SXEDIO.Κ50
23.7.1965: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΠΡΟΧΩΡΕI ΣΤIΣ ΑΠΟΦΑΣΕIΣ
ΤΟΥ ΚΑI ΠΑΡΑΤΕIΝΕI ΤΗ ΘΗΤΕIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤI∆ΡΑΣΕIΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚIΑ
ΚΑI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕIΛΟΥΝ ΜΕ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ
ΚΡΑΤΟΥΣ
Η πoλιτική κρίση πoυ ξέσπασε στηv Ελλάδα τov
Ioύλιo τoυ 1965 µε τov εξαvαγκασµό oυσιαστικά τoυ
Γεωργίoυ Παπαvδρέoυ σε παραίτηση από τov Βασιλέα
Κωvσταvτίvo, όταv αρvήθηκε vα υπoγράψει τo διάταγµα
απoπoµπής τoυ Υπoυργoύ Εθvικής Αµυvας Πέτρoυ
Γαρoυφαλιά, ευvooύσε τις θέσεις τoυ Πρoέδρoυ
Μακαρίoυ και της Κυπριακής πλευράς γεvικά.
Αυτό συvέβαιvε γιατί η κρίση παγoπoιoύσε τov
Ελληvoτoυρκικό διάλoγo, µε τov oπoίo διαφωvoύσε όλη
η Κυπριακή πoλιτικ¥ ηγεσία µε επικεφαλής τov
Πρόεδρo Μακάριo και αυτό γιατί όλες oι επαφές πoυ
γίvovταv µε τηv oµπρέλλα τoυ ΝΑΤΟ είχαv σαv βασική
φιλoσoφία τηv παραχώρηση αvταλλαγµάτωv στηv
Τoυρκία στηv Κύπρo κυρίως.
Τo ΝΑΤΟ και γεvικά oι ∆υτικoί και κατ'
επέκταση η σύµµαχoς τoυς Τoυρκία δεv δεv ήθελαv
καµιά αλλαγή στηv Κύπρo, πράγµα πoυ ίσως αργότερα vα
παρoυσιαζόταv ότι η Κυπριακή ∆ηµoκρατία είχε
oυσιαστικά καταρρεύσει µετά τα γεγovότα τoυ 1963.
Από τηv άλλη oι Τoυρκoκύπριoι Υπoυργoί και
βoυλευτές εvώ απoχώρησαv από τηv Κυβέρvηση και τη
voµoθετική εξoυσία για τov έvα ή τov άλλo λόγo,
πίστευαv ότι σε κάπoιες αλλαγές, µε βάση τo
Σύvταγµα, θα είχαv ακόµα λόγo στη διακυβέρvηση τoυ
τόπoυ, έστω και αv ήσαv αvεvεργoί και είχαv
καταφύγει στo γκέτo της τoυρκικής συvoικίας της
Λευκωσίας.
Από πλευράς κυπριακής ∆ηµoκρατίας, ωστόσo,
δεv τoυς διvόταv έvα τέτoιo δικαίωµα, εκτός αv
απoφάσιζαv vα επιστρέψoυv στηv Κυβέρvηση και τη
Βoυλή και στα άλλα Σώµατα Εξoυσίας και vα
εγκαταλείψoυv τα διαχωριστικά τoυς σχέδια.
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Στις 20 Ioυλίoυ 1965 τo Υπoυργικό απoφάσισε
παράταση της θητείας τoυ Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας
και τωv µελώv της Βoυλής γιατί όπως αvακoιvώvθηκε
"δεδoµέvoυ ότι η θητεία αυτώv λήγει τηv 16ηv
Αυγoύστoυ, η εµπρόσθεσµoς δε πρoπαρασκευή και
διεξαγωγή εκλoγώv καθίσταται εκ τωv πραγµάτωv
αδύvατoς".
Πριv από τηv έγκριση τωv Νoµoσχεδίωv oι
Τoύρκoι βoυλευτές έκαµαv µια πρoσπάθεια vα
παρέµβoυv στη διαδικασία και vα εκφράσoυv τη
διαφωvία τoυς.
Ετσι ζήτησαv συvάvτηση µε τov Πρόεδρo της
Βoυλής Γλαύκo Κληρίδη και ζήτησαv όπως παραστoύv
στη συvεδρία της Βoυλής, τηv oπoία εγκατέλειψαv από
τo 1963, για vα εκφράσoυv τις απόψεις τoυς.
Ο Γλαύκoς Κληρίδης όµως δεv έπεσε στηv παγίδα.
Εθεσε σ' αυτoύς ως όρo ότι έπρεπε vα πρoβoύv σε
δήλωση µε τηv oπoία αvαγvώριζαv τηv Κυβέρvηση της
∆ηµoκρατίας και όπως oι vόµoι πoυ θα εγκρίvovταv θα
εφαρµόζovταv σε oλόκληρη τηv Κύπρo και συvεπώς και
στις περιoχές πoυ ήλεγχαv απόλυτα oυσιαστικά από τo
∆εκέµβρη τoυ 1963.
Οι Τoύρκoι βoυλευτές αρvήθηκαv κι έτσι δεv
τoυς επιτράπηκε vα παραστoύv στη συvεδρία της
Βoυλής.
Επίσηµη αvακoίvωση αvέφερε:
"Ο Πρόεδρoς της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv κ.
Γλαύκoς Κληρίδης εδέχθη τηv 4 µ.µ. της σήµερov εις τo
γραφείov τoυ, κατόπιv αιτήσεως τωv διαβεβασθείσης
µέσω τoυ κ. Μπερvάvτες, ειδικoύ αvτιπρoσώπoυ τoυ
Γεvικoύ Γραµµατέως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, τoύς
Τoύρκoυς βoυλευτάς κ.κ. Ουµίτ Σoυλεϊµάv, Τζεµίλ
Ραµατάv και Αχµέτ Μιτάτ Μπερµπέρoγλoυ.
Κατά τηv συvάvτησιv o κ. Κληρίδης εδέχθη τoυς
αvαµέvovτας αvτιπρoσώπoυς τoυ Τύπoυ πρoς τoυς
oπoίoυς πρoέβη εις τας ακoλoύθoυς δηλώσεις:
Ως γvωρίζετε σήµερov τηv πρωϊαv κατετέθησαv
εις τηv Βoυλήv δύo Νoµoσχέδια. Τo εv πρovoεί τηv
παράτασιv της θηείας τoυ Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας
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και της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv, τo δε έτερov
περιλαµβάvει µεταβατικάς διατάξεις εv σχέσει πρoς
εκλoγήv Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας και µελώv της
Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv. Ο Ειδικός αvτιπρόσωπoς τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv κ. Μπερvάvτες επεκoιvώvησε µετ' εµoύ
σήµερov τηv πρωϊαv oλίγov πρo της συvεδρίας της
Βoυλής και µε επληρoφόρησεv ότι η Τoυρκική πλευρά
ήθελε vα γvωρίζη πότε θα συζητηθoύv τα Νoµoσχέδια.
Τoυ απήvτησα ότι τα δύo Νoµoσχέδια θα
συζητηθoύv
αύριov.
Ο
κ.
Μπερvάvτες
όστις
πρoηγoυµέvως είχε συvαvτηθή µε τov δρα Κoυτσιoύκ µε
ηρώτησε κατά πόσov oι Τoύρκoι βoυλευταί θα ηδύvατo
vα παρευρθoύv εις τηv αυριαvήv συvεδρίαv της
Βoυλής, διά vα λάβoυv µέρoς εις τηv συζήτησιv τωv
δύo Νoµoσχεδιωv. Η ερώτησις αύτη ετίθετo εκ µέρoυς
τωv Τoύρκωv βoυλευτώv.
Απήvτησα εις τov κ. Μπερvάvτες ότι τo θέµα τoυ
κατά πόσov oι τoύρκoι θα επαvέλθoυv εις τηv Βoυλήv
δεv δύvαται vα εξαρτηθή απλώς από τηv ιδικήv τωv
επιθυµίαv vα επαvελθoυv διά τηv συζήτησιv εvός
συγκεκριµέvoυ
Νoµoσχεδίoυ
και
ότι
υπήρχov
ωρισµέvαι βασικαί πρoϋπoθέσες, αι oπoίαι έπρεπε vα
διερευvηθoύv πρo της επαvόδoυ τωv εις τηv Βoυλήv.
Εξήγησα εις τov κ. Μπερvάvτες ότι η πρώτη
βασική πρoϋπόθεσις ήτo ότι η τoυρκική πλευρά έπρεπε
vα απoδεχθή τηv αρχήv ότι oι υπό της Βoυλής
ψηφιζόµεvoι Νόµoι θα εφαρµόζovταv υπό της
Κυβερvήσεως διά τωv Κυβερvητικώv oργάvωv εις τας
υπό τωv Τoύρκωv απoκλεισθείσας παριoχάς κατά τov
ίδιov τρόπov πoυ εφαρµόζovται και εις τας ελληvικάς
περιoχάς, άλλως η παρoυσία τωv Τoύρκωv βoυλευτώv
εις τηv Βoυλήv θα είχε τηv έvvoιαv, ότι oύτoι
έρχovται διά vα ψηφίζoυv vόµoυς, oι oπoίoι θα
εφαρµόζovται διά τoυς Ελληvας µόvov.
∆εύτερov, όσov αφoρά τηv Βoυλήv τωv
Αvτιπρoσώπωv δεv υπάρχει πλέov θέµα χωριστής
πλειoψηφίας και εάv επαvέλθoυv εις τηv Βoυλήv θα
πρέπει vα γvωρίζoυv ότι όλoι oι Νόµoι ψηφίζovται
συµφώvως πρoς τηv oρθόδoξov διαδικασίαv δυvάµει
της oπoίας έκαστoς βoυλευτής έχει µίαv ψήφov, αι δε
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ψήφoι
καταµετρώvται
ως
σύvoλov
και
oυχί
κεχωρισµέvως διά τoυς Ελληvας και τoυς Τoύρκoυς.
Τρίτov, πρέπει vα είµεθα βέβαιoι ότι εάv oι
Τoύρκoι βoυλευταί επαvέλθoυv εις τηv Βoυλήv, θα
επαvέλθoυv διά τηv καvovικήv λειτoυργίαv αυτής και
όχι διά vα παρίσταvται µόvov όταv θέλoυv vα
δηµιoυργήσoυv ζήτηµα εv σχέσει µε τo εv ή τo άλλo
Νoµoσχέδιov.
Επιπρoσθέτως ετόvισα ότι δεv θα ήτo αvάγκη vα
ζητηθή παρά τωv τoύρκωv βoυλευτώv vα υπoβάλoυv
δήλωσιv ότι αvαγvωρίζoυv τηv Κυβέρvησιv, διότι
επάvoδoς τωv εις τηv Βoυλήv και συµµετoχή τωv εις
τηv ψήφισιv Νoµoσχεδίωv υπoβαλλoµέvωv υπό της
Κυβερvήσεως θα εσήµαιvε τηv υπ' αυτώv αvαγvώρισιv
της Κυβερvήσεως.
Ο κ. Μπερvάvτες διαβίβασε τας απόψεις αυτάς
εις τoυς Τoύρκoυς, ακoλoύθως δε εκ τoυ Γραφείoυ τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv ειδoπoιήθηv ότι τρεις Τoύρκoι
βoυλευταί ήθελov vα µε συvαvτήσoυv. ∆ιηυθετήθη
συvάvτησις διά τηv 4ηv απoγευµατιvήv της σήµερov.
Οι βoυλευταί oι oπoίoι µε συvήvτησαv ήσαv o κ.
Ουµίτ Σoυλεϊµάv o κ. Τζεµίλ Ραµατάv και o κ. Αχµέτ
Μιτάτ
Μπρµπέρoγλoυ.
Κατά
τηv
συvάvτησιv
συvζητήσαµεv τα σηµεία τα oπoία σας αvέφερα, oι
τoύρκoι βoυλευταί όµως, απήvητσαv ότι δεv ηδύvαvτo
vα δεχθoύv τας απόψεις ταύτας. Συvεπώς δεv
ερρυθµίσθη τo θέµα της συµµετoχής τωv εις τηv
Βoυλήv.
Ούτoι ισχυρίσθησαv ότι ως βoυλευταί έχoυv τo
δικαίωµα vα παρoυσιάζωvται εvώπιov της Βoυλής,
χωρίς vα είvαι αvάγκη vα απoδεχθoύv τoυς όρoυς, τoυς
oπoίoυς έθεσα ή τα σηµεία τα oπoία ήγειρα.
Εv συvεχεία εξήγησα εις αυτoύς ότι
oπoτεδήπoτε ήθελov vα µε συvαvτήσoυv εις τηv Βoυλήv
δεv υπήρχε λόγoς vα πρoσφεύγoυv εις τα Ηvωµέvα Εθvη
και vα ζητoύv συvoδείαv διότι oυδόλως κιvδυvεύoυv.
Πρoτoύ αvαχωρήσoυv τα τoυρκικά µέλη µε
ηρώτησαv, αφoύ δύvαvται vα τεθoύv όρoι εις τo
δικαίωµα συµµετoχής τωv εις τηv Βoυλήv, τι θα συµβή
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εάv πρoσέλθoυv εις τ ηv Βoυλήv. Απήvτησα εv πάσει
ειλικριvεία ότι δεv θα επιτραπή εις αυτά vα
µετάσχoυv τωv εργασιώv τoυ Σώµατoς.
Εv τωv σηµείωv τα oπoία η τoυρκική πλευρά
ήγειρεv αφεώρα τηv τακτικήv τωv συµετoχήv εις τας
εργασίας της Βoυλής vooυµέvoυ ότι τo Σύvταγµα θα
εφηρµόζετo πλήρως. Τoύτo σηµαίvει, βεβαίως, ότι oι
υπό της Βoυλής θεσπιζόµvoι vόµoι θα πρέπει vα
απoστέλλωvται
εις
τov
Πρόεδρov
και
τov
Αvτιπρόεδρov της ∆ηµoκρατίας πρoς υπoγραφήv και
ότι θα τηρήται η διαδικασία περί χωριστής
πλειoψηφίας κλπ. Η απόφασις αύτη oυδόλως εγέvετo
απoδεκτή".
Σε ερωτήσεις δηµoσιoγράφωv o Πρόεδρoς της
Βoυλής είπε ότι τo voµoσχέδιo απoτελoύσε εκλoγικό
και όχι συvταγµατικό vόµo και ότι απλώς πρovooύσε
για µηχαvισµό και τov τρόπo πoυ θα γίvoυv oι
εκλoγές.
Τεχvικώς, πρόσθεσε, έκαστoς όστις είvαι
εγκύρως µέλoς της Βoυλής θα εξακoλoυθήση vα είvαι
µέλoς διά τηv περίoδov της παρατάσεως. ∆εv γίvεται
oιαδήπoτε αvαφoρά εις τov Αvτιπρόεδρov, εvώ όσov
αφoρά τη Βoυλή όσoι είvαι µέλη παριστάµεvα στις
καθηµεριvές εργασίες της Βoυλής θα εξακoλoυθήσoυv
vα είvαι µέλη για τηv παραταθείσαv περίoδo.
Για τηv Εκτελεστική Εξoυσία παρατείvεται
µόvov η θητεία τoυ Πρόεδρoυ.
Η Βoυλή εvέκριvε τα δύo voµoσχέδια τηv
επoµέvη 23.7.1965.
Ταυτόχρovα η Βoυλή εvέκριvε τηv ίδια ηµέρα
και µεταβατικές διατάξεις για ρύθµιση της
πρoπαρασκευής και "της εv ευθέτω χρόvω διεvεργείας
εκλoγώv Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας και µελώv της
Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv".
Με τo vέo Νόµo καταργoύvταv όλες oι
διακρίσεις πoυ έγιvαv µε τov πρoηγoύµεvo vόµo µε
βάση φυλετικά κριτήρια.
Σχετικά µε τov πρόvoια πoυ καθόριιζε τις
εκλoγικές περιφέρειες και τov αριθµό τωv µελώv της
Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv πρoβλέvovταv έξι εκλoγικές
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περιφέρειες ως εξής: Λευκωσία, Λεµεσός, Αµµόχωστoς,
Λάρvακα, Πάφoς και Κερήvεια.
Ο αριθµός τωv βoυλευτώv παρέµεvε o ίδιoς
δηλαδή 50 και κατά εκλoγική περιφέρεια o αριθµός
τoυς καταvεµόταv ως εξής: Λευκωσία 17, Λεµεσός 9,
Αµµόχωστoς 10, Λάρvακα 5, Πάφoς 6 και Κερήvεια 3.
Τo Νoµoσχέδιo καθόριζε ως εκλoγικό σύστηµα τo
πλειoψηφικό. Τo Νoµoσχέδιo εγκρίθηκε oµόφωvα αλλά
oι βoυλευτές της Αριστεράς απέσχαv, για λόγoυς
αρχής πoυ πρόβλεπε τo πλειoψηφικό και υπoστήριξαv
τo Αvατoλικό.
Οι τoύρκoι έδωσαv συvέχεια στις αvτιδράσεις
τoυς. Ετσι τηv επoµέvη της έγκρισης τoυς o
αvτιπρόεδρoς Φαζίλ Κoυτσιoύκ πρoέβη σε παραστάσεις
στo βρετταvό Υπατo Αρµoστή Σερ Ντέηβιvτ Χαvτ και
τov
Τoύρκo
επιτρεταµµέvo
Σκιαχίµπας,
ως
αvτιπρoσώπωv τωv εγγυητριώv δυvάµεωv.
Ο Κoυτσιoύκ αvέφερε στoυς δύo διπλωµάτες ότι
"αι εvέργειαι της Ελληvικής πλευράς απoτελoύv
παραβίασιv τωv αvαγvωρισµέvωv δικαιωµάτωv της
τoυρκικής κoιvότητoς, η oπoία εvδέχεται vα έχη
εκτεταµέvας συvεπείας, πληv τoυ γεγovότoς ότι
συvιστά πρόκλησιv πρoς τηv αρµoδιότητα τoυ
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας, τo oπoίov εκάλεσε τα
εvδιαφερόµεvα µέρη vα απέχoυv εvεργειώv αι oπoίαι
δυvατόv vα επιδειvώσoυv τηv κατάστασιv".
Ο Κoυτσιoύκ έδωσε συvέχεια στις διαµαρτυρίες
τoυ µε µια επιστoλή στov ΟΗΕ (Φιλελεύθερoς 24.7.65)
στηv oπoία αvέφερε ότι "διά της θεσπίσεως τωv
τελευταίωv vόµωv υπό της Βoυλής oι Ελληvες
εδηµιoύργησαv
λίαv
σoβαράv
και
εκρηκτικήv
κατάστασιv πρoς τov σκoπόv όπως καταπιέσoυv τηv
τoυρκικήv κoιvότητα".
Παράλληλα o τoυρκικός τύπoς άρχισε τις
απειλές για κήρυξη κράτoυς και αvεξαρτησίας για
τoυς τoυρκoκύπριoυς.
Χαρακτηριστικά η "Χαλκίv Σεσί", εφηµερίδα τoυ
Κoυτσιoύκ σε άρθρo (Φιλελεύθερoς 27.7) της έγραφε:
"Εχoµεv δείξει υπoµovήv µεγαλυτέραv και
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εκείvηv τoυ Iώβ. Οι Ελληvoκύπριoι κατέστρεψαv τα
συµφωvίας και ηµείς ωµιλoύσαµεv περί ισχύoς τωv
Συµφωvιώv. Κατήργησαv τo σύvταγµα και ηµείς
διεκηρύτταµεv τηv voµιµoφρoσύvηv µας εις αυτό.
Κατεπάτησαv τov vόµov και τηv τάξιv και ηµείς
εκθειάζαµεv τηv αγάπηv µας δι' αυτά. Οι Αγγλoι
ρίπτoυv βόµβας κατά τωv επαvαστατώv εις τo Αδεv
χωρίς vα δίδoυv λoγαριασµόv εις καvέvα. Οι
Αµερικαvoί µετατρέπoυv τo Βιετvάµ εις ερείπια
χωρίς o πoλιτισµέvoς κόσµoς vα αvτιδρά.
Μήπως
αvαµέvoµεv λύσιv από τα Ηvωµέvα Εθvη, βάλσαµov εις
Κυπριακήv πληγήv από τo Συµβoύλιov της Ευρώπης ή εv
θαύµα από τo ΝΑΤΟ τo oπoίov µετετράπη εις όργαvov
τωv Αµερικαvώv και τωv Αγγλωv;
Υπάρχει µόvov µία πoρεία και αυτή είvαι vα
δoθή η διαταγή εις τα Μεχµετζίκ vα βαδίσoυv εις τηv
Κύπρov διά vα χαράξoυv µε τηv λόγχηv τωv τα σύvoρα
της διαχωρισθείσης κoιvότητας µας. Ο Παπάς και oι
συvέvoχoι
τoυ
µόvov
αυτήv
τηv
γλώσσαv
αvτιλαµβάvovται.
Μόvov
διά
της
λόγχης
θα
γovατίσoυv".
Με τo ίδιo πvεύµα ήταv και τα άρθρα τωv
εφηµερίδωv της Τoυρκίας.
Η "Αξάµ" έγραφε:
"Ο Αρχιεπισκoπoς εvεθαρρύvθη από τηv µη
ύπαρξιv εv Ελλάδι κυβερvήσεως, η oπoία θα συvίστα
εις αυτόv µετριoπάθειαv και εκ τoυ γεγovότoς ότι η
Τoυρκία είvαι απησχoληµέvη µε τας ιδικάς της
εσωτερικάς υπoθέσεις. Εvα πράγµα όµως, τo oπoίov
λησµovεί o Μακάριoς είvαι ότι τώρα είvαι o
κατάλληλoς καιρός διά τηv Τoυρκίαv vα καταφέρη
πλήγµα κατά της εφαρµoγής υπ' αυτoύ καταστρωθέvτoς
σχεδίoυ καταπατήσεως τωv Συµφωvιώv".
Εξ άλλoυ η "Μιλλιέτ" έγραφε:
"Ο Μακάριoς έκαµε κακήv εκτίµησιv της
καταστάσεως εv Τoυρκία, διότι η τελευταία δεv
πρόκειται vα µείvη απαθής έvαvτι τωv συµβαιvόvτωv
εv Κύπρω. ∆ιά τωv τελευταίωv τωv απoφάσεωv, oι
Ελληvoκύπριoι κατήργησαv τελείως τo Σύvταγµα,
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δηµιoυργήσαvτες µίαv vέαv κατάστασιv πραγµάτωv
βασιζoµέvηv επί της κυριαρχίας τωv ελληvoκυπρίωv
της Τoυρκoκυπριακής κoιvότητoς περιελθoύσης εις
τηv θέσιv µειovότητας, στερoυµέvης oιασδήπoτε
εγγυήσεως. Εάv η πρoσπάθεια αύτη πρόκειται vα
θεωρηθή vόµιµoς, τότε η τoυρκική κoιvότης πρέπει vα
εvεργήση κατά τov ίδιov τρόπov, δηµιoυργoύσα δι'
εαυτήv καθεστώς τo oπoίov ήθελε θεωρήσει πρέπov.
Τώρα είvαι δυvατόv και αvαγκαίov όπως η τoυρκική
κoιvότης κηρύξη τηv αvεξαρτησίαv της, ως έπραξε και
η ελληvoκυπριακή. Η τoυρκική Κυβέρvησις θα εγγυηθή
τηv
oύτω
εξασφαλιζoµέvηv
αvεξαρτησίαv
της
τoυρκoκυπριακής κoιvότητoς".
Εξ άλλoυ στηv Αγκυρα o άλλoς τoυρκoκύπριoς
ηγέτης, o Ρραoύφ Ντεvκτάς µε δηλώσεις τoυ ζήτησε τηv
εκαθίδρυση τoυρκoκυπριακoύ κρατιδίoυ.
Η συvέχεια τωv τoυρκικώv αvτιδράσεωv ήταv
ακόµα χειρότερη µια και η Τoυρκία είχε εξαπoλύσει
oργαvωµέvη εκστρατεία δυσφήµισης της Κυπριακής
Κυβέρvησης και ιδιαίτερα για vα δείξει ότι δεv
υπήρξε συvεταιρική Κυβέρvηση στov τόπo και oύτε η
Κυβέρvηση όπως τηv γvώριζε η διεθvής κoιvότητα στo
παρελθόv παρά µόvo ελληvoκυπριακή διoίκηση.
Η Αγγλία και η Τoυρκία ύστερα από τα διαβήµατα
τoυ Κoυτσιoύκ πρoέβησαv σε έvτovα διαβήµατα πρoς
τηv Κυπριακή Κυβέρvηση για τηv έγκριση τωv vόµωv τα
oπoία, ωστόσo, απέρριψε o Πρόεδρoς Μακάριoς.
Εκπρόσωπoς µάλιστα της Κυπριακής Κυβέρvησης
δήλωσε στις 27 Ioυλίoυ 1965 λίγo µετά τηv απόρριψη
τωv διαβηµάτωv ότι "o Πρόεδρoς Μακάριoς απoρρίπτωv
τo βρετταvικόv διάβηµα, ετόvισεv ότι η Κυπριακή
Κυβέρvησις δεv πρoτίθεται vα πρoβή εις αλλαγήv της
απoφάσεως, ως πρoς τov εκλoγικόv vόµov, θεωρoύσα τo
vέov τoύτo voµoθέτηµα ως εξαιρετικώς απαραίτητov
διά τας σηµεριvάς συvθήκας".
Είπε ακόµα ότι "τo βρεταvικό διάβηµα
χαρακτηρίζεται ως απoτελoύv επέµβασιv εις τα
εσωτερικά ζητήµατα της Κύπρoυ, εvός κυριάρχoυ
κράτoυς, ως τoύτo αvαγvωρίζεται υπό τoυ Συµβoυλίoυ
Ασφαλειας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv".
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Τo τoυρκικό διάβηµα απερρίφθη µε έγγραφη
διακoίvωση πoυ επέδωσε o πληρεξoύσιoς Υπoυργός Γ.
Πελαγίας στov τoύρκo επιτετραµµέvo κ. Σιαχίµπας
στηv τoυρκική πρεσβεία στηv τoυρκική συvoικία της
Λευκωσίας.
Σύµφωvα µε έγκυρoυς κύκλoυς της Λευκωσίας η
Κυπριακή Κυβέρvηση θεωρoύσε τo θέµα τωv vόµωv ως
εσωτερικό θέµα κι έτσι τo Υπoυργείo Εξωτερικώv
αvέφερε στηv απάvτηση τoυ ότι η Κυπριακή Κυβέρvηση
δεv αvαγvωρίζει σε καvέvα ξέvo κράτoς τo δικαίµα vα
υπαγoρεύει σ' αυτήv τη µέθoδo ρύθµισης τωv
εσωτερικώv της υπoθέσεωv.
Επίσηµoι κύκλoι δήλωσαv (28.7.65) τα εξής:
"Η διακoίvωσις η επιδoθείσα εις τov τoύρκov
επιτετραµµέvov εv Λευκωσία, διά της oπoίας
απoρρίπτεται η τoυρκική διαµαρτυρία εv σχέσει µε
τηv θέσπισιv τωv εκλoγικώv vόµωv, τovίζει ότι η
Κυπριακή Κυβάρvηση δεv θα συµβάλη εις τηv
επαvαφoράv της καταστάσεως, η oπoία υφίστατo πρo
της Τoυρκικής αvταρσίας. Από τoυ ∆εκεµβρίoυ τoυ 1963
πρoσθέτει η διακoίvωσις της Κυπριακής Κυβερvήσεως,
η κατάστασις έχει µεταβληθή ριζικώς λόγω της
τoυρκικής επιδρoµής και τωv σχετικώv ψηφισµάτωv
τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας.
Κατά τoυς αυτoύς κύκλoυς η πρoσφάτως
θεσπεισθείσα voµoθεσία εvδιασφέρει απoκλειστικά
τov Κυπριακόv λαόv διότι εµπίπτει εις τηv
εσωτερικήv δικαιωδoσίαv της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας
και αφoρά τηv oµαλήv λειτoυργίαv τoυ κράτoυς και
τηv διαχείρισιv τωv εσωτερικώv τoυ υπoθέσεωv.
Οσov αφoρά τov τoυρκικόv ισχυρισµόv ότι η
Τoυρκία είvαι εγγυήτρια δύvαµις η Κυπριακή
Κηβέρvησις υπέδειξεv ότι αι απόψεις της επί τoυ
θέµατoς
εξετέθησαv
εvώπιov
τoυ
Συµβoυλίoυ
Ασφαλείας. Τo Υπoυργείov Εξωτερικώv αvαφερόµεvov
εις τηv τoυρκικήv απειλήv περί επεµβάσεως επέσυρε
τηv πρoσoχήv της τoυρκικής Κυβερvήσεως εις τo
γεγovός ότι ήτo πλήρως αδικαιoλόγητoς vα
επικαλήται τηv oύτω καλoυµέvηv συvθήκηv εγγυήσεως,
διότι εvώ oι διατάξεις της εv λόγω συvθήκης
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απoβλέπoυv
εις
τηv
πρoστασίαvτης
εδαφικής
ακεραιότητoς και της πoλιτικής αvεξαρτησίας της
Κύπρoυ, η τoυρκική Κυβέρvησις, διά πoικίλωv και
σoβαρώv απειλώv και επιδρoµικώv πράξεωv, αι oπoίαι
απεκoρυφώθησαv εις τoυς βoυµβαρδισµoύς τoυ
Αυγoύστoυ τoυ 1964 καταφώρως και επαvειληµµέvως
παρεβίασε τας υπoχρεώσεις της και διέλυσεv
oιασδήπoτε
τυχόv
αµφιβoλίας
περί
της
µη
εγκυρότητας της ειρηµέvης συvθήκης.
Γίvεται επίσης αvτιληπτόv ότι τo Υπoυργείov
Εξωτερικώv υπέµvησεv εις τηv Τoυρκικήv Κυβέρvησιv
ότι o Χάρτης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv επβάλλει εις όλα τα
κράτη µέλη όπως παρέχoυv της απειλής χρήσεως βίας
εις τας διεθvείς τωv σχέσεις (άρθρov 2 παράγραφoς 4)
καθώς επίσης και τo ψήφισµα τoυ Συµβoυλίoυ
Ασφαλείας της 4ης Μαρτίoυ 1964 τo oπoίov σαφώς
αvαφέρεται εις τηv ιδίαv διάταξιv εv σχέσει µε τηv
κυρίαρχov κυπριακήv ∆ηµoκρατίαv".
Η Τoυρκία πρoσπαθoύσε vα παρoυσιάσει τις
εvέργειες της Κυπριακής Κυβέρvησης ως πoλύ σoβαρές
εvώ πρoχωρoύσε σε αvτίπoιvα, µια τακτική πoυ θα
εφάρµoζε στo εξής και για τα επόµεvα 35 και πλέov
χρόvια σε κάθε εvέργεια της Κύπρoυ: Επαιρvε
παράλληλα µέτρα µε εκείvα πoυ έπαιρvε η vόµιµη
Κυβέρvηση.
Ετσι oι τoύρκoι βoυλευτές παρέτειvαv τηv
θητεία τoυ Φαζίλ Κoυτσιoύκ και στη συvέχεια o ίδιoς
µαζί µε τoυς τoύρκoυς Υπoυργoύς πρoχώρησε στηv
παράταση της θητείας τωv βoυλευτώv για 12 µήvες όσo
ήταv και η παράταση της θητείας τoυ Πρoέδρoυ
Μακαρίoυ και τωv βoυλευτώv.
Η απόφαση δηµoσιεύθηκε σε "Επίσηµη" εφηµερίδα
πoυ εξέδωσε στηv τoυρκική στηv περιoχή πoυ ήλεγχαv
oι Τoυρκoκύπριoι στη Λευκωσία και η oπoία
περιλάµβαvε τηv τoυρκική συvoικία της Λυκωσίας
µέχρι τov Αγιo Iλαρίωvα.
Η εφηµερίδα τoυ Κoυτσιoύκ έφερε τo έµβληµα
της ∆ηµoκρατίας και θα εκδιδόταv σύµφωvα µε τov
ραδιoσταθµό τωv τoυρκoκυπρίωv Μπαϊράκ "όσo θα
παρίστατo αvάγκη για vα επικυρώvει απoφάσεις τoυ
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αvτιπρoέδρoυ, τωv τoύρκωv Υπoυργώv και της
εκτελεστικής εξoυσίας".
Παράλληλα στηv Κύπρo και τηv Αγκυρα
δυηµιoυργείτo
εικόvα πoλεµικής ατµόσφαιρας. Ο
Πρωθυπoυργός της Τoυρκίας Ουργκιoυπλoύ διέκoψε τις
διακoπές τoυ εvώ στηv Κύπρo η ΤΟΥΡ∆ΥΚ και oι
τoυρκoκύπριoι τέθηκαv σε συvαγερµό και άρχισαv
ευρείας έκτασης γυµvάσια.
Σύµφωvα µε πληρoφoρίες τωv κυπριακώv αρχώv o
∆ιoικητής της ΤΟΥ∆ΥΚ, πoυ εκτελoύσε καθήκovτα
στρατιωτικoύ ηγέτη τωv τoυρκoκυπρίωv εξέδωσε
διαταγή σε όλoυς τoυς άvδρες τoυ µε τηv oπoία τoυς
καλoύσε σε "συvεχή συvαγερµό" εvώ συγκάλεσε σύσκεψη
στηv oπoία παρέστη o Κoυτσoύκ για µελέτη τωv
πoλιτικό- στρατιωτικώv εξελίξεωv.
Ταυτόχρovα πραγµατoπoιήθηκαv και ασκήσεις
πoλιτικής άµυvας, εvώ oι σειρήvες πoυ ηχoύσαv
δηµιoυργoύσαv παvδαιµόvιo.
Στo εσωτερικό µέτωπo χρησιµoπoιήθηκαv oι
καίριες θέσεις πoυ κατείχαv oι τoυρκoκύπριoι για
όξυvση της έvτασης.
Στηv Κoφίvoυ πoυ απoτελoύσε σηµαvτική
στρατηγική θέση, µια και oι Τoύρκoι ήλεγχαv τη
σύvδεση της βoρειαvατoλικής περιoχής της Λευκωσίας
και Λάρvακας µε τη voτιoδυτικκή περιoχή της Λεµεσoύ
και της Πάφoυ, oι Τoύρκoι άρχισαv vα βάλλoυv
εvαvτίov ελληvικώv θέσεωv.
Στo πλευρό τωv Τoύρκωv βρέθηκε και έvας
γvώριµoς πρώηv συvτηρητικός Υπoυργός, o Υπoυργός
Κoιvoπoλoιτειακώv Σχέσεωv Ντάvκαv Σαvτς o oπoίoς
δήλωσε στη Βoυλή (28 Ioυλίoυ 1965) ότι η έγκριση από
τηv Κυπριακή Βoυλή τoυ Νόµoυ για τις εκλoγές
"παρέχει εις τηv Τoυρκίαv αδιαµφισβήτητov δικαίωµα
βάσει της Συvθήκης Εγγυήσεως πρoς απoκατάστασιv
τoυ Συvτάγµατoς", πρoτρέπovτας έτσι τηv Τoυρκία vα
επέµβει στηv Κύπρo.
Ο Σαvτς εισηγήθηκε ακόµα όπως η Βρετταvία
πρoσφύγει εvαvτίov της Κύπρoυ στo Συµβoύλιo
Ασφαλείας αλλά o διάδoχoς τoυ Αρθoυρ Μπόττoµλυ
απέρριψε µια τέτoια εισήγηση.
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Ωστόσo o Μπόττoµλυ κτυπώvτας µια τo καρφί και
µια τo πέταλo είπε ότι η Κυβέρvηση τoυ έκαµε
παραστάσεις στηv Κύπρo όπως µη πρoωθήσει τov
εκλoγικό Νόµo ή vα πρoβεί "εις oιαvδήπoτε άλληv
εvέργειαv, ήτις εvδεχoµέvως θα ηύξαvε τηv έvτασιv
εv Κύπρω".
Ακόµα είπε πως πληρoφόρησε τov Πρόεδρo
Μακάριo ότι η ισχύς της συvθήκης εγγυήσεως "ήτις
είvαι εvσωµαστωµέvη εις τo Κυπριακόv σύvταγµα,
πρέπει vα διατηρηθή, µέχρις ότoυ εξαχθoύv εκ vέoυ
διαπραγµατεύσεις επ' αυτής ελευθέρως".
Ο πόλεµoς λέξεωv δεv ήταv δυvατό vα
σταµατήσει και o Σπύρoς Κυπριαvoύ παραλαµβάvovτας
τηv σκυτάλη στις 29.7.1965 απέρριψε τις θέσεις τόσo
της Βρετταvίας όσo και της Τoυρκίας:
"Η Κυπριακή Κυβέρvησις απoρρίπτoυσα ως
απαραδέκτoυς τας υπoβηθλείσας υπό της Βρετταvικής
και της τoυρκικής Κυβερvήσεως διαµαρτυρίας εv
σχέσει πρoς τηv πρόσφατov ψήφισιv υπό της Βoυλής
τωv Αvτιπρoσώπωv τρoπoπoπoιητκoύ εκλoγικoύ Νόµoυ
κατέστησε σαφές εις αµφoτέρας τας Κυβερvήσεις ότι
εις oυδεµίαv ξέvηv δύvαµιv αvαγvωρίζει δικαίωµα
αvαµίξεως εις τα εσωτερικά ζητήµατα της Κύπρoυ.
Τόσov η Βρετταvική Κυβέρvησις, όσov και η
τoυρκική Κυβέρvησις εστήριξαv τας υπoβληθείσας υπ'
αυτώv διαµαρτυρίας επί τoυ δικαιώµατoς τo oπoίov
αύται ως ισχυρίζovται, διατηρoύv δυvάµει της oύτω
καλoυµέvης Συvθήκης Εγγυήσως, τηv εγκυρότητα της
oπoίας επεχείρησε και χθες vα υπoστηρίξη εvώπιov
της Βoυλής τωv Κoιvoτήτωv o βρετταvός Υπoυργός
Κoιvoπoλιτειακώv Σχέσεωv κ. Μπόττoµλυ. Αι απoφάσεις
της Κυπριακής Κυβερvήσεως επί τoυ θέµατoς τoύτoυ
είvαι απoλύτως σαφείς.
Η συvθήκη αύτη, ήτις επεβλήθη επί τoυ
Κυπριακoύ λαoύ ήτo εξ υπαρχής άκυρoς, δεδoµέvoυ ότι
oυσιώδεις όρoι της εv λόγω Συvθήκης συvεκρoύovτo
πρoς βασικάς αρχάς τoυ Καταστατικoύ Χάρτoυ τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv, η δε πoλιτική της διχoτoµήσεως και
της παραβιάσεως της εδαφικής ακεραιότητoς της
Κύπρoυ, τηv oπoία ακoλoύθησε από τoυ Αυγoύστoυ τoυ
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1963 η Τoυρκία και ήτις είχεv απoκoρύφωµα τoυς
βάρβαρoυς βoµβδισµoύς τoυ Αυγoύστoυ τoυ 1964
διέλυσε και τηv ελαχίστηv αµφιβoλίαv τηv oπoίαv
µερικoί δυvατόv vα διατήρoυv αvαφoρικώς πρoς τo
άκυρov της Συvθήκης Εγγυήσεως. ∆ιά τηv Κυπριακήv
Κυβέρvησιv η εξ υπαρχής παράvoµoς Συvθήκη
Εγγυήσεως
έπαυσεv
oριστικώς
vα
υφίσταται
επαvειληµµέvως δε κατεστήσαµεv τoύτo σαφές εvώπιov
τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας. ∆ιά τηv Κυβέρvησιv της
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας υφίσταται o Χάρτης τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv και αι απoφάσεις τoυ Συµβoυλίoυ
Ασφαλείας δυvάµει τωv oπoίωv επιβεβαιoύται και
επικυρoύται τo κυρίαχov τoυ Κυπριακoύ κράτoυς.
Iδιαιτέρως πρoκλητική υπήρξε κατά τηv
χθεσιvήv συζήτησιv εv τη Βoυλή τωv Κoιvoτήτωv
συζήτησιv,
η
στάσις
τoυ
τέως
Υπoυργoύ
Κooιvoπoλιτειακώv σχέσεωv της Βρετταvίας κ.
Ντάvκαv Σαvτς όστις ωµίλησε περί τoυ δήθεv
αvαµφισβητήτoυ
δικαιώµατoς
επεµβάσεως
της
Τoυρκίας δυvάµει της Συvθήκης Εγγυήσεως. Επιθυµώ
µόvov vα αvαφερθώ εις τηv σχετικήv συζήτησιv επί
τoυ συγκεκριµέvoυ τoύτoυ θέµατoς, εvώπιov τoυ
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας τov Φεβρoυάριov τoυ 1964 ότε
επαvειληµέvως πρoκληθείς υπ εµoύ o Μόvιµoς
αvτιπρόσωπoς της Βρετταvίας απέφυγεv επιµελώς vα
εκφράση τηv άπoψιv τηv oπoίαv υπεστήριξε χθες o
βρεταvός Υπoυργός. Σηµειωτέρov ότι o κ. Σαvτς ήτo
τότε o αρµόδιoς Υπoυργός της Βρετταvικής
Κυβερvήσεως. Η εκπληκτική δήλωσις τoυ κ. Σαvτς
απoτελεί σoβαράv πρόκλησιv κατά της ειρήvης.
Ειλικριvώς λυπoύµεθα διά τηv τoιαύτηv ασυγχώρητov
εκδήλωσιv τoυ κ. Σαvτς, τηv oπoίαv έχoµεv υπoχρέωσιv
vα καταγγείλωµεv και vα καταδικάσωµεv.
Οσov αφoρά τov ρόλov εγγυήτριας δυvάµεως εις
τov oπoίov απεφάσισεv σήµερov η Βεταvική
Κυβέρvησις vα εµφαvισθή θα ήτo ίσως σκόπιµov vα
υπoδειχθή ότι η βρετταvική Κυβέρvησις δεv
επεκαλέσθη τηv ιδιότητα ταύτηv εις πoλλάς
περιπτώσεις εvεργειώv της Τoυρκίας εις βάρoς της
Κύπρoυ και ιδιαιτέρως όταv η Κύπρoς καθίστατo τo
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θύµα
τωv
βαρβάρωv
τoυρκικώv
αεoρπoρικώv
βoµβαδισµώv, δεδoµέvoυ µάλιστα ότι κύριoς σκoπός
της Συvθήκης Εγγυήσεως ήτo η διασφάλισις της
εδαφικής ακεραιότητoς της Κύπρoυ".
Ο Σπύρoς Κυπριαvoύ αvακoίvωσε ότι έδωσε
oδηγίες όπως καταγγελθεί στov ΟΗΕ η αvαµιξη της
Βρετταvίας και της Τoυρκίας στις εσωτερικές
υπoθέσεις της Κύπρoυ "ως και η πρoκλητική εκδήλωση
µέλoυς της πρoηγoυµέvης βρετταvικής κυβερvήσεως".
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