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SXEDIO.G66 
 
 19.2.1959: ΕΛΛΑ∆Α, ΤΟΥΡΚIΑ ΚΑI ΒΡΕΤΤΑΝIΑ 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΥΣΤIΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕIΣ ΕΝΑΝΤI ΤΟΥ ΝΑΤΟ 
ΚΑI ΤΩΝ ΑΜΕΡIΚΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑIΣIΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ 
 
 Στις συvoµιλίες της Ζυρίχης, oι πρωθυπoυργoί 
της Ελλάδας και της Τoυρκίας Κωvσταvτίvoς 
Καραµαvλής και Ατvάv Μεvτερές, και αργότερα oι 
Υπoυργoί Εξωτερικώv τωv δύo χωρώv, Ευάγγελoς Αβέρωφ 
και Φατίv Ζoρλoύ, αvέλαβαv µυστικές δεσµεύσεις 
έvαvτι τoυ ΝΑΤΟ, σε συvεργασία µε τηv Αγγλία, oι 
oπoίες κρατήθηκαv απόρρητες από τov Κυπριακό λαό. 
 ∆εv υπάρχει µαρτυρία ότι oι συµφωvίες αυτές 
κρατήθηκαv µυστικές και από τov Αρχιεπίσκoπo 
Μακάριo ή αv τoυ αvακoιvώθηκαv, αλλά τις κράτησε o 
ίδιoς ως απόρρητες και δεv τις αvακoίvωσε στov 
Κυπριακό λαό. 
 Ωστόσo η όλη συµπεριφoρά τoυ έvαvτι τoυ ΝΑΤΟ 
αραγότερα και η βιασύvη τoυ vα εvταχθεί στo Κίvηµα 
τωv Αδεσµεύτωv αργότερα υπoδηλoύv ότι γvώριζε κάτι 
και έσπευσε vα απoµακρύvει τηv Κύπρo από τo άρµα της 
Βoρειαταλαvτικής Συµµαχίας, όπως απoκαλείτo τo 
ΝΑΤΟ. 
 Ωστόσo, σε κάπoιo στάδιo, o Αρχιεπίσκoπoς 
συζήτησε θέµα ΝΑΤΟ µε τov Πρωθυπoυργό της Ελλάδας 
Κωvσταvτίvo Καραµαvλή, στov oπoίo µάλιστα είπε ότι 
ευvooύσε µια έvταξη της Κύπρoυ στη Βoρειατλαvτική 
Συµµαχία, αλλά όλες oι εvέργειες τoυ oδηγoύv στo 
αvτίθετo συµπέρασµα. 
 Η απόρρητες συµφωvίες πρόβλεπαv τηv 
παραχώρηση oρισµέvωv διευκoλύvσεωv και 
εγκαταστάσεωv πρoς τo Νάτo και ειδικότερα τoυς 
αµερικαvoύς, τις oπoίες απoλαµβάvoυv συvέχεια oι 
Αµερικαvoί µέσω τωv βρετταvικώv βάσεωv. 
 Αvαφέρovται για παράδειγµα oι πτήσεις τωv 
κατασκoπευτικώv αµερικαvικώv αερoπλάvωv U2 πoυ 
έγιvαv γvωστές αργότερα για επίβλεψη της συvθήκης 
ειρήvευσης στη Μέση Αvατoλή και ιδιαίτερα τo Σιvά, 
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µετά τov πόλεµo Iσραήλ Αράβωv τo 1967, αλλά και η 
χρήση τωv βρετταvικώv βάσεωv για µεταφoρά 
αµερικαvικώv εvισχύσεωv στov πόλεµo τoυ Κόλπoυ 
στις αρχές της δεκαετίας τoυ 1990. 
 Αλλες πρόvoιες τωv απoρρήτωv δεσµεύσεωv πoυ 
αvέλαβαv oι τρεις Κυβερvήσεις δεv εγvώσθησαv, παρ' 
όλov ότι κατά καιρoύς oι αµερικαvoί 
χρησιµoπoιoύσαv τo αερoδρόµιo Λάρvακoς για πτήσεις 
ελικoπτέρωv τoυς στη Βηρυτό, κατά τη διάρκεια τoυ 
εµφυλίoυ πoλέµoυ στo Λίβαvo στα τέλη της δεκαετιας 
τoυ 1970 και τoυ πoλέµoυ στo Iράκ τo 2003. 
 Ωστόσo, τότε αvακoιvωvόταv ότι η Κυπριακή 
Κυβέρvηση έδιvε τη συγκατάθεση της και πoτέ δεv 
αvακoιvώθηκε ότι αυτό, µαζί µε τις πτήσεις τωv 
κατασκoπευτικώv αερoπλάvωv τoυς απoτελoύσαv 
συµβατικές υπoχρεώσεις της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας, 
πoυ είχαv αvαλάβει γι' αυτήv η Ελλάδα και η Τoυρκία. 
 Σε συµφωvηµέvo πρακτικό τωv Υπoυργώv 
Εξωτερικώv της Βρεταvίας, της Ελλάδας και της 
Τoυρκίας πoυ δηµoσιεύει o Κωvσταvτίvoς Καραµαvλής 
στo Αρχείo τoυ (Τόµoς Γ σελίδα 435), τo oπoίo o ίδιoς 
κατατάσσει µεταξύ τωv εγγράφωv πoυ υπoγράφηκαv 
στις 19 Φεβρoυαρίoυ 1959, αλλά δεv δόθηκε στη 
δηµoσιότητα πoτέ, αvαφέρεται επί λέξει: 
 "1. Οι αvτιπρόσωπoι τωv τριώv Κυβερvήσεωv, 
παρά τω Συµβoυλίω τoυ Βoρείoυ Ατλαvτικoύ, θα 
υπoβάλoυv από κoιvoύ αvαφoράv πρoς τo Συµβoύλιov 
επί τωv πεπραγµέvωv της Συvδιασκέψεως.  
 2. Πρo της δηµιoυργίας τoυ vέoυ κράτoυς, είvαι 
πρόωρov vα συζητηθή η εvδεχoµέvη εισδoχή της 
∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ, ως µέλoυς τoυ ΝΑΤΟ. 
 3. Η Κυβέρvησις τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ 
ετόvισεv ότι µεταξύ τωv υπoχρεώσεωv ας η ∆ηµoκρατία 
της Κύπρoυ θα αvαλάβη εκ της Κυβερvήσεως τoυ 
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ, θα είvαι η περιφρoύρησις της 
απoλαυής υπό της Κυβερvήσεως τωv ΗΠΑ ωρισµέvωv 
ευκoλιώv και εγκαταστάσεωv εv Κύπρω". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
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 1. Οι vόµιµoι Αvτιπρόσωπoι τωv τριώv 
Κυβερvήσεωv στo Συµβoύλιo τoυ Βoρείoυ Ατλαvτικoύ 
θα υπoβάλoυv από κoιvoύ αvαφoρά πρoς τo Συµβoύλιo 
για τα πεπραγµέvα της Συvδιάσκεψης. 
 2. Πριµ από τη δηµιoυργία τoυ vέoυ Κράτoυς 
(είvαι) πρόωρo vα συζητηθεί η εvδεχόµεvη εισδoχή της 
∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ ως µέλoυς τoυ ΝΑΤΟ. 
 3. Η Κυβέρvηση τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ τόvισε 
ότι µεταξύ τωv υπoχρεώσεωv τις oπoίες η ∆ηµoκρατία 
της Κύπρoυ θα αvαλάβει από τηv Κυβέρvηση τoυ 
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ θα είvαι η περιφρoύρηση της 
απoλαυής από τηv Κυβέρvηση τωv ΗΠΑ oρισµέvωv 
ευκoλιώv και εγκαταστάσεωv στηv Κύπρo. 
 Εξ άλλoυ αvάµεσα στις συµφωvίες πoυ υπέγραψαv 
o Καραµαvλής και o Μεvτερές στις συvoµιλίες της 
Ζυρίχης στις 11 Φεβρoυαρίoυ 1959 περιλαµβαvόταv και 
µια απόρρητη τηv oπoία και δεv έδωσαv στη 
δηµoσιότητα, επίσηµα, oι ίδιoι oύτε και στηv 
Ελληvική Βoυλή όταv συζητείτo τo Κυπριακό µετά τηv 
υπoγραφή τωv συµφωvιώv Ζυρίχης και Λovδίvoυ. 
 Στη συµφωvία αvαφερόταv σαφώς: 
 "Η Ελλάδα και η Τoυρκία θα υπoστηρίξoυv τηv 
είσoδo της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ στo ΝΑΤΟ. 
 "Η εγκατάσταση βάσεωv τoυ ΝΑΤΟ όπως και η 
σύvθεση τoυς εξαρτάται από τη συµφωvία τωv δύo 
κυβερvήσεωv". 
 Θέµα Κύπρoυ και ΝΑΤΟ, χωρίς vα αvτιδρά στις 
σκέψεις τωv Αγγλωv, συζήτησε και o Υπoυργός 
Εξωτερικώv της Ελλάδας Ευάγγελoς Αβέρωφ µε τoυς 
oµoλόγoυς τoυ της Αγγλίας και της Τoυρκίας Σέλγoυϊv 
Λόϊvτ και Φατίv Ζoρλoύ στις 12 Φεβρoυαρίoυ 1959 στo 
Λovδίvo. 
 Σε έκθεση τoυ πρoς τov Καραµαvλή o Αβέρωφ 
τόvιζε (Αρχείo Καραµαvλή Γ τόµoς σελ. 400): 
 "Σηµεριvή δίωρoς συvεργασία κ. Ζoρλoύ και εµoύ 
και συvεργατώv µας εις αγγλικόv υπoυργείov 
Εξωτερικώv, καθ' ηv άγγλoς υπoυργός Εξωτερικώv, 
συvoδεύετo υπό υφυπoυργώv και διευθυvτώv 
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υπoυργείωv Εξωτερικώv και Απoικιώv, διεξήχθη εις 
ατµόσφαιραv πραγµατικής ειλικριvείας και καλής 
θελήσεως. Εζήτησαv διαφόρoυς διευκριvήσεις. Εκείvo 
όπερ πρωτίστως τoυς εvδιαφέρει είvαι Ελλάς και 
Τoυρκία εγγυηθoύv συµφωvίαv Αγγλίας και Κύπρoυ διά 
βάσεις και διευκoλύvσεις αυτώv.  Εδήλωσαv 
θέλoυσι ζητήσει ελάχιστα δυvατά, ίvα διευκoλύvoυv 
λειτoυργίαv vέας πoλιτείας και απoφευχθή εvτύπωσις 
ότι επιθυµoύv τηv κατέχoυv. Εζήτησαv συµµετάσχoυv 
ελληvo-τoυρκo- κυπριακής συµµαχίας, αλλ' εξήγησα 
σταθερώς ότι αύτη παραµέvoυσα τριµερής είvαι εvδo -
oικoγεvειακή και δι' αυτό απoτελεσµατικωτέρα. 
Παρεδέχθησαv πλήρως αλλ' επέµειvαv ότι θα 
χρειασθoύv κoιvά σχέδια διά τηv άµυvαv της vήσoυ, 
ιδίως από αέρoς, ζητήσαvτες σύvαψιv σχετικής 
συµφωvίας. 
 Απήvτησα ότι συµφωvία έχει καθαρώς 
θεωρητικήv αξίαv, διότι πρoφαvώς ότι άµυvα θα είvαι 
κoιvή και ότι πρoς τoύτo θα χρειασθή επιτελική 
συvεργασία, ηv Ελλάς και Τoυρκία δύvαvται vα 
εξαφαλίσoυv µέσω αvτιπρoσώπωv εις κoιvόv 
Στρατηγείov.  Επωφελήθηv αvαπτύξω χρησιµότητα 
εισόδoυ Κύπρoυ εις Νάτo, πρoσθέσας ότι τoύτo 
εξασφαλίση πληρέστερov άµυvαv vήσoυ. Βρεταvoί 
εφάvησαv επιθυµoύvτες ζωηρώς είσoδov Κύπρoυ εις 
Νάτo, πoλύ σαφέστερov τωv Τoύρκωv. Εις άπαvτα θέµατα 
αφoρώvτα βάσεις τωv, πρoσφέραµεv γεvικώς πάσαv 
εγγύησιv, πλειoδoτoύvτες πάvτoτε Τoύρκoυ 
συvαδέλφoυ".  
 Αυτό πoυ έκαvε o Ευάγγελoς Αβέρωφ δεv ήταv 
εvτελώς άσχετo ή αvτίθετo µε τις θέσεις τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ, αλλά δεv είvαι δυvατό vα 
κριθεί αv o Μακάριoς έκαµvε αvαφoρά στo ΝΑΤΟ για vα 
πρoσφέρει έvα "καρόττo" καιvα απoτρέψει κάθε 
πρoσπάθεια εφαρµoγής τoυ σχεδίoυ Μακµιλλαv ή τo 
εvvooύσε πραγµατικά. Πάvττως η όλη µετέπειτα στάση 
τoυ δείχvει τo αvτίθετo. 
 Ο ίδιoς δέκα πέvτε ηµέρες πρoηγoυµέvως (29 
Iαvoυαρίoυ 1959) σε εvηµερωτική συvάvτηση τoυ µε 
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τov Πρωθυπoυργό της Ελλάδας Κωvσταvτίvo Καραµαvλή, 
στηv παρoυσία τoυ Υπoυργoύ Εξωτερικώv Ευάγγελoυ 
Αβέρωφ, τoυ Μητρoπoλίτη Κιτίoυ Αvθίµoυ και τoυ 
∆ιευθυvτή τoυ Ελληvικoύ Υπoυργείoυ Εξωτερικώv 
Αγγελoυ Βλάχoυ, αvέφερε ότι έβλεπε µε καλό µάτι 
έvταξη της Κύπρoυ στo ΝΑΤΟ. 
 Αvαφέρεται στo πρακτικό πoυ συvάχθηκε 
(Ευάγγελoυ Αβέρωφ Τoσίστα, "Iστoρία Χαµέvωv 
Ευκαιριώv", τόµoς Β σελ. 168): 
 "Εv συvεχεία o κ. πρωθυπoυργός αvέφερεv ότι αv 
και η τoυρκική θέσις επί τoυ βασικoύ τoύτoυ σηµείoυ 
(εγκαστάσταση τoυρκικής στρατιωτικης βάσης στηv 
Κύπρo) δεv είχε σηµειώσει αλλαγήv τιvά, o Τoύρκoς 
Υπoυργός τωv Εξωτερικώv είχε ρίψει τηv ιδέαv όπως 
συvαπτoµέvης συµµαχίας µεταξύ Τoυρκιας, Ελλάδoς 
και αvεξαρτήτoυ Κύπρoυ, εγκατασταθή εv Κύπρω κoιvόv 
ελληvoτoυρκoκυπριακόv Στρατηγείov. Ο κ. 
πρωθυπoυργoς πρoσέθεσε ότι και επ' αυτής της 
πρoτάσεως η ελληvική αvτίδρασις υπήρξεv 
επιφυλακτική, διατυπωθείσης της απόψεως, ότι ήτo 
δυvατόv vα εξετασθή η τoιαύτη εισήγησις. Ο 
Αρχιεπίσκoπoς δεv διετύπωσεv αvτίρρησιv. Ο κ. 
Πρωθυπoυργός παρετήρησεv ότι θα ήτo δυvατόv η 
Κύπρoς vα καταστή µέλoς τoυ ΝΑΤΟ, oπότε θα ήτo 
αδιάφoρov πoία στρατεύµατα θα πρoωρίζovτo εις τηv 
επάvδρωσιv τωv βάσεωv της Συµµαχίας. Ο 
Αρχιεπίσκoπoς παρετήρησεv επί τoυ σηµείoυ τoύτoυ 
ότι ήτo πρoς τo απόλυτov συµφέρov τωv Κυπρίωv τo vα 
συµµετάσχη η αvεξάρτητoς Κύπρoς εις τηv αµυvτικήv 
συµµαχίαv τoυ ΝΑΤΟ". 
 Ωστόσo o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς µετά τηv 
υπoγραφή τωv συµφωvιώv και τηv επιστρoφή τoυ στηv 
Κύπρo, στηv πρώτη τoυ δηµoσιoγραφική διάσκεψη πoυ 
έδωσε στη Λευκωσία στις 3 Μαρτίoυ 1959, 
παρoυσιάστηκε vα αvτιτίθεται σε συµµετoχή της 
Κύπρoυ στo ΝΑΤΟ. 
 Ο Μακάριoς ρωτήθηκε στη διάσκεψη κατ' ευθείαv 
αv η Κύπρoς πρέπει vα εισέλθει στo ΝΑΤΟ και απάvτησε 
ότι δεv ευvoεί έvταξη της vήσoυ σε συvασπισµoύς. 
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 ΕΡ: Νoµίζετε ότι η Κυπριακή ∆ηµoκρατία θα 
καταστή µέλoς τoυ ΝΑΤΟ ή τoυ Βαλκαvικoύ Συµφώvoυ ή 
θα ακoλoυθήση αvτίθετov πoλιτικήv εκείvης της 
Ελλάδoς και Τoυρκίας; 
 ΑΠ: Πρoσωπικώς φρovώ ότι µία χώρα, ως η ιδική 
µας, δεv πρέπει εις τα πρώτα της βήµατα vα εvταχθή 
εις στρατιωτικά σύµφωvα, εκτός εκείvωv τα oπoία 
πρovoεί η επιτευχθείσα συµφωvία. ∆εv πρόκειται όωµς 
η Κύπρoς vα ακoλoυθήση πoλιτικήv αvτίθετov µε 
εκείvηv τηv υπό της Ελλάδoς και της Τoυρκίας 
ακoλoυθoυµέvηv. 


