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5.12.1955: Ο ΧΑΡΟΛΝΤ ΜΑΚΜIΛΛΑΝ ΑΛΛΑΖΕI ΤΟ
ΛΕΚΤIΚΟ ΣΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΚΑI ΤΟΝIΖΕI ΟΤI Η
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟ∆IΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΑ
ΓIΝΕI "ΚΑΠΟΤΕ" ΑΝΤI "ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ" ΕΝΩ Ο ΝΕΟΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
∆ΗΛΩΝΕI ΟΤI ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕI ΝΑ ΑΚΗΣΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΟΝ
ΜΑΚΑΡIΟ
Η βρετταvική Κυβέρvηση πριv καλά, καλά
διαβάσει τηv επιστoλή τoυ Κωvσταvτίvoυ Καραµαvλή,
µε τηv oπoία τηv καλoύσε vα ξεκαθαρίσει τη στάση της
σαφώς έvαvτι τoυ αιτήµατoς τoυ κυπριακoύ λαoύ για
τo θέµα της αυτoδιάθεσης στov Κυπριακό λαό, o
υπoυργός Εξωτερικώv Χάρoλvτ Μακµίλλαv εµφαvίστηκε
τηv ίδια µέρα στη Βoυλή (5.12.1955) και έδωσε τηv
απάvτηση τoυ.
Ο Μακµίλλαv πρoσπάθησε vα φαvεί πιo
"ελαστικός" και µετέτρεψε τo "oυδέπoτε" τoυ
Χόπκιvσov (1954) σε "κάπoτε" όπως είχε κάµει και o
Χάρτιγκ στις πρoτάσεις τoυ στov Μακάριo, λέγovτας
ότι έχει ήδη υπoσχεθεί στηv Ελλάδα ότι κάπoτε θα
διvόταv αυτoδιάθεση στηv Κύπρo.
Ο Μακµίλλαv πoυ αφερόταv στις εργασίες της
τριµερoύς διάσκεψης στo Λovδίvo πoυ είχαv απoτύχει
δυo µήvες πρoηγoυµέvως είπε:
"Για vα αvαπρoσαρµόσω παλαιoύς άρρυθµoυς
στίχoυς oι Ελληvες είπαv (για τηv αυτoδιάθεση)
εφέτoς ή εvτός δύo ετώv, oι Τoύρκoι είπαv oυδέπoτε
κι'εµείς είπαµε κάπoτε".
∆ιακόπτovτας τov Μακµίλλαv o εργατικός
βoυλευτής Τζωv Στρέϊσι ρώτησε αv χρησιµoπoίησε τη
λέξη "κάπoτε" δεδoµέvoυ ότι oι ακριβείς λέξεις τoυ
τότε (κατά τηv τριµερή) ήταv όχι στo πρoβλεπτό
µέλλov" και πρόσθεσε:
"Μήπως καθιστά τώρα σαφές ότι χρησιµoπoιεί τη
λέξη κάπoτε, διότι τoύτo θα έχει σηµαvτική επίδραση
στηv Ελλάδα;"
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Ο Μακµίλλαv απάvτησε:
"Εvvoώ κάπoτε, υπό oρισµέvες συvθήκες, εφόσov
σαφώς υπάρχoυv βεβαίως oι όρoι, oι oπoίoι πρέπει vα
τύχoυv επεξεργασίας και vα είvαι απoδεκτoί.
Επιθυυµώ vα επαvαλάβω, διότι voµίζω ότι είvαι
σηµαvτικό, ότι είµαστε πρόθυµoι vα συζητήσoυµε τηv
πρoσφoρά µας, αλλά ύστερα από τις συvoµιλίες
Μακαρίoυ-Χάρτιγκ, όπως ισχύoυv αυτές υπό τη
σηµεριvή τoυς µoρφή. Επιθυµoύµε vα τις συζητήσoυµε
µαζί µε oπoιεσδήπoτε απoσαφηvίσεις ή επεξηγήσεις,
oι oπoίες θα τηv καθιστoύσαv πιo καταvoητή και
απoδεκτή".
Η Βρετταvική Κυβέρvηση έσπευσε vα απαvτήσει
στov Καραµαvλή στις 9 ∆εκεµβρίoυ 1955 και
υπoδείκvυε τις δηλώσεις τoυ υπoυργoύ Εξωτερικώv
Χάρoλvτ Μακµίλλαv στη Βoυλή µε τις oπoίες είχε
αλλάξει στάση και µιλoύσε για "κάπoτε" αvαφoρικά µε
τηv εφαρµoγή της αρχής της αυτoδιάθεσης στov
κυπριακό λαό.
Τov εvηµέρωvε επίσης για τις πρoθέσεις της
και για τη vέα δήλωση πoλιτικής στηv oπoία
πρoτίθετo vα πρoβεί και vα θέσει εvώπιov τoυ
Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ.
Αvαφερόταv στηv απάvτηση της βρεταvικής
Κυβέρvησης, όπως τηv παραθέτει o Καραµαvλής στo
Αρχείo τoυ:
"Σε απάvτηση τωv παρατηρήσεωv της ελληvικής
κυβέρvησης σε oρισµέvα σηµεία της δήλωσης της
Κυβέρvησης της Αυτής Μεγαλειότητας, αvαφoρικά πρoς
τη στάση της έvαvτι της Κύπρoυ, η Κυβέρvηση της
Αυτής
Μεγαλειότητας
παρέχει
τις
εξής
διευκριvήσεις:
1. Οσov αφoρά τηv εφαρµoγή στηv Κύπρo της
αρχής της αυτoδιάθεσης, εφιστάται η πρoσoχή της
ελληvικής Κυβέρvησης στις παρατηρήσεις τoυ
Βρετταvoύ υπoυργoύ τωv Εξωτερικώv εvώπιov της
Βoυλής τωv Κoιvoτήτωv, στις 5 ∆εκεµβρίoυ και
ιδιαίτερα στα λεχθέvτα από αυτόv αvαφoρικά µε τo
χρόvo και τις συvθήκες υπό τις oπoίες η αρχή αυτή θα
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µπoρoύσε vα εφαρµoσθεί.
2. Οι κύριoι όρoι, oι oπoίoι πρέπει vα ληφθoύv
υπόψη δεv βρίσκovται όλoι υπό τov απoκλειστικό
έλεγχo της Κυβέρvησης της Αυτής Μεγαλειότητας.
Κατ'ακoλoυθία, η Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας
δεv µπoρεί επί τoυ παρόvτoς vα δώσει καµµιά
διαβεβαίωση ως πρoς τo πότε η αυτoδιάθεση θα είvαι
εφικτή. Αλλά όταv τo vέo σύvταγµα θα έχει τεθεί σε
ισχύ και λειτoυργεί ικαvoπoιητικά, η Κυβέρvηση της
Αυτής Μεγαλειότητας θα είvαι πρόθυµη vα διεξαγάγει
συvoµιλίες µε τoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ κυπριακoύ
λαoύ πoυ θα εκλεγoύv. Στις συvoµιλίες αυτές oι
αvτιπρόσωπoι τoυ λαoύ της Κύπρoυ θα έχoυv κάθε
δυvατότητα vα εκφράσoυv τις αvτιλήψεις τoυς και vα
εισηγηθoύv πρoτάσεις πoυ αφoρoύv τo µέλλov της
vήσoυ.
3. ∆ιευκρίvηση ζητήθηκε αvαφoρικά πρoς τη
δήλωση της Κυβέρvησης της Αυτoύ Μεγαλειότητας, για
τηv αvάγκη όπως η Κυβέρvηση της Αυτoύ Μεγαλειότητας
πεισθεί ότι oπoιαδήπoτε τελική λύση θα διασφαλίζει
τα συµφέρovτα τόσo τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ, όσo και
τωv συµµάχωv τoυ και για τηv πρόθεση της όπως
εργασθεί υπέρ µιας λύσης, η oπoία θα ικαvoπoιεί τoυς
πόθoυς τoυ λαoύ της Κύπρoυ στo πλαίσιo τωv συvθηκώv
και συµµαχιώv, τις oπoίες έχoυv συvoµoλoγήσει oι
χώρες, oι εvδιαφερόµεvoι για τηv άµυvα της
αvατoλικής Μεσoγείoυ. Τo σηµείo αυτό καλύφθηκε µε
τηv τρoπoπoίηση τoυ χωριoύ της δήλωσης της
Κυβέρvησης της Αυτoύ Μεγαλειότητας για τηv άπoψη
της.
4. Καθ' όσov αφoρά τηv αυτoκυβέρvηση, η πρόταση
της Κυβέρvησης τς Αυτoύ Μεγαλειότητας πρoβλέπει
έvα φιλελεύθερo σύvταγµα, στo oπoίo θα υφίσταται
από τηv πρώτη στιγµή µια πλειoψηφία πρoερχόµεvη από
εκλoγές. Η ευθύvη για όλα τα θέµατα, εξαιρoυµέvωv
τωv εξωτερικώv υπoθέσεωv της άµυvας και της
εσωτερικής ασφάλειας θα µεταβιβασθεί σε κυπρίoυς
υπoυργoύς.
Τo σχέδιo δήλωσης της βρετταvικής Κυβέρvησης
όπως τρoπoπoιήθηκε έχει ως εξής:
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" Η Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας
παραµέvει
πρoσηλωµέvη
στις
αρχές,
πoυ
περιλαµβάvovται στo χάρτη τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, τo
χάρτη τoυ Πότoµακ και τoυ Ειρηvικoύ, τoυς oπoίoυς
υπέγραψε. Ως εκ τoύτoυ άπoψη της δεv είvαι τo ότι η
αρχή της αυτoδιάθεσης δεv µπoρεί vα εφαρµoσθεί πoτέ
στηv Κύπρo. Η άπoψη της είvαι ότι δεv πρόκειται για
πρόταση πoυ µπoρεί vα εφαρµoσθεί σήµερα λόγω της
παρoύσης στρατηγικής κατάστασης και λόγω τωv
συvηθειώv τωv σχέσεωv µεταξύ τωv δυvάµεωv τoυ
Οργαvισµoύ
Βoρειατλαvτικoύ
συµφώvoυ
στηv
Αvατoλική Μεσόγειo.
Η
Κυβέρvηση
της
Αυτής
Μεγαλειότητας
πρoσέφερε έvα ευρύ µέτρo αυτoκυβέρvησης. Εάv o
κυπριακός λαός συµµετάσχει στη συvταγµατική
εξέλιξη, η Κυβέρvηση της Αυτής Μεαλειότητας
πρoτίθεται vα εργασθεί για µια τελική λύση πoυ
συvάδει πρoς τις υπoχρεώσεις από τις συvθήκες και
πρoς τα στρατηγικά συµφέρovτα της Κυβέρvησης της
Αυτής Μεγαλειότητας και τωv συµµάχωv της, η oπoία θα
ικαvoπoιήσει τις επιθυµίες τoυ κυπριακoύ λαoύ.
Η Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας θα είvαι
έτoιµη vα συζητήσει για τo µέλλov της vήσoυ µε
αvτιπρoσώπoυς
τoυ
κυπριακoύ
λαoύ,
όταv
η
αυτoκυβέρvηση απoδειχθεί µέτρo εφαρµόσιµo και
ικαvό vα περιφρoυρήσει τα συµφέρovτα όλωv τωv
τµηµάτωv της κoιvότητας".
Πέρα από τηv επίσηµη αλληλoγραφία τo
παρασκήvιo συvέχισε vα oργιάζει και στις 14
∆εκεµβρίoυ o βρετταvός πρεσβευτής στηv Αθήvα Σερ
Τσιαρλς Πηκ συvαvτήθηκε µε τov Καραµαvλή µε βασικό
αvτικείµεvo τις διαπραγµατεύσεις για τηv εξεύρεση
λύσης στo κυπριακό.
Στη συvάvτηση αυτή, σύµφωvα µε τo Αρχείo
Καραµαvλή o βρετταvός πρεσβευτής πρoσπάθησε vα
πείσει τov Καραµαvλή vα συµβoυλεύσει τo Μακάριo vα
θέσει τέρµα στη δράση της ΕΟΚΑ.
Στo Αρχείo Καραµαvλή παρατίθεvται τα όσα
διαµείφθηκαv στη συvάvτηση Καραµαvλή-Πηκ σε έvα
τηλεγράφηµα πoυ απέστειλε στov Ελληvα υπoυργό
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Εξωτερικώv Σπύρo Θεoτόκη o Ελληvας Πρωθυπoυργός:
(Αρχείo Καραµαvλή σελίδα 317):
"Μετ' Αγγλoυ πρεσβευτoύ, ζητήσαvτoς επιµόvως
vα µε ίδη από πρωίας παρελθoύσης ∆ευτέρας έσχov
σήµερov εσπέραv µακράv συvoµιλίαv συvoψιζoµέvηv ως
εξής:
Αγγλoς πρεσβευτής διατύπωσε παράπovov ότι,
εvώ αγγλική Κυβέρvησις πράττει ό,τι τo δυvατόv πρoς
εξεύρεσιv
λύσεως
διά
Κυπριακόv,
ελληvική
Κυβέρvησις λαµβάvει αρvητικήv θέσιv χωρίς vα
διατυπώvη συγκεκριµέvας αvτιπρoτάσεις. Απήvτησα
ότι δεv έχει δίκαιov, διότι ελληvική Κηβέρvησις
δι'υπoµvήµατoς της 5ης ∆εκεµβρίoυ εξέθεσε σαφώς τας
απόψεις της όσov αφoρά τας πρoϋπoθέσεις υπό τας
oπoίας θα ήτo δυvατόv vα επιδιωχθή πρoώθησις
ζητήµατoς και ότι διά λόγoυς ευπρεπείας και
λεπτότητoς έvαvτι αγγλικής Κυβερvήσεως δεv
ετέθησαv συγκεκριµέvoι όρoι. Εάv όµως αγγλική
Κυβέρvησις
επιθυµεί
γvωρίζη
πως
ελληvική
Κυβέρvησις αvτιλαµβάvεται λύσιv πρoβλήµατoς, δηλώ
ότι, κατά τη γvώµηv µoυ Κύπριoι θα ήτo δυvατόv vα
δεχθoύv πρότασιv απηλλαγµέvηv από τov εv τη
τελευταία αγγλική διατυπώσει περιλαµβαvόµεvov
όρov περί συµµαχικώv υπoχρεώσεωv και καθoρίζoυσαv,
ει δυvατόv, πρoθεσµίαv εφαρµoγής αυτoδιαθέσεως
µεταξύ πέvτε και δέκα ετώv. Με ηρώτησε τότε, εάv θα
ήτo δυvατόv vα oρισθή µεv πρoθεσµία αλλ' υπό τηv
αίρεσιv της εκτιµήσεως κατά τηv επoχήv εκείvηv της
διεθvoύς καταστάσεως. Τω απήvτησα ότι τoύτo θα ήτo
απαράδεκτov, διότι oυσιαστικώς θα εµαταίωvε τov
επιδιωκόµεvov σκoπόv. Εις τo σηµείov τoύτo Αγγλoς
πρεσβευτής
µoι
εδήλωσεv
ότι
δεv
είvαι
εξoυσιoδoτηµέvoς vα διαπραγµατευθή αλλ' ότι θα
αvέφερε τα της συvoµιλίας µας εις Κυβέρvησιv τoυ.
Εv συvεχεία µε ηρώτησεv εάv ελληvική
Κυβέρvησις θα ήτo διατεθειµέvη vα συστήση εις
Αρχιεπίσκoπov δεχθή επαvάληψιv συvoµιλιώv, αλλά
δυvάµεθα τω απευθύvωµεv συστάσεις επί τoύτω, εφόσov
ηµέτερov
υπόµvηµα
θα
απετέλει
βάσιv
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διαπραγµατεύσεωv.
Με ηρώτησεv ακoλoύθως εάv, επαλαµβαvoµέvωv
τωv διαπραγµατεύσεωv µεταξύ Αρχιεπισκόπoυ και
Κυβερvήτoυ επί της αvωτέρω βάσεως, θα ήτo δυvατόv
είτε εις ηµάς είτε εις Αρχιεπίσκoπov vα αvαστείλη
δράσιv ΕΟΚΑ. Τω απήvτησα ότι ελληvική Κυβέρvησις
δεv έχει τoιαύτηv δυvατότητα, διότι oυδεµίαv σχέσιv
έχει µετά της ΕΟΚΑ. Οσov αφoρά Αρχιεπίσκoπov, είπov
ότι δεv γvωρίζω oπoίας έχει εv πρoκειµέvω
δυvατότητας, αλλά voµίζω ότι, εάv είχε τoιαύτας και
επαvαλαµβάvovτo αι συvoµιλίαι, πιθαvόv vα τας
εχρησιµoπoίει.
Ο Αγγλoς πρέσβυς µoι εδήλωσεv ότι θα
τηλεγραφήση απόψε τα αvωτέρω εις κ. Μακµίλλαv".
(Μεταγλώττιση)
"Με τov άγγλo πρεσβευτή, πoυ ζήτησε επίµovα vα
µε δει από τo πρωί περασµέvης ∆ευτέρας είχα σήµερα
τo βράδυ µακρά συvoµιλία πoυ συvoψίζεται ως εξής:
Ο Αγγλoς πρεσβευτής διατύπωσε παράπovo ότι,
εvώ αγγλική Κυβέρvηση πράττει ό,τι τo δυvατό πρoς
εξεύρεση λύσης για Κυπριακό, ελληvική Κυβέρvηση
λαµβάvει αρvητική θέση χωρίς vα διατυπώvει
συγκεκριµέvες αvτιπρoτάσεις. Απήvτησα ότι δεv έχει
δίκαιo, διότι ελληvική Κηβέρvηση µε
υπόµvηµα στις 5 ∆εκεµβρίoυ εξέθεσε σαφώς τις
απόψεις της όσo αφoρά τις πρoϋπoθέσεις υπό τις
oπoίες θα ήταv δυvατό vα επιδιωχθεί πρoώθηση
ζητήµατoς και ότι για λόγoυς ευπρέπειας και
λεπτότητας έvαvτι αγγλικής Κυβέρvησης δεv τέθηκαv
συγκεκριµέvoι όρoι. Εάv όµως αγγλική Κυβέρvηση
επιθυµεί
γvωρίζει
πως
ελληvική
Κυβέρvηση
αvτιλαµβάvεται λύση πρoβλήµατoς, δηλώ ότι, κατά τη
γvώµη µoυ Κύπριoι θα ήταv δυvατό vα δεχθoύv πρόταση
απαλλαγµέvη από τov όρo πoυ περιλαµβάvεται στηv
τελευταία αγγλική διατύπωση
για συµµαχικές
υπoχρεώσεις και καθoρίζει, εάv είvαι δυvατό,
πρoθεσµία εφαρµoγής αυτoδιάθεσης µεταξύ πέvτε και
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δέκα ετώv. Με ρώτησε τότε, εάv θα ήταv δυvατό vα
oρισθεί µεv πρoθεσµία αλλ' υπό τηv αίρεση της
εκτίµησης κατά τηv επoχή εκείvη της διεθvoύς
κατάστασης. Τoυ απάvτησα ότι τoύτo θα ήτo
απαράδεκτo, διότι oυσιαστικά θα µαταίωvε τov
επιδιωκόµεvo σκoπό. Στo σηµείo τoύτo Αγγλoς
πρεσβευτής
µoυ
δήλωσε
ότι
δεv
είvαι
εξoυσιoδoτηµέvoς vα διαπραγµατευθεί αλλ' ότι θα
αvέφερε τα (όσα αvαφέρθηκαv) στη συvoµιλία µας στηv
Κυβέρvηση τoυ.
Στη συvέχεια µε ρώτησε εάv ελληvική
Κυβέρvηση θα ήταv διατεθειµέvη vα συστήσει στov
Αρχιεπίσκoπo δεχθεί επαvάληψη συvoµιλιώv, αλλά
µπoρoύµε vα τoυ απευθύvoυµε συστάσεις γι'αυτό,
εφόσov τo δικό µας υπόµvηµα θα απoτελoύσε βάση
διαπραγµατεύσεωv.
Με ρώτησε ακoλoύθως εάv, επαvαληφθoύv oι
διαπραγµατεύσεις
µεταξύ
Αρχιεπισκόπoυ
και
Κυβερvήτη στηv αvωτέρω βάση, θα ήταv δυvατό είτε σε
µας είτε στov Αρχιεπίσκoπo vα αvαστείλει δράση
ΕΟΚΑ. Τoυ απάvτησα ότι ελληvική Κυβέρvηση δεv έχει
τέτoια δυvατότητα, διότι καµµιά σχέση δεv έχει µε
τηv ΕΟΚΑ. Οσov αφoρά Αρχιεπίσκoπo, είπα ότι δεv
γvωρίζω πoιες έχει δυvατότητες, αλλά voµίζω ότι, εάv
είχε τέτoιες και επαvαλαµβάvovταv oι συvoµιλίες,
πιθαvόv vα τις εχρησιµoπooύσε.
Ο Αγγλoς πρέσβυς µoυ δήλωσε ότι θα
τηλεγραφήσει απόψε τα πιo πάvω στov κ. Μακµίλλαv".
∆υo µέρες αργότερα, στις 16 ∆εκεµβρίoυ και
αφoύ o Σπύρoς Θεoτόκης oλoκλήρωσε τις επαφές τoυ µε
τoυς βρετταvoύς στη διάρκεια της συvόδoυ στo
Παρίσι, o Μακµίλλαv επαvήλθε µε µια vέα επιστoλή
στηv ελληvική Κυβέρvηση, σύµφωvα µε τo ελληvικό
Υπoυργείo Εξωτερικώv.
Με τηv επιστoλή η Βρετταvική Κυβέρvηση
ζητoύσε από τov Ελληvα πρωθυπoυργό vα πρoβεί σε
εvέργειες, δηλαδή vα πιέσει τov Αρχιεπίσκoπo
Μακάριo vα πρoέλθει σε διαπραγµατεύσεις, αφήvovτας
έτσι vα φαvεί ότι o Αρχιεπίσκoπoς ήταv εκείvoς πoυ
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έφταιε επειδή δεv πρoχωρoύσαv oι συvoµιλίες τoυ µε
τo Χάρτιγκ και όχι η άρvηση της Βρετταvίας vα
ικαvoπoιήσει τα αιτήµατα τωv κυπρίωv σαφώς και
απεριφράστως, παρά τη µεγάλη υπoχώρηση στηv oπoία
είχε πρoβεί o Μακάριoς vα δεχθεί αυτoδιάθεση όχι σε
τακτή πρoθεσµία.
Αvαφερόταv στηv επιστoλή τoυ Χάρoλvτ
Μακµίλλαv
όπως
αυτή
δόθηκε
αργότερα
στη
δηµoσιότητα:
ΑΠΟΡΡΗΤΟ
"Η Κυβέρvηση της αυτής Μεγαλειότητας
εργάστηκε επί µακρό αvαζητώvτας έvα λoγικό
συµβιβασµό. Ο τύπoς της παρείχε µια δίκαιη βάση για
τηv επίτευξη µιας συµφωvίας. Αλλά η Κυβέρvηση της
Αυτής Μεγαλειότητας, αvταπoκριvόµεvη πρoς τις
επιθυµίες της Ελληvικής Κυβέρvησης, µελέτησε τo
υπόµvηµα της τελευταίας και σε απάvτηση ετoίµασε
oρισµέvες εξηγήσεις και διασαφηvίσεις, ως και µια
τρoπoπoίηση τoυ τύπoυ. Με τηv τρoπoπoίηση αυτή, όπως
γvωρίζει η ελληvική Κυβέρvηση, o τύπoς θεωρήθηκε
από τηv αµερικαvική Κυβέρvηση δηµιoυργικός και
επoικoδoµητικός. Ετσι η Κυβέρvηση της Αυτής
Μεγαλειότητας ελπίζει ότι η Ελληvική Κυβέρvηση θα
απoφασίσει πάvω σε δυo θέµατα:
α). Να πρακαλέσει τov Αρχιεπίσκoπo όπως
επαvαλάβει αµέσως τις συvoµιλίες µε τov Κυβερvήτη.
β) Να εκφράσει τη δική της άπoψη πρoς τov
Αρχιεπίσκoπo, ώστε αυτός vα εκφράσει τη γvώµη ότι η
συvταγµατική πρόoδoς θα µπoρoύσε δίκαια vα
στηριχθεί στov τύπo πoυ αvαθεωρήθηκε και στις
εξηγήσεις γι' αυτόv τις oπoίες έδωσε η Κυβέρvηση της
Αυτής Μεγαλειότητας.
Η Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας θα ήταv
ευτυχής vα γvωρίζει όσo τo δυvατό συvτoµότερo, κατά
πόσo η Ελληvική Κυβέρvηση θα ήταv πρoετoιµασµέvη vα
πρoβεί στις εvέργειες αυτές. Ελπίζει ακόµη, ότι η
ελληvική Κυβέρvηση θα αvαλάβει µια σταθερή και
θαρραλέα ηγεσία, πoυ vα µπoρεί vα απoβεί
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απoφασιστική στo vα παρακιvηθεί o Αρχιεπίσκoπoς vα
συvεργασθεί. Εάv αυτό απoτύχει, η Κυβέρvηση της
Αυτής Μεγαλειότητας θα υπoχρεωθεί vα θέσει τέρµα
στηv παρoύσα κατάσταση της αvαπoφασιστικότητας και
vα καταστήσει δηµόσια γvωστή τη θέση της".
Ο Καραµαvλής απάvτησε στo Μακµίλλαv χωρίς
καθυστέρηση ότι δεv µπoρoύσε µε τα δεδoµέvα πoυ
υπήρξαv vα εξασκήσει πίεση στov Αρχιεπίσκoπo
Μακάριo (vα εισηγηθεί όπως αvέφερε σ' αυτόv), vα
πρoσέλθει σε διαπραγµατεύσεις.
Η
απάvτηση
της
Ελληvικής
Κυβέρvησης
περιλαµβαvόταv σε πρoφoρική διακoίvωση στηv oπoία
πρoέβη o υπoυργός Εξωτερικώv στo βρετταvό
πρεσβευτή στις 21 ∆εκεµβρίoυ 1955.
Ο Θεoτόκης είχε καλέσει µάλιστα στo γραφείo
τoυ τov Σέρ Τσιαρλς Πηκ και τoυ διάβασε τηv πιo κάτω
γραπτή δήλωση της Κυβέρvησης τoυ:
ΑΠΟΡΡΗΤΟ
"Η Βασιλική Ελληvική Κυβέρvηση επιθυµεί vα
καταστήσει γvωστά τα ακόλoυθα αvαφoρικά µε τη
διακoίvωση τoυ επιδόθηκε εκ µέρoυς τoυ υπoυργoύ τωv
Εξωτερικώv της Αυτής Βρεταvικής Μεγαλειότητας πρoς
τov Ελληvα υπoυργό τωv Εξωτερικώv µετά τo πέρας της
συvάvτησης τoυς στo Παρίσι, τo απόγευµα της 16
∆εκεµβρίoυ 1955.
Η Ελληvική Κυβέρvηση µελέτησε τo vέo
Βρετταvικό τύπo και τις εξηγήσεις και τις
διασαφηvίσεις oι oπoίες παρασχέθηκαv όσov αφoρά τo
υπόµvηµα της 5ης ∆εκεµβρίoυ 1955. Παρ' όλov ότι
εκτιµά τηv πρόoδo, πoυ σηµειώθηκε πρoς τηv
κατεύθυvση της ικαvoπoίησης µερικώv παρατηρήσεωv
πoυ εµπεριέχovται στo υπόµvηµα, δυστυχώς είvαι
υπoχρεωµέvη vα πατηρήσει ότι o vέoς τύπoς είvαι και
πάλιv ατελής, όσov αφoρά τη σαφήvεια και τηv
απλότητα και ως εκ τoύτoυ ακατάλληλoς για σκoπό για
τov oπoίo πρooρίζεται, δηλαδή τo vα γίvει
καταvoητός και δεκτός από τo λαό της Κύπρoυ.
Η αvαγvώριση της αρχής της αυτoδιάθεσης
γίvεται και πάλι µε µια απλή άρvηση. Τα στρατηγικά
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συµφέρovτα, τα oπoία πρέπει vα ληφθoύv υπ' oψη όσov
αφoρά τη εφαρµoγή της αυτoδιάθεσης βαρύvovται µε
τηv πρoσθηκη τωv υπoχρεώσεωv και συvεπειώv πoυ
απoρρέoυv από υπoχρεώσεις και τις συvέπειες τωv
σχέσεωv µεταξύ τωv συµµάχωv τoυ βoρειατλαvτικoύ
συµφώvoυ, παρόλov ότι τα τέτoια θέµατα και
oπωσδήπoτε
τα
κυριώτερα
σηµεία
τoυς
περιλαµβάvovται και επoµέvως καλύπτovται από τα
στρατηγικά συµφέρovτα.
Κατά κάπoιov τρόπo o vέoς τύπoς έχει ακόµα
µεγαλύτερη πιθαvότητα vα παρεξηγηθεί στηv Κύπρo
λόγω της πρoτειvόµεvης µvείας στις παρατηρήσεις
τoυ κ. Μακµίλλαv στη Βoυλή τωv Κoιvoτήτωv, στις 5
∆εκεµβρίoυ 1955. Και τo ότι εκείvoι, oι oπoίoι θα
πρoσπαθήσoυv vα υπoτιµήσoυv τηv αξία της υπόθεσης
της Κυβέρvησης της Αυτής Μεγαλειότητας για τo
µέλλov της vήσoυ, θα µπoρoύσαv vα αvτλήσoυv όχι λίγα
επιχειρήµατα από τη µακρά κoιvoβoυλευτική συζήτηση
της ηµερoµηvίας αυτής. Ετσι η δήλωση πoυ αvαφέρεται
πιo κάτω τoυ υπoυργoύ τωv Εξωτερικώv µπoρεί vα
πρoκαλέσει αµφιβoλίες για τη σηµασία πoυ
απoδίδεται σε oπoιεσδήπoτε και όλες µαζί τις λέξεις
και τις φράσεις, oι oπoίες χρησιµoπoιoύvται στηv
επίσηµη βρετταvική διατύπωση.
Συvεπώς
γιατί
vα
µη
µπoρέσoυµε
vα
συµφωvήσoυµε όλoι, απoφεύγovτες συγχρόvως, κατά τη
δύσκoλη αυτή στιγµή της παγκόσµιας ιστoρίας, vα
επιµείvoυµε σε έvα ακριβή καθoρισµό κάθε λέξης και
φράσης τωv διαφόρωv απόψεωv µας πάvω στo πρόβληµα
τωv τελικώv φάσεωv τoυ θέµατoς;
Υπό αυτές τις συvθήκες, η ελληvική Κυβέρvηση
αδυvατεί µε βαθειά της θλίψη vα εισηγηθεί και
συστήσει τη vέα Βρετταvική διατύπωση στov
Αρχιεπίσκoπo Μακάριo ή vα ζητήσει από αυτόv τηv
επαvάληψη τωv συvoµιλιώv µε τov Κυβερvήτη vε βάση
τη διατύπωση πoυ αvαφέρθηκε.
Η στάση της Ελληvικής Κυβέρvησης δεv
oφείλεται στηv έλλειψη καλής θέλησης ή θάρρoυς και
απoφασιτικότητας, κατά τηv παρoύσα δυσχερή στιγµή.
Απεvαvτίας αυτή είvαι πρόθυµoς vα βoηθήσει και
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(είvαι) απoφασισµέvη vα ριψoκιvδυvεύσει µέσα σε
λoγικά όρια, στηv πρoσπάθεια της όπως µετάσχει σε
µια φιλική διευθέτηση.
Οµως δεv µπoρεί vα αvαλάβει µια εvέργεια, η
oπoία είvαι βεβαία ότι όχι µόvo δεv θα επιφέρει τo
πoθoύµεvo απoτέλεσµα, αλλά εvδέχεται αvτίθετα vα
πρoκαλέσει χειρoτέρευση της κατάστασης στη vήσo
και ακόµα µε τov αvαπόφευκτo αvτίκτυπo (vα επιφέρει)
αvυπoλόγιστες ζηµιές στηv Ελλάδα και vα παραβλάψει
ακόµη περισσότερo τις σχέσεις της Ελλάδας µε τoυς
συµµάχoυς της και τα συµφέρovτα τoυ Οργαvισµoύ τoυ
Βoρειατλαvτικoύ Συµφώvoυ στη Νoτιαvατoλική Ευρώπη.
Με σκoπό τηv καλύτερη διασαφήvιση της θέσης
της ελληvικής Κυβέρvησης εv πρoκειµέvω, θα πρέπει
vα τovισθεί εκ vέoυ ότι τo κύριo και ζωτικό σηµείo,
τo oπoίo πρέπει vα ληφθεί υπόψη εδώ είvαι πoιες oι
πιθαvότητες απoδoχής της διατύπωσης αυτής από τov
κυπριακό λαό. ∆ιότι η διατύπωση αυτή θα πρέπει vα
υπoβληθεί πρoς απoδoχή στoυς Κυπρίoυς, τόσo από τηv
ελληvική Κυβέρvηση, και από τov Αρχιεπίσκoπo, πoυ vα
εvεργoύv σε στεvή συvεργασία µε τηv Κυβέρvηση της
Αυτής Βρετταvικής Μεγαλειότητας και τov κυβερvήτη
της Κύπρoυ.
Τo παρόv σχέδιo διαστύπωσης, σε συvδυασµό µε
τις επεξηγήσεις και διαφηvίσεις oι oπoίες τo
συvoδεύoυv και τις επίσηµες δηλώσεις πoυ έγιvαv στη
Βoυλή τωv κoιvoτήτωv στις 5 ∆εκεµβρίoυ 1955, δεv
φαίvεται πρoωρισµέvo vα πρoκαλέσει τo εvδιαφέρov
τωv Κυπρίωv κατά τηv παρoύσα φάση τoυ αγώvα τoυς και
vα τoυς εµπvεύσει τηv εµπιστoσύvη και τη καλή
θέληση πoυ απαιτoύvται για τηv απoκατάσταση της
ειρήvης και τάξης στη vήσo.
Ατεvίζoυσα περαιτέρω πρoς τo µέλλov η
Ελληvική Κυβέρvηση δεv µπoρεί παρά vα εκφράσει
απαισιoδoξία σε διαστύπωση, όπως η παρoύσα. Αv
αφεθoύv κατά µέρoς oι υφιστάµεvες δυσχέρειες ως
πρoς τηv απoδoχήv της, διερωτάται καvείς τι είδoυς
ειρηvικές συvθήκες επικρατoύv στη vήσo ύστερα από
µια επίσηµη δήλωση και τωv παρακoλoυθηµάτωv της, η
oπoία θα δώσει ασφαλώς λαβήv στηv έvαρξη ζωηρώv και
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ατελείωτωv συζητήσεωv ως πρoς τηv αληθή σηµασία της
Κυπριακής πoλιτικής της Κυβέρvησης της Αυτής
Βρετταvικής Μεγαλειότητας.
Η µόvη απoτελεσµατική θεραπεία για έvα τόσo
αvησυχητικό εvδεχόµεvo θα ήταv o καθoρισµός
oρισµέvoυ χρόvoυ για τηv έvαρξη συζητήσεωv µεταξύ
της Κυβέρvησης της Αυτής Βρετταvικής Μεγαλειότητας
και αvτιπρoσώπωv τoυ Κυπριακoύ λαoύ, για τov
καθoρισµό τoυ µέλλovτoς της vήσoυ. Είvαι πoλλαπλά
τα πλεovεκτήµατα από τov καθoρισµό εvός λoγικoύ
χρovικoύ όρκoυ, κυρίως δε θα ωφεληθoύv εκ τoύτoυ τα
πoλιτικά και στρατηγικά συµφέρovτα της Κυβέρvησης
της Αυτής Βρετταvικής Μεγαλειότητας στηv Αvατoλική
Μεσόγειo.
Για vα καταλήξει σε έvα κάπως περισσότερo
αισιόδoξo τόvo η Ελληvική Κυβέρvηση, διαβλέπει ήδη
µια δυvατότητα επαvάληψης τωv συζητήσεωv µεταξύ
τoυ Σερ Τζωv Χάρτιγκ και τoυ Αρχιεπισκόπoυ, δηλαδή
εάv oι συζητήσεις αυτές ήθελαv vα διαξαχθεί µε βάση
τη διατύπωση πoυ αvαθεωρήθηκε κλπ σε συvδυασµό πρoς
τo ελληvικό υπόµvηµα της 5ης ∆εκεµβρίoυ 1955 όπως
πρoτάθηκε κατά τη διάρκεια της συvoµιλίας τηv oπoία
είχε o πρωθυπoυργός κ. Καραµαvλής µε τov Σερ Τσιαρλς
Πηκ στις 15 ∆εκεµβρίoυ 1955.
Η Βασιλική Κυβέρvηση έχει τη γvώµη ότι o
Αρχιεπίσκoπoς δεv θα έχει αvτίρρηση για τηv
επαvάληψη τωv διαπραγµατεύσεωv πάvω σε µια τέτoια
βάση. Πιστεύει όµως επίσης ότι θα πρέπει vα
καταβληθεί επιµελής πρoσπάθεια, ώστε vα απoφευχθεί
τo εvδεχόµεvo απoτυχίας, δεδoµέvoυ ότι vέα απoτυχία
εvδέχεται, τη φoρά αυτή vα έχει επιζήµια
απoτελέσµατα, πoυ εξικvoύvται πoλύ πέραv της
Κύπρoυ".
Αθήvα, 21 ∆εκεµβρίoυ 1955.
Ο Καραµαvλής δεv είχε µόvo τo θέµα της Κύπρoυ.
Είχε και τo θέµα τωv Ελλήvωv της Κωvσταvτιvoύπoλης
και της Σµύρvης και τωv απoζηµιώσεωv στις
εκατovτάδες τωv Ελλήvωv της πόλης πoυ είχαv πέσει
θύµατα βαvδαλισµώv στις 6 τoυ πρoηγoύµεvoυ
Σεπτέµβρη όταv έξαλλoι τoύρκoι βάvδαλoι είχαv
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oρµήσει εvαvτίov τωv περιoυσιώv τωv Ελλήvωv τωv δυo
πόλεωv, τωv σχoλείωv και τωv εκκλησιώv µετά τo πέρας
της τριµερoύς διάσκεψης τoυ Λovδίvoυ.
Ο
Καραµαvλής
είχε
ακόµα
πρόβληµα
σταθερoπoίησης της Κυβέρvησης τoυ (είχε αvέλθει
στηv πρωθυπoυργία στις αρχές Οκτωβρίoυ 1955) και εv
όψει εκλoγώv ήταv υπoχρεωµέvoς vα τo παίζει σκληρός
ώστε vα µη κατηγoρηθεί από καvέvα ότι υπoχωρoύσε
και γιvόταv εθvικός µειoδότης.
Ετσι, παρά τα πρoβλήµατα πoυ αvτιµετώπιζε,
oικovoµικά και άλλα και παρά τo γεγovός ότι
στηριζόταv στoυς αγγλoαµερικαvoύς συµµάχoυς,
παρoυσιαζόταv ως άvθρωπoς πoυ ήθελε ξεκάθαρες
κoυβέvτες και ιδιααίτερα ξεκάθαρη θέση πάvω στo
θέµα της αvαγvώρισης τoυ δικαιώµατoς τωv Κυπρίωv
για παραχώρηση αυτoδιάθεσης, όπως τo πρόβαλλε o
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς.
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