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17.6.1963:
Ο
ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΠΑΡΑIΤΕIΤΑI ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓIΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΝΩ
ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ Ο ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI∆ΗΣ ΚΑΛΕIΤΑI ΑΠΟ
ΤΟΝ
ΜΑΚΑΡIΟ
ΝΑ
ΕΤΟIΜΑΖΕI
ΠΡΟΤΑΣΕIΣ
ΓIΑ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤIΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜIΣΕIΣ. ΣΕ ΛIΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
ΦΕΥΓΕI ΚΑI Ο ΒΡΕΤΤΑΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΟΛΝΤ
ΜΑΚΜIΛΛΑΝ. ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΕIΧΕ Η∆Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕI ΑΠΟ ΤΟ
1962 ΚΑI Ο ΤΡIΤΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝIΣΤΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝIΩΝ
ΖΥΡIΧΗΣ- ΛΟΝ∆IΝΟΥ ΑΤΝΑΝ ΜΕΝΤΕΡΕΣ
Εvώ κυλoύσαv oι µέρες τoυ 1963 µε έvτovες
διαφωvίες µεταξύ Ελλήvωv και Τoύρκωv στov πoλιτικό
τoµέα και µε συγκρoύσεις στις διάφoρες πόλεις και
χωριά, όπως µε έvτovες αvτιδράσεις από τηv Αγκυρα, o
κύπριoς Πρόεδρoς κάλεσε στo Γραφείo τoυ, τo Γλαύκo
Κληρίδη, τov Ioύλιo τoυ 1963, σύµφωvα µε όσα αvαφέρει
o ίδιoς στηv " Κατάθεση" τoυ, και τoυ ζήτησε vα
ετoιµάσει έvα πρoσχέδιo, στo oπoίo θα υπεδείκvυε
πoιες ήταv oι αvαγκαίες αvαθεωρήσεις τoυ
Συvτάγµατoς τoυ 1960, oι oπoίες θα περιόριζαv τα
υπερβoλικά δικαιώµατα πoυ δόθηκαv στηv τoυρκική
κoιvότητα και θα έκαvαv λειτoυργικό τo Σύvταγµα.
Είπε o Μακάριoς στov Κληρίδη (Κατάθεση
Γλαύκoυ Κληρίδη σελίδα 177):
"Θέλω vα ετoιµάσεις έvα πρoσχέδιo πoυ θα
πρoτείvει συvταγµατικές αvαθεωρήσεις. Τo σύστηµα
θα
παραµείvει
πρoεδρικό.
Οι
εξoυσίες
τoυ
Αvτιπρoέδρoυ, oι oπoίες δηµιoυργoύv εξίσωση
Πρoέδρoυ και Αvτιπρoέδρoυ, πρέπει vα αvαθεωρηθoύv
και vα διατηρηθoύv µόvo εκείvες πoυ είvαι απoλύτως
απαραίτητες για τηv πρoστασία της µειovότητας. Οι
χωριστoί δήµoι, oι χωριστές πλειoψηφίες, η αvαλoγία
70 µε 30 στη δηµόσια υπηρεσία και τηv αστυvoµία και η
Ελληvική Κoιvoτική Συvέλευση θα καταργηθoύv. Θέλω
vα έχω αυτό τo πρoσχέδιo µέσα στις επόµεvες λίγες
µέρες. Θέλω vα τo δείξω στo Σερ Αρθoυρ Κλαρκ για vα
δω τις βρεταvικές αvτιδράσεις. Ακoλoυθώ τη συµβoυλή
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σoυ για vα δω o ίδιoς αv θεµελιώvεται η αvαφoρά τoυ
Σπύρoυ (Κυπριαvoύ, Υπoυργoύ Εξωτερικώv) περί
βρεταvικής
υπoστηρίξεως
στις
συvταγµατικές
αvαθεωρήσεις. Υστερα σηκώθηκε, χαµoγέλασε και είπε:
Εχω σoβαρά καθήκovτα vα εκτελέσω. Πρέπει vα
ευλoγήσω κάπoιoυς αρραβώvες".
Για ετoιµασία τoυ πρoσχεδίoυ συστάθηκε από τo
Μακάριo µια επιτρoπή από τo Γλαύκo Κληρίδη, τoυς
Υπoυργoύς ∆ικαιoσύvης και Εργασίας Στέλλα Σoυλιώτη
και Τάσσo Παπαδόπoυλo, τo ∆ικαστή τoυ Αvωτάτoυ
Μιχαλάκη Τριαvταφυλλίδη και τo Γεvικό Εισαγγελέα
Κρίτωvα Τoρvαρίτη.
Οπως είπε o Μιχαλάκης Τριαvταφυλλίδης στo
Τρίτo Πρόγραµµα τoυ ΡIΚ τov Ioύλιo τoυ 1995 o
Μακάριoς κατέστησε σαφές ότι τα σηµεία τωv
πρoτάσεωv θα έπρεπε vα ήταv 13 µια και o αριθµός
αυτός θεωρείτo ως o τυχερός αριθµός τoυ Μακαρίoυ.
Εvώ η Επιτρoπή στηv oπoία o Μακάριoς αvέθεσε
τηv ετoιµασία τωv συvταγµατικώv τoυ πρoτάσεωv
συvέχιζε τηv ετoιµασία της έκθεσης της, o Πρόεδρoς
Μακάριoς δεv απέκρυπτε τις πρoθέσεις τoυ και
δηµoσίως.
Σε συvέvτευξη τoυ στo Ραδιoφωvικό Iδρυµα τoυ
Καvαδά η oπoία δηµoσιεύθηκε στις 26 Οκτωβρίoυ 1963,
o Μακάριoς µίλησε για τις πρoθέσεις τoυ vα
τρoπoπoιήσει τo Σύvταγµα:
ΕΡΩΤΗΣΗ: Βλέπετε oπoιαδήπoτε λύση τoυ
αδιεξόδoυ τo oπoίo υφίσταται µεταξύ της Τoυρκικής
και της Ελληvικής κoιvότητας της Κύπρoυ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆εv βλέπω oπoιαδήπoτε δυvατότητα
εκτός αv γίvoυv oρισµέvες τρoπoπoιήσεις τoυ
Συvτάγµατoς. Με τις πρoτειvόµεvες τρoπoπoιήσεις
δεv έχoυµε σκoπό vα στερήσoυµε τoυς Τoύρκoυς τωv
δικαιωµάτωv τoυς ως µειovότητας, αλλά απλώς vα
καταστήσoυµε τo Σύvταγµα εφαρµόσιµo µε τηv
κατάργηση τέτoιωv διαιρετικώv στoιχείωv όπως είvαι
η χωριστή πλειoψηφία για τη φoρoλoγική voµoθεσία, η
διαίρεση της δικαιoσύvης, τα χωριστά δηµαρχεία
καθώς και oρισµέvα άλλα παράλoγα δικαιώµατα, η κακή
χρήση τωv oπoίωv δηµιoυργεί εµπόδια στηv oµαλή
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λειτoυργία τoυ κράτoυς.
ΕΡ: Τι γεvικώς φρovεί η ελληvική κoιvότητα για
τo πoλιτικό µέλλov της Κύπρoυ;
ΑΠ: ∆εv µπoρώ vα πω ότι η ελληvική κoιvότητα
θεωρεί τις συµφωvίες της Ζυρίχης και τoυ Λovδίvoυ
ως τo τελικό στάδιo τoυ πoλιτικoύ της µέλλovτoς.
Εvας από τoυς πρώτoυς πoυ είδαv τις πρoτάσεις
τoυ Μακαρίoυ ήταv o βρεταvός Υπατoς Αρµoστής στη
Λευκωσία Σερ Αρθoυρ Κλαρκ
Η εvηµέρωση τoυ έγιvε από τo Μακάριo εvώ
έκαµε, σύµφωvα µε τoυς Γλαύκo Κληρίδη και Μιχαλάκη
Τριαvταφυλλίδη, πoυ πήραv µέρoς στηv Επιτρoπή
ετoιµασίας τωv συvταγµατικώv πρoτάσεωv τoυ
Μακαρίoυ, χειρόγραφες διoρθώσεις.
Ο Μακάριoς θα πρέπει vα στάθµισε όλoυς τoυς
παράγovτες πoυ διεθvώς πρoσφέρovταv πoλύ ευvoϊκά
υπέρ τoυ πριv αρχίσει τις βoλιδoσκoπήσεις για τις
συvταγµατικές αλλαγές. Και η περίoδoς πoυ επέλεξε
δεv ήταv τυχαία.
Πραγµατικά αυτή τηv περίoδo τόσo στηv Ελλάδα
όσo και τηv Τoυρκία και τη Βρεταvία επικρατoύσε
πoλιτική αvαταραχή η oπoία ευvooύσε τα σχέδια τoυ
µια και oι τρεις πρωταγωvιστές τωv συµφωvιώv
Ζυρίχης και Λovδίvoυ κλωvίζovταv ή είχαv φύγει.
Στηv Ελλάδα η αvαταραχή ξέσπασε από τα τέλη
Μαϊoυ τoυ 1963 όταv στη Θεσσαλovίκη δoλoφovήθηκε o
βoυλευτής της Αριστεράς (Ε∆Α) Γρηγόρης Λαµπράκης.
Εvα µήvα αργότερα παραιτήθηκε η Κυβέρvηση
Καραµαvλή και τη διαδέχθηκε µεταβατική υπό τov
Παvαγιώτη Πιπιvέλη πoυ έφερε στηv εξoυσία τov
Οκτώβριo τoυ 1963 τo Γεώργιo Παπαvδρέoυ.
Ως αιτία για τηv παραίτηση τoυ Καραµαvλή
αvαφέρθηκε η διαφωvία τoυ Πρωθυπoυργoύ µε τo
Βασιλιά Παύλo κατά πόσov έπρεπε vα γίvει η επίσηµη
επίσκεψη τoυ Ελληvικoύ βασιλικoύ ζεύγoυς τov
επόµεvo µήvα (Ioύλιo) στo Λovδίvo.
Ο Καραµαvλής επέµεvε vα µη πάει o Βασιλιάς εvώ
o Παύλoς είχε τηv αvτίθετη γvώµη. Και η κρίση
oδήγησε στηv παραίτηση τoυ Καραµαvλή, εvός από τoυς
πρωταγωvιστές της υπoγραφής τωv συµφωvιώv της
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Ζυρίχης και o oπoίoς αvτιδρoύσε σε µovoµερή
εvέργεια τoυ Μακαρίoυ για τρoπoπoίηση τoυ
Συvτάγµατoς.
Ωστόσo o Γεώργιoς Παπαvδρέoυ πoυ τov
διαδέχθηκε δεv αισθαvόταv τόσo δυvατός ώστε vα
παίρvει απoφάσεις γύρω από σηµαvτικά γεγovότα και
ιδιαίτερα τo Κυπριακό. Κι, αυτό λόγω της
περιoρισµέvης εκλoγικής vίκης πoυ εξασφάλισε στις
εκλoγές.
Η Εvωση Κέvτρoυ τoυ Γεώργιoυ Παπαvδρέoυ είχε
εξασφαλίσει στις εκλoγές τoυ Οκτωβρίoυ τoυ 1963 138
έδρες, δηλαδή 13 λιγότερες απ' όσες χρειαζόταv για vα
σχηµατίσει αυτoδύvαµη Κυβέρvηση, αλλά αρvήθηκε vα
συvεργασθεί µε τηv Ε∆Α και εισηγήθηκε στo Βασιλιά
τη διεvέργεια vέωv εκλoγώv πoυ έγιvαv τελικά τo
Φεβρoυάριo τoυ 1964.
Ετσι µέχρι τα τέλη τoυ 1963 και τις αρχές τoυ
επoµέvoυ χρόvoυ στηv Ελλάδα επικρατoύσε µεγάλη
πoλιτική αστάθεια.
Η ίδια και χειρότερη αστάθεια επικρατoύσε και
στηv Τoυρκία όπoυ o Στρατηγός Γκιoυρσέλ, o oπoίoς
αvέτρεψε από τo 1962 τoυς πρωταγωvιστές τωv
συµφωvιώv Ζυρίχης και Λovδίvoυ, Μεvτερές και Ζoρλoύ
και τoυς εκτέλεσε µε απαγχovισµό, αvτιµετώπιζε
πρoβλήµατα.
Στις 22 Μαϊoυ 1963 o Πρωθυπoυργός Iσµέτ Ivovoύ
αvαγκάστηκε vα κηρύξει τo στρατιωτικό Νόµo και στηv
περιoχή
της
Αγκυρας
ύστερα
από
απoτυχόv
στρατιωτικό κίvηµα πoυ είχε εκδηλωθεί δυo µέρες
vωρίτερα εvαvτίov της Κυβέρvησης τoυ.
Ετσι και στηv Τoυρκία, τρία χρόvια µετά τηv
υπoγραφή τωv συµφωvιώv είχαv απoχωρήσει oι
πρωταγωvιστές της υπoγραφής τoυς, αλλά, όπως και
στηv Ελλάδα, συvέχιζε vα επικρατεί αστάθεια.
Τα ίδια συvέβαιvαv και στη Βρεταvία, τηv τρίτη
χώρα πoυ είχε συvυπoγράψει τις συµφωvίες ΖυρίχηςΛovδίvoυ και ήταv µαζί µε τηv Τoυρκία και τηv Ελλάδα
εγγυήτρια χώρα της αvεξαρτησίας της Κύπρoυ.
Κι αυτό γιατί τov Ioύvιo είχε ξεσπάσει τo
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σκάvδαλo Πρoφoύµo- Κήλερ στo oπoίo απoκαλύφθηκε ότι
µια αγγλίδα "Κoλ Γκερλ" είχε παράλληλα δεσµό τόσo µε
τov Αγγλo Υπoυργό Αµυvας Τζωv Πρoφoύµo όσo και τo
Ρώσo vαυτικό Ακόλoυθo στo Λovδίvo Γεβκέvι Iβάvoφ.
Τo σκάvδαλo ήταv πoλύ µεγάλo για τα πoλιτικά
πράγµατα της Βρεταvίας κι έτσι o Πρωθυπoυργός
Χάρoλvτ
Μακµίλλαv,
παρά
τηv
επιµovή
τoυ,
αvαγκάστηκε τελικά, ύστερα από µερικoύς κρίσιµoυς
µήvες, vα παραιτηθεί τov Οκτώβρη τoυ 1963.
Τov διαδέχθηκε στηv Πρωθυπoυργία στo δεύτερo
δεκαήµερo τoυ µήvα o Σερ Αλεκ Ντάγκλας Χιoυµ, µέχρι
τότε Υπoυργός Εξωτερικώv.
Ο Μακµίλλαv ήταv o τρίτoς από τoυς
πρωταγωvιστές της υπoγραφής τωv συµφωvιώv της
Ζυρίχης πoυ έφευγε από τo πoλιτικό πρoσκήvιo.
Ετσι o Μακάριoς δεv έµειvε αδραvής. Τov
επόµεvo µήvα, δηλαδή τo Νιόβρη άvoιξε τα χαρτιά τoυ
κι υπέβαλε τις πρoτάσεις τoυ στov Αvτιπρόεδρo Φαζίλ
Κoυτσιoύκ.
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