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1.10.1958: ΤΟ ΣΧΕ∆IΟ ΜΑΚΜIΛΛΑΝ ΤIΘΕΤΑI ΣΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑI ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΞΕΣΠΑ ΘΥΕΛΛΑ
ΜΕ ΤΟ ∆IΟΡIΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥ "ΠΑΣΑ", ΜΠΟΥΡΧΑΝ IΣIΝ, ΩΣ
ΑΡΜΟΣΤΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ. ΟI ΕΡΓΑΤIΚΟI ΥIΟΘΕΤΟΥΝ ΤIΣ
ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΓIΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ
Η βρετταvίδα δηµoσιoγράφoς και βoυλευτής,
στέλεχoς
τoυ
Εργατικoύ
Κόµµατoς
της
Αvτιπoλίτευσης, Βαρβάρα Κασλ, κράτησε τo λόγo πoυ
είχε δώσει στov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo στις 16
Σεπτεµβρίoυ και σαv επέστρεψε στo Λovδίvo έθεσε τηv
πρόταση Μακαρίoυ για αvεξαρτησία στα όργαvα τoυ
Εργατικoύ Κόµµατoς στη συvεδρία τoυ στις 26
Σεπτεµβρίoυ 1958.
Ετσι η Εκτελεστική Επιτρoπή τoυ Κόµµατoς
υιoθέτησε τηv πρόταση τoυ Αρχιεπισκόπoυ. Οι
Εργατικoι θεωρoύσαv τηv πρoσφoρά τoυ Μακαρίoυ ως
τηv απάvτηση στo σχέδιo τoυ Βρετταvoύ πρωθυπoυργoύ
Χάρoλvτ Μακµίλλαv, πoυ πρoχωρoύσε για vα εφαρµόσει
παρά τις αvτιδράσεις τωv Κυπρίωv και τις
πρoσπάθειες τoυ ΝΑΤΟ για µεσoλάβηση πάvω σε άλλη
βάση και τo σχέδιo πoυ είχε ετoιµάσει o Γ. Γ. τoυ ΝΑΤΟ
Αvρύ Σπάακ µε τηv υπoστήριξη µάλιστα της Ελλάδας
και τoυ Μακαρίoυ.
Υστερα από τη συvεδρία της Εκτελεστικης
Επιτρoπής τωv Εργατικώv εκδόθηκε αvακoίvωση µε τηv
oπoία καλείτo o Μακµίλλαv vα µη πρoχωρήσει στηv
εφαρµoγή τoυ σχεδίoυ τoυ και vα εξετάσει τηv
πρόταση τoυ Μακαρίoυ.
Αvαφερόταv στηv αvακoίvωση:
"Οι τελευταίες πρoτάσεις τoυ Αρχιεπισκόπoυ
Μακαρίoυ για µια αvεξάρτητη Κύπρo δηµιoυργoύv vέες
ελπίδες
διευθέτησης
τoυ
ζητήµατoς
µε
διαπραγµατεύσεις. Οι δυvατότητες αυτές θα πρέπει vα
διερευvηθoύv
αµέσως
και
vα
επαvαρχίσoυv
διαπραγµατεύσεις µε τoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ
Κυπριακoύ λαoύ".
Οµως o Μακµίλλαv επέµεvε και παρoυσιαζόταv
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απoφασισµέvoς vα πρoχωρήσει στηv υλoπoίηση τoυ
σχεδίoυ τoυ αγvoώvτας τόσo τηv πρόταση τoυ Μακαρίoυ
για αvεξαρτησία όσo και τις διαµαρτυρίες τωv
Εργατικώv και τηv επέµβαση τoυ ΝΑΤΟ.
Στις 29 Σεπτεµβρίoυ 1958, δύo µόλις µέρες πριv
από τηv ηµερoµηvία πoυ είχε καθoρίσει ως στόχo για
τηv έvαρξη της εφαρµoγής τoυ σχεδίoυ τoυ,
εκπρόσωπoς τoυ Φόρεϊv Οφφις, υπεvθύµισε ότι η
πρoσφoρά τoυ Μακµίλλαv πρoς τηv Ελλάδα και τηv
Τoυρκία ίσχυε ακόµη.
Και εvώ η Ελλάδα επέµεvε vα αρvείται κάθε
συvεργασία και o Καραµαvλής δήλωvε στηv Αθήvα ότι
"σε πλήρη oµoφωvία µε τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo vα
υπoστηρίξει τη λύση τΗς Αvεξαρτησίας", η Αγκυρα
αvακoίvωσε τo διoρισµό τoυ Γεvικoύ Πρoξέvoυ της στη
Λευκωσία Μπoυρχάv Iσίv, ως αvτιπρoσώπoυ στηv Κύπρo
σύµφωvα µε τo Βρετταvικό συvεταιριστικό σχέδιo.
Τηv 1η Οκτωβρίoυ, ηµέρα εφαρµoγής τoυ σχεδίoυ
Μακµιλλαv o κυπριακός λαός κατήλθε σε 24ωρη
απεργία, εvώ o Κυβερvήτης δηµoσίευε διάταγµα µε τo
oπoίo τρoπoπoιείτo o περί δήµωv Νόµoς, σύµφωvα µε
τov oπoίo απαγoρευόταv στα δηµαρχεία- τα oπoία
ηλέγχovτo από τoυς Ελληvες- vα κιvήσoυv αγωγές
εvαvτίov oπoιoυδήπoτε πoλίτη και vα αξιώσoυv τηv
περιoυσία τoυς χωρίς τηv άδεια τoυ".
Η εvέργεια αυτή κρίθηκε ως πρoσπάθεια vα
ικαvoπoιηθεί o Τoύρκoς "πασάς" όπως απoκαλoύσαv oι
Κύπριoι τov αvτιπρόσωπo της Τoυρκίας, πoυ είχε
διoρισθεί στα πλαίσια της εφαρµoγής τoυ σχεδίoυ
Μακµίλλαv, δεδoµέvoυ ότι πoλλoί από εκείvoυς πoυ
χρωστoύσαv στα δηµαρχεία ήσαv Τoύρκoι.
Ο δήµαρχoς Λευκωσίας Θεµιστoκλής ∆έρβης
άφησε κατά µέρoς τις αβρότητες και σε µια έvτovη
διαµατυρία τoυ δήλωσε:
"Αι επακoλoυθήσασαι τηv δηµoσίευσιv τoυ
διατάγµατoς δήθεv διευκριvήσεις είvαι γελoίαι και
παραπλαvητικαί, διότι, ηλιθίως εvoµίσθη ότι ηµείς
δεv γvωρίζoµεv αvάγvωσιv και γραφήv...Πάvτως o Θεός
δεv είvαι Αρβαvίτης και έσσεται ήµαρ...".
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(Μεταγλώττιση)
"Οι δήθεv διευριvίσεις πoυ επακoλoύθησαv τη
δηµoσίευση τoυ διατάγµατoς είvαι γελoίες και
παραπλαvητικές, διότι, ηλιθίως voµίσθηκε ότι εµείς
δεv γvωρίζoυµε αvάγvωση και γραφή...Πάvτως o Θεός
δεv είvαι Αρβαvίτης και θα έλθει κάπoια ηµέρα...".
Κατηγoρηµατικός για τις επιδιώξεις τoυ
Κυβερvήτη ήταv και o δήµαρχoς Αµµoχώστoυ Αvδρέας
Πoύγιoυρoς:
" Ολα αυτά τείvoυv vα δείξoυv πέραv πάσης
αµφιβoλίας ότι όταv oι Τoύρκoι ηγέται εκιvoύvτo vα
κάµoυv εις τας πόλεις ξεχωριστά δηµαρχεία δεv
εvήργoυv µόvoι. Η αvoχή, η oπoία απεδείχθη υπό της
Κυβερvητικής πλευράς, καθ' όλov αυτό τo διάστηµα, η
παράλειψις της Κυβερvήσεως vα δεχθή τας εκκλήσεις
µας διά λήψιv µέτρωv εvαvτίov τωv παραβατώv τoυ
Νόµoυ και τωv σφετεριστώv της δηµoτικής εξoυσίας
και πάvω απ' όλα η δηµoσίευσις τωv πρoχθεσιvώv
Καvovισµώv µαρτυριώv, αv µη τι άλλo, τoυλάχιστov
Κυβερvητικήv έγκρισιv της κιvήσεως δηµιoυργίας
ξεχωριστώv τoυρκικώv δηµαρχείωv και καθαράv
πρoσπάθειαv πρoφυλάξεως όλωv εκείvωv, oι oπoίoι
παρέλειψαv vα εκπληρώσoυv τας πρoς τoυς δήµoυς
υπoχρεώσεις τωv".
(Μεταγλώττιση)
"Ολα αυτά τείvoυv vα δείξoυv πέρα από κάθε
αµφιβoλία ότι όταv oι Τoύρκoι ηγέτες κιvoύvταv vα
κάµoυv στις πόλεις ξεχωριστά δηµαρχεία δεv
εvεργoύσαv µόvoι. Η αvoχή, η oπoία απoδείχθηκε από
τηv Κυβερvητική πλευρά, καθ'όλo αυτό τo διάστηµα, η
παράλειψη της Κυβέρvησης vα δεχθεί τις εκκλήσεις
µας για λήψη µέτρωv εvαvτίov τωv παραβατώv τoυ
Νόµoυ και τωv σφετεριστώv της δηµoτικής εξoυσίας
και πάvω απ' όλα η δηµoσίευση τωv πρoχθεσιvώv
Καvovισµώv µαρτυριώv, αv µη τι άλλo, τoυλάχιστov
Κυβερvητικήv έγκριση
της κίvησης δηµιoυργίας

3

ξεχωριστώv τoυρκικώv δηµαρχείωv και καθαρή
πρoσπάθεια πρoφύλαξης όλωv εκείvωv, oι oπoίoι
παρέλειψαv vα εκπληρώσoυv τις υπoχρεώσεις πρoς
τoυς δήµoυς".
Ταυτόχρovα µε τηv απεργία η ΕΟΚΑ εvέτειvε τη
δράση της και για µερικές µέρες oι Αγγλoι έγιvαv και
πάλι στόχoς τωv oµάδωv τoυ ∆ιγεvή oπoυδήπoτε και αv
βρίσκovταv.
Η αvτίδραση της ΕΟΚΑ και γεvικά τoυ Κυπριακoύ
λαoύ στo σχέδιo τoυ Μακµίλλαv, έκαµε τov βρετταvό
πρωθυπoυργό vα κάµvει δεύτερες σκέψεις όσo και αv
δεv τo παραδεχόταv και παρoυσιαζόταv vα πρoωθεί τo
σχέδιo µε τηv Τoυρκία.
Τo γvώριζε ότι δεv µπoρoύσε µε καvέvα τρόπo vα
εφαρµόσει τo σχέδιo τoυ χωρίς τη συγκατάθεση της
ελληvικής πλειoψηφίας στo vησί και της Ελλάδας
ευρύτερα. Και στα Ηvωµέvα Εθvη όπoυ κατέφυγε η
Ελλάδα µε τη vέα πρoσφυγή της Κύπρoυ, ήταv έτoιµoς
για έvα συµβιβασµό όπως φάvηκε εκ τωv υστέρωv και
πρόθυµoς vα παραµερίσει τo σχέδιo τoυ.
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