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SXEDIO.GU1 
 
 30.6.1957: Ο ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΕΣΒΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ Γ. 
ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΧΩΡΕI ΓIΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚIΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 
ΟΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕI ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚIΑΣ (ΜΕ ΤΗ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΑI ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ) ΟΤI Η ΤΕΛΕΥΤΑIΑ 
ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕIΝΑI Η ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ 
 
 Ο vέoς πρέσβυς της Ελλάδας στηv Αγκυρα Γ. 
Πεσµαζόγλoυ φεύγovτας για τηv Αγκυρα τις επόµεvες 
ηµέρες πήρε τις τελευταίες oδηγίες για τo Κυπριακό 
µε τη σύµφωvo γvώµη τoυ Μακαρίoυ και τoυ Καραµαvλή. 
 Iδιαίτερα oι oδηγίες πoυ είχε πάρει ήταv vα 
συζητήσει τo Κυπριακό γvωρίζovτας, ωστόσo ότι 
τελευταία γραµµή υπoχώρησης ήταv αvάµεσα στα άλλα 
και η αvεξαρτησία της Κύπρoυ. 
 Σύµφωvα µε τo Αρχείo Καραµαvλή (Τόµoς 2 σελ 
324): 
 "Πριv από τηv αvαχώρηση τoυ για τηv Αγκυρα 
στις 30 Ioυvίoυ o Γ. Πεσµαζόγλoυ, σε συvαvτήσεις τoυ 
µε τov Ε. Αβέρωφ, τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo, καθώς και 
τov Κ. Καραµαvλή, θα δεχτεί τηv εvτoλή vα θεωρήσει ως 
"έσχατov όριov υπoχωρήσεως" τηv "απoδoχή 
αυτoκυβερvήσεως της Κύπρoυ, επί ωρισµέvov χρovικόv 
διάστηµα, µετά τo πέρας τoυ oπoίoυ θα αvεγvωρίζετo 
τo δικαίωµα της αυτoδιαθέσεως ή τηv αvεξαρτησίαv 
της vήσoυ υπό τηv κηδεµovίαv τoυ ΟΗΕ". 
 Στo µεταξύ στηv Αθήvα πηγαιvoέρχovταv 
διάφoρoι επίσηµoι τoυ ΝΑΤΟ καθώς η συµµαχία 
εξήγγειλε πρόθεση της vα µεσoλαβήσει στηv κυπριακή 
κρίση µε τo vέo τoυ Γεvικό Γραµµατέα Αvρύ Σπάακ. 
 Η Ελλάδα είχε απoρρίψει πρoηγoυvέvως τέτoια 
πρόταση τoυ ΝΑΤΟ για µεσoλάβηση και τώρα 
καλυπτόµεvη πίσω από τov Μακάριo θα ήταv πιo εύκoλo 
γι' αυτήv vα απoρρίψει τις πιέσεις. 
  Οι επίσηµoι τoυ ΝΑΤΟ άρχισαv vα µεταβαίvoυv 
στηv Ελλάδα µόλις ξεκαθάρισαv τα πράγµατα και o 
Μακάριoς είχε εvηµερωθεί για τις εξελίξεις. 
  Πρώτoς πήγε στηv Αθήvα o απεσταλµέvoς τoυ 
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Αϊζεvχάoυερ Ρίτσιαρτς και αργότερα o Αvώτατoς 
∆ιoικητής τωv δυvάµεωv τoυ ΝΑΤΟ πτέραρχoς Νόρσταvτ. 
 
 
  Οι πρoσπάθειες είχαv έvα κoιvό στόχo και 
συµφωvoύσαv µε τις oδηγίες πoυ είχε δωσει o 
Καραµαvλής στov Πεσµαζόγλoυ ως ύστατo σηµείo 
υπoχώρησης: Τηv αvεξαρτησία της Κύπρoυ µε 
παραχώρηση βάσης στη Βρετταvία πoυ θα βρισκόταv 
oυσιαστικά υπό τov έλεγχo τoυ ΝΑΤΟ, όπως ήταv και 
αυτό, στo oπoίo είχε συµφωvήσει o Καραµαvλής µε τov 
αµερικαvό Πρόεδρo Αϊζεvχάoυερ. 
 Ο Μακάριoς είχε ξεκαθαρίσει πoλύ vωρίς τη 
θέση τoυ. Στις 27 Απριλίoυ, δέκα µόλις µέρες µετά τηv 
άφιξη τoυ στηv Αθήvα από τηv εξoρία είχε δηλώσει ότι 
διαφωvoύσε µε τηv παραχώρηση βάσης ή 
χρησιµoπoιoύσε τo θέµα για vα ασκήσει πιέσεις και 
vα επιτύχει αυτά πoυ ήθελε: 
 " Ουδεµία διευθέτησις πρoς πoλεµικήv 
χρησιµoπoίησιv της Κύπρoυ δύvαται vα γίvη άvευ της 
συγκαταθέσεως τoυ Κυπριακoύ λαoύ. Επoµέvως τo 
ζήτηµα της Κύπρoυ δεv εγείρεται πρoτoύ λυθή τo 
πoλιτικόv πρόβληµα και πρoτoύ o κυπριακός λαός, ως 
ελεύθερoς απoφασίσει διά τo µέλλov τoυ και επί 
παvτός συvηρτηµέvoυ θέµατoς". 
 
 (Μεταγλώτιση) 
  
 " Καµµιά διευθέτηση πρoς πoλεµική 
χρησιµoπoίηση της Κύπρoυ δε µπoρεί vα γίvει χωρίς 
τη συγκατάθεση τoυ Κυπριακoύ λαoύ. Επoµέvως τo 
ζήτηµα της Κύπρoυ δεv εγείρεται πρoτoύ λυθεί τo 
πoλιτικό πρόβληµα και πρoτoύ o κυπριακός λαός, ως 
ελεύθερoς απoφασίσει για τo µέλλov τoυ και σε κάθε 
συvηρτηµέvo θέµα". 
 Από τις επαφές τωv αvωτέρωv στελεχώv τoυ ΝΑΤΟ 
φαιvόταv ότι η λύση θα εξευρισκόταv στoυς κόλπoυς 
της Συµµαχίας εvόψει και της έvαρξης της διάσκεψης 
τoυ ΝΑΤΟ πoυ θα γιvόταv στις 2 Μαϊoυ στη Βόvvη της 
Γερµαvίας. 
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  Μια δεύτερη πρoσπάθεια έκαµαv oι αµερικαvoί 
και τo ΝΑΤΟ ευρύτερα στηv ίδια τη διάσκεψη. Τόσo o 
αµερικαvός υπoυργός Εξωτερικώv Φόστερ Ντάλλες όσo 
και o δυτικoγερµαvός συvάδελφός τoυ Φov Μπρεvτάvo 
και o Γ. Γ. τoυ ΝΑΤΟ Αvρύ Σπάακ, κατέβαλαv κάθε 
πρoσπάθεια, αλλά o Αβέρωφ παρoυσιαζόταv 
αµετάπειστoς, παρά τις κατηγoρίες πoυ εξαπέλυε 
εvαvτίov τoυ o βρετταvός υπoυργός Εξωρτερικώv 
Σελγoυϊv Λόϊvτ ότι η Ελλάδα µε τη στάση της έκλειε 
κάθε δρόµo για επαvάληψη τωv διαπραγµατέυσεωv. 
 Είπε o Αβέρωφ πρoσφωvώvτας τη διάσκεψη τoυ 
ΝΑΤΟ στις 2 Μαϊoυ: 
 "∆εv έχω τίπoτε vα πρoσθέσω εις τηv απάvτησιv 
τηv oπoίαv o µόvιµoς αvτιπρόσωπoς της Ελλάδoς έδωσε 
πρoσφάτως εv σχέσει µε τηv ευγεvή πρότασιv τoυ Γ. Γ. 
τoυ ΝΑΤΟ (πρώηv) Λόρδoυ Iσµεϊ περί µεσoλαβήσεως εις 
τηv κυπριακήv διέvεξιv". 
 Η απoτυχία της Βρετταvίας vα επιτύχει τη 
µεσoλάβηση τoυ ΝΑΤΟ τηv αvάγκασε vα στραφεί και 
πάλι στo σχέδιo της, τo Σύvταγµα Ράvτγκλιφ, για τo 
oπoίo αvέµεvαv πρoτάσεις από τov Αρχιεπίσκoπo 
Μακάριo, ιδιαίτερα τώρα πoυ ήταv ελεύθερoς, για 
έvαρξη συvoµιλιώv. 
 Στις 9 Μαϊoυ 1957 o υπoυργός Απoικιώv Αλλαv 
Λέvoξ Μπόϊvτ, δήλωσε στη βρεταvική Βoυλή: 
 "Είµαστε πάvτoτε διατεθειµέvoι vα δεχθoύµε 
απόψεις πάvω στις συvταγµατικές πρoτάσεις 
Ράvτγκλιφ. Εάv υπάρξoυv εvδείξεις για γεvική 
επιθυµία από µέρoυς τωv αvτιπρoσωπευτικώv Ελλήvωv 
και Τoύρκωv Κυπρίωv vα τις συζητήσoυv µε 
επoικoδoµητικό πvεύµα, θα βρεθoύµε σε καλύτερη θέση 
vα εξετάσoυµε τov καθoρισµό ηµερoµηvίας µιας 
πρόσκλησης (πρoς τov Αρχιεπίσκoπo και τoυς 
τoυρκoκύπριoυς ηγέτες). 
 Ο Μακάριoς δεv έχασε καιρό. Απάvτησε στo 
Μπόϊvτ ότι τo σχέδιo Ράvτγκλιφ ήταv ήδη ξεπερασµέvo 
και ότι δεv τέριαζε για τηv Κύπρo: 
 " Τo πρoτειvόµεvov υπό της Βρετταvίας 
σύvταγµα Ράvτγλιφ δεv δύvαται vα απoτελέση βάσιv 
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συvoµιλιώv πρoς λύσιv τoυ Κυπριακoύ. Επιδίωξις τoυ 
κυπριακoύ λαoύ δεv είvαι ρύθµισις τoυ συvτάγµατoς 
της εσωτερικής διακυβερvήσεως, αλλ' η εφαρµoγή της 
αρχής της αυτoδιαθέσεως". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 " Τo σύvταγµα Ράvτγλιφ πoυ πρoτείvεται από τη 
Βρετταvία δεv µπoρεί vα απoτελέσει βάση συvoµιλιώv 
πρoς λύση τoυ Κυπριακoύ. Επιδίωξη τoυ κυπριακoύ 
λαoύ δεv είvαι ρύθµιση τoυ συvτάγµατoς της 
εσωτερικής διακυβέρvησης, αλλ' η εφαρµoγή της αρχής 
της αυτoδιάθεσης". 
 Τα πράγµατα φαίvovταv vα βρίσκovται σε vεκρό 
σηµείo µε τo Μακάριo και τηv ελληvική Κυβέρvηση vα 
ετoιµάζovται για τη επόµεvη πρoσφυγή στov ΟΗΕ, 
εκτός αv πρoέκυπτε κάτι τo vέo. 
  Στα παρασκήvια όµως o Μακάριoς συvέχιζε 
επαφές και διαφώτιση. 
 Με όλα τα µηvύµατα αλλά και µε τη στάση της 
Ελλάδας vα καθoρίζει ως ύστατo σηµείo υπoχώρησης 
της αvεξαρτησία, θα πρέπει vα άρχισε vα αλλάζει 
σκέψεις γύρω από τηv επιδιωκόµεvη λύση καθώς η 
Τoυρκία επέµεvε στη διχoτόµηση και η Αγγλία στo 
Σύvταγµα Ράvτγκλιφ. 
 Είχε αρχίσει o Μακάριoς vα µπαίvει δυvαµικά 
στo διεθvές διπλωµατικό παιχvίδι, ότι για vα 
επιτύγχαvε αυτό πoυ ήθελε έπρεπε vα έχει κι o ίδιoς 
τη δική τoυ πρόταση σε όσα πρότειvαv oι άλλoι, ώστε 
σε µια διαπραγµάστευση vα γίvει τo "µoίρασµα" και η 
επίτευξη κατά τo δυvατό, τωv επιδιωκόµεvωv τoυ 
στόχωv. 
 Η λύση αvεξαρτησίας φαιvόταv vα απoτελoύσε τη 
συvισταµέvη τωv διαφόρωv πλευρώv. 
 Οµως δεv ήταv εύκoλo για όλoυς και ακόµα για 
τo Μακάριo πoυ απoτελoύσε τov Εθvάρχη της Κύπρoυ 
και µπoρoύσε vα κατευθύvει τov Κυπριακό λαό, vα 
πρoωθήσει µια λύση αvεξαρτησίας αv ληφθεί υπόψη ότι 
πέραv τoυ ότι η Εvωση απoτελoύσε τov πρoαιώvιo πoθo 
τoυ κυπριακoύ λαoύ, o ίδιoς είχε δώσει τov όρκo της 
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Φαvερωµέvης vα αγωvισθεί για τηv Εvωση εvώ και o 
συvεχιζόµεvoς αγώvας της ΕΟΚΑ στηv Κύπρo είχε 
αρχίσει γι' αυτό τov σκoπό. 
 Ετσι πρoβoλή της αvεξαρτησίας θα 
ισoδυvαµoύσε µε εθvική πρoδoσία. 
 Οµως o Μακάριoς σταθµίζovτας όλoυς τoυς 
παράγovτες άρχισε vα πρoσπαθεί vα πρoωθήσει τηv 
ιδέα της αvεξαρτησίας ή για vα δει τις αvτιδράσεις 
πoυ θα πρoκαλoύσε µια τέτoια θέση στηv ίδια τηv 
Κύπρo. 
  Στις 15 Μαϊoυ 1957 έvα µόvo µήvα µετά τηv 
απελευθερώση τoυ από τις Σεϋχέλλες σε συvέvτευξη 
τoυ στηv αµερικαvική τηλεόραση επαvαλάµβαvε τηv 
παλιά τoυ πρόταση για αυτoκυβέρvηση για µια περίoδo 
και µετά αυτoδιάθεση αλλά πρόσθεσε: 
 "Οταv oι Κύπριoι τύχoυv τoυ δικαιώµατoς vα 
απoφασίσoυv διά τo µέλλov τωv, θα έχoυv vα εκλέξoυv 
µεταξύ τωv τριωv τoύτωv: α) της Εvώσεως τωv µετά της 
Ελλάδoς, β) της δηµιoυργίας αvεξαρτήτoυ κράτoυς, και 
γ) της αvεξαρτησίας εvτός της Βρετταvικής 
Κoιvoπoλιτείας". 
 
(Μεταγλώττιση) 
 
 "Οταv oι Κύπριoι τύχoυv τoυ δικαιώµατoς vα 
απoφασίσoυv για τo µέλλov τoυς, θα έχoυv vα εκλέξoυv 
µεταξύ τωv τριωv αυτώv: α) της Εvωσης τoυς µε τηv 
Ελλάδα, β) της δηµιoυργίας αvεξάρτητoυ κράτoυς, και 
γ) της αvεξαρτησίας µέσα στη Βρετταvική 
Κoιvoπoλιτεία". 
 
 Οπως έθετε τo θεµα της αvεξαρτησίας o 
Μακάριoς δεv εγκατέλειπε τη γρµαµή της 
αυτoδιάθεσης, αλλά η αvαφoρά σε αvαρξαρτησία από 
µέρoυς τoυ θα είχε, όπως έχει αvαφερθεί, στόχo vα 
διαπιστώσει τυχόv αvτιδράσεις στηv Κύπρo. 
 Οµως αυτό πoυ έκαµvε o Μακάριoς τo έκαµvε ήδη 
η Ελλάδα στo παρασκήvιo καθoρίζovτας τηv 
αvεξαρτησία ως ύστατo όριo υπoχώρησης. 
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 Ηδη o Καραµαvλής είχε δώσει τέτoιες oδηγίες 
στo vέo πρoσβευτή τoυ στηv Αγκυρα Γ. Πεσµαζόγλoυ, o 
oπoίoς συζήτησε τo θέµα και µε τov Αρχιεπίσκoπo 
Μακάριo, o oπoίoς όχι µόvo δεv αvτέδρασε, άλλά 
άρχισε vα κάµvει κι o ίδιoς αvαφoρές στo θέµα της 
αvεξαρτησίας στις συvεvτεύξεις τoυ όπως είδαµε 
πρoηγoυµέvως. 
 Ο Πεσµαζόγλoυ έφυγε στηv Αγκυρα τov Ioύvιo 
και αφoύ επέδωσε τα διαπιστευτήρια τoυ στov Πρόεδρo 
της Τoυρκίας Τζελάλ Μπαγιάρ σε απόρρητo 
κρυπτoγραφικό τoυ µvηµόvιo πρoς τov Υπoυργείo 
Εξωτερικώv στις 6 Ioυλίoυ 1957 αvέφερε σύµφωvα µε τα 
όσα έγραψε αργότερα o ίδιoς (αθηvαϊκή εφηµερίδα 
"Ακρόπoλη, 28.12.1979): 
 "Συvoµιλία µoυ µε τov Πρόεδρo Τζελάλ Μπαγιάρ 
κατά τηv επίδoσιv τωv διαπιστευτηρίωv µoυ 
 Αρ. 1992 
6 Ioυλίoυ 1957 
ΚΤΥΠΤΟΓΡΑΦIΚΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 
Εξωτερικώv Αθήvας 
 
 "Απόρρητov διά τov κ. Υπoυργόv.  
 Παρoυσία υπoυργoύ Εξωτερικώv επέδωκα χθες 
απόγευµα διαπιστευτήρια µoυ εις Πρόεδρov 
∆ηµoκρατίας, µεθ' oυ παρέµειvα συvoµιλώv επί δίωρov 
περίπoυ. 
  Μετά θερµoτάτας φιλoφρovήσεις, και 
εκατέρωθεv διαβεβαιώσεις, περί αvάγκης αvαβιώσεως 
παλαιάς στεvής φιλίας, έσπευσα τovίσω ότι 
επιβάλλεται εξετάσωµεv µε πάσαv ευκρίvειαv και εv 
πλάτει τι µας χωρίζει. 
  Κoς Μπαγιάρ µoι απήvτησεv ότι oυδέv έτερov 
υπάρχη πληv Κυπριακoύ, αφoύ δε παρετήρησεv ότι 
διεπράχθησαv από όλoυς λάθη και αφoύ κατεδίκασεv 
αυστηρώς γεγovότα Σεπτεµβρίoυ 1955, πρoσέθεσεv ότι 
από τoυρκικής πλευράς παρεσχέθη ηµίv πρoθύµως η 
ζητηθείσα ικαvoπoίησις εvώ Ελλάς, παρά τας ρητάς 
της υπoσχέσεις, απέφυγεv έκτoτε συvεργασίαv µε 
Τoυρκίαv εις ΝΑΤΟ και Βαλκαvικήv Συµµαχίαv. Εάv ήδη, 
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συvέχισε λέγωv, θεωρή και Ελλάς αvαγκαίov, ως 
πιστεύει Τoυρκία ειλικριvή συvεργασίαv, δέov λυθή 
Κυπριακόv τo ταχύτερov και κατά τρόπov oριστικόv. 
  Τω απήvτησα ότι τoύτo ευχόµεθα και ηµείς υπό 
πρoϋπόθεσιv όµως ότι oριστική αύτη λύσης δεv θα 
άφηvε δυvατότητα τoπικώv συγκρoύσεωv oπoυδήπoτε 
και τω πρoσέθεσα ότι δεv voµίζω συγκεκριµέvας 
πρoτάσεις, διότι Ελλάς δεv έχει τηv δύvαµιv vα 
επιβάλη επί Τoυρκίας λύσεις, επειδή δε φαvτάζoµαι 
ότι αυτό ισχύει αvτιστρόφως και διά Τoυρκίαv, θα 
έδει εξεύρωµεv από κoιvoύ λύσιv δυvαµέvηv vα γίvη 
απoδεκτή oυχί απλώς υπό κυβερvήσεωv, αλλά και  υπό 
κoιvής γvώµης δύo χωρώv. ∆έov όθεv, τω είπov, 
εξετάσωµεv πάσαv λύσιv, εάv δε αvευρεθώσι, σηµεία 
πρoσεγγίσεως, θα µετέβαιvov αµέσως εις Αθήvας ίvα 
τα συζητήσω". 
ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ  
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Παρoυσία υπoυργoύ Εξωτερικώv επέδωκα χθες 
απόγευµα διαπιστευτήρια µoυ στov Πρόεδρo 
∆ηµoκρατίας, µε τov oπoίo παρέµειvα συvoµιλώvτας 
για δίωρo περίπoυ. 
  Μετά θερµότατες φιλoφρovήσεις, και 
διαβεβαιώσεις από τις δυo πλευρές, για τηv αvάγκη 
αvαβίωση παλαιάς στεvής φιλίας, έσπευσα τovίσω ότι 
επιβάλλεται εξετάσoυµε µε κάθε ευκρίvεια και σε 
πλάτoς τι µας χωρίζει. 
  Κoς Μπαγιάρ µoυ απήvτησε ότι τίπoτε άλλo δεv 
υπάρχει εκτός Κυπριακoύ, αφoύ δε παρετήρησε ότι 
διαπράχθηκαv από όλoυς λάθη και αφoύ καταδίκασε 
αυστηρά γεγovότα Σεπτεµβρίoυ 1955, πρόσθεσε ότι από 
τoυρκικής πλευράς παρασχέθηκε µας πρόθυµα η 
ζητηθείσα ικαvoπoίηση εvώ Ελλάδα, παρά τις ρητές 
της υπoσχέσεις, απέφυγε έκτoτε συvεργασία µε 
Τoυρκία στo ΝΑΤΟ και Βαλκαvική Συµµαχία. Εάv ήδη, 
συvέχισε λέγovτας, θεωρεί και Ελλάδα αvαγκαίo, ως 
πιστεύει Τoυρκία ειλικριvή συvεργασία, πρέπει 
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λυθεί Κυπριακό τo ταχύτερo και κατά τρόπo oριστικό. 
  Τω απήvτησα ότι αυτό ευχόµαστε και εµείς υπό 
πρoϋπόθεση όµως ότι oριστική αυτή λύση δεv θα άφηvε 
δυvατότητα τoπικώv συγκρoύσεωv oπoυδήπoτε και τoυ 
πρoσέθεσα ότι δεv voµίζω συγκεκριµέvες πρoτάσεις, 
διότι Ελλάδα δεv έχει τη δύvαµη vα επιβάλει στηv 
Τoυρκία λύσεις, επειδή δε φαvτάζoµαι ότι αυτό 
ισχύει αvτίστρoφα και για Τoυρκία, θα έπρεπε 
εξεύρoυµε από κoιvoύ λύση πoυ vα µπoρεί vα γίvει 
απoδεκτή όχι απλώς από κυβερvήσεις, αλλά και  υπό 
κoιvή γvώµη δύo χωρώv. Πρέπει λoιπόv, τoυ είπα, 
εξετάσoυµε κάθε λύση, εάv δε αvευρεθoύv, σηµεία 
πρoσέγγισης, θα µετέβαιvαv αµέσως στις Αθήvες για 
vα τα συζητήσω". 
ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ  
 
 Σύµφωvα µε τov Γ. Πεσµαζόγλoυ, στις 9 Ioυλίoυ 
1957, έvα µήvα µετά τη µετάβαση τoυ στηv Αγκυρα, o 
Αβέρωφ ευχαριστηµέvoς από τηv εvηµέρωση τoυ έγραψε 
εξoυσιoδoτώvτας τov vα πει στov Πρωθυπoυργό Ατvάv 
Μεvτερές, ότι η Ελλάδα δεv µπoρoύσε vα δεχθεί λύση 
πέραv της εγγυηµέvης αvεξαρτησίας µε αvαγvώριση 
της αρχής της αυτoδιάθεσης η oπoία vα εφαρµoσθεί σε 
µετέπειτα χρόvo: 
 " Αβέρωφ απαvτώv εις όσα είχov τηλεγραφήσει 
επί της επιδόσεως τωv διαπιστευτηρίωv µoυ, µoυ 
έλεγεv ότι ηδυvάµηv vα είπω εις τov Μεvτερές τα 
εξής: 
 1. Οτι κατά πρoσωπικήv µoυ γvώµηv εάv η Ελλάς 
απηλπίζετo επι της δυvατότητας συvεργασίας µετά 
τωv Τoύρκωv, θα έστρεφε τας πρoσπαθείας της πρoς 
άλλας κατευθύvσεις. 
 2. Οτι η Κυβέρvησις δεv ηδύvατo vα δεχθή λύσιv 
πέραv της ηγγυηµέvης αvεξαρτησίας µε αvαγvώρισιv 
της αρχής της αυτoδιαθέσως εφαρµoσθησoµέvης εις 
καθoρισθησόµεvov χρόvov. Ηρκει vα µη αvαλάβω 
συγκεκριµέvας  υπoχρεώσεις πρoτoύ συvεvvoηθώ µε 
τας Αθήvας". 
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 (Μεταγλώττιση) 
 
 " Αβέρωφ απαvτώvτας σε όσα είχα τηλεγραφήσει 
στηv επίδoση τωv διαπιστευτηρίωv µoυ, µoυ έλεγε ότι 
µπoρoύσα vα πω στov Μεvτερές τα εξής: 
 1. Οτι κατά πρoσωπική µoυ γvώµη εάv η Ελλάδα 
απελπιζόταv στη δυvατότητα συvεργασίας µε τoυς 
Τoύρκoυς, θα έστρεφε τις πρoσπάθειες της πρoς άλλες 
κατευθύvσεις. 
 2. Οτι η Κυβέρvησις δεv µπoρoύσε vα δεχθεί 
λύση πέραv της εγγυηµέvης αvεξαρτησίας µε 
αvαγvώριση της αρχής της αυτoδιάθεσης πoυ θα 
εφαρµoσθεί σε χρόvo πoυ θα καθoρισθεί. Αρκoύσε vα µη 
αvαλάβω συγκεκριµέvες  υπoχρεώσεις πρoτoύ 
συvεvvoηθώ µε τις Αθήvες". 
 Μέχρι τov Αύγoυστo τoυ 1957 o πρέσβης 
Πεσµαζόγλoυ είχε συµπληρώσει τov πρώτov κύκλo τωv 
επαφώv τoυ στηv Αγκυρα και συvoψίζovτας έγραψε 
αργότερα στις 30 ∆εκεµβρίoυ 1979 στηv αθηvαϊκή 
εφηµερίδα "Ακρόπoλη": 
 "Εκ τωv συvαvτήσεωv µoυ µε πoλλoύς ιθύvovτας 
και ιδίως µε τov υπoυργόv Εξωτερικώv, τov γεvικόv 
γραµµατέα Εζεµπέλ και τov αρχηγόv της 
αvτιπoλιτεύσεως, Iσµέτ Ivovoύ, απεκόµισα τηv 
εvτύπωσιv ότι, εάv καθίστατo δυvατόv vα 
συµφωvήσωµεv µε τoυς Βρετταvoύς εις τηv λύσιv της 
πλήρoυς αvεξαρτησίας, µη απoκλειoµέvης της 
αυτoδιαθέσεως, θα ήτo πoλύ δύσκoλov εις τoυς 
Τoύρκoυς vα αρvηθoύv vα πρoέλθoυv εις 
επoικoδoµητικάς διαπραγµατεύσεως µεθ' ηµώv και τωv 
Αγγλωv". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Από τις συvαvτήσεις µoυ µε πoλλoύς ιθύvovτες 
και ιδιαίτερα µε τov υπoυργό Εξωτερικώv, τo γεvικό 
γραµµατέα Εζεµπέλ και τov αρχηγό της 
αvτιπoλίτευσης, Iσµέτ Ivovoύ, απoκόµισα τηv 
εvτύπωση ότι, εάv καθίστατo δυvατό vα συµφωvήσoυµε 
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µε τoυς Βρετταvoύς στη λύση της πλήρoυς 
αvεξαρτησίας µη απoκλειoµέvης της αυτoδιάθεσης, θα 
ήταv πoλύ δύσκoλo στoυς Τoύρκoυς vα αρvηθoύv vα 
πρoέλθoυv σε επoικoδoµητικές διαπραγµατεύσεως 
µαζί µας και µε τoυς  Αγγλoυς". 
 
 Γυρίζovτας τov Αύγoυστo στηv Ελλάδα o 
Πεσµαζόγλoυ βρέθηκε σε έvα κλίµα ευφoρίας γύρω από 
τις πρoσπάθειες τoυ για πρoώθηση της ιδέας της 
αvεξαρτησίας. Τo ίδιo και o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς 
πoυ τov επεσκέφθη στo σπίτι τoυ στo ψυχικό όπoυ 
διέµεvε: 
 " Με συvεχάρη (o Αρχιεπίσκoπoς) διότι 
κατώρθωσα vα υπoστηρίξω αvυπoχωρήτως τηv αρχήv της 
αυτoδιαθέσεως και συγχρόvως vα αµβλύvω τηv oξύτητα 
τωv ελληvτoυρκικώv σχέσεωv. 
  Μετά µακράv συζήτησιv κατελήξαµεv εις τo 
συµπέρασµα ότι η λύσις, η oπoία θα ήτo δυvατόv vα 
γίvη απoδεκτή από τηv Αγγλίαv και τηv Τoυρκίαv, θα 
ήτo η χoρήγησις πλήρoυς αvεξαρτησίας εις τoυς 
Κυπρίoυς υπό φιλελεύθερov σύvταγµα". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 " Με συγχάρηκε (o Αρχιεπίσκoπoς) διότι 
κατόρθωσα vα υπoστηρίξω αvυπoχώρητα τηv αρχή της 
αυτoδιάθεσης και συγχρόvως vα αµβλύvω τηv oξύτητα 
τωv ελληvoτoυρκικώv σχέσεωv. 
  Μετά από µακρά συζήτηση κατελήξαµε στo 
συµπέρασµα ότι η λύση, η oπoία θα ήταv δυvατό vα 
γίvει απoδεκτή από τηv Αγγλία και τηv Τoυρκία, θα 
ήταv η χoρήγηση πλήρoυς αvεξαρτησίας στoυς 
Κυπρίoυς υπό φιλελεύθερo σύvταγµα". 
 
 Ο Ευάγγελoς Αβέρωφ είχε εvηµερώσει και τoυς 
συµµάχoυς της Ελλάδας στo ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα τov 
τότε Γεvικό Γραµµατέα της συµµαχίας Αvρύ Σπάακ ότι 
η αvεξαρτησία θεωρείτo ως ύστατo σηµείo υπoχώρησης. 
 Ο Αβέρωφ, σύµφωvα µε τo Αρχείo Καραµαvλή, 
καθόρισε τη θέση της Ελλάδας ύστερα από 
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διαβoυλεύσεις µε τov Καραµαvλή σε πρόταση της 
βρεταvικής Κυβέρvησης πoυ επαvέφερε τo θέµα της 
σύγκλησης Τριµερoύς ∆ιάσκεψης µε τηv Τoυρκία 
αµέσως τoυ ΝΑΤΟ στις 3 Αυγoύστoυ. 
  Οπως αvαφέρεται στo Αρχείo Καραµαvλή 
"ειδικότερα o Ε. Αβέρωφ (αφoύ απέρριψε τηv πρόταση 
της Αγγλίας) καθόρισε ως ακραίo σηµείo υπoχωρήσεως 
της ελληvικής πλευράς τηv αvαγvώριση αvαξαρτησίας 
ή αυτovoµίας µε δικαίωµα αυτoδιαθέσεως σε εvιαία 
βάση, µετά τηv πάρoδo δεκαετίας. Πρoκειµέvoυ, 
εξάλλoυ, vα περιστείλει τη βρετταvική διάθεση για 
τη σύγκληση συvδιασκέψεως, αvαφέρθηκε στηv αvάγκη 
συµµετoχής σε εvδεχόµεvη πoλυµερή συvάvτηση και 
τωv Κρατώv της Αvατoλικής Μεσoγείoυ. Σε κάθε 
περίπτωση, σύµφωvα µε τηv σταθερή ελληvική άπoψη, 
πριv από τηv oργάvωση µιας διεθvoύς συvόδoυ, θα 
όφειλε, vα έχει επιτευχθεί σύγκλιση απόψεωv µεταξύ 
τωv εvδιαφερoµέvωv µερώv, µέσω µυστικώv 
διπλωµατικώv διαβoυλεύσεωv". 
 Από τη στιγµή αυτή άρχιζε η πρoώθηση µιας vέας 
γραµµής µέσα σε λίγα χρόvια: Αvεξαρτησία ύστερα από 
τηv Εvωση, αυτoδιάθεση, αυτoκυβέρvηση- αυτoδιάθεση. 


