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ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΜΗΑ(1) ΔΛΗΓΑ
Ζ Κχπξνο ιφγσ ηεο γεσπνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο ηεο ζέζεο, απνηέιεζε πφιν
έιμεο γηα ηνπο εθάζηνηε ηζρπξνχο ηεο γεο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ απφ ην λεζί
πέξαζαλ αξθεηνί θαηαθηεηέο.

Απφ φινπο ηνπο θαηαθηεηέο κφλν νη Σνχξθνη θαη νη

Άγγινη θαηέθηεζαλ θαη δηαηήξεζαλ ην λεζί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη δχν(2)
απηέο ρψξεο, πνπ έκειιε λα είλαη θαη νη ηειεπηαίνη θαηαθηεηέο, ζθξάγηζαλ ηελ ηζηνξία
ηνπ λεζηνχ, θαζψο ιφγσ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, δηαδξακάηηζαλ έλα πεξίεξγν,
χπνπιν θαη ζπλάκα βξφκηθν παηρλίδη, πνπ νδήγεζε ηειηθά, ζηελ Σνπξθηθή εηζβνιή
ηνπ

1974 θαη ηελ θαηνρή ηνπ 37% ηνπ ζπλνιηθνχ εδάθνπο ηεο Κππξηαθήο

Γεκνθξαηίαο.
Οη πξψηνη Έιιελεο εγθαηαζηάζεθαλ ζην λεζί ην 15ν αηψλα π.Υ. θαη ήηαλ
Μπθελαΐνη , πνπ ήξζαλ σο έκπνξνη θαη άπνηθνη, εηζήγαγαλ ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη
ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ. ην ηέινο ηνπ ηέηαξηνπ αηψλα π.Υ. ε Κχπξνο απνηέιεζε
ηκήκα ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη εμειίρζεθε ζ’ έλα ζεκαληηθφ
θέληξν ηνπ ειιεληζηηθνχ θφζκνπ.
Σν αίηεκα γηα Έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα, εκθαλίζηεθε σο επίζεκν
αίηεκα, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο θαη απνηέιεζε πάγην αίηεκα ησλ
θαηνίθσλ ηεο Κχπξνπ. Έλα αίηεκα πνπ φκσο δελ εμππεξεηνχζε ηα ζπκθέξνληα ηεο
Σνπξθίαο αξρηθά θαη ηεο Βξεηαλίαο κεηέπεηηα. Σν αίηεκα γηα Έλσζε, θαηά ηνλ
απειεπζεξσηηθφ αγψλα ηεο Δ.Ο.Κ.Α ηνπ 1955 Βξεηαλία, επαλέθεξε ζην πξνζθήλην
ηε δηεθδίθεζε ηεο Κχπξνπ απφ ηελ Σνπξθία (Σξηκεξήο χλνδνο ηνπ Λνλδίλνπ)1.
Με ηελ Σνπξθία λα επηδηψθεη ηε δηρνηφκεζε ηνπ λεζηνχ, θαη ηελ απφξξηςε ηνπ
ρεδίνπ Μαθκίιιαλ, θάησ απφ ηελ πίεζε ηνπ ελδερνκέλνπ δηρνηνκήζεσο, θζάζακε
ζηηο πκθσλίεο Επξίρεο-Λνλδίλνπ, κε ηηο νπνίεο ε Κχπξνο έγηλε αλεμάξηεην θξάηνο,
κε έλα χληαγκα πνπ έδηλε πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα ζηελ Σνπξθνθππξηαθή
θνηλφηεηα, εμππεξεηνχζε ηα ζπκθέξνληα ηεο Βξεηαλίαο θαη δελ ηθαλνπνηνχζε ζρεδφλ
θαζφινπ ην αίηεκα ησλ Διιελνθππξίσλ.

1

Κξαληδηψηεο Ν. Γηάλλνο, « Σν Κππξηαθφ Πξφβιεκα (1960-1974)», Δθδφζεηο Θεκέιην, 1984, ζει.31 θαη Κιεξίδεο Γιαχθνο, «Ζ
Καηάζεζε κνπ» Σφκνο Α, Δθδφζεηο Αιήζεηα, Λεπθσζία, 1988, ζει. 28.
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Ζ πξφζεζε ηνπ πξψηνπ πξνέδξνπ Αξρ. Μαθαξίνπ λα πξνβεί ζε ηξνπνπνίεζε
ηνπ πληάγκαηνο, ην 1963, έηζη ψζηε απηφ λα γίλεη ιεηηνπξγηθφ, έθεξε ηελ
απνρψξεζε ησλ Σ/Κ απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη ηε δεκηνπξγία ησλ Σ/Κ ζπιάθσλ(3%
ηνπ ζπλνιηθνχ εδάθνπο), δειαδή ηνπ γεσγξαθηθνχ δηαρσξηζκνχ ησλ θαηνίθσλ ηνπ
λεζηνχ.
Σν 1974 θαη ελψ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε γίλνληαλ πξνζπάζεηεο γηα
επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ε Υνχληα ησλ Αζελψλ, εθδήισζε πξαμηθφπεκα κε ζθνπφ
λα εθδηψμεη θαη λα ζθνηψζεη ηνλ πξφεδξν ηεο Κππξηαθή Γεκνθξαηίαο Αξρ. Μαθάξην
Γ΄.

Ζ Σνπξθία, εθκεηαιιεχηεθε ηελ θαηάζηαζε θαη κε πξφζρεκα ηε πλζήθε

Δγγπήζεσο, εηζέβαιε ζηελ Κχπξν θαη θαηέιαβε ην 37% ηνπ ζπλνιηθνχ εδάθνπο ηνπ
λεζηνχ.
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Αλρεο (ΠΕ)
Υξηζηάθεο Γεσξγίνπ
ηνπ Αλδξέα (ΑΜ:3298)
πνπδαζηήο ΔΘΑ
Λεπθσζία, 14 Ηνπλ 2016

ΔΗΑΓΧΓΖ
1.

ΓΔΝΗΚΑ
α.

Ζ Διιεληθφηεηα ηεο Κχπξνπ2 πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηνλ 15ν

αηψλα π.Υ., δηαηεξήζεθε αλέπαθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καθξαίσλεο Ηζηνξίαο ηεο,
παξά ηηο ζπλερείο ελαιιαγέο θαηαθηεηψλ θαη εηζβνιέσλ.
β.

Ζ επηζπκία ησλ Διιελνθππξίσλ λα ελσζνχλ κε ηελ Διιάδα3, ε

νπνία εθδειψζεθε επίζεκα κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο ήηαλ θαη ε
απαξρή ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο, θαζφζνλ ε ζηξαηεγηθή ηεο ζέζε ηελ θαζηζηνχζε κήιν
ηεο έξηδνο θαη εκπφδην γηα πξαγκαηνπνίεζε ηεο.
γ.

Ζ πξνζάξηεζε ηεο Κχπξνπ απφ ηελ Μεγάιε Βξεηαλία έδσζε ηελ

ςεπδαίζζεζε ζηνπο Κππξίνπο, φηη ην αίηεκα ηνπο κπνξνχζε λα ηθαλνπνηεζεί, αθνχ
είραλ ζην λνπ ηνπο ηε πξφζθαηε παξαρψξεζε ησλ Δπηαλήζσλ ζηελ Διιάδα4. Έλα
αίζζεκα πνπ αλαδσππξψζεθε θαηά θαη κεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ιφγσ ηεο
εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο ησλ Κππξίσλ ζην Βξεηαληθφ ηξαηφ, αιιά θαη βαζηδφκελε
ζηηο δειψζεηο ηνπ Βξεηαλνχ πξσζππνπξγνχ Οπίλζηνλ Σζφξηζηι. Οη πξνζδνθίεο
απηέο δελ επαιεζεχηεθαλ.
δ.

Ζ πην πάλσ εμέιημε νδήγεζε ζην ηζηνξηθφ Δλσηηθφ Γεκνςήθηζκα

ηνπ 1950, ζην νπνίν ν Διιελνθππξηαθφο ιαφο κε

ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ηνπ

95,7%, αμίσζε ηελ Έλσζε ηνπ κε ηελ Διιάδα. Γπζηπρψο ε Βξεηαλία δελ έιαβε ζηα
ζνβαξά ην κήλπκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. Σελ 1 ε Απξηιίνπ ηνπ 1955, εθξήμεηο

2

Άληξνπ Παπιίδε, «Ηζηνξία ηεο Νήζνπ Κχπξνπ: Απφ ηελ αξρή έσο ζήκεξα», Δθδφζεηο Ζ. Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία-Αζήλα, 2013.
Γηάλλνο Υαξαιακπίδεο, «Κππξηαθφ: Γηπισκαηηθέο Ίληξηγθεο», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα 2011, ζει.60-62.
4
Γηάλλνο Υαξαιακπίδεο, «Κππξηαθφ: Γηπισκαηηθέο Ίληξηγθεο», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα 2011, ζει.70-72.
3
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-2ζπληάξαμαλ νιφθιεξν ην λεζί. Ήηαλ ε έλαξμε ηνπ απειεπζεξσηηθνχ αγψλα5 ηεο
ΔΟΚΑ6.
ε.

Σν ηέινο ηνπ Αγψλα ηεο ΔΟΚΑ, δελ έθεξε ην πνιππφζεην ζηφρν,

δειαδή ηελ Έλσζε ηνπ Κππξηαθνχ Διιεληζκνχ κε ηελ Διιάδα. Ο ηφηε πξφεδξνο
Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο ν Γ΄, ππφ ηε ζθηά κηαο δηρνηφκεζεο ηνπ λεζηνχ,
ππνρξεψζεθε λα ζπγθαηαλεχζεη ζηε ππνγξαθή ησλ γλσζηψλ πκθσληψλ Επξίρεο –
Λνλδίλνπ7, κε ηηο νπνίεο ε Κχπξνο έγηλε αλεμάξηεην Κξάηνο.
ζη.

Σν δνηφ χληαγκα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, πεξηείρε αξθεηά

δηαηξεηηθά ζεκεία, αθνχ ζηελ νπζία εμππεξεηνχζε ηα ζπκθέξνληα ηεο Βξεηαλίαο θαη
έδηλε ζεκαληηθά δηθαηψκαηα ζηε Σνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα8. Ζ εμάζθεζε ησλ
δηθαησκάησλ απηψλ δεκηνπξγνχζε ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
Κξάηνπο.
δ.

Οη δπζιεηηνπξγίεο απηέο ήηαλ ε αηηία κε ηελ νπνία ν πξφεδξνο

Μαθάξηνο, ην 1963, ππέβαιιε πξφηαζε κε 13 ζεκεία ηνπ πληάγκαηνο 9 ηα νπνία
έρξεδαλ ηξνπνπνίεζεο, γηα λα θαηαζηεί απηφ ιεηηνπξγηθφ.
ε.

Οη Σνπξθνθχπξηνη αλ θαη νπζηαζηηθά ήηαλ νη επλνεκέλνη απφ ην

χληαγκα, έλνησζαλ φηη θαηαπηέδνληαλ απφ ηνπο Διιελνθχπξηνπο. Έηζη κε ηελ πην
πάλσ πξφηαζε Μαθαξίνπ βξήθαλ ηελ επθαηξία λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πινπνίεζε
ηνπ ζηφρνπ ηεο, πνπ δελ ήηαλ άιινο απφ ηε δηρνηφκεζε ηνπ λεζηνχ. Ο
Σνπξθνθχπξηνο αληηπξφεδξνο θαη ππνπξγνί ηεο θαζψο θαη νη δεκφζηνη ππάιιεινη
απνρψξεζαλ απφ ηελ θπβέξλεζε.
ζ.

Σν 1964 ε Σνπξθνθππξηαθή ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ΣΜΣ

πξσηνζηάηεζε ζηνλ εμαλαγθαζκφ ρηιηάδσλ Σνπξθνθππξίσλ λα εγθαηαιείςνπλ ηα
ζπίηηα ηνπο θαη λα ζπγθεληξσζνχλ ζε ηνπξθηθέο «πξνζηαηεπφκελεο» πεξηνρέο γηα λα
έρνπλ πάλσ ηνπο απφιπην έιεγρν ελψ δελ δίζηαδε λα πξνβεί θαη ζε δνινθνλίεο
Σνπξθνθππξίσλ πνπ ππνζηήξηδαλ ηε ζπλχπαξμε θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο
Διιελνθππξίνπο. ια απηά θνξπθψζεθαλ κε ηνπο βνκβαξδηζκνχο θππξηαθψλ
ρσξηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Σειιπξίαο απφ ηνπξθηθά αεξνπιάλα ηνλ Αχγνπζην ηνπ
5

Γηάλλνο Υαξαιακπίδεο, «Κππξηαθφ: Γηπισκαηηθέο Ίληξηγθεο», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα 2011, ζει.52-53.
Δζληθή Οξγάλσζε Κππξίσλ Αγσληζηψλ.
7
Κψζηαο Ν. Υαηδεθσζηήο, «Έμη Πξνεδξηθά Πνξηξαίηα», Δθδφζεηο Γεξκαλφο, Θεζζαινλίθε 2015, ζει. 27-29.
8
Π. Παπαπνιπβίνπ, Α. πξίγνπ θαη Δ. Υαηδεβαζηιείνπ, «Σν Κππξηαθφ θαη ην Γηεζλέο χζηεκα, 1945-1974: Αλαδεηψληαο ζέζε
ζηνλ θφζκν», Δθδφζεηο Παηάθε, Αζήλα 2013, ζει.362 θαη ζει.385-391 θαη Παξάξηεκα «Γ».
9
Γηάλλνο Υαξαιακπίδεο, «Κππξηαθφ: Γηπισκαηηθέο Ίληξηγθεο», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα 2011, ζει.134-140 θαη Παξάξηεκα
«Γ».
6
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-31964 φπνπ 100 πεξίπνπ Διιελνθχπξηνη, θπξίσο πνιίηεο ζθνηψζεθαλ θαη κεγάινο
αξηζκφο ηξαπκαηίζηεθαλ. Ζ πεξαηηέξσ γελίθεπζε ηεο ζχξξαμεο, απνθεχρζεθε κε ηελ
επέκβαζε ηνπ Πξνέδξνπ ησλ ΖΠΑ, Σδφλζνλ10. Ζ πην πάλσ εμέιημε έθεξε ζην λεζί ην
Δηξελεπηηθφ απφζπαζκα ηνπ ΟΖΔ, ην νπνίν παξακέλεη κέρξη ζήκεξα.
η.

ην δηάζηεκα πνπ αθνινχζεζε είρακε ην πξαμηθφπεκα ηεο

Υνχληαο ησλ Αζελψλ ην 1967. Οη ζρέζεηο απφ ηφηε ηεο Διιεληθήο θαη Κππξηαθήο
θπβέξλεζεο, πήγαηλαλ απφ ην θαθφ ζην ρεηξφηεξν. Ζ ελ ιφγσ εμέιημε, έθεξε ην
πξνδνηηθφ πξαμηθφπεκα πνπ δηνξγάλσζε ε Υνχληα, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1974, κε ζηφρν
ηελ εθδίσμε θαη δνινθνλία ηνπ Μαθαξίνπ. Σν πξαμηθφπεκα εθκεηαιιεχηεθε θαίξηα ε
Σνπξθία θαη κε ην πξφζρεκα ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο πληαγκαηηθήο ηάμεο ζην λεζί,
εηζέβαιιε ζηε Κχπξν θαη θαηέιαβε παξάλνκα ην 37% ηνπ ζπλνιηθνχ εδάθνπο.

ΚΟΠΟ
2.

θνπφο ηεο δηαηξηβήο απηήο είλαη, κέζα ζηα πιαίζηα κηαο αλεμάξηεηεο

έξεπλαο, λα αλαδεηήζεη κέζα απφ ηζηνξηθέο πεγέο, ζηνηρεία ηα νπνία ζα καο
νδεγήζνπλ ζε κία αζθαιή αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ – απνθάζεσλ ησλ Διιήλσλ
ζηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα πνπ ζεκάδεςαλ ηελ ηζηνξία ηεο Κχπξνπ, έηζη ψζηε λα
θαηαιήμνπκε ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ
3.

Λφγσ

ηεο

ηδηαηηεξφηεηαο

ηνπ

ζέκαηνο,

ηίζεληαη

νη

πην

θάησ

πξνυπνζέζεηο:
α.

Ζ έξεπλα ζα θηλεζεί αλεμάξηεηα καθξηά απφ πνιηηηθέο, εζληθέο ή

ζξεζθεπηηθέο ζθνπηκφηεηεο.
β.

Απνθπγή

πξνβνιήο

εζληθηζηηθψλ-ζνβηληζηηθψλ

ζέζεσλ

εθ

κέξνπο ηνπ ζπληάθηε.
γ.

Παξαζέζεη ησλ γεγνλφησλ φπσο απηά θαηαγξάθνληαη θαη

εμάγνληαη απφ ηηο δηάθνξεο πεγέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, κε αληηθεηκεληθφηεηα θαη
καθξηά απφ πξνθαηαιήςεηο θαη κπζνπιαζίεο.
10

πσο ην Παξάξηεκα «Δ».
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ «Α» : ΤΝΣΟΜΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ
4.

Αξραία Υξόληα
α.

H Kχπξνο δηαδξακάηηζε πξσηεχνληα ξφιν ζηελ ηζηνξία ηεο

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. H ηζηνξία ηεο είλαη απφ ηηο αξραηφηεξεο ζηνλ θφζκν. H
θππξηαθή πξντζηνξία ρξνλνινγείηαη απφ ηηο αξρέο ηεο 6εο ρηιηεηεξίδαο π.X.
β.

H εγθαηάζηαζε Μπθελαίσλ θαη Αραηψλ ην 15ν αηψλα π.X. ζηελ

Kχπξν, είρε ζαλ απνηέιεζκα λα εμειιεληζηεί θαη λα κεηαηξαπεί ζε ζεκαληηθφ θέληξν
ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ.
γ.

O θπζηθφο ηεο πινχηνο θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο ζέζε ηελ έθαλε ην

κήιν ηεο έξηδαο κεηαμχ ησλ ηζρπξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ζηελ αξραηφηεηα.
Kαηά ζεηξά θαηαθηήζεθε απφ ηνπο Aζζχξηνπο, ηνπο Αηγππηίνπο θαη ηνπο Πέξζεο.
Χζηφζν ε Kχπξνο θαηφξζσζε λα δηαηεξήζεη ηε γιψζζα θαη ηελ πνιηηηζηηθή ηεο
θιεξνλνκηά αλέπαθε.
δ.

ηνλ 5ν αηψλα π.X. δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο

ππνζέζεηο ηεο Kχπξνπ, νη Aζήλεο πνπ ζπλεξγάζηεθαλ ζηελά κε ηα θππξηαθά
βαζίιεηα.
ε.

Mεηά ηε δηαίξεζε ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ Mεγάινπ Αιεμάλδξνπ,

πνπ είρε ειεπζεξψζεη ηελ Kχπξν απφ ηνπο Πέξζεο, ην λεζί έγηλε έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα θέληξα ηεο απηνθξαηνξίαο ησλ Πηνιεκαίσλ ηεο Αηγχπηνπ. Αξγφηεξα,
ην 58 π.X. ππάρζεθε ζηε Ρσκατθή θπξηαξρία.
ζη.

Tν 330 π.X. κε ηε δηαίξεζε ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο ε

Kχπξνο γίλεηαη επαξρία ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο θη απφ ηφηε αθνινπζεί
απφιπηα ηηο ηχρεο ηνπ Διιελνξζφδνμνπ θφζκνπ.
5.

Υξηζηηαληζκόο - H Kύπξνο θάησ από ηνπο ηαπξνθόξνπο
α.

Tν Υξηζηηαληζκφ έθεξε ζην λεζί ηνλ 1ν αηψλα κ.X. ν ίδηνο ν

Απφζηνινο Παχινο καδί κε ηνλ Απφζηνιν Bαξλάβα, πνπ θαηαγφηαλ απφ ηε
αιακίλα θαη είλαη ν ηδξπηήο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Kχπξνπ.
β.

Kαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηαπξνθνξηψλ ε Kχπξνο θαηαιήθζεθε, ην

1911, απφ ην Bαζηιηά ηεο Αγγιίαο Ρηράξδν ην Λενληφθαξδν θαηά ηε κεηάβαζή ηνπ
ζηνπο Αγίνπο Σφπνπο. O Ρηράξδνο κεηαβίβαζε ηελ Kχπξν ζε Σάγκα Ηππνηψλ, ηνπο
./.

-6Nαΐηεο, πνπ ζηε ζπλέρεηα ηελ πνχιεζαλ ζηνπο Λνπδηληαλνχο ηεο Γαιιίαο, πνπ
εγθαζίδξπζαλ ζ' απηήλ θενπδαξρηθφ βαζίιεην θαηά ην πξφηππν ησλ ζπζηεκάησλ ηεο
Γχζεο.
γ.

Σν 1489 κ.X., ε ηειεπηαία Λνπδηληαλή βαζίιηζζα, ε Αηθαηεξίλε

Kνξλάξν, εμαλαγθάζηεθε λα κεηαβηβάζεη ηα δηθαηψκαηά ηεο ζηε Γεκνθξαηία ηεο
Bελεηίαο, πνπ θπβέξλεζε ηελ Kχπξν κέρξη ηελ θαηάθηεζή ηεο απφ ηνπο Σνχξθνπο ην
1571.
6.

H Kύπξνο ηκήκα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο
α.

Tν 1570 νη Οζσκαλνί εηζέβαιαλ ζηελ Kχπξν. H Οζσκαληθή

θαηάθηεζε είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζηελ Kχπξν ηνπξθνθππξηαθήο
κεηνλφηεηαο. O πιεζπζκφο απηφο πξνήιζε απφ ηα κέιε ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ
πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζην λεζί θαη απφ ρξηζηηαλνχο πνπ θαη' αλάγθε εμηζιακίζζεθαλ.
β.

H Οζσκαληθή δηαθπβέξλεζε θξάηεζε κέρξη ην 1878, φηαλ ν

θφβνο ηεο Τςειήο Πχιεο γηα επίζεζε απφ ηε Ρσζία νδήγεζε ζε ζπκθσλία κεηαμχ
Βξεηαλίαο θαη Σνπξθίαο, πνπ δηαιάκβαλε θαη παξαρψξεζε ηεο Kχπξνπ ζηε
Bξεηαλία, κε αληάιιαγκα ηελ παξνρή βνήζεηαο απφ ηε Bξεηαλία ζηελ Σνπξθία ζε
πεξίπησζε Ρσζηθήο επίζεζεο ελαληίνλ παξακεζνξίσλ ηνπξθηθψλ επαξρηψλ.
7.

Ζ Κύπξνο Βξεηαληθή απνηθία - Αληηαπνηθηαθόο αγώλαο
α.

Σν 1878 ε Κχπξνο παξαρσξήζεθε ζηε Βξεηαλία απφ ηνλ

νπιηάλν, κε ηελ ππνγξαθή, ζην πεξηζψξην ηνπ πλεδξίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ, ηεο
«πλζήθεο Ακπληηθήο πκκαρίαο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη Σνπξθίαο, γηα ηηο Αζηαηηθέο
Δπαξρίεο ηεο Σνπξθίαο», γλσζηή σο «πλζήθε ηεο Κχπξνπ11», ζηηο 4 Ηνπλίνπ ηνπ
1878.
β.

Oη

Έιιελεο

Kχπξηνη

θάηνηθνη

είδαλ

ηελ

αλάιεςε

ηεο

δηαθπβέξλεζεο ηεο Kχπξνπ απφ ηνπο Βξεηαλνχο ζαλ κεηαβαηηθφ ζηάδην γηα
παξαρψξεζε ηεο Kχπξνπ ζηελ Διιάδα, αίηεκα πνπ ππνβαιιφηαλ ζπλερψο ζηε
Bξεηαλία12. H ηειεπηαία απέξξηπηε ην αίηεκα κε ηε δηθαηνινγία φηη ρξεηαδφηαλ ηελ
Kχπξν γηα εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ζηελ πεξηνρή.

11
12

Άληξνπ Παπιίδε, «Ηζηνξία ηεο Νήζνπ Κχπξνπ: Απφ ηελ αξρή έσο ζήκεξα», Δθδφζεηο Ζ. Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία-Αζήλα, 2013.
Γηάλλνο Υαξαιακπίδεο, «Κππξηαθφ: Γηπισκαηηθέο Ίληξηγθεο», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα 2011, ζει.70-71.
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Tν 1955, χζηεξα απφ κηα καθξά αιιά αλεπηηπρή εηξεληθή

πνιηηηθή θαη δηπισκαηηθή πξνζπάζεηα γηα λα επηηχρνπλ ηελ απειεπζέξσζή ηνπο απφ
ηνλ απνηθηαθφ δπγφ, νη Διιελνθχπξηνη κέζσ ηεο ΔΟΚΑ, άξρηζαλ ηνλ απειεπζεξσηηθφ
αγψλα ηνπο γηα απνηίλαμε ηνπ Αγγιηθνχ δπγνχ θαη ηελ Έλσζε κε ηελ Διιάδα.
8.

Αλεμαξηεζία - Oη πκθσλίεο Zπξίρεο-Λνλδίλνπ-Tν ύληαγκα
α.

O αληηαπνηθηαθφο αγψλαο ηεο ΔΟΚΑ έιεμε ην 1959 κε ηηο

πκθσλίεο Zπξίρεο-Λνλδίλνπ κεηαμχ Βξεηαλίαο, Διιάδαο, Σνπξθίαο θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ δχν θνηλνηήησλ ηεο Κχπξνπ. H Kχπξνο αλαθεξχρηεθε ζηηο 16
Απγνχζηνπ ηνπ 1960 αλεμάξηεηε Γεκνθξαηία.
β.

Tν χληαγκα πνπ επηβιήζεθε ηφηε ζηελ Kχπξν απνδείρηεθε

αλεθάξκνζην ζε πνιιέο απφ ηηο πξφλνηέο ηνπ πνπ δεκηνπξγνχζαλ πξνζηξηβέο
θπξίσο κεηαμχ ησλ Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ, ζηνπο νπνίνπο είραλ δνζεί
ππεξβνιηθά πξνλφκηα13.
γ.

Tν 1963 ν ηφηε Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, Αξρηεπίζθνπνο

Mαθάξηνο, ππέβαιε πξνηάζεηο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ

πληάγκαηνο γηα

λα

δηεπθνιπλζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. H απάληεζε ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο
ήηαλ ε αλνηθηή αληαξζία ην Γεθέκβξε ηνπ 1963 γηα ηελ νπνία νη Σνπξθνθχπξηνη
έθαλαλ πξνεηνηκαζίεο εδψ θαη θαηξφ14. Oη Σνχξθνη Yπνπξγνί κε ηνλ Αληηπξφεδξν
απνρψξεζαλ απφ ηελ Κπβέξλεζε θη νη Σνπξθνθχπξηνη δεκφζηνη ππάιιεινη ζηε
κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία έπαπζαλ λα πξνζέξρνληαη ζηελ εξγαζία ηνπο. Απφ ηφηε ε
ηνπξθνθππξηαθή εγεζία άξρηζε λα αθνινπζεί πνιηηηθή πνπ απνζθνπνχζε ζηε
δηρνηφκεζε ηεο Kχπξνπ θαη ηελ πξνζάξηεζε ηνπ ελφο ηκήκαηνο ζηελ Σνπξθία. ηελ
εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απηήο ε ηνπξθνθππξηαθή εγεζία θαζνδεγείην απφ ηελ
Σνπξθηθή Κπβέξλεζε.

13

Π. Παπαπνιπβίνπ, Α. πξίγνπ θαη Δ. Υαηδεβαζηιείνπ, «Σν Κππξηαθφ θαη ην Γηεζλέο χζηεκα, 1945-1974: Αλαδεηψληαο ζέζε
ζηνλ θφζκν», Δθδφζεηο Παηάθε, Αζήλα 2013, ζει.362 θαη ζει.385-391 θαη Παξάξηεκα «Γ».
14
Παληειή ηαχξνο, « Νέα Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ», Δθδφζεηο Η. Φιψξνο, Αζήλα 1985, ζει.390. θαη Αζαλαζηάδεο Α. πχξνο,
« Φάθεινο Σ.Μ.Σ.», Σππνγξαθεία Βηνιάξε, Λεπθσζία 1998, ζει. 7.
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Σνπξθηθή πνιηηηθή-ρέδηα δηρνηόκεζεο
α.

H

Σνπξθία

σο

θξάηνο

πνπ

δηαδέρηεθε

ηελ

Οζσκαληθή

απηνθξαηνξία, είρε παξαηηεζεί απφ φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζηελ Kχπξν κε ηε
πλζήθε ηεο Λσδάλλεο15 ηνπ 1923.
β.

Παξά ηε πλζήθε απηή νη Σνπξθηθέο Κπβεξλήζεηο άξρηζαλ θαηά

ηε δεθαεηία ηνπ 1950 λα έρνπλ απαηηήζεηο ζηελ Kχπξν έρνληαο σο βάζε ηεο
ζηξαηεγηθήο ηνπο ηηο ζεσξίεο πνπ θαηαγξάθνληαλ ζηηο εθζέζεηο ηνπ Νηράη Δξίκ16,17.
ηε δεθαεηία ηνπ 1960 απηέο νη απαηηήζεηο έγηλαλ απεηιέο θαη επηζεηηθέο ελέξγεηεο.
10.

Πξνζπάζεηεο ηεο Kππξηαθήο Κπβέξλεζεο, 1964-1973
α.

H Kππξηαθή Κπβέξλεζε, παξά ηηο απεηιεηηθέο δειψζεηο απφ ηελ

Σνπξθία, κε ηνπο ζθνπνχο ηεο νπνίαο δπζηπρψο είρε ζπληαπηηζηεί ε ηνπξθνθππξηαθή
εγεζία, έθαλε φ,ηη κπνξνχζε γηα λα επαλαθέξεη ζην λεζί ζπλζήθεο νκαιφηεηαο.
Πξφζθεξε πιήξε ράξηε κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο ηνλ
νπνίν θαηάζεζε ζηα Ζλσκέλα 'Έζλε18. Πξφζθεξε νηθνλνκηθά θίλεηξα ζηνπο
Σνπξθνθχπξηνπο, πνπ είραλ αλαγθαζηεί απφ ηελ εγεζία ηνπο λα εγθαηαζηαζνχλ
ζηνπο ηνπξθνθππξηαθνχο ζηξαηησηηθνχο ζχιαθεο, γηα λα επηζηξέςνπλ ζηα ζπίηηα
ηνπο, θαη ην 1968 άξρηζε δηαθνηλνηηθέο ζπλνκηιίεο κε ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο εγέηεο γηα
ζπκθσλία κέζσ δηαπξαγκαηεχζεσλ πάλσ ζε έλα λέν ζπληαγκαηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ
Kχπξν.
β.

H Σνπξθία φκσο πεξίκελε κηα επθαηξία γηα λα εηζβάιεη ζηελ

Kχπξν, ελψ ν επηθεθαιήο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο εγεζίαο Pανχθ Νηελθηάο, πνπ
ππνζηήξηδε ηε δηαρσξηζηηθή πνιηηηθή, παξέκεηλε ζηελ εμνπζία.
11.

H ηνπξθηθή εηζβνιή ηνπ 1974
α.

ηηο 15 Ηνπιίνπ 1974, ε ζηξαηησηηθή ρνχληα, πνπ θπβεξλνχζε

ηφηε ηελ Διιάδα δηνξγάλσζε πξαμηθφπεκα γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Kππξηαθήο Γεκνθξαηίαο Αξρηεπηζθφπνπ Mαθαξίνπ θαη ρξεζηκνπνίεζε γηα ην ζθνπφ
15

Γηάλλνο Υαξαιακπίδεο, «Κππξηαθφ: Γηπισκαηηθέο Ίληξηγθεο», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα 2011, ζει.41 θαη Υξηζηφδνπινο
Γηαιινπξίδεο, «Ζ Διιελν-Σνπξθηθή χγθξνπζε: Απφ ηελ Κχπξν έσο ηα Ίκηα ηνπο S300 θαη ην Διζίλθη, 1955-200», Δθδφζεηο
ηδέξεο, Αζήλα 2001, ζει.50. .
16
πσο Παξάξηεκα «Ζ» θαη Γηάλλνο Υαξαιακπίδεο, «Κππξηαθφ: Γηπισκαηηθέο Ίληξηγθεο», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα 2011,
ζει.46-51 θαη Κψζηαο Ν. Υαηδεθσζηήο, «Έμη Πξνεδξηθά Πνξηξαίηα», Δθδφζεηο Γεξκαλφο, Θεζζαινλίθε 2015, ζει.41.
17
Σνχξθνο πνιηηηθφο, δηεζλνιφγνο πνπ δηεηέιεζε Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ θαη Πξσζππνπξγφ; Σεο Σνπξθίαο. Ήηαλ ν παηέξαο ηεο
ηνπξθηθήο πνιηηηθήο ζην Κππξηαθφ κε θεληξηθφ ζηξαηεγηθφ άμνλα ηε δηρνηφκεζε.
18
Niyazi Kizilyürek, «Γιαχθνο Κιεξίδεο: Ζ πνξεία κηαο ρψξαο», Δθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα ΑΔ, Αζήλα 2006, ζει.83-85.
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-9απηφ δπλάκεηο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Kχπξν γηα λα ηελ ππεξαζπίζνπλ απφ ηνπξθηθή
επίζεζε. H Σνπξθία κε πξφθαζε ην πξαμηθφπεκα19 εηζέβαιε ζηελ Kχπξν ζηηο 20
Ηνπιίνπ, κε απνβαηηθφ ζηφιν θη αεξνπνξία θαη κέρξη ηηο 22 Ηνπιίνπ 1974, πνπ
επηηεχρζεθε θαηάπαπζε ηνπ ππξφο, θαηφξζσζε λα εγθαηαζηήζεη πξνγεθχξσκα ζηα
βφξεηα, ζηελ πεξηνρή ηεο Kεξχλεηαο. Απφ ην πξνγεθχξσκα άξρηζε λα εηζξέεη πιηθφ
θαη άλδξεο θαη ζηηο 14 Απγνχζηνπ 1974 νη ηνπξθηθέο δπλάκεηο εηζβνιήο εμαπέιπζαλ
λέα επίζεζε κε απνηέιεζκα λα ζέζνπλ ηειηθά θάησ απφ ηνλ έιεγρφ ηνπο ην 37%
πεξίπνπ ηνπ θππξηαθνχ εδάθνπο.

19

Ζ νκηιία ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ ζηηο 19 Ηνπιίνπ 1974 ζηνλ Ο.Ζ.Δ, κε ηελ νπνία θαινχζε ην πκβνχιην Αζθαιείαο λα
επέκβεη κε φινπο ηνπο ηξφπνπ θαη ηα κέζα είρε ζηε δηάζεζε ηνπ θαζψο επίζεο θαη ε αλαθνξά ηνπ φηη θαη νη Σνπξθνθχπξηνη
θηλδχλεπαλ, ζεσξήζεθε σο έλα έκκεζν θάιεζκα ζηηο εγγπήηξηεο δπλάκεηο γηα λα επέκβνπλ. Κψζηαο Ν. Υαηδεθσζηήο, «Έμη
Πξνεδξηθά Πνξηξαίηα», Δθδφζεηο Γεξκαλφο, Θεζζαινλίθε 2015, ζει. 61-63.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ «Β» : ΣΟ ΔΝΧΣΗΚΟ ΓΖΜΟΦΖΦΗΜΑ ΣΟΤ 1950
12.

ΓΔΝΗΚΑ
Έλα απφ ηα κεγάια δεηήκαηα πνπ ζεκάδεςαλ ηε λεψηεξε Κππξηαθή

ηζηνξία

ήηαλ ην Δλσηηθφ Γεκνςήθηζκα, ην νπνίν ζπλδέζεθε πνιχ ζηελά κε ην

φλεηξν πνιιψλ γελεψλ Διιήλσλ Κππξίσλ, γηα ηελ Έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ
Διιάδα. Ζ πνξεία πνπ αθνινχζεζε κέζα ζην ρξφλν, αθήλεη αλεμίηεια ηα ζεκάδηα
ηεο θαη ζηέιλεη κελχκαηα πνπ θζάλνπλ απνθξπζηαιισκέλα κέρξη ζήκεξα.
13.

Ηζηνξηθή Αλάδξνκε
α.

Ζ πξψηε ελσηηθή εθδήισζε ησλ Διιήλσλ Κππξίσλ ζα

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε δηαθήξπμε πνπ εθδφζεθε ζηε Ρψκε ζηηο 6.12.1821 20 απφ
ηεξάξρεο θαη πξνθξίηνπο πνπ είραλ δηαθχγεη απφ ην λεζί κεηά ηηο ζθαγέο ηεο 9εο
Ηνπιίνπ 1821. Σν έγγξαθν ην νπνίν ππέγξαςαλ ν Σξηκπζνχληνο ππξίδσλ, ν
Έμαξρνο Ησαλλίθηνο θαη ν αξρηκαλδξίηεο Θεφθηινο Θεζέαο εμνπζηνδνηνχζε ηνλ Νηθφιαν Θεζέα λα εηνηκάζεη ζηξαηησηηθή δχλακε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Κχπξνπ.
β.

Ζ εκκνλή ησλ Κππξίσλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ πνξεία ηεο

κεηξνπνιηηηθήο Διιάδαο παξέκεηλε έληνλε θαη θαηαγξάθεηαη θαη ζε δχν αθφκε επηζηνιέο21. Με ηηο επηζηνιέο απηέο δεηνχζαλ απφ ηνλ Καπνδίζηξηα λα ζπκπεξηιάβεη ηελ
Κχπξν ζηα φξηα ηνπ ππφ ίδξπζε Διιεληθνχ Κξάηνπο. Οη επηζηνιέο απηέο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη κηαο ηξίηεο22, δελ βξήθαλ αληαπφθξηζε. Ζ Διιάδα θαη ν Καπνδίζηξηαο
ήζειαλ, αιιά δελ κπνξνχζαλ.
γ.

Ζ θαηάζηαζε φπσο δηακνξθψζεθε ζηελ Διιάδα κεηά ηε

δνινθνλία ηνπ Καπνδίζηξηα θαη ην δηνξηζκφ ηνπ Γεξκαλνχ ζσλα σο βαζηιηά ηεο
ρψξαο, δελ ήηαλ πηα πξφζθνξε γηα λέα θππξηαθά δηαβήκαηα. Σα ηξία επαλαζηαηηθά
Κηλήκαηα ηνπ 1833, εθ ησλ νπνίσλ ηα δπν ηνπιάρηζηνλ απ' απηά23, εκπλεχζηεθαλ απφ ηελ
Διιεληθή επαλάζηαζε, ρσξίο θπζηθά ε επίζεκε Διιάδα λα είρε ηελ νπνηαδήπνηε
εκπινθή24. Απελαληίαο, ζηα ηξία θηλήκαηα πνπ είραλ πεξηζζφηεξν θνηλσληθφ ραξαθηήξα,
έιαβαλ ελεξγφ κέξνο Σνχξθνη θαη Ληλνβάκβαθνη25. Μεηά ηελ θαηαζηνιή ηνπο
20

Νηίλνο Ζιηάδεο, «50 Ηζηνξηθέο ζηηγκέο πνπ ζεκάδεςαλ ηελ Κχπξν», Δθδφζεηο Κάθηνο, Αζήλα 2011, ζει.23-24.
Ζκεξνκελίαο 19-8-1828 πνπ ζηάιζεθαλ πξνο ηνλ Καπνδίζηξηα. Ζ πξψηε ππνγξακκέλε απφ ηνλ Αξρηεπίζθνπν Κχπξνπ
Παλάξεην θαη ε δεχηεξε απφ ηνλ πξνχρνληα Αληξέα νινκσλίδε.
22
Απνζηάιεθε ην 1830 απφ ηνλ Παχιν Βνληηηζηάλν.
23
Δθείλν ηνπ Νηθνιάνπ Θεζέσο θαη εθείλν ηνπ Καξπαζίηε θαιφγεξνπ Ησαλλίθηνπ.
24
Παληειή ηαχξνο, « Νέα Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ», Δθδφζεηο Φιψξνο, Αζήλα 1985, ζει.80.
25
Ληλνβάκβαθνη: Ζ πιένλ δηαδεδνκέλε νλνκαζία ησλ θξππηνρξηζηηαλψλ ηεο Κχπξνπ. Ζ πξνζσλπκία ππνδειψλεη ηε δηπιή
21
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- 11 αθνινχζεζαλ άγξηεο ζθαγέο απφ ηνπο Σνχξθνπο, γεγνλφο πνπ έζεζε ζε ηξνρηά
ππνηνληθφηεηαο ην Δλσηηθφ Κίλεκα ηεο Κχπξνπ.
δ.

ην πεξηζψξην ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1878,

αλαθνηλψζεθε ε αγγινηνπξθηθή κπζηηθή ζπκθσλία (4-6-1878) γηα ηελ Κχπξν. ηα πιαίζηα
ηεο βξεηαλνηνπξθηθήο ζχγθιηζεο26, ε Βξεηαλία «ελνηθίαζε» απφ ηελ Τςειή Πχιε ηε κεγαιφλεζν έλαληη εηεζίνπ ηηκήκαηνο πνπ θαζνξίζηεθε αξγφηεξα κε ηνθνγιπθηθή
αθξίβεηα ζε 92.799 ζηεξιίλεο, έλδεθα ζειίληα θαη ηξεηο πέλεο 27.
ε.

Σν βαζηθφηεξν φκσο πξφβιεκα ηεο Αγγινθξαηίαο έκειιε λα

απνδεηρζεί ε απαίηεζε ησλ Διιήλσλ ηεο Κχπξνπ γηα έλσζε κε ηελ Διιάδα. Απφ ηνπο
πξψηνπο κήλεο ηεο θαηνρήο, ε εγεζία ησλ Κππξίσλ πηνζέηεζε κηα πνιηηηθή πξαθηηθή
κε θχξην άμνλα ηελ απνζηνιή ππνκλεκάησλ θαη ςεθηζκάησλ κε θαηαθιείδα θαη
κνλφηνλε επσδφ ηελ επρή γηα «απφδνζε ηεο Κχπξνπ ζηελ Διιάδα»28. Σν 1881
πξνζηέζεθε ζηηο κεζφδνπο δηεθδίθεζεο ε νξγάλσζε παγθχπξησλ ζπιιαιεηεξίσλ θαη
απφ ην 1889 ε απνζηνιή «Πξεζβεηψλ29» ζην Λνλδίλν. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη
εθπξφζσπνη ησλ Σνχξθσλ θαηνίθσλ δήισλαλ κε θάζε επθαηξία ηε λνκηκνθξνζχλε ηνπο
πξνο ην αγγιηθφ ζηέκκα, ππνδεηθλχνληαο ηνπο ζπλνίθνπο ηνπο Έιιελεο σο
ηαξαρνπνηνχο.
δ.

Σν Ννέκβξην ηνπ 1914, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ

Πνιέκνπ, ακέζσο κεηά ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ απφ ηε Βξεηαλία θαηά ηεο
Σνπξθίαο, αλαθνηλψζεθε ε πξνζάξηεζε ηεο Κχπξνπ ζηε βξεηαληθή απηνθξαηνξία.
Έλα ρξφλν αξγφηεξα, κεηά ηελ παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ, ε Βξεηαλία
πξφζθεξε κέζσ ηνπ πξεζβεπηή ηεο ζηελ Αζήλα F. Elliot, ηελ Κχπξν ζηελ Διιάδα
(16.10.1915)30, κε κνλαδηθφ αληάιιαγκα ηελ ειιεληθή έμνδν ζηνλ πφιεκν, ζην πιεπξφ
ησλ δπλάκεσλ ηεο Αληάλη31.
ε.

Ζ θπβέξλεζε Αιεμάλδξνπ Εαΐκε απέξξηςε ηελ πξνζθνξά,

πξνβάιινληαο σο δηθαηνινγία ηελ επηζπκία γηα νπδεηεξφηεηα θαη ηθαλνπνηψληαο ηνπο

ζξεζθεπηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Δκθαλψο παξνπζηάδνληαλ σο Μνπζνπικάλνη θαη θξπθά Υξηζηηαλνί. Άιιεο νλνκαζίεο ιηγφηεξν
δηαδεδνκέλεο είλαη: Σήιιπξνη, Λνπξνπηδηάηεο, Μηζνθθέξηεδεο, Απνζηνιηθνί.
26
Γηφηη πξνθιήζεθε απφ ηνλ ηνπξθηθφ θφβν γηα ηελ αχμεζε ηεο ξσζηθήο επηξξνήο θαη ηελ βξεηαληθή επηζπκία γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ
ειέγρνπ ησλ δξφκσλ πξνο ηελ Ηλδία.
27
Παληειή ηαχξνο, « Νέα Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ», Δθδφζεηο Φιψξνο, Αζήλα 1985, ζει.101.
28
Παληειή ηαχξνο, « Νέα Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ», Δθδφζεηο Φιψξνο, Αζήλα 1985, ζει.83.
29
Πξφθεηηαη γηα νιηγνκειείο αληηπξνζσπείεο.
30
Παληειή ηαχξνο, « Νέα Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ», Δθδφζεηο Φιψξνο, Αζήλα 1985, ζει. 108-109.
31
Ολνκάδεηαη ε ζπκκαρία Γαιιίαο θαη Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ε νπνία έζεζε ηέινο ζε 8 αηψλεο αγγινγαιιηθνχ αληαγσληζκνχ θαη
έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ αγγινγαιιηθή ζπλεξγαζία θαηά ηνλ 20φ αηψλα, πεγή https://el.wikipedia.org, πξφζβαζε ζηηο 5 Μαξηίνπ
2016.
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- 12 θηινγεξκαληθνχο θχθινπο ησλ Αλαθηφξσλ θαη ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ. Ήηαλ ε
κεγαιχηεξε θαη κνλαδηθή ρακέλε επθαηξία γηα ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ. Ζ πξνζθνξά
ηνπ 1915 απνδείθλπε ηελ είζνδν ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο ζε κηα λέα θάζε θαη ηε
ζχλδεζε ηνπ κε ηηο εθάζηνηε ιεπηέο δηεζλείο ηζνξξνπίεο. ηα επφκελα ρξφληα
γλσζηνπνηήζεθε ε κπζηηθή ζπκθσλία άηθο - Πηθφ32, κε ηελ νπνία ε Βξεηαλία δεζκεχηεθε λα κελ παξαρσξήζεη ηελ Κχπξν ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Γαιιίαο
ελψ ην Κππξηαθφ ζπλδέζεθε επίζεο γηα κηα πεξίνδν θαη κε ηε ηηαιηθή θαηνρή ησλ
Γσδεθαλήζσλ.
ζ.

Απφ ην ηέινο ηνπ 1920 ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Κχπξν νμχλζεθε

ελψ ε Ηεξαξρία θαη ν πνιηηηθφο θφζκνο απνθάζηζαλ ηελ έλαξμε «αληηδξαζηηθήο
πνιηηηθήο33». Σα γεγνλφηα ηνπ 1922 ζπληάξαμαλ ηελ Κχπξν ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο
εγγχηεηαο θαη ησλ επηθίλδπλσλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθξίδσζε ηνπ Διιεληζκνχ απφ ηα
απέλαληη παξάιηα, αιιά θπξίσο εμαηηίαο ηεο ηξαγηθήο θαηάξξεπζεο ηνπ κεγαιντδεαηηθνχ
νλείξνπ, θπξίαξρνπ ζηνηρείνπ ηεο θππξηαθήο ελσηηθήο ηδενινγίαο.
η.

Ζ πξνζπάζεηα ησλ Βξεηαλψλ γηα επέκβαζε ζηελ παξαδνζηαθά

αλεμάξηεηε θππξηαθή εθπαίδεπζε έθεξε ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, αλαβξαζκφ
ζην λεζί πξνθαιψληαο ηελ επαλαζπζπείξσζε ηνπ ιανχ γχξσ απφ ηελ παξαδνζηαθή
πνιηηηθή εγεζία. ηηο 17-10-1931, κεηά απφ ζχγθξνπζε κε ηνλ θπβεξλήηε Ρ. ηφξο, ν
Μεηξνπνιίηεο Κηηίνπ Νηθφδεκνο Μπισλάο, αηθληδηάδνληαο ηνπο πάληεο, αλήγγεηιε ηελ
παξαίηεζε ηνπ απφ ην βνπιεπηηθφ αμίσκα θεξχζζνληαο κε εκπξεζηηθνχο ιφγνπο
αλέλδνην πνιηηηθφ αγψλα ππέξ ηεο έλσζεο. Αθνινχζεζαλ νη παξαηηήζεηο θαη ησλ
ππφινηπσλ βνπιεπηψλ θαη ην βξάδπ ηεο 21εο Οθησβξίνπ ζηε Λεπθσζία κηα κεγάιε
δηαδήισζε πξνο ην Κπβεξλείν είρε σο απξνζδφθεηε θαηάιεμε ηνλ εκπξεζκφ ηνπ
θηηξίνπ - ζπκβφινπ ηεο Απνηθηνθξαηίαο. Σν απζφξκεην θαη αλνξγάλσην ιατθφ
παξαιήξεκα θαηεζηάιε εχθνια απφ ηα ππξά ηεο Αζηπλνκίαο, φκσο ε εμέγεξζε επεθηάζεθε γηα ιίγεο κέξεο ζε φιν ην λεζί κε δηαδειψζεηο θαη ιεειαζίεο δεκφζησλ θηηξίσλ
θαη θαηαζηεκάησλ. Σα ζχκαηα ησλ «Οθησβξηαλψλ 34», ζχκθσλα κε ηηο αξρέο, ήηαλ
επηά λεθξνί θαη ηξηάληα ηξαπκαηίεο, φινη Έιιελεο. Ζ ηάμε επηβιήζεθε κε ηελ άθημε
ζηξαηησηηθψλ εληζρχζεσλ, ηε ζχιιεςε κεξηθψλ δεθάδσλ επηθαλψλ Κππξίσλ σο

32

Παληειή ηαχξνο, « Νέα Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ», Δθδφζεηο Φιψξνο, Αζήλα 1985, ζει.115 θαη Παπιίδεο Άλδξνο, « Ζ Ηζηνξία
ηεο Κχπξνπ », Δθδφζεηο Φηιφθππξνο, 1993, Σφκνο Γ, ζει. 283.
33
Παπιίδεο Άληξνο, « Ζ Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ ». Δθδφζεηο Φηιφθππξνο, Λεπθσζία 1993, Σφκνο Γ, ζει. 286.
34
Καινχληαη έηζη ηα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1931.
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- 13 πξσηαγσληζηψλ ηεο εμέγεξζεο, θαη ηνπο παξαδεηγκαηηθνχο μπινδαξκνχο αγξνηψλ απφ
ηνπο Βξεηαλνχο ζηηο θεληξηθέο πιαηείεο ησλ ρσξηψλ.
ηα.

ηελ Κχπξν ε βξεηαληθή δηνίθεζε πξνρψξεζε ζε κηα ζεηξά

ζθιεξψλ αληεπαλαζηαηηθψλ κέηξσλ πεξηνξίδνληαο ηηο πνιηηηθέο ειεπζεξίεο35 θαη
ζέηνληαο ππφ αζθπθηηθφ έιεγρν ηελ Δθθιεζία θαη ηελ Παηδεία. Κάζε αλαθνξά ή
ππαηληγκφο ζηελ έλσζε κε ηελ Διιάδα ηηκσξνχληαλ απζηεξά. θνπφο ήηαλ ε
παξακφξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ Κππξίσλ θαη ε κεηαβνιή ηνπο ζε άβνπινπο
ππεθφνπο ηεο απνηθηνθξαηηθήο ππεξδχλακεο.
ηβ.

Ο δεχηεξνο παγθφζκηνο πφιεκνο έγηλε αηζζεηφο ζηελ Κχπξν κφιηο

ζηηο 28 Οθησβξίνπ 1940, ηελ εκέξα ηεο ηηαιηθήο επίζεζεο ελαληίνλ ηεο Διιάδαο. Υηιηάδεο
Κχπξηνη θαηαηάρζεθαλ σο εζεινληέο (ππνινγίδνληαη ζε 37.000) θαη ζηειέρσζαλ ην «Κππξηαθφ χληαγκα»36 πνπ ίδξπζαλ νη Βξεηαλνί, αθνχ δελ θαηάθεξαλ λα θαηαηαρζνχλ
ζηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ. πσο ηφληζε ν Μεηξνπνιίηεο Λεφληηνο, ζε ππφκλεκα ηνπ ην Μάην
ηνπ 1942, ν θππξηαθφο ιαφο βνεζνχζε εζεινληηθά ηνπο ζπκκάρνπο ζηνλ πφιεκν γηα
λα δηεθδηθήζεη ζην κέιινλ κε πεξηζζφηεξεο αμηψζεηο ηελ έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ
Διιάδα. Οη ειπίδεο επέζηξεςαλ θαη πάιη, εμαηηίαο θαη ησλ αζαθψλ θαη ανξίζησλ
ππνζρέζεσλ γηα ηε ζπκκαρηθή κεηαπνιεκηθή αληαπφδνζε.
ηγ.

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1947 εθιέρζεθε Αξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ ν

Μεηξνπνιίηεο Λεφληηνο, ράξε ζηελ ππνζηήξημε θαη ηηο ςήθνπο κεγάισλ ιατθψλ
ζηξσκάησλ, αιιά θαη ηνπ ΑΚΔΛ37. Ζ απφθαζε ησλ αξηζηεξψλ νξγαλψζεσλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηε «πκβνπιεπηηθή πλέιεπζε» (ζηελ θππξηαθή ηζηνξία έκεηλε γλσζηή
σο «Γηαζθεπηηθή»), πνπ είρε ζπγθαιέζεη ν Κπβεξλήηεο Λφξδνο Οπίλζηεξ, πξνθάιεζε
ηζρπξέο αληηδξάζεηο ζην εζσηεξηθφ κέησπν. θνπφο ηεο πλέιεπζεο ήηαλ ε ζπδήηεζε
γηα ηε κνξθή ηνπ πληάγκαηνο πνπ ζα παξερφηαλ θαη ζα εμαζθάιηδε ηε ζπκκεηνρή ησλ
Κππξίσλ ζηε δηαρείξηζε ησλ εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ ηεο λήζνπ. Αληίζεηα, ν Λεφληηνο θαη
ηα θππξηαθά θφκκαηα επέκεηλαλ ζηελ απνρή απφ ηηο ζπδεηήζεηο γηα ην λέν χληαγκα,
εκκέλνληαο

ζην

ζχλζεκα

«Έλφζης

θαη

κόλολ

Έλφζης».

Σν

λαπάγην

ηεο

«Γηαζθεπηηθήο», ην Μάην ηνπ 1948, ζήκαλε ην άδνμν ηέινο ηεο κφλεο Βξεηαληθήο
«κεηαπνιεκηθήο παξαρψξεζεο» πξνο ηνπο Κππξίνπο, παξά ηα φλεηξα πνπ είραλ πιάζεη
35

Καηάξγεζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, αλαζηνιή ησλ Γεκνηηθψλ εθινγψλ, επηβνιή ινγνθξηζίαο ζηνλ Σχπν θαη ζηελ
αιιεινγξαθία, απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο ησλ θνκκάησλ.
36
Δπζπβνχινπ Άιεμ – Γηάγθνπ Μαξίλα, « 100 Υξφληα Κχπξνο», Δθδφζεηο Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Οκίινπ Λατθήο, Λεπθσζία 2001,
ζει.133.
37
Αλνξζσηηθφ Κφκκα Δξγαδνκέλνπ Λανχ ( Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Κχπξνπ).

./.

- 14 νη ηειεπηαίνη κεηά ηηο δηαθεξχμεηο ησλ ληθεηψλ ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ ππέξ
ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο Απηνδηάζεζεο ησλ Λαψλ.
ηδ.

O απξνζδφθεηνο ζάλαηνο ηνπ Λενληίνπ, ιίγεο κφλνλ εβδνκάδεο

κεηά ηελ εθινγή ηνπ, αλέηξεςε νξηζηηθά ην ζθεληθφ. Ζ έληαζε ηνπ πνιηηηθνχ θιίκαηνο
κεηαθέξζεθε θαη ζην ζπλδηθαιηζηηθφ ρψξν θαη ην 1948 ππήξμε ρξνληά θνξχθσζεο ησλ
εξγαηηθψλ

απεξγηαθψλ

θηλεηνπνηήζεσλ.

Οη

επηβεβαίσζαλ ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο Δζλαξρίαο

δεκνηηθέο
38

εθινγέο

ηνπ

1949

ζηελ θππξηαθή πνιηηηθή ζθελή,

θαη ε ήηηα ηνπ «Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ» ζηνλ ειιεληθφ εκθχιην, ην θαινθαίξη ηεο ίδηαο
ρξνληάο, μεθαζάξηζε ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα κε ζπλέπεηα ηελ είζνδν ζε κηα λέα
πεξίνδν. Σν ΑΚΔΛ μεθίλεζε ηε ζηαπξνθνξία γηα ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ Κππξηαθνχ θαη
ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, θαη
αλέιαβε πξσηνβνπιία γηα δηεμαγσγή Παγθππξίνπ Γεκνςεθίζκαηνο γηα ην πνιηηηθφ κέιινλ ηνπ λεζηνχ πνπ θαπειεχζεθε ε Δζλαξρία θαη ην πξαγκαηνπνίεζε ηειηθά ππφ ηελ
αηγίδα ηεο, ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 1950. Οη Έιιελεο ηεο Κχπξνπ ςήθηζαλ θαζνιηθά ππέξ ηεο
έλσζεο (95,7% ηνπ πιεζπζκνχ) ηνπ λεζηνχ ηνπο κε ηελ Διιάδα θαη ε επηκνλή ηεο
βξεηαληθήο θπβέξλεζεο λα παξαγλσξίδεη ή λα ππνβαζκίδεη ηελ παιιατθή αμίσζε πνπ
νδήγεζε κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζηελ εμέγεξζε.

38

Σν πνιηηηθφ γξαθείν ηεο Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο.

./.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ «Γ» : Ζ ΚΤΠΡΟ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΚΡΑΣΟ
(ΠΔΡΗΟΓΟ 1950-1960)
14.

ΓΔΝΗΚΑ
α.

Ζ Βξεηαληθή Κπβέξλεζε, αξλήζεθε λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα

ησλ Κππξίσλ εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθήο γεσγξαθηθήο ζέζεο πνπ θαηέρεη ε Κχπξνο
ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ζε κηα θξίζηκε πεξίνδν γηα ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο
επηδηψμεηο ηεο Βξεηαλίαο θαη επξχηεξα ηεο Γχζεο. Ζ ζχγθξνπζε κεηαμχ Ηζξαήι θαη
Αξάβσλ, ν αξαβηθφο εζληθηζκφο θαη ε πξνζηαζία ησλ δξφκσλ γηα ηελ πξνκήζεηα
πεηξειαίνπ ήηαλ νη θχξηεο αηηίεο γηα ηηο νπνίεο ην Λνλδίλν αξλήζεθε θαη’ αξρήλ θάζε
δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Κχπξνπ.
β.

Χζηφζν, ην Δλσηηθφ Γεκνςήθηζκα ζπζπείξσζε νιφθιεξν ην

έζλνο γχξσ απφ ην ηδαληθφ ηεο ελψζεσο θαη πξνεηνίκαζε ην έδαθνο γηα
δπλακηθφηεξν αγψλα. Ζ πξνζπάζεηα, φκσο, αμηνπνίεζήο ηνπ έπεζε ζην θελφ αθνχ
ηφζν ε Αγγιηθή φζν θαη ε Διιεληθή Κπβέξλεζε πνπ ζηεξηδφηαλ απνθιεηζηηθά ζηε Μ.
Βξεηαλία, αξλήζεθαλ λα παξαιάβνπλ επίζεκα ην απνηέιεζκα. Αληίζεηα κε ηελ
Κπβέξλεζε, ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ δηεξκελεχνληαο ηα αηζζήκαηα ηνπ Διιεληθνχ
ιανχ, ππνδέρζεθε επίζεκα ηελ θππξηαθή αληηπξνζσπεία θαη παξέιαβε ηνπο 18
ηφκνπο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο πνπ πεξηείραλ 215.108 ππνγξαθέο.
γ.

Ζ πεξίπησζε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο απνηειεί ηξαλφ παξάδεηγκα

αδπλακίαο ζπληνληζκνχ θαη πλεξγαζίαο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ, πνπ
απνδείρζεθε πνιιέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ απειεπζεξσηηθνχ Αγψλα. Ζ
ειιεληθή θπβέξλεζε ππνζηήξηδε φηη ην θππξηαθφ έπξεπε λα ιπζεί κέζα ζηα πιαίζηα
ηεο ειιελνβξεηαληθήο θηιίαο θαη ζηα πιαίζηα ησλ θαζεζησηηθψλ αλαγθψλ, φπσο ηηο
έβιεπε θαη ηηο ζηήξηδε ε ειιεληθή θπβέξλεζε κε ηελ μέλε βνήζεηα. Ζ θππξηαθή
εγεζία, φκσο, δεηνχζε δηεζλνπνίεζε ηνπ Κππξηαθνχ γηαηί ζεσξνχζε ηειείσο άθαξπε
θαη αηειέζθνξε ηελ εκκνλή ζε κία ηαθηηθή πνπ κπνξνχζε βέβαηα λα ζψζεη ην
θαζεζηψο ηεο Διιάδαο, αιιά έθιεηλε ηηο πφξηεο ζηελ εζληθή απνθαηάζηαζε ησλ
Κππξίσλ.
δ.

Σελ εγεζία ηνπ θηλήκαηνο γηα ηελ έλσζε είρε ηψξα αλαιάβεη ν

λένο Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο ν Γ’. Ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ ν Μαθάξηνο
./.

- 16 ελέηεηλε ηηο επαθέο ηνπ κε πνιηηηθνχο θαη άιινπο παξάγνληεο ησλ Αζελψλ θαη
πξνζπαζνχζε λα ηνπο πείζεη λα δείμνπλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο επηδηψμεηο
ησλ Κππξίσλ, ελψ ηαπηφρξνλα πηνζέηεζε πην δξαζηήξηα εθζηξαηεία γηα ηνλ
μεζεθσκφ ηεο θνηλήο γλψκεο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Κχπξν.
15.

Σν Κππξηαθό θαη ε Διιάδα
α.

Απφ ην ηέινο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κέρξη ην 1952 ε

Διιάδα θπβεξλήζεθε απφ ζπλαζπηζκνχο θαη βξαρχβηεο θπβεξλήζεηο. Μέζα ζ’ απηφ
ην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα είραλ κεζνιαβήζεη 26 θπβεξλεηηθνί αλαζρεκαηηζκνί. Ζ
πξψηε ηζρπξή θαη ζηαζεξή θπβέξλεζε πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηά ην Β’ Παγθφζκην
Πφιεκν ήηαλ εθείλε ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπάγνπ. Ζ θπβέξλεζε Παπάγνπ ήηαλ
αθνζησκέλε ζηα Γπηηθά ζπκθέξνληα θαη νη επηδηψμεηο ηεο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή
ζπγθεληξψλνληαλ ζρεδφλ εμ’ νινθιήξνπ ζηελ ελίζρπζε ηεο Βνξεηναηιαληηθήο
πκκαρίαο θαη ζηε δηαηήξεζε ζηελψλ ζρέζεσλ κε ηε ζχκκαρφ ηεο Σνπξθία.
β.

Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο απφ ην Μάξηην ηνπ 1947 άξρηζαλ λα

ζεσξνχλ επίζεο ηελ Διιάδα κέζα ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηνπο. Οη Ακεξηθαλνί άξρηζαλ
απφ ηφηε λα δηεηζδχνπλ ζαλ ζπλεξγάηεο ζηελ Διιάδα αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζαλ
αληαγσληζηέο ησλ Βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ.
γ.

Ζ Ακεξηθαληθή ζηξαηησηηθή, νηθνλνκηθή θαη ηερληθή βνήζεηα

άξρηζε λα εηζξέεη ζηελ Διιάδα. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, σο ε ηζρπξφηεξε δχλακε ηεο
Βνξεηναηιαληηθήο πκκαρίαο, ήηαλ αλαπφθεπθην λα αζθεί κεγάιε επηξξνή πάλσ
ζηνπο κηθξφηεξνπο ζπκκάρνπο ηνπο θαη ηδηαίηεξα πάλσ ζ’ απηνχο πνπ εμαξηηφληαλ
θαη νηθνλνκηθά απφ απηέο. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ Κπβεξλήζεσλ ηεο Διιάδαο θαη ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ήηαλ ηέηνηεο ψζηε ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ νη απφςεηο ηεο
Οπάζηγθηνλ είραλ κεγάιε βαξχηεηα θαη ε Αζήλα δελ κπνξνχζε λα ηηο αγλνήζεη.
δ.

Σέινο ζηελ Κχπξν ππήξρε κία κεηνλφηεηα Σνχξθσλ πνπ

απνηεινχζε ην 18% ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε λήζνο βξηζθφηαλ γεσγξαθηθά πνιχ πην
θνληά ζηελ Σνπξθία παξά ζηελ Διιάδα. Καηά ζπλέπεηα απηνί πνπ δηακφξθσλαλ ηελ
εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο ζα έπξεπε λα ππνινγίζνπλ, ζε θάζε ελέξγεηά ηνπο,
πηζαλή αληίδξαζε ηεο γείηνλαο θαη ζηελήο ζπκκάρνπ ηνπο Σνπξθίαο.

./.

- 17 16.

Ζ Διιάδα επεκβαίλεη-Πξνζθπγή ζηα Ζλσκέλα Έζλε
α.

Μπξνζηά ζηελ επίκνλε άξλεζε ηεο Αγγιίαο, ν Μαθάξηνο

πξνζπαζνχζε λα θεξδίζεη ηε ζπγθαηάζεζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο γηα λα
αλαιάβεη ε ηειεπηαία λα θέξεη ην ζέκα ελψπηνλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ζ Αζήλα
σζηφζν, παξέκελε πξνζεισκέλε ζ’ έλαλ πην κεηξηνπαζή δξφκν, εθείλν ησλ δηκεξψλ
δηπισκαηηθψλ

δηαπξαγκαηεχζεσλ

κεηαμχ

ηεο

Αγγιηθήο

θαη

ηεο

Διιεληθήο

Κπβέξλεζεο.
β.

Μέζα ζ’ απηήλ ηελ πνιηηηθή αηκφζθαηξα ν Μαθάξηνο αλέιαβε ηνλ

Αχγνπζην ηνπ 1953 κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία λα πξνζθχγεη ζηα Ζλσκέλα Έζλε,
δεηψληαο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα λα πεξηιάβεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ην αίηεκα ηνπ ιανχ ηεο Κχπξνπ γηα απηνδηάζεζε. Ζ Διιεληθή
Κπβέξλεζε

πηζηή

αθφκα

ζηε

γξακκή

ηεο

γηα

δηκεξείο

δηπισκαηηθέο

δηαπξαγκαηεχζεηο δελ ππνζηήξημε ηελ πξνζθπγή ηνπ Μαθάξηνπ. Έηζη ην 1953 ην
Κππξηαθφ δε ζπδεηήζεθε ζηε Γεληθή πλέιεπζε.
γ.

Μηα επθαηξία παξνπζηάζηεθε ζηνλ Έιιελα Πξσζππνπξγφ γηα λα

βνιηδνζθνπήζεη ηηο δηαζέζεηο ησλ Άγγισλ ζρεηηθά κε ην φιν ζέκα, φηαλ ν εξ
Άληνλπ Ήληελ, ηφηε Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Κπβέξλεζεο Σζφξηζηι, επηζθέθζεθε
ηελ Αζήλα ην 1953. ε ζπλάληεζε ηνπ Άγγινπ Πξσζππνπξγνχ κε ηνλ Παπάγν, ν
Ήληελ απάληεζε σκά φηη γηα ηε Βξεηαληθή Κπβέξλεζε δελ ππήξρε ζέκα Κχπξνπ θαη
νχηε ζην κέιινλ ζα κπνξνχζε λα εγεξζεί. ε κεηαγελέζηεξε δήισζή ηνπ απφ ην
Βήκα ηεο Βνπιήο ησλ Κνηλνηήησλ ην Μάξηην ηνπ 1954 ν Ήληελ ήηαλ εμίζνπ ζαθήο :
«Όπφς έτεη δηεσθρηληζζεί ζηελ Ειιεληθή Κσβέρλεζε, ε

Κσβέρλεζε ηες Ασηής

Μεγαιεηόηεηας δελ δέτεηαη λα ζσδεηήζεη ηο θαζεζηώς ηες Κύπροσ»39.
δ.

ην ηέινο Ηνπιίνπ 1954 ν Υφπθηλζνλ (Τπνπξγφο Απνηθηψλ ηεο

Βξεηαλίαο) αλαθνίλσζε ζηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ φηη ε θπβέξλεζή ηνπ, νπδέπνηε
ζα επέηξεπε ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα θαη είρε απνθαζίζεη λα
πξνζθέξεη ζηνπο Κχπξηνπο έλα ζχληαγκα εζσηεξηθήο απηνθπβέξλεζεο. Αιιά κέζα
ζ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο ν Έιιελαο Πξσζππνπξγφο κε έγγξαθφ ηνπ, εκεξνκελίαο 16
Απγνχζηνπ 1954, δεηνχζε απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ λα
πεξηιάβεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Έλαηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ην ζέκα κε ηνλ
39

Κιεξίδεο Γιαχθνο, « Ζ Καηάζεζε κνπ », Δθδφζεηο Αιήζεηα, Σφκνο Α, Λεπθσζία 1988, ζει.32.

./.

- 18 ηίηιν: «Δθαξκνγή, ππφ ηελ αηγίδα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο
ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο απηνδηαζέζεσο ησλ ιαψλ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ιανχ ηεο
Κχπξνπ».
ε.

Αξρηθά ε Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε ηελ πεξίιεςε ηνπ ζέκαηνο

ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμή ηεο, φκσο ε αληηπξνζσπεία ηεο Νέαο Εειαλδίαο
εκθαλίζηεθε κε κηα αληηπξφηαζε ε νπνία είρε ζαλ ηειηθφ απνηέιεζκα λα εθηνπίζεη
ηελ ειιεληθή. Σν θείκελν ηεο εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε40.
ζη.

Μεηά ηελ πξνζθπγή ε Αζήλα πξνζπαζνχζε λα εμαζθαιίζεη

ηνπιάρηζηνλ ηελ Ακεξηθαληθή νπδεηεξφηεηα. ηηο 16 επηεκβξίνπ 1954 ε Οπάζηγθηνλ
δηαβεβαίσζε ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε φηη δελ ζθφπεπε λα αλακηρζεί ζηε ζπδήηεζε
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Καηά ηε ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζεθε γηα ηελ εγγξαθή ηνπ
ζέκαηνο νη Ακεξηθαλνί έκεηλαλ ακέηνρνη. Αιιά φηαλ ην ζέκα επξφθεηην λα ζπδεηεζεί
ζηελ νπζία ηνπ, ε Ακεξηθαληθή αληηπξνζσπεία αληηηάρζεθε δίλνληαο πιήξε
ππνζηήξημε ζηελ αληηπξφηαζε ηεο Νέαο Εειαλδίαο.
δ.

Δθηφο απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο ζεκαληηθφ ξφιν έπαημαλ θαη νη

Σνχξθνη. Ζ Σνπξθηθή αληηπξνζσπεία εμάληιεζε φια ηα δπλαηά κέζα γηα λα
αληηθξνχζεη κε αζπλήζηζηε θαπζηηθή γιψζζα ηελ Διιεληθή πξφηαζε. θφπηκα νη
Βξεηαλνί πξφβαιαλ επηρεηξήκαηα φπσο απηφ ηεο γεηηλίαζεο θαη ηεο πλζήθεο ηεο
Λσδάλλεο θαη άλνηγαλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ην δξφκν γηα ηνπο Σνχξθνπο λα επέκβνπλ,
παξνπζηάδνληαο ηε ρψξα ηνπο ζαλ άκεζα ελδηαθεξφκελε.
ε.

Σέινο, έλα άιιν ζνβαξφ κεηνλέθηεκα ηεο Διιεληθήο πξνζθπγήο

ήηαλ ε κεγάιε Πξνπαγάλδα γα ηελ Έλσζε. Οη Έιιελεο θαίλνληαλ λα κηινχλ άιιε
γιψζζα ζηε Νέα Τφξθε θαη άιιε ζηελ Αζήλα θαη Λεπθσζία. πλζήκαηα φπσο
«Έλσζε» ή «Έλσζε θαη κφλν Έλσζε» πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ θαζεκεξηλά απφ
Έιιελεο πνιηηηθνχο θαη απφ ηνλ Διιεληθφ Σχπν ηφζν ζηελ Αζήλα φζν θαη ζηε
Λεπθσζία, δπζθφιεπαλ ηελ πξνζπάζεηα ηεο Διιεληθήο αληηπξνζσπείαο λα
παξνπζηάζεη ην ζέκα ζαλ έλα απιφ δήηεκα απηνδηαζέζεσο.
40

«Η Γεληθή Σσλέιεσζε, ζεφρώληας όηη επί ηοσ παρόληος δελ δηαθαίλεηαη θαηάιιειο λα σηοζεηήζεη έλα υήθηζκα γηα ηο δήηεκα

ηες Κύπροσ, αποθαζίδεη λα κε ζσδεηήζεη περαηηέρφ ηο ζέκα σπό ηολ ηίηιο εθαρκογή, σπό ηελ αηγίδα ηφλ Ηλφκέλφλ Εζλώλ, ηες
αρτής ηες ηζόηεηας ηφλ δηθαηφκάηφλ θαη ηες ασηοδηαζέζεφς ηφλ ιαώλ ζηελ περίπηφζε ηοσ πιεζσζκού ηες λήζοσ Κύπροσ».
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο ε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

δελ κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ζαλ νινθιεξσηηθή λίθε ηεο Βξεηαλίαο. Σν πεξηερφκελν
ηνπ ςεθίζκαηνο εθείλνπ δελ παξείρε ζην Λνλδίλν ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ κηα
πίζησζε ρξφλνπ. Ζ νξνινγία «επί ηνπ παξφληνο» απιψο αλέβαιιε ηελ πεξαηηέξσ
ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο επ’ αφξηζηνλ.
η.

Πξφζζεηα ην Κππξηαθφ, ην νπνίν κέρξη ηφηε εζεσξείην απφ ηε

Βξεηαληθή Κπβέξλεζε αλχπαξθην, κεηαθέξζεθε ηψξα ζην δηεζλή πνιηηηθφ ζηίβν, κε
ηελ εγγξαθή ηνπ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηελ πιαηηά
αληαιιαγή απφςεσλ πνπ έγηλε θαηά ηε ζπδήηεζή ηνπ.
ηα.

Λίγνπο κήλεο κεηά ηε ζπδήηεζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε (ηελ 1 ε

Απξηιίνπ 1955) εθξήμεηο βνκβψλ αθνχζηεθαλ ζε δηάθνξα θπβεξλεηηθά θηίξηα ζηηο
θπξηφηεξεο πφιεηο ηεο λήζνπ. Απηέο ήηαλ νη πξψηεο κηθξήο θιίκαθαο δνιηνθζνξέο, νη
νπνίεο φκσο ζε ιίγνπο κήλεο έκειιε λα θιηκαθσζνχλ γηα λα εκθαλίδνληαη ζρεδφλ
θαζεκεξηλά. Παξάιιεια θπιιάδηα ηεο κπζηηθήο Διιελνθππξηαθήο νξγάλσζεο ΔΟΚΑ
θαινχζαλ ηνπο Κχπξηνπο λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αληίζηαζε ελαληίνλ ηνπ απνηθηαθνχ
θαζεζηψηνο. Σα θπιιάδηα έθεξαλ ηελ ππνγξαθή «Γηγελήο», ην ςεπδψλπκν ηνπ
απφζηξαηνπ αληηζπληαγκαηάξρε ηνπ ειιεληθνχ ηξαηνχ Γεψξγηνπ Γξίβα, αξρεγνχ
ηεο ΔΟΚΑ.
17.

Σξηκεξήο Γηάζθεςε (Αγγιίαο –Διιάδαο-Σνπξθίαο)
α.

Ο ηξφπνο πνπ πξνσζνχζε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ε Αζήλα,

δειαδή λα πξνσζεί ην αίηεκα γηα απηνδηάζεζε ζηα Ζλσκέλα Έζλε ή λα ρξεζηκνπνηεί
ηα Ζλσκέλα Έζλε γηα λα εμαλαγθαζηεί ην Λνλδίλν λα δερζεί δηκεξείο ζπλνκηιίεοθαηλφηαλ λα επηηπγράλεη. Δθείλν φκσο πνπ θαίλεηαη λα κελ είραλ ππνινγίζεη ζσζηά
απηνί πνπ δηακφξθσλαλ ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ Αζελψλ ήηαλ ν ξφινο πνπ ζα
κπνξνχζε λα δηαδξακαηίζεη ε Σνπξθία. Καη αθξηβψο απηφ ήηαλ πνπ απνδείρζεθε ην
πην αδχλαην ζεκείν ηεο Διιεληθήο πνιηηηθήο.
β.

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1955, ν Βξεηαλφο Πξσζππνπξγφο αλαθνίλσζε

ζηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ φηη ε Κπβέξλεζή ηνπ θάιεζε ηελ Διιεληθή θαη Σνπξθηθή
Κπβέξλεζε λα ζηείινπλ αληηπξνζψπνπο ηνπο ζην Λνλδίλν ην ηαρχηεξν δπλαηφ γηα λα
ζπδεηήζνπλ δηάθνξα «πνιηηηθά θαη ακπληηθά ζέκαηα, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ
Αλαηνιηθή Μεζφγεην, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Κχπξνπ».
./.

- 20 γ.

Ο Μαθάξηνο δεηνχζε απφ ηελ Διιεληθή

Κπβέξλεζε λα

αθνινπζήζεη ην δξφκν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη πξνεηδνπνίεζε πσο νη Κχπξηνη δελ
ζα δεζκεπηνχλ απφ νπνηεζδήπνηε απνθάζεηο ηεο Γηάζθεςεο, νη νπνίεο δελ ζα
ηθαλνπνηνχζαλ ηνπο πφζνπο ηνπο.
δ.

Σν θίλεηξν πνπ θξπβφηαλ πίζσ απφ ηελ Αγγιηθή απηή

πξσηνβνπιία θαηλφηαλ θαζαξά φηη ήηαλ κάιινλ ε είζνδνο ηεο Σνπξθίαο41 ζην φιν
ζέκα γηα λα αληηζηαζκίζεη ηελ Διιάδα, παξά κηα εηιηθξηλήο πξνζπάζεηα γηα
δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο. Μφλν απφ απηή ηε ζθνπηά ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί ε
απφηνκε αιιαγή ηεο Βξεηαληθήο Κπβέξλεζεο κεηά απφ ηε ζπλερψο επίκνλε άξλεζή
ηεο λα δερζεί ζπδήηεζε κε ηελ Διιάδα, ηψξα λα παίξλεη ηελ πξσηνβνπιία γηα
δηαβνπιεχζεηο κε ηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία. Σειηθά ε Διιεληθή Κπβέξλεζε
απνδέρζεθε ηελ πξφζθιεζε.
ε.

Ζ Σξηκεξήο Γηάζθεςε άξρηζε ηηο εξγαζίεο ηεο ζηηο 29 Απγνχζηνπ

1955 ζην Λνλδίλν θαη κέζα ζε ιίγεο κέξεο (ζηηο 7 επηεκβξίνπ) νδεγήζεθε ζε
λαπάγην. ηελ Σνπξθία μέζπαζαλ ζθνδξέο αλζειιεληθέο ηαξαρέο κε επίθεληξν ηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηε κχξλε.
ζη.

Ζ Σξηκεξήο Γηάζθεςε θαη νη ηαξαρέο ζηελ Σνπξθία είραλ αιιάμεη

ζεκαληηθά ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε γχξσ απφ ην Κππξηαθφ. ηελ πην δχζθνιε ζέζε
βξίζθνληαλ ηψξα νη Έιιελεο.
δ.

Ζ φιε έθβαζε ζήκαηλε φηη αλ νη Έιιελεο ζπλέρηδαλ ηελ πνιηηηθή

ηνπο γηα ηελ Έλσζε, απφ ηψξα θαη ζην εμήο, ζε θάζε ηνπο βήκα ζα βξίζθνληαλ
αληηκέησπνη κε ηνπο Σνχξθνπο ηφζν ζηελ ηξάπεδα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ φζν θαη
ζην πεδίν δξάζεο. Με άιια ιφγηα νη ζρέζεηο ησλ Αζελψλ κε ην Λνλδίλν θαη ηελ
Άγθπξα ρεηξνηέξεπαλ ζπλερψο ελψ ν δξφκνο γηα ηελ Έλσζε ήηαλ πνιχ πην ζηελφο
θαη δχζθνινο παξά πνηέ.
ε.

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Σνπξθία είρε θεξδίζεη πνιιά. Ζ

ζπκκεηνρή ηεο ζην ζπλέδξην ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί φηη ηεο είραλ αλαγλσξηζηεί
δηθαηψκαηα ζηελ Κχπξν. Δθείλνη φκσο πνπ θαίλεηαη λα είραλ σθειεζεί πεξηζζφηεξν
απφ ηε Γηάζθεςε θαη ηηο ηαξαρέο ζηελ Σνπξθία
41

ήηαλ νη Βξεηαλνί. Σν θπζηθφ

Κξαληδηψηεο Ν. Γηάλλνο, « Σν Κππξηαθφ Πξφβιεκα (1960-1974)», Δθδφζεηο Θεκέιην, 1984, ζει.31 θαη Κιεξίδεο Γιαχθνο, «Ζ
Καηάζεζε κνπ» Σφκνο Α, Δθδφζεηο Αιήζεηα, Λεπθσζία, 1988, ζει. 28.

./.

- 21 ζπκθέξνλ ηνπο ήηαλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο ζηελ Κχπξν κε ηξφπν πνπ
λα ήηαλ εκθαλίζηκνο ζηε δηεζλή θνηλή γλψκε. Σψξα ε Άγθπξα απνηεινχζε ηελ
θαιχηεξε ακπληηθή γξακκή γηα ηα βξεηαληθά ζπκθέξνληα. Σν Σνπξθηθφ αίηεκα ήηαλ ε
δηαηήξεζε ηνπ status quo ζηελ Κχπξν.
ζ.

Ο έλνπινο αγψλαο ηεο ΔΟΚΑ απνηεινχζε ηψξα ην κφλν ζνβαξφ

εκπφδην ζηα ζρέδηα ησλ Βξεηαλψλ. Ζ ηαθηηθή πνπ θαίλεηαη λα είρε ραξάμεη ν Ήληελ
ήηαλ δίπηπρε: ε ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ κε ζθνπφ λα
θαηαπλίμεη ην αληηζηαζηαθφ θίλεκα θαη παξάιιεια ε πξνζθνξά δηαπξαγκαηεχζεσλ
ζηνπο Κχπξηνπο. Ζ πνιηηηθή απηή είρε ζαλ πξψην κέηξν ηελ αιιαγή ηνπ Κπβεξλήηε
ζηε λήζν. Χο λένο θπβεξλήηεο δηνξίζηεθε έλαο ζηξαηησηηθφο, ν ζηξαηάξρεο ζεξ
Σδσλ Υάξηηγθ, Αξρεγφο ηνπ Απηνθξαηνξηθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ, ν νπνίνο ζχκθσλα
κε ηνλ Ήληελ δηέζεηε «έλα ζπάληο κείγκα ζηραηηφηηθώλ θαη δηπιφκαηηθώλ
προζόληφλ».
η.

Ακέζσο κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ν Υάξηηγθ

άξρηζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ Μαθάξην, ελψ παξάιιεια ζπκβνπιεπφηαλ ηνπο
Σνπξθνθχπξηνπο εγέηεο. ιεο νη πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο είραλ ζπδεηεζεί κε ζθνπφ
ηε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ εμεχξεζε κηαο ιχζεο. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο
απηέο, κε ππνβνιή πξνηάζεσλ, αληηπξνηάζεσλ, δειψζεσλ, δηπισκαηηθψλ επαθψλ,
παξαζθεληαθψλ επαθψλ, αληαιιαγή επηζηνιψλ, ζπλερίζηεθαλ γηα ζρεδφλ 5 κήλεο.
ηα.

ην ηειηθφ ζηάδην ν Μαθάξηνο δέρζεθε λα ζέζεη θαηά κέξνο ην

αίηεκα γηα απηνδηάζεζε πνπ απνηεινχζε αγεθχξσηε δηαθνξά θαη λα ζπλεξγαζηεί γηα
ηελ επεμεξγαζία ελφο ζπληαγκαηηθνχ θαζεζηψηνο εζσηεξηθήο απηνθπβέξλεζεο.
Σειηθά κεηά απφ έληνλεο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ Υάξηηγθ θαη Μαθάξηνπ νη δηαθνξέο
ηνπο πεξηνξίζηεθαλ ζε ηξία βαζηθά ζεκεία :
(1)

Σν

ζέκα

ηεο

Διιελνθππξηαθήο

πιεηνςεθίαο

ζην

Ννκνζεηηθφ ψκα. Ο Μαθάξηνο δεηνχζε λα δεζκεπηεί ε Βξεηαληθή Κπβέξλεζε φηη ζην
Ννκνζεηηθφ ψκα πνπ ζα θαζφξηδε ην λέν ζπληαγκαηηθφ θαζεζηψο ζα εμαζθαιηδφηαλ
φηη νη Διιελνθχπξηνη ζα δηέζεηαλ πιεηνςεθία εδξψλ. Ο Υάξηηγθ δελ κπνξνχζε λα
δεζκεπηεί πάλσ ζ’ απηφ ην ζεκείν.

./.

- 22 (2)

Σν ζέκα ηεο επζχλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα. Ο

Μαθάξηνο δεηνχζε φπσο νη εμνπζίεο γηα ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα ζα κεηαβηβάδνληαλ
ζε Κππξηαθά ρέξηα κφιηο θξηλφηαλ φηη είρε απνθαηαζηαζεί ν λφκνο θαη ε ηάμε. Οη
Βξεηαλνί αδπλαηνχζαλ λα πξνδεζκεπηνχλ ζην ζεκείν απηφ ιέγνληαο φηη ε εζσηεξηθή
αζθάιεηα ζα έκελε ζηα ρέξηα ηνπ Κπβεξλήηε γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα έθξηλε ν ίδηνο
αλαγθαίν.
(3)

Σν ηειεπηαίν ζεκείν δηαθσλίαο αθνξνχζε ηελ παξνρή

ακλεζηίαο. Ο Μαθάξηνο απαηηνχζε γεληθή ακλεζηία γηα φινπο. Ο Υάξηηγθ ήηαλ
εμνπζηνδνηεκέλνο λα ππνζρεζεί ακλεζηία κε πεξηνξηζκνχο, πνπ ζήκαηλε φηη έλαο
αξηζκφο αληαξηψλ ηεο ΔΟΚΑ ζα ηηκσξνχληαλ.
ηβ.

Σειηθά νη δηαθσλίεο απηέο δελ κπφξεζαλ λα γεθπξσζνχλ. Μεηά

ηελ απνηπρία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ νη Βξεηαλνί εμφξηζαλ ην Μαθάξην ζηηο λήζνπο
ευρέιιεο φπνπ έκεηλε γηα έλα(1) ρξφλν. ην ηέινο Μαξηίνπ 1957 ε Βξεηαληθή
Κπβέξλεζε αλαθνίλσζε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Μαθάξηνπ, ηνπ νπνίνπ φκσο δελ
επηηξεπφηαλ ε επηζηξνθή ηνπ ζηελ Κχπξν. Έηζη ν Μαθάξηνο εγθαηαζηάζεθε ζηελ
Αζήλα κέρξη ηελ άλνημε ηνπ 1959 πνπ βξέζεθε ιχζε ζην Κππξηαθφ πξφβιεκα.
18.

Ζ Ηδέα ηεο Γηρνηόκεζεο – Πξόηαζε Μαθάξηνπ γηα Αλεμαξηεζία
α.

Σν Γεθέκβξην ηνπ 1956 ν βξεηαλφο Τπνπξγφο Απνηθηψλ Λέλλνμ

Μπφπλη, παξνπζίαζε ζηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ ην ζρέδην πληάγκαηνο ηνπ
Ράληθιηθ42 γηα ηελ Κχπξν, ην νπνίν έθαλε γηα πξψηε θνξά αλαθνξά ζηελ
πηζαλφηεηα δηρνηφκεζεο ηεο λήζνπ. πγθεθξηκέλα ν Μπφπλη ππνζηήξημε πσο φηαλ ε
Βξεηαληθή Κπβέξλεζε θξίλεη ζην κέιινλ πσο ζα παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα
απηνδηάζεζεο ζηνπο Κχπξηνπο, ηφηε ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ ζα δνζεί
μερσξηζηά θαη ζηνπο Σνπξθνθχπξηνπο. Απφ ηφηε ε ηδέα ηεο δηρνηφκεζεο πηνζεηήζεθε
ζαλ ε επίζεκε πνιηηηθή ηεο Άγθπξαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο Σνπξθνθππξηαθήο
εγεζίαο, κέζσ ησλ γλσζηψλ Δθζέζεσλ Νηράη Δξίκ43.
β.

Σν θαινθαίξη ηνπ 1958, ν Βξεηαλφο Πξσζππνπξγφο αλαθνίλσζε

έλα ζρέδην (γλσζηφ ζαλ ζρέδην Μαθκίιιαλ44) γηα ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ πξνβιήκαηνο.

42

πσο Παξάξηεκα «Α» θαη Κιεξίδεο Γιαχθνο, « Ζ Καηάζεζε κνπ », Δθδφζεηο Αιήζεηα, Σφκνο Α, Λεπθσζία 1988, ζει.353.
Γηάλλνο Υαξαιακπίδεο, «Κππξηαθφ: Γηπισκαηηθέο Ίληξηγθεο», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα 2011, ζει.46 θαη Παξάηεκα «Ζ».
44
πσο Παξάξηεκα «Β».
43
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- 23 Σν ζρέδην εθείλν πνπ επθεκηζηηθά ραξαθηεξίζηεθε ζαλ «πλεηαηξηθφ ρέδην45»
δηαιάκβαλε αξθεηά δηαηξεηηθά ζηνηρεία. Αθξηβψο έλεθα ησλ δηαηξεηηθψλ εθείλσλ
ζηνηρείσλ θαη έλεθα ηνπ φηη αλαγλσξίδνληαλ δηνηθεηηθά δηθαηψκαηα θαη ζηελ Σνπξθία,
ε Διιεληθή πιεπξά ην απέξξηςε κε ζθνδξφηεηα.
γ.

Ζ

Βξεηαληθή

Κπβέξλεζε

φκσο

αλαθνίλσζε

πσο

ήηαλ

απνθαζηζκέλε λα πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ. Παξάιιεια κε ηελ
πξνψζεζε ηνπ ζρεδίνπ Μαθκίιιαλ μέζπαζαλ ζθνδξέο δηαθνηλνηηθέο ηαξαρέο ζηελ
Κχπξν κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Σνχξθσλ. Οη Διιελνθχπξηνη ζπλεηδεηνπνίεζαλ
πφζν ζα εμππεξεηνχζαλ ην ζθνπφ ηεο δηρνηφκεζεο αλ αληαπέδηδαλ ηα θηππήκαηα,
γη’ απηφ θαη ζηελ αξρή ηήξεζαλ επηθπιαθηηθή ζηάζε. ηαλ φκσο νη Σνπξθνθππξηαθέο
κπζηηθέο νξγαλψζεηο ζπλέρηδαλ ηηο επηζέζεηο ηνπο ηφηε ε ΔΟΚΑ δηέηαμε αληίπνηλα. Ο
απνινγηζκφο εθείλσλ ησλ δηαθνηλνηηθψλ ηαξαρψλ ήηαλ 56 Έιιελεο θαη 53 Σνχξθνη
λεθξνί.
δ.

Σν θαινθαίξη ηνπ 1958 ήηαλ κηα πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε ηδέα

ηεο δηρνηφκεζεο θαηλφηαλ λα θεξδίδεη έδαθνο ηφζν ζηνλ πνιηηηθφ ηνκέα κε ην ζρέδην
Μαθκίιιαλ φζν θαη ζηελ πξάμε κε ηελ απφθαζε γηα εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ θαη ηηο
δηαθνηλνηηθέο ηαξαρέο.
ε.

Μέζα ζ’ απηφ ην πνιηηηθφ θιίκα ν Μαθάξηνο ζηηο 22 επηεκβξίνπ

1958 εηζήγαγε γηα πξψηε θνξά επηζήκσο ηελ ηδέα ηεο αλεμαξηεζίαο. χκθσλα κε
ηελ πξφηαζε Μαθάξηνπ, ε Κχπξνο κεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα εζσηεξηθήο
απηνθπβέξλεζεο ζα αλαθεξπζζφηαλ αλεμάξηεην θξάηνο, ην νπνίν δε ζα ζπλδεφηαλ
«νχηε κε ηελ Διιάδα νχηε κε ηελ Σνπξθία».
ζη.

ηηο 4 Φεβξνπαξίνπ 1959, ζπλαληήζεθαλ ζηε Επξίρε νη

Πξσζππνπξγνί ηεο Διιάδαο Καξακαλιήο θαη ηεο Σνπξθίαο Μεληεξέο, φπνπ
ζπδήηεζαλ βαζηθέο πηπρέο ηνπ Κππξηαθνχ. ηηο 11 Φεβξνπαξίνπ, κνλφγξαςαλ ηηο
πκθσλίεο ηεο Επξίρεο, νη νπνίεο πεξηιάκβαλαλ ηε βαζηθή δηάξζξσζε ηεο
Γεκνθξαηίαο ηεο Κχπξνπ, ηε πλζήθε Δγγπήζεσο κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο
Κχπξνπ θαη ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ηεο Διιάδνο θαη ηεο Σνπξθίαο, ηε πλζήθε
πκκαρίαο κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κχπξνπ, ηεο Διιάδνο θαη ηεο Σνπξθίαο θαη

45

πσο Παξάξηεκα «Β» θαη Κιεξίδεο Γιαχθνο, « Ζ Καηάζεζε κνπ », Δθδφζεηο Αιήζεηα, Σφκνο Α, Λεπθσζία 1988, ζει.66.

./.

- 24 πκθσλίεο Κπξίσλ κεηαμχ ησλ θ.θ. Καξακαλιή θαη Μεληεξέο46. Με βάζε ηηο γεληθέο
αξρέο πνπ ζπκθσλήζεθαλ, ε Κχπξνο αλαθεξπζζφηαλ αλεμάξηεηε Γεκνθξαηία κε
Πξνεδξηθφ ζχζηεκα. Διιάδα θαη Σνπξθία αλαιάκβαλαλ ηελ ππνρξέσζε λα
ππνζηεξίμνπλ ηελ είζνδν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο σο κέινπο ζηνλ ΟΖΔ47. Με
ηελ επηζηξνθή ηνπ Καξακαλιή ζηελ Αζήλα, ελεκέξσζε ηνλ Αξρηεπίζθνπν Μαθάξην,
ν νπνίνο εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηε βαζεηά επγλσκνζχλε ηνπ. Απηφο κε ηε
ζεηξά ηνπ ελεκέξσζε κε επηζηνιή γηα ηηο βαζηθέο πξφλνηεο ησλ πκθσληψλ, ηνλ
Γηγελή.
δ.

Αθνινχζεζαλ καθξέο ζπζθέςεηο ζην Λνλδίλν, ζηηο νπνίεο

έπαηξλαλ κέξνο νη Τπνπξγνί Δμσηεξηθψλ Διιάδαο, Σνπξθίαο θαη Βξεηαλίαο, κε
ζθνπφ ηελ εηνηκαζία ησλ θεηκέλσλ ησλ πκθσληψλ ηνπ Λνλδίλνπ, πνπ αθνξνχζαλ
ηε δηαηήξεζε ησλ Βάζεσλ κε βξεηαληθή θπξηαξρία θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ
απαξαηηήησλ δηεπθνιχλζεσλ γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. ηηο 17 Φεβξνπαξίνπ,
πξνγξακκαηίζηεθε Πεληακεξήο Γηάζθεςε ζην Λάλθαζηεξ Υάνπδ (Lancaster House)
ηνπ Λνλδίλνπ, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηείραλ νη Κπβεξλήζεηο Βξεηαλίαο, Διιάδαο θαη
Σνπξθίαο θαη αληηπξφζσπνη ησλ Διιελνθππξίσλ θαη ησλ Σνπξθνθππξίσλ, γηα
ππνγξαθή ησλ ηειηθψλ πκθσληψλ ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Κχπξνπ. Ο Αξρηεπίζθνπνο
Μαθάξηνο πξνζθάιεζε ζην Λνλδίλν 35 αληηπξνζσπεπηηθνχο παξάγνληεο ηεο
Κχπξνπ, γηα λα ηνπο ελεκεξψλεη θαη λα ηνπο ζπκβνπιεχεηαη.
ε.

Σν απφγεπκα ηεο 19εο Φεβξνπαξίνπ 1959,

ζπλήιζε ε

Πεληακεξήο Γηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ, θαηά ηελ νπνία ππεγξάθεζαλ νη πκθσλίεο
Επξίρεο - Λνλδίλνπ απφ ηνπο Πξσζππνπξγνχο Υ. Μαθκίιιαλ, Κ. Καξακαλιή (ν Α.
Μεληεξέο ππέγξαςε αξγφηεξα, γηαηί είρε ηξαπκαηηζζεί ζην Λνλδίλν θαηά ηελ
πξνζγείσζε ηνπ αεξνπιάλνπ, κε ην νπνίν ηαμίδεπε), ηνπο Τπνπξγνχο Δμσηεξηθψλ
ησλ

ηξηψλ

ρσξψλ,

ηνλ

Αξρηεπίζθνπν

Μαθάξην

σο

αληηπξφζσπν

ησλ

Διιελνθππξίσλ θαη ηνλ Κνπηζηνχθ σο αληηπξφζσπν ησλ Σνπξθνθππξίσλ48.

46

Σν πεξηερφκελν ησλ πκθσληψλ Κπξίσλ κεηαμχ Καξακαλιή θαη Μεληεξέο δελ δφζεθε πνηέ ζηε δεκνζηφηεηα θαη ε χπαξμή
ηεο, ήηαλ ελ πνιινίο άγλσζηε.
47
Ζ ζεκαία ηνπ λένπ θξάηνπο θαζνξίζηεθε λα είλαη νπδέηεξε, ελψ επίζεκεο γιψζζεο εγθξίζεθαλ ε Διιεληθή θαη ε Σνπξθηθή.
48
Απφ ηνπο 35 Διιελνθχπξηνπο αληηπξνζψπνπο δηαθψλεζαλ κε ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκθσληψλ νη εθπξφζσπνη ηνπ ΑΚΔΛ, ν
Σάζζνο Παπαδφπνπινο, ν Βάζνο Λπζζαξίδεο θαη ν Γιαχθνο Υξίζηεο.
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πκπεξάζκαηα
α.

ηελ δεθαεηία ηνπ 1950, δηαδξακαηίζηεθαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα

πνπ ζεκάδεςαλ αλεμίηεια ηελ ηζηνξία ηνπ λεζηνχ.
β.

Σν Δλσηηθφ δεκνςήθηζκα ηνπ 1950 (15.1.1950), κε ην νπνίν νη

Έιιελεο Κχπξηνη, δηαηξάλσζαλ δπλακηθά ην πάγην αίηεκα ηνπο γηα έλσζε κε ηελ
Διιάδα. Σν ελ ιφγσ δεκνςήθηζκα ήηαλ έλα κήλπκα πξνο ηε Βξεηαληθή
απηνθξαηνξία, ην νπνίν δελ έιαβε ππφςε θαη είρε ζαλ απνηέιεζκα ηνλ
απειεπζεξσηηθφ αγψλα ηεο ΔΟΚΑ (1955-1959).
γ.

Ζ έλαξμε ηνπ απειεπζεξσηηθνχ αγψλα ηεο ΔΟΚΑ, έδσζε κηα λέα

δηάζηαζε ζην αίηεκα γηα απηνδηάζεζε θαη έλσζε κε ηελ Διιάδα. Έλαο αγψλαο πνπ
νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ην 1959, ηεο αλεμάξηεηεο Κππξηαθήο δεκνθξαηίαο. Μηα
αλεμαξηεζία θαη έλα χληαγκα πνπ δελ ήηαλ απηά πνπ νξακαηίζηεθαλ νη Κχπξηνη
φηαλ άξρηζαλ ην αγψλα ην 1955. ηελ νπζία ν ηφηε πξφεδξνο αλαγθάζηεθε λα ην
απνδεθηεί, γηα λα απνθεπρζνχλ ρεηξφηεξεο εμειίμεηο πνπ πηζαλφ λα νδεγνχζαλ ζηε
δηρνηφκεζε49. ηελ νπζία νη ζπκθσλίεο Επξίρεο – Λνλδίλνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα
εμππεξεηήζνπλ θαηά πξψην ιφγν ηα ζπκθέξνληα ηεο δπηηθήο ζπκκαρίαο, δεχηεξν
ηεο Σνπξθίαο θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ειάρηζηα, αλ φρη θαη θαζφινπ, ην αίηεκα ηεο
απηνδηάζεζεο ησλ Διιελνθππξίσλ.
δ.

Σν αξλεηηθφ πνπ εκθαλίζηεθε ηελ πεξίνδν απηή, ήηαλ ε

επαλαθνξά ηεο Σνπξθίαο ζην πξνζθήλην δηεθδίθεζεο ηεο Κχπξνπ θαη ηνπ αηηήκαηνο
γηα δηρνηφκεζε.

Ζ Σνπξθία είρε απνρσξήζεη πιήξσο απφ ηελ Κχπξν κε ηελ

πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, άιια ε Βξεηαλία κε ηελ Σξηκεξή Γηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ
(Αχγνπζην 1955), ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαη ε Διιάδα ηεο έδσζε ην δηθαίσκα λα
επαλέιζεη.
ε.

Σειηθά, κπνξνχκε λα εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα, φηη ν ηεηξαεηήο

έλνπινο αγψλαο ηνπ Κππξηαθνχ ειιεληζκνχ, κε απνθιεηζηηθφ αίηεκα ηελ
απηνδηάζεζε – Έλσζε δελ δηθαηψζεθε. ηελ Κχπξν πξνζθέξζεθε κηα ειιεηκκαηηθή
αλεμαξηεζία θαη έλα θξαηηθφ κφξθσκα, ηδηαίηεξα δπζιεηηνπξγηθφ ην νπνίν ελείρε ηα
ζπέξκαηα ησλ κεηέπεηηα θαηαζηξνθηθψλ εμειίμεσλ.

49

Κξαληδηψηεο Ν. Γηάλλνο, « Σν Κππξηαθφ Πξφβιεκα (1960-1974)», Δθδφζεηο Θεκέιην, 1984, ζει.34
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ «Γ» : ΣΑ ΠΡΧΣΑ ΒΖΜΑΣΑ – Ζ ΤΚΡΟΤΖ –
Ζ ΔΗΒΟΛΖ
(ΠΔΡΗΟΓΟ 1960-1974)
20.

Ζ πληαγκαηηθή θξίζε ηνπ 1963
α.

πλέπεηα ηεο θαηάζηαζεο πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κε ην δνηφ

χληαγκα50 ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη επηζπκψληαο λα βειηηψζεη ηελ
θαηάζηαζε, ν ηφηε Πξφεδξνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο,
εηζεγήζεθε ζηνπο εγέηεο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο ηξνπνπνηήζεηο ζε 13
ζεκεία ηνπ ζπληάγκαηνο51. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ πεξηιάκβαλαλ ξηδηθέο αιιαγέο,
αιιά απνζθνπνχζαλ ζην λα παξακεξίζνπλ κεξηθέο απφ ηηο πην εκθαλείο αηηίεο
πξνζηξηβψλ. Ζ ηνπξθηθή θπβέξλεζε πξνο ηελ νπνία είραλ θνηλνπνηεζεί νη
ηξνπνπνηήζεηο, ηηο απέξξηςε ππνθηλψληαο έηζη ηελ ηνπξθνθππξηαθή εγεζία λα πξάμεη
ην ίδην.
β.

Πξφδξνκνο ηεο θξίζεο ηνπ 1963 ππήξμε ην ζέκα ησλ Γήκσλ ησλ

5 κεγαιχηεξσλ πφιεσλ ηεο Κχπξνπ. Οη Σνπξθνθχπξηνη αμίσζαλ ηφηε ρσξηζηνχο
Γήκνπο, ελψ ν Πξφεδξνο, Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο, ππνζηεξίδνληαο ην θαζεζηψο
ησλ εληαίσλ Γήκσλ δελ αλαλέσζε ηελ ηζρχ ηνπ πεξί Γήκσλ Νφκνπ θαη δήηεζε ηελ
ππαγσγή ησλ Γεκνηηθψλ αξκνδηνηήησλ θάησ απφ ηελ Κπβέξλεζε. Ζ Διιεληθή
Κπβέξλεζε

αληηηάρζεθε

ηφηε

έληνλα,

ππνζηεξίδνληαο

φηη

δελ

έπξεπε

λα

δηαηαξαρζνχλ νη ζρέζεηο Διιάδαο-Σνπξθίαο κε ην ζέκα απηφ θαη ηνλίδνληαο φηη ε
δηρνηφκεζε ησλ Γήκσλ είρε γίλεη ήδε απνδεθηή, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1959, απφ ηνλ
Μαθάξην θαη επνκέλσο έπξεπε ε Διιεληθή πιεπξά λα ηηκήζεη ηελ ππνγξαθή ηεο.
γ.

Σν Γεθέκβξην ηνπ 1963 ππήξμε κηα πην αλεζπρεηηθή αληίδξαζε

απφ ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε ε νπνία ππνθίλεζε αλνηθηή αληαξζία ελαληίνλ ηεο
Κππξηαθήο

Γεκνθξαηίαο,

ηελ

νπνία

αλέιαβε

ε

ΣΜΣ52,

κηα

ηξνκνθξαηηθή

ηνπξθνθππξηαθή νξγάλσζε κε θχξην ζηφρν λα εκπνδίζεη ηηο επαθέο αλάκεζα ζηηο
δχν θνηλφηεηεο θαη λα ζπείξεη ην κίζνο κεηαμχ ηνπο. Ήηαλ πιένλ μεθάζαξν φηη ε
Σνπξθία ρξεζηκνπνηνχζε σο πξφζρεκα ηηο πξνηάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο

50

πσο Παξάξηεκα «Γ».
πσο Παξάξηεκα «Γ».
52
Παπιίδεο Άληξνο, « Ζ Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ ». Δθδφζεηο Φηιφθππξνο, Λεπθσζία 1993, Σφκνο Γ, ζει.443.
51

./.

- 27 Γεκνθξαηίαο γηα ζπληαγκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ην παιηφ
ηεο ζρέδην γηα ηε δηρνηφκεζε ηεο Κχπξνπ.
δ.

Ο Σνπξθνθχπξηνο Αληηπξφεδξνο δεκφζηα δήισζε φηη ε θππξηαθή

θπβέξλεζε είρε παχζεη λα ππάξρεη θαη καδί κε ηνπο ηξεηο Σνπξθνθππξίνπο
ππνπξγνχο ηνπ απνζχξζεθε απφ ηελ Κπβέξλεζε. Με ην πξφζρεκα φηη ε θππξηαθή
θπβέξλεζε θαη νη δπλάκεηο ηεο ήηαλ δήζελ έηνηκεο λα εμνληψζνπλ ηελ
ηνπξθνθππξηαθή κεηνλφηεηα, νη πξάθηνξεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Κχπξν νξγάλσζαλ ηε
βίαηε κεηαθίλεζε ηκεκάησλ ηνπ ηνπξθνθππξηαθνχ πιεζπζκνχ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ
ζπκπαγείο ηνπξθνθππξηαθέο πεξηνρέο (ζχιαθεο) θαη λα επηβάινπλ ην γεσγξαθηθφ
δηαρσξηζκφ ηεο ηνπξθνθππξηαθήο κεηνλφηεηαο απφ ηνλ ππφινηπν θππξηαθφ ιαφ.
ε.

Σν ηνπξθηθφ ζηξαηησηηθφ απφζπαζκα πνπ ζηάζκεπε ζηελ Κχπξν

ζχκθσλα κε ηε πλζήθε πκκαρίαο, βνήζεζε ηνπο ζηαζηαζηέο, δεκηνπξγψληαο έηζη
ηελ απαξρή κηαο δηαθνηλνηηθήο θξίζεο ζην λεζί.
21.

Σα γεγνλόηα ηνπ 1964 θαη 1967
α.

Σν 1964 ε ΣΜΣ πξσηνζηάηεζε ζηνλ εμαλαγθαζκφ ρηιηάδσλ

Σνπξθνθππξίσλ λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο θαη λα ζπγθεληξσζνχλ ζε
ηνπξθηθέο «πξνζηαηεπφκελεο» πεξηνρέο γηα λα έρνπλ πάλσ ηνπο απφιπην έιεγρν
ελψ δελ δίζηαζε λα πξνβεί θαη ζε δνινθνλίεο Σνπξθνθππξίσλ πνπ ππνζηήξηδαλ ηε
ζπλχπαξμε θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο Διιελνθππξίνπο.
β.

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1964, εμαηηίαο ηεο ζνβαξήο θαηάζηαζεο ε

νπνία πξνέθπςε απφ ηηο δηαθνηλνηηθέο ηαξαρέο ζηελ Κχπξν θαη ησλ απεηιψλ ηεο
Σνπξθίαο λα εηζβάιεη ζηξαηησηηθά ζην λεζί, ε βξεηαληθή θπβέξλεζε ζπγθάιεζε
πεληακεξή δηάζθεςε ζην Λνλδίλν γηα λα αζρνιεζεί κε ην πξφβιεκα. ηε δηάζθεςε
εθπξνζσπήζεθαλ νη θπβεξλήζεηο ησλ ηξηψλ Δγγπεηξηψλ Γπλάκεσλ, Βξεηαλίαο,
Διιάδαο, Σνπξθίαο θαη νη δχν θνηλφηεηεο ηεο Κχπξνπ. Αιιά ιίγεο κέξεο κεηά ηελ
έλαξμε ηεο δηάζθεςεο, έγηλε θαλεξφ φηη ζθνπφο ηεο ήηαλ λα πείζεη ηελ θππξηαθή
θπβέξλεζε λα ζπκθσλήζεη:
(1)

ηελ απνζηνιή ζηελ Κχπξν ζηξαηεπκάησλ απφ δηάθνξεο

ρψξεο, θηιηθέο πξνο ηε Βξεηαλία θαη ηελ Σνπξθία, κε ζηφρν ηελ δηαηήξεζε, δήζελ,
ηνπ λφκνπ θαη ηεο ηάμεο θαη
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ηελ εγθαζίδξπζε κηαο ελδνθπβεξλεηηθήο επηηξνπήο κε ηε

ζπκκεηνρή ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ ζα απέζηειιαλ ηα απνζπάζκαηα, γηα λα
επνπηεχεη ηα ζηξαηεχκαηα.
γ.

Οη εθπξφζσπνη ηεο Κχπξνπ αληηιήθζεθαλ φηη απνδνρή ηεο

πξφηαζεο ζα ζήκαηλε ηελ αλαπφθεπθηε θαηνρή ηνπ λεζηνχ απφ μέλα ζηξαηεχκαηα
θαη ηελ ππνθαηάζηαζε ησλ εμνπζηψλ ηεο θππξηαθήο θπβέξλεζεο απφ ηελ νχησ
θαινχκελε ελδνθπβεξλεηηθή επηηξνπή, θάηη πνπ ζα δηεπθφιπλε ηνπο Σνχξθνπο λα
πινπνηήζνπλ ηα ζρέδηα ηνπο γηα γεσγξαθηθφ δηαρσξηζκφ ηεο ηνπξθνθππξηαθήο
κεηνλφηεηαο. Οη αληηπξφζσπνη ηεο Κχπξνπ αληηηάρζεθαλ ζηα δηακειηζηηθά ζρέδηα
πνπ ηνπο ππνβιήζεθαλ θαη ηειηθά ε θππξηαθή θπβέξλεζε πξνζέθπγε ζηνλ
Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.
δ.

Καζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δηάζθεςεο ε απεηιή ηνπξθηθήο εηζβνιήο

ήηαλ ζπλερήο. Σνπξθηθά ζηξαηησηηθά αεξνπιάλα ππεξίπηαλην ηεο Κχπξνπ, ελψ
ηνπξθηθφο ζηξαηησηηθφο εμνπιηζκφο θαη εθπαηδεπκέλν ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ
κεηαθέξζεθαλ κπζηηθά ζην λεζί. ια απηά θνξπθψζεθαλ κε ηνπο βνκβαξδηζκνχο
θππξηαθψλ ρσξηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Σειιπξίαο απφ ηνπξθηθά αεξνπιάλα ηνλ
Αχγνπζην ηνπ 1964 φπνπ 100 πεξίπνπ Διιελνθχπξηνη, θπξίσο πνιίηεο ζθνηψζεθαλ
θαη κεγάινο αξηζκφο ηξαπκαηίζηεθαλ. Ζ πεξαηηέξσ γελίθεπζε ηεο ζχξξαμεο,
απνθεχρζεθε κε ηελ επέκβαζε ηνπ Πξνέδξνπ ησλ ΖΠΑ, Σδφλζνλ53.
ε.

Σφζν ην πκβνχιην Αζθαιείαο φζν θαη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ

Ζλσκέλσλ Δζλψλ αλακείρζεθαλ ρσξίο δηαθνπή ζην θππξηαθφ πξφβιεκα απφ ην
1964. Σν Μάξηην ηνπ 1964, κε ην ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο 186 (1964) 54,
ζηάιζεθε ζην λεζί εηξελεπηηθή δχλακε ησλ Ζ.Δ. (UNFICYP) - αξρηθά γηα ηξεηο κήλεο,
αιιά θαηφπηλ ζπλερψλ παξαηάζεσλ, βξίζθεηαη αθφκε ζην λεζί - γηα λα βνεζήζεη
ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο νκαιφηεηαο.
ζη.

ην

Νεζί

άξρηζε κηα έληνλε

ελσηηθή πξνπαγάλδα

πνπ

θνξπθψζεθε κε ηελ θάζνδν ηνπ ζηξαηεγνχ Γξίβα ζηελ Κχπξν (19 Ηνπλίνπ 1964) θαη
κε ηηο ζπλνκηιίεο πνπ άξρηζε ζηε Γελεχε ε Διιεληθή Κπβέξλεζε κε ηνλ εηδηθφ
απεζηαικέλν ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ, Νηελ Άηζεζνλ, κε αληηθείκελν ηελ έλσζε
ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα, έλαληη εδαθηθψλ αληαιιαγκάησλ ζην Νεζί πξνο ηελ
53
54

πσο Παξάξηεκα «Δ».
Γ.Σ.Π. 3/2002 ¨Φεθίζκαηα ΟΖΔ γηα ην Κππξηαθφ Πξφβιεκα ¨, Κπβεξλεηηθφ Σππνγξαθείν, Λεπθσζία 2002, ζει. 5.
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- 29 Σνπξθία. Σελ πνιηηηθή απηή αθνινχζεζαλ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα πξαθηηθά ηνπ
πκβνπιίνπ ηνπ ηέκκαηνο ηεο 6εο Φεβξνπαξίνπ 1967 θαη φιεο νη επφκελεο
Διιεληθέο Κπβεξλήζεηο κέρξη ηελ Σνπξθηθή εηζβνιή.
δ.

Ζ Κππξηαθή εγεζία απέξξηςε έληνλα ην ρέδην Άηζεζνλ55 θαη κε

ηηο απφςεηο ηεο ζπκκνξθψζεθε ηειηθά θαη ε Διιεληθή Κπβέξλεζε.
ε.

Σν Μάξηην ηνπ 1965 ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ησλ Ζλσκέλσλ

Δζλψλ δηφξηζε σο κεζνιαβεηή γηα ην Κππξηαθφ ηνλ Γθάιo Πιάδα.
ζ.

ηελ έθζεζή56 ηνπ ν κεζνιαβεηήο Γθάιν Πιάδα δήισλε φηη ην

πξφβιεκα ηεο Κχπξνπ δελ κπνξνχζε λα ιπζεί κε επαλαθνξά ζηελ θαηάζηαζε πνπ
ππήξρε πξηλ ην 1963, αιιά κηα λέα ιχζε έπξεπε λα βξεζεί, ε νπνία λα είλαη
ζχκθσλε κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Δηδηθφηεξα, εηζεγήζεθε
φηη ε ιχζε ζα έπξεπε λα ηθαλνπνηεί ηηο επηζπκίεο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ πιεζπζκνχ
θαη ηαπηφρξνλα λα παξέρεη επαξθή πξνζηαζία ησλ λνκίκσλ δηθαησκάησλ φινπ ηνπ
ιανχ. Δπηπιένλ, εηζεγήζεθε ηξφπνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηεο
ηνπξθνθππξηαθήο κεηνλφηεηαο θαη απέξξηπηε ηελ ηδέα ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ
θνηλνηήησλ ηεο Κχπξνπ. Ζ έθζεζε απηή, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα
ινγηθή βάζε γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, απνξξίθζεθε απφ ηελ Σνπξθία κε
απνηέιεζκα νη κεζνιαβεηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ Γθάιν Πιάδα λα ηεξκαηηζηνχλ.
η.

Σα Ζλσκέλα Έζλε, έρνληαο άκεζε αλάκεημε ζην θππξηαθφ

πξφβιεκα θαη αλεζπρψληαο γηα ηελ ηνπξθηθή απεηιή ελαληίνλ ηεο θπξηαξρίαο θαη
αλεμαξηεζίαο ηεο Κχπξνπ, ελέθξηλαλ ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1965 ην ςήθηζκα
207757 .
ηα.

Ζ Κπβέξλεζε ηεθαλφπνπινπ πνπ δηαδέρζεθε, ηνλ Ηνχιην ηνπ

1965, ηελ Κπβέξλεζε Παπαλδξένπ, αθινχζεζε ελσηηθή γξακκή θαη δηεμήγαγε πξνο
ην ζθνπφ απηφ απεπζείαο ζπλνκηιίεο κε ηελ Σνπξθηθή Κπβέξλεζε. Ζ Κππξηαθή
εγεζία επηζήκαλε ηνπο θηλδχλνπο ελφο ηέηνηνπ δηαιφγνπ θαη θαηέζηεζε ζαθέο ηνπο
ζηφρνπο ηεο κε ζρεηηθή δήισζε58.

55

πσο Παξάξηεκα «Σ» θαη Κιεξίδεο Γιαχθνο, « Ζ Καηάζεζε κνπ », Δθδφζεηο Αιήζεηα, Σφκνο Α, Λεπθσζία 1988, ζει143.
πσο Παξάξηεκα «Ε» θαη Κιεξίδεο Γιαχθνο, « Ζ Καηάζεζε κνπ », Δθδφζεηο Αιήζεηα, Σφκνο Α, Λεπθσζία 1988, ζει.159 θαη
Παληειή ηαχξνο, « Νέα Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ», Δθδφζεηο Φιψξνο, Αζήλα 1985, ζει.405.
57
Γ.Σ.Π. 3/2002 ¨Φεθίζκαηα ΟΖΔ γηα ην Κππξηαθφ Πξφβιεκα ¨, Κπβεξλεηηθφ Σππνγξαθείν, Λεπθσζία 2002, ζει. 57
58
«εης περίπηφζηλ ζσλοκηιηώλ Ειιάδος-Τοσρθίας οσδεκία έλζηαζης σπάρτεη, εθόζολ αύηαη ζα αθορούλ εης ηελ Έλφζηλ. Εάλ
όκφς αθορούλ εης ηολ ηρόπολ δηαθσβερλήζεφς ηες Νήζοσ, δελ λοκίδοκελ, όηη ηούηο είλαη ζέκα ζσλοκηιηώλ Ειιάδος-Τοσρθίας.
56
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Χζηφζν, νη απ’ επζείαο ζπλνκηιίεο ζπλερίζηεθαλ, κε κφληκν

αίηεκα εθ κέξνπο ηεο Σνπξθίαο ηελ παξαρψξεζε εδαθηθψλ αληαιιαγκάησλ ζην
Νεζί.
ηγ.

Σελ πνιηηηθή ηεο Έλσζεο έλαληη εδαθηθψλ αληαιιαγκάησλ,

αθνινχζεζε ηδηαίηεξα ε δηθηαηνξηθή Κπβέξλεζε, πνπ ζηηο 21 Απξηιίνπ 1967,
αλέηξεςε ηε βξαρχβηα Κπβέξλεζε ηνπ Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ θη αλαξξηρήζεθε
ζηελ εμνπζία. Έηζη, ζηηο 9 επηεκβξίνπ 1967, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ησλ
Πξσζππνπξγψλ Διιάδαο-Σνπξθίαο ζηνλ Έβξν59, κε αίηεκα, απφ Διιεληθήο
πιεπξάο, ηελ Έλσζε θαη έληνλε αληηπξφηαζε, απφ Σνπξθηθήο πιεπξάο, ηελ
παξαρψξεζε εδαθηθψλ αληαιιαγκάησλ ζηελ Κχπξν θαη αιινχ. Ζ ζπλάληεζε
θαηέιεμε ζε πιήξε απνηπρία.
ηδ.

Ζ αληίζεζε κεηαμχ Αζελψλ-Λεπθσζίαο θνξπθψλεηαη, ζηηο 15

Ννεκβξίνπ 1967, κε ηηο ζπγθξνχζεηο ζηελ Κνθίλνπ. Ο ζηξαηεγφο Γξίβαο επέζηξεςε
ζηελ Αζήλα θαη ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 1967, αλάιαβε Τπνπξγφο ησλ Δμσηεξηθψλ ν
Παλαγηψηεο Πηπηλέιεο, γλσζηφο ζαλ έλζεξκνο νπαδφο ηεο έληαμεο ηνπ Κππξηαθνχ
ζηα ζπκκαρηθά πιαίζηα θαη ηεο ιχζεο ηνπ κε βάζε ηα γεληθφηεξα ζπκθέξνληα ηεο
Ναηντθήο πκκαρίαο.
ηε.

Οη επηρεηξήζεηο ηεο Κνθίλνπ είραλ πξνθαιέζεη έληνλε Σνπξθηθή

αληίδξαζε, κε απνηέιεζκα ηελ επέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηελ απνζηνιή ηνπ εηδηθνχ
ηφηε πκβνχινπ ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ, άυξνπο Βαλο, ν νπνίνο απαίηεζε απφ
ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε ηελ άκεζε απνρψξεζε ησλ Διιεληθψλ δπλάκεσλ απφ ηελ
Κχπξν θαη ηελ έλαξμε Διιελνηνπξθηθνχ δηαιφγνπ γηα ηε ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ, απφ
δε ηελ Κπβέξλεζε ηεο Λεπθσζίαο ηε δηάιπζε ηεο Δζλνθξνπξάο θαη αξηζκεηηθή
κείσζε ηεο Κππξηαθήο Αζηπλνκίαο. Ζ δηαθσλία ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Κππξηαθήο
Κπβέξλεζεο ήηαλ πιήξεο. Ζ κελ Διιεληθή Κπβέξλεζε δέρηεθε ηφηε ηηο πξνηάζεηο
Βαλο θαη απέζπξε, ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 1967, ηηο Διιεληθέο δπλάκεηο απφ ηελ Κχπξν,
ελψ ε Κχπξνο απέζπξε ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο.
ηζη.

Ζ

ζπκθσλία

πνπ

ζπλνκνινγήζεθε,

ε

νπνία

πξνθαλψο

εμππεξεηνχζε ηελ Σνπξθία, νπζηαζηηθά επηβιήζεθε ζηελ Διιάδα. Οη φξνη πνπ
Ελ πάζε περηπηώζεη ε Έλφζης δελ πρέπεη λα ζσλεπάγεηαη αληαιιάγκαηα οηαζδήποηε θύζεφς ελ Κύπρφ. Είλαη ζέκα ηες
Ειιεληθής Κσβερλήζεφς λα δώζεη ή ότη αληαιιάγκαηα εης Ειιάδα».
59
Κιεξίδεο Γιαχθνο, « Ζ Καηάζεζε κνπ », Δθδφζεηο Αιήζεηα, Σφκνο Α, Λεπθσζία 1988, ζει.200.
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- 31 ηέζεθαλ απφ ηνλ Βαλο, πξνέβιεπαλ ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ηεο Μεξαξρίαο60 θαη
ηελ παξακνλή ζηελ Κχπξν κφλν ηεο ΔΛ.ΓΤ.Κ θαη ηεο ΣΟΤΡ.ΓΤ.Κ.. Δπηπιένλ
πξνβιεπφηαλ ε άκεζε δηάιπζε ησλ ηνπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ πνπ είραλ πξνσζεζεί
ζηα κηθξαζηαηηθά παξάιηα, έλαληη ηεο Κχπξνπ. Σέινο, Διιάδα θαη Σνπξθία
αλαιάκβαλαλ ηελ ππνρξέσζε λα ζεβαζηνχλ ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ εδαθηθή
αθεξαηφηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κχπξνπ. Ζ πξφηαζε έγηλε απνδεθηή απφ Διιάδα
θαη Σνπξθία, ελψ ε Κππξηαθή θπβέξλεζε ηελ απέξξηςε, ιφγσ ηεο πξφβιεςεο γηα
δηάιπζε ηεο Δζληθήο Φξνπξάο θαη δηεχξπλζε ηνπ αζηπλνκηθνχ ξφινπ ηεο δχλακεο
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, πνπ ζηάζκεπε απφ ην 1964 ζην λεζί.
22.

Οη πλνκηιίεο 1968-1971 θαη 1972 - 1974
α.

ησλ

Ζλσκέλσλ

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1968, κεηά απφ ζπζηάζεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
Δζλψλ,

άξρηζαλ

ζπλνκηιίεο

κεηαμχ

Διιελνθππξίσλ

θαη

Σνπξθνθππξίσλ γηα ηελ επίηεπμε ιχζεο ζην θππξηαθφ πξφβιεκα, αιιά θαζψο ε
ηνπξθηθή επηδίσμε ήηαλ ε πξνψζεζε ηεο δηρνηφκεζεο ηνπ λεζηνχ, θακηά πξφνδνο
δελ επηηεχρζεθε.
β.

Ζ έλαξμε ησλ ζπλνκηιηψλ είρε γίλεη εθηθηή έλεθα θπξίσο ησλ

κνλνκεξψλ κέηξσλ γηα επαλαθνξά ζην λεζί ζπλζεθψλ νκαιφηεηαο, πνπ ιήθζεθαλ
απφ ηελ θππξηαθή θπβέξλεζε ην 1968, παξά ην γεγνλφο φηη αζψνη Διιελνθχπξηνη
είραλ δνινθνλεζεί απφ ηξνκνθξάηεο ηεο ΣΜΣ ην 1967 θαη παξά ην φηη ε νχησ
θαινχκελε «πξνζσξηλή ηνπξθνθππξηαθή δηνίθεζε» είρε ηδξπζεί εθείλν ην ρξφλν, κε
ζθνπφ λα πξνσζήζεη ηε δηρνηφκεζε ή ηε δεκηνπξγία ελφο ρσξηζηνχ θξάηνπο.
γ.

Ζ θππξηαθή θπβέξλεζε πξνζέθεξε πιήξε ράξηε κεηνλνηηθψλ

δηθαησκάησλ γηα ηνπο Σνπξθνθππξίνπο, ηνλ νπνίν θαηέζεζε ζηα Ζλσκέλα Έζλε.
Δπίζεο εμήγγεηιε νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα Σνπξθνθππξίνπο ψζηε λα εγθαηαιείςνπλ
ηνπο ζχιαθεο, ζηνπο νπνίνπο είραλ απηνεγθισβηζηεί θαη λα επηζηξέςνπλ ζηα ζπίηηα
ηνπο.
δ.

Δπηπιένλ, ε Κππξηαθή θπβέξλεζε θαηάξγεζε φινπο ηνπο

πεξηνξηζκνχο θαη φια ηα ζεκεία ειέγρνπ, ηα νπνία είραλ ηεζεί κεηά ηηο ζπγθξνχζεηο
ηνπ 1963/1964. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη Σνπξθνθχπξηνη ήηαλ εληειψο ειεχζεξνη λα
θπθινθνξνχλ ζε φια ηα κέξε ηνπ λεζηνχ. κσο ε εγεζία ηεο ΣΜΣ δελ

60

χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο, ε Μεξαξρία ζα έπξεπε λα απνζπξζεί απφ ην λεζί εληφο 45 εκεξψλ.
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- 32 αληαπνθξίζεθε ζε απηά ηα κέηξα. Δθηφο ηνπ φηη απαγφξεπε ζηνπο Διιελνθππξίνπο
λα εηζέξρνληαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, παξελέβαιιε ζπλερψο εκπφδηα ζηελ
ζπλεξγαζία κεηαμχ νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Κχπξνπ.
ε.

ην κεηαμχ νη δηαθνηλνηηθέο ζπλνκηιίεο ζπλερίδνληαλ πάλσ ζηε

βάζε ηνπ φηη νη δχν πιεπξέο ζα πξνζπαζνχζαλ λα βξνπλ κηα δηεπζέηεζε βαζηζκέλε
ζε έλα εληαίν, αλεμάξηεην θαη θπξίαξρν θξάηνο. Απηφ είρε, εμάιινπ ηνληζηεί απφ ηνλ
ίδην ην Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη δηαθεξχρζεθε επαλεηιεκκέλα ζε
ζπλφδνπο ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ.
ζη.

κσο ηα γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ, απέδεημαλ φηη ελψ ε

Σνπξθία αξρηθά θαηλφηαλ λα ζπκθσλεί κε ηελ ηδέα ελφο αλεμάξηεηνπ, θπξίαξρνπ θαη
εληαίνπ θξάηνπο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνσζνχζε ζπλερψο ηα ζρέδηα ηεο γηα
δηρνηφκεζε ηνπ λεζηνχ θαη πεξίκελε ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα πινπνίεζε ηνπο.
δ.

Οη πξνζέζεηο ηεο Σνπξθίαο απνθαιχθζεθαλ ην Φεβξνπάξην ηνπ

1974 φηαλ κεηά απφ κηα παξαηεηακέλε θπβεξλεηηθή θξίζε, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε
ζπλαζπηζκνχ ηνπ Λατθνχ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο θαη ηνπ Κφκκαηνο Δζληθήο
σηεξίαο, κε Πξσζππνπξγφ ηνλ Μπνπιέλη Δηδεβίη, ππέγξαςε πξσηφθνιιν, ζην
νπνίν δηαθήξπζζε φηη κφλν ε νκνζπνλδία ζα κπνξνχζε λα γίλεη απνδεθηή ζηελ
Κχπξν. Μεηά απφ απηή ηελ επίζεκε δήισζε, ε νπνία θαηέζηξεςε φιεο ηηο
πξννπηηθέο γηα κηα δηεπζέηεζε κε βάζε ηηο ζπκθσλεκέλεο αξρέο, ε Σνπξθία έζεζε ζε
ιεηηνπξγία ην κεραληζκφ γηα εηζβνιή ζηελ Κχπξν.
23.

Σν πξαμηθόπεκα θαη ε Σνπξθηθή εηζβνιή ηνπ 1974
α.

Ζ αληίζεζε κεηαμχ Αζελψλ θαη Λεπθσζίαο απμαλφηαλ ζηαδηαθά

θαη θνξπθψζεθε ην 197461, νπφηε εθδειψζεθε ην πξαμηθφπεκα θαη ε Σνπξθηθή
εηζβνιή. Ζ αληίζεζε απηή νθεηιφηαλ ζε κηα δηαθνξεηηθή εθηίκεζε ηεο ζνβαξφηεηαο
ησλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία αλαθχνληαη ζηνλ Κππξηαθφ θαη ηνλ Διιαδηθφ ρψξν, ζηηο
εμσηεξηθέο πηέζεηο πνπ πθίζηαην ηδηαίηεξα ε Διιάδα θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο, επνκέλσο
ιχζεηο πνπ επηδηψθνληαη.
β.

Υξεζηκνπνηψληαο σο πξφζρεκα ην πξαμηθφπεκα ηεο 15εο

Ηνπιίνπ 1974, πνπ ελεζάξξπλε ε ζηξαηησηηθή ρνχληα ησλ Αζελψλ ελάληηα ζηελ
θππξηαθή θπβέξλεζε, ε Σνπξθία εηζέβαιε ζηελ Κχπξν σο «εγγπήηξηα ηεο
61

Κξαληδηψηεο Ν. Γηάλλνο, « Σν Κππξηαθφ Πξφβιεκα (1960-1974)», Δθδφζεηο Θεκέιην, 1984, ζει.229.
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- 33 αλεμαξηεζίαο ηνπ λεζηνχ». ηηο 20 Ηνπιίνπ 1974, 40.000 ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα, ηα
νπνία ζηήξηδαλ αεξνπνξηθέο θαη λαπηηθέο δπλάκεηο, απνβηβάζηεθαλ ζην λεζί, θαηά
παξάβαζε ηνπ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη φισλ ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηηο
δηεζλείο ζρέζεηο. Σξεηο κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 23 Ηνπιίνπ, ε ρνχληα θαηέξξεπζε θαη ηε
δηαθπβέξλεζε ηεο Διιάδαο αλάιαβε δεκνθξαηηθή θπβέξλεζε. Με ηε πηψζε ηεο
ρνχληαο απνθαηαζηάζεθε θαη ε ζπληαγκαηηθή ηάμε ζηελ Κχπξν.
γ.

Αλ ε Σνπξθία ήζειε λα δηαηεξήζεη νπνηνδήπνηε πξφζρεκα φηη

ελεξγνχζε σο εγγπήηξηα δχλακε, ζα έπξεπε λα απνζχξεη ηηο δπλάκεηο ηεο ζηηο 23
Ηνπιίνπ. Αληί απηνχ φκσο, ζηηο 14 Απγνχζηνπ, ε Σνπξθία εμαπέιπζε δεχηεξε επίζεζε
ελαληίνλ ηεο Κχπξνπ, θαηά παξάβαζε ηνπ ςεθίζκαηνο 353 ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθαιείαο ηεο 20εο Ηνπιίνπ 197462, πνπ δεηνχζε αλαθσρή θαη απνρψξεζε ησλ
μέλσλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηελ Κχπξν θαη θαηά παξάβαζε ησλ ζπκθσληψλ πνπ
ππέγξαςε ζηε Γελεχε.
δ.

Οη ζπλέπεηεο ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο ήηαλ ηξνκαθηηθέο γηα ηνλ

θππξηαθφ ιαφ. Ζ ηνπξθηθή ζηξαηησηηθή επέκβαζε πξνθάιεζε ζεκαληηθέο απψιεηεο
δσψλ, κεγάιεο πιηθέο θαηαζηξνθέο, σκφηεηεο ζε βάξνο ακάρσλ θαη εθηνπηζκφ
πέξαλ ηνπ ελφο ηξίηνπ ηνπ πιεζπζκνχ. Σν 37% πεξίπνπ ηνπ θππξηαθνχ εδάθνπο,
πνπ ήηαλ ην πινπζηφηεξν κέξνο θαη αληηπξνζψπεπε ην 70% ηνπ νηθνλνκηθνχ
δπλακηθνχ, θαηαιήθζεθε απφ ηα ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα. Γηαθφζηεο ρηιηάδεο
Διιελνθχπξηνη - ην έλα ηξίην πεξίπνπ, ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ - εθδηψρζεθαλ κε
ηε βία απφ ηα ζπίηηα θαη ηηο πεξηνπζίεο ηνπο πνπ βξίζθνληαλ ζην βνξξά θαη
κεηαθηλήζεθαλ σο πξφζθπγεο, ζηηο λφηηεο, ειεχζεξεο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ.
Δπηπιένλ

ρηιηάδεο

πνιίηεο

θνλεχζεθαλ,

ππέζηεζαλ

θαθνκεηαρείξηζε

ή

εμαθαλίζηεθαλ ρσξίο θαλέλα ίρλνο απφ ηφηε. Αξρηθά αγλνείην ε ηχρε 1619
πξνζψπσλ63, ελψ γηα αξθεηνχο απφ απηνχο ππάξρεη καξηπξία πσο βξίζθνληαλ
δσληαλνί ζηα ρέξηα ησλ ζηξαηεπκάησλ εηζβνιήο. Ζ αιιαγή ηνπ δεκνγξαθηθνχ
ραξαθηήξα ησλ θαηερνκέλσλ κε καδηθή εηζαγσγή ρηιηάδσλ επνίθσλ απφ ηελ Σνπξθία
θαη ε θαηαζηξνθή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηελ θαηερφκελε Κχπξν, ζπληζηνχλ
επίζεο, άιιεο δχν πηπρέο ηεο θππξηαθήο ηξαγσδίαο.
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- 34 ε.

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 29εο πλφδνπ, ην Ννέκβξην ηνπ 1974, ε

Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πηνζέηεζε νκφθσλα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
θαη ηεο Σνπξθίαο) ην ςήθηζκα 321264, ην νπνίν παξείρε ην πιαίζην γηα κηα ιχζε ζην
θππξηαθφ πξφβιεκα. ηηο θχξηεο πξφλνηεο ηνπ ην ςήθηζκα απηφ απαηηεί ηελ
απνρψξεζε ησλ μέλσλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηελ Κχπξν, ην ζεβαζκφ ηεο
αλεμαξηεζίαο, θπξηαξρίαο, εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ην αδέζκεπην ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο, ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο αλάκημεο ζηηο εζσηεξηθέο ηεο ππνζέζεηο θαη ηε
ιήςε επεηγφλησλ κέηξσλ γηα ηελ επηζηξνθή ησλ πξνζθχγσλ ζηα ζπίηηα ηνπο θάησ
απφ ζπλζήθεο αζθάιεηαο.
ζη.

Ζ Σνπξθία, παξφιν πνπ πεξηιακβαλφηαλ ζηηο ρψξεο πνπ

ςήθηζαλ ππέξ ηνπ ςεθίζκαηνο, αξλήζεθε λα ζπκκνξθσζεί ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
πξφλνηεο ηνπ.

64

Γ.Σ.Π. 3/2002 ¨Φεθίζκαηα ΟΖΔ γηα ην Κππξηαθφ Πξφβιεκα ¨, Κπβεξλεηηθφ Σππνγξαθείν, Λεπθσζία 2002, ζει. 231.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ «Δ» : ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
24.

Γηαπηζηώζεηο
α.

Ζ Κχπξνο απφθηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο χζηεξα απφ έλα

απειεπζεξσηηθφ αγψλα πνπ ζηφρεπε ζηελ Έλσζε κε ηελ Διιάδα. Αληί ηεο έλσζεο ε
Κχπξνο πέηπρε λα απνθηήζεη κηα δεζκεπκέλε αλεμαξηεζία65, κε ηηο πκθσλίεο
Επξίρεο – Λνλδίλνπ.
β.

Οη

ζπκθσλίεο

απηέο,

παξάιιεια

κε

ηελ

αλεμαξηεζία,

δεκηνχξγεζαλ έλα ζσξφ πξνβιήκαηα66, πνπ θνξηηζκέλα κε ην γεληθφ θιίκα, πνπ
επηθξαηνχζε ζην λεζί ηα πξψηα ηξία ρξφληα ηεο αλεμαξηεζίαο, νδήγεζαλ ζε βίαηε
ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ δχν εζληθψλ θνηλνηήησλ. Δπηδίσμε ησλ Δ/Κ ήηαλ ε
ηξνπνπνίεζε ησλ ζπκθσληψλ, νη νπνίεο, θαηά ηελ θξίζε ηνπο έδηλαλ ζηνπο Σ/Κ
ππεξβνιηθά δηθαηψκαηα, ελψ ν ζηφρνο ησλ Σ/Κ ήηαλ ε θαηά γξάκκα εθαξκνγή ησλ67,
αλεμάξηεηα ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα πξνθαινχζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξαηηθνχ
κεραληζκνχ.
γ.

Σν θίλεκα ελαληίνλ ηνπ Μαθαξίνπ πνπ είρε ππνζάιςεη ε ρνχληα

ηεο Αζήλαο, είρε ζαλ απνηέιεζκα ην πξαμηθφπεκα ηεο 15 εο Ηνπιίνπ 1974 θαη ζηε
ζπλέρεηα ηελ εηζβνιή ηεο Σνπξθίαο (επηθαινχκελε ηε πλζήθε Δγγπήζεσο γηα
απνθαηάζηαζε δήζελ ηεο εηξήλεο ζην λεζί) θαη ηελ θαηάιεςε απφ κέξνπο ηεο, ηνπ
37% ηνπ ζπλνιηθνχ εδάθνπο ηνπ λεζηνχ.
25.

πκπεξάζκαηα
α.

Ζ δηάςεπζε ησλ ειπίδσλ ζηνλ ΟΖΔ νδήγεζε ηελ Διιεληθή

πιεπξά ζηελ επηινγή ηνπ έλνπινπ αγψλα, εμαγξηψλνληαο ηνπο Βξεηαλνχο θαη
ζπζπεηξψλνληαο ηνπο κε ηνπο Σνχξθνπο, κε ηνπο νπνίνπο ε Βξεηαλία είρε θάζε ιφγν
λα ζπλεξγαζηεί, εληάζζνληαο ηνπο ζηε δηακάρε θαη παίδνληαο ην θιαζζηθφ παηρλίδη
ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ηνπ « δηαίξεη θαη βαζίιεπε».

Δλέξγεηα πνπ επαλέθεξε

νπζηαζηηθά ηελ Σνπξθία ζηε δηεθδίθεζε ηεο Κχπξνπ.
β.

Οη δηαθνξέο αληίιεςεο ησλ δχν θνηλνηήησλ (θαηά πφζν έπξεπε

λα ηξνπνπνηεζεί ην χληαγκα ηνπ 1960, γηα λα γίλεη ιεηηνπξγηθφ), νδήγεζαλ ζηε
65

Κιεξίδεο Γιαχθνο, « Ζ Καηάζεζε κνπ », Δθδφζεηο Αιήζεηα, Σφκνο Α, Λεπθσζία 1988, ζει106.
Κιεξίδεο Γιαχθνο, « Ζ Καηάζεζε κνπ », Δθδφζεηο Αιήζεηα, Σφκνο Α, Λεπθσζία 1988, ζει. 108.
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Κιεξίδεο Γιαχθνο, « Ζ Καηάζεζε κνπ », Δθδφζεηο Αιήζεηα, Σφκνο Α, Λεπθσζία 1988, ζει. 109.
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- 36 δηαθνηλνηηθή δηέλεμε ηνπ 1963, φπνπ ν ηφηε πξφεδξνο Αξρ. Μαθάξηνο Γ΄, ππέβαιε
ζηνλ Σ/Κ αληηπξφεδξν Φάνπι Κνπηζνχθ ηηο γλσζηέο πξνηάζεηο γηα ηξνπνπνίεζε 13
ζεκείσλ ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1960 ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο (ιέγεηαη φηη
ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηε ζχληαμε ησλ είρε ν ηφηε Βξεηαλφο πξέζβεο ζηε Κχπξν68),
έηζη ψζηε λα θαηνρπξσζεί ε ελφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Κξάηνπο. Μηα δηέλεμε
πνπ έπξεπε λα παξακείλεη εζσηεξηθφ πξφβιεκα θαη λα ιπζεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
Κχπξηνπο (Έιιελεο θαη Σνχξθνπο), αιιά δπζηπρψο δηεζλνπνηήζεθε, ιφγσ ηνπ φηη
ζίγνληαλ ζπκθέξνληα ηξίησλ ρσξψλ.
γ.

ηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ ηα ζπκθέξνληα ήηαλ ζπκβαηηθά

αιιά θαη πνιηηηθά. Ζ Διιάδα, ε Σνπξθία θαη ε Μ. Βξεηαλία είλαη κέιε ηεο ζπλζήθεο
Δγγχεζεο, πνπ απνηειεί ζεκειηψδεο κέξνο ησλ ζπκθσληψλ ηνπ 1960. Με βάζε
απηή ηε ζπκθσλία νη πην πάλσ ρψξεο αλάιαβαλ ηελ ππνρξέσζε λα εγγπεζνχλ ηελ
αλεμαξηεζία ηεο θαη ην θαζεζηψο πνπ εγθαζηδξχζεθε κε ηηο ζπκθσλίεο. Γειαδή
έρνπλ ην δηθαίσκα λα επεκβαίλνπλ ζην λεζί απφ θνηλνχ ή ρσξηζηά ε θαζεκηά ζε
πεξίπησζε πνπ ζα θηλδχλεπε ε αλεμαξηεζία ή ην θαζεζηψο ηεο ρψξαο, κε ζθνπφ λα
απνθαηαζηήζνπλ ην status quo. Ζ δηαηχπσζε ηεο ζπκθσλίαο είρε κία παξάιεηςε,
δελ δηεπθξίληδε αλ ε ελ ιφγσ επέκβαζε ζα γηλφηαλ κε ρξήζε βίαο ή κε εηξεληθά κέζα.
Απφ φηη θάλεθε ζηε εμέιημε (1974), ε παξάιεηςε απηή ίζσο ήηαλ ζθφπηκε, ψζηε ε
έλλνηα ηεο επέκβαζεο λα κε ζεκαίλεη θαη΄ αλάγθε έλνπιε επέκβαζε ή ρξήζε βίαο.
δ.

ηα πιαίζηα ηεο ππνλφκεπζεο ηεο πνιηηηθήο ηνπ Πξνέδξνπ

Μαθαξίνπ, ε ρνχληα ησλ Αζελψλ ζηηο 15 Ηνπιίνπ 1974 δηνξγάλσζε ζηξαηησηηθφ
πξαμηθφπεκα ελαληίνλ ηεο λφκηκεο θπβέξλεζεο ηεο Κχπξνπ εγθαζηζηψληαο
δηθηαηνξία. Σν πξαμηθφπεκα έδσζε ηελ αθνξκή πνπ απφ θαηξφ έςαρλαλ νη Σνχξθνη
γηα λα επέκβνπλ ζηξαηησηηθά ζηελ Κχπξν. Έηζη, κε πξφζρεκα ηελ πξνζηαζία ησλ
Σνπξθνθππξίσλ θαη ηελ αλαηξνπή ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο ηνπ 1960 απφ ηελ
ειιεληθή ρνχληα, ε Άγθπξα επηθαιέζηεθε ην δηθαίσκα επέκβαζεο ζηελ Κχπξν
βάζεη ηεο πλζήθεο Δγγπήζεσο θαη πξαγκαηνπνίεζε ζηξαηησηηθή εηζβνιή ζην λεζί
ζηηο 20 Ηνπιίνπ 1974.
ε.

Ζ ζηξαηησηηθή ρνχληα, παξφιν πνπ πξνρψξεζε ζηελ αλαηξνπή

ηνπ Μαθαξίνπ θαη ζα έπξεπε λα αλακέλεη ηελ ηνπξθηθή αληίδξαζε, δελ
68

Παπιίδεο Άληξνο, « Ζ Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ ». Δθδφζεηο Φηιφθππξνο, Λεπθσζία 1993, Σφκνο Γ, ζει.448.
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- 37 πξνεηνίκαζε ηελ Κχπξν γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ εηζβνιή. Τπάξρεη βέβαηα θαη ε
πεξίπησζε ην δηπιφ επηρείξεκα ηνπ πξαμηθνπήκαηνο θαη ηεο εηζβνιήο λα
απνηεινχζε ηκήκα ελφο εληαίνπ ζρεδίνπ πνπ απέβιεπε ζηελ αλαηξνπή ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ λεζηνχ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ.
ζη.

Σφζν ε ελέξγεηα ηεο ρνχληαο ησλ Αζελψλ φζν θαη ε ηνπξθηθή

εηζβνιή απνηεινχλ παξάλνκεο ελέξγεηεο πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο
πκθσλίεο ηνπ 1960 θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νη δχν απηέο εγγπήηξηεο δπλάκεηο
αλέιαβαλ έλαληη ηεο Κχπξνπ. Ζ Σνπξθία φκσο ζπλέρηζε ηελ επηζεηηθή ηεο πνιηηηθή
ζε κηα πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ηεηειεζκέλσλ γεγνλφησλ ζην λεζί, παξφιν πνπ ελ
ησ κεηαμχ είρε απνθαηαζηαζεί ε ζπληαγκαηηθή ηάμε ζηελ Κχπξν. Καη ε ηξίηε φκσο
εγγπήηξηα δχλακε, ε Βξεηαλία, δελ αλέιαβε ηηο επζχλεο ηεο παξακέλνληαο απαζήο.
δ.

Αλέθαζελ νη Γπηηθέο ρψξεο είραλ ηελ ηάζε λα πξνζεγγίζνπλ ην

πξφβιεκα ηεο Κχπξνπ κέζα απφ ηε ινγηθή ηεο Αηιαληηθήο πκκαρίαο, ηδηαίηεξα κεηά
ηελ έθξεμε ηεο δηαθνηλνηηθήο δηακάρεο. Έηζη ην Κππξηαθφ δελ αληηκεησπηδφηαλ ζαλ
έλα δήηεκα εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη ησλ ςεθηζκάησλ ηνπ
Ο.Ζ.Δ. αιιά ζαλ έλα ελδννηθνγελεηαθφ πξφβιεκα ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ. Απηφ
θαίλεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο φπσο, π.Υ., ζηελ πξσηνβνπιία ησλ Βξεηαλψλ ην
1964 λα νξγαλψζνπλ κηα δηάζθεςε ζην Λνλδίλν θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ Ακεξηθαλψλ κε ην ζρέδην Άηζεζνλ.
ε.

Απηφ πνπ πξνζπαζνχζαλ λα απνθχγνπλ νη Ακεξηθάλνη, θαη

γεληθφηεξα νη Γπηηθνί, ήηαλ κηα αλάκεημε ηεο ηφηε Δ...Γ. ζην δήηεκα, ζε κηα
επνρή φπνπ ν αληαγσληζκφο ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ
θνξπθσλφηαλ. Δπηπξφζζεηα, ε πνιηηηθή ηεο Κππξηαθήο θπβέξλεζεο ζην ρψξν ησλ
Αδεζκεχησλ αληηκεησπηδφηαλ κε επηθπιαθηηθφηεηα απφ ηηο Ζ.Π.Α. ηα πιαίζηα ηνπ
Ν.Α.Σ.Ο., επίζεο, ν ξφινο ηεο Σνπξθίαο ζεσξνχληαλ πην ζεκαληηθφο απφ απηφλ ηεο
Διιάδαο. Έηζη ε παξέκβαζε ηεο Γχζεο ζηφρεπε πξσηίζησο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ηνπξθηθέο επηδηψμεηο θαη ηα ζπκθέξνληα θαη δεπηεξεπφλησο ηα ζπκθέξνληα ηεο Διιάδνο.
ζ.

Δθ ησλ πζηέξσλ, βέβαηα κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε έληαμε ηεο

Κχπξνπ ζε εγεηηθή κάιηζηα ζέζε ζην ηξηηνθνζκηθφ θίλεκα ησλ Αδεζκεχησλ ήηαλ
κηα ιάζνο επηινγή, (θαηά κεξηθνχο νιέζξηα)69, θαζφζνλ κία πηζαλή έληαμε ηεο
Κχπξνπ ζην ΝΑΣΟ, ζα αθαηξνχζε απφ επηηήδεηνπο πξνπαγαλδηζηέο ην δηθαίσκα
69

Κνπινπκπήο Θεφδσξνο, «Κππξηαθφ, Λάζε, Γηδάγκαηα θαη Πξννπηηθέο», Δθδφζεηο Η. ηδέξεο, Αζήλα 1996, ζει.82.

./.

- 38 λα απνθαινχλ ηελ Κχπξν « Κούβα ηες Μεζογείοσ»70, θαη φηη θηλδχλεπε λα πέζεη
ζηα ρέξηα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Φπζηθά ν ηφηε πξφεδξνο Αξρ. Μαθάξηνο είρε
δηαθνξεηηθή αληίιεςε71. Δπίζεο ην θιεξη ηνπ Μαθαξίνπ κε ην ΑΚΔΛ θαη ηε Μφζρα,
έδηλε ην δηθαίσκα ζηε Βξεηαλία λα ππνζηεξίδεη φηη ε παξνπζία ηεο ζην λεζί ήηαλ
επηβεβιεκέλε γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ΝΑΣΟ θαζψο θαη ηεο
αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή,

επηθαινχκελνη

φηη

αλ ε

Κχπξνο

θαηάιεγε

ζε

θνκκνπληζηηθά ρέξηα, ζα ηίζεην ζε θίλδπλν νιφθιεξε ε ζηξαηεγηθή αλάζρεζεο ηεο
Γχζεο έλαληη ηεο πξψελ ΔΓ.
η.

Με

βάζε

ηα

απνδεζκεπζέληα

απφξξεηα

έγγξαθα

ηνπ

Βξεηαληθνχ Τπνπξγείνπ Απνηθηψλ, Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο, δελ εμάγεηαη ην
ζπκπέξαζκα φηη ε Βξεηαλία ζα παξαρσξνχζε ηελ Κχπξν ζηελ Διιάδα, αξά θαη ν
ηζρπξηζκφο θάπνησλ φηη ν αγψλαο ηεο Δ.Ο.Κ.Α. ήηαλ ιαλζαζκέλνο δελ κπνξεί λα
ζηεξηρζεί. Καηφπηλ ηνχηνπ ν έλνπινο αγψλαο ηεο Δ.Ο.Κ.Α. θαη ε πξφθιεζε
δηεζλνχο θφζηνπο ζηελ βξεηαληθή Απηνθξαηνξία, ήηαλ ε κφλε νδφο γηα ηελ επίηεπμε
ηεο Έλσζεο κε ηελ Διιάδα ή ηελ αλεμαξηεζία ηεο, αλεμαξηήησο αλ ε κνξθή πνπ
επηζπκνχζαλ νη απνηθηνθξάηεο ζα ζπληζηνχζε κηα άιιε κνξθή δηθηαηνξίαο 72.
ηα.

Ζ Έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα, ζα θαζηζηνχζε ηελ

Διιάδα αθφκα πην αλαγθαία ζχκκαρν ησλ ΖΠΑ θαη γεληθά ηεο Γχζεο, ζην θιίκα ηνπ
ςπρξνχ πνιέκνπ πνπ επηθξαηνχζε ηελ επνρή εθείλε, θαζφζνλ ζα απνθηνχζε κέζσ
ηεο, ην πιενλέθηεκα ειέγρνπ ηνπ γεσζηξαηεγηθνχ ρψξνπ απφ ηα Βαιθάληα κέρξη ηε
Μέζε Αλαηνιή θαζψο επίζεο θαη ησλ ηξηγψλσλ Ρφδνπ-Κξήηεο-Κχπξνπ θαη
Βαιθαλίσλ-Καπθάζνπ- Μέζεο Αλαηνιήο. Δπηπιένλ ε Έλσζε ζα κπνξνχζε λα
δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο ζηαζεξφηεηαο ζην λεζί θαη ζηελ πεξηνρή θαη ζην εζσηεξηθφ
ηνπ ΝΑΣΟ, θαζφζνλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ
θξάηνπο, είραλ αληίθηππν ζηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο θαηά ζπλέπεηα ζηηο ζρέζεηο
ησλ δπν ρσξψλ εληφο ηεο Αηιαληηθήο πκκαρίαο.
ηβ.

Ζ Αγγιία απφ ηελ πιεπξά ηεο, φπσο θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηα

απνδεζκεπζέληα απφξξεηα έγγξαθα ηεο επνρήο, ήηαλ ελαληίνλ ζηελ Έλσζε ηεο
Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα, θαζφζνλ πίζηεπε φηη απηφ ζα είρε ζνβαξή επίπησζε ζηελ
αμηνπηζηία ηεο σο θπξίαξρε δχλακε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Ο
70

Έηζη απνθαινχζε ηελ Κχπξν ην ΝΑΣΟ, ιφγσ ησλ ζρέζεσλ ηνπ Αξρ. Μαθαξίνπ κε ηηο Κνκκνπληζηηθέο ρψξεο θαη Παληειή
ηαχξνο, « Νέα Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ», Δθδφζεηο Φιψξνο, Αζήλα 1985, ζει.392.
71
Κιεξίδεο Γιαχθνο, « Ζ Καηάζεζε κνπ », Δθδφζεηο Αιήζεηα, Σφκνο Α, Λεπθσζία 1988, ζει134.
72
Γηάλλνο Υαξαιακπίδεο, «Κππξηαθφ: Γηπισκαηηθέο Ίληξηγθεο», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα 2011, ζει.470.
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- 39 θφβνο απηφο ησλ βξεηαλψλ ίζσο θαη λα ήηαλ κία απφ ηηο αηηίεο πνπ κε ηελ ηξηκεξή
δηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ ην 1955, επαλέθεξαλ ζην πξνζθήλην δηεθδίθεζεο ηεο
λήζνπ ηνπο Σνχξθνπο. Ζ πνιηηηθή ησλ Άγγισλ εμππεξεηνχζε πεξηζζφηεξν ηα δηθά
ηνπο ζπκθέξνληα παξά απηά ηεο πκκαρίαο 73.
ηγ.

Ζ επηηπρία ηνπ αγψλα ηεο ΔΟΚΑ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα

κεγέζε ησλ δχν ρσξψλ, ζηελ νπζία καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη Άγγινη
ππέζηεζαλ ζηξαηησηηθή ήηηα πνπ ελδερνκέλσο λα είλαη θαη ε πην νδπλεξή ηνπο
ζηνλ 20ν αηψλα. Ζ ελ ιφγσ λίθε ηεο ΔΟΚΑ, επηβεβαίσζε ηελ παξαθκή θαη ηε
ζπξξίθλσζε ηεο βξεηαληθήο απηνθξαηνξίαο, επηθέξνληαο ηαπηφρξνλα ζεζκηθέο
αιιαγέο

θαη

λέα

ηζνδχγηα

δπλάκεσλ

κεηαμχ

Διιάδαο-Σνπξθίαο-Βξεηαλίαο-

Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ, ηα νπνία φκσο δελ έηπραλ θαηάιιειεο
δηαρείξηζεο απφ ηελ Διιεληθή πιεπξά, κε απνηέιεζκα αληί λα νδεγήζνπλ ζηελ
Έλσζε, νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ε νπνία κε βάζε ην
χληαγκα ηεο, ζα βξηζθφηαλ ππφ ηε «θεδεκνλία» ησλ ηξηψλ εγγπεηξηψλ δπλάκεσλ.
ηδ.

Οη

ελέξγεηεο

ηφζν

ησλ

Διιελνθππξίσλ,

φζν

θαη

ησλ

Σνπξθνθππξίσλ κεηά ηηο πκθσλίεο ηεο Επξίρεο, ήηαλ δηακεηξηθά αληίζεηεο. ηελ
νπζία ν επεηεχρζεο ζπκβηβαζκφο νδεγνχζε ηελ ηνπξθηθή πιεπξά (Σνπξθία θαη
Σνπξθνθχπξηνη) έλα βήκα κπξνζηά θαη ηελ ειιεληθή πιεπξά (Διιάδα θαη
Διιελνθχπξηνη) έλα βήκα πίζσ. Ζ ηνπξθηθή πιεπξά δηθαίσο παλεγχξηδε, θαζφζνλ
κε ηελ αλεμαξηεζία ην θέξδνο ήηαλ δηπιφ, δηφηη απφ ηε κηα απέηξεπε ηελ Έλσζε θαη
απφ ηελ άιιε ηεο δηλφηαλ κηα λέα επθαηξία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έζεζε
κε ηελ πηνζέηεζε ησλ πξνηάζεσλ Νηράη Δξίκ. Ζ Διιεληθή πιεπξά δελ πέηπρε ην
ζηφρν πνπ έζεζε κε ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα ηεο ΔΟΚΑ, δειαδή ηεο Δλψζεσο θαη
απφ ηελ άιιε ππνρξεψζεθε ζε έλα ζπκβηβαζκφ πνπ έδηλε ππεξπξφλνκηα ζηελ
ηνπξθηθή πιεπξά θαη ελίζρπε ηνλ γεσζηξαηεγηθφ ηεο έιεγρν.
ηε.

Ζ

παξνπζία

ηεο

Διιεληθήο

Μεξαξρίαο 74

ζην

λεζί

εμηζνξξνπνχζε ηε κεηνλεθηηθή ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Διιάδαο σο πξνο ηελ Σνπξθία,
αιιά θαη δεκηνπξγνχζε λέα ζηξαηεγηθά δεδνκέλα πξνο φθεινο ησλ Διιήλσλ ηνπ
λεζηνχ ζηε δηεθδίθεζε ιχζεο ζηε βάζε ηεο Έλσζεο. Δθ ηνπ απνηειέζκαηνο ε
73

Γηάλλνο Υαξαιακπίδεο, «Κππξηαθφ: Γηπισκαηηθέο Ίληξηγθεο», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα 2011, ζει.471.
χκθσλα κε πεγέο πξνζθείκελα ζηνλ Νηηλ Άηζεζνλ, ν ίδηνο ππνζηήξημε φηη ε Διιάδα είρε ππνζρεζεί ζηελ Ακεξηθή φηη δελ ζα
πξνρσξνχζε ζε ερζξνπξαμίεο κε ηελ Σνπξθία θαη δελ ζα επέηξεπε θαη ζηνλ Μαθάξην λα ην πξάμεη. Γηάλλνο Υαξαιακπίδεο,
«Κππξηαθφ: Γηπισκαηηθέο Ίληξηγθεο», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα 2011, ζει.488.
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- 40 απνρψξεζε ηεο Διιεληθήο Μεξαξρίαο ην 1967 κεηά ηα γεγνλφηα ηεο Κνθίλνπ,
άθεζε ηελ Κχπξν αζσξάθηζηε θαη εχθνιε ιεία ζηελ Σνπξθία, ε νπνία κπνξνχζε
αλελφριεηε λα επηβάιεη ηελ αλαζεσξεηηθή πνιηηηθή θαη λα δηεμάγεη ηειηθά ηελ
εηζβνιή ηνπ 1974.
ηζη.

Ζ πηζαλή ιχζε ζηε βάζε ηνπ ζρεδίνπ Άηζεζνλ 2, παξφιν πνπ

δελ ζα εκπφδηδε ηελ Σνπξθία λα ζπλερίδεη ηε δηρνηνκηθή ηεο πνιηηηθή, απηή ζα ήηαλ
πνιχ πην δχζθνιν λα εθαξκνζηεί αλ ε Κχπξνο ήηαλ κε θάπνηα θφξκνπια ελσκέλε
κε ηελ Διιάδα. Ζ ινγηθή απηή εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη κηα νπνηαδήπνηε θξίζε ζα
ήηαλ κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο θαη φρη ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ησλ
Διιελνθππξίσλ κε ηελ Σνπξθία, γεγνλφο πνπ ζα απνηεινχζε πξφβιεκα ζηηο ηάμεηο
ηνπ ΝΑΣΟ. Δπηπιένλ νη πηζαλφηεηεο εκπινθήο ησλ ΖΠΑ γηα απνηξνπή ηεο θξίζεο
ζα ήηαλ πην απμεκέλεο, φπσο ζπλέβε θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1964 κε ηελ επηζηνιή ηνπ
Πξνέδξνπ Σδφλζνλ ζηελ θξίζε ησλ Κνθθίλσλ, ζην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ησλ
ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο ηνπ.
ηδ.

Ζ επηινγή ηνπ Μαθαξίνπ γηα πξνζέγγηζε ηεο Μφζραο σο

εμηζνξξνπεηηθφ ζηνηρείν ζηε ζηάζε πνπ πίζηεπε φηη ε ηεξνχζε ε Γχζε έλαληη ηεο
Κχπξνπ, θξίλεηαη σο ιαλζαζκέλε, θαζφζνλ νχηε ζηε Μφζρα ζχκθεξε ε Έλσζε ηεο
Κχπξνπ κε ηε Διιάδα θαζφζνλ κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη ε Κχπξνο ζα ήηαλ ηκήκα ηνπ
ΝΑΣΟ. ηελ νπζία έζησ θαη άηππα ππήξμε κηα ζχγθιηζε ζνβηεηηθψλ θαη βξεηαληθψλ
ζηξαηεγηθψλ ζπκθεξφλησλ.
ηε.

Μεηά ηελ ππνγξαθή ησλ ηξαγηθψλ γηα ηελ Κχπξν πκθσληψλ

Επξίρεο – Λνλδίλνπ θαη θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ε ζηάζε
ηεο Διιάδαο, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ελσηηθή, αθνχ εκθαλψο επεδίσμε ηελ
ελζσκάησζε ηεο λήζνπ. εκαληηθφηεξε ελέξγεηα απφ πιεπξάο επίζεκεο Διιεληθήο
θπβέξλεζεο, ήηαλ ε πξνψζεζε ηεο Διιαδηθήο Μεξαξρίαο ζην λεζί. Καηά ηελ
επηαεηία ησλ πληαγκαηαξρψλ ζηελ Διιάδα, θαίλεηαη φηη ε ηδέα ηεο Έλσζεο,
απνηέιεζε απιά ην πξφζρεκα ησλ θπβεξλψλησλ, πίζσ απφ ην νπνίν έθξπβαλ ηα
πξαγκαηηθά ηνπο ζρέδηα.
ηζ.

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ηεο Δ.Ο.Κ.Α., νη Σνπξθνθχπξηνη

ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο Άγγινπο γηα θαηαζηνιή ηνπ Αγψλα γηα Έλσζε. Αξρηθά, κε ηηο
επινγίεο ησλ απνηθηνθξαηψλ, δεκηνπξγήζεθε ε ηνπξθνθππξηαθή εμηξεκηζηηθή
νξγάλσζε Volkan, ε νπνία δξαζηεξηνπνηήζεθε θπξίσο κε ηνπνζεηήζεηο βνκβψλ ζε
./.

- 41 ειιελνθππξηαθνχο ζηφρνπο. Ζ δηάδνρνο ηεο Volkan, ε νξγάλσζε ΣΜΣ, ηδξχζεθε σο
αληίβαξν ηεο ΔΟΚΑ θαη ζηειερψζεθε απφ αμησκαηηθνχο ηνπ Σνπξθηθνχ ηξαηνχ, νη
νπνίνη έθζαζαλ κπζηηθά ζην λεζί. Παξάιιεια, ρηιηάδεο κέιε ηεο ηνπξθνθππξηαθήο
κεηνλφηεηαο έζπεπζαλ λα ζηειερψζνπλ ην πεξηβφεην «Δπηθνπξηθφ ψκα» ηεο
Αζηπλνκίαο θαη επηδφζεθαλ ζε αλειεείο δηψμεηο θαηά ησλ Διιελνθππξίσλ. Δλ ησ
κεηαμχ ζην δηπισκαηηθφ πεδίν, ε Σνπξθία είρε κπεη γηα ηα θαιά ζην παηρλίδη. Με ηηο
ζπκθσλίεο Επξίρεο – Λνλδίλνπ, βγήθε απφ ηε αθάλεηα θαη θαηέζηε ζπγθπξίαξρνο ηνπ
λεζηνχ.
θ.

ηα

πξψηα

ρξφληα

ηεο

Αλεμαξηεζίαο

θαη

κεηά

ηελ

ηνπξθνθππξηαθή αληαξζία ηνπ 1963, ε Σνπξθία ζπκκεηείρε επί ίζνηο φξνηο κε ηε
ζχκκαρν Διιάδα, ζηηο δηαβνπιεχζεηο γηα επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θππξηαθνχ
δεηήκαηνο θαη νπζηαζηηθά απνηέιεζε ην βαζηθφ εκπφδην, ζηηο φπνηεο επθαηξίεο
παξνπζηάζηεθαλ γηα Έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα, απεηιψληαο ελίνηε κε
εηζβνιή ζην λεζί. ηε ζπλέρεηα, εθκεηαιιεπφκελε ηα ιάζε ηεο Διιεληθήο πιεπξάο ζε
Διιάδα θαη Κχπξν, επηδίσμε θαη πέηπρε ηελ απαμίσζε ηεο ηδέαο ηεο Έλσζεο. Ζ
ζπλέρεηα είλαη γλσζηή...
θα.

ηαλ ηειηθά επηβιήζεθε ε ιχζε ηεο Αλεμαξηεζίαο, νη Βξεηαλνί

θξφληηζαλ λα δηαηεξήζνπλ ηηο θπξίαξρεο ζηξαηησηηθέο βάζεηο ζην λεζί, κέζσ ησλ
νπνίσλ εμαζθαιίδεηαη ε επηξξνή ηνπο ζηελ πεξηνρή. Ζ Κχπξνο ρξεζηκνπνηήζεθε
απφ ηνπο Βξεηαλνχο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Βξεηαλνγαιιηθψλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηεο
Αηγχπηνπ ην ’50 ζηελ θξίζε ζην νπέδ, ελψ ε ζπκβνιή ηεο λήζνπ ήηαλ ηδηαίηεξα
ρξήζηκε, θαηά ηηο επηρεηξήζεηο θαηά ηεο Ληβχεο ην 1986 θαη ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν ην
1991.
26.

Δπίινγνο
α.

Ζ Διιεληθή πιεπξά απνδείρζεθε θαηψηεξε ησλ πεξηζηάζεσλ,

αθνχ νπζηαζηηθά νη εγεζίεο ζε Διιάδα θαη Κχπξν νπδέπνηε ράξαμαλ θνηλή εζληθή θαη
καθξνρξφληα πνιηηηθή επί ηνπ δεηήκαηνο ηεο Έλσζεο. Γπζηπρψο ε κνλαδηθή ίζσο
θνξά πνπ νη επηδηψμεηο ησλ εγεζηψλ ηνπ Διιεληζκνχ ζπλέπεζαλ, ήηαλ ζηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ’50, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθνχλ νη ζπλεηαηξηζηηθέο πκθσληεο
Επξίρεο – Λνλδίλνπ θαη ελψ ηα παιηθάξηα ηεο Δ.Ο.Κ.Α., έδηλαλ ηε δσή ηνπο γηα
«Διιάδα θαη Έλσζε».

./.

- 42 β.

Δάλ ην 1959, Διιεληθή θπβέξλεζε θαη Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο

δελ ππέθππηαλ ζηηο πηέζεηο θαη δελ ππέγξαθαλ ηηο πξνβιεκαηηθέο πκθσλίεο
Επξίρεο – Λνλδίλνπ θαη εάλ ν Αγψλαο ηεο Δ.Ο.Κ.Α. ζπλερηδφηαλ... Δάλ ην 1964, νη
Έιιελεο απνδέρνληαλ ην ρέδην Άηζεζνλ... Δάλ ην 1967, ε Διιεληθή πιεπξά δελ
δερφηαλ ηελ ήηηα, κε απνηέιεζκα λα απνζπξζεί ε Διιαδηθή Μεξαξρία απφ ην λεζί
θαη ν Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο λα απνξξίςεη νξηζηηθά ηελ Έλσζε, πηνζεηψληαο ηελ
πνιηηηθή ηνπ εθηθηνχ.
γ.

ήκεξα, ην δήηεκα ηεο Έλσζεο ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα δελ

κπνξεί λα απνηειεί επηινγή, ηνπιάρηζηνλ ζην άκεζν, νξαηφ κέιινλ. Χζηφζν, Διιάδα
θαη Κχπξνο, δηαηεξψληαο ηελ θξαηηθή ηνπο νληφηεηα, νθείινπλ λα αλαζεσξήζνπλ ηε
ζηξαηεγηθή ηνπο θαη λα ραξάμνπλ θνηλή πνξεία. Σν Γφγκα ηνπ Δληαίνπ Ακπληηθνχ
Υψξνπ Διιάδαο – Κχπξνπ, δελ απνηειεί απιά δηαθήξπμε δχν θπβεξλήζεσλ, πνπ
πεξηζηαζηαθά έηπρε λα ζπκθσλήζνπλ γηα εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο.
Απνηειεί ηε θπζηθή ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ Διιεληζκνχ, πνπ κνηξαία ζα
δηαηεξείηαη ζε ηζρχ, αλεμάξηεηα απφ ηηο «ηακπέιεο» πνπ θαηά θαηξνχο κπνξεί λα ηνπ
απνδίδνληαη. Αθήλνληαο πίζσ ην παξειζφλ θαη ηα φπνηα πξνβιήκαηα, Διιάδα θαη
Κχπξνο νθείινπλ λα πξνρσξήζνπλ καδί κπξνζηά, θηίδνληαο ηηο αλάινγεο ζπκκαρίεο,
γηα ην θαιφ ηνπ Διιεληζκνχ. Σν επηηάζζεη «η
κφζξεζθνλ, η

κφηξνπνλ»...

./.

καηκνλ, η

κφγισζζνλ, η

-43ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ
«Α»

Οη Πξνηάζεηο ηνπ Λφξδνπ Ράληθιηθ Πεξηιεπηηθά(1956).

«Β»

ρέδην « ΜΑΚΜΗΛΛΑΝ».

«Γ»

Σα Κπξηφηεξα Γηαηξεηηθά ηνηρεία ηνπ πληάγκαηνο.

«Γ» Πξνηάζεηο Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ γηα ηελ Αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο (13
εκεία).
«Δ»

Ζ Κξίζε ηνπ 1964.

«Σ» ρέδην «ΑΣΔΟΝ».
«Ε»

Έθζεζε «ΓΚΑΛΟ ΠΛΑΕΑ».

«Ζ»

Σα Κπξηφηεξα εκεία ησλ Δθζέζεσλ «ΝΗΥΑΣ ΔΡΗΜ»

«Θ»

Βηβιηνγξαθία.

ΥΟΛΖ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ
6εο Δ Γηαδηθηπαθήο Μάζεζεο
Λεπθσζία, 14 Ηνπλ 2016
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ “A” ΣΖΝ
ΑΣΟΜΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ
ΑΝΥΖ (ΠΕ) ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΥΡΗΣΑΚΖ

ΟΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΣΟΤ ΛΟΡΓΟΤ ΡΑΝΣΚΛΗΦ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΑ(1956)

1.

Ο θπβεξλήηεο, πνπ ζα δηνξηδφηαλ απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Απηήο

κεγαιεηφηεηαο, ζα ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ άκπλα, ηηο εμσηεξηθέο ππνζέζεηο θαη ηελ
εζσηεξηθή αζθάιεηα.
2.

Θα ππήξρε έλα κηθηφ ζπκβνχιην εθιεγκέλσλ θαη δεκνζίσλ αμησκαηνχρσλ

γηα λα ζπδεηά ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο.
3.

Θα δεκηνπξγείην λνκνζεηηθφ ζψκα κε 24 κέιε Διιελνθππξίνπο, πνπ ζα

εθιέγνληαλ απφ ηνπο Έιιελεο ηνπ λεζηνχ θαη 6 κέιε Σνπξθνθππξίνπο πνπ ζα
εθιέγνληαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο. ΄ απηνχο ζα πξνζηίζελην 6 δηνξηζκέλα κέιε πνπ
ζα αληηπξνζψπεπαλ ηνπο Βξεηαλνχο ηνπ λεζηνχ, ηνπο Μαξσλίηεο, ηνπο Αξκέληνπο
θαη ηνπο Λαηίλνπο.
4.

Έλαο

Σνπξθνθχπξηνο

ππνπξγφο

Σνπξθηθψλ

πεξηιάκβαλαλ θαη ηελ ηνπξθνθππξηαθή παηδεία, ζα ήηαλ

Τπνζέζεσλ,

πνπ

ex officio κέινο ηνπ

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.
5.

Θα ππήξρε εηδηθφ ζψκα κε εμνπζία λα δηθάδεη ηηο θαηαγγειίεο δηνηθεηηθψλ

δηαθξίζεσλ θαη κηα αλεμάξηεηε επηηξνπή δεκφζηαο ππεξεζίαο.
6.

Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πνπ εμππεξεηνχζαλ θαη ηελ ειιελνθππξηαθή

θαη ηελ ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα, ζα δηνηθνχληαλ απφ αλεμάξηεην ζπκβνχιην.
7.

Τπήξραλ λνκνζεηηθέο εγγπήζεηο πνπ δελ επέηξεπαλ αιιαγέο ζην

λνκνζεηηθφ ζψκα ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ηνπξθνθππξηαθψλ
κειψλ ηνπ, νχηε αιιαγέο ζηε λνκνζεζία ηνπ ηνπξθνθππξηαθνχ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ.

ΥΟΛΖ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ
6εο Δ Γηαδηθηπαθήο Μάζεζεο
Λεπθσζία, 14 Ηνπλ 2016
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ “Β” ΣΖΝ
ΑΣΟΜΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ
ΑΝΥΖ (ΠΕ) ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΥΡΗΣΑΚΖ

ΑΡΥΗΚΟ ΥΔΓΗΟ « ΜΑΚΜΗΛΛΑΝ»
Αξρηθό ζρέδην ηνπ Πξσζππνπξγνύ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ Macmillan όπσο
παξνπζηάζηεθε ζην Αγγιηθό Κνηλνβνύιην ζηηο 19 Ηνπλίνπ 1958.
Έθζεζε ηνπ πξσζππνπξγνύ, 19 Ηνπλίνπ 1958

1.

ηφρνη ηεο πνιηηηθήο
Ζ πνιηηηθή ηεο θπβεξλήζεσο ηεο Απηήο Μεγαιεηφηεηαο ζηελ Κχπξν είρε

ηνπο εμήο θχξηνπο ζηφρνπο:
α.

Να ππεξεηήζεη ηα ζνβαξφηεξα ζπκθέξνληα νιφθιεξνπ ηνπ ιανχ ηνπ

β.

Να επηηχρεη κηα κφληκε δηεπζέηεζε, απνδεθηή απφ ηηο δχν θνηλφηεηεο

λεζηνχ.

ηνπ λεζηνχ θαη απφ ηελ ειιεληθή θαη ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε,
γ.

Να δηαζθαιίζεη ηηο βξεηαληθέο βάζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο ζην λεζί, νη

νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα λα κπνξεί ην Ζλσκέλν Βαζίιεην λα εθπιεξψλεη ηηο δηεζλείο
ππνρξεψζεηο ηνπ.
δ.

Να εληζρχζεη ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα, θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ

ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπ ζε κηα δσηηθή πεξηνρή.

2.

Απηνί είλαη νη ζηφρνη, ηνπο νπνίνπο έρεη κε ζπλέπεηα επηδηψμεη ε

θπβέξλεζε ηεο Απηήο Μεγαιεηφηεηαο θαη νη νπνίνη έρνπλ θαζνδεγήζεη ηνπο
ηειεπηαίνπο κήλεο ηηο πξνζπάζεηέο ηεο λα βξεζεί θνηλφ έδαθνο γηα ηελ πξνζέγγηζε
./.

Β-2
κηαο απνδεθηήο δηεπζέηεζεο. Δίλαη ιππεξφ φηη νη πξνζπάζεηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε
απηή έρνπλ απνδεηρζεί αλεπηηπρείο σο ηψξα.
3.

Δλ φςεη ηεο δηαθσλίαο κεηαμχ ηεο ειιεληθήο θαη ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο

θαη κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ ζηελ Κχπξν, θαζψο θαη ησλ θαηαζηξεπηηθψλ
ζπλεπεηψλ γηα φινπο εάλ ζπλερηζζεί ε ζχγθξνπζε, ε ππνρξέσζε βαξχλεη ηελ
θπβέξλεζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, σο θπξίαξρεο δπλάκεσο ππεχζπλεο γηα ηε
δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ θαη ηελ επεκεξία ησλ θαηνίθσλ ηνπ, λα πξνζθέξεη κηα ζηαζεξή
θαη ζαθή πνξεία γηα ηελ άξζε ηνπ ζεκεξηλνχ αδηεμφδνπ. Αλαθνηλψλεη θαηά ζπλέπεηα
κηα λέα πνιηηηθή, ε νπνία απνηειεί έλα πείξακα ζηε ζχκπξαμε - ζχκπξαμε αλάκεζα
ζηηο θνηλφηεηεο ηνπ λεζηνχ, θαζψο επίζεο αλάκεζα ζηηο θπβεξλήζεηο ηνπ Ζλσκέλνπ
Βαζηιείνπ, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο.
4.

Σα αθφινπζα είλαη έλα πεξίγξακκα ηνπ ζρεδίνπ ζχκπξαμεο:
α.

Ζ Κχπξνο ζα απνιαχζεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο φρη

κφλν κε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, άξα θαη ηε βξεηαληθή θνηλνπνιηηεία, αιιά θαη κε ηελ
Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία.
β.

Δθφζνλ θαη νη ηξεηο θπβεξλήζεηο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο, έρνπλ ζπκθέξνληα ζηελ Κχπξν, ε θπβέξλεζε ηεο Απηήο
Μεγαιεηφηεηαο ζα απνδερζεί επραξίζησο ηε ζπλεξγαζία θαη ζπκκεηνρή ησλ δχν
άιισλ θπβεξλήζεσλ ζε κηα θνηλή πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε εηξήλεο, πξνφδνπ θαη
επεκεξίαο ζην λεζί
γ.

Ζ ειιεληθή θαη ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε ζα θιεζνχλ λα νξίζνπλ ε

θαζεκηά απφ έλαλ αληηπξφζσπν, πνπ ζα ζπλεξγαζζεί κε ηνλ θπβεξλήηε ζηελ
πινπνίεζε ηεο παξνχζαο πνιηηηθήο.
δ.

Σν λεζί ζα έρεη ζχζηεκα αληηπξνζσπεπηηθήο θπβέξλεζεο, ελψ θάζε

θνηλφηεηα ζα είλαη απηφλνκε ζηηο θνηλνηηθέο ππνζέζεηο ηεο.
ε.

Γηα λα ηθαλνπνηεζεί ε επηζπκία ησλ Διιελνθππξίσλ θαη ησλ

Σνπξθνθππξίσλ λα αλαγλσξίδνληαη σο Έιιελεο θαη Σνχξθνη, ε θπβέξλεζε ηεο Απηήο
Μεγαιεηφηεηαο ζα απνδερζεί επραξίζησο κηα δηεπζέηεζε πνπ ζα ηνπο δίλεη ειιεληθή
ή ηνπξθηθή ππεθνφηεηα, ελψ ζα ηνπο επηηξέπεη ηαπηφρξνλα λα δηαηεξνχλ ηε
βξεηαληθή ππεθνφηεηα.

./.

Β-3
ζη.

Γηα λα δνζεί ρξφλνο ζηε λέα αξρή ηεο ζχκπξαμεο λα αλαπηπρζεί

πιήξσο θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα κε ην παξφλ ζρέδην κέζα ζηελ αλαγθαία
αηκφζθαηξα ζηαζεξφηεηαο, ην δηεζλέο status ηνπ λεζηνχ ζα παξακείλεη αλαιινίσην
επί επηά έηε.
δ.

Έλα

ζχζηεκα

αληηπξνζσπεπηηθήο

θπβέξλεζεο

θαη

θνηλνηηθήο

απηνλνκίαο ζα αλαπηπρζεί ζε ζπλεξγαζία κε αληηπξνζψπνπο ησλ δχν θνηλνηήησλ
θαη κε αληηπξνζψπνπο ηεο ειιεληθήο θαη ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο.
ε.

Οη

(1)

αλαγθαίεο

πξνυπνζέζεηο

γηα

ην

ζχληαγκα

είλαη:

Θα ππάξρεη ρσξηζηφ θνηλνβνχιην γηα θάζε θνηλφηεηα θαη ηα

θνηλνβνχιηα απηά ζα έρνπλ ηειηθή λνκνζεηηθή εμνπζία ζηηο θνηλνηηθέο ππνζέζεηο.
(2)

Ζ εμνπζία γηα ηελ εζσηεξηθή δηνίθεζε, ζε ζέκαηα άιια απφ ηηο

θνηλνηηθέο ππνζέζεηο θαη ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα, ζα αλαιεθζεί απφ ζπκβνχιην ζην
νπνίν ζα πξνεδξεχεη ν θπβεξλήηεο θαη ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηνπο
αληηπξνζψπνπο ηεο ειιεληθήο θαη ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο θαη έμη εθιεγφκελνπο
απφ ηα θνηλνβνχιηα ππνπξγνχο, νη ηέζζεξηο εθ ησλ νπνίσλ ζα είλαη Διιελνθχπξηνη
θαη νη δχν Σνπξθνθχπξηνη.
(3)

Ο θπβεξλήηεο, ν νπνίνο ζα ελεξγεί αθνχ ζπκβνπιεπζεί ηνπο

αληηπξνζψπνπο ηεο ειιεληθήο θαη ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, ζα δηαζέηεη εθεδξηθέο
εμνπζίεο γηα λα είλαη βέβαην φηη πξνζηαηεχνληαη ηα ζπκθέξνληα θαη ησλ δχν
θνηλνηήησλ.
(4)

Οη εμσηεξηθέο ππνζέζεηο, ε άκπλα θαη ε εζσηεξηθή αζθάιεηα

είλαη δεηήκαηα πνπ ζα αλαηεζνχλ εηδηθά ζηνλ θπβεξλήηε, ν νπνίνο ζα ελεξγεί αθνχ
ζπκβνπιεπζεί ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο ειιεληθήο θαη ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο.
(5)

Οη αληηπξφζσπνη ηεο ειιεληθήο θαη ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο

ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηνχλ ηελ θξίζε ελφο ακεξφιεπηνπ ζψκαηνο γηα
νπνηαδήπνηε

λνκνζεηηθή
(6)

ξχζκηζε

πνπ

ζεσξνχλ

φηη

επηβάιιεη

δηαθξίζεηο.

Γηα λα πινπνηεζνχλ φια ηα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο πνιηηηθήο,

είλαη θαλεξφ φηη πξέπεη λα ζηακαηήζεη ε βία. Τπφ ηνλ φξν απηφ, ε θπβέξλεζε ηεο
Απηήο Μεγαιεηφηεηαο πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζηαδηαθά ζηε ραιάξσζε ησλ
εθηάθησλ κέηξσλ θαη θάπνηα ζηηγκή λα ηεξκαηίζεη ηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο.

./.

Β-4
Ζ δηαδηθαζία απηή ζα πεξηιακβάλεη ηελ επηζηξνθή ησλ Κππξίσλ πνπ ζήκεξα έρνπλ
απνκαθξπλζεί απφ ην λεζί ζχκθσλα κε ηα έθηαθηα κέηξα.
(7)

Μηα πνιηηηθή πνπ ζα βαζίδεηαη ζ' απηέο ηηο αξρέο θαη πξνηάζεηο,

ζα δψζεη ζην ιαφ ηνπ λεζηνχ έλα ηδηαίηεξα επλντθφ θαη αζθαιέο θαζεζηψο. Μέζσ
αληηπξνζσπεπηηθψλ ζεζκψλ ζα αζθεί εμνπζία ζηε δηαρείξηζε ησλ εζσηεξηθψλ
ππνζέζεσλ ηνπ λεζηνχ θαη θάζε θνηλφηεηα ζα ειέγρεη ηηο ίδηεο ηεο ηηο θνηλνηηθέο
ππνζέζεηο. Κη ελψ ν ιαφο ηνπ λεζηνχ ζα απνιακβάλεη απηά ηα σθειήκαηα, νη θηιηθέο
ζρέζεηο κεηαμχ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, Διιάδαο θαη Σνπξθίαο ζα δηαηεξνχληαη θαη ζα
εληζρχνληαη φζν ε Κχπξνο ζα γίλεηαη ζχκβνιν ζπλεξγαζίαο αληί γηα αηηία
ζχγθξνπζεο κεηαμχ ηξηψλ ζπκκαρηθψλ θπβεξλήζεσλ.
5.

Ζ θπβέξλεζε ηεο Απηήο Μεγαιεηφηεηαο είλαη βεβαία φηη ην επθάληαζην

απηφ ζρέδην ζα γίλεη επλντθά απνδεθηφ απ' φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ζχκθσλα
κε ην πλεχκα κε ην νπνίν αλαπηχρζεθε, θαζψο επίζεο φηη απφ ηελ πιεπξά ηνπο ζα
θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα γηα λα δηαζθαιηζζεί ε επηηπρία ηνπ. Δάλ δε ε ειιεληθή
θαη ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε επηζπκνχλ λα επεθηείλνπλ απηφ ην πείξακα ζχκπξαμεο θαη
ζπλεξγαζίαο, ε θπβέξλεζε ηεο Απηήο Μεγαιεηφηεηαο ζα ήηαλ πξφζπκε, ηελ
θαηάιιειε ζηηγκή, λα πξνρσξήζεη παξαπέξα θαη, ππφ ηνλ φξν ηεο εθ κέξνπο ηνπ
Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ δηαηήξεζεο ησλ βάζεσλ θαη δηεπθνιχλζεσλ πνπ είλαη
αλαγθαίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ δηεζλψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, λα κνηξαζηεί ηελ
θπξηαξρία ηνπ λεζηνχ κε ηνπο Έιιελεο θαη Σνχξθνπο ζπκκάρνπο ηεο σο ζπκκεηνρή
ηνπο ζε κηα κφληκε δηεπζέηεζε.

./.

Β-5

Σξνπνπνηεκέλν ζρέδην πνπ παξνπζίαζε ν Πξσζππνπξγόο ηνπ Ζλσκέλνπ
Βαζηιείνπ Harry Macmillan ζην Αγγιηθό Κνηλνβνύιην ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1958
Έθζεζε ηνπ πξσζππνπξγνύ, 15 Απγνύζηνπ 1958
ηηο 19 Ηνπλίνπ 1958, ν πξσζππνπξγφο παξνπζίαζε ζην θνηλνβνχιην έθζεζε
ηεο πνιηηηθήο, ηελ νπνία πξνηίζεηαη λα αθνινπζήζεη ε θπβέξλεζε ηεο Απηήο
Μεγαιεηφηεηαο σο πξνο ην θππξηαθφ πξφβιεκα γηα κηα πεξίνδν επηά εηψλ. Ζ
πνιηηηθή απηή αλαπηχρζεθε απφ ηνλ πξσζππνπξγφ ζηε βνπιή ησλ θνηλνηήησλ ζε
γεληθέο γξακκέο θαη ην πεξίγξακκα θαζψο θαη ηα θχξηα πξαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
παξνπζηάζζεθαλ ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή έθζεζε πνιηηηθήο ηεο 19εο Ηνπλίνπ 1958.
πσο έγηλε γλσζηφ ζην θνηλνβνχιην, ε πνιηηηθή απηή ήηαλ αληηθείκελν θηιηθψλ θαη
εκπηζηεπηηθψλ ζπζθέςεσλ θαη ζπδεηήζεσλ ζην ΝΑΣΟ. Σηο ηειεπηαίεο κέξεο ν
πξσζππνπξγφο είρε ηελ επθαηξία λα ζπλαληήζεη πξνζσπηθά ζηελ Αζήλα θαη ηελ
Άγθπξα ηνπο πξσζππνπξγνχο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο, νη νπνίνη ηνπ
επέηξεςαλ λα γλσξίζεη απφ πξψην ρέξη ηηο απφςεηο ησλ αληίζηνηρσλ θπβεξλήζεψλ
ηνπο.
Μεηά ηελ πξνζεθηηθή αλάιπζε ησλ απφςεσλ πνπ ηνπ εμέθξαζαλ νη
πξσζππνπξγνί ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο, θαη ππφ ην θσο ησλ ζπκβνπιψλ πνπ
ηνπ πξνζέθεξε ν θπβεξλήηεο ηεο Κχπξνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ζην λεζί, ε θπβέξλεζε
ηεο Απηήο Μεγαιεηφηεηαο έρεη απνθαζίζεη λα πξνρσξήζεη κε ηνλ εμήο ηξφπν ζηελ
πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο πνπ αλαθνηλψζεθε ζην θνηλνβνχιην:
α.

Έρεη εγθξηζεί απφθαζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία εθινγηθψλ θαηαιφγσλ ζην

λεζί. Αλακέλεηαη φηη ηνχην ζα ρξεηαζζεί δχν έσο ηξεηο κήλεο. ην κεηαμχ, ζχκθσλα
κε ην πλεχκα ηεο απφθαζεο, κε ηελ νπνία νη θνηλφηεηεο ελζαξξχλνληαη λα
αλαιάβνπλ ηηο θνηλνηηθέο ππνζέζεηο ηνπο, ν θπβεξλήηεο ζα επηηξέςεη ηελ
εγθαζίδξπζε ειιελνθππξηαθψλ θαη ηνπξθνθππξηαθψλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ φπνπ
νη ηνπηθέο ζπλζήθεο ην θαζηζηνχλ επηζπκεηφ. ηαλ νινθιεξσζνχλ νη εθινγηθνί
θαηάινγνη, ζα είλαη δπλαηή ε πξνθήξπμε εθινγψλ γηα ηα δχν θνηλνβνχιηα. Ζ
πξνεηνηκαζία ησλ εθινγψλ ζα πεξηιακβάλεη δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ηνπ θπβεξλήηε θαη
ησλ εγεηψλ ησλ δχν θνηλνηήησλ. Αλ ηεξκαηηζζεί ε βία, φπσο εηιηθξηλά εχρεηαη ε
θπβέξλεζε ηεο Απηήο Μεγαιεηφηεηαο, ηνχην ζα επηηξέςεη ηελ επηζηξνθή εθείλσλ
ζηνπο νπνίνπο ζήκεξα απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζην λεζί ψζηε λα παίμνπλ ξφιν ζηηο
./.

Β-6
εθινγηθέο απηέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο δηαβνπιεχζεηο γηα ην ζχζηεκα αληηπξνζσπεπηηθήο
θπβέξλεζεο θαη θνηλνηηθήο απηνλνκίαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ έθζεζε πνιηηηθήο.
Ακέζσο κφιηο εθιεγνχλ ηα θνηλνβνχιηα, ζα ηνπο δεηεζεί λα εθιέμνπλ ηνπο
αληηπξνζψπνπο ηνπο ζην ζπκβνχιην ηνπ θπβεξλήηε, ην νπνίν ζα γίλεη έηζη ην
επίζεκν ζψκα πνπ ζ' αζρνιείηαη κε φια ηα δεηήκαηα ηα νπνία δελ αλαηίζεληαη
ζπγθεθξηκέλα ζηα θνηλνβνχιηα ή δελ παξακέλνπλ ζηελ δηαθξηηηθή εμνπζία ηνπ
θπβεξλήηε.
β.

Χο πξνο ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο ειιεληθήο θαη ηεο ηνπξθηθήο

θπβέξλεζεο πνπ πξνηείλνληαη ζηελ έθζεζε πνιηηηθήο, ε θπβέξλεζε ηεο Απηήο
Μεγαιεηφηεηαο θαηφπηλ ζθέςεσο αηζζάλεηαη φηη νη αληηπξφζσπνη άιισλ θπξίαξρσλ
δπλάκεσλ δελ είλαη ζσζηφ λα παξαθάζνληαη σο κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ππφ ηελ
πξνεδξία ηνπ θπβεξλήηε. Θα ήηαλ νξζφηεξν λα ζεσξνχληαη εηδηθά δηνξηζκέλνη
αληηπξφζσπνη ησλ ρσξψλ ηνπο κε άκεζε πξφζβαζε ζηνλ θπβεξλήηε θαη κε
νπνηεζδήπνηε άιιεο δηεπθνιχλζεηο είλαη αλαγθαίεο γηα λα εθπιεξψλνπλ ηα
θαζήθνληά ηνπο. Ζ θπβέξλεζε ηεο Απηήο Μεγαιεηφηεηαο θαιεί ηηο θπβεξλήζεηο ηεο
Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο λα νξίζνπλ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο επίζεκα απφ ηελ
1ε Οθησβξίνπ.
Ζ

θαζηέξσζε

απηνχ

ηνπ

ζπζηήκαηνο

θνηλνηηθψλ

θνηλνβνπιίσλ

επηθνξηηζκέλσλ κε νξηζκέλεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ
θπβεξλήηε επηθνξηηζκέλνπ κε άιια, πην γεληθά, θαζήθνληα, δελ απνθιείεη θαη κε ηελ
θαζνιηθή

απνδνρή

ηνπ

ζα

δηεπθνιχλεη

ηελ

αλάπηπμε

θάπνηαο

κνξθήο

αληηπξνζσπεπηηθνχ ζεζκνχ πνπ ζα ππεξεηεί ηα ζπλνιηθά ζπκθέξνληα ηνπ λεζηνχ.
Χο πξνο ηελ πξφηαζε πεξί δηπιήο ππεθνφηεηαο, δε θαίλεηαη λα ππάξρεη
αλάγθε άκεζεο δξάζεο ζ' απηφ ην ζέκα. Ζ πεξαηηέξσ έξεπλα απεθάιπςε φηη
νπνηαδήπνηε εηδηθή ξχζκηζε ηέηνηνπ είδνπο επηβάιιεη πξνζεθηηθή λνκνζεζία. Δλ φςεη
ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, είλαη ζνθφηεξν λα αλαβιεζεί ε δξάζε
έσο φηνπ αληηκεησπηζζνχλ λνκηθέο θη άιιεο πιεπξέο.
Σέινο, ε θπβέξλεζε ηεο Απηήο Μεγαιεηφηεηαο κε εκπηζηνζχλε δεηά ηελ
ππνζηήξημε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε δχν κείδνλεο έλλνηεο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ
πνιηηηθή ηεο. Ζ πξψηε είλαη κηα πεξίνδνο γαιήλεο θαη ε θαηάπαπζε ηεο βίαο ζην
λεζί. Ζ δεχηεξε είλαη ε αλαβνιή γηα κηα πεξίνδν επηά εηψλ θάζε ηειηθήο ιχζεο, πνπ
ζα είλαη αβιαβήο γηα ην κέιινλ θαη γηα ηηο απφςεηο θαη ηνπο ζηφρνπο νηνπδήπνηε απφ
ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Αιιά ε πεξίνδνο απηή δελ κπνξεί λα είλαη κηα πεξίνδνο
./.

Β-7
ζηαζηκφηεηαο. Ζ θπβέξλεζε ηεο Απηήο Μεγαιεηφηεηαο αηζζάλεηαη φηη ε κνξθή
αλάπηπμεο θαη εμέιημεο πνπ πξνηείλεη αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο ζηηγκήο θαη
ζηηο δχν αξρέο νη νπνίεο θαίλεηαη φηη είλαη γεληθά απνδεθηέο απ' φινπο ηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο.

ΥΟΛΖ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ
6εο Δ Γηαδηθηπαθήο Μάζεζεο
Λεπθσζία, 14 Ηνπλ 2016
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ “Γ” ΣΖΝ
ΑΣΟΜΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ
ΑΝΥΖ (ΠΕ) ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΥΡΗΣΑΚΖ
ΣΑ ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΓΗΑΗΡΔΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ
1.

Ο Σνχξθνο Αληηπξφεδξνο είρε ην δηθαίσκα ηεο αξλεζηθπξίαο (VΔΣΟ) γηα

λφκνπο ή απνθάζεηο ηεο βνπιήο ή ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ πνπ αθνξνχζαλ ζέκαηα
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, εζσηεξηθήο αζθαιείαο θαη άκπλαο.
2.

Απφ ηα πελήληα (50) κέιε ηεο βνπιήο ηα 35 ήηαλ Έιιελεο εθιεγφκελα απφ

ηελ ειιεληθή θνηλφηεηα θαη ηα

15 Σνχξθνη εθιεγφκελα ηελ Σνπξθηθή θνηλφηεηα.

Οθηψ Σνχξθνη βνπιεπηέο κπνξνχζαλ λα θαηαςεθίζνπλ λφκν πνπ ςήθηδαλ νη ππφινηπνη
42 (ρσξηζηέο πιεηνςεθίεο).
3.

Σν 30% ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο θαη ησλ Γπλάκεσλ Αζθαιείαο θαη ην 40%

ηνπ Κππξηαθνχ ζηξαηνχ έπξεπε λα επαλδξσζνχλ απφ κέιε ηεο Σνπξθνθππξηαθήο
θνηλφηεηαο, πνπ ε πιεζπζκηαθή ηεο αλαινγία ήηαλ κφλν 18%.
4.

Καλέλα δηθαζηήξην δελ κπνξνχζε λα δηθάζεη νπνηνδήπνηε κέινο ηεο κηαο ή

ηεο άιιεο θνηλφηεηαο αλ ε

ζχλζεζε

δελ απνηειείην απφ

κέιε

ηεο ίδηαο

θνηλφηεηαο κε ηνλ θαηεγνξνχκελν ή ηνλ ελαγφκελν.
5.

Σν χληαγκα πξνλννχζε ρσξηζηέο Διιεληθέο θαη Σνπξθηθέο δεκνηηθέο αξρέο

ζηηο πέληε κεγαιχηεξεο πφιεηο ηνπ λεζηνχ.
6.

Σν χληαγκα πξνλννχζε επίζεο ηελ χπαξμε δχν θνηλνηηθψλ ζπλειεχζεσλ

κηα ειιεληθήο θαη κηαο ηνπξθηθήο πνπ είραλ εθηειεζηηθή εμνπζία ζε ζέκαηα ζξεζθείαο,
παηδείαο θαη νηθνγέλεηαο.
7.

Μηα άιιε ρσξηζηή δηάηαμε πεξηιακβάλνληαλ ζην άξζξν 78 ηνπ πληάγκαηνο,

δηαιάκβαλε φηη νπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ ή ςήθηζε λένπ λφκνπ πνπ
αθνξνχζε νξνινγία απαηηνχζε μερσξηζηή πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ
κειψλ ηεο Βνπιήο ησλ αληηπξνζψπσλ.

ΥΟΛΖ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ
6εο Δ Γηαδηθηπαθήο Μάζεζεο
Λεπθσζία, 14 Ηνπλ 2016
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ “Γ” ΣΖΝ
ΑΣΟΜΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ
ΑΝΥΖ (ΠΕ) ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΥΡΗΣΑΚΖ

Πξνηάζεηο Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ γηα ηελ Αλαζεώξεζε ηνπ πληάγκαηνο

Τπνδεηθλπόκελα κέηξα γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
θξάηνπο θαη ηελ απνκάθξπλζε νξηζκέλσλ αηηηώλ δηαθνηλνηηθήο ηξηβήο.
Σν χληαγκα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ζηελ παξνχζα κνξθή ηνπ,
δεκηνπξγεί πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ νκαιή δηαθπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο θαη εκπνδίδεη
ηελ αλάπηπμε θαη πξφνδν ηεο ρψξαο. Πεξηέρεη πνιιέο ηδηφξξπζκεο πξνβιέςεηο, πνπ
αληηκάρνληαη δηεζλψο απνδεθηέο δεκνθξαηηθέο αξρέο, θαη δεκηνπξγεί αθνξκέο ηξηβήο
κεηαμχ Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ.
Καηά ηελ ζπλδηάζθεςε ζην Lancaster House ην Φεβξνπάξην ηνπ 1959, ζηελ
νπνία είρα πξνζθιεζεί λα ζπκκεηάζρσ σο εγέηεο ησλ Διιελνθππξίσλ, πξνέβαια
αξθεηέο αληηξξήζεηο θαη εμέθξαζα ζθνδξέο επηθπιάμεηο γηα νξηζκέλνπο φξνπο ηεο
ζπκθσλίαο ζηελ νπνία θαηέιεμαλ ε ειιεληθή θαη ηνπξθηθή θπβέξλεζε θαη πηνζέηεζε ε
βξεηαληθή. Πξνζπάζεζα πνιχ λα κεηαβάισ νξηζκέλνπο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο
φξνπο απηήο ηεο ζπκθσλίαο. Απέηπρα, φκσο, ζηελ πξνζπάζεηα κνπ, θαη
αληηκεηψπηζα ην δίιεκκα ή λα ππνγξάςσ ηηο ζπκθσλίεο σο είραλ ή λα ηηο
απνξξίςσ, κε φιεο ηηο ζνβαξέο ζπλέπεηεο πνπ ζα πξνέθππηαλ. Κάησ απφ απηέο ηηο
ζπλζήθεο, δελ είρα άιιε επηινγή απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο. Απηή ηελ
πνξεία κνπ επέβαιιε ε αλαγθαηφηεηα.
Ζ εκπεηξία ηξηψλ εηψλ απφ ηελ εκέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ πληάγκαηνο, ην νπνίν
βαζίζζεθε ζηηο ζπκθσλίεο ηεο Επξίρεο θαη ηνπ Λνλδίλνπ, έρεη θάλεη θαλεξή ηελ
αλάγθε αλαζεψξεζεο κεξηθψλ ηνπιάρηζηνλ πξνλνηψλ, πνπ εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή
ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο.
./.
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Πηζηεχσ, φηη ε πξφζεζε εθείλσλ πνπ ράξαμαλ ηε ζπκθσλία ζηε Επξίρε ήηαλ λα
δεκηνπξγήζνπλ έλα αλεμάξηεην θξάηνο, ζην νπνίν ηα ζπκθέξνληα ηεο ηνπξθηθήο
θνηλφηεηαο ζα ήζαλ δηαζθαιηζκέλα, αιιά δελ ήηαλ πξφζεζε ηνπο λα ζηγεί ε λα
εκπνδηζζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο ρψξαο, φπσο έρεη ζπκβεί πξάγκαηη.
Μία απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ δπζθνιηψλ, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απ΄ νξηζκέλεο
ζπληαγκαηηθέο πξφλνηεο, είλαη εκπνδίδεηαη ε κέζα ζε πλεχκα θαηαλφεζεο θαη θηιίαο
ζπλεξγαζία Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ ηεο Κχπξνπ, ππνλνκεχνληαη νη κεηαμχ ηνπο
ζρέζεηο θαη αλαγθάδνληαη λα απνκαθξχλνληαη αληί λα πξνζεγγίδεη ε κία θνηλφηεηα ηελ
άιιε, πξνο δεκία ηεο επεκεξίαο νινθιήξνπ ηνπ Κππξηαθνχ ιανχ.
Ζ θαηάζηαζε απηή κνπ πξνθαιεί, σο Πξνέδξνπ ηνπ Κξάηνπο, κεγάιε αλεζπρία.
Δίλαη αλαγθαίν λα αληηκεησπηζζνχλ νξηζκέλεο απφ ηηο δπζθνιίεο, κε ηελ
απνκάθξπλζε κεξηθψλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηα εκπφδηα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη
αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο.
Πξνο ην ζθνπό απηό, πεξηγξάθσ παξαθάησ ηα άκεζα κέηξα πνπ
πξνηείλσ λα ιεθζνύλ:
1.

Να εγθαηαιεηθζεί

ην δηθαίσκα βέην ηνπ Πξνέδξνπ θαη

ηνπ

Αληηπξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο. Σν δηθαίσκα βέην, πνπ θαηά ην ύληαγκα ηεο
Γεκνθξαηίαο δίδεηαη ζηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Αληηπξόεδξν, κπνξεί λα αζθεζεί
ρσξηζηά από ηνλ θαζέλα ελαληίνλ:
α.

Νφκσλ ή απνθάζεσλ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, ζρεηηθψλ κε

ηηο εμσηεξηθέο ππνζέζεηο, ηελ άκπλα θαη ηελ αζθάιεηα. Καη
β.

Απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ζρεηηθψλ κε ηηο εμσηεξηθέο

ππνζέζεηο, ηελ άκπλα θαη ηελ αζθάιεηα.
2.

Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο λα κπνξεί λα αληηθαζηζηά ην

Πξόεδξν ζε πεξίπησζε πξνζσξηλήο απνπζίαο ηνπ ή αδπλακίαο ηνπ λα
εθηειέζεη ηα θαζήθνληά ηνπ.
Καηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πληάγκαηνο, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο
δελ αληηθαζηζηά ηνλ Πξφεδξν ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, ή αδπλακίαο ηνπ λα
ελεξγήζεη, αιιά απηφ ην θάλεη ν Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ.
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3.

Ο Έιιελαο πξόεδξνο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ θαη ν

Σνύξθνο αληηπξόεδξνο λα εθιέγνληαη από ηελ Βνπιή ζπλνιηθά, θη όρη όπσο
επί ηνπ παξόληνο, ν Πξόεδξνο από ηνπο Έιιελεο βνπιεπηέο θαη ν
Αληηπξόεδξνο από ηνπο Σνύξθνπο.
Καηά ην χληαγκα, ν Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ ν νπνίνο
πξέπεη λα είλαη Έιιελαο, εθιέγεηαη απφ ηνπο Έιιελεο κέιε ηεο Βνπιήο, θαη ν
Αληηπξφεδξνο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη Σνχξθνο, εθιέγεηαη απφ ηνπο Σνχξθνπο
κέιε ηεο Βνπιήο. Δπηπιένλ, ν Σνχξθνο ν αληηπξφεδξνο δελ κπνξεί λα
αληηθαηαζηήζεη ηνλ Πξφεδξν, φηαλ απηφο απνπζηάδεη πξνζσξηλά ή αδπλαηεί λα
εθπιεξψζεη ηα θαζήθνληα ηνπ.
4.

Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ λα αληηθαζηζηά ηνλ

πξόεδξν ηεο Βνπιήο ζε πεξίπησζε πξνζσξηλήο απνπζίαο ηνπ ή αδπλακίαο
ηνπ λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληά ηνπ.
Καηά ην χληαγκα, ν αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο δελ κπνξεί λα
αληηθαηαζηήζεη ηνλ πξφεδξφ ηεο. ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο απνπζίαο ή αδπλακίαο
ηνπ πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο, ηα θαζήθνληα ηνπ αλαηίζεληαη ζηνλ αξραηφηεξν Έιιελα
βνπιεπηή ή ζηνλ Έιιελα βνπιεπηή πνπ ζ’ απνθαζίζνπλ νη Έιιελεο κέιε ηεο
Βνπιήο. ηελ πεξίπησζε ηνπ αληηπξνέδξνπ, ηα θαζήθνληα ηνπ αλαιακβάλνληαη απφ
ηνλ αξραηφηεξν Σνχξθν βνπιεπηή ή απφ ηνλ Σνχξθν βνπιεπηή πνπ ζ’ απνθαζίζνπλ
νη Σνχξθνη κέιε ηεο Βνπιήο.
5.

Να θαηαξγεζνύλ νη ζπληαγκαηηθέο πξόλνηεο, πνπ επηβάιινπλ

ρσξηζηέο πιεηνςεθίεο γηα ηε ζέζπηζε νξηζκέλσλ λόκσλ από ηε Βνπιή ησλ
Αληηπξνζώπσλ.
Σν χληαγκα πξνλνεί, φηη γηα θάζε λφκν πνπ επηβάιιεη θνξνινγία θαη γηα
θάζε λφκν πνπ αθνξά ηνπο δήκνπο, φπσο θαη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ζηνλ εθινγηθφ
λφκν, απαηηνχληαη ρσξηζηέο πιεηνςεθίεο ησλ παξφλησλ Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ
βνπιεπηψλ.
6.

Να ηδξπζνύλ εληαίνη δήκνη.
Σν χληαγκα πξνλνεί, φηη πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ρσξηζηνί δήκνη ζηηο

πέληε θπξηφηεξεο πφιεηο ηεο Γεκνθξαηίαο.
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Ζ πξφλνηα απηή φρη κφλν δελ εμππεξεηεί θάπνηνλ ρξήζηκν ζθνπφ, αιιά ζα
απνδεηρζεί επίζεο αλεθάξκνζηε.
Δίλαη αδχλαην λα βξεζεί ηξφπνο θαζνξηζκνχ ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ
θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη δήκνη βαζηζκέλνη ζηα θνηλνηηθά θξηηήξηα, θη απηφ νθείιεηαη
ζην γεγνλφο, φηη πνηέ πξνεγνπκέλσο Έιιελεο θαη Σνχξθνη δε ζθέθηεθαλ λα δνπλ ζε
ρσξηζηέο πεξηνρέο.
7.

Να ελνπνηεζεί ε απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο.
Σν χληαγκα δηαρσξίδεη ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο κε θνηλνηηθά

θξηηήξηα, πξνλνψληαο φηη ζε φιεο ηηο ππνζέζεηο, αζηηθέο θαη πνηληθέο, έλαο Έιιελαο
πξέπεη λα δηθάδεηαη απφ Έιιελα δηθαζηή, έλαο Σνχξθνο απφ Σνχξθν, θαη φηη νη
ππνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ Έιιελεο θαη Σνχξθνπο, φζν αζήκαληεο θαη αλ είλαη,
πξέπεη λα δηθάδνληαη απφ κηθηφ δηθαζηήξην, πνπ απαξηίδεηαη απφ Έιιελα θαη Σνχξθν
δηθαζηή.
Ο δηαρσξηζκφο απηφο φρη κφλνλ είλαη εληειψο πεξηηηφο, αιιά ην
ζεκαληηθφηεξν, είλαη επηδήκηνο ζηελ ππφζεζε ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ ίδηα ε έλλνηα ηεο
δηθαηνζχλεο απνθιείεη δηαθξίζεηο.
8.

Να θαηαξγεζεί ε δηάθξηζε ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο ζε αζηπλνκία

θαη ρσξνθπιαθή.
Απφ ηελ εκέξα ηεο αλεμαξηεζίαο, νη δπλάκεηο αζθαιείαο ηεο Γεκνθξαηίαο
έρνπλ δηαρσξηζηεί ζε αζηπλνκία θαη ρσξνθπιαθή θαη ιεηηνπξγνχλ ζαλ δχν ρσξηζηά
θαη δηαθνξεηηθά ζψκαηα ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο θαη ππφ ρσξηζηή δηνίθεζε.
Ο δηαρσξηζκφο απηφο ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο είλαη ηειείσο πεξηηηφο, θαη
πξέπεη λα θαηαξγεζεί γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:
(α)

Με ηελ χπαξμε δχν δπλάκεσλ ππφ ρσξηζηή δηνίθεζε, ήηαλ

απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ρσξηζηήο θεληξηθήο δηνίθεζεο γηα ηελ θαζεκηά. Σνχην
νδήγεζε ζε πεξηηηέο δαπάλεο.
(β)

Ζ δεκηνπξγία ρσξηζηψλ δηνηθήζεσλ επέβαιε ηε ζπγθέληξσζε

πνιιψλ αμησκαηηθψλ ζηελ έδξα, θη απηφ πξνθαιεί ζπαηάιε πξνζσπηθνχ, ηδηαίηεξα
ζηνπο αλψηεξνπο βαζκνχο. Σνπιάρηζηνλ 200 αμησκαηηθνί απαζρνινχληαη ζε
επηπξφζζεηεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο, ιφγσ ηνπ δηαρσξηζκνχ θαη δηπιαζηαζκνχ ηεο
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δηνίθεζεο. Τπάξρεη επίζεο ηψξα κηα κεγαιχηεξε αλαινγία αμησκαηηθψλ πξνο άλδξεο
, ρσξίο αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο αξηζκεηηθήο δχλακεο. Απηή ε αχμεζε ζε
πξνζσπηθφ θνζηίδεη ζην θξάηνο έλα επηπιένλ πνζφ 150.000 ιηξψλ ην ρξφλν.
(γ)

Λφγσ

ηνπ

δηαρσξηζκνχ

ησλ

δπλάκεσλ

αζθαιείαο

θαη

ηνπ

δηπιαζηαζκνχ ηεο δηνίθεζήο ηνπο θαη ζην επίπεδν ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ζην
επίπεδν ησλ ηκεκάησλ, ε ηζρχο θαη ε ζπλνρή ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο έρεη
επεξεαζζεί αξλεηηθά θαη νδεγεί, κεηαμχ άιισλ, ζηελ έιιεηςε νκνηνκνξθίαο ζηελ
πεηζαξρία θαη ζε ηξηβέο κεηαμχ ησ δχν ρσξηζηψλ ζσκάησλ.
(δ)

ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ή άιιεο ζνβαξήο θαηαζηάζεσο,

θαλέλα ζψκα δελ ζα έρεη εχθνια δηαζέζηκε γηα άκεζε ρξήζε ηε πιήξε ηζρχ ησλ
δπλάκεσλ

αζθαιείαο

θαη

ησλ

εθεδξεηψλ

ηνπο.

Σέινο, ε εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε φηαλ ππήξρε κφλν έλα ζψκα, ε αζηπλνκία, ην
νπνίν εξγαδφηαλ απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά επί ηφζα ρξφληα, απνδεηθλχεη φηη δελ
ππάξρεη ζνβαξφο ιφγνο γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο ζε αζηπλνκία
θαη ρσξνθπιαθή, κηα επηινγή πνπ δελ δηθαηνινγείηαη νχηε απφ ην κέγεζνο ηνπ
λεζηνχ.
9.

Να θαζνξίδεηαη κε λόκν ε αξηζκεηηθή δύλακε ησλ δπλάκεσλ

αζθαιείαο θαη ησλ δπλάκεσλ άκπλαο.
Σν χληαγκα πξνλνεί, φηη νη δπλάκεηο αζθάιεηαο ηεο Γεκνθξαηίαο ζα
απνηεινχληαη απφ ηελ Αζηπλνκία θαη ηε ρσξνθπιαθή θαη ζα έρνπλ δχλακε 2.000
αλδξψλ, πνπ κπνξνχλ λα κεησζνχλ ή λα απμεζνχλ θαηφπηλ ζπκθσλίαο Πξνέδξνπ
θαη Αληηπξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο.
Πξφθεηηαη γηα κηα αλεθάξκνζηε πξφλνηα, επεηδή, θη αλ αθφκα ν Πξφεδξνο
θαη ν Αληηπξφεδξνο ζπκθσλήζνπλ ζηελ αχμεζε ηεο αξηζκεηηθήο δπλάκεσο ησλ
δπλάκεσλ αζθαιείαο, κηα ηέηνηα ζπκθσλία δε ζα έρεη θαλέλα απνιχησο απνηέιεζκα,
αλ ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ δελ εγθξίλεη αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ.
χκθσλα κε ην χληαγκα, ν Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο δελ κπνξνχλ,
ζπκθσλψληαο λα απμεζνχλ νη δπλάκεηο αζθαιείαο, λα πξνθαιέζνπλ αχμεζε ζηηο
πάγηεο δαπάλεο.
10. Να

ηξνπνπνηεζεί,

θαη’

αλαινγία

πξνο

ηνλ

πιεζπζκό

Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ, ε αλαινγία ζπκκεηνρήο Διιελνθππξίσλ
./.
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θαη Σνπξθνθππξίσλ ζηε ζύλζεζε ηεο δεκόζηαο ππεξεζίαο θαη ησλ δπλάκεσλ
ηεο Γεκνθξαηίαο.
Σν χληαγκα πξνλνεί, φηη ην 70% ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ζα απνηειείηαη
απφ Διιελνθππξίνπο θαη ην 30% απφ Σνπξθνθππξίνπο. Πξνβιέπεηαη επίζεο φηη ε
αλαινγία απηή ζα εθαξκφδεηαη, θαηά ην δπλαηφλ, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο δεκφζηαο
ππεξεζίαο.
Πξνλνεί επίζεο ην χληαγκα, φηη νη δπλάκεηο αζθαιείαο ζα απνηεινχληαη θαηά
ην 70% απφ Διιελνθππξίνπο θαη θαηά 30% απφ Σνπξθνθππξίνπο θαη ν ζηξαηφο θαηά
60% απφ Διιελνθππξίνπο θαη 40 % απφ Σνπξθνθππξίνπο.
11. Να κεησζεί ζε πέληε, από δέθα, ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο
Γεκόζηαο Τπεξεζίαο.
Σν χληαγκα πξνβιέπεη, φηη ζα ππάξρεη Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο,
ε νπνία ζα απαξηίδεηαη απφ Πξφεδξν θαη ελλέα κέιε, πνπ δηνξίδνληαη απφ θνηλνχ
απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, θαη φηη ηα επηά κέιε ηεο
Δπηηξνπήο ζα είλαη Έιιελεο θαη ηα ηξία Σνχξθνη.
Ζ πείξα απέδεημε ζηελ πξάμε, φηη, γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη
ε Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο, θη έρνληαο θαηά λνπ ηε θχζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ
πξέπεη λα επηηειεί, είλαη έλα πνιχ κεγάιν ζψκα, γηα λα έρεη απνδνηηθφηεηα.
12. Να ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία όιεο νη απνθάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο Γεκόζηαο Τπεξεζίαο.
Σν χληαγκα πξνβιέπεη, φηη νη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο
Τπεξεζίαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο.
Ζ γεληθή απηή πξφβιεςε, φκσο, δηαζθεπάδεηαη απφ άιιεο πξφλνηεο ηνπ
πληάγκαηνο, πνπ επηβάιινπλ ζε δεηήκαηα δηνξηζκψλ, πξνβηβαζκψλ, κεηαζέζεσλ
θαη πεηζαξρίαο λα πεξηιακβάλεη απηή ηελ πιεηνςεθία έλα ζπγθεθξηκέλν ειάρηζην
αξηζκφ ειιεληθψλ θαη ηνπξθηθψλ ςήθσλ, αλάινγα κε ην εάλ ε απφθαζε αθνξά
Έιιελα ή Σνχξθν. Με δχν ιφγηα, δίλνληαη εμνπζία βέην ζ΄ έλα ηκήκα ησλ Διιήλσλ ή
Σνχξθσλ

κειψλ,

γηα

λα

αθπξψλνπλ
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ηεο

πιεηνςεθίαο.
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13. Να θαηαξγεζεί ε ειιεληθή Κνηλνηηθή πλέιεπζε.
Σν χληαγκα πξνβιέπεη, φηη ζα ππάξρνπλ δχν Κνηλνηηθέο πλειεχζεηο, κία
ειιεληθή θαη κηα ηνπξθηθή, πνπ ε θαζεκία ζα έρεη δηθαηνδνζία ζε ζέκαηα ζξεζθείαο,
παηδείαο, πνιηηηζηηθψλ ππνζέζεσλ θαη πξνζσπηθνχ status πάλσ ζηα κέιε ηεο
αληίζηνηρεο θνηλφηεηαο ηνπο, θαζψο θαη έιεγρν ησλ θνηλνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ.

Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο,
Πξφεδξνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
29 Ννεκβξίνπ 1963.

ΥΟΛΖ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ
6εο Δ Γηαδηθηπαθήο Μάζεζεο
Λεπθσζία, 14 Ηνπλ 2016
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ “Δ” ΣΖΝ
ΑΣΟΜΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ
ΑΝΥΖ (ΠΕ) ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΥΡΗΣΑΚΖ

Ζ ΚΡΗΖ ΣΟΤ 1964

Δπηζηνιή L. Johnson πξνο I. Inonu

"Αμηφηηκε θ. Πξσζππνπξγέ,
Αη πιεξνθνξίαη, ηαο νπνίαο έιαβνλ εθ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, κέζσ ηνπ
Πξεζβεπηνχ θ. Υαίαξ, πεξί ηνπ φηη ε Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο ζθνπεχεη λα απνθαζίζε
επέκβαζηλ δηα ηελ θαηάιεςηλ ηκήκαηνο ηεο Κχπξνπ δηα ζηξαηησηηθήο βίαο, κνί
επξνθάιεζαλ ζνβαξάο αλεζπρίαο. Δπηζπκψ λα ηνλίζσ, θαηά ηνλ πιένλ θηιηθφλ θαη
εηιηθξηλή ηξφπνλ, φηη δελ θξνλψ, φηη ε ππφ ηεο Σνπξθίαο αλάιεςηο κηαο παξνκνίαο
ελεξγείαο, ε νπνία ζα δεκηνπξγήζε επξπηάηεο εθηάζεσο ζπλεπείαο, ζπκβηβάδεηαη
πξνο ηελ ππνρξέσζηλ ηεο Κπβεξλήζεψο ζαο φπσο ζπλελλνήηαη εθ ησλ πξνηέξσλ
πιήξσο κεζ'εκψλ. Ο Πξεζβεπηήο θ. Υαίαξ κε επιεξνθφξεζελ, φηη αλεβάιαηε επί
ηηλαο ψξαο ηελ ιήςηλ ηεο απνθάζεψο ζαο, πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζήηε ηαο
απφςεηο κνπ. Δπηζπκψ λα ζάο εξσηήζσ, πξνζσπηθψο, θαηά πφζνλ πξάγκαηη
πηζηεχεηε φηη είλαη νξζφλ ε Κπβέξλεζίο ζαο λα επηδψζε ηειεζίγξαθνλ εηο έλα
ζχκκαρνλ, σο αη ΖΠΑ, αη νπνίαη απέδεημαλ απφ εηψλ, φηη ππνζηεξίδνπλ ηελ Σνπξθίαλ
θαηά ηνλ πιένλ ζηαζεξφλ ηξφπνλ. Δίκαη, επνκέλσο, ππνρξεσκέλνο λα ζάο
παξαθαιέζσ, φπσο παξαδερζήηε πιήξσο ηελ επζχλελ ζπλελλνήζεσο κεηά ησλ
ΖΠΑ πξν ηεο πξoζθπγήο εηο παξνκνίαλ ελέξγεηαλ.
Έρσ ηελ εληχπσζηλ φηη, σο πηζηεχεηε, κία παξνκνία επέκβαζηο είλαη επηηξεπηή
βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζήθεο Δγγπήζεσο ηνπ 1960. Δλ ηνχηνηο, πξέπεη λα
επηζηήζσ ηελ πξνζνρήλ ζαο εηο ην γεγνλφο, φηη γλσξίδσ φηη ε ζθνπνπκέλε
./.

Δ-2
επέκβαζηο ηεο Σνπξθίαο ζα ήην πξνο ηνλ ζθνπφλ ππνζηεξίμεσο απνπείξαο ησλ
Σνπξθνθππξίσλ εγεηψλ λα δηακειίζνπλ ηελ λήζνλ, ιχζηο εηδηθψο απνθιεηνκέλε ππφ
ηεο πλζήθεο Δγγπήζεσο. Πεξαηηέξσ, ε πλζήθε αχηε επηβάιιεη ηαο δηαβνπιεχζεηο
κεηαμχ ησλ εγγπεηξηψλ δπλάκεσλ. Αη ΖΠΑ έρνπλ ηελ εληχπσζηλ, φηη ππφ ηαο
παξνχζαο ζπλζήθαο νπδφισο εμεληιήζεζαλ άπαζαη αη δπλαηφηεηεο δηαβνπιεχζεσο
θαη φηη, επνκέλσο, δελ είλαη εηζέηη εθαξκφζηκνλ ην δηθαίσκα ηεο κνλνπιεχξνπ
ελεξγείαο.
Απφ ηεο άιιεο πιεπξάο, θχξηε Πξσζππνπξγέ, είκαη ππνρξεσκέλνο λα
εθειθχζσ ηελ πξνζνρήλ ζαο θαη επί ησλ έλαληη ηνπ ΝΑΣΟ ππνρξεψζεσλ. Γελ
πξέπεη λα έρεηε νχηε ηελ παξακηθξάλ ακθηβνιίαλ πεξί ηνπ φηη ε ηνπξθηθή επέκβαζηο
εηο Κχπξνλ ζα πξνθαιέζε κίαλ ζηξαηησηηθήλ ζχγθξνπζηλ κεηαμχ ησλ ηνπξθηθψλ θαη
ειιεληθψλ δπλάκεσλ. Ο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ θ. Ραζθ, θαηά ηελ ηειεπηαίαλ
ζχλνδνλ ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ ηνπ ΝΑΣΟ εηο ηελ Υάγελ αλέθεξελ, φηη είο
πφιεκνο κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Διιάδνο πξέπεη λα ζεσξήηαη "αδηαλφεηνο ελ φιε ηε
ζεκαζία ηεο ιέμεσο". Ζ έληαμηο εηο ην ΝΑΣΟ ζεκαίλεη, θαη' αξρήλ, απνδνρήλ ηνπ φηη
αη ρψξαη ηνπ ΝΑΣΟ δελ ζα πνιεκήζνπλ κεηαμχ ησλ. Ζ Γεξκαλία θαη ε Γαιιία, δηα ηεο
εληάμεσο εηο ην ΝΑΣΟ, ελεηαθίαζαλ ηελ απφ αηψλσλ ερζξφηεηα θαη αληηδηθίαλ ησλ.
Πξέπεη λα αλακείλσκελ ην απηφ θαη απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθίαλ. Πιελ ηνχηνπ,
κία ζηξαηησηηθή επέκβαζηο ηεο Σνπξθίαο εηο Κχπξνλ είλαη δπλαηφλ λα δηαλνίμε ηελ
νδφλ εηο άκεζνλ επέκβαζηλ ηεο νβηεηηθήο Δλψζεσο. Διπίδσ φηη ζα αλαγλσξίζεηε,
φηη νη ζχκκαρνί ζαο ηνπ ΝΑΣΟ δελ είρνλ ηελ επθαηξίαλ λα ζπδεηήζνπλ θαηά πφζνλ
έρνπλ ηελ ππνρξέσζηλ λα ππεξαζπηζζνχλ ηελ Σνπξθίαλ ελαληίνλ νβηεηηθήο
επεκβάζεσο,

νθεηινκέλεο

εηο

ελέξγεηαλ

ηεο

Σνπξθίαο

άλεπ

ηεο

πιήξνπο

ζπγθαηαζέζεσο ησλ ζπκκάρσλ ηεο ηνπ ΝΑΣΟ.
Απφ ηεο άιιεο πιεπξάο, θχξηε Πξσζππνπξγέ, αηζζάλνκαη αλεζπρίαο ζπλεπεία
ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Σνπξθίαο σο ρψξαο κέινπο ηνπ ΟΖΔ. Ο ΟΖΔ απέζηεηιελ εηο
ηελ λήζνλ δπλάκεηο πξνο πεξηθξνχξεζηλ ηεο εηξήλεο. Σα θαζήθνληα ησλ δπλάκεσλ
απηψλ ππήξμαλ δπζρεξή. Καηά ηαο ηειεπηαίαο εβδνκάδαο, φκσο, επέηπρνλ
ζηαδηαθψο ηνλ πεξηνξηζκφλ ησλ ελ ηε λήζσ πξάμεσλ βίαο. Ο κεζνιαβεηήο ηνπ ΟΖΔ
δελ εδπλήζε εηζέηη λα ζπκπιεξψζε ηελ απνζηνιήλ ηνπ. Οπδφισο ακθηβάιισ πεξί
ηνπ φηη ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ ΟΖΔ ζα αληηδξάζε θαηά ηνλ πιένλ έληνλνλ
ηξφπνλ εηο κίαλ κνλφπιεπξνλ ελέξγεηαλ ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία ζα ππνλνκεχζε ηαο

./.

Δ-3
πξνζπαζείαο ηνπ ΟΖΔ θαη ζα αλαηξέςε πάζαλ ειπίδα ππνβνεζήζεσο ηεο
εμεπξέζεσο ινγηθήο θαη εηξεληθήο ιχζεσο ηνπ δπζρεξνχο απηνχ δεηήκαηνο ππφ ηνπ
ΟΖΔ.
Δπηζπκψ επίζεο, θχξηε Πξσζππνπξγέ, λα εθειθχζσ ηελ πξνζνρήλ ζαο επί ηεο
πθηζηακέλεο κεηαμχ Σνπξθίαο θαη ΖΠΑ δηκεξνχο ζπκβάζεσο, επί ηνπ ζέκαηνο
παξνρήο ζηξαηησηηθήο βνεζείαο. πκθψλσο πξνο ην άξζξνλ IV ηεο ζπκθσλίαο ηνπ
Ηνπιίνπ 1947, ε Κπβέξλεζίο ζαο πξέπεη λα ιάβε ηε ζπγθαηάζεζηλ ησλ ΖΠΑ,
πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζε ηελ ρνξεγνπκέλελ ζηξαηησηηθήλ βνήζεηαλ δηα
ζθνπνχο άιινπο απφ εθείλνπο δηα ηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη αχηε. Ζ Κπβέξλεζίο ζαο
έρεη θαηά θαηξνχο παξαδερζή πξνο ηαο ΖΠΑ, φηη θαηαλνεί πιήξσο ηνλ φξνλ απηφλ.
Δπηζπκψ λα ζάο πιεξνθνξήζσ ελ πάζε εηιηθξηλεία, φηη αη ΖΠΑ, ππφ ηαο
πθηζηακέλαο ζπλζήθαο, δελ δχλαληαη λα ζπγθαηαηεζνχλ εηο ρξεζηκνπνίεζηλ ηνπ
ρνξεγεζέληνο ππ'απηψλ ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ δηα κίαλ επέκβαζηλ ηεο Σνπξθίαο εηο
ηελ Κχπξνλ.
Χο πξνο ηα πξαθηηθά απνηειέζκαηα ηεο κειεησκέλεο ηνπξθηθήο ελεξγείαο,
αηζζάλνκαη ηελ αλάγθελ λα εθειθχζσ θαηά ηνλ θηιηθψηεξνλ ηξφπνλ ηελ πξνζνρήλ
ζαο εηο ην γεγνλφο, φηη κία παξνκνία ελέξγεηα ζα εδχλαην λα νδεγήζε εηο ηελ
ζθαγήλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ Σνπξθνθππξίσλ ελ ηε λήζσ. Μία παξνκνία ελέξγεηα εθ
κέξνπο ζαο ζα πξνπθάιεη νξγήλ, θαη είλαη αδχλαηνλ λα επηηεπρζή, δηα ηεο
ζηξαηησηηθήο ελεξγείαο ζαο, ε πξφιεςηο ηεο νκαδηθήο εμνληψζεσο πνιιψλ εμ
εθείλσλ ηνπο νπνίνπο πξνζπαζείηε λα πξνζηαηεχζεηε. Ζ παξνπζία ησλ δπλάκεσλ
ηνπ ΟΖΔ δελ δχλαηαη λα πξνιάβε κίαλ παξνκνίαλ θαηαζηξνθήλ.
Δίλαη δπλαηφλ λα ζεσξήζεηε ηνπο ιφγνπο κνπ ιίαλ απζηεξνχο, θαη λα ζθεθζήηε
φηη αδηαθνξνχκελ δηα ηα ηνπξθηθά ζπκθέξνληα επί ηνπ ζέκαηνο ηεο Κχπξνπ.
Δπηζπκψ λα ζάο δηαβεβαηψζσ, φηη ε θαηάζηαζηο δελ έρεη νχησ. Σφζνλ θαη'ηδίαλ φζνλ
θαη δεκνζία πξνζεπαζήζακελ λα επηκείλσκελ επί ηεο αλάγθεο πεξηθξνπξήζεσο ηεο
αζθαιείαο ησλ Σνπξθνθππξίσλ θαη ζηεξίμεσο ηεο ηειηθήο ιχζεσο ηνπ δεηήκαηνο επί
ηεο ζπγθαηαζέζεσο ησλ ακεζψηαηα ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. Δίλαη δπλαηφλ λα
αηζζάλεζζε, φηη αη ΖΠΑ δελ θαηέβαινλ επαξθείο πξνζπαζείαο ππέξ πκψλ. Γλσξίδεηε
φκσο, αζθαιψο, φηη ε πνιηηηθή καο πξνεθάιεζε ελ Αζήλαηο εληνλσηάηελ
αγαλάθηεζηλ, φηη ζπλεθξνηήζεζαλ εθεί ζπιιαιεηήξηα εηο βάξνο καο θαη φηη
πξνεθιήζε απνμέλσζηο κεηαμχ ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ. Χο
./.

Δ-4
εδήισζα θαη εηο ηνλ επί ησλ Δμσηεξηθψλ Τπνπξγφλ ζαο, θαηά ηελ πξφ ηηλσλ
εβδνκάδσλ ζπλάληεζίλ καο, απνδίδνκελ κεγάιελ ζεκαζίαλ εηο ηαο κεηά ηεο
Σνπξθίαο ζρέζεηο καο. άο ζεσξνχκελ έλα κεγάινλ ζχκκαρνλ, κεηά ηνπ νπνίνπ κάο
ζπλδένπλ ζεκειηψδε θνηλά ζπκθέξνληα.
Ζ αζθάιεηα θαη επεκεξία ζαο απεηέιεζε δηα ηνλ ακεξηθαληθφλ ιαφλ ζέκα
ζνβαξνχ ελδηαθέξνληνο, θαη ππήξμαλ εθδειψζεηο ηνπ ελδηαθέξνληνο απηνχ. εηο θαη
εκείο εγσλίζζεκελ απφ θνηλνχ, δηα λα αληηζηαζψκελ εηο ηαο θηινδνμίαο ηεο
επαλαζηάζεσο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφζκνπ. Ζ ζχκπλνηα αχηε έρεη κεγάιελ
ζεκαζίαλ δη'εκάο, θαη ειπίδσ φηη έρεη ηελ απηήλ ζεκαζίαλ θαη δηα ηελ Κπβέξλεζηλ θαη
ηνλ ιαφλ ζαο. Γελ δπλάκεζα λα ζθεθζψκελ νηνλδήπνηε ηξφπνλ ιχζεσο ηνπ
Κππξηαθνχ, ν νπνίνο ζα αθήλε ηελ ηνπξθηθήλ θνηλφηεηα αληηκέησπνλ θηλδχλσλ. Γελ
εδπλήζεκελ λα εμεχξσκελ κίαλ ηειηθήλ ιχζηλ, δηφηη, σο είλαη παξαδεθηφλ, ην δήηεκα
απηφ είλαη έλ εθ ησλ πιένλ πεξηπιφθσλ ηνπ θφζκνπ. Δπηζπκψ, φκσο, λα ζάο
δηαβεβαηψζσ,

φηη

ελδηαθεξφκεζα

θαη

ζα

εμαθνινπζήζσκελ

πάληνηε

λα

ελδηαθεξψκεζα θαηά ηνλ ζνβαξψηεξνλ ηξφπνλ δηα ηα ζπκθέξνληα ηεο Σνπξθίαο θαη
ησλ Σνπξθνθππξίσλ.
Σέινο, θχξηε Πξσζππνπξγέ, ζέηεηε ην ζνβαξψηεξνλ δήηεκα, ην δήηεκα
πφιεκνο ή εηξήλε. Σα δεηήκαηα απηά είλαη δεηήκαηα, ηα νπνία επξίζθνληαη πνιχ
πέξαλ ησλ κεηαμχ Σνπξθίαο θαη ΖΠΑ δηκεξψλ ζρέζεσλ. Σα δεηήκαηα απηά δελ ζα
θαηαζηήζνπλ απιψο αλαπφθεπθηνλ έλαλ πφιεκνλ κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Διιάδνο,
αιιά, ζπλεπεία ησλ απξνβιέπησλ ζπλεπεηψλ κηαο κνλνπιεχξνπ επεκβάζεσο εηο
ηελ Κχπξνλ, ζα δηαλνηγή ε νδφο δη'ερζξνπξαμίαο επξπηέξαο εθηάζεσο. εηο έρεηε
επζχλαο, σο Πξσζππνπξγφο ηεο ηνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο. Έρσ θαη εγψ επζχλαο, σο
πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ. Πξέπεη, σο εθ ηνχηνπ, λα ζάο πιεξνθνξήζσ θαηά ηνλ
θηιηθψηεξνλ ηξφπνλ φηη, εάλ δελ κνί παξάζρεηε ηελ δηαβεβαίσζίλ ζαο, φηη δελ ζα
πξνβήηε εηο παξνκνίαλ ελέξγεηαλ πξηλ πξνέιζεηε εηο πεξαηηέξσ θαη πιεξεζηάηελ
ζπλελλφεζηλ, δελ ζα δερζψ ην πξνο ηνλ Πξέζβπλ θ. Υαίαξ αίηεκά ζαο πεξί
ηεξήζεσο κπζηηθφηεηνο θαη ζα ππνρξεσζψ λα ζπγθαιέζσ επεηγφλησο ην
πκβνχιηνλ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ην πκβνχιηνλ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ.
Δπηζπκψ λα ήην δπλαηή κία πξνζσπηθή ζπλάληεζίο καο, πξνο εμέηαζηλ ηνπ
ζέκαηνο. Γπζηπρψο, ζπλεπεία ησλ εηδηθψλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεψλ καο, δελ
δχλακαη λα απνκαθξπλζψ εθ ησλ ΖΠΑ. Θα αηζζαλζψ ηθαλνπνίεζηλ, εάλ δπλεζήηε λα
./.

Δ-5
έιζεηε ζεηο εδψ δηα πιήξεηο ζπδεηήζεηο. Αηζζάλνκαη, φηη ζεηο θαη εγψ έρνκελ
βαξπηάηαο επζχλαο, ηφζνλ απφ πιεπξάο ηεο γεληθήο εηξήλεο φζνλ θαη ηεο πιεπξάο
ησλ δπλαηνηήησλ επηιχζεσο ηνπ Κππξηαθνχ δηα ηεο νδνχ ηεο θξνλήζεσο θαη ηεο
εηξήλεο.

Χο

εθ

ηνχηνπ,

ζάο

παξαθαιψ

ηδηαηηέξσο

φπσο

κέρξηο

φηνπ

πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηαμχ καο αη επξχηεξαη θαη εηιηθξηλέζηεξαη ζπλελλνήζεηο,
αλαβάιεηε ηελ ιήςηλ πάζεο απνθάζεσο, ηελ νπνίαλ ζθέπηεζζε ζεηο θαη νη
ζπλεξγάηαη ζαο.

Δηιηθξηλψο Τκέηεξνο,
Λχληνλ Β. Σδφλζνλ".

05.06.1964

./.

Δ-6
Δπηζηνιή I. Inonu πξνο L. Johnson

Άμηφηηκε θχξηε Πξφεδξε,
Έιαβνλ, κέζσ ηνπ Πξεζβεπηνχ θ. Υαίαξ, ην ππφ εκεξνκελίαλ 5 Ηνπλίνπ 1964
κήλπκά ζαο. Καηφπηλ ηεο παξαθιήζεψο ζαο, αλεβάιακελ ηελ απφθαζίλ καο δηα ηελ
ρξεζηκνπνίεζηλ ηνπ δηθαηψκαηφο καο δηα κνλνπιεχξνπο ελεξγείαο ελ Κχπξσ, ην
νπνίνλ κάο αλεγλσξίζζε δηα ηεο πλζήθεο Δγγπήζεσο. Λαβψλ ππ' φςηλ ηελ θηιηθήλ
θαη εηιηθξηλή αηκφζθαηξαλ εληφο ηεο νπνίαο εγξάςε ην κήλπκά ζαο, ζα πξνζπαζήζσ
λα αλαπηχμσ θαη εγψ εηο πκάο ηαο πεξη ηεο θαηαζηάζεσο απφςεηο κνπ κε ηελ απηήλ
ζαθήλεηαλ. Σν κήλπκά ζαο, ηφζνλ απφ πιεπξάο δηαηππψζεσο φζνλ θαη απφ
πιεπξάο πεξηερνκέλνπ, πξνεθάιεζελ απνγνήηεπζηλ εηο έλα ζχκκαρνλ σο ε Σνπξθία,
φζηηο δίδεη κεγάιελ ζεκαζίαλ εηο ηαο ζπκκαρηθάο ζρέζεηο ηνπ κεηά ησλ ΖΠΑ, θαη
πξνεθάιεζε βαζηθάο δηαθνξάο απφςεσλ επί δηαθφξσλ ζεκειησδψλ ζεκάησλ
ζρεηηθψλ κε ηαο ζρέζεηο απηάο.
Δηιηθξηλψο πηζηεχσ, φηη ηφζνλ αη δηαθνξαί απηαί φζνλ θαη ην γεληθφλ χθνο ηνπ
κελχκαηφο ζαο νθείινληαη εηο ηελ επείγνπζαλ ζχληαμηλ ελφο ππνκλήκαηνο, ην νπνίνλ
εηνηκάζζε κε θαιήλ δηάζεζη, ππφ ηελ πίεζηλ φκσο ηνπ ρξφλνπ, θαη εβαζίζζε επί
ζηνηρείσλ ζπγθεληξσζέλησλ ελ βία. Αξρηθψο, ηνλίδεηαη εηο ην κήλπκά ζαο φηη δελ
ζπλεβνπιεχζεκελ ηαο ΖΠΑ, φηαλ εζεσξήζακελ, βάζεη ηεο πλζήθεο Δγγπήζεσο, σο
αλαπφθεπθηνλ ζηξαηησηηθήλ επέκβαζηλ εηο Κχπξνλ. Ζ αλάγθε ζηξαηησηηθήο
επεκβάζεσο εηο Κχπξνλ εγέλεην αηζζεηή 4 θνξάο απφ ησλ ηειεπηαίσλ εκεξψλ ηνπ
1963. Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνχ, επζχο εμ αξρήο εζεσξήζακελ ηδηαηηέξσο αλαγθαίνλ λα
ζπκβνπιεπζψκελ ηαο ΖΠΑ. Αλεθνηλψζακελ ακέζσο εηο ηαο ΖΠΑ ηαο επαθάο, ηαο
νπνίαο είρνκελ κεηά ησλ άιισλ εγγπεηξηψλ Γπλάκεσλ επζχο κεηά ηελ θξίζηλ ηεο
25εο Γεθεκβξίνπ 1963, σο θαη ηελ απάληεζίλ ησλ, φηη δελ ζεσξνχλ ηαο ΖΠΑ σο έλα
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ. Μεηά ηαχηα, είρνκελ ζπλνκηιίαο
κεηά ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Διιάδνο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο επεκβάζεσο θαη,
σο γλσξίδεηε, ηελ 26ελ Γεθεκβξίνπ 1963 ηδξχζε κία ηξηκεξήο ζηξαηησηηθή δηνίθεζηο
ππφ αγγιηθήλ δηνίθεζηλ. Καηφπηλ ηεο απνηπρίαο ηεο Γηαζθέςεσο ηνπ Λνλδίλνπ θαη
ησλ θνηλψλ Αγγινακεξηθαληθψλ πξνηάζεσλ, ζπλεπεία ηεο ζηάζεσο ηνπ Μαθαξίνπ
θαη ησλ ελ ηε λήζσ ζπλερψλ επηζέζεσλ θαηά ησλ Σνπξθνθππξίσλ, δηήιζνκελ ηνλ
Φεβξνπάξηνλ ιίαλ θξηζίκνπο εκέξαο θαη, επσθειεζέληεο ηεο εηο Άγθπξαλ
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επηζθέςεσο ηνπ θ. Σδσξηδ Μπσι, ελεκεξψζακελ εθ λένπ ηαο ΖΠΑ πεξί ηεο
θξηζηκφηεηνο ηεο θαηαζηάζεσο. Πξνζεπαζήζακελ λα ζάο εμεγήζσκελ, φηη πηζαλφλ
λα παξίζηαην αλάγθε επεκβάζεσο πξνο απνθαηάζηαζηλ ηεο ηάμεσο ελ ηε λήζσ,
ζπλεπεία ηνπ θελνχ, ην νπνίνλ εδεκηνπξγήζε ιφγσ ηεο απνξξίςεσο ησλ
αγγινακεξηθαληθψλ πξνηάζεσλ, θαη ζάο επιεξνθνξήζακελ, φηη ζα ήην δπλαηφλ λα
επέκβσκελ αλά πάζαλ ζηηγκήλ. Δδεηήζακελ αθφκε θαη εγγπήζεηο επί εηδηθψλ
ζεκάησλ, θαη αη απαληήζεηο ζαο ήζαλ ζεηηθαί. Παξ'φια ηαχηα, κάο εδεηήζαηε λα κή
επέκβσκελ, θαη κάο δηαβεβαηψζαηε φηη ν Μαθάξηνο ζα ιάβε έλ ζθιεξφλ κάζεκα εηο
ηνλ ΟΖΔ θαη φηη ζα δηαηεξεζνχλ φια ηα ηνπξθηθά δηθαηψκαηα θαη ζπκθέξνληα.
πλεκνξθψζεκελ πξνο ηελ παξάθιεζίλ ζαο ρσξίο λα επηηεπρζή ηθαλνπνηεηηθφλ
απνηέιεζκα εηο ηνλ ΟΖΔ. Πιελ ηνχηνπ, θαηέζηε πξνβιεκαηηθή ε ζπγθξφηεζηο ηεο
δπλάκεσο ηνπ ΟΖΔ, ε νπνία απεθαζίζζε ππφ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο. Λφγσ
ησλ επηζέζεσλ ησλ Κππξίσλ ηξνκνθξαηψλ, νίηηλεο ελεζαξξχλζεζαλ εθ ησλ
ακθηβνιηψλ αίηηλεο επεθξάηεζαλ σο πξνο ην εάλ, κεηά ηελ απφθαζηλ ηνπ
πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηεο 4εο Μαξηίνπ, ζα θαζίζηαην δπλαηή ή φρη ε ζπγθξφηεζηο
ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΟΖΔ, έγηλε δηα ηξίηελ θνξάλ αηζζεηή ε αλάγθε επεκβάζεσο πξνο
πξνζηαζίαλ ηεο Σνπξθηθήο θνηλφηεηνο. Δπεκείλαηε, φκσο, φπσο απνθχγσκελ
επέκβαζηλ, παξαζρφληεο εηο εκάο εγγπήζεηο, φηη ε δχλακηο αχηε ζα ζπλεθξνηείην
ιίαλ πξνζερψο. Καηφπηλ ηνχηνπ αλεβάινκελ δηα κίαλ αθφκε θνξάλ ηελ επέκβαζίλ
καο, αλακέλνληεο ηελ ππφ ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΟΖΔ αλάιεςηλ ησλ θαζεθφλησλ ησλ.

Αμηφηηκε θ. Πξφεδξε,
Ζ ελ Κχπξσ ηξνκνθξαηία έρεη έλα εηδηθφλ ραξαθηήξα, ζπλεπεία ηνπ νπνίνπ
απεδείρζεζαλ άλεπ απνηειέζκαηνο φια ηα κέρξη ζήκεξνλ ιεθζέληα κέηξα. Δπζχο εμ
αξρήο, αη ζπλνκηιίαη, αίηηλεο δηεμήρζεζαλ δηα ηελ απνθαηάζηαζηλ ηεο αζθαιείαο θαη
ηελ ιήςηλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ, ζπλέηεηλνλ, ψζηε λα εληαζή ε επηζεηηθφηεο θαη
θαηαζηξεπηηθφηεο ηεο δηνηθήζεσο Μαθαξίνπ. Οη Διιελνθχπξηνη ήξρηζαλ ηειεπηαίσο
λα εμνπιίδσληαη απξνθαιχπησο, θαη λα πξνζβιέπνπλ πξνο ηνλ ΟΖΔ σο έλ
πξφζζεηνλ κέζνλ, ην νπνίνλ ζα ππνζηεξίμε ηελ ηδηθήλ ησλ αληηζπληαγκαηηθήλ θαη
αλειέεηνλ δηνίθεζηλ. Καηέζηε ζαθέο, φηη ηα Ζλσκέλα Έζλε νχηε ζθνπφλ νχηε θαη
εμνπζίαλ είρνλ, φπσο επέκβνπλ πξνο απνθαηάζηαζηλ ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεσο θαη
πξνο ηεξκαηηζκφλ ησλ πηέζεσλ. Δίζζε ελήκεξνο ηεο ππνθηλεηηθήο ζηάζεσο ηεο
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Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο πξνο ηνπο Διιελνθππξίνπο. Καηά ηελ δηάξθεηαλ ησλ ελ ησ
Γξαθείσ ζαο εηο ΖΠΑ ζπλνκηιηψλ καο ζαο αλεθνηλψζακελ, φηη ππφ ηαο
επηθξαηνχζαο ζπλζήθαο ήην πηζαλφλ λα ππνρξεσζψκελ ηειηθψο λα επέκβσκελ,
πξνο ηεξκαηηζκφλ ησλ ελ Κχπξσ ζεξησδηψλ. Χζαχησο εξσηήζακελ εηο ηελ Υάγελ
ηνλ Τπνπξγφλ ζαο Δμσηεξηθψλ, εάλ εηο κίαλ ηνηαχηελ πεξίπησζηλ αη ΖΠΑ ζα κάο
ππεζηήξηδνλ ή φρη, δελ εδπλήζεκελ, φκσο, λα ιάβσκελ απάληεζηλ. Ννκίδσ, φηη δηα
ηνπ ηξφπνπ απηνχ ζάο ππελζπκίδσ πφζαο θνξάο θαη ππφ πνίαο ζπλζήθαο ζάο
αλεθνηλψζακελ ηελ αλάγθελ επεκβάζεσο εηο ηελ Κχπξνλ.
Δλζπκνχκαη, φηη εηφληζα εηο ηδηθνχο ζαο αλσηέξνπο αξκνδίνπο φηη θαηαλννχκελ
ηαο εηδηθάο επζχλαο, ηαο νπνίαο επσκίζζεζαλ αη ΖΠΑ εληφο ηεο ζπκκαρίαο, θαη ηελ
αλάγθελ ππνβνεζήζεψο ησλ πξνο δηαηήξεζηλ ηεο ζπκπλνίαο εληφο ηεο ζπκκαρίαο.
Χο βιέπεηε, πνηέ δελ ππήξμελ εθ κέξνπο καο πξφζεζηο, φπσο εκθαληζζψκελ
ελψπηφλ ζαο έρνληεο ιάβεη κίαλ κνλφπιεπξνλ απφθαζηλ. Σν παξάπνλφλ καο είλαη,
φηη δελ θαησξ-ζψζακελ λα ζάο εμεγήζσκελ έλ πξφβιεκα, ην νπνίνλ πξνθαιεί
ζηελνρσξίαλ εηο εκάο απφ κελψλ, θαη φηη εηο κίαλ ππφζεζηλ κεηαμχ δχν ζπκκάρσλ,
σο ε Διιάο θαη ε Σνπξθία, απεθχγαηε λα ιάβεηε εηιηθξηλή θαη ζηαζεξάλ ζέζηλ επί ηνπ
ζέκαηνο πνία πιεπξά έρεη δίθαηνλ.

Κχξηε Πξφεδξε,
Πιελ ηνχηνπ, εηο ην κήλπκά ζαο ηνλίδεηε ηελ ππνρξέσζηλ ηεο Σνπξθίαο φπσο,
βάζεη ησλ άξζξσλ ηεο πλζήθεο, ζπκβνπιεχεηαη ηαο άιιαο δχν εγγπεηξίαο
Γπλάκεηο, πξνηνχ πξνρσξήζε εηο κνλφπιεπξνλ ελέξγεηαλ. Ζ Σνπξθία ηειεί ελ
απνιχησ γλψζεη ηεο ππνρξεψζεσο απηήο. Καηά ην δηαξξεχζαλ εμάκελνλ
ζπλεκνξθψζε πξάγκαηη πξνο ηελ ππνρξέσζηλ απηήλ. Ζ Διιάο, φκσο, δελ εξθέζζε
απιψο εηο ηελ θαηαζηξνθήλ φισλ ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Σνπξθίαο, πξνο ηελ
θαηεχζπλζηλ

ηεο

αλαδεηήζεσο

κέζσλ

θαη

ηξφπσλ

δηα

ησλ

νπνίσλ

ζα

παξεκπνδίδνλην νη Διιελνθχπξηνη λα αθπξψλνπλ ηαο δηεζλείο ζπκθσλίαο, αιιά θαη
ππεζηήξημε, αθφκε δε θαη ελεζάξξπλε, ηαο παξαλφκνπο θαη απαλζξψπνπο ελεξγείαο
ησλ Διιελνθππξίσλ.

Ζ

ειιεληθή

Κπβέξλεζηο

δελ εδίζηαζε

λα

δηαθεξχμε

απξνθαιχπησο, φηη έπαπζαλ λα ηζρχνπλ αη δηεζλείο πκθσλίαη, ηαο νπνίαο
ππέγξαςελ ε ηδία. Γηάθνξα ζρεηηθά παξαδείγκαηα αλεθέξζεζαλ ιεπηνκεξψο θαηά
θαηξνχο, γξαπηψο ή θαη πξνθνξηθψο, εηο ην πκέηεξνλ Τπνπξγείνλ Δμσηεξηθψλ.
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Πιεηζηάθηο

επεδψζακελ

εηο

ηνπο

Διιελνθππξίνπο,

απφ

θνηλνχ

κεηά

ηεο

Κπβεξλήζεσο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ππνκλήκαηα δηα ηελ πεξηθξνχξεζηλ ηεο
ζπληαγκαηηθήο ηάμεσο, δπζηπρψο, φκσο, δελ απεδείρζεζαλ επσθειή, ζπλεπεία ηεο
αξλεηηθήο ζηάζεσο ησλ Διιελνθππξίσλ αξκνδίσλ. Χο βιέπεηε, ε Σνπξθία ελήξγεζε
κε εηιηθξίλεηαλ, απφ θνηλνχ κεηά ησλ άιισλ δχν εγγπεηξηψλ δπλάκεσλ, θαη
δηεξεχλεζελ απφ πάζεο πιεπξάο θαη ζπλερψο ηελ νδφλ ησλ ζπζθέςεσλ. Μήπσο, θ.
Πξφεδξε, ε Κπβέξλεζηο ησλ ΖΠΑ, ε νπνία εζζάλζε ηελ αλάγθελ λα επηζχξε ηελ
πξνζνρήλ ηεο Σνπξθίαο εηο ηελ ππνρξέσζίλ ηεο δηα ζπζθέςεηο, παξ'φινλ φηη ε
Σνπξθία εηιηθξηλψο θαη πηζηψο εμεπιήξσζε ηελ ππνρξέσζίλ ηεο απηήλ, δελ εδχλαην
λα ππνδείμε εηο ηελ Διιάδα, ε νπνία δελ αλαγλσξίδεη ηαο ππφ ηεο ηδίαο
ππνγξαθείζαο πκθσλίαο, ηελ αλάγθελ πεξηθξνπξήζεσο ηεο βαζηθήο αξρήο ηνπ
Γηεζλνχ Γηθαίνπ PACTA SUNT SERVANTA. Ζ αξρή αχηε, ε νπνία πξφ ηηλσλ
εκεξψλ εραξαθηεξίζζε, ιίαλ νξζψο, ππφ ηνπ πκεηέξνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, εηο
κίαλ δηάιεμίλ ηνπ ελ ησ Ακεξηθαληθψ Ηλζηηηνχησ Γηθαίνπ, σο ζεκέιηνλ ηεο
δηαηεξήζεσο ελ ηε δσή, ζεσξείηαη ηψξα ηειείσο επηειήο θαη δελ αλαγλσξίδεηαη ππφ
ηεο ελ ησ ΝΑΣΟ ζπκκάρνπ καο Διιάδνο θαη ππφ ησλ Διιελνθππξίσλ.

Αγαπεηέ θχξηε Πξφεδξε,
Χο αλαθέξεηαη θαη εηο ην κήλπκά ζαο, αη ηξεηο Δγγπήηξηαη Γπλάκεηο, ζπκθψλσο
πξνο ην 4νλ άξζξνλ ηεο πλζήθεο Δγγπήζεσο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα ελεξγήζνπλ,
ηελ ζηηγκήλ θαηά ηελ νπνίαλ ζα παξαβηαζζνχλ αη δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο απηήο. Δάλ
δηαπηζησζή φηη ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ, ηφηε είλαη δπλαηή κνλφπιεπξνο ελέξγεηα,
πξνο απνθαηάζηαζηλ ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεσο εηο ην θξάηνο, ην νπνίνλ
εδεκηνπξγήζε βάζεη ησλ πλζεθψλ απηψλ. Ζ πλζήθε Δγγπήζεσο ππεγξάθε ππ'
απηήλ ηελ έλλνηαλ πθ'φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Έλδεημηλ ηνπ πλεχκαηνο απηνχ
απνηειεί ε ππνγξαθείζα ηελ 19ελ Φεβξνπαξίνπ 1959, ππφ ησλ Τπνπξγψλ
Δμσηεξηθψλ Σνπξθίαο θαη Διιάδνο, "πκθσλία θπξίσλ". Αθ'εηέξνπ, θαηά ηελ
εηζδνρήλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο εηο ηνλ ΟΖΔ, φια ηα κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ
επιεξνθνξήζεζαλ πιήξσο πεξί φισλ ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηξεκέλεο
Γεκνθξαηίαο, θαη νπδεκία αληίδξαζηο εμεδειψζε επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ. Πέξαλ
απηνχ, θαηά ηελ δηάξθεηαλ ησλ ζπδεηήζεσλ, αη νπνίαη σδήγεζαλ ην πκβνχιηνλ
Αζθαιείαο εηο ηελ απφθαζηλ ηεο 4εο Μαξηίνπ 1964, κεηαμχ άιισλ θαη ν
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αληηπξφζσπνο ησλ ΖΠΑ εηφληζελ, φηη ν ΟΖΔ νπδέλ δηθαίσκα έρεη αθπξψζεσο ή
ηξνπνπνηήζεσο ησλ δηεζλψλ πλζεθψλ. Μνχ πξνεθάιεζελ έθπιεμηλ θαη βαζείαλ
ιχπελ ε πεξηερνκέλε εηο ην κήλπκά ζαο εληχπσζηο, φηη ε επέκβαζηο ηεο Σνπξθίαο εηο
ηελ Κχπξνλ ζα γίλε πξνο ηνλ ζθνπφλ πξαγκαηνπνηήζεσο ηεο δηρνηνκήζεσο. Ζ
έθπιεμίο κνπ νθείιεηαη εηο ην φηη ηα ζηνηρεία, ηα νπνία ζάο παξεζρέζεζαλ πεξί ησλ
πξνζέζεσλ ηεο Σνπξθίαο, απέρνπλ πνιχ ηεο πξαγκαηηθφηεηνο, ηελ νπνίαλ
επαλεηιεκκέλσο δηεθεξχμακελ. Ζ ζιίςηο κνπ, εμ άιινπ, νθείιεηαη εηο ην γεγνλφο, φηη ε
ζχκκαρφο καο Κπβέξλεζηο ησλ ΖΠΑ πηζηεχεη φηη είλαη δπλαηφλ ε Σνπξθία λα
αγλνήζε ηελ αξρήλ, ήηηο απνηειεί ηελ βάζηλ ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο, ήηνη ηεο
πιήξνπο πξνζειψζεσο εηο ην Γηεζλέο Γίθαηνλ θαη ηαο ππνρξεψζεηο ηεο, σο
δηεπίζησζαλ εηο πιείζηαο πεξηπηψζεηο θαη αη ΖΠΑ. άο δηαβεβαηψ θαηά ηνλ πιένλ
εηιηθξηλή θαη θαηεγνξεκαηηθφλ ηξφπνλ, φηη εάλ ε Σνπξθία ππνρξεσζή λα επέκβε
ζηξαηησηηθψο εηο ηελ Κχπξνλ, απηφ ζα γίλε θαηά ηξφπνλ απνιχησο ζχκθσλνλ πξνο
ηαο δηαηάμεηο θαη ηνπο ζθνπνχο ησλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ. ρεηηθψο πξνο απηφ
επηζπκψ, θ. Πξφεδξε, λα ζάο ηνλίζσ, φηη ε αλαβνιή ηεο απνθάζεψο καο δελ
επεξεάδεη, σο είλαη θπζηθφλ, ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη εηο ηελ
Σνπξθίαλ δηα ηνπ άξζξνπ 4 ηεο πλζήθεο Δγγπήζεσο.
Κχξηε Πξφεδξε,
Δηο ην κήλπκά ζαο, αλαθεξφκελνο εηο ηαο έλαληη ηνπ ΝΑΣΟ ππνρξεψζεηο,
αλαθέξεηε φηη ην πλεχκα ηνπ ΝΑΣΟ απαηηεί φπσο νη ζχκκαρνη κή πνιεκνχλ κεηαμχ
ησλ, θαη φηη ηνπξθηθή επέκβαζηο εηο Κχπξνλ ζα ήην δπλαηφλ λα νδεγήζε εηο πφιεκνλ
κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Διιάδνο. πκθσλψ πιήξσο πξνο ην πξψηνλ κέξνο ηεο
δειψζεψο ζαο. Απνηειεί, φκσο, δσηηθήλ ππνρξέσζηλ ν θαη'ίζνλ ηξφπνλ ζεβαζκφο
ππφ ησλ ζπκκάρσλ ηνπ ΝΑΣΟ ησλ κεηαμχ ησλ πκθσληψλ θαη ε ζπκκφξθσζίο ησλ
πξνο ηαο έλαληη αιιήισλ ππνρξεψζεηο. Γελ είλαη λνεηή ζπκκαρία κεηαμχ θξαηψλ
παξαγλσξίδνπζα ακνηβαίαο ππνρξεψζεηο. Αλαθνξηθψο πξνο ηαο αλεζπρίαο ζαο, νηη
εηο πεξίπησζηλ επεκβάζεσο ηεο Σνπξθίαο εηο ηελ Κχπξνλ, ζπκθψλσο πξνο ηαο εθ
ησλ δηεζλψλ πκθσληψλ ππνρξεψζεηο θαη επί ηε βάζεη ησλ δηθαησκάησλ ηεο, ζα ήην
δπλαηφλ λα πξνθιεζή ηνπξθνειιεληθφο πφιεκνο, επηζπκψ λα ηνλίζσ, φηη ε Σνπξθία
ζα πξνέβαηλελ εηο "ζηξαηησηηθήλ επηρείξεζηλ" ελ Κχπξσ κφλνλ θαηά ηξφπνλ
ζχκθσλνλ πξνο ηνπο φξνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ησλ πκθσληψλ. Δπνκέλσο,
ηνπξθνειιεληθφο πφιεκνο, ν νπνίνο, θαηά ηελ έθθξαζηλ ηνπ θ. Νηελ Ραζθ, είλαη
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Δ-11
αδηαλφεηνο, είλαη δπλαηφλ λα αξρίζε κφλνλ θαηφπηλ επηζέζεσο ηεο Διιάδνο θαηά ηεο
Σνπξθίαο. Ζ ηδηθή καο άπνςηο είλαη φπσο, εηο πεξίπησζηλ παξνκνίαο επεκβάζεσο,
θιεζνχλ ην Ζλσκέλνλ Βαζίιεηνλ θαη ε Διιάο εηο απνηειεζκαηηθήλ ζπλεξγαζίαλ, σο
εγγπήηξηαη Γπλάκεηο, πξνο απνθαηάζηαζηλ ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεσο ελ Κχπξσ.
Δάλ, παξά ηελ έθθιεζηλ απηήλ θαη παξά ηαο εθ ησλ πκθσληψλ απνξξενχζαο
ππνρξεψζεηο, ε Διιάο επηηεζή θαηά ηεο Σνπξθίαο, εκείο θαη'νπδέλα ηξφπνλ είλαη
δπλαηφλ λα ζεσξεζψκελ ππεχζπλνη δηα ηαο ζπλεπείαο κηαο ηνηαχηεο ελεξγείαο.
Δπηζπκψ λα ειπίδσ, φηη επεζχξαηε ζνβαξψο ηελ πξνζνρήλ ηεο ειιεληθήο
Κπβεξλήζεσο εηο ηα ζέκαηα απηά.
Σν κέξνο ηνπ κελχκαηφο ζαο, εηο ην νπνίνλ εθθξάδνληαη ακθηβνιίαη πεξί ηεο
ππνρξεψζεσο ησλ κειψλ ηνπ ΝΑΣΟ λα ππεξαζπίζνπλ ηελ Σνπξθίαλ, εάλ αχηε,
ιφγσ επηρεηξήζεσλ εηο Κχπξνλ, επξεζή αληηκέησπνο κε ηελ νβηεηηθήλ Έλσζηλ, κνχ
πξνεθάιεζε ηελ εληχπσζηλ φηη ππάξρνπλ κεηαμχ καο επξείαη δηαθνξαί απφςεσλ
φζνλ αςνξά ηαο ζεκειηψδεηο αξράο θαη ηελ θχζηλ ηεο Βνξεηναηιαληηθήο πκκαρίαο.
Οθείισ λα νκνινγήζσ, φηη απηφ απεηέιεζε δη'εκάο αηηίαλ κεγάιεο ζιίςεσο θαη
δσεξψλ αλεζπρηψλ. Βεβαίσο, επίζεζηο ελαληίνλ ελφο κέινπο ηνπ ΝΑΣΟ ζα
θαηαζηήζε απαξαίηεηνλ πξνζπάζεηαλ ηνπ επηδξνκέσο φπσο δηθαηνινγεζή. Δάλ ν
Οξγαληζκφο ηνπ ΝΑΣΟ είλαη ηφζνλ αλίζρπξνο, ψζηε λα παξέρε πίζησζηλ εηο ηαο
αηηηάζεηο ηνπ επηδξνκέσο, ηνχην ζεκαίλεη, φηη πξέπεη λα ζεξαπεπζή ε αδπλακία αχηε
ηνπ ΝΑΣΟ. Καηά ηελ ηδηθήλ καο αληίιεςηλ, ε Βνξεηναηιαληηθή πκθσλία επηθνξηίδεη
φια ηα θξάηε-κέιε κε ηελ ππνρξέσζηλ φπσο ζπεχζνπλ εηο βνήζεηαλ ηνπ κέινπο, ην
νπνίνλ θαηέζηε ζχκα επηδξνκήο. Σν κφλνλ πξάγκα, ην νπνίνλ αθήλεηαη εηο ηελ
θξίζηλ ησλ ρσξψλ-κειψλ, είλαη απιψο ε κνξθή θαη ε έθηαζηο ηεο βνεζείαο. Δάλ ηα
κέιε ηνπ ΝΑΣΟ αξρίζνπλ λα ζπδεηνχλ θαηά πφζνλ ήην νξζή ή εζθαικέλε ε ζηάζηο
ηνπ κέινπο, ην νπνίνλ ππέζηε ηελ ζνβηεηηθήλ επηδξνκήλ, εάλ ε επηδξνκή αχηε ήην
απνηέιεζκα πξνθιήζεσο ή κε, εάλ ηα θξάηε-κέιε είλαη ππνρξεσκέλα ή φρη λα
ζπεχζνπλ εηο βνήζεηαλ ηνπ κέινπο απηνχ, θαη εάλ ε βνήζεηα αχηε εμαξηεζή απφ ηα
απνηειέζκαηα ηεο ζπδεηήζεσο απηήο, ηφηε ζα θινληζζνχλ ηα πξαγκαηηθά ζεκέιηα ηεο
ζπκκαρίαο, ήηηο ζα ράζε ηελ ζεκαζίαλ ηεο. Ζ ππνρξέσζηο δηα βνήζεηαλ, εάλ αχηε
πξφθεηηαη λα έρε νηαλδήπνηε βαξχηεηα, πξέπεη λα εθπιεξνχηαη άκα ηε εθδειψζεη
ηεο επηδξνκήο. Γηα ηνλ ιφγνλ απηφλ, ην 5νλ άξζξνλ ηεο Βνξεηναηιαληηθήο πκκαρίαο
ζεσξεί επίζεζηλ θαζ'νηνπδήπνηε κέινπο σο επίζεζηλ ελαληίνλ φισλ ησλ κειψλ, θαη
θαζηζηά επηηαθηηθφλ φπσο ηα άιια κέιε βνεζήζνπλ ην κέινο, ην νπνίνλ ππέζηε
./.

Δ-12
επίζεζηλ. Δπηζπκψ επίζεο λα ππνγξακκίζσ, φηη ην πκβνχιηνλ ηνπ ΝΑΣΟ
αλεγλψξηζε ηαο πεξί Κχπξνπ πκθσλίαο αξθεηά ελσξίο, φηαλ, δειαδή, ηα Ζλσκέλα
Έζλε ζπλεδήηνπλ ην πξφβιεκα, δειαδή αθφκε θαη πξν ηεο ηδξχζεσο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο, θαη επφκέλσο πνιχ πξν ησλ γεγνλφησλ ηνπ Γεθεκβξίνπ 1963. Χο
ελζπκείζζε, πξν 3 εβδνκάδσλ, θαηά ηελ ζχλνδνλ ησλ Τπνπξγψλ ηνπ ΝΑΣΟ εηο
Υάγελ εβεβαηψζε, φηη αη πκθσλίαη εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ βάζηλ λνκηκφηεηνο
φζνλ αθνξά ηελ ελ ηε λήζσ θαηάζηαζηλ. Σν γεγνλφο, φηη αη πκθσλίαη απηαί
ππέζηεζαλ επίζεζηλ, ζπλεπεία ησλ απξνθαιχπησο παξαλφκσλ ελεξγεηψλ κηαο ησλ
ελ ηε λήζσ δχν πιεπξψλ, θαη'νπδέλα ηξφπνλ ζεκαίλεη φηη αη πκθσλίαη απηαί
έπαπζαλ λα ηζρχνπλ θαη φηη απσιέζζεζαλ αη απνξξένπζαη εμ απηψλ ππνρξεψζεηο
θαη ηα δηθαηψκαηα ηεο Σνπξθίαο. Σνηαχηε αληίιεςηο ζα εζήκαηλελ, φηη αη πκθσλίαη
ηζρχνπλ εθ'φζνλ δελ ππάξρνπλ δπζρέξεηαη θαη παχνπλ ηζρχνπζαη φηαλ ππάξμνπλ
δπζρέξεηαη. Δίκαη βέβαηνο φηη θαη ζεηο ζα αλαγλσξίζεηε, φηη κία παξνκνία αληίιεςηο
πεξί δηθαίνπ είλαη απαξάδεθηνο. Τπφ ζπλζήθαο, ππφ ηαο νπνίαο νπδφισο ζα είλαη
δπλαηφλ λα απνδνζή απζαίξεηνο ελέξγεηα εηο ηελ Σνπξθίαλ, πηζηεχσ φηη νπδεκία
ακθηβνιία είλαη δπλαηφλ λα ππάξμε πεξί ησλ ελ ησ πιαηζίσ ηεο ζπκκαρίαο ηνπ
ΝΑΣΟ ππνρξεψζεσλ πξνζηαζίαο ηεο ην κέινο, ην νπνίνλ ππέζηε επίζεζηλ.
Δπηζπκψ επίζεο λα ππνγξακκίζσ, φηη ην πκβνχιηνλ ηνπ ΝΑΣΟ αλεγλψξηζε ηαο
πεξί Κχπξνπ πκθσλίαο αξθεηά ελσξίο, φηαλ, δειαδή, ηα Ζλσκέλα Έζλε
ζπλεδήηνπλ ην πξφβιεκα, δειαδή αθφκε θαη πξν ηεο ηδξχζεσο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο, θαη επφκέλσο πνιχ πξν ησλ γεγνλφησλ ηνπ Γεθεκβξίνπ 1963. Χο
ελζπκείζζε, πξν 3 εβδνκάδσλ, θαηά ηελ ζχλνδνλ ησλ Τπνπξγψλ ηνπ ΝΑΣΟ εηο
Υάγελ εβεβαηψζε, φηη αη πκθσλίαη εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ βάζηλ λνκηκφηεηνο
φζνλ αθνξά ηελ ελ ηε λήζσ θαηάζηαζηλ. Σν γεγνλφο, φηη αη πκθσλίαη απηαί
ππέζηεζαλ επίζεζηλ, ζπλεπεία ησλ απξνθαιχπησο παξαλφκσλ ελεξγεηψλ κηαο ησλ
ελ ηε λήζσ δχν πιεπξψλ, θαη'νπδέλα ηξφπνλ ζεκαίλεη φηη αη πκθσλίαη απηαί
έπαπζαλ λα ηζρχνπλ θαη φηη απσιέζζεζαλ αη απνξξένπζαη εμ απηψλ ππνρξεψζεηο
θαη ηα δηθαηψκαηα ηεο Σνπξθίαο. Σνηαχηε αληίιεςηο ζα εζήκαηλελ, φηη αη πκθσλίαη
ηζρχνπλ εθ'φζνλ δελ ππάξρνπλ δπζρέξεηαη θαη παχνπλ ηζρχνπζαη φηαλ ππάξμνπλ
δπζρέξεηαη. Δίκαη βέβαηνο φηη θαη ζεηο ζα αλαγλσξίζεηε, φηη κία παξνκνία αληίιεςηο
πεξί δηθαίνπ είλαη απαξάδεθηνο. Τπφ ζπλζήθαο, ππφ ηαο νπνίαο νπδφισο ζα είλαη
δπλαηφλ λα απνδνζή απζαίξεηνο ελέξγεηα εηο ηελ Σνπξθίαλ, πηζηεχσ φηη νπδεκία
ακθηβνιία είλαη δπλαηφλ λα ππάξμε πεξί ησλ ελ ησ πιαηζίσ ηεο ζπκκαρίαο ηνπ
./.

Δ-13
ΝΑΣΟ ππνρξεψζεσλ πξνζηαζίαο ηεο Σνπξθίαο. Πάζα αληίζεηνο ζθέςηο ζα σδήγεη
εηο απάξλεζηλ ησλ πεξί δηθαίνπ αληηιήςεσλ θαη κε αλαγλψξηζηλ ηνπ 51νπ άξζξνπ
ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ ΟΖΔ. Γηα ηνπ κελχκαηφο ζαο εθθξάδεηε αλεζπρίαο πεξί ησλ
ππνρξεψζεσλ ηεο Σνπξθίαο σο κέινπο ηνπ ΟΖΔ. Κχξηε Πξφεδξε, ζα παξαδερζήηε
θαη ζεηο, φηη αη αλεζπρίαη απηαί, ηαο νπνίαο δελ ζπκκεξίδνκαη, είλαη αζηήξηθηνη δηα
ηνπο αθνινχζνπο ιφγνπο: Ζ Σνπξθία είλαη γλσζηή σο έλ ησλ πηζηνηέξσλ κειψλ ηνπ
ΟΖΔ απφ ηεο ηδξχζεψο ηνπ. Ο ηνπξθηθφο ιαφο θαηέβαιε πξνζπαζείαο δηα ηελ
πξνζηαζίαλ ησλ αξρψλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ ΟΖΔ, πξνο ηνλ ζθνπφλ δε απηφλ
εζπζίαζελ αθφκε θαη ηα ηέθλα ηνπ. Ζ Σνπξθία νπδέπνηε παξέιεηςε λα ππνζηεξίμε
ηνλ ΟΖΔ, θαη δηα ηελ νκαιήλ ιεηηνπξγίαλ ηνπ ππεβιήζε εηο πιηθάο θαη εζηθάο ζπζίαο,
αθφκε θαη φηαλ αληεκεηψπηδελ ε ηδία ζνβαξάο νηθνλνκηθάο δπζρεξείαο. Ζ
αλαγλψξηζηο ηεο απνθάζεσο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηεο 4εο Μαξηίνπ 1964, θαη
ηεο πξσηεπνχζεο ζεκαζίαο ηεο, παξά ηα ζαθή εθ ηεο πκθσλίαο Δγγπήζεσο
απνξξένληα δηθαηψκαηα ηεο Σνπξθίαο, απέδεημε δηα κίαλ αθφκε θνξάλ ηελ
πξνζήισζηλ ηεο Κπβεξλήζεψο κνπ εηο ηνλ ΟΖΔ θαη ηνλ πξνο απηφλ ζεβαζκφλ. Δάλ
ν ΟΖΔ είρελ εθπιεξψζεη θαηά ηξφπνλ ηέιεηνλ, σο αλαθέξεηαη εηο ην κήλπκά ζαο, ηελ
αλαηεζείζαλ εηο απηφλ εληνιήλ, νπδέπνηε ζα πξνέθππηελ ε θαηάζηαζηο, ε νπνία
πξνθαιεί ζνβαξάο αλεζπρίαο ηφζνλ εηο εκέ φζνλ θαη εηο πκάο. Δίλαη γεγνλφο, φηη αη
ελ ηε λήζσ επηρεηξήζεηο ηνπ ΟΖΔ δελ εδπλήζεζαλ λα ζέζνπλ ηέξκα εηο ηελ
θαηαπίεζηλ. Ζ παξαηεξνπκέλε θαηά ηαο ηειεπηαίαο εβδνκάδαο ελ ηε λήζσ
επηθαλεηαθή εξεκία απνηειεί έλδεημηλ ηνπ γεγνλφηνο, φηη νη Διιελνθχπξηνη ήξρηζαλ
πξνεηνηκαζίαο δηα κεγαιπηέξαλ ηπξαλλίαλ. Σα ρσξία εμαθνινπζνχλ λα είλαη
θπθισκέλα.

Αη

δπλάκεηο

ηνπ

ΟΖΔ

θαηνξζψλνπλ

λα

θαηεπλάδνπλ

ηνπο

Σνπξθνθππξίνπο θαη λα παξέρνπλ εηο ηνπο Διιελνθππξίνποηελ δπλαηφηεηα
ζπγθεληξψζεσο ηεο εζνδείαο ησλ, φηαλ, φκσο, θηλδπλεχνπλ ηα πξντφληα ησλ
Σνπξθνθππξίσλ,

δελ θαηαβάιινπλ πξνζπαζείαο δηα ηελ ζπγθξάηεζηλ ησλ

Διιελνθππξίσλ θαη παξακέλνπλ απαζείο ζεαηαί ησλ Διιελνθππξηαθψλ επηζέζεσλ.
Ίζσο νη ιίαλ ζεκαληηθαί αχηαη ιεπηνκέξεηαη λα κή θζάλνπλ κέρξηο πκψλ, εκείο, φκσο, δψκελ εληφο ηεο αηκνζθαίξαο, ηελ νπνίαλ πξνθαινχλ αη θαζεκεξηλαί εθζέζεηο
πεξί παξνκνίσλ ηξαγηθψλ γεγνλφησλ. Σελ 15ελ Ηνπλίνπ 1964 ζα επηδνζή εηο ηνλ
ΟΖΔ ε έθζεζηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέσο. Φνβνχκεζα, φηη είλαη δπλαηφλ λα
επξεζψκελ αληηκέησπνη κηαο άιιεο ήηηεο, παξνκνίαο πξνο εθείλελ ηεο 4εο Μαξηίνπ
1964, ηεο νπνίαο αηζζαλφκεζα ηαο νδχλαο. Ζ ζπλεδξία ηεο 4εο Μαξηίνπ έπεηζε ηνλ
./.

Δ-14
Μαθάξηνλ, φηη δελ πθίζηαηαη πιένλ ε πλζήθε Δγγπήζεσο. Καηφπηλ ηνχηνπ, εζζάλζε
νχηνο ειεχζεξνο λα επηδηψμε λα ζέζε ηαο δπλάκεηο ηνπ ΟΖΔ ππφ ηνλ έιεγρνλ θαη ηελ
δηνίθεζίλ ηνπ. Καηφπηλ ηνχηνπ επμήζεζαλ εηο αμηνζεκείσηνλ βαζκφλ αη πεξηπηψζεηο
ζθαγήο νκήξσλ θαη πεξηθπθιψζεσο ρσξίσλ.

Αγαπεηέ θχξηε Πξφεδξε,
Οη ζχκκαρνί καο, νίηηλεο είλαη εηο ζέζηλ λα ελεξγήζνπλ σο δηαηηεηαί εηο ην ζέκα
ηεο Κχπξνπ θαη λα ην νδεγήζνπλ πξνο ηελ νξζήλ θαηεχζπλζηλ, δελ εδπλήζεζαλ
κέρξη ζηηγκήο λα απαιιάμνπλ ην δήηεκα απηφ απφ έλ ζεκειηψδεο ζθάικα. Ζ
Κππξηαθή ηξαγσδία πξνεθιήζε ππφ ηεο πνιηηηθήο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ήηηο
απεζθφπεη εηο ηελ ηξνπνπνίεζηλ ηνπ πληάγκαηνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη
ηελ θαηάξγεζηλ ησλ πκθσληψλ. Ζ αζθάιεηα εηο ηελ λήζνλ είλαη δπλαηφλ λα
απνθαηαζηαζζή κφλνλ δηα ηεο θαηαιιήινπ ιεηηνπξγίαο κηαο εμνπζίαο ππεξάλσ ηεο
Κππξηαθήο Κπβεξλήζεσο. Παξ'φινλ ηνχην, πξνο απνθαηάζηαζηλ ηεο Αζθαιείαο ελ
ηε λήζσ αλεδεηήζεζαλ κφλνλ κέηξα, ηα νπνία ζα ήην δπλαηφλ λα δερζή ε Κππξηαθή
Κπβέξλεζηο.

Ζ

κεηά

ηα

γεγνλφηα

ηνπ

Γεθεκβξίνπ

αγγιηθή

δηνίθεζηο,

αη

αγγινακεξηθαληθαί πξνηάζεηο, θαη ηέινο ε δχλακηο ηνπ ΟΖΔ, ηδξχζεζαλ επί ηνπ
αζηαζνχο απηνχ ζεκειίνπ. Χο εθ ηνχηνπ απεδείρζε, φηη παλ κέηξνλ, ην νπνίνλ ζα ήην
δπλαηφλ λα απνδερζή ν Μαθάξηνο, είλαη κάηαηνλ, θαη γεληθψο ελζαξξχλεη ηαο πηέζεηο
θαη επηζέζεηο.

Αγαπεηέ θχξηε Πξφεδξε,
Γηα ηνπ κελχκαηφο ζαο κε πιεξνθνξείηε, φηη ε πνιηηηθή ηεο Κπβεξλήζεψο καο
πξνεθάιεζε δπζαξεζθείαο ελ Διιάδη. Ζ θχζηο ηεο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο Κχπξνπ
πνιηηηθήο ηεο Διιάδνο θαη αη ελέξγεηαη ηεο Διιάδνο απνδεηθλχνπλ, φηη αχηε είλαη
εηνίκε λα ρξεζηκνπνίεζε παλ κέζνλ δηα ηελ νινζρεξή θαηάξγεζηλ ησλ πθηζηακέλσλ
πκθσληψλ. Ζκείο αγσληδφκεζα λα εμεγήζσκελ εηο ηνπο ζπκκάρνπο καο ηα δεηλά, ηα
νπνία πθηζηάκεζα εηο ηελ δηθαίαλ ππφζεζίλ καο, θαη ην φηη νη Σνπξθνθχπξηνη δνπλ
ππφ αθνξήηνπο ζπλζήθαο. Γελ ζπκβηβάδεηαη κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ έζλνπο καο ε
εθκεηάιιεπζηο ησλ εθδειψζεσλ δπζαξεζθείαο. Δπηζπκψ λα είζζε βέβαηνο φηη ηα
./.
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δεηλά καο θαηέζηεζαλ κεγαιχηεξα, ιφγσ ηνπ φηη δελ εδπλήζεκελ λα ζάο εμεγήζσκελ
ηελ δηθαίαλ ζέζηλ καο θαη λα ζαο πείζσκελ πεξί ηεο αλάγθεο νπσο θαηαβάιεηε
πάζαλ πξνζπάζεηαλ θαη δψζεηε εηο ην πξφβιεκα ηεο Κχπξνπ ηελ ζεκαζίαλ ηελ
νπνίαλ αμίδεη, θάκλνληεο ρξήζηλ ηνπ θχξνπο ζαο δηα ηελ εμνπδεηέξσζηλ ησλ
θηλδχλσλ ηνπο νπνίνπο πεξηθιείεη ην πξφβιεκα απηφ. Ο εληαθηαζκφο ηεο ερζξφηεηνο
ηεο Γαιιίαο θαη Γεξκαλίαο απνηειεί πξάγκαηη έλ σξαίνλ παξάδεηγκα. Σν έζλνο καο,
φκσο, έδσζελ αλάινγνλ παξάδεηγκα ζπλδεζέλ πξν 40εηίαο δηα θηιηθψλ ζρέζεσλ κε
ηελ Διιάδα, κεηά ηελ ππφ ηνπ ζηξαηνχ ηεο ρψξαο απηήο αλειέεηνλ θαηαζηξνθήλ
φιεο ηεο Μηθξαζίαο.
Κχξηε Πξφεδξε,
άο επραξηζηψ δηα ηνπο ιφγνπο ζαο, νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηελ ζεκαζίαλ ηελ
νπνίαλ δίδνπλ αηΖΠΑ εηο ηαο κεηά ηεο Σνπξθίαο ζπκκαρηθάο ζρέζεηο ησλ, θαη δηα ηαο
επγεληθάο δηα ην ηνπξθηθφλ έζλνο θξάζεηο ζαο. Θα αηζζαλζψ ηθαλνπνίεζηλ
εξρφκελνο εηο ηαο ΖΠΑ, δηα λα ζπδεηήζσ κεζ'πκψλ ην Κππξηαθφλ. Σν πκβνχιηνλ
Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ ζα ζπλέιζε ηελ 17ελ Ηνπλίνπ. Καηά ην κεηαμχ δηάζηεκα, ζα
επηζθεθζή ηελ Σνπξθίαλ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΝΑΣΟ θ. ηίθθεξ. Παξαιιήισο, ν
κεζνιαβεηήο ηνπ ΟΖΔ θχξηνο Σνπνκηφγηα ζα ππνβάιε ηελ έθζεζίλ ηνπ εηο ηνλ
Γεληθφλ Γξακκαηέα. Αη εμειίμεηο απηαί είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζνπλ λέαο
επεηγνχζαο θαηαζηάζεηο. Γχλακαη λα απνκαθξπλζψ εθ ηεο ρψξαο κεηά ηελ 2Οελ
Ηνπλίνπ, εηο νηαλδήπνηε εκεξνκελίαλ θαηάιιεινλ δη'πκάο, δηα λα ζπλαληεζψ κεζ'
πκψλ. Δάλ, πξν ηεο αλαρσξήζεψο κνπ εηο Οπάζηγθησλ, ππάξμε νηαδήπνηε
ζπγθεθξηκέλε άπνςίο ζαο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο Κχπξνπ, ή νηαδήπνηε ιχζηο ηδηθήο ζαο
εκπλεχζεσο, ζα κνχ ήην πνιχ ρξήζηκνλ λα ηαο γλσξίδσ εθ ησλ πξνηέξσλ, εηο
ηξφπνλ ψζηε λα δπλεζψ λα ηαο κειεηήζσ.
Σέινο επηζπκψ λα ηνλίζσ, φηη ηθαλνπνηήζελ πιήξσο απφ ηαο εηιηθξηλείο,
απνηειεζκαηηθάο θαη ειπηδνθφξνπο ζπλνκηιίαο, ηαο νπνίαο είρνκελ ελ Αγθχξα κεηά
ηνπ θ. Σδσξηδ Μπσι, νιίγνλ πξν ηεο πξνο πκάο απνζηνιήο ηνπ κελχκαηνο απηνχ".
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ΥΟΛΖ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ
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Λεπθσζία, 14 Ηνπλ 2016
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ “Σ” ΣΖΝ
ΑΣΟΜΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ
ΑΝΥΖ (ΠΕ) ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΥΡΗΣΑΚΖ

ΥΔΓΗΟ ΑΣΔΟΝ

1.

ΠΡΧΣΟ ΥΔΓΗΟ ΑCHΔSΟN
"Με αληάιιαγκα ηελ ηνπξθηθή ζπλαίλεζε λα ελσζεί ε Κχπξνο κε ηελ

Διιάδα, ε Διιάδα ζα έπξεπε λα θάλεη νξηζκέλεο παξαρσξήζεηο ζηελ Σνπξθία, ζηα
ζέκαηα πνπ ζίγνληαη ακέζσο παξαθάησ:
α.

Γηα λα δνζεί ζηελ Σνπξθία ή δηαβεβαίσζε, φηη δελ πξφθεηηαη λα

απεηιεζεί ε αζθάιεηά ηεο απφ ηελ Κχπξν ή απφ ηελ θαηεχζπλζε ηεο Κχπξνπ, ε
Διιάδα ζα έπξεπε λα παξαρσξήζεη ζην δηελεθέο θαη ππφ ηελ θπξηαξρία ηεο
Σνπξθίαο έλα ηκήκα ηνπ λεζηνχ.
(1)

Σν ηκήκα απηφ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ Σνπξθία

γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηαο ζηξαηησηηθήο βάζεο, κε πιήξε δηθαηψκαηα εγθαηάζηαζεο
ρεξζαίσλ, αεξνπνξηθψλ θαη λαπηηθψλ δπλάκεσλ. Ο ζηξαηησηηθφο ζθνπφο απηήο ηεο
βάζεσο ζα είλαη λα παξεκπνδηζζεί ε κεηαηξνπή ηνπ λεζηνχ ζε βάζε επηρεηξήζεσλ
θαηά ηεο Σνπξθίαο θαη λα δηαηεξεζεί αλνηρηή ε πξφζβαζε πξνο ηα ιηκάληα ηεο
Μεξζίλαο θαη ηνπ Iskenderun.
(2)

Ζ πεξηνρή πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάιε, ψζηε λα επηηξέπεηαη

ε αλέγεξζε εγθαηαζηάζεσλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ αζθήζεσλ θαη
επηρεηξήζεσλ.
(3)

Φαίλεηαη, φηη θαηάιιειε πεξηνρή ζα κπνξνχζε λα είλαη ε

ρεξζφλεζνο ηεο Καξπαζίαο, επεηδή είλαη απνθνκκέλε απφ ην θπξίσο ζψκα ηνπ
λεζηνχ θαη ζε ηδαληθή ζέζε γηα λα θαιχπηεη ηηο πξνζβάζεηο πξνο ηα ηνπξθηθά ιηκάληα.
Γηάθνξεο νξηνγξακκέο, γηα κηα βάζε ζηε Υεξζφλεζν, έρνπλ ζπδεηεζεί θαηά θαηξνχο.
./.

Σ-2
Μηα απ' απηέο, ε νπνία θαίλεηαη λα είλαη ε θαη' ειάρηζηνλ απνδεθηή απφ ηελ ηνπξθηθή
θπβέξλεζε, αξρίδεη απφ ηα Πεξηζηέξηα, ζηε βφξεηα αθηή, θαη θζάλεη ζ' έλα ζεκείν
αθξηβψο λνηηνδπηηθά ηνπ Bνghaz, ζηε λνηηναλαηνιηθή αθηή. (Οη Σνχξθνη ζπκθψλεζαλ
ην Μνλαζηήξη ηνπ Απνζηφινπ Αλδξέα, θνληά ζην αθξσηήξη ηεο Υεξζνλήζνπ, λα
εμαηξεζεί απφ ηελ πεξηνρή ηεο βάζεο).
β.

Δηδηθέο δηεπζεηήζεηο πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ

επεκεξία ησλ Σνπξθνθππξίσλ, νη νπνίνη δελ ζα βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο
θπξίαξρεο ηνπξθηθήο βάζεσο. (Σνχην, θπζηθά, ζεκαίλεη ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία
ηνπ ηνπξθνθππξηαθνχ πιεζπζκνχ).
(1)

Θα πξέπεη λα ππάξμνπλ κηα, δχν ή ηξεηο, ζρεηηθά κηθξέο,

πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ, ζηηο νπνίεο νη Σνπξθνθχπξηνη ζα είλαη πιεηνςεθία ή πεξίπνπ
πιεηνςεθία, θαη νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζζνχλ σο μερσξηζηέο
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο, εληφο ηεο γεληθήο δηνηθεηηθήο δνκήο
νιφθιεξνπ ηνπ λεζηνχ. Ζ ηνπξθηθή ζπλνηθία ηεο Λεπθσζίαο θαη ε πεξηνρή πνπ
εθηείλεηαη βφξεηα απ' απηή, πξνο ηελ Κπξήλεηα, είλαη έλα de factν παξάδεηγκα ηέηνηαο
πεξηνρήο. Οη δηνηθεηηθέο απηέο ππνδηαηξέζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ δηθή ηνπο ηνπηθή
απηνδηνίθεζε, λα δηεπζχλνληαη θαη λα επηβιέπνληαη απφ Σνπξθνθππξίνπο. Οη
ιεηηνπξγίεο απηψλ ησλ ηνπηθψλ δηνηθήζεσλ πξέπεη λα θαζνξηζζνχλ κεηά απφ πνιχ
πξνζεθηηθή κειέηε, αιιά ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε
ζπιινγή θφξσλ, ε δηάζεζε ησλ ηνπηθψλ εζφδσλ γηα θνηλνηηθνχο ζθνπνχο (ζρνιεία,
ηδακηά, ηνπηθά δίθηπα χδξεπζεο, θνηλνηηθνί δξφκνη θ.ιπ.), ε δηεχζπλζε ηεο ηνπηθήο
αζηπλνκίαο θαη ε γεληθή δηνίθεζε ηεο δηθαηνζχλεο, ζην βαζκφ πνπ αθνξά ηνπο
Σνπξθνθππξίνπο, θαη πηζαλψο άιιεο αξκνδηφηεηεο δεκνηηθψλ θαη επαξρηαθψλ
θπβεξλήζεσλ. Οη ηνπηθέο απηέο δηνηθήζεηο δελ ζα ζπληζηνχλ, φκσο, θξάηνο ελ θξάηεη.
Τπνρξεσηηθά ζα είλαη ππεχζπλεο, ηειηθά, απέλαληη ζε κηα αλψηεξε αξρή, ε νπνία ζα
κπνξνχζε λα είλαη ε θεληξηθή θπβέξλεζε ηεο Κχπξνπ ή ε ειιεληθή θπβέξλεζε ή ν
χπαηνο Έιιελαο εθπξφζσπνο ζηελ Κχπξν.
(2)

' φιν ην ππφινηπν λεζί, φπνπ νη Σνπξθνθχπξηνη ζα ζπλέρηδαλ,

θαη' αλάγθε, λα είλαη κηα ζπγθξηηηθά κηθξή κεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ, ζα κπνξνχζε
λα γίλεη κηα δηαθνξεηηθή δηεπζέηεζε. Θα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί κηα θεληξηθή
ηνπξθνθππξηαθή δηνίθεζε κε έδξα ηε Λεπθσζία, ε νπνία ζα είρε ηνλ έιεγρν, σο πξνο
ηνπο Σνπξθνθππξίνπο κφλν, πνιιψλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα
./.

Σ-3
αλαιάκβαλαλ νη ηνπηθέο αξρέο ησλ ρσξηζηψλ κηθξψλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, πνπ
πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο. Σνχην ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ
ηνπξθηθψλ

ζπλνηθηψλ

ζηηο

κεγαιχηεξεο

πφιεηο,

θαη

ηνλ

εληνπηζκφ

ησλ

δηαζθνξπηζκέλσλ ρσξηψλ πνπ είλαη ακηγψο ηνπξθηθά ή φπνπ έρνπλ θαζαξά ηελ
πιεηνςεθία νη Σνπξθνθχπξηνη. Σα κέξε απηά ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ φηη
βξίζθνληαη ππφ ηε δηθαηνδνζία ηεο θεληξηθήο ηνπξθνθππξηαθήο δηνίθεζεο ζηε
Λεπθσζία, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα επηβιέπεη ηελ εθινγή ή ην δηνξηζκφ ηνπηθψλ
εγεηψλ, ηελ επηινγή θαη δηνίθεζε ηεο ηνπηθήο αζηπλνκίαο θαη άιιεο θαλνληθέο
δεκνηηθέο ιεηηνπξγίεο, θαη ζα κπνξνχζε λα παξέρεη έλα ζχζηεκα πξσηνβάζκησλ
δηθαζηεξίσλ, πνπ ζα δηθάδνπλ ππνζέζεηο αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, αγσγέο κεηαμχ
Σνχξθσλ, πνηληθέο δίθεο Σνχξθσλ κφλν θαη παξφκνηεο πεξηπηψζεηο απνθιεηζηηθά
ηνπξθηθνχ ελδηαθέξνληνο. πσο ηα αληίζηνηρά ηνπ ζηηο μερσξηζηέο γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο, ην δηνηθεηηθφ απηφ φξγαλν ζα είλαη, κε ηελ ζεηξά ηνπ, ππεχζπλν απέλαληη
ζηελ θεληξηθή εμνπζία ηνπ λεζηνχ. Πξνθαλψο, πνιιά άιια ζέκαηα ζα πξέπεη λα
δηεπζεηεζνχλ απφ ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο.
(3)

Καη' αλάγθελ, νη Σνπξθνθχπξηνη ζα πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο

φπνηαο θεληξηθήο αξρήο ζα έρεη ηνλ έιεγρν ηεο Κχπξνπ. Τπνθείκελνη ζηα πξνλφκηα
θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο σο πνιίηεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα πνιηηηθά θαη αηνκηθά
δηθαηψκαηα θαη πξνλφκηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δχν πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο.
Δλλνείηαη, φηη ζα ππάξρνπλ εγγπήζεηο γηα φια ηα πξνβιεπφκελα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο, εθ ησλ νπνίσλ απηά πνπ πξνβάιινληαη
ζηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλλεο είλαη έλα θαιφ δείγκα.
(4)

Ο θ. Achesνn πξφηεηλε, σο πξφζζεηε εηδηθή εμαζθάιηζε, λα

νξηζζεί απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα, ελδερνκέλσο απφ ηνλ Ο.Ζ.Δ. ή ην Γηεζλέο
Γηθαζηήξην, έλαο εληεηαικέλνο αληηπξφζσπνο ή επηηξνπή, πνπ ζα κπνξνχλ λα
παξακέλνπλ ζην λεζί θαη λα είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ επίβιεςε θαη
παξαθνινχζεζε ηεο εηδηθήο θαηαζηάζεσο πνπ ζα δεκηνπξγείην ζην λεζί, θαζψο θαη
κε ηελ επηηήξεζε ηεο επηβνιήο ηνπ εηδηθνχ status θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ
Σνπξθνθππξίσλ. Αλάινγα πξνεγνχκελα, γηα ηνχην, ππάξρνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ
Danzig θαη ηνπ Saar, θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ παγθνζκίνπ
πνιέκνπ. Ζ Ακεξηθαληθή Κπβέξλεζε πηζηεχεη, φηη απηφ ην πείξακα ιεηηνχξγεζε θαιά
κέρξη ηελ άλνδν ηνπ Υίηιεξ ζηελ εμνπζία ζηε Γεξκαλία, νπφηε αλαηξάπεθαλ νη
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Σ-4
δεκηνπξγεζείζεο ζπλζήθεο. Ο εληεηαικέλνο αληηπξφζσπνο ή ε επηηξνπή ζα κπνξεί
λα έρεη εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ αθξφαζε παξαπφλσλ, ηε ζρεηηθή έξεπλα, θαη ην
δηθαίσκα ππνδείμεσλ πξνο ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ αδηθηψλ.
Δίλαη ινγηθφ, επίζεο, φηη ζα κπνξεί λα επηβάιιεη επαλνξζψζεηο ή θαη απνδεκηψζεηο,
γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε έθεζε απφ ην αληίδηθν κέξνο. ηελ πεξίπησζε
πνπ νη ζπζηάζεηο ή νη απνθάζεηο απηέο δε ζα γίλνληαη δεθηέο απφ ην έλα ή ην άιιν
κέξνο, ζα ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιέπεηαη δηθαίσκα έθεζεο είηε ζην Γηεζλέο
Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο ή ζε θάπνην άιιν δηθαζηήξην, πνπ ζα κπνξνχζε λα
δεκηνπξγεζεί, ππφ ηε δηθαηνδνζία ηνπ Ο.Ζ.Δ., εηδηθά γη' απηφ ην ζθνπφ. Μηα
ελαιιαθηηθή ιχζε, ηελ νπνία ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ίζσο λα ήζειαλ λα ιάβνπλ ππ'
φςε, είλαη λα νξηζζεί ν εληεηαικέλνο θαη ην δηθαζηήξην απφ ην ΝΑΣΟ θαη ε εθηέιεζε
ησλ απνθάζεψλ ηνπο λα αλαιεθζεί απφ ηα κέιε ηνπ ΝΑΣΟ".
21.07.1964

2.

ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΟ ACHESON (Βαζηθά ζηνηρεία)
α.

Ζ πεξηνρή ηεο ηνπξθηθήο βάζεσο απιψο ζα εθκηζζσλφηαλ ζηελ

Σνπξθία γηα κηα θαζνξηζκέλε πεξίνδν - ηα 50 ρξφληα ππεδεηθλχνλην σο ινγηθφο
ρξφλνο -, αληί λα ηεζεί ππφ ηελ ηνπξθηθή θπξηαξρία.
β.

Σα φξηα ηεο πεξηνρήο ηεο βάζεσο, ζηε ρεξζφλεζν ηεο Καξπαζίαο,

ζα κπνξνχζαλ λα είλαη κηα γξακκή απφ ηα βφξεηα πξνο ηα λφηηα, ζηα δπηηθά αθξηβψο
ηνπ ρσξηνχ Κνmi Kebir (πεξηνξίδνληαο, έηζη, αηζζεηά ηελ έθηαζή ηεο). Δλαιιαθηηθά, ν
θ. Achesνn πξφηεηλε ε γξακκή απηή λα θαζνξηζζεί κε βάζε ζηξαηησηηθέο αλάγθεο,
κεηά απφ κειέηε ηνπ αλψηαηνπ δηνηθεηή ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ ζηελ Δπξψπε.
γ.

Οη ηδηαίηεξεο πξνβιέςεηο θαη εγγπήζεηο ππέξ ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζα

κπνξνχζαλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απ' απηέο πνπ πξφηεηλε ζην πξψην ηνπ ζρέδην, κε
θαηάξγεζε ησλ εηδηθψλ πεξηνρψλ κε ηνπξθνθππξηαθή πιεηνςεθία, νη νπνίεο,
ζχκθσλα κε ην πξψην ζρέδην, ζα κπνξνχζαλ λα είλαη κεξηθψο απηφλνκεο δηνηθεηηθέο
πεξηθέξεηεο. Αλη' απηνχ πξνηεηλφηαλ, νη δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο επαξρίεο, ζηηο
νπνίεο ζα δηαηξείην ε Κχπξνο απφ ηελ ειιεληθή δηνίθεζε, λα ειέγρνληαη απφ
Σνπξθνθππξίνπο επάξρνπο. Οη ελ ιφγσ επαξρίεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πάληα
απηέο, ζηηο νπνίεο ζα θαηνηθνχζαλ ζεκαληηθά ηκήκαηα ηνπ ηνπξθνθππξηαθνχ
πιεζπζκνχ. ' απηέο ηηο επαξρίεο, πνπ ζα θαηνηθνχζε ην κεγάιν κέξνο ηνπ
./.
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ηνπξθνθππξηαθνχ πιεζπζκνχ, ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ε αζηπλνκία θ.ι.π. ζα
ζπκπεξηιάκβαλαλ πάληνηε έλα ζεκαληηθφ ηκήκα Σνπξθνθππξίσλ αμησκαηνχρσλ θαη
ππαιιήισλ.
δ.

Αληί ηεο θεληξηθήο ηνπξθνθππξηαθήο δηνίθεζεο ζηε Λεπθσζία, πνπ

πξνηεηλφηαλ ζην πξψην ζρέδην Acheson, ζα ππήξρε έλαο αλψηεξνο αμησκαηνχρνο
ζηελ θεληξηθή θππξηαθή θπβέξλεζε, ν νπνίνο ζα αλαθεξφηαλ ζηνλ Έιιελα αλψηαην
αμησκαηoχρo θαη ζα δηέζεηε ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ, γηα λα επνπηεχεη ηε
δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηελ επεκεξία ησλ Σνπξθνθππξίσλ. Ο αμησκαηνχρνο
απηφο ζα ζπκβνχιεπε θαη ζα ζπκπαξαζηεθφηαλ ζηνπο Σνπξθνθππξίνπο, ζα δερφηαλ
θαη ζα δηεξεπλνχζε παξάπνλα γηα πεξηπηψζεηο κεξνιεπηηθήο κεηαρείξηζεο ή κε
ηήξεζεο ησλ εγγπεκέλσλ δηθαησκάησλ ηνπο, θαη ζα θαηέθεπγε ζηα αξκφδηα
δηθαζηήξηα ή, αλ ρξεηαδφηαλ, ζηελ θεληξηθή ειιεληθή θπβέξλεζε.

ε.

Οη εηδηθέο εγγπήζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηεο κεηνςεθίαο, πνπ

πξνέβιεπε ην πξψην ζρέδην, ζχκθσλα κε ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο θαη φζεο
αλαθέξνληαη ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε πεξί Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ζα
δηεηεξνχλην.
ζη.

Δπίζεο, ν πξνηεηλφκελνο Γηεζλήο Δπηηεηξακκέλνο, πνπ ζα δηφξηδαλ

ηα Ζλσκέλα Έζλε, ζα ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζην δεχηεξν ζρέδην, φπσο θαη ζην
πξψην.

24.07 .1964

./.

Σ-6
3.

ΣΑ 15 ΖΜΔΗΑ ΣΟΤ "ΣΔΛΗΚΟΤ" ΥΔΓΗΟΤ ACHESON

α.

Άκεζνο Έλσζηο ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα, κε αλαγλψξηζηλ

πιήξνπο θπξηαξρίαο ηνπ Διιεληθνχ ηέκκαηνο, ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο, ηεο
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο, σο θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, εηο ηελ Νήζνλ.
β.

Τπνπξγφο Γεληθφο Γηνηθεηήο, κέινο ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο,

νξίδεηαη παξ' απηήο επηθεθαιήο ηεο δηνηθήζεσο εηο ηελ Κχπξνλ, σο θνξεχο ησλ
θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ θαη σο έρσλ ηελ πνιηηηθήλ επζχλελ ηεο εθαξκνγήο ησλ.
γ.

Δθκηζζνχηαη δηα κίαλ πεληεθνληαεηίαλ βάζηο εηο Καξπαζίαλ πξνο ηελ

Σνπξθίαλ, ηεο νπνίαο ε έθηαζηο δελ ππεξβαίλεη ην 4,5% (ηεζζεξάκηζπ ηνηο εθαηφλ)
ηεο ζπλνιηθήο εδαθηθήο εθηάζεσο ηεο Κχπξνπ.
δ.

Αλαιακβάλεηαη ε δέζκεπζηο, φπσο κή απμεζνχλ αη έμ επαξρίαη ηεο

Κχπξνπ πέξαλ ησλ νθηψ. Δηο ηαο δχν εθ ησλ επαξρηψλ ηνχησλ ε Διιεληθή
Κπβέξλεζηο ζα νξίδε Σνχξθνπο επάξρνπο, θαηά ηελ θξίζηλ ηεο, άλεπ πεξηνξηζκνχ.
ε.

Γεκηνπξγείηαη

ζέζηο

πκβνχινπ

επί

ησλ

Μνπζνπικαληθψλ

ππνζέζεσλ, φζηηο ζα πιαηζηψζε ππεξεζηαθψο ηνλ Έιιελα Τπνπξγφλ Γεληθφλ
Γηνηθεηήλ .
ζη.

Γηα ηνπο Σνχξθνπο ηεο Νήζνπ θαζνξίδεηαη κεηνλνηηθφλ θαζεζηψο,

φκνηνλ κε ην ηζρχνλ εηο ηελ Διιεληθήλ Θξάθελ δηα ηελ Σνπξθηθήλ κεηνλφηεηα.
δ.

Αληηπξφζσπνο

ηνπ

Οξγαληζκνχ

Ζλσκέλσλ

Δζλψλ,

κνλίκσο

εγθαηεζηεκέλνο εηο Κχπξνλ, ζα επηβιέπε ηελ εθαξκνγήλ ηνπ κεηνλνηηθνχ
θαζεζηψηνο θαηά ηαο ζπλεκκέλαο ζπκθσλίαο.
ε.

Αλαγλσξίδεηαη εηο ηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθίαλ δηθαίσκα αηνκηθψλ

πξνζθπγψλ, βάζεη ηεο πκβάζεσο ηεο Ρψκεο δηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ.
Πξνο ηνχην, ε ζχκβαζηο ζα ππνγξαθή ππφ ηεο Διιάδνο θαη ππφ ηεο Σνπξθίαο.
ζ.

Δηο ηελ Καξπαζίαλ ζα επεθηείλεηαη ε Διιεληθή θπξηαξρία, παξά ηελ

εθκίζζσζηλ απηήο, σο βάζεσο, εηο ηελ Σνπξθίαλ.
η.

Σα θπξηψηεξα ρσξία ηεο Καξπαζίαο ζα εμαηξεζνχλ ηεο πεξηνρήο, ε

νπνία εθκηζζνχηαη εηο ηελ Σνπξθίαλ. Δμαηξείηαη, επίζεο, ην κνλαζηήξηνλ ηνπ Αγίνπ
Αλδξένπ, θαη ραξάζζεηαη νδφο δη' ειεπζέξαλ επηθνηλσλίαλ απηνχ κεηά ησλ ρσξίσλ.
./.
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ηα.

Γεκηνπξγείηαη θνηλφλ ακπληηθφλ φξγαλνλ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο,

πξνο ζηαζεξνπνίεζηλ θαη εκπέδσζηλ ησλ ζρέζεσλ θηιίαο θαη ζπκκαρίαο κεηαμχ ησλ
δχν θξαηψλ. Δηο ην θνηλφλ ακπληηθφλ φξγαλνλ ζα κεηέρε θαη Ακεξηθαλφο
αληηπξφζσπνο.
ηβ.

Σν θνηλφλ ακπληηθφλ φξγαλνλ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο δελ ζα

πεξηνξίδεηαη εηο ηελ ζηξαηησηηθήλ ζπλεξγαζίαλ, αιιά ζα επεθηείλεηαη θαη εηο ηελ
πνιηηηθήλ θαη ηνπξηζηηθήλ.
ηγ.

Οη εθπξφζσπνη ηεο Διιάδνο θαη ηεο Σνπξθίαο εηο ην θνηλφλ

ακπληηθφλ φξγαλνλ ζα ζπλέξρσληαη εηο ηαθηά δηαζηήκαηα, θαη ζα ελψλνπλ ηαο
πξφζπαζείαο ησλ δηα ηελ αλάπηπμηλ θαη ηελ πξφνδνλ ηεο ζπλεξγαζίαο, επ' αγαζψ
ησλ δχν θξαηψλ.
ηδ.

Ζ Σνπξθία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζηλ φπσο δερζή γεληθψο θαη

αλεμαηξέησο, πξνο εγθαηάζηαζηλ, φινπο ηνπο απειαζέληαο εθ Κσλζηαληηλνππφιεσο
θαη εμ άιισλ Σνπξθηθψλ πφιεσλ, θαη αλαγλσξίζε δη'απηνχο ην κεηνλνηηθφλ θαζεζηψο,
ην νπνίνλ ηζρχεη δηα ηνπο Σνχξθνπο ηεο Διιεληθήο Θξάθεο θαη ηνπο Σνχξθνπο ηεο
Κχπξνπ.
ηε.

Ζ Σνπξθία αλαιακβάλεη φπσο ζεβαζζή ηαο ζρεηηδνκέλαο πξνο ηελ

'Ηκβξνλ θαη Σέλεδνλ δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο.

28.07 .1964

./.

Σ-8
4.

ΔΠΗΣΟΛΖ ACHESON ΠΡΟ Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ
"Αγαπεηέ κνπ Πξσζππνπξγέ,
Θα ήζεια λα αξρίζσ ηελ επηζηνιή κνπ εθθξάδνληαο ηε βαζχηαηε

επγλσκνζχλε κνπ γηα ηε βνήζεηα πνπ δψζαηε ζην έξγν καο, εδψ ζηε Γελεχε, κε ην
ζηαζεξφ ελδηαθέξνλ ζαο θαη ηελ απφθαζή ζαο λα επηηξέςεηε ζηνλ θ. Ρσζζίδε λα
κάο βνεζήζεη ζηηο πξνζπάζεηέο καο.
ήκεξα κε επιεξνθφξεζε ν Πξφεδξνο γηα ηελ επείγνπζα κνξθή πνπ έρεη
πξνζδψζεη ζην έξγν καο ε επηθείκελε νβηεηηθή αλάκημε ζην Κππξηαθφ πξφβιεκα
θαη κνπ δήηεζε, γη' απηφ, λα ζάο γλσζηνπνηήζσ ηελ θνηλή καο ζέζε, φηη ιίγνο κφλν
ρξφλνο κάο ππνιείπεηαη γηα λα επηηχρνπκε κηα δηεπζέηεζε, θαη λα ζάο θνηλνπνηήζσ
ηηο απφςεηο κνπ - πνπ εγθνιπψλεηαη θαη ν ίδηνο - γηα ηε γεληθή κνξθή κηαο ιχζεο,
πνπ θαίλεηαη ζε κέλα δπλαηή θαη δίθαηε. Ξέξσ, απφ ηηο ζπλνκηιίεο καο κε ηνλ θ.
Ρσζζίδε, φηη ζάο έρεη εληππσζηάζεη, φπσο θαη εκάο εδψ, ν θίλδπλνο, πνπ έρνπλ
ηψξα επηηείλεη νη Ρσζηθέο θηλήζεηο, λα πέζεη ε Κχπξνο θάησ απφ θνκκνπληζηηθή
επηξξνή, θαη νη απψηεξεο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζηελ
πνιεκηθή θαηάζηαζε θαη ην ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Δίκαη
βέβαηνο φηη ζπκθσλνχκε γηα ην γεγνλφο, φηη ν θίλδπλνο απηφο δεκηνπξγεί γηα ηελ
Σνπξθία θαη ηελ Διιάδα θνηλφ ζπκθέξνλ, πνπ μεπεξλάεη θαηά πνιχ ηηο αθξηβείο
γξακκέο πνπ ζα ζχξνπκε ζε έλα ράξηε, πξνθεηκέλνπ λα θζάζνπκε ζε κηα ζπκθσλία.
Σα πξνβιήκαηα, πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δπν πιεπξέο γηα ηελ επίηεπμε κηαο
δηεπζέηεζεο ηνπ ζέκαηνο, είλαη πνιηηηθά, θαη απ' απηήλ αθξηβψο ηελ άπνςε ηα
αληηκεησπίδσ.
Δίκαη δηαηεζεηκέλνο λα αζθήζσ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή πίεζε θαη πεηζψ,
ψζηε λα πείζσ ηνπο Σνχξθνπο λα εγθαηαιείςνπλ θάζε δηεθδίθεζε θπξηαξρηθψλ
δηθαησκάησλ ζην έδαθνο ηεο Κχπξνπ, λα πεξηνξίζνπλ ηελ έθηαζε ησλ αλαγθψλ ηνπο
γηα κηα ζηξαηησηηθή βάζε ζηε ρεξζφλεζν ηεο Καξπαζίαο, θαη λα ζπκθσλήζνπλ, γηα
ηα κεηνλνηηθά ηνπο δηθαηψκαηα, ζηηο γξακκέο πνπ ζπδεηήζακε κε ηνλ θ. Ρσζζίδε, θαη
ηηο νπνίεο ζα δηαηππψζσ αχξην ζ' έλα πξνζρέδην. Θα παξαθηλνχζα, εηδηθά, ηνπο
Σνχξθνπο, λα πεξηνξίζνπλ ην ζρέδηφ ηνπο ζε κηα 50εηή εθκίζζσζε ηνπ ηκήκαηνο
εθείλνπ ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Καξπαζίαο πνπ εθηείλεηαη απφ ην βνξεηναλαηνιηθφ ηεο
άθξν κέρξη κηα λνεηή γξακκή απφ ην βνξξά ζην λφην, αθξηβψο ζηα δπηηθά ηεο θψκεο
Κεπήξ. Απφ ηε κειέηε ηεο θαηάζηαζεο πνπ έθακα, κε ηε βνήζεηα ζηξαηησηηθψλ
./.
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ζπκβνχισλ, είκαη πεπεηζκέλνο φηη ππάξρεη κηα πγηήο ζηξαηησηηθή δηθαηνινγία γηα κηα
ηέηνηα κνξθή ζηξαηησηηθήο βάζεο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο πξνάζπηζεο
ησλ πξνζβάζεσλ πξνο ηελ Σνπξθηθή ήπεηξν, θαη ηελ άκπλα απηήο ηεο ίδηαο ηεο
βάζεο απφ κηα αηθληδηαζηηθή επίζεζε. Δίλαη πνιχ πηζαλφ, ε ράξαμε ηεο γξακκήο
απηήο - φπσο ηελ έρσ εηζεγεζεί - λα ζάο δεκηνπξγήζεη πνιηηηθφ πξφβιεκα, θάησ
απφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο. Απηφ ην πξφβιεκα ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί αλ
αθήλακε αράξαθηε ηε γξακκή, γηα λα ηελ θαζνξίζεη, χζηεξα απφ ζηξαηησηηθή κειέηε,
ν Αλψηαηνο πκκαρηθφο Γηνηθεηήο γηα ηελ Δπξψπε. Δθ' φζνλ έρσ ηε δηαβεβαίσζε
ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο φηη ζα δερφηαλ ηε γξακκή, αλ ραξαζζφηαλ φπσο
αλέθεξα, ζα κπνξνχζε, πξάγκαηη, ε Διιεληθή Κπβέξλεζε λα κνπ δψζεη ηε
ζπγθαηάζεζή ηεο γηα κηα ηέηνηα ξχζκηζε, ρσξίο λα αλαιάβεη, επί ηνπ παξφληνο,
νπνηαδήπνηε άιιε δέζκεπζε απέλαληη ζηελ Σνπξθηθή Κπβέξλεζε. Αλ έρσ απηή ηε
δηαβεβαίσζε, ζα έθαλα φ,ηη είλαη δπλαηφ, θαη πηζηεχσ φηη ζα κπνξνχζα λα επηηχρσ
ηε ζπγθαηάζεζε ηεο Σνπξθηθήο Κπβέξλεζεο λα κή επέκβεη πξνιεπηηθά, νχηε λα
απαηηήζεη

κηα

πξνθαηαβνιηθή

δηαθπβεξλεηηθή

ζπκθσλία,

πξηλ

απφ

ηελ

πξαγκαηνπνίεζε ηεο Έλσζεο Διιάδαο-Κχπξνπ.
Υσξίο αληαιιάγκαηα απηνχ ηνπ είδνπο, νη Σνχξθνη ζα πίζηεπαλ φηη ηα
ζπκβαηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαηαζηξαηεγήζεθαλ πεξηθξνλεηηθά, θαη φηη ζα έρνπλ ζην
κέιινλ λα αληηκεησπίζνπλ ην ελδερφκελν κηαο Έλσζεο ή κηαο αλεμαξηεζίαο ρσξίο
φξνπο, κηαο Κχπξνπ θάησ απφ θνκκνπληζηηθή επηξξνή.
Οη εηζεγήζεηο, πνπ έθακα, ζα δεκηνπξγήζνπλ βαξχηαηεο δπζρέξεηεο ζηνπο
εγέηεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο, θαη ηνπο ιανχο πνπ θπβεξλνχλ. Αιιά είκαη
πεπεηζκέλνο, φηη κπξνζηά ζηελ επηθξεκάκελε θνηλή απεηιή ηα δχν έζλε κπνξνχλ λα
επηηχρνπλ ηελ απαξαίηεηε εζσηεξηθή ελφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ιχζεηο
πνπ, πέξα απφ πξφζθαηξεο αληηζέζεηο, απνβιέπνπλ ζηε βαζηθή αζθάιεηα θαη
επεκεξία ησλ κεγάισλ εζλψλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο, θαη φηη, ζην εμσηεξηθφ, ε
κεγάιε ζπκκαρία ησλ ειεχζεξσλ θξαηψλ ζα ηηο ππνζηεξίμεη ελαληίνλ θάζε εκπνδίνπ,
πνπ ζα παξεκβαιιφηαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ιχζεσλ.
Παξαθαιψ, αγαπεηέ κνπ Πξσζππνπξγέ, λα επηζηξέςεη ζηε Γελεχε
ζχληνκα

ν

θ.

Ρσζζίδεο,

γηα

λα

κάο

20.08.1964

./.

βνεζήζεη

ζ'

απηή

ηε

ιχζε".

Σ-10
5.

ΔΠΗΣΟΛΖ Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ ΠΡΟ ΑCΖΔSΟΝ

"Αγαπεηέ θ. Άηζεζνλ,
Ο Πξέζβεο θ. Λακπνπίο είρε ηελ θαισζχλε λα κνπ δψζεη ρζεο ηελ
επηζηνιή ζαο ηεο 20ήο Απγνχζηνπ, θαη λα κε πιεξνθνξήζεη, φηη νη πξνηάζεηο ζαο
έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Κπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ.
α.

Δπηζπκψ λα ζάο εθθξάζσ ηηο πην ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ γηα ηηο

ζαπκάζηεο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεηε γηα ηελ εμεχξεζε κηαο ιχζεο ηνπ
Κππξηαθνχ πξνβιήκαηνο, ιχζεο, πνπ ζα απνηξέςεη ηνλ πφιεκν θαη ζα
απνθαηαζηήζεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε ζχκκαρεο ρψξεο κέιε ηνπ ΝΑΣΟ. Καη ηδηθή
καο εηιηθξηλήο επηζπκία είλαη λα ππνβνεζήζνπκε ηηο πξνζπάζεηέο ζαο, γηα ην
ζπκθέξνλ ηεο Διιάδαο, ηνπ ειεχζεξνπ θφζκνπ θαη ηεο εηξήλεο. πκκεξίδνκαη
πιήξσο ηελ άπνςή ζαο, φηη "ε απεηιή απηή δεκηνπξγεί θνηλά ζπκθέξνληα γηα ηελ
Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία, θαη μεπεξλά πνιχ ηηο νξνζεηηθέο γξακκέο πνπ ζχξνπκε ζ'
έλα ράξηε". Γη' απηφ βεβαίσζα ρζεο ηνλ Πξέζβε Λακπνπίο, φηη απνδερφκεζα, θαη'
αξρήλ, ηηο πξνηάζεηο ζαο.
β.

Κξίλσ, ελ ηνχηνηο, απαξαίηεην λα επηζηήζσ ηελ πξνζνρή ζαο ζ' έλα

βαζηθφ γεγνλφο. Έρσ ηελ εληχπσζε, φηη ε Κπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ
πηζηεχεη, ίζσο, φηη εάλ ε Διιάδα απνδερφηαλ έλα ζρέδην ιχζεο ηνπ Κππξηαθνχ, ζα
κπνξνχζε λα ιπζεί ην πξφβιεκα. Απηφ δελ είλαη νξζφ. Ζ δηθή καο απφθαζε είλαη
βέβαηα, δσηηθήο ζεκαζίαο. Σνλ απνθαζηζηηθφ φκσο ιφγν έρεη, ηειηθά, ε εγεζία θαη ν
ιαφο ηεο Κχπξνπ, ε νπνία είλαη ηψξα αλεμάξηεην θξάηνο. Ζ ηνπξθηθή Κπβέξλεζε δελ
αληηκεησπίδεη αλάινγν πξφβιεκα κε ηνπο Σνπξθνθππξίνπο, γηαηί απηνί είλαη
ππνηειείο ζηελ Άγθπξα. Σν πξφβιεκα ππάξρεη κφλν γηα κάο. Αλ εκείο δερηνχκε
ιχζε, πνπ ε Κχπξνο απνθξνχεη ζαλ άδηθε, ε θαηάζηαζε ζα επηδεηλσζεί. ε κηα
ηέηνηα πεξίπησζε, πξέπεη λα είκεζα βέβαηνη πσο νη Κχπξηνη ζα ζπλερίζνπλ ηνλ
αγψλα ηνπο, θαη ζα δεηήζνπλ βνήζεηα απφ φπνπ κπνξνχλ λα ηελ πάξνπλ.
Γλσξίδνπκε ήδε απφ πνχ ζα δεηήζνπλ απηή ηε βνήζεηα θαη απφ πνχ ζα ηελ πάξνπλ.
Γη' απηφ ην ζνβαξφ ιφγν, νη φξνη κηαο ζπκθσλίαο δελ πξέπεη λα είλαη επαρζείο, ψζηε
λα κπνξεί λα ηνπο δερζεί ε Κχπξνο θαη λα νδεγεζνχκε έηζη ζε κηα ηειηθή εηξεληθή
ιχζε, θαη λα κή θαηαιήμνπκε ζε αμεπέξαζην αδηέμνδν.

./.

Σ-11
γ.

πσο πιεξνθφξεζα ρζεο ηνλ Πξέζβε θ. Λακπνπίο, ν Τπνπξγφο καο

ηεο Δζληθήο Άκπλαο, θ. Γαξνπθαιηάο, πήγε ζηελ Κχπξν, κε ηε δηπιή απνζηνιή λα
επηηχρεη αλαβνιή ηεο ζχλαςεο ζπκθσλίαο κε ηε Μφζρα θαη λα βνιηδνζθνπήζεη ηηο
απφςεηο ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ. Ο θ. Γαξνπθαιηάο, πνπ γχξηζε ζήκεξα απφ
ηελ απνζηνιή ηνπ απηή, θαηάθεξε λα εκπνδίζεη, πξνο ην παξφλ , ηνλ Τπνπξγφ
Δμσηεξηθψλ ηεο Κχπξνπ θ. Κππξηαλνχ λα αλαρσξήζεη αχξην, φπσο ζρεδίαδε αξρηθά,
γηα ηε Μφζρα. Πέηπρε, επίζεο, λα αλαβάιεη ηελ επίζθεςε ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ ζην
Κάηξν, φπνπ ζα ζπλαληνχζε ηνλ Πξφεδξν Νάζεξ. Ζ αλαβνιή, φκσο, ησλ δχν απηψλ
ηαμηδηψλ είλαη πξνζσξηλή, θαη εμαξηάηαη απφ ηελ εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο. Ο θ.
Γαξνπθαιηάο εμαθξίβσζε, επίζεο, ηηο απφςεηο ηνπ Πξνέδξνπ Μαθαξίνπ. Ο
Αξρηεπίζθνπνο απνξξίπηεη απφιπηα ηελ εθρψξεζε βάζεο είηε ζην ΝΑΣΟ είηε ζηελ
Σνπξθία. Πέξαλ απηνχ, αληηκεησπίδεη θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ Βξεηαληθψλ βάζεσλ.
δ.

Δκείο, βέβαηα, ζα πξνηηκνχζακε λα επηηχρνπκε ηελ Έλσζε ρσξίο

θαλέλα αληάιιαγκα. Απηφ ζα ήηαλ δίθαην, αθνχ ε Σνπξθηθή κεηνλφηεηα ζα είρε πιήξε
πξνζηαζία, θάησ απφ Διιεληθή δηνίθεζε, φπσο αθξηβψο απνιακβάλεη ηελ
πξνζηαζία απηή, επί πνιιά ήδε έηε, ε Μνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο. Με
ηνλ ηξφπν απηφ ζα θαηνρπξσλφηαλ απφιπηα θαη ε αζθάιεηα ηεο Σνπξθίαο, αθνχ ε
Κχπξνο, ζαλ έλα θνκκάηη ηεο Διιάδαο, ζα αλήθε πιένλ ζην ΝΑΣΟ. Άιισζηε,
αθφηνπ ε Σνπξθία πνχιεζε ηελ Κχπξν ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, δελ δηέζεηε πνηέ βάζε
ζην Νεζί γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ηνπξθηθήο Δπηθξάηεηαο. Αιιά νχηε θαη νη πκθσλίεο
ηεο Επξίρεο έδσζαλ ζηελ Σνπξθία ηέηνην δηθαίσκα. Δλ ηνχηνηο, αλαγλσξίδνπκε φηη,
θάησ απφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ιφγνη ςπρνινγηθνί θαη ιφγνη γνήηξνπ δπζθνιεχνπλ
ηελ Σνπξθία λα δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηεο γηα ηελ Έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ
Διιάδα, ρσξίο λα πάξεη αληαιιάγκαηα. Γη' απηφ είκεζα πξφζπκνη λα δψζνπκε ζηνπο
Σνπξθνθππξίνπο εηδηθέο εγγπήζεηο, πνπ λα κή κεηψλνπλ ηελ Διιεληθή θπξηαξρία θαη
ηελ ελφηεηα ηνπ θξάηνπο. Γερφκεζα, επίζεο, λα εθκηζζψζνπκε ζηελ Σνπξθία κηα
πεξηνρή, γηα κηα ινγηθή πεξίνδν, γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηαο Σνπξθηθήο βάζεο.
ε.

Ζ Διιάδα δέρεηαη λα ππνζηεξίμεη ηελ ηδέα ηεο Σνπξθηθήο βάζεο,

αθφκε θαη αλ ν Αξρηεπίζθνπνο δηαθσλεί ζ' απηφ, θαη ειπίδεη φηη ζα κπνξέζεη λα
πείζεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ιανχ ηεο Κχπξνπ λα ηελ απνδερζεί, αξθεί ε έθηαζε
ηεο βάζεο λα είλαη πεξηνξηζκέλε, λα αληηζηνηρεί π.ρ. ζηελ έθηαζε ησλ Βξεηαληθψλ
βάζεσλ, πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηελ Κχπξν.

./.

Σ-12
Ζ πξφηαζή ζαο, φκσο, - πνπ αληηιακβάλνκαη φηη είλαη απνηέιεζκα
επίπνλσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ - ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηελ απαξαίηεηε γηα ηελ
εγθαηάζηαζε κηαο ζηξαηησηηθήο βάζεο έθηαζε, θαη έρεη ην ραξαθηήξα πεξηνξηζκέλεο
δηρνηφκεζεο.
Γπζηπρψο, δελ κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε κηα ηέηνηα πξφηαζε. Σηο
δπζθνιίεο επηηείλνπλ νη ςπρνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηελ Κχπξν,
κεηά ηνπο πξφζθαηνπο βνκβαξδηζκνχο αζηηθνχ πιεζπζκνχ απφ ηνπο Σνχξθνπο. Σν
θιίκα ζην Νεζί είλαη απηή ηε ζηηγκή πνιχ δπζκελέο γηα ηελ Σνπξθία θαη ην ΝΑΣΟ. Καη
είλαη επίζεο δπζκελέο γηα ηελ Διιάδα, γηαηί απνπζίαζε θαηά ηελ Σνπξθηθή επίζεζε.
ζη.

Αληηιακβαλφκεζα, φηη έρεηε εμαληιήζεη φια ηα κέζα λα πείζεηε ηνπο

Σνχξθνπο λα πεξηνξίζνπλ ηηο αμηψζεηο ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, δελ ζάο απεπζχλσ
έθθιεζε γη' απηφ.
Οκνινγψ ηελ απφγλσζε θαη ηελ απνγνήηεπζή κνπ γηα ηε κε
επίηεπμε ζπκθσλίαο. Σψξα απνκέλεη ζε καο λα θάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε, γηα λα
δηαθπιάμνπκε ηελ εηξήλε ζην Νεζί κέρξη ηελ εξρφκελε χλνδν ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ, ζηελ νπνία ζηεξίδνπκε φιεο καο ηηο ειπίδεο γηα ηελ απνδνρή
ηεο αξρήο ηεο αδέζκεπηεο αλεμαξηεζίαο, πνπ λα πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα ηεο
απηνδηάζεζεο".

21.08.1964

ΥΟΛΖ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ
6εο Δ Γηαδηθηπαθήο Μάζεζεο
Λεπθσζία, 14 Ηνπλ 2016
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ “Ε” ΣΖΝ
ΑΣΟΜΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ
ΑΝΥΖ (ΠΕ) ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΥΡΗΣΑΚΖ

ΣΑ ΚΤΡΗΌΣΔΡΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΚΘΔΖ «ΠΛΑΕΑ»

1.

Οη πλζήθεο Επξίρεο – Λνλδίλνπ είλαη αλεθάξκνζηεο θαη πξέπεη λα

αληηθαηαζηαζνχλ.
2.

Καηαδηθάδεηαη θαη παξακεξίδεηαη ε ιχζε ηνπ ¨Γεσγξαθηθνχ δηαρσξηζκνχ

ησλ δχν θνηλνηήησλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο¨.
3.

Αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Λαφ ηεο Κχπξνπ ην δηθαίσκα ηεο απηνδηαζέζεσο κε

βάζε ην δεκνθξαηηθφ θαλφλα ηεο πιεηνςεθίαο.
4.

Δπίζεκν αίηεκα ηεο Διιελνθππξηαθήο εγεζίαο είλαη ε απνδέζκεπζε απφ

ηηο ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία επηινγήο.
5.

Ζ δηαηήξεζε ηεο Κχπξνπ σο αλεμάξηεηνπ Κξάηνπο, πξέπεη λα πεγάδεη

απφ ηελ ειεχζεξε απφθαζε ηεο θπβεξλήζεσο θαη ηνπ ιανχ ηεο Κχπξνπ θαη φρη λα
επηβιεζεί.
6.

Ζ φιε ιχζε πνπ ζα πξνέιζεη λα ηεζεί θάησ απφ ηελ εγγχεζε ησλ Ζ.Δ.
Ζ Σνπξθηθή Κπβέξλεζε απέξξηςε ηελ έθζεζε Πιάδα. Ο Πιάδα

παξαηηήζεθε θαη θαλέλαο άιινο δελ δηνξίζηεθε ζηελ ζέζε ηνπ.
Ζ Έθζεζε Πιάδα ήηαλ κηα άξηζηα ζεκειησκέλε εξγαζία, επζπλείδεηε θαη
πεξηείρε πξνηάζεηο δίθαηεο, ινγηθέο θαη άγγηδαλ ηηο πξνζδνθίεο νξηζηηθήο ιχζεσο ηνπ
Κππξηαθνχ πξνβιήκαηνο.

ΥΟΛΖ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ
6εο Δ Γηαδηθηπαθήο Μάζεζεο
Λεπθσζία, 14 Ηνπλ 2016
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ “Ζ” ΣΖΝ
ΑΣΟΜΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ
ΑΝΥΖ (ΠΕ) ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΥΡΗΣΑΚΖ

ΣΑ ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΖΜΔΗΑ ΣΧΝ ΔΚΘΔΔΧΝ « ΝΗΥΑΣ ΔΡΗΜ»
Σα βαζηθά ζεκεία ησλ εθζέζεσλ ήηαλ:
1. Οη δηεθδηθήζεηο ηεο Κχπξνπ απφ ηελ Σνπξθία ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε
πνιηηηθνχο ιφγνπο. κσο, πξνθεηκέλνπ λα κελ δειεηεξηάδνληαη νη ζρέζεηο Βξεηαλίαο
– Σνπξθίαο – Διιάδαο, αλ παξαρσξεζεί απηνδηνίθεζε ζην λεζί, ε θαιχηεξε ιχζε
είλαη ε κέζε ιχζε δηρνηφκεζεο.
2. ην λεζί ππάξρνπλ δπν δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο, ε θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο έρεη
ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο. Σν κέιινλ ησλ δχν θνηλνηήησλ, ησλ δχν ιαψλ,
αλεμαξηεζία, έλσζε κε ηελ κεηέξα-παηξίδα, ζπλέρηζε ηεο Βξεηαληθήο θπξηαξρίαο ζα
απνθαζηζζεί θαηφπηλ δεκνςεθίζκαηνο μερσξηζηά ζε θάζε κηα.
3. Ζ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ζα πξέπεη εθαξκνζζεί κε ηελ κεηαθίλεζε Διιεληθψλ
πιεζπζκψλ έηζη ψζηε λα ππάγνληαη ζηε δηνίθεζε ηεο αξεζθείαο ηνπο. Σέηνηα
κεηαθίλεζε

δελ

ζπληζηά

άζθνπε

ηαιαηπσξία

αιιά

ζα

βνεζήζεη

λα

κελ

θαηαπαηεζνχλ ηα δηθαηψκαηα ηεο Σνπξθηθήο θνηλφηεηαο πνπ ζήκεξα είλαη
κεηνςεθηθή, ζα ηθαλνπνηεζεί ε αζθάιεηα ηεο Σνπξθίαο θαη ζα απνθεπρζεί κηα
κειινληηθή θξίζε.
4. Ζ Σνπξθία ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηελ πξνζθνξφηεξε γη’ απηήλ κνξθή
δηρνηφκεζεο ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα νηθνλνκηθά θαη ζηξαηησηηθά ηεο ζπκθέξνληα
θαζψο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ Σνπξθνθππξίσλ. ηελ αζθάιεηα ηεο πεξηνρήο πνπ ζα
παξαρσξεζεί ζηνπο Ρσκηνχο ηεο Κχπξνπ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη θαη ε Σνπξθία
γηαηί ην ζέκα ζρεηίδεηαη κε ηελ αζθάιεηα ηεο θαζψο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Ζ
Διιάδα δελ δχλαηαη λα δεηήζεη ην ίδην δηθαίσκα γηα ηελ Σνπξθηθή πεξηνρή δηφηη ην
λεζί απέρεη απφ ηελ Σνπξθία 45 λ.κ ελψ απφ ηελ Διιάδα 600 λ.κ.

./.

Ζ- 2
5. Πξέπεη λα επηδησρζεί ε ειεχζεξε κεηάβαζε Σνχξθσλ πξνο ηελ Κχπξν. Τπφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ιάβνπκε ηα κέηξα καο ην ζχλνιν ηνπ Σνπξθηθνχ πιεζπζκνχ
κπνξεί λα απμεζεί ζην πνζνζηφ πνπ αλεξρφηαλ επί Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο.
Σφηε δελ ζα αλεζπρνχκε γηα ηελ έθβαζε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο πνπ ζα γίλεη είηε γηα
ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπλφινπ ηεο λήζνπ είηε ηεο δηρνηφκεζεο.
Ζ

έθζεζε

πνπ

ζπληάρζεθε

ην

1956

θαη

θαζφξηζε

επδηάθξηηνπο

βξαρππξφζεζκνπο, κεζνπξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο
απφ ηνπο νπνίνπο δελ απέθιηλε ε Σνπξθηθνί εμσηεξηθήο πνιηηηθή επί ηνπ Κππξηαθνχ.
ε απηφ ζπλεηέιεζαλ φιεο νη ηνπξθηθέο θπβεξλήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 55 εηψλ πνπ δελ
παξέθιηλαλ απφ ηηο βαζηθέο αξρέο , φπσο επίζεο θαη νη αληίζηνηρεο ζηξαηησηηθέο
εγεζίεο πνπ φπνηε θιήζεθαλ έδσζαλ ιχζεηο ρσξίο ηελ φπνηα πνιηηηθή παξέκβαζε.
Χο ζπκπέξαζκα, νη εθζέζεηο απηέο παξφηη ζπληάρζεθαλ ην 1956, εληνχηνηο 55
ρξφληα κεηά παξακέλνπλ επίθαηξεο αιιά θαη κείδνλνο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο
έγγξαθα, ιφγσ ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο κε ηελ νπνία νη Σνπξθηθέο
θπβεξλήζεηο ηεο αθνινχζεζαλ.

ΥΟΛΖ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ
6εο Δ Γηαδηθηπαθήο Μάζεζεο
Λεπθσζία, 14 Ηνπλ 2016
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