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Εισαγωγή 

 

Στις 19 Ιουνίου 1958 η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε στη Βουλή 

των Κοινοτήτων το Σχέδιο Macmillan για την επίλυση του προβλήμα-

τος της Κύπρου. Το σχέδιο αυτό, το οποίο εισηγείτο την εδραίωση ενός 

καθεστώτος τριμερούς συγκυριαρχίας στη Μεγαλόνησο, διά της συμ-

μετοχής των αντιπροσώπων της Ελλάδας και της Τουρκίας στη διοί-

κηση της Κύπρου, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εκ μέρους τόσο της 

ελληνικής κυβέρνησης, όσο και του αρχιεπισκόπου Μακαρίου, δεδο-

μένου ότι θεωρήθηκε ως προπομπός της διχοτόμησης της Κύπρου.1 Η 

διαφαινόμενη πρόθεση της κυβέρνησης De Gaulle να ταχθεί υπέρ της 

εφαρμογής του ενέβαλε σε έντονη ανησυχία το Γάλλο πρέσβη στην Α-

θήνα, ο οποίος διά μέσου μίας εκτενούς έκθεσής του, επιχείρησε να 

μεταπείσει την κυβέρνησή του, προκρίνοντας την υιοθέτηση μίας λε-

λογισμένης λύσης στο πρόβλημα της Κύπρου. 

 

A. H έκθεση του Γάλλου πρέσβη στην Αθήνα προς το Quai d’Orsay για τη 

στάση της Γαλλίας στο Κυπριακό μετά την εξαγγελία του Σχεδίου Macmillan 

 

Λίγες ημέρες μετά την επίσημη εξαγγελία του Σχεδίου Macmillan, «σε 

μία χρονική στιγμή που μαίνονταν τα πάθη, αλλά και κάθε είδους προ-

παγάνδα στο Κυπριακό», ο Γάλλος πρέσβης στην Αθήνα, Guy de 

Girard de Charbonnières απηύθυνε στις 26 Ιουνίου 1958 μία ενδελεχή 

έκθεση προς τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Maurice Couve de 

Murville. Απώτερος στόχος του ήταν, αφενός, να σκιαγραφήσει τη 

λύση που θα έπρεπε να υιοθετηθεί στο πρόβλημα της Κύπρου και αφε-

τέρου να διερευνήσει εάν υφίσταντο πολιτικές σκοπιμότητες, που υπο-

χρέωναν το Παρίσι να ταχθεί εναντίον της.2  

Αρχής γενομένης από μία σύντομη ιστορική επισκόπηση, στο πλαί-

σιο της οποίας δε δίστασε να στηλιτεύσει το ρόλο που διαδραμάτισε η 

Βρετανία στην αναμόχλευση του ενδιαφέροντος της Τουρκίας για τη 

 
1 Για το Σχέδιο Macmillian, βλ. François Crouzet, Η Κυπριακή Διένεξη, 1946-1959, 

τόμ. 2 (Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2011), 1011, 1054· Robert 

Holland, Η Βρετανία και ο Κυπριακός Αγώνας (Αθήνα: Ποταμός, 1998), 215-321. 
2 Ministère des Affaires Étrangères, Centre des Archives Diplomatiques de la Cour-

neuve (στο εξής MAE, CADC), Europe 1956-1960, 189QO/166, Αθήνα, 26 Ιουνίου 

1958, Νο. 516/EU, Πρεσβεία Αθηνών προς Κεντρική Υπηρεσία, Παρίσι.  
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Μεγαλόνησο, κάνοντας λόγο περί «μαθητευόμενων μάγων» (sic), 3 

προχώρησε σε μία ανάλυση των αντικειμενικών δεδομένων που συνέ-

θεταν το πρόβλημα της Κύπρου. Πρωτεύουσα σημασία είχε, κατά την 

άποψή του, το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τα 4/5 του πληθυσμού της 

Μεγαλονήσου ήταν Έλληνες και ορθόδοξοι, μολονότι «σε αυτή τη σύ-

γκρουση πολιτικών ελιγμών υπήρχε η τάση συχνά να λησμονείται».  

Με δεδομένη τη δεσπόζουσα αριθμητική παρουσία του ελληνικού 

στοιχείου, το οποίο συν τοις άλλοις παρουσίαζε υψηλότερο βαθμό α-

νάπτυξης εν συγκρίσει με την τουρκική μειονότητα,4 θεωρούσε ότι εάν 

διεξαγόταν ένα δημοψήφισμα, βάσει των κανόνων του σύγχρονου διε-

θνούς δικαίου, η Κύπρος θα προσαρτάτο πέραν πάσης αμφιβολίας στην 

Ελλάδα.5 

Υπό το πρίσμα αυτό, ο Γάλλος πρέσβης υποστήριζε μετ’ επιτάσεως 

ότι ήταν αδήριτη ανάγκη να τύχει εφαρμογής στην Κύπρο, όπως ακρι-

βώς συνέβη σε παρόμοιες περιπτώσεις μετά το τέλος του Α΄ Παγκο-

σμίου Πολέμου, το θεμελιώδες δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των λαών, 

το οποίο αποτελούσε τον ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας κατά τον 

20ό αιώνα. Και τούτο διότι ουδέποτε στα χρονικά της σύγχρονης νομο-

λογίας η παρουσία μίας μειονότητας λειτούργησε ως τροχοπέδη για την 

 
3 O Γάλλος πρέσβης θεωρούσε ιστορικά αποδεδειγμένο ότι οι αντιδράσεις της Τουρ-

κίας ως προς την εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης στην Κύπρο υποκινήθηκαν 

εντέχνως από το Λονδίνο, το οποίο αντιλαμβανόμενο ότι δε θα μπορούσε να αντιστέ-

κεται επ’ αόριστον στις πιέσεις της διεθνούς κοινής γνώμης στα Ηνωμένα Έθνη, επι-

δίωξε να αποδυναμώσει την αποικιακή διάσταση του ζητήματος, καθυστερώντας την 

επίλυσή του. Στην πραγματικότητα επρόκειτο για μία εκδοχή του αξιώματος «διαίρει 

και βασίλευε», στο οποίο βασιζόταν παραδοσιακά η εξωτερική πολιτική της Βρετα-

νίας. Πιθανόν, οι Βρετανοί ιθύνοντες να είχαν μετανιώσει που έπαιξαν το ρόλο των 

«μαθητευόμενων μάγων», αφού ο Βρετανός πρέσβης στην Αθήνα, Sir Rodger Allen 

του είχε εκμυστηρευθεί ότι «θέλουμε να μάθουμε στους Τούρκους να γαβγίζουν, δεν 

πιστεύουμε ότι θα φτάσουν έως το σημείο να δαγκώσουν». Μολαταύτα, η εισαγωγή 

της Τουρκίας μετά την Τριμερή Διάσκεψη του Λονδίνου το 1955 ως ενδιαφερόμενου 

μέρους στο Κυπριακό δικαιολογούσε τη διατήρηση της παρουσίας των βρετανικών 

αρχών στη Μεγαλόνησο με την ιδιότητα του επιδιαιτητή, δεδομένων των ταραχών 

που εκτυλίσσονταν μεταξύ των δύο εθνικών κοινοτήτων. Υπό το πρίσμα αυτό, εκτι-

μούσε ότι η αναμόχλευση του τουρκικού ενδιαφέροντος για την Κύπρο είχε εξυπη-

ρετήσει πλήρως τα σχέδια της «ιμπεριαλιστικής πολιτικής του Λονδίνου». Αυτ. 
4 Με εξαίρεση τις βρετανικές εφημερίδες που τελούσαν υπό τον έλεγχο της αποικια-

κής διοίκησης, ο Τύπος στη συντριπτική του πλειοψηφία ήταν ελληνόφωνος, ενώ τα 

ελεύθερα επαγγέλματα εξασκούνταν σχεδόν αποκλειστικά από Έλληνες, οι οποίοι 

κυριαρχούσαν σε όλα τα μέρη της Μεγαλονήσου. Αντιθέτως, η τουρκική μειονότητα, 

η οποία αριθμούσε το 1/5 του πληθυσμού, αποτελείτο ως επί το πλείστον από χωρι-

κούς, που εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο μετά την οθωμανική κατάκτηση το 1571 χω-

ρίς σχέδιο εποικισμού. Αυτ. 
5 Αυτ. 
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άσκησή του από την πλειοψηφία, ακόμη και όταν υφίστατο οριακή δια-

φορά ανάμεσά τους. Ως εκ τούτου, θεωρούσε ότι δε στερείτο αντικει-

μενικότητας, εάν διατεινόταν ότι η καταστρατήγησή του αποτελούσε 

κατάφωρη παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου, γεγονός που 

προσιδίαζε μόνο στα φασιστικά και στα κομμουνιστικά καθεστώτα.6 

Κανένα απολύτως επιχείρημα δεν εδύνατο κατά την εκτίμησή του 

να δικαιολογήσει την άρνηση που προέτασσε το Λονδίνο ως προς την 

εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης στην Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό, 

ο Charbonnières υποστήριζε ότι οι στρατηγικοί λόγοι, που επικαλείτο 

η βρετανική κυβέρνηση στην προσπάθειά της να αποσείσει τις διαχρο-

νικές της ευθύνες επί του θέματος, ήταν απλώς προφάσεις εν αμαρτίαις. 

Και τούτο διότι, μετά την αναθεώρηση του δόγματος της βρετανικής 

εξωτερικής πολιτικής, είχε πλέον υποβαθμιστεί η στρατηγική αξία της 

Μεγαλονήσου, η διατήρηση της οποίας υπό πλήρη βρετανικό έλεγχο 

δε θεωρείτο απαραίτητη για την προάσπιση των βρετανικών συμφερό-

ντων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.7  

Εξάλλου, η σύγχρονη διεθνής πρακτική είχε καταδείξει ότι η Βρε-

τανία θα μπορούσε κάλλιστα να κατέχει μία στρατιωτική βάση στο έ-

δαφος της Κύπρου, ακόμη και εάν δεν υπαγόταν υπό την κυριαρχία της. 

Εις επίρρωσιν των ισχυρισμών του επικαλείτο όχι μόνο το πλήθος των 

στρατιωτικών βάσεων που διέθεταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ανά την υ-

φήλιο, αλλά και το παράδειγμα της γαλλικής βάσης στην Μπιζέρτα της 

Τυνησίας.8 Όμως, εξίσου έωλες χαρακτήριζε τις αντιρρήσεις που προ-

έβαλλε η Τουρκία, η οποία είχε παραιτηθεί διά της υπογραφής της Συν-

θήκης της Λωζάννης το 1923 παντός δικαιώματός της επί της Μεγαλο-

νήσου. Ως εκ τούτου, επισήμαινε ότι ούτε η ύπαρξη της τουρκοκυπρια-

κής μειονότητας ούτε λόγοι ασφαλείας δε θα έπρεπε να αποτελέσουν 

πρόσκομμα ως προς την εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης στην 

Κύπρο.9 

 
6 Αυτ. 
7 Αυτ.  
8 H Γαλλία εξακολουθούσε να διατηρεί μία εξέχουσας σημασίας στρατιωτική βάση 

στην περιοχή της Μπιζέρτας, μολονότι από το Μάρτιο του 1956 είχε αναγνωρίσει 

επισήμως την ανεξαρτησία της Τυνησίας. 
9 Ο Γάλλος πρέσβης θεωρούσε ότι τα δικαιώματα της τουρκοκυπριακής μειονότητας 

θα μπορούσαν να διασφαλιστούν μέσω ενός καθεστώτος ειδικών εγγυήσεων, που θα 

τελούσε υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, αμφισβητούσε το επι-

χείρημα της Άγκυρας ότι η εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης στην Κύπρο θα 

απειλούσε την ασφάλειά της, λόγω της εγγύτητας της Μεγαλονήσου στις τουρκικές 

ακτές. Και τούτο διότι το ίδιο συνέβαινε με μία πληθώρα νησιών του Αιγαίου Πελά-

γους, τα οποία είχαν αποδοθεί στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, διερωτάτο για ποιο 

λόγο θα έπρεπε η Κύπρος να αντιμετωπιστεί διαφορετικά από τη Μυτιλήνη, τη Χίο, 
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Ο Γάλλος πρέσβης στην Αθήνα εκτιμούσε ότι η Γαλλία, η οποία δεν 

είχε κανένα έννομο συμφέρον στην Κύπρο, όφειλε να ταχθεί αναφαν-

δόν υπέρ της εξεύρεσης μίας δίκαιης λύσης στο Κυπριακό, υπέρ της 

οποίας θα αποφαινόταν ένα διεθνές δικαστήριο διαιτησίας, εφόσον το 

ζήτημα ετίθετο υπό τη δικαιοδοσία του.10 Η στάση αυτή υπαγορευόταν 

από τις πολιτικές της παραδόσεις, οι οποίες διαπνέονταν, όπως επισή-

μαινε, από το ιδεώδες της δικαιοσύνης. Εντούτοις, το βασικό ερώτημα 

ήταν εάν υφίσταντο διάφορου είδους πολιτικές σκοπιμότητες, που την 

υποχρέωναν να τηρήσει μία εντελώς διαφορετική στάση επί του θέμα-

τος.11 

Είθιστο να θεωρείται ότι το Παρίσι αντιτασσόταν στην αναγνώριση 

της αρχής της αυτοδιάθεσης στην Κύπρο, υπό το φόβο μήπως τύχει ε-

φαρμογής στην Αλγερία. Το επιχείρημα αυτό ήταν, κατά την άποψή 

του, «όχι μόνο ψευδές, αλλά και άκρως επιζήμιο».  

Και τούτο διότι επρόκειτο για δύο εκ διαμέτρου αντίθετα ζητήματα, 

ακόμη και εάν εξετάζονταν, όπως αρέσκονταν οι πολέμιοι της Γαλλίας, 

αυστηρά και μόνο υπό το πρίσμα της αποικιοκρατίας. Στο πλαίσιο 

αυτό, υποστήριζε ότι η κατάσταση που επικρατούσε στην Αλγερία, 

στην οποία η γαλλική παρουσία διαδραμάτιζε δεσπόζοντα ρόλο, επ’ 

ουδενί λόγω δύνατο να συγκριθεί με εκείνη της Κύπρου.12 Παράλληλα, 

 
τη Σάμο ή τη Ρόδο. Ούτως ή άλλως, η διεθνής πρακτική προσέφερε λύση, διά της 

αποστρατιωτικοποίησής τους. Αυτ.  
10 Ο Charbonnières πίστευε ακράδαντα ότι, εάν η ετυμηγορία ενός διεθνούς δικαστη-

ρίου διαιτησίας δεν υπαγορευόταν από κανενός είδους πολιτικές σκοπιμότητες, θα 

αποφαινόταν υπέρ της διεξαγωγής ενός δημοψηφίσματος στην Κύπρο, ούτως ώστε 

να αποφασίσει όλος ο πληθυσμός για την τύχη του. Εάν καταγραφόταν η ύπαρξη μίας 

σημαντικής μειονότητας, τότε αυτή θα έπρεπε να απολαύει ενός ειδικού καθεστώτος 

εγγυήσεων. Παράλληλα, η Βρετανία θα είχε το δικαίωμα να διατηρήσει μία στρατιω-

τική βάση στο έδαφος της Μεγαλονήσου υπό τη μορφή μίας μακροχρόνιας μίσθωσης. 

Αυτ.  
11 Αυτ. 
12 O Γάλλος πρέσβης υπογράμμιζε ότι η Βρετανία κατείχε την Κύπρο, η οποία απο-

τελούσε αποικία του βρετανικού Στέμματος, αποκλειστικά και μόνο για στρατηγι-

κούς λόγους. Επιπλέον, η παρουσία Βρετανών ήταν ελάχιστη, με εξαίρεση τους διοι-

κητικούς υπαλλήλους και τους στρατιωτικούς. Αντιθέτως, η Αλγερία αποτελούσε α-

ναπόσπαστο τμήμα της μητροπολιτικής Γαλλίας, όπου διαβιούσαν πέραν του ενός 

εκατομμυρίου Γάλλοι, οι οποίοι αποτελούσαν τον κινητήριο μοχλό της ανάπτυξης 

της χώρας. Επιπλέον, διατεινόταν ότι δεν ετίθετο θέμα σύγκρισης μεταξύ της γαλλι-

κής μειονότητας στην Αλγερία και της τουρκικής μειονότητας στην Κύπρο. Και 

τούτο διότι εν αντιθέσει με την Τουρκία, η οποία είχε παραιτηθεί διά της Συνθήκης 

της Λωζάννης το 1923 επί παντός δικαιώματός της στην Κύπρο, η Γαλλία ασκούσε 

πλήρη κυριαρχία στην Αλγερία. Συν τοις άλλοις η γαλλική μειονότητα, αν και αριθ-

μητικά ήταν υποδεέστερη από το γηγενή μουσουλμανικό πληθυσμό, ήταν ασυγκρί-

τως πιο ανεπτυγμένη, ενώ η τουρκική μειονότητα της Κύπρου υπολειπόταν όχι μόνο 
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διατεινόταν ότι εν αντιθέσει με τη Βρετανία, η Γαλλία όχι μόνο δεν 

προτίθετο να παραμείνει στην Αλγερία, ενάντια στη βούληση του γη-

γενούς πληθυσμού, αλλά συν τοις άλλοις, ότι δεν είχε καμία απολύτως 

αντίρρηση να αναγνωρίσει το δικαίωμα αυτοδιάθεσής του,13 ισχυρισμό 

επί του οποίου θα είχε σοβαρές ενστάσεις το FLN (Front de Libération 

Nationale, Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο της Αλγερίας). 

Ο Charbonnières πίστευε ακράδαντα ότι ο συσχετισμός που επιχει-

ρείτο μεταξύ των δύο ζητημάτων, ήταν όχι μόνο ψευδής, αλλά και ά-

κρως επιζήμιος για το κύρος της Γαλλίας. Και τούτο διότι διαστρέ-

βλωνε το φιλελεύθερο χαρακτήρα της πολιτικής της, υπονοώντας ότι ο 

λόγος που αντιστρατευόταν τους απελευθερωτικούς αγώνες των κατα-

πιεσμένων λαών, ήταν αποκλειστικά και μόνο η διασφάλιση των συμ-

φερόντων της ως αποικιοκρατικής δύναμης. Ως εκ τούτου, θεωρούσε 

ότι, εάν η κυβέρνηση De Gaulle ήθελε να πείσει την παγκόσμια κοινή 

γνώμη για την ειλικρίνεια των φιλελεύθερων προθέσεών της στην Αλ-

γερία, δέον θα ήταν να αναθεωρήσει τη στάση της επί του ζητήματος 

της Κύπρου, αναγνωρίζοντας έστω επί της αρχής το δικαίωμα αυτοδιά-

θεσης του λαού της. Η απόφαση αυτή, η οποία δεν προσέκρουε στις 

 
αριθμητικά, αλλά και σε επίπεδο κοινωνικοοικονομικής και πολιτικής εξέλιξης έναντι 

της ελληνικής πλειοψηφίας. Αυτ.  
13 Ο Charbonnières ισχυριζόταν ότι το Παρίσι δεν αντιτασσόταν στην άσκηση της 

αρχής της αυτοδιάθεσης στην Αλγερία, αλλά στην ανάληψη της εξουσίας από τους 

«τρομοκράτες» του FLN, οι οποίοι διά της δράσης τους εμπόδιζαν το γηγενή πληθυ-

σμό να εκφράσει ελεύθερα τη βούλησή του. Εξάλλου, η νέα κυβέρνηση υπό το στρα-

τηγό De Gaulle τασσόταν υπέρ της διεξαγωγής εκλογών, βάσει του αποτελέσματος 

των οποίων θα διαμορφωνόταν το μέλλον της Αλγερίας. Αυτ.  

  Αναμφίβολα, ο Γάλλος πρέσβης δεν ήταν αντικειμενικός ως προς την πολιτική που 

ακολουθούσε η Γαλλία στην Αλγερία, το αδιέξοδο της οποίας ήταν η βασική αιτία 

για την κατάρρευση της Τέταρτης Γαλλικής Δημοκρατίας και την ανάρρηση του 

στρατηγού De Gaulle στην εξουσία τον Ιούνιο του 1958. Καίτοι εν τέλει προέκρινε 

την εκχώρηση ανεξαρτησίας στην Αλγερία, η οποία επικυρώθηκε με τις συνθήκες 

του Evian το 1962, το καλοκαίρι του 1958 δεν είχε αποσαφηνίσει τις προθέσεις του 

ως προς την πολιτική που σκόπευε να ακολουθήσει επί αυτού του φλέγοντος θέματος. 

Για το ζήτημα της Αλγερίας και την πολιτική της Γαλλίας βλ. Benjamin Stora, Algeria 

1830-2000, A Short History (Cornell: Cornell University Press, 2001). 
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επιταγές της γαλλικής πολιτικής στην Αλγερία,14 θα είχε, κατά την ά-

ποψή του, τεράστια απήχηση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, 

καταρρίπτοντας τις κατηγορίες που της προσήπταν οι αντίπαλοί της.15 

Σε μία προσπάθεια να άρει τους ενδοιασμούς της κυβέρνησης De 

Gaulle, υπογράμμιζε ότι η ανάληψη μίας πρωτοβουλίας προς την κα-

τεύθυνση αυτή δε θα αντέκειτο στο πνεύμα της γαλλοβρετανικής φι-

λίας. Καίτοι ο Γάλλος πρέσβης στην Αθήνα δεν έθετε υπό αμφισβή-

τηση τη σημασία των συμμαχικών δεσμών που συνέδεαν τις δύο χώρες, 

εκτιμούσε ότι το Παρίσι δε θα έπρεπε να ενστερνίζεται άκριτα όλες τις 

θέσεις του Λονδίνου, καθώς ελλόχευε ο κίνδυνος να καταστεί υποχεί-

ριο της πολιτικής του. Άλλωστε, η Βρετανία δεν είχε, όπως επισήμαινε 

με έκδηλη ειρωνεία, μία ανάλογη αντίληψη των συμβατικών υποχρεώ-

σεών της έναντι της Γαλλίας, αφού δε δίσταζε να εκφέρει τις δικές της 

απόψεις σε κρίσιμα θέματα, προβαίνοντας ακόμα και σε υποδείξεις 

προς το Παρίσι.16 

Ακολουθώντας το παράδειγμά της, η γαλλική κυβέρνηση θα μπο-

ρούσε, όπως υπογράμμιζε, να της επισημάνει ότι δεν ήταν απαραίτητη 

η διατήρηση της κυριαρχίας της επί της Μεγαλονήσου, εφόσον τα 

στρατηγικά της συμφέροντα εδύναντο κάλλιστα να διασφαλιστούν, διά 

μέσου της ύπαρξης μίας στρατιωτικής βάσης. Χωρίς να αθετεί τις δε-

σμεύσεις του απέναντί της, το Παρίσι θα μπορούσε να επιστήσει την 

προσοχή της κυβέρνησης Macmillan στο γεγονός ότι η υιοθέτηση εκ 

μέρους της μίας φιλελεύθερης πολιτικής στο ζήτημα της Κύπρου θα 

απέβαινε προς όφελος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ενισχύοντας 

το ρόλο της στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εις επίρρωσιν των ι-

σχυρισμών του θα μπορούσε να επικαλεστεί το παράδειγμα της Τυνη-

σίας,17 ως προς το θέμα της οποίας οι ενέργειες του Λονδίνου δεν ε-

 
14 Ο Γάλλος πρέσβης διαφωνούσε ριζικά με την άποψη ότι η Γαλλία ήταν υποχρεω-

μένη να ταχθεί εναντίον της εφαρμογής της αρχής της αυτοδιάθεσης στην Κύπρο, 

προκειμένου να αποτρέψει μία ανάλογη εξέλιξη στην Αλγερία, θεωρώντας ότι ήταν 

λανθασμένος ο συσχετισμός μεταξύ των δύο ζητημάτων. MAE, CADC, Europe 1956-

1960, 189QO/166, Αθήνα, 26 Ιουνίου 1958, Νο. 516/EU, Πρεσβεία Αθηνών προς 

Κεντρική Υπηρεσία, Παρίσι. 
15 Αυτ. 
16 Αυτ. 
17 O Γάλλος πρέσβης στην Αθήνα θεωρούσε ότι η περίπτωση της Κύπρου παρουσίαζε 

ομοιότητες όχι με εκείνη της Αλγερίας, αλλά της Τυνησίας, στην οποία το Παρίσι 

είχε εκχωρήσει το Μάρτιο του 1956 καθεστώς ανεξαρτησίας, διατηρώντας μόνο μία 

στρατιωτική βάση στην περιοχή της Μπιζέρτας. Αυτ. Για την αναγνώριση της ανε-

ξαρτησίας της Τυνησίας βλ. George Bonnet, Le Quai d’Orsay sous Trois Républiques 

1870-1961 (Paris: Fayard, 1961). 
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ναρμονίζονταν πάντοτε προς τις ανάγκες της γαλλικής πολιτικής. Η πα-

ρέμβαση της Γαλλίας θα μπορούσε, όπως υπογράμμιζε, να αποδειχθεί 

άκρως επωφελής, συμβάλλοντας στην άρση του αδιεξόδου, στο οποίο 

είχε εγκλωβιστεί η βρετανική κυβέρνηση εξαιτίας των αδέξιων χειρι-

σμών της.18  

Εντούτοις, ο Charbonnières προειδοποιούσε τον υπουργό Εξωτερι-

κών της Γαλλίας ότι το Παρίσι θα έπρεπε πάση θυσία να αποφύγει το 

λάθος στο οποίο υπέπεσε η κυβέρνηση Macmillan, η οποία αναζητούσε 

μία φόρμουλα συμβιβασμού μεταξύ των αξιώσεων της Ελλάδας και της 

Τουρκίας. Και τούτο διότι το πρόβλημα της Κύπρου δε συνίστατο σε 

μία επιλογή ανάμεσά τους. Η αρνητική υποδοχή της οποίας έτυχε το 

Σχέδιο Macmillan, αλλά και η περαιτέρω επιδείνωση της ήδη τεταμέ-

νης κατάστασης που υπέβοσκε στη Μεγαλόνησο, δεν άφηναν κανένα 

απολύτως περιθώριο αμφιβολίας ως προς το σημείο αυτό.19  

Αποκλειστικός γνώμονας της γαλλικής κυβέρνησης θα έπρεπε να 

είναι η εξεύρεση της πλέον δίκαιης λύσης, που θα ανταποκρινόταν 

στους πόθους του κυπριακού λαού, δίχως να υποκύψει σε «κινήσεις 

εκφοβισμού» από οπουδήποτε και εάν προέρχονταν. Η στάση αυτή, η 

οποία πιθανόν να προσέκρουε στις αντιρρήσεις της Τουρκίας, αφού 

προσιδίαζε εν πολλοίς προς τις ελληνικές θέσεις, υπαγορευόταν, όπως 

είχε ήδη καταδείξει, όχι μόνο από το σύγχρονο διεθνές δίκαιο, αλλά και 

από τις οικουμενικές αρχές, από τις οποίες εμφορείτο διαχρονικά η πο-

λιτική της Γαλλίας.20 

Καίτοι επ’ ουδενί λόγω υποτιμούσε την αξία της γαλλοτουρκικής 

φιλίας, θεωρούσε ότι το Παρίσι δε θα έπρεπε χάριν αυτής να θυσιάσει 

τους ισχυρούς δεσμούς που το συνέδεαν με την Ελλάδα από το παρελ-

θόν.21 Και τούτο διότι αν και επρόκειτο για μία μικρότερη χώρα εν συ-

γκρίσει με την Τουρκία, αποτελούσε όχι μόνο ένα διεθνές σταυρο-

δρόμι, αλλά και ένα κέντρο παγκόσμιας ακτινοβολίας, η αδιάλειπτη 

 
18  MAE, CADC, Europe 1956-1960, 189QO/166, Αθήνα, 26 Ιουνίου 1958, Νο. 

516/EU, Πρεσβεία Αθηνών προς Κεντρική Υπηρεσία, Παρίσι.   
19 Αυτ. 
20 Αυτ. 
21 H Γαλλία, όπως υπογράμμιζε ο Γάλλος διπλωμάτης, είχε διαδραματίσει σημαντικό 

ρόλο στους αγώνες για την ελληνική ανεξαρτησία, ενώ μαζί με τη Βρετανία και τη 

Ρωσία είχε ανακηρυχθεί προστάτιδα δύναμη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους 

κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Παράλληλα, επισήμαινε ότι η Ελλάδα, εν αντιθέσει 

με την Τουρκία, είχε ταχθεί στο πλευρό των δυνάμεων της Entente κατά τη διάρκεια 

του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου οι 

δύο χώρες καταλήφθηκαν από τα στρατεύματα της ναζιστικής Γερμανίας, όταν η 

Τουρκία παρέμεινε πρακτικά ουδέτερη. Συν τοις άλλοις, η Γαλλία διατηρούσε σημα-

ντική παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας. Αυτ. 
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παρουσία της Γαλλίας στο οποίο ενίσχυε την επιρροή της σε ολόκληρη 

τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Γάλλος πρέσβης δεν απέδιδε 

βαρύνουσα σημασία στην αρνητική στάση, που είχε τηρήσει η Αθήνα 

στα Ηνωμένα Έθνη ως προς το ζήτημα της Αλγερίας, αφού επρόκειτο 

για ένα «φαύλο κύκλο», για τη δημιουργία του οποίου οι γαλλικές κυ-

βερνήσεις δεν ήταν άμοιρες ευθυνών.22  

Εν αντιθέσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία, ο Char-

bonnières εκτιμούσε ότι η στρατηγική αξία της Ελλάδας δεν ήταν υπο-

δεέστερη από εκείνη της Τουρκίας,23 γεγονός που παρείχε ένα ακόμη 

επιχείρημα στην κυβέρνηση De Gaulle, ούτως ώστε να μην αντιταχθεί 

σε μία δίκαιη λύση του προβλήματος της Κύπρου, υπό το φόβο μήπως 

διασαλευτούν οι σχέσεις της με την Τουρκία. Και τούτο διότι ενδεχό-

μενη αποχώρησή της από τους κόλπους της Βορειοατλαντικής Συμμα-

χίας εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια, όχι μόνο της 

Τουρκίας και κατ’ επέκτασιν της Μέσης Ανατολής, αλλά και της ίδιας 

της Γαλλίας, αφού η Σοβιετική Ένωση θα μπορούσε πλέον να διεισδύ-

σει απρόσκοπτα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, εξέλιξη που απειλούσε ευ-

θέως τα συμφέροντά της στη Βόρειο Αφρική.24  

Εντούτοις, ομολογούσε με διάχυτη απογοήτευση ότι η εισήγησή του 

είχε τη δεδομένη χρονική στιγμή κατεξοχήν θεωρητικό χαρακτήρα, α-

φού η εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης στην Κύπρο, όσο και εάν 

ανταποκρινόταν στο περί δικαίου αίσθημα, προσέκρουε όχι μόνο στις 

σφοδρές αντιδράσεις της Τουρκίας, αλλά και στην κατηγορηματική άρ-

νηση της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία εξακολουθούσε να διατηρεί 

τον πρώτο λόγο επί του θέματος. Υπό το πρίσμα αυτό, παραδεχόταν ότι 

 
22 O Γάλλος πρέσβης θεωρούσε ότι η εχθρική στάση που τηρούσε ως προς τις γαλλι-

κές θέσεις στο ζήτημα της Αλγερίας η ελληνική αντιπροσωπεία στη Γενική Συνέ-

λευση των Ηνωμένων Εθνών, ήταν απόρροια του Κυπριακού. Και τούτο διότι η Α-

θήνα ήταν υποχρεωμένη εκ των πραγμάτων να αναζητήσει τη στήριξη των αραβικών 

χωρών, αφού τα αιτήματά της δεν έβρισκαν ανταπόκριση στους κόλπους των δυτικών 

της συμμάχων. Ως εκ τούτου, θεωρούσε ότι επρόκειτο για ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος 

θα μπορούσε να σταματήσει, εάν το Παρίσι δεν αντιτασσόταν στο εξής στην εφαρ-

μογή της αρχής της αυτοδιάθεσης στην Κύπρο. Αυτ. 
23 O Charbonnières θεωρούσε ότι, μολονότι η Τουρκία λειτουργούσε αφενός ως ση-

μαντική βάση εκτόξευσης πυραύλων εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης και αφετέρου 

ως ασπίδα για την προστασία των πετρελαιοπηγών της Μέσης Ανατολής, η στρατη-

γική της αξία είχε υπερεκτιμηθεί τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και από τη 

Βρετανία. Και τούτο διότι η απώλεια της Ελλάδας, η οποία διαδραμάτιζε κομβικό 

ρόλο στην ασφάλεια της Τουρκίας, θα οδηγούσε αναπόδραστα στην επέκταση της 

σοβιετικής επιρροής στη Μέση Ανατολή, γεγονός που θα είχε ανυπολόγιστες συνέ-

πειες όσον αφορά την παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων. Αυτ. 
24 Αυτ. 
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ακόμη και εάν η Γαλλία τασσόταν ανοιχτά υπέρ της, η στάση της ναι 

μεν θα είχε ηθική αξία, αλλά θα στερείτο εκ των πραγμάτων οιουδή-

ποτε πρακτικού αποτελέσματος.25 

Μολαταύτα, ο Γάλλος πρέσβης στην Αθήνα πίστευε ότι το Παρίσι 

θα μπορούσε να ασκήσει όλη την επιρροή του προς την κατεύθυνση 

της υιοθέτησης μίας προσωρινής λύσης, η οποία χωρίς να προδικάζει 

το μέλλον, θα μπορούσε να συμβάλλει αποφασιστικά στον κατευνασμό 

των πνευμάτων. Εν αντιθέσει με το Σχέδιο Macmillan, το οποίο επιχει-

ρούσε να «συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα», περιπλέκοντας ακόμη περισ-

σότερο το πρόβλημα της Κύπρου, διά της εισαγωγής των αντιπροσώ-

πων της Ελλάδας και της Τουρκίας στη διοίκηση της Μεγαλονήσου, η 

άρση του υφιστάμενου αδιεξόδου δύνατο κατά την άποψή του να επι-

τευχθεί μόνο διά της εξεύρεσης μίας φόρμουλας παρόμοιας με εκείνη 

που είχε εφαρμοστεί σε άλλα αποικιακά εδάφη της Βρετανικής Αυτο-

κρατορίας, στα οποία χορηγήθηκε καθεστώς ανεξαρτησίας. Η λύση 

αυτή όχι μόνο θα κατοχύρωνε τα συμφέροντα της Τουρκίας, αλλά θα 

απομάκρυνε διά παντός τον κίνδυνο διχοτόμησης της Κύπρου η οποία 

ούτε ανταποκρινόταν στις προσδοκίες των κατοίκων της26 ούτε επρό-

κειτο να επιλύσει το πρόβλημα της Κύπρου.27 

Ολοκληρώνοντας την έκθεσή του προς τον υπουργό Εξωτερικών 

της Γαλλίας, ο Charbonnières υπογράμμιζε ότι αντί της εφαρμογής του 

Σχεδίου Macmillan, το οποίο βασιζόταν σε υπολογισμούς πολιτικής 

φύσεως, επιτείνοντας το αδιέξοδο στο ζήτημα της Μεγαλονήσου, δέ-

ουσα θα ήταν η εξεύρεση μίας λύσης που θα υπαγορευόταν από τους 

κανόνες του σύγχρονου διεθνούς δικαίου και θα ήταν σύμφωνη προς 

τις αρχές που διακήρυσσαν οι δυτικές δημοκρατίες και ιδιαιτέρως η 

Γαλλία. Και τούτο διότι στην υπόθεση της Κύπρου η Δύση είχε, κατά 

την άποψή του, συμπεριφερθεί με έναν τρόπο που δε διέφερε στην 

πραγματικότητα από εκείνον που προσήπτε στους αντιπάλους της, κα-

ταστρατηγώντας τα ιδεώδη που η ίδια διακήρυσσε. Στο πλαίσιο αυτό, 

διατύπωνε την ευχή  

 
25 Αυτ. 
26 O Γάλλος πρέσβης εκτιμούσε ότι η πλειοψηφία της τουρκοκυπριακής μειονότητας 

δεν επιθυμούσε τη διχοτόμηση της Κύπρου, αφού ένα σημαντικό τμήμα της θα ήταν 

εκ των πραγμάτων υποχρεωμένο να εγκαταλείψει τις εστίες του. Και τούτο διότι η 

διχοτόμηση ήταν αδύνατον να υλοποιηθεί χωρίς να πραγματοποιηθεί μία μεγάλη α-

νταλλαγή πληθυσμών. Επιπλέον, είχε επίγνωση ότι η τεχνητή διασύνδεση ενός τμή-

ματος της Μεγαλονήσου με την Τουρκία, όχι μόνο δε θα της προσέφερε κανένα ου-

σιαστικό πλεονέκτημα, αλλά τουναντίον θα της δημιουργούσε σοβαρές δυσκολίες. 

Αυτ. 
27 Αυτ. 
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«όχι μόνο ως εκπρόσωπος της Γαλλίας στην Ελλάδα, αλλά και 

ως Γάλλος που υπηρετεί την ιδέα της αιώνιας αποστολής της 

στην οικουμένη, να λάβει η γαλλική κυβέρνηση μία πρωτοβουλία 

για την εξεύρεση μίας δίκαιης και δημοκρατικής λύσης στο πρό-

βλημα της Κύπρου».28  

 

Β. Οι λόγοι που υπαγόρευσαν την έκθεση Charbonnières προς το Quai 

d’Orsay 

 

Σε τούτο το σημείο τίθεται εύλογα το ερώτημα, ποιοι ήταν οι λόγοι που 

ώθησαν το Γάλλο Πρέσβη στην Αθήνα, Guy de Girard de Charbon-

nières να υποβάλει στις 26 Ιουνίου 1958, λίγες ημέρες μετά την επί-

σημη ανακοίνωση του νέου βρετανικού σχεδίου για την επίλυση του 

προβλήματος της Κύπρου, την ανωτέρω έκθεση προς το Quai d’Orsay, 

διά μέσου της οποίας επιχειρούσε μία διεξοδική ανάλυση της στάσης, 

που θα έπρεπε να τηρήσει το Παρίσι επί του θέματος. Η κύρια αιτία της 

παρέμβασής του ήταν η έντονη ανησυχία, στην οποία τον ενέβαλε η 

πρόθεση της κυβέρνησης De Gaulle, η οποία είχε μόλις ανέλθει στην 

εξουσία,29 να ταχθεί υπέρ της εφαρμογής του Σχεδίου Macmillan στη 

Μεγαλόνησο, γεγονός που σηματοδοτούσε τη ριζική αναθεώρηση της 

πολιτικής που ακολουθούσε έως τότε η Γαλλία στο Κυπριακό και η 

οποία συνίστατο στην τήρηση ίσων αποστάσεων μεταξύ της Βρετα-

νίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας.30  

Στις 16 Ιουνίου 1958, κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης 

του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ (North Atlantic Treaty Organization) στο 

Παρίσι, όπου συζητήθηκε διά μακρών το νέο βρετανικό σχέδιο, ο Paul-

Henri Spaak ζήτησε από την κυβέρνηση Macmillan να αναβάλει για 48 

ώρες τη δήλωση, που επρόκειτο να πραγματοποιήσει την επομένη στη 

Βουλή των Κοινοτήτων, σε μία προσπάθεια να καμφθούν οι αντιρρή-

σεις της Ελλάδας και της Τουρκίας. Απώτερος στόχος του ήταν να μην 

 
28 Αυτ. 
29 Για την ανάρρηση του στρατηγού De Gaulle στην εξουσία τον Ιούνιο του 1958, βλ. 

John W. Young, Η Ευρώπη του Ψυχρού Πολέμου, 1945-1991. Πολιτική Ιστορία (Α-

θήνα: Πατάκη, 2009), 184-193. 
30 Ενδεικτικό ήταν το γεγονός, ότι το Quai d’Orsay συνέστησε προς το υπουργείο 

Εσωτερικών της Γαλλίας να μην ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα της ελληνικής πρε-

σβείας στο Παρίσι για τη διανομή, διά μέσου των αρμόδιων διοικητικών αρχών, ενός 

φυλλαδίου με τον τίτλο «Η τραγωδία της Κύπρου συνεχίζεται», καθώς επρόκειτο για 

μία μονομερή έκθεση επί ενός ζητήματος που αφορούσε περισσότερους συμμάχους 

της Γαλλίας. MAE, CADC, Europe 1956-1960, 189QO/166, Παρίσι, 3 Μαρτίου 1958, 

Νο. 48/EU, Κεντρική Υπηρεσία προς υπουργείο των Εσωτερικών, Παρίσι.  
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απολεσθεί η ευκαιρία για την εξεύρεση μίας λύσης στο πρόβλημα της 

Κύπρου, αφού η διαιώνισή του ελλόχευε σοβαρούς κινδύνους για τη 

συνοχή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.31  

Το Παρίσι ήταν πρόθυμο να υποστηρίξει την πρόταση του γενικού 

γραμματέα του ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι το Σχέδιο Macmillan υποδή-

λωνε, όπως υπογράμμιζε το Quai d’Orsay, «μία αδιαμφισβήτητη προ-

σπάθεια εκ μέρους του Λονδίνου, προκειμένου να διευθετηθεί το ζή-

τημα της Κύπρου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα συμφέροντα όλων των εν-

διαφερομένων πλευρών». Πεποίθησή του ήταν, ότι εισήγαγε «ορι-

σμένα καινούργια και ενδιαφέροντα στοιχεία» (sic), όπως η συμμετοχή 

της Τουρκίας στη διοίκηση της Μεγαλονήσου, δίχως όμως να απειλεί-

ται η πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων στο Εκτελεστικό Συμβούλιο. 

Συν τοις άλλοις, το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας ουδεμία αμφι-

βολία έτρεφε ως προς τις διαβεβαιώσεις της βρετανικής κυβέρνησης, 

ότι το σχέδιό της δεν είχε αμετάκλητο χαρακτήρα, αλλά συνιστούσε 

μία βάση συμφωνίας, η οποία επιδεχόταν τροποποιήσεις, εφόσον καθί-

στατο απαραίτητο.32  

Δεδομένης της αδήριτης ανάγκης να εξευρεθεί επειγόντως μία συμ-

βιβαστική λύση στην κυπριακή διένεξη, η οποία διασάλευε, όπως υπο-

γράμμιζε, την ενότητα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, σε μία κρί-

σιμη συγκυρία που μαινόταν η ένταση στη Μέση Ανατολή εξαιτίας της 

κρίσης του Λιβάνου,33 αδυνατούσε να κατανοήσει τη σπουδή των κυ-

βερνήσεων τόσο της Ελλάδας, όσο και της Τουρκίας να απορρίψουν a 

 
31 H πρόταση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, η οποία τύγχανε της στήριξης των 

υπολοίπων χωρών μελών, περιελάμβανε τα ακόλουθα σημεία: α) να αναβάλει η κυ-

βέρνηση Macmillan τη δήλωση που επρόκειτο να πραγματοποιήσει στη Βουλή των 

Κοινοτήτων στις 17 Ιουνίου 1958 επί του βρετανικού σχεδίου, β) η Αθήνα και η Ά-

γκυρα να αποδεχθούν την έναρξη διαπραγματεύσεων με βάση το βρετανικό σχέδιο, 

χωρίς να προδικάζεται είτε η αποδοχή του σχεδίου είτε η στάση τους ως προς τα 

συμπεράσματα των διαπραγματεύσεων, γ) οι συζητήσεις αυτές να λάβουν τη μορφή 

μίας διάσκεψης ή συνομιλιών, στις οποίες εκτός από τις τρεις ενδιαφερόμενες κυβερ-

νήσεις θα μπορούσαν να συμμετάσχουν και οι εκπρόσωποι των δύο εθνικών κοινο-

τήτων της Κύπρου, δ) μία απόφαση θα έπρεπε να ληφθεί το ταχύτερο δυνατό επί του 

θέματος από την Αθήνα και την Άγκυρα, αφού το Λονδίνο δεν μπορούσε να αναβάλει 

για περισσότερο από 48 ώρες τη συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων. Παράλληλα, 

συστηνόταν προς τα μέλη του ΝΑΤΟ να προχωρήσουν σε ένα διάβημα προς τις τρεις 

ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις για να αποδεχτούν την πρόταση Spaak, δεδομένων των 

κινδύνων που διέτρεχε η Βορειοατλαντική Συμμαχία εξαιτίας της επιδείνωσης της 

κατάστασης. MAE, CADC, Europe 1956-1960, 189QO/166, Παρίσι, 16 Ιουνίου 

1958, Νο. 48, Repan Chaillot προς Κεντρική Υπηρεσία, Παρίσι.  
32 Αυτ., Κεντρική Υπηρεσία, 16 Ιουνίου 1958, Νο. 931 προς Repan Chaillot. 
33 Υπό το φόβο επέκτασης της επιρροής του Nasser στο Λίβανο, οι Ηνωμένες Πολι-

τείες και η Βρετανία απέστειλαν στρατεύματα, πυροδοτώντας μία σοβαρή κρίση στη 
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priori τις βρετανικές προτάσεις.34 Στο πλαίσιο αυτό, το Quai d’ Orsay 

κάλεσε τους πρέσβεις της Γαλλίας στην Αθήνα και την Άγκυρα, Guy 

de Girard de Charbonnières και Henri Spitzmüller να προβούν σε διά-

βημα προς την ελληνική και την τουρκική κυβέρνηση αντιστοίχως, ού-

τως ώστε να μην αποκηρύξουν στο σύνολό του το βρετανικό σχέδιο 

μετά την επικείμενη δημοσιοποίησή του,35 αφήνοντας περιθώρια για 

την έναρξη διαβουλεύσεων.36 Παράλληλα, εξουσιοδότησε το μόνιμο 

αντιπρόσωπο της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ, Étienne de Crouy-Chanel, να 

σταθεί αρωγός στην προσπάθεια του γενικού γραμματέα, αφού έπρεπε 

πάση θυσία να επέλθει πάραυτα κατευνασμός των πνευμάτων.37 

Προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολίστηκε η παρέμβαση του 

Γάλλου αντιπροσώπου, ο οποίος κάλεσε τους εκπροσώπους της Ελλά-

δας και της Τουρκίας, Μιχαήλ Μελά και Selim Sarper, να μην εκφέ-

ρουν θέση επί της ουσίας της βρετανικής πρότασης, δίχως να την έχουν 

μελετήσει επισταμένως. Και τούτο διότι το Σχέδιο Macmillan, όπως ε-

πισήμαινε, «άνοιγε το δρόμο για την επίλυση του Κυπριακού διά της 

οδού των διαπραγματεύσεων, γεγονός στο οποίο έγκειτο η αξία του».  

Ως εκ τούτου, θεωρούσε «ύψιστο καθήκον» τους έναντι της Βορειο-

ατλαντικής Συμμαχίας, η οποία παρακολουθούσε με διάχυτη αγωνία τα 

γεγονότα που εκτυλίσσονταν στο Λίβανο, να μην επιτρέψουν να πα-

ρέλθει ανεπιστρεπτί η ευκαιρία αυτή, αφού η απώλειά της θα συνι-

στούσε μέγιστο λάθος.38  

Εντούτοις, ο Γάλλος πρέσβης στην Αθήνα δεν έκρυψε σε άκρως ε-

μπιστευτικό τηλεγράφημά του προς το Quai d’ Orsay την κατηγορημα-

τική αντίθεσή του στην πρόταση Spaak, τονίζοντας μετ’ επιτάσεως ότι 

υποδήλωνε «πλήρη άγνοια της όλης κατάστασης».  

 
Μέση Ανατολή. Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Εισαγωγή στην Ιστορία του Μεταπολεμι-

κού Κόσμου (Αθήνα: Πατάκη 2008), 171-184. 
34 MAE, CADC, Europe 1956-1960, 189QO/166, Παρίσι, Κεντρική Υπηρεσία, 16 Ι-

ουνίου 1958, Νο. 931 προς Repan Chaillot.  
35 Το βρετανικό σχέδιο επρόκειτο να ανακοινωθεί στις 17 Ιουνίου στη Βουλή των 

Κοινοτήτων. Μετά την πρόταση Spaak περί αναβολής η εξαγγελία του πραγματοποι-

ήθηκε στις 19 Ιουνίου 1958. 
36 MAE, CADC, Europe 1956-1960, 189QO/166, Παρίσι, 17 Ιουνίου 1958, Νο. 266/ 

268, Κεντρική Υπηρεσία, προς Πρεσβεία Αθηνών· Αυτ., Νο. 631/633, Κεντρική Υ-

πηρεσία προς Πρεσβεία Άγκυρας· Αυτ., Παρίσι, 18 Ιουνίου 1958, Νο. 286, Κεντρική 

Υπηρεσία, προς Πρεσβεία Αθηνών· Αυτ., Νο. 648, Κεντρική Υπηρεσία προς Πρε-

σβεία Άγκυρας.  
37 Αυτ., Παρίσι, Κεντρική Υπηρεσία, 16 Ιουνίου 1958, Νο. 931 προς Repan Chaillot, 

Παρίσι. 
38 Αυτ., Repan Chaillot, Παρίσι, 17 Ιουνίου 1958, Νο. 50 προς Κεντρική Υπηρεσία, 

Παρίσι.  
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Και τούτο διότι το Σχέδιο Macmillan, το οποίο είχε ήδη απορριφθεί 

από την Άγκυρα, «θεωρείτο απαράδεκτο για οιαδήποτε ελληνική κυ-

βέρνηση», άποψη που συμμερίζονταν οι επί κεφαλής όλων των ξένων 

διπλωματικών αποστολών στην Αθήνα, συμπεριλαμβανομένου και του 

Βρετανού πρέσβη, Sir Rodger Allen.39 Υπό το πρίσμα αυτό, προειδο-

ποιούσε ότι θα απέβαινε εις μάτην οιαδήποτε απόπειρα άσκησης πιέ-

σεων προς την κυβέρνηση Καραμανλή, αφού ακόμη και εάν αυτή υπο-

χωρούσε από τις πάγιες θέσεις της,40 ήταν βέβαιο ότι θα ανατρεπόταν 

υπό το βάρος των αντιδράσεων της κοινής γνώμης, όπως του είχε επι-

σημάνει επανειλημμένως ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, Ευάγ-

γελος Αβέρωφ.41  

Ο Charbonnières πίστευε ακράδαντα ότι η πρωτοβουλία του Λονδί-

νου ήταν όλως διόλου λάθος, αφού ήταν ωσάν να επιχειρούσε «τον τε-

τραγωνισμό του κύκλου».  

Όταν ήταν γνωστό τοις πάσι ότι ουδέποτε ένα σχέδιο λύσης του Κυ-

πριακού θα μπορούσε να τύχει της έγκρισης ταυτοχρόνως τόσο της Α-

θήνας, όσο και της Άγκυρας, η ιδέα εδραίωσης ενός καθεστώτος τρι-

πλής συγκυριαρχίας στη Μεγαλόνησο ήταν εκ των προτέρων καταδι-

κασμένη σε αποτυχία. Ως εκ τούτου, θεωρούσε ότι θα έπρεπε να επι-

χειρηθεί μία ρηξικέλευθη προσέγγιση επί του θέματος, που θα προσα-

νατολιζόταν προς την κατεύθυνση της εκχώρησης καθεστώτος ανεξαρ-

τησίας στην Κύπρο.42  

Εν αντιθέσει με λίγους μήνες πριν, το ΝΑΤΟ δεν εδύνατο πλέον, 

κατά την άποψή του, να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επίλυση της 

διένεξης. Και τούτο διότι η υποστήριξη, που τόσο αλόγιστα είχαν πα-

ράσχει τα μέλη του Συμβουλίου του προς το Σχέδιο Macmillan, το εξέ-

θεσε ανεπανόρθωτα στα μάτια της ελληνικής κοινής γνώμης. Υπό το 

 
39 Μπροστά στις έντονες αντιδράσεις της Αθήνας, ο Βρετανός πρέσβης εκμυστηρεύ-

τηκε στο Γάλλο ομόλογό του, ότι ουδέποτε πίστευε ότι θα μπορούσε το Σχέδιο Mac-

millan να καταστεί αποδεκτό από την Αθήνα. Κύριο μέλημά του θα ήταν να την πεί-

σει να μην το απορρίψει εξ ολοκλήρου, αλλά να εκφράσει τις επιφυλάξεις της επί 

συγκεκριμένων σημείων. Αυτ., Αθήνα, 14 Ιουνίου 1958, Νο. 213-215, Πρεσβεία Α-

θηνών προς Κεντρική Υπηρεσία, Παρίσι.  
40 Ο Γάλλος πρέσβης είχε προειδοποιήσει το Quai d’ Orsay ότι ούτε η κυβέρνηση 

Καραμανλή, η οποία εμφορείτο από συμφιλιωτικές διαθέσεις, ούτε οιαδήποτε άλλη 

ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να αποδεχτεί μία λύση που θα αντιτασσόταν στην 

πάγια θέση της, ότι ο κυπριακός λαός θα έπρεπε να αποφανθεί για την τύχη του, η 

οποία απέκλειε εκ προοιμίου το ενδεχόμενο επέμβασης της Τουρκίας επί του θέμα-

τος. Αυτ. 
41 Αυτ., Αθήνα, 19 Ιουνίου 1958, Νο. 248, Πρεσβεία Αθηνών προς Κεντρική Υπηρε-

σία, Παρίσι.  
42 Αυτ. 



262 Βαλκανικά Σύμμεικτα 19 (2019-2020) 

 

πρίσμα αυτό, ο Γάλλος διπλωμάτης εκτιμούσε ότι θα ήταν προτιμό-

τερο, τη δεδομένη χρονική στιγμή, να αποφύγει επιμελώς οιαδήποτε 

ανάμειξή του επί του θέματος, ούτως ώστε να διαφυλαχθεί πάση θυσία 

το εναπομείναν κύρος του.43 

Καθ’ ύλην αρμόδια για να αναλάβει μία καινούργια πρωτοβουλία 

ήταν εκ των πραγμάτων μόνο η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, 

καίτοι έφερε, κατά την άποψή του, βαρύτατες ευθύνες για το τέλμα που 

είχε επέλθει στο Κυπριακό.44 Όμως, εάν η Ουάσιγκτον δίσταζε να επω-

μισθεί τις υποχρεώσεις που της αναλογούσαν εκ της ηγετικής θέσεώς 

της στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, ο Charbonnières προέτρεπε το Παρίσι να 

καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια, ώστε να άρει τους ενδοιασμούς 

της, αξιοποιώντας το «ασύγκριτο γόητρο», που διέθετε ο στρατηγός De 

Gaulle.45  

Αν και επιφυλασσόταν να επανέλθει επί του θέματος, διατεινόταν 

ότι η εφαρμογή του Σχεδίου Macmillan όχι μόνο δε θα συνέβαλλε στη 

διευθέτηση του ζητήματος της Κύπρου, αλλά αντιθέτως θα επέτεινε το 

αδιέξοδο, στο οποίο είχε υπεισέλθει. Η λύση του προβλήματος θα έ-

πρεπε, κατά τη γνώμη του, να αναζητηθεί με γνώμονα την εδραίωση 

ενός καθεστώτος αυτονομίας στη Μεγαλόνησο στο πλαίσιο της Βρετα-

νικής Κοινοπολιτείας, το οποίο θα μπορούσε εν ευθέτω χρόνω και υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε πλήρη ανεξαρτησία.46 Ο 

Γάλλος πρέσβης στην Αθήνα εκλιπαρούσε το Παρίσι να αναλογιστεί 

σοβαρά την εισήγησή του, αφού ήταν αδήριτη ανάγκη να εξευρεθεί ε-

πειγόντως μία λύση στο Κυπριακό. Και τούτο διότι «η ελληνοτουρκική 

 
43 Αυτ.  
44 Και τούτο διότι η παθητική στάση που είχε αδικαιολόγητα επιδείξει κατά τη διάρ-

κεια των τελευταίων μηνών, ενέτεινε πέραν πάσης αμφιβολίας την αδιαλλαξία της 

Άγκυρας, όταν τουναντίον «η ελληνική κυβέρνηση είχε ρίξει πολύ νερό στο κρασί 

της, όντας διατεθειμένη να αποδεχτεί μία ρύθμιση κατώτερη των προσδοκιών της». 

Εντούτοις, η ουδετερότητα που είχε επιδείξει, της επέτρεπε αν μη τι άλλο να παρέμβει 

με ένα ειδικό βάρος επί του θέματος. Αυτ. 
45 Αυτ., 14 Ιουνίου 1958, Νο. 212, Πρεσβεία Αθηνών προς Κεντρική Υπηρεσία, Πα-

ρίσι.  
46 Ο Γάλλος πρέσβης θεωρούσε ότι θα έπρεπε να απαγορευθεί διά μέσου διεθνούς 

πράξεως, που θα επικυρωνόταν από τα Ηνωμένα Έθνη, η Ένωση τμήματος ή ολό-

κληρης της Κύπρου με οιοδήποτε ξένο κράτος, γεγονός που θα απέκλειε ταυτόχρονα 

τόσο την Ένωση, όσο και το ενδεχόμενο διχοτόμησης της Μεγαλονήσου. Παράλ-

ληλα, θα έπρεπε να περιλαμβάνει την εκχώρηση καθεστώτος εγγυήσεων στην τουρ-

κική μειονότητα, αλλά και διατάξεις για την αποστρατιωτικοποίηση της Κύπρου. Ένα 

τέτοιο σχέδιο δε θα έπρεπε να τύχει της έγκρισης των κυβερνήσεων της Ελλάδας και 

της Τουρκίας, αλλά να υποβληθεί απευθείας προς επικύρωση στη Γενική Συνέλευση 

των Ηνωμένων Εθνών, με τη σύμφωνη γνώμη εξυπακούεται της Βρετανίας. Αυτ., 19 

Ιουνίου 1958, Νο 248, Πρεσβεία Αθηνών προς Κεντρική Υπηρεσία, Παρίσι.  
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ένταση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε φοβόταν τα χειρότερα», εάν δεν ανα-

λαμβανόταν ευθύς αμέσως δράση για την αποκλιμάκωσή της, τη 

στιγμή που σοβούσε μία σοβαρή κρίση στη Μέση Ανατολή.47  

Οι φόβοι του Charbonnières ήταν καθ’ όλα εύλογοι. Οι προτάσεις 

του Λονδίνου, οι οποίες ανακοινώθηκαν στις 10 Ιουνίου 1958 στην Α-

θήνα και την Άγκυρα, προκάλεσαν έκδηλη απογοήτευση στους κόλ-

πους της κυβέρνησης Καραμανλή, διαψεύδοντας τις προσδοκίες της 

για την υιοθέτηση μίας λύσης, που θα ανταποκρινόταν εν πολλοίς 

στους πόθους του κυπριακού λαού.48 Ευθύς εξαρχής, ο Αβέρωφ εξέ-

φρασε στο Γάλλο πρέσβη την κατηγορηματική αντίθεσή του ως προς 

το Σχέδιο Macmillan,49 το οποίο θεωρείτο εξ ολοκλήρου απαράδεκτο, 

καθώς προοιωνιζόταν τη διχοτόμηση της Κύπρου. Σε δραματικό ύφος, 

 
47 Αυτ. 
48 Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν περιέλθει εν γνώσει του, o Αβέρωφ είχε εκμυ-

στηρευτεί στο Γάλλο πρέσβη ότι η βρετανική κυβέρνηση ετοιμαζόταν να παρουσιά-

σει ένα νέο σχέδιο που θα εκχωρούσε καθεστώς αυτονομίας στην Κύπρο, που θα 

οδηγούσε σταδιακά στην αυτοκυβέρνηση. Παράλληλα, προβλεπόταν όχι μόνο η α-

ναγνώριση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης, αλλά και η διεξαγωγή ενός δημοψη-

φίσματος μετά την παρέλευση ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Το και-

νούργιο στοιχείο που θα περιελάμβανε το εν λόγω σχέδιο ήταν ότι τόσο η Αθήνα όσο 

και η Άγκυρα, με επίσημη δήλωσή τους, θα υποχρεώνονταν να αποκηρύξουν την ιδέα 

της Ένωσης και της διχοτόμησης αντιστοίχως. Ο Αβέρωφ εμφανιζόταν διατεθειμένος 

να αποδεχτεί ένα τέτοιο σχέδιο, αν και ήταν σίγουρο ότι η υλοποίησή του, όπως επι-

σήμαινε, θα προσέκρουε στις αντιρρήσεις του Γρίβα, που δε θα ήθελε να αποδεχτεί 

ότι χάθηκε διά παντός το όνειρο της Ένωσης. Αυτ., 17 Μαΐου 1958, Νο. 185/86, Πρε-

σβεία Αθηνών προς Κεντρική Υπηρεσία, Παρίσι.  
49 Η κυβέρνηση Καραμανλή διατεινόταν ότι το Σχέδιο Macmillan παραβίαζε από νο-

μικής απόψεως απροκάλυπτα το 16ο άρθρο της Συνθήκης της Λωζάννης, διά του ο-

ποίου η Τουρκία είχε παραιτηθεί παντός δικαιώματός της επί της Κύπρου. Ως εκ τού-

του, θεωρείτο αδιανόητο ότι η Βρετανία, η οποία ήταν συμβαλλόμενο μέρος της εν 

λόγω Συνθήκης, αναγνώριζε στην Τουρκία ένα δικαίωμα επέμβασης επί της ρύθμισης 

του ζητήματος της Κύπρου. Παράλληλα, υπογραμμιζόταν ότι με τη συμμετοχή των 

αντιπροσώπων της Ελλάδας και της Τουρκίας στη διοίκηση της Μεγαλονήσου, το 

Λονδίνο επιχειρούσε τη διεθνοποίηση του ζητήματος, όταν η βασική θέση της Αθή-

νας ήταν ότι ο λαός της Κύπρου θα έπρεπε αυτός και μόνο αυτός να αποφανθεί για 

την τύχη του. Το σχέδιο δε λάμβανε υπ’ όψιν την αριθμητική σύνθεση των δύο κοι-

νοτήτων, αφού η αναλογία του πληθυσμού δεν αντικατοπτριζόταν στη σύνθεση των 

υπό σύσταση οργανισμών. Στην πράξη θα ήταν αδύνατον να λειτουργήσει το σύ-

στημα, αφού οι δύο αντιπρόσωποι θα επιδίδονταν σε έναν αγώνα δρόμου για να προ-

ετοιμάσουν το τελικό καθεστώς, το οποίο αναμενόταν να υιοθετηθεί μετά την πάροδο 

επτά ετών. Ως εκ τούτου, η διοίκηση θα παραλυόταν από δύο εκ διαμέτρου αντίθετες 

πολιτικές και η ελληνοτουρκική αντιπαλότητα θα επιδεινωνόταν μέρα με τη μέρα. 

Αυτ., 19 Ιουνίου 1958, Νο. 235/244, Πρεσβεία Αθηνών προς Κεντρική Υπηρεσία, 

Παρίσι.  
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ενδεικτικό της απόγνωσης στην οποία είχε περιέλθει η Αθήνα, του εκ-

μυστηρεύτηκε ότι ο Zorlu δεν είχε διόλου άδικο, όταν επαιρόταν ότι 

μετά από ένα χρόνο η διχοτόμηση θα αποτελούσε πλέον τετελεσμένο 

γεγονός. Όμως, τότε τον προειδοποίησε ότι «η Ελλάδα θα τελούσε υπό 

τον έλεγχο των κομμουνιστών, με αποτέλεσμα να έχει ξεσπάσει ο Τρί-

τος Παγκόσμιος Πόλεμος».50 

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος δήλωσε 

ρητά στον Charbonnières ότι αποκλειόταν εκ προοιμίου το ενδεχόμενο 

σύγκλησης μίας Τριμερούς Διάσκεψης, στην οποία θα συμμετείχε η 

Τουρκία. Και τούτο διότι η Αθήνα θεωρούσε ότι το αδιέξοδο εδύνατο 

να αρθεί μόνο διά μέσου της διεξαγωγής απευθείας διαπραγματεύσεων 

με τη Βρετανία ή της προσφυγής εκ νέου στη Γενική Συνέλευση των 

Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, τάχθηκε αναφανδόν εναντίον της δια-

μεσολάβησης του ΝΑΤΟ στο Κυπριακό, αφού πέραν πάσης αμφιβο-

λίας θα απέβαινε εις μάτην, γεγονός που θα έπληττε ανεπανόρθωτα το 

κύρος του στα μάτια της ελληνικής κοινής γνώμης, δυσχεραίνοντας α-

κόμη περισσότερο τη θέση της κυβέρνησης Καραμανλή.51  

Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τη σοβαρότητα της κατά-

στασης που επικρατούσε στην Ελλάδα μετά τις τελευταίες εξελίξεις 

στο Κυπριακό, ο Αβέρωφ προειδοποιούσε το Γάλλο διπλωμάτη ότι ή-

ταν ορατό το ενδεχόμενο μίας νέας προσφυγής στις κάλπες –η κυβέρ-

νηση μπορούσε μόλις και μετά βίας, όπως επισήμαινε, να διατηρήσει 

τη συνοχή της κοινοβουλευτικής της ομάδας– γεγονός που «θα είχε ως 

αποτέλεσμα την άνοδο της άκρας Αριστεράς στην εξουσία».  

Η εξέλιξη αυτή εδύνατο, κατά τη γνώμη του, να αποφευχθεί, μόνο 

με την «επιβολή μίας στρατιωτικής δικτατορίας», η οποία όμως στην 

προσπάθειά της να κατευνάσει τα αντιδυτικά αισθήματα, από τα οποία 

εμφορείτο η ελληνική κοινή γνώμη, θα ήταν υποχρεωμένη εκ των 

πραγμάτων να υιοθετήσει ακόμη πιο αδιάλλακτη στάση επί του θέμα-

τος της Κύπρου, με αποτέλεσμα να τίθεται εν αμφιβόλω η παραμονή 

της χώρας στους κόλπους του ΝΑΤΟ.52  

Ως εκ τούτου, ισχυριζόταν ότι η παραμονή της κυβέρνησης Καρα-

μανλή στην εξουσία ήταν προς το συμφέρον της Δύσης, αφού εάν ανα-

τρεπόταν, θα επερχόταν χάος στη χώρα, με αποτέλεσμα να εισέλθει σε 

 
50 Αυτ., 14 Ιουνίου 1958, Νο. 213-215, Πρεσβεία Αθηνών προς Κεντρική Υπηρεσία, 

Παρίσι· Αυτ., 19 Ιουνίου 1958, Νο. 231/232, Πρεσβεία Αθηνών προς Κεντρική Υπη-

ρεσία, Παρίσι· Αυτ., Νο. 235/244, Πρεσβεία Αθηνών προς Κεντρική Υπηρεσία, Πα-

ρίσι.  
51 Αυτ., Αθήνα, 19 Ιουνίου 1958, Νο. 235/244, Πρεσβεία Αθηνών προς Κεντρική Υ-

πηρεσία, Παρίσι.  
52 Αυτ., Νο. 231/232.  
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επικίνδυνες περιπέτειες. Εντούτοις, οι εταίροι της, όπως επισήμανε με 

ένα διάχυτο αίσθημα πικρίας ο Έλληνας υπουργός, ουδόλως κατανο-

ούσαν την ευάλωτη θέση της. Και τούτο διότι όχι μόνο δεν εκτιμούσαν 

τη μετριοπάθεια, που είχε επιδείξει τους τελευταίους μήνες, σε μία προ-

σπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης, αλλά αντιθέτως ενθάρρυναν με 

τη στάση τους την αδιαλλαξία της Τουρκίας, θέτοντας εν αμφιβόλω την 

παραμονή της Ελλάδας στους κόλπους της Βορειοατλαντικής Συμμα-

χίας. Στο πλαίσιο αυτό, προειδοποιούσε τον Charbonnières ότι η ελλη-

νική κυβέρνηση διέθετε πλέον ελάχιστα περιθώρια ελιγμών, αφού οια-

δήποτε παραχώρηση εκ μέρους της θα οδηγούσε αναπόφευκτα στην 

κατάρρευσή της, εξαιτίας των αντιδράσεων της κοινής γνώμης.53 

Η κατ’ ιδίαν συνομιλία του με τον Αβέρωφ ενέβαλε σε έντονη ανη-

συχία το Γάλλο πρέσβη, όπως διαφαίνεται από το κατεπείγον και ά-

κρως εμπιστευτικό τηλεγράφημα που απέστειλε ευθύς αμέσως προς το 

Quai d’ Orsay, εκφράζοντας τη ρητή αντίθεσή του στην πρόταση 

Spaak. Οι ισχυρισμοί του υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος όχι μόνο 

δεν εξελήφθησαν ως υπερβολικοί, αλλά αντιθέτως αποτύπωναν, όπως 

επισήμαινε, εύγλωττα τη δυσχερή θέση, στην οποία βρισκόταν η κυ-

βέρνηση Καραμανλή στις αρχές του καλοκαιριού του 1958.54 

Μετά τις εκλογές της 11ης Μαΐου, άρχισε να καλλιεργείται ένα κλίμα 

πόλωσης στο εσωτερικό της χώρας, το οποίο προσομοίαζε εν πολλοίς 

στη σφοδρή ιδεολογική σύγκρουση, που κυριαρχούσε κατά τη διάρκεια 

του Εμφυλίου Πολέμου. Ενδεικτική ήταν όχι μόνο η σταδιακή διολί-

σθηση της ΕΡΕ προς αυταρχικότερες μορφές διακυβέρνησης, αλλά 

πρωτίστως η επαναφορά στο προσκήνιο της προοπτικής μίας αντισυ-

νταγματικής εκτροπής, προκειμένου να αποτραπεί η πιθανή άνοδος της 

Αριστεράς στην εξουσία, –η αναφορά του Αβέρωφ ως προς το σημείο 

αυτό ήταν απολύτως σαφής.55  

Η ανάδειξη της ΕΔΑ (Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά) σε αξιωμα-

τική αντιπολίτευση, σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση των δυνάμεων 

του Κέντρου είχαν διαμορφώσει καινούργια δεδομένα στο πολιτικό 

σκηνικό. Μολονότι η άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που διέθετε 

η κυβέρνηση Καραμανλή, της επέτρεπε να προχωρήσει στην υλοποί-

 
53 Αυτ.· Αυτ., Νο. 235/244.  
54 Αυτ. 
55 Για τις εκλογές της 11ης Μαΐου 1958 και το κλίμα πόλωσης που επικράτησε στη 

συνέχεια, βλ. Ηλίας Νικολακόπουλος, Η Καχεκτική Δημοκρατία, Κόμματα και Εκλο-

γές, 1946-1967 (Αθήνα: Πατάκη, 2014), 225-263· Σωτήρης Ριζάς, Η Ελληνική Πολι-

τική μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, Κοινοβουλευτισμός και Δικτατορία (Αθήνα: Καστα-

νιώτη, 2008), 192-207. 
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ηση των προγραμματικών της αρχών, τα υψηλά ποσοστά που συγκέ-

ντρωσε η ΕΔΑ, ιδίως στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, απόρ-

ροια όχι μόνο της λαϊκής δυσαρέσκειας για την οικονομική της πολι-

τική, αλλά και ενός διογκούμενου αντιδυτικού και αντιαμερικανικού 

ρεύματος που επικρατούσε στην κοινή γνώμη, περιόριζαν αναπόφευ-

κτα την ελευθερία κινήσεών της.56  

Πρώτη προτεραιότητα της νεοσύστατης κυβέρνησης ήταν η διευθέ-

τηση του Κυπριακού. Οι επιθέσεις της ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωση Κυ-

πρίων Αγωνιστών) εναντίον στελεχών του ΑΚΕΛ (Ανορθωτικό Κόμμα 

Εργαζόμενου Λαού), οι οποίες ελλόχευε ο κίνδυνος να εκφυλιστούν σε 

ένα λανθάνοντα εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των Ελλήνων της Κύπρου, 

αλλά πρωτίστως οι σοβαρές διακοινοτικές συγκρούσεις που ξέσπασαν 

στις 7/8 Ιουνίου 1958,57 τη στιγμή ακριβώς που επέκειτο η ανακοίνωση 

του νέου βρετανικού σχεδίου, είχαν δημιουργήσει μία έκρυθμη κατά-

σταση στη Μεγαλόνησο. Ο Charbonnières παρακολουθούσε με έκδηλη 

ανησυχία τις εξελίξεις, προειδοποιώντας για τις σοβαρές διαστάσεις, 

που έτεινε πλέον να προσλάβει η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέ-

σεις.58 

Παρά την προσπάθεια της Αθήνας να κατευνάσει τα πνεύματα,59 οι 

ταραχές στην Κύπρο προκάλεσαν έντονο αναβρασμό στην ελληνική 

 
56 Για την άνοδο του ρεύματος αντιαμερικανισμού στην Ελλάδα βλ. Ιωάννης Δ. Στε-

φανίδης, Εν Ονόματι του Έθνους, Πολιτική Κουλτούρα, Αλυτρωτισμός και Αντιαμερι-

κανισμός στη Μεταπολεμική Ελλάδα, 1945-1967 (Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2010), 

279-348. 
57 Για τις επιθέσεις της ΕΟΚΑ εναντίον στελεχών του ΑΚΕΛ, αλλά και για τις δια-

κοινοτικές ταραχές που ξέσπασαν στην Κύπρο τον Ιούνιο του 1957, βλ. Crouzet, Η 

Κυπριακή Διένεξη, 1003-1018. 
58 Η Αθήνα είχε ζητήσει την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ, καθώς 

θεωρούσε ότι βρισκόταν ενώπιον μίας σοβαρής πρόκλησης της Άγκυρας, η οποία είχε 

υποκινήσει τις ταραχές στην προσπάθειά της να επηρεάσει τους Βρετανούς εν ανα-

μονή της ανακοίνωσης του νέου βρετανικού σχεδίου για το Κυπριακό. MAE, CADC, 

Europe 1956-1960, 189QO/166, Αθήνα, 9 Ιουνίου 1958, Νο. 199-201, Πρεσβεία Α-

θηνών προς Κεντρική Υπηρεσία, Παρίσι.  
59 Τα διακοινοτικά επεισόδια στην Κύπρο προκάλεσαν μεγάλη αναταραχή στην ελ-

ληνική κοινή γνώμη, η οποία αντικατοπτριζόταν στα σχόλια του Τύπου εναντίον της 

Τουρκίας. Παράλληλα, κυκλοφορούσαν φήμες για κινήσεις τουρκικών στρατευμά-

των απέναντι από τις ακτές της Κύπρου γεγονός που συντελούσε στην αύξηση της 

έντασης. Η κυβέρνηση προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα, απευθύνοντας σχε-

τικές συστάσεις στον Τύπο. Παράλληλα, ο Έλληνας πρωθυπουργός εμφανίστηκε με-

τριοπαθής κατά την εξαγγελία των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησής του, 

αποφεύγοντας μία επίθεση εναντίον της Τουρκίας. Παρά τις προσπάθειες της Αθήνας 

για την επίδειξη μετριοπάθειας, ο Γάλλος πρέσβης φοβόταν ότι οιοδήποτε νέο αιμα-
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κοινή γνώμη, ο οποίος εντάθηκε από την απογοήτευσή της για το πε-

ριεχόμενο του Σχεδίου Macmillan. Στο πλαίσιο αυτό, άρχισε να τίθεται 

ολοένα και περισσότερο εν αμφιβόλω η σκοπιμότητα ένταξης της Ελ-

λάδας στους κόλπους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όχι μόνο από 

την πλευρά της αντιπολίτευσης, αλλά ακόμη και από ένθερμους θια-

σώτες της Δύσης. Υπό το βάρος των αντιδράσεων της κοινής γνώμης, 

αλλά και των αδιάκοπων επιθέσεων της ΕΔΑ,60 η ελληνική κυβέρνηση 

προχώρησε στην ανάκληση των Ελλήνων αξιωματικών από το αρχη-

γείο του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη. Ο Γάλλος πρέσβης θεωρούσε ότι επρό-

κειτο για μία άκρως βεβιασμένη ενέργεια εκ μέρους της, ενδεικτική της 

σύγχυσης που διακατείχε την κυβέρνηση Καραμανλή, η οποία «φαινό-

ταν να έχει απωλέσει εντελώς την ψυχραιμία της».61 

Καίτοι είχε προειδοποιήσει επανειλημμένως από την αρχή της θη-

τείας του για τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούσε το Κυπριακό 

για τη συνοχή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ουδεμία πρωτοβουλία 

αναλήφθηκε για την άρση του υφιστάμενου αδιεξόδου. Με ένα αί-

σθημα διάχυτης πικρίας υπογράμμιζε ότι «εφόσον τα πράγματα αφέθη-

καν ελεύθερα να εξελιχθούν από μόνα τους, ήταν εύκολο να προβλεφ-

θεί ότι θα βρισκόμασταν αναπόφευκτα μία μέρα ενώπιον μίας κατά-

στασης σαν αυτή που είχε πλέον διαμορφωθεί».  

Η ευθύνη που έφερε το Λονδίνο ήταν, κατά την άποψή του, βαρύ-

τατη. Και τούτο διότι επέδειξε επί πολλούς μήνες μία αδικαιολόγητη 

κωλυσιεργία ως προς την παρουσίαση των τελικών προτάσεών του για 

το καθεστώς της Μεγαλονήσου, γεγονός που συνετέλεσε στην όξυνση 

των πνευμάτων.62 

Υπό το πρίσμα αυτό, ο Charbonnières θεωρούσε ότι η χρονική 

στιγμή, που επελέγη από τη βρετανική κυβέρνηση για την εξαγγελία 

του Σχεδίου Macmillan, ήταν όλως διόλου άκαιρη. Και τούτο διότι οι 

ελληνοβρετανικές σχέσεις διέρχονταν μία περίοδο κρίσης, γεγονός που 

καθιστούσε εκ προοιμίου αδύνατη την αποδοχή του από την Αθήνα.63 

 
τηρό επεισόδιο στην Κύπρο που θα καταλογιζόταν στην Τουρκία και της οποίας θύ-

ματα θα ήταν οι Ελληνοκύπριοι, κινδύνευε να έχει ιδιαιτέρως σοβαρές συνέπειες. 

Αυτ., 12 Ιουνίου 1958, Νο. 206-207.  
60 Για τη στάση της ΕΔΑ στο Κυπριακό βλ. Κατερίνα Λαμπρινού, ΕΔΑ, 1956-1967, 

Πολιτική και Ιδεολογία (Αθήνα: Πόλις, 2017), 365-396. 
61  MAE, CADC, Europe 1956-1960, 189QO/166, Αθήνα, 16 Ιουνίου 1958, Νο. 

218/222, Πρεσβεία Αθηνών προς Κεντρική Υπηρεσία, Παρίσι.  
62 Αυτ. 
63 Μετά τα επεισόδια που εκδηλώθηκαν τον Ιούνιο του 1958 στην Κύπρο, οι ελληνο-

βρετανικές σχέσεις, οι οποίες είχαν αναθερμανθεί μετά την απελευθέρωση του αρχιε-

πισκόπου Μακαρίου το Μάρτιο του 1957 και την επίσκεψη του Selwyn Lloyd στην 
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Αντιθέτως, εάν υποβαλλόταν πριν από την έκρηξη των διακοινοτικών 

ταραχών, όταν επικρατούσε ένα κλίμα ύφεσης, θα ήταν εφικτή η διε-

ξαγωγή ενός εποικοδομητικού διαλόγου για το μέλλον της Κύπρου, α-

νεξαρτήτως των αντιρρήσεων της κυβέρνησης Καραμανλή επί ορισμέ-

νων διατάξεών του. Όμως, πλέον η ατμόσφαιρα ήταν τόσο τεταμένη, 

ώστε οιαδήποτε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή δε θα τελεσφο-

ρούσε.64 

 

Συμπεράσματα 

 

Απώτερος στόχος της εμπεριστατωμένης έκθεσης που υπέβαλε στις 26 

Ιουνίου 1958 προς το Quai d’Orsay ο Γάλλος πρέσβης στην Αθήνα, 

Guy de Girard de Charbonnières, ήταν να επιστήσει την προσοχή της 

κυβέρνησης De Gaulle στους κινδύνους που ελλόχευε η εφαρμογή του 

Σχεδίου Macmillan στην Κύπρο. Ανησυχώντας για τη διαφαινόμενη 

πρόθεσή της να συνδράμει τους σκοπούς της βρετανικής κυβέρνησης, 

επιχείρησε να σκιαγραφήσει τη στάση που θα έπρεπε να τηρήσει το 

Παρίσι επί του θέματος. Καίτοι η εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθε-

σης αποτελούσε την πλέον δίκαιη λύση του Κυπριακού, αντιλαμβανό-

ταν ότι για λόγους που άπτονταν των πολιτικών επιδιώξεων της Βρε-

τανίας, αλλά και των αντιδράσεων της Τουρκίας, ήταν εκ των πραγμά-

των αδύνατη. Ως εκ τούτου, εισηγείτο προς την κυβέρνησή του να τα-

χθεί υπέρ της εδραίωσης ενός καθεστώτος αυτονομίας στη Μεγαλό-

νησο, αποφεύγοντας να συνταχθεί με ένα σχέδιο που ήταν εκ των προ-

τέρων καταδικασμένο σε αποτυχία. Κατανοώντας όχι μόνο την κατά-

σταση που επικρατούσε στη χώρα διαπίστευσής του, αλλά και τις επι-

κίνδυνες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, προέ-

κρινε μία λύση, η οποία εδύνατο να σηματοδοτήσει την άρση του αδιε-

ξόδου στο ζήτημα της Κύπρου, επιδεικνύοντας ρεαλισμό και πλήρη 

συναίσθηση της πραγματικότητας. 

 
Αθήνα λίγο αργότερα, επιδεινώθηκαν, γεγονός που αναπόδραστα επηρέασε την αντί-

δραση της Αθήνας επί του βρετανικού σχεδίου. Η κυβέρνηση Καραμανλή και η ελ-

ληνική κοινή γνώμη ήταν αγανακτισμένες για την κωλυσιεργία που επέδειξαν οι βρε-

τανικές αρχές στην Κύπρο –παρενέβησαν τρεις ώρες μετά την έκρηξη των ταραχών, 

αν και οι στρατώνες βρίσκονταν κοντά στο σημείο που ξέσπασαν τα επεισόδια– απο-

τυγχάνοντας όχι μόνο ως προς την αποκατάσταση της τάξης, αλλά και στη διασφά-

λιση της ζωής και της περιουσίας των Ελλήνων της Μεγαλονήσου. Ενδεικτική της 

σκλήρυνσης της ελληνικής στάσης έναντι του Λονδίνου θεωρείτο η επίσημη απουσία 

της κυβέρνησης από τους εορτασμούς της βρετανικής πρεσβείας για τα γενέθλια της 

Ελισσάβετ. Αυτ., 19 Ιουνίου 1958, Νο. 501/EU.  
64 Αυτ.· Αυτ., Αθήνα, 21 Ιουνίου 1958, Νο. 259-260. 


