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ΣΑΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Grand Hotel 

Τους παλαιοτερους ειχε ταλαιπωρησει το «ανατολικο ζητημα». Εμεινε η εκφραση σαν 
χαρακτηρισμος προβληματων που εχουν τοσο μπλεχθη ωστε να ειναι ανεπιτευκτη η λυση τους. 
Αφηκε και καταλοιπα. Κι ενα απ' αυτα ξεπροβαλε στο διεθνες προσκηνιο μεταπολεμικα. Προκειται 
για το «κυπριακο ζητημα». Δεν υστερησε κι αυτο σε οξυτητα. Ξεσηκωσε παθη που ειχαν 
καταλαγιασει. Τραυματισε δεσμους φιλιας με παλαια μας συμμαχο. Μας εφερε στα χειλη του 
πολεμου με χωρα γειτονικη, ενω κοινα συμφεροντα επιτασσουν τις πιο αρμονικες μαζι της σχεσεις. 
Απητησε και φορο αιματος εκει, στη βασανισμενη Κυπρο. Κι εδω στας Αθηνας εκινητοποιησε το 
διπλωματικο μας μηχανισμο σ' ενα μακροχρονο αγωνα με εναλλασσομενες φασεις. 

Το Κυπριακο λοιπον με εφερε ενα πρωινο του Ιουνιου 1958 στο παρισινο Grand Hotel. Απο τον 
ανελκυστηρα του ξενοδοχειου ξεχυνοταν το ποικιλοχρωμο πληθος που στεγαζουν τα 
καραβανσεραγια σε κοσμοπολιτικες πολεις σαν το Παρισι. Προσπαθουσα να ξεχωρισω αναμεσα 
στις τοσες εθνικοτητες, το προσωπο που επροκειτο να συναντησω. Βγηκε τελευταιο. Ενα γεροντακι 
με χρυσα γυαλια, με εμφανιση αλλης εποχης και με το καπελο στο κεφαλι. Τα βλεμματα μας 
διεσταυρωθηκαν και αυτοματα επηλθε η δυσεξηγητη εκεινη αναγνωριση μεταξυ δυο προσωπων 
που δεν εχουν ποτε συναντηθη κι ωστοσο κατορθωνουν να σμιξουν μεσα στη κοσμοσυροη. 

Το καπελο στο χερι: 

—«Εισθε ο κ. Μπιτσιος;» 

—«Μαλιστα». 

—«Ο κ. καθηγητης σας αναμενει. Θελετε να με ακολουθησετε; Ειμαι ο γραμματευς του». 

Ξαναβαλε το καπελο και συντομα ο ανελκυστηρας μας εβγαλε στο διαδρομο του τεταρτου 
πατωματος. Τι μακρυς διαδρομος και ποσο γοργα πεταει η σκεψη. 

«Ποσων ετων να ειναι ο γραμματευς; Ογδοντα; Κι αν ειναι αυτος τοσο, ποσο ειναι ο καθηγητης;» 

Παλι το ερωτημα που μας ειχε βασανισει στας Αθηνας: 

«Διατηρει ο καθηγητης αρκετη διαυγεια για ν' αναλαβη αυτη τη σοβαρη δουλεια που με φερνει 
κοντα του; Κακος οιωνος η οψη του γραμματεως του. Τι ζημιες εχει κανει ο αδυσωπητος χρονος 
στον πιο διακεκριμενο διεθνολογο της εποχης μας;» 

Ατελειωτος αυτος ο διαδρομος. «Τι ξερει απο το ζητημα μας ο καθηγητης; Θα δεχθη να 
γνωμοδοτηση;» 

Δωματιο 435. Εμπρος στο παραθυρο μια πολυθρονα, με φοντο το μεγαρο της Οπερας. Ο Alessandro 
Alvarez εχει τα ματια κλειστα. Στοχασμοι ή ηλικια; Τον πλησιαζει ο γραμματευς του και τοτε το 
βλεμμα του καρφωνεται επανω μου. Η μορφη του Χιλιανου διατηρει την ευγενεια με την οποια 
σφραγιζει τα χαρακτηριστικα του ανθρωπου το πνευματικο ηθος. 

—«Καθηστε κοντα μου, απ' εδω αριστερα, ειναι το καλο μου αυτι. Ο κ. Παπαγος ειναι Συμβουλος 
στη Πρεσβεια σας, ναι; Μου ειπε τι σας φερνει εδω. Θελω όμως ν' ακουσω απο σας το προβλημα 
που σας απασχολει. Δυνατα όμως για ν' ακουω. Δυνατα». 
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Στο καλο λοιπον αυτι του Alvarez αρχισα να εξιστορω πως καποια μερα του 1951 ανοιξε η φαση του 
κυπριακου ζητηματος που ωδηγησε κλιμακωτα σε τοσες κρισεις και τοσες περιπετειες. 

Η ωρα κυλησε και σαν τελειωσα την αναπτυξη του ιστορικου και της επιχειρηματολογιας μας, 
διετυπωσα το καυτο ερωτημα: «Εχουν οι Τουρκοι, κατα τη γνωμη του πολυπειρου διεθνολογου, το 
δικαιωμα να ζητησουν χωριστη αυτοδιαθεση στη περιπτωση της Κυπρου; Αποτελουν οι 
τουρκοκυπριοι «χωριστο λαο», όπως επιμενει η τουρκικη κυβερνηση; Υπαρχει τετοιο προηγουμενο 
στα διεθνη χρονικα;» 

Το ερωτημα ηταν βασικης σημασιας τη στιγμη που η Ελλας και η κυπριακη ηγεσια διεκδικουσαν το 
δικαιωμα αυτοδιαθεσεως του κυπριακου λαου στο συνολο του. Γιατι πισω απο τη θεωρια των 
«λαων» και όχι του «λαου» της Κυπρου προβαλε απειλητικο το φασμα της διχοτομησεως. 

Η απαντηση του Alessandro Alvarez ηταν κατηγορηματικα αρνητικη. «Κανενα επιχειρημα δεν 
μπορει να θεμελιωση την αξιωση αυτη των Τουρκων. Ο κυπριακος λαος σαν ενιαιο συνολο θα 
εκφραση τη γνωμη του και το πολιτικο μελλον της Κυπρου θα κριθη απο τη θεληση της 
πλειοψηφιας». 

 

Λιγους μηνες αργοτερα, στη Γενικη Συνελευση των Ηνωμενων Εθνων, η γραπτη και 
εμπεριστατωμενη γνωμοδοτηση του καθηγητου Alvarez υπηρξε ενα απο τα μυστικα οπλα που μας 
βοηθησαν να κερδισουμε τη μαχη εναντιον της διχοτομησεως. Αν δεν σταθηκε δυνατο να 
επιτυχουμε και την αναγνωριση του δικαιωματος της ενιαιας αυτοδιαθεσεως, δεν ηταν γιατι μας 
ελειψαν τα ιστορικα επιχειρηματα ή η αδιαψευστη γλωσσα των αριθμων ή ακομα η νομικη 
θεμελιωση του αιτηματος μας. Δεν κερδισαμε τη δευτερη εκεινη μαχη γιατι εκεινη την εποχη τα 
Ηνωμενα Εθνη εκυριαρχουντο απο τις μεγαλες Δυτικες Δυναμεις που ηταν αντιθετες στην αναμιξη 
του ΟΗΕ στο κυπριακο ζητημα, που δεν επιθυμουσαν ν' αναγνωρισθη στον κυπριακο λαο το 
δικαιωμα της αυτοδιαθεσεως και ειχαν τη δυναμη ν' αποτρεψουν μια ευνοικη αποφαση της Γενικης 
Συνελευσεως. 

Ειχαν βεβαια τους λογους τους εκεινοι που ηρνουντο στους Κυπριους το δικαιωμα ν' αποφασισουν 
ελευθερα για το μελλον τους, εστω και αν οι λογοι αυτοι ερχονταν σε πληρη αντιθεση με τις αρχες 
του Χαρτου των Ηνωμενων Εθνων που οι ιδιοι ειχαν συνταξει. Ειχε και η ελληνικη πλευρα τους 
δικους της λογους ν' ανακινηση το κυπριακο ζητημα και παρα τη δεδηλωμενη αντιθεση ισχυρων 
φιλων της να το φερη τελικα μεχρι τον διεθνη Οργανισμο. 

Μου δοθηκε να ζησω πολλες και κρισιμες φασεις της μεγαλης αυτης διπλωματικης περιπετειας μας 
και μερος απο τις αναμνησεις μου ιστορουν οι επομενες σελιδες. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

""ΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΑΑΤΤΟΟΠΠΟΟΥΥ  ΔΔΟΟΘΘΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ""  

Ενα πρωινο του Μαρτιου 1951, στο γραφειο του Πρεσβεως της Ελλαδος στο Λονδινο οπου τοτε 
υπηρετουσα, βρηκα τον Λεοντα Μελα να βηματιζη ανησυχος. 

—«Πρεπει, μου ειπε, να στειλουμε ενα τηλεγραφημα στας Αθηνας. Ειχα μια συνομιλια χθες το 
βραδυ που δεν μου αρεσε διολου. Ξερεις οτι ημουν στο παλατι. Οι Βασιλεις όπως συνηθως, 
περασαν εμπρος απο τις ξενες αποστολες και χαιρετησαν τους Πρεσβεις. Οταν εφθασε η σειρα μου, 
ο Βασιλευς σταματησε, μου εδωσε το χερι και μου ειπε: 

—«Ακουω οτι εχετε δυσκολιες με τον Υπουργο μου των Εξωτερικων». 

—«Δυσκολιες Μεγαλειοτατε;» ερωτησα. 

—«Ναι, δια το ζητημα της Κυπρου. Γνωριζω το διαβημα σας. Ειπητε εις τους ιδικους σας εις τας 
Αθηνας οτι ειναι δι' ολους μας σκοπιμον να αφησωμεν επι του παροντος τα πραγματα όπως 
ευρισκωνται. Ειναι θεμα κοινης αμυνης». 

Ο Βασιλευς George VI ανεφερετο στο διαβημα που ειχε κανει δυο μερες πριν ο Λεων Μελας στον 
τοτε Υπουργο των Εξωτερικων της Εργατικης κυβερνησεως, τον Herbert Morrison. Η κυβερνηση Σ. 
Βενιζελου του ειχε δωσει εντολη να εξηγηση στην αγγλικη κυβερνηση οτι η πιεση απο την κοινη 
γνωμη στην Ελλαδα ηταν μεγαλη μετα απο δημοψηφισμα που ειχε οργανωσει η Εθναρχια στη 
Κυπρο και οτι η ελληνικη κυβερνηση μολονοτι ειχε αρνηθη να παραλαβη τους τομους του 
δημοψηφισματος —τοση ηταν η επιθυμια της να μην οξυνη τα πραγματα— θεωρουσε ωστοσο οτι 
επρεπε η Αγγλια ν' αποφασιση να διευκρινιση τουλαχιστον τις προθεσεις της για το μελλον του 
Νησιου. 

—«Φαντασου» συνεχισε ο Μελας «τι σουσουρο εγινε οταν ειδαν οι γυρω μας το ασυνηθιστο για 
την εθιμοτυπια του Μπακινχαμ θεαμα μιας συνομιλιας, μεσα στη δεξιωση, που δεν ειχε βεβαια το 
υφος ανταλλαγης φιλοφρονησεων. Ειναι ομως χαρακτηριστικο οτι εβαλε η κυβερνηση τον Βασιλεα 
να μου κανη αυτη τη προειδοποιηση, δινοντας ετσι υπερκομματικο περιεχομενο στην αρνηση των 
Αγγλων να συζητησουν το Κυπριακο». 

Ο εμπειρος διπλωματης διεκρινε αμεσως τη σημασια που ειχε για την ολη εξελιξη του ζητηματος η 
παρεμβαση του Βασιλεως της Αγγλιας. 

—«Σκεψου» ειπε «τι θα γινη οταν ελθουν σε λιγο οι Συντηρητικοι στα πραγματα, με τον Eden 
Υπουργο των Εξωτερικων. Τον θυμαμαι στα 1941 οταν αρχισε η αποχωρηση των Αγγλων απο την 
Ελλαδα. Ηθελε να του απευθυνη η ελληνικη κυβερνηση επιστολη που να αναγνωριζη οτι η Αγγλια 
ειχε κανει οτι μπορουσε για να μας βοηθηση στον πολεμο εναντιον των Ιταλων και των Γερμανων. 
Ενα ειδος πιστοποιητικου καλης διαγωγης. Ειχε μαλιστα ετοιμασει και το κειμενο. Το ειδαμε με τον 
Μαυρουδη, Μονιμο τοτε Υφυπουργο, και οταν του επιστρεψαμε το σχεδιο του με ωρισμενες 
διορθωσεις ο Eden εγινε εξω φρενων. 

—«Λησμονειτε, μας ειπε, οτι εχετε ενωπιον σας τον Υπουργο των Εξωτερικων της Μεγαλης 
Βρετανιας. Το κειμενο πρεπει να υπογραφη οπως σας το εδωσα. Με τον ανθρωπο αυτον θα εχουμε 
συντομως να κανουμε. Πρεπει να το προσεξουν στας Αθηνας». 
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Λιγους μηνες μετα τη συνομιλια μας εκεινη, Υπουργος των Εξωτερικων στην Αγγλια ηταν ο Anthony 
Eden, υστερα απο την εκλογικη νικη των Συντηρητικων του Οκτωβριου 1951. Και καποια μερα αι 
Αθηναι μας ειδοποιουσαν: Ωρισμενες δηλωσεις του κ. Eden μας κανουν να πιστευουμε οτι θα 
βρουμε μεγαλυτερη κατανοηση στο Κυπριακο απο τον νεο Υπουργο των Εξωτερικων. 

Στην Πρεσβεια δεν πιστευαμε στα ματια μας. Καλα, το τηλεγραφημα του Μελα για τη συνομιλια του 
με τον Βασιλεα θα ειχε ισως λησμονηθη. Αλλα ειναι δυνατον να πιστευουν στας Αθηνας οτι οι 
Συντηρητικοι θα δειξουν μεγαλυτερη κατανοηση εκει που οι Εργατικοι σταθηκαν απολυτα 
αρνητικοι; 

Απηντησε ο Λεων Μελας μ' ενα τηλεγραφημα που ανακεφαλαιωνε την αγγλικη σταση και 
προειδοποιουσε την κυβερνηση οτι απο τα στοιχεια που θα διεμορφωναν τις αποφασεις της στο 
Κυπριακο, επρεπε οπωσδηποτε ν' αποκλεισθη η πιθανοτης οτι θα υιοθετειτο πιο ενδοτικη πολιτικη 
απο τη κυβερνηση των Συντηρητικων και απο τον Eden ειδικωτερα. 

Ηρθαν ετσι τα πραγματα ωστε περα απο τη προειδοποιηση του Πρεσβεως στο Λονδινο, να 
σχηματισουν στας Αθηνας και αμεση αντιληψη των αγγλικων διαθεσεων. Τον Σεπτεμβριο του 1953 
ο Eden, μετα απο τη πρωτη βαρεια αρρωστια του, πηγε ν' αναρρωση στας Αθηνας. 

Πώς και γιατι διαλεξε την ελληνικη πρωτευουσα, υστερα απο τα διαβηματα μας για τη Κυπρο, ειναι 
ανεξηγητο. Φροντισε βεβαια ο Eden να διαμηνυση στους Ελληνας επισημους οτι λογω της 
καταστασεως της υγειας του δεν ηταν διατεθειμενος να συζητηση πολιτικα θεματα οσο θα εμενε 
στας Αθηνας, ειναι ομως αμφιβολο να θεωρησε τουτο επαρκη προφυλαξη της ηρεμιας του. Υπαρχει 
και μια αλλη εκδοχη: οτι οι Αγγλοι θελοντας οπωσδηποτε να εμποδισουν το ανοιγμα του Κυπριακου 
και γνωριζοντας το ενισχυμενο κυρος που ειχε τοτε στην Ελλαδα η κυβερνηση του στραταρχου 
Αλεξανδρου Παπαγου, θεωρησαν χρησιμο ν' ακουση ο Ελληνας πρωθυπουργος το «οχι» απο τον 
ιδιο Υπουργο τους των Εξωτερικων. 

Ηταν, πραγματι, φυσικο στο σημειο που ειχαν φθασει τα πραγματα, να θιξη το Κυπριακο ο 
πρωθυπουργος της Ελλαδος στη πρωτη του συναντηση με τον Αγγλο Υπουργο. Αφου καλως ή κακως 
ειμαστε στα προθυρα προσφυγης στα Ηνωμενα Εθνη, θα ηταν και παραλειψη συμμαχικου 
καθηκοντος να μη κανη ο στραταρχης Παπαγος μια τελευταια προσπαθεια καποιας συνεννοησεως 
με τη βρετανικη πλευρα. Πολλα εχουν λεχθη για τη συναντηση εκεινη που εγινε στο μεγαρο της 
αγγλικης Πρεσβειας. Κατα μια εκδοχη ο Sir Anthony σε αρκετα ξηρο τονο εδηλωσε στον Παπαγο οτι 
η Αγγλια δεν ηταν διατεθειμενη να κανη οποιαδηποτε παραχωρηση υπερ του ενωτικου αιτηματος 
και οτι για τη βρετανικη κυβερνηση δεν ετιθετο Κυπριακο ζητημα ουτε τοτε, ουτε για το μελλον. Και 
οταν επεμεινε ο πρωθυπουργος εξηγων οτι ηταν αδυνατο να συγκρατηθουν τα πνευματα στη Κυπρο 
και στην Ελλαδα, ο Eden του υπενθυμισε οτι βρισκοταν στας Αθηνας για αναρρωση, οτι ειχε 
προαναγγειλει την αποφαση του να μη συζητηση πολιτικα θεματα και ετερματισε τη συζητηση. 

 

Οταν διεπιστωσαν στας Αθηνας οτι ο Eden δεν μετεπειθετο, απεφασισθη να του στειλουν μια 
εγγραφη προειδοποιηση. Εξηγουσαν στον Αγγλο Υπουργο των Εξωτερικων οτι η Ελλας ειχε 
εξαντλησει καθε προσπαθεια απ' ευθειας φιλικης συνεννοησεως με τη βρετανικη κυβερνηση. Του 
υπενθυμιζαν την απολυτα αρνητικη σταση του και τον πληροφορουσαν οτι βρισκονταν πλεον στην 
αναγκη να προσφυγουν στα Ηνωμενα Εθνη που ηταν «το μονο μεσο για να μην ενταθη περισσοτερο 
το αντιβρετανικο αισθημα στην Ελλαδα». Το μηνυμα εσταλη στη Πρεσβεια μας στο Λονδινο τον 
Δεκεμβριο 1953 για να επιδοθη απο τον Πρεσβυ μας ιδιοχειρως στον Αγγλο Υπουργο των 
Εξωτερικων. 
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Πρεσβυς στο Λονδινο ειναι τωρα ο Βασιλης Μοστρας. Στο γραφειο του, εκεινο το βραδυ, οι ωρες 
κυλουν με τη συζητηση, Ο Μοστρας βλεπει οτι και τις ελαχιστες ελπιδες να ελθουμε σε καποια 
λογικη συνεννοηση με τους Αγγλους, τις καταστρεφει το τραχυ περιεχομενο του μηνυματος. Οτι ο 
Eden δεν θα το ανεχοταν. Οτι απο τη στιγμη που θα προσφευγαμε στα Ηνωμενα Εθνη, η Αγγλια για 
λογους πια γοητρου θα ηταν αναγκασμενη να οχυρωθη στην αρνητικη της σταση και να εξαπολυση 
αντεπιθεση. 

Με την ελπιδα να προκαλεση στας Αθηνας «δευτερες σκεψεις», ο Μοστρας θελησε να διαπιστωση 
αν υπηρχαν περιθωρια καποιας ηπιοτερης διατυπωσεως του μηνυματος και επειδη τα αγγλικα του 
κειμενου που μας ειχε σταλει, δεν ηταν παρουσιασιμα, ετηλεγραφησε ζητωντας εγκριση να 
κανουμε νεα αποδοση στην Αγγλικη. 

Πρωι-πρωι την επομενη ηλθε η απαντηση: Να επιδοθη το μηνυμα όπως εχει! 

Ο Eden παρελαβε το κειμενο εκεινο απο το Μοστρα, το εδιαβασε και παγερα παρετηρησε οτι η 
Αγγλια ειναι σε θεση να εξουδετερωση καθε προσπαθεια μας στη Γενικη Συνελευση των Ηνωμενων 
Εθνων. 

Ο κυβος ειχε ριχθει. Απο την ημερα εκεινη η ελληνο-αγγλικη φιλια κατεταγη για καμποσα χρονια 
στις αναμνησεις του παρελθοντος. 

 

Τα χρονια που ακολουθησαν φανερωσαν οτι η αποφαση μας να προσφυγουμε στα Ηνωμενα Εθνη 
τοτε στα 1953 - 54, ηταν προωρη. Στη Γενικη Συνελευση του ΟΗΕ δεν μετειχαν τοτε τα πολυαριθμα 
κρατη του Τριτου Κοσμου, που εχουν δοκιμασθη απο το αποικιακο καθεστως και υποστηριζουν 
καθε αντιαποικιακη προσπαθεια. Στα 1954, η Αγγλια, όπως το ισχυρισθηκε ο Eden στη συνομιλια 
του με το Μοστρα, ειχε πραγματι τη δυνατοτητα να φραξη το δρομο στο αιτημα της Ελλαδος. Ιδιως 
με τη βοηθεια των Ηνωμενων Πολιτειων, αφου οι Αμερικανοι ειχαν εκδηλωθη και μας ειχαν 
προειδοποιησει οτι ηταν αντιθετοι προς τη προσφυγη μας στο Διεθνη Οργανισμο. 

Ειχε και αλλους τροπους ν' αντιδραση η αγγλικη κυβερνηση αν η Ελλας ερχοταν σε ανοικτη 
συγκρουση μαζι της για το Κυπριακο. Και δεν αργησε να κινητοποιηση τον τουρκικο παραγοντα και 
να τον ορθωση αρνητη των επιδιωξεων και των ποθων του κυπριακου λαου. 

Μεταξυ των διπλωματικων στελεχων του Υπουργειου Εξωτερικων δεν ησαν λιγοι εκεινοι που 
προεβλεψαν που θα ωδηγουσε η ρηξις με την Αγγλια χωρις καποια ευνοϊκη για μας προσυνεννοηση 
με ενα τουλαχιστον απο τους δυο παραγοντας που συναντησαμε αργοτερα εμποδιο στο δρομο μας: 
Τη Τουρκια ή τις Ηνωμενες Πολιτειες. Αναμεσα σ' αυτους και ο Βασιλης Μοστρας που απο 
υπευθυνη θεση, απο το Λονδινο, ειπε τη γνωμη του με ειλικρινη και επιμονο τροπο. 

Οταν ο Μοστρας ειχε πια παραιτηθη απο τον κλαδο, ειδα μια μερα στο αρχειο του Κυπριακου ενα 
φακελο με την επιγραφη «τηλεγραφηματα Μοστρα». Εμοιαζε να βρισκοταν σε καραντινα, δεμενος 
καθως ηταν μ' ενα προχειρο σπαγγο. Σαν ελθη ομως η στιγμη να λυση το σπαγγο ο ιστορικος που 
καποια μερα θα γραψη το χρονικο του κυπριακου ζητηματος, τα «τηλεγραφηματα Μοστρα» θα του 
δωσουν την αδιαψευστη αποδειξη οτι εκεινοι που χαραξαν τοτε τη πολιτικη μας ειχαν σαφως 
προειδοποιηθη για οσα εμελλε να επακολουθησουν. 
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""ΤΤΟΟ  ΑΑΙΙΩΩΝΝΙΙΟΟ  ΜΜΙΙΣΣΟΟΣΣ""  

Το καλοκαιρι του 1954 γεννηθηκε στας Αθηνας ευρωστο θηλυ: Η «Διαφωτησις». Θυγατερα της 
Προσφυγης μας στον ΟΗΕ και των Μοντερνων Χρονων. 

Ηταν αναποφευκτο, αφου ειχε αποφασισθη η μεταφορα του Κυπριακου ζητηματος στο διεθνη 
στιβο των Ηνωμενων Εθνων, να προκυψη η αναγκη καποιας διαφωτισεως των κυβερνησεων που 
μετειχαν τοτε στον Οργανισμο και ευρυτερα της διεθνους κοινης γνωμης. Κεντρικη σκεψη ηταν να 
πληροφορηθουν οι ξενοι το ιστορικο του προβληματος, την ελληνικοτητα της Κυπρου, τις 
προσπαθειες που ειχε καταβαλλει ο ελληνισμος της Κυπρου, απο την εποχη του απελευθερωτικου 
αγωνος του 1821, να ενωθη με την υπολοιπη Ελλαδα και τελος τις ακαρπες ενεργειες της ελληνικης 
κυβερνησεως να ελθη σε απ' ευθειας συνεννοηση με την αγγλικη για την ικανοποιηση του εθνικου 
ποθου των Κυπριων. Με τον τροπο αυτο θα γινοταν πιο κατανοητη διεθνως η προσφυγη μας στον 
ΟΗΕ εναντιον παλαιας φιλης και συμμαχου χωρας, αφου εκεινη επεμενε στη διατηρηση του 
αποικιακου καθεστωτος και απεκρουε το δικαιωμα αυτοδιαθεσεως των Κυπριων. 

Με μετεκαλεσαν τοτε απο τη Πρεσβεια Λονδινου για ν' αναλαβω τη Διευθυνση Εξωτερικου Τυπου. 
Η Διευθυνση αυτη ειχε αποσπασθη μεταπολεμικα απο το Υπουργειο Εξωτερικων και υπαχθη στο 
Υπουργειο Προεδριας Κυβερνησεως. Ο Αλεξης Κύρου που ειχε μολις αναλαβει τη Γενικη Διευθυνση 
του Υπουργειου μας, επιστευε ότι οι περιστασεις επεβαλαν να ξαναπαρουμε την εποπτεια του 
τομεως αυτου ωστε να υπαρχη απολυτος συντονισμος με τη κυπριακη πολιτικη της κυβερνησεως. 
Το σχεδιο του δεν πραγματοποιηθηκε, απεσπασθην όμως στη Προεδρια Κυβερνησεως για λιγο 
διαστημα, που μου εδωσε την ευκαιρια να συνταξω το πρωτο μας διαφωτιστικο βιβλιαριο και 
προπαντων να παρακολουθησω απο πολυ κοντα την αναπτυξη της νεας στρατηγικης μας. 

Με τη παροδο του χρονου, εδημοσιευθηκαν και εκυκλοφορησαν διαφορα αξιολογα εντυπα πανω 
στο Κυπριακο, ξενοι δημοσιογραφοι προσεκληθησαν στας Αθηνας σε αριστα ωργανωμενες 
ενημερωτικες επισκεψεις και πολιτικοι και διπλωματικοι μας παραγοντες εσταλησαν σε πολλες 
ξενες πρωτευουσες για να εξηγησουν τα αιτηματα μας. 

Τα πραγματα όμως δεν σταματησαν εκει. Παραλληλα προς τη χρησιμη εκεινη δραστηριοτητα των 
ελληνικων Υπηρεσιων, ειχαμε και ωρισμενες αλλες ενεργειες που δεν ωφελησαν σε τιποτα. Ειχαμε 
τον οξυτατο σε αντιβρετανικη πολεμικη τονο των ραδιοφωνικων εκπομπων. Ειχαμε τη φιαλη 
αιματος παλαιων πολεμιστων που εσταλη στον Αγγλο πρωθυπουργο, τον γηραιο Churchill. Ειχαμε 
τα γραμματοσημα με τη κηλιδα πανω στα πρακτικα συζητησεων της Βουλης των Κοινοτητων. Ειχαμε 
το κηρυγμα του Πρυτανεως του Πανεπιστημιου Αθηνων για το «αιωνιο μισος» κατα των Αγγλων. 

Η αποψη μου, που δεν βρηκε ωστοσο απηχηση, ηταν ότι ολα εκεινα τα υπερβολικα, εζημιωναν. Το 
Εργατικο Κομμα, τα μεγαλα ανεξαρτητα οργανα του Τυπου στην Αγγλια και πολλοι φιλελευθεροι 
ανθρωποι ειχαν αρχισει να επικρινουν τη κυπριακη πολιτικη των Συντηρητικων, ιδιως οταν ο 
Υφυπουργος αποικιων Henry Hopkinson ειπε στη Βουλη των Κοινοτητων εκεινο το ελαχιστα 
ρεαλιστικο «ποτε». Ο χειροτερος τροπος να τους ενισχυσουμε σ' αυτη τη κατευθυνση —σε τι αλλο 
απεβλεπαν εκεινες οι υπερβολες;— ηταν να τους πουμε ότι ο Ελληνικος λαος θα «μιση αιωνιως» 
τον αγγλικο λαο στο συνολο του. 

Χαρακτηριστικη περιπτωση ερχεται στη μνημη μου. Στις 21 Μαιου 1954, οι Times του Λονδινου 
δημοσιευσαν ενα αρθρο πανω στο Κυπριακο με τιτλο: «Το αιτημα των Κυπριων για την ενωση με 
την Ελλαδα». Μολονοτι γραμμενο απο «ειδικο ανταποκριτη», το αρθρο μαρτυρουσε τη γραμμη της 
εφημεριδος εκεινης που παντα ασκουσε όχι ευκαταφρονητη επιρροη στη βρετανικη κοινη γνωμη. 
Οπως δημοσιευθηκε, το περιεχομενο του ηταν αντικειμενικο, αλλα δεν επαιρνε θεση και δεν 
κατεληγε σε κανενα συμπερασμα. Κατι του ελειπε. Και πραγματικα ειχαν αφαιρεθη απο το αρχικο 
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κειμενο δυο τελευταιες παραγραφοι. Φιλος, απο το περιβαλλον των Times, μου ειχε τοτε δωσει να 
διαβασω τα δοκιμια και ειναι ενδιαφερουσαι οι σκεψεις που αποτελουσαν το κατασταλαγμα. Θα 
ηταν παντως κερδος να ειχαν δημοσιευθη: 

«Στην Ελλαδα, η φιλια προς την Αγγλια ειναι γνησια και αποτελει παραδοση. Εξ αλλου, 
ειναι αδυνατο για οποιαδηποτε ελληνικη κυβερνηση ν' αγνοηση το ισχυρο λαικο αισθημα 
που ηγειρε στην Ελλαδα το κυπριακο ζητημα ή να κωφευση στις διαμαρτυριες των 
Κυπριων ότι ειναι Ελληνες στη ψυχη εδω και 3.000 χρονια και ότι επιθυμουν να γινουν και 
εκ των πραγματων Ελληνες σημερα. Η αρνηση στους Κυπριους των οσων παρεχωρηθησαν 
στους λαους της Βιρμανιας, της Ινδιας και του Σουδαν ευκολα θα ερμηνευθη σαν πολιτικα 
μη ρεαλιστικη και ψυχικα μη γενναιοφρων. Η μονη λυση φαινεται να ειναι εκεινη που και 
ο στραταρχης Παπαγος λεγεται ότι ευνοει. Αν η βρετανικη κυβερνηση συμφωνηση να 
συζητηση το κυπριακο ζητημα με τους Ελληνας και Κυπριους ηγετας, ισως ειναι δυνατο να 
πεισθουν οι Κυπριοι να δεχθουν ενα Συνταγμα και τη συνεχιση της βρετανικης διοικησεως 
(με τη συμμετοχη τοσο των Ελληνων οσο και των Τουρκων) με ανταλλαγμα την υποσχεση 
ότι θα συντελεσθη η Ενωση με την Ελλαδα σε πεντε ή δεκα χρονια, αν ελευθερη 
ψηφοφορια καταδειξη ότι τουτο ειναι η επιθυμια της πλειοψηφιας του πληθυσμου. Αν 
τουτο δεν γινη, το ζητημα μαλλον θα εγερθη στα Ηνωμενα Εθνη οπου θα παρασχη ενα 
χρησιμο οπλο στον σοβιετικο αντιπροσωπο και θα γινη πηγη ενοχλησεων σε μας και τους 
συμμαχους μας στη Δυση». 

Οταν αργοτερα βρεθηκα στο Λονδινο και μιλησα με παλαιους και δοκιμασμενους φιλους της 
Ελλαδος και τους ρωτησα γιατι δεν εκινηθησαν, γιατι δεν μας υπεστηριζαν στον ανισο αγωνα μας, 
μου απηντησαν ολοι στερεοτυπα: «Ειμαστε πρωτα Αγγλοι και μετα φιλελληνες. Οταν το ραδιοφωνο 
σας μας εξυβριζε καθημερινως και το Πανεπιστημιο σας εκηρυττε το μισος εναντιον του λαου μας, 
το λιγοτερο που εμεις οι φιλοι σας μπορουσαμε να κανουμε, ηταν να σιωπησουμε». 

 

Άγονη χρονιά το 1954. Οι Αγγλοι αμετακινητοι στη τοποθετηση τους ότι Κυπριακο ζητημα δεν 
ετιθετο. Υπηρχε μονο θεμα παραχωρησεως Συνταγματος. Η δικη μας πλευρα — Ελλαδικη και 
Κυπριακη — επισης αμεταθετη στο συνθημα «Ενωση σε τακτη προθεσμια». Και η Γενικη Συνελευση 
των Ηνωμενων Εθνων οπου συνεζητηθη το ζητημα στα μεσα Δεκεμβριου, απεφαινετο ότι «επι του 
παροντος δεν ηταν σκοπιμο να υιοθετηση οποιαδηποτε αποφαση επι του προβληματος της Κυπρου 
και απεφασιζε να μην εξεταση περαιτερω το θεμα». 

Στο αδιεξοδο εκεινο ηλθαν να προστεθουν και τα πρωτα σημαδια της τουρκικης αντιθεσεως προς 
καθε σκεψη ανακινησεως κυπριακου ζητηματος. Ερχοταν «η μυστικη βοη των πλησιαζοντων 
γεγονοτων». 

ΟΟΠΠΟΟΥΥ  ΟΟΙΙ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΚΚΟΟΙΙ  ΔΔΕΕΝΝ  ΔΔΕΕΧΧΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΝΝ''  ΑΑΓΓΝΝΟΟΗΗΘΘΟΟΥΥΝΝ  

Μεχρι τα μεσα του 1955, απο τον προγραμματισμο της πολιτικης μας επι του Κυπριακου απουσιαζε 
ενας παραγων: ο τουρκικος. Επιστευετο ότι αφου η Τουρκια, με τη Συνθηκη της Λωζαννης, ειχε 
παραιτηθη απο καθε δικαιωμα της πανω στη Κυπρο, δεν ειχε θεση στη διενεξη μας με την Αγγλια. 

Το επιχειρημα ηταν νομικως αψογο, αλλα πολιτικα αμφιβολο. Απεκομιζε κανεις την εντυπωση ότι 
υπετιματο η ικανοτης της αγγλικης κυβερνησεως να μας δημιουργηση αντιπερισπασμους. Και αν η 
Τουρκια απεφασιζε να κινηθη, ηταν αναγκη να διεκδικηση παλαια κυριαρχικα δικαιωματα, απο τα 
οποια ειχε βεβαιως παραιτηθη στη Λωζαννη, για να σταθη εμποδιο στις δικες μας διεκδικησεις; Δεν 
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αρκουσε να εκδηλωση ενδιαφερον για τη τουρκικη μειονοτητα της Κυπρου και να αντιταχθη στην 
ενωση για να βρεθουμε τοτε μεταξυ δυο πυρων; 

Η απαντηση στα ερωτηματα αυτα δεν αργησε να μας δοθη. Η αγγλικη κυβερνηση και οι διαφορες 
υπηρεσιες της εργασθηκαν αποτελεσματικα στην Αγκυρα, οπου δεν δυσκολευθηκαν να βρουν 
ανταποκριση. Και τοτε, αντιστρεφοντας τη τοποθετηση του ότι δεν ειναι διατεθειμενος να συζητηση 
το ζητημα της Κυπρου, ο Eden ανηγγειλε αιφνιδιαστικα, στις 30 Ιουνιου 1955, ότι ειχε προσκαλεσει 
στο Λονδινο τις κυβερνησεις Ελλαδος και Τουρκιας για να εξετασουν απο κοινου «ζητηματα 
πολιτικα και αμυντικα αφορωντα την ανατολικη Μεσογειο, συμπεριλαμβανομενης της Κυπρου». 

Φαινομενικα επροκειτο για μια υποχωρηση της Αγγλιας, αφου ανεγνωριζε τωρα ότι το Κυπριακο 
δεν ήταν μονο εσωτερικη υποθεση της Αυτοκρατοριας. Στην ουσια ο Eden απεβλεπε σε διαφορα 
ωφεληματα. Τριμερεις συνομιλιες δεν μπορούσαν παρα να φερουν αντιμετωπους Ελλαδα και 
Τουρκια. Και την Αγγλια στη θεση διαιτητου. Ετσι η απειλη εναντιον του αποικιακου της καθεστωτος 
θα απεμακρυνετο. 

Τοσο πολυ πιστευε ο Eden στο απλο αυτο θεωρημα, ωστε καθως προκυπτει από τα 
Απομνημονευματα του, παραλληλα προς τη προετοιμασια των συνταγματικων προτασεων που θα 
υπεβαλλοντο στη Διασκεψη, εδωσε εντολη στον Υπουργο Αποικιων να καταρτιση ενα μακροπνοο 
προγραμμα αναπτυξεως της Κυπρου, οπου μεταξυ αλλων θα προεβλεπετο και η ιδρυση ενος 
πανεπιστημιου που θα συνεδεετο με τα αγγλικα πανεπιστημια και θα «αποσπουσε τους Κυπριους 
από τη πολιτιστικη ελξη των Αθηνων». 

Πολλα εχουν γραφει σχετικα με την αποδοχη από την Ελλαδα της προσκλησεως σε Τριμερη. Πρωτοι 
εξεπλαγησαν οι Αγγλοι. Το βασικο επιχειρημα εναντιον εκεινης της αποφασεως ήταν βεβαια ότι 
ανεγνωριζετο από τη πλευρα μας το δικαιωμα της Τουρκιας να εχη γνωμη πανω στο μελλον της 
Κυπρου. Ο Αρχιεπισκοπος Μακαριος, ο Εθναρχης των Κυπριων, σε δηλωσεις του της 16ης Ιουλιου, 
εχαρακτηρισε τη συγκληση της Διασκεψεως σαν «παγιδα» προορισμενη να περιπλεξη το θεμα κατα 
ανεπανορθωτο τροπο. 

Δεν εχω προσωπικη γνωση των λογων που επεισαν την ελληνικη κυβερνηση να εμπλακη σ' εκεινη τη 
περιπετεια. Την παρακολουθησα όμως, σαν μελος της ελληνικης αντιπροσωπειας που πορευθηκε 
στο Λονδινο. 

 

Το απογευμα της 29ης Αυγουστου 1955, τα μελη των τριων Αντιπροσωπειων συγκεντρωνονται στο 
Λανκαστερ Χαουζ. Το οικημα ειναι μεγαλοπρεπες. Παλαια κατοικια του Δουκος του 

Σαδερλαντ, αργοτερα Μουσειο της ιστοριας του Λονδινου, φιλοξενει εδω και μερικα χρονια τις πιο 
σημαντικες διεθνεις Διασκεψεις. 

Η εισοδος μας στην αιθουσα των συνεδριασεων γινεται υστερα από αυστηρο ελεγχο ταυτοτητων. 
Ειναι εκεί ο Harold Macmillan, Υπουργος των Εξωτερικων, στο ρολο του οικοδεσποτου. Ο Τουρκος 
συναδελφος του Φατιν Ζορλου και ο Στεφανος Στεφανοπουλος, Υπουργος των Εξωτερικων της 
Ελλαδος. Αλλα μελη της ελληνικης αντιπροσωπειας ειναι ο κ. Γεωργιος Μελας, πρεσβυς στη 
Washington, ο κ. Ιωαννης Καλλεργης, πρεσβυς στην Αγκυρα, ο Βασιλης Μοστρας, πρεσβυς στο 
Λονδινο και ο πρεσβευτης Γ. Κούστας, προισταμενος της αρμοδιας πολιτικης Διευθυνσεως στο 
Υπουργειο. Ο τελευταιος εχει μαζι του μια γνωμοδοτηση του διεθνολογου Γεωργιου Σελλ, που 
βεβαιωνει ότι η Τουρκια εχει χασει από τη Συνθηκη της Λωζαννης καθε δικαιωμα αναμιξεως στα 
πραγματα της Κυπρου. 
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Παρατηρω ότι πριν αρχιση η συνεδριαση, οι Ελληνες και Τουρκοι επισημοι δεν ερχονται σε καμια 
επαφη. Λειπουν εδω εκεινα τα φιλικα apartés που σπαζουν τον παγο και διευκολυνουν επειτα τις 
επισημες συζητησεις. 

Εισβαλλουν τωρα στην αιθουσα οι φωτογραφοι και δημοσιογραφοι. Τους παραχωρουνται λιγα 
λεπτα κι επειτα κλεινουν ερμητικα οι πορτες και ο Macmillan που προεδρευει, κηρυσσει την εναρξη 
της Διασκεψεως και καθοριζει το προγραμμα εργασιας. 

Τα ενδιαφερομενα μερη θα εκθεσουν πρωτα τις αποψεις τους. Θα επακολουθηση η ανακοινωση 
των βρετανικων προτασεων. Οι συζητησεις θα ειναι μυστικες. Στον Τυπο θα διδωνται συντομα 
ανακοινωθεντα, που θα συντασση στο τελος της ημερας τριμερης επιτροπη. 

Η εγκαρδιοτης μεταξυ Αγγλων και Τουρκων ειναι φανερη από τη πρωτη εκεινη συνεδριαση που 
ληγει αφηνοντας την εντυπωση ότι η όλη υποθεση ειναι μια εντεχνα σχεδιασμενη σκηνοθεσια. 

Καθως εξερχομεθα από την αιθουσα συνεδριασεων, βλεπω το Γραμματεα της ελληνικης 
αντιπροσωπειας σε ζωηρη συζητηση με τους Αγγλους Υφυπουργους Εξωτερικων και Τυπου. Τι ειχε 
συμβη; Μεσα στην αιθουσα, την ωρα της συνεδριασεως, αφου δηλαδη ειχαν αποχωρησει 
φωτογραφοι και δημοσιογραφοι, ειχε ξεμεινει χωρις κανεις να τον αντιληφθη ενας δικος μας, ο 
ανταποκριτης τοτε της «Ελευθεριας» Πανος Καραβίας. Το πραγμα ήταν δυσαρεστο γιατι, οπως 
ανεφερα, ειχε αποφασισθη οι συζητησεις να μεινουν μυστικες. Οταν πλησιασα, ο Sir Τζωρτζ Γιαγκ 
κοιτάζοντάς με ειπε: 

—«Ενας τζεντλεμαν δεν θα το ειχε κανει αυτο ποτε». 

—«Δεν νομιζω, απηντησα, ότι είναι η στιγμη να συζητησουμε ποιος είναι τζεντλεμαν εδω και ποιος 
δεν είναι. Την ευθυνη της παρουσιας ξενων προσωπων στην αιθουσα εχει η βρετανικη πλευρα. Γι' 
αυτο αλλωστε καθιερωσατε τοσο αυστηρο συστημα ελεγχου της ταυτοτητος ολων μας. Δεν εχετε, 
συνεπως, παρα να ζητησετε ευθυνες από τους εντεταλμενους σας». 

Οι Αγγλοι με εκοιταξαν παγερα και η συζητηση τερματισθηκε εκεί. Το επεισοδιο ειχε όμως κωμικη 
εξελιξη, γιατι το ιδιο βραδυ καθως στεκομεθα στο διαδρομο του ξενοδοχειου Κλαριτζες, εξω από το 
διαμερισμα του Υπουργου, ειδαμε να πλησιαζη καποιος. «Αυτος είναι ο Καραβιας» μου ειπε τοτε ο 
Βασιλης Μοστρας. «Τωρα θα του τα πω από την καλη» απηντησα και πλησιαζοντας τον Καραβια 
του λεω: 

—«Δεν είναι σωστο να μας εκθετετε στους ξενους και να εμφανιζεται Ελλην δημοσιογραφος σαν 
ωτακουστης». 

Τοτε ο Καραβιας εβαλε το χερι στο δεξι αυτι και μου ειπε: 

—«Πιο δυνατα σας παρακαλω, ξερετε δεν ... ακουω καλα». 

 

Δεν εχουν εδω θεση λεπτομερειες πανω στις συζητησεις των επομενων ημερων. 

Μετα από ενα μακρυ λογο του κ. Harold Macmillan που ανελυσε τους πολιτικο-στρατιωτικους 
λογους που, κατα την αποψη του, δικαιολογουσαν τη βρετανικη κατοχη της Κυπρου, ο κ. Στεφανος 
Στεφανοπουλος ηγειρε το δικαιωμα αυτοδιαθεσεως των Κυπριων. Και επειδη η ασκηση του 
δικαιωματος αυτου, κατα καθε προβλεψη, θα ωδηγουσε στην Ενωση, ο Ελλην Υπουργος προσεθεσε 
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ότι θα ελαμβανετο προνοια για την εξασφαλιση των βρετανικων βασεων και τη προστασια της 
τουρκικης μειονοτητος. 

Ο Φατιν Ζορλου όταν ηλθε η σειρα του, προεβη σε οξυτατο κατηγορητηριο εναντιον της Ελλαδος: 
Οτι δεν ελαβε καθολου υπ' οψιν τη φιλια της Τουρκιας διεκδικωντας τη Κυπρο. Οτι εχει επεκτατικες 
βλεψεις. Οτι με τη Μικρασιατικη εκστρατεια ειχε επιχειρησει να σβηση τη Τουρκια από το 
γεωγραφικο χαρτη και αλλα παρομοια. Κατεληξε αφηνοντας να υπονοηθη ότι συμφωνα με τη 
Συνθηκη της Λοζαννης, η Κυπρος επρεπε να παραμεινη βρετανικη ή αλλιως να επιστραφη στη 
Τουρκια. 

Απο τους διαξιφισμους εκεινους, προεβαλε σαφως η αντιθεση μεταξυ Αθηνων και Αγκυρας. Εμεις 
διεκδικουσαμε το δικαιωμα αυτοδιαθεσεως των Κυπριων. Οι Τουρκοι ζητουσαν να παραμεινη 
αθικτο το βρετανικο καθεστως. Σκοπος τους η παρεμποδιση της Ενωσεως με καθε τροπο: αμεσο ή 
εμμεσο. Οι δρομοι μας εχωριζοντο σε βαθμο επικινδυνο για το μελλον των ελληνο - τουρκικων 
σχεσεων. 

Βαθυτερο ακομα κατεστησαν το χασμα οι συνταγματικες προτασεις που τελικα παρουσιασε ο 
Macmillan. Μεχρι το σημειο που προεβλεπαν τη χορηγηση σταδιακης αυτοδιοικησεως στο 
πληθυσμο της Κυπρου, ήταν συζητησιμες. Απ' εκεί και περα, περιελαμβαναν στοιχεια καινοφανη 
στην αποικιακη ιστορια της Αγγλιας, που μαρτυρουσαν μια προσπαθεια διαιωνισεως της 
βρετανικης επικυριαρχιας στο Νησι, με τη προβολη της Τουρκιας σαν μονιμο αρνητικο παραγοντα 
στη φυσιολογικη λυση του προβληματος. Σε τουτο το σκοπο απεβλεπε η συγκροτηση στο Λονδινο 
«Μονιμης Τριμερους Επιτροπης» και ο διορισμος στη Κυπρο ειδικων αντιπροσωπων Ελλαδος και 
Τουρκιας που θα εποπτευαν με το Βρετανο Διοικητη τη πορεια του νεου συνταγματικου 
καθεστωτος. Με αλλα λογια θα εφερναν σε μονιμη αντιθεση τας Αθηνας προς την Αγκυρα, με το 
Λονδινο στο ρολο του ειρηνοποιου. 

Δυο χρονια αργοτερα, στα 1957, ειχα μια πολυ ενδιαφερουσα συνομιλια πανω στο θεμα αυτο με το 
φιλο μου Cyril Falls, το διακεκριμενο Αγγλο στρατιωτικο συγγραφεα και δημοσιογραφο: 

—«Δεν συνηθιζω να συζητω για τη χωρα μου όταν ειμαι στο εξωτερικο», μου ειπε αυθορμητα ο 
Falls όταν ηλθε να με επισκεφθη στο Υπουργειο Εξωτερικων, «και πολυ λιγοτερο να κατακρινω τις 
ενεργειες των πολιτικων της πατριδος μου. Θα κανω όμως μια εξαιρεση στη περιπτωση αυτη γιατι 
αληθινα με αγανακτησε ο χειρισμος των δικων μας στη Τριμερη Διασκεψη. 

—Λιγο μετα τη Διασκεψη, ειχα την ευκαιρια να συνομιλησω με τον τοτε Μονιμο Υφυπουργο μας 
των Εξωτερικων και του ειπα ότι κατα τη γνωμη μου ο μονος σκοπος της Τριμερους εφαινετο να 
είναι όπως θεσωμε τους Ελληνας αντιμετωπους προς τους Τουρκους. Η απαντηση του Kirkpatrick με 
παγωσε: 

—«That was the object of the exercise» ειπε. 

—«Προφανως» προσεθεσε ο Falls «χρησιμοποιησε στρατιωτικη εκφραση για να μη μου μεινη καμια 
αμφιβολια». 

 

Το πρωι της 7ης Σεπτεμβριου, λιγο πριν από τη συνεδριαση της Τριμερους, εφθασε στο Λονδινο η 
ειδηση των απεχθων γεγονοτων της Κωνσταντινουπολεως και της Σμυρνης. Τη προηγουμενη νυκτα 
ο ελληνισμος της Πολης ειχε υποστη μια από τις σκληροτερες δοκιμασιες στη μαρτυρικη ιστορία 
του. Στη Σμυρνη, οπου δεν υπηρχαν πια Ελληνες μετα το ολοκαυτωμα του 1922, η μηνις εστραφη 



Digitized by 10uk1s 

εναντιον του ελληνικου Προξενειου και του κλιμακιου μας στο στρατηγειο του ΝΑΤΟ. 

Αφου ο τουρκικος όχλος εκινηθη με το συνθημα «η Κύπρος είναι τουρκικη», ευσταθει η εκδοχη ότι 
τα γεγονοτα της 6ης Σεπτεμβριου προωριζοντο να ενισχυσουν το βασικο στοχο της Τριμερους του 
Λονδινου, όπως ειχε προδιαγραφη. Την εκδηλωση δηλαδη του τουρκικου ενδιαφεροντος για το 
Πρασινο Νησι και την αποδειξη ότι το Κυπριακο δεν ήταν θεμα αποικιακο, αλλα αντικειμενο 
διενεξεως μεταξυ Τουρκιας και Ελλαδος. Αλλο ζητημα αν ο φανατισμενος οχλος εξεφυγε καθε 
ελεγχου. 

Η συνεδριαση της 7ης Σεπτεμβριου σταθηκε η τελευταια. Ο κ. Στεφανοπουλος εξεφρασε τον 
αποτροπιασμο του και διεμαρτυρηθη για τα συμβαντα. Συγχρονως εδηλωσε ότι θα ανακοινωση στη 
κυβερνηση του τις προτασεις Macmillan, αλλα δεν αφησε καμια ελπιδα για την υιοθετηση τους από 
την ελληνικη πλευρα. 

Λιγο πριν παρουμε το δρομο της επιστροφης, ο Υπουργος των Εξωτερικων συνηντησε τους 
δημοσιογραφους στο Γραφειο Τυπου της Πρεσβειας μας. Ησαν εκεί οι ανταποκριται των 
κυριωτερων δημοσιογραφικων οργανων της Αγγλιας και υπεβαλαν στον κ. Στεφανοπουλο πολλες 
ερωτησεις, χωρις διολου να θιξουν τους τουρκικους βανδαλισμους. Εμπρος σ' αυτη την 
ωργανωμενη σιωπη, ο Υπουργος ετερματισε τη συνεντευξη του με τ' ακολουθα λογια: «Κυριοι, 
λυπουμαι διαπιστων ότι ενω μου υπεβαλατε τοσες ερωτησεις, κανεις δεν με ερωτησε δια τα 
θλιβερα και αποτροπαια γεγονοτα που διεδραματισθησαν χθες στη Σμυρνη και τη 
Κωνσταντινουπολη και που αμαυρωνουν τον ευρωπαικο μας πολιτισμο. Θα ανεμενα από 
αντιπροσωπους του Τυπου μιας χωρας σαν τη δικη σας να καταδικασουν τα γεγονοτα αυτα, όπως 
θα τα καταδικαση όλη η πολιτισμενη ανθρωποτης». Οι Αγγλοι δημοσιογραφοι χαμηλωσαν τα ματια, 
αλλα εξακολουθησαν να σιωπουν. 

Το βραδυ της 7ης Σεπτεμβριου φθασαμε στο αεροδρομιο του Ελληνικου. Απο το παραθυρο του 
αεροπλανου ειδαμε εκτος από τους επισημους και τους φιλους του Υπουργου, να είναι 
παρατεταγμενη και η στρατιωτικη μπαντα της αεροποριας. Δεν υπηρξε, νομιζω, κανεις, τουλαχιστον 
από τους εντος του αεροπλανου, που να μην αισθανθηκε ποσο ατοπα ήταν τα θουρια εκεινη τη 
στιγμη. Ο κ. Στεφανοπουλος ειχε την ετοιμοτητα να παραγγειλη να σιωπηση η μουσικη. 

 

Η κυβερνηση του Adnan Menderes ειχε την εποχη εκεινη επιχειρησει ν' αποσειση τις ευθυνες της 
για οσα συνεβησαν. Ειχε φθασει μαλιστα να ισχυρισθη ότι ο οχλος της Κωνσταντινουπολεως ειχε 
υποκινηθη από κομμουνιστικα στοιχεια, ενω σε αλλες στιγμες παινευοταν ότι στη Τουρκια δεν 
υπηρχε ουτε ενας κομμουνιστης. Παντως επεμεινε ότι η ιδια δεν ειχε προηγουμενη γνωση των 
γεγονοτων. 

Ειναι σχετικα ενδιαφερουσα μια συνομιλια μας τοτε, στο Λανκαστερ Χαουζ, με τον κ. Σετταρ Ικσέλ, 
που ήταν στα 1955 Πρεσβυς της Τουρκιας στας Αθηνας. Μιλουσαμε για τη ληξη των εργασιων της 
Διασκεψεως και τα δρομολογια της επιστροφης μας. Ηταν η προπαραμονη των γεγονοτων και μου 
εκανε εντυπωση όταν ο κ. Ικσελ μου ειπε ότι ο Υπουργος του και η συνοδεια του θα επεστρεφαν στη 
Τουρκια μεσω Φραγκφουρτης. Γνωριζοντας ότι οι Τουρκοι επισημοι ταξιδευαν προς τη Δυτικη 
Ευρωπη και την Αμερικη παντοτε μεσω Αθηνων, εξεφρασα την απορια μου. Ο Ικσελ δικαιολογηθηκε 
ότι δεν ειχαν ευρει θεσεις σε αεροπλανο των γραμμων που περνουσαν από τας Αθηνας. Απο τις 
συνεννοησεις όμως για τα δικα μας εισιτηρια προεκυπτε ότι αυτο δεν ήταν ακριβες. Την απαντηση 
στην απορια που μας προεκαλεσε η πληροφορια εκεινη, μας την εδωσαν τα γεγονοτα της 
μεθεπομενης. 
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Αλλο χαρακτηριστικο επεισοδιο συνεβη τοτε κατα τη συνταξη του ανακοινωθεντος, τη προτεραια 
των γεγονοτων. Οπως ειχαν αποφασισει οι Υπουργοι, καθε απογευμα μετα τη συνεδριαση, 
μαζευομεθα ενας από καθε αντιπροσωπεια και συνετασσαμε το ανακοινωθεν για τον Τυπο, που 
ενεκρινετο κατοπιν από τους Υπουργους. Απο μερος της ελληνικης αντιπροσωπειας παρισταμην στις 
συγκεντρωσεις εκεινες, οπου ο καθενας συνετασσε το τμημα που ανεφερετο στα λεχθεντα από τον 
δικο του Υπουργο. Το απογευμα εκεινο, ο Τουρκος αντιπροσωπος (ο Διευθυντης των ελληνικων και 
κυπριακων υποθεσεων στο Υπουργειο Εξωτερικων) μας διαβασε μια συνοψη του λογου του Ζορλου 
συντεταγμενη σε υφος ακομα περισσοτερο εμπρηστικο από εκεινο που ειχε χρησιμοποιησει ο 
Υπουργος του. Δεν υποπτευθηκα βεβαια το βαθυτερο λογο, ότι δηλαδη το κειμενο εκεινο 
προοριζοταν να φανατιση τη κοινη γνωμη στη Τουρκια και να δωση το τονο στις «εκδηλωσεις» που 
ειχε κρυφα προγραμματισει η τουρκικη κυβερνηση. Ωστοσο επεστησα τη προσοχη του Τουρκου 
συναδελφου με λογια που με παρουσιαζαν σαν να ειχα μαντευσει τους σκοπους τους. 

—«Ο λογος του κ. Ζορλου» ειπα «ήταν ηδη αρκετα εντονος. Αν τωρα θελη να τον παρουσιαση 
περισσοτερο εκρηκτικο, αυτο είναι θεμα των Υπουργων ν' αποφασισουν αν θα το δεχθουν. 
Περιοριζομαι να σας πω ότι μονον αν επιδιωκη κανεις να φανατιση τη κοινη γνωμη, είναι δυνατον 
να δεχθη την ενσωματωση στο ανακοινωθεν του κειμενου που μας υπεβαλατε». 

Ο Τουρκος ταραχθηκε, ζητησε συγγνωμην και εγκατελειψε την αιθουσα. Περασαν λιγα λεπτα και 
ενεφανισθη ο Νουρί Μπιργύ, Γενικος Γραμματευς τοτε του τουρκικου Υπουργειου Εξωτερικων. 
Καθησε στη θεση του Τουρκου αντιπροσωπου και ρωτησε τι συμβαινει. Του επανελαβα τη σκεψη 
μου και τοτε με υφος beau joueur ο κ. Μπιργκυ μου ειπε: «Αν αυτο σας ανησυχη, οριστε γραψτε 
μονος σας το τουρκικο τμημα του ανακοινωθεντος. Σας το εμπιστευομαι». 

Ετσι ο πολυπειρος Μπιργκύ απεκρουσε τη κατηγορια ότι η κυβερνηση του επεδιωκε να φανατιση τη 
κοινη γνωμη της χωρας του, που επροκειτο την επομενη να εκσπαση σε εντελως... αυθορμητες 
εκδηλωσεις. Βεβαια, ολα τουτα δεν ήταν τοτε παρα απλες ενδειξεις. Πολυ αργοτερα, οι ιδιοι οι 
Τουρκοι, στη δικη του Menderes και του Ζορλου εβασισαν το κατηγορητηριο προπαντων στο 
γεγονος ότι οι δυο εκεινοι πολιτικοι ενεπνευσαν τις εκδηλωσεις του τουρκικου οχλου στα 1955 και 
ειχαν ακεραια την ευθυνη για οσα επηκολουθησαν. 

Οταν εγιναν γνωστες στας Αθηνας οι λεπτομερειες των οσων ο τουρκικος οχλος ειχε διαπραξει εις 
βαρος των Ελληνων, πολλοι επιστευσαν ότι θα εξεσηκωνετο τετοιος διεθνης σαλος, θα εξεδηλουτο 
τοσο ομοθυμη αγανακτηση στο εξωτερικο, ωστε να χαση η Τουρκια τις συμπαθειες και την 
υποστηριξη που της παρειχαν οι επισημοι κυκλοι του Λονδινου και της Washingtonος. Τα πραγματα 
όμως δεν εξελιχθηκαν ετσι. Στα χρονια εκεινα της εφηβικης ηλικιας των πυραυλων, η Τουρκια ήταν 
απαραιτητος συμμαχος και ο Τυπος, ιδιως ο αμερικανικος, εκαλυψε τα γεγονοτα με παχυ πεπλο 
σιωπης. Καποιο μηνυμα συμπαθειας εστειλε ο αμερικανος Υπουργος Εξωτερικων Foster Dulles στην 
ελληνικη κυβερνηση, αλλα κι αυτο προκαλεσε αμεσο διαβημα του Ουάιτχωλλ στην Washington: 
«Μην ενθαρρυνετε τους Ελληνας, αυτοι είναι βασικα οι πρωταιτιοι». 

Κατα μια αποψη, οι συνεπειες για τη Τουρκια εξεδηλωθησαν λιγους μηνες αργοτερα. Οταν, τον 
Οκτωβριο του 1955 ο νεος Διοικητης της Κυπρου στραταρχης Harding υπεβαλε στον Αρχιεπισκοπο 
Μακαριο νεες προτασεις για «φιλελευθερο Συνταγμα Αυτοδιοικησεως», η Τουρκια δεν περιεληφθη 
σαν ενεργος παραγων εκεινου του σχεδιου. Εθεωρηθη λοιπον ότι η απορριψη των προτασεων 
Harding απετελεσε «χαμενη ευκαιρια», αφου σε ολα τα επομενα βρετανικα σχεδια η Τουρκια 
ενεφανιζετο σαν ενδιαφερομενο και συνεπως συμβαλλομενο μερος. 

Ειναι γεγονος ότι σε καμια μεταγενεστερη περισταση δεν επεισθησαν οι Αγγλοι να παραλειψουν 
τηn Τουρκια από τα σχεδια τους για τη ρυθμιση του Κυπριακου. Και τελικα με τη Τουρκια εδεησε να 
συνενονηθη η Ελλας για να οδηγηθη η Κύπρος στην ανεξαρτησια. 



Digitized by 10uk1s 

Ωστοσο, ο Αρχιεπισκοπος Μακαριος δεν εστερειτο επιχειρηματων όταν εξεφραζε τους ενδοιασμους 
του στο στραταρχη Harding και απεφασισε τελικα να μη δεχθη τις προτασεις του. Το μειονεκτημα 
του αγγλικου εκεινου σχεδιου ήταν ότι δεν διευκρινιζε τα βασικα σημεια του προτεινομενου 
Συνταγματος, αλλ' αντιθετα προεβλεπε ότι θα συνετασσετο από Βρετανο συνταγματολογο που θα 
συνεβουλευετο τους Κυπριους, αλλα θα διατηρουσε απολυτη ελευθερια στη διατυπωση των 
αποψεων του. 

Ειχε βεβαια μιλησει ο Harding για «αιρετη πλειοψηφια» χωρις όμως να προσδιοριση ποια θα ήταν 
τα δικαιωματα και ποιες οι αρμοδιοτητες της. Οπως απεκαλυπτε ο Υπουργος Αποικιων Lennox-
Boyd, που ήταν στην Κυπρο αρχες Μαρτιου του 1956 για να συνεχιση αυτοπροσωπως τις 
διαπραγματευσεις, η Αγγλια ειχε υποσχεθη στους Τουρκους ότι θα αντιπροσωπευοντο στο 
μελλοντικο κοινοβουλιο «επι ισοις όροις» με τους Ελληνας. 

Αυτα για τη διαρθρωση της αυτοδιοικησεως. Οσο για το μελλον, εμπρος στην επιμονη του 
Αρχιεπισκοπου ν' αναγνωρισθη τουλαχιστον κατ' αρχην το δικαιωμα αυτοδιαθεσεως σε καποια 
τακτη προθεσμια, η αγγλικη κυβερνηση υπεβαλε διαφορα σχεδια δηλωσεως που δεν ανεφεραν 
τιποτα περισσοτερο παρα ότι θα ήταν διατεθειμενη να συζητηση το μελλον της Κυπρου με 
εκπροσωπους του κυπριακου λαου όταν η αυτοδιοικηση θ' απεδεικνυετο εφαρμοσιμη και ικανη να 
προστατευση τα συμφεροντα ολων των τμηματων του πληθυσμου. Η αξια της αοριστου εκεινης 
προτασεως μπορει να κριθη από μια σχετικη φραση των Απομνημονευματων του Eden: «Εφροντιζα 
συνεχως να μη βρεθουμε σε θεση ν' αποδεχθουμε μια διατυπωση που θα μας χωριζε από τους 
Τουρκους». Ειναι γνωστο ότι οι Τουρκοι ήταν απολυτα αντιθετοι στην ασκηση του δικαιωματος 
αυτοδιαθεσεως από το κυπριακο λαο στο συνολο του. 

Δεν είναι λοιπον βεβαιο ότι η απορριψη των προτασεων Harding απετελεσε μια χαμενη ευκαιρια. Η 
ευκαιρια για ενα καθεστως αυτοκυβερνησεως που θα ωδηγουσε σταδιακα στην εκπληρωση των 
εθνικων ποθων των Κυπριων ειχε προ πολλου περασει. Οπωσδηποτε το ναυαγιο των σχετικων 
διαπραγματευσεων επηκολουθησαν δυο βαρυσημαντα γεγονοτα: η εξορια του Αρχιεπισκοπου 
Μακαριου στις Σευχελλες και η αγρια διωξη των Κυπριων μαχητων από τις δυναμεις του 
στραταρχου Harding. Η αντιδικια μεταξυ Αγγλιας και Ελλαδος εισερχεται στην οξυτερη φαση της και 
το Κυπριακο ζητημα, διεθνοποιημενο πια, μεταφερεται αναγκαστικα στα Ηνωμενα Εθνη. 

ΤΤΟΟ  ΚΚΥΥΠΠΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΤΤΗΗ  ΝΝΕΕΑΑ  ΥΥΟΟΡΡΚΚΗΗ  

Το κρυσταλλινο μεγαρο που υψωνει τη σιλουεττα του στις όχθες του ανατολικου ποταμου της Νεας 
Υορκης, εμενε ολοφωτο εκεινο τον χειμωνα του 1956 - 57. Η Γενικη Συνελευση των Ηνωμενων 
Εθνων, που σε ομαλες περιστασεις τερματιζει τις εργασιες της παραμονες Χριστουγεννων, 
συνεχιζοταν. Πολιτικα θεματα σχετικα με τη κριση του Σουεζ και τα γεγονοτα της Ουγγαριας ειχαν 
επιβαλει την παραταση της συνοδου. Και μονο όταν εληγε ο Φεβρουαριος, οι αντιπροσωποι των 
κρατων -μελων αρχισαν τη συζητηση του Κυπριακου. 

Υστερα από τις ακαρπες προσπαθειες των δυο προηγουμενων ετων, η Ελλας ειχε επιτυχει οχι μονο 
να εγγραψη το ζητημα στην ημερησια διαταξη της 11ης συνοδου, αλλα και να προωθηση τη 
συζητηση του από τη Πολιτικη Επιτροπη. 

Αρχηγος της ελληνικης αντιπροσωπειας ήταν σε τουτη τη συνοδο ο κ. Ευαγγελος Αβερωφ - 
Τοσιτσας, Υπουργος Εξωτερικων στη κυβερνηση Κ. Καραμανλη. Θα υπερησπιζε τα δικαια των 
Κυπριων στον ΟΗΕ για πρωτη φορα. Οι βετερανοι του Οργανισμου ισχυριζονται ότι ενας επιτυχης 
χειρισμος προαπαιτει μεγαλη πειρα του κλιματος των Ηνωμενων Εθνων, του τροπου παρουσιασεως 
μιας υποθεσεως, του διαδικαστικου λαβυρινθου. Αυτος πραγματικα είναι ο κανων. Ο Αβερωφ τον 
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παρεκαμψε. Εκινηθη με ανεση και επεδειξε απεναντι στη σκληρη αντιδραση των Αγγλων και των 
Τουρκων, ικανοτητες χειρισμου που του εκερδισαν τη γενικη εκτιμηση. 

Απο τη πλευρα τους οι Αγγλοι επεστρατευσαν ολους τους φυσικους τους συμμαχους: τα κρατη της 
Κοινοπολιτειας, τις Δυτικο - ευρωπαικες Δυναμεις που διεθεταν ακομα αποικιες και ανησυχουσαν 
για τα δικα τους συμφεροντα και οσους συνεδεαν με τη Μ. Βρετανια σημαντικοι οικονομικοι και 
εμπορικοι δεσμοι. 

Σχεδια αποφασεων εκυκλοφορησαν και από τις δυο παραταξεις. Η καθε πλευρα προεβαλε τις δικες 
της επιδιωξεις. Η Ελλας απεβλεπε ν' αναγνωρισθη από τα Ηνωμενα Εθνη το δικαιωμα 
αυτοδιαθεσεως του κυπριακου λαου. Η Αγγλια για αντιπερισπασμο, επετεθη με τη κατηγορια ότι η 
ελληνικη κυβερνηση εφοδιαζε και χρηματοδοτουσε τους μαχητας της ΕΟΚΑ και ότι με τις εκπομπες 
του ραδιοφωνου της υποκινουσε σε ανταρσια και πραξεις βιας τον κυπριακο πληθυσμο. Στοχος της 
ήταν να διατηρηθουν τα κυριαρχικα της δικαιωματα στη Κυπρο. Και, αναμεσα στους δυο 
αντιπαλους, εκινουντο οι Αμερικανοι, με αντικειμενικο σκοπο να παραπεμφθη το ζητημα σε 
διαπραγματευσεις για την εξευρεση λυσεως που «να ικανοποιη ολα τα ενδιαφερομενα μερη». 

Εμπρος στο αδιεξοδο που εδημιουργησαν ολες αυτες οι αλληλοσυγκρουομενες επιδιωξεις, πρεπει 
να θεωρηθη ικανοποιητικη η Αποφαση 1013(ΧΙ) που τελικα συνεκεντρωσε τα δυο τριτα των ψηφων 
στην ολομελεια της Γενικης Συνελευσεως. Προπαντων γιατι εξεφραζε την «ζωηρη επιθυμια της να 
εξευρεθη λυση ειρηνικη, δημοκρατικη και δικαία, συμφωνα με τις αρχες και τους σκοπους του 
Χαρτου, καθως και την ελπιδα ότι οι σχετικες διαπραγματευσεις θα επαναληφθουν και θα 
συνεχισθουν». 

Δεν περιειχε η Αποφαση 1013, που ωφειλετο σε πρωτοβουλια του Ινδου αντιπροσωπου Krishna 
Menon, το ελληνικο αιτημα περι αυτοδιαθεσεως και από την αποψη αυτη ισως σταθηκαν καπως 
υπερβολικες οι εκδηλωσεις με τις οποιες εγινε δεκτη στας Αθηνας. Πρεπει ωστοσο να μη 
λησμονουνται οι συνθηκες που επικρατουσαν ακομα στα Ηνωμενα Εθνη και η επιδραση τους πανω 
στο Κυπριακο. Οταν η αμερικανικη κυβερνηση απεφασιζε ότι ένα σχεδιο αποφασεως αντεβαινε στη 
δικη της πολιτικη γραμμη, ειχε την εποχη εκεινη τη δυναμη να επηρεαζη το αποτελεσμα της 
ψηφοφοριας. Αλλοτε με μονη τη διευκρινιση της δικης της θεσεως — ποσα ματια δεν εστρεφοντο 
προς τον αμερικανο αντιπροσωπο τη στιγμη της ψηφοφοριας — και αλλοτε με παρασκηνιακα 
διαβηματα προς τις φιλικες της αντιπροσωπειες. Στο Κυπριακο, ο Foster Dulles ειχε αποφασισει ν' 
ανταποκριθη στο επιμονο αιτημα της βρετανικης κυβερνησεως. Ο Anthony Eden μας το 
πληροφορει: «Ειχαμε αναγκη της αμερικανικης υποστηριξεως (στα Ηνωμενη Εθνη). Μετα πολλες 
συζητησεις την επιτυχαμε». 

Υπηρξε λοιπον σχετικη επιτυχια για την Ελλαδα ότι ο αγγλικος ελιγμος περι ΕΟΚΑ δεν απεδωσε και 
ότι η Γενικη Συνελευση υιοθετησε αποφαση που ωμιλουσε για λυση δημοκρατικη και συμφωνη με 
τις αρχες του καταστατικου χαρτου του ΟΗΕ. Γιατι η δημοκρατικη λυση εσημαινε ότι επρεπε να 
εφαρμοσθη και στη Κυπρο ο κανων της πλειοψηφιας. Και οι αρχες του Χαρτου ήταν ασυμβιβαστες 
προς τα διχοτομικα αγγλο-τουρκικα σχεδια. 

 

Αφού ενα μεγαλο μερος του Κυπριακου διαδραματιζεται μεσα στο χωρο των Ηνωμενων Εθνων, 
εχουν εδω τη θεση τους λιγα λογια για τη φυση, τη σημασια και τις επιπτωσεις που μπορουν να 
εχουν οι Αποφασεις του διεθνους Οργανισμου. 

Ας ξεχωρισουμε πρωτα τις αποφασεις της Γενικης Συνελευσεως από εκεινες του Συμβουλιου 
Ασφαλειας. Η Γενικη Συνελευση, που αποτελειται από ολα τα κρατη-μελη του ΟΗΕ, δεν εχει από τον 
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καταστατικο Χαρτη την εξουσια να επιβαλη τα οσα αποφασιζει. Συνεπως συνιστα. Οι αποφασεις της 
αποτελουν «συστασεις». Εχουν όμως το ηθικο κυρος και τη πολιτικη σημασια που πηγαζουν από 
την εκφραση της βουλησεως της πλειοψηφιας των κρατων - μελων. Αυτο ισχυει ακομα περισσοτερο 
σε ζητηματα σαν το Κυπριακο, που κατα την εννοια του Χαρτου είναι «σημαντικα». Γιατι, στη 
περιπτωση τους, απαιτειται πλειοψηφια των 2/3 των μελων που είναι παροντα και ψηφιζουν για να 
υιοθετηθη η σχετικη αποφαση. Και σαν απλες λοιπον συστασεις, οι αποφασεις της Γενικης 
Συνελευσεως ενισχυουν τη πλευρα που δικαιωνεται, στην μετεπειτα πορεια του ζητηματος και 
ιδιαιτερα γυρω από το τραπεζι των διαπραγματευσεων. 

Οι αποφασεις του Συμβουλιου Ασφαλειας εχουν ενισχυμενη δυναμη. Το Συμβουλιο αποτελειται 
από πεντε μονιμα Μελη, τις πεντε Μεγαλες Δυναμεις και δεκα αιρετα. Τα μονιμα μελη διαθετουν το 
βετο. Αν μια μονο Μεγαλη Δυναμη καταψηφιση ενα σχεδιο αποφασεως, το σχεδιο αποσυρεται 
εστω και αν ολα τα αλλα εχουν υπερψηφισει. Γι' αυτο το λογο, μια αποφαση του Συμβουλιου 
Ασφαλειας εχοντας παρακαμψει το βετο, αποκτα καθολικωτερη σημασια. Επι πλεον οι αποφασεις 
του Συμβουλιου είναι υποχρεωτικες για ολα τα κρατη-μελη, υπο την εννοια ότι το Συμβουλιο 
Ασφαλειας εχει από τον καταστατικο Χαρτη τη δυνατοτητα να λαβη μετρα επιβολης των 
αποφασεων του. 

Η διακριση αυτη αναμεσα στις αποφασεις της Γενικης Συνελευσεως και του Συμβουλιου Ασφαλειας 
παρουσιαζει ενδιαφερον για τη παρακολουθηση της αναμιξεως του ΟΗΕ στο Κυπριακο ζητημα, γιατι 
ενω στη πρωτη φαση, μεχρι δηλαδη το 1959, οι προσφυγες της Ελλαδος κατετιθεντο στη Γενικη 
Συνελευση, υστερα από τη μεγαλη κριση του Δεκεμβριου 1963, η κυπριακη κυβερνηση θα 
καταφυγη, όπως θα δουμε, στο Συμβουλιο Ασφαλειας. 

Κοινο χαρακτηριστικο των αποφασεων και των δυο σωματων, είναι ότι χωριζονται σε δυο μερη: το 
«σκεπτικο» και το «διατακτικο». Το σκεπτικο συχνα αντικατοπτριζει ολες τις διισταμενες αποψεις. 
Φιλοξενει δηλαδη, από μια διαθεση να περισωθη η φιλοτιμια της altera pars, και τις δικες της 
αποψεις, εστω και αν αυτες ρητα ή σιωπηρα, καταδικαζονται στο διατακτικο. Ετσι, λοιπον, το 
σημαντικο, το βαρυνον μερος των αποφασεων είναι το διατακτικο. 

Στη Γενικη Συνελευση, τα κειμενα των αποφασεων, τα «σχεδια αποφασεως» όπως αποκαλουνται 
στον ΟΗΕ, καταρτιζονται και πολλες φορες υποβαλλονται από τα ενδιαφερομενα μερη. Συχνοτερα, 
οι ενδιαφερομενοι, για να δωσουν περισσοτερο βαρος στο σχεδιο αποφασεως, αναζητουν 
«συγκηδεμονας», δηλαδη φιλικα κρατη που προσθετουν το ονομα τους στο κειμενο ή ακομα 
αναλαμβανουν μονα να το προωθησουν. 

Στο Συμβουλιο Ασφαλειας, ενα σχεδιο αποφασεως μπορει να κατατεθη μονο από ενα ή 
περισσοτερα μελη του. 

Οι διαπραγματευσεις που προηγουνται από τη συνταξη και τη καταθεση ενος σχεδιου αποφασεως, 
απαιτουν λεπτους χειρισμους. Το θεμα δεν είναι μονο η ανευρεση συγκηδεμονων και μαλιστα από 
εκεινους που διαθετουν ικανη επιρροη ή ανηκουν σε γεωγραφικη ομαδα διατεθειμενη, από 
αλληλεγγυη, να ψηφιση υπερ του σχεδιου. Ακομα πιο σημαντικο είναι το περιεχομενο του κειμενου 
που κατατιθεται. Υπερβολικα αιτηματα και εντελως μονοπλευρες τοποθετησεις δειχνουν ελλειψη 
ρεαλισμου και προδικαζουν αρνητικα το αποτελεσμα της ψηφοφοριας. Τα Ηνωμενα Εθνη είναι τις 
περισσοτερες φορες προθυμα να βοηθησουν μια δικαια υποθεση. Αλλα δυσκολα υιοθετουν 
ακραιες αποψεις και αποφευγουν να συμβαλουν στην οξυνση καταστασεων. 

 

Ειχα παρακολουθησει εκεινη την 11η συνοδο της Γενικης Συνελευσεως. Ημουν στη Νεα Υορκη από 
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τον Ιουνιο του 1956, όταν μου εδοθη εντολη να οργανωσω εκεί ενα Γραφειο Τυπου και 
Πληροφοριων. Ηταν δυσκολη χρονια το 1956 για το Κυπριακο. Η συστηματικη προπαγανδα των 
Αγγλων και των Τουρκων ειχε κερδισει πολυ εδαφος και στη πρωτη πολη της Αμερικης. Ο Τυπος της 
Νεας Υορκης ειχε επηρεασθη σε σημειο που ο Eden στη Βουλη των Κοινοτητων, επεκαλειτο τα κυρια 
αρθρα του — ιδιως του Herald Tribune — για ν' αποδειξη ότι η αμερικανικη κοινη γνωμη 
υιοθετουσε τη πολιτικη και τας μεθοδους της κυβερνησεως του στο Κυπριακο. Επειτα, οι 
εφημεριδες της Νεας Υορκης διαβαζονται από ολα τα μελη των ξενων αντιπροσωπειων στα 
Ηνωμενα Εθνη. Ωρισμενες μαλιστα αντιπροσωπειες αρτισυστατων κρατων δεν εχουν σχεδον αλλη 
πηγη πληροφοριων. Ωστε και από τη πλευρα αυτη η ζημια ήταν υπολογισημη, αφου βασιζομεθα 
στο διεθνη Οργανισμο και στην ικανοτητα του να βοηθηση σε μια δικαια λυση. 

Ο Πρεσβυς μας στη Washington, ειχε λοιπον επισημανει στη κυβερνηση την αναγκη ν' 
αντιδρασουμε στη κατασταση εκεινη με τη δημιουργια ενος κεντρου πληροφοριων στη Νεα Υορκη 
και όταν με εβολιδοσκοπησαν δεχθηκα ν' αναλαβω αυτη την αποστολη. 

Τρεις μηνες μας εχωριζαν από την 11η συνοδο της Γενικης Συνελευσεως, όταν εφθασα στη Νεα 
Υορκη. Τρεις μηνες μεσα στους οποιους επρεπε να οργανωσουμε αυτη τη νεα Υπηρεσια και 
παραλληλα ν' αποκαταστησουμε χρησιμες επαφες μεσα στον κοσμο της δημοσιογραφιας, του 
ραδιοφωνου και της τηλεορασεως. 

Οταν, με τη βοηθεια του ειδικου συμβουλου της Πρεσβειας μας Ανδρεα Μιχαλοπούλου, που με τις 
πολλαπλες γνωριμιες του μου παρασταθηκε στο ξεκινημα, αρχισα τις επαφες μου στη Νεα Υορκη, η 
κατασταση φαινοταν σκοτεινη. Απο τις δυο πιο σημαντικες εφημεριδες, οι Times ήταν εναντι της 
κυπριακης πολιτικης μας πότε ουδετεροι, ποτε αντιθετοι. Η Herald Tribune σαφως δυσμενης. Απο τα 
πολιτικου περιεχομενου περιοδικα, το Newsweek δημοσιευε μονο τις δυσαρεστες από τη Κυπρο 
ειδησεις. Μονο το συγκροτημα Time-Life μας εδειχνε καποια συμπαθεια. 

Με υπομονη και επιμονη ανελαβαμε με τους συνεργατας μου τη προσπαθεια να μεταβαλουμε αυτη 
την εικονα. Δεν διαθεταμε τα πλουσια μεσα που ειχαν στη διαθεση τους τα Γραφεια πληροφοριων 
της αγγλικης και της τουρκικης κυβερνησεως. Τα δικα μας οπλα ησαν η αδιακοπη διοχετευση 
αντικειμενικων πληροφοριων μεσω, κατα προτιμηση, προσωπικων επαφων σε ανωτατο επιπεδο. Σε 
καμια περιπτωση οι ενεργειες μας πηραν προπαγανδιστικο χαρακτηρα. Ειχαμε επιγνωση της πειρας 
και των ικανοτητων των αμερικανων δημοσιογραφων και δεν φαντασθηκαμε ότι μπορουσαμε να 
τους επηρεασουμε με οτιδηποτε αλλο από την ωμη αληθεια. Αλλα αυτη ήταν με το μερος μας και η 
προσπαθεια μας απεδωσε. Το μαρτυρουν διαφορα κυρια αρθρα των Times εκεινης της εποχης. Η 
Herald Tribune δεν εκανε στροφη. Εκανε όμως κατι αλλο. Δεν εδημοσιευσε αλλο κυριο αρθρο για το 
Κυπριακο οσο ημουνα στη Νεα Υορκη. Ο αρχισυντακτης της, ο Harry Bear, μου ειπε όταν τον 
αποχαιρετουσα: «Η συνεργασια μαζι σας μου θυμιζει την ιστορία του ανθρωπου που παλευε με την 
αρκουδα και που σε καποια στιγμη ακουσθηκε να λεη: Θεε μου, αν δεν θελης να βοηθησης εμενα, 
τουλαχιστον μη βοηθας ουτε την αρκουδα». Ειχε δικιο. Ηταν σημαντικο για μας ότι εκεινη η φωνη, 
που τοσο συχνα υψωνετο υπερ των αγγλικων αποψεων, ειχε σιγησει. 

Η πρωτη μου εκεινη παραμονη στις Ηνωμενες Πολιτειες, οπου κατα διαστηματα επροκειτο να 
περασω δεκα χρονια της υπηρεσιακης μου σταδιοδρομιας, μου εδωσε την ευκαιρια να διαπιστωσω 
ποσο φιλικα αισθηματα τρεφει ο αμερικανικος λαος για την Ελλαδα. Ο θαυμασμος του για το 
ιστορικο μας παρελθον είναι πηγαιος και η συμπαθεια του για τους σημερινους Ελληνας ειλικρινης. 
Στο Κυπριακο ζητημα, η Washington βρεθηκε συχνα αντιθετη στην ελληνικη πολιτικη και τα 
αμερικανικα στρατηγικα συμφεροντα ασυμβιβαστα προς τις επιδιωξεις μας. Θα το δουμε αυτο 
αναγλυφα στη συνεχεια του ιστορηματος μου. Αλλ' αυτες οι σκιες πανω στις επισημες 
ελληνοαμερικανικες σχεσεις δεν επηρεασαν τα αισθηματα των Αμερικανων εναντι της Ελλαδος, 
όπως δεν μπορουν να σβησουν την αναμνηση της πολυτιμης βοηθειας που τοσο γενναιοδωρα μας 
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ειχαν προσφερει σε ωρες μεγαλης μας δοκιμασιας. 

Οταν, τον Ιουνιο του 1957, εζητησα να επιστρεψω στας Αθηνας, ο Πρεσβυς μας στη Washington μου 
εγνωστοποιησε την απαντηση του Υπουργειου: «Παρακαλουμεν αναχωρησητε το ταχυτερον δι' 
Αθηνας οπου θελει σας ανατεθη η παρακολουθησις και διαχειρισις του Κυπριακου ζητηματος εν τω 
Υπουργειω». 

""DDRRAAMMAATTIISS  PPEERRSSOONNAAEE""  

Ιουνιος 1957. 

—«Αυτος είναι ο κ. Μπιτσιος, τον νομιζα πιο ηλικιωμενο». 

Με τα λογια αυτα με υπεδεχθη ο Αρχιεπισκοπος Μακαριος όταν ο Υπουργος των Εξωτερικων με 
παρουσιασε στον Μακαριωτατο ως το νεο προισταμενο του τμηματος Κυπριακων Υποθεσεων. 
Αναλογισθηκα ποσο νεος ήταν ο ιδιος ο Μακαριος. Αρχιεπισκοπος στα τριανταεπτα του, ήταν τωρα 
στην ακμη της ηλικιας και της αγωνιστικης του δρασεως. 

Οι πρωταγωνισται του δραματος στο οποιο μου ειχε δοθη ο ρολος του «υπηρεσιακου παραγοντος» 
ήταν τοτε από τη κυπριακη πλευρα ο Αρχιεπισκοπος και ο Διγενης. Απο τη δικη μας ο 
πρωθυπουργος και ο Υπουργος των Εξωτερικων. Οι τεσσερεις μαζι μπορουσαν να δεχθουν 
οποιαδηποτε λυση του Κυπριακου εκριναν ικανοποιητικη. Τοση ήταν, ενωμενη, η δυναμη τους. Θα 
εστεργαν όμως να χαραξουν μια κοινη γραμμη πορειας, σταθεροι στους στοχους τους και 
αδιασπαστοι στους χειρισμους τους; Το ερωτημα μου φαινοταν κρισιμο όταν αναλογιζομουν ποσο 
ισχυροι, αδιστακτοι και πεπειραμενοι ήταν οι αντιπαλοι και ποσο δυσμενεις οι γενικωτερες διεθνεις 
συνθηκες. 

Ο Αρχιεπισκοπος Μακαριος ήταν και ενοιωθε Εθναρχης των Κυπριων. Ηταν, χαρις στην απεριοριστη 
εμπιστοσυνη που του ειχε ο λαος του. Ενοιωθε Εθναρχης γιατι ειχε το ψυχικο θαρρος ν' 
αντιμετωπιση τις ταλαιπωριες ενος απελευθερωτικου αγωνος και πιστευε στην ικανοτητα του να 
οδηγηση το κυπριακο λαο στα πεπρωμενα του. Το πιστευε τοσο, ωστε σιγα - σιγα παραμερισε τους 
Εθναρχικους Συμβουλους και κρατησε μονος τη διαχειριση του ζητηματος. Ουτε η γνωμη του Διγενη 
τον επηρεασε ποτε αποφασιστικα. Τα προσχηματα τα κρατησε παντοτε. Σε καθε κρισιμη περισταση 
συνεβουλευετο τους αλλους παραγοντας, τελικα όμως η αποφαση του εστηριζετο στη δικη του 
διαγνωση για το τι απαιτουσε η συγκεκριμενη στιγμη και τι περιμενε από αυτον η πλειονοτητα του 
κυπριακου λαου. 

Ο Μακαριος είναι αναμφισβητητα εκεινος που ξεκινησε τον κυπριακο αγωνα στη φαση που και 
σημερα συνεχιζεται. Εδωσε νεα πνοη στο αισθημα των Κυπριων και διεκηρυξε ότι στα μεσα του 
εικοστου αιωνα οι λαοι δεν ζουν κατω από αποικιακο καθεστως. Τον θυμουμαι όταν τον 
πρωτοαντικρισα στα 1949 περαστικον από τας Αθηνας. Ειχε αναλαβει τη Μητροπολη του Κιτιου. Τα 
ματια του πετουσαν σπιθες όταν μιλουσε για την Ενωση. Πηγε στην Κυπρο, εγινε Αρχιεπισκοπος και 
Εθναρχης, κινησε γη και ουρανο για να προκαλεση το διεθνες ενδιαφερον γυρω από την ιδιαιτερη 
πατριδα του, ωργανωσε το δημοψηφισμα για την Ενωση και πιεσε συστηματικα τας Αθηνας να 
εκδηλωθουν. 

Στο ξεκινημα του, ο Μακαριος ορθα προβαλε το συνθημα: «Ενωσις». Αυτο ήταν το αιτημα της 
ιστοριας του ελληνικου εθνους. Αυτος ήταν και ο ποθος του λαου της Κυπρου. Το ζητημα είναι αν 
τοτε στην αρχη — και στη πολιτικη η αρχη προσδιοριζει και τη συνεχεια — εσταθμισθησαν επαρκως 
αι διεθνεις συγκυριαι. Αν επελεγη η σωστη μεθοδος και ο καταλληλος χρονος. 
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Απο την αποψη της μεθοδου, οι Κυπριοι που ζουσαν τοσο κοντα στους Αγγλους, δεν αγνοουσαν τη 
σταθερη και ομοιομορφη διαδικασια που ακολουθουσε το Λονδινο στις αποικιες του: Πρωτα μια 
περιοδος αυτοδιοικησεως και αργοτερα η αυτοδιαθεση. Ετσι και στη περιπτωση της Κυπρου, η 
Αγγλια μετα το δευτερο παγκοσμιο πολεμο, ήταν πεπεισμενη ότι τα στρατηγικα της συμφεροντα δεν 
της επετρεπαν να υιοθετηση γοργοτερο ρυθμο, καθοριζοντας εκ των προτερων τη στιγμη που θα 
εγκατελειπε τα κυριαρχικα της δικαιωματα. Επεκειτο τοτε η εκκενωση της Αιγυπτου από τα 
βρετανικα στρατευματα και η μεταφορα στη Κυπρο του στρατηγειου της Μεσης Ανατολης. 

Οι Ελληνες όμως δεν το εβλεπαν ετσι. Ζητουσαν από τους Αγγλους να δηλωσουν ότι θα 
αποχωρουσαν από τη διοικηση του Νησιου τους αν όχι αμεσως τουλαχιστον σε «τακτη προθεσμια». 
Τους ελεγαν: «Δεν ζηταμε να γινη η Ενωση τωρα αμεσως. Αλλα θελουμε από τωρα να μας 
υποσχεθητε ότι στο τελος μιας τακτης προθεσμιας τη Κυπρο θα μας τη δωσετε». 

Οι Αγγλοι απαντουσαν: «Σας δινουμε αμεσως Συνταγμα αυτοκυβερνησεως, αλλα δεν μας είναι 
δυνατο να σας υποσχεθουμε από τωρα ότι μετα τοσα χρονια θα σας δωσουμε τη Κυπρο. Αρκετη 
διαλυση υπεστη επι των ημερων μας η Αυτοκρατορια». 

Επεμεναν οι Κυπριοι: «Ή θα δηλωσετε από τωρα ότι δεχεσθε το αιτημα της Ενωσεως ή το Συνταγμα 
σας το χαριζουμε». 

Τα επιχειρηματα που ειχαν συνοδευσει την απορριψη των βρετανικων εκεινων προτασεων —
αναφερομαι βεβαιως στη περιοδο που προηγηθη της κυβερνησεως Eden— ήταν περισσοτερο 
συναισθηματικα παρα πολιτικα. «Οι Κυπριοι δεν εχουν αναγκη να περασουν από σταδια πριν 
ελευθερωθουν. Ειναι πολιτισμενοι Ευρωπαιοι και εχουν δικαιωμα ν' απαλλαγουν αμεσως από το 
αποικιακο καθεστως και να ενωθουν με την Ελλαδα». Αλλα το αυτοκρατορικο Λονδινο δεν 
αμφισβητουσε το προηγμενο βαθμο πολιτισμου των Κυπριων. Τα στρατηγικα του συμφεροντα 
επιχειρουσε να προστατευση με τη παρελκυστικη του πολιτικη. Και είναι αδιστακτοι οι Μεγαλοι 
όταν προκειται για το συμφερον τους. 

Ερχεται λοιπον το ερωτημα, χωρις βεβαια να προβαλη και αδιαφιλονικητη η απαντηση: θα ειχαν 
μηπως φθασει γρηγορωτερα και ασφαλεστερα στο σκοπο τους οι Κυπριοι αν π.χ. στα 1948 ειχαν 
δεχθη μια περιοδο αυτοκυβερνησεως; Το θεμα της Ενωσεως ήταν ζητημα «τακτης προθεσμιας» ή 
εξηρτατο περισσοτερο από το συνδρομο των διεθνων εξελιξεων; 

Το ερωτημα μας φερνει στον παραγοντα «χρονος». Βεβαιως, η απελευθερωση των αποικιων 
διεγραφετο στον οριζοντα από την επαυριο του δευτερου παγκοσμιου πολεμου. Ωστοσο, οι Αγγλοι 
δεν απεφασιζαν ν' αντιμετωπισουν τη διαλυση της αυτοκρατοριας τους. Αντιθετως, μετα την 
απωλεια των Ινδιων, κατεβαλαν καθε προσπαθεια να καθυστερησουν τη στιγμη που θα εσημαινε το 
τερματισμο της παγκοσμιου ισχυος τους. Ηταν λοιπον επομενο ότι θα ήταν αρνητικοι στο αιτημα 
των Κυπριων, βοηθουμενοι στη σταση τους από τον «ψυχρο πολεμο» που εμαινετο και απεκλειε 
καθε πιεση από τη πλευρα των Αμερικανων. Η επιλογη λοιπον του «χρονου» επαιξε ρολο. Γιατι ολα 
αλλαζουν. Και ο ανεμος δεν αργησε πολυ να φυσηξη που σαρωσε τις μεγαλες αποικιακες 
αυτοκρατοριες. Αλλα όταν αυτο συνεβη, το Κυπριακο ειχε παυσει να είναι προβλημα αποικιακο. 
Ειχε μεταμορφωθη σε ελληνο-τουρκικη διενεξη. 

Στην Ελλαδα, προ του 1953, οι διαφορες κυβερνησεις εβλεπαν την ελλειψη ευνοικων 
προυποθεσεων, την ακαταλληλοτητα των διεθνων περιστασεων. Ο Ν. Πλαστηρας πρωτα και επειτα 
ο Σοφοκλης Βενιζελος απεκρουσαν επανειλημμενως αιτημα των Κυπριων να θεση η Ελλας 
απροκαλυπτα στην αγγλικη κυβερνηση ζητημα Ενωσεως. Ο Βενιζελος μου ελεγε αργοτερα ότι σε 
καποια στιγμη που ο Αρχιεπισκοπος Μακαριος θελησε να εκβιαση τα πραγματα, του παρετηρησε: 
«Δεσποτα μου, την Ελλαδα τη κυβερνω εγω και εγω θα αποφασισω ποτε είναι η στιγμη καταλληλη 
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για να προβαλουμε το Κυπριακο». 

Ο Αρχιεπισκοπος δεν ανηκει στους υπεραισιοδοξους και ασφαλως διεβλεπε ότι οι Αγγλοι δεν 
επροκειτο να ενδωσουν, οσο μαχητικος κι αν ήταν ο αγων που ανελαμβανε. Γι' αυτο δεν εριξε το 
βαρος των ενεργειων του στις διαπραγματευσεις με την αγγλικη κυβερνηση τοσο, οσο στη 
προσφυγη μας στα Ηνωμενα Εθνη, που εταξαν το δικαιωμα αυτοδιαθεσεως σαν βασικη αρχη του 
Χαρτου τους. Εκει όμως ειχε αναγκη της ενεργου συμπαραστασεως των Αθηνων. Την επετυχε στα 
1953, 

όταν επεκρατησε και στας Αθηνας η αισιοδοξη αποψη ότι τα Ηνωμενα Εθνη θα μας εδικαιωναν, 
εστω και με τη συνθεση τους εκεινης της εποχης. 

Αλλα τωρα ευρισκομεθα πια στα 1957. Εδοκιμασαμε τις πρωτες απογοητευσεις και από τα Ηνωμενα 
Εθνη και ενω η προσπαθεια στον ΟΗΕ θα συνεχισθη λογω της επιμονου αξιωσεως του κυπριακου 
παραγοντος, η νεα κυβερνηση Καραμανλη αναλαμβανει παραλληλα το δυσκολο εργο να εκμαιευση 
από τους Αγγλους μια εστω και προσωρινη ρυθμιση του Κυπριακου που να διαφυλασση το μελλον 
και να τερματιζη μια κριση με πολυ επικινδυνες διαστασεις. Η πολιτικη αυτη που χαραχθηκε στας 
Αθηνας οχι από προτιμηση αλλα από σκληρη αναγκη, βρηκε σε πολλες περιστασεις αντιθετο τον 
Αρχιεπισκοπο. Εμοιαζε σαν να υποπτευεται ότι σε τελευταια αναλυση, η ελληνικη κυβερνηση εβαζε 
το ελλαδικο συμφερον πανω από τα δικαια του κυπριακου λαου. 

 

Ενω ο Αρχιεπισκοπος επιστρεφων από την εξορια του των Σευχελλων, οπου τον ειχαν απομονωσει 
οι Αγγλοι μετα το ναυαγιο των διαπραγματευσεων του με τον Sir John Harding, παρεμενε τωρα στας 
Αθηνας σε στενη επαφη με την ελληνικη κυβερνηση, στη Κυπρο το μαχητικο σκελος της Εθναρχιας 
συνεχιζε τη μαχη. Η ΕΟΚΑ ειχε καθηλωσει περι τους 20.000 ανδρες των βρετανικων ενοπλων 
δυναμεων που ματαια κατεδιωκαν τον ασυλληπτο αρχηγο της, το θρυλικο Διγενη. 

Η ενοπλος δραση της ΕΟΚΑ ειχε εκδηλωθη στας αρχας του 1955, σαν απαντηση στο αγγλικο «οχι» 
και στην αποφαση του ΟΗΕ να μη συζητηση το Κυπριακο. Σκοπος της ήταν να προσελκυση τη 
προσοχη της διεθνους κοινης γνωμης πανω στη περιπτωση της Κυπρου και ν' αναγκαση την αγγλικη 
κυβερνηση να δεχθη διαπραγματευσεις. Με την εννοια αυτη η τοτε ελληνικη κυβερνηση ειχε 
αντιληφθη την πρωτοβουλια του συνταγματαρχου Γεωργιου Γριβα. 

Ο Γριβας ωργανωσε και κατηυθυνε με μαεστρια τον ενολο αγωνα των Κυπριων. Σε δυσκολες ωρες, 
μεσα στις αναποδιες των διπλωματικων ελιγμων, ο Διγενης με τους μαχητας της ΕΟΚΑ κατωρθωνε 
να ισοφαριζη και πολλες φορες να εξουδετερωνη τις επιτυχιες των Αγγλων στον πολιτικο τομεα. 

Με τη παροδο του χρονου, ο Διγενης διηυρυνε τα ορια της αποστολης του, οπως περιωρισμενη την 
ειχε αντιμετωπισει η ελληνικη κυβερνηση. Περιελαβε στους στοχους του τους Κυπριους αριστερους 
και εκεινους που ειτε συνειργαζοντο με τους Αγγλους ειτε αντετιθεντο στη δραση της ΕΟΚΑ. Ο 
τομευς αυτος της δραστηριοτητος του δεν διευκολυνε τη προσπαθεια των Αθηνων να 
προσελκυσουν τις συμπαθειες της κοινης γνωμης στο εξωτερικο. Ιδιως σε περιοδους ανακωχης 
μεταξυ ΕΟΚΑ και βρετανικων δυναμεων, όταν τα δημοσιογραφικα τηλεγραφηματα ανηγγελαν 
αποκλειστικα τα φονικα επεισοδια μεταξυ Ελληνων Κυπριων. Τα εξεμεταλλευοντο οι Αγγλοι 
εξογκωνοντας τη δυναμη του κομμουνισμου στη Κυπρο, επιχειρημα που ευρισκε απηχησε στην 
Αμερικη στην εποχη εκεινη της ακμης του ψυχρου πολεμου. Υπεστηριζαν επισης ότι ο κυπριακος 
λαος ήταν διχασμενος και καθε αλλο παρα ομοθυμος πισω από τον αγωνα της ΕΟΚΑ. 

Η πολιτικη γραμμη του Γριβα συνωψιζετο σε μια λεξη: «Ενωσις». Στο ξεκινημα συνεπιπταν λοιπον 
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με τον Αρχιεπισκοπο. Αλλ' ενω ο Μακαριος ευρισκομενος σε καθημερινη επαφη με τις διπλωματικες 
εξελιξεις θα προσαρμοση σταδιακα τη γραμμη του προς τις διεθνεις συγκυριες και θα μεταστη από 
την αρχη της αυτοδιαθεσεως στη λυση της ανεξαρτησιας, ο Γριβας από το κρησφυγετο του της 
Κυπρου, μακρια από τα διπλωματικα παρασκηνια, ήταν αδυνατο να εχη πληρη την εικονα των 
συνεχως μεταβαλλομενων στοιχειων που προσδιωριζαν την εναλλασσομενη πολιτικη των αλλων 
δυο παραγοντων: Αρχιεπισκοπου και ελληνικης κυβερνησεως. 

Η επικοινωνια με το Διγενη γινοταν με συντομα χειρογραφα σημειωματα, που υπεγραφοντο με 
προκαθωρισμενα ψευδωνυμα. Απο χερι σε χερι φθαναν στο προορισμο τους με δυσκολια. Τα 
μηνυματα ήταν αναγκαστικα συνοπτικα και στις κρισιμες ωρες των αποφασεων η ελλειψη 
προσωπικης επαφης δυσκολευε τις συνεννοησεις. Ηταν λοιπον από τα πραγματα μοιραιο ότι όταν 
ωριμασε η στιγμη και επηλθε η λυση, να την πληροφορηθη ο Γριβας εκ των υστερων. Απο μερους 
του, η εγκριση των συμφωνιων Ζυριχης - Λονδινου επηκολουθησε, δεν προηγηθη. 

 

Στας Αθηνας το βαρος των αποφασεων ανηκει στο Προεδρο της Κυβερνησεως. Προνομιο επαχθες. Ο 
Κωνσταντινος Καραμανλης εκληρονομησε τη κυπριακη κριση. Δεν την κατειργασθη. Οταν ανελαβε 
τη πρωθυπουργια, το αδιεξοδο ειχε κι ολας δημιουργηθη και η ενταση στις σχεσεις της Ελλαδος με 
την Αγγλια και τη Τουρκια ειχε παρει τον αδυσωπητο δρομο της. 

Η παραταση αυτης της καταστασεως ανησυχουσε τον πρωθυπουργο. Τον ανησυχουσε γιατι η 
επιμονη των αγγλο-τουρκων σε λυσεις ιστορικα απαραδεκτες και πρακτικα ανεφαρμοστες, μαζι με 
την ελλειψη καθε συμπαραστασεως από μερους των Αμερικανων, μας εξωθουσαν στον τομεα της 
εξωτερικης πολιτικης σε ακροβασιες που μπορουσαν να φερουν καποια μερα την Ελλαδα εξω από 
τη παραταξη των φυσικων της συμμαχων. Επι πλεον, η δυσφορια της κοινης γνωμης απεμακρυνε 
ψυχικα τον ελληνικο λαο από εκεινους στους οποιους εστηριζομεθα, μεταπολεμικα, για την 
ασφαλεια και την οικονομικη μας αναπτυξη. 

Ο κ. Καραμανλης ακομα και στις πιο κρισιμες στιγμες, δεν επαυσε να ιεραρχη τα εθνικα 
συμφεροντα κατα τη σημασια και τη σπουδαιοτητα τους. Δεν απομονωσε το Κυπριακο από τα αλλα 
ζωτικα για τον τοπο ζητηματα. Επολιτευθη υπευθυνα, χωρις να παρασυρθη από 
συναισθηματισμους. Γι' αυτο και ενα επεδιωκε πραγμα: «Μια εντιμη λυση» οπως την αποκαλουσε. 
«Ας αποφανθουν» ελεγε «οι Κυπριοι για το μελλον τους. Θα δεχθω την αποφαση τους οποια και αν 
είναι. Αν θελησουν την Ενωση, στους Αγγλους θα εξασφαλισω τις βασεις τους. Στους Τουρκους με 
το 18% του πληθυσμου θα δωσουμε εγγυησεις. Καθε λογικη εγγυηση». Αλλα τα πραγματα δεν ήταν 
ετσι ξεκαθαρα. Οι Τουρκοι απεκλειαν καθε λυση που θα παρεδιδε την Κυπρο στα ελληνικα χερια και 
θα μπορουσε να οδηγηση καποτε στην Ενωση. Οι Αγγλοι, που ειχαν χρησιμοποιησει τον τουρκικο 
παραγοντα σαν προκαλυψη της δικης τους αρνητικοτητος, ειχαν τωρα τα χερια δεμενα από τις ιδιες 
τις υποσχεσεις που ειχαν δωσει στην Αγκυρα. 

Αφου λοιπον ήταν πολυ αργα για να κλειση ο φακελος του Κυπριακου μεχρις οτου δημιουργηθουν 
προυποθεσεις ευνοικω-τερες για τη πραγματοποιηση των εθνικων ποθων, ο πρωθυπουργος ήταν 
υποχρεωμενος να συνεχιζη την προσπαθεια αναζητησεως καποιας διεξοδου. «Ας μου δωσουν μια 
εντιμη λυση και αν δεν συμφωνησουν οι Κυπριοι θα κανω εκλογες και θ' αφησω το λαο ν' 
αποφασιση». Ημερα και νυκτα, στο γραφειο του, στο σπιτι του, στην εξοχη του της Κηφισιας, τον 
εβλεπα με ποση ενταση εξηταζε τη κατασταση, ποση προσοχη εδινε σε καθε λεπτομερεια, ποσο 
χρονο διεθετε παραμεριζοντας αλλα ζητηματα, στην ερευνα των δυνατοτητων καποιας λογικης 
ρυθμισεως. 
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Ο διπλωματικος χειρισμος του κυπριακου προβληματος γινεται βεβαιως από τον Υπουργο των 
Εξωτερικων. Εργο δικο του ήταν η υλοποιηση της γραμμης που εχει επιλεξει ο πρωθυπουργος, η 
αναζητηση δηλαδη διεξοδου μεσω μιας λυσεως που να τερματιζη τη κριση χωρις να δεσμευη το 
μελλον. 

Η ελευθερια κινησεως του Ευαγγελου Αβερωφ δεν ήταν απεριοριστη. Ο Αρχιεπισκοπος Μακαριος 
ειχε δηλωσει επανειλημμενως στον Τυπο ότι εκτος από τους ιδιους τους Κυπριους, δεν εχει αλλος το 
δικαιωμα να διαπραγματευθη το καθεστως της Κυπρου. Ειχε μαλιστα διευκρινισει ότι στην ελληνικη 
κυβερνηση ειχε δοθη περιορισμενη εντολη χειρισμου σε περιπτωσεις οπου διαδικαστικοι λογοι (π.χ. 
στα Ηνωμενα Εθνη) εμποδιζαν την απ' ευθειας εμφανιση Κυπριων αντιπροσωπων. 

Ωστοσο, οι ξενες κυβερνησεις τας Αθηνας θεωρουσαν εγκυρο συνομιλητη και από την ελληνικη 
κυβερνηση ανεμεναν υπευθυνες αποφασεις. Ουτε μπορουσε ο χειρισμος των προσφυγων στα 
Ηνωμενα Εθνη ν' αποτελεση στεγανο διαμερισμα, όταν η Γενικη Συνελευση καλουσε τα 
«ενδιαφερομενα μερη» να διαπραγματευθουν και όταν στο διαστημα μεταξυ δυο Γενικων 
Συνελευσεων απαιτουντο λεπτοι και συνεχεις χειρισμοι. 

Παρ' ολες αυτες τις δυσκολιες, ο κ. Αβερωφ δεν υστερησε σε πρωτοβουλιες και πρωτοτυπες ιδεες. 
Με την υπουργια του μπαινομε στη φαση της κινητικοτητος. Στις επαφες του με τους ξενους η 
ελαστικοτης του πειθει ότι στην ελληνικη πλευρα υπαρχει καλη θεληση, υπαρχει πραγματικη 
διαθεση να βοηθησουμε αν βοηθηθουμε. Διαψευδεται ετσι το επιχειρημα της αγγλικης 
διπλωματιας που θελει να πειση τη κοινη γνωμη και ιδιως τους Αμερικανους ότι αν συνεχιζεται το 
αδιεξοδο, αν διαιωνιζεται η κριση στους κολπους της Συμμαχιας, τουτο οφειλεται στην αδιαλλαξια 
των Ελληνων. Ο Αβερωφ συζητει. Διερευνα καθε προταση. Τα ανοικτοκαρδο στις συνομιλιες του δεν 
στερειται κινδυνων. Φορες παρεξηγειται το γεγονος ότι δεν αντιτασσει ενα αποτομο όχι σε 
βολιδοσκοπησεις που δεν οδηγουν σε δρομους ανεκτους. 

Οι ξενοι συνομιληται του τον εκτιμουν. Τους εντυπωσιαζει η ειλικρινεια του και ο παντοτε 
φιλοφρων τροπος του. Αλλα δεν λειπουν και τα ξεσπασματα όταν το ποτηρι ξεχυλιση. Ενα πραγμα 
δεν συζητει ο Αβερωφ: τις απειλες. Και του διετυπωθησαν πολλες από διαφορες πλευρες κατα τη 
περιοδο εκεινη. 

Δικηγορος μιας υποθεσεως που αλλοι ειχαν φερει στα Ηνωμενα Εθνη, ο Αβερωφ επετυχε ν' 
αναγνωρισθη από τη Πολιτικη Επιτροπη της Γενικης Συνελευσεως το δικαιωμα αυτοδιαθεσεως 
στους Κυπριους και να καταδικασθη από τη συντριπτικη πλειοψηφια των αντιπροσωπων η ιδεα της 
διχοτομησεως. Υπαρχει βεβαια το θεμα αν ήταν σωστο και σκοπιμο να προσφευγουμε καθε χρονο 
στα Ηνωμενα Εθνη, οπου η απαιτουμενη πλειοψηφια των 2/3 απεκλειε τοτε το ενδεχομενο ν' 
αποσπασουμε από την ολομελεια αποφαση που να δικαιωνη περα ως περα τις αποψεις μας. Αλλα, 
οι αλλεπαλληλες προσφυγες μας δεν ωφειλοντο σε ελλαδικη πρωτοβουλια. Τις αξιωναν οι Κυπριοι 
τοσο επιμονα, ωστε αρνηση της κυβερνησεως θα ωδηγουσε σε διασπαση του ελληνοκυπριακου 
μετωπου. Το ειχαν πει: «αν η ελληνικη κυβερνηση δεν δεχθη να υποστηριξη το αιτημα μας στον 
ΟΗΕ, θα καταφυγουμε σε μια από τις φιλικες μας κυβερνησεις του τριτου κοσμου και θα την 
παρακαλεσουμε να εγγραφη αυτη το Κυπριακο στην ημερησια διαταξη της Συνελευσεως». 

ΑΑΓΓΓΓΛΛΟΟ--ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  

Το βραδυ της 3ης Ιουλιου 1957, γευματισαμε στο Πικερμι με τον Πρεσβυ της Αγγλιας. Ειχαμε 
φθασει στο σημειο που ο Αγγλος Πρεσβυς, όπως αλλωστε και ο Τουρκος συναδελφος του, ειχαν 
εντελως απομονωθη όχι μονο από το Υπουργειο Εξωτερικων, αλλα και κοινωνικα. Οι Αθηναιοι ειχαν 
παυσει σχεδον να τους καλουν και ελαχιστοι δεχονταν τις προσκλησεις τους. Αλλα στα γυρω 
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τραπεζια εκεινο το βραδυ κανεις δεν προσεξε τους δυο συνομιλητας. 

Με τον Sir Roger Allen με συνεδεε παλαιοτερη γνωριμια. Οταν υπηρετουσα στο Λονδινο, εκεινος 
εχειριζετο στο Foreign Office τα ζητηματα της Μεσης Ανατολης. Ηταν η εποχη των 
διαπραγματευσεων με την Αιγυπτο που κατεληξαν στις συμφωνιες για την ανεξαρτησια του Σουδαν 
και το καθεστως της βρετανικης στρατιωτικης βασεως του Φαγιντ, στη διωρυγα του Σουεζ. Τωρα τον 
ευρισκα Πρεσβυ στας Αθηνας, οπου ειχε εγκατασταθη λιγες εβδομαδες πριν επιστρεψω από τη Νεα 
Υορκη. 

Οταν ανελαβα το Τμημα Κυπριακων Υποθεσεων, ο Allen δεν ειχε καμια επαφη με τους δικους μας. 
Οταν τον ερωτησα, μου ειπε ότι τον Υπουργο τον ειχε δει μονο στην επιδοση των διαπιστευτηριων 
του. Και στο Λονδινο αλλωστε, η Πρεσβεια μας επισης δεν ειχε επαφες με το Foreign Office για το 
Κυπριακο. 

Ωστοσο, τον προηγουμενο Φεβρουαριο τα Ηνωμενα Εθνη ειχαν, όπως ειδαμε, υιοθετησει ομοφωνα 
την Αποφαση 1013 που εξεφραζε την ελπιδα ότι θα επανελαμβανοντο και θα συνεχιζοντο 
διαπραγματευσεις για την εξευρεση μιας δικαιας και δημοκρατικης λυσεως. Εφ' οσον ειμαστε 
αποφασισμενοι να προσφυγουμε παλι το Σεπτεμβριο στον ΟΗΕ, σωστο ήταν να διερευνησουμε 
εμεις τις προθεσεις των Αγγλων, ακριβως γιατι εκεινοι θεωρουσαν συμφερον τους να σιωπουν. Αν 
τα αποτελεσματα της επαφης μας απεδεικνυοντο αρνητικα, θα εβαραινε την αγγλικη κυβερνηση η 
ευθυνη ότι δεν εγιναν ή δεν απεδωσαν οι διαπραγματευσεις. 

Επι πλεον, πρεπει να σημειωθη ότι στις 20 Μαρτιου 1957, η ελληνικη κυβερνηση ειχε απορριψει 
προσφορα του τοτε Γενικου Γραμματεως του ΝΑΤΟ, Λορδου Ismay, να μεσολαβηση στο Κυπριακο, 
ενω οι Αγγλοι ειχαν στο ενεργητικο τους τη κατευναστικη χειρονομια ότι στις 28 Μαρτιου ειχαν 
απελευθερωσει τον Αρχιεπισκοπο Μακαριο από τις Σευχελλες και στις 4 Απριλιου τον Μητροπολιτη 
Κιτιου και το Γενικο Γραμματεα της Ε-θναρχιας κ. Ν. Κρανιδιωτη. Δεν επρεπε λοιπον να φθασουμε 
στη 12η Γενικη Συνελευση του ΟΗΕ με μονο αυτες τις εντυπωσεις. 

 

Εκεινο το βραδυ στο Πικερμι, η συζητηση δεν αργησε να στραφη στο Κυπριακο. Ευρηκα τον Allen 
απαισιοδοξο: «Παντου συναντουμε αδιαλλαξια» μου ειπε «ο καθενας διατηρει τις θεσεις του και 
δεν βλεπω τι μπορει πλεον να προτεινη η κυβερνηση μου». 

Του απηντησα ότι η κυβερνηση του εξακολουθει να διατηρει την ευθυνη της ρυθμισεως του 
Κυπριακου. Αν επιμενη να προτεινη λυσεις αντιθετες προς τα φυσικα και νομικα δικαιωματα της 
μεγαλης πλειοψηφιας του κυπριακου λαου, είναι επομενο ότι δεν θα εχη αποτελεσματα. Τουτο δεν 
σημαινει πως οι δικοι μας αρνουνται να συζητησουν καθε λογικη προταση. Αλλα δεν είναι δυνατον 
να περιμενουν οι Αγγλοι ότι οι Κυπριοι ή η ελληνικη κυβερνηση θα δεχθουν λυσεις που μονο σκοπο 
θα εχουν να ικανοποιησουν το γοητρο ή υπερβολικες αξιωσεις της Τουρκιας. Δεν ήταν λοιπον ορθη 
η εκτιμηση του ότι οι δικοι μας ήταν αδιαλλακτοι. Η κυβερνηση του ηξερε με ποση προθυμια και η 
προκατοχος κυβερνηση και η σημερινη εδεχοντο να κατοχυρωσουν τα στρατηγικα συμφεροντα της 
Αγγλιας, αν εκεινη ανεγνωριζε το δικαιωμα των Κυπριων ν' αποφασισουν ελευθερα για το μελλον 
τους. Εσφαλμενη ήταν και η εντυπωση του πως ο Αρχιεπισκοπος διαπνεεται από φανατισμο και 
αδιαλλαξια. Ας θελησουν οι Αγγλοι να διαπραγματευθουν παλι μαζι του και θ' αντιληφθουν το 
αντιθετο. 

Ο Sir Roger με διεκοψε στο σημειο αυτο λεγοντας ότι ισως να εχω δικιο, αλλα η κυβερνηση του 
γνωριζει μοναχα τους ορους που ο Μακαριος εθεσε, μολις απελευθερωθη, για την επαναληψη των 
συνομιλιων: 



Digitized by 10uk1s 

α) επιστροφη του στη Κυπρο 

β) αρση των εκτακτων μετρων 

γ) διμερεις διαπραγματευσεις, δηλαδη αποκλεισμο της τουρκικης μειονοτητος 

δ) εκ των προτερων παραδοχη από τους Αγγλους ότι σκοπος των διαπραγματευσεων θα ήταν η 
αυτοδιαθεση. 

-«Ειναι φανερο» προσεθεσε ο Αγγλος Πρεσβυς «ότι η αγγλικη κυβερνηση, οπως και οποιαδηποτε 
αλλη κυβερνηση, δεν είναι δυνατον να δεχθη τη τελεσιγραφικη μορφη των αιτηματων αυτων, εστω 
και αν είναι διατεθειμενη να ικανοποιηση ωρισμενα κατα τη προοδο των διαπραγματευσεων. Αυτη 
είναι η αιτια του αδιεξοδου και ο λογος για τον οποιο επικρατει στο Λονδινο αισθημα κοπωσεως 
που μπορει να οδηγηση στη δυναμικη λυση της διχοτομησεως και στην αποχωρηση των Αγγλων 
από την Κυπρο». 

-«Δεν πιστευω» απηντησα «ότι η Αγγλια θα διαλεξη τη χειροτερη των λυσεων, εκεινη που θα πληξη 
ανεπανορθωτα την ελληνο-αγγλικη φιλια και συγχρονως τις ελληνο-τουρκικες σχεσεις. Γιατι, αν η 
ελληνικη κοινη γνωμη καταλαβαινει επι τελους ωρισμενα στρατηγικα σας συμφεροντα στη Κυπρο, 
δεν θα κατανοηση ποτε πως υστερα από ογδοντα χρονια κατοχης του νησιου και ενω ως χθες η 
Αγγλια θεωρουσε την Κυπρο τοσο απαραιτητη ωστε να εχουμε τα «never, never» του κ. Hopkinson, 
αιφνιδιως αποφασιζει ότι πρεπει ν' απαλλαγη τοσο επειγοντως, ωστε να διαλεξη τη πιο απαραδεκτη 
λυση. Οι Ελληνες θα πεισθουν ότι σκοπιμως διαλεξατε τη λυση της διχοτομησεως, που θα 
δημιουργηση μονιμη εστια διαμαχης με τους Τουρκους». 

Απο το σημειο αυτο η συζητηση αλλαξε τονο. Ο Allen με βολιδοσκοπησε για το ενδεχομενο να 
προσφερη η κυβερνηση του Συνταγμα «σταδιακο», συνοδευομενο από τη δηλωση ότι είναι 
αποφασισμενη να παραιτηθη της κυριαρχιας της όταν το επιτρεψουν οι περιστασεις. Απηντησα ότι 
για να συζητησουν οι Κυπριοι οποιαδηποτε μεταβατικη λυση, πρεπει — υστερα απ' οσα διαφοροι 
Υπουργοι στο Λονδινο ειχαν υπαινιχθη περι διχοτομησεως — να συνοδευεται με την αναγνωριση 
του δικαιωματος αυτοδιαθεσεως. Ο Allen δεν αμφισβητησε τη διαπιστωση αυτη, ειπε όμως ότι οι 
Τουρκοι ουδεποτε θα εδεχοντο τετοια αγγλικη δηλωση. Και τοτε θα δημιουργηθουν ανωμαλιες στη 
Κυπρο ενω οι Αγγλοι θα είναι ακομα υπευθυνοι για τη διοικηση της. Υπενθυμισα το προηγουμενο 
της Λιβυης οπου η ευθυνη της μεταβατικης περιοδου ανετεθη στα Ηνωμενα Εθνη. 

Στη προοδο της συζητησεως ανεφερθην και στο ρολο του ιδιου στις διαπραγματευσεις που ειχαν 
οδηγησει στην εκκενωση της Αιγυπτου από τις βρετανικες δυναμεις, οποτε με τοση ευρυτητα 
αντιληψεων ειχε χειρισθη το ζητημα. Αυτο κολακεψε τον Allen, παρετηρησε όμως ότι στο Κυπριακο 
υπαρχει η δυσκολια του τριτου παραγοντος, της Τουρκιας. 

—«Παντως» συνεχισε «ειμαι προθυμος ν' ανταλλαξω μαζι σας σκεψεις, αναζητωντας σημεια στα 
οποια θα συνεπιπταν τυχον οι αποψεις μας». 

Η όλη συνομιλια δεν ήταν εντελως αρνητικη. Εδειχνε όμως ότι ειχαμε φθασει σ' ενα σταυροδρομι 
οπου η προβολη ιστορικων και νομικων επιχειρηματων δεν εξυπηρετουσε πια κανενα πρακτικο 
σκοπο. Το προβλημα ήταν τωρα να διερευνηθουν νεες ιδεες για μια εστω προσωρινη λυση, που να 
μη υποθηκευη το πολιτικο μελλον της Κυπρου. Απεμενε να δουμε ποιες κατευθυνσεις θα επαιρνε ο 
Sir Roger Allen από το Foreign Office όταν θα ανεφερε τη συνομιλια μας. 

Ο κ. Αβερωφ όταν επληροφορηθη τη προθυμια του Αγγλου Πρεσβυ να συνεχιση την επαφη, ζητησε 
και ειδε ο ιδιος τον Allen στο σπιτι του, στην Κηφισια. Επηκολουθησαν διαφορες συναντησεις των 
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δυο, χωρις θετικα αποτελεσματα. Το Λονδινο ήταν αμετακινητο. Ειχε τοσο ενθαρρυνει στο 
παρελθον τις αξιωσεις της Αγκυρας που τωρα ήταν ανικανο να υπαναχωρηση. Οι οδηγιες που 
εσταλησαν στον Sir Roger ήταν να προτεινη μια νεα Διασκεψη Αγγλιας - Ελλαδος - Τουρκιας. 
Επαναληψη δηλαδη της σκηνοθεσιας του 1955. Η προταση φυσικα απερριφθη, ενοσω δεν 
προηγειτο της Διασκεψεως μια σαφης διευκρινιση των σκοπων της. 

Τοτε ήταν που μου ειπε ο Cyril Falls, στη συνομιλια μας που αναφερα στο κεφαλαιο για τη Τριμερη 
του 1955: «Προς Θεου, μη δεχθητε νεα Τριμερη. Δεν ξερετε τι σας περιμενει». 

 

Τον Οκτωβριο του 1957, ηλθαν δυο ενθαρρυντικα για την ελληνικη κοινη γνωμη μηνυματα από το 
Λονδινο. Το ενα ήταν η αντικατασταση του στραταρχου Harding από τον Sir Hugh Foot. Το αλλο 
ήταν μια αποφαση του Εργατικου Κομματος στο ετησιο συνεδριο του στο Μπραιτον, που ετασσετο 
υπερ της αυτοδιαθεσεως των Κυπριων. 

Ηταν τοση η διψα στη Κυπρο και στην Ελλαδα για καποια ευνοικωτερη τροπη των πραγματων, ωστε 
αμεσως να δημιουργηθη αισθημα αισιοδοξιας. Ο Sir Hugh Foot ειχε δικαιως τη φημη φιλελευθερου 
ανθρωπου και ο αγγλικος Τυπος ειδε στο διορισμο του ως Διοικητου της Κυπρου το ενδεχομενο 
«εποικοδομητικων εξελιξεων». Απο την αλλη μερια οι Κυπριοι ακουσαν με ανακουφιση την 
απομακρυνση του Harding. Ηλπισε λοιπον ο πολυς κοσμος ότι κατι αλλαζει στη σταση της αγγλικης 
κυβερνησεως και παντως, όταν θα ηρχοντο οι Εργατικοι στα πραγματα, θα εφηρμοζαν την αποφαση 
του συνεδριου τους στο Μπραιτον. 

Στο Υπουργειο, οσοι ειχαμε πειρα των αγγλικων πραγματων, γνωριζαμε ότι οι αποφασεις των 
ετησιων συνεδριων των αγγλικων κομματων προοριζονται κυριως για εσωτερικη καταναλωση. Οτι η 
συγκεκριμενη για τη Κυπρο απευθυνετο προπαντων στους οικειους των χιλιαδων στρατιωτων που 
ριψοκινδυνευαν στη Κυπρο και ότι αν ερχονταν οι Εργατικοι στην εξουσια — πραγμα καθολου 
βεβαιο — θα φροντιζαν πρωτα τα βρετανικα συμφεροντα και υστερα τα δικαια των Κυπριων. 

Απο διαφορες πηγες, μας περιηρχετο η πληροφορια ότι οι Αγγλοι διπλωματες στας Αθηνας ετονιζαν 
στις ιδιαιτερες συνομιλιες τους ότι μετα την αποφαση του Μπραιτον, ειχαν μειωθη πολυ οι 
δυνατοτητες συνεννοησεως, γιατι η ελληνικη κυβερνηση ειχε δηθεν παψει να ενδιαφερεται για 
οποιαδηποτε λυση, προτιμωντας να περιμενη την ανοδο των Εργατικων. Ωστοσο εγνωριζαν, από 
συνομιλια του Sir Roger Allen με τον κ. Ευαγγελο Αβερωφ, ότι αυτο που διεδιδαν δεν ήταν ακριβες. 
Ο Υπουργος ειχε πει στον Αγγλο Πρεσβυ, ευθυς μετα τη δημοσιευση της αποφασεως των 
Εργατικων, ότι θα εξακολουθουσε ν' αναζητη τροπο επιλυσεως του Κυπριακου. Ειχε μονο προσθεσει 
ότι ο χρονικος παραγων αποκτουσε τωρα ακομα μεγαλυτερη σημασια. Γιατι οσο πλησιαζαμε στις 
αγγλικες εκλογες, τοσο πιο λεπτη γινοταν από διαπραγματευτικης αποψεως η θεση της ελληνικης 
κυβερνησεως. Αν λοιπον η αγγλικη κυβερνηση ειχε τυχον νεες προτασεις, επρεπε να σπευση να μας 
τις ανακοινωση. 

Οι Αγγλοι όμως ζητουσαν προσχηματα για να οργανωσουν την αμυνα τους στα Ηνωμενα Εθνη και 
ριχναν στην ελληνικη κυβερνηση την ευθυνη για το νεκρο σημειο οπου ειχε περιελθη η κατασταση 
μετα το ναυαγιο της μοναδικης τους προτασεως για μια νεα Τριμερη. 

Οταν υπενθυμισα τη συνομιλια Allen - Αβερωφ στον πολιτικο Γραμματεα της βρετανικης Πρεσβειας, 
ο John Powell -Jones επεμεινε ότι στη Πρεσβεια του διεβλεπαν καποια απροθυμια της πλευρας μας 
να συνεχισουμε τη προσπαθεια αναζητησεως λυσεως. 

—«Μηπως δεν απερριψατε» ειπε «τη προταση μας να συγκαλεσουμε νεα Διασκεψη;» 
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Απηντησα ότι Διασκεψη χωρις προκαθορισμενους στοχους οχι μονο δεν ειχε νοημα, αλλα και 
κινδυνους παρουσιαζε νεας και ευρυτερης αναφλεξεως στην Κυπρο. Ανεφερα τις προσφατες 
δηλωσεις των Bayar και Menderes υπερ της διχοτομησεως σαν αποδειξη της βεβαιας αποτυχιας της 
Διασκεψεως. «Γιατι η κυβερνηση σας δεν δεχεται να διευκρινισθουν πριν από τη Διασκεψη οι 
βασεις της επιδιωκομενης λυσεως; Στη περιπτωση της Τεργεστης το εδαφος ειχε εντελως 
εκκαθαρισθη πριν οι ενδιαφερομενοι ελθουν επισημως σε επαφη και επισημοποιησουν τη 
συμφωνια». 

Ο Powell-Jones μου αντεταξε διαφορα επιχειρηματα. Μεταξυ αλλων ότι σε μια Διασκεψη «τριτοι» 
θα μπορουσαν να επηρεασουν καπως τους Τουρκους. Υπαινισσετο τους Αμερικανους. 

Η Washington ειχε πραγματι εκφρασει τοτε την επιθυμια να μετασχη της Διασκεψεως για το 
Κυπριακο, αν επραγματοποιειτο. Την ανησυχουσε η ενταση της κρισεως μεταξυ των τριων 
συμμαχων της και επιστευε ότι με την επιρροη που ασκουσε στας Αθηνας και στην Αγκυρα, η 
παρουσια της θα ήταν χρησιμη. Στο Υπουργειο των Εξωτερικων γνωριζαμε, ωστοσο, θετικα ποια 
ήταν στο Κυπριακο η βασικη τοποθετηση του τοτε Υπουργου των Εξωτερικων των ΗΠΑ, Foster 
Dulles: Βεβαιως προτιμουσε να διατηρηση τη φιλια και των τριων ενδιαφερομενων κυβερνησεων. 
Αν ειχε όμως να διαλεξη, θα ερριχνε το βαρος του υπερ της Αγγλιας και της Τουρκιας. Απο την 
Αγγλια αλλωστε ειχε αποσπασει και ωρισμενα ανταλλαγματα εναντι της στασεως του στο Κυπριακο. 

Γνωριζαμε λοιπον τοσο ο Powell-Jones οσο κι εγω προς ποια κατευθυνση θα εστρεφετο η 
αμερικανικη πιεση σε ενδεχομενη Διασκεψη. Αντεστρεψα λοιπον το επιχειρημα του: 

—«Αν» ειπα «σαν τριτους υπονοητε τους Αμερικανους, πιστευω ότι ο υπολογισμος σας είναι 
εσφαλμενος. Εσεις ενθαρρυνατε τους Τουρκους να υιοθετησουν τοσο σκληρη γραμμη, σ' εσας 
ανηκει ο δυσαρεστος ρολος να τους προσγειωσετε». 

Ετσι με ακαρπες συζητησεις περασε το μεγαλυτερο μερος του 1957. Ηταν αναποφευκτο το 
Κυπριακο ζητημα να μεταφερθη και παλι στα Ηνωμενα Εθνη, οπου η μαχη προοιωνιζετο 
σκληρωτερη παρα ποτε. 

ΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙΙΑΑΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΣΣ  

Οταν οι νικηται του δευτερου παγκοσμιου πολεμου συνεταξαν το Καταστατικο Χαρτη που θα διειπε 
τον μεταπολεμικο κοσμο, εταξαν σαν μια από τις βασικες αρχες του και το δικαιωμα των 
υποδουλων λαων σε αυτοδιαθεση. Και ιδρυσαν τον Οργανισμο των Ηνωμενων Εθνων για να 
εποπτευη την εφαρμογη των θεμελιωδων εκεινων αρχων. Σαν περασαν όμως οι πρωτοι 
ενθουσιασμοι, με ποση δυσφορια εβλεπαν οι Μεγαλοι προπαντων, να εγκαλουνται οι ιδιοι η οι 
φιλοι τους, στον ΟΗΕ για να εφαρμοσουν τα οσα ειχαν αποφασισθη και πανηγυρικα υπογραφη στις 
26 Ιουνιου του 1945, στον Αγιο Φραγκισκο. 

Η ελληνικη αντιπροσωπεια που ξεκινησε στα τελη του 1957, με επι κεφαλης τον Υπουργο των 
Εξωτερικων, για τα Ηνωμενα Εθνη εγνωριζε από πειρα του παρελθοντος τι εμελλε παλι ν' 
αντιμετωπιση. Αλλα τουτη η νεα προσφυγη μας ήταν μοιραιο επακολουθο της αποφασεως που ειχε 
ψηφισει η Γενικη Συνελευση τον προηγουμενο Φεβρουαριο. Ειχε τοτε συστησει ο ΟΗΕ 
διαπραγματευσεις για μια δικαια και δημοκρατικη λυση, συμφωνη με τις αρχες του Χαρτου. Αλλα 
τετοιου περιεχομενου προτασεις ουτε προσεφερε ουτε εδεχθη η αγγλικη κυβερνηση στο διαστημα 
που ειχε μεσολαβησει. Επρεπε λοιπον να γινη η προσπαθεια να προσδιορισουν τα Ηνωμενα Εθνη 
σαφεστερα το περιεχομενο των διαπραγματευσεων και συγκεκριμενα το δικαιωμα αυτοδιαθεσεως 
του κυπριακου λαου. Αλλος τροπος να βγουμε από το αδιεξοδο δεν φαινοταν να υπαρχη. 
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Το διεθνες κλιμα ήταν καπως καλυτερο εκεινο το χρονο. Η εργασια διαφωτισεως, ιδιως των 
κυβερνησεων του τριτου κοσμου, ειχε γινει με συστημα και εφαινετο ν' αποδιδη. Η απελευθερωση 
του Αρχιεπισκοπου Μακαριου από τις Σευχελλες δεν ειχε σβησει την αναμνηση του αψυχολογητου 
μετρου της εξοριας του. Και πανω απ' ολα, ειχε γινει πια συνειδηση ότι περα από την ιδια την 
Κυπρο, η εκρηκτικη κατασταση στην ανατολικη Μεσογειο εγκυμονουσε κινδυνους και επρεπε 
καπως ν' αντιμετωπισθη. 

 

Η υλοποιηση των θετικων αυτων στοιχειων σε κειμενο ευμενους για τις αποψεις μας αποφασεως 
της Γενικης Συνελευσεως απασχολουσε τον Υπουργο των Εξωτερικων ηδη από το Σεπτεμβριο, όταν 
ειχε αυτοπροσωπως επιδιωξει και επιτυχει την εγγραφη του ζητηματος στην ημερησια διαταξη της 
12ης συνοδου. Ειχε εκτοτε αναπτυξει καθε προσωπικη δραστηριοτητα και κινητοποιησει το 
διπλωματικο μας μηχανισμο για να εξασφαλιση το μεγαλυτερο αριθμο ψηφων υπερ του σχεδιου 
αποφασεως που προτιθετο να καταθεση. Αναμεσα σε αλλες ενεργειες του, ειχε δωσει, διαρκουσης 
της Γενικης Συνελευσεως, οδηγιες στην αντιπροσωπεια μας ν' ανταλλαξη ψηφους, υποστηριζοντας 
αλλους φιλους σε δικου τους ενδιαφεροντος ζητηματα. Τον απασχολουσε όμως και μια αλλη 
πλευρα: το ενδεχομενο να καταγγειλουν οι Αγγλοι κατα τη συζητηση του Κυπριακου, την ενεργο 
υποστηριξη της ΕΟΚΑ από την ελληνικη κυβερνηση. Ειχε λοιπον ο Αβερωφ μαζι του δυο φακελους 
που αποτελουσαν τα μυστικα του οπλα. 

Ο πρωτος αφορουσε το λεγομενο «σκανδαλο των τηλεφωνων». Το ιστορικο της υποθεσεως αυτης 
εχει εκτοτε γραφη στον Τυπο. Αφορουσε τη παρακολουθηση επισημων τηλεφωνων και ιδιαιτερα 
εκεινου του πρωθυπουργου Καραμανλη, από ωρισμενα μελη των βρετανικων υπηρεσιων. Ο κ. 
Αβερωφ ειχε χειρισθη το θεμα με συνωμοτικη δεξιοτεχνια και ειχε τωρα στο φακελο του αδιασειστα 
στοιχεια. 

Ο δευτερος φακελος αφορουσε τα βασανιστηρια που ειχαν υποστη Κυπριοι αγωνισται. 

Δεν ειχε τη προθεση ο Υπουργος των Εξωτερικων ν' ανοιξη τους δυο αυτους φακελους και να 
επεκτεινη τη συζητηση πανω στο περιεχομενο τους. Κλειστους, τους μετεβαλε σε οπλο 
αντεπιθεσεως, αφου η υπαρξη τους ήταν γνωστη στην αγγλικη αντιπροσωπεια. Σκοπος του ήταν να 
ματαιωση καθε συζητηση για τον τροπο που ανεφοδιαζετο η ΕΟΚΑ, ωστε να συγκεντρωθη το 
ενδιαφερον πανω στο πολιτικο θεμα, χωρις αντιπερισπασμους. Και το επετυχε, με ωρισμενους μονο 
υπαινιγμους πανω στα λεπτα αυτα θεματα. 

Ας σημειωθη ότι ειδικα στο θεμα των βασανιστηριων, ο Αβερωφ υφιστατο ζωηρη πιεση από τη 
πλευρα των Κυπριων, που ησαν αλλωστε τα θυματα. Επιθυμουσαν εκεινοι την αποκαλυψη ενωπιον 
των Ηνωμενων Εθνων των οσων επι διοικησεως Harding ειχαν υποστη. Ωστοσο, από το Σεπτεμβριο 
κι ολας, στο σταδιο της συζητησεως για την εγγραφη του Κυπριακου, φιλοι ξενοι αντιπροσωποι, 
οπως ο Αιγυπτιος Ομαρ Λούτφι και αλλοι, μας ειχον προειδοποιησει ότι αυτο θα απεθαρρυνε 
αρκετες αντιπροσωπειες διατεθειμενες να μας υποστηριξουν στην ουσια της προσφυγης μας. 
Ανακινηση του θεματος των βασανιστηριων θα εδηλητηριαζε την ατμοσφαιρα σε τετοιο βαθμο, 
ωστε να μουδιαση πολλους φιλους μας και να χασουμε πολυτιμους ψηφους. 

 

Η συζητηση στη Πολιτικη Επιτροπη της Γενικης Συνελευσεως, που αρχισε στις 9 Δεκεμβριου 1957, 
πηρε σχεδον αμεσως οξυ τονο από τη προκλητικοτητα των επιχειρηματων του Τουρκου 
Αντιπροσωπου. Ο Σελιμ Σαρπέρ, Μονιμος Αντιπροσωπος της Τουρκιας στα Ηνωμενα Εθνη, ήταν 
ικανωτατος διπλωματης, μαχητικος, αριστα παρασκευασμενος και με ετοιμοτητα στις απαντησεις 
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και τους ελιγμους του. Ηταν ο πιο επικινδυνος αντιπαλος του Αβερωφ. Συντομα η συζητηση 
μετεβληθη σε μαχη μεταξυ των δυο αυτων πρωταγωνιστων. Οταν τον επομενο χρονο, στη 13η 
Γενικη Συνελευση, παρεστη ο ιδιος ο Φατιν Ζορλου για να υπερασπιση τις τουρκικες αποψεις, ο κ. 
Αβερωφ μετα το τελος της συζητησεως ειπε στον Σαρπέρ: 

—«Θα σας πω κατι που δεν θα επαναλαβετε στον Υπουργο σας». 

—«Τοτε μη μου το πητε» απηντησε ο Σαρπερ «γιατι συνδεομαι τοσο με τον Υπουργο μου, ωστε δεν 
είναι δυνατο να του το αποκρυψω». 

—«Αυτο που θα σας πω, δεν θα μπορεσετε να το επαναλαβετε» συνεχισε ο Αβερωφ, «υπηρξατε 
περισυ πολυ καλυτερος από τον Υπουργο σας». 

Ο βρετανος αντιπροσωπος, Allan Noble, Υφυπουργος των Εξωτερικων, επεδιωξε με τη πρωτη του 
παρεμβαση ν' αποδειξη ότι η κυβερνηση του ειχε εκπληρωσει κατα γραμμα την επιταγη της 
Αποφασεως 1013 του Φεβρουαριου 1957. Με τη χαλαρωση των εκτακτων μετρων, την αποδοχη της 
μεσολαβησεως του Γενικου Γραμματεως του ΝΑΤΟ που ειχε απορριψει η Ελλας και με τη προταση 
της για νεα τριμερη ή πενταμερη Διασκεψη. Επειτα διετυπωσε την αποψη ότι το δικαιωμα 
αυτοδιαθεσεως επρεπε να δοθη και στις δυο «κοινοτητες» της Κυπρου, χωριστα δηλαδη στους 
Τουρκους από τους Ελληνας. Η αγγλικη κυβερνηση, ειπε, είναι προθυμη να συζητηση τη λυση του 
Κυπριακου, αλλα η λυση αυτη πρεπει να ικανοποιη τις τρεις κυβερνησεις και τους «λαους» της 
Κυπρου. 

Ο Σαρπέρ, ποτε οξυς ποτε συμβιβαστικος, επεδιωξε κυριως ν' αναγνωρισθη διεθνως στη Τουρκια το 
δικαιωμα να μετασχη ισοτιμα στη ρυθμιση του Κυπριακου. Επεμεινε πολυ στη θεωρια περι 
υπαρξεως δυο «λαων» στη Κυπρο και προσεθεσε ότι αν δοθη στους «ελληνοφωνους» το δικαιωμα 
ν' αποφασισουν για το μελλον τους, το ιδιο δικαιωμα πρεπει ν' αναγνωρισθη και στους Τουρκους, 
αλλα χωριστα. 

Οι αποψεις αυτες υπεστηριχθησαν από ωρισμενες αποικιακες δυτικες Δυναμεις και ενα - δυο 
μουσουλμανικα κρατη. Πολλοι περισσοτεροι ήταν οι αντιπροσωποι που εταχθησαν με τις αποψεις 
της Ελλαδος. Ιδιως οι Λατινο-αμερικανοι με την αρτία νομικη τους καταρτιση, υπεστηριζαν και 
εθεμελιωσαν όχι μονο το δικαιωμα αυτοδιαθεσεως των Κυπριων, αλλα και την υπεροχη του 
κανονος της πλειοψηφιας σαν βαρυνοντος παραγοντος στο πολιτικο μελλον της Κυπρου. 

Τα αγγλο-τουρκικα επιχειρηματα αντεκρουσε ενα προς ενα ο Αβερωφ. Οι παρεμβασεις του ήταν 
συνεχεις και επικαιρες. Η επιχειρηματολογια του καλοδεμενη, πειστικη και η ρητορια του εφθασε 
σε ωρισμενες στιγμες σε συναισθηματικους τονους, οπως στη τελευταια του αγορευση, όταν ειχε 
κλεισει ο καταλογος των ομιλητων και βαδιζαμε προς τη ψηφοφορια. 

Η στιγμη εκεινη ήταν αληθινα δραματικη. Πολλοι αντιπροσωποι ειχαν σηκωθη και πλησιασει τον 
Αβερωφ για να τον συγχαρουν. Σε λιγα λεπτα ο Προεδρος θα καλουσε τους αντιπροσωπους να 
ψηφισουν πανω στο σχεδιο αποφασεως που ειχε καταθεσει η αντιπροσωπεια μας και που εξεφραζε 
«τη ζωηρη ελπιδα της Γενικης Συνελευσεως ότι περαιτερω διαπραγματευσεις θα διεξαχθουν με 
πνευμα συνεργασιας, ωστε το δικαιωμα της αυτοδιαθεσεως να εφαρμοσθη στη περιπτωση του 
λαου της Κυπρου». Ηταν φανερο τωρα ότι η πλειοψηφια ήταν με το μερος μας. 

Τοτε, μεσα σ' εκεινη την ατμοσφαιρα, όταν Αγγλοι και Τουρκοι ειχαν μουδιασει εμπρος στο θεαμα 
μιας αιθουσης ψυχικα συνεπαρμενης, ζητησε το λογο ο αμερικανος αντιπροσωπος Henry Cabot 
Lodge. 
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—«Ειχαμε βαρια ημερα σημερα Κυριε Προεδρε» ειπε, «η ωρα είναι περασμενη. Αυριο θα παρουμε 
καλυτερες αποφασεις. Ζητω τη διακοπη της συνεδριασεως μεχρις αυριο το πρωι». 

Η αιθουσα παγωσε. Η αμερικανικη αντιπροσωπεια εριχνε το βαρος της υπερ των αγγλο-τουρκων και 
— ήταν φανερο — ζητουσε τη διακοπη της συνεδριασεως για να κινηθη τη νυκτα και να επηρεαση 
τις ψηφους. Αγανακτηση προκαλεσε στους περισσοτερους η ευτελεια του μεσου. «Υπαρχουν 
στιγμες που ντρεπεται κανεις για τη χωρα του και αυτη είναι μια τετοια στιγμη» μου ειπε 
διακεκριμενος αμερικανος φιλος που παρακολουθουσε τη συνεδριαση. Ο Αβερωφ ορθά, μολονοτι 
διετυπωσε τις αντιρρησεις του, δεν εθεσε ο ιδιος θεμα ψηφοφοριας πανω στη προταση του Lodge. 
Δεν επρεπε να κριθη το ζητημα μας επανω σε μια αναμετρηση διαδικαστικης φυσεως. 

 

Την επαυριο, 12 Δεκεμβριου, παρα τις νυκτερινες εξορμησεις της αμερικανικης αντιπροσωπειας, το 
ελληνικο σχεδιο αποφασεως ενεκριθη από τη Πολιτικη Επιτροπη. 

Εδεησε όμως να κινητοποιηση ο κ. Αβερωφ καθε δυνατο μεσο για να εξουδετερωση τον 
αντιπερισπασμο των αντιπαλων, που εξεδηλωθη με τη καταθεση τροπολογιων του ελληνικου 
σχεδιου. Οι τροπολογιες αυτες υπεβληθησαν από τις αντιπροσωπειες της Δανιας, του Καναδα, της 
Νορβηγιας και της Χιλης και απεβλεπαν κυριως στη διαγραφη της παραγραφου μας που ανεφερετο 
στο δικαιωμα αυτοδιαθεσεως του κυπριακου λαου. 

Με διαβηματα στην αμερικανικη αντιπροσωπεια αλλα και απ' ευθειας στη Washington, με σαφεις 
υπαινιγμους για τον αντικτυπο που θα ειχε η αμερικανικη σταση στη θεση της Ελλαδος μεσα στην 
ατλαντικη συμμαχια, με την απειλη αποχωρησεως της αντιπροσωπειας μας από τη Πολιτικη 
Επιτροπη, επετυχε τελικα ο Αβερωφ να μεταβαλη την ενεργο υποστηριξη των τροπολογιων των 
τεσσαρων κρατων από τους Αμερικανους, σε αποχη. Και με την επιστρατευση των φιλων μας 
εκερδισε τη ψηφοφορια. 

Το ελληνικο σχεδιο αποφασεως συνεκεντρωσε 33 ψηφους. Μεταξυ αυτων οι ψηφοι των κρατων του 
Αραβικου Συνδεσμου και των μελων του σοβιετικου μπλοκ. Επισης οι ψηφοι οκτω λατινο-
αμερικανικων κρατων, της Ιρλανδιας και της Γιουγκοσλαβιας. 

Απο τα κρατη του ΝΑΤΟ μονον η Ισλανδια εψηφισε υπερ του ελληνικου σχεδιου. Τα υπολοιπα το 
κατεψηφισαν, εκτος από τις Ηνωμενες Πολιτειες που απεσχον. Κατεψηφισαν επισης τα κρατη της 
βρετανικης κοινοπολιτειας και οι «φιλελευθεροι» Σκανδυναυοι. Στο συνολο 20 αρνητικοι ψηφοι. 
Εικοσι πεντε αντιπροσωπειες απεσχον. 

Εκτος από την ηθικη νικη της Ελλαδος επι θεματος αρχης, το αποτελεσμα της ψηφοφοριας 
κατεδειξε και κατι αλλο. Οτι στον αγωνα της εντος των Ηνωμενων Εθνων εναντιον των ελληνικων 
θεσεων και συνεπως του ελληνικου σχεδιου αποφασεως, η Τουρκια δεν διεθετε παρα τη δικη της 
ψηφο και ισως εκεινη του Πακισταν. Οι υπολοιπες αρνητικες ψηφοι ήταν εκεινες που κατωρθωσε 
να συγκεντρωση η αγγλικη αντιπροσωπεια. 

Παντως, ήταν η πρωτη διεθνης αναγνωριση του δικαιωματος της αυτοδιαθεσεως του κυπριακου 
λαου και τα συγχαρητηρια τηλεγραφηματα και τηλεφωνηματα κατεκλυσαν το ξενοδοχειο ΠΛΑΖΑ 
οπου εμενε ο Υπουργος των Εξωτερικων. 

 

Την επαυριο, 13 Δεκεμβριου, ο Ευαγγελος Αβερωφ, προβλεπων ότι ήταν σχεδον αδυνατον να 
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συγκεντρωσουμε στην ολομελεια της Γενικης Συνελευσεως τα 2/3 των ψηφων, εζυγισε με τους 
συνεργατας του αν ήταν σκοπιμο να επιμεινουμε στην Αποφαση που ειχε υιοθετησει η Πολιτικη 
Επιτροπη ή αν επρεπε να αναζητηση αλλες διεξοδους. Εισηγηθη διαφορες λυσεις στον 
Αρχιεπισκοπο Μακαριο, που ειχε ελθει στη Νεα Υορκη, αλλα δεν εγιναν δεκτες. Εβολιδοσκοπησε 
επισης τον Αρχιεπισκοπο σχετικα με μια προταση του αντιπροσωπου της Ινδιας. Ο Krishna Menon 
ειχε συμβουλευσει να δεχθουμε ενα σχεδιο αποφασεως που αυτος ανελαμβανε να παρουσιαση και 
που θα προεβλεπε την εγγυημενη ανεξαρτησια της Κυπρου. Πιστευε πως ενα τετοιο κειμενο ειχε 
πολλες πιθανοτητες να εγκριθη από την Ολομελεια, γιατι θα εξουδετερωνε τον τουρκικο ισχυρισμο 
πως η Ελλας ετρεφε επεκτατικες βλεψεις πανω στη Κυπρο. Ο Μακαριος δεν εδεχθη. 

—«Αυτοδιαθεση» ειπε «και ας χασουμε την Αποφαση». 

—«Θα ξαναρθουμε του χρονου» ελεγαν οι συμβουλοι του. 

Την ιδια εκεινη ημερα, στους διαδρομους των Ηνωμενων Εθνων τα μελη της βρετανικης 
αντιπροσωπειας, από τον αρχηγο της μεχρι τα νεωτερα στελεχη της, επεδιδοντο σε αγρια 
ψηφοθηρια. Επεδιωκαν να εξασφαλισουν ότι η Αποφαση της Πολιτικης Επιτροπης δεν θα 
συνεκεντρωνε τα 2/3 των ψηφων στην ολομελεια της Γενικης Συνελευσεως. Και το επετυχαν. Οταν 
συνηλθε η ολομελεια στις 14 Δεκεμβριου, το αποτελεσμα της ψηφοφοριας εδωσε 31 ψηφους υπερ 
της αυτοδιαθεσεως, 23 εναντιον και 24 αποχες. Ειμαστε οι περισσοτεροι, αλλα οχι αρκετοι. 

Στας Αθηνας η ικανοποιηση από τη συζητηση στα Ηνωμενα Εθνη ήταν εκδηλη. Δεν ενδιαφερθηκε 
τοσο πολυ η κοινη γνωμη ότι η ολομελεια ειχε απορριψει την αποφαση της Πολιτικης Επιτροπης. 
Ηξερε ο κοσμος ποσο ισχυροι ήταν οι αντιπαλοι. Αυτο που ειχε ενθουσιασει ήταν, ότι ο Αβερωφ 
εδωσε μια σκληρη και ωραια μαχη και την κερδισε εστω και μονο στη πρωτη ψηφοφορια. Οι 
Βασιλεις ερμηνευοντες τη γενικη ικανοποιηση προσεκαλεσαν ολα τα μελη της αντιπροσωπειας μας 
σε προγευμα στην κατοικια τους του Τατοΐου. Με καθε τροπο εξεδηλωσαν την ικανοποιηση τους 
προς τον Υπουργο των Εξωτερικων. 

ΟΟ  SSeellwwyynn  LLllooyydd  ΣΣΤΤΑΑΣΣ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑΣΣ  

Ο Ιανουαριος του 1958 περασε χωρις καμια νεα εξελιξη. Αιφνιδιως, στα τελη της πρωτης εβδομαδος 
του Φεβρουαριου, ο Αγγλος Πρεσβυς ανηγγειλε στον κ. Αβερωφ την επιθυμια του Υπουργου του να 
επισκεφθη τας Αθηνας. Διευκρινισε ο Sir Roger Allen ότι το Κυπριακο θα ήταν το αποκλειστικο θεμα 
των συζητησεων, αλλα δεν εδωσε καμια ενδειξη των προθεσεων της κυβερνησεως του. 

Ο Selwyn Lloyd εφθασε στην ελληνικη πρωτευουσα στις 10 Φεβρουαριου. Εκτος από τους 
συμβουλους του, τον συνωδευε και ο Πρεσβυς μας στο Λονδινο, ο Γιωργος Σεφεριαδης. Την 
επαυριο το πρωι εγινε στο Υπουργειο των Εξωτερικων η πρωτη συσκεψη. 

Πολλη αισιοδοξια δεν ειχε επικρατησει στο Υπουργειο όταν ακουσθηκε η αφιξη του βρετανου 
Υπουργου των Εξωτερικων. Ηταν όμως φυσικο να περιμενη κανεις ότι μετα τη τροπη της 
συζητησεως στα Ηνωμενα Εθνη, ο Lloyd δεν θ' απεφασιζε το ταξιδι εκεινο αν δεν ειχε κατι 
συγκεκριμενο να προτεινη, κατι ευνοικωτερο από τα προηγουμενα βρετανικα σχεδια, αφου μαλιστα 
τον συνωδευε ο Sir Hugh Foot για τις «νεες ιδεες» του οποιου ειχαν πολλα γραφη στον αγγλικο 
Τυπο. 

Ο επισκεπτης μας, που πηρε πρωτος το λογο, αρχισε με τη μεταδοση των εντυπωσεων του από τις 
συνομιλιες που ειχε με τους Τουρκους όταν, τον Ιανουαριο, ειχε παει στην Αγκυρα για τη συνοδο 
του Συμφωνου της Βαγδατης. Ανεφερε την εμμονη των Τουρκων στη λυση της διχοτομησεως, τη 
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βαρεια ατμοσφαιρα που ειχε βρει στην Αγκυρα και προσεθεσε: «Now the background is very close 
to war». 

Επειτα παρεκαλεσε τον κυβερνητη Foot να μας δωση μια εικονα της καταστασεως στη Κυπρο. Ο 
Foot περιεγραψε τα πραγματα με τα ιδια σκοτεινα χρωματα, ανεγνωρισε ότι οι Τουρκοκυπριοι ήταν 
τωρα εξωπλισμενοι, ότι επαιρναν οδηγιες από «καπου από τη Τουρκια» και ότι ευχονται να 
ξαναρχιση η ΕΟΚΑ τις επιθεσεις της για να δικαιολογησουν τη δικη τους ενοπλη δραση. 

Οταν ο Foot τελειωσε, ο Selwyn Lloyd χωρις να προχωρηση περισσοτερο, χωρις δηλαδη ν' 
αποκαλυψη το σκοπο της επισκεψεως του, παρεκαλεσε τον κ. Αβερωφ να εκθεση τις δικες του 
αποψεις. 

Ο Αβερωφ περιωρισθη σε μια διευκρινιση: 

—«Υπαρχει» ειπε «η εντυπωση σε ωρισμενους πως η Ελλας εχει κουρασθη από το Κυπριακο. Η 
εντυπωση αυτη είναι λανθασμενη. Ουτε ο λαος, ουτε εμεις στη κυβερνηση κατεχομεθα από τετοιο 
αισθημα. Αντιθετα, πιστευουμε στο δικιο του κυπριακου αγωνος. Γνωριζω τους κινδυνους που 
αναφερατε. Γνωριζω ότι οι Τουρκοι μιλουν απειλητικα για τον ελληνισμο της Κωνσταντινουπολεως, 
για το Πατριαρχειο, για τα νησια του Αιγαιου, για εισβολη στη Κυπρο. Θα αντιδρασουμε αμεσως. 
Επισης θ' αναγκασθουμε ν' αναθεωρησουμε τις συμμαχιες μας. Βεβαια, δεν θα προκαλεσουμε ποτε 
κανενα. Γνωριζετε το συμβιβαστικο πνευμα της Ελλαδος». 

Οι Αγγλοι πηραν πενθιμο υφος. Ο Lloyd ειπε ότι ελληνο-τουρκικος πολεμος θα ήταν «αναθεμα» και 
θα ανετρεπε ολοκληρο το συμμαχικο συστημα στην ανατολικη Μεσογειο. Επειτα αρχισε σιγα - σιγα 
ν' αποκαλυπτη τις σκεψεις του για μια δυνατη λυση: α) ν' αναγνωρισθη η αρχη της αυτοδιαθεσεως, 
με αρκετα σαφεις υποσχεσεις για το χρονο του δημοψηφισματος, β) να ληφθη καθε προνοια ωστε 
με τη λυση που θα εδιδετο να εξασφαλισθουν ειρηνικες συνθηκες στη Κυπρο και καθε ασφαλεια 
στη μειονοτητα, γ) να εξασφαλισθη η ασφαλεια της Τουρκιας με κοινες βασεις των τριων κρατων 
στη Κυπρο. 

Στο σημειο αυτο, ο Selwyn Lloyd εξηγησε ότι για τους Τουρκους, εκτος από το θεμα της μειονοτητος 
υπαρχει σοβαροτερο ακομα προβλημα στρατηγικο. Φοβουνται ενδεχομενη κυκλωση τους και 
θελουν χειροπιαστη (tangible) εγγυηση της ασφαλειας τους. Ηταν φανερο ότι εννοουσε παρουσια 
τουρκικου στρατου στη Κυπρο. Οταν του εζητηθη να διευκρινιση τη μορφη αυτης της παρουσιας, 
ανεφερε τη δυνατοτητα εγκαταστασεως κοινων ή χωριστων βασεων ή ακομα σταθμευσεως 
τουρκικων δυναμεων υπο οποιαδηποτε μορφη. 

Τον ερωτησε επειτα ο Αβερωφ αν η αγγλικη κυβερνηση θεωρει ακομα ισχυουσα τη δηλωση του 
Lennox-Boyd του Δεκεμβριου 1956. Ο Αγγλος Υπουργος Αποικιων ειχε τοτε δηλωσει στη Βουλη των 
Κοινοτητων ότι, αν ποτε εφηρμοζετο η αρχη της αυτοδιαθεσεως, οι Τουρκοκυπριοι θα εκαλούντο ν' 
αποφανθουν χωριστα. Ο Lloyd απηντησε ότι η κυβερνηση του εξακολουθει να δεσμευεται από τη 
δηλωση εκεινη. Προσεθεσε ότι οι Τουρκοι μιλουσαν τωρα για ενα Συνταγμα ομοσπονδιακού 
χαρακτηρος, αλλ' ότι του ήταν αδυνατο ν' αντιληφθη τι ακριβως εννοουσαν. 

Ο Αβερωφ απεφασισε ν' απαντηση αμεσως στα οσα ειχε πει ο Αγγλος συναδελφος του. Εδηλωσε ότι 
υπο τους όρους που ανεφερε ο Lloyd, οι αγγλικες προτασεις δεν μπορουσαν να γινουν δεκτες. Με 
τη σειρα του επροτεινε τρεις λυσεις: Η πρωτη ήταν εκεινη που «ζητουσε» η ελληνικη κυβερνηση. 
Δηλαδη μεταβατικη περιοδος αυτοκυβερνησεως και επειτα αυτοδιαθεση χωρις επιφυλαξεις, με 
καλυψη των βρετανικων στρατηγικων συμφεροντων, των δικαιωματων της μειονοτητος και της 
ασφαλειας της Τουρκιας. Τη δευτερη λυση θα εδεχετο η ελληνικη κυβερνηση «αν της επροτεινετο», 
να γινη δηλαδη η Κύπρος ανεξαρτητο κρατος και μελος της βρετανικης κοινοπολιτειας. Τελος ο 
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Υπουργος εδηλωσε ότι η Ελλας θα εδεχετο οποιαδηποτε λυση θα παρεδεχοντο οι Κυπριοι. 

Ο Selwyn Lloyd δεν φανηκε να ενδιαφερεται για καμία από τις λυσεις αυτες. Ηξερε ότι θα τις 
απερριπτε η Αγκυρα, γι' αυτο και επανελαβε εκεινο που οι Αγγλοι μας ελεγαν όταν εμπαιναν σε 
δυσκολη θεση: «Διαπραγματευθητε απ' ευθειας με τους Τουρκους». 

Ο Αγγλος Υπουργος συναντηθηκε και με τον πρωθυπουργο. Στο Υπουργειο εγιναν ακομα δυο 
συσκεψεις, χωρις να σημειωθη ουσιαστικη προοδος. Διεπιστωθη ωστοσο ότι υπηρχε ένα κλιμα 
καλης θελησεως και ο Lloyd εφυγε με την υποσχεση ότι θα εκανε ότι μπορουσε για να φερει τους 
Τουρκους εγγυτερα προς τις αποψεις μας. 

 

Η ελληνο-βρετανικη συναντηση ειχε κλεισει μ' ενα γευμα που εδωσε ο Sir Roger Allen στη Πρεσβεια 
του. Εκει, στη παλια κατοικια του Ελευθεριου Βενιζελου που τοσο ήταν αφοσιωμενος στην ιδεα της 
ελληνο-αγγλικης φιλιας, η ατμοσφαιρα το βραδυ εκεινο δεν εστερειτο εγκαρδιοτητος. Ειναι 
χαρακτηριστικο των αισθηματων που συνδεουν τους δυο λαους, ότι ακομα και η οξυτατη κυπριακη 
κριση αν ετραυματισε προσωρινα δεν μπορεσε ωστοσο να υποσκαψη μονιμοτερα τους δεσμους 
μας. Ο Hugh Foot, που σαν Κυβερνητης της Κυπρου αντιμετωπισε όλη εκεινη τη κατασταση χωρις να 
αμβλυνθη η συμπαθεια του προς την Ελλαδα, παρατηρει στις Αναμνησεις του, κανοντας συγκριση 
μεταξυ Ελληνων και Τουρκων, ότι «υπαρχει μια φυσικη συγγενεια μεταξυ Ελληνων και Αγγλων πιο 
στενη παρα μεταξυ οποιωνδηποτε αλλων λαων». 

Ηταν περασμενα μεσανυκτα και ο Αβερωφ συνομιλουσε με τον Selwyn Lloyd και τον Foot όταν μου 
ενευσε να πλησιασω. 

—«Θελω» μου ειπε «να δητε αμεσως τον Αρχιεπισκοπο και να τον ερωτησετε αν συμφωνη να 
συναντηθη αυριο το πρωι με τον Sir Hugh Foot. Η συναντηση όμως πρεπει να είναι μυστικη». 

Επηγα στο ξενοδοχειο της Μεγαλης Βρετανιας οπου εμενε ο Μακαριος και συντομως βρεθηκα πισω 
στην αγγλικη Πρεσβεια με την απαντηση ότι ο Αρχιεπισκοπος θα εδεχετο ευχαριστως το Κυβερνητη 
της Κυπρου. 

Ο Sir Hugh με ενα υπασπιστη του εφθασαν ενωρις την επαυριο το πρωι στη «Μεγαλη Βρετανια» 
οπου τους ειχε κρατηθη ενα δωματιο. Τον συνηντησα εκεί και όταν εφθασε η ωρα τον συνωδευσα 
με μυριες προφυλαξεις στο διαμερισμα του Αρχιεπισκοπου. Ανησυχουσε ο Foot για τον αντικτυπο 
που μπορουσε να εχη στην Αγκυρα και προπαντων στη Λευκωσια μεταξυ των Τουρκοκυπριων η 
επαφη του εκεινη και ηθελε να περαση απαρατηρητη η επισκεψη του στο Μακαριο, ιδιως από τους 
δημοσιογραφους. Εμειναν οι δυο τους συνομιλουντες επι αρκετη ωρα και στην εξοδο, καθως ειχαμε 
αποφυγει τον ανελκυστηρα και κατεβαιναμε με τις σκαλες στο κεντρικο χωλ, το βρηκαμε γεματο 
δημοσιογραφους και φωτορεπορτερς. Ο Foot, στο βιβλιο του, αποδιδει στην ελληνικη πλευρα τη 
σχετικη αδιακρισια. Εκεινο που γνωριζω είναι ότι η ειδηση δεν διερρευσε από το ελληνικο 
Υπουργειο των Εξωτερικων. 

 

Στις 18 Φεβρουαριου, στη Βουλη των Κοινοτητων, ο Selwyn Lloyd εδηλωνε ότι από τις συνομιλιες 
του με τους Ελληνας και τους Τουρκους ειχε αποκομισει τη πεποιθηση ότι μπορουσε να ευρεθη μια 
λυση δεκτη από ολους, ότι νεες συνομιλιες ήταν αναγκαιες και ότι σκοπευε να τις αρχιση 
επειγοντως. Περασαν όμως οι ημερες, οι εβδομαδες και δεν ξανακουσαμε εκ μερους του τιποτα το 
θετικο. 
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Ειχα τοτε μια σειρα επαφων με τον Αγγλο Πρεσβυ. Η πρωτη ήταν στις 28 Φεβρουαριου. Η ΕΟΚΑ ειχε 
κηρυξει στις 23 του μηνος τη παθητικη αντισταση και οι πληροφοριες μας εφερναν σαν πολυ πιθανη 
την επαναληψη της μαχητικης της δρασεως. Επεσημανα τον κινδυνο στον Allen. Ανεφερα τις 
προκλητικες εκδηλωσεις των τουρκοκυπριων και κατεληξα ότι ήταν σκοπιμο να μη καθυστερηση ο 
δευτερος γυρος στη προσπαθεια του Selwyn Lloyd. 

Ο Allen απηντησε ότι ο Υπουργος του εργαζεται προς τη κατευθυνση που μας ειχε αναπτυξει στας 
Αθηνας, αλλα τουτο δεν σημαινει ότι εχει επιτυχει τη τουρκικη συγκαταθεση. Χρειαζεται εντατικη 
και επιπονη εργασια πριν πεισθουν οι Τουρκοι να μεταβαλουν αποψεις. «Ισως θα μπορουσαμε να 
τους πουμε ότι η αδιακοπη επαναληψη του συνθηματος της διχοτομησεως δημιουργει αναταραχη 
στη Κυπρο. Υπαρχει όμως και η δικη μας δηλωση του 1956, που μας εμποδιζει να πουμε οτιδηποτε 
που θα μπορουσε να διασκεδαση την εντυπωση που προκαλουν οι τουρκικες δηλωσεις». 

Με ερωτησε επειτα ο Αγγλος Πρεσβυς αν θα ικανοποιουσε τους Κυπριους μια δηλωση του Selwyn 
Lloyd ότι κατα τις προσφατες συνομιλιες του με τους Τουρκους δεν ανανεωθηκε η βρετανικη 
υποσχεση για χωριστη αυτοδιαθεση. Απηντησα ότι αν εννοια μιας τετοιας δηλωσεως θα ήταν ότι 
παραμενει ωστοσο ισχυρη η δηλωση του 1956, τοτε μονο ζημια θα προκαλουσε. Γιατι το ερωτημα 
θα τους ετιθετο και αν δεν ησαν ετοιμοι ν' απαντησουν κατηγορηματικα ότι η δηλωση του 1956 
επαυσε να ισχυη, τοτε η κατασταση θα εξεφευγε από καθε ελεγχο. 

Ηταν φανερο ότι ενω καποιος αερας καλης θελησεως επνεε στο Λονδινο, η αγγλικη κυβερνηση ήταν 
δεσμια των ιδίων της προγενεστερων δηλωσεων. 

 

Στις 5 Μαρτιου 1958, η κυβερνηση Καραμανλη παρητηθη. Και την επομενη ανελαβε Υπουργος 
Εξωτερικων της υπηρεσιακης κυβερνησεως Γεωργακοπούλου, ο κ. Μιχαηλ Πεσμαζογλου. Ο νεος 
Υπουργος εζητησε αμεσως να ενημερωθη επι των τελευταιων εξελιξεων του Κυπριακου, που 
παρεμενε το υπ' αριθμον ενα προβλημα της εξωτερικης μας πολιτικης. Εισηγηθην και συνεφωνησε 
ο κ. Πεσμαζογλου ότι δεν επρεπε η κυβερνητικη μεταβολη να σταθη αφορμη να αναβαλουν οι 
Αγγλοι τη συνεχιση των επαφων που ειχαν αρχισει με την επισκεψη του Selwyn Lloyd. Αφου 
συνεννοηθη με τον πρωθυπουργο, ο κ. Πεσμαζογλου εκαλεσε τον Αγγλο Πρεσβυ και του εδήλωσε 
ότι η κυβερνηση μολονοτι υπηρεσιακη, ήταν εξουσιοδοτημενη, λογω της καταστασεως στη Κυπρο, 
να εξεταση καθε συγκεκριμενη προταση του κ. Lloyd και να προλειανη το εδαφος για τη διαδοχο 
πολιτικη κυβερνηση. Παρομοια δηλωση εξουσιοδοτηθη να κανη στο Λονδινο ο Πρεσβυς μας Γ. 
Σεφεριαδης. 

Προσηλθε επειτα στο Υπουργειο ο Αρχιεπισκοπος Μακαριος. Αφου τον ενημερωσε για το διαβημα 
του στους Αγγλους, ο Υπουργος ειπε στον Αρχιεπισκοπο ότι η υπηρεσιακη κυβερνηση θα 
συνεργασθη μαζι του στενα και ζητησε να μη κανη η Εθναρχια ενεργειες χωρις προηγουμενη 
συνεννοηση με την ελληνικη κυβερνηση. Ο Αρχιεπισκοπος εδωσε προθυμα την υποσχεση, αν και — 
καθως ειπε — δεν προεβλεπε εξελιξεις εντος των προσεχων εβδομαδων. 

Την 1η Απριλιου, ο Αγγλος Υπουργος των Εξωτερικων εκαλεσε τον Πρεσβυ μας και αφου του 
εξεφρασε ανησυχιες ομοιες με εκεινες που ειχε διατυπωσει στας Αθηνας σχετικες με το ενδεχομενο 
«επικινδυνων εξελιξεων», ανεκοινωσε στον Σεφεριαδη τη προθεση του να διατηρηση τα πραγματα 
«επι του παροντος» σε νεκρο σημειο. 

Υπηρχε μια αντιφαση στην ανακοινωση εκεινη του Lloyd: Πώς θα διατηρουσε τα πραγματα σε νεκρο 
σημειο αφου προεβλεπε επικινδυνες εξελιξεις; Παρεκληθη ο Σεφεριαδης να την επισημανη στον 
Αγγλο Υπουργο, με τη προσθηκη ότι η αγγλικη κυβερνηση αποφασιζοντας να μη δωση συνεχεια 
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στην ειρηνευτικη της προσπαθεια, επωμιζετο την ευθυνη των ενδεχομενων επικινδυνων εξελιξεων. 
Ο Selwyn Lloyd εδεχθη τον Σεφεριαδη μολις στις 21 Απριλιου και του εδηλωσε ότι προτιμουσε να 
κατηγορηθη, παρα να υποβαλη νεες ιδεες κατα τη διαρκεια του προεκλογικου αγωνος στην Ελλαδα. 

Οι Αγγλοι ειχαν ολα τα μεσα να πληροφορηθουν ότι η κυβερνηση Γεωργακοπούλου δεν θα επαιρνε 
τη πρωτοβουλια να ζητηση συνεχιση των συνομιλιων, αν δεν ειχε εξασφαλισει τη συγκαταθεση 
διαφορων παραγοντων, που την καθιστουσε εγκυρο συνομιλητη. Αλλού λοιπον επρεπε να 
αναζητηθη η αναβλητικοτης τους και όχι στην προεκλογικη περιοδο που διηρχετο η Ελλας. Συντομα 
πληροφορηθηκαμε τον πραγματικο λογο. 

Στις 5 Μαιου, στη Κοπεγχαγη οπου συνηντηθησαν για τη συνοδο των Υπουργων του ΝΑΤΟ, ο Selwyn 
Lloyd ειπε στον κ. Μιχαηλ Πεσμαζογλου ότι οι απαιτησεις των Τουρκων ήταν τοσο υπερογκες, ωστε 
η λυση παραχωρησεως στη Τουρκια στρατιωτικης βασεως στη Κυπρο, θα ισοδυναμουσε με 
διαμελισμο. Στις 6 Μαιου, το Reuters τηλεγραφουσε, επισης από τη Κοπεγχαγη, ότι ο Τουρκος 
Υπουργος των Εξωτερικων ειχε δηλωσει ότι η εγκατασταση τουρκικης βασεως στη Κυπρο ήταν 
«καλο πραγμα», αλλα δεν θα ανεπληρωνε τη διχοτομηση. Τελος, από την Αγκυρα ο Επιτετραμμενος 
μας μας πληροφορουσε ότι οι Τουρκοι εβλεπαν τη παρουσια τουρκικης φρουρας στη Κυπρο σαν 
εγγυηση σε μεταβατικη περιοδο, αλλα ειχαν νεο διχοτομικο σχεδιο για την οριστικη λυση, τη μονη 
που αντιμετωπιζαν. 

Υστερα από τις πληροφοριες αυτες, ο Πρεσβυς μας στο Λονδινο ελαβε οδηγιες να δηλωση στο 
Foreign Office ότι λυση που θα προεβλεπε τη παραχωρηση βασεως στους Τουρκους ήταν εκ των 
προτερων απαραδεκτη και ότι καθε αποπειρα μονοπλευρης επιβολης της θα ειχε καταστρεπτικα 
αποτελεσματα. Ο Archibald Ross που προΐστατο τοτε της αρμοδιας Διευθυνσεως, απηντησε στο 
Σεφεριαδη ότι οι ιδεες που ειχε αναπτυξει ο Υπουργος του στας Αθηνας, ειχαν τωρα παραμερισθη. 

Πραγματι, στο Λονδινο κατεστρωναν νεες προτασεις. Ο Sir Hugh Foot από τη Λευκωσια και ο Sir 
Roger Allen από τας Αθηνας ήταν τωρα εκεί, διαβουλευομενοι με τους εμπειρογνωμονας του 
Foreign Office. Απολυτη μυστικοτης εκαλυπτε τις προθεσεις των Αγγλων και το μονο που θελησαν 
να μας πουν, ήταν ότι το νεο τους σχεδιο θα ήταν κατευναστικο και θα απεκλειε τοσο την Ενωση 
οσο και τη διχοτομηση. 

ΟΟ  MMaaccmmiillllaann  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑΖΖΕΕΙΙ  

Τον Ιουνιο του 1958, δυο προσωπα που κρατουν κυριο ρολο στην αφηγηση μου ειχαν επιστρεψει 
στις θεσεις τους. Ο κ. Ευαγγελος Αβερωφ στο Υπουργειο των Εξωτερικων, μετα την εκλογικη 
επικρατηση της παραταξεως του και ο Sir Roger Allen από το Λονδινο, στη πρεσβεια του των 
Αθηνων. 

Για το νεο αγγλικο σχεδιο δεν ειχαμε μαθει τιποτα το συγκεκριμενο. Παραδέχονταν οι Αγγλοι ότι 
ήταν ετοιμο ή σχεδον, απεφευγαν όμως να μιλησουν για το περιεχομενο του. Τελος, στις 5 Ιουνιου, 
ο Αγγλος Πρεσβυς ελαβε εντολη ν' ανακοινωση το μυστηριωδες εκεινο κειμενο στον Υπουργο των 
Εξωτερικων. 

Μιλησε ωρα πολλη ο Allen εκεινο το πρωι, προσπαθωντας να μας εξηγηση τα προτερηματα του 
σχεδιου, που εμεινε γνωστο με το ονομα «σχεδιο Macmillan». 

«—Η Κύπρος θ' αποκτουσε τα οφεληματα συνδεσεως της όχι μονο με τη Μ. Βρετανια αλλα και με 
την Ελλαδα και την Τουρκια. 
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»— Θα επροικιζετο με αντιπροσωπευτικη κυβερνηση που θα προηδρευε ο Αγγλος κυβερνητης, αλλα 
οι Βουλες θα ησαν χωριστες και καθε κοινοτης θα ήταν αυτονομη στη διαχειρηση των κοινοτικων 
της υποθεσεων. 

»— Για να ικανοποιηθη η επιθυμια των Κυπριων ν' αναγνωρισθουν οι μεν σαν Ελληνες και οι αλλοι 
ως Τουρκοι, θα ειχαν το δικαιωμα ν' αποκτησουν ελληνικη ή τουρκικη υπηκοοητα διατηρωντας και 
τη βρετανικη. 

»—Τα ζητηματα εξωτερικης πολιτικης, αμυνης και εσωτερικης ασφαλειας θα παρεμεναν στην 
αρμοδιοτητα του κυβερνητη. Αλλα οι κυβερνησεις Ελλαδος και Τουρκιας θα εκαλουντο να 
διορισουν εναν αντιπροσωπο που θα συνειργαζετο με το κυβερνητη για την εφαρμογη της νεας 
πολιτικης». 

Τριπλος λοιπον συνεταιρισμος. Οχι πια ενας αφεντης, αλλα τρεις. Εδω δεν ειχαμε πια το θαψιμο της 
Ενωσεως μοναχα, αλλα και καθε ελπιδος των Κυπριων να ζησουν τουλαχιστον σαν ελευθεροι 
ανθρωποι, μεσα σ' ενα δικο τους, ανεξαρτητο κρατος. 

Καθως ακουγα τον Αγγλο Πρεσβυ ν' αναπτυσση το σχεδιο του Harold Macmillan, ερχοταν στη μνημη 
μου ο στιχος του ποιητη: Και τωρα μη με αρχιζεις ευφυολογιες, τα «Που οι Ελληνες;» και «Που τα 
ελληνικα». 

Ο Αβερωφ με κοπο συγκρατουσε την αγανακτηση του. Απερριψε αμεσως το νεο σχεδιο, χωρις 
περιφρασεις. Τοτε ο Allen σε δυσαρεστο τονο, ρωτησε: 

—«Και τι θα κανετε αν οι Αγγλοι και οι Τουρκοι προχωρησουν στην εφαρμογη του χωρις την 
Ελλαδα;» 

Ο Υπουργος εκπληκτος με κοιταξε. Διαλεξα τις λεξεις που θα ερμηνευαν καλυτερα στον Allen τα 
αισθηματα καθε Ελληνος. 

—«Στη περιπτωση αυτη θα σας ζητησω την αδεια» ειπα απευθυνομενος στον Υπουργο, «να παω 
στη Κυπρο για να καταταγω στην ΕΟΚΑ. 

 

Ο Αρχιεπισκοπος Μακαριος δεν συνεμερισθη αρχικως την απαισιοδοξια που ξεσηκωσε το σχεδιο 
Macmillan. 

—«Δεν φοβουμαι ότι οι Αγγλοι μπορουν να εφαρμοσουν το σχεδιο μονο με τους Τουρκους» ελεγε. 

Τα πρωτα σχολια των Τουρκων για το νεο αγγλικο σχεδιο ήταν δυσμενη. Ενω αργοτερα στις 
μυστικες συνομιλιες τους με τον κ. Macmillan, στο Λονδινο, τελη Ιουλιου, θα χαρακτηρισουν το 
σχεδιο τοσο ισορροπο, τοσο συμμετρικο ωστε να μην επιδεχεται καμια τροποποιηση, προς το 
παρον εκφραζουν δυσφορια γιατι δεν ικανοποιουσε το αιτημα τους να διχοτομηθη η Κύπρος, μονη 
λυση που ήταν διατεθειμενοι να δεχθουν. Αφηναν παντως το δρομο ανοικτο για μια στροφη τους τη 
τελευταια στιγμη. Σ' αυτο τους βοηθουσε και η απειλη του Macmillan ότι η κυβερνηση του θα 
επανηρχετο στη Δηλωση Lennox-Boyd του 1956 — που δεν ειχε αλλωστε ποτε αποκηρυξει — αν 
ναυαγουσε το σχεδιο του. Παραλληλα εξαπελυσε η Αγκυρα τους τουρκοκυπριους εναντιον του 
ελληνικου στοιχειου, ωστε να εδραιωθη η εντυπωση πως η συμβιωση των δυο «κοινοτητων» ήταν 
πια αδυνατη. 
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Οι οργανωμενες βιαιοτητες των τουρκοκυπριων εθορυβησαν τον Αρχιεπισκοπο: 

—«Θελω να συνεννοηθω απ' ευθειας με τους Αγγλους», μου ειπε, «θα καμω ωρισμενες 
υποχωρησεις ωστε να εξουδετερωσω τους Τουρκους». 

Πραγματι, στη γραπτη απαντηση του προς τον κυβερνητη Foot, που του ειχε κοινοποιησει το σχεδιο 
Macmillan, ο Αρχιεπισκοπος εκανε ενα σημαντικο βημα. Δεχοταν να παραμεριση την αυτοδιαθεση 
και να διαπραγματευθη διμερως, δηλαδη μονο με τους Αγγλους, ενα δημοκρατικο Συνταγμα 
αυτοκυβερνησεως. Με αλλα λογια, εδεχετο τωρα ο Μακαριος να συζητηση μια περιοδο 
αυτοκυβερνησεως, χωρις να ζηταη να προκαθορισθη το πολιτικο μελλον της Κυπρου. 

Ο ελιγμος του Αρχιεπισκοπου ευνοητος στη στιγμη εκεινη του κινδυνου, ερχοταν δυστυχως πολυ 
αργα. Και επειδη δεν υπηρχε καμια πιθανοτης, να γινη η προταση του δεκτη, η υπηρεσιακη μου 
εισηγηση ήταν να μην αναμιχθη η ελληνικη κυβερνηση. Η παρεμβαση της ήταν αναγκαια οσο οι 
Κυπριοι ζητουσαν αυτοδιαθεση. Το Συνταγμα αυτοκυβερνησεως ήταν δικη τους υποθεση. Η Ελλας 
θα εμενε στη γραμμη της αυτοδιαθε-σεως που μονη θα νομιμοποιουσε νεα προσφυγη μας στα 
Ηνωμενα Εθνη, τη φορα αυτη εναντιον του σχεδιου Macmillan. 

 

Στη κρισιμη εκεινη καμπη του κυπριακου ζητηματος, η κυβερνηση θελησε να συμβουλευθη τους 
διπλωματικους αντιπροσωπους της στα πιο επικαιρα κεντρα του εξωτερικου. Εφθασαν λοιπον στας 
Αθηνας ο κ. Γ. Μελας από την Washington, ο Γ. Σεφεριαδης από το Λονδινο, ο κ. Γ. Πεσμαζογλου 
από την Αγκυρα, από το Παρισι ο Μονιμος Αντιπροσωπος στο ΝΑΤΟ Μ. Μελας και από τη Νεα 
Υορκη ο Μονιμος Αντιπροσωπος στον ΟΗΕ κ. Χ. Ξανθοπουλος - Παλαμας. Στις 3 Ιουλιου εγινε στο 
Υπουργειο των Εξωτερικων η πρωτη συσκεψη, στην οποια προηδρευσε ο πρωθυπουργος. 
Ακολουθησαν ακομα δυο συσκεψεις. 

Απο οσα ελεχθησαν στις συσκεψεις εκεινες, περισσοτερο ενδιαφεροντα ησαν οσα μας διεβιβασε ο 
Μιχαηλ Μελας εκ μερους του Γενικου Γραμματεως του ΝΑΤΟ. Ο Paul-Henry Spaak συνεβουλευσε να 
μη δεχθουμε συζητηση πανω στο σχεδιο Macmillan, γιατι οι Τουρκοι θα διεπραγματευοντο κατα 
τετοιο τροπο, ωστε να καταστησουν τους ορους του ακομα πιο επαχθεις. Η γνωμη του ήταν να 
αναζητηθη μια ανωδυνη προσωρινη ρυθμιση που να διαφυλασση το μελλον, αφηνοντας το δρομο 
ανοικτο προς ολες τις λυσεις. Προτεινε λοιπον ο Spaak ειτε ν' αναλαβη ο ιδιος σχετικες ανεπισημες 
βολιδοσκοπησεις ή να δεχθουμε να ανατεθη η αναζητηση προσωρινης λυσεως σε τρεις 
διακεκριμενους Ευρωπαιους. 

Ο Μελας δεν απεσπασε συγκεκριμενες οδηγιες για την απαντηση που θα εδινε στο Γενικο 
Γραμματεα του ΝΑΤΟ. Ωστοσο η προσφυγη στις καλες υπηρεσιες του Spaak ειχε αρχισει να 
διαγραφεται σαν μια διεξοδος. 

Οι Αγγλοι ειχαν ταξει προθεσμια στις κυβερνησεις Ελλαδος και Τουρκιας για να υποδειξουν 
εκπροσωπους που σαν Υπατοι αρμοσται θα συμβολιζαν μαζι με τον Κυβερνητη τη περιφημη 
συνδεση της Κυπρου με τις τρεις χωρες. Πισω από την αποφαση τους να προχωρησουν με τον τροπο 
αυτο στην εφαρμογη του σχεδιου τους, επλανατο και η απειλη διαμελισμου του νησιου 
πραξικοπηματικως, σε περιπτωση που οι ελληνοκυπριοι και η ελληνικη κυβερνηση θα ηρνουντο τη 
συνεργασια τους. Διαφοροι ήταν οι τροποι που μπορουσαν οι Αγγλοι να προχωρησουν σταδιακα σε 
μια τετοια λυση, προκειμενου ν' απαλλαγουν από το καρκινωμα που ειχε δημιουργηθη στο 
αποικιακο τους συγκροτημα. Μετακινηση των τουρκοκυπριων στα βορεια της Κυπρου, που ειχε 
αλλωστε κι ολας αρχισει σε ωρισμενη κλιμακα. Παραχωρηση μιας στρατιωτικης βασεως στους 
Τουρκους με το προσχημα ανωμαλων εξελιξεων στη Μεση Ανατολη κτλ. 
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Ενωπιον αυτης της καταστασεως, η προσφορα του Spaak να εργασθη για μια προσωρινη λυση που 
θα αφηνε ανοικτο το μελλον, δεν ήταν ευκαταφρονητη. Κατι αναλογο, αλλωστε, ειχε επιδιωξει ο 
Αρχιεπισκοπος Μακαριος με την επιστολη του προς τον Hugh Foot, χωρις όμως αποτελεσμα. Η 
αναμιξη του ΝΑΤΟ στο Κυπριακο παρουσιαζε βεβαια μειονεκτηματα. Η σταση των μελων του στα 
Ηνωμενα Εθνη κατα τη συζητηση του ζητηματος ήταν ενδεικτικη των διαθεσεων τους. Ωστοσο, αν το 
Συμβουλιο του ΝΑΤΟ δεν κατεληγε σε λυση που να ικανοποιη την Ελλαδα, θα φροντιζε τουλαχιστον 
να μην είναι τοσο δυσμενης η αποφαση του ωστε να μας ωθηση εκτος της Συμμαχιας. Θα επαιζε 
αλλωστε ρολο το γεγονος ότι ο Spaak από τη θεση του ως Γενικος Γραμματευς αλλα και με το 
μεγαλο προσωπικο του κυρος, θα εισηγειτο, οπως μας το ειχε διαμηνυσει, την αναβολη καθε 
οριστικης λυσεως για αρκετο χρονικο διαστημα. 

Στις 4 Αυγουστου, ο Spaak χωρις να περιμενη από τας Αθηνας το πρασινο φως, υπεβαλε στους 
Μονιμους Αντιπροσωπους των τριων κρατων σχεδιο προσωρινης ρυθμισεως διαρκειας επτα ετων 
που «δεν θα προεδικαζε την οριστικη λυση. Για τον λογο αυτο οι λεπτομερειες της εφαρμογης του 
δεν θα επρεπε αμεσως ή εμμεσως να ευνοησουν ή να εμποδισουν οποιαδηποτε από τις λυσεις που 
ειχαν μεχρι τοτε αντιμετωπισθη». Το σχεδιο Spaak προεβλεπε Υπουργικο Συμβουλιο με πλειοψηφια 
ελληνικη και καθωριζε ότι μετα τη παροδο της επταετιας, θα ανεζητητο η οριστικη λυση που δε θα 
μπορουσε ν' αποφασισθη παρα με τη συγκαταθεση των «τριων ενδιαφερομενων κυβερνησεων». 
Απεκλειετο δηλαδη και παλι η Ενωση, απεκλειετο όμως και η διχοτομηση καθως και ο τριπλος 
συνεταιρισμος του σχεδιου Macmillan. 

Ολες εκεινες τις σκεψεις σταματησε προσωρινα η αγγελια αφιξεως στας Αθηνας του Αγγλου 
πρωθυπουργου. 

Οταν στο αεροδρομιο του Ελληνικου ειδα τον οργανωτη της τριμερους Διασκεψεως του 1955, 
πρωθυπουργο τωρα της Μ. Βρετανιας, να κατεβαινη από ενα μεγαλοπρεπες αεριωθουμενο — το 
πρωτο νομιζω που προσγειωθηκε στον αερολιμενα των Αθηνων — με υφος ανθρωπου που ζηταει 
συγγνωμη για την ενοχληση της παρουσιας του, σκεφθηκα ότι ο δικος μας πρωθυπουργος καλα θα 
εκανε να φυλαχθη. 

Ο κ. Macmillan, οπως φανερωθηκε εκ των υστερων, δεν ειχε αλλο σκοπο κανοντας εκεινο το ταξιδι 
στας Αθηνας και επειτα στην Αγκυρα, παρα να ριξη περισσοτερο βαρος στο σχεδιο του, να δειξη σ' 
ολο το κοσμο και αργοτερα στα Ηνωμενα Εθνη, ποσο η κυβερνηση του ενδιεφερετο να τερματιση τη 
κυπριακη κριση. Συγχρονως να δημιουργηση αντιπερισπασμο στη πρωτοβουλια που ειχε παρει στο 
Παρισι ο Spaak. Το μονο πραγμα που δεν ειχε κατα νου ήταν να εγκαταλειψη τη βαση και τα 
πλαισια του σχεδιου που ειχε συνδεθη με το ονομα του. Αντιθετα, ήταν πεπεισμενος ότι το σχεδιο 
του αντεπεκρινετο στη κατασταση που ειχε διαμορφωθη, ότι εδινε τη μονη δυνατη διεξοδο και 
μονο ατακτα παιδια δεν μπορουσαν να το αντιληφθουν. Ωρι-σμενες λοιπον τροποποιησεις σε 
δευτερευοντα σημεια, ναι. Ριζικες μεταβολες του σχεδιου, οχι. 

Αυτα περιπου μας ειπε ο Αγγλος πρωθυπουργος στη συσκεψη που εγινε στο γραφειο του 
πρωθυπουργου Καραμανλη το πρωι της 8ης Αυγουστου 1958. Περιτυλιγμενα βεβαια με φρασεις 
αβροφροσυνης, εκτιμησεως προς την ελληνικη κυβερνηση, εμπιστοσυνης στη σωφροσυνη της και 
αλλα πολλα. 

Μετεφραζα στη συναντηση εκεινη τα οσα αντηλλασσοντο μεταξυ των δυο πρωθυπουργων και 
θυμαμαι το υφος του Macmillan στο ακουσμα των λεξεων με τις οποιες αρχισε την απαντηση του ο 
κ. Καραμανλης. 

—«Το ζητημα της Κυπρου είναι ζητημα απλο» ειπε ο πρωθυπουργος. 
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Ο Macmillan τον κοιταξε με απορια. Εκεινος το θεωρουσε τοσο περιπλοκο ωστε ειχε αφησει στο 
Λονδινο πληθος αλλων ζητηματων για να ελθη μεχρις εδω. 

«Το ζητημα περιεπλακη από την αρνηση της αγγλικης κυβερνησεως να ικανοποιηση τα δικαια 
αιτηματα των Κυπριων». 

Ανεπτυξε επειτα ο Καραμανλης τα σημεια του αγγλικου σχεδιου που εθεωρει απαραδεκτα. Εξηγησε 
ότι η ελληνικη κυβερνηση ειχε καθε διαθεση να συμφωνηση σε μια λυση που θα τερματιζε το 
αδιεξοδο και συνεπως τη σοβαρη κριση στις σχεσεις των τριων συμμαχων. Επρεπε όμως η λυση 
αυτη να μη προδικαζη το μελλον. Υπεδειξε επειτα τα χωριστικα σημεια του σχεδιου που αυριο 
μοιραιως θα ωδηγουσαν στη διχοτομηση. Ειπε ότι η οξυτης μεταξυ Ελληνων και Τουρκων της 
Κυπρου ήταν εμπνευσμενη και υπεδαυλιζετο από την Αγκυρα και ότι θα επαυε μολις σταματουσε η 
Τουρκια να την υποκινη. Υπενθυμισε την ομαλη συμβιωση των δυο στοιχειων επι αιωνες και 
κατεληξε ότι θα ήταν σφαλμα να δημιουργησουμε στη Κυπρο καταστασεις και θεσμους 
βασιζομενους στο τεχνητο φαινομενο της διαστασεως μεταξυ των δυο μεριδων του πληθυσμου. 

Το συμπερασμα από την ομιλια του Ελληνος πρωθυπουργου ήταν ότι η ελληνικη πλευρα δεχοταν 
ότι επρεπε να τεθη τερμα σε καθε βιαιη δραστηριοτητα και ότι ήταν σκοπιμο ν' αναζητηθη μια 
προσωρινη λυση διαρκειας π.χ. επτα ετων που να αφηνη ανοικτο το μελλον. Τα υπολοιπα σημεια 
του σχεδιου Macmillan και ιδιως η αποστολη από τη Τουρκια και την Ελλαδα Υπατων Αρμοστων 
στην Κυπρο, δεν μπορουσαν να γινουν δεκτα. Απαραιτητο εξ αλλου στοιχειο της προσωρινης 
λυσεως, κατα τη κριση της ελληνικης κυβερνησεως, ήταν η συγκροτηση ενιαιας Βουλης, 
νομοθετικου δηλαδη σωματος οπου θα εξεπροσωπειτο ο κυπριακος πληθυσμος συμφωνα με τις 
αναλογιες του. 

Ο κ. Macmillan ακουγε προσεκτικα και κρατουσε σημειωσεις. Με τη σειρα του ανεπτυξε τους 
λογους για τους οποιους, οπως ειχαν εξελιχθη τα πραγματα, η κυβερνηση του δεν εβλεπε τη 
δυνατοτητα να ξαναγυρισουμε σε λυσεις που θα ειχαν πραγματοποιηθη αν οι Κυπριοι εγκαιρως τις 
απεδεχοντο. Αρνηθηκε κατηγορηματικα ότι το σχεδιο του απεβλεπε στο διαμελισμο της Κύπρου, 
που η αγγλικη κυβερνηση θεωρουσε σαν τη χειροτερη λυση. Δεν παρελειψε όμως να 
προειδοποιηση ότι η απορριψη του σχεδιου του από την ελληνικη κυβερνηση θα ωδηγουσε σε 
διχοτομηση της χειριστης μορφης, δηλαδη σε εδαφικη διχοτομηση και εγκατασταση τουρκικης 
βασεως στη Κυπρο. Ανελυσε παλι το μηχανισμο του σχεδιου του και κατεληξε με την υποσχεση ότι 
στην Αγκυρα θα προσπαθουσε να πειση τους Τουρκους να δεχθουν οσο το δυνατο περισσοτερες 
από τις τροπολογιες που προτεινε ο Ελλην πρωθυπουργος. 

Πιο ουσιαστικη, ήταν η υποσχεση που εδωσε ο Macmillan στον Καραμανλη, λιγες ωρες προ της 
αναχωρησεως του στις 9 Αυγουστου, στο προγευμα της αγγλικης Πρεσβειας: 

—«Σας υποσχομαι» ειπε στον Ελληνα συναδελφο του «ότι θα σας τηρησω ενημερο των συνομιλιων 
που θα εχω στην Αγκυρα. Θα συναντηθουμε και παλι. Ή θα επανελθω στας Αθηνας ή αν θελετε, 
πολυ ευχαριστως θα σας δεχθω στο Λονδινο». 

Ο Καραμανλης απηντησε ότι ήταν προθυμος ν' ανταποδωση την επισκεψη του Macmillan. 

Ο Αγγλος πρωθυπουργος δεν κρατησε την υποσχεση του. Δεν επεδιωξε αλλη επαφη με τον κ. 
Καραμανλη. Επεστρεψε από την Αγκυρα στο Λονδινο και χωρις να προειδοποιηση την ελληνικη 
κυβερνηση, ανεκοινωσε στη Βουλη ωρισμενες εντελως δευτερευουσες και ανεπαρκεις τροπολογιες, 
που δεχοταν να επιφερη στο σχεδιο του υστερα από τις επαφες του στας Αθηνας και την τουρκικη 
πρωτευουσα. 
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Για μια ακομα φορα, οι Τουρκοι ειχαν επιβαλει τις αποψεις τους. Στα Απομνημονευματα του, ο 
Macmillan ισχυριζεται ότι οι Ελληνες θα ήταν πιο κερδισμενοι αν ειχαν δεχθη το δικο του σχεδιο, 
παρα τις συμφωνιες Ζυριχης - Λονδινου του επομενου ετους. Παρασιωπα όμως ότι ο ιδιος ειχε 
παραδωσει τον μιτο της Αριαδνης στην Αγκυρα, τον Αυγουστο του 1958. 

Το ιδιο απογευμα της 9ης Αυγουστου, στο σπιτι του πρωθυπουργου στη Κηφισια, ειχαμε εναν αλλο 
επισκεπτη. Τον Robert Murphy, τον πεπειραμενο αμερικανο διπλωματη που ειχε παιξει σημαντικο 
ρολο στη συμμαχικη αποβαση του 1943, στη Βορειο Αφρικη. Ο Murphy ήταν την εποχη εκεινη 
Υφυπουργος των Εξωτερικων και περιοδευε στη Μεση Ανατολη. Για να μη συμπεση η αφιξη του 
στας Αθηνας με τη παρουσια του Macmillan, ειχε καταφυγει στη Ροδο. Το αεροπλανο του προσε-
γειωθη στο Ελληνικο λιγο μετα την αναχωρηση των Αγγλων. Τωρα στη Κηφισια ακουγε τις 
εντυπωσεις του κ. Καραμανλη από τις συνομιλιες του με τον Αγγλο πρωθυπουργο, μαζι με μια 
ανακεφαλαιωση της ελληνικης επιχειρηματολογιας. Ακουγε και σιωπουσε. Τι να πη, αφου ο 
Macmillan ειχε ηδη αποσπασει την αμερικανικη υποστηριξη του σχεδιου του; 

ΟΟ  ΑΑΡΡΧΧΙΙΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  CCaassttllee  

Στις 16 Σεπτεμβριου 1958, η αντιπροεδρος του Εργατικου κομματος και βουλευτης Κα Barbara 
Castle ευρισκεται στας Αθηνας, απεσταλμενη του Daily Herald. Οταν ζητησε να δη τον 
πρωθυπουργο, ο κ. Καραμανλης δεχθηκε να την συναντηση, μια και το Εργατικο κομμα ειχε κατα 
καιρους προβη σε ευνοικες για μας εκδηλωσεις. Ημουν παρων στη συνομιλια τους. 

Η κυρία Castle αφου ακουσε από τον πρωθυπουργο τις αποψεις της ελληνικης κυβερνησεως και τις 
προσπαθειες της για μια λογικη εστω και προσωρινη διευθετηση του Κυπριακου, συνεφωνησε πως 
η εμμονη του Macmillan στο σχεδιο του και ιδιαιτερα η αποφαση του να δεχθη στην Κυπρο Υπατο 
Αρμοστη της Τουρκιας θα ειχε καταστρεπτικα αποτελεσματα. 

—«Πρεπει» ειπε «να ενεργησουμε γρηγορα. Ειναι απαραιτητο να δεχθη και η ελληνικη κυβερνηση 
ότι η λυση που θα δοθη θα αποκλειη την αναμιξη της Ελλαδος και της Τουρκιας στο οριστικο 
καθεστως του νησιου». Και προσεθεσε: «Ο Αρχιεπισκοπος μου ειπε ότι είναι ετοιμος να δηλωση 
πως δεχεται να γινη η Κύπρος ανεξαρτητο κρατος, με αποκλεισμο της Ενωσεως και της 
διχοτομησεως. Η ανεξαρτητη Κύπρος θα μπορη να παραμεινη στη Κοινοπολιτεια και αν αποφασιση 
ποτέ ν' αποχωρηση, τοτε την ανεξαρτησια της θα την εγγυηθουν τα Ηνωμενα Εθνη. Ηθελα να 
γνωριζω αν εισθε διατεθειμενος να δηλωσετε ότι δεχεσθε τη νεα αυτη γραμμη του Αρχιεπισκοπου». 

Εκπληκτοι, κοιταχθηκαμε με το πρωθυπουργο. Ηταν δυνατο ν' αποφασιση ο Αρχιεπισκοπος να 
εγκαταλειψη οριστικα το αιτημα της αυτοδιαθεσεως, χωρις να συνεννοηθη προηγουμενως με την 
ελληνικη κυβερνηση; Ηταν γεγονος πως ο Μακαριος στην εγγραφο απαντηση του προς τον Foot, 
που προανεφερα, ειχε δηλωσει ότι παραμεριζει την αυτοδιαθεση και δεχεται να διαπραγματευθη 
Συνταγμα αυτοκυβερνησεως. Εκεινο όμως ήταν ελιγμος, ήταν προσωρινη αντιμετωπιση μιας 
κρισιμης καταστασεως. Εδω, η Κα Castle μας μιλουσε για ενα μονιμο καθεστως εγγυημενης 
ανεξαρτησιας. Και αν το ειχε αποφασισει ο Αρχιεπισκοπος, θα το ελεγε ετσι απλα και απεριφραστα 
προς την Κα Castle, σε μια δημοσιογραφικη συνεντευξη, χωρις να επιδιωξη να το διαπραγματευθη; 

Ο πρωθυπουργος ερωτησε επιμονα την Αγγλιδα Βουλευτη αν αληθινα ο Αρχιεπισκοπος της ειχε 
δηλωσει οσα μας ανεφερε. Η Κα Castle ήταν κατηγορηματικη. 

—«Θα εχω» μας ειπε «σε λιγο και εγγραφη δηλωση του Μακαριου». 

Και επεμεινε να πληροφορηθη τη σταση της ελληνικης κυβερνησεως. 
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Οπως γινοταν η προταση, δεν υπηρχε καμια πιθανοτης να την υιοθετηση η κυβερνηση των 
Συντηρητικων. Δεν υπηρχε λοιπον και λογος να εμφανισθη η ελληνικη κυβερνηση ότι ευλογει a 
priori τη λυση του ανεξαρτητου κυπριακου κρατους. Ας την προβαλουν οι Εργατικοι τη λυση αυτη αν 
πιστευουν ότι εχει ελπιδες να επικρατηση. 

Με το πνευμα αυτο απηντησε ο κ. Καραμανλης, προσθετοντας ότι η Ελλας υποστηριζει με ολες τις 
δυναμεις της την προσπαθεια των Κυπριων ν' απαλλαγουν από το αποικιακο καθεστως και δεχεται 
καθε λυση που οι Κυπριοι θ' απεφασιζαν να υιοθετησουν. 

Η Κα Castle συνεφωνησε με την αποψη να προβληθη η ανεξαρτησια από το Εργατικο κομμα, 
προσεθεσε μαλιστα ότι οι Εργατικοι δεν θα δεσμευονται από οτιδηποτε κανει εν τω μεταξυ η 
κυβερνηση των Συντηρητικων. Επιστρεφοντας στο Λονδινο θα εισηγειτο ολα αυτα στον αρχηγο του 
κομματος και εμμεσως αναγνωριζουσα ότι η νεα φορμουλα δεν μπορουσε παρα να υποστη τη 
δοκιμασια σκληρων διαπραγματευσεων, συνεπαιρανε: 

—«Η δηλωση των Εργατικων υπερ της ανεξαρτησιας θα εχη μεγαλη επιρροη πανω στην αγγλικη 
κυβερνηση και η Ελλας με τη συμπαρασταση των Ινδιων θα φερη σε πολυ δυσκολη θεση την 
αγγλικη αντιπροσωπεια στα Ηνωμενα Εθνη». 

 

Σε λιγο, ημουν στο ξενοδοχειο του Αρχιεπισκοπου. Ο Μακαριος επεβεβαιωσε τη συνομιλια του με 
τη Κα Castle. Προσεθεσε μονο ότι η δηλωση του πως το καθεστως της ανεξαρτησιας δεν θα 
μπορουσε να μεταβληθη χωρις τη συγκαταθεση των Ηνωμενων Εθνων, υπονοουσε και το 
αντιστροφο. Με αλλα λογια, θα μπορουσαμε να επανελθουμε στην αυτοδιαθεση με τη 
συγκαταθεση του ΟΗΕ. Παρετηρησα ότι η Κα Castle ειχε αντιληφθη τη δηλωση του να σημαινη πως 
η ανεξαρτησια της Κυπρου θα ήταν εγγυημενη από τα Ηνωμενα Εθνη στο διηνεκες. Ο 
Αρχιεπισκοπος επεμεινε ότι η συνομιλητρια του ειχε απολυτα κατανοησει τη δικη του τοποθετηση, 
προσεθεσε όμως ότι αν το Εργατικο κομμα διετυπωνε τη προταση με τη φορμουλα της Barbara, ο 
ιδιος θα την απεδεχετο. 

Η όλη υποθεση Castle δεν ειχε τοτε αλλο πρακτικο αποτελεσμα παρα τη δημοσιευση από την ιδια 
στο βρετανικο Τυπο της δηλωσεως του Μακαριου. Το Foreign Office φαινεται ότι εθορυβηθη προς 
στιγμη, συντομα όμως διεπιστωσε ότι η πρωτοβουλια του Αρχιεπισκοπου, μολονοτι σχολιασθηκε 
ευμενως από μια μεριδα του διεθνους Τυπου, δεν το ενοχλουσε διαπραγματευτικους, ουτε 
μπορουσε να σταθη εμποδιο στη προωθηση της πολιτικης του. 

Ομως, η 16η Σεπτεμβριου 1958, αφησε τα ιχνη της, πανω στην ιστορία της Κυπρου. Γιατι η 
συνομιλια Αρχιεπισκοπου – Κας Castle προσδιωρισε το περιεχομενο της λυσεως που θα επηρχετο, 
οπως το σχεδιο Macmillan ειχε λιγο πριν καταδειξη ποιοι θα ησαν οι πρωταγωνισται. Ο Αγγλος 
πρωθυπουργος θα εντεινη τη προσπαθεια να επιβαλη τις ιδεες του, χωρις να υποπτευεται ότι εχει 
χασει το πρωτευοντα ρολο. 

ΕΕΠΠΙΙ  ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗΣΣ::  ΟΟ  SSppaaaakk  

Στα μεσα Σεπτεμβριου του 1958, ο επικειμενος διορισμος Υπατου Αρμοστου της Τουρκιας στη 
Κυπρο κρατουσε σε συγκινηση την ελληνικη κοινη γνωμη. Η κυβερνηση Καραμανλη απηυθυνε στις 
20 Σεπτεμβριου στο Γενικο Γραμματεα του ΝΑΤΟ μια διακοινωση, οπου μεταξυ αλλων εδηλωνε ότι 
αν παρα την αντιθεση της Ελλαδος, οι κυβερνησεις Αγγλιας και Τουρκιας προχωρουσαν στην 
εφαρμογη του σχεδιου Macmillan, η θεση της χωρας μας εντος της Συμμαχιας θα καθιστατο 
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προβληματικη. 

Τρεις ημερες αργοτερα, το απογευμα της 23ης, ο Paul-Henry Spaak και οι κυριωτεροι συμβουλοι του 
της Γραμματειας εφθαναν στας Αθηνας για ν' αναζητησουν με τον πρωθυπουργο καποια λυση του 
δραματικου εκεινου αδιεξοδου. Ο Υπουργος Εξωτερικων απουσιαζε στη Νεα Υορκη για την εναρξη 
των εργασιων της 13ης συνοδου της Γενικης Συνελευσεως του ΟΗΕ. 

Στη συσκεψη που εγινε στο Υπουργειο των Εξωτερικων, ο κ. Κωνσταντινος Καραμανλης εξεθεσε τις 
εξελιξεις των τελευταιων εβδομαδων, τις υποχωρησεις που ειχαν γινει εκ μερους του 
Αρχιεπισκοπου στο θεμα της αυτοδιαθεσεως, τις προσπαθειες της κυβερνησεως του για μια λυση 
συμβιβαστικη που θα αφηνε σε μελλοντικη εποχη τη ρυθμιση του οριστικου καθεστωτος της 
Κυπρου. Υπεδειξε ενα προς ενα τα σημεια του σχεδιου Macmillan που δημιουργουσαν τις 
προυποθεσεις αυριανου διαμελισμου και κατεληξε ότι αν οι Αγγλοι επεμεναν να εφαρμωσουν το 
σχεδιο τους τη 1η Οκτωβριου, οι κινδυνοι θα ήταν ανυπολογιστοι. Επεβαλλετο συνεπως να 
ενεργηση το ΝΑΤΟ γρηγορα και αποτελεσματικα. 

Ο Spaak ακουσε προσεκτικα την αναλυση του πρωθυπουργου. Στην απαντηση του, αρχισε με τη 
διαπιστωση ότι η εποχη των λογων ειχε πια περασει και ειχε σημανει η ωρα των αποφασεων. 
Προτεινε την αμεση προβολη του δικου του σχεδιου της 4ης Αυγουστου. Σε ερωτημα του 
Καραμανλη αν το ΝΑΤΟ θα εδεχετο να προτεινη μια περιοδο αυτοκυβερνησεως και μετεπειτα την 
ανακηρυξη της Κυπρου σε ανεξαρτητο κρατος, ο Spaak απηντησε ότι δεν ειχε ελπιδες να γινη τουτο 
δεκτο. Ειπε ότι οι Αγγλοι ειχαν πολυ εκτεθη υπερ του σχεδιου τους και μονος τροπος αντιδρασεως 
που απεμενε, ήταν να τροποποιηθη το σχεδιο εκεινο σε σημειο που να γινη ακινδυνο. 

Κατεληξε ο Γενικος Γραμματευς να προτεινη, αν συμφωνουσε η ελληνικη κυβερνηση, να 
παρουσιαση την επαυριο στο Συμβουλιο του ΝΑΤΟ σαν δικες του τις ακολουθες προτασεις: 

α) Να ματαιωθη η εφαρμογη του σχεδιου Macmillan. 

β) Να γινη δεκτο, σαν βαση της διαπραγματευσεως, σχεδιο από επτα σημεια που θα προεβλεπε 
μεταξυ αλλων τη συγκροτηση ενιαιας Κυπριακης Βουλης. Επισης τον διορισμο ως βοηθων του 
Κυβερνητη όχι αντιπροσωπων της Ελλαδος και της Τουρκιας, αλλα των προεδρων των δυο 
κοινοτικων Βουλων. Τελος ότι η διαρκεια του προσωρινου καθεστωτος θα ήταν επταετης και ότι το 
πολιτικο μελλον της Κυπρου θα εμενε τελειως ανοικτο. 

γ) Να συγκληθη Διασκεψη υπο την αιγιδα του ΝΑΤΟ, με συμμετοχη ολων των ενδιαφερομενων. 

Ο πρωθυπουργος δεχθηκε τον τροπο αυτο ενεργειας του Spaak, υπο τη προυποθεση ότι θα 
συμφωνουσε και ο Αρχιεπισκοπος. Υπεσχεθη λοιπον στο Γενικο Γραμματεα, που εφυγε αμεσως 
μετα τη συσκεψη επιστρεφοντας στο Παρισι, να του τηλεγραφηση το ιδιο βραδυ τις αποψεις του 
Μακαριου. 

Ο Αρχιεπισκοπος συνεφωνησε ν' αφεθη η πρωτοβουλια στον Spaak εφ' οσον η παρεμβαση του 
δημιουργουσε ελπιδες να ματαιωθη η εφαρμογη του σχεδιου Macmillan. Εθετε όμως ως όρο ότι το 
Συμβουλιο του ΝΑΤΟ δεν θα συζητουσε την οριστικη λυση. Ο Καραμανλης απηντησε ότι παντως το 
σχεδιο Spaak δεν θα εκανε λογο περι οριστικου καθεστωτος. Απο εμας εξαρτατο να 
παρακολουθησουμε τις εξελιξεις και, αν μας συνεφερε, να προβαλουμε στη καταλληλη στιγμη τη 
νεα γραμμη του Αρχιεπισκοπου, δηλαδη την ανεξαρτησια. Ο Μακαριος συνεταχθη και με τη σκεψη 
αυτη και παρεκαλεσε να τηλεγραφησουμε στον Spaak να προχωρηση. 
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Την επαυριο, ο Γενικος Γραμματευς παρουσιασε τις προτασεις του στο Συμβουλιο του ΝΑΤΟ. Η 
απηχηση μεταξυ των αντιπροσωπων ήταν γενικως ευνοικη, αλλα οι αντιπροσωποι της Αγγλιας και 
της Τουρκιας απεφυγαν καθε σχολιο. 

Η αντιδραση της τουρκικης κυβερνησεως δεν εβραδυνε. Ο Σελιμ Σαρπέρ που από τον ΟΗΕ ειχε τωρα 
μετατεθη στο ΝΑΤΟ, συνωψισε την απαντηση της Αγκυρας με τις λεξεις: Μαχαιρια στη πλατη της 
Τουρκιας. Και προσεθεσε ότι ο Spaak ειχε ενεργησει περα από καθε αρμοδιοτητα του. 

Οι Αγγλοι εμπρος στην ευμενη υποδοχη του σχεδιου Spaak από τους αλλους αντιπροσωπους, δεν 
θελησαν ν' αντιταχθουν ανοικτα. Ο Μονιμος Αντιπροσωπος τους ισχυρισθηκε ότι δεν ειχε οδηγιες, 
αφηνοντας ετσι στο Foreign Office την ευχερεια να κινηθη παρασκηνιακως. Θα δουμε αλλωστε 
ποσο ραγδαια και αποτελεσματικα ενηργησε η αγγλικη διπλωματια. 

Μονος λοιπον ο αντιπροσωπος της Ελλαδος εδηλωσε ότι η κυβερνηση του δεχεται τις προτασεις 
του Γενικου Γραμματεως χαριν «της συνοχης της Ατλαντικης Συμμαχιας». 

Αμεσως μετα τη δευτερη συνεδριαση του Συμβουλιου, ο Spaak εφυγε για την Αμερικη. Επροκειτο να 
δωση στις Ηνωμενες Πολιτειες μια σειρα διαλεξεων. Στη Βοστωνη συναντηθηκε με τον αμερικανο 
Υπουργο Εξωτερικων Foster Dulles και μετα τη συνομιλια τους, ο Spaak διεκοψε τη περιοδεια του 
και επεστρεψε στο Παρισι. Πριν όμως δουμε με ποιες καινουργιες διαθεσεις επεστρεψε ο Γενικος 
Γραμματευς στην εδρα του, ας γυρισουμε στας Αθηνας για να παρακολουθησουμε εκεί ωρισμενες 
κρισιμες εξελιξεις. Ειναι οι τελευταιες ημερες του Σεπτεμβριου. Η εφαρμογη του σχεδιου Macmillan 
επικειται και τα νευρα λυγιζουν. 

 

Στο διαμερισμα του της «Μεγαλης Βρετανιας» η μαλλον του «Πετί Παλαί» οπως το ειχε 
μετονομασει η οργη των Αθηναιων, ο Αρχιεπισκοπος Μακαριος περναει δυσκολες στιγμες. 

Τον ανησυχει πρωτα το γεγονος ότι η ελληνικη κυβερνηση δεν εχει ακομα εκδηλωθη δημοσια υπερ 
της λυσεως της ανεξαρτησιας. Του ειχε ωστοσο εξηγηθη η γραμμη της κυβερνησεως πανω στο θεμα 
αυτο. Η εγκαταλειψη υπερ της ανεξαρτησιας, του αιτηματος της αυτοδιαθεσεως ερχοταν σε 
αντιθεση προς το κοινο αισθημα, αλλα κατενοειτο εμπρος στον κινδυνο να εφαρμοσθη το σχεδιο 
Macmillan που θα κατεποντιζε οριστικα το εθνικο ζητημα της Κυπρου. Αλλωστε, η ελληνικη 
κυβερνηση το ειχε δηλωσει: Συνετασσετο με οποια λυση προεκριναν οι Κυπριοι. Αλλοι όμως, όχι 
εμεις, κατειχαν τη Κυπρο. Και επρεπε να πεισθουν. Αυτο απαιτουσε μακρα εργασια, δυσκολες 
διαπραγματευσεις και ήταν σκοπιμο να διατηρησει μεχρι τοτε η Ελλας τις αρχικες της θεσεις, μεχρις 
οτου επιτευχθη ο αντικειμενικος αυτος σκοπος. 

Ανησυχουσε επισης τον Αρχιεπισκοπο το ξεσπασμα της οργης που θα προκαλουσε στη Κυπρο η 
αφιξη Τουρκου Υπατου Αρμοστου. 

Σε ωρισμενους δημοσιογραφους ο Μακαριος αφηκε να υπονοηθη ότι κατα την αποψη του, η 
ελληνικη κυβερνηση δεν ειχε εξαντλησει ολα τα μεσα πιεσεως που διεθετε για να ματαιωση την 
εφαρμογη του αγγλικου σχεδιου τριπλου συνεταιρισμου. Δεν προσδιωρισε τα μεσα που ειχε κατα 
νου, ο υπαινιγμος όμως ήταν σαφης. 

Δεδομενου ότι ο Αρχιεπισκοπος ειχε ενημερωθη και εγνω-ριζε ότι η κυβερνηση ειχε θεσει στον 
Spaak το θεμα της θεσεως μας στην Συμμαχια και ότι μελετουσε τη σκοπιμοτητα διακοπης των 
διπλωματικων μας σχεσεων με την Αγγλια αν εκεινη επεμενε στα σχεδια της, η δηλωση του στους 
δημοσιογραφους επεβαλε μια ειλικρινη εξηγηση, ωστε να μην οδηγηθουμε σε διασπαση του κοινου 
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μετωπου. 

Η συναντηση Πρωθυπουργου - Αρχιεπισκοπου εγινε στο Υπουργειο των Εξωτερικων και διηρκεσε 
τεσσερεις ολοκληρες ωρες. Συνεζητηθη το Κυπριακο σε ολες του τις πλευρες. Ανεπτυξε ο 
Αρχιεπισκοπος τις αποψεις του, τις ανησυχιες του. Ο πρωθυπουργος εξεθεσε τους χειρισμους μας 
σε ολες τις λεπτομερειες, τις αδιακοπες προσπαθειες του των τελευταιων εβδομαδων, τα 
αλλεπαλληλα διαβηματα προς ολες τις κατευθυνσεις για ν' ανακοψη την εφαρμογη του αγγλικου 
σχεδιου. Απο όλη εκεινη τη συζητηση δεν προεκυψε καμια ουσιαστικη διαφωνια. Απεμενε η 
δηλωση του Μακαριου προς τους δημοσιογραφους, που ειχε προκαλεσει εκεινη τη συσκεψη. 

Ερωτησε λοιπον ο Καραμανλης: «-Αφησατε να υπονοηθη, Μακαριωτατε, ότι διαφωνειτε με τη 
γραμμη της κυβερνησεως μου. Ποτε και σε ποιο σημειο διαφωνησατε; Γιατι, ενω συναντωμεθα 
τακτικα και ενω με τους συνεργατας μου βλεπεσθε καθημερινως, δεν εξεδηλωσατε ποτε σε μας τη 
διαφωνια σας;» 

Ξανα και ξανα εθεσε ο πρωθυπουργος το ερωτημα. Και ο Αρχιεπισκοπος τελικα φανερωσε τη σκεψη 
του. Κατα την αποψη του ο υπαινιγμος προς τον Spaak δεν αρκουσε. Τα μελη του ΝΑΤΟ θα επιεζαν 
τους Αγγλους να εγκαταλειψουν το σχεδιο τους, μονο αν επειθοντο πραγματικα ότι στην αναγκη η 
Ελλας θα αποχωρουσε από την Ατλαντικη Συμμαχια. 

Η απαντηση του κ. Καραμανλη δεν αφηνε περιθωρια συζητησεως. Ειπε ότι θα εκανε το παν υπερ 
της Κυπρου, εκτος από το να διακινδυνευση την ασφαλεια της χωρας και να την αφηση 
ανυπερασπιστη εμπρος στο κομμουνιστικο κινδυνο. Οτι ειχε πολυ εντονη συναισθηση των ευθυνων 
του για να παρασυρθη σε τετοιου ειδους περιπετειες, και ότι δεν θα παρεσυρετο ποτε σε 
τυχοδιωκτικη πολιτικη. 

Ας ελθουμε όμως στο Παρισι, στην εδρα του ΝΑΤΟ. Οι Αγγλοι για να παρακαμψουν την ελληνικη 
αντιδραση που εύρισκε απηχηση σε αρκετα μελη του Συμβουλιου, κατεφυγαν σ' ενα νεο θεωρημα. 
Ο αντιπροσωπος τους εδηλωσε ότι οι Υπατοι Αρμοσται Ελλαδος και Τουρκιας δεν θα ασκουσαν 
κυριαρχικα δικαιωματα και δεν θα ειχαν διοικητικες εξουσιες. Απλως θα «συνεβουλευαν» τον 
Κυβερνητη. Ανηγγειλε επισης ότι η Τουρκια δεν θα απεστελε ειδικο αντιπροσωπο, αλλα θα ανεθετε 
τα καθηκοντα αυτα στο Γενικο της Προξενο Λευκωσιας. 

Αυτα, μαζι με καποια αοριστη διαβεβαιωση των Αγγλων ότι «μελλοντικως» θα συζητουσαν και την 
ιδρυση ενιαιας Βουλης, διεβιβασε ο Γενικος Γραμματευς του ΝΑΤΟ στην ελληνικη κυβερνηση. Στο 
μηνυμα του ο Spaak προσεθεσε ότι η Διασκεψη των ενδιαφερομενων μερων που ειχε σκοπο να 
συγκαλεση, θα ελαμβανε σαν βαση της διαπραγματευσεως όχι πλεον το δικο του μονο σχεδιο αλλα 
και το σχεδιο Macmillan. Και τουτο, ενω λιγες ημερες πριν στας Αθηνας μας ειχε δηλωσει ότι σκοπος 
της παρεμβασεως του ήταν η ματαιωση της εφαρμογης του αγγλικου σχεδιου. 

Απο τη πλευρα του, ο Foster Dulles εστελνε τον Πρεσβυ του στον Υπουργο των Εξωτερικων για να 
τον πληροφορηση ότι ιδικης του εμπνευσεως ήταν ο διορισμος του Τουρκου Γενικου Προξενου στη 
θεση και του ειδικου Αντιπροσωπου, ωστε να αποχρωματισθη το σημειο του σχεδιου Macmillan 
που τοσο ειχε διεγειρει τη κοινη γνωμη στην Ελλαδα και τη Κυπρο. Η αξια της παραχωρησεως 
εκεινης που μας προσεφερε ο Dulles, μπορει να κριθη από το γεγονος ότι ολιγες ημερες κατοπιν, η 
Τουρκια εστειλε νεο Γενικο Προξενο στη Λευκωσια και ετσι ο προηγουμενος παρεμεινε ως Υπατος 
Αρμοστης. 

Στην ιδια εκεινη συναντηση του με τον κ. Αβερωφ, ο πρεσβυς Riddleberger, αφου παρωτρυνε τον 
Υπουργο να μετασχουμε στη Διασκεψη του ΝΑΤΟ, εδηλωσε ότι η κυβερνηση του ήταν ετοιμη να 
βοηθηση στην επιτυχια της, υπονοων τη συμμετοχη των αμερικανων. 



Αυτο ήταν λιγο πολυ για τον Αβερωφ. Υπενθυμισε στον Πρεσβυ ότι το State Department ειχε 
επανειλημμενως συμβουλευσει να φερουμε το Κυπριακο στο ΝΑΤΟ με τη διαβεβαιωση ότι τοτε θα 
μπορουσε να μας βοηθηση. Οταν όμως το αποφασισαμε προ ολιγων ημερων τι συνεβη; Ο κ. Spaak 
ηλθε στας Αθηνας, ακουσε τις αποψεις μας και διετυπωσε με αμεροληψια το σχεδιο του. Η Ελλας 
εδεχθη το σχεδιο του Γενικου Γραμματεως και αλλα μελη του ΝΑΤΟ εξεδηλωθησαν ευνοικως, εκτος 
από τις Ηνωμενες Πολιτειες. Πηγε στην Αμερικη ο Spaak, συνηντηθη με τον Foster Dulles και 
αιφνιδιως διεκοψε το ταξιδι του και ετροποποιησε το σχεδιο του. Τα αλλα κρατη αποφευγουν τωρα 
να παρουν θεση. Τι εμεσολαβησε; Ποιος επιεσε τον Spaak και τις αλλες κυβερνησεις που μας ειχαν 
διαβεβαιωσει ότι θα υποστηριζαν το σχεδιο του; Προσεθεσε ο Υπουργος των Εξωτερικων ότι η 
Ελλας δεν δεχεται να συζητηση παρα μονο μεσα στα πλαισια που ειχε αρχικα καθωρισει ο Γενικος 
Γραμματευς του ΝΑΤΟ. 

 

Η δυσαρεστη αυτη εξελιξη εβαζε την ελληνικη κυβερνηση σε διλημμα. Η παρεμβαση του ΝΑΤΟ ήταν 
χρησιμη μονο αν τα Μελη του ειχαν υιοθετησει την αρχη που ειχε αρχικως υποστηριξει ο Γενικος 
Γραμματευς, δηλαδη ότι η λυση που θα εδιδετο στο Κυπριακο δεν θα επρεπε να επηρεαζη το 
μελλον. Μονον ετσι μπορουσε να επανελθη η ηρεμια στη Κυπρο και να αμβλυνθη η κριση στις 
σχεσεις Ελλαδος - Αγγλιας - Τουρκιας. Οταν τωρα μας ελεγαν ότι βαση των διαπραγματευσεων θα 
ήταν όχι μονο το σχεδιο Spaak αλλα και το σχεδιο Macmillan, δεν ήταν δυσκολο να προβλεφθη πως 
θα εξελισσοντο οι διαπραγματευσεις. 

Ο αλλος δρομος που μπορουσε ν' ακολουθηση η ελληνικη κυβερνηση ήταν ν' απαγκυστρωση 
αμεσως το κυπριακο ζητημα από το ΝΑΤΟ, αφου διεπιστωσε ριζικη μεταβολη διαθεσεων. 

Στη κατοικια του πρωθυπουργου αρχισε στις 2 Οκτωβριου μια σειρα συσκεψεων που διηρκεσαν επι 
τριημερο, με τη παρουσια του Αρχιεπισκοπου Μακαριου. Ηταν εκεί ο Μονιμος Αντιπροσωπος μας 
στο ΝΑΤΟ που ειχε κομισει το μηνυμα Spaak. Του εζητηθη να εκθεση πρωτος τις αποψεις του. 

Ο Μιχαηλ Μελας συνεφωνησε ότι μετα τη μεταστροφη διαθεσεων στους κυκλους του ΝΑΤΟ, η θεση 
μας στη προγραμματιζομενη Διασκεψη θα ήταν πολυ δυσχερης. Εκρινε όμως ότι η κατηγορηματικη 
αρνηση μας να μετασχουμε θα ειχε δυσαρεστο αντικτυπο στους κολπους της συμμαχιας. Επροτεινε 
λοιπον να δεχθουμε τη Διασκεψη εστω και υπο τους νεους ορους, συγχρονως όμως να ζητησουμε 
να περιληφθη στην ημερησια διαταξη και η οριστικη λυση της ανεξαρτησιας. Προειδοποιησε 
ωστοσο ο Μελας ότι η εγγραφη της λυσεως της ανεξαρτησιας στην ημερησια διαταξη δεν 
προεδικαζε, λογω της αντιδρασεως των Αγγλων και των Τουρκων, την εκβαση των σχετικων 
διαπραγματευσεων. Συνεπως αν η Διασκεψη εδεχετο μονο το αιτημα μας για τη συγκροτηση 
ενιαιας Βουλης και απεχρωματιζε την ιδιοτητα των Υπατων Αρμοστων, τοτε δεν θα μπορουσαμε ν' 
απορριψουμε τη προσωρινη λυση, χωρις να θεωρηθουμε εμεις οι αδιαλλακτοι. 

Το διλημμα λοιπον παρεμενε και ο πρωθυπουργος επεφυλασσε την αποφαση του. Αντιθετως, ο 
Αρχιεπισκοπος, που οπως προανεφερα ειχε αρχικως θεσει ως προυποθεση της συμμετοχης του στη 
Διασκεψη να μη συζητηθη το οριστικο καθεστως της Κυπρου, εδηλωσε ότι επρεπε ν' αποδεχθουμε 
τη Διασκεψη αν στην ημερησια της διαταξη ανεγραφετο η λυση της ανεξαρτησιας. Διευκρινησε ότι 
θα απεκρουε εξ αρχης, το σχεδιο Macmillan και θα επεμενε μεχρι τελους στη λυση της 
ανεξαρτησιας. 

Επιστευα και το ειχα πει στη συσκεψη, ότι οπως ειχαν διαμορφωθη τα πραγματα, η κυπριακη 
υποθεση θα εβγαινε ανεπανορθωτα τραυματισμενη από μια Διασκεψη που θα μετειχαν από τη μια 
πλευρα η Ελλας και ο Αρχιεπισκοπος και από την αλλη η Αγγλια, η Τουρκια, οι Τουρκοκυπριοι και αι 
Ηνωμεναι Πολιτειαι. Περαν όμως αυτου, ειχα διαπιστωσει από τη πορεια της συζητησεως και το 
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επεβεβαιωσα σε ιδιαιτερη συνομιλια με τον Μακαριο, ότι υπηρχε μια ουσιαστικη διαφορα 
τοποθετησεως μεταξυ της γραμμης Μελα και της θεσεως του Αρχιεπισκοπου. Ο μεν Αρχιεπισκοπος, 
εαν η Διασκεψη δεν εδεχετο την ανεξαρτησια, θα απερριπτε τη προσωρινη λυση, ενω κατα την 
αποψη Μελα, προς την οποια εφαινετο να προσανατολιζεται η κυβερνηση, δεν θα ήταν σκοπιμο να 
απορριψουμε τη προσωρινη λυση εστω και αν η οριστικη της ανεξαρτησιας, απεκρουετο από την 
αντιθετη πλευρα, εφ' οσον τα ενοχλητικοτερα σημεια του σχεδιου Macmillan εξησθενιζαν. 

Επεσημανα αυτη τη διαφορα τοποθετησεως που θα ωδηγουσε σε διασπαση του μετωπου 
ελληνικης κυβερνησεως - Αρχιεπισκοπου διαρκουσης της Διασκεψεως, στον Υπουργο των 
Εξωτερικων και στον Υπουργο Προεδριας Κυβερνησεως. Η αποψη του κ. Αβερωφ ήταν ότι οι 
τροποποιημενες προτασεις Spaak επρεπε ν' απορριφθουν. Διετυπωσε μαλιστα και εγγραφως τη 
γνωμη του. 

 

Ενω οι σκυσκεψεις στου πρωθυπουργου συνεχιζονται, η αμερικανικη διπλωματια κινητοποιειται. Ο 
Υφυπουργος Εξωτερικων των Η.Π.Α. και μετεπειτα Υπουργος Christian Herter απευθυνει προσωπικη 
επιστολη στον πρωθυπουργο, στις 3 Οκτωβριου. Του αναγγελει την αποφαση της αμερικανικης 
κυβερνησεως να μετασχη στη Διασκεψη για να παυση το παραπονο μας ότι η Αμερικη δεν 
ενδιαφερεται ενεργως για την επιλυση του Κυπριακου. Υποσχεται ότι θα υποστηριξη τη συγκροτηση 
ενιαιας Βουλης. Βεβαιωνει ότι η κυβερνηση του ελαβε σημειωση της δηλωσεως του Αγγλου 
αντιπροσωπου στο ΝΑΤΟ ότι ο διορισμος ειδικων αντιπροσωπων Ελλαδος και Τουρκιας στη 
Λευκωσια θ' αφηση ανεπαφα τα κυριαρχικα δικαιωματα της Αγγλιας και στα χερια του Κυβερνητη 
ολες τις διοικητικες εξουσιες. Τελος συνιστα τη συμμετοχη μας στη Διασκεψη. 

Δυο φορες συναντηθηκαν εκεινη την ημερα στη κατοικια μου της οδου Καψάλη, ο Αβερωφ με τον 
αμερικανο Πρεσβυ. Ο Υπουργος επεσημανε το γεγονος ότι η επιστολη Herter ωμιλουσε σχεδον 
αποκλειστικα για το σχεδιο Macmillan. Υπεγραμμισε παλι στον Riddleberger το κρισιμο σημειο οπου 
τα πραγματα ειχαν οδηγηθη με την ανοχη της αμερικανικης κυβερνησεως και προσεθεσε ότι δεν 
υπηρχε πια αρκετη εμπιστοσυνη για να δεχθουμε τις ερμηνειες που εδινε το State Department στις 
προθεσεις και τις ενεργειες των Αγγλων. Τελος, του εδωσε την απαντηση του πρωθυπουργου στην 
επιστολη του Υφυπουργου Herter: Η ελληνικη κυβερνηση ηρνειτο να μετασχη στη Διασκεψη, αν δεν 
ανεγνωριζετο ότι μετα μια επταετια θα γινοταν στη Κυπρο δημοψηφισμα για την ανεξαρτησια της. 
Στη περιπτωση αυτη, οι βρετανικες βασεις θα μπορουσαν να διατηρηθουν εξω από το ανεξαρτητο 
εδαφος. Συνταγματικες και διεθνεις εγγυησεις θα εδιδοντο στη τουρκικη μειονοτητα. 

Την επαυριο 4 Οκτωβριου, ο πρωθυπουργος καθωρισε και το περιεχομενο της απαντησεως μας στο 
Γενικο Γραμματεα του ΝΑΤΟ, επι των προτασεων του της 30ης Σεπτεμβριου. Εθετε δυο νεους όρους 
για τη συμμετοχη μας στη Διασκεψη: Να γινη εκ των προτερων δεκτο ότι στις διαπραγματευσεις θα 
καθωριζετο και το οριστικο καθεστως της Κυπρου. Να μετασχουν στη Διασκεψη εκτος από τις 
Ηνωμενες Πολιτειες, δυο ακομα μελη του ΝΑΤΟ, η Γαλλια και η Ιταλια. Οι αντιπροσωποι των δυο 
αυτων κρατων ειχαν δεχθη το αρχικο σχεδιο Spaak ευνοϊκα και ειχε κριθη ότι η συμμετοχη τους στη 
Διασκεψη θα εξισορροπουσε καπως την αμερικανικη παρουσια. 

 

Στο Συμβουλιο του ΝΑΤΟ, οι Αγγλοι και οι Τουρκοι απερριψαν τοσο τον καθορισμο του οριστικου 
καθεστωτος της Κυπρου από τη Διασκεψη, οσο και τη διευρυνση των μελων της. Επι πλεον οι Αγγλοι 
εζητησαν ν' αναλαβουν τη πρωτοβουλια της συγκλησεως της Διασκεψεως, συνεπως και την 
προεδρια της. Θα μετειχαν οι «τρεις ενδιαφερομενες Δυναμεις» και επι πλεον αντιπροσωποι των 
Ελληνων και Τουρκων της Κυπρου καθως και οι Αμερικανοι. Επαναληψη δηλαδη του σχηματος για 
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την αποδοχη του οποιου επι μηνες μας επιεζε ο Sir Roger Allen. 

Φυσικα οι Αγγλοι θ' απεκομιζαν από τη Διασκεψη το οφελος ότι θ' απεφευγετο η συζητηση του 
σχεδιου Macmillan από τα Ηνωμενα Εθνη, αφου οι ημερομηνιες συνεπιπταν. Επισης την ευχερεια, 
αν υποτεθη ότι θα αντεχαμε στις διαφορες πιεσεις, να μας κατηγορησουν ότι ειμαστε ασυνεννοητοι 
και να προχωρησουν στην εφαρμογη του σχεδιου Macmillan. 

Οταν στις 13 Οκτωβριου, ο Spaak, μας διεμυνησε τα διατρεξαντα στο Συμβουλιο, με τη συσταση 
παρα ταυτα να τα αποδεχθουμε, ο Μονιμος Αντιπροσωπος μας ελαβε οδηγιες να αναπτυξη ολους 
τους λογους που τον αναγκαζαν ν' αποποιηθη. Απο το Παρισι μας ηλθε το μηνυμα: Ο Γενικος 
Γραμματευς είναι οργισμενος με την Ελλαδα και τι θα γινη; 

Τι να γινη; Στο ερωτημα αυτο εκληθημεν να απαντησουμε σε μια νεα συσκεψη στου 
πρωθυπουργου. Οταν ηλθε η σειρα μου ειπα ότι η δυσαρεσκεια του κ. Spaak δεν είναι παρα 
αποτελεσμα των πιεσεων που υπεστη από την αντιθετη πλευρα. Αλλα ο Γενικος Γραμματευς είναι 
ανθρωπος καλης πιστεως και μια προσωπικη επαφη του Υπουργου των Εξωτερικων μαζι του θα 
βαλη τα πραγματα στη θεση τους. Σε τελευταια αναλυση δεν είναι η Ελλας που υπανεχωρησε και αν 
καποιος πρεπει να είναι οργισμενος αυτοι ειμαστε εμεις. 

Εικοσι τεσσερεις ωρες αργοτερα, ο κ. Αβερωφ επεστρεφε στο παρισινο ΜΠΡΙΣΤΟΛ από την 
επισκεψη του στον Spaak. 

—«Τον αφησα αλλον ανθρωπο» μας ειπε με φανερη ικανοποιηση. 

Ωστοσο, αν η αστραπιαια πραγματοποιηση του σχεδιου μας εφερε αποτελεσμα πλησιον του Spaak, 
στο ξενοδοχειο μας ηλθε σε λιγο ενας αλλος επισκεπτης. Ο Raymond Thurston, πρεσβευτης - 
συμβουλος της αμερικανικης αντιπροσωπειας στο ΝΑΤΟ. Ο Thurston ειχε υπηρετησει και στη 
Πρεσβεια των Αθηνων και ειχε παιξει καποιο ρολο στα πολιτικα πραγματα της Ελλαδος σε 
παλαιοτερα χρονια. 

Παλι λοιπον ο αμερικανικος παραγων σε ενεργεια. Αυτη τη φορα απολυτα πιεστικος. «Πρεπει η 
Ελλας να δεχθη τη Διάσκεψη. Το «συμβουλευει» η αμερικανικη κυβερνηση. Ζητησατε τοσες φορες 
τη παρεμβαση μας. Να τωρα που σας τη προσφερουμε. Θα μετασχουμε στη Διασκεψη». 

Ακομα πιο απολυτος και τραχυς ήταν ο Μονιμος Αντιπροσωπος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, που ζητησε να 
συναντηση τον Υπουργο, όταν διεπιστωσε ότι το διαβημα Thurston δεν εφερε αποτελεσμα. 

Αλλα η υπερβολικη πιεση, προπαντων όταν ασκηται με αδεξιοτητα, φερνει καμια φορα το αντιθετο 
αποτελεσμα. Στας Αθηνας, τα διαβηματα αυτα ενισχυσαν το πρωθυπουργο στην αποφαση του ν' 
απαγκιστρωσουμε το Κυπριακο από το ΝΑΤΟ. Ο Υπουργος των Εξωτερικων παρεκληθη να το 
δηλωση στο Γενικο Γραμματεα, τη φορα αυτη χωρις περιφρασεις. 

ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΝΝΟΟ  ΣΣΚΚΑΑΛΛΟΟΠΠΑΑΤΤΙΙ  

Η αποτυχια της μεσολαβησεως του ΝΑΤΟ, μας εφερε παλι στα Ηνωμενα Εθνη. Η Γενικη Συνελευση 
ειχε κι ολας αρχισει. Ηταν η 13η... 

Στη γνωριμη αιθουσα της Πολιτικης Επιτροπης αρχιζει η «τελευταια μαχη». 

Τι επιδιωκουν οι αντιπαλοι τουτη τη φορα; Οι Αγγλοι φιλοδοξουν να υιοθετηθη από τα Ηνωμενα 
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Εθνη η προσπαθεια τους να επιβαλουν το σχεδιο Macmillan. Οι Τουρκοι ζητουν χωριστη 
αυτοδιαθεση, το δικαιωμα δηλαδη της μειονοτητος, που δεν υπερβαινει το 18% του πληθυσμου, ν' 
αποφανθη χωριστα για το μελλον της. Δικαιωμα που αν ανεγνωριζετο θα ωδηγουσε ευθεως στη 
διχοτομηση. Και η ελληνικη πλευρα εχει τη διπλη αποστολη: ν' ανατρεψη πρωτα τα σχεδια των 
αντιπαλων της και επειτα να πειση τη Γενικη Συνελευση να λυση το αδιοξοδο συνιστωντας τη λυση 
της ανεξαρτησιας, του σχηματισμου με αλλα λογια ενος ελευθερου, ενιαιου και κυριαρχου 
κυπριακου κρατους, μετα μια περιοδο γνησιας αυτοδιοικησεως. 

Τη πρωτη επιδιωξη μας επετυχε να υλοποιηση ο Αβερωφ με μια λαμπρη και παλι υποστηριξη της 
επιχειρηματολογιας μας. 

Εστραφη πρωτα εναντιον των αγγλικων θεσεων. Επεκαλεσθη την Αποφαση 1013/1956 της Γενικης 
Συνελευσεως, που συνιστουσε διαπραγματευσεις για μια δημοκρατικη λυση, συμφωνη με τις αρχες 
του Χαρτου και υπεστηριξε ότι το σχεδιο Macmillan ουτε δημοκρατικο ήταν, αφου αγνοουσε 
παντελως τα δικαιωματα και τη θεληση του 80% της πλειοψηφιας, ουτε συμφωνο με τις αρχες του 
Χαρτου, αφου προσκαλουσε τρεις αλλες κυβερνησεις να μοιρασθουν τη κατοχη της Κυπρου και 
προελειανε το εδαφος για τη διχοτομηση. 

Αντεκρουσε επειτα το τουρκικο αιτημα χωριστης αυτοδιαθεσεως και επεκαλεσθη μεταξυ αλλων, τη 
γνωμοδοτηση του Alessandro Alvarez, του διακεκριμενου Χιλιανου διεθνολογου. Αλλα και οι 
Τουρκοι ειχαν προσελθη πανετοιμοι τουτη τη φορα. Στο χρονο που ειχε διαρρευσει, ειχαν ανοιξει 
καινουργιες Πρεσβειες σε τουλαχιστο εννεα πρωτευουσες. Ειχαν στειλει ειδικες αποστολες σε 
διαφορα κρατη. Ειχαν προσπαθησει να εξασφαλισουν την αλληλεγγυη των μουσουλμανικων 
κρατων προτασσοντες τον θρησκευτικο παραγοντα. Στη Συνελευση για να υπερασπιση τις αποψεις 
τους ειχε ελθει για πρωτη φορα ο Υπουργος των Εξωτερικων Φατιν Ζορλου. 

Ο Ζορλου με τον τονο που εδωσε στις παρεμβασεις του, επεδιωξε να δημιουργηση ατμοσφαιρα 
οξειας κρισεως. Ηταν σαν να ελεγε στους αλλους αντιπροσωπους: προσεξετε, αν ταχθητε με το 
μερος των Ελληνων, θα εχετε την ευθυνη της αιματοχυσιας που θα επακολουθηση. 

Την ιδια αλλωστε γραμμη ακολουθησε και ο Αγγλος αντιπροσωπος Allan Noble. Αλλα στη ρυμη του 
λογου του, εχρησιμοποιησε μια ατυχη φραση. Ειπε ότι ψηφος υπερ των ελληνικων αποψεων θα 
εσημαινε πολεμο στη Κυπρο και περαν αυτης. Ο Αβερωφ ζητησε αμεσως τον λογο. 

—«Κυριοι» ειπε «επισυρω τη προσοχη σας στο γεγονος ότι ο Βρετανος αντιπροσωπος απειλει τα 
Ηνωμενα Εθνη με πολεμο. Γιατι, αν εσεις ψηφισετε υπερ των ελληνικων αποψεων, τοτε αυτες δεν 
θα είναι πια ελληνικες, αλλα δικες σας αποψεις, αποψεις των Ηνωμενων Εθνων». 

Οταν ο κ. Αβερωφ ανεφερθη στις γνωμοδοτησεις των διεθνολογων και ιδιως του Alvarez, που 
προεκαλεσε ζωηρη εντυπωση ιδιως στους λατινο-αμερικανους και κατεδικαζε απεριφράστως τη 
χωριστη αυτοδιαθεση, ο Ζορλου για αντιπερισπασμο, ανεσυρε από τον χαρτοφυλακα του το 
κειμενο καποιου Αργεντινου διεθνολογου, που σε μια μελετη του εξεφραζετο δυσμενως για την 
αυτοδιαθεση ωρισμενων μικρων εδαφων. 

Ο Αβερωφ αντεδρασε αμεσως. Συμφωνα με οσα μου εζητησε, ετηλεφωνησα στον Επιτετραμμενο 
μας στο Μπουενος Αυρες. Τον παρεκαλεσα να επισκεφθη τον διεθνολογο που ειχε επικαλεσθη ο 
Ζορλου, να του εκθεση την εκμεταλλευση του ονοματος του από τον Τουρκο Υπουργο και να 
προκαλεση ειδικη για τη Κυπρο γνωμοδοτηση του. Την ιδια νυκτα μας ηλθε τηλεγραφικως η 
γνωματευση που εζητησαμε. Μεταξυ αλλων ετονιζε ότι καθολου δεν αφορουσαν τη Κυπρο οσα ειχε 
επικαλεσθη ο Τουρκος Υπουργος των Εξωτερικων. Την επαυριο, στη Πολιτικη Επιτροπη, το 
τηλεγραφημα από την Αργεντινη απεκατεστησε τα πραγματα στη ορθη τους θεση. 
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Ηλθε επειτα η σειρα των ξενων αντιπροσωπων. Τοσο στο σχεδιο Macmillan, οσο και στο αιτημα 
χωριστης αυτοδιαθεσεως, υπηρχε ενας κοινος παρονομαστης. Ο σπορος της διχοτομησεως. 
Εναντιον λοιπον της διχοτομησεως εξεφρασθησαν οι διαφορες αντιπροσωπειες στη μεγαλη 
πλειοψηφια τους. Επεκαλεσθησαν τα τραγικα αποτελεσματα που ειχε σε αλλα μερη του κοσμου η 
δυχοτομηση εδαφων, για να καταληξουν ότι αποκλειεται μια τετοια λυση σε εδαφος τοσο 
περιορισμενης εκτασεως όπως η Κύπρος. Ελαχιστοι αφοσιωμενοι στην Αγγλια υπεστηριξαν δειλα το 
σχεδιο Macmillan, μεταξυ αυτων και ο Αλη Χαν, που ειχε προς στιγμη εγκαταλειψει τα εγκοσμια και 
καταλαβει την εδρα του αντιπροσωπου του Πακισταν. 

 

Η πρωτη φαση, η κατεδαφιστικη, ετελειωσε απολυτως ικανοποιητικα για την ελληνικη 
αντιπροσωπεια. Ανοιγε τωρα το θετικο μερος της προσφυγης μας, η υιοθετηση δηλαδη από τα 
Ηνωμενα Εθνη κατευθυντηριου γραμμης σχετικα με το οριστικο καθεστως της Κυπρου. 

Ειχε προαποφασισθη στας Αθηνας ότι συνεπεις προς τη δηλωση περι ανεξαρτησιας που ειχε κανει ο 
Αρχιεπισκοπος στην Κα Barbara Castle, θα υπεστηριζαμε στη 13η συνοδο της Γενικης Συνελευσεως 
τη δημιουργια ανεξαρτητου κυπριακου κρατους. Στο σχεδιο αποφασεως που κατεθεσε η ελληνικη 
αντιπροσωπεια, όταν αρχισε η συζητηση, αυτη η λυση ανεφερετο. Μνεια του δικαιωματος 
αυτοδιαθεσεως δεν ειχε γινει τουτη τη φορα, για να μην εξασθενηση το αιτημα της ανεξαρτησιας, 
αφού η αυτοδιαθεση θα ωδηγουσε στην Ενωση. 

Απο τη πρωτη στιγμη, η αποστολη του Ελληνος Υπουργου των Εξωτερικων στο συγκεκριμενο αυτο 
σημειο εστερειτο ελπιδων. Πρωτα, για ενα γενικωτερο λογο. Η Γενικη Συνελευση είναι οργανο 
μεσολαβητικο. Οτιδηποτε και αν λεχθη στο σταδιο των αγορευσεων, όταν ελθη η ωρα της 
αποφασεως ο ρολος της Συνελευσεως δεν είναι να ταχθη ολοκληρωτικα με τον ενα από τους 
αντιπαλους. Αλλα να τους συμβιβαση. Επι πλεον, η τοτε συνθεση των μελων του ΟΗΕ επετρεπε την 
ασκηση μεγαλης επιρροης και στην αναγκη πιεσεως επανω στη Συνελευση από τις δυο 
αγγλοσαξωνικες Δυναμεις. Υπηρχαν και ειδικωτεροι λογοι που συνεπληρωναν και ενισχυαν τα 
ανωτερω δυο βασικα εμποδια. 

Χειριζομενος τη προταση περι ανεξαρτησιας, ο κ. Αβερωφ δεν διεθετε το στοιχειο του αιφνιδιασμου 
της αντιπαλου πλευρας, αφου η νεα μας γραμμη τους ήταν ηδη γνωστη από τον περασμενο 
Σεπτεμβριο, όταν ειχε ανακοινωθη από τον Αρχιεπισκοπο στη Κα Castle. Επι πλεον, λιγες μερες πριν 
από τη συζητηση, στο ξενοδοχειο του ΣΑΝ ΜΟΡΙΤΣ, ο Αρχιεπισκοπος ειχε εμπιστευθη στον 
ανταποκριτη των Times της Νεας Υορκης ότι η ανεξαρτησια θα ήταν το πρωτο βημα, αλλα οι Κυπριοι 
δεν ειχαν παραιτηθη της επιθυμιας να ενωθουν αργοτερα με την Ελλαδα. Οι Times όμως 
εδημοσιευσαν τη δηλωση αυτη και ο Τουρκος Υπουργος των Εξωτερικων την εξεμεταλλευθη για να 
θεμελιωση τον ισχυρισμο ότι η ανεξαρτησια ήταν τεχνασμα που επρεπε ν' απορριφθη. Τελος, στη 
Κυπρο η ΕΟΚΑ εμαχετο τωρα με τους τουρκο-κυπρίους και η εξελιξη αυτη τροφοδοτουσε το 
επιχειρημα του Ζορλου ότι η συμβιωση των δυο «κοινοτητων» ήταν πλεον αδυνατη. 

Ολα αυτα, δεν εμποδιζουν τον Αβερωφ να κινητοποιηση τον Ινδο αντιπροσωπο Krishna Menon, που 
τον περασμενο χρονο ειχε ταχθη υπερ της ανεξαρτησιας. Ο Menon συνεταξε ενα σχεδιο Αποφασεως 
αρκετα ικανοποιητικο. Στη προσπαθεια του όμως να εξασφαλιση οσο το δυνατον περισσοτερους 
συγκηδεμονες αρχισε να το τροποποιη, εως οτου η αρχη της ανεξαρτησιας εγκατελειφθη και 
αντεκατεσταθη από μια εκκληση προς την Αγγλια να συνεχιση διαπραγματευσεις με σκοπο να 
χορηγηθη στη Κυπρο αυτοκυβερνηση, διατηρουμενης της ακεραιοτητος της. 

Με ολες αυτες τις καθυστερησεις, το σχεδιο αποφασεως του Ινδου αντιπροσωπου κατετεθη σχεδον 
τελευταιο. Ειχε προηγηθη η καταθεση σχεδιου από τον αντιπροσωπο του Ιραν, αμερικανικης 
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προφανως εμπνευσεως, που επαναλαμβανε τα οσα μας ειχαν προταθη από το ΝΑΤΟ και ειχαμε 
εμεις απορριψει. Η Πολιτικη Επιτροπη υιοθετησε το ιρανικο σχεδιο με μικρη πλειοψηφια. 31 ψηφοι 
υπερ, εναντι 22 αρνητικων και 28 αποχων. Μετα τη ψηφοφορια, εξω από την αιθουσα των 
συνεδριασεων πλησιασε τον Αβερωφ ο Ζορλου. Του ειπε ότι ειχε λυπηθη γι' αυτο που συνεβη, θα 
ηθελε να ειχαν καταληξει σε μια αποφαση αποδεκτη και από τους δυο. Αντηλλαξαν μερικες σκεψεις 
και στο τελος ο Τουρκος Υπουργος ερωτησε: 

—«Θα θελατε να συναντηθουμε;» 

Η πρωτοβουλια εκεινη του Φατιν Ζορλου ωδηγησε την ε-παυριο σε συμφωνια να προβληθη στην 
ολομελεια της Γενικης Συνελευσεως ενα συμβιβαστικο σχεδιο του Μεξικανου αντιπροσωπου, που 
εγινε δεκτο ομοφωνως. Ειχε όμως και αλλα αποτελεσματα, πολυ μεγαλυτερης ολκης. 

ΕΕΝΝΑΑ  ΚΚΡΡΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΓΓΕΕΝΝΝΝΙΙΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  DDoollddeerr  

Τα αυτοκινητα που μας παρελαβαν από το αεροδρομιο της Ζυριχης στις 4 Φεβρουαριου 1959, 
διεσχισαν την πολη χωρις να σταματησουν και κατευθυνθησαν προς το Dolder. 

Στο Dolder Grand Hotel η ελληνικη αντιπροσωπεια εφθασε πρωτη. Επι κεφαλης της o 
πρωθυπουργος. Οταν ακουσθηκε ότι στο αεροπλανο που θα μας μετεφερε από τας Αθηνας ειχε 
κρατηθη μια ακομη θεση για «ενα σημαινον προσωπο» δεν ειχαμε φαντασθη ότι επροκειτο για τον 
Προεδρο της Κυβερνησεως. 

Οι Τουρκοι ειχαν επιμεινει να είναι παροντες οι πρωθυπουργοι. Ελληνο-Τουρκικη συναντηση σε 
επιπεδο πρωθυπουργων στην ειδυλλιακη απομονωση του Dolder, σημαινει κατι παραπανω από 
ανταλλαγη αποψεων ή εστω συνεχιση διαλογου. Σημαινει ότι εχουν προηγηθη διαπραγματευσεις 
και ότι το πορισμα τους δικαιολογει τη προσδοκια ότι η συμφωνια επικειται. 

 

Πώς ειχαμε φθασει στο αισιοδοξο εκεινο σημειο, υστερα από την ελληνοτουρκικη μαχη στα 
Ηνωμενα Εθνη, δυο μηνες πριν; 

Καποια διαδικασια μας ειχε βεβαια οδηγησει ως εκεί, αλλα ο Υπουργος των Εξωτερικων την ειχε 
προστατευσει με μεγαλη μυστικοτητα, ακομα και από στενους του συνεργατας. 

Ενδειξεις υπηρχαν ότι δεν ειχε μεινει χωρις συνεχεια η συνομιλια Αβερωφ - Ζορλου την παραμονη 
της αναχωρησεως μας από τη Νεα Υορκη. Αλλιως τι λογο ειχαν οι συνεχεις μετακινησεις μεταξυ 
Αγκυρας και Αθηνων του Πρεσβυ μας στην Τουρκια. Ασφαλως όχι εκεινον που εδωσε ο Διευθυντης 
του Γραφειου Υπουργου για ενα από τα ταξιδια του κ. Γ. Πεσμαζογλου. «Ηλθε» ειχε πει «να 
φροντιση τα λουλουδια για ενα μεγαλο γευμα που δινει στην Αγκυρα». Λουλουδια τα μηνυματα του 
Τουρκου Υπουργου των Εξωτερικων; 

Αν, οπως ήταν πιθανωτερο, οι συνεννοησεις των δυο Υπουργων ειχαν ξεπερασει το σταδιο μιας 
γενικης συμφωνιας αρχων και προωθουντο τωρα σε σημεια λεπτομερειακα, τοτε η ενημερωση και 
συνεργασια των τεχνικων συμβουλων της κυβερνησεως δεν μπορουσε να θεωρηθη τυπικα και 
ουσιαστικα περιττη. Θα ειχαμε εδω θεματα συνταγματικα, διοικητικα, στρατιωτικων βασεων και 
αλλα οπου ο υπηρεσιακος παραγων ήταν σε θεση να βοηθηση τον πολιτικο παραγοντα. 
Εδικαιολογειτο αλλωστε η υποθεση — που επαληθευσε αργοτερα — ότι ο Τουρκος Υπουργος των 
Εξωτερικων θα ειχε επιστρατευσει ολοκληρο το επιτελειο του. 
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Δεν μπορουσα παρα να εκφρασω την αποψη μου αυτη στον Υπουργο. Ο κ. Αβερωφ δεν αρνηθηκε 
ότι οι διαπραγματευσεις ειχαν φθασει σε προχωρημενο σταδιο, αλλα ειπε ότι οι δυο κυβερνησεις 
ειχαν συμφωνησει ότι θα ενημερουντο μονο οι πρωθυπουργοι, οι Υπουργοι Εξωτερικων και ο 
Πρεσβυς μας στην Αγκυρα. Απηντησα ότι αφου ειχε δοθη υποσχεση επρεπε να κρατηθη, αλλα 
παρεκαλεσα να με απαλλαξη από τα υπηρεσιακα καθηκοντα μου στον κυπριακο τομεα. Ο Υπουργος 
περιωρισθηκε να πη: «Καλα θα το σκεφθω». 

Δυο ή τρεις ημερες αργοτερα ο κ. Αβερωφ μας εκαλεσε με τους συναδελφους Γ. Χριστοπουλο και 
Αγγελο Βλαχο και μας ειπε ότι ειχε την εγκριση του πρωθυπουργου να μας ενημερωση υπο απολυτη 
εχεμυθεια πανω στις προκαταρκτικες διαπραγματευσεις του με τον Ζορλου. Ειχε συναντησει τον 
Τουρκο Υπουργο στην συνοδο των Υπουργων του ΝΑΤΟ τον περασμενο Δεκεμβριο και ειχε 
ανταλλαξει εκτοτε μαζι του διαφορα μηνυματα. Διεγραφετο τωρα η βαση μιας συμφωνιας. Οι 
Αγγλοι θα διατηρουσαν κυριαρχικα δικαιωματα πανω στις βασεις τους. Το υπολοιπο κυπριακο 
εδαφος θα συγκροτουσε ενα ανεξαρτητο κρατος. Απεκλειετο η Ενωση και η διχοτομηση. Μας 
ανεπτυξε ο Υπουργος τον σκελετο της συνταγματικης διαρθρωσεως της κυπριακης πολιτειας. Ενιαια 
Βουλη και δυο «κοινοτικες» Βουλες αρμοδιες για τα θρησκευτικα, γλωσσικα και πολιτιστικα θεματα 
των δυο τμηματων του πληθυσμου. Συνταγματικα κατωχυρωμενο βετο του Τουρκου Αντιπροεδρου 
της Δημοκρατιας στα θεματα εξωτερικης πολιτικης και αμυνης. Χωριστη συνθηκη θα προεβλεπε τις 
εγγυησεις της πιστης τηρησεως των συνταγματικων διαταξεων και μια συνθηκη συμμαχιας θα 
συνεδεε το κυπριακο κρατος με τα τρια ενδιαφερομενα μερη, Αγγλια, Ελλαδα, Τουρκια. Η 
διαπραγματευση θα συνεχιζετο. Ο Αρχιεπισκοπος, που παρεμενε ακομα στη Νεα Υορκη, ειχε 
ενημερωθη επι ολων αυτων από τον Μονιμο Αντιπροσωπο στον ΟΗΕ, κ. Ξανθοπουλο - Παλαμα. 

Ο Υπουργος αφηκε να εννοηθη ότι δεν ανεμενε συζητηση επι οσων μας ειχε ανακοινωσει. Ωστοσο, 
εζητησε από τον Βλαχο κι εμενα να του υποβαλουμε το ταχυτερο εγγραφως και 
συστηματοποιημενα τα οσα ακουσαμε, ωστε να προκυπτη από το υπομνημα μας σαφεστερα πως 
διεγραφετο ο χαρακτηρ του νεου κρατους. 

 

Με τον Αγγελο Βλαχο μας απησχολησαν τρια κυριως σημεια στη μελετη που καναμε, Α) Να είναι ο 
μηχανισμος του νεου κρατους ικανος να λειτουργηση. Β) Να διατηρηση η Κύπρος την εδαφικη και 
πολιτικη της ενοτητα και Γ) Ν' αποκτηση η κυπριακη Δημοκρατια νομικη προσωπικοτητα αληθινα 
ανεξαρτήτου οντοτητος, ωστε ν' αναγνωρισθη διεθνως σαν κυριαρχο κρατος. 

Με τα κριτηρια αυτα, εισηγουμεθα: Ο Προεδρος της Δημοκρατιας σαν ανωτατος αρχων, 
εκπροσωπος του κρατους και ολοκληρου του πληθυσμου, να εκλεγεται από το συνολο του λαου και 
να μην αναπληρωνεται σε καμια περισταση από τον τουρκοκυπριο Αντιπροεδρο. Το ιδιο να ισχυη 
και για την εκλογη των μελων της νομοθετικης Βουλης. Οι κοινοτικες Βουλες να μην εχουν δικαιωμα 
επιβολης φορων και οι δαπανες στα θεματα της αρμοδιοτητος τους να καλυπτωνται από τον 
κεντρικο προυπολογισμο. Το βετο του Αντιπροεδρου να περιορισθη σε συγκεκριμενα θεματα, τα πιο 
σημαντικα της εξωτερικης πολιτικης και αμυνης. Η συναψη συνθηκης εγγυησεως ν' αποφευχθη. Η 
συνθηκη συμμαχιας να μη περιλαβη την Αγγλια, ωστε να μην υπαρξη συναρτηση με τις βασεις που 
θα διατηρουσε και γενικωτερα με τις πολιτικες επιδιωξεις της στη Μεση Ανατολη. Να μην αναφερθη 
στο Συνταγμα σαν δεσμευτικη υποχρεωση της Κυπρου η διατηρηση μονιμων συμμαχικων δεσμων 
με τα αλλα δυο μερη. Το τριμερες στρατηγειο να εδρευη εκ περιτροπης στη Λευκωσια, την Αγκυρα 
και τας Αθηνας. 

Ο πρωθυπουργος, στη συσκεψη που επηκολουθησε τη 1η Φεβρουαριου, υιοθετησε ωρισμενα από 
τα σημεια αυτα και τα περιελαβε στις οδηγιες του για τη τελικη διαπραγματευση. 
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Μετα τη παρενθεση αυτη, ας επιστρεψουμε στο Dolder. Ειμεθα ακομα στο χωλ του ξενοδοχειου 
όταν αφιχθη η τουρκικη αντιπροσωπεια. Τον πρωθυπουργο Menderes συνωδευαν ο Υπουργος των 
Εξωτερικων Ζορλου, ο Γενικος Γραμματευς του Υπουργειου Εξωτερικων Εζενμπέλ, ο βοηθος Γενικος 
Γραμματευς Ζεκή Κιουνεράλπ, ο Πρεσβυς τους στο Λονδινο Μουχαρέμ Μπιργκύ, ο Πρεσβυς στας 
Αθηνας Βεργκίν, ο συνταγματολογος Νιχατ Εριμ και αλλοι διπλωματικοι και εμπειρογνωμονες. 

Το Dolder ειχε προτιμηθη για να διατηρηθη η μυστικοτης της ελληνο-τουρκικης συναντησεως. 
Ματαια ελπις. Δεν περασαν πολλες ωρες, πριν εμφανισθουν οι ανταποκριται των κυριωτερων 
εφημεριδων και δημοσιογραφικων πρακτορειων. Στην οξυτητα που ειχαν φθασει οι ελληνο-
τουρκικες σχεσεις και τη πολεμικη σχεδον ατμοσφαιρα που ειχε δημιουργηθη, η αποκαλυψη της 
συναντησεως του Dolder ήταν φυσικο να προκαλεση το ζωηροτερο δημοσιογραφικο ενδιαφερον. 
Περισσοτεροι ησαν οι Αγγλοι ανταποκριται, που διερωτωντο πως ενα εδαφος της αυτοκρατοριας 
μπορουσε να γινη αντικειμενο διαπραγματευσεως μεταξυ Ελλαδος και Τουρκιας, χωρις τη παρουσια 
αντιπροσωπων της χωρας τους. Ηταν αληθινα χωρις προηγουμενο η όλη ιστορία. 

Αρχιζει τωρα η τελικη φαση των διαπραγματευσεων. Σ' ενα μικρο σαλονι, στο ισογειο του Grand 
Hotel, αποσυρονται οι δυο Υπουργοι των Εξωτερικων. Τον Ζορλου συνοδευει ο Εζενμπέλ. Τον 
Αβερωφ, ο Ξανθοπουλος - Παλαμας που ειχε κληθη από τη Νεα Υορκη. Ενα προς ενα τα σημεια της 
προκαταρκτικης συμφωνιας συζητουνται. Ο Ζορλου βαδιζει πανω σ' ενα διαγραμμα που προβλεπει 
σε καθε λεπτομερεια τη διαρθρωση της κυπριακης πολιτειας, όπως την οραματιζεται. Δεν 
κρατουνται πρακτικα. Σημειωσεις μονο των οσων τελικως συμφωνουνται. 

Αργα καθε βραδυ, οι Υπουργοι καλουν τον Ζεκή Κιουνεραλπ κι εμενα, μας δινουν τις σημειωσεις 
τους, προσθετουν διαφορες προφορικες επεξηγησεις και μας ζητουν να διατυπωσουμε τα 
συμφωνηθεντα σ' ενα οριστικο κειμενο. 

Με τον Κιουνεραλπ εργαζομεθα μεχρι τις πρωινες ωρες. Μας βοηθουν δυο νεαροι συναδελφοι, ο Δ. 
Πετρουνάκος και ο Τουρκμέν, ενα συμπαθητικο παιδι που σκοτωθηκε λιγες ημερες αργοτερα στο 
αεροδρομιο του Λονδινου όταν επεσε το αεροπλανο του Menderes. 

Ο Κιουνεραλπ είναι ενας ευγενης και μειλιχιος ανθρωπος. Μεγαλωμενος και σπουδασμενος στην 
Ελβετια. Στο Υπουργειο του, τον αποκαλουν Le Bernois. Πεπειραμενος διπλωματης ξερει τι θελει. 
Ιδιως ξερει τι επιδιωκει ο Υπουργος του. Με πολυ τακτ, αλλα και με σταθεροτητα προσπαθει να 
διατηρηση τα κειμενα στην αρχικη τους διατυπωση. Αντιλαμβανεται όμως ότι οι σημειωσεις που 
εχουμε μπροστα μας εχουν αναγκη καποιας νομικης διατυπωσεως για να παρουν τη μορφη 
διακρατικης συμφωνιας. Η νομικη διατυπωση είναι ελαστικωτερη και δεν ανεχεται περιττες 
επαναληψεις εννοιων, που εχουν ωστοσο τη πολιτικη σημασια τους. Στο τελος, παντοτε 
συμβιβαζομεθα, αλλα όταν την επαυριο παρουσιαζουμε στους Υπουργους το προϊον της εργασιας 
μας, ο Ζορλου δυσανασχετει. 

Την ημερα, όταν οι Υπουργοι συσκεπτονται, ο πρωθυπουργος με καλει στο διαμερισμα του. Οπως 
είναι φυσικο, τον απασχολει η σκεψη αν ευρισκωμεθα στο σωστο δρομο. Και ενα πρωι ζητησε να 
του πω καθαρα τη γνωμη μου. 

Σπανιως βρεθηκα σε τοσο δυσκολη θεση. Η κυβερνηση ειχε αποφασισει με καθε μυστικοτητα να 
διαπραγματευθη με τους Τουρκους. Σ' εκεινη βεβαιως ανηκε να σταθμιση ποσο αντεχε ακομα ο 
τοπος σε μια περιπετεια που ταρασσε τη ψυχικη γαληνη του λαου, κινδυνευε ν' ανατιναξη τις 
συμμαχιες μας και απορροφουσε το μεγαλυτερο μερος της δραστηριοτητος του πρωθυπουργου και 
των αμεσωτερων συνεργατων του. Αλλωστε και στη Κυπρο η κατασταση χειροτερευε συνεχως. 
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Ειχαμε πληροφοριες ότι οι Αγγλοι ησαν επι τα ιχνη του Διγενη. Ο κοσμος υπεφερε από το 
μπουκοταζ των αγγλικων προιοντων. Πληθος Κυπριων ησαν πισω από τα συρματα των 
στρατοπεδων συγκεντρωσεως ή στις φυλακες. 

Οπως κι αν είναι, η αποφαση ειχε παρθη, οι διαπραγματευσεις ειχαν προχωρησει. Ηταν πια αργα να 
υπαναχωρησουμε. Αν όχι για αλλο λογο, τουλαχιστον γιατι οι Τουρκοι ειχαν τωρα καθαρη την 
εικονα της νεας μας τοποθετησεως. Πώς θα ξαναγυριζαμε στις παλαιες μας θεσεις; 

Απηντησα λοιπον ότι όπως ειχαν εξελιχθη τα πραγματα, στοχος μας τωρα επρεπε να είναι να 
επιτυχουμε τους καλυτερους δυνατους όρους συμφωνιας. Επανελαβα τα οσα ειχαμε γραψει στο 
υπομνημα μας με το Βλαχο και ανεφερα διαφορα σημεια που μου εφαινοντο πρωταρχικης 
σημασιας. Ενα από αυτα ήταν ότι οι αποφασεις του κυπριακου Υπουργικου Συμβουλιου, που θ' 
απετελειτο από επτα Ελληνας και τρεις Τουρκους, επρεπε να λαμβανωνται κατα πλειοψηφια. Στο 
σημειο αυτο να ειμαστε ανενδοτοι. Επισης επρεπε ν' αποκρουσωμε την αξιωση εγκαταστασεως στη 
Κυπρο τουρκικης στρατιωτικης βασεως. Αφου ειχε αποφασισθη η σταθμευση μικρης δυναμεως 
Ελληνων και Τουρκων, ας επιμεινουμε να καθορισθη ότι θα τελή σε συναρτηση με τη τριμερη 
συμμαχια και δεν θ' απορρεη από τη συνθηκη Εγγυησεως. Ετσι, τα δυο αποσπασματα δεν θα 
μπορουσαν να χρησιμοποιηθουν σε εφαρμογη της συνθηκης Εγγυησεως, που δεν επρεπε να φθαση 
μεχρι του δικαιωματος στρατιωτικης επεμβασεως. 

Ανεφερα στον πρωθυπουργο και αλλες βελτιωσεις ή προσθηκες που πιστευα ότι θα συντελουσαν 
στο να καταστησουν το κυπριακο κρατος πραγματικα βιωσιμο και ανεξαρτητο. Ωρισμενα από τα 
σημεια αυτα επιτυχαμε να γινουν δεκτα εκεί στο Dolder. Άλλα, στις διαπραγματευσεις που 
επηκολουθησαν για την οριστικοποιηση των κειμενων. Σε αλλα παλι ο Ζορου σταθηκε ανενδοτος. 
Ισως αν δεν ειχε τοσο επιμεινη, δεν θα ειχαμε ζησει τη κριση του 1963 και οι συμφωνιες του 1959-
60 θα εξακολουθουσαν να διεπουν τη πορεια της Δημοκρατιας που εγεννηθη στο Dolder. 

 

Ολα εχουν ενα τελος. Η ελληνοτουρκικη Διασκεψη τελειωσε μ' ενα ποτηρι σαμπανιας που σφραγισε 
τη συμφωνια των δυο πρωθυπουργων. Οι ξενοι ανταποκριται ετηλεγραφησαν εκεινο το βραδυ τη 
παραξενη ειδηση ότι Ελληνες και Τουρκοι ειχαν λυσει τις διαφορες τους. 

Απο τη Ζυριχη ο κ. Αβερωφ με τον κ. Ξανθοπουλο - Παλαμα και ο Ζορλου με ωρισμενους 
συνεργατες του, εφυγαν για το Λονδινο. Επηγαιναν να ενημερωσουν την αγγλικη κυβερνηση και να 
ολοκληρωσουν με τον Selwyn Lloyd το πλεγμα των Συμφωνιων. 

Το ιδιο βραδυ της 11ης Φεβρουαριου, ο πρωθυπουργος επεστρεψε στας Αθηνας. Εκαλεσε αμεσως 
τον Αρχιεπισκοπο Μακαριο και του ανεκοινωσε το περιεχομενο της συμφωνιας που ειχε 
μονογραφηθη στις 2.45' το απογευμα στο Dolder. Την επαυριο θα του εδινε και αντιγραφα των 
σχετικων κειμενων. Ο Αρχιεπισκοπος εξεδηλωσε τη συμφωνια του, ευχαριστησε τον Καραμανλη και 
προσεθεσε ότι θα στειλη μια ανακοινωση στον Τυπο. Συνεταξε μαλιστα εκεί, στην κατοικια του 
πρωθυπουργου, το κειμενο της δηλωσεως του που εκλεινε με την εκφραση ευγνωμοσυνης προς την 
ελληνικη κυβερνηση. 

Την επαυριο, όταν ο πρωθυπουργος του εδωσε αντιγραφα των Συμφωνιων, ο Αρχιεπισκοπος 
παρετηρησε ότι για λογους αρχης, δεν θα ήταν σκοπιμο να δημιουργηθη η εντυπωση ότι στην 
επικειμενη πενταμερη Διασκεψη του Λονδινου θα εκαλουντο οι Κυπριοι να λαβουν απλως γνωσιν 
των συμφωνηθεντων. Ο Καραμανλης επεσημανε ότι η προσκληση στη Διασκεψη δεν επροκειτο να 
καθοριζη πως οι συμφωνιες της Ζυριχης επρεπε να γινουν ασυζητητι δεκτες από τους συνεδρους. 
Ηθελε όμως η αγγλικη κυβερνηση να είναι βεβαια ότι προϋπηρχε η εγκριση του Κυπριου ηγετου και 
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ότι δεν θα ανοιγε νεα συζητηση στη Πενταμερη, που θα ειχε, τουτη τη φορα, σαν κυριο αντικειμενο 
τη συζητηση των θεματων βρετανικου ενδιαφεροντος. 

Τοτε ο Μακαριος, αφου επανελαβε ότι ήταν συμφωνος με το περιεχομενο των Συμφωνιων, ερωτησε 
αν θα ειχε στο Λονδινο την ευχερεια να συζητηση με τους Τουρκοκυπριους ωρισμενα 
λεπτομερειακα σημεια και ενδεχομενως να επιτυχη από εκεινους μερικες βελτιωσεις. Ο κ. 
Καραμανλης απηντησε ότι τιποτα δεν θα εμποδιζε τον Αρχιεπισκοπο να επιδιωξη μια τετοια 
συνεννοηση, στα παρασκηνια όμως. Αν η προσπαθεια του δεν απεδιδε, επρεπε να γνωριζη εκ των 
προτερων ότι επανασυζητηση των κειμενων της Ζυριχης επισημως, γυρω από το τραπεζι της 
Διασκεψεως, απεκλειετο. Ο πρωθυπουργος επεμεινε να εχη σαφη απαντηση στο σημειο αυτο και ο 
Αρχιεπισκοπος συνεφωνησε. 

Την επομενη, 13 Φεβρουαριου, τα πραγματα αλλαζουν. Ο Αγγελος Βλαχος που ειχε συνομιλησει 
ιδιαιτερως με τον Αρχιεπισκοπο, μας πληροφορουσε πως ο Μακαριος ειχε ξαναδιαβασει τα κειμενα 
και κατειχετο τωρα από αμφιβολιες. Ειχε μαλιστα προσθεσει ότι θα δισταζε να υπογραψη τις 
συμφωνιες αν του το ζητουσαν στη Διασκεψη. Αναλογες πληροφοριες ειχε ο πρωθυπουργος και 
από αλλη πηγη. Εζητησε λοιπον να παμε με τον Βλαχο στου Αρχιεπισκοπου για να διευκρινισουμε 
τις αποψεις του. 

Ο Μακαριος μας επανελαβε οσα ειχε πει στον Αγγελο Βλαχο. Συγκεκριμενα όμως σημεια πανω στα 
οποια αμφεβαλλε, δεν θελησε να καθωριση. Κατεληξε ότι παντως δεν θα του ήταν δυνατο να 
υπογραψη τις συμφωνιες χωρις να συμβουλευθη αντιπροσωπευτικους παραγοντας του κυπριακου 
λαου. 

Ερωτησαμε τον Αρχιεπισκοπο αν η προθεση του αυτη δεν θα δυσκολευε τις αποφασεις του πανω σε 
μια ρυθμιση του Κυπριακου που ειχε από την αρχη παρακολουθησει και εγκρινει. Επι πλεον ο 
πρωθυπουργος ήταν αποφασισμενος να δωση στη δημοσιοτητα τα κειμενα της Ζυριχης, με τη 
δηλωση ότι με τις συμφωνιες εκεινες εξαντλούνται τα περιθωρια παρεμβασεως της ελληνικης 
κυβερνησεως στο Κυπριακο. Η στιγμη ήταν λοιπον κρισιμη. 

Ηταν παροντες στη συνομιλια μας ο Μητροπολιτης Κιτιου και ο Ηγουμενος Κυκκου. Ειχαν φθασει 
από την Κυπρο και γνωριζαν το λαϊκο αισθημα. Και οι δυο παρωτρυναν τον Αρχιεπισκοπο να 
προχωρηση στην υπογραφη των Συμφωνιων και τον διαβεβαιωσαν ότι ο τοσο ταλαιπωρημενος 
λαος της Κυπρου θα υποδεχοταν με ενθουσιασμο την απελευθερωση του από το αποικιακο 
καθεστως. 

Αργα τη νυκτα, εγινε νεα συναντηση στου πρωθυπουργου. Ο Αρχιεπισκοπος δεν εθιξε αλλα σημεια 
των συμφωνιων, επανελαβε όμως τους ενδοιασμους του σχετικα με την υπογραφη από τον ιδιον 
της Συνθηκης Εγγυησεως. Ο Καραμανλης ετονισε ότι δεν αποτελουσε προθεση του, ουτε επιθυμια 
του να πιεσει τον Αρχιεπισκοπο. Τον παρωτρυνε όμως να εξεταση τα γενικωτερα πλεονεκτηματα της 
λυσεως που εδιδετο στο Κυπριακο και υπενθυμισε ότι ο Μακαριος τις ειχε ηδη εγκρινει. Ο 
Μακαριος υπεσχεθη να δωση την οριστικη του απαντηση την επομενη. 

Την επαυριο το πρωι, όταν επηγα παλι στο ξενοδοχειο της Μεγαλης Βρετανιας, ο Αρχιεπισκοπος 
μου ανεθεσε να διαβιβασω στον Προεδρο της Κυβερνησεως ότι ειχε αποφασισει να μεταβη στο 
Λονδινο συνοδευομενος από Κυπριους Δημαρχους και αλλους παραγοντας, τους οποιους απλως θα 
συνεβουλευετο. Ενεμενε σε οσα ειχαν συμφωνηθη στο Dolder. Ζητουσε μονο να μη δημοσιευθη 
τιποτα σχετικο με τις βασεις που θα κρατουσαν οι Αγγλοι στη Κυπρο, ωστε να διαπραγματευθη ο 
ιδιος το θεμα αυτο. 

Ο δρομος προς τη πενταμερη Διασκεψη ήταν τωρα ανοικτος. 
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ΜΜΙΙΑΑ  ΛΛΕΕΞΞΗΗ  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  

Απο την επαυριο της ελληνο-τουρκικης συμφωνιας του Dolder, οι Υπουργοι Εξωτερικων Ελλαδος και 
Τουρκιας προετοιμαζαν στο Λονδινο το εδαφος για τη πενταμερη Διασκεψη, που με τη συμμετοχη 
εκπροσωπων των Ελληνων και Τουρκων Κυπριων θα επισημοποιουσε την ανεξαρτησια της Κυπρου. 
Σε μια αιθουσα του Foreign Office, ο κ. Selwyn Lloyd διεπραγματευετο με τους δυο συναδελφους 
του τους βρετανικους ορους: Κυριαρχικα δικαιωματα πανω στο εδαφος των στρατιωτικων τους 
βασεων και αλλες διευκολυνσεις στρατηγικης φυσεως. 

Με καποια δυσφορια ειχαν διαπιστωσει οι Αγγλοι ότι δεν ειχαν περιληφθη στη συνθηκη συμμαχιας 
που ειχε μονογραφηθη στο Dolder, κατα τα αλλα όμως δεν εφεραν καμια αντιρρηση στα οσα ειχαν 
συμφωνηθη μεταξυ Ελληνων και Τουρκων. Οπως διεγραφοντο τα πραγματα, τη κυριωτερη 
δυσκολια στη Πενταμερη θα παρουσιαζε ισως η εκταση των βρετανικων βασεων, εκτος αν η 
κυπριακη πλευρα επροτεινε τη τελευταια στιγμη να μη παραχωρηθη το εδαφος των βασεων κατα 
κυριαρχια, αλλα υπο μορφη ενοικιασεως. Οι Αγγλοι διατηρουσαν ωρισμενες ανησυχιες στο σημειο 
αυτο. 

Με την υποθεση ότι ολα θα εξελισσοντο ομαλα, το Foreign Office συνεταξε ενα μνημονιο που 
καθωριζε «τη συμπεφωνημενη βαση για την οριστικη ρυθμιση του προβληματος της Κυπρου». Στο 
μνημονιο αυτο προσαρτηθηκαν τα εξης κειμενα: 

—Οι συμφωνιες της «Ζυριχης», όπως τελικα απεκαλεσθησαν. Δηλαδη η συνταγματικη διαρθρωση 
της Κυπριακης Δημοκρατιας και οι συνθηκες Εγγυησεως και Τριμερους Συμμαχιας. 

—Η δηλωση της αγγλικης κυβερνησεως για τις βασεις που θα διατηρουσε και τις αλλες στρατηγικες 
ευκολιες. 

—Το κειμενο ενος αρθρου που συνεφωνηθη να προστεθη στη συνθηκη Εγγυησεως και ωριζε ότι τα 
αλλα τρια Μερη θα σεβασθουν την ακεραιοτητα των περιοχων που θα διατηρουσε στη κυριαρχια 
της η Αγγλια και ότι εγγυωνται τα αλλα δικαιωματα που θα εκχωρουσε η Κύπρος, βασει της 
βρετανικης Δηλωσεως, στην Αγγλια. 

—Δηλωσεις των Υπουργων Εξωτερικων Ελλαδος και Τουρκιας και των εκπροσωπων των Ελληνων και 
Τουρκων Κυπριων ότι αποδεχονται τη βρετανικη Δηλωση μαζι με τις συμφωνιες της Ζυριχης. 

—Τα «συμπεφωνημενα μετρα» για τη προπαρασκευη των νεων διευθετησεων στη Κυπρο. 

Το αγγλικο μνημονιο που θα υπεβαλετο στη πενταμερη Διασκεψη, ειχε δυο αξιοπροσεκτα 
χαρακτηριστικα. Το πρωτο ήταν ότι τα αγγλικα αιτηματα, μολονοτι συζητηθηκαν στο Λονδινο από 
τους τρεις Υπουργους στις προκαταρκτικες συσκεψεις τους, δεν διετυπωθησαν σε κειμενο 
Συνθηκης, αλλα πηραν τη μορφη δηλωσεως της αγγλικης κυβερνησεως. Εδεχοντο δηλαδη οι Αγγλοι 
τις συμφωνιες της Ζυριχης, εδεχοντο δηλαδη να παραιτηθουν της κυριαρχιας τους πανω στη Κυπρο, 
αλλα με όρους που εκεινοι καθωριζαν στη Δηλωση τους. 

Το δευτερο σημειο που αξιζει να επισημανθη, είναι ότι ενω στο Dolder οι δυο πρωθυπουργοι ειχαν 
θεωρησει ότι οι συμφωνιες τους ησαν οριστικες (ο Ζορλου ειχε πει μαλιστα ότι η διατυπωση του 
κειμενου του Συνταγματος, μετα την ενσωματωση των συμφωνηθεντων, ήταν ζητημα ολιγων 
ημερων) και η ανεξαρτησια της Κυπρου θεμα δυο - τριων μηνων, οι Αγγλοι τωρα αποκαλουσαν ολα 
εκεινα τα κειμενα «συμπεφωνημενη βαση για τη τελικη ρυθμιση του κυπριακου προβληματος» και 
προεβλεπαν τη συγκροτηση Επιτροπων, που, με προθεσμια ενος ολοκληρου ετους, θα κατηρτιζαν η 
μια στο Λονδινο τα κειμενα των οριστικων Συνθηκων και η αλλη στη Λευκωσια, το οριστικο κειμενο 
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του Συνταγματος. 

Δεν είναι λοιπον αξιο αποριας ότι χρειασθηκαν δεκα εξι μηνες σκληρων διαπραγματευσεων, που 
εφθασαν πολλες φορες σε πληρες αδιεξοδο, για να υπογραφουν οι οριστικες Συνθηκες. Οπως ειχε 
διατυπωθη το αγγλικο μνημονιο, που υπεγραφη από τους συνεδρους της Πενταμερους, 
δημιουργουσε δικαιως, τουλαχιστον στους Κυπριους, την εντυπωση ότι στις δυο Επιτροπες το παν 
θα μπορουσε να ξανασυζητηθη. 

 

Η πρωτη συνεδριαση της Πενταμερους συνεκληθη στο Λανκαστερ Χαουζ το πρωι της 17ης 
Φεβρουαριου 1959. Ανεβαινοντας τη μεγαλοπρεπη σκαλα του μεγαρου, θυμηθηκα τη τελευταια 
συνεδριαση της Τριμερους του 1955, στο ιδιο εκεινο μερος τεσσερα χρονια πριν. Σε μια στροφη της 
σκαλας, στο ημιφως, ο κ. Macmillan Υπουργος τοτε των Εξωτερικων, παρακολουθουσε ακινητος τα 
μελη των Αντιπροσωπειων να εγκαταλειπουν για τελευταια φορα τον χωρο της Διασκεψεως. Γυρισα 
να τον χαιρετισω. Μου εδωσε το χερι λεγοντας: «Ειμαι βεβαιος ότι θα ξαναβρεθουμε εδω». 

Τουτη τη φορα, το προσωπο που συγκεντρωνει τη γενικη προσοχη είναι αναμφισβητητα ο πρωην 
εξοριστος των Σευχελλων. Αλλωστε, από εκεινον εξαρταται τωρα η επιτυχια ή το ναυαγιο της 
Διασκεψεως. Αλλα το πρωι εκεινο ο Αρχιεπισκοπος Μακαριος εχει υφος αινιγματικο. Οταν ο Αγγλος 
Υπουργος των Εξωτερικων που προηδρευε, τελειωσε τη παρουσιαση των συμβατικων κειμενων, ο 
Αρχιεπισκοπος δεν αφησε να διαφανουν οι προθεσεις του. Ειπε μονο ότι θα μελετηση τα κειμενα 
και επεφυλαξε την απαντηση του. 

Το απογευμα και ενω οι τρεις Υπουργοι Εξωτερικων συνεσκεπτοντο παλι στο Foreign Office, 
επηγαμε με τον Πρεσβυ μας στο Λονδινο, τον Γιωργο Σεφεριαδη, στο αεροδρομιο του Κάτγουικ, να 
υποδεχθουμε τον πρωθυπουργο. Ο κ. Καραμανλης ειχε πολυ διστασει να κανη το ταξιδι εκεινο. 
Διατηρουσε αμφιβολιες για τη τελικη αποφαση του Αρχιεπισκοπου και δεν ηθελε να παραστη σε 
ενδεχομενο ναυαγιο της Διασκεψεως. Τελικα το αποφασισε, όταν επληροφορηθη ότι θα ερχοταν 
στο Λονδινο και ο Τουρκος πρωθυπουργος. 

Καθως συνομιλουσαμε στο αεροδρομιο, ψαχνοντας με τα ματια το αεροπλανο της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, 
πλησιασε τον εκπροσωπο του Foreign Office ενας υπαλληλος του αεροδρομιου και κατι του ειπε 
ψιθυριστα. Ο Αγγλος εχλωμιανε. «Ενα τρομερο ατυχημα» μας λεει «επεσε το αεροπλανο του 
πρωθυπουργου». Ετσι όπως το ειπε, νομισαμε μια στιγμη ότι επροκειτο για το δικο μας αεροπλανο. 
Μεσα όμως σε δευτερολεπτα και πριν ακομα διευκρινισθη ότι επροκειτο για το τουρκικο 
αεροπλανο, ειδαμε το σκαφος της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ να κατερχεται με σιγουρια στο διαδρομο 
προσγειωσεως. 

Μονον όταν, υστερα από μακρια διαδρομη μεσα σε πυκνη ομιχλη, φθασαμε στο ξενοδοχειο 
ΚΛΑΡΙΤΖΕΣ οπου εμενε η ελληνικη αντιπροσωπεια, μπορεσαμε να μαθουμε ότι ο Adnan Menderes 
ειχε ως εκ θαυματος σωθη. Υπηρχαν όμως πολλα θυματα μεταξυ της ακολουθιας του Τουρκου 
πρωθυπουργου. 

 

Το ιδιο βραδυ, η αγγλικη κυβερνηση εδινε ενα επισημο γευμα προς τιμην των αντιπροσωπειων 
Ελλαδος και Τουρκιας. Οταν ο Menderes ωδηγηθη στο νοσοκομειο, ο Macmillan απεφασισε να 
παραθεση το γευμα με προσκεκλημενους μονο τον Ελληνα πρωθυπουργο και τους κυριωτερους 
συνεργατας του. 
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Σε καποια στιγμη, ο Αγγλος πρωθυπουργος εστραφη προς τον Αβερωφ και με το αινιγματικο του 
χαμογελο τον ερωτησε: 

—«Τι θα λεγατε αν συλλαμβαναμε τον Γριβα;» 

—«Τον Γριβα, να συλλαβετε, ποτε;» ερωτησε εκπληκτος ο Υπουργος. 

—«Να, αποψε π.χ.» απηντησε ο Macmillan. 

Ο Αβερωφ αφου εξεφρασε αμφιβολια για τη δυνατοτητα του πραγματος, προσεθεσε ότι δεν 
εγνωριζε προσωπικως τον Διγενη, αλλα όπως ειχε μελετησει τον ανθρωπο, επιστευε ότι δεν θα 
παρεδιδετο ζωντανος. 

—«Επι πλεον» ειπε «εμεις θα ειμεθα υποχρεωμενοι να διακοψουμε τις διαπραγματευσεις και να 
επιστρεψουμε αμεσως στας Αθηνας. Θα ήταν εμπαιγμος εμεις να διαπραγματευομεθα και σεις να 
συλλαμβανετε τον αρχηγο της ΕΟΚΑ. 

Ο Macmillan ενευσε τοτε του κυβερνητη της Κυπρου να πλησιαση και επανελαβε στον Sir Hugh Foot 
οσα του ειπε ο Αβερωφ. Προσεθεσε ότι ο Ελλην Υπουργος δεν πιστευει ότι το κρυσφυγετο του Γριβα 
ειχε επισημανθη. Ο Foot για να επιβεβαιωση, ερωτησε τον Αβερωφ: 

—«Τι σας λεει ενα αγροκτημα εξω από τη Λεμεσο, με μια κρυψωνα κατω από μια καταπακτη;» 

Ηταν φανερο ότι οι Αγγλοι ειχαν συγκεκριμενες πληροφοριες και ο Αβερωφ αφου επανελαβε την 
απειλη αμεσου διακοπης των διαπραγματευσεων, εσπευσε μετα το γευμα στη Πρεσβεια μας και 
ετηλεγραφησε στη Λευκωσια να ειδοποιηθη ο Διγενης. 

 

Στο Κλαριτζες εν τω μεταξυ, μαθαιναμε ότι οι Κυπριοι παραγοντες που ειχαν συνοδευσει στο 
Λονδινο τον Αρχιεπισκοπο Μακαριο, ειχαν επι ωρες συνεδριασει χωρις να καταληξουν σε 
αποφασεις και ότι ο Αρχιεπισκοπος υποκινουμενος από το περιβαλλον του, εδηλωνε ότι δεν 
επροκειτο να δεχθη τις Συμφωνιες. 

Τοτε αρχισε μια σειρα επαφων της αντιπροσωπειας μας με τους Κυπριους σε ολα τα επιπεδα. 
Επρεπε να διαπιστωθη ποια ήταν τα σημεια στα οποια εδισταζαν ή και αντετιθεντο οι Κυπριοι. 
Τετοιο όμως συμπερασμα δεν προεκυπτε, γιατι ο καθεις προβαλλε διαφορετικα επιχειρηματα, 
διαφορετικες αντιρρησεις. Αλλοι παλι ήταν εναντιον των Συμφωνιων στο συνολο τους, ενω εκεινοι 
που τις παρεδεχοντο δισταζαν να εκδηλωθουν. Παρετηρησαμε παντως ότι για τις βρετανικες βασεις 
και τις αλλες στρατιωτικες ευκολιες δεν εκαναν λογο οι Κυπριοι. Η προσοχη τους ήταν 
συγκεντρωμενη στα κειμενα της Ζυριχης και το παραπονο τους συνοψιζοταν στη στερεοτυπη 
φραση: Οι Τουρκοι πηραν παρα πολλα. Δεν ειχαν αδικο οι ανθρωποι, αλλα και δεν απεφασιζαν να 
εντοπισουν τις αντιρρησεις τους και να σταθουν ενωμενοι πισω από αυτες. 

Χαρακτηριστικο είναι και το ακολουθο περιστατικο. Καθως περνουσα από το σαλονι του 
ξενοδοχειου ΚΛΑΡΙΤΖΕΣ ειδα εκεί καθισμενους τον Πόλυ Μοδινό που ειχε ελθει από το 
Στρασβουργο, με τον Δημαρχο Λευκωσιας Θεμιστοκλη Δερβη και τους Εθναρχικους Συμβουλους κ.κ. 
Γ. Χρυσαφινη και Α. Αιμιλιανιδη. Ο κ. Μοδινος, Βοηθος τοτε Γενικος Γραμματευς του Συμβουλιου 
Ευρωπης, ειχε μελετησει τα Ζυριχικα κειμενα και τα συζητουσε μαζι τους. Μου ζητησε να καθισω 
και να εξηγησω μαζι του στους τρεις Κυπριους τις λεπτομερειες του συνταγματικου καθεστωτος που 
προεβλεπε η συμφωνια του Dolder. Οπως προχωρουσε η συζητηση, ο Δερβης που στην αρχη μας 
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ειχε σχεδον γυρισμενες τις πλατες, αρχισε να ενδιαφερεται. Του εκανε ιδιως εντυπωση ότι το 
κυπριακο Υπουργικο Συμβουλιο θα επαιρνε τις αποφασεις του κατα πλειοψηφια και ότι η 
πλειοψηφια θα ήταν στα χερια των Ελληνων. Ισως δεν ειχε διαβασει τα κειμενα, ισως τα ειχε απλως 
διατρεξει. Στο τελος ερωτησε: «Καλα, γιατι δεν τα εξηγειτε αυτα στον Μακαριο;» Του απαντησαμε 
ότι ο Αρχιεπισκοπος εγνωριζε τα κειμενα και ήταν ενημερος της διαπραγματευσεως από την αρχη 
της. Τοτε ο Δερβης σηκωθηκε λεγοντας: 

—«Θα παω να του πω ότι αν δεν υπογραψη τις Συμφωνιες, πρωτος εγω θα τον καταγγειλω ότι 
υπαναχωρει». 

Την επομενη 18 Φεβρουαριου, ενωρις το πρωι, στο διαμερισμα του Αρχιεπισκοπου διεπιστωσαμε 
με τον Αγγελο Βλαχο ότι ο Μακαριος δεν ειχε καταληξει σε αποφασεις. Κι όμως «σε μερικους 
ανθρωπους ερχεται μια μερα που πρεπει το μεγαλο Ναι ή το μεγαλο το Οχι να πουνε». 

Παροντες στη συνομιλια μας ήταν παλι ο Κιτιου και ο Κυκκου. Σε καποια στιγμη που ο 
Αρχιεπισκοπος ειπε ότι στην αναγκη θα παραιτειτο από το αξιωμα του, ο Ηγουμενος Κυκκου, 
πνευματικος πατερας του Μακαριου, εξανεστη: 

—«Να παραιτηθης» ειπε «και να ελθη καποιος αλλος να μας βγαλη από το αδιεξοδο και να μας 
δωση την ανεξαρτησια μας». 

Παρενεβη τοτε ο Μητροπολιτης Κιτιου. Ανεφερθη στην αβαστακτη, κατασταση του νησιου, στις 
εκατονταδες ανθρωπων που εταλαιπωρουντο στις φυλακες και τα στρατοπεδα συγκεντρωσεων, 
στην οικονομικη δυσπραγια που ειχε προκαλεσει το μποϋκοταζ των αγγλικων προιοντων, στο 
αδυσωπητο κυνηγητο του Διγενη και των αγωνιστων της ΕΟΚΑ από τις αγγλικες δυναμεις. 
Επεσημανε τα πλεονεκτηματα της ανεξαρτησιας, εστω και αν ωρισμενοι οροι της Ζυριχης φαινοταν 
ή ήταν βαρεις. Μιλησε για το μελλον, για τη βεβαια επικρατηση του ελληνικου στοιχειου και 
συνεβουλευσε τον Μακαριο να προχωρηση στην υπογραφη των συμφωνιων. 

Ο Αρχιεπισκοπος ακουσε τον Μητροπολιτη χωρις να εκφρασθη. Μας αφησε να φυγουμε χωρις 
συγκεκριμενη απαντηση. 

 

Το ιδιο απογευμα συνηλθε παλι η Πενταμερης. Ο Selwyn Lloyd σκεφθηκε ότι δεν πρεπει να 
ναυαγηση η Διασκεψη χωρις να κληθη ο Αρχιεπισκοπος να προσδιοριση τα σημεια της διαφωνιας 
του. Εκρινε όμως ότι δεν επρεπε να επεκταθη η συζητηση πριν μελετηθουν τα οσα θα ελεγε ο 
Μακαριος, γι' αυτο εισηγηθη στον Αβερωφ και τον Ζορλου να μη παρεμβουν στη συνεδριαση 
εκεινη. 

Οταν ο Αγγλος Υπουργος των Εξωτερικων που προηδρευε, εδωσε τον λογο στον Αρχιεπισκοπο, 
εκεινος δεν επεξεταθη στο θεμα των βρετανικων βασεων και διευκολυνσεων, αλλα περιορισθηκε να 
επισημανη οκτω σημεια των συμφωνιων της Ζυριχης που προκαλουσαν τις αντιρρησεις του. Τοτε, 
εζητησε το λογο ο Αβερωφ. Ο Lloyd που νομισε ότι ο Αβερωφ θα υπεστηριζε τις αντιρρησεις του 
Μακαριου, με αποτελεσμα να παρεμβη και ο Ζορλου και να παρη η συζητηση δυσαρεστη τροπη, 
εδιστασε πριν δωση το λογο στον Ελληνα Υπουργο. 

—«Η Ελλας συνηθιζει να τιμα την υπογραφη της» ειπε ο Αβερωφ, «και θα τιμηση τις συμφωνιες. 
Αλλωστε δικαιως θα χαρακτηριζομεθα ως αφελεις, αν ειχαμε δεσμευθη στη Ζυριχη χωρις τη 
συγκαταθεση του Αρχιεπισκοπου». 
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Μετα μια διακοπη, που κατηναλωσε ο κ. Αβερωφ συνιστωντας στα αλλα μερη ν' αρκεσθουν στη 
δηλωση του και να μην οξυνουν τα πραγματα, η συνεδριαση επανεληφθη και ο Selwyn Lloyd 
ερωτησε παλι τον Αρχιεπισκοπο αν είναι ετοιμος να υπογραψη τα κειμενα. Ο Μακαριος απηντησε 
ότι αν επεμεναν να του ζητησουν απαντηση εκεινη τη στιγμη, η απαντηση του θα ήταν αρνητικη. 
Δεχθηκε τοτε ο Lloyd να περιμενη μεχρι την επαυριο το πρωι. Με οσα όμως ειχε πει ο Αβερωφ, ειχε 
γινει σαφες ότι η ελληνικη κυβερνηση θα ενεμενε στις συμφωνιες και απεμενε να διαπιστωθη αν οι 
Κυπριοι θα διεχωριζαν τη θεση τους. 

Τη συγκαταθεση του Αρχιεπισκοπου ανηγγειλε ο κ. Selwyn Lloyd στους Υπουργους Εξωτερικων 
Ελλαδος και Τουρκιας, το πρωι της 19ης Φεβρουαριου. Ειχαν συνελθη οι τρεις κυβερνητικες 
αντιπροσωπειες στο Λανκαστερ Χαουζ και ο Αγγλος Υπουργος με καταφανη ικανοποιηση μας ειπε: 

—«Οπως ξερετε ειχα ζητησει από τον Αρχιεπισκοπο να μου δωση την οριστικη απαντηση του μεχρι 
το βραδυτερο σημερα το πρωι. Η απαντηση μου δοθηκε προ ολιγου τηλεφωνικως και αποτελειται 
από μια λεξη: Ναι». 

Στις 3.30 το απογευμα συνηλθε η Πενταμερης, με τη παρουσια των πρωθυπουργων, πλην του 
Menderes που παρεμενε στο νοσοκομειο. Μεσα σε λιγα λεπτα οι συμφωνιες Ζυριχης-Λονδινου 
ειχαν υπογραφη. 

 

Μια από τις πρωτες φροντιδες του κ. Αβερωφ, ευθυς μετα την υπογραφη των συμφωνιων, ήταν να 
ενημερωση τον στρατηγο Γριβα. Ο Αρίστος Φρυδάς, που διηυθυνε με ικανοτητα και πνοη το Γενικο 
Προξενειο Λευκωσιας κατα τη κρισιμη εκεινη περιοδο, ελαβε οδηγιες να διαβιβαση στο Διγενη 
μακρυ ενημερωτικο τηλεγραφημα που συνεταξε ο ιδιος ο Υπουργος. Επι πλεον ο Φρυδας στις 22 
Φεβρουαριου μπορεσε να στειλη στον Γριβα και τα κειμενα των Συμφωνιων, εκτος από εκεινο που 
αφορουσε τις βρετανικες βασεις και που δεν του ειχε ακομα περιελθη. 

Μηνες αργοτερα, ο Διγενης σε δηλωσεις του ειπε ότι το Προξενειο του ειχε αποκρυψει μερος των 
Συμφωνιων. Μου εγραψε τοτε ο Φρυδας (11 Οκτωβριου 1959): «Δυο ημερας μετα την αποστολη 
των κειμενων και 24 ωρας μετα την ληψιν των από τον Διγενη, εδημοσιευθησαν τα πληρη κειμενα 
(εις τας εφημεριδας). Δεν μπορουσα να φαντασθω ότι η μη αποστολη πληρων των κειμενων την 
παραμονην της δημοσιευσεως των, ητο ποτε δυνατον να αποδοθη εις προσπαθειαν αποκρυψεως. 
Σημειωτεον ότι ουτε τοτε, ουτε και αργοτερα ο Διγενης εθεωρησε ότι υπηρχε προθεσις 
αποκρυψεως των Συμφωνιων εκ μερους μου. Τουλαχιστον ουδεποτε μου ειπε οτιδηποτε». 

Οταν στις 9 Μαρτιου 1959, ο Διγενης απηυθυνε τη προκηρυξη του στο κυπριακο λαο, ανεφερθη 
μονο στα οσα ειχαν συμφωνηθη στη Ζυριχη: «Ηδη κατοπιν της μεταξυ των κυβερνησεων Ελλαδος 
και Τουρκιας συμφωνιας της Ζυριχης, η οποια επεκυρωθη εν Λονδινω και υπο του Εθναρχου 
Μακαριου, ειμαι υποχρεωμενος να διαταξω την καταπαυσιν του αγωνος. Εκεινος ο οποιος δεν θα 
εδεχετο την συμφωνιαν και θα συνεχιζε τον αγωνα, θα εδιχαζεν οχι μονον τον κυπριακον λαον, 
αλλα πιθανως και ολοκληρον το Εθνος, τα δε αποτελεσματα του εθνικου διχασμου θα ησαν 
απειρως καταστρεπτικωτερα από τα τοιαυτα, τα οποια τινες νομιζουν ότι θα επιφερη η δοθεισα 
λυσις. Το κατ' εμε είναι προτιμοτερα η λυσις αυτή, εστω και αν δεν είναι εκεινη που ανεμεναμεν και 
η οποια θα ικανοποίη τους ποθους μας, παρα ο εθνικος διχασμος, διοτι σ' ενα τετοιον διχασμον θα 
τα χασωμεν ολα». 

 

Ο Αρχιεπισκοπος Μακαριος επεστρεψε στη Λευκωσια απ' ευθειας από το Λονδινο. Ο κυπριακος 
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λαος υπεδεχθη με ενθουσιασμο την επιστροφη του Εθναρχου του. Ο Μακαριος εβαδιζε τωρα προς 
το αξιωμα του Προεδρου της νεας Δημοκρατιας. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΟΟΙΙ  ΔΔΥΥΟΟ  ««ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ»»  

Τον Ιουνιο του 1962, στο ξενοδοχειο Pierre της Νεας Υορκης, οπου ειχε την έδρα της η Μονιμη 
Αντιπροσωπεια της Ελλαδος στον ΟΗΕ, υποδεχομαι τον Προεδρο της Κυπριακης Δημοκρατιας. Ειναι 
η πρωτη φορα που συναντω τον Αρχιεπισκοπο Μακαριο υστερα από την ανακηρυξη της 
ανεξαρτησιας της Κυπρου. Ο Μακαριωτατος είναι τωρα αρχηγος του κρατους, με γερα στερεωμενη 
τη θεση του εσωτερικως και στον εξω κοσμο. Το γοητρο του, προπαντων μεσα στον πληθωρικο 
κοσμο των Αδεσμευτων, είναι σημαντικο. Εμενα με βρισκει Μονιμο Αντιπροσωπο της μητρος 
πατριδος στα Ηνωμενα Εθνη. 

Στους διαδρομους του ΟΗΕ κυκλοφορουν φημες ότι ο Αρχιεπισκοπος προετοιμαζει νεα προσφυγη 
στη Γενικη Συνελευση. Οι Τουρκοι πιστευουν ότι θα επιζητηση ν' απαλλαγη από τις δεσμευσεις της 
Ζυριχης, τωρα που, με την ομαδικη εισδοχη των νεων κρατων, πνεει στον Οργανισμο φιλελευθερος 
ανεμος. Στη προθεση του αυτη αποδιδεται και η ευθυγραμμιση της κυπριακης αντιπροσωπειας 
προς τη πολιτικη των χωρων της αντι-αποικιακης παραταξεως. Ερωτω λοιπον τον Αρχιεπισκοπο. 

—«Οι φημες αυτες δεν αληθευουν» απαντα ο Αρχιεπισκοπος Μακαριος, «τα θεματα που μας 
χωριζουν με τους Τουρκοκυπριους τα γνωριζετε. Ειναι τρια: επιμενουν να χωρισθουν οι Δημοι. Να 
συμπληρωθη το ποσοστο των τουρκοκυπριων δημοσιων υπαλληλων. Να κανουν δικο τους, χωριστο 
στρατο. Στο θεμα των Δημων εχω ακομα ελπιδες ότι θα συνεννοηθουμε με τον αντιπροεδρο 
Κιουτσουκ, εαν βεβαια το επιτρεψη η Αγκυρα. Δια τους δημοσιους υπαλληλους, εφ' οσον οι 
τουρκοκυπριοι δεν διαθετουν πεπειραμενα στελεχη δεν μπορω να εξαρθρωσω τας υπηρεσιας 
διοριζοντας ακαταλληλα προσωπα. Θα πρεπη να το αντιληφθουν και να αρκεσθουν στο ηδη υψηλο 
ποσοστο υπαλληλων, που εντελως δυσαναλογα με την αριθμητικη τους συνθεση, διαθετουν. Οσο 
δια τον στρατο της Κυπρου, οι Συμφωνιες τον προβλεπουν ενιαιο. Οι Τουρκοι επιμενουν να είναι 
χωριστος. Αυτο δεν προκειται να το δεχθω. Στην αναγκη προτιμω να μην υπαρξη καθολου. Και ο κ. 
Rusk (Υπουργος των Εξωτερικων των ΗΠΑ), τωρα που τον ειδα στη Washington, συνεφωνησε ότι 
κυπριακος στρατος τοσο μικρος οσο τον προβλεπουν οι Συμφωνιες, είναι περιττη πολυτελεια». 

—«Ετσι εχουν τα ζητηματα», συνεχισε ο Αρχιεπισκοπος, «εγω δεν εχω κανενα λογο να προσφυγω 
στα Ηνωμενα Εθνη. Ειμαι ο αρχηγος του κρατους και θα εφαρμοσω τις αποφασεις μου. Οποιος δεν 
είναι ευχαριστημενος ας προσφυγη στα Ηνωμενα Εθνη και τοτε θα ιδουμε». 

 

Ποια ήταν η κατασταση στη Κυπρο, στα πρωτα εκεινα χρονια μετα την ανεξαρτησια της; Γιατι ενα 
θεμα σαν εκεινο των Δημων δημιουργουσε στους Τουρκους την υποψια ότι θα επανηρχετο το 
Κυπριακο στα Ηνωμενα Εθνη; 

Για τους Ελληνας Κυπριους, παρα τα μειονεκτηματα των Συνθηκων, τα πραγματα δεν πηγαιναν 
ασχημα. Στα χρονια της αποικιοκρατιας η Ενωση ήταν συνυφασμενη με την εννοια της ελευθεριας. 
Την ειχαν τωρα την ελευθερια τους. Απεμενε ανεκπληρωτος ο ποθος τους ενσωματωσεως τους στον 
εθνικο κορμο. Το αιτημα τους παραμενε, ιδανικο προσφιλες, αλλα όχι του παροντος. 

Οικονομικως, οι Κυπριοι ειχαν καθε λογο να είναι ευχαριστημενοι. Τα δημοσιοικονομικα τους ήταν 
αριστα και το πενταετες προγραμμα οικονομικης αναπτυξεως προχωρουσε μεθοδικα. 

Διεθνως, η μικρη Δημοκρατια τους ειχε αναγνωρισθη από ολα τα μελη της διεθνους κοινοτητος, ειχε 
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προσχωρησει στη βρετανικη Κοινοπολιτεια, ειχε γινει δεκτη σαν ισοτιμο μελος στον ΟΗΕ και 
κατακτησει αξιολογη θεση μεσα στην ομαδα των κρατων του τριτου κοσμου. Παρ' ολο το βετο του 
τουρκοκυπριου Αντιπροεδρου, την εξωτερικη πολιτικη εχαρασσε ανεμποδιστα ο Αρχιεπισκοπος. 

Οσο για τους τουρκοκυπριους, θα υπεθετε κανεις ότι με τα προνομια που τους ειχαν εξασφαλισει οι 
Συνθηκες, την οικονομικη βοηθεια που τους εστελνε η Αγκυρα και γενικωτερα την οικονομικη 
ανθηση του νησιου, θα ειχαν καθε λογο να είναι ικανοποιημενοι. Και πρεπει να ήταν στη μεγαλη 
πλειοψηφια τους, αφου υπο το καθεστως της ανεξαρτησιας δεν σημειωθηκε κανενα κρουσμα 
διακριτικης μεταχειρισεως τους, δεν διετυπωθη από την ηγεσια τους κανενα παραπονο για αδικη η 
ανιση συμπεριφορα των Αρχων. Τετοια κατηγορια ουτε η Αγκυρα δεν μπορεσε να προβαλη όταν 
ξεσπασε αργοτερα η κριση. 

Οι διαφορες που διεσπασαν τελικα τη συνεργασια των δυο στοιχειων του πληθυσμου, δεν ειχαν 
καμια σχεση με την ευζωια της μειονοτητος. Αφορουσαν πολιτικες επιδιωξεις και πηγαζαν από δυο 
διαφορετικες τασεις: του Αρχιεπισκοπου που πασχιζε να ενοποιηση το κρατος και της ακραιας 
μεριδος της τουρκοκυπριακης ηγεσιας που επεμενε να το διασπαση. 

Ας παρουμε το ζητημα των Δημων. Τι νοημα, ποια λογικη θα ειχε να διασπασθουν οι δημοτικες 
αρχες στις κυπριακες πολεις; Δυο Δημαρχοι, δυο υπηρεσιες ηλεκτρισμου, υδρευσεως, καθαριοτητος 
μεσα στην ιδια πολη. Και τι πολεις; Λιγων χιλιαδων κατοικων, με βασανισμενη πολεοδομικη 
διαμορφωση και αναμικτο πληθυσμο. Υπηρχε βεβαια η σχετικη διαταξη στις Συμφωνιες του 1959 - 
60. Και υπηρχε, γιατι ο Αρχιεπισκοπος ειχε τοτε πει: «Ας τους το δωσουμε αυτο. Θα δουν τι θα τους 
στοιχιζη σε χρημα και θα ζητησουν πρωτοι οι Τουρκοι να ξαναενωθουν οι Δημοι». 

Ο Μακαριος εβλεπε τωρα ποσο παραλογο θα ήταν να προχωρησουν στην εφαρμογη εκεινης της 
διαταξεως και ζητησε να ελθη σε συνεννοηση με τον τουρκοκυπριο Αντιπροεδρο, προσφεροντας 
σημαντικα οικονομικα ανταλλαγματα. Τι εμποδισε τη συμφωνια τους; Γιατι οι τουρκοκυπριοι 
βουλευται, θελοντας να ασκησουν πιεση στο ζητημα των Δημων, εμποδιζαν με τη ψηφο τους την 
εγκριση από τη Βουλη σημαντικων φορολογικων νομοσχεδιων, και συνεπως την ομαλη λειτουργια 
της κρατικης μηχανης; 

Οι ενδειξεις που υπαρχουν προσδιοριζουν σαν υποκινητη αυτης της τακτικης τον σκληρο πυρηνα 
της τουρκοκυπριακης ηγεσιας, του οποιου ηγειτο ο κ. Ραουφ Ντενκτας. 

Παρεμεινε στη μνημη μου η πρωτη συνομιλια μας μαζι του, τον Αυγουστο του 1959 στη Λευκωσια. 
Συνεχιζοντο τοτε ακομα οι διαπραγματευσεις για το οριστικο κειμενο του Συνταγματος. Ηλθε ο 
λογος στις συμφωνιες της Ζυριχης και διετυπωσα τη σκεψη ότι τα πολλαπλα προνομια που 
αποκτουσαν οι τουρκοκυπριοι θα τον ειχαν πολυ ικανοποιησει. 

—«Δεν ειμαι καθολου ικανοποιημενος» απηντησε ο Ντενκτας. «Και δεν θα ειμαι ικανοποιημενος 
παρα όταν μοιρασθουν ολα στο ποσοστο που μοιρασθηκαν οι πολιτικες εξουσιες. Το εμποριο, η 
βιομηχανια, ολα». 

—«Ξερετε» παρετηρησα «τα πολιτικα θεματα κατορθωνουν καμια φορα οι κυβερνησεις να τα 
ρυθμιζουν εστω και κατα τροπο αφυσικο, οπως συνεβη τωρα. Στον οικονομικο όμως τομεα οπου 
κυριαρχει η ατομικη πρωτοβουλια, δεν υπαρχει αλλο μεσο από την ελευθερη συνεργασια. Εχετε 
εδω στη Λευκωσια κανενα ιδρυμα που να συναντωνται Ελληνες και Τουρκοι εμποροι και 
βιομηχανοι; Γιατι μονο σ' ενα τετοιο κυκλο μπορουν να συζητηθουν θεματα οικονομικης 
συνεργασιας». 

Με κοιταξε με απογοητευση και ειπε: 
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—«Ειχαμε Μικτο Επιμελητηριο, αλλα το διαλυσαμε». 

Περισσοτερο φως πανω στη γραμμη που ειχε τοτε ακολουθησει ο Ραουφ Ντενκτας, ριχνει μια 
επιστολη του κ. Εμίν Ντιρβανά, που δημοσιευθηκε στην εφημεριδα ΜΙΛΛΙΕΤ της 
Κωνσταντινουπολεως, στις 13 Μαιου 1964, όταν ειχε ξεσπασει η κριση. Ο Ντιρβανα ειχε χρηματισει 
πρωτος Πρεσβυς της Τουρκιας στην Κυπρο μετα την ανεξαρτησια. Μετριοπαθης και πεπειραμενος, 
ειχε συντελεσει ωστε ν' αμβλυνθουν πολλες από τις δυσχερειες που συναντουσε στα πρωτα της 
βηματα η νεαρα Δημοκρατια. Αφησε τη θεση του, όταν η γραμμη του δεν συνεπιπτε με τη «σκληρη» 
πολιτικη του νεου Τουρκου Υπουργου των Εξωτερικων κ. Φεριντούν Ερκίν. Οταν ο Ντενκτας τον 
κατηγορησε ότι ειχε αγνοησει τα τουρκοκυπριακα συμφεροντα, ο κ. Ντιρβανα απηυθυνε την 
επιστολη του προς την ΜΙΛΛΙΕΤ. 

«Ενα από τα καθηκοντα του Ντεκτας, ως προεδρου της τουρκικης κοινοτικης Βουλης» εγραφε «ήταν 
να φροντιση για την οικονομικη, κοινωνικη και μορφωτικη αναπτυξη της τουρκικης κοινοτητος. 
Διεθετε για το σκοπο αυτο τον μηχανισμο των σχολων, των αθλητικων και μορφωτικων σωματειων, 
τη συνεταιριστικη οργανωση και τα βακουφικα κτηματα. Υπηρχαν ακομα πλουσια οικονομικα μεσα, 
οπως το 1,5 εκατομμυριο αγγλικων λιρων που ειχε καταβαλει η Αγγλια σαν αποζημιωση και η 
σημαντικη οικονομικη βοηθεια που εστελνε καθε χρονο η Τουρκια. Ολα αυτα τα μεσα ειχε στη 
διαθεση της η τουρκικη κοινοτικη Βουλη, απηλλαγμενα από καθε επεμβαση της ελληνοκυπριακης 
πλειοψηφιας. Αδικα προσεπαθησα επι μηνες να πεισω τον Ντενκτας να συγκεντρωση τη προσοχη 
του σ' αυτον τον τομεα, με τη βοηθεια του Μορφωτικου και Αγροτικου Συμβουλου της Πρεσβειας 
και αλλων ειδικων που κατωρθωνα να μετακαλεσω από την Τουρκια. Εκεινος δεν σκεπτοταν αυτες 
τις υποθεσεις. Ηξερε μονο να τρωγεται με τους ελληνοκυπριους, πολλες φορες ασκοπως. 
Ισχυριζεται τωρα ότι δεν του επετρεπα ν' απανταη στον Μακαριο. Και βεβαιως δεν ήταν δικη του 
δουλεια. Αν επρεπε να δοθη απαντηση θα την εδινε η Αγκυρα ή ο Δρ Κιουτσουκ. Συντομα 
αντεληφθην ότι με τη νοοτροπια του Ντενκτας δεν ήταν δυνατη η προκοπη της τουρκικης 
κοινοτητος. Μετανιωσα πικρα που δεν επεμεινα να αντικατασταθη». 

Απο την επιστολη Ντιρβανα προκυπτει ενα ενδιαφερον στοιχειο. Οτι επι υπουργειας Φατιν Ζορλου 
και επειτα Σελίμ Σαρπέρ που τον διεδεχθη, η σκληρη γραμμη του Ραουφ Ντενκτας δεν ήταν η 
επικρατεστερη στην Αγκυρα. Αλλιως ο κ. Ντιρβανά δεν θα διετηρητο στη τουρκικη πρεσβεια της 
Λευκωσιας. Τα πραγματα όμως αλλαξαν όταν ανελαβε το Υπουργειο των Εξωτερικων ο κ. Φεριντούν 
Ερκιν. Η παρουσια του στο πηδαλιο της τουρκικης εξωτερικης πολιτικης εδωσε πολυ μεγαλυτερη 
βαρυτητα στον εξτρεμιστικο παραγοντα της τουρκικης μειονοτητος στη Κυπρο. 

Οταν το ζητημα του χωρισμου των Δημων, το μονο αληθινα σημαντικο που θα μπορουσε να 
δημιουργηση ζητηματα μεταξυ των δυο κοινοτητων, φανηκε ότι δεν θα ερρυθμιζετο επι τοπου στη 
Κυπρο, ο Ερκιν δεν δεχθηκε να το συζητηση με τας Αθηνας. Επεμεινε να χωρισθουν πρωτα οι Δημοι 
κατα το γραμμα του Συνταγματος κι επειτα από ενα χρονικο διαστημα να ενωθουν παλι. Στις 
υποδειξεις της ελληνικης κυβερνησεως ότι η λυση αυτη θα προκαλουσε τεραστιο αναστατωμα στη 
λειτουργια των Δημων και θα ταλαιπωρουσε αδικα τον πληθυσμο τοσων πολεων, ο Τουρκος 
Υπουργος απαντουσε ότι το προεχον ήταν να μη θιγη το απαραβιαστο του Συνταγματος. Γιατι, 
προσεθετε, αν γινη μια αρχη, που θα σταματησουμε; Δεν δεχοταν όμως και να οριση τη διαρκεια 
που θα εμεναν χωρισμενοι οι Δημοι. Υποσχομαι, ελεγε, ότι θα είναι συντομη. 

Η ελληνοκυπριακη ηγεσια δεν απεδεχετο τη λυση αυτη και όταν ο Αρχιεπισκοπος επεμεινε να 
διαπραγματευθη σε αλλη βαση το ζητημα των Δημων, οι συνεργαται του Τουρκου Υπουργου των 
Εξωτερικων προειδοποιουσαν: Ή θα διαμορφωθουν τα πραγματα όπως οριζει το Συνταγμα ή θα 
συμβουν στη Κυπρο τρομερα γεγονοτα. 

Αλλα μεχρις οτου συμβουν αυτα τα «τρομερα γεγονοτα», η εικονα που παρουσιαζει εως το 
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καλοκαιρι του 1963 η Κύπρος δεν φαινεται να δικαιολογη εκεινα τα προγνωστικα. Η τουρκικη 
μειονοτης εχει στη διαθεση της ολα τα οικονομικα μεσα που της χρειαζονται και απολαμβανει τη 
μεγαλυτερη δυνατη αυτονομια, με δικαιωματα χωρις προηγουμενο στα διεθνη χρονικα. 

Ειναι σωστη η εικονα; Ειναι, αλλα όχι πληρης. Υπαρχουν και αλλες δραστηριοτητες. Η ΤΜΤ, η 
μαχητικη οργανωση που ειχαν συγκροτησει οι τουρκοκυπριοι πριν από την ανεξαρτησια, δεν ειχε 
διαλυθη. Στα μεσα του 1963 αρχισε να λαμβανη σημαντικες ενισχυσεις. Οταν θα ελθη η ωρα των 
«γεγονοτων», η ΤΜΤ θα ευρεθη πανετοιμη, θα καταλαβη τμηματα πολεων και οχυρες θεσεις, μεσα 
στα πλαισια προκαθορισμενου σχεδιου. 

Παραλληλα, ενας περιεργος ελιγμος στα διπλωματικα παρασκηνια επισημαινεται με επικεντρο τον 
Υπατο Αρμοστη του Ηνωμενου Βασιλειου στη Κυπρο. 

ΟΟ  υυππααττοοςς  ααρρμμοοσσττηηςς  

Η σημασια που αρχισε να παιρνη το προβλημα του χωρισμου των Δημων, ειχε κινησει το 
ενδιαφερον των διπλωματικων κυκλων της Λευκωσιας. Αλλα η αναμιξη του Βρετανου Υπάτου 
Αρμοστού παρουσιαζει ιδιαιτερο ενδιαφερον για τις μετεπειτα εξελιξεις. Η δραστηριοτης που 
αναπτυσσει ο Sir Arthur Clarke προβληματιζει τας Αθηνας. 

Οταν ο Αντιπροεδρος Κιουτσουκ απερριψε τελικα νεες προτασεις του Αρχιεπισκοπου, που ειχε στην 
αρχη μισοδεχθη, ο Sir Arthur ειπε στον Πρεσβυ μας ότι κατα την γνωμη του οι προτασεις του 
Μακαριου ήταν εποικοδομητικες, αλλα ότι ο Πρεσβυς της Τουρκιας ειχε με φορτικοτητα ωθησει 
τους τουρκοκυπριους σε αδιαλλαξια. Παρα τη διαπιστωση του αυτη, αναλαμβανει τη πρωτοβουλια 
να προτεινη στις δυο πλευρες ενα μεταβατικο καθεστως για τους Δημους, που θα ισχυε μεχρι 
τελους του 1963. Οταν και οι δικες του προτασεις απορριπτονται από τους Τουρκους, ο Sir Arthur 
Clarke το αποδιδει παλι σε οδηγιες της τουρκικης κυβερνησεως. 

Ενω επιβεβαιουται ετσι και εμπρακτως η αντιθεση της Αγκυρας προς καθε συμβιβαστικη λυση, 
περιεργες πληροφοριες φθανουν μεχρις Αθηνων. Μεσα Μαιου, στο Λονδινο, ο Υπουργος 
Εξωτερικων της Κυπρου ειχε συναντηθη με τον Υπουργο Κοινοπολιτειας κ. Duncan Sandys. Ο 
Κυπριος Υπουργος ειχε εκθεσει τις δυσκολιες που η κυπριακη ηγεσια αρχισε να συναντα εκ μερους 
της Αγκυρας στη προσπαθεια της να ελθη σε φιλικη συνεννοηση με τους τουρκοκυπριους. Απεδωσε 
τις δυσκολιες αυτες στη Συνθηκη Εγγυησεως που επετρεπε στη Τουρκια να ανακατευεται σε 
εσωτερικα ζητηματα της Νησου και διερωτηθη αν η κατασταση αυτη συνεβιβαζετο με την ιδιοτητα 
της Κυπρου ως μελους της Κοινοπολιτειας. 

Συμφωνα με τις ιδιες πληροφοριες, ο κ. Sandys εχαρακτηρισε καθε συζητηση περι συνθηκης 
Εγγυησεως προωρη, ανεγνωρισε όμως την αναγκη καποιας τροποποιησεως του Συνταγματος στα 
επιμαχα σημεια του και ειπε ότι το θεμα αξιζε να διερευνηθη στη Λευκωσια με τη συνεργασια του 
Sir Arthur Clarke. 

Τι εσημαιναν ολα αυτα; Πώς ήταν δυνατο να γινεται λογος περι τροποποιησεως του κυπριακου 
Συνταγματος, όταν ήταν γνωστη η απολυτη αντιθεση της Τουρκιας; Τι θα συνεβαινε όταν με την 
αγγλικη ενθαρρυνση, ο Αρχιεπισκοπος θα προεβαλλε αιτημα αναθεωρησεως του Συνταγματος; 

Σε αυτα τα ερωτηματα προσπαθουν αι Αθηναι να εύρουν απαντηση. 

Στις 31 Μαιου 1963, στην Οτταβα οπου συναντωνται οι Υπουργοι των Εξωτερικων του ΝΑΤΟ, ο κ. 
Ευαγγελος Αβερωφ βολιδοσκοπει τον βρετανο συναδελφο του Sir Αλεκ Χιουμ. Απο τη συνομιλια του 
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αποκομιζει ότι ο Αγγλος Υπουργος Εξωτερικων όχι μονο δεν ενθαρρυνει οποιαδηποτε μεταβολη του 
συμβατικου καθεστωτος, αλλα δυσκολευεται ν' αντιληφθη τη σταση των Κυπριων ακομα και στο 
θεμα των Δημων, ενω βρισκει την Αγκυρα συμβιβαστικη. 

 

Ας προσεξουμε τωρα τη συνεχεια των γεγονοτων. Ειναι τελος Ιουνιου 1963. Στη Λευκωσια 
καταφθανει ο Τουρκος Υπουργος Αμυνης. Με τους επιτελικους αξιωματικους που τον συνοδευουν, 
περιοδευει στο νησι. Επιθεωρει, ανιχνευει. Ισως το ταξιδι του να είναι κατι παρα πανω από μια 
προειδοποιηση για τη περιπτωση που θα εθιγετο το συμβατικο καθεστως. Ισως να ήταν και 
αναγνωριση του εδαφους στα πλαισια ενδεχομενης στρατιωτικης επεμβασεως. 

Αλλα και στον διπλωματικο τομεα, οι Τουρκοι συνεχιζουν τις προειδοποιησεις τους. Στην Αγκυρα οι 
αρμοδιοι λενε ότι επανερχομεθα στην ατμοσφαιρα του 1955. Στη Νεα Υορκη, ο βοηθος Γενικος 
Γραμματευς του Υπουργειου Εξωτερικων επιδιωκει να συζητηση μαζι μου τις εξελιξεις του 
Κυπριακου. Με τον Χαλουκ Μπαγιουλκέν ειχαμε συνεργασθη στα 1959, στην Επιτροπη Συνθηκων 
του Λονδινου. Τωρα μου λεει: «Σε περιπτωση μονομερους ανατροπης του συμβατικου καθεστωτος, 
η Τουρκια είναι αναγκασμενη να αντιδραση. Ελπιζω ότι η ελληνοκυπριακη ηγεσια εχει σαφη 
επιγνωση των κινδυνων». 

Καπως υπερβολικα ολα αυτα. Ο Αρχιεπισκοπος σε καμια στιγμη δεν ειχε εκδηλωσει προθεση 
μονομερους ανατροπης του συμβατικου καθεστωτος. Διαπραγματευσεις επεδιωκε. Ειναι αληθεια 
ότι στις δηλωσεις του ο Προεδρος της Δημοκρατιας εθιγε τωρα θεματα ευρυτερα από το 
συγκεκριμενο ζητημα των Δημων. Ανεφερε την αναγκη καταργησεως «χωριστικων διαταξεων του 
Συνταγματος» και την αντικατασταση τους από διαταξεις που να ενωνουν τα δυο στοιχεια του 
πληθυσμου. Αλλα δεν ειπε ποτε ότι θα ενεργουσε πραξικοπηματικα. 

Παντως, η αντιθεση των Τουρκων είναι πια γνωστη και στο Foreign Office, που αν αναγνωριζη ότι το 
Συνταγμα εχει αναγκη καποιας βελτιωσεως, δηλωνει ωστοσο στην ελληνικη κυβερνηση ότι δεν 
προκειται να αναλαβη καμια πρωτοβουλια αφου δεν υπαρχουν πιθανοτητες να συγκατατεθη η 
Τουρκια. 

Αιφνης, τον Οκτωβριο στη Λευκωσια, ο βρετανος Ύπατος Αρμοστης επαναφερει το θεμα επι ταπητος 
και εκφραζει την αποψη ότι οι τροποποιησεις που επιδιωκει η ελληνοκυπριακη πλευρα θα ήταν 
σκοπιμο να περιληφθουν σ' ενα μνημονιο. Αν το περιεχομενο του ήταν ικανοποιητικο, η κυβερνηση 
του θα το υπεστηριζε. 

Η αντιφαση γραμμης μεταξυ του Sir Arthur Clarke και του Foreign Office είναι τοσο εκδηλη, ωστε αι 
Αθηναι σπευδουν να την επισημανουν στη Λευκωσια. Αλλα η γνωμη του Sir Arthur επικρατει. 

Μεσα στη ευφορια που κυριαρχει στην κυπριακη πρωτευουσα, ισως να περασε κι απαρατηρητο ενα 
δημοσιευμα της κυπριακης εφημεριδες ΜΑΧΗ, που στις 9 Νοεμβριου αποκαλυπτει ότι σ' ενα 
φυλλαδιο που κυκλοφορει μεταξυ των αξιωματικων του τουρκικου αποσπασματος αναφερεται ότι 
όταν ο Αντιπροεδρος Κιουτσουκ δωση το συνθημα, η τουρκικη δυναμη θα επεμβη. 

Δυο ημερες αργοτερα, παλι η ΜΑΧΗ δημοσιευει μια αλλη εντυπωσιακη ειδηση. Δινει σε φωτοτυπια 
το προοίμιο απορρητου σχεδιου στρατιωτικης ασκησεως που διεξαγουν οι βρετανικες δυναμεις με 
το ονομα Round TAble III. Θεμα της ασκησεως είναι υποθετικη κατασταση που θα δημιουργουσαν 
αποπειρα ακραιων στοιχειων να καταλαβουν την εξουσια, οχλοκρατικες εκδηλωσεις και κοινοτικες 
ταραχες. 
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Η βρετανικη Αρμοστια επιβεβαιωνει τη γνησιοτητα του κειμενου, αλλα προσθετει ότι προκειται για 
ασκηση ρουτινας και το θεμα της είναι εντελως υποθετικο. Ειναι; Ο Υπατος Αρμοστης επεξεργαζεται 
το μνημονιο με τα desiderata των Κυπριων, συνιστωντας τους να περιλαβουν ολα τα σημεια του 
Συνταγματος που επιθυμουν ν' αναθεωρησουν. Τελικα αναβιβαζονται σε 13. Το μνημονιο είναι 
τωρα ετοιμο. Διορθωμενο από τον Sir Arthur, δακτυλογραφειται και στις 30 Νοεμβριου επιδιδεται 
στον Αντιπροεδρο Δρ. Κιουτσουκ και ανακοινουται «εξ αβροφροσυνης» στους Πρεσβεις Ελλαδος, 
Τουρκιας και Αγγλιας. 

Ο κυβος εχει ριχθη. Την επισημη εκεινη ωρα ο Sir Arthur λεει στον Αρχιεπισκοπο: «Your Beatitude, 
what you are doing to - day is an act of great statemanship». 

ΗΗ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΚΚΙΙΑΑ  ΑΑΡΡΝΝΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΔΔΡΡΑΑ  

Οσο και αν ο βρετανος Υπατος Αρμοστης στη Κυπρο εξακολουθει να εμπνεεται από αισιοδοξια, αι 
Αθηναι πιστευουν ότι «οι συμβουλευσαντες δεν ησαν διολου συνετοι». Με καποια αγωνια 
περιμενουν να δουν τι υποδοχη θα επιφυλαξη η Αγκυρα στο μνημονιο του Αρχιεπισκοπου. 

Τα σημεια που εθιγε το μνημονιο αφορουσαν βεβαια συνταγματικες διαταξεις καθαρως εσωτερικης 
ταξεως και η κυπριακη κυβερνηση ηλπιζε να τα διαπραγματευθη με τον τουρκοκυπριο Αντιπροεδρο 
και τους συνεργατες του. Αλλα την Αγκυρα δεν επροκειτο να απασχολησουν οι τυποι. «Ο 
αντιπροεδρος Κιουτσουκ δεν εχει ουτε προκειται να εκφραση δικες του αποψεις πριν παρη οδηγιες 
από εμας. Ελπιζω να μην φανταζονται οι Ελληνες ότι θα αφηναμε το χειρισμο τοσο σοβαρου 
ζητηματος στη τουρκοκυπριακη ηγεσια» ειχε πει στον Επιτετραμενο μας ο Διευθυντης Πολιτικων 
Υποθεσεων του τουρκικου Υπουργειου Εξωτερικων. 

Μελετα λοιπον η Αγκυρα το κειμενο του μνημονιου και ενω οι ημερες περνουν, οι Κυπριοι ερωτουν 
τον Sir Arthur Clarke τι τουλαχιστον φρονει το Foreign Office. Ο Sir Arthur αναγνωριζει ότι δεν εχει 
ακομη λαβει τις αποψεις του Λονδινου, αλλα εμψυχωνει τους συνομιλητας του. Το γεγονος και 
μονο ότι ο Δρ Κιουτσουκ δεχθηκε να παραλαβη και να μελετηση το Μνημονιο αποτελει, λεει, καλη 
ενδειξη. 

Αυτα λεγονται στις 6 Δεκεμβριου 1963, ενω εχει περασει μια ολοκληρη εβδομαδα από τοτε που 
επεδοθη στους ενδιαφερομενους το μνημονιο, στη συνταξη του οποιου εχει συνεργασθη και ενω 
την ιδια ωρα στην Αγκυρα το τουρκικο Υπουργικο Συμβουλιο κρινει το μνημονιο απαραδεκτο και το 
απορριπτει. Οταν η ειδηση φθανη στη Λευκωσια, ο Sir Arthur Clarke τηλεφωνει στον Υπουργο των 
Εξωτερικων κ. Σπυρο Κυπριανου και του εκφραζει απορια και εκπληξη. 

Με τις λεξεις αυτες αποχωρει από το προσκηνιο ο Sir Arthur και λιγες εβδομαδες αργοτερα 
εγκαταλειπει την Κυπρο για λογους υγειας. Άλλα αγγλικα ονοματα θα ελθουν στη πρωτη γραμμη 
της κυπριακης επικαιροτητος. Ομως τωρα στο νησι μενουν μονες και αντιμετωπες οι δυο 
«κοινοτητες». Και καθως κυλουν οι ημερες του Δεκεμβριου, σε καποια ρουγα της Λευκωσιας 
ξεπετιεται η σπιθα που αναβει τη πυρκαια. 

 

Η τουρκικη απαντηση προς τον Προεδρο της Κυπριακης Δημοκρατιας δεν ήταν μονο απορριπτικη. 
Περιειχε και την απειλη τουρκικης επεμβασεως στη Κυπρο σε περιπτωση που θα εθιγετο το 
συμβατικως καθιερωμενο συνταγματικο καθεστως. Χωρις λογο, αφου ο Αρχιεπισκοπος Μακαριος 
ειχε υποβαλει προτασεις αναθεωρησεως του Συνταγματος και όχι απειλες μονομερους ενεργείας. Η 
κυβερνηση Γεωργιου Παπανδρεου κατεβαλε μια συμβιβαστικη προσπαθεια χωρις όμως 
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αποτελεσμα. Στις 19 Δεκεμβριου στο Παρισι, ο Υπουργος Εξωτερικων Σοφοκλης Βενιζελος 
συνανταται με τους συναδελφους του της Τουρκιας και της Κυπρου, αλλα ο Τουρκος Υπουργος 
Εξωτερικων κ. Ερκιν παραμενει αμετακινητος στην αδιαλλακτη γραμμη. 

Τα γεγονοτα που επηκολουθησαν στη Κυπρο είναι γνωστα. Τη νυκτα της 20ης προς την 21η 
Δεκεμβριου, ενα ασημαντο επεισοδιο μεταξυ μιας περιπολου ελληνοκυπριων αστυνομικων και μιας 
ομαδος τουρκοκυπριων, αρκει για ν' απλωθη στη Λευκωσια κι επειτα σ' ολοκληρο το νησι, η ενοπλη 
συρραξη μεταξυ των δυο τμηματων του πληθυσμου. Ακολουθουν ανεπιτρεπτα και αξιοθρηνητα 
πραγματα που βαρυνουν και τις δυο πλευρες. Η διενεξη είναι όμως πολιτικη και από πολιτικης 
πλευρας εχει σημασια ότι η μειονοτης οχι μονο δεν είναι απροστατευτη και απαρασκευη, αλλα 
αναλαμβανει επιθεση σε ολα τα μετωπα. Οι Ελληνες της Κυπρου με κοπο συνερχονται από την 
εκπληξη τους από την τουρκικη επιθετικοτητα και προσπαθουν οπως - οπως να οργανωσουν την 
αμυνα τους. Οι τουρκοκυπριοι μαχηται καλα οργανωμενοι και νουθετημενοι καταλαμβανουν 
επικαιρες στρατηγικες θεσεις. Παραλληλα αναπτυσσεται το τουρκικο αποσπασμα, η ΤΟΥΡΔΥΚ, γυρω 
από τη κεντρικη αρτηρια Λευκωσιας - Κηρυνειας. Ετσι εξασφαλιζεται ανοικτη η διοδος από βορρα 
προς Λευκωσια της τουρκικης αποβατικης δυναμεως, αν η Τουρκια αποφασιση να επεμβη 
στρατιωτικως. 

Θα επεμβη; Στις 26 Δεκεμβριου τα τουρκικα αεροπλανα πετουν χαμηλα πανω από τη Κυπρο και στις 
27 Δεκεμβριου ο τουρκικος στολος πλησιαζει τις κυπριακες ακτες. Στο προεδρικο Μεγαρο 
εμφανιζεται ο βρετανος στρατιωτικος Ακολουθος και αναγγελει ότι η αποβαση επικειται. 
Διεκτραγωδει την αιματοχυσια που θα επακολουθηση. Ζηταει τη συγκαταθεση του Αρχιεπισκοπου 
να παρεμβληθουν οι αγγλικες δυναμεις, να φραξουν το δρομο στους Τουρκους, να προλαβουν το 
κακο. Τον ρωτουν αν η παρεμβολη θα γινη στη θαλασσα ή στην ξηρα, στις ακτες ή στην ενδοχωρα. 
Βασικο το ερωτημα. Γιατι αναχαιτηση των Τουρκων στις ακτες, εσημαινε ματαιωση της αποβασεως. 
Φραγμα στη ξηρα προϋπεθετε ότι οι τουρκικες δυναμεις θα εβαζαν ποδι στη Κυπρο, θα 
κατελαμβαναν ενα τμημα του νησιου και η γραμμη παρεμβολης των αγγλικων δυναμεων θα ήταν 
και το συνορο της διχοτομησεως. Οι Κυπριοι ειχαν αντιληφθη τον κινδυνο που εκρυβε η προταση 
του Αγγλου συνταγματαρχου και η απαντηση του επεβεβαιωσε τους φοβους τους. Αρνηθηκαν τη 
συγκαταθεση τους και εδηλωσαν ότι θα αμυνθουν με οσες δικες τους δυναμεις διαθετουν. Ας 
προστεθη ότι οι Αγγλοι μετα την απορριψη της προτασεως τους, διεμηνυσαν στον Αρχιεπισκοπο ότι 
οι πρωτες πληροφοριες τους ήταν λανθασμενες και ότι ο τουρκικος στολος επεστρεφε στις βασεις 
του. 

Την ιδια περιπου ωρα, στη Νεα Υορκη, ο αντιπροσωπος της Τουρκιας διαβεβαιωνε το Συμβουλιο 
Ασφαλειας που ειχε επειγοντως συγκληθη, ότι δεν απετελη προθεση της Τουρκιας να επεμβη στη 
Κυπρο, ότι ο στολος της ειχε απλως «διελθη» από τα κυπριακα χωρικα υδατα και διερωτατο αν ο 
αντιπροσωπος της Κυπρου θα συγκαλουσε το Συμβουλιο Ασφαλειας καθε φορα που θα συνεβαινε 
να περνουν τουρκικα καραβια κοντα από τη Κυπρο, πηγαινοντας από ενα τουρκικο λιμανι σε αλλο. 

Επροκειτο περι πολεμου νευρων που επι μηνες θα συνεχιζετο. Και ενω η Τουρκια θα διαβεβαιωνη 
καθε φορα το Συμβουλιο ότι δεν εχει προθεση ν' αποβιβαση δυναμεις στη Κυπρο, θα συγκεντρωση 
ωστοσο απεναντι από τη Κυπρο στρατο, στολο και αεροπορια και θα προειδοποιη παρασκηνιακως 
τις συμμαχικες κυβερνησεις ότι μη μπορωντας να συγκρατηση τη κοινη της γνωμη, ήταν 
αναγκασμενη να επεμβη στρατιωτικως. 

Γιατι δεν πραγματοποιησε την απειλη της η Τουρκια τους πρωτους εκεινους μηνες, όταν η Κύπρος 
δεν ειχε ακομα οργανωσει την αμυνα της; Απο οσα στοιχεια υπαρχουν, δεν μοιαζει να της ελλειψε η 
διαθεση. Και οι δηλωσεις των στρατιωτικων της παραγοντων για την ετοιμοτητα των ενολων της 
δυναμεων, φανερωνουν ότι η τουρκικη κυβερνηση θα υφιστατο ικανη πιεση. Το πιθανωτερο είναι 
ότι ο πρωθυπουργος κ. Ισμετ Ινονου, πολιτικος πεπειραμενος και σωφρων, αντεληφθη ότι 
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επιχειρηση εναντιον του ανεξαρτητου κυπριακου κρατους χωρις καποια διεθνη υποστηριξη, 
μπορουσε να εμπλεξη τη Τουρκια σε περιπετεια μεγαλυτερας ολκης. Οι Κυπριοι ειχαν με το μερος 
τους ολοκληρο τον κοσμο των Αδεσμευτων. Ειχαν επι πλεον τοτε — πραγμα περισσοτερο 
υπολογισιμο για τη Τουρκια — την υποστηριξη της Σοβιετικης Ενωσεως. Ο Νικητα Χρουστσωφ ειχε 
προειδοποιησει τη τουρκικη κυβερνηση ότι σε περιπτωση επεμβασεως εναντιον της Κυπρου, η ΕΣΣΔ 
δεν θα εμενε αδιαφορη. Ειχαν βεβαια οι Τουρκοι παντα την υποστηριξη ωρισμενων Δυτικων. Αλλα 
οι Ηνωμενες Πολιτειες δεν μπορουσαν να επιτρεψουν να εκραγη στην ανατολικη Μεσογειο μια 
ευρυτερη κριση με απροβλεπτες συνεπειες. Στο σημειο αυτο η σταση τους υπηρξε σταθερη και οι 
παρεμβασεις τους, ιδιως του Προεδρου Johnson, αποτελεσματικες. 

 

Μετα την εκεχειρια που επετευχθη στις 29 Δεκεμβριου και τη χαραξη των ατυχών εκεινων 
«πρασίνων» διαχωριστικων γραμμων, που σταθηκαν το κυριωτερο εμποδιο στην αποκατασταση της 
ομαλοτητος στη Κυπρο, ανεκυψε η αναγκη καποιας διπλωματικης δραστηριοτητος. 

Οι Αγγλοι εσπευσαν να παρουν τη πρωτοβουλια. Προσεκαλεσαν τα ενδιαφερομενα μερη σε μια 
Διασκεψη που θα συνεκαλειτο στο Λονδινο στις 15 Ιανουαριου 1964. 

Η αιματηρη κριση που ειχε συγκλονισει τη Κυπρο ειχε καταδειξει ότι το καθεστως που επηγασε από 
τις Συνθηκες του 1960 ειχε αναγκη αναθεωρησεως. Ηταν φυσικο να περιμενη κανεις ότι οι δυο 
μεριδες του κυπριακου πληθυσμου θα επροβαλαν αιτηματα εκ διαμετρου αντιθετα. Η πλειοψηφια 
θα ζητουσε την ενοποιηση των διαφορων θεσμων και συνεπως τη καταργηση των προνομιων που 
εμποδιζαν την ομαλη λειτουργια της κρατικης μηχανης. Η μειονοτης, αντιθετως, θα επεδιωκε 
μεγαλυτερη διασπαση του κρατικου οργανισμου, αυξηση δηλαδη των χωριστικων διαταξεων του 
Συνταγματος. 

Ηταν μαθηματικως βεβαιο ότι με τετοια ριζικη διαφορα αντιληψεων των δυο κυριως 
ενδιαφερομενων, η Διασκεψη ήταν εκ των προτερων καταδικασμενη σε αποτυχια αν η ημερησια 
της διαταξη δεν περιοριζε τα πλαισια των συζητησεων. Θα εφανταζετο κανεις ότι οι Αγγλοι ειχαν 
αναλαβει το ρολο του ειρηνοποιου γι' αυτον ακριβως το λογο. Σαν τριτο μερος στη διενεξη θα 
ξεκινουσαν με βαση το υφισταμενο συμβατικο καθεστως. Μετα τη διαπιστωση ότι ωρισμενες 
συνταγματικες διαταξεις ήταν πρακτικως ανεφαρμοστες, θα καλουσαν τα ενδιαφερομενα μερη να 
συσκεφθουν για την εξομαλυνση των δυσκολιων που ειχαν επισημανθη και ισως θα εβαζαν επι 
ταπητος το μνημονιο του Αρχιεπισκοπου, στη συνταξη του οποιου ειχε στο κατω -κατω συνεργασθη 
ο Υπατος Αρμοστης τους στη Λευκωσια. Αυτα μπορουσε να υποθεση κανεις ότι θα επεδιωκαν οι 
Αγγλοι για να καταληξη σε αποτελεσματα η Διασκεψη που ειχαν συγκαλεσει. 

Ομως όχι. Την πρωτοχρονια στη Λευκωσια, ο Υπουργος Κοινοπολιτειας κ. Duncan Sandys διευκρινιζε 
ότι στη Διασκεψη δεν θα ετιθετο κανενας περιορισμος στις συζητησεις και συνεπως θα μπορουσαν 
να εξετασθουν ολες οι λυσεις, από την Ενωση μεχρι τη Διχοτομηση. 

Συμπτωση ή συντονισμος; Δυο ημερες πρωτυτερα ο Αντιπροεδρος Κιουτσουκ ειχε δηλωσει ότι το 
Συνταγμα της Κυπρου ήταν νεκρο. Οτι το ειχαν σκοτωσει οι Ελληνες και ότι δεν υπηρχε πια καμια 
δυνατοτης να συμβιωση η τουρκικη κοινοτητα με τους Ελληνας. Και όταν οι δημοσιογραφοι τον 
ερωτησαν αν αυτα σημαινουν διχοτομηση, ο Δρ Κιουτσουκ απηντησε: «Αποκαλεσατε τα διχοτομηση 
ή όπως αλλιως θελετε». 

Ο Προεδρος της τουρκοκυπριακης κοινοτικης Βουλης έσπευσε να δεχθη αμεσως τη δηλωση Sandys, 
ενω ο Υπουργος Κοινοπολιτειας ελεγε στον Πρεσβυ μας ότι αν ο Αρχιεπισκοπος φερει δυσκολιες και 
η Τουρκια επεμβη στρατιωτικως, οι αγγλικες δυναμεις θ' αποσυρθουν στις βασεις τους. 
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Αυτο είναι το κλιμα, όταν οι Κυπριοι προσερχονται στη Διασκεψη του Λονδινου, που συνερχεται 
στις 15 Ιανουαριου παλι στο Λανκαστερ Χαουζ. Τη θεση της κυπριακης κυβερνησεως εξασθενιζει 
ακομα περισσοτερο το γεγονος, ότι δεν μετεχουν μονο οι αντιπρόσωποί της τωρα που η Κύπρος 
είναι ανεξαρτητο κρατος, αλλα και επροσωποι των δυο «κοινοτητων». Σημαντικη βοηθεια από την 
Ελλαδα δεν μπορουν να περιμενουν την ωρα εκεινη. Ο τοπος βρισκεται σε προεκλογικη περιοδο και 
η κυβερνηση είναι υπηρεσιακη. 

Οι περιστασεις μοιαζει να χαμογελουν στη Τουρκια. Οι Αγγλοι και μαζι τους οι Αμερικανοι θελουν 
προπαντός ν' αποφυγουν τη διεθνοποιηση του προβληματος. Τους ανησυχει η σοβιετικη 
υποστηριξη προς την κυβερνηση του Αρχιεπισκοπου. Αλλωστε θελουν να εξαγορασουν την αποχη 
της Τουρκιας, από στρατιωτικη ενεργεια εναντιον της Κυπρου με την υποσχεση ότι δεν θα εδιδετο 
λυση στο Κυπριακο που να μην ικανοποιη τις αποψεις της. 

Με συνεπεια στις γενικες αυτες αρχες, η αγγλικη κυβερνηση προτεινει στη Διασκεψη: α) την 
αποστολη στη Κυπρο δυναμεως ειρηνευτικης που θα απαρτιζετο από αποσπασματα εκ των κρατων-
μελων του ΝΑΤΟ, υπο βρετανικη διοικηση, β) τη συγκροτηση στο Λονδινο μιας επιτροπης από τους 
πρεσβευτας των κρατων που θα εστελναν δυναμεις στη Κυπρο, με αρμοδιοτητα να χαραζη πολιτικες 
κατευθυνσεις για την εξελιξη των πραγματων στο νησι και γ) το διορισμο από τις κυβερνησεις 
Αγγλιας, Ελλαδος και Τουρκιας ενος Μεσολαβητου που θα υπεβαλε προτασεις για τη ρυθμιση του 
συνταγματικου θεματος. 

Αλλ' ολα αυτα αποβλεπουν να κρατησουν μακρια από τα Ηνωμενα Εθνη το κυπριακο ζητημα, να το 
περιχαρακωσουν μεσα στα πλαισια του ΝΑΤΟ. Η ουσια; Πώς διαγραφεται στη Διασκεψη το 
μελλοντικο καθεστως; 

Ερχονται πρωτα οι προτασεις των τουρκοκυπριων: 

«—Η πολιτικη και διοικητικη διαρθρωση να βασισθη στην αρχη ότι οι δυο κοινοτητες θα είναι 
γεωγραφικως χωρισμενες. 

»—Να γινη μετακινηση πληθυσμων, ωστε το συνολο ή το μεγαλυτερο μερος του τουρκικου 
πληθυσμου να συγκεντρωθη σε μια ή δυο μεγαλες περιοχες και ο ελληνικος πληθυσμος στο 
υπολοιπο εδαφος της Κυπρου. (Η λυση αυτη υπολογιζεται ότι θα απαιτηση την υποχρεωτικη 
μετακινηση 35.000 Ελληνων και 45.000 Τουρκων). 

»—Οι συνθηκες Συμμαχιας και Εγγυησεως να παραμεινουν ισχυρες». 

Επακολουθουν νεες αγγλικες «συμβιβαστικες προτασεις». Οι προτασεις που υποτιθεται ότι θα 
ελαμβαναν καπως υπ' όψιν και τις αποψεις των Ελληνων Κυπριων που δεν ειχαν ζητησει καν την 
Ενωση, αλλα μονο την ενοτητα του κυπριακου κρατους: 

—«Να καταστρωθη σχεδιο εθελουσιας μετακινησεως του πληθυσμου, με σκοπο να καταργηθουν 
κατα το δυνατο τα μικτα χωρια (υπολογιζεται ότι οι Τουρκοι που μειοψηφουν στα μικτα χωρια είναι 
περιπου 14.000 και οι Ελληνες αντιστοιχως 4.700). Να χαραχθουν συνορα για διοικητικους και 
αστυνομικους σκοπους, ωστε κατα το δυνατο να σχηματισθουν χωριστες ομαδες ελληνικων και 
τουρκικων χωριων». 

Κοινος παρανομαστης των δυο προτασεων: ο γεωγραφικος διαχωρισμος που θα προλογιζε τη 
διχοτομηση. Αλλο χαρακτηριστικο τους: πληρης αντιθεσις προς το γραμμα και το πνευμα των 
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συνθηκων του 1960. Υστερα από αυτα, με ποση λιγη πειστικοτητα θα υποστηριξουν λιγο αργοτερα 
στα Ηνωμενα Εθνη, οι ιδιοι ανθρωποι, ότι οι συνθηκες είναι απαραβιαστες και ιερες. 

Στις 10 Φεβρουαριου, η Διασκεψη του Λανκαστερ Χαουζ ληγει αδοξως. Δεν φανηκε να εχη αλλο 
αντικειμενο παρα να υποσκαψη την υποσταση της Κυπριακης Δημοκρατιας, την εννοια της 
ανεξαρτησιας της, της κυριαρχιας της, την εδαφικη της ακεραιοτητα, τη νομιμοτητα της 
κυβερνησεως της. 

Τραυματισμενη θα καταφυγη τωρα η Κύπρος στα Ηνωμενα Εθνη, οπου επρεπε να ειχε προσφυγει 
από τη πρωτη στιγμη. 

UU  TTHHAANNTT  

Οτι θα επανηρχετο το Κυπριακο στα Ηνωμενα Εθνη, δεν ειχα καμια αμφιβολια. Και τουτη τη φορα, η 
κρισιμοτης της καταστασεως, η απειλη τουρκικης αποβασεως θα απαιτουσε την επεμβαση του 
Συμβουλιου Ασφαλειας. Ωφειλα να διερευνησω και να προετοιμασω το εδαφος για τη μαχη που θα 
εδιδετο. Απο τας Αθηνας δεν ειχα καμια ενθαρρυνση. Η υπηρεσιακη κυβερνηση χωρις να χαραζη 
δικη της γραμμη πορειας, απεκλινε προς την αμερικανικη αποψη ότι επρεπε ν' αποφευχθη η 
αναμιξη του ΟΗΕ στη φαση εκεινη του Κυπριακου. Οι οδηγιες μου στη περιπτωση που, ωστοσο, θα 
συνεζητειτο το ζητημα από το Συμβουλιο Ασφαλειας, ήταν ότι η συμμετοχη μου επρεπε να 
περιορισθη στα όρια του «απαραιτητως χρησιμου». 

Το «απαραιτητως χρησιμο» δεν μπορουσε να ερμηνευθη από τον αντιπροσωπο της Ελλαδος παρα 
κατα τον ευρυτερο δυνατο τροπο, όταν θα ερχοταν η στιγμη να κριθη στα Ηνωμενα Εθνη το μελλον 
της Κυπρου. Αλλα μεχρι να φθασουμε εκεί, εχρειαζετο παρασκηνιακη προεργασια. Δεν αρκουσε ν' 
αποφανθη το Συμβουλιο εναντιον ενδεχομενης στρατιωτικης επεμβασεως της Τουρκιας. Η 
κατασταση στο εσωτερικο της Κυπρου επεβαλλε ν' αναληφθη πρωτοβουλια για την αποκατασταση 
της ομαλοτητος και την αναζητηση νεας πολιτικης λυσεως. Απαιτειτο λοιπον μια ολοκληρωμενη 
Αποφαση του Συμβουλιου Ασφαλειας και το προβλημα που ανεκυπτε ήταν η ανευρεση της πλευρας 
που θα ήταν διατεθειμενη να την παρουσιαση και θα ειχε τις δυνατοτητες να την επιβαλη. 

Το Συμβουλιο Ασφαλειας στις αρχες του 1964 απηρτιζετο εκτος από τα πεντε μονιμα μελη του και 
από την Ακτη Ελεφαντοστου, τη Βολιβια, τη Βραζιλια, το Μαροκο, τη Νορβηγια και τη 
Τσεχοσλοβακια. Η συνθεση της ομαδος των εξι μη μονιμων μελων δεν επετρεπε ελπιδες ότι θα 
μπορουσαν να ενεργησουν από κοινου προς την κατευθυνση της αναληψεως από τον ΟΗΕ 
ευρυτερας δρασεως. Οσο για τα μονιμα μελη του Συμβουλιου, τις Μεγαλες Δυναμεις, επικρατουσαν 
αναμεσα τους τασεις εκ διαμετρου αντιθετες. Οι Αμερικανοι και οι Αγγλοι μπορουσε να 
προεξοφληθη ότι θα επεδιωκαν να περιορισθη το Συμβουλιο στην υιοθετηση του προγραμματος 
ενεργείας του ΝΑΤΟ που ειχαν απορριψει οι Κυπριοι στο Λονδινο. Το μαρτυρουσε η αποστολη του 
αμερικανου Υφυπουργου Εξωτερικων κ. George Ball, που ειχε σταλη στη Λευκωσια για να 
μεταπειση τον Αρχιεπισκοπο. Επι πλεον το State Department ειχε κατα νου αλλες λυσεις για το 
μελλον της Κυπρου, πολυ ριζικες, όπως θα καταδειξη αργοτερα η μεσολαβητικη προσπαθεια του 
Dean Acheson. Η Σοβιετικη Ενωση, μολονοτι δεν ειχε συνταχθη με τις συνθηκες του 1960, ετασσετο 
υπερ της διατηρησεως του ανεξαρτητου κυπριακου κρατους, προτιμωντας μια Κυπρο εντεταγμενη 
στη παραταξη των Αδεσμευτων. Οπως και αν είναι, καθε πρωτοβουλια της μιας υπερδυναμεως θα 
εξουδετερουτο από το βετο της αλλης. 

Επι πλεον, οι Αμερικανοι δεν απεκρυπταν ότι όχι μονο δεν ευνοουσαν την κυπριακη προσφυγη στο 
Συμβουλιο Ασφαλειας, αλλα και θα την καταπολεμουσαν αν απεφασιζετο. Οταν μαλιστα μαθευτηκε 
ότι ο αντιπροσωπος της Κυπρου θα εμαχετο προπάντων εναντιον της διχοτομησεως και θα ζητουσε 
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ειδικη παραγραφο στην αποφαση του Συμβουλιου που να αναγνωριζη την εδαφικη ακεραιοτητα και 
ενοτητα του κρατους, ο αναπληρωτης Μονιμος Αντιπροσωπος των ΗΠΑ κ. Francis Plimpton μου 
ειπε: «Αν επιμεινουν οι Κυπριοι στο σημειο αυτο, θα κανουμε αγνωριστη τη σχετικη παραγραφο με 
τις τροπολογιες μας». 

Ολες αυτες οι διαπιστωσεις με ωδηγησαν στην αποφαση να διερευνησω τις διαθεσεις του Γενικου 
Γραμματεως του ΟΗΕ. Η αμεροληψια του U Thant, η προσηλωση του στις αρχες του καταστατικου 
Χαρτου, η ακεραιοτης του χαρακτηρος του, αποτελουσαν ισαρριθμες εγγυησεις ότι από μερους του 
τουλαχιστον δεν θα θυσιαζοταν το δικαιο στο βωμο της πολιτικης σκοπιμοτητος. 

Οι αρμοδιοτητες του Γενικου Γραμματεως είναι βεβαια περιορισμενες και η θεση του εναντι των 
κυριάρχων κυβερνησεων που αποτελουν στον ΟΗΕ και ιδιως των Μεγαλων Δυναμεων, πολυ λεπτη. 
Αλλα στη περισταση εκεινη θα εκαλειτο να παιξη ενεργο ρολο αν, με την εντολη του Συμβουλιου 
Ασφαλειας, παρενεβαιναν τα Ηνωμενα Εθνη στη Κυπρο. 

Τον δρομο προς το Γραφειο του επηραν αλλωστε πρωτοι οι Αγγλοι. Στις 12 Φεβρουαριου, δυο 
ημερες μετα τον τερματισμο της Διασκεψεως του Λονδινου, εφθανε στη Νεα Υορκη ο βρετανος 
Υπουργος Εξωτερικων κ. Richard Butler. Τον συνωδευαν στου U Thant ο Sir Harold Caccia Μονιμος 
Υφυπουργος και ο Sir Patrick Dean, Μονιμος Αντιπροσωπος στον ΟΗΕ. Η πιεση μετεφερετο λοιπον 
στα Ηνωμενα Εθνη, ιδιως που ευθυς μετα τη συνομιλια με τους Αγγλους, ο Γενικος Γραμματευς 
δεχοταν την επισκεψη του Μονιμου Αντιπροσωπου των ΗΠΑ Adlai Stevenson. Η σειρα μου να 
πλησιασω τον U Thant ειχε ελθει. 

 

Στον 38ο οροφο του ουρανοξυστου που στεγαζει τη Γραμματεια του ΟΗΕ εδρευει ο Γενικος 
Γραμματευς. Το γραφειο του ανετο χωρις πολυτελειες και με δεσποζουσα θεα πανω στη πολη της 
Νεας Υορκης, είναι η καρδια του Εκτελεστικου των Ηνωμενων Εθνων. 

Οταν στα μεσα του 1961 ειχα επιδωσει τα διαπιστευτηρια μου σαν Μονιμος Αντιπροσωπος της 
Ελλαδος, ο U Thant, αντιπροσωπευε τη πατριδα του, τη Βιρμανια. Ειχε από τοτε κερδισει τη γενικη 
εκτιμηση με το ανωτερο ηθος του, τη φιλοσοφημενη σκεψη του και τον βαθυ ανθρωπισμο του. 
Μετα τον τραγικο θανατο του Dag Hammarjold, ο U Thant εξελεγη παμψηφει Γενικος Γραμματευς 
και η μακρα θητεια του αφησε τα ιχνη της στον Οργανισμο. 

Εκεινο το απογευμα, στο γραφειο του μου ζητησε να του αναπτυξω τις δικες μας αποψεις πανω στη 
κριση που ειχε ξεσπασει στη Κυπρο. Ανετρεξα στο παρελθον, στις ριζες του προβληματος. Στις 
παραχωρησεις που δεχθηκε η Ελλας και οι Κυπριοι να κανουν, με την ελπιδα πως θα γαληνευε η 
Κύπρος και θα ευρισκε το δρομο της μεσα σ' ενα καθεστως ανεξαρτησιας και ομαλης συμβιωσεως 
του ελληνικου και του τουρκικου στοιχειου. Τωρα ολα κατερρεαν και παλι οι Κυπριοι πιεζονται, 
εξωθουνται σε αφυσικες λυσεις. 

Ο U Thant με επληροφορησε ότι ειχε κι ολας δηλωσει στον Αγγλο Υπουργο των Εξωτερικων ότι αν τα 
Ηνωμενα Εθνη ενεπλεκοντο στο Κυπριακο, μοναδικος σκοπος τους επρεπε να είναι η αποκατασταση 
της ειρηνης στα πλαισια σεβασμου των κυριαρχικων δικαιωματων ενος κρατους-μελους του ΟΗΕ. 
Σαν Γενικος Γραμματευς ετσι αντελαμβανετο τα πραγματα. Ειχε μαλιστα σκιαγραφησει στον Butler 
τον ρολο που θα διεδραματιζαν τα Ηνωμενα Εθνη, αν το Συμβουλιο Ασφαλειας απεφασιζε την 
αναμιξη του διεθνους Οργανισμου στο Κυπριακο. 

Διετυπωσα την αποψη ότι οι σκεψεις του Γενικου Γραμματεως θα ευρισκαν την ουσιαστικοποιηση 
τους αν διετυπουντο σ' ενα σχεδιο αποφασεως πανω στο οποιο θα μπορουσαν να πλαισιωθουν οι 
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συζητησεις στο Συμβουλιο Ασφαλειας. Χωρις ενα τετοιο κειμενο, δεν υπηρχε πιθανοτης να 
αποληξουν οι συζητησεις σε ουσιαστικο αποτελεσμα. 

Την επαυριο, 13 Φεβρουαριου, επληροφορουμην τις αποφασεις του U Thant. Θα υπεβαλλε στα 
ενδιαφερομενα μερη σχεδιο επεμβασεως του ΟΗΕ στη διενεξη, στη περιπτωση που η αποστολη Ball 
στη Λευκωσια δεν θα απεδιδε. Τα σχεδιο του εστηριζετο στις ακολουθες βασικες ιδεες: 

α) Να σταλη στη Κυπρο επι ενα τριμηνο Διεθνης Δυναμη. Τον Διοικητη της Δυναμεως θα διωριζε ο 
Γενικος Γραμματευς, με τη συμφωνο γνωμη των ενδιαφερομενων μερων. 

β) Να διορισθη από τον Γενικο Γραμματεα, με την εγκριση των κυβερνησεων Ελλαδος, Τουρκιας, 
Κυπρου και Αγγλιας, Μεσολαβητης για τη προωθηση ειρηνικης λυσεως με κριτηριο την ευημερια 
ολων των κατοικων της Κυπρου και τη διατηρηση της ειρηνης και ασφαλειας. 

γ) Να επικυρωθούν τα παραπανω δυο σημεια από το Συμβουλιο Ασφαλειας, που θα καλουσε 
σγχρονως ολα τα κρατη-μελη του ΟΗΕ να σεβασθουν την ανεξαρτησια και την εδαφικη ακεραιοτητα 
της Κυπριακης Δημοκρατιας. 

Απο τα τρια εκεινα σημεια απερρευσε τελικα το κειμενο της Αποφασεως του Συμβουλιου 
Ασφαλειας, της 4ης Μαρτιου 1964. 

Ας σημειωθη ότι το σχεδιο U Thant από την αποψη της διαδικασιας πλησιαζε το αγγλο - 
αμερικανικο, που προωθουσε την ιδια στιγμη στη Λευκωσια ο κ. Ball. Προεβλεπε δηλαδη όπως 
εκεινο, την αποστολη ειρηνευτικης Δυναμεως στη Κυπρο και τον διορισμο Μεσολαβητου. Με τη 
βασικη διαφορα ότι υποκαθιστουσε τα Ηνωμενα Εθνη στις αρμοδιοτητες που οι Αγγλοι και οι 
Αμερικανοι εδιναν στο ΝΑΤΟ. Απο την αποψη της ουσιας εστηριζετο στην αναγνωριση της 
ανεξαρτησιας και εδαφικης ακεραιοτητος της Κυπρου σε αντιθεση προς τις διχοτομικες προτασεις 
του Λονδινου. 

Σωστα ειχε σκεφθη ο U Thant να μην εκδηλωθη πριν γνωσθουν τα αποτελεσματα της αποστολης 
Ball. Αν εκεινη ναυαγουσε, θα ήταν πιο δυσκολο στους Αμερικανους ν' αντιταχθουν στη δικη του 
πρωτοβουλια. 

Μπορουσαμε τωρα να δουμε πιο καθαρα πως θα εξελισσοντο τα πραγματα. Τρεις μολις ημερες 
μετα το ναυαγιο της Διασκεψεως του Λονδινου, ειχε γινει αρκετη προοδος στη προετοιμασια που 
προηγειται καθε σημαντικης συζητησεως στο Συμβουλιο Ασφαλειας. 

ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  

Τη συγκληση του Συμβουλιου Ασφαλειας ζητησαν ταυτοχρονως οι αντιπροσωποι της Κυπρου και 
της Μ. Βρετανιας, στις 15 Φεβρουαριου, ενω ο Γενικος Γραμματευς, σε εκδηλωση του ενεργου 
ενδιαφεροντος του, απηυθυνε στις κυβερνησεις Ελλαδος, Τουρκιας και Κυπρου εκκληση «ν' 
αποσχουν από καθε ενεργεια ικανη να επιδεινωση την κατασταση και να προκαλεση νεα 
αιματοχυσια». 

Ο Sir Patrick Dean με επεσκεφθη και μου ανηγγειλε την αποφαση της κυβερνησεως του να φερη το 
ζητημα στο Συμβουλιο Ασφαλειας για να «διαμοιρασθη τις ευθυνες που με τη συγκαταθεση της 
κυπριακης κυβερνησεως, ειχε αναλαβει για την αποκατασταση της ταξεως στη Κυπρο». Την 
κυπριακη προσφυγη επληροφορηθην εξωδικως. Εμαθαινα επισης ότι θα ερχοταν στη Νεα Υορκη για 
να την υπερασπιση ο Υπουργος Εξωτερικων κ. Σπυρος Κυπριανου, καθως και ο Προεδρος της 
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κυπριακης Βουλης κ. Γλαυκος Κληριδης. 

Στο ξενοδοχειο St. Moritz οπου εγκατασταθησαν, ειχα την ευκαιρια ν' ακουσω από τον κ. Κληριδη 
και τον κ. Κυπριανου την εκδοχη τους για τα διατρεξαντα στο Λονδινο. Μου μιλησαν για την 
αδιαλλαξια και τη προκλητικοτητα των Τουρκων, την υποστηριξη τους από τους Αγγλους, τη «χλιαρη 
σταση» της ελληνικης αντιπροσωπειας. Μου εξηγησαν τη κατασταση στη Κυπρο, ανεγνωρισαν ότι 
ειχαν γινει λαθη και υπερβολες στην αντιμετωπιση της τουρκοκυπριακης ανταρσιας, υπεγραμμισαν 
όμως την αποφαση της ηγεσιας και του λαου της Κυπρου να μη δεχθουν καμια υποχωρηση εως 
οτου απαλλαγη οριστικα ο τοπος τους από τον βραχνα της τουρκικης απειλης. 

Ωστοσο, κατω από την αγερωχη αυτη τοποθετηση, μολις κρυβοταν η ευλογη αγωνια τους να 
μαθουν τι ελπιδες μπορουσαν να εναποθεσουν στο Συμβουλιο Ασφαλειας. Εμοιαζε σαν να ειχαν δει 
στο Λονδινο απειλητικο το φασμα της διχοτομησεως. Ηθελαν ειδικωτερα ν' ακουσουν τη γνωμη μου 
πανω σε συγκεκριμενα σημεια: αν επρεπε να καταθεσουν, μεσω φιλικης τους αντιπροσωπειας, δικο 
τους σχεδιο αποφασεως. Τι πιθανοτητες υπηρχαν ν' αναγνωριση το Συμβουλιο την ανεξαρτησια, 
εδαφικη ακεραιοτητα και κυριαρχικα δικαιωματα της Κυπρου και ν' αποφανθη ότι η συνθηκη 
Εγγυησεως αντεστρατευετο τις διαταξεις του καταστατικου Χαρτου του ΟΗΕ. 

Συζητησαμε πανω στα σημεια αυτα. Επεμεινα ότι θεμα να «αναγνωριση» το Συμβουλιο την 
ανεξαρτησια και εδαφικη ακεραιοτητα της Κυπρου δεν νοειτο να τεθη από εμας γιατι αυτα —οπως 
εδηλωσα αργοτερα ενωπιον του Συμβουλιου— δεν είναι διαπραγματευσιμα. Δεν μπορουσε να 
αμφισβητηθουν, μπορουσαν μονο ν' απειληθουν. Γι' αυτο επιδιωξη μας θα ήταν να καλεση το 
Συμβουλιο τα κρατη-μελη, συνεπως και τη Τουρκια, να «σεβασθουν» την ανεξαρτησια κτλ. της 
Κυπρου. 

Επειτα τους ενημερωσα πως εβλεπε ο Γενικος Γραμματευς το ολο προβλημα και ποιο σχεδιο 
ενεργειας ειχε καταστρωσει. Αν επετυγχανετο να δοθη στο σχεδιο του μορφη κειμενου Αποφασεως, 
δεν υπηρχε λογος να σκεφθουν την καταθεση δικου τους κειμενου. 

Αναπτυσσοντας τα σημεια του σχεδιου U Thant, εριξα το βαρος σ' εκεινο που κατα την αποψη μου 
προειχε ολων των αλλων. Τη βαση δηλαδη οπου τοποθετουσε ο Γενικος Γραμματευς την επεμβαση 
των Ηνωμενων Εθνων. Το γεγονος ότι ξεκινουσε από την αρχη ότι η Κύπρος, ανεξαρτητο και 
κυριαρχο κρατος, μελος του ΟΗΕ, ειχε σαν νομιμη κυβερνηση της τη κυβερνηση του Αρχιεπισκοπου, 
εστω και αν ειχαν αποχωρησει οι τουρκοκυπριοι υπουργοι. Οτι κατα συνεπεια τα Ηνωμενα Εθνη 
αναλαμβανοντας την ειρηνευτικη τους αποστολη, δεν θα εδικαιουντο ν' αναμιχθουν σε ζητηματα 
καθαρα εσωτερικης ταξεως και κατ' ουδενα λογο να υπερβουν τους ορους της εντολης που θα 
εχαρασσε η Αποφαση του Συμβουλιου Ασφαλειας. Θα ήταν λοιπον πρωταρχικης σημασιας για το 
μελλον της Κυπρου ενα τετοιο κειμενο αποφασεως. 

Καθως προχωρουσε η συζητηση, επεσημανα δυο ακομη παραγοντας: Πρωτα ότι το σχεδιο του 
Γενικου Γραμματεως επρεπε να κριθη οχι μεσα στο αγωνιστικο κλιμα της Λευκωσιας, αλλα με τα 
δεδομενα του περιβαλλοντος οπου θα συνεζητειτο και ενδεχομενως θα εψηφιζετο. Συνεπως η 
επιρροη στο Συμβουλιο των δυο αγγλοσαξωνικων Δυναμεων και της Τουρκιας δεν επρεπε να 
υποτιμηθη. Δευτερο σημειο που επρεπε να βαρυνη στη χαραξη της γραμμης μας ήταν ότι ουτε το 
Συμβουλιο Ασφαλειας και ακομα λιγοτερο ο Γενικος Γραμματευς ειχαν αρμοδιοτητα ν' αποφανθουν 
εναντιον της ισχυος των Συνθηκων του 1960. Εκεινο που εδικαιουμεθα να κανουμε είναι να 
καταδειξουμε ότι το καθεστως του 1960 ειχε καταστη πρακτικα ανεφαρμοστο επειτα από το τροπο 
που ειχαν ερμηνευσει τις συνθηκες οι Τουρκοι, ιδιως υστερα από τις προσφατες συνεχεις απειλες 
στρατιωτικης αποβασεως. 
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Το σχεδιο U Thant επεδοθη στους Κυπριους αντιπροσωπους το πρωι της 17ης Φεβρουαριου από 
τον Γενικο Γραμματεα. Ο Ralph Bunche και ο Ρολζ - Μπεννετ, συνεργαται του U Thant ανεπτυξαν 
επειτα τις λεπτομερειες του προγραμματος ενεργειας του ΟΗΕ που ειχε καταστρωθη. 

Οι Κυπριοι μολονοτι ικανοποιημενοι από τη πρωτη εκεινη επαφη τους, εφυγαν από τη Γραμματεια 
χωρις να ενθαρρυνουν τον U Thant να προχωρηση στις ενεργειες του. Παρεβλεπαν, κατα τη γνωμη 
μου, τον κινδυνο που δημιουργουσαν οι πιεσεις που ειχαν κι ολας αρχισει να ασκουνται πανω στον 
Γενικο Γραμματεα. Μονος ο κ. Κληριδης μου ειπε ότι θα επρεπε οι προτασεις εκεινες να γινουν 
δεκτες, αφου εκαλυπταν επαρκως τρια βασικα αιτηματα του Αρχιεπισκοπου, δηλαδη τον σεβασμο 
της ανεξαρτησιας και της ακεραιοτητος της Κυπρου και την υπαγωγη της Διεθνους Δυναμεως και 
του Μεσολαβητου υπο την αιγιδα του Γενικου Γραμματεως και του Συμβουλιου Ασφαλειας. 

Παντως, οι Κυπριοι αντιπροσωποι εδεχθησαν ν' αναβληθη η πρωτη συνεδριαση του Συμβουλιου 
που ειχε ορισθη για το ιδιο απογευμα και να επισκεφθουν και παλι τον U Thant. 

  

Εμεινε ζωηρη στη μνημη μου εκεινη η 17η Φεβρουαριου του 1964. Παραλληλα προς οσα 
περιεγραψα παραπανω, ειχα ν' αντιμετωπισω και τη πρωτη εντονη εκδηλωση της αμερικανικης 
αντιθεσεως προς τη πολιτικη και τις επιδιωξεις της ελληνοκυπριακης ηγεσιας. 

Ενωρις το πρωι και ενω οι Κυπριοι επηγαιναν στη συσκεψη τους με τον Γενικο Γραμματεα, μια 
ανταποκριση από το Λονδινο των Times της Νεας Υορκης σχετικη με τη θεση που θα επαιρναν στο 
Συμβουλιο αι ΗΠΑ, με αναγκασε να ζητησω να δω επειγοντως τον αμερικανο Μονιμο Αντιπροσωπο. 
Εγραφαν οι Times ότι οι Ηνωμενες Πολιτειες θα επεδιωκαν, κατα τη συζητηση του ιδιου 
απογευματος, να απομονωσουν τον Αρχιεπισκοπο, ματαιωνοντας τη προσπαθεια της 
αντιπροσωπειας του να επιτυχη ευνοϊκη αποφαση και ότι το State Department ευνοουσε λυση 
διχοτομικου χαρακτηρος. 

Το πραγμα δεν θα ειχε βασικη σημασια, γιατι οι Times ειχαν ηδη εκδηλωθη φιλοτουρκικα, αν το 
δημοσιευμα τους δεν αντιστοιχουσε σε οσα ηδη γνωριζαμε για τις προθεσεις του αμερικανικου 
Υπουργειου Εξωτερικων. Μας ειχαν προειδοποιησει οι Αμερικανοι ότι αν ο Αρχιεπισκοπος 
απερριπτε τις προτασεις που του ειχαν υποβληθη στη Διασκεψη Λονδινου και προσεφευγε στο 
Συμβουλιο Ασφαλειας, η αντιπροσωπεια τους θα αμφισβητουσε τη βαση της κυπριακης 
προσφυγης, ότι δηλαδη επροκειτο περι κινδυνου τουρκικης επιθεσεως εναντιον της ανεξαρτητου 
κυπριακης πολιτειας και θα υποστηριζε ότι υπαρχει μονον σοβαρη διενεξη μεταξυ των «δυο 
κοινοτητων». Οτι αιτια των ταραχων σταθηκαν οι προτασεις του Αρχιεπισκοπου για τη τροποποιηση 
του Συνταγματος. Τελος ότι κατα τη γνωμη τους το Συμβουλιο επρεπε να ακουση τις αποψεις 
αντιπροσωπων και των δυο κοινοτητων και ότι αι ΗΠΑ δεν επροκειτο παντως να χρηματοδοτησουν 
Δυναμη του ΟΗΕ αν το Συμβουλιο Ασφαλειας απεφασιζε τη συγκροτηση της. Σ' αυτα ειχαν 
προσθεσει ότι η συνθηκη Εγγυησεως παρεμενε ισχυρη και ότι αν απετυγχανε η συμμαχικη 
ειρηνευτικη προσπαθεια και επενεβαινε η Τουρκια, οι ΗΠΑ θα θεωρουσαν την ενεργεια της νομιμη. 

Θα μπορουσε κανεις να υποθεση ότι ολα αυτα τα τοσο δυσαρεστα απεβλεπαν τη στιγμη που 
ελεχθησαν, ν' αποθαρρυνουν τη προσφυγη των Κυπριων στον ΟΗΕ και να τους πεισουν να δεχθουν 
τις αγγλο - αμερικανικες προτασεις. Αλλά τωρα, στις 17 Φεβρουαριου, που τα εδημοσιευαν οι 
Times, η προσφυγη ήταν γεγονος και η συζητηση στο Συμβουλιο Ασφαλειας ζητημα ωρων. Ο Sir 
Patrick Dean δεν μου ειχε διατυπωσει τετοιες σκληρες αποψεις εκ μερους της αγγλικης 
κυβερνησεως. Γιατι οι Αμερικανοι εφθαναν μεχρις εκεί; 

Η δικη μας υπηρεσιακη κυβερνηση ειχε απαντησει στην αμερικανικη προειδοποιηση ότι και η ιδια 
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δεν ευνοουσε τη παραπομπη του θεματος στο Συμβουλιο Ασφαλειας, αλλα αν συνεβαινε να 
συζητηθη το θεμα εκεί, η ελληνικη αντιπροσωπεια θα βρισκοταν σε αντιθεση με τις αμερικανικες 
αποψεις. Στο Συμβουλιο Ασφαλειας «αντιθεσις» σημαινει οξυτης. Σημαινει διαξιφισμους που δεν 
οφελουν τις σχεσεις δυο κρατων. Με μια λεξη σημαινει: μαχη. Αλλιως δεν κερδιζεται η υποθεση. 
Εκρινα ότι μια τετοια εξελιξη δεν θα εξυπηρετουσε τις ελληνο - αμερικανικες σχεσεις. Προτιμωτερο 
ήταν να μη ελθω σε συγκρουση με τον Adlai Stevenson, υστερα από τριων ετων συνεργασια και 
φιλια. Απεφασισα λοιπον να τον δω αμεσως και να προσπαθησω, πριν φθασουμε στο Συμβουλιο, 
να ξεκαθαρισω τη θεση του και τη δικη μου. 

Θυμαμαι πως αρχισε ο διαλογος μας με τον Stevenson. 

—«Λυπουμαι» ειπα «που ερχομαι στο γραφειο σας κρατωντας τους Times, αλλα εχουν αμεση σχεση 
με αυτα που εχω να σας πω. Θα εδιαβασατε οσα γραφουν για το Κυπριακο και τη γραμμη που 
προκειται να κρατησετε το απογευμα». 

—«Τα εδιαβασα» απηντησε ο Stevenson «και ημπορω να σας πω ότι δεν εκφραζουν τη πολιτικη 
μας». 

—«Η πρωτη εκδοση των Times» παρετηρησα «εκυκλοφορησε χθες το βραδυ στις 11. Ειναι τωρα 11 
το πρωι, επερασαν δηλαδη δωδεκα ωρες. Τι εκαματε για να διαψευσετε οσα γραφουν;» 

—«Σας τα διαψευδω εδω, τωρα». 

—«Μεσα στους τεσσαρες τοιχους του Γραφειου σας; Χαιρομαι για τη δηλωση σας, αλλα δεν 
επανορθωνει τη ζημια». 

—«Μα τι υπονοειτε, δημοσια διαψευση;» ερωτησε ο Stevenson. 

—«Δεν την υπονοω, την ζητω» απηντησα «υποστηριζω μια δικαια υποθεση και θα ειμαι 
υποχρεωμενος να αμυνθω. Αν δεν διαψευσθουν τα γραφομενα των Times, θα αναγκασθω να 
αναφερω το απογευμα στο Συμβουλιο τα οσα μας ανεκοινωθησαν από το State Department προ 
δυο εβδομαδων. Δεν επιθυμω να εξελιχθουν ετσι τα πραγματα, γι' αυτο ζητησα να σας δω. Δεν 
εζητησα ποτε τη βοηθεια σας στο Κυπριακο. Ξερω ότι δεν μπορειτε να μου την δωσετε, αφου η 
κυβερνησις σας δηλωνει ότι ευρισκεται μεταξυ δυο συμμαχων της και οφειλει να κρατηση 
ουδετεροτητα. Την ουδετεροτητα αυτη επικαλουμαι όταν σας ζητω να διαψευσετε τα γραφομενα 
των Times». 

Ειδα τον Stevenson να στενοχωρηται αλλα και να δυσφορη. Σηκωθηκε, ζητησε περιθωριο λιγων 
λεπτων και βγηκε από το δωματιο. Ηταν φανερο ότι ηθελε να επικοινωνηση με την Washington. 
Οταν γυρισε μου ειπε στεγνα: 

—«Θα εχετε τη διαψευση που ζητατε στις 12». 

Στις 12, ενας συνεργατης του μου εφερε στην Αντιπροσωπεια μας την ακολουθη επιστολη: «Εν 
συνεχεια της πρωινης συνομιλιας μας, εδωσα προ ολιγου τη συνημμενη ανακοινωση στον Τυπο. Η 
ανακοινωση αυτη θα επαναληφθη, ως αντιλαμβανομαι, με την ιδια ουσιαστικως μορφη και στην 
Washington από το State Department. Adlai Stevenson». 

Το κειμενο της ανακοινωσεως: «Δημοσιογραφικες πληροφοριες από το Λονδινο ότι οι Ηνωμενες 
Πολιτειες επιδιωκουν ν' απομονωσουν τον Αρχιεπισκοπο Μακαριο και ευνοουν λυση της 
διακοινοτικης διαφορας στην Κυπρο δια διχοτομησεως, είναι ανακριβεις. Αι ΗΠΑ ενδιαφερονται 
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μονο για την αποκατασταση του νομου και της ταξεως στην Κυπρο, ωστε η διαφορα να ρυθμισθη 
μεταξυ των μερων ειρηνικα. Τουτο επειγει. Ελπιζουμε ότι το Συμβουλιο Ασφαλειας θα δυνηθη να 
ασκηση κατευναστικη επιρροη επι της καταστασεως και να καταστηση δυνατη τη ληψη 
συγκεκριμενων μετρων για τη ταχεια αποκατασταση του νομου και της ταξεως. Δεν εχουμε αλλους 
αντικειμενικους σκοπους στο Συμβουλιο και αι ΗΠΑ δεν λαμβανουν θεση επι των ορων 
οποιασδηποτε λυσεως». 

 

Το ειχε φαινεται η ημερα. Το απογευμα, μετα την αναβολη της συνεδριασεως του Συμβουλιου, ειχα 
μολις γυρισει στην Αντιπροσωπεια μας, όταν με ειδοποιησαν ότι θελει να με επισκεφθη ο κ. George 
Ball, που μολις ειχε επιστρεψει από τη Λευκωσια. 

Δεν ηλθε μονος. Τον συνωδευαν ο Adlai Stevenson και δυο Υφυπουργοι, ο κ. Philips Talbot και ο κ. 
Harlan Cleveland. Ειχα τωρα να κανω με το βαρυ πυροβολικο της αμερικανικης διπλωματιας. 

Ο κ. Ball ειχε τη δικαιολογημενη φημη του κατευναστου των μεγαλων κρισεων. Ειχε ηδη 
χρησιμοποιηθη από τον Λευκο Οικο σε πολλες δυσκολες περιστασεις και ειχε κερδισει τον επι-ζηλο 
για καθε διπλωματη τιτλο του trouble shooter. Στη Λευκωσια δεν ειχε σταθη τυχερος. Δεν ήταν δα 
και ο πρωτος που προσεκρουε στο μειλιχιο «οχι» του Αρχιεπισκοπου. 

Μιλησε πρωτα για το ταξιδι του ο Ball, και ειπε ότι ενω ειχε συναντησει κατανοηση στας Αθηνας, 
στη Λευκωσια αντιμετωπισε υπεκφυγες ακομα και απορριψη από τον Αρχιεπισκοπο διαφορων 
σημειων του «συμμαχικου» σχεδιου. Αφου ανεπτυξε τις λεπτομερειες της διαφωνιας του με τον 
Κυπριο Προεδρο, με ερωτησε τι γνωμη ειχα για το σχεδιο U Thant. 

Αφου ο κ. Ball ειχε τονισει τα σημεια διαφωνιας του με τον Αρχιεπισκοπο, προτιμησα να εξαρω τα 
αλλα σημεια στα οποια ειχαν συμφωνησει. Και προσεθεσα: 

—«Στη Λευκωσια, οπου ο ΟΗΕ λατρευεται σαν από μηχανης θεος, εσεις κατωρθωσατε να επιτυχετε 
σε πολλα σημεια. Εμεις εδω θα συνεχισουμε τη προσπαθεια σας, με την ελπιδα ότι οι αντιπροσωποι 
της Κυπρου που είναι τωρα στη Νεα Υορκη και βλεπουν τις δυσκολιες που παρουσιαζει η προσφυγη 
τους, θα συμφωνησουν σιγα-σιγα σ' ενα προγραμμα ειρηνευσεως. Απο την αποψη αυτη θεωρω 
επιβοηθητικες τις προτασεις του Γενικου Γραμματεως». 

Στο σημειο αυτο, ο Stevenson εβγαλε από τη τσεπη του ενα χαρτι και μου το εδωσε. 

—«Διαβαστε το» ειπε ο Ball, «είναι ενα σχεδιο Αποφασεως που συνεταξαμε και που θα 
παρακαλουσα να προσπαθησετε να πεισετε τους Κυπριους να το δεχθουν». 

Απο τη πρωτη ματια αντεληφθην ότι ήταν ενα κειμενο που ειχε φιλοτεχνηθη σε συνεργασια με τους 
Αγγλους και μου ειχε ηδη φιλικα ανακοινωθη από τον Sir Patrick Dean. Αν εψηφιζετο από το 
Συμβουλιο Ασφαλειας θα συνεδεε την ανεξαρτησια της Κυπρου, όλη την υποσταση του κυπριακου 
κρατους με τις συνθηκες του 1960. Υπετασσε τα παντα στις διαταξεις του υφισταμενου 
Συνταγματος. Μνημονευε τη συνθηκη Εγγυησεως, αναφεροντας ολοκληρο το κειμενο της παρ. 2 του 
αρθρου 4, το σχετικο με το δικαιωμα «χωριστης ενεργείας» των εγγυητριων Δυναμεων. Υπεσκαπτε 
τη νομιμοτητα της κυβερνησεως του Αρχιεπισκοπου. Στα αρθρα του τα σχετικα με την ειρηνευτικη 
Δυναμη και τον Μεσολαβητη καθιερωνε απλη «διαβουλευση» με τον Γενικο Γραμματεα και οχι 
εξαρτηση από αυτον και το Συμβουλιο Ασφαλειας των δυο εκεινων παραγοντων. Τελος στη διαταξη 
περι σεβασμου της ανεξαρτησιας, εδαφικης ακεραιοτητος και ασφαλειας της Κυπρου, υπηρχε μια 
προσθηκη που προδιδε τη παρεμβαση του Τουρκου αντιπροσωπου. Ανεφερε δηλαδη ότι η 
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ανεξαρτησια κ.λπ. της Κυπρου υπενοειτο συμφωνα με τις διαταξεις της συνθηκης Εγγυησεως και 
οπως ειχε εγκαθιδρυθη και διεκανονιζετο από τα βασικα αρθρα του Συνταγματος. Με αλλα λογια, 
υπαρχει η ανεξαρτησια και η εδαφικη ακεραιοτης της Κυπρου και σας καλουμε να τις σεβασθητε — 
μαζι με την ασφαλεια της — μονο εφ' οσον υπαρχη και ισχυει το Συνταγμα και η συνθηκη 
Εγγυησεως. Εκει ήταν η αποφασιστικη για το μελλον της Κυπρου διαφορα του σχεδιου που μου 
ζητουσε ο κ. Ball να πρακτορευσω στους Κυπριους από το σχεδιο U Thant. Γιατι ο U Thant θεωρουσε 
την ανεξαρτησια της Κυπρου, κρατους - μελους του ΟΗΕ, σαν δεδομενη και αναπαλλοτριωτη, ενω 
το σχεδιο των αμερικανων υιοθετουσε τη θεωρια της Αγκυρας ότι η ανεξαρτησια γεννηθηκε με τις 
συνθηκες και ο βιος της ήταν συνδεδεμενος με αυτες. 

Εδιπλωσα το χαρτι και το ακουμπησα ηρεμα επανω στο τραπεζι. 

—«Λυπουμαι» ειπα «αλλα δεν μπορω να σας βοηθησω. Δεν είναι δυνατον να δειξω ενα τετοιο 
κειμενο στους Κυπριους». 

—«Μα πρεπει να καταλαβουν οι Κυπριοι» ειπε ο George Ball «ότι δεν εχουν τη δυνατοτητα να 
περασουν από το Συμβουλιο σχεδιο Αποφασεως οπως το θελουν αυτοι. Δεν θα τους το 
επιτρεψουμε». 

—«Αυτο» απηντησα «το ξερουν ηδη οι Κυπριοι. Γνωριζουν όμως και κατι αλλο. Οτι και σεις δεν 
μπορειτε να περασετε από το Συμβουλιο κειμενο της απολυτου προτιμησεως σας». 

Παγος. Προσπαθησε να τον σπαση ο Stevenson, ερωτωντας τι προτεινω να γινη. 

—«Προτεινω» ειπα «ν' αφησουμε τον Γενικο Γραμματεα ν' αναπτυξει τη πρωτοβουλια του και να 
τον βοηθησουμε να την φερη σε περας». 

—«Μα ακριβως» ειπε ο Stevenson «προσπαθησαμε να βοηθησουμε το Γενικο Γραμματεα με το 
κειμενο που σας εδωσαμε. Ειναι εμπνευσμενο από τις προτασεις του και απεβλεπε να τις 
διατυπωση σε μορφη σχεδιου Αποφασεως». 

—«Ο Γενικος Γραμματευς» απηντησα «διαθετει ικανοτατο επιτελειο συνεργατων, που είναι σε θεση 
να διατυπωσουν τις ιδεες του. Οσο για μενα, μια υπηρεσια μπορω να σας προσφερω. Να σας πω 
ειλικρινα τη γνωμη μου ότι το σχεδιο σας θα προκαλεση μεγαλη ζημια αν θελησετε να το 
προωθησετε». 

Παρενεβη τοτε ο Ball, λεγοντας ότι η αναμιξη τους ωφειλετο στον κινδυνο γενικωτερας αναφλεξεως. 

—«Με προειδοποιησαν στην Αγκυρα» ειπε «ότι αν επαναληφθουν διωγμοι των τουρκοκυπριων, θ' 
αναγκασθουν να παρεμβουν. Η κυβερνηση σας μου εδηλωσε ότι στη περιπτωση αυτη θα παρεμβη 
και η Ελλας». 

Ανεφερθη επειτα στη πρωινη διαψευση του Stevenson προς τον Τυπο. Εξεφρασε και τη δικη του 
δυσφορια, προσθετοντας ότι οσα ειχαν γραψει οι Times δεν αντεπεκρινοντο στη γραμμη της 
αμερικανικης κυβερνησεως. Τελος συνεστησε να συνεχισουμε με τον Stevenson τη προσπαθεια 
αποκαταστασεως της ειρηνης στη Κυπρο στα πλαισια των Ηνωμενων Εθνων. 

Η αποπειρα των Αμερικανων να «διευκολυνουν» τον Γενικον Γραμματεα, διατυπωνοντας εκεινοι τις 
ιδεες του σε κειμενο Αποφασεως, ειχε ενα μονο αποτελεσμα: Ο U Thant στον οποιο ειχε επισης 
επιδοθη αντιγραφο, απεφασισε να διατυπωση αμεσως τις προτασεις του σε μορφη σχεδιου 
Αποφασεως. Ανηγγειλε μαλιστα ότι θα το υπεβαλε την επομενη στα ενδιαφερομενα Μερη. 
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ΤΤΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ  

Στα Ηνωμενα Εθνη, εκτος από τα θεματα που απειλησαν αμεσα την ανθρωποτητα με το φασμα ενος 
νεου παγκοσμιου πολεμου όπως οι κρισεις του Σουεζ και της Κουβας, κανενα ζητημα δεν 
κινητοποιουσε τοσο εντονα το γενικο ενδιαφερον, οσο το Κυπριακο. Οπως στη περιοδο 1956-58, 
ετσι και τωρα η συζητηση αρχισε και συνεχισθηκε μεσα σε μια ασφυκτικα γεματη αιθουσα. 

Στις 18 Φεβρουαριου που συνηλθε το Συμβουλιο Ασφαλειας, προεδρος του ήταν ο αντιπροσωπος 
της Βραζιλιας κ. Carlo Bernardes. Τις επομενες εβδομαδες κατεβαλε καθε προσπαθεια για να 
καταληξουμε σε εποικοδομητικο αποτελεσμα και διηυθυνε τις εργασιες του Συμβουλιου με 
αμεροληψια. Αργοτερα, ο Γενικος Γραμματευς τον διωρισε προσωπικο του αντιπροσωπο στη 
Λευκωσια. 

Απο τις Μεγαλες Δυναμεις, τα μονιμα δηλαδη μελη του Συμβουλιου, τον πιο ενεργο ρολο ανελαβαν 
ο Adlai Stevenson και ο Νικολαι Φεντορενκο, αντιπροσωπος της Σοβιετικης Ενωσεως. Ο Φεντορενκο 
από τη πρωτη στιγμη ταχθηκε απεριφραστα με τη πλευρα των Κυπριων. Ηταν όμως και φορευς του 
χρουστσεφικου πνευματος, του πνευματος του διαλογου με τους Αμερικανους. Ενω λοιπον 
διεδηλωσε ότι η ΕΣΣΔ δεν θα ανεχοταν στρατιωτικη ενεργεια εναντιον της Κυπρου και ότι η 
ανεξαρτησια της επρεπε να προστατευθη από καθε «ιμπεριαλιστικη επιβουλη», ουτε επεδιωξε, 
ουτε αφησε να κατηφορησουν τα πραγματα κατα τροπο που να ευρυνθη σε διεθνη πλαισια η 
διενεξη γυρω από το Κυπριακο. Σημαδι ευγλωττο, προμηνυμα μελλοντικων εξελιξεων, που δεν 
συνεκρατησε, φοβουμαι, οσο επρεπε τη προσοχη των Κυπριων συναδελφων μου. 

Ο βρετανος αντιπροσωπος και σαν μονιμο μελος του Συμβουλιου και σαν εκπροσωπος μιας των 
τριων εγγυητριων Δυναμεων, ειχε καθε τιτλο για να παιξη επισης ρολο «σκληρου» πρωταγωνιστου. 
Ο Sir Patrick Dean προτιμησε αλλη τακτικη και με τη μετριοπαθεια του, τους ψυχραιμους ελιγμους 
του και την εποικοδομητικη συμβολη του, απεδειξε αλλη μια φορα τις μεγαλες του ικανοτητες. Τον 
θυμαμαι σε μια από τις πιο δυσκολες στιγμες της συζητησεως, όταν ο Υπουργος των Εξωτερικων της 
Κυπρου εθεσε ωμα το ερωτημα στους αντιπροσωπους της Αγγλιας, Ελλαδος και Τουρκιας, αν 
θεωρουν ότι η συνθηκη Εγγυησεως δινει στις χωρες τους το δικαιωμα να καταλαβουν στρατιωτικως 
την Κυπρο. Ο αντιπροσωπος της Τουρκιας με καταφανη δυσφορια, ειπε ότι ειχε δωσει την 
απαντηση σε προηγουμενη παρεμβαση του. Η δικη μου απαντηση ήταν κατηγορηματικα αρνητικη. 
Εμενε η τριτη πλευρα η αγγλικη. Η απαντηση της θα εγερνε τη πλαστιγγα. Και τοτε ο Sir Patrick 
βγηκε προσφυεστατα από τη κακοτοπια: 

—«Παντως» ειπε «τα αγγλικα στρατευματα δεν βρισκονται τη στιγμη αυτη στο κυπριακο εδαφος 
βασει της συνθηκης Εγγυησεως». 

Εκτονωση που επετρεψε να συνεχισθη ηρεμωτερα η συζητηση στο Συμβουλιο. 

 

Δεν προκειται να εξιστορησω την εξελιξη της συζητησεως στο Συμβουλιο Ασφαλειας παρα μονο οσο 
χρειαζεται για τη συνεχεια της αφηγησεως μου. Αλλωστε τα ζητηματα δεν κερδιζονται τοσο με τις 
αγορευσεις στην αιθουσα του Συμβουλιου, οσο στη σκληρη μαχη των παρασκηνιων. Εκει 
διαμορφωνονται τα κειμενα των Αποφασεων, συνεπως εκεί ασκουνται οι πιεσεις, εκεί ακουεται η 
ωμη γλωσσα των συμφεροντων. Εκει οπου δεν υπαρχουν στενογραφοι και μεταφρασται και 
μικροφωνα ηχοληψιας και φακοι τηλεορασεως. 

Για τα παρασκηνια λοιπον ειχα λογους ν' ανησυχω. Η σκεψη του Γενικου Γραμματεως όχι μονο να 
επιδωση αλλα να συζητηση με τα ενδιαφερομενα μερη το σχεδιο Αποφασεως που ειχαν συνταξει οι 
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συνεργατες του βασει των προτασεων του, παρ' ολιγο να μας οδηγηση σε αδιεξοδο. 

Η τουρκικη αντιπροσωπεια, που ειχε ισως ελπισει ότι θα προωθειτο το σχεδιο που μου ειχε 
παρουσιασει ο κ. Ball, δεν δεχοταν να συζητηση το σχεδιο U Thant αν α) δεν διεγραφετο καθε μνεια 
της «κυβερνησεως της Κυπρου» που ειχαν παυσει, καθως ελεγαν, να αναγνωριζουν και β) αν δεν 
εμνημονευοντο οι συνθηκες του 1960 σαν γενεσιουργος πηγη του κυπριακου κρατους. Τα δυα αυτα 
αιτηματα ανετρεπαν τη νομικη βαση του σχεδιου U Thant και φυσικα οι Κυπριοι τα απεκρουσαν. 
Τους ενεθαρρυνε αλλωστε στην αρνηση τους το γεγονος ότι τα δυο εκεινα σημεια ειχε προσπαθησει 
ο αντιπροσωπος της Τουρκιας να προωθηση ενωπιον του Συμβουλιου ανεπιτυχως. 

Ο κ. Τουργκουτ Μενεμεντζιόγλου δεν επετεθη ευθεως εναντιον της κυβερνησεως του 
Αρχιεπισκοπου στο Συμβουλιο. Αφηκε όμως να υπονοηθη ότι μετα την αποχωρηση των 
τουρκοκυπριων υπουργων δεν μπορουσε να γινη λογος περι κυπριακης κυβερνησεως, αλλα περι 
«ελληνικης διοικησεως». Εκρινα ότι το σημειο αυτο επρεπε να ξεκαθαρισθη χωρις αναβολη. Οταν 
προκαλεσα τον αντιπροσωπο της Τουρκιας να διευκρινιση τη θεση της κυβερνησεως του, ο 
σοβιετικος αντιπροσωπος παρενεβη με τοση οξυτητα υποστηριζοντας ότι για τα Ηνωμενα Εθνη η 
κυβερνηση Μακαριου ήταν η νομιμη κυβερνηση της Κυπρου, ωστε ο Μενεμεντζιογλου 
αναγκασθηκε να δηλωση ότι η Τουρκια αναγνωριζει τη κυπριακη κυβερνηση αφου διατηρη 
Πρεσβεια στη Λευκωσια. 

Παρ' ολα αυτα, στις συζητησεις του με το Γενικο Γραμματεα σχετικα με το σχεδιο Αποφασεως, ο 
αντιπροσωπος της Τουρκιας παραμενε ανενδοτος, ιδιαιτερα στο σημειο που αφορουσε τη μνεια 
των συνθηκων. 

Απο τη πλευρα τους, οι Κυπριοι αντιπροσωποι δεν ηρκουντο στην αποκρουση των τουρκικων 
αιτηματων, επεδιωκαν μια διατυπωση που θα εχρησιμευε σαν καταλυτρια των συνθηκων. 

Στο σημειο αυτο του αδιεξοδου, μαθευτηκε ότι τη πρωτοβουλια για τη συνεχιση των συνεννοησεων 
με τα ενδιαφερομενα μερη ανελαμβανε ο προεδρος του Συμβουλιου Ασφαλειας. Εγκατελειπε τη 
προσπαθεια του ο U Thant; Οταν τον συνηντησα με διεβεβαιωσε ότι το ενδιαφερον του παρεμενε 
αμειωτο και ότι θα παρακολουθουσε από πολυ κοντα τη προσπαθεια που ανελαμβανε ο κ. 
Bernardes. Ηταν όμως καταφανως στενοχωρημενος. Μου εξηγησε τις προσπαθειες που ειχε 
καταβαλει να πειση τους Κυπριους ότι δεν ήταν δυνατο να περαση από το Συμβουλιο κειμενο 
αποφασεως που δεν θα ανεφερε καθολου τις συνθηκες. Το θεμα ήταν να μη δεσμευθη η 
μελλοντικη λυση του προβληματος. Προσεθεσε ότι οι προσπαθειες του ειχαν αποτυχει και 
διερωτηθη τι ακριβως επιθυμουν οι Κυπριοι και αν πραγματι θελουν μια Αποφαση του Συμβουλιου 
Ασφαλειας. Το ιδιο ερωτημα μου υπεβαλε και ο προεδρος του Συμβουλιου. Προσεθεσε ότι σκοπος 
του ήταν να βοηθηση τον Γενικο Γραμματεα, βρισκοντας μια ανωδυνη διατυπωση για τις συνθηκες. 

 

Η τουρκικη αντιπροσωπεια δεν αφησε τις δυσκολιες αυτες ανεκμεταλλευτες. Διεδωσε ότι οι Κυπριοι 
προσπαθουν να υφαρπασουν μια αποφαση του Συμβουλιου που θα μπορουσαν να την 
ερμηνευσουν πως καταργει τις συνθηκες του 1960 και τοτε, ανενοχλητοι, να συνεχισουν τους 
διωγμους εναντιον των τουρκοκυπριων. Παραλληλως, στην αιθουσα των συνεδριασεων η οξυτης 
που ειχε προσλαβει η πολεμικη μεταξυ Μενεμεντζιογλου και Κυπριανου απεκαλυπτε ποσο βαθεια 
ήταν η τουρκο - κυπριακη διενεξη ωστε ωρισμενες αντιπροσωπειες αρχισαν να φοβουνται να 
υποστηριξουν αναφανδον την Κυπρο για να μην ωθησουν τυχον τη Τουρκια σε πολεμο. Προβαλε 
δηλαδη ο κινδυνος να εγκαταλειφθη το σχεδιο U Thant, όχι γιατι τα ουδετερα Μελη δεν πιστευαν 
στην ορθοτητα του, αλλα γιατι αρχισαν να διερωτωνται μηπως δεν θα ήταν πιο φρονιμο να 
καταληξουν σε μια εντελως αοριστη και γι' αυτο ανωδυνη Αποφαση. Η στιγμη ήταν κρισιμη και 
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απαιτουσε να ξαναπαρουμε τη πρωτοβουλια. 

Εξεθεσα τις ανησυχιες μου στον Υπουργο Εξωτερικων της Κυπρου. Ο κ. Σ. Κυπριανου εχει το 
χαρισμα μιας ευχαριστης και ανοιχτοκαρδης συνεργασιας. Στα Ηνωμενα Εθνη, ο συγκρατημενος 
τονος των παρεμβασεων του και η ρεαλιστικη τοποθετησις των θεματων εδημιουργησαν τις 
καλυτερες εντυπωσεις από τη πρωτη στιγμη. Εξετιμηθη η ελικτικοτης του και οι κατευναστικες 
πρωτοβουλιες του στη καταλληλη στιγμη. Μαχητικος στους διαξιφισμους όταν επροκαλειτο, δεν 
επεδοθη ποτε ο ιδιος σε στειρα πολεμικη. 

Με τη συμφωνο λοιπον γνωμη του κ. Κυπριανου, ζητησα το λογο στο Συμβουλιο. 

Ειμαστε στις 28 Φεβρουαριου. Τα μελη του Συμβουλιου είναι καταπονημενα από τη δυωρη 
αγορευση του Ραουφ Ντενκτας που ειχαν φερει οι Τουρκοι στη Νεα Υορκη. Με τη βοηθεια της 
αμερικανικης αντιπροσωπειας, το Συμβουλιο ειχε δεχθη να τον ακουση βασει του αρθρου 39 των 
κανονων διαδικασιας, υπο την ατομικη του δηλαδη ιδιοτητα. Η αγορευση του ειχε ενα σκοπο. Να 
δειξη ότι η συμβιωση των δυο κοινοτητων ήταν πια αδυνατη. 

Στο σημειο που ειχαν φθασει τα πραγματα, τα μελη του Συμβουλιου ηθελαν να δουν το τελος αυτης 
της υποθεσεως. Ηθελαν από καπου να δοθη μια κατευθυντηριος γραμμη. Αρχισα τη παρεμβαση 
μου υπενθυμιζοντας ποια ήταν η βαση των δυο προσφυγων που συζητουσαμε, της αγγλικης και της 
τουρκικης. «Η μεν Κύπρος, ειπα, εξεθεσε τις απειλες που η ανεξαρτησια, η κυριαρχια και η εδαφικη 
ακεραιοτης της αντιμετωπιζουν εκ μερους της Τουρκιας. Ζηταει να την προστατευση το Συμβουλιο 
από καθε μονομερη στρατιωτικη ή αλλης φυσεως επεμβαση. Η αγγλικη αντιπροσωπεια μας εξεθεσε 
πως η προσπαθεια της βρετανικης κυβερνησεως να εγκαταστηση στη Κυπρο διεθνη ειρηνευτικη 
δυναμη και συγχρονως ενα μηχανισμο μεσολαβησεως, απετυχε. Ζηταει να την βοηθηση το 
Συμβουλιο στην επιτευξη των δυο αυτων αντικειμενικων σκοπων». 

«Πιστευω ότι ειμαστε ολοι συμφωνοι» συνεχισα «ότι επιβαλλεται ν' ανατεθη σε μια διεθνη Δυναμη, 
υπο την αιγιδα των Ηνωμενων Εθνων, η αποκατασταση της γαληνης και της ταξεως στο νησι. Οτι για 
τη μελλοντικη λυση πρεπει να αρχισουν διαπραγματευσεις με τη βοηθεια αμερολήπτου 
μεσολαβητου· ότι το Συμβουλιο Ασφαλειας πρεπει να ενημερωνεται περιοδικα για τη πορεια των 
δυο αυτων επιχειρησεων: της ειρηνευτικης και της μεσολαβητικης. Ετσι καλυπτεται το αντικειμενο 
της αγγλικης προσφυγης». 

«Απομενει να προστατευθη η Κύπρος από τις τουρκικες απειλες. Το γεγονος ότι ο αντιπροσωπος της 
Τουρκιας απεφυγε και σημερα ν' απαντηση στο ερωτημα του Υπουργου των Εξωτερικων της 
Κυπρου, αν δηλαδη θεωρη η κυβερνηση του ότι εχει δικαιωμα μονομερους στρατιωτικης 
επεμβασεως, κανει πιο επιτακτικη την αναγκη να ζητηθη από το Συμβουλιο ο σεβασμος της 
ανεξαρτησιας και της εδαφικης ακεραιοτητος της Κυπρου». 

«Αλλα» προσεθεσα «είναι αναγκη να διαλυσω ωρισμενες φημες που ξερουμε από που πηγαζουν 
τωρα που ακουσαμε τον κ. Ντενκτας. Τις φημες ότι οι Κυπριοι επιχειρουν να υποκλεψουν μια 
Αποφαση που θα τους επιτρεψη να ισχυρισθουν ότι το Συμβουλιο κατηργησε τις Συνθηκες και να 
αρνηθουν καθε αλλη διαπραγματευση. Αυτο δεν είναι αληθες και το γεγονος ότι οι Κυπριοι 
δεχθηκαν τον διορισμο Μεσολαβητου το αποδεικνυει». 

Αυτα, σε γενικες γραμμες, ειπα στη παρεμβαση μου. Ξαναδωσα ζωη στο σχεδιο U Thant. Τελειωσα 
λεγοντας ότι η αντιπροσωπεια μου περιμενει το σχεδιο εκεινο Αποφασεως που θα συνθετη ολες 
αυτες τις κατευθυντηριες γραμμες, που θα καλυψη τους δικαιολογημενους φοβους των Κυπριων 
και θ' ανοιξη το δρομο προς την ειρηνη. Απεμενε να βρεθη μια ανωδυνη διατυπωση για το θεμα 
των συνθηκων. Με τη συνεργασια του Γενικου Γραμματεως, ο προεδρος του Συμβουλιου κατεληξε 
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στη προταση να περιληφθη στο σκεπτικο της Αποφασεως μια παραγραφος που θα ανεφερε μονο 
ότι το Συμβουλιο «ελαβε υπ' όψη τη θεση που επηραν τα Μερη σχετικα με τις Συνθηκες που 
υπεγραφησαν στη Λευκωσια, στα 1960». 

44  ΜΜΑΑΡΡΤΤΙΙΟΟΥΥ  11996644::  ΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΣΣ  

Το σχεδιο Αποφασεως που περιελαμβανε τις προτασεις του Γενικου Γραμματεως, καθως 
διεμορφωθη υστερα από συνεχεις και επιπονες διαπραγματευσεις, κατετεθη στο Συμβουλιο 
Ασφαλειας από τις αντιπροσωπειες της Ακτης Ελεφαντοστου, Βολιβιας, Βραζιλιας, Μαροκου και 
Νορβηγιας, στις 2 Μαρτιου. Ουτε εκεινη την ημερα, ουτε στη συνεδριαση της επομενης σταθηκε 
δυνατο να συζητηθη και να ψηφισθη το σχεδιο των πεντε. Η καθυστερηση τουτη τη φορα ωφειλετο 
στη σοβιετικη αντιπροσωπεια που περιμενε οδηγιες από τη Μοσχα. Για τους σοβιετικους υπηρχε 
ενα ζητημα αρχης. Το δημιουργουσε το αρθρο 4 του διατακτικου της Αποφασεως, που ωριζε ότι τη 
συνθεση της διεθνους ειρηνευτικης Δυναμεως θα την καθωριζε ο Γενικος Γραμματευς αφου 
συνεβουλευετο τα τεσσερα ενδιαφερομενα μερη. Οι σοβετικοι, από την εποχη των ειρηνευτικων 
επιχειρησεων του Κογκο, ειχαν παρει τη θεση ότι μονο το Συμβουλιο Ασφαλειας ήταν αρμοδιο να 
προσδιοριζη από ποια κρατη θ' απαρτιζοντο σε καθε περισταση οι δυναμεις του ΟΗΕ. 

Στις 4 Μαρτιου 1964, η Μοσχα εξουσιοδοτησε την αντιπροσωπεια της ν' αποσχη στο επιμαχο 
αρθρο, αλλα να ψηφιση το συνολο της Αποφασεως. Ερμηνευοντας τη ψηφο του πριν από τη 
ψηφοφορια, ο κ. Φεντορενκο εδηλωσε και τα εξης: Οτι η Αποφαση αποτελει φραγμο σε καθε 
επιθεση εναντιον της Κυπρου. Οτι ψηφιζοντας την η σοβιετικη κυβερνηση ελαβε υπ' οψιν ότι η 
κυριως ενδιαφερομενη κυπριακη κυβερνηση είναι συμφωνη. Οτι αν η διεθνης Δυναμη εκτραπη από 
το σκοπο της, τη προστασια δηλαδη της διεθνους ειρηνης, η ΕΣΣΔ θα ζητηση αμεσως τη συγκληση 
του Συμβουλιου Ασφαλειας. 

Το σχεδιο Αποφασεως ενεκριθη από το Συμβουλιο παμψηφει χωρις να διατυπωθη καμια επιφυλαξη 
από καμια πλευρα. Ιδου τι μας δινει η ανατομια του κειμενου σε συσχετισμο προς τα πραγματικα 
γεγονοτα: 

—Στη Κυπρο, και εννοω το εδαφος της Δημοκρατιας, ειχε παλι απλωθη ο αγγλικος στρατος. Σκοπος 
του είναι βεβαια να παρεμβληθη μεταξυ Ελληνων και Τουρκων για να σταματηση ο σκοτωμος. 
Ωστοσο οι Κυπριοι δεν ανεχονται τη λυση αυτη. Υποψιαζονται ότι οι Αγγλοι ευνοουν τους 
τουρκοκυπριους και τα διχοτομικα σχεδια της Αγκυρας. Η ατμοσφαιρα είναι βαρεια, πολλες φορες 
εκρηκτικη. Οι Αγγλοι απειλουν ν' αποσυρθουν και ν' αφησουν παλι αντιμετωπους τους Ελληνας και 
τους Τουρκους. Οι Αμερικανοι προτεινουν να σταλουν στρατευματα των νατοϊκων Δυναμεων και 
πιεζουν. Αρνειται ο Αρχιεπισκοπος και προβαλλει απειλητικο το χαος. 

Η Αποφαση της 4ης Μαρτιου ρυθμιζει το θεμα οπως το επιθυμουν οι Κυπριοι. Οριζει το αρθρο 4: 
«Το Συμβουλιο συνιστα τη συγκροτηση, με τη συγκαταθεση της κυπριακης κυβερνησεως, μιας 
δυναμεως των Ηνωμενων Εθνων επιφορτισμενης με τη διατηρηση της ειρηνης στη Κυπρο». 

—Επιθυμουν οι Αγγλοι να διατηρησουν τη διοικηση της διεθνους Δυναμεως, αφου θα την 
απαρτιζουν κατα πλειοψηφια τα αγγλικα στρατευματα. Ανησυχουν οι Κυπριοι. Ο χειρισμος της 
εσωτερικης καταστασεως απαιτει απολυτη αμεροληψια εκ μερους του Διοικητου της Δυναμεως. 

Οριζει η Αποφαση: «ο Διοικητης της Δυναμεως θα διορισθη από τον Γενικο Γραμματεα, στον οποιο 
θα λογοδοτη». Και ο U Thant θα διοριση Ινδο στρατηγο επι κεφαλης της Δυναμεως. 

—Απο τη κυπριακη κυβερνηση, μετα τα γεγονοτα του Δεκεμβριου, εχουν αποχωρησει τα 
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τουρκοκυπριακα μελη της. «Δεν υπαρχει πια Κυπριακη Δημοκρατια, δεν υπαρχει κυπριακο κρατος» 
λεει στους ξενους ανταποκριτας ο Δρ Κιουτσουκ. Στο Συμβουλιο Ασφαλειας ο αντιπροσωπος της 
Τουρκιας δεν φθανει μεχρις εκεί, αλλα υπαινισσεται ότι η κυβερνηση του Αρχιεπισκοπου και οι 
αντιπροσωποι της δεν εκπροσωπουν παρα την «ελληνικη κοινοτητα» και οχι το λαο της Κυπρου. 

Η Αποφαση αναγνωριζει πανηγυρικα τη νομιμοτητα της κυπριακης κυβερνησεως. Εξαρτα από τη 
συγκαταθεση της τη συγκροτηση της διεθνους Δυναμεως και προσθετει ότι η αποκατασταση της 
ομαλοτητος ανηκει στη κυβερνηση της Κυπρου. 

—Ισχυριζεται η Τουρκια: Απο τις συνθηκες του 1960 εχω το δικαιωμα να επεμβω στρατιωτικως στη 
Κυπρο για ν' αποκαταστησω τη ταξη των πραγματων που καθιερωσαν οι Συνθηκες. Το αρθρο 4 
παραγραφος 2 της συνθηκης Εγγυησεως νομιμοποιει την επεμβαση μου. 

Απανταει η Αποφαση της 4ης Μαρτιου: «Το Συμβουλιο Ασφαλειας λαμβανοντας υπ' οψιν τις θεσεις 
που πηραν τα Μερη σχετικα με τις συνθηκες της 16ης Αυγουστου 1960. Εχοντας κατα νου τις 
σχετικες διαταξεις του Χαρτου του ΟΗΕ και εκεινες της παραγραφου 4 του αρθρου 2 ειδικωτερα, 
που οριζει ότι τα Μελη του Οργανισμου, στις διεθνεις τους σχεσεις δεν πρεπει να προστρεχουν σ' 
απειλη ή χρηση βιας ειτε εναντιον της εδαφικης ακεραιοτητος ή πολιτικης ανεξαρτησιας 
οιουδηποτε κρατους, ειτε κατ' αλλο τροπο ασυμβιβαστο προς τους σκοπους του Χαρτου του ΟΗΕ. 
Καλει ολα τα κρατη - μελη, συμφωνα με τις υποχρεωσεις τους που απορρεουν από τον Χαρτη, ν' 
αποφυγουν καθε ενεργεια ή καθε απειλη ενεργειας που θα κινδυνευε να επιδεινωση τη κατασταση 
εντος της κυριαρχου Δημοκρατιας της Κυπρου ή να θεση σε κινδυνο τη διεθνη ειρηνη». 

Με αλλα λογια, στο αρθρο 4 παραγρ. 2 της συνθηκης Εγγυησεως που επικαλειται η Τουρκια, 
αντιτασσει το Συμβουλιο το αρθρο 2 παραγρ. 4 του καταστατικου χαρτου του ΟΗΕ, φραζοντας το 
δρομο σε καθε δυναμικη ενεργεια και απαγορευοντας ακομα και τη χρηση απειλων εναντιον της 
Δημοκρατιας της Κυπρου, που χαρακτηριζει σαν κυριαρχο κρατος, δηλαδη μη υποκειμενο σε 
επεμβασεις βιας από μερους ακομα και των «εγγυητριων» Δυναμεων. Ας σημειωθη ότι οι 
αποφασεις του Συμβουλιου Ασφαλειας δεν είναι απλες «συστασεις» όπως εκεινες της Γενικης 
Συνελευσεως του ΟΗΕ, αλλα υποχρεωτικης εφαρμογης από τα μελη του Οργανισμου. 

—Ας ελθουμε τωρα στο καιριο σημειο. Το πιο ζωτικο. Στη λυση που θα προσδιοριση το μελλοντικο 
καθεστως της Κυπρου. Το Συνταγμα είναι ιερο και απαραβιαστο ελεγαν τωρα οι Τουρκοι. Το 
καθωρισαν οι συμφωνιες της Ζυριχης και οι συνθηκες του 1960. Αλλα αν συμβη ν' απομακρυνθουμε 
εστω και κατα ενα γραμμα, τοτε θα παμε στην ομοσπονδια. Στο γεωγραφικο διαχωρισμο των δυο 
κοινοτητων. 

Απανταει η Αποφαση: «Ο μεσολαβητης μαζι με τους αντιπροσωπους των κοινοτητων και τις 
τεσσερεις κυβερνησεις, θα εργασθη για την εξευρεση ειρηνικης λυσεως και συμπεφωνημενου 
διακανονισμου του προβληματος, συμφωνα με το Χαρτη των Ηνωμενων Εθνων, και εχοντας υπ' 
οψιν την ευημερια ολοκληρου του λαου της Κυπρου και τη διατηρηση της ειρηνης και ασφαλειας». 

Δεν υπαρχει στη διατυπωση του 7ου αυτου αρθρου της Αποφασεως μνεια των Συνθηκων του 1960. 
Και δεν υπαρχει, οχι γιατι λησμονηθηκε. Αλλα γιατι υστερα από σκληρες διαπραγματευσεις, οι 
συγκηδεμονες του κειμενου, δεν δεχθηκαν το τουρκικο αιτημα — που επιμονα υπεστηριζαν οι 
Αγγλοι και οι Αμερικανοι — ότι οι Συνθηκες επρεπε ν' αναφερθουν ωστε να συνδεθη προς εκεινες η 
νεα λυση του Κυπριακου. Δεν θα είναι λοιπον το καθεστως των Συνθηκων και ειδικωτερα του 
Συνταγματος του 1960 που θα κατευθυνη τη προσπαθεια του Μεσολαβητου, αλλα ο Χαρτης των 
Ηνωμενων Εθνων. Και δεν θα επιτραπή στο Μεσολαβητη να προσανατολισθη προς οποιαδηποτε 
λυση διχοτομικου χαρακτηρος, γιατι η λυση πρεπει να εχη σαν προυποθεση την ευημερια, το 
συμφερον του κυπριακου λαου στο συνολο του. Αναγνωριζει αλλωστε η Αποφαση την ανεξαρτησια 
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και την εδαφικη ακεραιοτητα της Κυπρου. 

Πρεπει να δεχθουμε ότι με τις λεξεις «συμπεφωνημενος διακανονισμος», αποκτουσε την ευχερεια η 
Τουρκια να μη δωση τη συγκαταθεση της σε λυση που δεν θα ενεκρινε. Αυτο ήταν το αντισταθμισμα 
της παρασιωπησεως των Συνθηκων. Αλλα το Συμβουλιο δεν μπορουσε να φθαση μακρυτερα. Γιατι 
τοτε θα υπεσειρχετο στο νομικο ζητημα της ισχυος των Συνθηκων από τις οποιες η Ελλας, η Τουρκια 
και η Αγγλια αποκτουσαν την ιδιοτητα του ενδιαφερομενου μερους, και αυτο ξεπερνουσε τις 
αρμοδιοτητες του. Περιωρισθη λοιπον το Συμβουλιο Ασφαλειας να δεχθη την αποψη των Κυπριων 
και τη δικη μας, ότι δηλαδη οι Συνθηκες, όπως ειχαν εξελιχθη τα πραγματα, ήταν «πρακτικως 
ανεφαρμοστες» και να αποσυνδεση από εκεινες το μελλοντικο καθεστως της Κυπριακης 
Δημοκρατιας. 

Η λεξη «συμπεφωνημενος» δεν εσημαινε ωστοσο ότι το Συμβουλιο θελησε να δωση στη Τουρκια ή 
σε οποιοδηποτε αλλο από τα Μερη δικαιωμα απολυτου βετο. Αν ο Μεσολαβητης κατεληγε — όπως 
συνεβη — σε συμπερασματα συμφωνα προς το γραμμα και το πνευμα της Αποφασεως, συμφωνα 
δηλαδη προς τις αρχες του Χαρτου του ΟΗΕ, τοτε η πλευρα που θα επεμενε στην αρνηση της, 
προβαλλοντας αποψεις αντιθετες προς τον Χαρτη, θα απεμονουτο στο αδικο της. Και θα ήταν 
δικαιωμα της αντιθετου πλευρας να προσφυγη παλι στο Συμβουλιο Ασφαλειας για την εκκαθαριση 
της καταστασεως που θα εδημιουργειτο. 

 

Η αναλυση του κειμενου της Αποφασεως που επεχειρησα, πρεπει να συμπληρωθη με την εξαρση 
του γεγονοτος ότι ενεκριθη από το Συμβουλιο παμψηφει, χωρις να διατυπωθη καμια επιφυλαξη 
από καμια πλευρα και ειδικωτερα από τη Τουρκια. Δεν ειχε βεβαια η τουρκικη αντιπροσωπεια 
δικαιωμα ψηφου, ειχε όμως δυο τροπους να εκδηλωση, αν ηθελε, τη διαφωνια της. Ειτε εμμεσα, 
μεσω δηλαδη καποιου Μελους του Συμβουλιου, αλλα όπως ειπαμε η Αποφαση ενεκριθη 
παμψηφει. Ειτε αμεσα, δηλωνοντας στο Συμβουλιο ότι δεν αποδεχεται το περιεχομενο της 
Αποφασεως. Τετοια δηλωση δεν αναγραφουν τα πρακτικα. Με ολα αυτα, η τελευταια συνεδριαση 
του Συμβουλιου Ασφαλειας εληξε σε ατμοσφαιρα καποιας αισιοδοξιας. Ο προεδρος του 
Συμβουλιου χαρακτηρισε την Αποφαση σαν καλο οιωνο για το μελλον της Κυπρου. Ο Υπουργος 
Εξωτερικων κ. Κυπριανου, κλεινοντας τη συζητηση, εξεφρασε την ευγνωμοσυνη της κυβερνησεως 
του στα Μελη του Συμβουλιου για την κατανοηση που ειχαν επιδειξει και την επιθυμια τους να 
συμβαλουν στην επιλυση του Κυπριακου ζητηματος. Απο τη Λευκωσια και τας Αθηνας εφθασαν 
τηλεγραφηματα εκ μερους του Αρχιεπισκοπου Μακαριου και του Υπουργου των Εξωτερικων της 
Ελλαδος που εξεφραζαν την ικανοποιηση τους. 

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΙΙΓΓΙΙΔΔΕΕΣΣ  

Δεν ειχαν περασει εννεα ημερες από τη ψηφιση της Αποφασεως του Συμβουλιου Ασφαλειας, όταν ο 
U Thant με εκαλεσε επειγοντως να τον επισκεφθω. 

—«Ηλθε προ ολιγου ο αντιπροσωπος της Τουρκιας» μου ειπε ο Γενικος Γραμματευς, «και μου 
επεδωσε μια ανακοινωση της κυβερνησεως του που με πληροφορει ότι προτιθεται να στειλη 
στρατιωτικη δυναμη στη Κυπρο για την προστασια των τουρκοκυπριων, ασκωντας το δικαιωμα που 
της δινουν οι Συνθηκες. Ο στρατος της θα μεινη εκεί μεχρις οτου συγκροτηθη η διεθνης Δυναμη των 
Ηνωμενων Εθνων». «Του εζητησα» συνεχισε ο U Thant «να συστηση στην Αγκυρα εκ μερους μου, ν' 
αποφυγη οπωσδηποτε μια τετοια ενεργεια, ιδιως αφου ειμαι τωρα ετοιμος ν' αναγγειλω τη 
συγκροτηση της διεθνους Δυναμεως. Διάφορα αποσπάσματά της είναι ηδη καθ' οδον». 
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Σταματησε στο σημειο αυτο ο U Thant κι επειτα με εκδηλη ανησυχια προσεθεσε: «Εχω, ωστοσο, 
πληροφοριες ότι οι Τουρκοι εχουν αποφασισει την αποβαση». 

Τι ειχε συμβη; Γιατι εξαπελυε η Αγκυρα νεους κεραυνους; Συνεβη ότι η Αποφαση της 4ης Μαρτιου 
του Συμβουλιου Ασφαλειας, που ανοιγε το δρομο σε μια ειρηνικη επιλυση του προβληματος, δεν 
ικανοποιησε ωρισμενους τουρκικους κυκλους. Οι οπαδοι της στρατιωτικης επεμβασεως 
κατηγορησαν τον κ. Ινονου ότι εχασε την ευκαιρια να λυση το ζητημα με τα οπλα. Με την ενεργο 
αναμιξη των Ηνωμενων Εθνων και τις αρχες του Χαρτου σαν κατευθυντηριο γραμμη για μια νεα 
λυση που καθιερωνε η Αποφαση του Συμβουλιου Ασφαλειας, πώς θα προωθουνται οι βλεψεις τους: 
Αν όχι η διχοτομηση, τουλαχιστον η ομοσπονδια. 

Η αρνητικη αυτη τοποθετηση εναντι της παρεμβασεως των Ηνωμενων Εθνων, βρισκει απηχηση 
στους τουρκοκυπριους. Στις 5 Μαρτιου, την επαυριο δηλαδη της αποφασεως του Συμβουλιου, οι 
ενοπλες ομαδες τους ριχνουν τους πρωτους πυροβολισμους στον Αγιο Ιλαριωνα. Στις 6 Μαρτιου 
1964, εκρηξη βομβας στο κτιριο της τουρκικης κοινοτικης Βουλης, με σκοπο να κατηγορηθουν οι 
Ελληνες γι' αυτη τη πραξη. Στις 7 Μαρτιου, στο Κτημα Παφου, οι τουρκοκυπριοι κτυπουν στο ψαχνο, 
καταμεσης στην αγορα. Επτα Ελληνες σωριαζονται νεκροι, τριαντα οκτω τραυματιζονται. Οταν 
επεμβαινει η αγγλικη δυναμη, οι τουρκοκυπριοι φευγουν, αλλα παιρνουν μαζι τους διακοσιους 
Ελληνας ομηρους. Μπορουσε να προεξοφληθη ότι οι Ελληνες δεν θα εμεναν με σταυρωμενα τα 
χερια. Οτι θα αντεπιτιθεντο, όπως και συνεβη. Και τοτε παρεμβαινει η Αγκυρα. Βιαστικα, πριν 
αποβιβασθουν οι δυναμεις των Ηνωμενων Εθνων. 

Στις 2 το πρωι της 13ης Μαρτιου, ο Πρεσβυς μας στην Αγκυρα καλειται στο Υπουργειο των 
Εξωτερικων. Του δινουν αντιγραφο διακοινωσεως που προτιθενται να επιδωσουν στον 
Αρχιεπισκοπο Μακαριο. Η «κυπριακη κυβερνηση» (εντος εισαγωγικων), καλειται να σταματηση τις 
επιθεσεις και να απελευθερωση τους τουρκοκυπριους ομηρους, αλλιως θ' αναγκασθη η Τουρκια να 
δραση μονομερως συμφωνα με τη συνθηκη Εγγυησεως. Αργοτερα, η διακοινωση επιδιδεται στη 
κυπριακη κυβερνηση και ο αντιπροσωπος της Τουρκιας επισκεπτεται τον Γενικο Γραμματεα του ΟΗΕ 
και επαναλαμβανει την απειλη αν ο Αρχιεπισκοπος δεν συμμορφωθη με το περιεχομενο της 
διακοινωσεως μεχρι το βραδυ της ιδιας ημερας. Ανεφερα παραπανω την απαντηση του U Thant. 

Στας Αθηνας, στη νεα κυβερνηση Γ. Παπανδρεου, το Υπουργειο Εξωτερικων εχει αναλαβει ο Σταυρος 
Κωστοπουλος. Οταν τον ενημερωσα τηλεφωνικως για τα οσα μου ειχε ανακοινωσει ο Γενικος 
Γραμματευς, ο Κωστοπουλος ενεκρινε να συγκαλεσουμε αμεσως το Συμβουλιο Ασφαλειας και μου 
εδωσε εντολη να δηλωσω ότι αν η Τουρκια απεβιβαζε δυναμεις στη Κυπρο, η επεμβαση της 
Ελλαδος θα επηρχετο αυτοματως. 

Συνενοηθηκα με το Κυπριο συναδελφο μου κ. Ζηνωνα Ρωσσιδη, που εζητησε αμεσως από τον 
προεδρο του Συμβουλιου Ασφαλειας να συνελθη το Συμβουλιο. Η συζητηση αρχισε στις 6 το 
απογευμα. 

Την Τουρκια αντιπροσωπευε τη φορα αυτη ο νεος Μονιμος Αντιπροσωπος της κ. Ορχαν Εραλπ. 
Διπλωματης πεπειραμενος και κατοχος του θεματος σε ολες τις πτυχες του, ο Εραλπ σταθηκε σε όλη 
τη κρισιμη περιοδο που επηκολουθησε πολυ υπολογισιμος αντιπαλος. Αλλο ζητημα αν η 
μαχητικοτης του εξηντληθη στην υποστηριξη αποψεων που δεν μπορουσαν να βρουν δικαιωση 
μεσα στο χωρο των Ηνωμενων Εθνων. Περιμενα να τον ακουσω σ' εκεινη τη πρωτη εμφανιση του ν' 
αναπτυσση τους λογους που ειχαν υπαγορευσει το τουρκικο τελεσιγραφο. Εντελως το αντιθετο 
συνεβη. Οπως και στις 27 Δεκεμβριου του 1963, στη πρωτη δηλαδη απειλη τουρκικης αποβασεως, 
ετσι και τωρα, ο αντιπροσωπος της Τουρκιας ηρνηθη καθε προθεση στρατιωτικης ενεργειας. 

Οταν ο αντιπροσωπος της Κυπρου τελειωσε με την εκθεση των προκλητικων ενεργειων των 
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τουρκοκυπριων και των απειλητικων κινησεων των τουρκικων ενοπλων δυναμεων, ο κ. Εραλπ 
αναφερομενος στη τουρκικη διακοινωση ειπε: «Το Συμβουλιο συνηλθε κατοπιν αιτησεως του κ. 
Ρωσσιδη και εξ αιτιας φημης ότι ο πρωθυπουργος της Τουρκιας επεδωσε τελεσιγραφο αναφερον 
ότι αν οι όροι του δεν εκτελεσθουν η Τουρκια θα δραση αποψε. Προκειται περι αποκυηματος 
φαντασιας, όπως είναι και τοσες αλλες φημες που κυκλοφορουν. Ελεχθη επισης ότι η επιστολη που 
απηυθυνα στον Γενικο Γραμματεα είναι τελεσιγραφο. Δεν προκειται περι τελεσιγραφου, γιατι δεν 
αναφέρεται σε καμια επειγουσα αποφαση που επροκειτο να τεθη σ' εφαρμογη αμεσως». 

Οταν μου εδοθη ο λογος παρετηρησα ότι «υπαρχει απειλη, αφου υπαρχει προθεσμια. Η επιστολη 
που απηυθυνε στο Γενικο Γραμματεα ο αντιπροσωπος της Τουρκιας αναφερει ότι η τουρκικη 
δυναμη που θα σταλη στη Κυπρο θα παραμεινη εκεί μεχρις οτου φθασει η διεθνης δυναμη του 
ΟΗΕ. Εφ' οσον η διεθνης δυναμη είναι ετοιμη ν' αναχωρηση, υπαρχει λοιπον το αμεσο, υπαρχει 
προθεσμια, υπαρχει απειλη». Υπεγραμμισα ότι οι προκλητικες ενεργειες των τουρκοκυπριων και η 
επιθεση τους στο Κτημα Παφου διαψευδουν τον ισχυρισμο ότι η μειονοτης απειλειται με εξοντωση. 
Υπενθυμισα ότι την ημερα που εγινε η επιθεση εναντιον των αμαχων ελληνοκυπριων, ο 
αντιπροεδρος της τουρκικης κυβερνησεως ειχε δηλωσει ότι «το δικαιωμα της Τουρκιας να επεμβη 
στρατιωτικως διαφυλασσεται από την Αποφαση του Συμβουλιου Ασφαλειας και ότι παντως η 
Τουρκια εχει τη δυνατοτητα να επεμβη». Προσεθεσα ότι η ελληνικη κυβερνηση ειχε προειδοποιησει 
την Τουρκια ότι μονομερης επεμβαση της στη Κυπρο θα επεφερε την αμεση και αυτοματη 
επεμβαση της Ελλαδος, αποφασισμενης να προστατευση την ανεξαρτησια και ακεραιοτητα της 
Κυπρου. 

Αφου μιλησε και ο αντιπροσωπος της Σοβιετικης Ενωσεως, ο αντιπροσωπος της Βραζιλιας ζητησε να 
διακοπη η συνεδριαση για να εξετασθουν τα μετρα που επρεπε να παρη το Συμβουλιο. Μετα τη 
διακοπη ο κ. Bernardes παρουσιασε ενα σχεδιο αποφασεως που συγκηδεμονευσαν παλι τα πεντε 
μη μονιμα μελη του Συμβουλιου. 

Το νεο κειμενο, αφου επεβεβαιωνε την Αποφαση της 4ης Μαρτιου και λαμβανε σημειωση της 
δηλωσεως του Γενικου Γραμματεως ότι τμηματα της διεθνους δυναμεως ήταν κι ολας καθ' οδον 
προς τη Κυπρο, ωριζε στη πρωτη παραγραφο του διατακτικου ότι: «Το Συμβουλιο επαναλαμβανει 
τη προσκληση του προς ολα τα Μελη οπως, συμφωνα με τις υποχρεωσεις τους που πηγαζουν από 
το Χαρτη των Ηνωμενων Εθνων, αποσχουν από καθε ενεργεια ή απειλη ενεργειας που θα μπορουσε 
να χειροτερευση την κατασταση στη κυριαρχη Δημοκρατια της Κυπρου ή να βαλη σε κινδυνο τη 
διεθνη ειρηνη». 

Παρουσιαζοντας στο Συμβουλιο το σχεδιο αποφασεως, ο αντιπροσωπος της Βραζιλιας ετονισε: «Η 
επιστολη του αντιπροσωπου της Τουρκιας στον Γενικο Γραμματεα μας προκαλει μεγαλη ανησυχια. 
Παρατηρουμε ότι η τουρκικη κυβερνηση προτιθεται να στειλη δυναμεις για ν' αποκαταστησουν το 
νομο και τη ταξη στη Κυπρο. Χωρις να εξετασω την ουσια των τουρκικων προθεσεων, πιστευω κατα 
τον πιο απολυτο τροπο ότι τα ενδιαφερομενα μερη πρεπει ν' αποσχουν από καθε ενεργεια που θα 
μπορουσε να χειροτερευση την ηδη σοβαρωτατη κατασταση που επικρατει στη Κυπρο και να 
απειληση την ειρηνη και την ασφαλεια της περιοχης». Συνεδεσε δηλαδη αμεσα ο κ. Bernardes τη 
σχετικη παραγραφο του σχεδιου αποφασεως με την επιστολη του Τουρκου αντιπροσωπου, ωστε η 
αποφαση ν' ανταποκρινεται προς το αιτημα του αντιπροσωπου της Κυπρου που ειχε ζητησει τη 
προστασια της Κυπρου από τις τουρκικες απειλες. 

Με το ιδιο πνευμα και ακομα πιο εντονα μιλησε ο σοβιετικος αντιπροσωπος. «Αντιλαμβανομεθα» 
ειπε ο κ. Φεντορενκο, «ότι η εννοια του σχεδιου αποφασεως είναι ότι το Συμβουλιο προειδοποιει 
κατα τον πιο αυστηρο τροπο εκεινους που παραβιαζοντας την Αποφαση της 4ης Μαρτιου, θα 
απεπειρωντο να επιτεθουν εναντιον του κυπριακου κρατους». Και ο αντιπροσωπος της Νορβηγιας 
κ. Sivert Nielsen εδηλωσε: «Ο νορβηγικος λαος και η νορβηγικη κυβερνηση δεν πιστευουν στη βια 
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και την αιματοχυσια σαν μεσα επιλυσεως διαφορων στο εσωτερικο ενος κρατους, ουτε πιστευουμε 
στην εξωτερικη επεμβαση σαν μεσο επιβολης μιας ωρισμενης λυσεως στις τραγικες διαφορες που 
χωριζουν διαφορα τμηματα του πληθυσμου ενος κρατους - μελους». 

Το σχεδιο αποφασεως των πεντε κρατων ενεκριθη από το Συμβουλιο και παλι παμψηφει. 

 

Ελεχθη και εγραφη ότι για να ήταν αποτελεσματικη η προστασια της Κυπρου από τα Ηνωμενα Εθνη, 
επρεπε η αρχικη Αποφαση του Συμβουλιου Ασφαλειας, εκεινη δηλαδη της 4ης Μαρτιου 1964, να 
ειχε καθοριση ότι η διεθνης Δυναμη, η UNFICYP οπως απεκληθη, θα ειχε εντολη ν'αποθηση τις 
τουρκικες δυναμεις σε περιπτωση που θα απεπειρωντο ν' αποβιβασθουν. Ομως, οι εξουσιες 
διεθνους αστυνομευσεως του ΟΗΕ δεν ειχαν τοτε, ουτε προκειται να παρουν σε προβλεπτο μελλον, 
τετοια εκταση. Ας αφησουμε ότι ουτε η αριθμητικη συνθεση, ουτε η ποιοτης του οπλισμου της 
UNFICYP της επετρεπε ν' αναλαβη τετοιας εκτασεως επιχειρησεις. Βεβαιως η παρουσια της στη 
Κυπρο απετελεσε ενα ισχυρο απωθητικο παραγοντα και η απειλη τουρκικης ενεργειας εκαλυφθη με 
το πρωτο αρθρο του διατακτικου της Αποφασεως της 4ης Μαρτιου, που δια μεσου των γραμμων 
προειδοποιουσε τη Τουρκια ότι αν παρεβιαζε τις υποχρεωσεις της εναντι του καταστατικου Χαρτου, 
θα ερχοταν αντιμετωπη προς τα Ηνωμενα Εθνη. 

Το σημειο της εντολης της UNFICYP που, μεσα στα πλαισια της αποστολης της, εμεινε ακαθοριστο 
είναι ενα. Αφορα το ερωτημα: που αρχιζε και που σταματουσε η συμμετοχη της κυπριακης 
κυβερνησεως, δηλαδη των κυπριακων δυναμεων στο ειρηνευτικο εργο της διεθνους Δυναμεως και 
την αποκατασταση της ομαλοτητος. Τη συγχυση προκαλουσε το αρθρο 2 του διατακτικου της 
Αποφασεως που ωριζε ότι: «Το Συμβουλιο Ασφαλειας ζητει από τη κυπριακη κυβερνηση, υπευθυνη 
για τη διατηρηση και αποκατασταση της ταξεως, να λαβη ολα τα αναγκαια μετρα για να τερματιση 
τις πραξεις βιας και την αιματοχυσια στη Κυπρο». 

Οταν ο Γενικος Γραμματευς συνετασσε τις οδηγιες του προς τον Διοικητη της UNFICYP, τους ορους 
με αλλα λογια της εντολης του, βρεθηκε προ διλημματος. Δεν μπορουσε να υιοθετηση ρητως την 
ερμηνεια ότι το αρθρο 2 της Αποφασεως παρειχε στη κυπριακη κυβερνηση την ευχερεια 
εκτεταμενων επιχειρησεων κατα των τουρκοκυπριων ενοπλων, οσο και αν ήταν λογικα τα υπερ 
αυτης επιχειρηματα. Γιατι, μια τετοια ερμηνεια θα προκαλουσε την επεμβαση της Τουρκιας, δηλαδη 
την επεκταση της κρισεως. Εδημιουργειτο λοιπον φαυλος κυκλος. Αλλωστε δεν ειχε ακομα 
συγκροτηθη τακτικος κυπριακος στρατος για να υποκαταστηση τις ενοπλες ομαδες ελληνοκυπριων, 
πανω στις οποιες ουτε η κυπριακη κυβερνηση ειχε απολυτη επιρροη. Στη συνεδριαση της 13ης 
Μαρτιου, παρα την επιμονη του αντιπροσωπου της Τουρκιας, το Συμβουλιο Ασφαλειας απεφυγε να 
δωση αυθεντικη ερμηνεια στο σημειο αυτο της προηγουμενης του Αποφασεως, απ' οπου οι Κυπριοι 
αντλουσαν παντως το ουσιαστικο οφελος ότι το Συμβουλιο ανεγνωριζε την υπαρξη νομιμου 
κυβερνησεως, δηλαδη της κυβερνησεως του Αρχιεπισκοπου, επισημαινοντας συγχρονως το χρεος 
της να συμβαλη στην αποκατασταση της ομαλοτητος αν οχι με τα οπλα, με καθε αλλο μεσο. Θα 
δουμε αλλωστε ότι ο Αρχιεπισκοπος αντεπεκριθη αργοτερα στην υποδειξη του Συμβουλιου με 
συγκεκριμενα μετρα και προτασεις που δυστυχως απεκρουσαν οι τουρκοκυπριοι. 

Αλλα δεν ήταν μονο αυτη η δυσκολια που συνηντησε ο Γενικος Γραμματευς συντασσοντας τις 
οδηγιες του. Οι Αγγλοι, που συμμετειχαν στην UNFICYP με το μεγαλυτερο ποσοστο δυναμεων, 
επεχειρησαν να διαπραγματευθουν τους ορους της εντολης της διεθνους Δυναμεως. Ηθελαν να 
εξουσιοδοτηθη η UNFICYP να στρεφη τα οπλα εναντιον των ελληνοκυπριων ενοπλων σε περιπτωση 
που οι τελευταιοι θα εκινουντο εναντιον τουρκοκυπριων ατακτων. Στις 16 Μαρτιου, ο Υπουργος 
Αποικιων κ. Duncan Sandys εδηλωνε στη Βουλη των Κοινοτητων ότι οι αρμοδιοτητες της διεθνους 
Δυναμεως θα συνεζητουντο μεταξυ ολων των ενδιαφερομενων και του Γενικου Γραμματεως. Ο U 
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Thant όμως σε μια δημοσια ανακοινωση του, αφου υπεγραμμισε τον διεθνη χαρακτηρα της 
Δυναμεως, διευκρινισε ότι δεν ειχε τη προθεση να διαπραγματευθη με κανενα τις οδηγιες που θα 
εδινε στον Διοικητη της. 

Οι αλληλοσυγκρουομενες αυτες επιδιωξεις των ενδιαφερομενων μερων απεληξαν σε ενα 
αποτελεσμα που δεν συνετελεσε να επανελθη η Κύπρος σε ομαλες συνθηκες εσωτερικης ζωης. Για 
την αποκατασταση της ομαλοτητος ήταν απαραιτητο να καταργηθουν οι πρασινες διαχωριστικες 
γραμμες που ειχαν χαραχθη την ωρα της εκεχειριας, τα οχυρα και οι θυλακες μεσα στους οποιους 
ειχαν οι ενοπλοι τουρκοκυπριοι κλεισει τους συμπατριωτες τους. Αφου δεν ανεγνωρισθη ρητως στη 
κυπριακη κυβερνηση το δικαιωμα να προβη στην επιχειρηση αυτη, επρεπε να την αναλαβη 
τουλαχιστον η διεθνης Δυναμη. Αλλιως η ανωμαλια θα διαιωνιζετο, όπως και συνεβη. Η UNFICYP 
όμως διεταχθη να μη μεταχειρισθη τα οπλα της παρα μονο για δικη της αμυνα. Την καταργηση των 
οχυρων και θυλακων θα επεδιωκε με διαπραγματευσεις. Οι εκθεσεις που περιοδικα εδημοσιευσε ο 
Γενικος Γραμματευς από την εποχη εκεινη μεχρι και προσφατως, μαρτυρουν ποσο ματαιες 
απεβησαν οι προσπαθειες της UNFICYP να αποκαταστηση την ομαλοτητα με την πειθω. 

ΟΟ  μμεεσσοολλααββηηττηηςς  

Ο συμπαθης Φινλανδος που με κοιταζε χαμογελαστος καθως του μιλουσα για τη προϊστορια του 
Κυπριακου, για το πως φθασαμε στις Συνθηκες του 1960 και απ' εκεί στη τωρινη κριση, ήταν ο 
Μεσολαβητης που, συμφωνα με την Αποφαση του Συμβουλιου Ασφαλειας, ειχε διορισει ο Γενικος 
Γραμματευς υστερα από επιπονες διαπραγματευσεις. 

Δεν ειχαμε φθασει ευκολα στην επιλογη του Sakari Severi Tuomioja. Διαφορα ονοματα ευνοηθηκαν 
από διαφορες πλευρες. Οταν ο Γενικος Γραμματευς κατεληξε να προτεινη τον συνεργατη του και 
εμπειρο διπλωματη από τη Γουατεμαλα, Χοσε Ρολζ Μπενεττ, η Τουρκια αρνηθηκε. Οι πληροφοριες 
για τον Tuomioja, Πρεσβυ της Φινλανδιας στη Στοκχολμη, ήταν πολυ καλες. Ειχε τη φημη 
καλοπροαιρετου και αντικειμενικου ανθρωπου. Στις 25 Μαρτιου 1964 διωρισθη Μεσολαβητης. 

Τους πρωτους τρεις μηνες κατηναλωσε στη Κυπρο και σε επισκεψεις στην Αγκυρα και τας Αθηνας. 
Απο οσα ακουσε και από τα υπομνηματα που του δοθηκαν σχηματισε τη πεποιθηση ότι οι αποψεις 
των δυο παραταξεων ήταν τελειως αντιθετες και υπεστηριζοντο με αλυγιστη επιμονη. Συντομα 
βρεθηκε και εμπρος σε μια προωρη εκδηλωση απαισιοδοξιας για την εκβαση της αποστολης του 
από τη πλευρα των αμερικανων. 

Στη Νεα Υορκη, η αμερικανικη αντιπροσωπεια διετυπωνε την αποψη ότι αν ο Μεσολαβητης 
απετυγχανε στη προσπάθεια του, θα επρεπε στην Εκθεση του ν' αναφερει ξηρα το γεγονος της 
αποτυχιας του, χωρις να εκφραση καμια αποψη σχετικα με τη λυση που ο ιδιος θα προεκρινε. Στη 
Χαγη, τον Μαιο, ο αμερικανος Υπουργος Εξωτερικων κ. Dean Rusk ελεγε στον δικο μας Υπουργο ότι 
είναι απαισιοδοξος για την αποστολη του Μεσολαβητου. Οτι προεβλεπε πολυ δυσκολη τη 
παραταση της παραμονης στη Κυπρο της διεθνούς Δυναμεως και χωρις αυτην οι Τουρκοι θα ήταν 
ασυγκρατητοι. 

Τι εσημαιναν ολα αυτα; Πιθανοτης να μην ανανεωθη η εντολη παραμονης της UNFICYP στη Κυπρο 
δεν υπηρχε. Ο Γενικος Γραμματευς και οι αντιπροσωποι των ουδετερων κρατων που μετειχαν στην 
UNFICYP μου ειχαν δηλωσει ότι θεωρουσαν αναποφευκτη τη παραταση της εντολης της. Οσο για τη 
Μεσολαβηση του ΟΗΕ, ο Tuomioja δεν ειχε ακομα εξαντλησει τη προσπαθεια του. Αλλα τοτε; 

Αλλου βρισκοταν η εξηγηση. Η Τουρκια δεν ήταν καθολου ικανοποιημενη από την αναμιξη του ΟΗΕ 
στο Κυπριακο. Οχι μονο δεν μπορεσε να λυση το ζητημα με μια στρατιωτικη αποβαση, αλλα 
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βρεθηκε στην αναγκη να εκθεση τις επιδιωξεις της στον Μεσολαβητη. Αλλα εκεινος είναι 
υποχρεωμενος να κινηθη μεσα στα πλαισια των αρχων του Χαρτου, ενω η Τουρκια του προτεινει 
λυση καθαρα διχοτομικη. Αν ο Μεσολαβητης δημοσιευση τις τουρκικες προτασεις στην Εκθεση του, 
η Τουρκια θα εκτεθη. Η διχοτομηση είναι για τα Ηνωμενα Εθνη απαραδεκτη λυση. Ειναι η 
ληξιαρχικη πραξη θανατου ενος κρατους - μελους του Οργανισμου. Επεβαλλετο λοιπον να μην 
αναφερη ο Μεσολαβητης στην Εκθεση του παρα μονο ότι ... απετυχε. Αλλα πιθανοτης να κερδισουν 
το σημειο αυτο οι Τουρκοι δεν υπηρχε. Το ηξερα από τις συζητησεις μου στη Γραμματεια και με 
ωρισμενους αντιπροσωπους του Συμβουλιου Ασφαλειας. 

Η επομενη επιδιωξη της Τουρκιας ήταν να βραχυκυκλωση τη μεσολαβητικη προσπαθεια του ΟΗΕ, 
μεταβαλλοντας το σχημα Τουρκια - Κύπρος σε σχημα Τουρκια - Ελλας. Επιθυμει δηλαδη να 
διαπραγματευθη απ' ευθειας με την ελληνικη κυβερνηση. Υπολογιζει ότι εχει καθε συμφερον να το 
επιτυχη. 

Οσο η Ελλας περιοριζοταν στο ρολο του «συμπαραστατου» της Κυπρου, η διενεξη στα ματια ολου 
του κοσμου αφορουσε τη προσπαθεια ενος μικρου και ανισχυρου μελους του ΟΗΕ ν' απαλλαγη από 
βαρυτατες συμβατικες δεσμευσεις και μιας μεγαλης γειτονος που αντιδρουσε απειλητικα. Το σχημα 
Τουρκια - Ελλας θα μετεβαλε την υποθεση σε διενεξη μεταξυ δυο μελων της δυτικης συμμαχιας και 
εκεί τα δεδομενα του προβληματος και συνεπως οι διαθεσεις των μελων του Συμβουλιου 
Ασφαλειας μετεβαλλοντο. Επι πλεον το βαρος της ευθυνης μετετοπιζετο στους ωμους της Ελλαδος. 
Θα υπελογιζαν ισως οι Τουρκοι ότι η ελληνικη κυβερνηση ζυγιζοντας και τα γενικωτερα συμφεροντα 
της χωρας, θα ήταν πιο ενδοτικη. Ισως να στηριχθηκαν και στο προηγουμενο της ελληνο-τουρκικης 
συνεννοησεως του 1959. Αλλα την εποχη εκεινη η Κύπρος δεν ήταν ανεξαρτητο κρατος, 
ανεγνωρισμενο από τον ΟΗΕ και μελος της βρετανικης Κοινοπολιτειας. Ηταν αποικια του 
βρετανικου Στεμματος. Και ελεγαν τοτε οι Αγγλοι στην Ελλαδα: «Δεν μπορουμε να κανουμε τιποτα 
χωρις να συμφωνηση και η Τουρκια». Διαπραγματευθηκε λοιπον η Ελλας με τη Τουρκια. Τωρα 
όμως; 

«Ας συμφωνησουμε οι δυο μας κι επειτα βλεπουμε» απαντουσαν οι Τουρκοι. «Θα μας 
υποστηριξουν και οι Αμερικανοι». Εβασιζοντο λοιπον στην αμερικανικη συμπαρασταση και την 
προεξοφλουσαν. Και ηλθε. Οταν, υστερα από νεες απειλες στρατιωτικης επεμβασεως στη Κυπρο, 
απηυθυνε ο προεδρος Johnson τη γνωστη επιστολη του στον κ. Ισμετ Ινονου, προειδοποιών την 
Τουρκια, με τον αυστηροτερο τροπο τουτη τη φορα, για τις συνεπειες, εκαλεσε συγχρονως τον κ. 
Ινονου και παραλληλα τον Ελληνα πρωθυπουργο να τον επισκεφθουν στην Washington στις 22 και 
23 Ιουνιου. 

Στα Ηνωμενα Εθνη η ειδηση ότι οι Αμερικανοι επροκειτο ν' αναλαβουν δικη τους, χωριστη 
πρωτοβουλια σχολιασθηκε σαν ενεργεια που εθιγε το κυρος και θα επηρεαζε την αποδοτικοτητα 
του Μεσολαβητου του ΟΗΕ από τα πρωτα του ακομα βηματα. Αν και απεφευγα συστηματικα ν' 
απαντω στα ερωτηματα των ξενων ανταποκριτων σχετικα με τις εξελιξεις που εσημειουντο στο 
χωρο των Ηνωμενων Εθνων, τουτη τη φορα όταν με επλησιασαν δεν τους απεκρυψα ότι κατα τη 
γνωμη μου η προβολη «νεων λυσεων» εδυσχεραινε τη προσπαθεια του Tuomioja και περιεπλεκε το 
προβλημα. Σχετικα με τη δηλωση μου εκεινη εξεδοθη ανακοινωση από τον Λευκο Οικο που 
ανεφερε ότι η αναληψη πρωτοβουλιας από τον Προεδρο Johnson δεν ήταν με κανενα τροπο 
ασυμβιβαστη με τις προσπαθειες των Ηνωμενων Εθνων. Προσεθετε η ανακοινωση ότι αι ΗΠΑ ειχαν 
πληρη επιγνωση του γεγονοτος ότι ο ρολος της διατηρησεως της ειρηνης και της μεσολαβησεως στο 
Κυπριακο ανηκε εξ ολοκληρου στον Οργανισμο των Ηνωμενων Εθνων. Ωστοσο, αι ΗΠΑ 
ενδιαφεροντο προπαντων για τη προληψη καθε στρατιωτικης πρωτοβουλιας στην ανατολικη 
Μεσογειο που θα ειχε σοβαρες συνεπειες για την Ατλαντικη Κοινοτητα. Γι' αυτο το λογο θα 
κατεβαλαν καθε προσπαθεια για να πεισουν τους πρωθυπουργους Ελλαδος και Τουρκιας να 
συναντηθουν. 
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Και την μεν συναντηση με τον προεδρο Ινονου δεν δεχθηκε ο Γεωργιος Παπανδρεου, αλλα από τις 
χωριστες συνομιλιες του προεδρου Johnson με τους δυο πρωθυπουργους ξεπηδησε στην 
αμερικανικη πρωτευουσα η ιδεα της «παραλληλου μεσολαβησεως» Acheson. Ο Dean Acheson, 
αλλοτε Υπουργος των Εξωτερικων και διπλωματικος συμβουλος του προεδρου Johnson, θα 
επηγαινε στη Γενευη — οπου θα εγκαθιστατο και ο Sakari Tuomioja — για να «βοηθηση» τον 
Μεσολαβητη του ΟΗΕ. 

 

Ειχε ελθει από τη Washington, τελη Ιουνιου του 1964, η ειδηση για την αποστολη Acheson, όταν 
συνηντησα στη Νεα Υορκη τον Tuomioja. Μου μιλησε για τη μεγαλη διαφορα αποψεων που 
συνηντησε, την σχεδον αγεφυρωτη. Μου ειπε ότι αν δεν συνεννοηθουμε με τη Τουρκια ο κινδυνος 
πολεμου θα είναι μεγαλος, γιατι είναι πραγματικος. Οτι το ιδιο πιστευουν και οι Αμερικανοι. 
Υπενθυμισα στον Μεσολαβητη ότι δεν είναι από κακη θεληση που δεν δεχομεθα απ' ευθειας 
διαλογο με την Αγκυρα, αλλα γιατι πιστευουμε ότι διαπραγματευσεις ερημην των Κυπριων δεν 
εχουν κανενα πρακτικο νοημα. Προσεθεσα ότι αυτος, σαν εντολοδοχος των Ηνωμενων Εθνων θα 
επρεπε να κατανοη στους δισταγμους μας. Και ότι σαν μεσολαβητης δεν θα επρεπε να επηρεαζεται 
από απειλες πολεμου. Τον παραγοντα αυτον ας τον αφηνε στη φροντιδα του Συμβουλιου 
Ασφαλειας. Ο Tuomioja επανελαβε τις αποψεις του και αναφερομενος στην αποστολη που 
επροκειτο ν' αναλαβη ο Dean Acheson ειπε: «Χρειαζομαι τη βοηθεια του». 

Στη Washington, ο πρωθυπουργος Γ. Παπανδρεου αρνηθηκε να δεσμευθη. Κατα την αποψη του τα 
μειονεκτηματα που παρουσιαζε η αναμιξη του Acheson στο Κυπριακο ζητημα ήταν τοσο 
υπολογισιμα, ωστε ήταν προτιμοτερο να συνεχιση μονος τη προσπαθεια του ο Μεσολαβητης των 
Ηνωμενων Εθνων. Περαστικος από τη Νεα Υορκη, εξεθεσε τη γνωμη του στο Γενικο Γραμματεα και 
ειπε ότι η Ελλας εμπιστευεται τα Ηνωμενα Εθνη και θα βοηθηση το εργο του Μεσολαβητου. Ο U 
Thant που ήταν ενημερος της αμερικανικης προτασεως παρετηρησε ότι ο Acheson ειχε καθε 
δικαιωμα να παη στη Γενευη ιδιωτικως. Μπορουσε ακομα να ζηταη πληροφοριες από το 
Μεσολαβητη για τη πορεια της μεσολαβησεως. Ηταν τουτο δικαιωμα καθε μελους του ΟΗΕ. Αλλα 
τιποτα παρα πανω. Αυτη ήταν και η απαντηση του στους Αμερικανους. 

Επηγε ωστοσο στη Γενευη ο Acheson. Η κυπριακη κυβερνηση δεν δεχθηκε να εκπροσωπηθη στις 
διαπραγματευσεις εκεινες. Και όταν η προσπαθεια του «παραλληλου μεσολαβητου» απετυχε, η 
κατασταση αντι να βελτιωθη, εχειροτερευσε. 

ΗΗ  ΚΚΥΥΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΒΒΟΟΜΜΒΒΑΑΡΡΔΔΙΙΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  

Ενω η δυσπιστια των Τουρκων για τις προθεσεις και επιδιωξεις της κυπριακης ηγεσιας εχει αυξηθη 
από την αρνητικη σταση του Αρχιεπισκοπου Μακαριου εναντι της μεσολαβησεως Acheson και η 
ατμοσφαιρα είναι παλι ηλεκτρισμενη στη Τουρκια, καταφθανει από τη Κυπρο η ειδηση ότι στις 7 
Αυγουστου αναψε νεο γερο τουφεκιδι. Ειναι η μαχη της Μανσουρας. 

Μεσα σε λιγες ωρες, η τουρκικη αεροπορια βομβαρδιζει το νησι. Εμπρηστικες βομβες και βομβες 
ναπαλμ κανουν πολλα θυματα στον αμαχο πληθυσμο. Παραλληλα, ο αντιπροσωπος της Τουρκιας 
ζητουσε επειγουσα συγκληση του Συμβουλιου Ασφαλειας και παιρνοντας πρωτος το λογο, εδηλωνε 
ότι οι βομβαρδισμοι αποτελουσαν «περιορισμενη ενεργεια» της τουρκικης αεροποριας με σκοπο να 
σταματηση η εξολοθρευση των τουρκοκυπριων από τους Ελληνας. 

Το Συμβουλιο δεν κατεληξε σε συγκεκριμενη αποφαση εκεινο το βραδυ της 8ης Αυγουστου. 
Ματαιες σταθηκαν οι προσπαθειες του αντιπροσωπου της Κυπρου κ. Ρωσσιδη και οι δικες μου να 
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επιτυχουμε τουτη τη φορα την ονομαστικη καταδικη της Τουρκιας, παρα το γεγονος ότι εκτος από 
την εναερια επιθεση, ειχαν πλησιασει τις κυπριακες ακτες και ισχυρες μοναδες του τουρκικου 
στολου. Οσο βαστουσαν ακομα οι επιχειρησεις εναντιον των τουρκοκυπριων στη Μανσουρα και στα 
Κοκκινα, τα μελη του Συμβουλιου ήταν διστακτικα. Ο σοβιετικος αντιπροσωπος μιλησε για την 
αναγκη να αξιωση το Συμβουλιο την αμεση καταπαυση καθε στρατιωτικης δρασεως εναντιον της 
Κυπρου, δεν υπεβαλε όμως επισημη προταση. Οι αλλοι αντιπροσωποι κατεδικασαν τους 
βομβαρδισμους, αλλα δεν ζητησαν τη ψηφιση σχετικης αποφασεως. Επροταθη ενα consensus που 
θα ανεφερε ότι το Συμβουλιο Ασφαλειας καλει την κυβερνηση της Κυπρου να διαταξη αμεση 
καταπαυση του πυρος στη Μανσουρα και τη τουρκικη να σταματηση αμεσως τις αεροπορικες της 
επιθεσεις, αλλα ο αντιπροσωπος της Κυπρου, που ειχε δυσκολιες να επικοινωνηση τηλεφωνικως με 
τη Λευκωσια για να παρη οδηγιες, δεν το εδεχθη. 

Η συνεδριαση εληξε στις 1.30 μετα τα μεσανυκτα με μια δηλωση του αντιπροσωπου της Τουρκιας 
ότι η κυβερνηση του δεν ειχε τη προθεση ν' αποβιβαση δυναμεις στη Κυπρο και ότι «μπορουσαμε 
να κοιμηθουμε ησυχοι». 

 

Οποια ωρα και αν τελειωνε το Συμβουλιο, επρεπε να σταλουν στας Αθηνας τα ενημερωτικα 
τηλεγραφηματα. Εκεινη τη νυχτα, επηγα στο κρεβατι μου τις πρωινες ωρες, αφου εφυγε και το 
τελευταιο τηλεγραφημα. «Μπορουμε να κοιμηθουμε ησυχοι» ειχε πει ο Τουρκος συναδελφος. 
Χαραματα όμως με ξυπνησε το τηλεφωνο: Τα τουρκικα αεροπλανα συνεχιζαν τους βομβαρδισμους. 

Μιλουσα τωρα στο τηλεφωνο με τον Υπουργο των Εξωτερικων. Επροτεινα να προκαλεσω αμεση 
συγκληση του Συμβουλιου Ασφαλειας. «Κανετε το» απηντησε ο Σταυρος Κωστοπουλος «εμεις μια 
φορα επιβιβαζουμε τους στρατιωτες μας για τη Κυπρο». Μιλησαμε λιγη ωρα ακομα και ειπα στον 
Υπουργο ότι θα εκανα το παν για να προκαλεσω επεμβαση στην Αγκυρα των Ηνωμενων Εθνων, 
ωστε να σταματησουν οι βομβαρδισμοι. «Δωστε τους μια λογικη προθεσμια δυο - τριων ωρων» ειπε 
ο Κωστοπουλος «και πεστε ότι αν δεν σταματησουν οι βομβαρδισμοι, θ' αναγκασθουμε να 
επεμβουμε». 

Εδειχνε αποφασιστικοτητα η εντολη εκεινη, αλλα μου δημιουργουσε και μια βαρεια ευθυνη. 
Δινοντας αυτο το τελεσιγραφο, επρεπε πριν εκπνευση να εχω επιτυχη ευνοικη αποφαση του 
Συμβουλιου. Αλλιως δεν θα υπηρχε οδος υποχωρησεως. Η επεμβαση της Ελλαδος στη Κυπρο θα 
ήταν πια ζητημα γοητρου. Και τοτε, τι θα σταματουσε τη συρραξη στη Κυπρο να εξελιχθη σε 
γενικωτερη ελληνο - τουρκικη αναμετρηση; 

Επεκοινωνησα με τον Ζηνωνα Ρωσσιδη και συνεννοηθηκαμε να ζητηση εκεινος τη συγκληση του 
Συμβουλιου. Ειμαστε στις 9 Αυγουστου. 

Στις 11 το πρωι αρχισε η συνεδριαση με πρωτο ομιλητη τον αντιπροσωπο της Ακτης Ελεφαντοστου. 
Ο κ. Usher ζητησε από τον προεδρο του Συμβουλιου, πριν ακομα συζητηθη η ουσια του ζητηματος, 
να καλεση τη Τουρκια να σταματηση αμεσως τους βομβαρδισμους και καθε στρατιωτικο μετρο 
εναντιον της Κυπρου και να ζητηση από τη κυπριακη κυβερνηση να διαταξη παυση πυρος, εν 
αναμονη των αποφασεων του Συμβουλιου Ασφαλειας επι της υποθεσεως. 

Ο προεδρος κ. Sivert Nielsen της Νορβηγιας, απηντησε ότι με τη πεποιθηση ότι ολα τα Μελη 
συμφωνουν με τη προταση του κ. Usher, παρακαλει τους αντιπροσωπους της Τουρκιας και της 
Κυπρου να διαβιβασουν αμεσως στις κυβερνησεις τους εκκληση του Συμβουλιου οπως ειχε 
διατυπωθη από τον αντιπροσωπο της Ακτης Ελεφαντοστου. Παρακαλεσε συγχρονως τη Γραμματεια 
να στειλη και απ' ευθειας το κειμενο αυτο στην Αγκυρα και τη Λευκωσια. 
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Ειχαμε καλα ξεκινησει. Ηταν γνωστο και από δημοσιογραφικα τηλεγραφηματα, ότι υστερα από μια 
εντονη εκκληση του πρωθυπουργου Παπανδρεου, ο Προεδρος Μακαριος ειχε κι ολας από τη 
προηγουμενη νυχτα διαταξει την παυση του πυρος. Στην ουσια λοιπον, η εκκληση του Συμβουλιου 
απηυθυνετο στη τουρκικη κυβερνηση. Αλλα ο αντιπροσωπος της Τουρκιας δεν τ' αφησε ετσι τα 
πραγματα. Εδωσε τη δικη του ερμηνεια. Οτι δηλαδη η εκκληση του Συμβουλιου αντεπεκρινετο στο 
αιτημα που του ειχε υποβαλει η Τουρκια να θεση τερμα στην επιθεση που υφιστανται οι Τουρκοι 
της Κυπρου. 

Εζητησα λοιπον το λογο: 

—«Υπεδειξα κατα τη χθεσινη συνεδριαση» ειπα «ότι η επιθεση της τουρκικης αεροποριας ήταν 
προμελετημενη και απροσχηματιστη. Προμελετημενη γιατι την ειχε αναγγειλει ο Προεδρος της 
Τουρκικης Δημοκρατιας ηδη από τις 28 Ιουλιου. Απροσχηματιστη γιατι ο λογος, η εξηγηση που 
δοθηκε από την Αγκυρα — μολις τρεις ωρες πριν— στην ελληνικη κυβερνηση ήταν ότι θα 
επενεβαινε η τουρκικη αεροπορια αν υπηρχαν θυματα μεταξυ του τουρκοκυπριακου πληθυσμου. 
Θυματα δεν υπηρξαν». 

—«Μας ειπε χθες ο αντιπροσωπος της Τουρκιας ότι "μπορουμε να κοιμηθουμε ησυχοι". Πιθανον ο 
ιδιος να κοιμηθηκε ησυχος. Ο πληθυσμος της Κυπρου όμως δεν κοιμηθηκε ησυχος. Τα τουρκικα 
αεροπλανα επεστρεψαν στη Κυπρο και εκαναν νεα θυματα. Θα προσθεσω, προς πληροφοριαν του 
Τουρκου αντιπροσωπου, ότι από χθες το βραδυ στις 9 ωρα Κυπρου, δηλαδη 3 το απογευμα ωρα 
Νεας Υορκης, καθε εχθροπραξια εσταματησε. Ουτε μια σφαιρα ριχθηκε από την ελληνοκυπριακη 
πλευρα. Παρα ταυτα, η τουρκικη αεροπορια επανελαβε τις επιθεσεις της και οι Τουρκοκυπριοι 
εξακολουθουν να βαλlουν εναντιον των Ελληνοκυπριων». 

—«Ειχα εκφρασει χθες τον φοβο ότι η τουρκικη κυβερνηση δεν μπορεσε μεχρι τωρα να διαβαση το 
ακριβες νοημα των κειμενων που της απηυθυνε το Συμβουλιο σας, γιατι ήταν διατυπωμενα κατα 
τροπο που να διασωζη τη φιλοτιμια της. Δεν κατενοησε συνεπως ότι της διεμηνυσατε ότι ο Χαρτης 
του ΟΗΕ καταδικαζει καθε μονομερη και χωρις τη συγκαταθεση του Συμβουλιου στρατιωτικη 
δραση. Μου φαινεται ότι είναι πια καιρος ν' αφηση το Συμβουλιο κατα μερος τις διατυπωσεις που 
σκοπουν να διαφυλαξουν την ευθιξια της τουρκικης κυβερνησεως». 

—«Με βαθυτατο αισθημα ευθυνης και βασει οδηγιων της ελληνικης κυβερνησεως, ειμαι τωρα 
υποχρεωμενος να δηλωσω στο Συμβουλιο ότι αν η εκκληση που απηυθυνε προ ολιγου το 
Συμβουλιο στη Τουρκια δεν φερη αποτελεσμα και αν η δραστηριοτης της τουρκικης αεροποριας 
συνεχισθη περαν της 3ης απογευματινης ωρας — ωρα Νεας Υορκης — Η Ελλας θα παρασχη στη 
Κυπρο τη βοηθεια της με την αεροπορια της και ολα τα στρατιωτικα μεσα που διαθετει. Τον λογο 
εχει τωρα το Συμβουλιο». 

Ακολουθησε νεκρικη σιγη. Οπως εγραψε ο διεθνης Τυπος, ήταν η πρωτη φορα στην ιστορία των 
Ηνωμενων Εθνων που επεδιδετο τελεσιγραφο μεσα στην ιδια την αιθουσα του Συμβουλιου 
Ασφαλειας. Ακουγοταν μονο τα βηματα των δημοσιογραφων που βγαιναν από την αιθουσα για να 
μεταδωσουν την ειδηση. 

 

Μετα τη δηλωση εκεινη του αντιπροσωπου της Ελλαδος ειχε γινει φανερο ότι το Συμβουλιο δεν 
μπορουσε ν' αρκεσθη στην εκκληση που ειχε ηδη σταλει στην Αγκυρα και στη Λευκωσια, ουτε καν σ' 
ενα απλο consensus. Χρειαζοταν αποφαση. Αν το σχεδιο αποφασεως συνετασσαν τα μη μονιμα 
Μελη, θα αντεπεκρινετο ισως περισσοτερο στα πραγματικα γεγονοτα. Στο γεγονος ιδιως ότι η 
ελληνοκυπριακη επιχειρηση στη Μανσουρα ειχε σταματησει από το προηγουμενο απογευμα, ενω 
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οι τουρκικοι βομβαρδισμοι ειχαν επαναληφθη στις 9 Αυγουστου και συνεχιζοντο. Εσπευσαν όμως οι 
αντιπροσωποι της Αγγλιας και των ΗΠΑ και κατεθεσαν πρωτοι ενα σχεδιο που, αφου επεβεβαιωνε 
την εκκληση του Συμβουλιου — χωρις να επαναλαμβανει το κειμενο της — α) ζητουσε αμεση 
καταπαυση πυρος εκ μερους όλων των ενδιαφερομενων, β) τους προσκαλουσε να συνεργασθουν 
πληρως με τον Διοικητη της Δυναμεως του ΟΗΕ για την αποκατασταση της ειρηνης και ασφαλειας 
και γ) προσκαλουσε όλα τα κρατη ν' αποσχουν από καθε ενεργεια που θα μπορουσε να καταστηση 
περισσοτερο σοβαρη τη κατασταση και να διευρυνη τις εχθροπραξιες. 

Παρουσιαζοντας το κειμενο αυτο στο Συμβουλιο, ο αμερικανος αντιπροσωπος ετονισε την αναγκη 
να σταματησουν ολες οι εχθροπραξιες, γιατι οσο διαρκουν ωρισμενες, ολες θα συνεχισθουν και 
«είναι ισως ζητημα ωρων για να βρεθουμε στο χειλος κρημνου, που το βαθος του κανεις μας δεν 
μπορει να υπολογιση». 

Εξω από την αιθουσα των συνεδριασεων, ο Adlai Stevenson μου ειπε ότι εβρισκε ατυχη τη δηλωση 
μας ότι θα βοηθουσαμε ενοπλως τη Κυπρο αν συνεχιζονταν οι βομβαρδισμοι. 

—«Αποτελει ενθαρρυνση στο Μακαριο» προσεθεσε «αυτο που ειπατε και φοβουμαι ότι τωρα δε θα 
σταματηση την επιθεση του στη Μανσουρα». 

Παρετηρησα ότι ο Αρχιεπισκοπος ειχε διαταξει να σταματησουν οι επιχειρησεις από το 
προηγουμενο απογευμα και ότι εκεινοι που συνεχιζουν τις επιθεσεις τους είναι οι Τουρκοι. Και είναι 
λυπηρο, ειπα, ότι το κειμενο που ειχε καταθεσει στο Συμβουλιο δεν καθωριζε ποιος είναι τωρα ο 
επιτιθεμενος. Ο Stevenson ήταν όμως πεπεισμενος ότι αν η Αποφαση δεν ήταν ισοσκελης, αν 
απευθυνετο μονο στη Τουρκια, οι Κυπριοι θα επαναλαμβαναν τις επιθεσεις τους. 

Η συζητηση συνεχιζοταν στο Συμβουλιο. Ο αντιπροσωπος της Τουρκιας ειπε ότι το ελληνικο 
τελεσιγραφο επρεπε να ειχε απευθυνθη στον Αρχιεπισκοπο για να σταματησουν οι επιθεσεις 
εναντιον των τουρκοκυπριων και εδηλωσε ότι αν αυτες συνεχισθουν η Τουρκια θα εξακολουθουσε 
να παρεχη την υποστηριξη της στους συμπατριωτες της «γενναιοφρονως». 

Στο σημειο αυτο, παρεμβαινοντας ο προεδρος του Συμβουλιου ανηγγειλε ότι ειχε στειλει 
ταυτοσημα επειγοντα τηλεγραφηματα στον Πρωθυπουργο της Τουρκιας και στον Προεδρο της 
Κυπριακης Δημοκρατιας. Επειτα διαβασε το κειμενο: «Το Συμβουλιο Ασφαλειας με εξουσιοδοτησε 
να απευθυνω επειγουσα εκκληση στη τουρκικη κυβερνηση για να σταματηση αμεσως τον 
βομβαρδισμο καθως και τη χρηση οποιασδηποτε αλλης ενοπλου δυναμεως εναντιον της Κυπρου. 
Και στη κυπριακη κυβερνηση για να διαταξη τις ενοπλες δυναμεις που ελεγχει, να παυσουν αμεσως 
το πυρ». 

Επωφεληθη ο αντιπροσωπος της Κυπρου για να επισημανη ότι από το αγγλοαμερικανικο σχεδιο 
αποφασεως ελειπε το κειμενο της εκκλησεως του προεδρου. Δεχθηκε ο Stevenson να το προσθεση 
στο προοιμιο. Παρενεβη τοτε ο σοβιετικος αντιπροσωπος και ζητησε να μπη η εκκληση στο 
διατακτικοτης αποφασεως. Το δεχθηκε κι αυτο ο αμερικανος αντιπροσωπος. Δεχθηκε επισης να 
μνημονευθουν οι τρεις προηγουμενες αποφασεις του Συμβουλιου Ασφαλειας της 4ης, και 14ης 
Μαρτιου και της 21ης Ιουνιου 1964. Με τις προσθηκες αυτες εβελτιουτο πολυ το αγγλοαμερικανικο 
κειμενο και παντως επετυγχανετο το maximum που ήταν διατεθειμενο να μας δωση το Συμβουλιο 
τη στιγμη εκεινη. Επεβαλλετο λοιπον να ψηφισθη το σχεδιο αποφασεως από το Συμβουλιο, ωστε να 
τεθη η Τουρκια προ των ευθυνων της. 

Στο σημειο αυτο, ο αντιπροσωπος της Κυπρου ζηταει να διακοπη η συνεδριαση για να 
επικοινωνηση με τη Λευκωσια. Η τηλεφωνικη συνδεση αργοπορει. Τελικως ο κ. Ρωσιδης παιρνει 
οδηγιες να επιδιωξη ωρισμενες μεταβολες στο κειμενο της αποφασεως: να φυγη το κειμενο της 
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εκκλησεως από το διατακτικο και να ξαναμπη στο σκεπτικο. Ο Stevenson αντιδρα. Καλειται από τη 
Λευκωσια στο τηλεφωνο ο σοβιετικος κ. Πλατων Μοροζωφ, αλλ' εκεινος δεν μπορει να προσφερη 
παρα το βετο που διαθετει. Θα μεναμε όμως τοτε χωρις Αποφαση του Συμβουλιου Ασφαλειας. 

Δεν μπορουσα ν' αφησω να ληξη η συνεδριαση χωρις το Συμβουλιο να παρη αποφαση. Οι 
πιθανοτητες ήταν — και απεδειχθησαν βασιμες — ότι αν εψηφιζετο το σχεδιο αποφασεως οπως 
ειχε τωρα βελτιωθη, η Τουρκια δεν θα επανελαμβανε τους βομβαρδισμους. Ειχα αλλωστε λαβει 
τηλεγραφημα από τας Αθηνας που με πληροφορουσε ότι ο Αρχιεπισκοπος ειχε ενωριτερα 
συμφωνησει να δοθη στον κ. Ρωσσιδη κι εμενα η ευχερεια ν' αποφασισουμε επι τοπου, αναλογα με 
τις συνθηκες που θα διεμορφουντο, αν θα δεχομεθα το κειμενο της αποφασεως στο οποιο θα 
κατεληγαν τα μελη του Συμβουλιου. Κι επειτα αντηχουσε ακομα στ' αυτια μου η φραση που ειχα 
ακουσει τα χαραματα από τον Υπουργο των Εξωτερικων: «Εμεις μπαρκαρουμε τους στρατιωτες 
μας»... 

Πλησιασα τον προεδρο του Συμβουλιου και τον παρεκαλεσα να κηρυξη την επαναληψη της 
συνεδριασεως και να βαλη σε ψηφοφορια το σχεδιο αποφασεως. Ο Sivert Nielsen με ενοιωσε. 

—«Μα οι Ρωσοι;» ρωτησε. 

—«Θα τους μιλησω». 

Βρηκα τον σοβιετικο αντιπροσωπο. 

—«Σε λιγο θα ψηφισετε» του ειπα «σας ζητω το πολυ να αποσχετε». 

Μεσα σε λιγα λεπτα η ψηφοφορια ειχε ληξει. Απεσχον μονο η Σοβιετικη Ενωση και η 
Τσεχοσλοβακια. Δεν θυμαμαι αν ειχε ληξει η προθεσμια του ελληνικου τελεσιγραφου. Λιγα λεπτα 
πριν ή μετα, μιλουσα στο τηλεφωνο με τον Υπουργο: 

—«Εχουμε Αποφαση» ειπα «Καλειται η Τουρκια να σταματηση τους βομβαρδισμους και καθε αλλη 
επιθετικη ενεργεια. Καλουνται και οι Κυπριοι να μη επιτεθουν ξανα στη Μανσουρα». 

—«Σας ευχαριστω και σας συγχαιρω» ήταν η απαντηση του Κωστοπουλου. 

Απο οσα εγραφησαν στον διεθνη Τυπο για τη συνεδριαση εκεινη του Συμβουλιου Ασφαλειας, 
περισσοτερο συζητηθηκε η ανταποκριση του ECONOMIST, στο φυλλο του της 15ης Αυγουστου 1964. 
Την παραθετω εδω, μολονοτι ωρισμενοι χαρακτηρισμοι για τη τοποθετηση της κυπριακης 
κυβερνησεως, παραγνωριζουν το γεγονος ότι οι Κυπριοι περνουσαν τη στιγμη εκεινη τη χειροτερη, 
τη πιο τραγικη δοκιμασια τους: 

«Οι προειδοποιησεις για τις επερχομενες θυελλες στη Κυπρο σταθηκαν τον τελευταιο 
καιρο συχνες. Αλλα όταν εξαπολυθηκε η καταιγιδα το περασμενο Σαββατοκυριακο, το 
Συμβουλιο Ασφαλειας ενοιωσε αποτομα και για μερικες ωρες, καταστρεπτικο το 
ξεσπασμα της... Οπως είναι τωρα φανερο, η κυβερνηση Μακαριου αρχισε τις επιθεσεις 
της στα βορειο - δυτικα της Κυπρου χωρις την εγκριση της κυβερνησεως του κ. 
Παπανδρεου. Ωστοσο καμια ελληνικη κυβερνηση δεν μπορουσε ν' αρνηθη την υποστηριξη 
της στη Κυπρο για να τεθη τερμα στην αεροπορικη επεμβαση της Τουρκιας. Ο Ελλην 
αντιπροσωπος κ. Μπιτσιος ειχε το δυσκολο εργο, που εξετελεσε με επιτυχια, να παρασχη 
πιστη υποστηριξη στον αντιπροσωπο μιας αδιαλλακτης κυπριακης κυβερνησεως, χωρις να 
κανη τιποτα που θα μπορουσε να προκαλεση ενα Μεσογειακο πολεμο... Αργα το Σαββατο 
βραδυ, το Συμβουλιο δεν κατωρθωσε να συμφωνηση επι του πρακτεου και όταν συνηλθε 
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ξανα τη Κυριακη, ο κ. Μπιτσιος ηρεμα επεδωσε ενα τελεσιγραφο, το πρωτο που επεδοθη 
ποτε μεσα στην αιθουσα του Συμβουλιου Ασφαλειας. Επηκολουθησε αξιοσημειωτο 
θεαμα, με τον κ. Ρωσσιδη τον περισσοτερο καιρο εξω από την αιθουσα του Συμβουλιου, 
τηλεφωνωντας ως φαινεται στη Λευκωσια, ενω ο σοβιετικος αντιπροσωπος κ. Μοροζωφ 
τον υπεστηριζε σε μια προσπαθεια που εμοιαζε ν' αποσκοπη στη καθυστερηση της 
συνεδριασεως μεχρις οτου εξαντληθη η προθεσμια του ελληνικου τελεσιγραφου. Αλλα 
ήταν φανερο ότι καποια συμπτωση αποψεων ειχε διαγραφη και ο κ. Μπιτσιος συνεταχθη 
με τη πλειοψηφια, επιμενοντας να ψηφισθη η αποφαση που ζητουσε την αμεση 
καταπαυση των αεροπορικων επιθεσεων και των εχθροπραξιων στη ξηρα... Ετσι δεν 
εχρειαζετο πια να ενεργηση η Ελλας βασει του τελεσιγραφου της». 

ΕΕΝΝΑΑ  ΝΝΕΕΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΥΥΓΓΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΥΥΜΜΑΑ  

Στις 12 Σεπτεμβριου 1964, ο αθηναικος Τυπος μετεδιδε από τη Νεα Υορκη: 

—«Η Τουρκια ενωπιον του Διεθνους Δικαστηριου. Ο κ. Μπιτσιος ζητει να σταματησουν οι διωγμοι 
των Ελληνων. Καταδικη των τουρκικων μεθοδων» (ΤΟ ΒΗΜΑ) 

—«Η χθεσινη συζητησις απεληξεν εις βαρος της Τουρκιας. Να σταματησουν οι απελασεις ζητει το 
Συμβουλιον Ασφαλειας». (ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ). 

—«Ηττηθη η Τουρκια εις το Συμβουλιον Ασφαλειας. Υπεσχεθη να παυση τους διωγμους — Γενικη 
υπηρξεν η καταδικη των απελασεων». (ΕΘΝΟΣ) 

Αναλογοι ήταν οι τιτλοι και των αλλων εφημεριδων την ημερα εκεινη. Τι λοιπον ειχε συμβη στα 
Ηνωμενα Εθνη στις 11 Σεπτεμβριου; Πως ειχε ανοιξει η παρενθεση εκεινη μεσα στο Κυπριακο και 
εφθασαμε να συζητουμε Ελληνισμο Κωνσταντινουπολεως; 

Η συναφεια ήταν αμεση. Ενοχλημενη η Τουρκια από τις εξελιξεις στο Κυπριακο ειχε λαβει μετρα 
εναντιον των Ελληνων. Ειχε καταγγειλει τη συνθηκη Εγκαταστασεως. 

Στας Αθηνας δεν ανεμενετο η εκταση που τελικα πηραν τα μετρα εκεινα, θιγοντας και τους Ελληνας 
της Ιμβρου και της Τενεδου. Δεν ήταν μηπως ζωντανη ακομα στη μνημη ολων η δυσμενης απηχηση 
που ειχαν διεθνως τα γεγονοτα του 1955; Με τη κατηγορια της ευθυνης για τα γεγονοτα εκεινα δεν 
ειχαν δικασθη και καταδικασθη ο πρωθυπουργος Menderes και ο Υπουργος Εξωτερικων Ζορλου; 

Ενηργησαν προσεκτικα βεβαια οι Τουρκοι. Ειναι χαρακτηριστικοι οι αριθμοι των απελασεων: 33 
Ελληνες υπηκοοι μεταξυ Ιανουαριου και Απριλιου 1964. 36 τον Μάιο. 333 τον Ιουνιο. 613 τον 
Ιουλιο. Ισως ηθελαν να σταθμισουν τις αντιδρασεις της Ελλαδος. Θα μπορουσε να καταφυγη η 
Ελλας στους Διεθνεις Οργανισμους ή ακομα και σε αντιποινα. Υπαρχει στη Θρακη μουσουλμανικη 
μειονοτης, το αντιβαρο — κατα τη συνθηκη της Λωζαννης — του Ελληνισμου της 
Κωνσταντινουπολεως. 

Η ελληνικη κυβερνηση ειχε όμως αρκεσθη σε ωρισμενες διαμαρτυριες απ' ευθειας προς την 
Αγκυρα. Η σχετικη αγορευση του Υπουργου των Εξωτερικων στη Βουλη των Ελληνων, τον Απριλιο 
του 1964, μας εξηγει τη περιορισμενη αντιδραση των ελληνικων αρχων: 

«Η ελληνικη κυβερνησις» ειχε δηλωσει ο Σταυρος Κοστοπουλος «δεν θεωρει ότι συναδει προς τας 
σημερινάς αντιληψεις η δημιουργια θεματων εις ενα πληθυσμον οπως ο πληθυσμος των Ελληνων 
της Κωνσταντινουπολεως, δια τυχον αμαρτηματα έστω, τα οποια διεπραχθησαν εις την Κυπρον. 
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Αυτη είναι μια αντιληψις πεπαλαιομενη, αν οχι μεσαιωνικη. Και δια τον λογον αυτον η ελληνικη 
κυβερνησις αρνειται να λαβη αντιποινα εναντιον των Τουρκων, των παραμενοντων, υπο οιανδηποτε 
ιδιοτητα εις την Ελλαδα. Η Ελλας, επαναλαμβανω δεν προκειται να λαβη αντιποινα. Οι αγαθοι 
Τουρκοι συμπολιται μας της Θρακης και της Δωδεκαννησου ημπορουν να είναι απολυτως ησυχοι 
ότι θα προστατευθουν από την ελληνικην νομοθεσιαν. Αυτη είναι η απαντησις μας εναντι των 
μετρων τα οποια λαμβανονται εις βαρος των Ελληνων της Κωνσταντινουπολεως». Σε αναλογες 
δηλωσεις προεβη και ο πρωθυπουργος αργοτερα, σε αλλη ευκαιρια. 

Η γενναιοφρων αυτη τοποθετηση της ελληνικης κυβερνησεως δεν μετεβαλε τις διαθεσεις της 
Τουρκιας. Ισως και την ενεθαρρυνε. Παντως εδωσε στα μετρα της τετοια εκταση, ωστε φανηκε ότι 
συντομα δεν θα απεμενε ελληνισμος στη Κωνσταντινουπολη. Στις 13 Αυγουστου, ο Ισμαηλ Σοϋσάλ 
εδηλωνε εκ μερους της τουρκικης κυβερνησεως ότι: «Το συνολο των Ελληνων υπηκοων της 
Ιστανμπουλ, ανερχομενο σε 12.500 περιπου προσωπα δυναται ν' απελαθη μαζικως». Και τη 1η 
Σεπτεμβριου, ο αντιπροεδρος της κυβερνησεως κ. Κεμαλ Σατίρ εδηλωνε: «Οπως εδηλωθη 
επανειλημμενως από τη τουρκικη κυβερνηση, οι Ελληνες υπηκοοι θ' απελαθουν μετα τις 16 
Σεπτεμβριου. Η αποφασις μας είναι αμετακλητος». Στις 16 Σεπτεμβριου εληγε η ισχυς της συνθηκης 
Εγκαταστασεως που η Τουρκια ειχε καταγγειλει τρεις μηνες πριν. 

 

Στην αγορευση του που προανεφερα, ο Υπουργος των Εξωτερικων της Ελλαδος ειχε πει και κατι 
ακομα. Ειχε πει ότι: «απευθυνομεθα προς την διεθνη κοινη γνωμη, θετοντες κατα τροπον 
συμφωνον με τας σημερινάς αντιληψεις το θεμα». Τον Ιουλιο, στας Αθηνας, ειχα συζητησει στο 
Υπουργειο το ενδεχομενο προσφυγης μας στα Ηνωμενα Εθνη. Ο αρμοδιος Πολιτικος Διευθυντης κ. 
Α. Πηλαβακης που μελετουσε το ενδεχομενο αυτο και με εφοδιασε με λεπτομερη στοιχεια των 
συμβαινοντων, με ερωτησε τι πιθανοτητες υπηρχαν να αποσπασουμε από το Συμβουλιο Ασφαλειας 
μια ανασταλτικη αποφαση. Η γνωμη μου ήταν ότι οι συνηθεις υποστηρικται της τουρκικης πολιτικης 
δεν θα αφηναν να εκδοθη αποφαση που θα εθιγε την Τουρκια. Ωστοσο ο ανθρωπιστικος 
χαρακτηρας του ζητηματος ήταν τοσο εντονος, ώστε ολοι οι αντιπροσωποι δεν μπορουσαν παρα να 
καταδικασουν στις παρεμβασεις τους το μετρο της ομαδικης απελασεως αθώων ανθρώπων. Και 
αυτο μπορουσε να μας οδηγηση σ' ενα consensus ή μια εκκληση προς τη Τουρκια. 

Οταν περασε η θυελλα των τουρκικων βομβαρδισμων του Αυγουστου και ηρεμησαν καπως τα 
πραγματα στη Κυπρο, η κυβερνηση εμπρος στην απειλητικη προθεσμια της 16ης Σεπτεμβριου, που 
μπορουσε να σημανη την απελαση χιλιαδων Ελληνων, με εξουσιοδοτησε να καταθεσω τη 
προσφυγη μας. 

Κατεθεσα την ελληνικη προσφυγη στις 5 Σεπτεμβριου. Η επιστολη μου προς τον προεδρο του 
Συμβουλιου Ασφαλειας ήταν σκοπιμως λακωνικη. Γενικη αναφορα στους διωγμους εναντιον των 
Ελληνων και του Πατριαρχειου και η διαπιστωση ότι τα τουρκικα μετρα απειλουν την ειρηνη. 
Διαπιστωση τεχνικως απαραιτητη για να κινηση την αρμοδιοτητα του Συμβουλιου συμφωνα με τον 
κανονισμο. 

Στις 6 Σεπτεμβριου, η Τουρκια αντεπετεθη. Ο αντιπροσωπος της κατεθεσε αντιπροσφυγη με τιτλο: 
«Προκλητικαι ελληνικαι στρατιωτικαί ενεργειαι». Σκοπος εκεινου του αντιπερισπασμου ήταν 
προφανως να αποσπαση τη προσοχη των Μελων του Συμβουλιου από οσα συνεβαιναν στη 
Κωνσταντινουπολη και να την στρεψη παλι στο Κυπριακο. Ειχε μαλιστα στη διαθεση του ο 
αντιπροσωπος της Τουρκιας και μια πληροφορια που αγνοουσα μεχρι τη στιγμη που ο κ. Εραλπ την 
ανεκοινωσε στο Συμβουλιο. Ειπε δηλαδη ότι ο Ελλην Υπουργος των Εξωτερικων, σε μια προσφατη 
συνομιλια του με τον Πρεσβυ της Τουρκιας στας Αθηνας, ειχε αναγνωρισει ότι οι ελληνικες 
δυναμεις στη Κυπρο ανηρχοντο τωρα σε 10.000 ανδρες. Δεδομενου ότι η συνθηκη Συμμαχιας του 
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1960 προεβλεπε ότι το ελληνικο αποσπασμα που θα σταθμευε στη Κυπρο δεν θα υπερεβαινε τους 
900, ο αντιπροσωπος της Τουρκιας ειχε στα χερια του ενα πρωτης ταξεως ατου. 

 

Ειχα συμπληρωσει όλη τη προεργασια που απαιτει η υπερασπιση μιας προσφυγης στο Συμβουλιο 
Ασφαλειας, όταν αργα την παραμονη της συζητησεως ειχα και μια αλλη δυσαρεστη εκπληξη. 

Η πληροφορια μου ηλθε από ενα Μελος του Συμβουλιου: 

—«Ισως σ' ενδιαφερει να μαθης» μου ειπε «ότι προ ολιγου συζητησαμε στο Συμβουλιο το 
προγραμμα της αυριανης συνεδριασεως. Διεπιστωθη, και καταλαβαινεις από ποια πλευρα, ότι η 
συζητηση της προσφυγης σου δεν θα διαρκεση πολυ. Τα προγνωστικα είναι ότι μετα τη δική σου 
αγορευση και εκεινη του Εραλπ, είναι ζητημα αν θα υπαρξουν αλλοι ομιληται». 

Μου ήταν γνωστη η μεθοδος αυτη που υιοθετει καμια φορα το Συμβουλιο για ν' αποφευχθη η 
συζητηση του προβληματος και ιδιως να μη καταληξη σε αποφαση. Οταν ο προεδρος πη τη μοιραια 
φραση: «Δεν εχω αλλους ομιλητας στο πινακα μου, λυεται η συνεδριαση», πεφτει σωστη γκιγιοτίνα 
απανω στη προσφυγη. 

Αν και ειχα πεποιθηση ότι ενα θεμα σαν εκεινο των ομαδικων απελασεων αθωων ανθρωπων δεν 
μπορουσε ν' αφηση αδιαφορα τα Μελη του Συμβουλιου, ωστοσο μαντευοντας από ποια πλευρα 
ερχοταν ο δευτερος αυτος αντιπερισπασμος, κατεφυγα την επομενη πρωι - πρωι στον προεδρο του 
Συμβουλιου. Εκεινο το μηνα προηδρευε ο αντιπροσωπος της ΕΣΣΔ. Δεν μπορεσε να με καθησυχαση. 

—«Δεν εχουν ακομα εγγραφη αλλοι ομιληται» μου ειπε «πρεπει να φροντισετε να βρητε». 

—«Μα είναι εργο του διαδικου» τον ερωτησα «να βρισκη δικαστας;» 

—«Δεν είναι» απηντησε ο κ. Μοροζωφ «αλλα σας συμβουλευω να το φροντισετε». 

—«Ε, λοιπον το φροντιζω και σας παρακαλω να παρεμβετε στη συζητηση». 

Γελασε ο Μοροζωφ και ειπε ότι αν βρεθη ακομα ενας ομιλητης, τοτε θα παρεμβη. 

Επρεπε λοιπον να πεισω τουλαχιστον ενα ακομα Μελος του Συμβουλιου να λαβη μερος στη 
συζητηση. Με εβοηθησαν στη περισταση εκεινη οι αντιπροσωποι της Βολιβιας και της Ακτης 
Ελεφαντοστου. 

 

Αφου η ελληνικη προσφυγη προηγειτο της τουρκικης, θα εκαλουμην από τον προεδρο του 
Συμβουλιου να μιλησω πρωτος. Το προβλημα μου ήταν ότι αν στη πρωτη μου παρεμβαση 
εξαντλουσα το θεμα των απελασεων και αφηνα το θεμα της τουρκικης προσφυγης (προκλητικες 
ενεργειες των ελληνικων ενοπλων δυναμεων) για τη δευτερολογια μου, η εμφαση θα παρεμενε στις 
τουρκικες κατηγοριες και η υποθεση των απελασεων θα επεφτε σε δευτερη μοιρα. Απεφασισα 
λοιπον ν' αναφερθω αμεσως και στις δυο προσφυγες. Ν' αναπτυξω τη πολιτικη και ανθρωπιστικη 
βαση της δικης μας σε γενικες γραμμες και να επιτεθω πρωτος στο θεμα των στρατιωτικων 
κινησεων. Υπελογισα ότι αν μνημονευσω τα μετρα που ειχαν πληξει τους Ελληνας της 
Κωνσταντινουπολεως χωρις να προσκομισω συγκεκριμενα στοιχεια, θα επεσυρα καποια διαψευση 
εκ μερους του αντιπροσωπου της Τουρκιας που θα μου επετρεπε να επαναφερω το θεμα επι 
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ταπητος στη δευτερολογια μου και συνεπως να κρατησω το ενδιαφερον του Συμβουλιου σταθερο 
πανω στη δικη μας προσφυγη. 

Το Συμβουλιο Ασφαλειας συνηλθε στις 11 Σεπτεμβριου. Συμφωνα με το προγραμμα μου, μιλησα για 
τις ομαδικες απελασεις, για τις κατασχεσεις περιουσιων, για τα συντριπτικα φορολογικα μετρα, για 
τις επιθεσεις εναντιον του Οικουμενικου Πατριαρχειου. Ανεφερα και τα τραγικα ανθελληνικα 
γεγονοτα της 6ης Σεπτεμβριου 1955. Ετονισα ότι από δηλωσεις Τουρκων επισημων προκυπτει ότι 
ολα εκεινα τα μετρα ήταν αντιποινα για ότι συνεβαινε στη Κυπρο και ότι τα αντιποινα τα 
καταδικαζει το διεθνες δικαιο, και κατεληξα: «Πεντε αιωνες ιστοριας — τουρκικης ιστοριας — 
παρακολουθουν με καταπληξη τη κυβερνηση της Αγκυρας να βυσσοδομει, σε καιρο ειρηνης, το 
αφανισμα θεσμων που ακομα και μεσα στις πιο αιματηρες συγκρουσεις, δεκαπεντε γενεες Τουρκων 
μπορεσαν να σεβασθουν. Χρειασθηκε να φθασουμε στη δικη μας εποχη της ανεκτικοτητος και της 
διεθνους συνεργασιας, στο δευτερο αυτο ημισυ του 20ου αιωνα που οδηγειται από το αστρο της 
ειρηνικης συνυπαρξεως, για να δουμε τη σημερινη Τουρκια να καταστρεφη εκεινο που και η 
Οθωμανικη Αυτοκρατορια ακομα μπορεσε να διατηρηση. Η περιοχη οπου εκτυλισσονται αυτα τα 
γεγονοτα εχει αυξημενες ευθυνες απεναντι της ανθρωποτητας. Γιατι σταθηκε το λικνο πολλων 
πολιτισμων. Το σταυροδρομι οπου το ανθρωπινο πνευμα στις πολιτικες, θρησκευτικες και 
μορφωτικες εκδηλωσεις του, ειχε ανυπερβλητες ανατασεις. Σημερα οπότε τα συνορα της 
ελευθεριας διευρυνθησαν και αγκαλιασαν ολοκληρους ηπειρους, τα ματια πολλων λαων επι τελους 
ελευθέρων, επι τελους ανεξαρτητων στρεφονται προς την ανατολικη Μεσογειο που ειχε πολυ πριν 
από αυτους το προνομιο της χειραφετησεως. Και ζητω από τον αντιπροσωπο της Τουρκιας να 
αναλογισθη την εικονα που προβαλλουν προς άλλας ηπειρους, τα μετρα που ηδη ελαβε και τους 
διωγμους που σχεδιαζει η κυβερνηση του». 

Εστρεψα επειτα το λογο στο θεμα της τουρκικης προσφυγης. Υπενθυμισα τη μετριοπαθεια της 
Ελλαδος, την αυτοσυγκρατηση της απεναντι σε καθημερινες σχεδον απειλες πολεμου που της 
απηυθυνε η τουρκικη κυβερνηση. 

—«Ο προεδρος Ινονου» ειπα «δηλωσε προσφατως ότι η Ελλας βαδιζει προς τον πολεμο με τα ματια 
κλειστα. Η Ελλας δεν κρατησε τα ματια κλειστα εμπρος στις ενεργειες της Τουρκιας. Αντιθετως, 
παρακολουθησε με λυπη, βημα προς βημα, τους Τουρκους γειτονους της σ' αυτον τον κατηφορο 
οπου το παθος τους επεκρατησε της λογικης. Κατεχωρησε τις πραξεις τους στη καθε λεπτομερεια 
τους. Επεσυρε υπομονετικα αλλά και συστηματικα, τη προσοχη της τουρκικης κυβερνησεως και της 
ζητησε να θεση τερμα στις ενεργειες αυτες. Επεκαλεσθη τις καλες υπηρεσιες του Γενικου 
Γραμματεως των Ηνωμενων Εθνων. Και μονον όταν διεπιστωσε ότι ολες αυτες οι προσπαθειες της 
απετυχαν, τοτε μονον απεφασισε να προσελθη ενωπιον του Συμβουλιου Ασφαλειας». 

Αφου εμνημονευσα τον προεδρο Ινονου και αλλους Τουρκους επισημους που ειχαν καθαρα μιλησει 
για πολεμο με την Ελλαδα, κατεληξα: 

—«Για μας τους Ελληνας, η κατασταση είναι σαφης. Στις προκλησεις της Τουρκιας απαντουμε: Ολη 
η ιστορία του Ελληνισμου είναι εδω για ν' αποδειξη ότι ο λαος μας ποτε δεν εκαμφθη, ποτε δεν 
διστασε εμπρος στο καθηκον του. Το φασμα της θυσιας ποτε δεν τον εμποδισε να υπερασπιση τις 
αρχες που το ελληνικο πνευμα προσεφερε στην ανθρωποτητα. Συνεπως, τιποτα πρακτικο, τιποτα 
εποικοδομητικο δεν μπορει, σε τελευταια αναλυση, να προκυψη από τη πολυμορφη αυτη πιεση 
που εξασκει η Τουρκια». 

 

Ο αντιπροσωπος της Τουρκιας προλογισε τη παρεμβαση του όπως το ειχα υποθεσει. Αβασιμες 
κατηγοριες χαρακτηρισε οσα ειχα αναφερει για τα μετρα εναντιον του Πατριαρχειου και των 
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Ελληνων της Κωνσταντινουπολεως. Ανεφερθη επειτα στο θεμα της τουρκικης προσφυγης με μια 
βιαια επιθεση εναντιον της Ελλαδος. Φιλοπολεμη, ιμπεριαλιστικη και επεκτατικη χαρακτηρισε τη 
πολιτικη της ελληνικης κυβερνησεως: «Δεν υπαρχει λογος να παμε μακρια» ειπε ο κ. Εραλπ «για να 
αναζητησουμε τα βαθυτερα αιτια της επιδεινωσεως στις σχεσεις των δυο γειτονων. Προκειται για 
την επανεμφανιση του ελληνικου εδαφικου επεκτατισμου. Για την αναγεννηση ενος ονειρου 
προσφιλους στην Ελλαδα, ονειρου που εμοιαζε να κοιμαται, αλλα που δεν απεθανε. Ειναι το ονειρο 
της αναβιωσεως της Βυζαντινης Αυτοκρατοριας, σε μια εποχη που οι αυτοκρατοριες καταρρεουν». 

Απεκαλυψε επειτα ο αντιπροσωπος της Τουρκιας τη συνομιλια του Υπουργου των Εξωτερικων της 
Ελλαδος με τον Πρεσβυ της Τουρκιας, για την αποστολη 10.000 Ελληνων στρατιωτων στη Κυπρο. 
Μιλησε για στρατιωτικες συγκεντρωσεις στη Θρακη, στη Δωδεκανησο και τα ανοχυρωτα νησια του 
Αιγαιου και συνεπερανε ότι ολα αυτα τα μετρα αποσκοπουσαν να καταργησουν την ανεξαρτησια 
της Κυπρου και να την καταστησουν μια ελληνικη επαρχια. 

Εστραφη επειτα στο θεμα της ελληνικης προσφυγης. Αβασιμες και κακοβουλες εχαρακτηρισε τις 
κατηγοριες του Ελληνος αντιπροσωπου για τα οσα συνεβαιναν στη Κωνσταντινουπολη. Και 
προσεθεσε: «Οφειλω να επισημανω τη δραστηριοτητα της ελληνικης κυβερνησεως που 
χρησιμοποιει τους Ελληνας υπηκοους που κατοικουν στη Τουρκια και τους μεταβαλλει σε 
πρακτορας των επεκτατικων της βλεψεων. Οι περισσοτεροι από τους απελαθεντας Ελληνας 
υπηκοους ησαν μεταξυ εκεινων που η εγκληματικη υπονομευτικη δραστηριοτης τους εχει 
αποδειχθη από τις τουρκικες αρχες. Η υπονομευτικη δραστηριοτης τους οφειλεται στην υποκινηση 
της ελληνικης κυβερνησεως. Το ελληνικο Γενικο Προξενειο της Ιστανμπουλ κατεστη η εδρα της 
δραστηριοτητος αυτης... Ελληνες υπηκοοι εξηγαγον συναλλαγμα παρανομως, για να βοηθησουν 
οικονομικως τους τρομοκρατας της ΕΟΚΑ στη Κυπρο. Ποια κυβερνηση δεν θα ασκουσε το δικαιωμα 
να απελαση ξενα στοιχεια που εργαζονται εναντιον της εσωτερικης και εξωτερικης ασφαλειας της 
χωρας;» 

Τωρα τα βλεμματα στρεφονται επανω μου. Ηταν σαν να μου μιλουσαν τα βλεμματα των 
συναδελφων μου. Σαν να μου λεγαν: «Τι είναι αυτα που ακουμε; Αυτα κανετε εσεις οι Ελληνες στη 
Κωνσταντινουπολη;» 

Η στιγμη ειχε φθασει ν' ακουση το Συμβουλιο τα λεπτομερη, τα αμειλικτα στοιχεια που υπηρχαν 
στον ελληνικο φακελο. Εζητησα το λογο. Υπεγραμμισα τη διαβεβαιωση του αντιπροσωπου της 
Τουρκιας προς το Συμβουλιο Ασφαλειας: Απηλαθησαν μονον οσοι εβαρυνοντο με ανατρεπτικες 
ενεργειες εναντιον του τουρκικου κρατους. Τον εκαλεσα να εξηγηση τι ειδους ανατρεπτικες 
ενεργειες ειχε επισημανει η αστυνομια τους. 

—«Πρεπει» ειπα «να γνωριζουμε με τι κατηγορουνται τα προσωπα αυτα για να απαντησουμε στις 
κατηγοριες. Και για να τον διευκολυνω, τον ερωτω: Απο τους 990 απελαθεντας μεχρι τελους 
Ιουλιου, 120 ήταν ηλικιας μεγαλυτερης των 70 ετων. Εικοσι, μεγαλυτεροι των 80 ετων. Υπηρχαν 
μεταξυ τους 8 παραλυτοι, 3 τυφλοι, ενας κωφαλαλος, δυο χωλοι, 4 παραφρονες και 4 υποφεροντες 
από ανιατο νοσημα. Εξεδοθησαν επισης ενταλματα απελασεως εναντιον προσωπων που ειχαν προ 
καιρου πεθανει. Συγκεκριμενως, εναντιον του Ηρακλή Παμφίλου νεκρου από το 1963. Του 
Δημητριου Αυγουστακη και του Παναγιωτη Παναγιωτου που ειχαν πεθανει στα 1962. Του Γεωργιου 
Ρουσσοπούλου αποβιωσαντος το 1959. Του Πετρου Σαγρέδου, το 1958 και του Κωνσταντινου 
Κιμωλιάτη νεκρου προ 16 ετων. Θα μπορουσε, ερωτησα, ο κ. Εραλπ να μας εξηγηση πως οι νεκροι 
αυτοι μπορεσαν να κανουν ερανους υπερ της ΕΟΚΑ; Μου φαινεται καπως δυσκολο να το 
καταφεραν από το υπερπεραν». 

Το διεσκεδασαν τα μελη του Συμβουλιου. Αλλα τωρα στραφηκα στο περιεχομενο της τουρκικης 
προσφυγης. Στις αοριστες κατηγοριες για τις ελληνικες στρατιωτικες συγκεντρωσεις απηντησα με 
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λεπτομερη στοιχεια για τις τουρκικες συγκεντρωσεις απεναντι από καθε γεωγραφικο σημειο που 
ειχε αναφερει ο αντιπροσωπος της Τουρκιας. 

—«Στην ανατολικη Θρακη η Τουρκια διατηρει τη πρωτη Στρατια της αποτελουμενη από δυο Σωματα 
Στρατου και ενα τριτο εφεδρικο. Η Στρατια αυτή διαθετει αρματα μαχης, βαρυ πυροβολικο, 
πυραυλους Honest John και αεροπορικη υποστηριξη. Απεναντι από τα Δωδεκανησα, στο 
Μπουντρούν, η Τουρκια διαθετει 1200 ανδρας και πυροβολικο. Στο Σοκέ, απεναντι από τη Σαμο, 
υπαρχουν δυο ταγματα. Στη περιοχη της Σμυρνης...» 

Η απαριθμηση συνεχισθηκε. Τα μελη του Συμβουλιου κρατουσαν σημειωσεις, ενω συνεχιζα: 

—«Η τουρκικη κυβερνηση ζητησε από το Συμβουλιο Ασφαλειας να στειλη μια εξεταστικη επιτροπη 
στη περιοχη. Οσον αφορα το κυπριακο εδαφος δεν μου ανηκει να δωσω απαντηση. Το θεμα 
αναγεται στη δικαιοδοσια της κυπριακης κυβερνησεως. Αλλα για τα ελληνικα εδαφη δεν ζηταμε 
τιποτα καλυτερο. Η ιδεα μας φαινεται εξαιρετη, υπο τον όρο βεβαια ότι η ερευνα θα επεκταθη και 
σε ολες τις τουρκικες περιοχες οπου επεσημανα στρατιωτικες συγκεντρωσεις, 
συμπεριλαμβανομενων των τοποθεσιων από οπου εξαπελυθησαν οι αεροπορικες επιθεσεις 
εναντιον της Κυπρου και οι ναυτικες επιδειξεις στα παραλια της νησου. Ιδου λοιπον η απαντηση μας 
στο συνολο των τουρκικων κατηγοριων. Δεχομεθα την ερευνα. Την επιθυμουμε μαλιστα. Ας ριχθη 
φως και ας τερματισουν τα μελη της Επιτροπης το δρομολογιο τους στη Κωνσταντινουπολη για να 
διαπιστωσουν με τα ιδια τους τα ματια το δραμα που εκτυλισσεται εκεί». 

Στο σημειο αυτο εκλεισε η πρωινη συνεδριαση. Οπως θ' απεδεικνυαν οι παρεμβασεις των μελων 
του Συμβουλιου στη απογευματινη συνεδριαση, η τουρκικη προσφυγη για τις «απειλητικες 
συγκεντρωσεις» ελληνικων δυναμεων ειχε ταφη. Κανεις δεν εκανε λογο, ουτε καν για την αποστολη 
τοσο ισχυρης στρατιωτικης δυναμεως στη Κυπρο. Και η τουρκικη αντιπροσωπεια δεν επεμεινε στη 
προταση της για την αποστολη εξεταστικης επιτροπης εμπρος στον κινδυνο να επεκταθη η εντολη 
της μεχρι το τουρκικο εδαφος. Απεμενε να δουμε τη θεση που θα επαιρναν οι διαφοροι 
αντιπροσωποι στο θεμα των ομαδικων απελασεων, γιατι εκεινο μονο επεπλευσε υστερα από τη 
πρωινη συζητηση. 

 

Πρωτος ομιλητης το απογευμα ήταν ο αντιπροσωπος της Σοβιετικης Ενωσεως: «Ο αντιπροσωπος 
της Τουρκιας μας εδωσε μια σειρα εξηγησεων» ειπε ο κ. Μοροζωφ, «αλλα δεν απεκρουσε ουτε τον 
αριθμο των απελαυνομενων προσωπων, ουτε τα συγκεκριμενα περιστατικα που χαρακτηριζουν τις 
απελασεις αυτες, περιστατικα που απεδειξε ο αντιπροσωπος της Ελλαδος και που κατεδειξαν ότι 
προκειται περι μετρων απελασεως εναντιον αστικου πληθυσμου και δεν θεμελιουνται απανω σε 
καμια βαση... Το διεθνες δικαιο δεν αναγνωριζει τα μετρα αυτα... Και δεν πρεπει να λησμονουμε ότι 
η ελληνικη κυβερνηση δεν θετει ενωπιον του Συμβουλιου ζητημα προνομιακης μεταχειρισεως των 
Ελληνων υπηκοων, αλλα την αποκατασταση στοιχειωδων δικαιωματων κατοχυρωμενων τοσο από 
τον Χαρτη των Ηνωμενων Εθνων οσο και από τη Δηλωση των Ανθρωπινων Δικαιωματων...» 
«Ελπιζουμε» κατεληξε «ότι και τα αλλα μελη του Συμβουλιου θα υποστηριξουν τη γραμμη που 
ανταποκρινεται στις επιταγες του ανθρωπισμου και που θα συμβαλη στην υφεση της καταστασεως 
σ' αυτη τη περιοχη». 

Ακολουθησε ο κ. Arsene Usher. «Η ομαδικη απελαση ανδρων, γυναικων και παιδιων» ειπε ο 
αντιπροσωπος της Ακτης του Ελεφαντοστου «που εζησαν επι μακρο χρονο σ' ενα κρατος οπου ησαν 
εγκατεστημενοι και επροκοψαν, προκαλει στα θυματα και σε καθε τριτο παρατηρητη, ενα αισθημα 
ανθρωπίνης καταπτωσεως. Στο αισθημα αυτο προστιθεται απογνωση όταν το μετρο δεν προεκληθη 
από ευθυνη των θυματων, αλλα είναι το αποτελεσμα μιας διενεξεως μεταξυ δυο κυβερνησεων». 
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Ο αντιπροσωπος της Γαλλιας μιλησε με τη σειρα του για την ανθρωπιστικη πλευρα των 
περιστατικων που ειχα καταγγειλει. Παρα τη προσπαθεια του να μη θιξη τη Τουρκια, ο κ. Roger 
Seydoux κατεδικασε τους διωγμους των Ελληνων. 

— «Δεν μας είναι δυνατο» ειπε «ν' αποσιωπησουμε την εντυπωση που μας προκαλεσε η 
εξιστορηση των ταλαιπωριων που υπεστησαν στην Ιστανμπουλ πολυαριθμοι Ελληνες υπηκοοι και 
των κινδυνων στους οποιους το συνολο τους είναι εκτεθειμενο. Το ζητημα είναι αν οι νεες 
απελασεις που φαινεται ν' αντιμετωπιζονται, συμβιβαζονται με τις διαταξεις του Χαρτου των 
Ηνωμενων Εθνων που αφορουν τα ανθρωπινα δικαιωματα». 

Εκανε επειτα εκκληση στη Τουρκια ν' αναθεωρηση τις αποφασεις της και της εδωσε την 
ικανοποιηση να συσχετιση το θεμα με την αναγκη προστασιας των δικαιωματων και της τουρκικης 
μειονοτητος στη Κυπρο. 

Μιλησε κατοπιν ο αντιπροσωπος της Νορβηγιας. 

—«Η αντιπροσωπεια μου ακουσε με μεγαλη προσοχη και ανησυχια» ειπε ο κ. Nielsen «τις δηλωσεις 
του αντιπροσωπου της Ελλαδος σχετικα με τα μετρα εναντιον της ελληνικης μειονοτητος της 
Κωνσταντινουπολεως. Μετρα που προκαλεσαν μεγαλες ανθρωπινες τραγωδιες. Γνωριζουμε και τις 
αλλες πλευρες του προβληματος, τις πολιτικες και τις νομικες που υπεγραμμισε ο αντιπροσωπος της 
Τουρκιας. Εχουμε τη πεποιθηση ότι ολα τα μετρα που συνεπαγονται ανθρωπινη δυστυχια και 
αγωνια είναι αξιοκατακριτα. Ειτε προκειται για ομαδικες απελασεις, ειτε για στερησεις σε τροφιμα, 
ειτε για κατασχεσεις περιουσιων». 

Ο υπαινιγμος του για τα τροφιμα αφορουσε τους τουρκοκυπριους που βρισκοταν αποκλεισμενοι 
στα Κοκκινα της Κυπρου. Περισσοτερο επιφυλακτικος, ο αντιπροσωπος της Βρετανιας ειπε: 

—«Θα συνταχθω με τα αλλα μελη του Συμβουλιου που εξεφρασαν τη βαθεια λυπη τους για οσα 
υποφερουν οι κατοικοι της ανατολικης Μεσογειου εξ αιτιας διαφορών που χωριζουν τις 
κυβερνησεις τους. Ειναι αληθινα αποκαρδιωτικο ότι τοση ανθρωπινη δυστυχια υπαρχει σημερα στη 
περιοχη αυτη. Η κυβερνηση μου αποδοκιμαζει καθε μορφη υλικης, ψυχολογικης η οικονομικης 
πιεσεως...». 

Ο αντιπροσωπος του Μαροκου πηγε μακρυτερα: 

—«Η ανθρωπιστικη πλευρα του ζητηματος πρεπει ν' απασχοληση τις αρχες που λαμβανουν τα 
μετρα αυτα (των απελασεων) και να αποφευχθη ο ομαδικος και χωρις διακριση χαρακτηρας τους, 
που τελικα θα προκαλουσε σχολια επιβλαβη για τη καλη φημη της Τουρκιας». 

Ακολουθησε ο αντιπροσωπος της Τσεχοσλοβακιας. Ετονισε ότι οι διωγμοι της Κωνσταντινουπολεως, 
συμφωνα με οσα ειπε ο αντιπροσωπος της Τουρκιας, σκοπο τους εχουν ν' ασκησουν πιεση πανω 
στις εξελιξεις στη Κυπρο και συνεπως καθηκον των Ηνωμενων Εθνων είναι να εμποδισουν την 
ασκηση τετοιας πιεσεως. 

Ο Adlai Stevenson επεξεταθη στα συμβαντα της Κυπρου και ειπε ότι οι απελασεις των Ελληνων 
υπηκοων της Κωνσταντινουπολεως ήταν ο λυπηρος αντικτυπος της διαμαχης των δυο κοινοτητων 
της Κυπρου. Ωστοσο παρα τη φροντιδα του να μη δυσαρεστηση τη Τουρκια, προσεθεσε: 

—«Αν και ενηργησε συμφωνα με το γραμμα των διεθνων συμφωνιων, όπως φρονουμε ότι ενηργησε 
η Τουρκια στη περιπτωση αυτη, το ξεριζωμα και η απελαση αθωων και ακινδυνων πληθυσμων 
μακρια από τη προπατορικη τους εστια, είναι θεαμα που διεγειρει αισθηματα ανθρωπιστικα και τη 
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συμπαθεια τη πιο βαθεια ολων μας. Θα θελαμε συνεπως να παρακαλεσουμε και εμεις τη τουρκικη 
κυβερνηση να θεληση να εξεταση με μεγαλη προσοχη όχι μονο το αποτελεσμα των ενεργειων της 
πανω στη γειτονα χωρα, αλλα και τις ταλαιπωριες που υφιστανται ανθρωπινες υπαρξεις που δεν 
τρεφουν καμια εχθρικη διαθεση εναντι του κρατους οπου κατοικουν». 

Μιλησαν τελευταιοι οι αντιπροσωποι της Βολιβιας και της Βραζιλιας. Αξιοπροσεκτη σταθηκε η 
παρεμβαση του Βολιβιανου κ. Castrillo Justiniano. 

—«Η αντιπροσωπεια μου πιστευει» ειπε «ότι τα μετρα εναντιον των αθωων Ελληνων υπηκοων της 
Ιστανμπουλ — εστω και αν οφειλονται σε λογους ασφαλειας — αποτελούν σαφεστατη περιπτωση 
αντιποινων. Και μαλιστα αντιποινων αγριας και καταπιεστικης μορφης εναντιον ενος πληθυσμου 
εντελως ξενου προς τη διενεξη που υφισταται μεταξυ των δυο κυβερνησεων. Θεωρούμε ότι η 
απελαση Ελληνων υπηκοων δεν ευνοει σε τιποτε τη Τουρκια. Αρκει να ακουση κανεις την 
εξιστορηση για να αισθανθη βαθυτατη λυπη. Πιστευω ότι αν ζητησουμε από τον αντιπροσωπο της 
Τουρκιας να διαμηνυση στη κυβερνηση του τα αισθηματα που κατα ομοφωνο τροπο προτιθεμεθα 
να εκφρασουμε στο Συμβουλιο, καλωντας την να ανακαλεση χωρις απωλεια χρονου τα μετρα βιας 
που ελαβε εναντιον των Ελληνων της Ιστανμπουλ, η τουρκικη κυβερνηση θα μας ακουση. Γιατι 
γνωριζει ότι η γνωμη μας δεν εχει αλλο σκοπο παρα τη διασφαλιση τσυ σεβασμου των θεμελιωδων 
αρχων της ανθωπινης συνυπαρξεως». 

Ηταν σημαντικη η δηλωση εκεινη του αντιπροσωπου της Βολιβιας οχι μονο για το περιεχομενο της, 
αλλα και γιατι τεχνικως αποτελουσε προταση να καταληξη η συζητηση σ' ενα consensus αν οχι και 
σε αποφαση. Ο προεδρος του Συμβουλιου το αντεληφθη. Και μολις τελειωσε η συντομη παρεμβαση 
του Βραζιλιανου, προτεινε τη διακοπη της συνεδριασεως για να δοθη καιρος στα Μελη να 
«διαβουλευθουν». Ο αντιπροσωπος της Τουρκιας βλεποντας τον κινδυνο να διατυπωση το 
Συμβουλιο καποιο κειμενο που θα καλουσε τη κυβερνηση του ν' αναστειλη τις απελασεις και τα 
αλλα ανθελληνικα μετρα, ζητησε το λογο. Ειπε ότι η διαβουλευση που θα επακολουθηση θα αφορα 
αναμφιβολως στη καταληξη των εργασιων του Συμβουλιου και ότι οσα ειχε να πη θα ειχαν καποιο 
αποτελεσμα προς τη κατευθυνση αοτη. Θα ηθελε λοιπον να του επιτραπη να μιληση πριν από τη 
διακοπη. Ο προεδρος δεν το δεχθηκε και τοτε παρενεβη ο αντιπροσωπος των ΗΠΑ. 

—«Δεν εχω αντιρρηση ειπε στη διακοπη, αλλα αν προκειται να αφιερωθη αυτη στα συμπερασματα 
της συζητησεως επι της ελληνικης προσφυγης (για τη τουρκικη προσφυγη δεν γινοταν πια λογος) 
φανταζομαι ότι θα ήταν φυσικο ν' ακουσωμε τι εχει να μας πη ο αντιπροσωπος της Τουρκιας αν 
επιθυμη να μιληση τωρα». 

Ομως, ο προεδρος του Συμβουλιου δεν ενεδωσε και η συνεδριαση διεκοπη. 

 

Τη προταση του Βολιβιανου ανελαβε να διατυπωση σαν consensus ο αντιπροσωπος της Ακτης του 
Ελεφαντοστου. Ετοιμασε ο κ. Usher το κειμενο και αρχισε τις διαβουλευσεις του με τα αλλα μελη 
του Συμβουλιου. Σε καποια όμως στιγμη επεστρεψε στη θεση του αμιλητος και συνωφριωμενος: 
«Δεν βρισκω αρκετη υποστηριξη» μου ειπε όταν τον πλησιασα. Εσπευσα στον αντιπροσωπο της 
Βολιβιας. 

—«Μην επιμενετε» ψιθυρισε «αν ξερατε τι αντιδρασεις υπαρχουν θα με καταλαβαινατε. Δεν 
μπορω να σας βοηθησω αλλο». 

Ο Stevenson ειχε επανελθη στη θεση του και διαβαζε τα χαρτια του. Καθησα διπλα του: 
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—«Ειμαι υποχρεωμενος» του ειπα «ν' αναφερω στη κυβερνηση μου ότι παλι σεις εμποδιζετε το 
Συμβουλιο να εκφραση ελευθερα τις αποψεις του. Και τη φορα αυτη δεν εχετε καν τη δικαιολογια 
της αντιθεσεως σας στη πολιτικη του Μακαριου. Δεν υπαρχει Κυπριακο εδω. Προκειται για την 
υποσταση αθωων υπαρξεων, των Ελληνων της Κωνσταντινουπολεως». 

—«Δεν μας είναι δυστυχως δυνατο να διαχωρισουμε τα θεματα» απηντησε ο Stevenson «εμεις 
πιστευουμε ότι είναι αλληλενδετα και αυτα που συμβαινουν στη Κωνσταντινουπολη είναι 
αποτελεσμα των εξελιξεων στη Κυπρο. Δεν μπορουμε να δεχθουμε μονοπλευρη καταδικη της 
Τουρκιας. Εσεις παντως επιτυχατε σημερα μια συζητηση που σας ευνοει. Σχεδον ολοι εκαμαν 
εκκληση στη Τουρκια να αναστειλη τα μετρα της. Αυριο θα εχετε μια καλη καλυψη του θεματος από 
τον Τυπο. Πιστευω ότι πρεπει να εισθε ικανοποιημενος». 

Ειχε καποια σημασια αυτο που ειπε ο αμερικανος αντιπροσωπος για τη καλυψη από το Τυπο των 
συζητησεων του Συμβουλιου. Αλλα ποιον Τυπο ειχε στο νου του; Ισως όχι τον αμερικανικο. Την 
επαυριο δεν υπηρχε στις εφημεριδες της Νεας Υορκης ουτε μια λεξη, ουτε καν μνεια ότι ειχε 
συνεδριασει το Συμβουλιο Ασφαλειας. Ειχα τη περιεργεια να ζητησω από τα Γραφεια Τυπου Νεας 
Υορκης και Washington να με πληροφορησουν αν ειχε δημοσιευθη τιποτα σχετικο στις εφημεριδες 
των αλλων πολεων. Και η απαντηση ήταν επισης αρνητικη. 

Η ωρα όμως περνουσε και ο προεδρος μου διεμηνυσε ότι δεν μπορουσε να παρατεινη περισσοτερο 
τη διακοπη. Οταν τον επλησιασα μου συνεντησε να δεχθω να χειρισθη αυτος το αδιεξοδο που ειχε 
δημιουργηθη. Η σκεψη του ήταν απλη. Δεν θα εκηρυσσε περαιωμενη τη συζητηση ωστε να κλειση 
το θεμα. Απλως θα ανηγγελε στο τελος της συνεδριασεως, ότι δεν ειχε αλλους ομιλητας για τη 
συνεδριαση εκεινη και ότι το Συμβουλιο θα συνηρχετο παλι επι του ιδιου ζητηματος κατοπιν 
διαβουλευσεως του προεδρου με τα μελη του Συμβουλιου. Ετσι θα εμενε δαμοκλειος σπαθη η 
δυνατοτης να συνελθη αμεσως παλι το Συμβουλιο αν οι απελασεις συνεχιζοντο. Δεν θα χρειαζοταν 
καν νεα προσφυγη. 

Το ουσιαστικωτερο κερδος από την αγωνιωδη εκεινη ημερα ήταν η δηλωση στο Συμβουλιο του 
αντιπροσωπου της Τουρκιας ότι η κυβερνηση του δεν θα προεβαινε σε ομαδικες απελασεις. Και ότι 
ο Οικουμενικος Πατριαρχης και ο κληρος θα εξακολουθουσαν ν' απολαυουν της προστασιας του 
νομου. 

Στις 18 Σεπτεμβριου, η εφημερις ΤΟ ΒΗΜΑ κατω από τον τιτλο: «Αι απελασεις αναστελλονται» 
δημοσιευε την ακολουθη ειδηση: «Η τουρκικη κυβερνησις παρετεινεν επ' αοριστον τας αδείας 
παραμονης εις Τουρκιαν 1810 Ελληνων υπηκοων των οποιων η απελασις ειχεν ορισθη δια το 
δευτερον δεκαπενθημερον του τρεχοντος μηνος. Η αποφασις αυτη της τουρκικης κυβερνησεως 
ανεκοινωθη χθες το απογευμα εις τον Υπουργον των Εξωτερικων κ. Στ. Κωστοπουλον υπο του 
ενταυθα Πρεσβευτου της Τουρκιας κ. Ιλκίν». 

ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΗΗ  ΜΜΟΟΣΣΧΧΑΑ  

Στα 1964, τα γεγονοτα της Κυπρου και οι επιπτωσεις τους στις ελληνο - τουρκικες σχεσεις ειχαν 
σχεδον μονοπωλησει τη δραστηριοτητα του Συμβουλιου Ασφαλειας. Στις 16 Σεπτεμβριου, πεντε 
μερες μετα τη συζητηση της ελληνικης προσφυγης για τα μετρα εναντιον των Ελληνων της 
Κωνσταντινουπολεως, το Συμβουλιο συνεδριαζε παλι. Τουτη τη φορα για να συζητηση την εκθεση 
του Γενικου Γραμματεως για το Κυπριακο, που καλυπτε τη περιοδο από 8 Ιουνιου μεχρι 8 
Σεπτεμβριου και για ν' αποφασιση αν η παραμονη στη Κυπρο της διεθνους Δυναμεως θα 
παρετεινετο. 
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Απο μερες πριν, η Αντιπροσωπεια της Τουρκιας ειχε, με σειρα επιστολων της προς τον προεδρο του 
Συμβουλιου και τον Γενικο Γραμματεα, προετοιμασει το εδαφος για μια γενικωτερη επιθεση, με 
στοχο τη νομιμοτητα της κυπριακης κυβερνησεως και τις ευθυνες που ειχε επωμισθη η Ελλας 
υποστηριζοντας την. 

Στο λογο του, ο κ. Εραλπ αφου εχαρακτηρισε τη συνεδριαση εκεινη σαν «ζωτικης σημασιας οχι μονο 
για την ειρηνικη επιλυση του κυπριακου προβληματος αλλα και για το μελλον ολων των 
ειρηνευτικων επιχειρησεων του ΟΗΕ», επεδοθη σε ευρυτατη αναλυση και κριτικη του ρολου της 
διεθνους Δυναμεως που ειχε σταλει στη Κυπρο. Ζητησε επειτα τη διευρυνση της εντολης, ωστε να 
είναι η UNFICYP εξουσιοδοτημενη ν' αντιμετωπιση τις παρανομες ενεργειες της «ελληνοκυπριακης 
κυβερνησεως». Ειπε ότι η αμεμπτη σταση που προσπαθει να κρατηση η UNFICYP την μεταβαλει σε 
εμποδιο για καθε ειρηνικη λυση αφου επιτρεπει στους Κυπριους να ενισχυουν την αμυνα τους και 
στην Ελλαδα να εισβαλη στη Κυπρο με 10.000 ανδρες. Αξιωσε να επιβληθη ελεγχος στην εισαγωγη 
οπλων και να επιδιωχθη προοδευτικα η μειωση των υφισταμενων οπλισμων. Να εγκαταλειψουν οι 
Κυπριοι τις θεσεις που ειχαν καταλαβει τον Αυγουστο στη περιοχη Μανσουρας - Κοκκινα. Εδηλωσε 
ότι το τουρκικο αποσπασμα που σταθμευε στη Κυπρο βασει της συνθηκης Συμμαχιας και που από 
τον Δεκεμβριο του 1963 απεκλειε την οδο Λευκωσιας - Κυρηνειας, δεν θα επεστρεφε στους 
στρατωνες του οπως υπεχρεουτο από την ιδια εκεινη συνθηκη. Τελος αξιοποιησε στο επακρο τις 
ταλαιπωριες ωρισμενων τουρκοκυπριων που από τα γεγονοτα του Αυγουστου ήταν αποκλεισμενοι 
στα Κοκκινα, χωρις να διαθετουν αρκετα τροφιμα. Προσεθεσε ότι το ακατονομαστο μετρο του 
αποκλεισμου των στιγματιζει και την Ελλαδα που ήταν ευθεως και κυριως υπευθυνη για την εξελιξη 
των πραγματων στη Κυπρο. Η Ελλας που προμηθευε οπλα στην Κυπρο, ειπε ο αντιπροσωπος της 
Τουρκιας, μετεχει στις ευθυνες των Κυπριων για το εγκλημα γενοκτονιας εναντιον των χωρικων της 
περιοχης των Κοκκινα. 

Ηταν η πρωτη φορα που στο Συμβουλιο Ασφαλειας η Τουρκια εστρεφετο κατα τοσο αμεσο τροπο 
εναντιον της Ελλαδος για να την καταστηση συνυπευθυνο για καθε ενεργεια της κυπριακης 
κυβερνησεως και συνεπως στοχο των απειλων της. Ηταν και το πρωτο αρνητικο αποτελεσμα της 
«μεσολαβησεως» Acheson. Αφου εκεινη ειχε βασισθη στη τουρκικη θεση ότι η λυση του 
προβληματος επρεπε να πηγαση από συνεννοηση Αθηνων - Αγκυρας, φυσικο ήταν η Αγκυρα να 
στρεψη τις πιεσεις της κατα των Αθηνων. 

Επανερχομενος στο θεμα της αποστολης ελληνικων δυναμεων στη Κυπρο, που εχαρακτηρισε σαν 
στρατο κατοχης, ο κ. Εραλπ ζητησε να υποβαλη η διεθνης Δυναμη στο Συμβουλιο σχετικη εκθεση 
και επανελαβε τη προταση του — που δεν ειχε συγκρατησει το Συμβουλιο Ασφαλειας στη 
συνεδριαση του της 11ης Σεπτεμβριου — να σταλη στη Κυπρο ερευνητικη επιτροπη. 

 

Ο απολογισμος της συζητησεως που επηκολουθησε, σταθηκε αρνητικος για τη τουρκικη 
αντιπροσωπεια. Τα αιτηματα της δεν βρηκαν απηχηση. Δεν τα υπεστηριξε κανενα μελος του 
Συμβουλιου και η Αποφαση που ψηφισθηκε στις 25 Σεπτεμβριου δεν περιεχει ουτε ιχνος των οσων 
με τοση επιμονη, ειχε ζητησει η Τουρκια. 

Η αρνητικη αντιδραση του Συμβουλιου Ασφαλειας ωφειλετο σ' ενα λογο που ξεπερνουσε τις 
δυνατοτητες του αντιπροσωπου της Τουρκιας, που ειχε επιτηδια υποστηριξει την υποθεση του. Οσο 
η Τουρκια απειλουσε να εισβαλη στη Κυπρο με τον ευδιακριτο σκοπο να την διχοτομηση, τα 
Ηνωμενα Εθνη δεν ησαν διατεθειμενα να καταδικασουν την ενισχυση των κυπριακων αμυντικων 
δυναμεων. Η αναμνηση των βομβαρδισμων του Αυγουστου από τη τουρκικη αεροπορια ήταν ακομα 
νωπη. Φροντισε αλλωστε να την αναζωογονηση με τη παρεμβαση του ο Υπουργος των Εξωτερικων 
της Κυπρου, που ειχε προηγηθη του κ. Εραλπ. 
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Ο κ. Κυπριανου κατα τη διαρκεια μιας λαμπρης αγορευσεως, παρουσιασε δυο εντυπωσιακα 
στοιχεια. Το πρωτο αφορουσε νεες ειρηνευτικες προτασεις του Αρχιεπισκοπου Μακαριου. Το 
δευτερο ήταν μια σειρα από φωτογραφιες των θυματων του βομβαρδισμου και θραυσματων των 
οβιδων οπου ανεγραφετο η αμερικανικη τους προελευση. Βρεθηκε λοιπον ο αντιπροσωπος των 
ΗΠΑ στην αναγκη να παρη θεση. 

—«Λυπουμεθα βαθεια» ειπε ο Stevenson «για τις αεροπορικες επιθεσεις εναντιον της νησου. Αι 
Ηνωμεναι Πολιτειαι ουδεποτε απεδεχθησαν τη χρησιμοποιηση οπλων που επρομηθευσαν βασει 
συμφωνιων στρατιωτικης βοηθειας, για σκοπους που δεν προσδιοριζονται στις συμφωνιες αυτες. 
Τουτο αφορα ολα τα οπλα που εδοθησαν βασει παρομοιων συμφωνιων. Στη προκειμενη περιπτωση 
η συγκαταθεση των Ηνωμενων Πολιτειων για τη χρησιμοποιηση των οπλων αυτων ουτε εζητηθη, 
ουτε εδοθη». 

Μετα από την εντονη αυτη υπενθυμιση της τουρκικης επιθετικοτητος, πώς ήταν δυνατο να επιβαλη 
το Συμβουλιο περιορισμους στη προσπαθεια της κυπριακης κυβερνησεως να ενισχυση την αμυνα 
της; Και από την αποψη λοιπον αυτη συνεφερε στον αντιπροσωπο της Τουρκιας να στραφη 
εναντιον της Ελλαδος, με τη κατηγορια ότι εστειλε στην Κυπρο «στρατο κατοχης» με σκοπο να 
προχωρηση στην Ενωση, με αλλα λογια στη καταλυση του κυπριακου κρατους. 

—«Ο αντιπροσωπος της Ελλαδος» ειπε ο κ. Εραλπ «υπεστηριξε προ ολιγου την ανεξαρτησια, την 
εδαφικη ακεραιοτητα και τη κυριαρχια της Κυπρου. Και η δικη μου κυβερνηση κατηγορηθηκε ότι 
τρεφει σκοτεινα σχεδια εναντιον της ανεξαρτησιας της Κυπρου. Εχω εδω να σας διαβασω 
αποκαλυπτικες δηλωσεις του Ελληνος πρωθυπουργου και το Συμβουλιο θα κρινη ποιος τρεφει 
σκοτεινα σχεδια εναντιον της ανεξαρτησιας της Κυπρου». 

Και εδιαβασε ενα αποσπασμα από το λογο του πρωθυπουργου της Ελλαδος, της 5ης Σεπτεμβριου, 
στη Λεσχη αξιωματικων της Θεσσαλονικης: 

«Ερχομαι τωρα εις το μεγα εθνικο θεμα, την Κυπρο» ειχε πει ο Γεωργιος Παπανδρεου «Ολος ο 
κοσμος κατενοησε τωρα ότι η μονη λυσις είναι η Ενωσις, διοτι η Ενωσις είναι ταυτοχρονως επιταγη 
δικαιοσυνης και εγγυησις ειρηνης. Το μονο ζητημα που απομενει, είναι ο τροπος κατα τον οποιον 
θα πραγματοποιηθη η Ενωσις». 

Απο τη στιγμη που ο Dean Acheson ειχε βασισει τη μεσολαβηση του σε ενωτικη λυση, ειχαμε συχνα 
τετοιες δηλωσεις από τας Αθηνας. Αδιαφορο αν η Ενωση, οπως την αντιμετωπιζε ο Acheson, 
συνεπηγετο ανταλλαγματα υπερ της Τουρκιας που οι Κυπριοι δεν εδεχοντο και η ελληνικη 
κυβερνηση δεν ήταν διατεθειμενη να καταβαλη. Στας Αθηνας, το συνθημα τωρα ήταν «η Ενωσις 
ερχεται...». Ηξερε λοιπον ο Τουρκος συναδελφος ότι θα με εβαζε σε δυσκολη θεση αναφεροντας τα 
λογια του πρωθυπουργου στην αιθουσα του Συμβουλιου Ασφαλειας, οπου επι μηνες η προσπαθεια 
μας δεν ήταν άλλη παρα να αποδειξουμε ότι η Τουρκια επεβουλευετο την ανεξαρτησια και την 
ακεραιοτητα ενος κρατους - μελους του Οργανισμου. 

Ζητησα το λογο: «Ημουν βεβαιος» ειπα «ότι σε καποια φαση της συζητησεως, ο αντιπροσωπος της 
Τουρκιας θα ανεσυρε από το φακελο του καποια δηλωση του Προεδρου της ελληνικης 
κυβερνησεως. Εχω στη διαθεση του δεκαδες παρομοιων δηλωσεων, να του τις δωσω για να εχουμε 
την ευχαριστηση να τον ακουσωμε να τις διαβαζη. Η διαφορα εγκειται ότι όταν η ελληνικη 
κυβερνηση ομιλή περι Ενωσεως της Κυπρου με την Ελλαδα, εννοει ότι όταν η Κύπρος αποκτηση την 
πληρη ανεξαρτησια της, όταν επι τελους αποδεσμευθη από τις συνθηκες συμμαχιας και τουρκικης 
φιλιας που απειλουν την ανεξαρτησια και ακεραιοτητα της, τοτε ο λαος της Κυπρου θα μπορεση να 
εκφρασθη για το μελλον του. Και αν τοτε, εκφραζοντας τη βουληση του, όπως εχει δικαιωμα — το 
δικαιωμα που εχουν ολοι οι λαοι — διοτι ο κυπριακος λαος δεν εχει ουτε λιγοτερα ουτε 
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περισσοτερα δικαιωματα από τον τουρκικο, τοτε λοιπον, αν οι Κυπριοι αποφασισουν ελευθερα ότι 
επιθυμουν να ενωθουν με την Ελλαδα, η Ελλας θα είναι πλεον ή ικανοποιημενη. Αν η Κύπρος 
αποφασιση, ελευθερα εκφραζομενη, να παραμεινη ανεξαρτητη, η Ελλας και παλι θα είναι 
ικανοποιημενη. Ωστε η Ενωση θα προελθη από αυτο που ονομαζουμε — δεν γνωριζω την 
αντιστοιχη τουρκικη λεξη — δημοψηφισμα. Και θα είναι το αποτελεσμα της ελευθερας εκφρασεως 
της θελησεως του κυπριακου λαου». 

Οσο για τη κατηγορια, ότι εστειλαμε στη Κυπρο στρατο «κατοχης», παρετηρησα: «Υστερα από τα 
φρικωδη γεγονοτα του Αυγουστου, η Τουρκια απωλεσε το ηθικο δικαιωμα να ομιλη περι εισβολης 
της Κυπρου από τριτους. Αν παντως ηλπισε ότι οι φιλοι της Κυπρου θα την διευκολυναν ωστε η 
αποβαση της στη Κυπρο ν' αποβη ενας απλος περιπατος κατα τον οποίο — όπως μας διεμηνυσε η 
αμερικανικη κυβερνηση — θα κατεσπαραζοντο περι τους 30.000 Ελληνες, αν αυτο ηλπισε τοτε θα 
εχαρακτηριζα την απλοϊκοτητα της αληθινα εκπληκτικη». 

 

Η αποφαση που ψηφισθηκε στις 25 Σεπτεμβριου από το Συμβουλιο Ασφαλειας αρκεσθηκε να 
υπενθυμιση και επιβεβαιωση τις προηγουμενες αποφασεις του και το consensus της 11ης 
Αυγουστου, που ανεγνωριζαν τη νομιμοτητα και αντιπροσωπευτικη ιδιοτητα της κυπριακης 
κυβερνησεως και κατεδικαζαν καθε προθεση στρατιωτικης επεμβασεως της Τουρκιας. Παρετεινε 
επι ενα ακομα τριμηνο την εντολη της διεθνους Δυναμεως και ενεκρινε τον διορισμο από τον Γενικο 
Γραμματεα του κ. Galo Plaza ως Μεσολαβητου, εκφραζοντας τη λυπη του για το αιφνιδιο θανατο, 
στις 9 Σεπτεμβριου, του Sakari Tuomioja. 

 

Ενω ο νεος Μεσολαβητης ανελαμβανε τα καθηκοντα του, ο Dean Acheson εγκατελειπε τη 
προσπαθεια του και η πρωτευουσα της Σοβιετικης Ενωσεως εδεχετο δυο επισκεπτας. 

Πρωτος επεσκεφθη τη Μοσχα ο Υπουργος Εξωτερικων της Κυπρου. Απεσπασε εκεί τη δηλωση των 
Σοβιετικων ότι θα παρειχαν στη Κυπρο πρακτικα μεσα βοηθειας προωρισμενα να προστατευσουν 
την ανεξαρτησια και την εδαφικη της ακεραιοτητα. Αν υπηρξαν από τη κυπριακη πλευρα ελπιδες ότι 
η σοβιετικη ηγεσια θα εξεφραζετο πανω σε επιθυμητη από τους Κυπριους λυση του προβληματος, 
τουτο δεν προεκυψε από την επισκεψη εκεινη. 

Ωστοσο, η τουρκικη κυβερνηση εθορυβηθη από την επισκεψη του κ. Κυπριανου. Ειχε αλλωστε καθε 
λογο να είναι δυσαρεστημενη με τις προσφατες εξελιξεις του Κυπριακου. Βεβαιως, διεθετε παντοτε 
την υποστηριξη των Δυτικων, τις διαβεβαιωσεις τους, ιδιως των Αμερικανων, ότι δεν θα εδιδετο 
λυση χωρις τη τουρκικη συγκαταθεση. Αλλα το ναυαγιο της πρωτοβουλιας Acheson την αφηνε 
περισσοτερο από καθε αλλον ζημιωμενη. Οταν απετυχαν οι διαπραγματευσεις εκεινες, που ειχαν 
σαν βαση τους την Ενωση, εναντι ουσιαστικων βεβαιως ανταλλαγματων προς τη Τουρκια, στη κοινη 
γνωμη επεκρατησε πανω από καθε αλλο η εντυπωση ότι οι Αμερικανοι και οι Αγγλοι ευνοουσαν 
τωρα την Ενωση σαν πιο συφερουσα στο δυτικο κοσμο και ότι η Τουρκια το ειχε παραδεχθη. Πολυς 
λογος ειχε γινει για την Ενωση και ελαχιστη για τα ανταλλαγματα, που ειχαν μεινει στο ημιφως των 
συνομιλιων της Γενευης. Εκρινε λοιπον η Τουρκια ότι ήταν γι' αυτην φρονιμωτερο ν' αναδιπλωθη 
στη προγενεστερη θεση της, να προσκολληθη δηλαδη στις Συνθηκες του 1960, που απεκλειαν την 
Ενωση και ανεγνωριζαν την υπαρξη στη Κυπρο δυο «εθνικων κοινοτητων». 

Απο τη στιγμη που η Τουρκια απεφασισε να επανελθη στην ανθενωτικη της τοποθετηση, ο δρομος 
προς τη Μοσχα, στα ιχνη του Κυπριου συναδελφου του, εστεκε ανοικτος για τον Υπουργο 
Εξωτερικων κ. Ερκιν. Ηταν πασιγνωστο ότι η σοβιετικη κυβερνηση ευνοουσε μια μονο λυση. Να 
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διατηρηση η Κύπρος την ανεξαρτησια της και να λειψουν από το νησι ολα τα ξενα στρατευματα και 
οι ξενες βασεις. Ηταν λοιπον συνεπης η Μοσχα προς τη γραμμη της, όταν αντετασσετο σε καθε 
αποπειρα της Τουρκιας να εισβαλη στρατιωτικως στη Κυπρο και υπεσχετο τη βοηθεια της στη 
κυπριακη κυβερνηση. Για τους ιδιους λογους ήταν συνεπης προς τα ευρυτερα στρατηγικα της 
σχεδια, εκδηλωνοντας — όπως υπελογιζε η Τουρκια — την αντιθεση της προς την Ενωση. Και 
μαλιστα Ενωση με ολα εκεινα τα ανταλλαγματα που ειχαν ακουσθη: παραχωρηση στρατιωτικης 
βασεως στη Τουρκια ή στο ΝΑΤΟ και αλλα παρομοια. 

Μεχρις ενα σημειο λοιπον, η τουρκικη κυβερνηση μπορουσε να προεξοφλη την επιτυχια της 
αποστολης του κ. Ερκιν που θα επεδιωκε «ν' αφαιρεση από τα χερια του Αρχιεπισκοπου το 
σοβιετικο χαρτι». 

Στις 30 Οκτωβριου του 1964, ο Τουρκος Υπουργος Εξωτερικων εφευγε για τη Μοσχα, δηλωνοντας 
ότι θα ειχε την ευκαιρια να συζητηση με ειλικρινεια τα κοινα προβληματα με τους σοβιετικους 
ηγετας και να γνωριση τα μεγαλα επιτευγματα του ρωσικου λαου κατα τα τελευταια σαραντα 
χρονια. 

Στις 6 Νοεμβριου εδημοσιευετο το κοινο ανακοινωθεν, που ανεφερε σχετικα με τη Κυπρο ότι: «Τα 
δυο μερη εξεφρασαν την υποστηριξη τους για μια ειρηνικη λυση, που θα επετρεπε την ειρηνικη 
συμβιωση των δυο εθνικων κοινοτητων, με βαση την αναγνωριση της υπαρξεως δυο εθνικων 
κοινοτητων στη Νησο, τη προσηλωση στα νομιμα δικαιωματα των δυο εθνικων κοινοτητων και την 
ανεξαρτησια και εδαφικη ακεραιοτητα της Κυπρου». 

ΑΑββεεββααιιοοττηηττεεςς  

Η αποτυχια των συνομιλιων που ειχε στη Γενευη ο Dean Acheson με αντιπροσωπους της Ελλαδος 
και της Τουρκιας, μετετοπισε το κεντρο του βαρους και παλι στον Μεσολαβητη των Ηνωμενων 
Εθνων. 

Ο κ. Galo Lasso Plaza, ο νεος Μεσολαβητης, ειχε συνοδευσει στη Κυπρο τη διεθνη Δυναμη σαν 
ειδικος εκπροσωπος του Γενικου Γραμματεως και ειχε ηδη πειρα των συνθηκων που επικρατουσαν 
εκεί. Οταν ανελαβε τα νεα του καθηκοντα, ηλθε χωρις καθυστερηση σε επαφη με τη κυπριακη 
ηγεσια και τους πρωθυπουργους και Υπουργους Εξωτερικων της Τουρκιας και της Ελλαδος. Εστρεψε 
τη προσπαθεια του στην ανευρεση κοινων σημειων πανω στα οποια θα μπορουσε να θεμελιωση 
προτασεις για τη διαμορφωση του μελλοντικου καθεστωτος της Κυπρου. Αν απετυγχανε, ήταν 
αποφασισμενος να διατυπωση τα δικα του συμπερασματα, με βαση τους ορους της εντολης του, 
οπως επηγαζαν από την Αποφαση του Συμβουλιου Ασφαλειας της 4ης Μαρτιου 1964. 

Απο τον πρωτο κι ολας γυρο των επαφων του ο κ. Plaza βρεθηκε εμπρος σε τρεις διαφορετικες 
τοποθετησεις. Οι Κυπριοι εταχθησαν υπερ της αδεσμευτου ανεξαρτησιας. Με αλλα λογια, υπερ 
ενος καθεστωτος που δεν θα εδεσμευετο από τις Συνθηκες του 1960 και που θα τους εδινε την 
ευχερεια ν' ασκησουν στο μελλον το δικαιωμα αυτοδιαθεσεως τους. Οι Τουρκοι, για ακριβως τους 
αντιθετους λογους, εκηρυχθησαν υπερ της δεσμευμενης ανεξαρτησιας, τυπου Αυστριας. Επεδιωξαν 
δηλαδη ν' αποκλεισουν κατα πρωτο λογο την Ενωση. Η ελληνικη κυβερνηση ζητησε την αμεση 
Ενωση της Κυπρου με την Ελλαδα. 

Την τριτη αυτη λυση δεν ειχε ο Μεσολαβητης τη δυνατοτητα να προωθηση, αφου δεν ειχε καμια 
πιθανοτητα να γινη δεκτη από τη Τουρκια. Απο την αποψη του περιεχομενου της εντολης του, οι 
προτασεις των Κυπριων ήταν εκεινες που συνε-βιβαζοντο περισσοτερο με το γραμμα και το πνευμα 
της Αποφασεως του Συμβουλιου Ασφαλειας. Αλλα ο Plaza εβλεπε ότι η αδεσμευτη ανεξαρτησια που 
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θα ανοιγε μεταγενεστερα το δρομο προς την Ενωση, δεν ειχε κι αυτη πιθανοτητες να επιπλευση 
χωρις καποιο ουσιαστικο ανταλλαγμα προς τη Τουρκια. Και στο σημειο αυτο ειχε ευρει τους 
Κυπριους απολυτα αρνητικους. 

Ανεκυπτε λοιπον ο κινδυνος μη τυχον καταληξει ο Μεσολαβητης στο συμπερασμα ότι επεβαλλετο 
καποιος συγκερασμος των κυπριακων με τις τουρκικες προτασεις, που ισως να απηλασσε τους 
Κυπριους από τις συμβατικες τους δεσμευσεις, αλλα και θα τους εδεσμευε μονιμως στο θεμα της 
αυτοδιαθεσεως - ενωσεως. 

 

Οταν, στα τελη Οκτωβριου, ηλθε ο κ. Plaza στη Νεα Υορκη για να ενημερωση τον Γενικο Γραμματεα, 
ζητησα να τον συναντησω. 

Ο Galo Plaza διπλωματης και πολιτικος, αλλοτε Προεδρος της Δημοκρατιας του Ισημερινου, είναι 
ανθρωπος με μεγαλη προσωπικη ακτινοβολια και φιλελευθερες αρχες. Στο λιγο διαστημα που εζησε 
στη Κυπρο ενοιωσε το δραμα της. Ηθελε ειλικρινα να βοηθηση, ο ρολος του όμως σαν μεσολαβητου 
του παρειχε περιορισμενες δυνατοτητες. 

Στη πρωτη εκεινη συνομιλια μας δεν τον βρηκα διολου αντιθετο ή ασυμπαθη προς την ιδεα της 
Ενωσεως. Μου ειπε όμως ότι στας Αθηνας του ειχαν μιλησει για λυση αυτοματου εφαρμογης, που 
θα συνεπηγετο την Ενωση χωρις αλλη διαδικασια, ενω εκεινος σαν παραγων των Ηνωμενων Εθνων 
δεν μπορουσε να την αντιμετωπιση παρα σαν προϊον δημοψηφισματος. Αλλωστε και οι Κυπριοι, 
ειπε, αντιμετωπιζαν την Ενωση σαν επακολουθο μιας περιοδου αδεσμευτης ανεξαρτησιας που θα 
επρεπε να προηγηθη. Αλλα κατα τον κ. Plaza, και η κυπριακη προταση παρουσιαζε δυσκολιες, γιατι 
ο Αρχιεπισκοπος δεν ήταν διατεθειμενος να παρασχη κανενα ανταλλαγμα στην Αγκυρα, ενω η 
Τουρκια επιμενη τωρα στη λυση της δεσμευμενης ανεξαρτησιας. Θα επανηρχετο όμως στο βασικο 
αυτο θεμα των ανταλλαγματων όταν θα επεστρεφε στη Κυπρο. 

Οταν, μετα την επιστροφη του στη Λευκωσια, βεβαιωθηκε ο Μεσολαβητης ότι οι Κυπριοι δεν 
εδεχοντο να συζητησουν καν για ανταλλαγματα, στα Ηνωμενα Εθνη διεδοθη ότι ο Plaza πιθανως θα 
προσανατολιζετο προς ενα καθεστως ανεξαρτησιας που δεν θα μπορουσε να μεταβληθη χωρις τη 
συγκαταθεση των Ηνωμενων Εθνων. Η λυση αυτη δεν θα ικανοποιουσε απολυτα τη Τουρκια, που 
ηθελε ατσαλενιες εγγυησεις κατα της Ενωσεως και όχι εκεινη του ΟΗΕ. Ικανοποιουσε όμως τους 
Κυπριους; Ωρισμενοι, κρινοντας και από τη τοποθετηση της κυπριακης αντιπροσωπειας σε μια 
προσφατη Διασκεψη των Αδεσμευτων στο Κάιρο, πιστευαν ότι οι Κυπριοι δεν θα ήταν αντιθετοι. 
Αλλα, ελεγαν, και αν δεν τους ικανοποιουσε, δεν ήταν φυσικο η λυση που θα επροτεινε σαν βαση 
διαπραγματευσεως ο Μεσολαβητης να μην ικανοποιηση κανενα; 

Σε ολες μου τις επαφες φροντιζα να καταπολεμω το ενδεχομενο αυτο. Το επιχειρημα μου ήταν ότι 
αν ο Μεσολαβητης κατεληγε να συστηση καθεστως δεσμευμενης ανεξαρτησιας, θα παρεβαινε την 
εντολη του. Η αποφαση του Συμβουλιου Ασφαλειας της 4ης Μαρτιου 1964 ωριζε ότι η λυση επρεπε 
να είναι συμφωνη με τις αρχες του Χαρτου του ΟΗΕ και ο Χαρτης ανεγνωριζε το δικαιωμα της 
αυτοδιαθεσεως. Δεν μπορουσε λοιπον να αφαιρεση το δικαιωμα αυτο από τους Κυπριους ο 
Μεσολαβητης. Αλλωστε ο ιδιος ο Plaza το συνειδητοποιησε αυτο, όπως απεδειχθη από την Εκθεση 
του. 
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Εμπρος σ' ολες αυτες τις αβεβαιοτητες, ο Υπουργος των Εξωτερικων, που ειχε ελθει στη Νεα Υορκη 
για τις εργασιες της Γενικης Συνελευσεως, απεφασισε να διευκρινιση στο Μεσολαβητη εγγραφως τη 
θεση της ελληνικης κυβερνησεως. Στην επιστολη που ο Σταυρος Κωστοπουλος απηυθυνε προς τον 
Galo Plaza, ανελυοντο οι ιστορικοι, εθνολογικοι και αλλοι λογοι που καθιστουσαν φυσικο ν' 
αναφερεται από καθε Ελληνα η Ενωση καθε φορα που ανεκυπτε ζητημα ρυθμισεως του πολιτικου 
μελλοντος της Μεγαλονησου. Εδηλουτο όμως ότι, κατα την αποψη της ελληνικης κυβερνησεως, για 
να είναι η ενωτικη λυση αδιαβλητη, επρεπε να εφαρμοσθη ο κανων της Δημοκρατιας, δηλαδη να 
καθορισθη το μελλον της Κυπρου από τη πλειοψηφια των Κυπριων με ελευθερο δημοψηφισμα. Η 
Ελλας θα εσεβετο το αποτελεσμα αυτου του δημοψηφισματος. 

Ηγειρε και ενα αλλο σημαντικο θεμα η επιστολη εκεινη, αναφεροντας ότι ειχε ελθει η στιγμη να 
διευκρινισθη ότι ο ορος «συμπεφωνημενη λυση» που πηριειχε η Αποφαση του Συμβουλιου 
Ασφαλειας της 4ης Μαρτιου, δεν μπορουσε να ερμηνευθη ότι εδινε σε οποιονδηποτε το δικαιωμα 
VETO και την ευχερεια να επιμενη πανω σε αιτηματα που αντεστρατευοντο στις αρχες του 
καταστατικου Χαρτου. Θα ήταν μια τετοια ερμηνεια αντιθετη προς το πνευμα της αποφασεως, 
σκοπος της οποιας ήταν να καλεση τα Μερη να βοηθησουν εποικοδομητικα και με καλη πιστη τον 
Μεσολαβητη στην αναζητηση δικαιας και οριστικης λυσεως. 

Η επιστολη του Υπουργου των Εξωτερικων επειδη μαρτυρουσε ότι κοινη ήταν η γραμμη Αθηνων - 
Λευκωσιας πανω στη διαδικασια που θα διεμορφωνε το πολιτικο μελλον της Κυπρου, διευκολυνε το 
Μεσολαβητη στη διατυπωση των συμπερασματων του. Συγχρονως διεψευδε εμμεσως τις φημες 
που πολυ απασχολουσαν τοτε τον κ. Plaza και τον Γενικο Γραμματεα, ότι σκοτεινες δυναμεις 
καθοδηγουμενες από τας Αθηνας, επεδιωκαν την ανατροπη της κυπριακης κυβερνησεως. Τελος 
ανετρεπε το επιχειρημα της Τουρκιας ότι στο Κυπριακο η πολιτικη της Ελλαδος ήταν επεκτατικη και 
ιμπεριαλιστικη. 

Πριν κλειση το 1964, το Κυπριακο ηλθε και παλι ενωπιον του Συμβουλιου Ασφαλειας. Τα 
ειρηνευτικα μετρα που ειχε εξαγγειλει τον περασμενο Σεπτεμβριο ο Αρχιεπισκοπος, οσο και αν 
αντεδρασαν οι τουρκοκυπριοι αρνητικα, ειχαν συντελεσει στην εκτονωση της καταστασεως. Και 
στην εκθεση του ο Γενικος Γραμματευς μπορουσε να σημειωση ότι η κατασταση στη Κυπρο ειχε 
βελτιωθη και ειχε σημειωσει σημαντικη προοδο. Επεσημαινε όμως η εκθεση του U Thant, ότι δεν 
μπορουσε να γινη λογος για αποκατασταση της ομαλοτητος, όταν ωρισμενες περιοχες ηλεγχοντο 
από τις τουρκοκυπριακες δυναμεις, χωρις να επιτρεπεται η εισοδος στους ελληνοκυπριους και 
μαλιστα στις διοικητικες αρχες της κυβερνησεως. 

Αναφερομενος στις παραγραφους αυτες της εκθεσεως, ο Υπουργος των Εξωτερικων της Κυπρου, 
ανοιγοντας τη συζητηση, προσεκομισε συγκεκριμενα στοιχεια για τις πιεσεις που υφισταντο πολλοι 
τουρκοκυπριοι από τους ολιγους ενοπλους που ειχαν ελθει από τη Τουρκια. Με τη σειρα μου 
εζητησα να ερευνηθουν οι καταγγελιες της κυπριακης κυβερνησεως από τα Ηνωμενα Εθνη. 

—«Ειναι αδιανοητο» ειπα «μια κριση τετοιας ολκης, που εξαπελυσε η Τουρκια με το συνθημα ότι η 
μειονοτης της σφαγιαζεται, να διαιωνιζεται από μια ομαδα φανατικων που τρομοκρατει τους 
ομοεθνεις της. Τα Ηνωμενα Εθνη εχουν τα μεσα αλλα και το καθηκον να εξακριβωσουν τα γεγονοτα 
αυτα». 

Ο αντιπροσωπος της Τουρκιας απαντων στον αντιπροσωπο της Κυπρου που ειχε κατηγορησει τη 
Τουρκια ότι ακολουθει πολιτικη νεο - κολονιαλιστικη και επεκτατικη, εδηλωσε ότι η κυβερνηση του 
δεν τρεφει καμια επεκτατικη φιλοδοξια και δεν εχει σχεδια εδαφικης φυσεως σχετικα με τη Κυπρο. 
Δεν αντεστη όμως στον πειρασμο ν' αναφερη παλι δηλωσεις πολιτικων παραγοντων των Αθηνων 
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υπερ της Ενωσεως για ν' αντιστρεψη τη κατηγορια και να εμφανιση την Ελλαδα σαν οραματιζομενη 
εδαφικες κατακτησεις. 

Βρεθηκα παλι στην αναγκη ν' απαντησω. 

—«Στο λεξικο του αντιπροσωπου της Τουρκιας» ειπα «Ενωση σημαινει προσαρτηση. Στο δικο μας 
λεξικο σημαινει το αποτελεσμα ενος δημοψηφισματος. Ο Υπουργος των Εξωτερικων της Τουρκιας, 
το περασμενο καλοκαιρι, ειχε δηλωσει σε μια των αθηναϊκων εφημεριδων ότι η ριζικη λυση του 
Κυπριακου, που θ' αποκαθιστουσε σε στερεα και ακλονητη βαση την ελληνοτουρκικη φιλια, θα 
συνιστατο στη παραχωρηση ενος τμηματος της Κυπρου στην Ελλαδα, ενω το υπολοιπο τμημα, το 
πιο κοντινο στις τουρκικες ακτες, θα παρεχωρειτο στη Τουρκια. Αυτον τον γαμηλιο αρραβωνα μας 
προσεφερε ο Υπουργος των Εξωτερικων της Τουρκιας. Και αυτη τη προταση διχοτομησεως 
αποκαλουμε εμεις επεκτατικη πολιτικη γιατι σιγουρα ο κ. Εραλπ δεν θα πιστευη ότι η διχοτομηση 
μπορει ποτε να είναι το αποτελεσμα ενος δημοψηφισματος». 

Η αποφαση που ψηφισθηκε από το Συμβουλιο Ασφαλειας στις 18 Δεκεμβριου 1964, επεβεβαιωνε 
τις προηγουμενες αποφασεις του και καλουσε ολα τα μελη να τις σεβασθουν. Ελαμβανε με 
ικανοποιηση σημειωση ότι οπως ανεφερε η εκθεση του Γενικου Γραμματεως, η κατασταση στη 
Κυπρο ειχε βελτιωθη και σημειωσει σημαντικη προοδο. Τελος παρετεινε την εντολη της διεθνους 
Δυναμεως για ενα ακομα τριμηνο. 

 

Τελος χρονου, ωρα απολογισμου. Ενδεκα μηνες καθημερινου σχεδον αγωνος. Η Δημοκρατια της 
Κυπρου που ειχε γινει δεκτη σαν ισοτιμο μελος του ΟΗΕ στα 1960, ειχε φθασει τον Φεβρουαριο του 
1964 σε πληρη σχεδον αποσυνθεση. Ο Γενικος Γραμματευς πρωτα και επειτα το Συμβουλιο 
Ασφαλειας ανελαβαν να της δωσουν νεα ζωη. Η πρωτη αποφαση του Συμβουλιου εκηρυσσε 
διεθνως παρανομη καθε στρατιωτικη επεμβαση εναντιον της Κυπρου. Ειρηνευτικη Δυναμη του ΟΗΕ 
με επι κεφαλης αμεροληπτο Ινδο στρατηγο, συμβολιζε το ενδιαφερον των Ηνωμενων Εθνων επι 
τοπου. Η κυπριακη κυβερνηση ανεγνωριζετο σαν η νομιμη εκπροσωπευτικη αρχη του κυπριακου 
κρατους. Η κυπριακη ηγεσια ειχε ενισχυσει υπολογισιμα τις αμυντικες της ικανοτητες με τη βοηθεια 
της Ελλαδος. Ο Μεσολαβητης των Ηνωμενων Εθνων εργαζοταν συμφωνα με την αποφαση της 4ης 
Μαρτιου 1964 του Συμβουλιου Ασφαλειας για την εξευρεση λυσεως που θα υποκαθιστα τις 
Συνθηκες του 1960 με νεο καθεστως, εναρμονισμενο με τις αρχες του καταστατικου Χαρτου του 
ΟΗΕ. 

Για εμας που ειχαμε την ευθυνη των χειρισμων στα Ηνωμενα Εθνη, ο απολογισμος του 1964 ήταν 
ικανοποιητικος. Οσο σχετικη και αν ήταν η αξια των εξελιξεων εκεινων, εδιναν παντως στις 
κυβερνησεις της Λευκωσιας και των Αθηνων αριστο υποβαθρο για τις διαπραγματευσεις που θ' 
απεφασιζαν να κανουν στα πλαισια των Ηνωμενων Εθνων ή ακομα και εξω απ' αυτα. Απεμενε να 
διαπιστωθη σε ποια συμπερεσματα θα κατεληγε ο Μεσολαβητης και ποσο θα εβαρυναν στη 
διαμορφωση του μελλοντικου καθεστωτος της Κυπρου. 

ΗΗ  ΕΕΤΤΥΥΜΜΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΕΕΣΣΟΟΛΛΑΑΒΒΗΗΤΤΟΟΥΥ  

Ο Γενικος Γραμματευς των Ηνωμενων Εθνων εδημοσιευσε την Εκθεση του κ. Galo Plaza στις 26 
Μαρτιου 1965. 

Οσο κι αν ειχαμε ενδειξεις και πληροφοριες για το περιεχομενο της, είναι ευνοητο με ποση 
αδημονια περιμεναμε στην Αντιπροσωπεια μας να μας σταλη το πρωτο αντιτυπο από τη 
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Γραμματεια. Να διατρεξουμε τις 66 σελιδες της, να μεταδωσουμε τηλεγραφικως τα κυρια σημεια 
της στο Υπουργειο, να μελετησουμε επειτα τις λεπτομερειες, να ζυγισουμε όχι μονο οσα ανεφερε 
αλλα και τα ... παραλειπομενα. Ν' ακουσωμε τα σχολια των φιλων αλλα και των αντιπαλων, ωστε να 
εχη η ελληνικη κυβερνηση το συντομωτερο στη διαθεση της ολα τα στοιχεια που θα μπορουσαν να 
τη βοηθησουν στα επισημα σχολια της. 

Πολλα ελεχθησαν και εγραφησαν για το περιεχομενο της εκθεσεως του Μεσολαβητου. Αλλοι την 
υμνησαν και αλλοι την επεκριναν. Ηταν τουτο φυσικο, αφου πραγματευοταν ενα από τα πιο 
εκρηκτικα προβληματα, που χρονια απασχολουσε τη διεθνη διπλωματια. Λιγοι εσκυψαν πανω στο 
κειμενο της με τη προθεση να συνθεσουν από τις κατευθυντηριες γραμμες της μια αντικειμενικη 
εικονα του μελλοντος της Κυπρου, οπως το οραματισθηκε ο Galo Plaza και οι συνεργαται του, με τη 
βοηθεια του U Thant. Οι περισσοτεροι αναζητησαν στις σελιδες της τα σημεια που τους συνεφεραν 
και εκεινα που αντιστρατευονταν τη δικη τους τοποθετηση, τις δικες τους επιδιωξεις. Σκεφθηκαν 
ποσο απεραντα δυσκολο ήταν το εργο του Μεσολαβητου, που από τη φυση της εντολης του δεν 
ήταν δυνατο να ριξη το βαρος αποκλειστικα υπερ της μιας πλευρας ή ακομα να εκφραση 
απεριοριστα τις προσωπικες του προτιμησεις; 

Χαρακτηριστικο της αντικειμενικοτητος του κ. Plaza είναι ότι καμια από τις ενδιαφερομενες πλευρες 
δεν αμφισβητησε την αναλυση των αποψεων της οπως την εξεθεσε ο Μεσολαβητης, ουτε τα νομικα 
και πολιτικα κριτηρια πανω στα οποια βασισε τα συμπερασματα του. 

Αλλ' ας δουμε ποια μεθοδο ακολουθησε ο Μεσολαβητης για να φερη σε περας το εργο του και ποια 
σειρα σκεψεων τον ωδηγησε στις προτασεις του. 

Το πρωτο μερος της εκθεσεως του κατεδαφιζει, εκκαθαριζει το εδαφος πανω στο οποιο θα στηθη το 
νεο οικοδομημα. «Δεν είναι εκπληκτικο» γραφει ο κ. Plaza «ότι η εφαρμογη των ακαμπτων 
διαταξεων των συνταγματικων διευθετησεων, που είναι μοναδικες στο ειδος τους, συνηντησε 
δυσκολιες σχεδον από τη στιγμη που γεννηθηκε η Δημοκρατια» (Παρ. 38). «Αρκει η διαπιστωση ότι 
οι δυσκολιες στην εφαρμογη των Συνθηκων αρχισαν αμεσως μετα την ανεξαρτησια και αυξηθηκαν 
εκτοτε σε σοβαροτητα. Τα γεγονοτα που σημειωθηκαν στη Κυπρο από τον Δεκεμβριο 1963, 
δημιουργησαν μια κατασταση που καθιστα ψυχολογικως και πολιτικως αδυνατη την επιστροφη στο 
πρωην καθεστως... Ειναι φανερο ότι το κυπριακο προβλημα δεν μπορει πια να λυθη με την πληρη 
εφαρμογη των Συνθηκων (του 1960) και του Συνταγματος που απερρευσε από εκεινες. Επι πλεον, το 
γεγονος του διορισμου Μεσολαβητου που θα βοηθουσε στην επιτευξη συμπεφωνημενης λυσεως 
του προβληματος, φανερωνει την πεποιθηση του Συμβουλιου Ασφαλειας ότι καποια νεα λυση 
πρεπει να βρεθη για να τερματισθη η παρουσα κριση» (Παρ. 129). Και καταληγει ο Μεσολαβητης: 
«Οποιαδηποτε λυση του προβληματος πρεπει να βασισθη στην αναγνωριση του γεγονοτος, που 
παρεδεχθη και το Συμβουλιο Ασφαλειας διοριζοντας Μεσολαβητη, ότι το προβλημα της Κυπρου δεν 
μπορει να λυθη με προσπαθεια αποκαταστασεως του καθεστωτος που υπηρχε πριν από τον 
Δεκεμβριο 1963, αλλα ότι πρεπει να υπαρξη μια νεα λυση». 

Αναφερεται επειτα ο Galo Plaza στον βασικο συντελεστη της νεας λυσεως. Τονιζει ότι η λυση πρεπει 
να βασισθη πρωτιστως και κυριως στις αποψεις του λαου της Κυπρου και της επιδιωξεις του για το 
μελλον του. (Παρ. 4). Παραδεχεται ότι για να είναι «συμπεφωνημενη» η λυση, πρεπει να γινη δεκτη 
από ολα τα ενδιαφερομενα μερη». «Εν τουτοις» προσθετει «τα Ηνωμενα Εθνη εχουν στη περιπτωση 
αυτη να κανουν με ενα κρατος-μελος, δηλαδη με ενα εξ ορισμου κυριαρχο και ανεξαρτητο εθνος και 
για το λογο αυτο καθως και για αλλους λογους, δικαιουμαι να θεωρησω ότι μια βιωσιμη πολιτικη 
λυση πρεπει να επιδιωχθη αρχικα μεταξυ του ιδιου του κυπριακου λαου. Μεταξυ ελληνοκυπριων 
και τουρκοκυπριων. Εχει τουτο ουσιωδη σημασια για ν' αποκλεισθη καθε επιχειρημα ότι η νεα λυση 
επεβληθη εκ των εξω». Αναφερομενος στις βασικες προυποθεσεις που πρεπει να διεπουν τη λυση, 
ο Μεσολαβητης γραφει: «Πρεπει η λυση ν' ανταποκρινεται στο συμφερον του συνολου του 
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κυπριακου λαου, συνεπως πρεπει να ικανοποιη τις επιθυμιες της πλειοψηφιας του πληθυσμου και 
συγχρονως να προβλεπη επαρκη προστασια των νομιμων δικαιωματων ολοκληρου του λαου». 
(Παρ. 130). 

Εχοντας εκκαθαρισει το εδαφος από το παλαιο συμβατικο καθεστως και προσδιορισει τις βασικες 
αρχες της νεας λυσεως και το λαο της Κυπρου σαν κυριο συντελεστη της, ο Μεσολαβητης προχωρει 
στην εξεταση των αποψεων που τα διαφορα Μερη του ειχαν εκθεσει κατα το σταδιο των 
διερευνησεων του. Αναλυει πρωτα τη τουρκικη προταση «γεωγραφικου διαχωρισμου των δυο 
κοινοτητων», ομοσπονδιακης οργανωσεως κ.λπ., με μια λεξη τη λυση της διχοτομησεως. Την 
καταδικαζει και την παραμεριζει. Πρωτα, γιατι η αντιδραση των ελληνοκυπριων είναι τοσο μεγαλη, 
που δεν μπορει η λυση αυτη να εφαρμοσθη παρα μονο με τη βια. Επειτα για λογους οικονομικους, 
κοινωνικους και ηθικους. Τελος, γιατι ο γεωγραφικος διαχωρισμος θα αποβη πηγη μονιμων 
διενεξεων, θα καταληξη σε διχοτομηση και το νεο ελληνοτουρκικο συνορο θα είναι τοσο 
προκλητικου χαρακτηρος ωστε τα δυο τμηματα του πληθυσμου δεν θα διστασουν να εμπλεξουν την 
Ελλαδα και τη Τουρκια στις διενεξεις τους, με αποτελεσμα να τεθη σε κινδυνο η διεθνης ειρηνη και 
ασφαλεια. (Παρ. 153.154). 

Στο ιδιο κεφαλαιο της εκθεσεως του ο Μεσολαβητης αναλυει την ανεδαφικοτητα των τουρκικων 
αξιωσεων και ανοιγει ετσι το δρομο στην εξεταση των ελληνικων αποψεων. Ειναι το λεπτοτερο 
σημειο που ειχε να χειρισθη και το προλογιζει με μια θεμελιωδη παρατηρηση: «Η Κυπριακη 
Δημοκρατια» γραφει στη παραγραφο 132, «είναι κρατος κυριαρχο και ανεξαρτητο. Υπο την εννοια 
αυτη εγινε δεκτη σαν Μελος των Ηνωμενων Εθνων, εξακολουθει να είναι κρατος - μελος και η 
Αποφαση της 4ης Μαρτιου 1964 του Συμβουλιου Ασφαλειας ρητως την αναφερει σαν τη «κυριαρχη 
Δημοκρατια της Κυπρου». 

Επανω στη γερη αυτη διεθνως βαση συνεχιζει ο Μεσολαβητης για να οικοδομηση το μελλον της 
Κυπρου. Αναγνωριζει στο λαο της δυο βασικα δικαιωματα. Το δικαιωμα της αποδεσμευσεως του 
από τους περιορισμους των Συνθηκων του 1960, με αλλα λογια το δικαιωμα μιας αδεσμευτης 
ανεξαρτησιας και το δικαιωμα της αυτοδιαθεσεως. Αυτοδιαθεσεως βασει του δημοκρατικου 
κανονος της πλειοψηφιας. 

Αναγνωριζει ο Plaza ότι η ασκηση του δικαιωματος της αυτοδιαθεσεως θα οδηγηση στην ενωση της 
Κυπρου με την Ελλαδα και επι του κρισιμου αυτου σημειου διατυπωνει τις ακολουθες 
παρατηρησεις: 

«Ειναι περαν αμφισβητησεως ότι η ανοικτη αντισταση εναντιον της βρετανικης κυριαρχιας υπηρξε 
υποθεση των ελληνοκυπριων, και όχι των τουρκοκυπριων. Η ισχυροτερη εσωτερικη πολιτικη πιεση 
που ωδηγησε στην ενοπλη επανασταση του 1955 από μερους των Ελληνων της Κυπρου, ειχε σκοπο 
όχι την ανεξαρτησια αλλα την ενωση με την Ελλαδα». (Παρ. 19). 

«Επι των ημερων του προκατοχου μου εφαινετο να απομενη μια μονο δυνατη λυση: Η Ενωσις. Υπερ 
αυτης, συνηγορουσε το γεγονος ότι πρωτον στη προσφατη ιστορία της Κυπρου υπηρξε 
ανεγνωρισμενος πολιτικος αντικειμενικος σκοπος, δευτερον ότι ήταν λυση που ειχε λογικες 
πιθανοτητες να συγκεντρωση την υποστηριξη της πλειοψηφιας του πληθυσμου και τριτον ότι 
μπορουσε να εφαρμοσθη χωρις να διασπασθη η τωρινη διαρθρωση και κατανομη του πληθυσμου». 
(Παρ. 83). «Ο προκατοχος μου διεπιστωσε και δυναμαι να το επιβεβαιωσω, ότι η επισημη από τις 
Συνθηκες απαγορευση της Ενωσεως δεν κατεστειλε την ενωτικη ιδεα στη Κυπρο. Ειναι αδυνατο ν' 
αποφυγη κανεις την εντυπωση ότι μεγαλο τμημα των οπαδων της ελληνοκυπριακης ηγεσιας και 
πολλοι από τους ιδιους τους ηγετας, θεωρουν ότι το επισημο αιτημα για πληρη ανεξαρτησια και 
αυτοδιαθεση δεν εχει αλλη εννοια παρα ότι η Κύπρος πρεπει ν' αποδεσμευθη από τις συμβατικες 
και συνταγματικες της υποχρεωσεις, που περιωρισαν την ελευθερια της επιλογης, οποτε με καποια 
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δημοκρατικη διαδικασια θα επιλεξη την ενωση της με την Ελλαδα». (Παρ. 84). Προσθετει ο Plaza τις 
παρατηρησεις του πανω σε ωρισμενες επιφυλαξεις διαδικασιας και χρονικου περιεχομενου που 
ακουσε από τη κορυφη της κυπριακης ηγεσιας. 

Επειτα, αναφερεται ο Μεσολαβητης στην αποτυχουσα προσπαθεια (Acheson) να συντελεσθη η 
Ενωση με ωρισμενα ανταλλαγματα προς τη Τουρκια, για να καταληξη στο συμπερασμα ότι όπως 
εχουν τα πραγματα, καθε αποπειρα να πραγματοποιηθη η Ενωση εναντια στη θεληση της Τουρκιας, 
θα προκαλεση διαταραξη όχι μονο της εσωτερικης ειρηνης στη Κυπρο, αλλα και της ειρηνης στην 
ανατολικη Μεσογειο. 

Τι πρεπει λοιπον να γινη; Ο Μεσολαβητης απορριπτει την επιβολη στους Κυπριους περιορισμου του 
δικαιωματος αυτοδιαθεσεως, συμβατικης ή γενικωτερα αναγκαστικης μορφης. Θεωρει το δικαιωμα 
αυτοδιαθεσεως σαν αναφαιρετο δικαιωμα καθε λαου και συνεπως και των Κυπριων. Με την 
ικανοτητα που εχουν οι παραγοντες των Ηνωμενων Εθνων να συμβιβαζουν τα ασυμβιβαστα, ο Plaza 
λυει τον γορδιο αυτο δεσμο, το κρισιμωτατο αυτο σημειο του ολου κυπριακου προβληματος, κατα 
τον εξης τροπο. Ζητει από την ελληλοκυπριακη ηγεσια να αυτοπεριοριση το δικαιωμα αυτο του 
λαου. Να μη θεση το ερωτημα της Ενωσεως στον κυπριακο λαο, οσο υφισταται ο κινδυνος 
συρραξεως. Αλλα σπευδει να προσθεση: «Οφειλω να τονισω εκ νεου ότι εν όψει των κυριαρχικων 
δικαιωματων των οποιων θ' απολαυη η κυπριακη κυβερνηση, η αποφαση αυτη (δηλαδη του 
αυτοπεριορισμου) θα παρη φυσικα τη μορφη εθελοντικης από μερους της ενεργειας. Η διατηρηση 
της Κυπρου ως ανεξαρτητου κρατους πρεπει να πηγαζη από σχετικη ελευθερη αποφαση της 
κυβερνησεως και του λαου της Κυπρου και όχι να επιβληθη σαν όρος στη Κυπρο και τον λαο της». 
(Παρ. 146). 

Πρεπει να ομολογηθη ότι προτασεις που να πλησιαζουν περισσοτερο και συνεπως να δικαιωνουν 
τις ελληνικες προσδοκιες, δεν μπορουσε λογικα να περιμενη κανεις από παραγοντα των Ηνωμενων 
Εθνων. Τα Ηνωμενα Εθνη δεν είναι δικαστηριο που δικαζει με μοναδικο κριτηριο το δικαιο και την 
ηθικη. Κυριος προορισμος τους είναι η διαφυλαξη της διεθνους ειρηνης και ασφαλειας. Εφ' οσον ο 
Μεσολαβητης διεπιστωσε υστερα από μηνων βολιδοσκοπησεις και διερευνησεις ότι η αμεση 
ασκηση του δικαιωματος αυτοδιαθεσεως ενειχε τον κινδυνο πολεμου, ο τροπος που περισσοτερο 
συνεβιβαζετο με τις αρχες του δικαιου ήταν να συστηση αυτοπεριορισμο του δικαιωματος αυτου. 

Οπως και αν είναι, τα Ηνωμενα Εθνη, με τις αοκνες φροντιδες του Γενικου Γραμματεως, με τις 
αποφασεις του Συμβουλιου Ασφαλειας και με την εκθεση του Μεσολαβητου, ενισχυσαν με καθε 
τροπο τη θεση του κυπριακου λαου και τις διαπραγματευτικες δυνατοτητες της ηγεσιας του. 

Οταν, στις αρχες του 1964, το ανεξαρτητο κυπριακο κρατος κινδυνευσε να καταποντισθη, η 
κυπριακη κυβερνηση κατεφυγε στα Ηνωμενα Εθνη. Με τη συμπαρασταση της Ελλαδος, ζητησε και 
επετυχε να αναγνωρισθη από το Συμβουλιο Ασφαλειας η ανεξαρτησια και η εδαφικη ακεραιοτης 
της Δημοκρατιας και να προστατευθη η Κύπρος από εξωτερικη εισβολη. Ε-δηλωσε και της 
ανεγνωρισθη ότι οι Συνθηκες του 1960, όπως τις ερμηνευε η τουρκικη πλευρα, ήταν στη πραξη 
ανεφαρμοστες. Εζητησε και το Συμβουλιο Ασφαλειας εδεχθη, να προσδιωρισουν τα Ηνωμενα Εθνη 
τις μεγαλες γραμμες μιας αλλης λυσεως, περισσοτερο προσαρμοσμενης στις φιλελευθερες αρχες 
του καταστατικου Χαρτου των Ηνωμενων Εθνων. 

Ο κ. Galo Plaza διετυπωσε τις προτασεις του μεσα στα ορια αυτων των γενικων αρχων, μεσα στα 
ορια δηλαδη της εντολης του. Απερριψε τον γεωγραφικο διαχωρισμο, που θα οδηγουσε 
αναποφευκτα στην εδαφικη διχοτομηση. Και σαν βαση των διαπραγματευσεων, προτεινε μια Κυπρο 
πολυ πιο ανεξαρτητη, πολυ πιο κυριαρχη από εκεινη του 1960. Ενα κρατος εδαφικα ακεραιο και 
διοικητικα ενιαιο. 
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Ενα ερωτημα μενει από τοτε αναπαντητο. Οταν η Τουρκια, χωρις να επικαλεσθη κανενα ουσιαστικο 
επιχειρημα, απερριψε την Εκθεση Plaza, γιατι δεν συνεκαλεσε η κυπριακη κυβερνηση το Συμβουλιο 
Ασφαλειας για να συζητηθη τοσο το περιεχομενο της Εκθεσεως οσο και η αναιτιολογηστη απορριψη 
της από τη Τουρκια; Η ρητρα της Αποφασεως του Συμβουλιου Ασφαλειας της 4ης Μαρτιου 1964 
περι «συμπεφωνημενης λυσεως» δεν δικαιολογουσε την αχρηστευση ασυζητητι της ευσυνηδειτης 
και αριστα θεμελιωμενης εργασιας του Μεσολαβητου που στο κατω - κατω δεν προτεινε λυση, 
αλλα βαση διαπραγματευσεων. Το Συμβουλιο Ασφαλειας, αν εκινητοποιειτο αμεσως τοτε, δεν θα 
αφηνε εκθετο τον Μεσολαβητη και η σχετικη συζητηση θ' απεκαλυπτε πολλα. Αλλα επρεπε να 
κινητοποιηθη από τη πλευρα που ειχε συμφερον να το κανη. 

ΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΗΗΝΝΥΥΜΜΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΡΡΕΕΛΛΘΘΟΟΝΝ  

Με την Εκθεση του Μεσολαβητου των Ηνωμενων Εθνων κλεινει ενας ολοκληρος κυκλος στο δραμα 
που αρχισε να ζη η Κύπρος εδω και εικοσι περιπου χρονια. Αλλες κρισεις ακολουθησαν, νεες 
προσφυγες στον ΟΗΕ και νεες διαπραγματευσεις ηλθαν να κλεισουν αλλους κυκλους, να 
προσθεσουν αλλους κρικους στην αλυσιδα του Κυπριακου. Ειναι τουτοι πολυ προσφατοι για να 
ιστορηθουν. 

Ωστοσο, αφου ο καθε νεος κυκλος ακολουθη το αχναρι του προηγουμενου και αφου το δραμα 
συνεχιζεται, ειχε, πιστευω, καποια σκοπιμοτητα η ανασκοπηση της πρωτης εκεινης περιοδου. Το 
ξεκινημα, οι διαφορες φασεις απ' οπου περασε το Κυπριακο, η εμφανιση επι σκηνης των 
παραγοντων που εξακολουθουν να το επηρεαζουν, οι διαπραγματευσεις και οι συμφωνιες και οι 
Συνθηκες που του εδωσαν το σημερινο του σχημα, αλλα και οι διαφωνιες, οι διενεξεις, οι ψυχρες 
και θερμες κρισεις που ξαναφερναν το προβλημα στο μηδεν, οι διπλωματικοι χειρισμοι στο χωρο 
των διεθνων διαστασεων του ζητηματος, ολα αυτα όταν τα ξαναφερνουμε στη μνημη μας μπορουν 
να φωτισουν το δρομο εκεινων που σημερα αναζητουν μια νεα λυση. Το παρελθον σφραγιζει το 
μελλον. Το προσδιοριζει. 

 

Ειναι φυσικο, σχεδον αναποφευκτο σε προβληματα σαν το Κυπριακο οπου τοσα παρενεβληθησαν 
ξενα και αντιμαχομενα συμφεροντα, να γινονται λαθη. Και δεν βλεπω ποιος από τους παραγοντας ή 
τις Δυναμεις που ανεμειχθησαν στο ζητημα, δεν εκανε τα δικα του σφαλματα. Η υπερβολικη 
επισημανση τους δεν βοηθει μια προσπαθεια που συνεχιζεται. Η καταγραφη τους αρκει. Συνθετει 
ενα μηνυμα, ισως το πιο σημαντικο, από το παρελθον. Μας φανερωνει τη σημασια που εχει η 
συνεπεια στη γραμμη πορειας. Οταν αποφασισθη ο σκοπος που λογικα μπορει να επιδιωχθη και να 
πραγματωθη μεσα στα πλαισια που χαρασσονται από τη συνδρομη εσωτερικων και εξωτερικων 
παραγοντων, τοτε επιβαλλεται συνεπεια και σταθεροτης. Η συνεπεια πειθει. 

Οι προηγουμενες σελιδες μαρτυρουν πολλες αποτομες μεταβολες στη γραμμη της πολιτικης μας. 
Ειναι αληθεια ότι οι Κυπριοι στον αγωνα τους για την αυτοδιαθεση και η Ελλας που τους 
συμπαρασταθηκε, αντιμετωπισαν ισχυρους και αδιστακτους αντιπαλους. Ειναι εξ ισου βεβαιο, ότι 
οι κατα καιρους χειρισται του προβληματος ειχαν να παλεψουν με ενα πελωριο ψυχολογικο 
προβλημα: Το αισθημα τους ωδηγουσε στην επιδιωξη της Ενωσεως. Ισχυρες εξω-κυπριακες 
αντιδρασεις και η σταθμιση ευρυτερων εθνικων συμφεροντων τους ωθουσαν σε λυσεις που 
ωνομασθηκαν «εφικτες». Στο πεδιο αυτο, οι αμφιταλαντευσεις εξηγουνται. Αποδεικνυουν ποσο 
ειλικρινες, ποσο βαθυ είναι το ενωτικο ιδανικο. Ομως οι δισταγμοι δεν ωφελησαν. 
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Ειναι σημερα ευρυτερα παραδεκτο ότι το ζητημα πρεπει να λυθη με διαπραγματευσεις μεταξυ των 
δυο μεριδων του πληθυσμου. Η διαδικασια είναι σωστη εφ' οσον ο ομολογούμενος σκοπος είναι η 
ανεξαρτησια. Αλλα δεν αρκει. Το πρωτο στοιχειο μιας αποδοτικης διαπραγματευσεως είναι η 
σταθεροτης στους στοχους της. Η διστακτικοτητα, η αμφιβολια της τελευταιας στιγμης βαζουν σε 
απορια ακομα και την αντιπαλη πλευρα και αυξανουν τις απαιτησεις της. 

Απο τη πλευρα της Ελλαδος εδηλωθη προσφατως, στην εφετεινη Γενικη Συνελευση των Ηνωμενων 
Εθνων, ότι η πολιτικη των Αθηνων απεκρυσταλλωθη σε μια «αμετακινητη θεση». Και η θεση αυτη 
είναι ότι «η Κύπρος πρεπει να καταστη ενα πραγματικα ανεξαρτητο, κυριαρχο και ενιαιο κρατος». 
Τα τρια σημεια που συνθετουν την «αμετακινητη θεση» είναι βασικης σημασιας. Χωρις ενοτητα του 
κρατους δεν νοειται κυριαρχια. Και χωρις κυριαρχια δεν υπαρχει ανεξαρτησια. Αυτη είναι και η 
τοποθετηση της κυπριακης ηγεσιας. Ας μεινη τουλαχιστον αμετακινητη η θεση αυτη. Εκφραζει 
ελληνικη μονοπλευρη προσφορα στην υποθεση της ειρηνης, αλλα συγχρονως αποτελει, πρεπει ν' 
αποτελεση το τελευταιο οριο συμβιβασμου. Τα περιθωρια των υποχωρησεων εχουν προ πολλου 
εξαντληθη. Ε-πεξηγηθη αλλωστε στη Γενικη Συνελευση του ΟΗΕ από την ελληνικη αντιπροσωπεια 
ότι η Ελλας υιοθετησε τη θεση αυτη «υστερα από πολλες φασεις του προβληματος που επηρεασαν 
τα δικαιωματα και τις επιδιωξεις του ελληνικου πληθυσμου της Κυπρου». 

Η διαπιστωση ήταν σωστη και η μετριοπαθεστατη διατυπωση της μολις εξεφραζε την εκταση της 
υποχωρητικοτητος που εχρειασθη να επιδειξη η ελληνικη πλευρα. Ειναι συνεπως καιρος να φανη 
και η τουρκικη πλευρα συνεπης με τις διακηρυξεις της ότι «ανεκαθεν διακειται υπερ μιας ειρηνικης 
και μονιμης λυσεως του Κυπριακου προβληματος». Αν ετσι εχουν τα πραγματα, πρεπει να παυση να 
καλλιεργη την εντυπωση ότι αποβλεπει, υπο το καλυμμα της «διπλης ενωσεως», σ' ενα κομματι 
κυπριακης γης, μικρο ή μεγαλο. Ο μονος τροπος να πειση τους Κυπριους για τις προθεσεις της, είναι 
να βοηθηση ωστε από τις διαπραγματευσεις που διεξαγονται να προκυψη ενα πραγματικα 
ανεξαρτητο, κυριαρχο και ενιαιο κρατος. Ας μη ξεχνα ότι την ανεξαρτησια δεν την θελησαν οι 
Κυπριοι. Ωδηγηθησαν σ' αυτην από την απειλητικη αντιδραση της Τουρκιας εναντιον της Ενωσεως. 
Σε μια εποχη που βαδιζει, κατω από τον αστερισμο της ειρηνικης συνυπαρξεως, στην επιλυση πολυ 
μεγαλυτερων προβληματων και σε πολυ πιο σπουδαιους συμβιβασμους, η Τουρκια, αν επιθυμη τη 
λυση του Κυπριακου, είναι σωστο να σταθμιση και εκεινη με ρεαλισμο τα «εφικτα» ορια των 
αξιωσεων της. 

Τοτε, ο δρομος θ' ανοιξη προς διευθετησεις που θα εξασφαλιζουν, χωρις υπερβολες και χωρις 
υστεροβουλιες, την ομαλη συμβιωση των δυο στοιχειων του κυπριακου πληθυσμου και θα 
επιτρεπουν την ελπιδα ότι ο ταλαιπωρημενος αυτος τοπος θα ξαναβρη τη γαληνη. 


	ΣΑΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Grand Hotel
	ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
	"ΕΝΟΣ ΑΤΟΠΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ"
	"ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΜΙΣΟΣ"
	ΟΠΟΥ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ Ν' ΑΓΝΟΗΘΟΥΝ
	ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
	"DRAMATIS PERSONAE"
	ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
	ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
	Ο Selwyn Lloyd ΣΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
	Ο Macmillan ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ
	Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ Castle
	ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ: Ο Spaak
	ΤΟ ΣΤΕΡΝΟ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ
	ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΣΤΟ Dolder
	ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΜΟΝΟ

	ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
	ΟΙ ΔΥΟ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ»
	Ο υπατος αρμοστης
	Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑ
	U THANT
	ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
	ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	4 ΜΑΡΤΙΟΥ 1964: Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ
	ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ
	Ο μεσολαβητης
	Η ΚΥΠΡΟΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΕΤΑΙ
	ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΥΜΑ
	ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ
	Αβεβαιοτητες
	Η ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΟΥ
	ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ




