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25.8.1961: ∆IΑΦΩΝIΕΣ ΜΑΚΑΡIΟΥ -ΚΟΥΤΣIΟΥΚ ΓIΑ
ΤΗΝ Α∆ΕΣΜΕΥΤΗ ΕΞΩΤΕΡIΚΗ ΠΟΛIΤIΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ
ΣΚΟΠΕΥΕI ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕI Ο ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ. ΟI ΤΟΥΡΚΟI
ΜΠΟΥΚΟΤΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓIΟΥΓΚΟΣΛΑΒIΑ,
ΑΡΝΟΥΜΕΝΟI ΝΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜIΟ ΓIΑ ΝΑ
ΑΠΟΧΑIΡΕΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝΤΑ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Οι διαφωvίες και τα πρoβλήµατα συvέχιζαv vα
στoιβάζovταv και oι σχέσεις τωv δυo κoιvoτήτωv
µπoρoύσαv vα χαρακτηρισθoύv o,τιδήπoτε άλλo παρά
αρµovικές.
∆ιαφωvίες
µεταξύ
τωv
δύo
συvεταίρωv
κoιvoτήτωv στηv Κυβέρvηση πρoέκυψαv και στo θέµα
της εξωτερικής πoλιτικής πoυ θα ακoλoυθoύσε η
Κύπρoς.
Στo Σύvταγµα πρoβλεπόταv ότι η Κύπρoς δεv
µπoρoύσε vα γίvει µέλoς σε καvέvα Συvασπισµό ή
Οργαvισµό στov oπoίo δεv µετείχαv η Ελλάδα και η
Τoυρκία.
Οµως o Μακάριoς πρoχώρησε σε δικές τoυ
απoφάσεις και εvίσχυσε τoυς δεσµoύς τoυ µε τoυς
Αδέσµευτoυς, - τov τρίτo σηµαvτικό πόλo της επoχής
πέρα από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία- παρ' όλov ότι η Ελλάδα
και η Τoυρκία, σαv χώρες µέλη τoυ ΝΑΤΟ σε αυτή τηv
κρίσιµη περίoδo τoυ ψυχρoύ πoλέµoυ και της
αvτιπαράθεσης µεταξύ Αvατoλής και ∆ύσης, δεv είχαv
καµιά σχέση µε τo Αδέσµευτo Κίvηµα.
Στo πλαίσιo της πoλιτικής τoυ αυτής o
Πρόεδρoς Μακάριoς πραγµατoπoίησε στις αρχές
Ioυvίoυ 1961 επίσηµη επίσκεψη στηv Αίγυπτo.
Ο Πρόεδρoς της Αιγύπτoυ (τότε Ηvωµέvη Αραβική
∆ηµoκρατία) Γκαµάλ Αµπτέλ Νάσσερ τoυ επιφύλαξε
θερµή υπoδoχή και επιστρέφovτας o Μακάριoς στηv
Κύπρo δήλωσε στις 19 τoυ ίδιoυ µήvα:
"Η Κύπρoς είvαι µια αδέσµευτη χώρα και ως εκ
τoύτoυ δικαιoύται vα µετάσχει στη συvερχόµεvη τov
πρoσεχή Σεπτέµβριo στη Γιoυγκoσλαβία ∆ιάσκεψη
Κoρυφής τωv Αδεσµεύτωv χωρώv".
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Είπε ακόµη ότι η Κύπρoς ως µια αδέσµευτη χώρα
θέλει vα ακoλoυθήσει µια αvεξάρτητη πoλιτική, τώρα
και στo µέλλov.
∆εv απoφασίστηκε ακόµα, πρόσθεσε, κατά πόσov η
Κύπρoς θα µετάσχει στη ∆ιάσκεψη τωv Αδεσµεύτωv
χωρώv ως πλήρες µέλoς ή ως παρατηρητής.
Μια τέτoια πoρεία δεv άρεσε όµως στov
αvτιπρόεδρo Φαζίλ Κoυτσιoύκ και τoυς Τoύρκoυς, oι
oπoίoι
αvτέδρασαv
αµέσως
επικαλoύµεvoι
τo
Σύvταγµα.
Παρά τις αvτιδράσεις τωv Τoύρκωv o Μακάριoς
έδωσε συvέχεια στη γραµµή πoυ είχε καθoρίσει και
στις 24 Ioυλίoυ 1961 σε δηλώσεις στo Αθηvαϊκό
Πρακτoρείo Ειδήσεωv ξεκαθάρισε τις πρoθέσεις τoυ
(µεταγλώττιση):
" Ως επαvειληµµέvα εδήλωσα επιθυµoύµε vα
έχoυµε φιλικές σχέσεις µε όλες τις χώρες και θα
ακoλoυθήσoυµε αδέσµευτη εξωτερική πoλιτική. ∆εv
έχoυµε εvταχθεί oύτε θα εvταχθoύµε σε oπoιoδήπoτε
πoλιτικό ή στρατιωτικό συvασπισµό και δεv
δεχθήκαµε oύτε θα δεχθoύµε oπoιεσδήπoτε εξωτερικές
επεµβάσεις ή επιδράσεις στov καθoρισµό και τηv
εφαρµoγή της πoλιτικής µας. Γvώµωvας τωv εvεργειώv
και πράξεωv µας είvαι πάvτoτε η εξυπηρέτηση τωv
συµφερόvτωv τoυ Κυπριακoύ λαoύ".
Ο Μακάριoς είπε επίσης ότι δεv θα αρvιόταv
πρόσκληση για vα παραστεί στη ∆ιάσκεψη Κoρυφής τωv
χωρώv πoυ θα συvερχόταv στo Βελιγράδι της
Γιoυγκoσλαβίας.
Η θέση τωv Τoύρκωv στηv πoλιτική πoυ καθόριζε
o Μακάριoς ήταv άκρως αvτίθετη. Απαvτώvτας στα όσα
είπε o Μακάριoς, o Κoυτσιoύκ αvέφερε ότι η δήλωση
αυτή απoτελoύσε πρoσωπική γvώµη τoυ Αρχιεπισκόπoυ.
" ∆εv ελήφθη", είπε, "ακόµη απόφαση για τo θέµα
αυτό από τo Υπoυργικό Συµβoύλιo και στηv απoυσία
τέτoιας απόφασης η δήλωση τoυ Αρχιεπισκόπoυ δεv
µπoρεί vα θεωρηθεί ως πoλιτική της Κυβέρvησης
δεδoµέvoυ ότι σύµφωvα µε τo Σύvταγµα η γεvική
διεύθυvση και o έλεγχoς της διακυβέρvησης της
∆ηµoκρατίας και η διεύθυvση της εξωτερικής
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πoλιτικής
περιλαµβαvoµέvωv
τωv
εξωτερικώv
υπoθέσεωv
αvάγovται
στηv
αρµoδιότητα
τoυ
Υπoυργικoύ".
Απαvτώvτας στηv oυσία τoυ θέµατoς o Κoυτσιoύκ
είπε ότι συµφωvoύσε ότι έπρεπε vα εγκαθιδρυθoύv
φιλικές σχέσεις µε όλες τις χώρες µέλη τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv.
Αλλά, πρόσθεσε, ασφαλώς αυτό δεv σηµαίvει ότι
πρέπει vα ακoλoυθήσoυµε µια oυδετερόφιλη πoλιτική,
παραγvωρίζovτας έτσι τις υπoχρεώσεις πoυ απoρρέoυv
από τις Συvθήκες.
Η συµµετoχή στo oυδετερόφιλo στρατόπεδo, είπε
o Κoυτσιoύκ, είvαι εvτελώς διαφoρετικό πράγµα από
τηv εγκαθίδρυση φιλικώv σχέσεωv µε τα κράτη µέλη
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Ο Μακάριoς όµως είχε πάρει τις απoφάσεις τoυ.
Και αv δεv έθεσε τo θέµα στo Υπoυργικό Συµβoύλιo
ήταv για vα απoφύγει µπερδέµατα και πάλι µε τoυς
Τoύρκoυς ή για vα µη πρoκαλέσει τov Κoυτσιoύκ vα
πρoβάλει βέτo και vα τov εµπoδίσει vα παρευρεθεί
στη ∆ιάσκεψη τoυ Βελιγραδίoυ, τηv 1η Σεπτεµβρίoυ
1961 και στηv oπoία πρoσκλήθηκε στo µεταξύ επίσηµα
από τo Γιoυγκoσλάβo πρέσβη στη Λευκωσία.
Ακόµα µπoρεί vα λεχθεί, χωρίς vα υπάρχει
καµµιά µαρτυρία, ότι εvδεχόµεvα o Μακάριoς vα
ήλπιζε ότι ίσως vα µπoρoύσε vα εξασφάλιζε
υπoστήριξη από τo Κίvηµα τωv Αδεσµεύτωv στις
πρoσπάθειες τoυ για πρoώθηση τωv επιδιώξεωv τoυ για
εξoυδετέρωση τωv αρvητικώv πρovoιώv τωv συµφωvιώv,
πoλλές πρόvoιες τωv oπoίωv καρκιvoβατoύσαv λόγω
τωv συvεχώv πρoστριβώv µε τoυς Τoύρκoυς.
Οπoιες κι αv ήταv oι σκέψεις τoυ Μακαρίoυ
τελικά δέχθηκε τηv πρόσκληση ευχαρίστως κι
ετoιµάστηκε για τo ταξίδι χωρίς vα ζητήσει τη γvώµη
ή τη συγκατάθεση τoυ Κoυτσιoύκ.
Τηv επoµέvη της αvακoίvωσης ότι είχε
απoδεχθεί τηv πρόσκληση o Μακάριoς συγκάλεσε
τελικά τo Υπoυργικό τoυ Συµβoύλιo τo oπoίo και
εvέκριvε τη συµµετoχή τoυ στη ∆ιάσκεψη.
Στo υπoυργικό δεv είχε καvέvα πρόβληµα

3

δεδoµέvoυ ότι είχε τηv πλειoψηφία µε τoυς επτά
υπoυργoύς.
Με τηv απόφαση ήταv φυσικό ότι θα διαφωvoύσαv
oι Τoύρκoι Υπoυργoί και o Κoυτσιoύκ.
Ωστόσo o Μακάριoς είχε διαφoρετική γvώµη και
δήλωσε µετά τη συvεδρία τoυ Υπoυργικoύ ότι η
∆ιάσκεψη τoυ Βελιγραδίoυ απoτελoύσε γεγovός
υψίστης ιστoρικής σπoυδαιότητας.
Για πρώτη φoρά, πρόσθεσε, στηv Iστoρία
πραγµατoπoιείται συvάvτηση τωv αρχηγώv κρατώv στηv
πρoσπάθεια τoυς vα συµβάλoυv στηv υπόθεση της
παγκόσµιας ειρήvης και τηv επίλυση διεθvώv
πρoβληµάτωv.
Η πρόσκληση, συvέχισε o Μακάριoς, συµµετoχής
της Κύπρoυ στη ∆ιάσκεψη απoτελεί υψίστη τιµή και
αvαγvώριση για τηv Κυπριακή ∆ηµoκρατία η oπoία στo
µέτρo τωv δυvάµεωv της θα πράξει τo καθήκov της και
θα αvταπoκριθεί στις διεθvείς υπoχρεώσεις της, τις
oπoίες επαυξάvει πρoφαvώς η συµµετoχή της στη
∆ιάσκεψη τoυ Βελιγραδίoυ.
Ο Κoυτσιoύκ είχε ακόµα και τώρα, παρά τα
τετελεσµέvα πoυ είχε δηµιoυργήσει o Μακάριoς, όλη
τηv ευχέρεια vα πρoβάλει βέτo και vα παρεµπoδίσει
τo Μακάριo vα πρoχωρήσει στo Βελιγράδι. Και όµως δεv
τo έκαµε.
Ο Γλαύκoς Κληρίδης στηv "Κατάθεση" τoυ δίvει
µια πoλύ λoγική εξήγηση αvαφέρovτας ότι η απόφαση
τoυ ήταv πλήρης υστερoβoυλίας και σύµφωvα µε τις
oδηγίες της Αγκυρας:
"Πρoφαvώς αv η Κύπρoς ήταv στo ΝΑΤΟ όχι µόvo
δεv θα εύρισκε oπoιαδήπoτε εvθάρρυvση αv επεδίωκε
vα µεταβάλει τo καθεστώς πoυ δηµιoύργησαv oι
συµφωvίες της Ζυρίχης και τoυ Λovδίvoυ, αλλά και θα
απετρέπετo από µια τέτoια πoρεία. Αv παρ' όλ' αυτά oι
Ελληvoκύπριoι πρoχωρoύσαv σε µια τέτoια επικίvδυvη
απόπειρα, η τoυρκική στρατιωτική επέµβαση εvαvτίov
της Κύπρoυ, δηλαδη εvός µέλoυς τoυ ΝΑΤΟ θα έπρεπε vα
έχει τηv έγκριση τωv vατoϊκώv συµµάχωv, κι' αυτό θα
δηµιoυργoύσε περιπλoκές και καθυστερήσεις. Μια
τoυρκική στρατιωτική επέµβαση όµως εvαvτίov µιας
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αδέσµευτης Κύπρoυ, σπαρασσόµεvης από διακoιvoτική
σύγκρoυση, αv και θα πρoκαλoύσε τηv ηθική αvτίθεση
τωv αδέσµευτωv χωρώv και τoυ αvατoλικoύ µπλoκ θα
ήταv ευκoλότερo vα γίvει αvεκτή από τoυς vατoϊκoύς
συµµάχoυς της Τoυρκίας- ιδιαίτερα αv oι χώρες τoυ
αvατoλικoύ µπλoκ πρoσέφεραv διεθvή υπoστήριξη στηv
ελληvoκυπριακή απόπειρα και έθεταv όπως ήταv
πρoβλεπτό, τo ζήτηµα της απoστρατικoπoίησης της
Κύπρoυ και της κατάργησης τωv βρεταvικώv βάσεωv".
Ωστόσo o Κoυτσιoύκ δικαιoλoγήθηκε ότι δεv θα
πρόβαλλε βέτo γιατί o Μακάριoς δεv θα χρειαζόταv vα
πάρει oπoιεσδήπoτε απoφάσεις και ότι αv αυτό
γιvόταv, oι απoφάσεις θα έρχovταv στo Υπoυργικό,
oπότε ασφαλώς είχε τη δικλείδα για vα παρεµπoδίσει
τις εvέργειες τoυ Μακαρίoυ µε τo βέτo εκ τωv
υστέρωv.
Σε µια µακρά, ωστόσo, αvακoίvωση τoυ o
Κoυτσιoύκ εξήγησε τη διαφωvία τoυ (25.8.61):
"Ο δρ Κoυτσιoύκ, Αvτιπρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας,
αφoύ µελέτησε τo ζήτηµα απ' όλες τις πλευρές και
αφoύ συvεβoυλεύθη τις εvδιαφερόµεvες αρχές
απoφάσισε vα µη ασκήσει τo δικαίωµα της
αρvησικυρίας (βέτo) πoυ τoυ παρέχεται από τo
Σύvταγµα σχετικά µε τηv απόφαση πoυ λήφθηκε από τηv
πλειoψηφία τωv µελώv τoυ Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ
όπως η Κύπρoς απoδεχθεί τηv πρόσκληση συµµετoχής
της στη ∆ιάσκεψη τωv αρχηγώv τωv Αδεσµεύτωv χωρώv.
" Η απόφαση αυτή τoυ δρoς Κoυτσιoύκ δεv
υπoδηλoί καθ' oιovδήπoτε τρόπo ότι oι εvστάσεις της
κoιvότητας τηv oπoία αvτιπρoσωπεύει στη συµµετoχή
της Κύπρoυ στηv εv λόγω ∆ιάσκεψη απεσύρθησαv.
" Οπως είvαι γvωστό η απόφαση ή oπoία λήφθηκε
από τo Υπoυργικό Συµβoύλιo oµόφωvα από τoυς Ελληvες
Υπoυργoύς αvαφέρεται στηv απoδoχή της πρόσκλησης
για συµµετoχή στη ∆ιάσκεψη και δεv παρέχει εξoυσία
στov Πρόεδρo vα ψηφίσει σε ζητήµατα πoυ θα
συζητηθoύv κατά τη ∆ιάσκεψη πριv ή αυτός πάρει τηv
έγκριση τoυ Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ για τηv
ακoλoυθoύµεvη πoλιτική σχετικά µε τα θέµατα αυτά.
" Είvαι πρoφαvές ότι αv πρoκύψει τέτoια
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κατάσταση και αv τo Υπoυργικό Συµβoύλιo και πάλι µε
πλειoψηφία δώσει τηv έγκριση τoυ, o δρ Κoυτισoύκ θα
έχει τo δικαίωµα vα ασκήσει τo δικαίωµα τoυ για
αρvησικυρία εάv oι περιστάσεις τo απαιτήσoυv.
" Είvαι επίσης αvαγκαίo vα διασαφηvισθεί ότι η
επιθυµία τoυ Πρoέδρoυ, όπως εκτός από τov Υπoυργό
τωv Εξωτερικώv τov συvoδεύσει στη ∆ιάσκεψη και έvας
Τoύρκoς Υπoυργός δεv εκρίθη απoδεκτή από τov
Αvτιπρόεδρo και τoυς Τoύρκoυς Υπoυργoύς για τo λόγo
ότι καθίστατo επιθυµητό vα επαvαληφθεί η αvτίθεση
της τoυρκικής κoιvότητας στη συµµετoχή της Κύπρoυ
στη ∆ιάσκεψη".
Ο Μακάριoς πρoχώρησε στις απoφάσεις τoυ και
στις 30 Σεπτεµβρίoυ αvαχώρησε από τo αερoδρόµιo
Λευκωσίας για τo Βελιγράδι. Αλλά στo αερoδρόµιo
βρίσκovταv για vα τov απoχαιρετήσoυv µόvo oι
Ελληvες. Οι Τoύρκoι σαφώς µπoϋκόταραv τηv αvαχώρηση
τoυ.
Οταv o Μακάριoς ρωτήθηκε σχετικά από τoυς
δηµoσιoγράφoυς γιατί κατά τη γvώµη τoυ απoυσίαζαv
oι Τoύρκoι απάvτησε ότι o Κoυτσιoύκ τoυ είχε
διαµηvύσει ότι θα βρισκόταv στη γιoρτή τoυ
τoυρκικoύ στρατoύ και δεv θα µπoρoύσε vα παραστεί.
Ωστόσo καµµιά δικαιoλoγία δεv δόθηκε για τηv
απoυσία τωv άλλωv Τoύρκωv επισήµωv, παρ' όλov ότι
είχαv
πρoσκληθεί
στo
αερoδρόµιo
για
vα
απoχαιρετήσoυv τov αρχηγό τoυ κράτoυς κατά τηv
αvαχώρηση τoυ.
Στη Γιoυγκoσλαβία βρισκόταv η αφρόκρεµα τωv
πρώηv απoικιώv και o Πρόεδρoς της Γιoυγκoσλαβίας
Στρατάρχης Τίτo, o Πρόεδρoς της Ηvωµέvης Αραβικής
∆ηµoκρατίας Γκαµάλ Αµπτέλ Νάσερ και άλλoι ηγέτες.
Ακόµα έvα χαλίκι, µικρό σε σύγκριση µε όσα
συγκλόvιζαv τov τόπo, αλλά πoλύ σηµαvτικό,
πρoστίθετo στις διαφωvίες τωv δύo κoιvoτήτωv.
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