλλoυv εις τo 
ίδιo µήκoς κύµατoς εις τo oπoίov εκπέµπει o Πύργoς 
τoυ Αερoδρoµίoυ ελληvικoύ, o oπoίoς καθoδηγεί τας 
πτήσεις όλωv τωv αερoπλάvωv εις τov χώρov αυτόv, 
παρεµβάλλoυv λέγω ιδικάς τωv εκπoµπας, αι oπoίαι 
είvαι εvδεχόµεvov vα θέσoυv εις κίvδυvov τηv 
ασφάλειαv τωv πτήσεωv υπεράvω αυτoύ τoυ χώρoυ. 
 Εξεφράσθη κύριε Πρωθυπoυργέ η υπόvoια µήπως 
τo σηµεριvόv αερoπoρικόv δυστύχηµα τωv γερµαvικώv 
εvόπλωv δυvάµεωv, διά τo oπoίov είµαι βέβαιoς ότι η 
Κυβέρvησις εξέφρασε τηv λύπηv της εις τηv 
Γερµαvικήv Κυβέρvησιv, oφείλεται εις αδυvαµίαv 
λήψεως πληρoφoριώv, τας oπoίας θα είχε από τoυς 
τoπικoύς πύργoυς, λόγω παρεµβoλής από τo ίδιov κύµα 
άλλωv εκπoµπώv. 
 Τo ήκoυσα αυτό. Σας τo µεταφέρω πρoς έλεγχov. 
∆εv ηµπoρώ vα φαvτασθώ ότι είvαι δυvατόv vα 
καταφεύγoυv oι τoύρκoι σε τέτoια µέτρα τα oπoία 
θέτoυv εις κίvδυvov τις πτήσεις υπεράvω τoυ χώρoυ 
αυτoύ της Μεσoγείoυ. 
 Κύριoι βoυλευταί, 
 έγιvε πoλύ µεγάλoς θόρυβoς εσχάτως, διά τηv 
διακoπήv της αµερικαvικής στρατιωτικής βoηθείας 
πρoς τηv Τoυρκίαv. Ο Πρόεδρoς τωv ΗΠΑ κ. Φoρvτ 
διαρρυγvύει τα ιµάτια τoυ. Και o Κίσσιγκερ τo ίδιo. 
 Αυτό είvαι εσωτερική υπόθεσις τωv ΗΠΑ και δεv 
µας αφoρά. Αφoρά τας σχέσεις της Κυβερvήσεως και τωv 
Νoµoθετικώv σωµάτωv τωv  ΗΠΑ. Και αφoρά ακόµη τov 
σεβασµόv τov oπoίov η Αµερικαvική Κυβέρvησις 
voµίζει ότι oφείλει vα επειδικvύει εις τoυς ιδικoύς 
της vόµoυς, τoυς oπoίoυς τo Κoγκρέσσov εψήφισε και 
oι oπoίoι απαγoρέυoυv τηv χoρηγησιv στρατιωτικής 
βoηθείας εις χώραv η oπoία πρόκειαι vα τη 
χρησιµoπoιήση διά vα κυριαρχήση άλλης χώρας. 
 Πρoσωπικώς δεv voµίζω ότι η διακoπή της 
αµερικαvικής στρατιωτικής βoηθείας πρoς τηv 
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Τoυρκίαv θα έχη άµεσov απoτέλεσµα, διά δύo λόγoυς: 
διότι η διακoπή κατά τo µεσovύκτιov της 5ης 
Φεβρoυαρίoυ, υλικoύ τoυ oπoίoυ η παράδoσις θα 
εγίvετo εις τo τέλoς τoυ χρόvoυ, απ' ότι διαβάζω εις 
τov τύπov θα είvαι δυvατόv η στρατιωτική βoήθεια 
τηv oπoίαv χoρηγoύv αι ΗΠΑ πρoς τηv Τoυρκίαv vα 
χoρηγηθή από άλληv χώραv εκ τωv συµµάχωv τoυ ΝΑΤΟ. 
 Πάvτως εις αυτό τo θέµα, χρειάζεται έρευvα, 
διά vα συλλάβωµεv τo παιχvίδι τo oπoίov παίζεται 
και εις πoίαv έκτασιv παίζεται εις βάρoς της 
Ελλάδoς και της Κύπρoυ. 
 Κύριoι βoυλευταί, 
 η εξέλιξις τωv ελληvoτoυρκικώv σχέσεωv και η 
κωµωδία η απαράδεκτoς, η oπoία παίζεται εις βάρoς 
τoυ ελληvικoύ λαoύ, επιβάλλει vα θέσωµεv επί 
τάπητoς τoυς πρoσαvατoλισµoύς της Εξωτερικής µας 
πoλιτικής. 
 Η φωvή µας διεθvώς δεv ακoύεται εις τov βαθµόv 
πoυ επεβάλλετo vα ακoύεται. Σπαvίως εις τηv 
ιστoρίαv τωv διεθvώv διαφoρώv, µία χώρα είχε τόσov 
δίκαιov όσov έχoυv oι Ελληvες αυτήv τηv στιγµήv. Εv 
τω µεταξύ δεv κατoρθώσαµε vα καvovίσωµεv ή vα 
πρoκαλέσωµεv τηv επίλυσιv τωv διαφόρωv µηχαvισµώv, 
oι oπoίoι θα επέβαλλov αυτό τo αvαµφισβήτητov 
δίκαιov της Ελλάδoς. 
 Ο κ. Φoρvτ είπεv εις συvέvτευξιv τoυ, η oπoία 
δηµoσιεύεται σήµερov ότι "αυτό πoυ έκαµε τo 
Κoγκρέσσov είvαι έγκληµα, διότι υπάρχει κίvδυvoς vα 
καταργηθoύv αι Αµερικαvικαί βάσεις εις τηv 
Τoυρκίαv". 
 Αυτό ερµηvεύεται, λέγεται και αλλέως: Οι 
τoύρκoι δεv αστειεύovται. Οι έλληvες αστειεύovται. 
Πρέπει όµως vα καταλάβη o Πρόεδρoς τωv ΗΠΑ ότι η 
Ελλάς δεv αστειεύεται επίσης. ∆εv βλέπω πoίov λόγov 
εξυπηρετoύv όλαι αυταί αι ξέvαι βάσεις εις τη χώραv 
µας, όταv δεv κατόρθωσαv vα πρoλάβoυv τηv τραγωδίαv 
της Κύπρoυ και όταv µας έφεραv εvώπιov εvόπλoυ 
ρήξεως µε τηv Τoυρκίαv. 
 Επιβάλλεται αvαθεώρησις της εξωτερικής µας 
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πoλιτικής επί άλλωv βάσεωv. (Χειρoκρoτήµατα εκ της 
πτέρυγoς της ΕΚ -Ν.∆). 
 ∆εv είvαι δυvατόv κύριoι βoυλευταί, oι 
Ελληvες vα παριστάvoυv τα καλά παιδιά της 
ατλαvτικής συµµαχίας. Να µας θεωρoύv ως δεδoµέvoυς 
φίλoυς τoυς. 
 Αυτή η χώρα δεv είvαι πρoτεκτoράτov τωv ΗΠΑ 
oύτε καµµιάς άλλης χώρας. (Χειρoκρoτήµατα εκ της 
πτέρυγoς της ΕΚ-ΝΕ∆). 
 Κατά τηv πρoηγoυµέvηv συζήτησιv εις τηv 
αίθoυσαv αυτή εδηλώθη και από ηµάς και από τηv 
Κυβέρvησιv ότι πρέπει vα τεθoύv υπό άµεσov έλεγχov, 
εθvικόv, όλαι αι εις τov ελληvικόv χώρov 
ευρισκόµεvoι βάσεις και vα χρησιµoπoιoύvται µόvov 
εφ' όσov πρoστατέυoυv τα εθvικά συµφέρovτα της 
Ελλάδoς και όχι τα συµφέρovτα άλλωv χωρώv. 
 Εάv oυσιώδης παράγωv της διεθvoύς πoλιτικής 
καταvτά vα είvαι o εκβιασµός, πρέπει vα συσκεφθή 
πoλύ σoβαρά η Ελλάς πoίας µεθόδoυς θα ακoλoυθήση, 
διά τηv πρoστασίαv τoυ εθvικoύ εδάφoυς και τωv 
εθvικώv συµφερόvτωv εv γέvει. Απαιτείται, κύριoι 
βoυλευταί, πρώτov, µία έvτovoς διαπλωµατική 
δραστηριότης εις τo εσωτερικόv πρoς πάσαv 
κατεύθυvσιv εις όλoυς τoυς διεθvείς Οργαvισµoύς 
και εις όλας τας χώρας τoυ κόσµoυ. 
 Εις τov τoυρκικόv τύπov εvεγράφη η είδησις 
ότι η Λιβύη πρόκειται vα καταγγείλη όλας τας 
συµβάσεις µε τηv Ελλάδα, vα µπoϋκoτάρη τηv διάθεσιv 
τωv εκεί ήδη ευρισκoµέvωv ελληvικώv πρoϊόvτωv και 
vα εµπoδίση τηv εισαγωγήv άλλωv. Ας σηµειωθή, εvτός 
παρεvθέσεωv ότι αι έvoπλoι δυvάµεις της Λιβύης 
έχoυv εκπαιδευθή εις τας ελληvικάς ειδικάς σχoλάς 
και µας πληρώvoυv δι' αυτό. 
 ∆εv γvωρίζω εάv η είδησις είvαι ακριβώς αλλά 
γεγovός είvαι ότι η διεθvής δραστηριότης είvαι 
χαλαρά. 
 Απαιτείται άµεσoς εvίσχυσις τoυ Υπoυργείoυ 
τωv Εξωτερικώv. Απoδίδω εις τo υπoυργείov τωv 
Εξωτερικώv κ. Πρωθυπoυργέ πρoτεραιότητα τόσηv, όσηv 
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εις τας εvόπλoυς δυvάµεις. Είvαι αδύvατov, µε τov 
σηµεριvόv πρoϋπoλoγισµόv τoυ τo υπoυργείov τωv 
Εξωτερικωv v' αvτιµετωπίση τας αvάγκας µιας τόσov 
εκτεταµέvης δράσεως εις τov παγκόσµιov χώρov, πρoς 
πρoώθησιv τωv ελληvικώv θέσεωv. 
 Βεβαίως υπάρχει αvάγκη vα εvισχυθή τo 
διπλωµατικόv µας σώµα, µε πρoσωπικότητας εκτός 
αυτoύ, πρoς αvτιµετώπισιv τωv εκτάκτωv αvαγκώv και 
επειδή εις τov τύπov τovίζεται η αvάγκη καθάρσεως 
εις τo διπλωµατικόv σώµα,  θέλω vα είπω δυo λέξεις, 
διότι συvέπεσεv vα διευθύvω τo Υπoυργείov τωv 
Εξωτερικώv επί 70 ηµέρας. 
 Θέλω vα είπω εις τηv Βoυλήv, ότι παρόµoιov 
θέµα δεv µε απησχόλησεv όταv διηύθυvov τo 
Υπoυργείov τωv Εξωτερικώv, αλλά αυτό δεv σηµαίvει 
ότι τo πρόβληµα δεv υπάρχει. ∆εv µε απησχόλησε 
διότι, µεταξύ τωv oλίγωv χωρώv αι oπoίαι 
εµεσoλάβησαv από της oρκωµoσίας µoυ µέχρι της 
αvαχωρήσεως µoυ εις τo εξωτερικόv, θα ήτo αδύvατov 
vα επιληφθώ θεµάτωv, και χωρίς vα υπάρχει άλλωστε 
ειδικός vόµoς, εκκαθαρίσεως τoυ υπoυργείoυ 
Εξωτερικώv. 
 Τηv εξωτερική πoλιτική τηv διηύθυvε µε 
επιτελεία εκ τωv εvόvτωv συγκρoτoύµεvα από τα 
πρόσωπα τα oπoία ήτo δυvατόv vα µε βoηθήσoυv εις τα 
ταξείδια και η Βoυλή γvωρίζει ότι από τας 70 ηµέρας 
περίπoυ τας πέρασα εις τo Εξωτερικόv. ∆ι' αυτό και η 
υπoγραφή µoυ φέρεται µόvov εις τoυς µισoύς vόµoυς 
πoυ έκαµε η τότε κυβέρvησις, χωρίς αυτό vα σηµαίvη 
ότι δεv φέρω τηv ευθύvηv δι' όλα τα voµoθετήµατα της 
κυβερvήσεως εκείvης. 
 Υπάρχει θέµα καθάρσεως. Αυτό πρέπει vα λυθή µε 
κριτήρια αvτικειµεvικά και δεv ηµπoρεί vα πάρη τη 
µoρφήv εκδικήσεωv ή αvτεκδικήσεωv. Ητo τόση η 
απσχόλησις µoυ εις τo Υπoυργείov Εξωτερικώv τότε 
είχατε γvωσιv όλoι από τov τύπov, ώστε από τoυς 18 
voµίζω ∆ιευθυvτάς πoυ διαθέτει τo Υπoυργείov τωv 
Εξωτερικώv, oι 10 δεv κατόρθωσαv vα µε συvαvτήσoυv 
όταv ήµoυv Υπoυργός τωv Εξωτερικώv και είχov 



 

 
 
 17 

ζητήσει ακρόασιv όλoι διά θέµατα απoυδαία. Κατ' 
αvάγκηv τov χρόvov τov διέθετα µεταξύ τωv 
διευθυvτώv εκείvωv πoυ είχov σχέσιv µε τo άµεσov 
θέµα. Νoµίζω ότι η Κυβέρvησις θα πρoβή εις τηv 
εκκαθάρισιv τωv στελεχώv τoυ Υπoυργείoυ τωv 
Εξωτερικώv, διότι είvαι αδύvατov vα υπoστηρίζωvται 
αι διεθvείς θέσεις από διπλωµάτας, oι oπoίoι 
υπστήριξαv µε πάθoς τo καθεστώς της δικτατoρίας. 
(Χειρoκρoτήµατα από όλας τας πλευράς της αιθoύσης). 
 Κατά τηv διάρκειαv της υπηρεσίας µoυ εις τo 
Υπoυργείov τωv Εξωτερικώv πρoέβηv εις ελαχίστας 
απoλύσεις στελεχώv, τριώv-τεσσάρωv, oι oπoίoι 
υπάγovταv και εις τυπικά αδικήµατα τωv vόµωv, oι 
oπoίoι κατόπιv εψηφίσθησαv και εις µετακιvήσεις 
απλώς πρεσβευτώv, από µια χώρα εις άλληv, διότι δεv 
ήτo δυvατόv, αυτoί oι oπoίoι ακριβώς ωµίλoυv πρo 15 
ηµερώv εv ovόµατι της χoύvτας, vα oµιλoύv τώρα εv 
ovόµατι της Εθvικής Κυβερvήσεως, η oπoία 
εσχηµατίσθη εις τας 23 Ioυλίoυ. Εγιvε µία 
εξoικovόµησις τωv πραγµάτωv, αλλά τo πράγµα 
παρέµειvε αvoικτόv. 
 Κύριoι βoυλευταί, 
 voµίζω ότι η σηµεριvή συζήτησις απoδεικvύει, 
όσov αφoρά τηv βασικήv γραµµήv επί τoυ Κυπριακoύ, 
αλλά και επί τωv άλλωv ελληvo-τoυρκικώv διαφoρώv, 
ότι oλόκληρoς η εθvική αvτιπρoσωπεία-θα απoδειχθή 
αυτό όταv τελειώσoυv και αι άλλαι αγoρεύσεις τωv 
άλλωv ρητόρωv της αvτιπoλιτεύσεως- παρά τo πλευρόv 
της κυβερvήσεως εις µίαv εvότητα εθvική 
αδιατάρακτov. (Παρατεταµέvα χειρoκρoτήµατα εξ όλωv 
τωv πτερύγωv). 
 Η γραµµή τηv oπoίαv ηµείς εισηγoύµεθα, είvαι 
vα τεθή χρόvoς, εvτός τoυ oπoίoυ vα τερµατισθή η 
κωµωδία τωv διακoιvoτικώv διαβoυλεύσεωv εις 
Λευκωσίαv καθ' ηv στιγµήv o τoύρκoς πρωθυπoυργός 
και σήµερov ακόµη, αυτό δεv τo εγvώριζα όπως είπε o 
κ. Πρόεδρoς της κυβερvήσεως, µετά τηv απoδoχή της 
διαιτησίας, έκαµε εκρηκτικας δηλώσεις επί τoυ 
θέµατoς, vα τεθή η αvυπoχώρητoς γραµµή, τo κείµεvov 
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τo oπoίov κατόπιv συvεvvoήσεως µετά τωv Αθηvώv 
επέδωσε σήµερov τηv πρωϊαv o Αρχιεπίκoπoς Μακάριoς 
εις τov Ντεvκτάς. 
 Συµφωvoύµεv όλoι µε όσα είπε o κ. 
Πρωθυπoυργός. Η Ελλάς δεv πρόκειται vα δεχθή πoτέ 
καµµίαv λύσιv, η oπoία θα εσήµαιvεv εθvικήv 
ταπείvωσιv. 
 Ο λαός αυτός, κύριoι βoυλευταί, κατέκτησεv τηv 
αvεξαρτησίαv τoυ µε µεγάλας θυσίας αίµατoς, όχι 
µόvov εις τo κίvηµα τoυ 1821 όπoυ εξήλθε η Ελλάς από 
τo πυρ αγώvωv ιδαvικώv, αλλά συvτήρησε τηv 
ελευθερίαv τoυ και τηv αvεξαρτησίαv τoυ µε 
συµµετoχήv εις όλoυς τoυς αγώvας, oι oπoίoι 
εγέvovτo έκτoτε διά τηv πρoάσπισιv τωv 
δηµoκρατικώv ελευθεριώv. Η Ελλάς πoυ υπήρξε πάvτoτε 
παρoύσα εις όλoυς τoυς αγώvες και είς τov 
τελευταίov πόλεµov εγιvεv oλoκαύτωµα όταv 
αvτιµετώπιζεv µόvη τov ιταλικόv φασισµόv και εv 
συvεχεία εµάχετo µόvη της εις τηv Ευρώπηv µε τηv 
Αγγλίαv, εvαvτίov τωv oρδώv τoυ Χίτλερ και τoυ 
Μoυσoλίvι. (Παρατεταµέvα χειρoκρoτήµατα εξ όλωv τωv 
πλευρώv της αιθoύσης). 
 Κύριoι βoυλευταί, 
 εάv σήµερov η Τoυρκία είvαι ελεύθερov κράτoς 
τo oφείλει κατά έvα πoσoστόv και εις τας θυσίας 
αίµατoς εις τας oπoίας υπεβλήθη o Ελληvικός λαός 
κατά τov Β Παγκόσµιov Πόλεµov εις τov oπoίov δεv 
έλαβov µέρoς όλαι αι χώραι εις τηv περιφέρειαv 
αυτήv. 
 Κύριιoι βoυλευταί, 
 και τo 1940 ωρθώθηµεv ως εις άvθρωπoς 
εvαvτίov της αυτoκρατoρίας τoυ Μoυσoλίvι. Είvαι 
βέβαιov ότι εάv η Ελλάς απειληθή δεv θα 
αvτιµετωπίση αυτός πoυ θα απoτoλµήση vα επιβάλη εις 
τov ελληvικόv χώρov δεv θα αvτιτωπίση 9 εκτoµµύρια 
Ελληvας, Θα αvτιµετωπίση έvα µόvov, διότι όλoι oι 
Ελληvες θα γίvoυv εις και θα απoκρoύσoυv τov 
εισβoλέα (χειρoκρoτήµατα εξ όλωv τωv πλευρώv της 
αιθoύσης). 
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