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'Η σημερινή φάση του Κυπριακού.

Ή εκτίμηση του κόμματός μας είναι ότι ή σημερινή 

φάση του Κυπριακού προβλήματος χαρακτηρίζεται από τό συνεχιζό

μενο Αδιέξοδα.στόν τομέα των ένδοκυπριακων συνομιλιών, του διαλό

γου ανάμεσα στίς δυό κοινότητες. Χαρακτηρίζεται όμως επίσης άπό 

τήν όλοένα καί πιό εκδηλη απόφαση καί τίς εντονες προσπάθειες του 

λαού μας 'Ελλήνων καί Τούρκων νά διασπάσει αυτό τό αδιέξοδο καί 

ν’ανοίξει τον δρόμο γιά εποικοδομητικές αποδοτικές συνομιλίες μέ 

στόχο τήν εξεύρεση μιας ειρηνικής, δίκαιης αμοιβαία αποδεκτής 

καί βιώσιμης λύσης του προβλήματος.

Το Κόμμα μας θέλει ιδιαίτερα νά ύπογραμμίσει αυτό τό 

δεύτερο χαρακτηριστικό, δηλ. τήν επιθυμία του λαού νά ξεπεραστή 

τό αδιέξοδο καί ν’άρχίσουν κατά τρόπον συνεχή κι’έπίμονον of συνο

μιλίες. 'Η θέση μας αυτή πηγάζει όχι μόνον από τήν πεποίθηση μας 

άτι ο! συνομιλίες είναι ό μόνος ορθός δρόμος, αλλά καί άπό τήν έκτί- 

μηση μας ότι ή συνέχιση τής στασιμότητας καί ένα νέο ναυάγιο των συ

νομιλιών δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους γιά τό μέλλον.

'Η παράταση τής στασιμότητας στίς συνομιλίες καί 

Ιδιαίτερα μιά νέα άποτυχία αναπόφευκτα όδηγουν στήν παραπέρα 

έδραίωση των τετελεσμένων γεγονότων πού ακολούθησαν τήν είσβολήν. 

'0 σοβαρότερος όμως κίνδυνος είναι αυτός πού απειλεί τήν Ιδία τήν 

ύπαρξη του Ανεξάρτητου κυρίαρχου κυπριακού κράτους. 'Η άπειλή γιά 

τήν ανακήρυξη χωριστού Τ/Κ κράτους δέν πρέπει νά ύποτιμαται. Μιά 

τέτοια εξέλιξη μακροπρόθεσμα θά πλήξει τό κύρος του Κυπριακού 

Κράτους σάν του Κράτους όλης τής νήσου καί όλων των κυπρίων, 

'Η ανακήρυξη χωριστού τ/Κ κράτους θά ένισχάσει καί τούς ντόπιους 

καί τούς ξένους, τούς Νατοϊκούς εχθρούς τής Κύπρου γιά τήν προώ

θηση τής άπό καιρόν έπιδιωκόμενης λύσης τής διπλής "Ενωσης. '□ 

κίνδυνος τής πλήρους κατάληψης τής Κύπρου από τήν Τουρκία έπίσης 

δέν πρέπει νά ύποτιμαται σάν συνέπεια του συνεχιζόμενου άδιεξόδου 

καί κάποιων προκλήσεων που Αδίσταχτα μπορεΤ νά όργανόσουν οΙ 

πράκτορες του ΝατοΥκου Ιμπεριαλισμού.
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Πάνω στη βάση αΰτων των εκτιμήσεων μας, ύπογραμμί- 

ζουμε την σοβαρότητα πού αποδίδουμε στην έπι,υχία των νέων προσπα

θειών πού καταβάλλει δ Γ.Γ. του ΟΗΕ. Ξέρουμε ότι ή επιτυχία αυτών 

των προσπαθειών δεν έξαρταται μόνον άπό την πλευρά της Κυπριακής 

Κυβέρνησης, ’Αλλά ότι έξαρταται άπό την πλευρά μας γιά την επιτυχία, 

πρέπει νά γίνει μέ ειλικρίνεια μέ επίμονη καί δπομονη. □! συνέπειες 

άπό μιά νέα αποτυχία μπορεί νά είναι τόσο σοβαρές πού ή !σταρ ία δέν 

Οά συγχωρέσεί δποιαδηποτε άτολμίαν η παράλειψη μας.
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Λύση αποδεκτοί!' συμβιβασμού

Τα Κόμμα μας έχει επανειλημμένα διακηρύξει ότι αγωνί

ζεται γιά την εξάλειψη των συνεπειών του πραξικοπήματος καί τίης 

εισβολής. Δεν δεχόμαστε λύση πού θά έδραιωνει, 0ά αποδέχεται, Οά 

μονιμοποιεί καί Οά νομιμοποιεί τά τετελεσμένα γεγονότα της εισβο

λής. Διακρίνουμε όμως όλοκάθρρα ότι όπάρχουν μέσα στους πολιτικούς 

κύκλους του τόπου δυνάμεις πού συστηματικά καλιεργούν την αυταπάτη 

ότι είναι δυνατόν ύστερα από την καταστροφή του 1974 νά γίνει ξανά 

ή Κύπρος δ,τι ήταν πρίν άπό τό πραξικόπημα καί την εισβολήν. ‘Η 

μεγαλύτερη Απηρεσία που θά προσφέρετε ι ώς Πρόεδρος καί ώς Κυβέρνηση 

στόν λαό είναι νά σταθηγε ενάντια στη.' καλιέργεια τέτοιας αυταπάτης. 

‘Εσείς καί ή Κυβέρνηση πρέπει νά βοηθήσετε τόν λαό νά Αντίληφθη καί 

νά Αποδεχθίη την πραγματικότητα, ότι δηλ. ή λύση πού είναι δυνατόν 

νά έπιτευχθη Οά είναι λύση συμβιβαστική, λύση αποδέκτου συμβιβασμού. 

Τέτοια είναι ή λύση της δικοινοτικης διπερίφερειακης ’Ομοσπονδίας 

πού νά κατοχυρώνει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την έδαφικη 

ακεραιότητα, την Αδέσμευτη πολίτικη, την άποστρατίκοποίηση της 

Κόπρου, ‘Από μιά τέτοια Κύπρο θά πρέπει νά Αποχωρήσουν τά τουρκικά 

στρατεύματα της είσβολης καί όλα τά ξένα στρατεύματα, ξ’αύτην 

θά διασφαλίζεται τό δικαίωμα της έπιστραφης των προσφύγων στά 

σπίτια καί στίς περιουσίες τους, θά τερματισθη τό δράμα των 

Αγνοουμένων.

Τέλος, έγκυρες καί αποτελεσματικές διεθνείς εγγυήσεις 

πρέπει νά διασφαλίζουν την σταθερότητα καί τ^ν μονιμότητα της 

λύσης πού θά βρεθη.
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'Η βάση γιά μιά ειρηνική λύση

"Εχουμε Επανειλημμένα στό παρελθόν τονίσει τά στοιχεία 

πού κατά την γνώμη μας συνθέτουν την κατάλληλη βάση γιά μιά 

εΙρηνικη, δίκαιη, αμοιβαία αποδέκτη καί βιώσιμη λύση του Κυπρια

κού προβλήματος;-

(α) 01 4 κατευθυντήριες γραμμές της Συμφωνίας Μακαρίου-Ντενκτάς του 

Φεβρουαρίου τού 1977.

(β) ΟΙ προτάσεις πρός τούς ϊ/Κ πού ή Κοινή Συνεδρία τού ’Εθνικού 

καί τού 'Υπουργικού Συμβουλίου ένέκρινε τόν Μάρτη τού 1977 καί 

πού ύποβληβηκαν τόν ’Απρίλη τού ίδίου χρόνου.

(γ) Τά ψηφίσματα καί of αποφάσεις τού ΟΗΕ γιά την Κύπρο.

(δ) 'Η από 10 σημεία δίκη σας Συμφωνία μέ τόν κ. Ντενκτάς τού 

Μαΐου τού 1979, μέ την όποίαν επιβεβαιώνονται of 4 κατευθυντήριες 

γραμμές Μακαρίου Ντενκτάς καί επιδιώκεται ή ύποβοηθηση της έναρξης 

καί της εποικοδομητικής συνέχισης των Συνομιλιών.

'Υπάρχουν στόν Κυπριακό πολιτικό χώρο δυνάμεις πού 

ποτές δέν συμφώνησαν μέ τίς 4 κατευθυντήριες γραμμές καί μέ τίς 

προτάσεις τού ’Απρίλη τού 1977. Πού θεώρησαν καί τίς πρώτες καί 

τίς δεύτερες πολιτικόν άλίσθημα τού Μακαρίου. 'Υπάρχουν επίσης 

δυνάμεις πού αμφιταλαντεύονται όσον άφορα την ορθότητα της πολίτι

κης καί της τακτικής πού εκφράζεται μέ τίς 4 κατευθυντήριες γραμμές 

καί τίς προτάσεις. Είναι ή γνώμη τού Κόμματος μας άτι καί ή διαφω

νία καί ή αμφιταλάντευση προκαλούν ζημιά στόν αγώνα τού λαού μας καί 

διαταράσσουν την Ενότητα τού εσωτερικού μας μετώπου. "Εχουμε 

την γνώμη ότι ή πολίτικη σας σάν· ’Αρχηγού τού κράτους καί ή πολίτικη 

της Κυβέρνησης πρέπει νά χαρακτηρίζεται από σταθερότητα καί πίστη 

στην πολίτικη των 4 κατευθυντηρίων γραμμών όπως συμπληρώθηκαν μέ την 

συμφωνία των 10 σημείων, την πολίτικη των προτάσεων μας τού 1977 καί 

των αποφάσεων τού ΟΗΕ.

"Αν όσα άναφέραμε πιό πάνω είναι ή κατάλληλη βάση γιά 

μιά είρηνικη λύση, τότε Επιβάλλεται όπως μιά σειρά ζητήματα πού σχε

τίζονται μέ αύτη τη βάση πρέπει νά συζητηθούν καί νά ξεκαθαρισθούν 

στίς λεπτομέρειες τους, θά φροντίσουμε νά Εξηγήσουμε τί εννοούμε.

(α) Τόσον of 4 κατευθυντήριες γραμμές όσο καί οι προτά - 

σεις μας δέχονται ότι ή Κύπρος μετά την λύση τού
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πρ οβλήματος μας Οά είναι μια δ ι κοινοτική διπεριφερειακή 'Ο

μοσπονδία, Με την δήλωσή σας της 14,1,1980 επαναβεβαιώσετε 

αύτη τη θέση.

Το κόμμα μας έχει την γνώμη οτι αποφασιστικά πρέπει νά προ

χωρήσουμε στην προετοιμασία ένός σχεδίου συντάγματος γιά μιά 

τέτοια 'Ομοσπονδία. Νά εξασφαλίσουμε γιά τόν σκοπόν 

αυτό τη βοήθεια καί τίς όπηρεσίες ειδικών συνταγματολόγων 

Αναγνωρισμένου κόρους.

(β) Of 4 κατευθυντήριες γραμμές Ασχολούνται μέ την έκταση του 

έδάφους πού Βά βρίσκεται Από την διοίκηση της κάθε κοινό

τητας, 'Η 2η κατευθυντήρια γραμμή καθορίζει κριτήρια γιά 

την συζήτηση αυτού του ζητήματος (οικονομική βιωσιμότητα, 

παραγωγικότητα, ιδιοκτησία).

Αυτό είναι 'ένα θέμα πού πρέπει νά ξεκαΒαρ ι σΟή. 'Υπάρχουν 

απόψεις ποό λεν ότι ύπό ΤουρκοκυπρIακή διοίκηση πρέπει νά 

βρίσκεται ποσοστόν εδάφους 18% όση είναι καί ή πληθυσμιακή 

αναλογία. ’Αναφέρονται καί χαμηλότερα ποσοστά στηρίζόμενα 

σε άλλα στοιχεία, κυρίως στοιχεία του κτηματολογίου (ιδιο

κτησίας) .

Το κόμμα μας έχει την γνώμη ότι of αριθμοί αυτοί είναι 

αδύνατο νά λύσουν αυτή την πτυχή του προβλήματος. Πιστεύουμε 

ότι ή Κυβέρνηση καί ό συνομιλητής πρέπει νά προσανατολισθουν 

σ’ένα ποσοστόν πέραν του 25% καί κάτω του 30%, Πιστεύουμε 

έπίσης ότι μιά μικρή διαφορά στο πσσοστόν όσον αφορά τό έδα- 

φIκό, δέν πρέπει νά όδηγήσει σέ αδιέξοδο άν of άλλες πτυχές 

του προβλήματος σημειώσουν Ικανοποιητική πρόοδο,

(γ) 'Όλες of αποφάσεις του DHE μιλούν γιά τήν αποχώρηση όλων των 
στρατευμάτων, , 

ξένων ’ ' :.ν απο την Κυπριακή Δημοκρατία.

Τό κόμμα μας πιστεύει ότι αυτό τό ζήτημα τής αποχώρησης 

όλων των ξένων στρατευμάτων.είνάι σημαντικό. Δέν βλέπουμε 

πώς είναι δυνατόν νά λυθή τό κυπριακό πρόβλημα χωρίς τήν 

εκτέλεση αυτού του μέρους των αποφάσεων τού ΟΗΕ.
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'Υπά. ιχσυν δμως πολιτικοί παράγοντες πού βάζουν την 

αποχώρηση των/στρατευμάτων σάν προϋπόθεση για την έναρξη 

καί πρόοδο των συνομιλιών. Το κόμμα μας διαφωνεί με αυτή 

τή θέση, 0ά είμαστε of πιο ευτυχείς από όλους άν ήταν 

δυνατόν νά φύγουν τά ξένα στρατεύματα πρίν από την εξεύρεση 

λύσης. Λυτό όμως δεν είναι δυνατόν. ’Η αποχώρηση των Τουρ

κικών καί των άλλων ξένων στρατευμάτων, δυστυχώς, Οά είναι 

μέρος τής λύσης του προβλήματος. Τα ξένα στρατεύματα Οά 

άποχωρουν έφ’δσον προχωρούμε πρός τήν λύση κι’έφ’δσον δη- 

μίουργεΐται τό νέο κλίμα τής επαναπροσέγγισης καί συμφιλίωσης 

των δυό κοινοτήτων.

(δ) "Ολες of αποφάσεις του ΟΗΕ μιλούν γιά τήν εθελοντικήν 

επιστροφή των προσφύγων στά σπίτια τους.

Είναι αδιαμφισβήτητον ότι όταν ό ΟΗΕ μίλα γιά πρόσφυγες 

θεωρεΤ σάν τέτοιους δχι μόνο τούς Ε/Κ πού κατέφυγαν στον 

Νότο άλλα καί τούς ϊ/Κ πού κατέφυγαν στ'ν Βορρά.

Δεν πιστεύουμε άτι είναι δυνατόν νά ύπαρχει Κύπριος 

πατριώτης πού νά μή θέλει καί νά μή αγωνίζεται γιά τήν επι

στροφή όλων των προσφύγων στά σπίτια τους. ’Αλλά όλοι πρέ

πει νά λέμεν καί στοάς πρόσφυγες καί σ’δλο τόν λαό δτι ή λύση 

αυτου του προβλήματος είναι μια περίπλοκη καί πολύ δύσκολη 

έπιχείρηση. τό προσφυγικό πρόβλημα δεν λύεται με μεγαλό

στομες διακηρύξεις καί συνΟηματολόγηση.

Τό κόμμα μας πιστεύει δτι έφ’δσον ή επιστροφή Οά είναι 

εθελοντική καί έφ’δσον 0ά εΐναι επιστροφή δχι μόνον των 

'Ελλήνων άλλά καί των Τούρκων, ό βαθμός τής λύσης του προ

βλήματος έξαρταται βασικά άπό τόν βαθμό πού θά προωθήσουμε 

τήν συμφιλίωση των δυό κοινοτήτων.

’Εφ’δσον είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι, είτε γιατί δεν θά 

γίνει δυνατόν εϊτε γιατί δέν Οά τό θελήσουν, μερικοί πρόσφυ

γες δεν Οά γυρίσουν στά σπίτια τους πρέπει νά είμαστε έτοι

μοι νά συζητήσουμε θέμα αποζημιώσεων.
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(ε) Το 6α σημείο της συμφωνίας της 19.5.1979 λέει οτι 

"ιδιαίτερη σημασία θά δοθή καί άπο τίς δυό πλευρές στά αρχι

κά πρακτικά μέτρα γιά την προώθηση της καλής θέλησης, της 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης καί της επιστροφής σέ άμαλές συνθήκες".

’ΐχετε έζαγγείλει ήδη ώρισμένα μέτρα, πού τό κόμμα μας 

τά έχαιρέτισε σάν μιά θετική συμβολή πρός την κατεύθυνση 

τής έφαρμογής του 6ου σημείου τής πιο πάνω συμφωνίας.

Λυτό είναι τό πρώτο βήμα. Τα δεύτερο είναι αυτά πού 

διακηρύχθηκαν νά έφαρμοσθουν μέ τόλμη καί τό έπόμενο βήμα 

είναι νά επεκτείνουμε τά μέτρα, 'Η επιτροπή των άργανώσεων 

πού εργάζεται γιά την συμφιλίωση σας έκαμε συγκεκριμένες 

εΐσηγήσεις,

Σχετικά όμως μέ αυτό τό θέμα έχουμε την γνώμη 3τι πρέπει 

νά έπιδιωχΟή, σάν μέρος των συνομιλιών, ειδική συζήτηση 

μέ την τ/Κ πλευρά του ζητήματος της επιστροφής σέ όμαλές 

συνθήκες. Αυτή ή ειδική συζήτηση ένω θά είναι μέσα στό 

πλαίσιο των συνομιλιών μπορεΤ νά διεξαχθή χωρίς καθυστέρηση 

από εΐδικήν έπιτροπήν εξαρτημένων από τούς δυό συνομιλητές.

(στ) ‘Ή 3η κατευθυντήρια γραμμή Μακαρίου-Ντενκτάς, άσχολεΐται 

μέ τά γνωστά σοβαρά θέματα αρχής (ελευθερία διακίνησης, ε

λευθερία εγκατάστασης, δικαιώματα ιδιοκτησίας). ’Αλλά ή 

γραμμή πού δόθηκε δέν λύει αυτά τά θέματα αρχής. Λέω άπλως 

ότι είναι ανοιχτά πρός συζήτηση λαμβανομένης άπόψιν τής 

βασικής αρχής του δικοινοτικού 'Ομοσπονδιακού συστήματος καί 

ώρισμένων πρακτικών δυσκολιών πού μπορεΤ νά έγερθουν γιά 

τήν τουρκοκυπρίακή κοινότητα.

'Η κυβέρνηση πρέπει νά φροντίσει νά προβλέψει ποιές 

είναι of δυσκολίες πού μπορεΤ νά έγερθουν γιά τήν Τουρκοκυπρ. 

κοινότητα καί νά έχει γιά τήν κάθε μιά τήν πρόταση της μέ τήν 

οποίαν θά καθησυχάζονται οϊ ανησυχίες καί θά αντιμετωπίζον

ται of δυσκολίες.
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Είναι ήδη γνωστόν ότι ή Τ/Κ πλευρά βλέπει την Ασφάλεια 

της σαν μιά από τίς πρακτικές δυσκολίες πού πρέπει νά ληφΟουν 

δπόψη. Αυτό έφάνη από τούς "ορούς" πού έβαλαν στίς 19β .1979. 

'Η κυβέρνηση πρέπει νά προτείνει συγκεκριμένα μέτρα γιά την 

ασφάλεια των τ/Κ. Πρέπει νά δεχΟή την συζήτηση αυτού τού 

ζητήματος.
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