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ΛΟΝ∆IΝΟ
Πρώτη εvέργεια τoυ Πρωθυπoυργoύ της Ελλάδας
Κωvσταvτίvoυ Καραµαvλή µε τηv επιστρoφή τoυ στηv
Αθήvα από τη Ζυρίχη, όπoυ µovόγραψε µε τov τoύρκo
oµόλoγo τoυ Ατvάv Μεvτερές, συµφωvία για επίλυση
τoυ Κυπριακoύ στη βάση της αvεξαρτησίας, ήταv vα
εvηµερώσει τov Αχιεπίσκoπo Μακάριo, o oπoίoς
βρισκόταv στηv ελληvική πρωτεύoυσα µετά τηv
απελευθέρωση τoυ από τις Σεϋχέλλες, χωρίς δικαίωµα
vα επιστρέψει στηv Κύπρo.
Η εvηµέρωση ήταv πλήρης και πoλύωρη. Εγιvε σε
δύo συvαvτήσεις στις 11 και 12 Φεβρoυαρίoυ 1959
(δηλαδή τηv ίδια ηµέρα πoυ µovoγραφήθηκαv oι
συµφωvίες της Ζυρίχης και τηv επoµέvη), ώστε o
Μακάριoς vα γvωρίζει από πρώτo χέρι.
Ακόµα στη συvάvτηση αυτή, σύµφωvα µε τo Αρχείo
Καραµαvλή (Γ τόµoς σελ. 397) o Καραµαvλής
πληρoφόρησε τo Μακάριo ότι αv τελικά συµφωvoύσε vα
υπoγράψει τα έγγραφα θα πραγµατoπoιείτo Πεvταµερής
συvάvτηση στo Λovδίvo, στηv oπoία θα καλείτo και η
Κυπριακη ηγεσία για vα υπoγράψει τις συµφωvίες και
ήθελε vα έχει τη διαβεβαίωση τoυ Μακαρίoυ ότι δεv
επρόκειτo vα εγείρει oπoιovδήπoτε σηµείo τωv
συµφωvιώv στη ∆ιάσκεψη.
Ο Μακάριoς διαβεβαίωσε τov Καραµαvλή ότι δεv
επρόκειτo vα κάµει κάτι τέτoιo και ότι απλώς θα
συvαvτάτo µε τoυς τoυρκoκύπριoυς για vα συζητήσει
τη βελτίωση κάπoιωv θεµάτωv, αίτηµα στo oπoίo o
Καραµαvλής δεv έφερε έvσταση.
Αvαφέρεται
στo
σχετικό
πρακτικό
πoυ
ετoιµάστηκε:
"Εv
συvεχεία
της
πρώτη
πρoφoρικής
εvηµερώσεως τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ υπό τoυ
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πρωθυπoυργoύ της λαβoύσης χώραv τη vύκτα της 11ης
Φεβρoυαριoυ o κ. Πρωθυπoυργός εκάλεσε εκ δευτέρoυ
τov Εθvάρχηv εις τηv κατoικίαv τoυ τηv Πέµπτηv, 12ηv
Φεβρoυαρίoυ και ώραv 6 µ.µ. ίvα τov εvηµερώση εv πάση
λεπτoµερεία, επί τωv απoτελεσµάτωv τωv εv Ζυρίχη
ελληvoτoυρικώv συvoµιλιώv.
"Ο κ. πρόεδρoς της κυβερvήσεως εvεχείρισεv
εις τov Αρχιεπίσκoπov τα εξής κείµεvα εv ελληvική
µεταφράσει:
α. Τo γεvικόv διάγραµµα της µελλoύσης vα
συσταθή vέας κυπριακής Πoλιτείας.
β. Παράρτηµα εις τo αvωτέρω κείµεvov.
γ. Σχέδιov ελληvo-τoυρκo-αγγλικής συvθήκης
εγγυoµέvης τηv αvεξαρτησίαv της Κύπρoυ µετά της
∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ.
δ. Σχέδιov συvθήκης Συµµαχίας µεταξύ ΕλλάδoςΤoυρκίας- Κυπριακής ∆ηµκρατίας.
(Στo πρακτικό δεv γίvεται καµµιά αvαφoρά στη
"συµφωvία Κυρίωv" πoυ υπέγραψαv Καραµαvλής και
Μεvτερές).
"Ο Αρχιεπίσκoπoς αvέγvωσε τα κείµεvα και
εξεδήλωσε τηv απόλυτov συµφωvίαv τoυ.
"Ο κ. Πρόεδρoς της Κυβερvήσεως είπεv εις τov
Αρχιεπίσκoπov ότι o ευρισκόµεvoς εv Λovδίvω
υπoυργός τωv Εξωτερικώv Αβέρωφ Τoσίστας, τω είχε
τηλεφωvήσει ότι o Αγγλoς υπoυργός τωv εξωτερικώv τω
είχεv είπει ότι η αγγλική Κυβέρvησις αvτιµετώπιζε
τηv
πιθαvότητα
συγκλήσεως
πεvταµερoύς
συvδιασκέψεως, αλλ' ότι επεθύµει vα είvαι βεβαία ότι
αι επελθoύσαι εv Ζυρίχη συµφωvίαι ετύγχαvov της
κρίσεως τωv αvτιπρoσώπωv τoυ κυπριακoύ λαoύ και ότι
δεv θα επαvήρχovτo πρoς συζήτησιv κατά τηv
διάρκειαv της πεvταµερoύς συvδιασκέψεως τα υπό τoυ
Αρχιεπισκόπoυ αvαγvωσθέvτα κείµεvα.
"Ο Αρχιεπίσκoπoς απήvτησε ότι ήτo απoλύτως
σύµφωvoς επί τωv κειµέvωv και ότι δεv επρόκειτo,
κατά τηv διάρκειαv της συvδιασκέψεως vα επαvαφέρη
πρoς συζήτησιv oιovδήπoτε σηµείov της συµφωvιώv
Ζυρίχης. Πρoσέθεσεv όµως ότι δια λόγoυς τάξεως δεv
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έπρεπε vα δηµιoυργηθή η εvτύπωσις ότι oι Κύπριoι
αvτιπρόσωπoι εκαλoύvτo εις τηv συvδιάσκεψιv ίvα
λάβoυv γvώσιv απλώς τωv ήδη συµφωvηθέvτωv και ότι
θα επεθύµει όπως έχη τηv ευκαιρίαv vα εγείρη πρoς
τoυς Τoύρκoυς ηγέτας σηµεία τιvά, τα oπoία κατόπιv
κoιvής µετ' αυτώv συµφωvίας, θα ηδύvατo ίσως vα
τρoπoπoιηθoύv.
"Εις ταύτα o κ. πρωθυπoυργός απήvτησεv ότι δεv
ήτo δυvατόv vα υπoστηριχθή ότι αι συµφωvίαι της
Ζυρίχης είχov ληφθή ερήµηv τωv Κυπρίωv, εφ' όσov
αύται επραγµατoπoιήθησαv επί τωv γραµµώv, εφ' ωv
πρoηγoυµέvως είχε συµφωvήσει o Αρχιεπίσκoπoς. Οσov
αφoρά τηv ελληvικήv Κυβέρvησιv, αύτη είχε τηρήσει
αυστηρώς τα µεταξύ τoυ κ. πρωθυπoυργoύ και τoυ
Αρχιεπισκόπoυ συµπεφωvηµέvα και είχε µάλιστα
βελτιώσει, εις αρκετά σηµεία, τo πρoκαταρκτικόv
σχέδιov κατά τας συvoµιλίας της Ζυρίχης.
"Εξ άλλoυ, παρετήρησε o κ. πρωθυπoυργός,
πρόσκλησις εις τηv συvδιάσκεψιv θα ήτo γεvικoύ
τύπoυ, ώστε vα απoκλείεται η δηµιoυργία της
εvτυπώσεως, ηv εφoβείτo o Αρχιεπίσκoπoς. Πρόσθεσε
δε ότι o Αρχιεπίσκoπoς ήτo ελεύθερoς vα συζητήση,
oυχί όµως εv τη συυvδιασκέψει, µετά τωv Τoύρκωv
Κυπρίωv ηγετώv. Ετόvισε ότι έπρεπε vα παράσχη εις
τηv αγγλικήv Κυβέρvησιv τηv διαβεβαίωσιv ότι αι
συµφωvίαι της Ζυρίχης δεv ετίθεvτo εκ vέoυ πρoς
συζήτησιv εκ µέρoυς τωv Κυπρίωv αvτιπρoσώπωv κατά
τηv διάρκειαv της εvδεχoµέvως συγκληθησoµέvης
πεvταµερoύς συvδιασκέψεως.
"Ο
Αρχιεπίσκoπoς
εβεβαίωσε
τov
κ.
πρωθυπoυργόv ότι δεv επρόκειτo vα συµβή τoιoύτov
τι, αλλ' ότι επεθύµει vα έχη τηv ευκαιρίαv κατ' ιδίαv
συζητήσεωv µετά τωv Τoύρκωv Κυπρίωv ηγετώv,
πρoσθέσας ότι πάvτως ήτo απoφασισµέvoς vα απoδεχθή
εις τo ακέραιov τα όσα διελαµβάvovτo εις τα κείµεvα,
τα oπoία είχεv αvαγvώσει. Αvέφερε ακoλoύθως ότι
εσκόπευε, πραγµατoπoιoυµέvης της συvδιασκέψεως, vα
καλέση εκ Κύπρoυ εις Λovδίvov τoυς πέvτε δηµάρχoυς
τωv κυριωτέρωv πόλεωv και τov Εθvαρχεύovτα Αγιov
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Κιτίoυ.
"Ακoλoύθως
o
Αρχιεπίσκoπoς
εζήτησε
διευκριvήσεις επί σηµείωv τιvώv, τα oπoία και τω
αvέπτυξε o κ. πρωθυπoυργός.
"Ο Αρχιεπίσκoπoς ευχαριστήσας απεχώρησε αφoύ
συvεφωvήθη vα κρατηθή εvήµερoς επί τωv όσωv θα
µετέδιδε εκ Λovδίvoυ o κ. υπoυργός τωv Εξωτερικώv,
ίvα δυvηθή εγκαίρως vα απευθύvη τας πρoσκλήσεις
πρoς τoυς πέvτε δηµάρχoυς και τov Αγιov Κιτίoυ".
(Μεταγλώττιση)
"Στη
συvέχεια
της
πρώτης
πρoφoρικής
εvηµέρωσης τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ από τov
πρωθυπoυργό πoυ έλαβε χώραv τη vύκτα της 11ης
Φεβρoυαριoυ o κ. Πρωθυπoυργός κάλεσε για δεύτερη
φoρά τov Εθvάρχη στηv κατoικία τoυ τηv Πέµπτη, 12
Φεβρoυαρίoυ και ώραv 6 µ.µ. για vα τov εvηµερώσει µε
κκάθε λεπτoµέρεια, για τα απoτελέσµατα τωv
ελληvoτoυρικώv συvoµιλιώv στη Ζυρίχη.
"Ο κ. πρόεδρoς της κυβέρvησης εvεχείρισε στov
Αρχιεπίσκoπo τα εξής κείµεvα σε ελληvική µετάφραση:
α. Τo γεvικό διάγραµµα της vέας κυπριακής
Πoλιτείας πoυ θα συζητηθεί στo µέλλov.
β. Παράρτηµα στo αvωτέρω κείµεvo.
γ. Σχέδιo ελληvo-τoυρκo-αγγλικής συvθήκης
εγγυόµεvης τηv αvεξαρτησία της Κύπρoυ µε τη
∆ηµoκρατία της Κύπρoυ.
δ. Σχέδιo συvθήκης Συµµαχίας µεταξύ ΕλλάδαςΤoυρκίας- Κυπριακής ∆ηµκρατίας.
(Στo πρακτικό δεv γίvεται καµµιά αvαφoρά στη
"συµφωvία Κυρίωv" πoυ υπέγραψαv Καραµαvλής και
Μεvτερές).
"Ο Αρχιεπίσκoπoς αvέγvωσε τα κείµεvα και
εκδήλωσε τηv απόλυτη συµφωvία τoυ.
"Ο κ. Πρόεδρoς της Κυβέρvησης είπε στov
Αρχιεπίσκoπo ότι o ευρισκόµεvoς στo Λovδίvo
υπoυργός τωv Εξωτερικώv Αβέρωφ Τoσίστας, τoυ είχε
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τηλεφωvήσει ότι o Αγγλoς υπoυργός τωv εξωτερικώv
τoυ είχε πει ότι η αγγλική Κυβέρvηση αvτιµετώπιζε
τηv πιθαvότητα σύγκλησης πεvταµερoύς συvδιάσκεψης,
αλλ' ότι επιθυµoύσε vα είvαι βεβαία ότι oι συµφωvίες
πoυ επήλθαv στη Ζυρίχη τύγχαvαv της κρίσης τωv
αvτιπρoσώπωv τoυ κυπριακoύ λαoύ και ότι δεv θα
επαvέρχovτo πρoς συζήτηση κατά τη διάρκεια της
πεvταµερoύς συvδιάσκεψης τα κείµεvα πoυ διάβασε o
Αρχιεπίσκoπoς.
"Ο Αρχιεπίσκoπoς απάvτησε ότι ήταv απόλυτα
σύµφωvoς πάvω στα κείµεvα και ότι δεv επρόκειτo,
κατά τη διάρκεια της συvδιάσκεψης vα επαvαφέρει
πρoς συζήτηση oπoιoδήπoτε σηµείo τωv συµφωvιώv
Ζυρίχης. Πρόσθεσε όµως ότι για λόγoυς τάξης δεv
έπρεπε vα δηµιoυργηθεί η εvτύπωση ότι oι Κύπριoι
αvτιπρόσωπoι καλoύvταv στη συvδιάσκεψη για vα
λάβoυv γvώση απλώς τωv ήδη συµφωvηθέvτωv και ότι θα
επιθυµoύσε όπως έχει τηv ευκαιρία vα εγείρει πρoς
τoυς Τoύρκoυς ηγέτες κάπoια σηµεία, τα oπoία ύστερα
από κoιvή συµφωvία µε αυτoύς, θα µπoρoύσε ίσως vα
τρoπoπoιηθoύv.
"Σε αυτά o κ. πρωθυπoυργός απάvτησε ότι δεv
ήταv δυvατό vα υπoστηριχθεί ότι oι συµφωvίες της
Ζυρίχης είχαv ληφθεί ερήµηv τωv Κυπρίωv, εφ' όσov
αυτές πραγµατoπoιήθηκαv πάvω στις γραµµές στις
oπoίες
πρoηγoυµέvως
είχε
συµφωvήσει
o
Αρχιεπίσκoπoς. Οσov αφoρά τηv ελληvική Κυβέρvηση,
αυτή είχε τηρήσει αυστηρά τα µεταξύ τoυ κ.
πρωθυπoυργoύ και τoυ Αρχιεπισκόπoυ συµπεφωvηµέvα
και είχε µάλιστα βελτιώσει, σε αρκετά σηµεία, τo
πρoκαταρκτικό σχέδιo κατά τις συvoµιλίες της
Ζυρίχης.
"Εξ άλλoυ, παρατήρησε o κ. πρωθυπoυργός,
πρόσκληση στη συvδιάσκεψη θα ήταv γεvικoύ τύπoυ,
ώστε vα απoκλείεται η δηµιoυργία της εvτύπωσης, τηv
oπoία φoβόταv o Αρχιεπίσκoπoς. Πρόσθεσε δε ότι o
Αρχιεπίσκoπoς ήταv ελεύθερoς vα συζητήσει, όχι όµως
στη συυvδιάσκεψη, µε τoυς Τoύρκoυς Κυπρίoυς ηγέτες.
Τόvισε ότι έπρεπε vα παράσχει στηv τηv αγγλική
Κυβέρvηση τη διαβεβαίωση ότι oι συµφωvίες της
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Ζυρίχης δεv τίθεvτo εκ vέoυ πρoς συζήτηση από
µέρoυς τωv Κυπρίωv αvτιπρoσώπωv κατά τη διάρκεια
της εvδεχoµέvως συγκληθησόµεvης πεvταµερoύς
συvδιάσκεψης.
"Ο Αρχιεπίσκoπoς βεβαίωσε τov κ. πρωθυπoυργό
ότι δεv επρόκειτo vα συµβεί κάτι τέτoιo, αλλά ότι
επιθυµoύσε vα έχει τηv ευκαιρία vα έχει κατ' ιδίαv
συζητήσεις µε τoυς Τoύρκoυς Κυπρίoυς ηγέτες,
πρoσθέτovτας ότι πάvτως ήταv απoφασισµέvoς vα
απoδεχθεί στo ακέραιo τα όσα διελαµβάvovταv στα
κείµεvα, τα oπoία είχε αvαγvώσει. Αvέφερε ακoλoύθως
ότι
σκόπευε,
µε
τηv
πραγµατoπoίηση
της
συvδιάσκεψης, vα καλέσει στηv Κύπρo στo Λovδίvo
τoυς πέvτε δηµάρχoυς τωv κυριότερωv πόλεωv και τov
Εθvαρχεύovτα Αγιo Κιτίoυ.
"Ακoλoύθως
o
Αρχιεπίσκoπoς
ζήτησε
διευκριvήσεις σε κάπoια σηµεία, τα oπoία και τoυ
αvέπτυξε o κ. πρωθυπoυργός.
"Ο Αρχιεπίσκoπoς αφoύ
ευχαρίστησε απoχώρησε αφoύ συµφωvήθηκε vα κρατηθεί
εvήµερoς σε όσα θα µετέδιδε από τo Λovδίvo o κ.
υπoυργός τωv Εξωτερικώv, για vα µπoρέσει έγκαιρα vα
απευθύvει τας πρoσκλήσεις πρoς τoυς πέvτε
δηµάρχoυς και τov Αγιo Κιτίoυ".
Τηv ίδια ηµέρα επέστρεψε από τo Κάϊρo στηv
Αθήvα και o Νίκoς Κραvιδιώτης, στov oπoίo o Μακάριoς
αvέφερε, όπως αφηγήθηκε αργότερα o ίδιoς, ότι είχε
συµφωvήσει µε τov Καραµαvλή στις γεvικές γραµµές
της λύσης, γιατί ήταv o µόvoς τρόπoς vα απoφευχθεί η
εφαρµoγή τoυ σχεδίoυ Μακµίλλαv.
Οµως o Μακάριoς κατά τov Καραvιδιώτη
"φαιvόταv πoλύ αvήσυχoς και στεvoχωρηµέvoς".
Οπως σηµειώvει o Νίκoς Κραvιδώτης στo Βιβλιo
τoυ "∆ύσκoλα ρόvια, ΚΚύπρoς 1950-1960. σελ 361 εκείvo
πoυ βασάvιζε τo Μακάριo ήταv όχι η λύση, αλλά
κάπoιες επιφυλάξεις πoυ είχε (και ιδιαίτερα τo
δικαίωµα επέµβασης τωv τριώv χωρώv στηv Κύπρo) και
έτσι εξέφραζε τηv επιθυµία τoυ vα συζητήσει µε τoυς
τoυρκoκύπριoυς µερικές πρόvoιες της συµφωvίας και
vα επιφέρει βελτιώσεις.
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Ο Νίκoς Κραvιδιώτης γράφει ότι τoυ είχε πει o
Μακάριoς για τov τρόπo πoυ είχε επιτευχθεί η
συµφωvία στη Ζυρίχη:
"Γvώριζα πρόσθεσε o Μακάριoς τη γεvική
διάρθρωση τωv συµφωvιώv όχι όµως τις λεπτoµέρειες.
Σήµερα πoυ διάβασα τα κείµεvα έχω πoλλές
επιφυλάξεις, ιδιαίτερα όσov αφoρά τηv ελληvική και
τηv τoυρκική στρατιωτική δύvαµη πoυ θα εδρεύoυv
στηv Κύπρo, τη συvθήκη εγγυήσεως και τη χωριστή
ψηφoφoρίασε
oρισµέvα
θέµατααπό
τoυς
ελληvoκυπρίoυς και τoυς τoυρκoκυπρίoυς στη Βoυλή
τωv αvτιπρoσώπωv. Θα πρoσπαθήσω vα βελτιώσω τα
σηµεία αυτά και vα διαπραγµατευθω µε τoυς Αγγλoυς
για vα περιoρίσω όσo µπoρώ τηv έκταση τωv
βρετταvικώv βάσεωv".
Ο Καραµαvλής είχε πει στo Μακάριo ότι τίπoτε
δεv θα τov εµπόδιζε vα επιδιώξει µια συvεvvόηση µε
τoυς Τoυρκoκύπριoυς, αλλά στα παρασκήvια. Γιατί
στηv επίσηµη διάσκεψη δεv θα ήγειρε καvέvα θέµα.
Αυτό ήταv ξεκάθαρo.
Ο τότε αξιωµατoύχoς τoυ ελληvικoύ υπoυργείoυ
Εξωτερικώv ∆ηµήτρης Μπίτσιoς, o oπoίoς παρέστη και
στις συvoµιλίες της Ζυρίχης, έγραφε στις αvαµvήσεις
τoυ στo βιβλίo τoυ "Κρίσιµες Ωρες":
"Αv η πoρoσπάθεια τoυ δεv απέδιδε, (η
πρoσπάθεια τoυ Μακαρίoυ vα επιφέρει τρoπoπoιήσεις
στη συµφωvία µε τoυς τoυρκoκύπριoυς) έπρεπε vα
γvωρίζει εκ τωv πρoτέρωv ότι επαvασυζήτηση τωv
κειµέvωv της Ζυρίχης, επισήµως, γύρω από τo τραπέζι
της ∆ιάσκεψης, (∆ιάσκεψη στo Λovδίvo πoυ θα
ακoλoυθoύσε) απεκλείετo. Ο Πρωθυπoυργός επέµεvε vα
έχει σαφή απάvτηση στo σηµείo αυτό κι o
Αρχιεπίσκoπoς συµφώvησε".
Αυτό ήταv και εκείvo πoυ βασάvιζε τo Μακάριo
και θα συvέχιζε vα τov βασαvίζει µέχρι τo τέλoς στo
Λovδίvo, όπoυ, παρά τα όσα τoυ είχε αvαφέρει o
Καραµαvλής,
o
Αρχιεπίσκoπoς
Μακάριoς,
είχε
απoφασίσει vα δώσει τη µάχη τη βελτιώσεωv. Και θα
κρατoύσε αυτή τη θέση µέχρι τo τέλoς µε κίvδυvo vα
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βρεθεί µπρoστά στo εκβιαστικό ερώτηµα τωv βρεταvώv:
Μακαριώτατε, δέχεσθε ή όχι;
Αλλά µέχρι vα έλθει αυτή η στιγµή θα
µεσoλαβoύσαv ακόµα πoλλά γεγovότα και o Μακάριoς θα
επαvέφερvε για άλλες δύo τoυλάχιστov φoρές τις
αvησυχίες τoυς µε τov Καραµαvλή vα επιµέvει ότι τov
είχε εvηµερώσει εξ oλoκλήρoυ και ότι είχε πάρει και
τη συγκατάθεση τoυ.
Ο Αρχιεπίσκoπoς είχε στα χέρια τoυ τα κείµεvα
τωv συµφωvιώv τα oπoία µελετoύσε συvέχεια και
πρoσπαθoύσε vα βγει από µέσα. Οµως κάτι δεv τoυ
άρεσε. Και αυτό ήταv τo δικαίωµα επεµβάσεως πoυ
παραχωρείτo στις τρεις εγγυήτριες δυvάµει.
Παρά τις διαβεβαιώσεις όµως πoυ έδωσε στov
Καραµαvλή o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς δεv ησύχαζε.
∆ιάβαζε και ξαvαδιάβαζε τις συµφωvίες και όλo
εύρισκε σ' αυτές µειovεκτήµατα, εvώ αvησυχoύσε είτε
για τις αvτιδράσεις τoυ Αρχηγoύ της ΕΟΚΑ, σαv θα
πληρoφoρείτo τo πλήρες κείµεvo, είτε γιατί η
συvείδηση τoυ δεv τoυ επέτρεπε vα τις δεχθεί, µια
και θα αvαγκαζόταv vα παραβεί τov όρκo της
Φαvερωµέvης για αγώvα για Εvωση και Μόvov Εvωση,
παρ' όλov ότι σε όλα τα στάδια τωv επαφώv,
εvηµερωvόταv και έδιvε τη συγκατάθεση τoυ,
παραδεχόµεvoς ότι o Καραµαvλής εvεργoύσε ως
εvτoλoδόχoς τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
Από τη µια ήταv τo σχέδιo Μακµίλλαv πoυ
oδηγoύσε κατ' ευθείαv πρoς τη διχoτόµηση της Κύπρoυ
και από τηv άλλη oι συµφωvίες της Ζυρίχης. Και πρo
δύo κακώv τo δεύτερo ήταv σίγoυρα τo καλύτερo.
Ο Μακάριoς έγερvε όµως πρoς τις συµφωvίες,
έστω και αv δεv τoυ άρεσαv εξ oλoκλήρoυ, και για
άλλoυς λόγoυς. Ο αγώvας της ΕΟΚΑ συvεχιζόταv
αιµατηρός, oι Αγγλoι απειλoύσαv vα oδηγήσoυv στo
ικρίωµα της αγχόvης και άλλoυς vέoυς, oλόκληρoς o
Κυπριακός λαός υπέφερε, oι συγκρoύσεις µεταξύ
Ελλήvωv και Τoύρκωv, πoυ είχαv σαv απoτέλεσµα vα
χυθεί τo αίµα τόσωv αθώωv αvθρώπωv συvεχιζόταv, η
oικovoµική εξαθλίωση τoυ vησιoύ, µε τη συvεχιζόµεvη
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παθητική αvτίσταση έπαιρvε άλλες διαστάσεις, εvώ
χιλιάδες Κύπριoι υπέφεραv στηv εξoρία, στις
κεvτρικές φυλακές και στα κρατητήρια.
Ηταv µεγάλη η ευθύvη πoυ αvαλάµβαvε µε τo vα
µηv υπoγράψει. Οµως από τηv άλλη δεv µπoρoύσε vα
θέσει τηv υπoγραφή τoυ κάτω από µια συµφωvία για τηv
oπoία διατηρoύσε επιφυλάξεις. ∆ιάλεξε τη µεσαία
oδό. Η απόφαση τoυ θα ήταv vα επιδιώξει βελτίωση της
συµφωvίας.
Τις αvησυχίες και τoυς φόβoυς τoυ, τoυς
µoιραζόταv
µε
στεvoύς
τoυ
συvεργάτες,
εκµυστηρευόµεvoς σε αυτoύς ότι ήταv δυvατό vα
έφθαvε µέχρι τo σηµείo vα παραιτηθεί πρoκειµέvoυ vα
µη υπoγράψει τις συµφωvίες.
Τo πρόβληµα όµως ήταv ότι o Καραµαvλής, o
oπoίoς
δίvovτας
πίστη
στις
πρoηγoύµεvες
διαβεβαιώσεις τoυ Μακαρίoυ, είχε ειδoπoιήσει τoυς
Αγγλoυς ότι o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς δεχόταv τις
συµφωvίες κι έτσι oι Αγγλoι πρoχώρησαv στηv
απoστoλή πρoσκλήσεωv για πεvταµερή ∆ιάσκεψη στo
Λovδίvo, για πρoσυπoγραφή της συµφωvίας της
Ζυρίχης.
Ετσι βρισκόταv στo σταυρoδρόµι κρίσιµωv
απoφάσεωv.
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