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6.9.1955: Ο ΧΑΡΟΛΝΤ ΜΑΚΜIΛΛΑΝ ΖΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡIΜΕΡΗ
∆IΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΛΟΝ∆IΝΟ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑI ΤΗΝ
ΤΟΥΡΚIΑ, ΥΠΟΧΩΡΗΣΕIΣ ΚΑI ΠΡΟΤΕIΝΕI ΣΧΕ∆IΟ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΟΥ ΘΑ Ο∆ΗΓΟΥΣΕ ΣΤΗΝ
ΑΥΤΟ∆IΟIΚΗΣΗ ΜΕ ∆IΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓIΑ ΤΗΝ
ΕΞΩΤΕΡIΚΗ ΠΟΛIΤIΚΗ, ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΚΑI ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕIΑ ΣΤΗ
ΒΡΕΤΑΝIΑ
Εvώ διεξάγovταv oι παρασκηvιακές επαφές στηv
έδρα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv η Βρεταvία είχε συγκαλέσει
για τις 29 Αυγoύστoυ τριµερή διάσκεψη µε τη
συµµετoχή της Ελλάδας, της Τoυρκίας και της
Βρετταvίας για συζήτηση τoυ Κυπριακoύ.
Η Ελλάδα παρά τις αvτιδράσεις τoυ Μακαρίoυ
ότι δεv θα δεχόταv oπoιαvδήπoτε απόφαση της
τριµερoύς γιατί εvέπλεκε τov τoυρκικό παράγovτα
επίσηµα στo κυπριακό, δέχθηκε και πήρε µέρoς στη
διάσκεψη.
Ο διάσκεψη έγιvε στo Λάγκαστερ Χάoυζ στo
Λovδίvo µε τη συµµετoχη τωv υπoυργώv Εξωτερικώv της
Βρετταvίας Χάρoλvτ Μακµίλλαv, της Ελλάδας Στέφαvoυ
Στεφαvόπoυλoυ και της Τoυρκίας Φατίv Ζoρλoύ, τριώv
αvθρώπωv πoυ θα έπαιζαv πρωταγωvιστικό ρόλo στις
µετέπειτα εξελίξεις τoυ Κυπριακoύ.
Οι εργασίες της διάσκεψης άρχισαv στις 5 τo
απόγευµα της 29ης Αυγoύστoυ.
Η πρώτη συάvτηση ήταv τυπική. Ο Μακµίλλαv
καλωσόρισε τoυς δυo oµoλόγoυς τoυ, oι oπoίoι
απάvτησαv ευχαριστώvτας.
Παρά τo γεγovός ότι oι εργασίες της διάσκεψης
κρατoύvταv µυστικές, όλα διέρρεαv στov τύπo από τις
διάφoρες
αvτιπρoσωπείες.
Τov
Κυπριακό
λαό
εvηµέρωvε µέσω της εφηµερίδας "Εθvoς" o Κύπριoς
φoιτητής και αvταπoκριτής της Σπύρoς Κυπριαvoύ,
αvτιπρόσωπoς της Εθvαρχίας στo Λovδίvo και
µετέπειτα υπoυργός Εξωτερικώv και Πρόεδρoς της
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας.
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Ο Μακµίλλαv µίλησε πρώτoς και πρoέβη σε µακρά
αvάλυση τoυ Κυπριακoύ και κατέληξε µε τη στερρή
απoφασισιστικότητα
της
κυβέρvησης
τoυ
vα
διατηρήσει τηv Κύπρo, γιατί όπως είπε η κυριαρχία
της Βρετταvίας πάvω στηv Κύπρo ήταv ζωτική για τηv
εκπλήρωση τωv µαvτικώv υπoχρεώσεωv της στo ΝΑΤΟ.
Ο Μακµίλλαv δεv βιάστηκε vα ακoύσει τoυς
άλλoυς αvτιπρoσώπoυς. Εφάρµoζε µια σχετική µέχρι
σκόπιµη καθυστέρηση για vα δώσει τηv ευκαιρία στις
αvτιπρoσωπείες της Τoυρκίας και της Ελλάδας vα
γvωρισθoύv καλύτερα και vα λιώσει o πάγoς τωv
διαφoρώv πoυ είχαv αρχίσει vα oξύvovται λόγω τoυ
Κυπριακoύ.
Οταv συvεδρίασαv oι αvτιπρoσωπείες, o
υπoυργός Εξωτερικώv της Ελλάδας, τόvισε ότι η
Ελλάδα τίπoτε δεv επιθυµoύσε γι' αυτή και ότι
διερµήvευε απλώς τoυς πόθoυς τωv κυπρίωv, στoς
oπoίoυς όπως αvέφερε, έπρεπε vα παραχωρηθεί τo
δικαίωµα της αυτoδιάθεσης µέσα σε τακτή πρoθεσµία.
Ο Στεφαvόπoυλoς απάvτησε και στo επιχείρηµα
τoυ Μακµίλλαv ότι η Αγγλία είχε αvάγκη τηv Κύπρo,
λόγω τωv στρατηγικώv της αvαγκώv, είπεv ότι εάv η
Κύπρoς περιέλθει υπό ελληvική διακυβέρvηση (µετά
τηv αυτoδιάθεση) vα παραχωρηθoύv στη Βρετταvία
πλήρεις στρατιωτικές διευκoλύvσεις και έτσι η
Βρετταvία µπoρεί vα διατηρήσει τις βάσεις oι oπoίες
θα περιβάλλovται, µάλιστα, από φιλικό και όχι
εχθρικό πληθυσµό.
Επίσης αvαφέρθηκε στoυς Τoυρκoκύπριoυς και
είπε ότι αv η Κύπρoς περιέλθει υπό ελληvικό έλεγχo,
η Κυβέρvηση τoυ θα εγγυηθεί ότι τα δικαιώµατα και
αισθήµατα τωv Τoύρκωv της Κύπρoυ πoυ αvήρχovτo σε
80.000 θα πρoστατεύovταv πλήρως και θα γίvovταv
σεβαστά.
Ο Φατίv Ζoρλoύ πoυ µίλησε τηv επoµέvη ζήτησε
όπως η Κύπρoς συvεχίσει vα παραµέvει υπό αγγλική
Κυριαρχία, άλλως έπρεπε vα επιστραφεί στηv Τoυρκία.
Ο Ζoρλoύ τόvισε τη ζωτική σηµασία πoυ είχε για
τηv άµυvα της Τoυρκίας η Κύπρoς, διότι αv διvόταv
στηv Ελλάδα θα έµoιαζε µε πιστόλι στo µαλακό
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υπoγάστριo της χώρας τoυ. Επίσης πρoειδoπoίησε ότι
oπoιαδήπoτε αλλαγή στo καθεστώς της, θα απαιτoύσε
τρoπoπoίηση της συvθήκης της Λωζάvvης τoυ 1923. Σε
µια τέτoια περίπτωση, είπε, η Τoυρκία θα µπoρoύσε vα
εγείρει πoλλές αξιώσεις, απείλησε επίσης vα εγείρει
θέµα τoύρκωv της Θράκης.
Με τηv oλoκλήρωση τωv oµιλιώv τωv τριώv
αvτιπρoσώπωv έγιvε µια vέα συvεδρία στις 2
Σεπτεµβρίoυ τo απόγευµα για καθoρισµό τoυ τρόπoυ
πρoώθησης τωv εργασιώv της διάσκεψης.
Στη συvεδρία αυτή o υπoυργός Εξωτερικώv της
Βρετταvίας Χαρoλvτ Μακµίλλαv ρώτησε τoυς δυo
υπoυργoύς αv είχαv vα πρoσθέσoυv o,τιδήπoτε στις
εvαρκτήριες oµιλίες τoυς πριv πρoχωρήσoυv στις
εργασίες της διάσκεψης.
Ο Ζoρλoύ απάvτησε ότι ήταv καταλύτερα vα
διακoπoύv oι εργασίες της διάσκεψης και vα
επιστρέψoυv oι αvτιπρόσωπoι στις πατρίδες τoυς
γιατί, όπως είπε, η διάσκεψη δεv επρόκειτo vα βγει
από τo αδιέξoδo και δεv έβλεπε καµµιά λύση απoδεκτή
από όλoυς.
Ο Μακµίλλαv εξέφρασε έκπληξη και βρήκε τη
ευκαιρία για vα υπoβάλει µε διπλωµατικό τρόπo αυτό
πoυ σκεφτόταv από τη µέρα πoυ τoυς είχε καλέσει στo
Λovδίvo: "Για vα βρεθεί λύση πoυ vα µας ικαvoπoιεί
όλoυς πρέπει vα κάvoυµε όλoι υπoχωρήσεις".
Ο
Στεφαvόπoυλoς
απάvτησε
ότι
ήταv
διατεθειµέvoς vα συvεργασθεί γιατί πήγε στη
διάσκεψη µε καλή πίστη.
Τις
επόµεvες
ηµέρες,
λόγω
τoυ
Σαββατoκυρίακoυ, δεv έγιvαv επαφές.
Ο χρόvoς πoυ µεσoλαβoύσε µέχρι και ∆ευτέρα
χρησιµoπoιήθηκε για δεξιώσεις και άλλες αvεπίσηµες
συvoµιλίες πoυ δεv πέτυχαv όµως γεφύρωση τωv
διαφoρώv.
Σε µια από τις δεξιώσεις πoυ έδωσε η ελληvική
πρεσβεία στo Λovδίvo, o υπoυργός Εξωτερικώv της
Τoυρκίας δέχθηκε vα απαvτήσει στις ερωτήσεις τωv
Ελλήvωv δηµoσιoγρφωv, έστω και αvεπίσηµα.
Ο Ζoρλoύ ήταv επιθετικός:
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"∆ιαλέξετε- είπε- µεταξύ της Κύπρoυ και της
ελληvoτoυρκικής φιλίας. ∆εv µπoρείτε vα τα θέλετε
και τα δυo, διότι Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα θα
αvέτρεπε τη µεσoγειακή ισoρρoπία τωv δυvάµεωv,
πράγµα τo oπoίo είvαι σήµερα απoλύτως απαράδεκτo
για τηv Τoυρκία. Απoφασίστε λoιπόv τι πρoτιµάτε:
Κύπρo ή φιλία µε τηv Τoυρκία".
Στις 6 Σεπτεµβρίoυ o Μακµίλλαv αφoύ είχε
ακoύσει τις απόψεις και τωv δυo πλευρώv υπέβαλε
"συµβιβαστικό" σχέδιo λύσης τoυ Κυπριακoύ µε τo
oπoίo πρότειvε τηv παραχώρηση συvτάγµατoς για τηv
Κύπρo πoυ oδηγoύσε στηv αυτoδιoίκηση, στα πλαίσια
τωv στρατηγικώv αvαγκώv τις oπoίες επέβαλλε η
διεθvής κατάσταση.
Τo Σύvταγµα πoυ δε γεφύρωvε τις διαφoρές αλλά
θα πρoσπαθoύσε ύστερα vα τo επιβάλει πιέζovτας,
πρόβλεπε:
ΠΡΩΤΟ:
Σύσταση
συvέλευσης
(Βoυλής
µε
εκλεγόµεvη πλειoψηφία και πoσoστό εδρώv για τηv
τoυρκική µειovότητα.
∆ΕΥΤΕΡΟ: Βαθµιαία µεταβίβαση τωv εξoυσιώv σε
Κυπρίoυς υπoυργoύς εξαιρoυµέvωv τωv τoµέωv
Εξωτερικώv Σχέσεωv, Αµυvας και Ασφάλειας, oι oπoίες
θα παρέµεvαv στα χέρια τoυ βρετταvoύ Κυβερvήτη.
ΤΡIΤΟ: Για τηv επεξεργασία ελέγχoυ της
διακυβέρvησης θα συσταθεί τριµερής επιτρoπή από
εκπρoσώπoυς της Αγγλίας, της Ελλάδας και της
Τoυρκίας µε έδρα τo Λovδίvo.
Ολόκληρες oι πρoτάσεις της Βρετταvίας όπως
τις κατέθεσε o Μακµίλλαv στηv Τριµερή ∆ιάσκεψη τoυ
Λovδίvoυ, κατά τηv επίσηµη µετάφραση, και oι oπoίες
υπoβλήθηκαv υπό µoρφή συµφωvίας, έχoυv ως εξής:
"Η πρώτη φάση της διάσκεψης κατέδειξε ότι παρά
τηv ύπαρξη oρισµέvωv σηµαvτικώv διχoγvωµιώv, oι
τρεις αvτιπρoσωπείες συµφωvoύv στηv ύφιστη σηµασία
της διατήρησης της φιλίας και της συvεργασίας στoυς
δεσµoύς συµµαχίας τoυς.
Οι αvτιπρoσωπείες συµφώvησαv επίσης στηv
αvαγvώριση της ζωτικής στρατηγικής θέσης της
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Κύπρoυ και της ζωτικής συµβoλής τoυ Βρετταvικoύ
στρατηγείoυ και της στρατιωτικής βάσης στη vήσo,
στη διατήρηση της ειρήvης και της ασφάλειας στις
περιoχές της αvατoλικής Μεσoγείoυ και της Μέσης
Αvατoλής.
Συµµερίζovται επίσης τηv επιθυµία πρoς
πρoώθηση της ευηµερίας τoυ λαoύ της Κύπρoυ,
τερµατισµό
τωv
βιαιoπραγιώv,
oι
oπoίες
διαταράσσoυv
τελευταία
τηv
κoιvότητα
και
απoκατάσταση της αρµovίας µεταξύ όλωv τωv τµηµάτωv
τoυ πληθυσµoύ.
Ετσι η Βρετταvική αvτιπρoσωπεία πεπεισµέvη
ότι oι συvάδελφoί της θα συµφωvήσoυv ότι θα ήταv
ακαταvόητo η παρoύσα διάσκεψη vα τερµατισθεί σε
απoτυχία, πράγµα τo oπoίo θα ήταv αvτίθετo πρoς τoυς
κoιvoύς αvτικειµεvικoύς σκoπoύς τoυς, και θα
επηρέαζε τη φιλία και τη συµµαχία τoυς, τηv oπoία
όλoι αvαγvωρίζoυv oυσιώδη υπό τις σηµεριvές
διεθvείς συvθήκες, αφoύ πρoέβη σε πρoσεκτική
αvάλυση τωv απόψεωv τωv τριώv αvτιπρoσωπειώv, όπως
αυτές εξετέθησαv κατά τη διάσκεψη, η Βρετταvική
αvτιπρoσωπεία επιθυµεί vα πρoβεί στις ακόλoυθες
παρατηρήσεις και πρoτάσεις ως βάση για τηv κoιvή
συvεvvόηση στηv oπoία πιστεύει ότι θα καταστεί
δυvατό vα καταλήξoυv.
Είvαι σαφές ότι υπάρχoυv δυo κύρια
πρoβλήµατα, τα oπoία πρέπει vα ληφθoύv υπ' όψη κατά
τη λήψη απόφασης επί τoυ µέλλovτoς της Κύπρoυ.
Τo πρώτo περιλαµβάvει τηv εισαγωγή και
λειτoυργία vέoυ συvτάγµατoς πoυ θα oδηγήσει σε
εσωτερική αυτoκυβέρvηση από τov κυπριακό λαό υπό
κατάλληλες διασφαλίσεις και εγγυήσεις, oι oπoίες
απαιτoύvται από τη διεθvή κατάσταση και τηv
πρoστασία τωv συµφερόvτωv τωv εvδιαφερoµέvωv
κoιvoτήτωv.
Τo δεύτερo πρόβληµα είvαι τo µέλλovτικό
διεθvές καθεστώς της Κύπρoυ.
Οσov αφoρά τo πρώτo από τα δύo αυτά
πρoβλήµατα, η Βρετταvική Κυβέρvηση πιστεύει ότι oι
συvάδελφoι της συµµερίζovται τη γvώµη της
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Κυβέρvησης της Αυτής Μεγαλειότητoς ότι oυσιώδες
στoιχείo της απoκατάστασης της αρµovίας στηv Κύπρo
και της µελλovτικής πρoόδoυ της vήσoυ πρέπει vα
είvαι πρooδευτική εξέλιξη πρoς τηv εσωτερική
αυτoκυβέρvηση µε τov δέovτα σεβασµό πρoς τα
δικαιώµατα και τα συµφέρovτα όλωv τωv µερίδωv.
Ως εκ τoύτoυ η βρετταvική αvτιπρoσωπεία έχει
πεισθεί ότι είvαι αvoικτός, o δρόµoς για τη διάσκεψη
πρoς επίτευξη ευρέως µέτρoυ συµφωvίας επί τωv
αvαγκαίωv σχεδίωv και της διαδικασίας πρoς
εκπλήρωση τoυ σκoπoύ αυτoύ.
Απoτελεί ευθύvη της Κυβέρvησης της αυτής
Μεγαλειότητoς vα εισαγάγει τα αvαγκαία µέτρα, λόγω
όµως τoυ µεγάλoυ εvδιαφέρovτoς, τo oπoίo oι
Κυβερvήσεις
της
Ελλάδα
και
της
Τoυρκίας
επιδεικvύoυv κατά φυσικό λόγo, για τηv ευηµερία της
ελληvικής και της Τoυρκικής κoιvότητας στη vήσo, η
βρετταvική Κυβέρvηση επιθυµεί vα θέσει εvώπιov τωv
συvαδέλφωv της τις ακόλoυθες πρoτάσεις και vα
συζητήσει µε αυτές τηv επίτευξη κoιvής συµφωvίας.
Η Κυβέρvηση της Α. Μ. ελπίζει ότι θα
εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση τωv Κυβερvήσεωv της
Ελλάδας και της Τoυρκίας για τo πρόγραµµα αυτό,
δεδoµέvoυ ότι αυτό είvαι πρόδηλo ότι θα είχεv
ύψιστη σπoυδαιότητα για τηv εξασφάλιση της πλήρoυς
συvεργασίας τoυ Κυπριακoύ λαoύ. Με τέτoια επιδίωξη
της συvεργασίας τωv Κυβερvήσεωv Ελλάδας και
Τoυρκίας στo έργo αυτό, η βρετταvική Κυβέρvηση δεv
υφίσταται από τηv αρχή, η oπoία έχει ήδη τovισθεί
από τov υπoυργό Εξωτερικώv κατά τις παρατηρήσεις
τoυ στη διάσκεψη κατά τηv oπoία η Κυβέρvηση της Α. Μ.
είvαι απoκλειστικά υπεύθυvη για τις εσωτερικές
υπoθέσεις τωv κτήσεωv της Αυτής Μεγαλειότητας.
Οι πρoτάσεις της Κυβέρvησης της Α. Μ.
απoσκoπoύv vα θέσoυv τηv Κύπρo στηv καvovική oδό
της δηµoκρατικής αvάπτυξης.
Πρoς
τoυτo
η
Κυβέρvηση
της
Αυτής
Μεγαλειότητoς πρoτείvει τηv εισαγωγή vέoυ και
φιλελεύθερoυ συvτάγµατoς πoυ vα oδηγεί πρoς τo
πληρέστατo µέτρo εσωτερικής αυτoκυβέρvησης, τo
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oπoίo συvάδει πρoς τις στρατηγικές αvάγκες της
παρoύσης κατάστασης.
Τo Σύvταγµα θα πρovoεί για συvέλευση µε
αιρετή πλειoψηφία. Εvας κατ' αvαλoγίαv αριθµός
εδρώv θα διαφυλαχθoύv για τηv τoυρκική κoιvότητα.
Ολα τα τµήµατα της κυπριακής Κυβέρvησης θα
αvατεθoύv πρooδευτικά σε Κυπρίoυς υπoυργoύς
υπεύθυvoυς έvαvτι της συvέλευσης, εξαιρoυµέvωv τωv
εξωτερικώv
ζητηµάτωv,
άµυvας
και
δηµόσιας
ασφάλειας, πoυ θα ευρίσκovται υπό τov έλεγχo τoυ
Κυβερvήτη. Θα υπάρχoυv oι δέoυσες διασφαλίσεις για
τηv ακεραιότητα και τηv αvεξαρτησία της δηµόσιας
ασφάλειας.
Ως µέρoς τωv διασφαλίσεωv oι oπoίες θα
παρασχεθoύv για τηv τoυρκική κoιvότητα, θα είvαι η
διατήρηση αvαλoγίας υπoυργείωv για τηv κoιvότητα
αυτή.
Ο Κύπριoς πρωθυπoυργός, o oπoίoς θα ηγηθεί
της vέας διoίκησης της vήσoυ θα εκλεγεί από τη
συvέλευση µε τηv έγκριση τoυ κυβερvήτη.
Η Κυβέρvηση της Α. Μ. πρoτείvει όπως τριµερής
επιτρoπή συσταθεί στo Λovδίvo από τηv παρoύσα
τριµερή διάσκεψη. Η επιτρoπή θα είvαι υπόλoγη πρoς
τη διάσκεψη και θα εξετάσει λεπτoµερείς πρoτάσεις,
πoυ θα καταρτισθoύv από τηv Κυβέρvηση της Α. Μ. για
vέα συvταγµατικά όργαvα για τηv Κύπρo.
Η Επιτρoπη θα έχει καθήκov vα µελετήσει
κατάλληλo σύστηµα εγγυήσεωv για τα συµφέρovτα τωv
κoιvoτήτωv στηv Κύπρo και τηv κατάλληλη µέθoδo της
εφαρµoγής τoυ συστήµατoς αυτoύ.
Η
επιτρoπή
θα
εξετάσει
oπoιεσδήπoτε
εισηγήσεις, για τo περαιτέρω καλό τoυ κυπριακoύ
λαoύ, από απόψεις στεvώv δεσµώv µεταξύ Κύπρoυ και
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ, Ελλάδας και Τoυρκίας.
Θα εξετάσει για παράδειγµα ζητήµατα σχετικά
µε τo καθεστώς και τα δικαιώµατα τωv Κυπρίωv, σε
σχέση µε τις τρεις άλλες χώρες. Μετά τη συµπλήρωση
τωv αρχικώv συvoµλιώv της, η επιτρoπή δυvατόv vα
διατηρηθεί για vα επιλαµβάvεται εκθέσεωv, όσov
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αφoρά τηv αvάπτυξη της αυτoκυβέρvησης στηv Κύπρo
και εvεργεί ως κέvτρo συζήτησης πρoβληµάτωv ή
διαφoρώv πoυ πρoκύπτoυv από τηv αυτoκυβέρvηση και
δεv είvαι δυvατό vα επιλυθoύv στηv ίδια τηv Κύπρo".
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