
1 ί επικείμενες συνομιλίες καί τό 

θέμα τής Κεντρικής ^υβέρνησης.

1. "Ενα από τά ζητήματα πάνω στά όποια τό κόμμα μας πρέπει 

νά ’έχει χαραγμένη καί καθωρισμένη γραμμή καί θέση, έν 'όψει 

τΏν έπικε ι μένων -συν ομιλ ιΏν , είναι τό ζήτημα τής κεντρικής Κυ- 

βέ ρνησης.

2. "Οτι στήν Κύπρο θά ’έχουμε δυό επιπέδων Κυβερνήσεις δέν 

χωρεϋ αμφιβολία. ’Εφ’'όσον δεχόμαστε τήν Ομοσπονδιακή συνταγμα

τική λύση, είναι βέβαιον οτι θά ’έχουμε τίς κυβερνήσεις ,τΏν χω- 

ριστΏν κρατΏν καί τήν Κεντρικήν Κυβέρνησιν. Είναι κατά συνέ

πειαν έπίσης βέβαιον ‘ότ ι θά τεθή θέμα έξουσιΏν τής Κεντρικής 

όπως καί τΰν χωριστΏν ‘Ομοσπόνδων κυβερνήσεων.

3· Πρέπει νά είναι κανείς ειδικός συνταγματολόγος γιά νά 

χωρίσει τις έξουσίες τής Κεντρικής από τίς χωριστές ‘Ομόσπονδες 

Κυβερνήσεις καί νά τίς διατυπώσει ακόμα καί σέ διάγραμμα συντάγ

ματος. 'Υπάρχουν ‘όμως ώρισμένα πολιτικής φύσεως ζητήματα πού 

πρέπει νά τά αποφασίσει η πολιτική ηγεσία τοϋ τόπου προτού , 

μπορέσουν οί συνταγματολόγοι νά έπεξεργασθούν είτε διάγραμμα 

ε’ίτε σχέδιον συντάγματος. Βλέπω 'ότι δυό άπ’αύτά τά ζητήματα 
είναι τά πιό βασικά.

4· Τ6 πρΩτο είναι αν η κυβέρνηση τού Κέντρου θά είναι ισχυ

ρή ή σκιώδης . Τό δεύτερο άν ή συμμετοχή τΨίν δυό κοινοτή

των στήν Κεντρική Κυβέρνηση θά είναι ισότιμη ή ανάλογη μέ τόν 

πληθυσμό τους.

5· ’Έχω τήν γνώμη οτι γιά ‘όσους θέλουν νά ποραμείνει η 

Κύπρος 'ένα ανεξάρτητο κράτος ή Κεντρική Κυβέρνηση της πρέπει 
νά είναι ισχυρή. Τά ζητήματα πάνω στά όποια θά υπερισχύουν 

οι εξουσίες τΏν χωριστΏν ομοσπόνδων κυβερνήσεων πρέπει νά είναι 

οσον τό δυνατόν λιγώτερα καί τά ζητήματα πάνω στά όποια θά 

υπερισχύουν οι Εξουσίες τής Κεντρικής Κυβέρνησης, 'όσον τό δυνα

τόν περισσότερα. Δέν β^έπω νά υπάρχει έστω καί μιά περίπτωση 
πού να συμφέρει στήν ‘Ελληνοκυπριακή πλευρά καί γενικώτερα σέ 

Οσους θέλουν τήν διατήρηση τής Κύπρου σάν ενός ανεξαρτήτου κρά

τους, η ύπαρξη ασθενούς Κεντρικής κυβέρνησης. Τονίζω αυτή τήν 

άποψη μου διότι υπάρχουν εκείνοι πού προβάλλουν τήν άποψη 'ότι
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ή λύση είναι 'Ομοσπονδία γεωγραφικού τύπου (διζωνική η πολυπε- 

ριφερειακή, περισσότερον όμως διζωνική) ή δεντρική Κυβέρνηση 

πρέπει νά είναι άσθενής. Τό επιχείρημα τους είναι ‘ότι μιά 

ισχυρή Κεντρική Κυβέρνηση θά είναι υποχρεωμένη νά σηκώσει τά 

οικονομικά ή περισσότερα από τά οικονομικά βάρη τού καθυστερη

μένου Τουρκικού κρατιδίου,καί αυτό θά σημαίνει 'άτι οί ‘Ελληνο

κύπριοι θά έπλήρωναν γιά τήν λύση τβν προβλημάτων τβν Τουρκο

κυπρίων. Πρόκειται γιά τήν ϊδια νοοτροπία πού έ ί δεκαετίες 

στήν διάρκεια τής Βρεττανικής κατοχής καί τελευταία κατά τήν ι 

διάρκεια τής ανεξαρτησίας μας έκράτησε σέ απόσταση τίς δυό 

κοινότητες κι’έβοήθησε τόν ιμπεριαλισμό νά παίξει τό. δικό του 

παιγνίδι-

6ο Άχω τήν γνώμη ‘ότι μόνο μιά ισχυρή Κεντρική. Κυβέρνηση 

θά αποτελέσει τόν συνεκτικό κρίκο τβν δυό χωριστών όμοσπόνδων 

κρατιδίων καί είναι γι’αύτό πού λέω 'ότι 'όσοι έvolσφέρονται νά 

διατηρηθή ή συνοχή τής Κύπρου σάν ομοσπονδιακού ανεξαρτήτου 

κράτους πρέπει νά έργασθούν γιά μιά ισχυρή Σνεντρική Κυβέρνηση, 

τήν πιό ισχυρή πού είναι δυνατόν νά έπιτευχθή.

7- 'Υπάρχει βέβαια τό ερώτημα; Τί πρόκειται νά γίνη άν 

ο? Τούρκοι επιμένουν σέ ασθενή Κεντρική Κυβέρνηση? άν ή ισχυρή 

Κεντρική Κυβέρνηση είναι ανέφικτη; *Η γνώμη μου είναι νομίζω 

καθαρή; ’Επιδιώκουμε την πιό ισχυρή πού είναι ουνατόν νά. έπι- 

τύχουμε» καί κάμνουμε πρός τόν_ σκοπόν αυτόν υποχ.ρήσεις πάνω 

ζητήματα. 0ά δεχτούμε όμως £κεύνο πού είναι εφικτόν. 

Ούδέποτε βάζουαε σάν στόχο μας τήν αδύνατη Κεντρική Κυβέρνηση.

S. Κάμνουμε υποχωρήσεις πάνω σέ ’άλλα ζητήματα, γράφω 

πιό πάνω. 'Ενα άπ'αύτά, είναι τό δεύτερο ζήτημα πού στήν 

αρχήν είπα οτι πρέπει νά άπςφασισθή; 'Ο βα·.,μός συυμετονήα 

των> δυό κοινοτήτων στήν Κεντρική Κυβέρνηση.

9» Άν οι Τούρκοι θέλουν ισχυρές τίς χωριστές 'Ομόσπονδες 

κυβερνήσεις καί αδύνατη τήν Κεντρική, είναι γιατί φοβούνται 

τήν υποταγή τής χωριστής Κυβέρνησης τους σέ μιά κεντρικ'ή κυβέρ

νηση πού θά κυριαρχείται από τούς 'Ελληνοκυπρίους. Θέλουν 
η

λοιπόν ισχυρές τίς χωριστές κύβερνήσειςκαί αδύνατη την κεντρική 

καί επιπρόσθετα θέλουν ισχυοή, ισότιμη συμμετοχή τους στήν κ&τρι- 

κή κυβέρνηση. "Ενας καλός χειρισμός αυτού τού ζητήματος στίς 

διαπραγματεύσεις, είναι;- ,
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(α) Νά έπιμέύνουμε σέ ισχυρή Κεντρική Κυβέρνηση.

(β) Νά δώσουμε σάν αντάλλαγμα ισχυρή, ισότιμη αντιπρο

σώπευση τους στήν Κεντρική αυτή Κυβέρνηση.

10. "Οταν ή συμμετοχή τους στήν Κεντρική Κυβέρνηση είναι 

ισχυρή καί ισότιμη, δ φόβος τους ‘ότι τό Κέντρον θά υποτάξει 

τά χωριστά'κρατίδια πρέπει νά καθησυχασθη.

11. Γιά νά γίνουν όμως αυτοί οί χειρισμοί ιρέπει νά έχουμε 

καθωρισμένη θέση κι’εμείς σάν Κόμμα καί τό ’Εθνικό Συμβούλιο 

καί ή Κυβέρνηση. s

10. Αυτές είναι οί σκέψεις μου πάνω σ’αυτό τό θέμα. Δέν 

εισηγούμαι οτι τήν απόφαση ’ή τίς αποφάσεις μας πρέπει νά τίς 

διακηρύξουμε αμέσως. *Η προώθηση τους πρός τόν τύπο, τό ’Εθνικό 

Συμβούλιο καί τήν Κυβέρνηση θά προγραμματισθη. Τό ‘ότι ‘όμως θά 

έχουμε θέση θά μάς βοήθα νά αποφεύγουμε λανθασμένα συνθήματα 

καί πρό πάντων θά είμαστε σέ θέση κάθε φορά πού μάς παρέχεται 
ή ευκαιρία νά ασκούμε τήν επίδραση μας στήν δι αμόμφωση της πολί

τικης τού ’Εθνικού Συμβουλίου καί της Κυβέρνησης.
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0 ι έπι κε ίυε νε ς συνομιλίες χολ τό 

θέμα της γεωγράφιχής ° Ομοσπονδίας 

(Δ_ιζw Xή ’ύ Πθλυπε ριφε ρε ιακή) .

1» Τό θέμα αυτό συζητήθηκε επανειλημμένα από την ολομέ

λεια τής Κ.Τ. "Αν θυμούμαι καλό, τρεζς ολομέλειες τής Κ.Σ. 

δεν άπόκλεισαν τήν Διζωνική 'Ομοσπονδία σάν λύση. Η θέση μας, 

καί πάλιν αν τήν θυμούμαι καλά, διότι δέν εχω τό. κείμενα, είναι 

οτι ή καλύτερη γεωγραφική 'Ομοσπονδιακή λύση είναι ή καντονιακή, 

έφ'Όσον "όμως αυτή δέν είναι εφικτή, άμεσος στόχος πρέπει νά 

είναι ή πολυπε ρι φε ρε l ακή γεωγραφική Ομοσπονδία. ’’Αν όμως 

βρεθούμε μπροστά σέ αδιέξοδο καί στόν κίνδυνο μεγαλύτερων 

περιπετειών, ή διζωνική δέν πρέπει νά αποκλείεται.

2. Πρίν προχωρήσω νά βάλω τήν άποψη μου θάθελα νά πώ οτι 

γύρω από τήν θέση αύτή υπήρξε εκ μέρους τής Ζ.Γραυμοτείας καί I ' ς
τού Π.Γ. σύγχιση καί Αμφιταλάντευση. Ένώ ή θέση μας ήταν 

‘οτι κάτω από ώρισμένες συνθήκες ή διζωνική δέν 'αποκλείεται η 

‘όλη τακτική καί συνθηματολόγηση μας ήταν ως εάν ή διζωνική 

αποκλείετο σάν θέμα Αρχής, ’"’γίνε μάλιστα καί σκέψη καί συγ

κεκριμένη πρόταση για αλλαγήν τής θέσης μας καί αποκλεισμόν 

τής δίζωνικής, μέ ένα από τά επιχειρήματα τό 'οτι καί οι φίλοι 

κα" οί. ύποστηρικτές μας τήν αποκλείουν σάν θέμα αρχής.

3· Τώρα, μέ τίς συνομιλίες τόσο κοντά,τό ζήτημα πού τί

θεται είναι άν δέν είναι ή ωρα νά άντικρύσουμε ι:έ περισσότερη 

.όλμη τήν πραγματlκότητα-

4· "Τχω τήν γνώμη οτι στις έπικείμενες συνομιλίες οί 

Τούρκοι θά προτείνουν σάν πρώτο θέμα πρός συζήτηση καί λύση 

τήν μορφή τήσ γεωγραφικής 'Ομοσπονδίας. Καί είναι σωστόν 'δτι 

προτού προχωρήσουν οί συνομιλίες νά συζητήσουν συνταγματικά 

θέματα καί λεπτομέρειες, οί συνομιλητές πρέπει νά ξέρουν τί 

είδους 'Ομοσπονδία θά είναι αύτή γιά τήν οποίαν θά συζητούν. 

Το θέμα αυτό λοιπόν θά είναι από τά πρώτα άν ’όχι τό πρώτο πού 

θα συζητ ,θή καί εμείς πρέπει όταν συζητούμε στό ’Τθνικό Συμ

βούλιο η μ£ τβν Μακάριο ή όταν γράφουμε στόν τύπο μας πρέπει 

νά χουμε στό χέρι όχι μιάν θέση πού τήν καθαρίσαμε τόν Αύγου

στο τού 1974 η πρίν ενα χρόνο,'αλλά μιά νέα θέση πού θά στηρί

ζεται στήν εκτίμηση τής σημερινής κατάστασης καί τών σημερι

νών δυνατοτήτων. Λ
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5. Είναι η Πολυπεριφερειακή γεωγραφική 'Ομοσπονδία εφικτή?

” Αν μέ τήν λέξη πολυπε ριφε ρε ι ακή εννοούμε λύση μέ τήν οποία θά 

δημιουργοϋντσι πολλές Τουρκικές διοικητικές περιφέρειες (τρεις 

’ή τέσσερις σ’'6λη τήν Κύπρο) καί μιά ή δυό Ελληνικές, πιστέ υω 
'οτι τέτοια λύση δέν είναι εφικτή καί οτι επιμονή μ.ας σ’αυτή θά 

οδηγήσει από τήν αρχή τις συνομιλίες σέ αδιέξοδο. Οι Τοϋρκοι 

πού έκαμαν τό παν νά μεταφέρουν ‘όλους τούς Τουρκοκυπρίους τού 

Νότου στό Βορρά δέν βλέπω πώς θά είναι τώρα δυνατόν νά τούς 

μετακινήσουν στόν Νότο (καί σέ ποιά σηκεΨα τοϋ Νότου?) γιά 

νά δημιουργήσουν έκε~ μιάν ή δυό Νότιες περιφέρειες.

6. ’Άν ή πολυπεριφερειακή είναι ανέφικτη τότε ή μόνη 

λύση πού απομένει είναι ή διζωνική. ’Άχω όμως τήν γνώμη οτι 

δέν εξέλειπεν ή δυνατότητα μιάς διζωνικής πού θ ’ ά’.οτε λεΐτο 

από δυό μεγάλες (μιάν ‘Ελληνική καί μιά. Τουρκική ζώνη) καί 

δυό μικρές (μιά ’Ελληνική καί μιά Τουρκική). Μιά τέτοια πρότα

ση (πού κατ’άρχήν θ’άπεδέχετο τήν διζωνικήν) πιστεύω πώς έχει 

κάποιες ελπίδες νά γίνει δεκτή καί νομίζω οτι θά μάς εξασφαλί

σει καί περισσότερη διεθνή υποστήριξη.

7- Αν υστέρα άπό προσπάθειες γιά προώθηση αυτοΌ τού τύπου 

τής διζωΊΚής .τΏν δυό μεγάλων καί τ&ν δυό μικρΏν ζωνΏν) άποΐύ- 

χομεν, καί άν μέ βάση έκτιμήσεως μας άλλη διέξοδος δέν μένει, 

τότε πρέπει να δεχθοΟμε τήν διζωνική τίων δυό ζωνΏν καί νά συγ- 

κε τρώσουμε τήν διαπραγματευτική προσπάθειά μας στόν περιορισ

μό τής έκτασης τής τουρκικής ζώνης.

8. Εκτιμώντας τή κατάσταση όπως τήν έχτιμΏ καί δεδομέ

νου πως βρισκόυαστε στίς παραμονές συνομιλιΏν έχω' τήν γνώμη 

οτι τό σοβαρόν θέμα τής θέσης μας έναντι στή διζωνική πρέπει 

να συζητηθεί στό Εθνικό Συμβούλιο καί κατά τήν συζήτηση του 

νά βάλουμε μέ τόλμη, αλλά μέ προσοχή τίς σκέψεις μας.

9- ’Οσον άφορή τό κόμμα μας έχω τήν γνώμη 'ότι αμέσως πρέπει 

νά σταματήσει τήν επίθεση του ενάντια στήν διζωνική. Δεν λέω 

οτι πρεπει αμέσως νά βγούμε ανοικτά υπέρ τής στροφής. ’Εκείνο 

πού θέλω νά πΏ είναι οτι πρέπει, σταματώντας τήν επίθεση μας 

ενάντια στή διζωνική, νά προετοιμάσουμε ψυχολογικά τόν λαό νά 
δεκτή τήν στροφή.
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Ol, επικείμενες συνομιλίες καί 
τό προσφυγικό πρόβλημο.

Τό θέμα τής επιστροφής των προσφύγων είναι ενα από τά θέ

ματα πού ειδικά όναφέρονται στά ψηφίσματα τοϋ CHT.

°. Γιά πρώτη φορά από τήν έναρξη τής εισβολής, τό Συμβού

λιο ’ασφαλείας στήν απόφαση του Αρ · 361 (30 Αυ γ·- ύ σ τ ο υ 1974) 
εξέφρασε τήν σοβαρή ανησυχία του concern )

για τά δεινά τΩν προσφύγων καί κάλεσε ή μάλλον προέτρεψε τά 

ενδιαφερόμενο μέρη νά πάρουν τά κατάλληλα μέτρα γιά τήν ανακού

φιση τΩν προσφύγων καί γιά νά μπορέσουν 'δσοι έπιθυμοϋν νά 

επιστρέφουν έν ασφαλεία στά σπίτια τους. (Παραγρ. 4,τοϋ Λει

τουργικοί) μέρους τοϋ ψηφίσματος).

3. Στό ψήφισμα 3^12 τής 1.H.74 τής Γενικής Συνέλευσης 

τοϋ ΟΗΓ (παράγραφος 5) τονίζεται οτι ή Γενική Συνέλευση φρονεί 

*6τι '6λοι οι πρόσφυγες πρέπει νά επιστρέφουν στίς εστίες τους 

.μέσα σέ συνθήκες ασφαλείας καί καλεΐ τά ενδιαφερόμενο μέρη νά 

πάρουν γιά τόν σκοπόν αυτόν επείγοντα μέτρα.

4. Τό ψήφισμα αυτό τής Γενικής Συνέλευσης ένεκρίθη από 16 

Συμβούλιο ’"σφαλείας στίς 13*12.1974 μέ τήν απόφαση ταυ υπ’ 

αριθμόν 365 · Στές 12·3·75 τό Συμβούλιον ’Λσφαλείας μέ νέαν 

απόφαση του έκαλοϋσε γιά έπείγουσαν καί αποτελεσματικήν εφαρ

μογήν όλων τΩν μερΩν τής απόφασης 3212 τής Γενικής Συνέλευσης 

κατά συνέπειαν καί τοϋ μέρους τοϋ σχετικοϋ μέ τήν "επιστροφήν 
τΩν προσφύγων.

5· Στές 20.11.75 ή Γενική Συνέλευση τοϋ ΟΗΞ μέ τήν απόφα

ση της ’Αρ. 3395 (παράγρ. 4) καλέϋ τά ενδιαφερόμενο μέρη νά 

αναλαβουν επείγοντα μέτρα γιά νά διευκολύνουν τήν εθελοντικήν 

επιστροφήν όλων των προσφύγων στά σπίτια τους έν ασφαλεία, καί 

γιά νά διευθετήσουν '6λες τίς άλλες πλευρές τοϋ προσφυγικοϋ 

προβλήματο ς.

******
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6. Έν ’όψει τοΰ γεγονότος 'ότι πηγαίνουμε ορός κάποιες συ

νομιλίες, 'έχουμε τήν γνώμην 'ότι επιβάλλεται ή συζήτηση τού 

προβλήματος από τό κόμμα μας, τό ξεκαθάρισμα τής θέσης μας πάνω 

στίς διάφορες τυχές του, 'ώστε νά ε’ίμαστε σέ θέση νά έπιδροϋμε 

άποτελεσυατικά στήν διαμόρφωση ορθής πολιτικής καί ορθής καί ρεα

λιστικής συνθηματολόγησης πάνω στό πρόβλημα άκό τό ’Εθνικό Συμ

βούλιο καί την Κυβέρνηση. Βάζω στό ’έγγραφον αυτό τίς απόψεις 

μου πού σέ διάφορα σημεία σχετικά μέ τό προσφυγικό πρόβλημα, 

αλλά θέλω από τήν αρχή νά κάμω καθαρόν 'ότι δέν εισηγούμαι πώς 

'όλα 'όσα γράφω καί 'όλα ‘όσα πιθανώς θ’αποφασίσουμε θά είναι πρός 

δημοσίευση ’ή πρός άμεση προώθηση στόν χώρο τού Εθνικού Συμβου

λίου ή τής Κυβέρνησης. Είναι 'όμως ζητήματα πάνω στά οποία 

εμείς πρέπειέσώτερικά νά έχουμε ξεκαθαρισμένη τήν θέση μας, ώστε 

νά μπορούμε νά ρυθμίζουμε τήν πολιτική μας δραστηριότητα καί 

συν θημ ατολόγηση.

7· Τ6ν τελευταίο καιρό ακούεται τό έπιχείρημα, ‘ότι τό θέμα 

τών προσφύγων δέν είναι διαπραγματεύσιμο. Θεωρούμε 'ότι ή έπι- 

στροφή 'ό'ων τών προσφύγων στά σπίτια τους είναι κάτι δοσμένο 

από τίς αποφάσεις τού Συμβουλίου ’Ασφαλείας καί τής Γενικής 

Συνέλευσης τού ΟΗΕ . "Οτι οί αποφάσεις τού ΟΗΕ μιλούν γιά τήν 

επιστροφή όλων των προσφύγων στά σπίτια τους, είναι γεγονός. 

"Οτι εμείς πρέπει νά εκμεταλλευτούμε αυτή τήν θέση τού CHE δέν 

συζητεΐται. Πιστεύω 'όμως 'ότι τό θέμα αυτό, τής επιστροφής όλων 

τών προσφύγων, συνδέεται μέ ζητήματα καί θέματα πού είναι διαπραγ

ματεύσιμα, καί συνδέεται τόσον άρρηκτα, πού σέ κάποιο στάδιο 

ή θά δεχθούμε τήν συζήτηση του, ή οδηγούμε τίς συνομιλίες στό 

αδιέξοδο. "Ενα τέτοιο ζήτημα είναι εκείνο τής ?οφής τής γεω

γραφικής ‘Ομοσπονδίας (διζωνικής ή πολυπεριφερειακής) σέ συνάρτη

ση μέ τήν έκταση τής τουρκικής ζώνης (άν θά είναι διζωνική) ’ή 

τών τουρκικών περιφερειών, (άν θά ’έχουμε τήν πολυπε ρι φε ρε ι ακή)« 

’Έχω τήν γνώμην 'ότι από τήν στιγμή πού θά δεχθούμε γεωγραφικήν 

‘Ομοσπονδίαν (καί ή γνώμη μου είναι 'ότι δέν μπορούμε νά τήν 

άπορρίψουμε) ενός βαθμού έκριζωμός καί ανταλλαγή πληθυσμών, 

έθελοντικά ή αναγκαστικά, είναι αναπόφευκτη. Θά είναι αναπό

φευκτη διότι αυτός είναι ό μόνος τρόπος νά δημιουργήσουν οί · 

τούρκοι ζώνην ή περιφέρειες μέ συμπαγή τουρκικήν πλειονότητα 
εις .τόν πληθυσμόν. ,
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8. ”Αν ή ’Ομοσπονδία είναι διζωνική ό ’ριθμός αυτών πού 
θά εκριζωθούν θά είναι μεγαλύτερος, άν ή ομοσπονδία είναι πο- 

λυπεριφερειακή ό αριθμός θά είναι μικρότερος.

9. Τά ζητήματα λοιπόν πάνω στά όποια τό κόμμα πρέπει νά 

’έχει ξεκαθαρισμένη θέση είναι τά εξής-
(α) "Οτι ό ρεαλιστικός, υπό τίς συνθήκες πού έδημιουργήθη- 

σαν, στόχος είναι ή επιστροφή τού μεγαλύτερου δυνατού 

αριθμού τών προσφύγων στά σπίτια τους. Αν η επιστρο

φή 'όλων τών προσφύγων στά σπίτια τους καθορισθή σάν 

αμετακίνητος καί αναλλοίωτος στόχος, τότε αναπόφευκτα 

οδηγούμαστε σέ αδιέξοδο.

(β) "Οτι τό θέμα της επιστροφής τών προσφύγων - εννοούμε 

τών προσφύγων πού ή επιστροφή τους είναι δυνατή - θά 

τό συζητήσουμε άν παραστή ανάγκη καί στίς διακοινοτικές 

συνομιλίες, έφ”όσον τούτο εμπλέκεται καί συνδέεται μέ 

θέματα τών συνομιλιών αυτών, 
ν

ΊΟ. Αλλά δέν είναι αυτά μόνον τά ζητήματα τα σχετικά με 

τό προσφυγικό, πάνω στά όπούα πρέπει νά έχουμε καθωρισμένη θέση. 

Είναι καί άλλα.,

11. Κατά τήν διάρκεια τών τελευταίων παρασκην^ακών 

συζητήσεων στήν Γενική Συνέλευση τού ΟΗΕ είναι φανερόν 'ότι 

προέκυψε τό ερώτημα, άν οι Τούρκοι πού κατέφυγαν ή μετεφέρθησαν 

στόν Βορρά είναι ’ή ’όχι πρόσφυγες μέ τήν ’ίδια έννοια, πού είναι 

οι 'Ελληνες. ‘Η φρασεολογία τής απόφασης τής Γενικής Συνέ

λευσης (3395) είναι ενδεικτική. Είναι όλοφάνερον 'ότι οι 

Τούρκοι πού κατέφυγαν ή μεταφέρθησαν στόν Βορράν θεωρούνται 

πρόσφυγες καί είναι ολοφάνερου 'ότι ή Γενική Συνέλευση δέν έ γ- 

κρίνει τήν καταναγκαστικήν επιστροφή τους.

12· "Οταν θά συζητηθή, οπουδήποτε κι’άν συζητηθεί τό 

προσφυγικό πρόβλημα, ε’ίτε στίς δι ακolνοτικές συνομιλίες ε’ίτε 
σέ διεθνές TOAUh τ$ θέμα αυτό θά προκόψει. Τό κόμμα μας 

πρέπει νά έχει πάνω σ’αύτό μιά καθωρισμένη θέση. 'Υπάρχουν 

Τούρκοι πρόσφυγες; ’ Η γνώμη μου είναι 'ότι όπάρχουν · Οι "Ελληνες 

Λ
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έφυγαν από τδν Βορράν κάτω από τόν τρόμο τοΟ Αττίλα. Cl 

Τοϋρκοι ’έφυγαν από τόν Νότο ε’ίτε κάτω από τόν τρόμο των Εοχα- 

βητάτζηδων είτε κάτω από τις πιέσεις τών τουρκων εξτρεμιστών. 

Είναι τό ’ίδιο ξεριζωμένοι ‘όπως είναι οι "Ελληνες. ^ε χόμαστε 

σάν Αόμμα τήν άρχή της εθελοντικής έπιστροφής των προσφύγων; 

CH γνώμη μου είναι ‘ότι δέν μποροϋμε νά τήν άποορίΦούμε. ’Από ί 

τήν στιγμή όμως πού θά τήν δεχθούμε, πρέπει νά ξέρουμε ‘ότι 

θά δημιουργηθούη διάφορα προβλήματα. "Αν οι περισσότεροι Τούρ

κοι τοή Νότου προτιμήσουν νά μείνουν στόν Βορραν ενώ ελάχιστοι 

" Έλληνες του Βορρά προτιμήσουν νά μείνουν στόν Νότο θά δημιουρ- 

γηθή αμέσως πρόβλημα έξωσης των Τούρκων από τά κατηλειμμένα 

σπίτια των 'Ελλήνων καί στέγασης τους κάπου αλλού, καί πούί 

Θα δη·μl ουργηθουν επίσης προβλήματα αποζημιώσεων και ανταλλαγής 

περιουσιών. σέν είναι ή πρόθεση μου νά έπισημανω 'όλα τά 

προβλήματα πού θά παρουσιασθούν, είναι 'όμως καθήκον τού κόμμα

τος νά τά επισημόνει καί νά είναι έτοιμο ’όχι μόνον νά σύνθημα- 
, ·

τολογεν αλλα καί νά προτείνει λύσεις.

13· Γράφω πιό πάνω οτι σέ κάποιο στάδιο θ’ αναγκαστούμε 

νά συζητήσουμε τό προσφυγικό πρόβλημα, ε’ίτε στί διακοινοτικές 

ε’ίτε σ’ενα διεθνές ΡΟ Γθ Τότες θά δούμε άτι η επιστροφή 

τών προσφύγων, 'όλων ή τών περισσοτέρων ’έρχεται σέ αντίθεση 

μέ τήν απόφαση τών Τούρκων νά ’έχουν τήν δική τους ζώνη ’ή τις 

δικές τους περιφέρειες μέ δική τους συμπαγή πληθυσμιακή πλειο

νότητα, μέ τήν δική τους Διοίκηση πού δέν θά τήν προσβάλλει μιά 

'Ελληνική εκλογική πλειοψηφία. Αυτή είναι κατά τήν γνώμη 

μου ή κύρια αντίθεση σχετικά μέ τό προσφυγικό. "Αν ή γνώμη 

μου είναι σωστή τότες δ μόνος τρόπος νά καθησυχάσουμε τούς 

φόβους τους είναι νά προτείνουμε 'όπως οι "Ξλληνε πού θά ζούν 

στήν Τουρκική ζώνη ’ή τίς τουρκικές περιφέρειες ασκούν τά έκλο-μ 

γικά τους δικαιώματα στην ελληνική ζώνη καί μόνον ‘όσον άφορΏ 
τήν εκλογή τής 'Ελληνικής Διοίκησης, καί ‘όπως ή ύπαρξη σέ μιά 

περιοχή 'Ελληνικής πλειονότητας μή επηρεάζει τήν έκλογή τής . 

Τουρκικής Διοίκησης ή τήν οργάνωση της.
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13Ρο ’Αλλά άς υποθέσουμε ‘ότι τελικά υιοθετείται η άποψη 

οτι ή επιστροφή 'όλων των προσφύγων στά σπίτια τους είναι εφικτή 

λύση καί 'ότι αυτήν πρέπει νά επιδιώξουμε είτε στις ενδοκυπρια- 

κές συνομιλίες εΐτε σέ 'ένα διεθνές φόρουμ. Στήν τέτοια περί

πτωση υπάρχουν ζητήματα πού πρέπει νά ξεκαθαριστούν. Θά επι

μένουμε νά ξαναγυρίσουν καταναγκαστικά καί 'όλοι οί Τούρκοι; 

’Άν ’όχι πώς θά λυθή τδ πρόβλημα τής στέγασης εκείνων πού θά 

παραμείνουν; Μιά πρόταση γι’αύτό τό πρόβλημα έγινε από τήν 

Κυβέρνηση. Νά κτιστούν γι ’ αυτούς απί τι α μέ δαπάνες τού -κράτους 

στά πριν από τόν ’Ιούλιο τού 1974 Τουρκικά χωριά. ‘Η πρόταση 

μπορεύ νά λύση τό στεγαστικό πρόβλημα αλλά πώς θά λυθή τό πρό

βλημα τής απορρόφησης τούς από την οικονομία τής περιοχής. 

Σπίτι μπορεί νά κτισθή γιά νά τούς στεγάση αλλά άν είναι γεωρ

γοί πδύ θά βρεθή γή νά τούς δοθή γιά νά καλλιεργήσουν;

13^. Τό άλλο ζήτημα πού οπωσδήποτε θά αντιμετωπίσουμε είναι 

η πιθανότητα τής κατά στάδια επιστροφής όλων των προσφύγων 

στά σπίτια τους. Δεχόμαστε τήν κατά στάδια έπιστροφή τους; 

Πώς αντιμετωπίζουμε τό σύνθημα πού ρίχνεται συχνά από ώρισμέ- 

νους κύκλους: ”*Η ολοι στά σπίτια μας ή κανείς;" ”Αν αύριο 

γίνη πρόταση νά γυρίσουν οι Βαρωσιώτες στά σπίτια τους καί με- 

θαύριον οι Κορφίτες, τί θά υποστηρίζουμε μεύς; Ποιά καθοδή

γηση θά δώσουμε μεΐς στόν λαό, στόν τύπο μας, στό ’Εθνικό 

Συμβούλιο;

13°· ‘Η γνώμη μου είναι ξεκάθαρη. ’Άν υπάρχει ή δυνα

τότητα επιστροφής όλων τών προσφύγων στά σπίτια τους θά τήν 

καταστρέψουμε άν έπιδιώξουμε συμφωνία γιά άμεση καί ταυτό

χρονη έπιστροφή 'όλων, άν άποκλείσουμε μερική έ ιυτροφή τώρα 

γιά νά άγωνισθούμε γιά τήν έτιιστροφή τών υπολοίπων αργότερα 

’η αν άποκλείσουμε σταδιακή έπιστροφή μέ συμφωνημένα χρονικά 
όρια.

14· Λυτές είναι μερικές σκέψεις μου γιά τό προσφυγικό 
πρόβλημα, πού επαναλαμβάνω δέν είναι γιά δημοσίευση. Θά
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εναπόκειται σέ μας να προγραμματίσουμε τήν προώθηση τών θέσεων 

μας ε’ίτε στόν τύπο, είτε στέ ’^θνικδ Συμβούλιο είτε στήν Κυ

βέρνηση. Θά είμαστε ‘όμως υποχρεωμένοι νά' αποφεύγουμε συνθη- 

ματολόγησιν ή ενέργειες αντίθετες μέ τήν γραμμή πού θά χαρά

ζουμε, καί νά προετοιμάσουμε τό έδαφος γιά τήν προώθηση τΏν 

θέσεων μας.

******
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‘Η διεθνοποίηση τού Κυπρίοκού 

προβλήμ ατ ος■

1. Γιά τήν "διεθνοποίηση’' τού Κυπριακού προβλήματος γί

νεται πολύς λόγος.

°. Είναι ή δέν είναι τό Κυπριακό διεθνοποίημένο; Από

την στιγμή πού τό πρόβλημά μας μεταφέρθηκε στά 'Ηνωμένα ’Έθνη 

καί άποτέλεσε θέμα επανειλημμένων συνεδριών τού Συμβουλίου 

’Ασφαλείας καί τής Γενικής Συνέλευσης τού ΟΗ“, από την στιγμή 

πού τό Συμβούλιο ’Ασφαλείας μέ απόφαση του πού ανανεώνεται 

κάθε εξάμηνο έχει έγκαταστημένη στήν Κύπρο Διεθνή Ειρηνευτική 

Δύναμη (ΟΥΝΦΙΣΥΠ), από τήν στιγμή πού ό Γ.Γ. τού ΪΊΈ μέ εντο

λή τού Συμβουλίου ’Ασφαλείας τής Γ.Σ. τού CHE πορακολουθή 

τίς εξελίξεις καί προσφέρει τίς καλές του υπηρεσίες για τήν 

εξεύρεση λύσης, από τήν στιγμή πού επίσημα συγκροτημένες ομά

δες κρατών, ‘όπως είναι ή όμάς τών ’Αδεσμεύτων καί η Σ.Ο.Κ. 

καί ή ΚΟΜΕΚΟΝ ένδιαφέρονταε καί παρακολουθούν τίς εξελίξεις 

τού Κυπριακού προβλήματος, από τήν στιγμή, τέλος, πού σέ μιά 

σειρά διμερείς συναντήσεις αρχηγών κρατών (κυρίως σέ συναντή

σεις στίς όποιες τό ενα μέρος είναι μιά από τίς σοσιαλιστικές 

χώρες) συζητεύται τό Κυπριακό, ολα αυτά είναι απόδειξη οτι 

τό πρόβλημα μας ’έγινε διεθνές πρόβλημα, ‘ότι έχει διεθνοποιηθή.

3· Τι εννοούμε λοιπόν όταν λέμε διεθνοποίηση τού Κυπρια

κού προβλήματος;. Εννοούμε τήν περαιτέρω διεθνοποίηση του 

καί ιδιαίτερα εννοούμε τήν συζήτηση τών διεθνών πτυχών του 

’έξω από τίς έ νδοκυπρ ι ακέ ς συνομιλίες, σέ μιά αντιπροσωπευτι

κή διεθνή διάσκεψη μέσα στά πλαίσιο τού ΟΗ~.

4. Αύτή τήν περαιτέρω διεθνοποίηση τού Κυπριακού προβλή

ματος πρώτη εζήτησέ ή Σοβιετική ‘Ένωση. 'Η Κύπρος καί ή Ελ

λάδα τήν εδέχθησαν . 'Όλες οΐ σοσιαλιστικές χώρες τήν υποστή

ριξαν. 'Η υποστήριξη 'όμως πού έδόθη από χώρες έξω τού σοσια

λιστικού χώρου ήταν καί είναι πολύ περιωρισμένη.

/?
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5. Ποιό ε ι ν α ι τό κυριώτερο εμπόδιο για την περαιτέρω 

διεθνοποίηση του προβλήματος μας, ' ~·χω τήν γνώμην οτι ή ορθή 

απάντηση σ’αύτό τό ερώτημα θά μας βοηθήσει νά προγραμματί

σουμε τήν δράση μας γύρω από τό σοβαρόν αυτό θέμα. Τ 6 κ υ ρ ι ώ- 

τερον εμπόδιο γιά τήν περαιτέρω διεθνοποίηση τοΰ κυπριακού 

προ βλήματος,γιά τήν συζήτηση του σέ μιά αντιπροσωπευτική 

διεθνή διάσκεψη μέσα στά πλαίσια τοΰ CHE, είναι η αρνητική 

θέση των Η.Π.Α. ’Αρνειται βέβαια καί η Τουρκία, αλλά η Τουρ

κία είναι δεύτερον εμπόδιο. ’Άν μετακινηθή τό κύριον έμπδ- 

διον, η άρνηση τών Η.Π.Α., ή άρνηση τής Τουρκίας δέν θ’άντέξη 

γιά πολύ. 'Υπάρχουν βέβαια καί οί πολιτικές δυνάμεις στήν 

'Ελλάδα, μέσα στην Κυβέρνηση κι’’έξω από τήν Κυβέρνηση πού δέν 

θά ήθελαν νδ δοϋν μιά διεθνοποίηση τού Κυπριακού προβλήματος 

όπως αυτήν πού είσηγεΐται ή Σοβιετική "Ενωση.

6. Συμφωνούμε μ’αύτή τήν εκτίμηση;

• 7· "Αν συμφωνούμε τότε πρέπει νά δούμε π^ιοί είναι οί

στόχοι μας καί ποιές οί δυνάμεις γιά τήν πραγματοποίηση τους.

Βλέπω σάν στόχους τούς έξήςί-

(α) Πίεση πάνω στήν ’Αμερικανική πολιτική γιά νά δεχθή 

τήν Σοβιετική πρόταση.

(β) Πίεση πάνω στήν Τουρκία γιά νά δεχθή τήν Σοβιετική 

πρότ αση.

(γ) ’Εξουδετέρωση των αντιδραστικήν δυνάμεων στήν ‘Ελ

λάδα πού αντιδρούν στήν περαιτέρω διεθνοποίηση.

8. Ποιές είναι οί δυνάμεις πού πρέπει νά κινητοποιηθούν 

γιά τήν πραγματοποίηση αυτών τών στόχων;

9· Οί δυνάμεις τοΰ λαού μας - καί μέσα σ’αύτές περιλαμ

βάνουμε καί τήν Κυβέρνηση καί'τό ’Εθνικό Συμβούλιο - πρέπει 
•y 

να είναι στήν πρώτη γραμμή αυτής τής κινητοποίησης. Πρέπει 

νά κινηθούμε ώστε τό σύνθημα^ Διεθνής αντιπροσωπευτική 

Διάσκεψη γιά τήν συζήτηση τΏν διεθνών πτυχών τού Κυπριακού 

προβλήματος, νά υίοθετηθή από τόν τύπο τού εξωτερικού, τίς 

εθνικές καί διεθνείς οργανώσεις, τίς Κυβερνήσεις (πρώτα βέ

βαια τίς κυβερνήσεις τών αδεσμεύτων χωρών). Σκόπιμα ’έχω 
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π,αραλείψει από τό υπογραμμισμένο σύνθημα τήν φράση? "όπως 

πρότεινε ή Σοβιετική "Ενωση, δι ότι πιστεύω "τι εμάς μάς εν

διαφέρει ή ουσία, δηλ. νά προωθηθή ή ιδέα γιά μιά διεθνή 

αντιπροσωπευτική διάσκεψη καί ’όχι νά κάμουμε ανάμεσα. σέ ξένες 

κυβερνήσεις, οργανώσεις και εφημερίδες φιλοσοβιετική προπα

γάνδα. "Αν ή ιδέα προωθηθή αυτό θά είναι νίκη τής Σοβιετικής 

πολιτικής ‘όσον αφορά τό Κυπριακό, διότι 'όλος δ κόσμος ξέρει 

‘ότι ή Σοβ. "Ενωση πρώτη έρριξε αυτή τήν ιδέα καί συνέχεια 

έπιμένει γιά τήν πραγματοποίηση της.

10. ‘Η κινητοποίηση αύτή τού λαού μας πρέπει ·νά προγραμ- 

ματισθή.σιΓιά τόν προγραμματισμό τό ’Εθνικό Συμβούλιο πρέπει 

νά παίξει αποφασιστικό ρόλο.

11. Οι δυνάμεις τού ‘Ελληνικού λαού πρέπει επίσης νά 

κινητοποιηθούν γιά τήν πραγματοποίηση τών πιό πάνω στόχων. 

Αυτές είναι οί δυνάμεις πού θά θέσουν σέ κίνηση τήν ‘Ελληνι

κή Κυβερνητική μηχανή πρός τήν κατεύθυνση φίλων κυβερνήσεων 

γιά τήν υιοθέτηση καί υποστήριξη τού αιτήματος γιά μιά αντι

προσωπευτική διεθνή Διάσκεψη. Πιό πάνω άνάφεοα ‘ότι 'ένα από 

;ά εμπόδια γιά τήν προώθηση αυτής τής ιδέας είναι οί 'Ελληνι

κές αντιδραστικές δυνάμεις (στό ‘Υπουργείο ’Εξωτερικών, στό 

‘Υπουργείο "Αμυνας, στόν τύπο, στίς ηγεσίες των δεξιών κομ

μάτων). Οι αντιδραστικές αυτές δυνάμεις πρέπει νά απομονω

θούν καί νά ένισχυθούν οι δυνάμεις (μέσα στήν Κυβέρνηση, στόν 

τύπο, στόν πολιτικό κόσμο) πού υποστηρίζουν τήν Σοβιετική 

πρόταση.

12· Τό Κόμμα μας μπορεί νά παίξει τόν ρόλο του γιά τήν 

κινητοποίηση τών προοδευτικών δυνάμεων τής ‘Ελλάδας. ’Ιδιαί

τερη προσοχή πρέπει νά δοθή ‘ώστε ή πίεση νά μ ή πάρει άντικυ- 

βερνητική άντικαραμανλική άίχμ'ή.Γιά τήν κινητοποίηση στήν 

’Ελλάδα, ιδιαίτερα γιά τήν αναζωογόνηση τής θέσης τής ‘Ελλη

νικής Κυβέρνησης έναντι τής Σοβιετικής πρότασης, ο ρόλος τού 

’ -θνικού Συμβουλίου επίσης μπορεί νά είναι αποφασιστικός.
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13· Τρίτη δύναμη πού πρέπει νά κινηθή γιά τήν προώθηση 

της ιδέας γι ά αντιπροσωπευτικήν διεθνή διάσκεψη είναι ή 'ίδια 

ή Σοβιετική “Ενωση. “Εχω την γνώμην ‘ότι ‘όσο μεγάλη κι αν 

εΧναι ή πίεση πού θά προέλνει από την Κύπρο (συμπεριλαμβα- 

νομένης καί τής Κυπριακής Κυβέρνησης) καί τήν ‘Ελλάδα (συμ

πε ριλαμβανομένης καί τής ‘Ελληνικής Κυβέρνησης) τό Αμερικα

νικό εμπόδιο - πού είναι τό κύριο - δέν είναι συνατόν νά μετα- 

κινηθή ή νά υπερπηδηθή χωρίς τήν πίεση τής Σοβιετικής “Ενωσης. 

Μιά περισσότερον ’έντονη προβολή τής Σοβιετικής πρότασης από 

τήν ίδια τήν Σοβιετική “Ενωση, είναι απαραίτητη αν θέλουμε 

νά προωθηθή ή ιδέα.

14· ’Αναφορικά μ’αύτό τό θέμα νομίζω ότι δλοι πρέπει 

νά ’έχουμε προσέξει μέ ποιόν τρόπον οί ’Αμερικανοί φροντίζουν 

νά επιτύχουν εκείνην τήν περαιτέρω διεθνοποίηση τιύ Κυπριακού 

προβλήματος πού θά τούς βοηθήσει νά μπούν οί ’ίσιοι ’ή οί φίλοι 

τους τής ΕΟΚ στήν συζήτηση τού Κυπριακού προβλήματος, ένώ.ή 

Σοβιετική·’"Ενωσή θά κρατηθή ’έξω. “Εχω τήν γνώμην 'ότι ‘όσο 

δικαίωμα έχουν οι κύκλοι τής ECK καί ό Κίσσιγκερ καί οί διά- 
J y /

φοροι Αμερικανοί γερουσιαστές νά αναλαμβάνουν μεσολαβητικές 

πρωτοβουλίες καί νά διαβουλευονται μέ τήν ’Αθήνα, τήν Λευκωσία 

καί τήν “Αγκυρα, άλλο τόσο καί περισσότερο δικαίωμα έχει ή 

Σοβιετική “Ενωση νά άναλάβει πρωτοβουλίες. ‘Η Σοβιετική “Ε

νωση θά μπορούσε ν’άναλάβη μιά πρωτοβουλία βολιδοσκόπησης 

’όλων τών κρατών μελών τού ΟΗΕ γύρω από την πρόταση της γιά 

μιά αντιπροσωπευτική διεθνή διάσκεψη. Νά φανεύ δηλ. 'ότι η 

Σοβιετική "Ενωση έκαμε τήν πρόταση της καί συν λίζει νά τήν 

υποστηρίζει καί 'ότι ζητή άπό τούς φίλους της νά υποστηρίξουν 

επίσης τήν πρόταση γιά διεθνή αντιπροσωπευτική διάσκεψη. 

“-να τέτοιο διάβημα είναι σύμφωνο καί μέ τήν ανακοίνωση τής 

Σοβιετικής Κυβέρνησης τής 23*8.74, πού λέει ανάμεσα στ’άλλα 

καί τά εξής: ”.......... ‘Η υποστήριξη τής πρότασης για τή σύγκλη

ση τής τέτοιας διάσκεψης θά επιταχύνει τή συγκρότηση αυτής 

τής σπουδαίας διεθνούς σύναξης καί θά διευκολύνει τήν επιτυ
χία της...,"

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Α
ρχ
είο

 Αν
δρ
έα

 Ζι
αρ
τίδ
η



-5-

15, ’'Εχω τήν γνώμην ‘ότι ενα διάβημα σαν αυτό τό 'τελευταίο 

πού εισηγούμαι, θά μπορούσε νά τό προτείνει στήν Σοβιετική 

Κυβέρνηση ή Κυβέρνηση τής Κύπρου από κοινού μέ τήν Κυβέρνηση 

της 'Ελλάδας. Λυτό θά ’έδειχνε τό ενδιαφέρον της Ψύπρου καί 

της 'Ελλάδας γιά τήν Σοβιετική πρόταση. ’Άν συμφωνούμε μέ 

τήν ιδέα, τότε θά πρέπει νά εγείρουμε τό θέμα στό ’.Εθνικό 

Συμβούλιο καί νά εγείρουμε γραπτώς μ’ενα έγγραφο πού νά 

αναλύει τήν σημασία της Διεθνούς Διάσκεψης καί νά βάζει τά 

επιχειρήματα μας γιατί πρέπει νάπροωθήσουμε τήν πρόταση.

1^. Είναι πιθανόν νά λεχθη 'ότι προτού είσηγηθούμε οτι

δήποτε στήν Κυβέρνηση ή στό ’Εθνικό Συμβούλιο, πρέπει νά 

ζητήσουμε νά μάθουμε τήν αντίδραση τών Σοβιετικών φίλων μας. 

Παρ’'6λον οτι δέν βλέπω γιατί οι Σοβιετικοί φίλοι μας θά δια

φωνούσαν μ’'ένα διάβημα γιά τήν προώθηση μιύς δίκης τους πρό

τασης, ωστόσο δέν θά διαφωνούσα νά τούς πούμε τίς σκέψεις 

μας καί νά ζητήσουμε τήν γνώμη τους.

17. Αυτές ειvα^ μερικές σκέψεις μου πάνω στό θέμα? 

’Η Διεθνοποίηση τού Κυπριακού προβλήματος.
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