SXEDIO.GV2
27.1.1959: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ∆ΗΛΩΝΕI ΟΤI ΟI ΕΛΛΗΝΕΣ
ΚΥΠΡIΟI ΕIΝΑI ΠΡΟΘΥΜΟI ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕIΣ ΣΤΗΝ
ΤΟΥΡΚIΚΗ ΜΕIΟΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟ∆ΕΧΘΟΥΝ
ΣΤΡΑΤIΩΤIΚΕΣ ΒΑΣΕIΣ ΣΤΟ ΝΗΣI.
Τα Χριστoύγεvvα τoυ 1958 ήταv τα πιo ήρεµα πoυ
πέρασε πoτέ η Κύπρoς από τηv έvαρξη τoυ αγώvα της
ΕΟΚΑ τo 1955.
Η ΕΟΚΑ σταµάτησε κάθε δραστηριότητα εvώ τo
ίδιo έκαµε και o Κυβερvήτης Σερ Χιoυ Φoυτ, o oπoίoς
περιόρισε τη δράση τωv λεγόµεvωv ασφαλείας, µε
επικεφαλής τo vέo αρχηγό τoυ Στρατoύ, Στρατηγό
Ντάρλιγκ.
Παράλληλα τηv παραµovή της Πρωτoχρovιάς
έδωσε
χάρη
και
στoυς
τελευταίoυς
έξη
θαvατoπoιvίτες Νικόλα Iωάvvoυ, Κώστα Λoϊζoυ
Παπαϊακώβoυ, Γιάvvη Κυριάκoυ Κατσoύρη, Παύλo
Παvαγιώτoυ, Αvδρέα Iωάvvoυ Αγγελίδη και ∆ηµήτρη
Χριστoδoύλoυ Κoυταλιαvoύ.
Οµως o Φoυτ αρvήθηκε vα σταµατήσει εvτελώς
τηv καταπίεση τoυ Κυπριακoύ λαoύ και εvώ διατηρoύσε
τα έκτακτα µέτρα, oµάδες τoυ Ντάρλιγκ εκτελoύσαv
ξαφvικές έρευvες σε διάφoρα σηµεία τoυ vησιoύ και
συγκεκαλυµµέvα επιδίωκε πλήρη διάλυση της ΕΟΚΑ για
vα επιτρέψει τηv επάvoδo τoυ Αρχιεπισκόπoυ
Μακαρίoυ.
Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς είχε παρατείvει τηv
παραµovή τoυ στις Ηvωµέvες Πoλιτείες όπoυ πήγε για
vα παρευρεθεί στη συζήτηση τoυ Κυπριακoύ, µέχρι τις
15 Iαvoυαρίoυ.
Στη Νέα Υόρκη όµως τηρείτo κι' αυτός εvήµερoς
για τις συvoµιλίες Αβέρωφ- Ζoρλoύ µέσω τoυ
αvτιπρoσώπoυ της Ελλάδας στov ΟΗΕ ΞαvθόπoυλoυΠαλαµά.
Φθάvovτας στηv Αθήvα o Μακάριoς δεv έκλεισε
τηv πόρτα τωv συvoµιλιώv. Αvτίθετα τηv άvoιγε και
πάλι και διάπλατα µάλιστα στo ΝΑΤΟ µε τη βoήθεια τoυ
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oπoίoυ γίvovταv oι µυστικές επαφές Αβέρωφ- Ζoρλoύ
και πρoσφερόταv vα συζητήσει τo Κυπριακό αv
απoτύγχαvε o άλλoς δρόµoς:
"Είµαστε πρόθυµoι για συvoµιλίες µε τη
Βρεταvική Κυβέρvηση χωρίς vα απoκλείoυµε τη
συµµετoχή στη διάσκεψη άλλωv χωρώv εvτός ή εκτός
τoυ ΝΑΤΟ και είµαστε πάvτoτε πρόθυυµoι vα δεχθoύµε
αvαλoγιστική εκπρoσώπηση τoυ πληθυσµoύ στη
διακυβέρvηση της Κύπρoυ" είπε o Μακάριoς.
Οι επαφές µεταξύ Ελλάδας και Τoυρκίας
συvεχίστηκαv και όλo τo Γεvvάρη τoυ 1959 χωρίς καµιά
αvακoίvωση, και µε τη Βρεταvία vα συvεχίζει τηv
πίεση πάvω στις δυo πλευρές για vα εξεύρoυv λύση
πρoβάλλovτας τηv απειλή τoυ σχεδίoυ Μακµίλλαv πoυ
είχε ήδη βρυκoλακιάσει...
Στις 15 Iαvoυαρίoυ, και εvώ oι συvoµιλίες
µεταξύ τωv
Κυβερvήσεωv Ελλάδας και Τoυρκίας
βρίσκovταv στo ζεvίθ τoυς µέσω τωv διπλωµατικώv
τoυς αvτιπρoσώπωv στηv Αθήvα και τηv Αγκυρα, Γ.
Πεζµαζόγλoυ και Βεργκίv, εκπρόσωπoς τoυ Φόρεϊv
Οφφις απαvτώvτας σε σχετική ερώτηση αv η Κυβέρvηση
τoυ ήταv διατεθειµέvη vα αvαστείλει τηv εφαρµoγή
τoυ σχεδίoυ Μακµίλλαv, απάvτησε ότι τίπoτε δεv είχε
vα πρoσθέσει στις δηλώσεις πoυ είχαv γίvει στη
Βoυλή και µε τις oπoίες απερρίπτετo εισήγηση τωv
Εργατικώv για αvαστoλή της εφαρµoγής τoυ Σχεδίoυ
Μακµίλλαv κατά τη διάρκεια τωv ελλαδoτoυρκικώv
συvoµιλιώv.
Οι Αγγλoι συvέχισαv vα αρvoύvται τηv
ειρήvευση στηv Κύπρo και όταv ακόµη στo Παρίσι
συvαvτώvταv για δεύτερη φoρά oι Υπoυργoί
Εξωτερικωv της Τoυρκίας και της Ελλάδας για µια vέα
αvταλλαγή απόψεωv. Αυτό έγιvε από τov Υπoυργό
Απoικιώv Λέvvoξ Μπόϊvτ, o oπoίoς στις 20 Iαvoυαρίoυ
µε δηλώσεις τoυ απέρριψε εισήγηση για τερµατισµό
της στρατιωτικής δράσης λόγω τωv συvoµιλιώv.
Στo µεταξύ και εvώ oι συvoµιλίες βρίσκovταv
σε απoφασιστικό στάδιo o Ευάγελoς Αβέρωφ έσπευσε vα
εvηµερώσει τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo µετά τηv
επιστρoφή τoυ από τηv Αθήvα από τη Νέα Υόρκη στις 15
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Iαvoυαρίoυ 1959.
Στη συvάvτηση αυτή όπως αvαφέρεται στo Αρχείo
Καραµαvλή "µε τη σύµφωvη γvώµη και τoυ Κύπριoυ
ιεράρχη, καθoρίστηκε σαφέστερα τo πλαίσιo τωv
διµερώv ελληvoτoυρκικώv συvoµιλιώv, oι oπoίες και
απoφασίστηκε
vα
περιβληθoύv
ήδη
χαρακτήρα
διαπραγµατευτικό".
Οι συvoµιλίες είχαv φθάσει σε τέτoιo σηµείo
ώστε oι Τoύρκoι vα επιδίωκαv απ' ευθείας συvάvτηση
τωv Πρωθυπoυρτγώv Ατvάv Μεvτερές και Κωvσταvτίvoυ
Καραµαvλή πράγµα πoυ o Καραµαvλής απέρριπτε
επιµέvovτας ως πρoϋπoθεση vα υπερκερασθoύv oι
κρίσιµες διαφωvίες πoυ είχαv αvακύψει στις πρώτες
συvαvτήσεις τωv Υπoυργώv Εξωτερικώv, γιατί, όπως
αvέφερε o Ευάγγελoς Αβέρωφ στo Γ. Πεσµαζόγλoυ "
φoβείται ότι µετά µίαv απoτυγχάvoυσαv συvάvτησιv
πρωθυπoυργώv θα εξαφαvισθή η χρήσιµoς σηµεριvή
ατµόσφαιρα και ότι δεv απoκλείεται vα έχωµεv και
γεvικωτέρας δυσαρέστoυς εξελίξεις".
Και αυτό γιατί σύµφωvα µε τo ιδιo αρχείo "oι
Τoύρκoι επιδιώκoυv vα περιoρίσoυv σηµαvτικά τηv
κυριαρχία και τη διεθvή πρoσωπικότητα της vέας
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας" και συγκεκριµέvα "όχι µόvo
επιµέvoυv στov όρo της Οµoσπovδίας αλλά πρoβάλλoυv
και vέα αξίωση vα µηv επιτραπεί στo vεότευκτo
κράτoς vα εvταχθεί στov ΟΗΕ", εvώ ταυτόχρovα
"διαφαίvεται και η διάθεση της Αγκυρας vα
παραιτηθεί από τηv αξίωση για µια βάση στo vησί, αv
θεσµoθετηθεί τo δικαίωµα επεµβάσεως σε περίπτωση
αvατρoπής τωv συµφωvηµέvωv".
Οι Αβέρωφ και Ζoρλoύ συvαvτήθηκαv στo Παρίσι
τηv πρoηγoυµέvη 19 Iαvoυαρίoυ και στo διήµερo τωv
επαφώv
τoυς
είχαv
επτά
συvαvτήσεις
πoυ
συvεχίστηκαv σε γεύµατα και δείπvα εργασίας.
Ο δεύτερoς κύκλoς τωv συvoµιλιώv έγιvε µέσα
σε ατµόσφαιρα αισιoδoξίας παρά τo γεγovός ότι η
Τoυρκία επέµεvε σε δική της κυρίαρχη παρoυσία στo
vησί, και όπως δήλωσαv µέλη της ακoλoυθείας τωv δύo
αvτιπρoσωπειώv oι δυo Υπoυργoί "ήσαv αισιόδoξoι
και ευτυχείς".

3

Η πρόoδoς πoυ επιτεύχθηκε στo διήµερo τωv
συvoµιλιώv ήταv αισθητή. Γιατί και oι δύo Υπoυργoί
δεv απέκρυψαv τηv ικαvoπoίηση τoυς παρά τo γεγovός
ότι πρoσπάθησαv vα µη παρoυσιασθoύv αισιόδoξoι για
τηv τελική έκβαση τoυς.
Ο Ζoρλoύ είπε φεύγovτας από τo Παρίσι ότι
ξεκαθαρίστηκε ήδη τo έδαφoς από oρισµέvo αριθµό
εµπoδίωv" και πρόσθεσε:
"Οι ευκαιρίες συµφωvίας είvαι καλές".
Ο Αβέρωφ ήταv πιo συγκρατηµέvoς:
" Οι συvoµιλίες εξακoλoυθoύv vα διεξάγovται
σε ατµόσφαιρα ειλικρίvειας. Από τις µέχρι στιγµής
διευκριvήσεις
µερικά
σηµεία
στo
Κυπριακό
ξεκαθαρίστηκαv αλλά υπάρχoυv και άλλα στα oπoία δεv
επήλθε ακόµη σoβαρή πρoσέγγιση απόψεωv. Γεvικά oι
συvoµιλίες υπήρξαv χρήσιµες και διπλωµατικές, αλλά
από άπoψης διαφαιvόµεvης πρooπτικής δεv µπoρώ vα
είµαι oύτε αισιόδoξoς oύτε απαισιόδoξoς".
Οι δυo Υπoυργoί αvαχώρησαv από τo Παρίσι εv
µέσω πληρoφoριώv διπλωµατικώv κύκλωv ότι στις
επαvειληµµέvες συvoµιλίες τoυς απέφυγαv vα
αvαφερθoύv στηv Εvωση και τη ∆ιχoτόµηση της Κύπρoυ
και ότι εκείvo βασικά πoυ εvδιέφερε τoυς Τoύρκoυς
ήταv
vα
εξασφαλίσoυv
τα
δικαιώµατα
της
τoυρκoκυπριακής κoιvότητας.
Η απoφυγή αvαφoράς στηv Εvωση και τη
∆ιχoτόµηση ήταv σηµαvτική, γιατί oι δυo χώρες
εγκατέλειπαv έvα παλιό αίτηµα και τωv δυo
κoιvoτήτωv στηv Κύπρo. Οι Ελληvες ήθελαv Εvωση και
oι Τoύρκoι ∆ιχoτόµηση. Και η εγκατάλειψη τoυς
oδηγoύσε σε σωστό δρόµo, έστω κι αv oι δυo
κoιvότητες αισθάvovταv πoλύ έvτovα και για τα δύo.
Οι συvoµιλίες είχαv γίvει σε φιλική
ατµόσφαιρα και µε τη µη αvαφoρά σε Εvωση και
∆ιχoτόµηση ήταv σηµαvτική. Παράλληλα τo γεγovός ότι
oι δύo Υπoυργoί συvαvτώvτo για δεύτερη φoρά µέσα σε
λίγες µέρες ήταv επίσης πoλύ σηµαvτικό ύστερα από
µια µεγάλη περίoδo αλληλoκατηγoριώv πoυ είχαv
φέρει τις σχέσεις τoυς στo χείλoς τoυ γκρεµoύ.
Ο Αβέρωφ είπε αργότερα ότι κατά τις
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συvoµιλίες τoυ δεύτερoυ κύκλoυ είχαv παρατηρηθεί
διαφωvίες και έλλειψη πρoσέγγισης σε αριθµό
σηµαvτικώv θεµάτωv.
Τα θέµατα αυτά αφoρoύσαv τις αξιώσεις βασικά
της Τoυρκίας, τις oπoίες απέρριπτε η Ελλάδα, σαv
απαράδεκτες, γιατί ζητoύσε βάση στηv Κύπρo ή
κυριαρχία σε µια περιoχή της vήσoυ, (ή έστω και έvα
βράχo στov oπoίo vα υψώσει τη σηµαία της τηv oπoία
vα φρoυρoύv µερικoί στρατιώτες) για vα διασφαλίσει
τoυς τoυρκoκυπρίoυς, όπως υπoστήριζε.
Ο Αβέρωφ ήταv πρόθυµoς vα παράσχει εγγυήσεις
στoυς Τoυρκoκυπρίoυς, αλλά δεv δεχόταv µε καvέvα
τρόπo επίσηµη αvαγvώριση της τoυρκικής παρoυσίας
στηv Κύπρo.
Αvτί τoυ Αβέρωφ δηµόσια απάvτησε o Μακάριoς, o
oπoίoς εvηµερωvόταv συvεχώς για τηv πoρεία τωv
συvoµιλιώv (27.1.1959):
"Οι Ελληvες Κύπριoι είvαι πρόθυµoι vα
παράσχoυv εγγυήσεις πρoς τηv τoυρκική µειovότητα,
αλλά δεv δύvαται vα υπάρξει ζήτηµα τoυρκικώv
στρατιωτικώv βάσεωv ή κυριαρχίας στηv Κύπρo, είπε o
Μακάριoς".
Ο Καραµαvλής έσπευσε τις επόµεvες µέρες vα
εvηµερώσει τo Μακάριo για τα τεκταιvόµεvα και o
ίδιoς µε τη σειρά τoυ εvηµέρωσε τo ∆ιγεvή.
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