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ΕIlIΜ ΕΛΕ IΑ 

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛ YBlOY • ΑΠΕΛΟΣ ΣΥΡΠΌΣ 
ΕΥ ΑΝΘΗΣ ΧΑΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Το Κυπριακό και το Διεθνές 

Σύστημα, 1945-1974: 
Αναζητώντας θέση στον κόσμο 

KEHΠ'Q MEnemN 
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑοοπονΠΟΣ 

ΕΚ40ΣΕΙΣ 

ΠΑΤΑΚΗ 



γα" σε αδιέξοδο. παρι:χοντας έτσι διαδοχικές ευt..αφίε.; στη" ι:λλφ'ι"';i διπλωματία 
νιι όιαπραγμαπ:uτε\ μια πολιτι ... -ή λύση οπως αιιπΊ της .llφιχης Λονόινο\l, το" Φι:
βροοοrιο του 1959. 
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Περιφερειακές πιέσεις και Κυπριακό: 
Η βαλκανικiι διάσταση, 1956-1959 
10 Κιιπ(} ιακύ, ι;οη flJtfi rην f:noX1i της ανακίνφής του ω: διι.:Ο"ές ζήτημα, 

συναρτήΘηκι: άμεσα με ης γt::ν l κότι;ρες CΞελίξει~ τόσο σε ΠCΡιφι:ρι:lαKό , όσο και σε 

ευρυτι:ΡΟ διr.t)\,ές ι~πίπεό(,l. ΤΟ utnlIIa της αυτοδιάΟεσης. το οποίο από ΤΟ\' Απρίλιο 
του 1955 έλιιβ}; -μέσω της δlχι.σl1ζ της εοΚΑ- μοΡφ'l ένοπλη; πω.ηι:. εξα",ολου

I)oOOt: βέβαια να πρ()σδίδ~ι ανηαΠι)IΚ1α""l )'Ροιά στον αγω\'α των ι:'λλή\'ων της Κύ

ιφου: Τη όlι:Ισταση αιιτή τ<>νl':ω' σταΟερα. η Λευ",ωσία και η ΛΟην(1. επιμέι'ο\ιται:. 
στον Πj)ωταΡΧIKά εσωτερικύ χαlχι.ι.."Τήrα του Ο(;ματος. υπό την 6",'()ια όη aφoΡO\)(JC 

ΠΡωrtστως nτtζ σχέσεις των Κυπριων μι τη r-.1ι;Υάλlι Brctavia. 11στόσο, ηταν σαφf.ς 
ότι ο ι εξελίξι.: ις arIl\' Jtopt::ta του Κυπρια",ι)ύ ",αι 11 όποια τελικά λίΚJη του δεν μπο
jX>(Inuv παρό να ~;πηρt::ι:"ζοντrιι αnιΊ τα δι:δομέ\'α της γC(ιJπολιτιι..,;ς πραγματιl(ότητας : 

Με όλλα λόγιο από τον εκάστοτι: συσχετισμό των δυνάμεων κω από πιν -κατά 

περίπτωση ευ\,()Ι ... 'ι ή δυσμεV1; για ",άΟε ':να από τα εμπ.λtι.."όμενα μέρη συΥκυρία. 

Από αυτή nl\' άποψη. η α\'αζιιτηση διεΟνων ι;pt:tOIIatrov για την πραi>OI1ση 

του ενωτιι..υύ στc)χoυ αναόείχΟ lιι..ε ωΟ\>ς εC,r.ι.ΡXΉς σι: ύψισΤΙ1 πρoτεραιoτηrα ΤΙ1ς ελ
λΙjνιt..')ς πλευράς. Η ανεπιτυχής Ικβαση των ελληνι κών πrιoσφυγώ" στον ΟΗ Ε για 

την επίλυση του Κυπριακού οσφαλως ε\.'ίσχυσε αυτή την τάση. η οποία συνδεόtαν 

αποφοσιστl .. --ά με του.:; γεν ι l\όn:ρuu.: π()ΟΟανατολlσμούς τη' ι:λληνlκι;ς εξωτr.ρΙlI.l;ς 

πολιτιι..'ις, Στο 6tδoμί"\'O πλαίσιο της εποΧΙΙς. ro (\'διαφέρον της [λλάδας, ταυτόχρο
νο με το Κυπριακό. επικενφωνότα\' στην ι:ξασφάλιση τω\' βορι:ιων συνόρω\' ΤΙ1ζ. 

Η γειτνΙασιι με rriu κυμμου\'ιστι..:ά ιφάτη. οι διμι:ρι:ίς σχι:σι; ις με τα οποία αμέσως 
μετά τιι λίιξη ΤΟυ Β Παγκοσμίου πoλtμoιι ",c.ιOε άλλο παρά ειδιιλλια",έc μπορ(Η)
οαν να χιφαll.τηριστούν l . t:πi:τt::ινε ω ελλη\' ι ι..:ό αισΟ Ι1 μα ανασφάλειαc. Ι Ι ένταξη ΤΙ1': 

Ελλάδας στο ΝΑΤΟ το 1952 υπηρξε. (lΙ.ιός τω\' άλλων. απ6ΤΟ"" 1 πι.; αγωνιιίJδοιις 
JφOσπάocιας α\.τιμJ:τώπιο'l':: των Ι(ι\'δύ\'ων που απέρρεα\' απι"ι πι γr.ιιηραφιιοΙ Jtray
JιαΤΙKότητα: Η ταυτόχρονη εισδΟΧιί της Γουρκ:ία.; στη rJopεIonrMvrIt..'l συμμαχία 
λεΙΤ()\>fTYοίισc ως ένα βαΟμό ενισχυτιι.:ό στην Γ)),ηνική άμυνα. ",all(iy,; τ()\)λό;:ιστπν 
~αφoVΣε CΣτω ",αι εν μέρει το στρατηγικό με ιο"έι..τημα τιι,; {ιπομΙ)\,ύ,>ση; Π1ς 
Ελλά&ις από το" ΙΙ."\/ρίως κορμό των κρατών του δυτι",ού κ6σμοιι (αντίστοιχα αΡέλlι 
βέβαια ·ενδεχομένως και μι"(αλυτερα- αποκόμιζε και η τοιφ"'ικ"ιι πλειφά) . 

• ΛιόUKMΡ ΔιπΜι:ιματι .. -ή.; Ισt{'φΙας. F-ιδικός EπισtTIIιo\'α;.. Τμήμα Πολιτ",.-ής F.πιστιΙμης .. αι 
Δu:Oνt;ιν Σχtσεών. Πανεπιστήμιο Ilελοrι:uννησοu. , ,. 

I\'I'I\'Q1fIVΤI\'O'; Σβoλ6ltOιι~ 11 ε.υ:'II·/ΟΙ ι.~ι'ιn:ι)lλ-η ΠQλιτικι}. 1945-1981. τό,ι Β ' (Αθήνα: 
θΨ).ιonιιM.tίO\' της ((Emίoςn, 2(04). (10. 44-5 Ι . 
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Σε τοπικό επίπι:ΟΟ. '1 t..'tUΞ'l της lΞλλιιόιι.; t..:Q, ΤΙΙζ Τοιφ .. ιας στο ΝΑΤ() σιτ\'
όιιαστη"ε μι την C\'Τατι..-οποίηση των προσπαθειιίl \' Ι);(Ι ~ω\'o για ΤΟ\' nυνωνισμό της 
ιωλιτιτ."lς των δύο συμμάχων. αλλά .... πιπλtoν "( τα την προσι..γΥιση μ .. nl Γιο\lγ..-οσλιι
βία . η οποία στο μεταξύ .. ίχc δ ιαρrnΊξτ:ι το!ι..; δεσ μού.; της μΙ. τη ΣσβιεηΚI"l ΊΞ\'(ι)ση . 
Κατα συνέπεια, η κοινή επιΟuμία των τ,)ιών γειτονικών κρατιilν να ε\,ισχ\ιοο ll" τα 
μι:οα α\'τίσΤΟσΊ,'; του.; στις πιέοι::ι.; του u"ιιωλll'οίι mJ\'uOΠIaI Iou. 6 lΗlιουιΎΥουσ .... τις 
προϋποΟΙ:σι;ι.; για τη σιl\'αψη αμυντική.; μΙϊαξίι τους σuμμαχίας. Π JXιγματι. Ι:πε l

τα από πολύμφτς διαβουλεύσεις. το τρψφl:'; Βαλκανι..-ο Σ'-ι~ιφω\'o υΠOYl)ιιφηιct 
ση..; 28 Φcβρουαρίο1l 1953 στην Λγt.:υΡα. επ ισφραγ ίζο\'τας τι, βuύλ1]Οη των συμ
βαλλόμενω\' μερών να υπι;ρασπίσουν από KOIVOU nl" ανεξαρτησία και η,ν εδαφικη 
τοης αl\r.ραιόημα. lον Νοέμβριο του ίδιου Ι:τους ι, σύμπrια':'η προσέλαβε ακόμιι 
πρατ..,ικότερο περιεχόμενο μΙ.σω της συνομολόγΙ1σης Τών συνοδευτικών οτρατιωτl
κ{ί)ν mιμβf:Ισr.ωv. ι;\'ω τ()\' Αύγοοοτο του 195.4 ιιλοtJ.ηρώΟ'l".:ε μι; την υπογΡαφη στο 
~Iπλι:\'τ, η1 '; τριμερOI~ l.u\ο()ηκης Συμμαχίαc. Πολιτι ... -ή.: Συνεργασίας και Αμοιβαί

α.; ΒΩ Ι"10ι:ιας!. 
11 χpovtΚI1 σύμπτωση η,.; πρωτης (λληνlΚ1;ς προσφυγl;ς ση,)\' 0111:. γ ια το 

Κυπριατ.;ό α\'αφεσε άμεσα ση1" πράξη n] σημασία της ΣυνΟιικης του Μπλι;ντ Ύια τη 
διαμ<,φφωση των ενδοβαλ .... ανlκ1όν. αλλά και ευρύτερων περιφι:Ρι:ια .... ώ\'. lσορpQΠI' 
ιilν. ι-ι προειόοποί'1ση του Βι:λιγραδ ίου όη 11 ι:λληνική προσφυγή Οα εξασΟένιζε σο
[\αΡα το rPIμCpt.; Βαλ .... ανι .. ό l:ύμφωνο1 δε\' ληφΟηκε σοβαρά ιιποψ l] από την ΑΟφ'Ο.. 
η onnir.ι αντιμετώπιζε πλέον. το φάσμα η1ς στραrηγιτ..'l,; απομΙI"wση.:,: Οι σχέ(JI;I~ 
ηις με η1" Άγκυρα είχαν ΟιαταραχΟcί. με απoτ~λι;σμα [ην απον .... ύρωση και του Βαλ· 
καν"..ου l:υμφ(ί}νοll~. ε\'ώ παραλληλιι Ι] Οέση τη.:: Ελλό:δας στο ι:σωτερικό του ΝΑΤΟ 
cίχc σοβαρά κλονισθεί κυρίωι; λόγω των βρετανικών και των αμερικανικών avtlj')
Ρ'1σΓοων σχετικά μι; ης r)J.ψι .... t.ς ΠΡωη)βοuλίι;.; στο Κυπριακ6. 11 .... ατάσταm1 για 

Ι'ενικά γ ια το ΒαλκανΙΚό ~υμφωνo ι.:αι rη Aι;ιτoιφγiα τοιι. β>. J(lhn Ο. [ιιιrίdc:..80f*(1,1 
TrιιIIIgle: ΙJ/Ι'Ι}, ιΗ/ιl ΟΙ',1ιfιι! ιιιιιιι ιιιiυ//ι'ι.' aι-rf)H Μ,-vlιιgιι-ιι1 Ηοιι ιιιlιιι'IΙ'1 (Tl1e I-Inguc: Μοιι' 
lon.1961:0. 
, Ε\ΟΙΙΙΙΙΗ :' Huu.jvassi liotl. {ιιl.'t!ι·c IIfltJ 111/! (·vfιJ ΙΙ ίιι· ΓιυrιιΙιιιι' 5ιιι(ι:. Ι !J52- J 9fι 7 (London: 
Routlcιlg..:. 2006). cI. 50. . . 
~ Σι: σl.ι\'ομιλια πΟυ ι:ιχι: ~u;'\μcrι"α\'('tu.; I OIJ"O\'tI:~ τ(}\' \!άρτιι) rO\J 195~. ι} πρεClβευτι~ τη ... 
ΤΟΙιΡ..:ίω; ση!\' ΟυάΟΤ\Ύ"ΙΟ\' Φr.ρι\·roίον τςφάλ Ιιη.:ίν είχc σαφώς πρocιόοποιήσcι αρμόδιol~ 
οllυωψαη..:ο\ις πuρ«γoντε.; τιιι\' 11 n Λ ι1r1 ΙΙΠIIIιιδηl[()τι~ όημι'κnα α\'αφο!'ά στο Kιιπριuτ..-ό ItJl~ 
τT1\' nλ.cιφά r'l; ελ1η\'Iτ..ί)': Κ\lβtrνησης Ου ι:lχι: σοβαρές I:ΠIΠΤColσl;ις στι~ σχέσεις τω\' φllιι~ 
lφιι.τι' ι ν ποll ι;ίχαν IΙΠ(IΥΡΙί.ψι:ι ι;να χρόνο \'ιύρίτψα το Σuμφωνο rI1; ΆΥρφα.;: Βλ. Dcp.1r'j 
mc'lll οΓ St:1tc. 1'(jn!iKII RιιJιιf/οn.\ ο! ιιι .. UιιίΙι'd 51(/(1·.\ ΙΟΤι'! ι;ξΙI':-: FRΙ:S). 11)52./954, νο l \ [Ι 
(W{I:.IHn~IUI1- Untlc(1 Sι::ιιes ι.ο\crnmι-nl PrinΙΙΙTg O\lic..:, 1988). r<M..:moΓoII1dum ofCon\.: r· 
<;.:ι ιίοη. Ι'ιν ιΙι..: tΚpυ!)' Dlr ... ~toroithe OHicc οΓGn:ι:k. Tur\..isll. ηηι! [rJn ian ΛΠairs (B3oςter)J': 
(\\:IshlngtCιn). \11 Μαριίου 1954, σο_ 681--683. Ανάλ.ιIΥες πrιoβλtψεlς διααιΠίί}\'()vτσν τι: 
ΣεπτΙμlJριo του IQS4 ι.::αl από αμr.ριτ.;:α\'1τ.."lς ttΛΕU('lW;. βλ. J~LίS. J952-1954, (I POST II()n PjJ~" 
rrcρurι:d 111 Il1e OInce οΓ UnTlc(1 !\nL1(II1S Pollllcnl Ilnd S~un ty ΛΙΤαIΓSII. (\Va:;.ΙungιοΤ1 ) 
Σεπτι:μβρίου 1954. σο. 7(μ-70~. 
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την Eλλt1δα επιόl:ι\,("Οη"ε ακόμα πε"ισσOTtρo ~ιέoα στο ] 955 (.1.:: απnτέλι;rφrι της 
σοβlι;n:ιγ I Ο\J)'"οσλαβ,τ...,' .:: I;itavnnf'(T('lCyγIιTIl C:. η οποία απειλοΙισε \'α αφnφι:οι: ι απ() 

την AOI1\'a Κ'(1I το [ελι:υταίο περ ιφιφt:ιαια) τη.: έrΗ:ισμα . 

11 διεΟνοποιηmι ΤΩ" Kt'lrf\laI\OΙI είχε επομένω.: o.πoόυ\'αμ(ί:ισ,~ι (ιι σι)η τιΊ [η 
όιεΟνή Οέση της Ελλάδας. σnντι:λιίιντας στη" επίταση Τ01l ΡολληνικοιΊ Πj1nβλlιματος 

ασφάλειας. Τι]\' ίδια m tYJi ll . η Ayιruριι έτι; ιν( \'0 αντισταt)μίσΓ.1 ΤΙ1 OΤrαn]YIK(J, IItlo
\'tτ..τriματα που οημιοιιrrμη'ισε για την ί6ια '1 επιδr: ί\'ωση των ελλιινοτοιιρκ-ι,,(;ιν σχέ

σεων Λ1ryω της C~lπλoτ.."Ίς του Κιιπριακού. μέσω τη.;: σ\ιναψης ΤΩ" Συμφών('1υ τη.: Βα

Υδάτης μΕ: το l ι,lΙκ (2.4 Φεnrοιιαρίο\l 1955). στο οποίο π()λύ σύντομα π()οσχιί)ρησαν 
η Μ εγάλη Brttaviu. το ΠcιΚ'ιστhv και το lράν l c αιιτ(ι το πλιιίσιο. η ω'αΟέρμανση 
tων (Τ,{Ι:σεων με το Βr.λ IΎl,n.δ, "αOiστατιτ για την ΑΟιινα (lπαlχιίτητη ΠΡο1(t;;ψi:νυυ \Ια 

ε\'ισχνσε l τα διπλωματιτ..-ά της tptiOfIutu σε περιφφr.ι(!Κ'ό r:πίπεδo: 11 r.πίσ.:ι:ψη το\) 
ελληνικού βασιλιτ..-οι·, ζείrynυ.;: στl] Γιουγ .... οσλαβία στις αrχr-ς Σι:πτφβl'iοιι του 1955' 
aJtorι:λoύσr, σαφή Γ.\'ιit:ιςη TIlt; σημασία.: nnu απt'lδιδ<"τταν απιΊ ελληνικής πJ..εurός 
στην εξασφάλιση τη' "(ιουγκοσλαβιτ..,jς φιλίας ως αντφαl}(l\ ι στις ΤΟllρτ..ϊΚ'ές nttoctc. 
έστω κι αν η πrιιiΌlισα απΟένΓοια του πρωθΙΙΠ("!1φγςn', Λλi:ξrι"ι)Ρn1J Παπάγου δι;" επέ
τρεπε η1\' ανάληψη 01lγ t..: r.ΚJ'ι ιμί,'vων πρωτοβουλιών. 

Ο ΟάναΤΩζ τι," Παπάγου στις 4 Οτ..-Τ(llβJ'lΙΟU 1955 και η αν(lλ'lψη της πρω
θυπουργίας από {(l\. Κι , I \'οτα\,'Τίνο Καραμανλη έμr:λλε \'(t N;IOO\l\' νέο ώΟηση στην 

aροσπάΟειc n1t; ΑΟ'Ίνας να ενισχύσει τους δεσμούς της μΕ: t(\ Βt:λ ΙΥράδl: 11 μεσο· 
Μβηση των τουρκικ(ίl \' r.τ..-φόπων ε ις βόΡος των Ελλl']\'ων κατοικων της Κω\'οτα
νnνoυπoλης τα ξη~ιερι;ψα τα της 6'), προς 7η ΙεπτεμβρίΟ1J 1955 I:iXI; ήδlι κατασηΊσει 
zfXΊς το παρόν αδ(ιναΠ1 την άμεση ελλψοτουrκωι Ο1)νε\ινΙ;l]ση για το μέλλον της 

Kύπ~υ, ~ I{)λoνότι '1 ΠjΉυτη ι..-uβt:rνηση Καραμανλη διέθετε πφlOrιισμι':νo χρονικό 
oρiζoντα, '1 α.νάΥνΦση το_}\' προγραμματικών δηλώm:.ών της στη Βουλή έπειΟε για τη 
mι.ιασίΙΙ που απtδιδε ση1 δημιουΡγlα ενός ελληνΟΥΙ ('I\IΥκοσλαβ,κού άξονα συ\τργα

~: I(Η ιαιβέrνησl9J. τόνιζε ο Καραμανλη, CVIi>lrtn" της r.Ονιτ..'l ς α\'ΤIΠΡοσωπείαι;. 
8( ... ) επιΟlιμε[ να Γ.ξ(φει ιδlαιτέrως nl" απόλυτον εγKαrιri ιότητα τω .... μετά της φίλης 
Γ\σΙηκοσλαβία; σxtaιxj)y μας. αίπνες βασΙζονται ε ι..; ΤΙ1ν r.ιμι,ιβαίαν εμπιστοσύνην 
ιrru την προσήλωσιν r.ις τας συμμαχικάς υποχρειίισης Ι(αl τTl" ιιιτοίαν επιβεβαίωσα 
η 8φμοτάτη υποδοχή. nις οποία.; έτυχον ο ι λαoφιλr.ίς βησυ...είς μας κατά την πρό
σφαΤΟΥ επίαι;:εψί\' των εις t11\' Γιoυyιroσλαβίαν.1I Είναι. άλλωστε. ενδει ..... τlΚό των 
~Kώ" προΟέσεων ότι η ΓIOιryτ..-oσλαβία υπτΊrξΓ. το μόνο ι.;:ρ6.τος-πλην ΤΙ1ς · Γrιιιρ
ιdQς- στο οποίο ο νέος πρωΟυπουργός αναφtrΟηΚ'ε ονομαστικά κατά ΤΙ]\' α\'6.γνωση 
'WOν ΠΡOYριtμμιιtlI\Ι~" δηλ(~σεt.ιιν ηις κυβί:ρνηmΊς του(ι. 

.':-JQ την l'..πίσια:ψ'1 αυΠ1 ~ ε\'δclJ."ΤΙι.;:u ελι:ιlΟι:ρία (ΑΗηνα), στα φύλλα: 6 ΣειrτεμβpίO\l 
_ 5. (1_ 6. 7 Σεmι;:μβpίoυ 1955. σ. Ι . Κ ΣΙ;πτlψβρΙο\l [955. ο" 6. 9 Σεπτεμβρίου 1955. σο. Ι 
T~~_ IO ~.'Πttμβploυ 1955. σ. Ι. 14 Σεπειι~ι,ίoυ 1955. σ, 6, τ..-αι 15 ΣεΙΠtiμβρίοη 1955, σ. 6 
~λι",(ι γι., ης lφoγραμμαπιc&; δηλώσεις της nρώnt; τ..'\ιβέρντισης Καραμαν>.ιι βλ. 
~"",",,,.;,,~ Σβολόπο\ιλα; (γεν. εmμ. ), KflJl'mIλITi,'O-; Καρο.μαι'λψ;: Λρχr:ίfJ. )'εΥυ,'(ίrιι ~,:ω 

(σω εCΛι;: Κapαμα\,λή\). t6~L Ι ΙΑΟ,)να: Ίδρηl .α Κωνσταντίνος 1 Καραμανλίις 
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Η κατίσχυση του Κ. Κύ.Ραμανλl) στις t;~M)yt.:. της 19'1. Φιβρουαρίου 1956 
r.πtφr.ψr. στο" MCΙΚF1)όνα πολιτικό να θt~σι;ι σ .. ι;φαρμογ lι το σχέδιο fIl; διμεΡοu.; 
ItI"lOat:yyIa'l': ΛΟΙ·1νας και Bt:λιγραδίoυ: Η σύμπμηξ'l με τη Ι ιoυΊ~oσλαβίζΙ r.1~αζότQ.V 
αφενός ότι Οα ενισχυι: την ελληνΙ~'l ασφάλεια κω έτσι Οα r.ntτpcnc OΏ1V ι':'λλύ.δα να 
αντιστέκεται στις ωιξιη'όμενες tOUf!KIKt:;. t.:fH fJf!r.τaVI.:L.; ttli:ar.lt; σχετιι.;ά με τIl\' Ku. 
Π110. 1(111 l1φι:η:ρο\l ι)τι θrι απομόνωνε την Τιηφι.;ία στα Bαλ~(lνια όυσχφαίνο\ιτας τη 

6 1 κη της διαπrαγJlQτεuτιl("η θέση στο Κυπρια .. ι). A\'αγιγν(ιX"J"O\'τα~ στις ~ Απριλίου 
Ι 956 τις ΠραΥραμJlατικέ.; δηλιοσεις ΠΙζ "t.ας K1JPi:PVΙlaIl;; του. ι' Καραμανλl)ς δεν 
παρ~λι::lψε \'α uναφφUr.ί σTlΙ Οεμελιώδ'l σημασία που είχε ·(ια την Α(-Ι1]\'α η -απο!> 

ΙlυΟμισμέν'l λιΥΥω της επιδείνωσης των ελλψοτι:nJf"lι.:ιt.:(ί)\' σχΟΟr.ω\'· λεΗοlιργία τοιι 

Βιιλκα\'IΚΟIΙ Συμιριtινoυ. υπoγrαμμίζoντας ιδιαiτφα ωυς ι;γκάρόιους δr.σμοl~ που 

(Τ\)νί:&:αν πιν Ελλά6<ι μι; τη Γω"γκοσλαβία : Μόλι; την πρΟllΎοψεν'l ημέrα, οι 

δUt.\ YI: IΤOvlt..:t; χι;φι.:ς r.ίχαν Πf"!OΧΙI)jJησεl onl συνομοΜ'ΙΥ'lση ΠI~IIΤOKI'ιλλoυ. το οποlΟ 
πρoέβλεπεrην έναρξη 6IωφαΥματr.ύσεω\' γ ια τη διr.ύΡ1J\'ση Τllς μεταξυ τους οικο

\'ομω;ς σι,νεl'-Υασία.ξ. l:πιβεβαιιί1\!Ο\'τας L~OI στην πραξη fIl\' ι.:KαΤΙ;IHH~Ιεν δ ιάΟε.
ση για δll:ι'φυνση το\) πεδίου συνεννόησης. Η ανάληψη. εξάλλου. στα τέλη Muio\J 
ΤΙΗΙ 1956 το\) χαΡΤΟΙΙΗlλακίου του υπουργΟlί fξωn:ρl!l:ων απ6 τον F-uaγyελo Αβέ
ρωφ-Τοσίτσα ενιΟ"",.{I.οσε Itt.:{IμU περισσι)τφο Τφ' τ(ιση αηψόj"lφωσης της ελληνlΚ"ής 

εξώτφιta)ς πoλιτιl\ήξ. η οποία πλέο\! επιδίωκε να όραστηΡΙΟΠΟl 110εί ι::νιφγότερα σε 
πι:ριφφι:: ιακ() ι;ιιίπεδο, Πj10σδΙΙkι.!)vτας. ιχτ6ς T{!J\' άλλων. n1V εξασφάλιση διαπραΥ

ματευηκιίι\' πλεονεl(τημάτω\' στη διnl..l.ιιμαnl<"11 δ ιελt;.lχπ ινΟΟ του Κ1Ι1φιακού. 

F.ιόικόn:ρα σε tJ,tI αφοΡοιmε στις ιλλην(φΟυΥκυσλαβικι:ς σχέσεις. οι σποl

ες ωωτελοοοαν ύψιστης σημασίας Ι(εφάλαω Τ01l ι1lπλωματιιmυ πrαtr(φματος τη;; 

ΑθIΙ\'ας. η ατμι)οφαιρα εγκαρόι6τητας επlβεβιllι;lθφ,ι.: Krιτά την oλιγol)μt:ρ11 επίσκε

ψη !ΟΙΙ σφ"τάρχη Τίτο σπι\' Κέρκυρα στα τi"λη lουλίου του 1956, οπιΊη: ο I lou
γκοσλάβος ηγέτης είχε πιν ειικαφία \'α συζηπισι;ι με τον Καριφανλl·I1"Ο Κυπριακό. 
αλλ.α κο ι ζιιτη,ιατu ttQU σχL,ίζοντuν μt: το Bαλ",α\'ι~ι·~ Σιιμφο)\'(Ι και nς ):ξι-λίξεις στη 

χερσύ\'ιισο ωυ Αlμυυ. Οι δημόσιες iiIJλιiΚl'f.I': ιι;:α\'υποίηση.; απ!) τα ωιon:λtσματα 
των συνομιλιών απoτελouσαν σαφl) ι;.·νδειξ'1των διαΟέσι:ων ΤΙ'I\' δι'ι() πJ.l:uιxovlP Η 
cHllVIKli .... '1Jβέj1νηση, ωστόσο. δεν είχε λάβει αKύ~lα nj\' απικραση να εγι.:αταλεί
ψι.:ι πλίΗΧι)ς. πι" ιδέα τυυ υφιστάμενου Βαλκανικού Συμφti)\'(lυ t..:U\ να πρηχωρτισε' 

Et..:ΙX1t1 .... 'l Λυl]\'(ίιν. 199.2). σσ. 272-.273. 
KυιlιφΙ1\'λII~. tIifI. 2. n. ~3 . 

• Κc.φιψιι\'λ"lς , τι\μ 1. ι1 . 39 
ν EllάVΘη.; Χαr,ηβασιλt:ίΟIl. ElJliii 'ci.o.,- Α/Jtριυφ-Τιιπίrπt"lJ.;. 19Π8-199ο. Πολιπl"'ί βΙΟΊΡωιια 
(Λυ 'ινα: l νσrιτoίIω Δ1ιμoφαrιUς Κωνσταντίνο.; ΚrφUj l(ινλiις - ι . }. ιδφης. 20(4). σΟ'. 4~ 
57. Ιυνοί..n"ό. για Ώιν προοπάΟI:lα αναμόρφωσης της ελληνιt..:"ής εξωτr.ρ ι lcιl,; π(lλιrι",;\; f\r... 
διι;φο,,,,'ότεριι. E .. anthIJi Ι lat1;i\:lSSI II ("III, 'cl1Ic 1956 R~h;IjJil\g oiun.-oek ForctgII PoJlcy: 1111: 

BulkIIII1> ulld Illc B~glnlllllg οΓ 1111.' "Dcιachmcn I" Polίc)'>l. JoII/"nal ο( M()(I.'/"n IIl'lJt'nιsIn. 14 
(1997),σσ. 119- 1 38. 
!Q Kι.φαμι.ινλή~. τόμο 2, σσ. 1.34--13(,. Πρβλ. Eλι:υlJqIirι. 31 Ι υυλlο\) 1956, σσ. 1 κω 6. 
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(1Ποφασιστικά nrQς τllV Kαrι:ίιDυνσll τll>; δψlφΟllς σΗ\'ι:ργαπlας με το Βελιγράδι. Σε 
αύτό το πΜιίσlο. ο Κ«ιιαμaνλης απά\'Πισε «rVIJtIKlt. στην ι:pώτησrι ΤΟ11 Τίτο εάν η 
Ελλάδα Οα σεΧΙ1ταν τιι σίινηψη cλλl1\'ογlΟυΥt.:ιισλαβικοV Σ"uμφ(iι\'οll σε περίπτωση 
που η υ.ποκατ6.σταση τσυ 8αλκα\'ικού l.υμψt'Jνοu απoδει~ΎUΌταν αδύνατη. εξηγώ
ντας ότι nr>nrIμoooc τιι δ ιατηr>ηση του φψερούς.. έστω και ι:ν υΠV(;Iσει. με την ελπi
δα ότι στο μυ.λο" Οα Q\'at..:,ul)(1r. ΤΙι ζωrι~-ότητά του". 

Τον Δεκέμβριο του 1956. 1\(ιτά nl διάρια:ια Τ'1': ι.:πίσημης επίσ"ι.:ψης που 
ιιρογματοιιιιί'lσε στο Βι:λιγrά.δι "ατόπl \' oχετι~"ής πρόσκλησης του Τιτο. ο Kαrα
μανλής είχε τιιν ευ .. αιρία να αναπτι.ςει εt..:ϊενέστφα n.; απόψεις του ιΤ',(ι,ιι;:ά με το 
UΡιεχ6μι:νo της ε)J.ηνογιουγιmσλαβι t..:')ζ συνεργασίας. Ο ΈλλI1\'ας 1φωΟιlιιουΡγό.; 
επανεmfkβ«lωσε την πρόυεσlΙ ΤOII να διατηρησει το Βσλκανlκ6 Σι·ιμφωνο σε εφr.
δρεία. καθώς 11 πφιπλσ~" ΠΩ\1 ε ίχι: δημωυρΥήσει σης r.λλη\·οΤΟUrκι κέ.ς οχcσεις η 
ttvtlnapάeOOtl σχετικά μι: την Κύπro απέαι:ιε το ενδεχόμενο άμεσης ΙΎεργoπoίη~ 
σής το\). Αποδίδοντας l'-ξολοι.:λίιρου OΏl\' ΤουΡIο..;α την ευΟύνl ι γ ια fIl" .. ατάσταση 
πο\) είχε δημlO\)ΡγηΟεί, ο Κcφαμι("λτjς ξ~:KαOάρισι:: ότι μόνο η κιΊμψη της αδιαλλα
ξΙας της Άγ .... .,ιΡας στο ΚυπrΙΩ,κό Hrι. επΙτρεπc την αΠOKατάστrιση της t;ύρuΟμιις λει
τοιιργίας ΤΟ1.> τρψε:ροllς. Α"r.ξάι'τητα. πάντως. από την τελl~"i rύχη του Βαλκανικού 
Σuμφώνου. ο lδιος δήλωσε αποφασισμένος \'0. διαΠΗηισει αδιατίφα .... ""Τες ΤΙ!:; σχΙσεις 
της ΑΟτΊνας με το θελιγj1άδι I1 . 

Οι r..λ.ληνιι.:tς προτάσα.; <τιl\,ό"τησαν την άμεση αvταπόιφιση της γιο,,
ΎΚoσλιι.βι~"'ής ηγεσίας. Ο Τίτο επιχειρηματολογούσε υπέρ της ανάγ""1ς περαιτέρ<υ 
σύσφιγξης των δεσμ(ον μr.rαξι"ι της Ελλάδας και τη; Γιουγκοσλαβίας. οι οποίοι Οα 
μΠΟΡοI>σαν \'α λόβου\' τη μorφlι ανταλλαγής απόψεω\' και συνφΥασία..; στον στρα
nωηι.:ό τομέα. Υεγονός που θα επέτρεπε τη λειτουργία του Β{ιλκανικού Συμφώνοl) 
Γ.στω ι.:0Ι xwru;: την ενεργό σιιμμετοχτι της Τουρκίας. Την ίδια στΙΥμίl . u avnrrρόr.
δρα; της rιnυγκοσλαβίαςΈ\'τβαrντ Καρντέλι εξηγούσε ότι 11 τουΡΚI~'l ttOλoITIII.'1 στο 
~lmPIaoo ηταν ύ.\rτίoετη με τις απόψεις του Βελιγραδίου. LΎώ αναγνώριζε εuOέως το 
δumιο των ελληνικών απόψεων επί του ζηt11ματος. Το αυξημένο. εξάλλου. γIΟ1.>γκο
σλαβικό ενδιαφέρον για tllV Kt"IItj")O ΠΡOέ~'1)Πfε. όΠώς διr.υιφίvιζε ο ΚαρντέλI. από 
το Ύt-Ύo'l'ός ότι οι εξελΙξεις στο νησί 'ltav άμεσα συνδεδεμένες με την πορεία του 
ΜΓ.σα\·ατολικoU και κατ' επέκταση με ης εξελίξεις στην Κεντρική Ευρώπη ll. 
_ Σε αυτό το πλαίσιο. ο Καραμανλής έσΠΓ.Ησε ν(1 αποδεχΟεί tις γ\Ουγκοσλαβι -

ιro; προτάσεις περί ενίσχυσης της διμερούς σilμπpαξης. Όπως ξεκαΟάrlζr. εν(ί)πlO\, 
ΤΟυ Τίτο. σε m:pinrocrll που 11 Τουρκία δεν αποδεl"'Ύυε έμπρακτα την πρόΟr.ιττj tι1ς 
να συμβάλει στη" cιvaPj(J1m1 του Βαλκανικού Συμφώνου, τότε η Ελλάδα και 111~IolJ
γl(οολαβΙα Οα συνέχιζαν ~lόνΓ.ς τους τη σuνεpγασίαl~. Αντίστοιχα, το κοινό ελληνογι. 
οιryl(οσλαβικό αναΚΟI\'ωθtν, το οποίο εκδόθηκε αμέσως μετά την ολοιο::λ.,)ρωσιι των 

" Κα ι: Σt:ΙΙt;~~:lj3~~μ. 2, ο. 197. .. 
Στο ίδιο. 

.. Κ 
ιΊραμανλJiς. τόμο 2. σ. 232. 



συ\'o~ιιλιών του Οιλιγραδίου. επιβεβιιιωνε τηι> ε~UΤι:rωOεν πlx10Eml δ lΙ:\ΙΙ1u\'mις του 
πεδίου συνι;\'νόησης: (Τα μέρφl. τονιζόταν στο ιο;:είμι."\'ο που ΟΟΟηκε ση1 6'lΙΙuσι-
6ηιτα. (~όιεΠI01ωσα\' ()τι κι:.ιτέλllξα\' εις οlκηωόη απoπλtσματα εν ΤΙΙ προσπαΟεία 
αναπτύξεως της ι:λληνογΙΟΗγκοσλαβικής !1'lνφΥασίας. (".) Κατά Ώ1" ciιuι,l(ι:ιαν τω,' 
συνομιλιών, τα οί,ι) μέρη εξέφΡο:σαν την tζOIvtlv αυτών πεΠ\JιΟησιν όrι υπάρχουν 
[Iιpciat ουνατότητες διά την μελλοντικην fLVf1πτυξιν της !1')\'εργασίας ταΙΙΏ1ς t.:αθώς 
ιο;:αι ΤΙΙ\' πρυΟυμιαν Τ(lUς \'α συσφίξουν μι:)Jωντlκώς τους φιλιιο;:οίΙς δεσμοί'ς μετα
ξύ των δύο συμμάχων χωρων. Ι ... ) Η mIvI:rιyaOIu αυτη Οα αναπτuχOιΊ περαιτcrιαι 
μι:λλοντικώς tις όλα τα πεδία κυι\'υύ l-.:"διαφtrοvtOς. Λι λαβοΟΟαι εν Βελιγραδίω 
χωrιω' σtI\'oμιλίαι κατΙστιιοαν σημαντικιiJζ ενταrι ... oτέρας ιας προσπαΟείαc τω" δύο 
κuJk.r\'1)οεων προ,; σταΟΙ:ΡΌποιησι\' των nφισταμι:νων αι:σμ(ίΝ, ωυΟ' όπερ τελεί. 
επίσης, L."V αρμονια με roυζ βαΟυτέΡοΗς πι)θιη)ς τω\' δυο λαώ\'. Αι όύο "'"'\)~r"IiOEI'; 
συμφωνΟ1lν επί της α\,αΥ""lς ΏΙζ τU .... ι ... 'lζ ανταλλ.αγης απόψεων μεταξύ των πυλιη· 
" .. ών ονδρών τω\' δύο χωΡU)\' και της ενισχUOι:ως ... αι 6ιεΗρύνσεως ΗΙζ συνεργασίας 
ο\lτών ΓοΙC όλα τα ιιεόια ια L.Ύδιαφέlχιντu τους όύο σllμ~l(ιχollς και φίλους λuσύρl". 

άι ι:λληνικοι ενδoιασ~tιJί αποτι:λουσ«ν πλ.ι;()\Ι παρελΟόν: Στη\' πράξη , 11 ΛΟι]
να παραμέριζε ηιν ιδΙα ιου φιμφΩύς Συμφ(~νt)U και πrοχωrούσt: αΠΩφασιστικά 
προς την KfHEUOUVOll της εμβάΟιινσης ιων Ο'.(εσεων μΓ. ro Βελιγράδι. προσδοκώ
ντα.: αφε\'OC να ανηστιιΟμίσει με αιιτ,"ιν ΤΟ\' φl.1πιι τα ση;ιαηlΎΙKά μι;ιονε"'''Τ11ματα 
που- πrιoέK\I~αν από Τψ υυσιιισtlΚll όι{φρηξl1 των ι:λ.λψοτουΡΚΙΚώ\' δεσμών, και 
αφετέρου \'α ε\'ισχύσι ι πlιlΙση της ωστε να μποrι:ί "α αντιμετωπισι:ι α;τοτελι:σμα· 
τικ()τερα τις συνδυασμι;..,ι;.; Inέσεις του Λσνδίνοη και της Αγ ... ",ρα.; στο ΚlJπρlακό lΙ 

Κατα σι)\τπι;ια, ΟΙ tξελίξι; ι.; στο ζΙΙΠ1μα της Κ ύΠΙ10ΙΙ um1Ρξαν σε πολύ μι.-γάλιι βαΟμ{1 
προσδιοριστικές του τρόπου με τον οπσιο η ελλΙ\\'ltζJΙ ... ",fitpVIlml χάρασσε και έΟετε 
σε εφαρμογιι το διπλωματικό ην; πρΟγραμμιι σι; πι:ριφεΡειακό επίπεδο. KUΙ πιο σll
"yt.:L~PIμt,'Ct a\'αφοl)\κ:ι1 μι τη Γωυγκοσλαμίιι_ Ι Ι ι:πιl,'iίωξη της ΑΟιiνας να όιαμορφιίι
σl:ι ~αι να btun\jJIiotl μια ΙΗ:ιδικιι σχέσψ, με το Βελιγράδ ι) ' αποτύπωνε στην πράξη 
πιν προσπάθεια τη.: ~υ.άδCLζ va μειώσει τις ε\'δεχιψενf:ζ πιέσεις από το βορρά και 
vu αποφύγει nj" περιφεΡεια ... -ή απuμόνωση στα Βιιλκ{J\'lα. ι;τσι ώστε να β~τιω
Qf:I n\ διαπrαγμαΙΓoΙΙΤΙKII Ώις ικανόΤΙ1τα σε άλλα πl:tiio. με ..:oΡUφΑίo ασφαλιl)ζ ιο 
Κυπριακό. Η ΧΡ{1\'ωl σιιμπτιοοη, εξάλλοιl, Ώ1':: α\'αυΙ:ρμιι\'σης ιων (').A'l\'σyιoιγytXι· 
σλαβι..:ιi:ιν σχεσεων με την ι:κδιiλωση Ώ1':: όευΙΨ'lς σOβΙIΞ.ΤOγΙU\)γKOOλαβΙKής tζρισης 
(1957-19581. ενισχυι; <ικ6μα περισσότερο την ταση nl'; συ\,φΥασιας ΑΟι)νμ,;; tζα\ 
Bι:λIΎραδίoll '~. η οποία ι.:αΟίστατο (1μO I ~αlιt επωφεΜ.;, 

!' ΚtιΙ)Qμανλιις. τόμο 2. ο. 235. Eλ,:ιιf}εμί&.. 8 Δι...ι:μβρΙου 1956.0σ. Ι Ι\αι 6. 
ι. Ευα\'Οιl..:: λιι.τζ.llβασιλι:ίου. Το γεωιroι.ιtlMί mιιιjJάλλοl' ιοιι Κιιπμ/Μυιί και ιι ελλψ/lίΙ! 
Ι';ύJιτμικη πολ/τ/κιι στη &.λΙJ,Lriυ. TQ/J 195υ (ΑΟψα: Λίιu:ια. Ι gq~). οσ, 31-32. 

ΧατζιιJktοιλι.::iσι,. I:Ίιάnoε.W.,:- .~βφOJψ-ΤQnιrσ~. σο. 61-62. 
to FRL'S, lY51l.19fI(J, \01. Χ, 2 (Washtngιon: UnII~d SInle .. Go\-emIncIlt PΓHllίll~ Uffiι:c. 
19931. j,Men10ralldum [or Ille file~'I. \Vashington. 14 ΜαiΌu Ι QS~. 00. 6 13·615. 
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Δι\'ονια.; δείγμιιτα του οιφιOl) ανέμυυ που έπνεε στη" ο f . _ . ", π ρε α των σχέσεό)ν 
αναμεσα ση.; ι')1Ι0 γειτΟ"IΚ&C νωρα::. Ο [ \OιrνKoσ).l""'~ "ΠΟ"ΡΊλ,.. r-I: • Κ' 

_ • . • Λ;. v Ι • ,u ~ V \Ι "":- ~(ι)τt:ρικων l)Τσσ 
Γιοποβιτ.,. σΓ. ι:lσIl1'lση TUυ στll: 26 Φεβρuυαριoυ 1957 r.VIi)mov τη~ () .' _ 
Σ ,' _. , . . , ., ... μuσπ:u"oια ... -η .. 
υνΙ:λευση., ~ι ι. ιιντιι..:ειμι;\'ο ΤΙ]\' ι:ςωιι;ρ ικη πο) ΙΤΙΚ" τη,- Γιοινν .... οο' " β' ,. 

~ _ ' .. ,.'. Ί. ~ νl"- NJ. ιcu;.εmσημιι\'C 
ότι οι oxtor.I,:: τlJ~ χωρα". με ιη ~~φιλΙ Kη EλJ..αδω, ηταν ειη:ίνες που στο Ttλεnταlo 
διάσΤΤΗια Γοιχω' εςελιχΟεl ι.:αι σπιΗI:ρωωι lιΟεl πιο αποτελεσματικ:u lQ Ι Ι ' . .. ι:,., ~ _ ' , . .. . ΤΡI'1μιφ'1, 
~ΙΛMlυ, ιινt.πιcτημη ι;πισκι:ψη του ανηΠΡιIi:δΡOυ της γιουγκοσλαβικής κυβέΡ\1lοιις 
Σι-w.-τo/3αρ Ηι)uκμανοβιτς-ltμΜ cml\' ΛΟήνα στις αρχές Απριλίου Τt'l!) 1957 . 

'ά .. • κατα 
ττl δι ρκι::ια πις οποιuς t: Il!: επαφές με roυς Καραμανλή ..-αι Aβέρωφ~) προσέθεσε 
α.-?μα ;;"'<1\' "'-ΡΙΚι.> στην αΛlΙΩιδιι ΤΙI'" διμφιi>ν επαφών, και μάλιστα σε ~ία ιδιαίτερα 
κρισψη ...-αμπη τυυ ... --unptaKou ζητημαιος, καΟ(,><; ακριβώς το Ιδιο χρονικό δι6.στημα 
\) αρ~ιεπισl\.υπος Κύπρου \ιfαKαι,ω.; Γ' απελι;ιιθε(Xi,Οηι.:ε ({πό την ι:ξορίο. του σης 
ΣεσχCλλες. χωριι;. ωστόσο. "α ΤΟΗ επιφαπεί να επιστρέψει στη\' Κύπρο. A"τiστoιχα. 
η πC\ι()ι',μερη ανεπίσημη επίσκεψη ΤII\' ι:λJ.ηνΙKOΙ" ΒUσιλι ... -oίI ζεt'lγoυς τον 1 0ύλtl1 Τ(1\1 
ίδιου έτους στο Mπριίiνι. όπου παρi:μι:ινα\' ως φιλοξιιvo"μενοι του Tίτ()~), επιβε
βαίωσε το ιφιστυ cliμα ΠΩ\) επιψαωυσε ανάμεσα στις δύο γε\Τονικές χώρες. Σr. 
α\ιτό 10 πλαίσιο. η ιδιαίτερη σημασία που απσόιδιΊταν από την EλλIJvtl(Ij κυβέρνηση 
στην αναπτιιξη ΤΙΙζ συ\'εργασία.; μι: τη Γιουγκοσλαβία υπoγρα~ψιζόταv περαιτέρω 
από την (~πόφαση διορισμ()1) ω.; νΙου πρεσβευτή της Ελλάδας στο ΒελΙΥράδι του 
στρατηγου Θρασύβυυλο" TσαKαλωrιιυ. Ι 1 επlλσΥή μίας διακεκριμένης στρατιωτι
... -ής ΠjΚ>σωπιl\ιJτητας αΠΟTl:λοι)σι: σαφή ένδειξη ΤΟυ ι;λληνIΚ{1ύ ενδιαφέροντος για 
Τ11. στραl1ωτιlο) 1rnIlΊl της όιμεροnς σιψπραξllς. ι Ιroφανώς διόλου τυχαία. εξά).λου. 
ο όιορισμος του Τσακαλωτοιι το.} καλοκαίρι του Ι 957 ml\'έπεσε με την αλλαγή φΡου. 
ράς σιις δυο ελληνικέ, πρεσf}f-πς που κατε.ξοχην r.μπλέKOνTαν στο χειρ ισμό τou Ku. 
πριακοί) ; Στο Λο\'δ{\,() στάλΟ"κι: ως πρεσβευτι)ς ο ΓιώΙγΥος Σεφφιιiδης (Σεφέρης). 
f.νώ σιην Άγκυρα ο ΓεωργΙΟζ Il εσ"αζόγλ()υ~:. 

, Η επίσημη Τ01ΙOUtτησι' ! nις γιοu-yκοσλαβι",'iς κυβέρνηση.; υπέρ τι\ς εφαρμο-
')'11ς της αrιxι;ς της (J.uroδI(~Ocml'; OT1l\' KίJnl'l('l. η οποίιι απστυπώΟηκε οτιιν υπoστή~ 
ριξη της 'Π('Ι(.υΤΙΙζ ελληνΙ"';lς πρoσφιryής στο\' UH~, είχε ήδη απο το ] 954 λElTOupYΙi~ 
σεl ενισχυτικό ιων Utσεων της Αθηνας. Ι Ι επα\'εΠιβεβαίωσ'l αυτής της σιόσης του 
Βr'>:ΙΥΡαδίου κατά τη διάρκεια τηζ ιπίσκεψη; που πραγματοποιησε ο Καρ\'τέλι στην 
~OΙ1να , τον Οκτώβριο του Ι Q57, ασφαλι.ί)ς IΚ(1νοποιυυσε τις [λληνικές επιδιώξε ις. 
ι:στω κι ω' '1 Γιουγκοσλαβία δι:\' εμφ"νιζδτι.ιν πρόΟυμ'1 να αναλάβι;ι πρωτοβουλία 
Υια την υποβολή σιryκεκριμένΟ1J σχι;δίου επίλυσης του Κυπριακού, ΤUΙJτσχρoνα. η 
επίσκεψη αποτέλεσε μία ακόμα ι:υκαιρΙα ανταλλαγής απόψι~ων και ενίσχυση, Ώις 
συ\'φΎασίας μεταξύ των δίιο πλευρών. οι οποίες διαΠlστωναν. ι;κτσς των άλλω\'. 

'~It,,~, 1':'_ 6 , ,." ·~"ιμανn.ιΓ':;. t μ. _. σ. 00 . 
. ~. Βλ. Τυ 8,;μά. 5 Απριλίου 1957, ο. 6 ~ω 6 ΑπριλίοΙ) 1957. σ. fι, 
:. Βλ. ΤΟ Βήμα, Ι Ι lουλlο\) 1957, σ. 6_ 
:. [ια την (Ι\,α":ΌΙ\'Ο.Ιση (I\'αxώf!ησης τιυν \'tων Jll'pεσΒΕUrIiIv. βλ. ΤΟ Β,Ιμιι. 12 101.l\'10U 1957, 



αφενός την πφα.ιτΙrω r.ξασοtvηση του φιμφΩίl.; Βαλκανικοίl l.υμφ(ίιvου. ι.:αι αφε· 

τέροιl τllv ανάγ ... -η {(\'άλιιψης KOI\'I1J; διπλωματι""lς δράσης γιο την α\,(ισχεση των 
τουρκικών ι:νεrrγειών στη Μέση Aνατoλή~·I: Ειδιι.:ό 11 σΗζlιτιιmι για τllV πroοπτική 
συντονισμένης α"τιμr.τώπlσης τη.:; μεσανrι.τολωiς πσλιτιι.:ή~ της Λγ ... ,φα, ι':n;ινε να 
προσδίδει στην Γ .. λ.λllνογιουγΚοσλαβι ... ,; σύμπραξη ;(firQKTJlprt mιγι..:ΡδτηmΙζ αρρα
γούς μετ(iιποu . 

Η σχεδόν πλήρης -raUTIml απόψεων ΑΟήνας και Βελιγρα6ίΩΗ Γ.\'ίσχυι: τη δ1)
νατότητα της CUψII""l; ... -υβέΡ\"1m1'; να μην υπO ... iιπτι;1 στις Itlf:act.; ποll της ασι.:ού
νταν απσ την πλευρό του Λονδίνου 1(01 τη; Άγ ... -uρα.; σχετικό με το Κυπρια ... ·ό: Βδη 
τον Α(ΥΥουστο τιιιι 195711 F-.i-λόδιι είχε απορρίψει πρόταση σ1lμμr.τοχ.ίις της σε νέα 
τρψερll διάσκεψιι για το Κυπριακό_ η οποία είχε υποβληΟι;ι απι) τιι ~ρεταVIKη 10;'\). 

βtρ\.ηση με τη σύμφll)\.11 γ\,ιίφη της Τουρκίας. των Η ΠΑ. καΟιί>ς κω τol) γενικου 
γραμματέα τοι, ΝΑΤΟ. Paul Hcnrι Sp33kl~. Χωrίς την ι(εlοlκη σχέση~) με το Βελι· 
γράόι, '1 ΑΟήνα θα είχε βρεθεί σε lδιαίτr.ρα δυιJ,(ι:ρή Οέση κω πιΟα\'ότατιι Οα Γ.ξα· 

ναγκαζόταν να προβι;ί σι: υποχωr11σεΙζ στο Κυπριαι..:ό. ΛντίΟετιι, '1 γιουγκοσλαβική 
φιλία αποτι:λούσt: το ι:όραίο έρασμα που αναζητούσε 11 ,λληνl""l κυlj~;ρνηοη προ-
κειμένου να σtlVL""χισεl τις δ ιωφαγματεύσεις για το μtλλoν τιις Κύπρου, όχι όμω~ 

από Οέση αΟυν(φΙας. F- πιl~εβαι(:)\'ο"τας ΤΙ1 σταΟερτ' προοτιλωση της Ελλάδας στ'lν 
πολιτική ΤΙ1ς σύμπραξης με τη Γιουγκοσλαβία. ο ΚαραμανλΙ,ζ σημείωνε στις 10 
J ου\'10υ Ι 958 απΌ το [i11μα της Βοιιλής κατά την ανιΊγνωση τω\' njJoyrU~IμunK(i)v 
Οllλι.ίκ,,:ων της KujJtrYηm); του. η οποία είχε σχηματισΟ.:ί μετά την επlκr6.τηση της 

ΙΡΕ σης εκλογές της 11"., Μαίου του ίδιου έτους: 1< 11 πολιτι",,' της στεντι; ι.:αι εl

λιι..:ρινοι)ς συνεργασίας μι:τά της παλαιάς μα; φίλης Γιουγκοσλαβίας Οα συνr.χισOή 
και θα "'\lταβληΟl1 JφUΣπάθt:ια να αναπruzOή αίιτη έτι περισσότερον. Αι στεναl μας 
σxέσεl~ μετά της Γlουγl(οολα!5ίας. εκτός του ότι υπήrξαν r'p110lJIot δι' αμφoτ~ 
χι:ψα:. απέόειξαν ..-αl γενιι.:ωτφ<Ίν ότι. όπου υπάρχει καλή θέλησις και αμοιβαίος 
σεβασμuς. α ι διαφοραι των πολιτικών και κοι\'ω\'ικ(ίl" καΟεστώτων δεν δ\)σχεραί· 
"ουν τα.; σχέσι:ις των λαών,,:~. 

11 σημασία της συνε(ΥΥιισία.:; με τη Γιουγκοσλαβία για τΙ,ν εξυm1ρέτηση των 
ελληνικών συμφερόντων στο Κυπριακό έμFlli να aπoδειxOεί καταλυτική το καλ.ο· 
Kr1iPI ΤΩΙ) 1958. όταν η υποβολη του σχεδΙου ΜακμDλαν. το οποίο προέβλεπε την 
r.πιβολή ι.:αΟcστ(i)τσ.ς ι:)).ηνοτουρκοβρεταν\Κ1)ς ΣUΓKlIριαΡXίας στο \'Ι']σί. έθι .. τε στην 
συσία r.πί τάπητος την προοπτική tιις /'\ ιχοτόμησης της Κύπρου, Επιδι(υκοντας να 
καΤΗπολ.!;μlισει αποφασιστικό το βρι:τανιΙCΌ σχέδιο. η rJ.ληνΙΚ11 KufjtPYηml αποδέ· 
Υ-Οηκε τη γιο\lγι.:οσλαβ ....,·ι πρόσκληση για τη συμμετOχl' σε διάσκεψη των υπoυιr 
γών FξωτφlΚfί)ν ΤΙΙζ ΓlΟυγ ... -υσλαβίας, τιις Ελλάδας και της Ι Ινωμένης Αραβικι'lς 

~I Για την επlmn:ψη Καρντέλι στην Αθήνα 1(01 πι σημαrrία της. βλ. Καραμανλής. τόμο 1. 
ασ.438-450. 

:4 Βλ. στο ibIo. σ, 394. 
]J EφημCΡΙ; rw\' Συζητήσεω\' rψ; Βου).ι;ς. Συνεδρίαση της Ι ~ lουνίου 1958. σ. 1 Ο, 
Καρα~l ιινλlίς. ιόμ. 3, ο. 142,1 .... λι:ιιΟεΡία, t Ι l οuνίοt! 1958, η. 5. 
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Δη~10κruτiας στις (φχl:ς l ουλίου του 195Η στο Μιφι6νι. Ι Ι εκεί μι:τι'..ιβαml του ΑβΙ· 

Ρωφ έδωηε Arr11I] ηι: εlκ(ιcηr..; πφί μεταβολι'lζ HH~ διεO\'OUς προσανατολισμού της 

Ελλάδας εξαιτίας της Ουσμί.\'ΟΗς τροπής του KωtριαK<ΊΙΙ '. Ωστόσο. τοοο ο Τλλψ 
\ιας υποιφγός l:-.ξωτερ1κιί)ν κατό τη δ,rφι.:εια τω\' δlα~()"λλ;ιΚ'lεω\' που είχε μι; τους 

ομολόγι\υς ΤΙΙΙΙ πις Ι ιoιιγι..:oσλ.Lβίας και ηις Ηνωμένης ΛραβΙ""lζ Δημοφατία.;, οσο 

... -σι δημοοια ο .... αrcLμιΗ'λι'ις. διευκρινισαν ότι -παρά την πικρια που είχε δο..-ψασεl 
I.Jrrw της mIIinιpltpop(t; των <"ψιιάχι,ι\' ΤΙΙζ- 'l Ελλάδα δεν ήταν όιατεΟεψένη να 
εΥκαταλείψι:ι το NATO~' 

Η στΡΙΙΠ1Ύι..-Ιl (1\-τiληΨl1 πι.; ελληνιιcης ... ,ιβέρνησης 'l τα\' απόλυτα C'I'αρμο· 
νισμtνη με τα δι:όομi:\'ιι της (\11:Ονι,ιι; πραγματικότητας. Η Ελλαδα όεν όιέΟετε την 

πσλυtέλι:ια \'ΙΙ απειλεί τα ιιπ6λοιπα μέλη TOll ΝΑΤΟ, και ειδlκότφα η.; ΙΙΙΙΑ. με 
αποχ.ώρηση απ{ι το I\oρl:ωατλαvτωl ΣιiμφωνΩ. ιίιστε να εκμαιείισει μία ευ,'οϊ..-όΤεΡη 

για τφ' ίόια λ(κnl του Kυπριαtςoίι: Η ι:ξοόος από τη <"ιμμαχια δr.ν αποτελουσε rr.αλι

ση ... ,; επιλογll για τl]\' ΑΟΙινα. l(αιΜ,ς συνεπαγίnαν απρόβλι-;πτους κινο,ινσυς γ ια ΤΙ1" 

ελληνlκτι ασφάλεια .... άτι ΠΟll ασφαλώς yνιi:ιριζαν κω στάι:Jμ ιζo\' όλοι οι άμεσα ενδι· 

αφερόμl;νοι . Όπω.; ι::ξ'lΥω)οε ων ΣεπτεμβΡΙΩ του 195Η ο Καραμανλης στον ιφχιεπ ί · 
σκoItQ Μιιl(fφιο. η rωυγι.:οσλιιβία είχι; προσφt:ρι;ι τη φιλία της στην Γλλ.άδα ακρι· 

βώς επειδη '1 τελευταία 'lrtlv ~Iέλoς του ΝΑΤΟ, καθιί)ς σε ι)ιαφoρι:τιιcΙl πφίπτωηη 

το Βελιγράδι δι:" Οα ι:ιχε κα\'Ι:\'α κί\'Ιιτρο να επιζητά ΤI1 συνεργασια μr. την ΛΟιΙνα: 

ι(Θα ήτο ασυγχώρητον. n-υνεπ(091. κατεληγε ο·ΕIJ.ψας πρωθυπουργός, «νιι τι :lΙ l) ι:v 

... ,νδίι\'ω η ασφύJxlα ΤΙΙζ t:λι::ιιl:Ιφα; aJ.άόος διά να f:πlσπt.'1tOθiι 11 λίισις του Κ\)πρι
« ... -οίι. 11 μι;\' Κύπρο,; ο.τιόι'1ποτι: και εάν πράξουν οι Βρεια\'οί. τιJ.ΙKΏC 0- απελευΟε
ρωΟή και οι ..-ατοι..-οι της θα όικαιωUolιψ η Ελλάς όμως, εξψ;(ομr.νιι των σιιμμαχι(ίηι 

της. ΚI\'δυνει'ιι: 1 να παιιmι \'U ιιφίσταταt ως ελι.:υflέρα χ6lριι' αι.λά, χωρίς ελι:υΟέραν 

Ελλάδα. δεν δίl\'αται να γίν'l σι..:i:ψις 1Uφι απελε1lθφιίισΓ.ως της KiJrtpΩlJ)~~~. ΤΟ ίδιο 

~ 111)t)ψ(.t\'I)ι.; nt μια l1ιΚ)(TItu\II;ΙΙ. 6ωoι..:ί;ιWισφ; ιαιν Ε;nllπωοι;ιιιν. μΙ>λιι; μία ι;l~μαόα πρι\' 
από rη μετάβαση του στο Μ lφιu\'ι. Ο Αβέρωφ δ'iλιοοε στο" ίlI'J;("lJ»;utή ftl)\· 11 I1Λ ('ΙΤ1]\' ΑlΙιl\'ο 
Jarnes \V. Ri<ldlebergcr. πως ιφολQ"όη επιΟυμΟίισε \'α βοηΟ.lσει του.; J ·ΙΟ\ry I..:οολ6.βοιι; είχι: 
«tpt{ott πΝ:ον να ,:Χι;ι {φφιβιιλίl:ς για ro ι:άν θα ί-πrt:πε να μι:τιψεί [στο \lnl)Iti\'II. ι oluirι:pu 
f.ςαιrΙας των φημιίΙν για τη OIllHI)I)rrytu t\'ό; άξό\"υ ΒU.ιγρu6ίQ\J-ΑΟ'1,'ας-Κιιίρωl Ir.ftΙ (/τι ΓoiXE: 
οχl1iόν αποφασίσει \'0 αναβ<i4ι το ταξίδι <01.1'1. Ο EM.Ιl\'Ctς υποιψγός EξαιICΡ'K(~ν. μάλιστα . 
πρuσΈUεσι: στον Λμl;ριι..:α\·ό Ο1I\'ΙΙI1,λ,ιηί ΤΟΙί ότι Οα δε1.Μαν μι.: L11xupimIJml τιι σ1.φβιιυλ'l 
των ΗΠΑ για το ι;(ι\' (}ο ι':πρι:-πι; να επισι.;εφθl;! τη ΓιΟΙιΥκοσλαβΙα ενΟΟω ι)(ι (\rιcr..-Μιιν tl(tl. 
στrι πλαίσιο πoΛUήμερη.; επΙσιιμιις επiηι.:εΎη;, ο πρόεδρος της Ilνωμαη.; ΑραΡΙ"'l':' Δημο· 
κρατίας ΓκομΔλ Aμπνιtλ Νάσερ: Βλ. FR/.JS, /958-JY6Q. \:01' Χ. Ι (\\ι'ιι~lιjngωΙI υιιιιι:ιΙ 
$Iates Gι"ι:ml11ι:ιιt PrillIillg omcc. Ι ιJ93). LJnbassy 111 GI'I.."f,.'Cc Ι() ΙIIΙ: [kpdnIIII:T1I ΙJΓ SlnI~. 
AOήvtι. Ι l οuί.ίου 1956.00.67(,..(,77. 
n Καραμανλης. τόμο 3. οη. 162·163. 

ΚαΡΙΙΜUνλII';' τόμο 3. ο. 227-229 
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όιάστημα. ι:ξόλλση. ι1 Τίτο παrότrllνε την Λθιι\!(ι \'α μην Ι:Υι.:αταλr.ίψr.1 τη δυtn,'"ή 

mJIIμuxia ΓoξΙltτίας της !'Ι'CΤανικ"ής ποΑΙΤΙΚΊΙς σrην KtJJtr<"!' '. 
Σε τι;λικίι ανάλυση. η Ηλάδα είχε εΠlδιιίlξει τη mιμπλειιση με τιι Ι LCιΗγ ... υ

σλαβία όχι για \'α r.ξέλθι;1 ππ6 ων δllTlΚΟ mι\'ιιcrπl'ηιό. (ιλλιι προι.;r.ψtνοl> fιφι;νός 

\·Ι! ενιff7.\"κιε ι τα όικά της πφιφφΓ.lΙΙKά ερείσματα. Ι\αl {t</Μ":τι':rοn νΙI (Τ1)"τεί\'ει στην 

περlφφεlαΚ11 απομό\'ωσιι της Τουρκίας: Ακρι!χί>ς ΗΙ\' ίΛI() (ιI(ΟΠι). r.ξriλλοll. r.ξιιπη

ρετο\κιτ και η TUΙJrίIXJ"X>VI'1 clJ.llVI"'i] απόπειρα πρooi:γyισης μf: την Η\'ltIμί:νιι AI)Q· 
βιΚ"ίl Δημοιφατία Τ(1υ εξαιρετικίι φιλόδοξου Γι..:αμάλ Αμπντέλ 'Ιασι:ρ. Ι Ι χρονική 

σύμπτωση της Κ(tΟεση'ΗικιΊς αναψο1ΠΙ':; στιι l ράκ (ιοω.ι(lς 1\)51'(). 'ι \lltCliU στι:ρησε 
από nl" ToυrKiu το'" ~loναδΙKό τοπικό της mιμμαχο. έ6ι l )(I~: (Πην AO'l\'CI τ'1" ΜικαφΙα 
να ι.:εφαλαΙΟΠΟl1Ίσε, άμεσα τα οφέλιι από ης mΡflΤΙΓfικr.ς τιις ~:πιλ()Υf.ς: Η Αγ""ιρα 

αντψετιi)πιζε πλων ορατίι το φάσμα της πλlϊPOι~ αίtOIl6\'(I,ιτης κω μΠΟI1\ι\ισΙό προ

κτικά να πι)οσβλέπει μό\'Ο σrην αναβίωση τιι'; ελ).ηνΟΤΙΗφκι,,· I 'l ς σ\ινεΡΎl.(σίας πrσ· 

"ειμΙ:νου να αΠOKαταστήσ~:ι ΤΟΗς ΥεωγιΧ1φ l"ούς δεσμοίις της μ Ι': ΤΙ] όι,τικι) συμμα

χία, Όπως ποΑυ '(λ(~φυΡIλ πφιγραφόταν σε unuprTlnl έκ()εση Ζω!, ιιπi:βαι..ι.; στα μΙ:σα 
l ουλίοu του 1958 (Ι αρχιηιΊς ΓΕΕΘΑ ΚωνΠΤΙJντίνΟζ Δι)βας στον Κ. KaJJIIμuvAI1. 

nιχό\' uποχωrΗιση τιις ΕλλΙιοας από το ΝΑΤΟ θα ι;πιδεί"ωνε δραματικά το τοιφκικό 
προβλιιμα ασφ{ι).ειας. κάτι που δι:\' Ισχυε στο\' ί~HI βαΙΙμιl αντιστρόφω.;;, καΟ(;ις '1 
ΑΟήνα μπορούσε τουλύ.χιστον να ιιπολοΥίζεl στη σύμπραξιι με το Βελιγράδι 11'. 

11 ι. .... ·ίσ,(\ισll τω\' ελληνογιουγκοσλαβικώ\' δεσμι il" είχε πρ'ιγμαΤΊ οιινn;ίνει 

ιιπoφrιΓJισrΙKιί στη δημlουΡΥία τω\' ΠΡοϋποΟέσεων σψατηΥικής UΠΟ""οπιις της Τουρ

κιας απ6 τη Δίιση. επηεΙ\'οντας έτσι το σύνδρομο πφικύ...-λωσης που κατέτρυχε Tll" 
Άγ ... ,.φα. 11 επιτιιχια των ι;)J,φ'IKIί!\' ελιγμιίη' Ο" απoτuπ(o)\'Mω' άμεσα στην αλλα· 

'(η πορείας πλεύσης της Τουρκία.; στο Κυπριακό: Η ΆΥιαιρα εγκατέλειψε την ιδέα 

εφαρμΟΎΊ)ς το" σ,(ι::Οίου Μακμίλλαν και απuδtχOηKε την προοπτι",-ή της oooμεuμέ

\'ης ανε':αρτησίας τη.:: Κύπρου. τη" οποία μέχρι τότε απέρριπτε επψέ"οντι1.ς στην 

πραίιΟηση διχοτομικών λύσεων. Ι Ι uπογραφιi τον Φεβρουαριο του 1959, μι;:τιί από 
ι:πίπο\τς διαπραγματι:ΟΟι:ις. των συμφ(ι)nων αρχικά της Ζυρίχης .... αι αμέnΙIΙ<ζ κοτι).
ΠΙ\' τοll ΛΟ\'δίνο\), επισφράγισε τη διευΟΙτηση του Κυπριακού στη βάση τη.; δr.σμαι

μένης ανιb':φτησίας τη.:: ιιπ(ο, σύσταση KuJtrta""I'.; ΔIΗιοκρατίας. 
Η επiλllOη του Κυπρια .... οι'ι μετl:βαλε άρδη\' τις Υεωπολιτικι:ς ισορροπίε; 

σrllν εηρι'ιτι:ρη πφιι\χή, lο;αΟιί)ς σηματοοοnισε την άμεση αποκατάσταση των ελ
ληνnτσιφκικιi)ν σχωεω\'. Από [η στιγμή, ι:πoμέν(ι)~. που η Otcv1l συνεργασία με το 
ΒελΙΥράδι είχι: επlδιιιιχΟι:1 απι) ελληνι",",) ς πλευράς πρωτίστως ως μέσο εξισοΡΡόmι 

ση,;; των οψαΤΙlΎιt:6lv μεΙΜεκτημ(ιτων πο\ι συνεπαγόταν Υια την ΛΟιινα Ι1 διάρρηξη 
των όεσμών ΤΙΙζ με ΤΙ1" ί\γκυρα με αφορμίι την Κύπρο. η Οεαματι"'ϊ βελτίωση Tnu 
κλιματος ωιό.μεσα στις Μιο πλε:υρά; roυ Αιγαίου έτεινε να μειώνει nl σημασία που 

~ !i'unthI" HIItLl\assiI IOu. 8ritoin (llId ,h(! IlIlenιufional Sflt/IΙS 0.1 (Ό}Ί'Πι.t, 1!Ι.Η-59 (Μι.,

nc.:ιΡοI'S: ΜιιιncStΊω \ιtc:dιιeπanc:ιn :ιnd Ε:ιst EυΓoρeθη MtJιlographs, 1997). σ 14Q, 
Καραμανλήc:, τόμ 3, σ, 167-169. 
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απr.διδl: η I:M.ll"I"'l "lιΙ\φ\'ηση στη <ηιμ;φαξη με τιι ΓΙΟIlΥκnσλιιβία . Λnτό. φΙΚ)Ίκά. 
δεν mιμl11\'Ι: ι)τι η l:λλΙΙι)Η Ι;ΠΓιIlι: \'fI cνδιαφέρετω για τη ml"ι;\,\'ι)ηιτη 111: τη Ι ΙO\J

γκοσίι.α!iία: Ωστ(\σο. η ωτClμιικρι)\,ση Τ01l OK{)πι~..rιυ του ΚυπrΙf1ι..:ο\ι συ\·έτι:ι\'Γ. στην 

εn:α\'(lπroσhιορισμό των rMIJVIK(iJ\, πρoτεραιoτιϊτίU\'. 
Η r.π lσΚΙ;Ψ 'l ποιι ;φαγμαΤΟΠ()Ιllσε ο ΤίlO στις (Lρχές Μαρτίου τοιι 1959 στη 

Ρόδο, κατά πι όιιφ"Γ.Ι0 της (ιποία; σ\l\'(n'τηθηκι: με Η\ν ΚαlJUμανλή, ΠI'IO<'fέφερε. λι· 
γες μόνο ημ.:ρα; μι:τ(ι την lJπnγρπφιl των συμφι.ιΙ"ιών της Ιιφίχης και 1"011 Λονδινου, 

τη δ\l\'ατόπιτα στις riIJ() πλλ,φl:ς να Lnu\·t;εTltOOII\' το πλαίσιο των μεταξύ ΤΙΙΙ>ζ aχέ· 

σr.ων, Kuτά πΙ δι{φκεια t(lj\' εΜψ'(φουγκοσλαβlκώ\' ffiI\'ομιλι<;}\' κυrιιψιiς, Ο 'Ευ.η
νας πpωOΙIπoιφyUι; f.Uoot: στον ΓIOHγKOσλάΒU ηγιτη ro ζι)τημα ΤΙ1'; επιιvενΙ: ,ΥΥUΠ(lΙΨ 

σης του τριμει){)ιι.:: Βαλι.::ανΙΜII) ΣlIμφllJ\'QΙΙ '1 : Δι .. ν είνΙλΙ. όλλωστε. τυχαίο το γεγονός 
ότι λίγες 1,11)\'0 ημέrl:ς πριν από τη σιινυμολόγ'lση τω" συμφω"lιiιν Ζυρί;(11ς - Λυνδί· 
VOύ Ο Αβ{ρωφ ι.'πισιϊ,ιανι: ι.,ιιJIΠΙOv Αμερικαν(ί.!\· διπλωματώ\' πως. σε πφιπτωση που 

η ΑΟ'lνα t\aI η Άγκιιρα Kuτέλ ιηαν σι συμφωνία για την επίλυση τClυ Κυπριπκού. 
το τριμιφ~:ς Σι'ιμφω\'ιl Uu μπ(ψoίΚJε ίιμι.;σα \'11 τεΟ"ί και πάλι σι; ~;φιφμιιγιll l. 11 πριΊ
τασ1] το\) Καμαμανλιl. ωστΟΟο, δεν ΟΊΜΝτησε τη ΟεTlκή ανταπόκριση του ΤΙτο , () 
οποίος πρ()τψ()ίι(l~: \'0 πιφι':μι;ινι: αδρανί:ς το Σι'ιμφωνο. ΑντίΟι:τα. ο rlOΙΙΥκοσλάβος 

ηγέτης υΠOYl1όμμιcιε την ανάγκη περαιτέρω ι;\'ίσχυσης των ελλ'l"ΟΥιουγlωσλαβl...:ών 

δεσμιilν , ιδίως σι: σTPαH(tJt\t\-(1 επ ιπι;δο. μέσω ανταλλαΥτ;ς ι:mτελικών ι:πισκέψι..:ων. 

ε\ΟΊΙΥηση όμως που δεν α\'Ταπο"rι\·ιΊταν στις επιιtιιμ ιες του ·Ελληνα πpwΟυπουrΥΟU. 

ο οποίος <πιμι:ίωσι.: ιiτι το ζιiτημα των διμφών επαφών είχε ι;δ ιι καταστεί ((άιφως 
λεπτόν και δυσχερέ.; φιιμll\' τη' Τουρ",;αςl) Η. 

Κατα πιν αποψιι ΤΟI) Καραμω·λιΙ. (Ι Τιτο ειχε σπεύσει να ΠΡOKαλtσεl τIl 

Ο\ινάντηση πις rόδοu Πρ<IΗίστ{ι)ς προκειμέν(ιυ να διεrεuvήσει ης 6ιαιJέσι: ι; της Ελ

λάδας έναντι τιις ΓΙOιryKOσλαβίας μετά την επiλυση του Κυπριακοίι Σε αυτό το 
πλαίσιο, () Έλληναι; ΠΡωΟuπουl1γός Lϊtιχείρησε να διαλύσει τις ανησυχίες το" Γιοl}
Ίκοολάβου ιιγΙτη. υ οπυίος ό&\' φαινόταν ενΟοοοιασμένος από τη διευΟέτηση του 
Κυπριακού, διuτι πρoφαν(~ αντιλαμβα\'όταν ότι η ΑΟήνα δ&\' Οα είχε στο μέλλον 
ανάΥ""l τη συμπαρόσταση του l3ι:λιγραόίου στη διι .... ·εξή της με την Άγ",."ρu I~. απύ 
τη στιγμή που η βασικι) αιτία πις εMη\'OΤOυΡΚlKής α\'Τιπαλότητας: είχε πάψει να 

uφίσταται μετά τη συνομολόγηση των συμφωνιών της Ζυριχης και του Λονδινου, 11 
επι&:ι"ωmι τω,,' σοβlι.-ΤΟΥιοU'(κοσλαβικών σχέσεων στο ίδιο ΧΡUνΙKό διάστημα, εξη
'YO\XJt: πληρέστερα τη σπουδι; του Τίτο να εmοιώξει την ω'ανέωσ'l τ(ι)\' ~ι;σμι;ύσr.ων 
της r.λληνικ'ής ",-υβέρνησιΙζ έναντι πις Γιουγκοσλαβίας. 11 οποία αναζητούσε πι~ρ ιφε
ρειακά στηρίγματα πρυκειμέ"οll να α"τισταO~:ί αποτιΩ.εσματικότφα σrις πιέσεις της 
Μόσχας. 

,ι Καραμανλl;ς. τόμο 4. σ, ι ιι 
~ FRUS. /958·/960. νοΙ Χ, Ι. Embassy ιη Grcccc 10 the Depanll1CI11 OfSI3'~. ΑΟήνα, 31 
11ι\'Οοορίοι) 1959,00,764-766. 
,. Καραμαν).ι'l;' τόμο .. , ο. 18. 
)οι Στο (δω. σ. 20 
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Ι ια ΤΙ 1ν Ηλα6α. ανΏOεrιι. 11 συγ~ .. υρια μr.τά τφ' επιλυση Ηιυ Kunptuk:OU tμ
φανιζιιtαν ιόιαιτt:ρ<Ι ι:υνοϊκ-ιΊ. Η αποκατάσταση τω\' ι)ληνυτουριι:ικων όι;σμώ\' είχε 
k:atuor!lC1tI την Αθη\'α f('J συνε .... τιll:ό δι::σμό αναμεσα σης διι!) ΑΛΛcς π4υρι;'; του 
Βαλκα\·ιι.:ού Συμφωνου. Οέση rην οποία η [.λληνΙ~11 1Ι.1.lβtρνιιοη μπορούσε να εκ
μι,ϊαλλευΟΙ::ί προl\εψΙ:"οιl να αποκομίσει σημΑVπ...-:ά οφέλιι. Όπως σημι:ιω"οταν σε 
υΠllρεσιιικι) σημειωμα του r)oλ Ilvt"OU ΥΠΩυργειου u,ωτερι...-:ώ\', η ΛΗψα Οα έΠΡΕπε 
να ι:πιδιώξει τη διατήρηση τη; κι:ντριlΙ.'Ίι; τοποΟέτησι)ς τη..:: μεταξύ Λγ)""ρας t-:ut Βε.
λιγραδωιι. σ\)νε;(ί~o\'τα.; ταΙΗόχΡο\'α τις σψαπωτι",t.ς επαφf..; με τη Ι Ι('ιυγ .... οσλαβία 
μέσω αμοιβαίων ι,'Πισκi:ψεωv Ι-λλi1νων και ΓΙΟl1'fll:οσλάβων ΑClω,H1ΤΙKώ\·. όχι \)μιος 
σε ι:πιτελικό ι:πιπι:δο . Με αιιτόν τον τρόπο. η w,1l"III.'l ~νβtι1\'11ση Οα μΠΟΡΟύσΙ; 
\'α σιινεχίσι:ι να lσορ,χιπεί επι6έξια. Πjlοοόοι.:ιιι\-τας \'α διατηρε.ί ανΟΙΧΤΟΙ'Ιζ δια11λοnς 
επIΚΟΙ\'ωνίαι: ι.:ω συ\'Ι:Ι'Υ(1ι'Jιιις τόσο με την Άγll.νru. όσο .... αι με το Bελιγ('lάδι. 

Ο lωμβlκός ρολΙlζ τη,; AOI1""U'; στο φΙΥfI)"ο Ελλάδας Ί ΟΙΙΡΚI(ις 1 Ίοuyl(ο
σλαβίας αναΥνωρίσΟφ..:ε απι) ηl\ι nΗφκ:n,'lll.,JβέΡ\'llση κ:ατα τη ο lάrκ:ε lα των ελλη
νοτουρι.;ιι;:ών σΙΙVιιμιλιιjιν ιωρυφί1ς που διεξtΙΧU'1σαν τον Μ(ιω του 1959 στην Άγκυ
ρα κατά πι δlίφ~ι: ια τψ; ι::κεί επίσ'lμιις ι:πίσ"ι:ψης τω\' Καραμα\ιλιΊ κω Αβ{:ρωφ'lt>. Σε 
αυτό ru πλαίσω, ο Ελλφ'ας πρωθοπουργός οliλωσε προΟυμος να αναλ6.~ει μεσο, 
λαβητιι.;"l πρωτυβουλίιι για τη βr-λτιωση των τυlιρ",oγιoιryKoσλα l1ι",ων σχέσεων, την 
ΟΠοία () ίδιος Οtωl)οίισι; χρήσιμη Ίια την ίtρ(lωθ'lση tO\I π"ευματος τη,; ιιφεσης στα 

Βαλκανια". ιι συμφω\ιία. εξάλλου. Αθήνας "πι Arll.'lIpa.; για την α\,rlγl("η διατήρη
σης Ι:ΠΙΙφών με τι.) Ηελιγραόι, lΙπσγραμμιζοτιιν από πιν αίtoόoχή της εισήγησης του 
Κ Καραμανλίl σ,(ετικά μι: το αμοΦαίο mιμφέρο\' ι:μπf.&ιιση.: της '(ιοιιγ .... οσλαβικής 
ουδι:τεροφιλιαι;1'. 

Εχοντας ωτοδεσμε\lι1εί απι) ro ψt)IHΙO ΠI)Ο (1\'απόφΙ;ΙΙιι''τα mιvι:παγόΤQν για 

τΙ1\' ελληνωι εξωτερική πολιτι"", η εμπλοκή ΤΟΙΙ Κυπρια"ού. η Λο,'I\'α μποροοοε 

πλέον να ιι\'απτυξι;;ι ι;νφγυτερα n.; πρωτοβοιιλίες n1'; σε περι φερειακό. αλλά και 
σε ι;υρίηεΡο διε.θνΙ:ς επίm;δο. Ειδικά σε ό.τι αφοΡ<ΗΚ1Ε στις ελλη\'ογιουγκοσλαβικι.; 
σχέσεις. η υπογραφη στις Ι Κ l οllνίυυ 1959 OO)C)CKQ όψ.φώ" 1:ιψφω"ιιί)ν'~. ~νf'ίω.; 
για τεχνlκης φι'ισεω, ~'lηlματα. ενίΟ".(ιιι: ακι)μα πφισσοτερο το ιτνε\lμα συ\·ι.ΎVόΙ I01~ς 
μεταξύ των 61>0 πλευρών, ολοκληρώνοντας ων ..... υι.;λο που εlχι; α\'οίξι:.ι τρια )'~)
"ια νωριτφιι. ] Ι επίσ ..... εψη το\ι ανηπροέδρου tιlς ελλιινlκι'lς κυβέρνιισ'lς ] Ι αναΎΙώτη 
ΚανελλόΠΟlΙλΙ}1Ι "αι του υπ..,υΡΥού Εμπορίου Λεωνίδα Δερτιλή. τον Σεπτέμβριο τΟ\! 
] 959 στη ] ωΟΥ"ΓΙΩλαβία ...... ατα ΤΙ} διάρκεια της (1ποιας είχ.αν σι,,,ομιλίες μι: ΓιουΎ .... Ο
σλάβους ιΟ(ινοvτr.ς με σ",οπό τη διεύρυ\'σt} Τύυ πεΟlου ι"κονομIΚΙ'Ιζ cruvtP"!uola,-ΙO,. 
επιβι: l lα ιωνι: τιιν ι:κατ{:rωΟεν δlάΟcση Ο\)νέχισlις nl; φιλιΙΙ.Ι1ζ συμπραξης. 

~ΤΙ' Ιδω. σ. 19. 
ΚfιJ>fφανλ 'i~. τόμ_ ~, ('11'1. 68~69 , 
Στu ίόlO. σ. 74. 
1ω ίδιο, σ. 68-

' .. Νι 8,ίιιtι., 19 l οιινιοιι 11)59. σ 
.. \ Κ(φαμανλΙlς, τό~ι. ~, ("fcl. 160-161. /;,ϊ.ευΟερΙα. ιπα φίιλλα.~ S Σι:πτr.μβρίι>ιι 1959. ο· 
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11 πρuσcκηl(",j δ ιπλωματική οδοιπορία τηι: cλληνΙ""lΙ; ..... υβι:ρνησης ι:ίχι: (πι~ 
τρέψι:ι ΤΙ1\' t;IΙ."Π).ήIΧΟΟII ΤΙ'\1 μι.-yαλύτr.ρcιυ μέροιις των cλλ.φ'ικιί)ν στ6χων: Λ..,ιοπι)ι(ίl

\'Τα.ς την ΠΡlIσΙ:ΥΎιση με το Bελιγj1όδι. 'l ΑΟ'I\'α είχε δ'lμιοιιργηοεl τι; nponltOOr.oCI': 
(.Iνriστασης στη οuσμc\'ή ΥΙ(.l τα ε.λληνικά συμφέροντα λΟΟη του Κυπρια .... οιι, ()πως 
για παραόι:ιγμα Οα συνέβuινr. σε Πι:ΡΙ1Π<ιΊση εφαρμοΥ11ς του σι.εδιο\ι Μα .... μίλλαν. Η 
σιJμπρα':η μι: τη Ι ιουγι.:οσλαβία είχε ΠΡοσφέρcl στην ελληVΙΚΊj πΛ.ι:liριί ι:νιι ΠΏλlΊτψl) 

στρατηγικι\ έρεισμα. ι ..... ανό \'α συντr.λlσει αποφαcrιστικα στη\' ι:ξισοrrmΠllml των 

βρετα\', ..... ώ\· "αι τοιφκlκ<Ι)\' πιέσεω\' στο Κυπrιακό. Την (;φα ΠΟΗ 11 Ο1I\'εν\'οηση με 
το Βελιγράδι συνΙ;τι:ινε στην CΝίσ-.(\,OΊ' της r)).ηνlll.'iς ασφάλειας. '1 πrοϊοίtσu απο
μόνωση της TO\lρKία..:: στα Ηrι.λι..ιίνια δημιοιφγοίκπ στην AYIl'''IΉt το αKI-,II~ί)ζ αντί

θbϊΟ πρόβλημα: Το γεγονός αυτ6. σε συ\ιουασμό με πΙ" αποσκipτηnη το" Ι ρόl( -του 

βασlκότεΡΟIl δηλαΟIΊ ml,ψάχ.οl) πις Τουρκίας στη Mεnη Ανατολιϊ- απιΊ το Σύμφωνο 

της Βαγδάτη.;, "οτέστησι: την Ayll.1.l{)o πολ1Ι πιο ειιάλωη, (lπι1 mpaTηYI Il.'l άΠΟΨ'l. 
ανοίγοντας ί:τσl τn δρΩμο γΗ! τη\' ΤOUjlKllI.'l συγκατάνΕυση στη λίιOl, της δι;σμι:υμέ

νης )"ϊJrr(1 I 0k11'; ανr..cαΡrησΙας. 

Κατά mινf.πι:ια. (')1 εξr.λ ίξι:ις στ" Κυπrια",ό. και εtδ ι ι.:ότcρα 11 αγω"ι ιίιδης 

προσπάΟΓοια της r).λ l ιν I Κli~ ..... υrlf.Ρνησιlς "α αποτρεψει το Ε\'δι.-χι'Ίμε"ο εφαρμογής 

μίας διχoτoμLII.Ίl; λύση" \J1Ι1irξαν από τους βασlκότφους λι'ΥΥους που ισΟησα\' την 

ΑθΊ;να να επιδιιδξει Πl\' ltjlOOtyy,ml μι: ΤΩ Βελιγράδι. tr. ",όΟε περίπτωση, τα απτά 
πλεονεκτήματα που αποκόμισ ... ιδίως σε. σχέση μι;. τη διαχείrιιση τωl ΚυΠΡΗ1κού. η 

illIJvtlI.'l πλευρά ( ι πι) nl σύμπrαξη με τη Γιο ι ιγ .... οσλαβία. (Σποτυχσαν το π(Κ)φανές 
όφελος. Ι Ι επΙλυση. ωστόσο, του Κυπρlα ..... Οίι μέσω nl:; lιπογραφliς των συμψ(ll\'ιιi)v 
Ζυρίχης - Λονδίνο" συν{:ΠΓοσε Xj10νικά με το rιποι.:οrl~ω~ια nΙζ εJJ.'l\'oylOυγKOσλα

βl..-ής σuνε.ργασίας. η οποία κατ(ι r.ιρωνικό τρόπο - Γ. ι mjλθι: έιι:τοπ σι; φθίνουσα 
Ίroρεία. σtιματο60τrί)\'Τας έτιη τα ακραία ό ι1 ια της 6Iμr.rιo\).; συνεvνόησΙΙ ζ, "α()ιίις η 

τε).,ι:υταία είχε α\'Οίσr.1 ότα\' κω οι δύο πλευρές tIl" ItCUIroIXJU\, απαραίτιιτι, nru
ιreι μέ\'οιι να ε.ξυπηρετι)σου\' τις σφαπn ι κές τους ανάγκες. Έτσι. 11 βt:λΤίωση των 
σχέσεων αφενός της Αθήνα.; με την Άγκυρα και (ΣφετέΡΟΗ του Βr).ιγραδίοu με τι, 
Μόσχα. άμβλυνε εκατέρωθεν το κίνητρο nO\l είχε τροφοδοτήσει τη σύμπραξη των 
660 γειτονικών κρατώ\'. οι σχοοεις των οποίων τα αμέσως επομενα χρόνια δε\' επιι
νηλθαν στο επίΠΓ.δο που Prf.0'lKUV στα τέλη της δεκαετίας του 195041. 

6, 9 ΣεπτεμβΡlιJυ 1959. σ. 6, I(J Σr.πτεμβρίoυ 1959. σ. 6. 11 Σε:ιτn:μβρίο ιι 1959. σ. 6, 12 
IειtτεμβρΙoυ 1959. σ, 6. 13 Σι:πnψβρίου 1959. σ. 12. t.,,«1 15 Σι:πτι:μβρίου 1959. σ. 5. 
·1 Για την cιτελέσlρ()ρη προσπάΟεlυ ΠΙ.; ιαιβf.ρνησης ΙΟιι Γεωργίου Il αΠαΙ'όρCου Τ() 1964-
1965 \IQ αναOεp~ιάνεl-"αι πάλι με t.--ύρια αφορμή το Κυιφιακό- ης cλλ.,l νσyI0ιιγ"ooλ(ιβIK{:ς 
qχέσεις βλ. Avτώvτ1ς Κλάψης. (,Οι ελληνσΥιοtryκοσλαβιιcές σχί:σεις σε φΙσψη καμπή: 11 
εχίσημη επίσχ.εψη του πρωΟιιπουρΥου ΓεωΡΥIΟΙΙ Γlαxuνδρtoυ στο Bελt)ψάδι (ΦεβpoOOΡII)ζ 
19(5)1~. ΕλληνI1l.11 I στορlt.-'; Εταφεlα. ΛΒ' f1ul'Ι;)J.ήνl() }Μυρ,,.ό Etι~i~pIO, θεσσαλονίll.-η. 27, 
29 Matou 2011. \1π6 δημoσiι:υση 
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