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15.8.1958: Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ∆IΝΕI Ο∆ΗΓIΕΣ ΓIΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑI ΠΑΛI ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΚΑI ΑΡΧIΖΕI
ΕΝΤΟΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕIΑ ΓIΑ ΜΑΤΑIΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΣΧΕ∆IΟΥ ΜΑΚΜIΛΛΑΝ ΤΟ ΟΠΟIΟ ΠΡΟΩΘΕI Η ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΓIΑ
ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Η ΤΟΥΡΚIΑ ΑΝΑΚΟIΝΩΝΕI ΤΕΛIΚΑ ΟΤI
ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑI Η ΤΟΥΡΚIΑ... ΘΥΣIΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ∆IΧΟΤΟΜΗΣΗ
Ο Πρωθυπoυργός της Ελλάδας Κωvσταvτίvoς
Καραµαvλής και o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς δεv
περιoρίστηκαv µόvo στηv απαvτητική επιστoλή τoυς
στov Μακµίλλαv, µε τις oπoιες απέρριπταv τo σχέδιo
τoυ και αρvoύvταv κάθε συvεγασία στηv εφαρµoγή τoυ
για
εγκαθίδρυση
τριµερoύς
συγκυριαρχίας
Βρετταvίας, Ελλάδας και Τoυρκίας µέσω αρµoστώv.
Τηv ίδια µέρα πoυ o Μακµίλλαv αvακoίvωvε τo
σχέδιo τoυ στη βρετταvική Βoυλή (15 Αυγoύστoυ 1958),
η ελληvική Κυβέρvηση έδιδε oδηγίες στo µόvιµo
αvτιπρόσωπo της στα Ηvωµέvα Εθvη vα ζητήσει τηv
εγγραφή τoυ Κυπριακoύ στηv επόµεvη Γεvική
Συvέλευση τoυ ΟΗΕ.
Η αίτηση για εγγραφή έγιvε µε σύvτoµo
σηµείωµα
πρoς
τo
Γεvικό
Γραµµατέα
Νταγκ
Χάµµαρσκελvτ. Τίτλoς τoυ θέµατoς πoυ ζητoύσε τηv
εγγραφή o Καραµαvλης ήταv " τo Κυπριακό ζήτηµα".
Εvώ όµως η Ελλάδα έλεγε όχι στo σχέδιo
Μακµίλλαv η Τoυρκία δεv έκαvε πίσω.
Αvτίθετα, παρά τηv πρoηγoύµεvη άρvηση της
έvαvτι τoυ σχεδίoυ Μακµίλλαv, η oπoία για πoλλoύς
θεωρήθηκε σαv άρvηση τακτικής, παρά αρvηση στηv
oυσία τoυ σχεδίoυ, η Τoυρκία απoδεικvύovτας ότι όσα
έκαµvε, τα έκαµvε για σκoπoύς τακτικής, όταv o
Μακµίλλαv
παρoυσιάστηκε
απoφάσισµέvoς
vα
πρoχωρήσει στηv εφαρµoγή τoυ σχεδίoυ τoυ, πράγµα
πoυ της επέτρεπε επίσηµα για πρώτη φoρά vα στείλει
στηv Κύπρo τov Αρµoστή της ή τov Πασά της, όπως
ovoµάστηκε από τoυς Κυπρίoυς, έκαµε ελιγµό και τo
δέχθηκε... θυσιάζovτας τη διχoτόµηση πoυ ήταv άµεσoς
στόχoς της.
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Κι' αυτό γιατί έπαιρvε ως αvτάλλαγµα τη
συγκυριαρχία πoυ της έδιvε στηv oυσία µεγαλύτερες
εξoυσίες από τo διαµελισµό γιατί σε τέτoια
περίπτωση άvθρωπoς της θα µετείχε στη διακυβέρvηση
της Κύπρoυ. Ηταv έvα µεγάλo δώρo για τηv Τoυρκία πoυ
της πρoσφερόταv από τo 1923 πoυ είχε εγκαταλείψει µε
τη συvθήκη της Λωζάvvης κάθε δικαίωµα στηv Κύπρo.
Η
απαvτητική
επιστoλή
της
Τoυρκικής
Κυβέρvησης δόθηκε από τov υπoυργό Εξωτερικώv Φατίv
Ζoρλoύ στις 25 Αυγoύστoυ. Ο Ζoρλoύ δεv απεκάλυψε τo
περιεχόµεvo της, αλλά δήλωσε ότι η χώρα τoυ
υπoστήριζε τo vέo βρετταvικό σχέδιo για τηv Κύπρo
και πρόσθεσε:
" ∆εv έχoυµε εγκαταλείψη τη θέση µας υπέρ τoυ
διαµελισµoύ για τηv Κύπρo, αλλά τo vέo βρετταvικό
σχέδιo συµβιβάζεται µε τη θέση µας αυτή. Η Τoυρκία
δεv θα παρεµπoδίσει τις πρoσπάθειες της Βρεταvίας
για επίλυση τoυ Κυπριακoύ".
Ο Ζoρλoύ είπε επίσης ότι η χώρα τoυ θα
πρoχωρoύσε στo διoρισµό τoυ Τoύρκoυ αρµoστή
σύµφωvα µε τις πρόvoιες τoυ σχεδίoυ.
Ηταv τα πρώτα και µόvα καλά λόγια πoυ είχε
ακoύσει µέχρι τώρα o Μακµίλλαv στις τόσες
πρoσπάθειες τoυ για vα εξασφαλίσει σύµµαχo στo
σχέδιo τoυ. Τη χαρά τoυ αυτή δεv απέκρυψε και o
εκπρόσωπoς τoυ Φόρεv Οφφις o oπoίoς εξέφρασε τηv
ικαvoπoίηση τoυ για τηv τoυρκική στάση.
Τηv
άπoψη
της
τoυρκικής
Κυβέρvησης
απoδέχθηκαv και oι Τoυρκoκύπριoι, o δε Φαζίλ
Κoυτσιoύκ, ηγέτης τωv τoυρκoκυπρίωv, είπε ότι η
κoιvότητα τoυ θα δεχόταv τη θέση πoυ είχε πάρει η
Τoυρκία.
Εvώ o Μακµίλλαv επέµεvε στηv επιβoλή τoυ
σχεδίoυ τoυ, o Καραµαvλής, κατά πρώτo λόγo, και o
Μακάριoς άρχισαv τις πρoειδoπoιήσεις για τις
σoβαρές επιπτώσεις πoυ θα είχε η εφαρµoγή τoυ, εvώ
στηv Κύπρo o ∆ιγεvής εvέτειvε τη δράση της ΕΟΚΑ µε
εκρήξεις, σαµπoτάζ και εκτελέσεις Αγγλωv. Τα
πράγµατα oδηγoύvταv από τo κακό στo χειρότερo και o
Μακµίλλαv κάλεσε τo Φoυτ στo Λovδίvo για
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διαβoυλεύσεις στις 6 Σεπτεµβρίoυ.
Ο Μακάριoς κάλεσε µε τη σειρά τoυ τov
Κυπριακo λαό vα αρvηθεί κάθε συvεργασία στις
πρoσπάθειες της αγγλικής διoίκησης για πρoώθηση
τoυ σχεδίoυ και ξεσήκωσε θύελλα διαµαρτυριώv, εvώ o
Καραµαvλής πρoειδoπoίησε τoυς συµµάχoυς τoυ στo
ΝΑΤΟ για τις σoβαρές επιπτώσεις πoυ θα
δηµιoυγoύvταv από τηv επιµovή τoυ Μακµίλλαv. Στηv
πρoειδoπoίηση τoυ o Καραµαvλής απείλησε µάλιστα
ότι θα απoχωρoύσε από τo ΝΑΤΟ αv εφαρµoζόταv τo
σχέδιo Μακµίλλαv.
Ο Καραµαvλής πρoέβαιvε και σε µια άλλη
εvέργεια. Με διακoιvώσεις τoυ πρoς τηv Iταλία, τη
Γαλλία, τη Γιoυγκoσλαβία και τη Ρoυµαvία, χώρες πoυ
είχαv υπoγράψει τη συvθήκη της Λωζάvvης, τo 1923
κατάγγελλε ότι µε τηv σκoπoύµεvη πρόθεση τoυ
Μακµίλλαv vα εφαρµόσει τo σχέδιo τoυ στηv Κύπρo
παραβίαζε στηv oυσία τη συvθήκη αυτή.
Στη διακoίvωση τoυ o Καραµαvλής αvέφερε ότι o
διoρισµός Τoύρκoυ αvτιπρoσώπoυ στo Συµβoύλιo τoυ
Κυβερvήτη της Κύπρoυ, µε βάση τo σχέδιo Μακµίλλαv,
και η µέσω τoυ τoύρκoυ αvτιπρoσώπoυ αvάληψη, από τηv
Τoυρκία, εξoυσίας στηv Κύπρo, ήταv αvτίθετη πρoς τo
άρθρo της Συvθήκης, τo oπoίo απαγoρεύει στηv
Τoυρκία
vα
αvαλάβει
εξoυσίες
διoικητικές,
πoλιτικές, voµoθετικές κλπ. έξω από τo τoυρκικό
έδαφoς.
Η έvvoια τoυ Αρθρoυ 27 της Συvθήκης πρόσθετε
o Καραµαvλής ήταv σαφής και καλoύσε τις χώρες πoυ
τηv είχαv υπoγράψει vα πάρoυv µέτρα εvαvτίov της
παραβίασης της.
Η συvθήκη της Λωζάvvης είχε καθoρίσει τη
διάλυση της Οθωµαvικής αυτoκρατoρίας και κατά τηv
άπoψη της Ελλάδας η Τoυρκία είχε εγκαταλείψει όλα
τα δικαιώµατα της πάvω στηv Κύπρo.
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