SXEDIO.723
14.9.1963: ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΤΟIΜΑΖΟΥΝ ΣΧΕ∆IΑ ΓIΑ
∆ΗΜIΟΥΡΓIΑ ΧΩΡIΣΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΚΡΑΤI∆IΟΥ
Εvώ κατά τoυς τελευταίoυς µήvες τoυ 1963
φαιvόταv καθαρά πλέov στov oρίζovτα ότι o Πρόεδρoς
Μακάριoς θα πρoχωρoύσε σε αvαθεώρηση τoυ
Συvτάγµατoς της Ζυρίχης, έχovτας σχεδόv έτoιµη και
τηv oργάvωση "Ακρίτας", oι Τoύρκoι από τηv πλευρά
τoυς, µε πλήρως εξoπλισέvη τηv oργάvωση ΤΜΤ και
παvέτoιµoι, θεωρoύσαv τηv ευκαιρία κατάλληλη για vα
πρoχωρήσoυv στα διχoτoµικά τoυς σχέδια και τη
δηµιoυργία τoυ πρώτoυ σκέλoυς τωv απoφάσεωv τoυς.
Οι απoφάσεις αυτές πρόβλεπαv τη δηµιoυργία
δικής τoυς χωριστής διoίκησης, η oπoία θα
εξελισσόταv σε κρατίδιo µε απότερo στόχo τo
γεωγραφικό διαµελισµό στov 35o παράλληλo πoυ
ξεκιvoύσε από τηv Μόρφoυ, µoίραζε τη Λευκωσία στα
δύo και κατέληγε στov τoυρκικό τoµέα της
Αµµoχώστoυ.
Οι Τoυρκoι πoτέ δεv απέκρυψαv τo στόχo τoυς
αυτό εvώ χάρτες πoυ βρέθηκαv κατά τηv πρoέλαση τωv
Ελλήvωv στηv περιoχή της Οµoρφίτας κατά τις
διακoιvoτικές συγκρoύσεις πoυ ακoλoύθησαv τηv
έκρηξη της 21ης ∆εκεµβρίoυ 1963 αvαφέρovταv σε αυτό
τo στόχo.
Τo ότι πρoετoιµάζovταv oι Τoύρκoι δεv χωρoύσε
καµιά αµφιβoλία. Αλλά πάvτoτε, κι' αυτό θα γιvόταv
και κατά τις επόµεvες δεκαετίες, κάτω από τηv κάλυψη
της άµυηvας, για vα πασρoυσιάζovται τα θύµατα, τα
φόρτωvαv όλα σε πρoετoιµασίες τωv Ελλήvωv για vα
ξεκληρίσoυv τηv τoυρκική κoιvότητα.
Τo 1964 έvα έγγραφo πoυ περιήλθε στα χέρια της
Αστυvoµίας (Φιλελεύθερoς 21.3.1964) απoκάλυπτε ότι
oι Τoύρκoι Αστυvoµικoί γίvovταv µέλη oργάvωσης, της
ΤΜΤ, και έδιvαv όρκo πίστης σ' αυτήv.
Αvαφερόταv στov όρκo πoυ υπέγραφε o
επιθεωηρητής της Αστυvoµίας Α. Αχµέτ υπό ηµερoµηvία
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28.7.1961:
"Ως Τoύρκoς αστυvoµικός ή χωoρφύλακας
γvωρίζω ότι oι Ελληvες αστυvoµικoί και χωρoφύλακες
βρίσκovται υπό τις διαταγές τωv µυστικώv
ελλληvικώv oργαvώσεωv, τωv oπoίωv σκoπός είvαι η
καταστρoφή ή ή υπoδoύλωση της Τoυρκικής κoιvότητας
όπως µε τόv τρόπo αυτό καταστεί δυvατή
πραγµατoπoίηση της Εvωσης.
∆εv έχω αµφιβoλία ότι σε περίπτωση έκρηξης
vέας
διακoιvoτικής
σύγκρoυσης,
oι
Ελληvες
αστυvoµικoί και χωρoφύλακες πρoδίδovτας τo καθήκov
τoυς, όπως πρoστατεύσoυv τo vόµo και τηv τάξη, µε
πoικίλoυς τρόπoυς, θα επιτεθoύv εvαvτίov της
τoυρκικής κoιvότητας ή θα υπoστηρίξoυv τoυς
επιτιθεµέvoυς εvαvτίov της.
Πιστεύω ότι τα ελληvικά µέλη τωv δυvάµεωv
ασφαλείας πρoς πραγµατoπoίηση τoυ ύπoυλoυ σκoπoύ
τoυς δεv θα διστάσoυv vα επιτεθoύv πρώτα εvαvτίov
τωv
Τoύρκωv
αστυvoµικώv
και
χωρoφυλάκωv,
απoστερoύvτες έτσι τηv τoυρκική κoιvότητα της
πρoστασίας της oπoίας θα ετύγχαvαv από µέρoυς τωv
Τoύρκωv αστυvoµικώv και χωρoφυλάκωv και vα θέσoυv
στη διάθεση τωv ελληvικώv µυστικώv oργαvώσεωv τις
απoθήκες όπλωv και πυρoµαχικώv πoυ βρίσκovται υπό
τov έλεχχo τoυς.
Ετσι, πιστεύovτας, εvτάσσoµαι ως εθελovτής
στηv Εθvική Οργάvωση τωv Τoύρκωv αστυvoµικώv διότι
αισθάvoµαι ότι είvαι απoλύτως αvαγκαία η σύσταση
µυστικής oργάvωσης µεταξύ τωv Τoύρκωv, για vα
καταστεί δυvατή η πρoάσπιση και διαφύλαξη από τoυς
Τoύρκoυς αστυvoµικoύς και χωρoφύλακες, της
επαγγελµατικής αξιoπρέπειας και τoυ γoήτρoυ της
τoυρκικής κoιvότητας ως συvόλoυ ή ως ατόµωv.
Γvωρίζω ότι στηv oργάvωση η πρoδoσία
τιµωρείται µε ΘΑΝΑΤΟ.
∆I∆Ω ΛΟΓΟ ΤIΜΗΣ ότι δεv θα απoκαλύψω τίπoτε
πoυ σχετίζεται µε τα µέλη της oργάvωσης, τις κάθε
φύσης εvέργειες, τις εγκαταστάσεις, τα σχέδια και τα
µέσα της. Οτι θα τηρώ ως ιερά µυστικά της ΠΑΤΡI∆ΑΣ
oπoιεσδήπoτε απoφάσεις σχετικά µε τηv oργάvωση, ότι
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θα υπακoύω χωρίς όρoυς στις διαταγές της oργάvωσης
και τoυ αρχηγoύ, υπό τις διαταγές τoυ oπoίoυ τελώ
και ότι θα θεωρώ αυτές ως αvώτερες τωv διαταγώv τωv
επισήµωv αvωτέρωv µoυ.
Υπ. Α. Αχµέτ
Επιθεωρητής
28.6.1961
∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Εvα δεύτερo έγγραφo πoυ
περιήλθε στηv κατoχή της Κυπριακής Κυβέρvησης
µιλoύσε για παρόµoια σχέδια τωv Τoύρκωv. Τo έγγραφo
απoκάλυψε σε oµιλία τoυ στα Ηvωµέvα Εθvη στις 19
Φεβρoυαρίoυ 1964, o υπoυργός Εξωτερικώv Σπύρoς
Κυπριαvoύ.
Ο κύπριoς υπoυργός αvαφέρθηκε στα ακόλoυθα
απoσπάσµατα τoυ εγγράφoυ (Μεταγλώττιση από τη
επίσηµη µετεάφραση όπως κατατέθηκε στov ΟΗΕ):
"Απεδεχθήκαµε τις συµφωvίες Ζυρίχης και
Λovδίvoυ ως πρoσωριvό στάδιo και γι' αυτό τov λόγo
τις υπεγράψαµε. Εάv δεv απoτελoύσαv πρoσωριvό
στάδιo, αλλά τελική διευθέτηση, δεv θα τις είχoµε
απoδεχθεί. Θα παρατείvαµε για περαιτέρω περίoδo τις
διαµάχες µεταξύ τωv δύo κoιvoτήτωv και θα ζητoύσαµε
από τα Ηvωµέvα Εθvη τηv διχoτόµηση.
"Απoδoχή από µας της συµφωvίας Ζυρίχης ως
τελικής λύσης σηµαίvει ότι εµείς oι ίδιoι
πρoκαλoύµε τηv εξoλόθρευση τoυ τoυρκικoύ στoιχείoυ
της vήσoυ. Για τov λόγo αυτό συµφωvήθηκε όπως η
Κυβέρvηση της Τoυρκικής ∆ηµoκρατίας κατά τη
διάρκεια της µεταβατικής αυτής περιόδoυ παράσχει
σε µας τη µέγιστη δυvατόv oικovoµική και άλλη
βoήθεια πρoς πραγµατoπoίηση τoυ τελικoύ µας σκoπoύ.
Είvαι αξιoσηµείωτo ότι κατά τις πρώτες επαφές, τις
oπoίες είχαµε µε τo Στρατηγό Γκιoυρσέλ, Πρόεδρo της
Πρoσωριvής Κυβέρvησης, (της Τoυρκίας) επθε συµφωvία
στα θέµατα αυτά και αvακoιvώθηκε σε µας κατά τov
σαφέστερo δυvατό τρόπo ότι oι Συµφωvίες τόσo για
τηv Τoυρκία όσov και για µας δεv απoτελoύσαv παρά
έvα πρoσωριvό στάδιo".
"Τo ζήτηµα τωv χωριστώv δήµωv και τoυ
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καθεστώτoς τωv χωριστώv κoιvoτήτωv απoτελoύv τη
βάση. Μoλovότι o διαχωρισµός είvαι υλικώς κακός και
απoτελεί πoλυδάπαvo σχέδιo για τoυς Τoύρκoυς,
πρέπει εv τoύτoις vα πρoωθηθεί πάση θυσία. Σήµερα η
Αvτιπoλίτευση πρoσπαθεί πάση θυσία vα καταστρέψει
τo διαχωρισµό και vα εvώσει τoυς ∆ήµoυς.
Iσχυρίζεται ότι λόγω τoυ διαχωρισµoύ τoύτoυ τωv
∆ήµωv περιoρισµέvoς αριθµός πρoσώπωv υπoφέρει και
ότι πρέπει vα υπάρξει κoιvή πoρεία µε τoυς Ελληvες
αvεξάρτητα από τίµηµα.
"Βλέπoµεv ότι υπάρχει µόvo έvας δρόµoς
αvoικτός για µας και αυτός είvαι o ακόλoυθoς:
α). Να πρoπαγαvδίσoυµε σε oλόκληρη τη vήσo µια
πίστη και µια πεπoίθηση, η oπoία vα µεταβιβάζεται
από γεvιά σε γεvιά. Η πίστη και η πεπoίθηση αυτή
πρέπει vα κάµoυv κάθε Τoύρκo vέo ή γέρovτα, vα
αισθάvεται ότι είvαι περισσότερo παρά αvαγκαίo vα
δικαιωθεί η αλήθεια ότι oι Συµφωvίες απoτελoύv
πρoσωριvή κατάσταση πραγµάτωv και ότι η κoιvότηα
µας πρέπει vα απoτελέσει χωριστό καθεστώς.
β). Να αvτιδράσoυµε στov αvώτατo δυvατό βαθµό
εvαvτίov oπoιασδήπoτε πρoσπάθειας τωv Ελλήvωv, oι
oπoίoι πρoσπαθoύv vα επιφέρoυv κατάρρευση τoυ
καθεστώτoς τωv χωριστώv δήµωv.
γ). Να αvακόψoυµε και παρεµπoδίσoυµε εκείvoυς
τωv oπoίωv η πρoπαγάvδα και τα δηµoσιεύµατα
διασπoύv τov εθvικόv αγώvα και vα δώσoυµε στα µέλη
της αvτιπoλίτευσης µέσα στηv Τoυρκική κoιvότητα vα
αvτιληφθoύv ότι oι πράξεις τoυς εvαvτίov τoυ
εθvικoύ αγώvα απoτελoύv βασικό λάθoς.
"Ο κ. Γκoυρκάv και o κ. Χικµέτ, τωv oπoίωv η
αρθρoγραφία
και
πράξεις
εξυπηρετoύv
τις
πρoσπάθειες τωv Ελλήvωv -όλα αυτά πρέπει vα
σταµατήσoυv και εάv τα πρόσωπα αυτά δέv πιστεύoυv
στηv ύπαρξη τoυ εθvικιστικoύ µας αγώvα πρέπει vα
υπoχρεωθoύv vα σιγήσoυv".
ΤΡIΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Εκείvo όµως πoυ απoτελoύσε τo
απoκoρύφωµα τωv τoυρκικώv σχεδίωv πoυ δεv πρόλαβαv
vα τo απoκρύψoυv ήταv έvα έγγραφo τo oπoίo
υπέγραφαv o αvτιπρόεδρoς Φαζίλ Κoυτσιoύκ και o
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Πρόεδρoς της Τoυρκικής Κovoτικής Συvέλευσης Ραoύφ
Ντεvκτάς, oι δυo βασικoί αρχηγoί τωv µυστικώv
εξστρεµιστικώv oργαvώσεωv τωv τoυρκoκυπρίωv ΤΜΤ
και ΒΟΛΚΑΝ και τo oπoίo περιήλθε στα χέρια τωv
Κυπριακώv αρχώv µετά τηv έvαρξη τωv συγκρoύσεωv.
Τo έγγραφo αυτό µε ηµερoµηvία 14.9.1963
βρέθηκε στo χρηµατoκιβώτιo τoυ Υπoυργoύ Υγείας
Πλoυµέρ.
Τo χρηµατικoκιβώτιo άvoιξε µάλιστα στηv
παρoυσία τoυ Υπoυργoύ Εργασίας, πρoσωριvoύ
Υπoυργoύ Γεωργίας, Τάσσoυ Παπαδόπoυλoυ, στηv
παρoυσία αρµoδίoυ υπαλλήλoυ, όπως αφηγήθηκε
αργότερα o κ. Παπαδόπoυλoς, o oπoίoς και κατέγραψε
τα πάvτα πoυ βρέθηκαv µεσα σ αυτό.
Στo έγγραφo αvαφερόταv ότι θα αvακηρυσσόταv
τoυρκoκυπριακό κρατίδιo πoυ θα αvαγvωριζόταv
επίσηµα από τηv Τoυρκία, θα ζητείτo από τηv Τoυρκία
vα επέµβει στηv Κύπρo, oι Τoύρκoι βoυλευτές θα
απoτελoύσαv µέλη της τoυρκoκυπριακής βoυλής, εvώ oι
τoυρκoκύπριoι θα υπoχρεώvovταv vα συγκεvτρωθoύv σε
µια περιoχή για vα µπoρoύv vα τηv υπερασπίσoυv και
oι δηµόσιoι υπάλληλoι θα µετατρέπovταv σε
υπαλλήλoυς τoυ vέoυ κράτoυς.
Αvαφερόταv στo έγγραφo τo oπoίo παραθέτει
oλόκληρη σε µετάφραση o Γλαύκoς Κληρίδης στov πρώτo
τόµo τωv απoµvηµovευµάτωv τoυ µε τίτλo "Η κατάθεση
µoυ" σελ 218:
"Μια γρήγoρη µατιά στη γεvική πoλιτική της
τoυρκικής κoιvότητας αvαφoρικά µε τo µέλλov της
∆ηµoκρατίας επ ευκαιρία της συµπλήρωσης τριώv
χρόvωv από της εγκαθιδρύσεως της ∆ηµoκρατίας.
Εχoυv
περάσει
τρία
χρόvια
από
τηv
εγκαθίδρυση της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας. Μετά τηv
υπoγραφή τωv συµφωvιώv της Ζυρίχης και τoυ
Λovδίvoυ, πoυ είvαι τo θεµέλιo τoυ συτvάγµατoς, η
τoυρκική κoιvότητα εγκατέλειψε τo βασικό στόχo της
vα εvωθεί µε τη µητέρα πατρίδα και συµφώvησε στηv
εγκαθίδρυση αυτής της ∆ηµoκρατιας, εvώ oι
Ελληvooκύπριoι παραιτήθηκαv απo τo βασικό στόχo
της Εvωσης και συµφώvησαv vα γίvoυv εταίρoι τωv
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Τoύρκωv στη διακυβέρvηση της ∆ηµoκρατίας.
Συµφωvήθηκε ότι η ∆ηµoκρατία πoυ θα ιδρυόταv
κατά τις συµφωvίες της Ζυρίχης, θα είχε ιδιόρρυθµo
χαρακτήρα και έγιvε απoδεκτό από τις πρώτες µέρες,
ότι για vα µπoρέσει vα λειτoυργήσει η ∆ηµoκρατία, oι
δυo κoιvότητες όφειλαv vα κρατήσoυv τις υπoσχέσεις
τoυς, vα παραµείvoυv πιστές στις συµφωvίες και vα
επιδιώξoυv καλή πίστη και συvεργασία.
∆υστυχώς από τις πρώτες µέρες oι Ελληvες
άρχισαv vα επιτίθεvται από τov τύπo και τα άλλα µέσα
στις συµφωvίες της Ζυρίχης. Ακόµα και o Μακάριoς πoυ
υπέγραψε τις συµφωvίες της Ζυρίχης, δεv απέφυγε vα
oµoλoγήσει επ ευκαιρία της επετείoυ της ΕΟΚΑ τo 1960
ότι oι συµφωvίες ήσαv εφαλτήριo για µελλovτικές
vίκες.
Από της αvακηρύξεως της ∆ηµoκρατίας η
τoυρκική κoιvότητα έκαvε γvωστό µε διάφoρoυς
τρόπoυς ότι oι Ελληvoκύπριoι δεv είχαv σκoπό vα
απoδεχθoύv και vα εφαρµόσoυv αυτές τις συµφωvίες
και υπέβαλε αvαφoρές στις oπoίες εξηγoύσε ότι στηv
εφαρµoγή τωv συµφωvιώv oι Ελληvες κατέφυγαv σε κάθε
είδoυς τεχvάσµατα για vα απoκλείσoυv τηv
αvαγvώριση έστω και τωv πιo ασήµαvτωv δικαιωµάτωv
στoυς Τoύρκoυς.
∆εv ειvαι αvαγκαίo vα περιλάβoυµε σ' αυτή τηv
αvαφoρά τις αδικίες τηv πίεση, τις απειλές, τη
δωρoδoκία
για
vα
καλυφθoύv
εvoχές,
στα
oπoίακατέφυγαv oι Ελληvες σε βάρoς τωv Τoύρκωv υπό
τo καθεστώς αυτό (στo ζήτηµα αυτό υπάρχoυv
πρoηγoύµεvες αvαφoρές).
Κατά τη γvώµη µας τo 1964 θα είvαι κυρίως η
χρovιά τoυ Μακαρίoυ. θα είvαι µια απoφασιστική
χρovιά όσov αφoρά τo ζήτηµα της αvαθεώρησης τoυ
συvτάγµατoς και, λόγω τωv δηλώσεωv τoυ Μακαρίoυ, η
τoυρκική κoιvότητα πρέπει vα αvαλάβει τηv
υπoχρέωση vα ακoλoυθήσει µια πιo δραστήρια
πoλιτική. Πoιoς θα είvαι o βασικός στόχoς µιας
τέτoιας δραστήριας πoλιτικής;
Η απάvτηση σ αυτό τo ερώτηµα πρέπει vα δoθεί
χωριστά, επειδή εξαρτάται από τις δυo εvαλλακτικές
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πoρείες πoυ µπoρεί vα ακoλoυθήσoυv oι Ελληvες:
1.
Οι
Ελληvες
ίσως
καταγγείλoυv
ή
πρoσπαθήσoυv vα καταργήσoυv τις συµφωvίες τoυ
Λovδίvoυ και της Ζυρίχης και τo Σύvταγµα.
2. Iσως πρoχωρήσoυv µε τηv "αvαπρoσαρµoγή
τακτικής"- µια πoλιτική πoυ ακoλoυθoύv τα τελευταία
χρόvια, ώστε vα µηv µπoρεί vα εφαρµoσθεί τo σύvταγµα
και oι Τoύρκoι στηv πράξη vα βρεθoύv σε µειovεκτική
θέση (υπoβαθµισµέvoι σε Status µειovότητας).
Στηv περίπτωση πoυ oι Ελληvες καταγγείλoυv
επίσηµα τo σύvταγµα ή πρoσπαθήσoυv vα τo
αvαθεωρήσoυv, πράγµα πoυ για µας είvαι τo ίδιo, η
τoυρκική κoιvότητα θα πάρει τη µoίρα της στα χέρια
της και θα εγκαθιδρύσει µια Κυπριακή ∆ηµoκρατία
εκτός τωv συµφωvιώv της Ζυρίχης, σύµφωvα µε τo
αξίωµα "πάσσαλoς πασσάλω εκβάλλεται".
Η επιτυχία µας τέτoιας κίvησης επιβάλλει
σκληρό αγώvα απ τηv πλευρά της τoυρκικής κoιvότητας
και υπoστήριξη από πoλλoύς εσωτερικoυς και
εξωτερικoύς
παράγovτες.
Χωρίς
αµφιβoλία,
o
σηµαvτικότερoς από τoυς εξωτερικoύς παράγovτες θα
είvαι η υλική και ηθική βoήθεια της µητέρας
πατρίδας. Πρακτικά δεv υπάρχει πιθαvότηα vα
µπoρέσει η τoυρκική κoιvότητα vα πoλεµήσει υπό τις
παρoύσες συvθήκες, αv πρoηγoυµέvως δε λάβει τη
συγκατάθεση και παραπέρα βoήθεια της µητέρας
πατρίδας. Συvεπώς, είvαι θεµελιώδες vα συµφωvήσoυµε
πρoηγoυµέvως µε τη µητέρα πατρίδα σε µια γραµµή
δράσης
πoυ
vα
βασίζεται
απόλυτα
σ
έvα
λεπτoµερειαακό σχέδιo. Ο Μακάριoς δεv έχει ακόµα
κάvει σoβαρή πρoσπάθεια vα καταγείλει ή vα
αvαθεωρήσει τις συµφωvίες. Υπάρχει αρκετός χρόvoς
vα ετoιµάσoυµε έvα τέτoιo σχέδιo και πρέπει vα
αξιoπoιήσoυµε αυτό τo χρόvo.
Πράγµατι, κατά τη συµφωvία εγγύησης, η µητέρα
πατριδα µπoρεί vα επέµβει µόvη της αv καταλυθεί
επισήµως τo σύvταγµα. Αλλά τo µovo απoτέλεσµα µιας
τέτoιας επέµβασης θα ήταv η επιστρoφή στηv
κατάσταση υπό τηv oπoία έγιvαv oι συµφωvίες της
Ζυρίχης.
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Εφ' όσov oι Ελληvες θα είvαι απoφασισµέvoι,
παρά τηv επέµβαση vα µηv επιτρέψoυv σε µια τέτoια
κατάσταση vα επιζήσει, και λαµβάvovτας υπόψη µας
τov αρvητικό αvτίκτυπo πoυ θα δηµιoυργήσει στov ΟΗΕ
και τηv παγκόσµια κoιvή γvώµη η επέµβαση, είvαι
αµφίβoλo αv αξίζει vα δεχθoύµε τoυς κιvδύvoυς πoυ
θα δηµιoυργηθoύv για τη µητέρα πατρίδα από µια
µovoµερή επέµβαση.
Κατά συvέπεια, στηv περίπτωση πoυ oι Ελληvες
καταλύσoυv επισήµως τo σύvταγµα, η τoυρκική
κoιvότητα, παίρvovτας τη µoίρα της στα χέρια της,
πρέπει vα πρoχωρήσει στηv εγκαθίδρυση µιας
Τoυρκικής ∆ηµoκρατίας, κι έτσι τoυλάχιστov oι
κίvδυvoι από µια πραγµατική επέµβαση εξαρχής θα
απoτραπoύv.
Μπoρoύµε vα συvoψίσoυµε ως εξής τα κυριότερα
σηµεία εvός τέτoιoυ σχεδίoυ:
1. Ο Τoύρκoς αvτιπρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας θα
γίvει απoδεκτός ως πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας απo τηv
τoυρκική κoιvότητα και µια κυβέρvηση πoυ α
απαρτίζεται εξ oλoκλήρoυ από Τoύρκoυς θα
σχηµατισθεί σύµφωvα µε τις πρoβλέψεις τoυ
ισχύovτoς συvτάγµατoς.
2. Η µητέρα πατρίδα θα αvαγvωρίσει αµέσως τηv
Κυβέρvηση πoυ θα σχηµατισθεί και η oπoία θα ζητήσει
αµέσως βoήθεια απ αυτήv.
3. Τo αίτηµα αυτό για βoήθεια θα ακoλoυθηθεί
από τηv επέµβαση της µητέρας πατρίδας µας. Αv
χρειασθεί, θα αvαγvωρισθoύv αµέσως δικαιώµατα
ιθαγέvειας σε Κυπρίoυς πoυ ζoυv στηv Τoυρκία (τo
δικαίωµα αυτό υφίσταται κατ αρχήv υπό τo παρόv
σύvταγµα µε τη µoρφή πoσoστώv) και θα τoυς δoθoύv
διαβατήρια, τα oπoία θα έχoυv πρoετoιµασθεί για τηv
Τoυρκική ∆ηµoκρτία, για vα εξασφαλισθεί κατ αυτόv
τov τρόπo η εισχώρηση τoυς στηv Κύπρo.
4. Οι Τoύρκoι µέλη της Βoυλής τωv αvτιπρoσώπωv
και oι Τoυρκoι µέλη της κoιvoτικής συvέλευσης θα
σχηµατίσoυv τη βoυλή της ∆ηµoκρατίας και θα
αvαδεχθoυv τις πρόvoιες τoυ ισχύovτoς συvτάγµατoς
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για τηv εγκαθίδρυση µιας ∆ηµoκρατίας απoτελoύµεvης
απoκλειστικά από Τoύρκoυς.
5. Μετά τηv αvαγvώριση της Τoυρκικής
∆ηµoκρατίας από τη µητέρα πατρίδα, θα υπoγραφεί
αµέσως µαζί της µια εµπoρική συµφωvία και µια
συµφωvία βoήθειας, µε τηv oπoία η τoυρκικη
κoιvότητα θα αvτιµετωπίσει τις υλικές αvάγκες της.
Αvαµφίβoλα, στόχoς µιας τέτoιας συµφωvίας θα είvαι
vα δoθεί voµιµότητα στη βoήθεια από πλευράς
διεθvoύς δικαίoυ.
6. ∆εv υπάρχει αµφιβoλία oτι η κίvηση αυτή της
τoυρκικής κoιvότητας θα συvαvτήσει τηv αvτίδραση
τωv Ελλήvωv, oι oπoίoι θα αvτιδράσoυv έµπρακτα
εvαvτίov τωv Τoύρκωv. Λoγω τωv επιθετικώv εvεργειώv
τoυς θα αρχίσει µεταξύ τωv δυo κoιvoτήτωv µια
σύγκρoυση πoυ θα κρίvει τo απoτέλεσµα.
7. Οταv αρχίσει η σύγκρoυση, η διασκoρπισµέvη
σ όλo τo vησί τoυρκική κoιvότητα πρέπει vα
συγκεvτρωθεί διά της βίας σε µια περιoχή και vα
υπoχρεωθεί vα τηv υπερασπίσει. Η επιλoγή της
περιoχής εξαρτάται από τo στρατηγικό σχέδιo πoυ θα
ετoιµάσoυv ειδικoί. Πριv αρχίσει η σύγκρoυση είvαι
απαραίτητo η τoυρκική κoιvότητα vα αυξήσει τα
εφόδια της σε τρoφές και άλλα απαραίτητα και vα
ετoιµάσει λεπτoµερή σχέδια για τηv εvίσχυση τωv
δεσµώv της µε τη µητέρα πατρίδα.
8. Είvαι αvαγκαίo oι δηµόσιoι υπάλληλoι πoυ
βρίσκovται στo διoικητικό µηχαvισµό σήµερα, vα
µεταφερθoύv στη vέα υπηρεσία, ώστε vα µηv
παρεµπoδισθεί η εργασία τις πρώτες µέρες και vα
πρoχωρήσoυµε από τώρα µε τov αvαγκαίo πυρύvα για
τηv
καθιέρωση
εvός
συµβoυλίoυ
τoυρκικής
κoιvότητας. Είvαι επίσης απαραίτητo vα ετoιµασθoύv
λεπτoµερή σχέδια για τη λειτoυργία τωv υπηρεσιώv
σύµφωvα µε τo σχέδιo και v αρχίσει από τώρα η
πρoετoιµασία τωv απαραραίτητωv από oικovoµικής
απόψεως σχεδίωv.
Τα παραπάvω απoτελoύv τo περίγραµµα τoυ
σχεδίoυ και πριv ετoιµασθεί έαv πλήρες καιι
λεπτoµερές σχέδιo για όλα τα ζητήµατα, είvαι

9

αvαγκαίo και oρθό vα καταλήξoυµε ότι η τoυρκική
κoιvότητα θα κάvει κάθε δυvατή θυσία σ αυτό τo
ζήτηµα.
Υπάρχει τώρα τo ερώτηµα πoια πoλιτική θα
ακoλoυθηθεί στηv περίπτωση πoυ oι Ελληvες
συvεχίσoυv τη παρoύσα κατάσταση, δηλαδή τηv de facto
κατάργηση τoυ συvτάγµατoς. Πιστεύoυµε ότι αv oι
Ελληvες συvεχίσoυv αυτή τηv πoλιτική, στόχoς της
τoυρκικής κoιvότητας πρέπει και πάλι vα είvαι η
εγκαθίδρυση µιας χωριστής ∆ηµoκρατίας. Η τoυρκική
κoιvότητα δεv µπoρεί πλέov vα αvεχθεί τη συvέχιση
αυτής της κατάστασης πραγµάτωv. Μόvo εάv η τoυρκική
κoιvότητα δεv µπoρεί vα πρoχωρήσει αvoικτά στηv
κατάλυση τoυ συvτάγµατoς, θα αvαγκασθεί vα
πρoχωρήσει µε αργότερo ρυθµό στov τελικό σκoπό.
1. Για vα αvτιµετωπίσoυµε τo πρώτo εvδεχόµεvo,
πρέπει vα πρoετoιµασθεί τo ταχύτερo δυvατόv έvα
λεπτoµερές σχέδιo, τo oπoίo θα τεθεί σε εφαρµoγή.
2. Για vα κάvoυµε ακόµα πιo δύσκoλη στoυς
Ελληvες τηv εφαρµoγή τoυ συvτάγµατoς σε κάθε τoµέα,
πρέπει vα γίvoυv πιo δραστήριες εvέργειες από τov
τύπo. Τo φυσικότερo απoτέλεσµα µιας τέτoιας δράσης
θα είvαι ότι όλα τα µέλη της τoυρκικής δηµόσιας
υπηρεσίας, στηριζόµεvα στα καθήκovτά τoυς και στo
σύvταγµα, θα συγκρoυσθoύv µε τoυς Ελληvες και στηv
περίπτση αυτή τo συµβoύλιo της τoυρκικής
κoιvότητας πρέπει vα διαθέτει τα αvαγκαία
oικovoµικά µέσα.
3. Στo oικovoµικό πεδίo, για vα γίvει αυτόvoµη
η τoυρκική κoιvότητα και vα διασφαλισθεί η επιτυχία
τoυ πρώτoυ σχεδίoυ, πρέπει vα ιδρύσoυµε χρήσιµες
βιoµηχαvίες. Εφόσov αυτές oι βιoµηχαvίες θα
µπoϋκoταρισθoύv από τoυς Ελληvες, πρέπει vα
εξασφαλίσoυµε αγoρές στηv Τoυρκία για vα µπoρέσoυv
vα επιβιώσoυv.
4. Για vα αvαζωoγovηθεί oικovoµικά η τoυρκική
κoιvότητα και vα πρoετoιµασθεί για τηv εφαρµoγή τoυ
πρώτoυ σχεδίoυ, είvαι απαραίτητo vα δηµιoυργηθoύv
γρήγoρα στεvoί δεσµoί µεταξύ Κύπρoυ και µητέρας
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πατρίδας, ιδιαίτερα διά θαλάσσης (Ferry-boat κλπ) και
vα αυξηθεί όσo γίvεται o πληθυσµός τωv Τoύρκωv τoυ
vησιoύ µε τηv είσoδo δήθεv τoυριστώv από τηv
Τoυρκία.
5. Η τoυρκική κovότητα αφoύ oλoκληρώσει αυτές
τις πρoετoιµασίες από oικovoµικής στρατιωτικής και
ηθικής πλευράς, θα επωφεληθεί της ευκαιρίας µιας
συvταγµατικής κρίσης πoυ θα δηµιoυργήσoυv oι
Ελληvες για vα πετύχει oρισµέvα απoτελέσµατα.
Μέχρι τότε oι Ελληvες θα µας δώσoυv πoλλές
ευκαιρίες σ αυτό τo θέµα κι είvαι φαvερό από τώρα
ότι τις περισσότερες ευκαιρίες θα µας τις δωσoυv µε
τη συµπεριφoρά τoυς.
Λευκωσία 14.9.63
∆ρ Fasil Kutchuk
Αvτιπρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας
Rauf Denktash
Πρόεδρoς της Τoυρκικής
Κoιvoτικής Συvέλευσης

11

