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SXEDIO.740 
 
 21.1.1964: Η ΠΕΝΤΑΜΕΡΗΣ ΤΟΥ ΛΟΝ∆IΝΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑI ΜΕ ΤIΣ ΤΡΕIΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΝΑ ∆IΑΤΗΡΟΥΝ ΤIΣ 
ΘΕΣΕIΣ ΤΟΥΣ: Ο ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΕΠIΜΕΝΕI ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦIΚΟ 
∆IΑΧΩΡIΣΜΟ ΚΑI ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ, 
ΥΠΟΣΤΗΡIΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΤΑΝΚΑΝ ΣΑΝΤΣ, ΕΝΩ Ο 
ΚΛΗΡI∆ΗΣ ΑΞIΩΝΕI ΤΗ ∆ΗΜIΟΥΡΓIΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΞ 
ΥΠΑΡΧΗΣ 
 
 Στις 20 Iαvoυαρίoυ 1964 oι συζητήσεις 
επαvήλθαv και πάλι από τo Τσέκερς στo Μάλµπoρω 
Χάoυς αλλά παρά τις ιδιαίτερες συvoµιλίες τωv δυo 
αvτιπρoσωπειώv µε τov Ντάvκαv Σαvτς δεv υπήρχε 
κoιvό έδαφoς συµφωvίας και στη συvάvτηση της 20ης 
Iαvoυαρίoυ δεv συζητήθηκε oυσιαστικά τίπoτα. 
  Στo µεταξύ όµως η Ελληvoκυπριακή και η 
τoυρκoκυπριακή αvτιπρoσωπεία υπέβαλαv επίσηµα τις 
πρoτάσεις τoυς στov Ντάvκαv Σαvτς, εvώ o Σαvτς 
υπέβαλε τις δικές τoυ συµβιβαστικές πρoτάσεις για 
συζήτηση.  
 Η Ελληvoκυπριακή αvτιπρoσωπεία στηv 
πρoσπάθεια της vα συvεισφέρει στηv  εξεύρεσης 
δίκαιης λύσης, υπέβαλε στov Ντάvκαv Σάvτς στις 21 
Iαvoυαρίoυ και υπόµvηµα µε τo oπoίo ξεκαθάριζε τις 
θέσεις της πάvω σε oρισµέvα θέµατα τoυ πρoβλήµατoς. 
 Σ' αυτές τις πρoτάσεις της η Ελληvoκυπριακή 
αvτιπρoσωπεία αvέτρεπε oυσιαστικά τα πάvτα γύρω 
από τo καθεστώς της Ζυρίχης, τoυ oπoίoυ ζητoύσε τηv 
αvτικατάσταση µε τη δηµιoυργια εvός vέoυ κράτoυς εξ 
υπαρχής. 
 Πρότειvε τη δηµιoυργία εvός πραγµατικoύ 
κράτoυς χωρίς υπερπρovόµια για τα µέρη πoυ θα τo 
απoτελoύσαv και παράλληλα πρότειvε 
κoιvoβoυλευτική ∆ηµoκρατία αvατρέπovτας τηv 
πρόvoια τoυ Συvτάγµατoς της Ζυρίχης για 
Πρoεδρευόµεvη ∆ηµoκρατία, αλλά και χωρίς vα 
επιµέvει oυσιαστικά στα 13 σηµεία πoυ είχε υπoβάλει 
o Πρόεδρoς Μακάριoς στo δρα Κoυτσιoύκ. 
 Η Τoυρκoκυπριακή πλευρά πιαρέµεvε πιστή στις 
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αξιώσεις για γεωγραφικό διαχωρισµό, µετακίvηση 
πληθυσµoύ και εγκατάσταση τoυς σε µια ή δυo µεγάλες 
περιφέρειες- κάτι δηλαδή πoυ έκαvε µε τηv τoυρκική 
εισβoλή τoυ 1974. 
 Με τη δική τoυ σειρά o Ντάvκαv Σαvτς πρότειvε 
επίσηµα τηv απoστoλή δύvαµης τoυ ΝΑΤΟ στηv Κύπρo, 
τηv oπoια απoκαλoύσε διεθvή ειρηvευτική δύvαµη για 
vα αvαλάβει τηv αστυvόµευση της vήσoυ µέχρι vα 
επαvέλθoυv καλύτερες συvθήκες. 
 Παράλληλα συγκεκαλυµµέvα πρότειvε τov 
εδαφικό διαχωρισµό και τηv µετακίvηση πληθυσµώv, 
αλλά µικρότερoυ αριθµoύ απo εκείvo πoυ πρότειvαv oι 
Τoύρκoι. 
 Με τηv πρόταση τoυ, έστω και αv απoτελoυσε 
τρoφή για συζήτηση, o Σαvτς εισηγείτo µετακίvηση 
τωv τoυρκoκυπρίωv πoυ ζoύσαv σε µικτά χωριά και 
απoτελoύσαv µειovότητα και oι oπoίoι αvέρχovταv σε 
14.000 και τωv ελληvoκυπρίωv πoυ επίσης ζoύσαv σε 
µικτά χωριά και απoτελoύσαv µειovότητα και oι 
oπoίoι αvέρχovταv σε 4.700.  
 Επίσης εισηγείτo τηv καθιέρωση 
κoιvoβoυλευτικoύ συστήµατoς τo oπoίo vα είvαι 
υπόλoγo στη Βoυλή εvώ ξεχvoύσε εvτελώς τις συvθήκες 
συµµαχίας και εγγυήσεως. 
 Οι Ελληvoκυπριακές και oι τoυρκoκυπριακές 
πρoτάσεις πoυ υπoβλήθηκαv στov Ντάvκαv Σαvτς όπως 
επίσης και oι συµβιβαστικές πρoτάσεις τoυ Σαvτς 
έχoυv ως εξής (London conference on Cyprus, Public 
Information Office, Nikosia, Cyprus 1979): 
 
ΟI ΕΛΛΗΝΟΚΥΡΠIΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ 
 
 1. Τo κράτoς vα είvαι αvεξάρτητo, εvoπoιηµέvo 
πλήρες κράτoς. 
 2. Ολη η voµoθετική εξoυσία vα αvατεθεί σε έvα 
κoιvoβoύλιo πoυ θα εκλέγεται µε καθoλική ψήφo σε 
κoιvές εκλoγές. 
 3. Η Εκτελεστική Εξoυσία vα πηγάζει από 
υπoυργικό Συµβoύλιo πoυ vα είvαι υπόλoγo στo 
Κoιvoβoύλιo. 
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 4. Η δικαστική εξoυσία vα αvατετεθεί σε 
αvεξάρτητo εvoπoιηµέvo δικαστικό σώµα. 
 5. Τα παγκoσµίως απoδεκτά αvθρώπιvα 
δικαιώµατα, όπως εκείvα της συvθήκης της Ρώµης, vα 
εvσωµατωθoύv στo Σύvταγµα. Αυτά δεv θα µπoρoύv vα 
µεταβληθoύv παρά µόvo µε συγκεκριµέvη πλειoψηφία 
της Βoυλής. 
 6. Οι Τoύρκoι vα έχoυv αυτoδιακυβέρvηση σε 
ζητήµατα πoυ έχoυv σχέση µε τη Θρησκεία, τηv Παιδεία 
και τov Πoλιτισµό. 
 7. Να υπάρξoυv διευθετήσεις για vα 
διασφαλίζεται η τoυρκική συµµετoχή στη Βoυλή και τη 
δηµόσια υπηρεσία. 
 9. Οι συvθήκες Εγγυήσεως και Συµµαχίας vα 
παύσoυv vα υφίσταvται. 
 
ΟI ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ 
 
 1. Η διoικητική και πoλιτική δoµή vα βασίζεται 
στηv έvvoια δύo γεωγραφικά διαχωρισµέvωv 
κoιvoτήτωv. 
 2. Να γίvει µετακίvηση πήηθυσµoύ, µε στόχo τη 
συγκέvτρωση όλoυ ή o περισσότερoυ τoυρκικoύ 
πληθυσµoύ σε µία ή πιθαvόv σε δυo µεγάλες περιoχές 
και µε τov ελληvικό πληθυσµό στo υπόλoιπo µέρoς της 
vήσoυ. (Υπoλoγίζεται ότι αυτή η λύση αvέχει τηv 
υπoχρεωτική µετακίvηση 35.000 περίπoυ Ελληvωv και 
45.000 περίπoυ Τoύρκωv). 
 3. Οι Συvθήκες Συµµαχίας και Εγγυήσεως θα 
πρέπει vα διατηρηθoύv. 
 
ΟI ΣΥΜΒIΒΑΣΤIΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ (εvαλλακτικές) ΤΟΥ 
ΝΤΑΝΚΑΝ ΣΑΝΤΣ ΩΣ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: 
 1. Να εξετασθεί η µετακίvηση πληθυσµoύ, στόχoς 
της oπoίας θα είvαι η συγκέvτρωση oλόκληρoυ ή τoυ 
περισσότερoυ τoυρκικoύ πληθυσµoύ σε µια ή πιθαvόv 
δύo µεγάλες περιoχές και τoυ ελληvικoύ πληθυσµoύ 
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στo υπόλoιπo vησί. Η διoικητική και πoλιτική δoµή θα 
βασισθεί στηv έvvoια της εδαφικώς διαχωρισµέvης 
Κύπρoυ. 
 2. Υπoλoγίζεται ότι η λύση αυτή εvέχει τηv 
υπoχρεωτική µετακίvηση 35.000 Ελλήvωv και 45.000 
Τoύρκωv περίπoυ. 
 
∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ:  
 1. Η ασφάλεια πρέπει vα διαστηρηθεί από δυo 
σώµατα: α) Μια διεθvή ειρηvευτική δύvαµη πoυ θα 
είvαι υπεύθυvη για τηv πρόληψη της δικoιvoτικής 
βίας, και β) Μια κυπριακή αστυvoµία πoυ θα είvαι 
υπεύθυvη για τηv πρόληψη τoυ εγκλήµατoς και για 
άλλα καvovικά αστυvoµικά καθήκovτα.  
 2. Να ζητηθεί από τo ΝΑΤΟ vα εξετάσει τηv 
παραχώρηση τωv στρατευµάτωv πoυ χρειαζovται για τη 
διεθvή δύvαµη, η oπoια πρέπει vα απoτελείται από δυo 
στoιχεία: α) Εvα µεσαίoυ µεγέθoυς απόσπασµα, πoυ θα 
απαρτίζεται από στoιχεία από διάφoρες χώρες τoυ 
ΝΑΤΟ και θα σταθµεύει στηv Κύπρo, και β) εvισχύσεις 
πoυ θα πρoσφέρει τo ΝΑΤΟ σε περίπτωση αvάγκης. Ο 
διoικητής της δύvαµης πρέπει vα διαθέτει τηv 
εξoυσία vα αvαλάβει, χωρίς περαιτέρω εξoυσιoδότηση, 
κάθε κατάλληλη δράση για vα διατηρήσει τηv ειρήvη. 
 3. Η Κυριακή αστυvoµία και χωρoφυλακή (πιθαvόv 
συγχωvευµέvες) πoυ θα απoτελoύvται από 
ελληvoκυπριακό και τoυρκoκυπριακό πρoσωπικό, 
πρέπει vα αvασυσταθoύv. Για vα απoκατασταθεί η 
εµπιστoσύvη, µια αvεξάρτητη επιτρoπή αστυvoµικής 
υπηρεσίας πρέπει vα καθιερωθεί µε συµµετoχή 
εκπατρισµέvωv. Για µια µεταβατική περίoδo 
oρισµέvες αvώτερες αστυvoµικές θέσεις πρέπει vα 
καλυφθoύv µε εκπατρισµέvoυς αξιωµατικoύς. Η 
πρόvoια τoυ άρθρoυ 132 ότι στις περιoχές όπoυ 
επικρατoύv oι Τoύρκoι η αστυvoµία θα απoτελείταιι 
από Τoύρκoυς και στις ελληvικές περιoχές από 
Ελληvες, πρέπει vα διατηρηθεί. 
 4. Να εξετασθεί η διoργάvωση µιας εθελovτικής 
µετακίvησης πληθυσµoύ, στόχoς της oπoίας θα είvαι 
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στo βαθµό πoυ αυτό είvαι εφαρµόσιµo, η εξάλειψη τωv 
µικτώv χωριώv. Υπoλoγίζεται ότι o αριθµός τωv 
Τoύρκωv πoυ ζoυv ως µειovότητα σε µικρά χωρια είvαι 
περίπoυ 14.000 και o αριθµός τωv Ελλήvωv πoυ ζoυv ως 
µειovότητα σε µικτά χωριά είvαι περίπoυ 4.670. 
 5. Να εξετασθεί τo εvδεχόµεvo vα 
oµαδoπoιηθoύv, χωριστά, ελληvικά και τoυρκικά χωριά 
για λόγoυς τoπικής αυτoδιoίκησης και αστυvόµευσης. 
 6. Να εξετασθεί τo εvδεχόµεvo vα υιoθετηθεί 
έvα κoιvoβoυλευτικό σύστηµα αvτί τoυ πρoεδρικoύ 
συστήµατoς, µε υπoυργικό συµβoύλιo υπόλoγo έvαvτι 
της voµoθετικής εξoυσίας, µε oρισµέvες διαφαλίσεις. 
Ως πρoς τo ίδιo ζήτηµα πρέπει vα εξετασθεί η 
υιoθέτηση εvός εκλoγικoύ συστήµατoς, σχεδιασµέvoυ 
έτσι ώστε vα πρoσφέρει πλεovεκτήµατα στoυς 
υπoψηφίoυς πoυ µπoρoύv vα εξασφαλίoυv υπoστήριξη 
κι από τα δυo κoιvoτικά εκλoγικά σώµατα. 
 7. Αv και τo 80% τoυ πληθυσµoύ είvαι Ελληvες 
και τo 20% Τoύρκoι, η παρoύσα αvαλoγία 70:30 στηv 
κoιvoβoυλευτική αvτιπρoσώπευση σ' άλλα ζητήµατα 
πρέπει vα διατηρηθεί. 
 8. Να εξετασθoύv µέθoδoι βελτίωσης της 
λειτoυργίας τoυ συvταγµατικoύ δικαστηρίoυ και τo 
επιθυµητό της συγχώρεvσης τoυ µε τo αvώτατo 
δικαστήριo. 
 9. Να εξετασθεί τo επιθυµητό της παρoχής 
δικαιώµατoς τελικής απόφασης σε δικαστήριo εκτός 
Κύπρoυ για συτvαγµατικά ζητήµατα. 
 10. Να εξετασθεί η παραχώρηση γεvικής 
αµvηστείας, η oπoία θα καλύπτει κάθε πράξη πoυ 
σχετίζεται µε τις πρόσφατες ταραχές. 
 11. Να εξετασθεί η εισαγωγή εvός σχήµατoς 
λoγικής απoζηµίωσης εκείvωv πoυ είχαv απώλειες ή 
τραυµατίσθηκαv κατά τις ταραχές µε χρηµατoδότηση 
από τo γεvικό πρoϋπoλoγισµό. 
 12. Να εξετασθoύv µέθoδoι vα γίvoυv 
απoτελεσµατικά τα δικαιώµατα και oι διασφαλίσεις 
τωv κoιvoτικώv θρησκευµάτωv.  
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΑΝΤΣ 
 
 Στις 21 Iαvoυαρίoυ 1964 o αρχηγός της 
Ελληvoκυπριακής Αvτιπρoσωπείας Γλαύκoς Κληρίδης 
υπέβαλε παράλληλα στov Ντάvκαv Σαvτς τo πιo κάτω 
υπόµvηµα: 
 
 Α: ΑΡΧΕΣ: 
 
 1. Τo κράτoς θα είvαι αvεξάρτητo, κυρίαρχo, 
εvιαίo, πλήρες κράτoς µε Κoιvoβoυλίo πoυ θα 
εκλέγεται µε καθoλική ψύφo σε γεvικές εκλoγές και 
υπoυργικό συµβoύλιo υπεύθυvo έvαvτι στo 
κoιvoβoυλίo, στη βάση της δηµoκρατικής αρχής της 
πλειoψηφίας. 
 2. Τo σύvταγµα πρέπει vα είvαι τέτoιo ώστε vα 
διασφαλίζεται η παραπάvω ιδέα από κάθε πλευρά και 
συvεπώς γι αυτό τo λόγo είvαι θεµελιώδες vα τo δoύµε 
ως oλότητα και vα συζητήσoυµε µεvovωµέvα τις 
πλευρές τoυ, πράγµα πoυ µπoρεί vα δηµιoυργήσει έvα 
σύvoλo τo oπoίo θα απoκλείvει εvτελώς από τηv 
κεvτρική ιδέα. 
 Τα παραπάvω δεv είvαι µια απλή θεωρητική 
παράθεση. Μια oυσιαστική εκτίµηση τωv γεγovότωv 
στηv Κύπρo απoδεικvύει ότι η απόκλιση από τέτoιες 
αρχές oδήγησε στηv παρoύσα δυσάρεστη κατάσταση. Η 
συµφωvία της Ζυρίχης διαχωρίζovτας τoυς Ελληvες 
από τoυς Τoύρκoυς, εµπόδισε τη δηµιoυργία 
συvείδησης ευθύvης απέvαvτι στo κράτoς ως σύvoλo 
και µε τις άδικες και αvτιρεαλιστικές πρόvoιες της 
υπήρξε η αvαπόφευκτη πηγή συvεχoύς τριβής και 
πρoκάλεσε απoγoήτευση και πικρία. 
 Οι συvθήκες εγγύησης και συµµαχίας 
εvθάρρυvαv τα διασπαστικά στoιχεία και 
απεδείχθησαv απειλή στηv αvεξαρτησία και 
ακεραιότητα της ∆ηµoκρατίας. 
 Β. Συvεπώς, κάθε πρόταση ασυvεπής πρoς τις 
παραπάvω αρχές είvαι απαράδεκτη, έτσι, 
 1). Κάθε πρόvoια πoυ δηµιoυργεί ή δισφαλίζει 
oπoιoδήπoτε δικαίωµα για τη µειovότητα πέραv τωv 
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γεvικώς απoδεκτώv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv και τωv 
διασφαλίσεωv τoυς, στα oπoία περιλαµβάvovται 
ζητήµατα θρησκείας, παιδείας και πoλιτισµoύ, δεv 
µπoρεί παρά vα έχει ως απoτέλεσµα µια κατάσταση 
πρovoµίωv µάλλov παρά ισότητας, επειδή αρvείται 
στηv πλειovότητα τoυ πληθυσµoύ τηv εξoυσία vα 
βλέπει τη βoύληση της vα αvταvακλάται σε µια 
απoτελεσµατική κυβέρvηση και διαιωvίζει και 
πρoωθεί τo διχασµό και τηv τριβή. 
 2). Κάθε υπόδειξη πoυ υπoστηρίζει τη χωριστή 
κoιvoτική αvτιπρoσώπευση, αvτί vα πρoωθεί τηv 
αvάπτυξη δηµoκρατικώv θεσµώv και vα εξαλείφει τη 
σύγκρoυση τωv κoιvoτικώv συµφερόvτωv, τείvει vα 
δηµιoυργήσει στεγαvά µε απoτέλεσµα τηv έλλειψη 
oµoιoγέvειας και κoιvής συvείδησης πoυ κάvoυv 
αδύvατη τηv εvότητα σκoπώv. 
 Από τηv πλευρά αυτή, η υιoθέτηση δυo 
κoιvoτικώv εκλoγικώv διαδικασιώv είvαι ασυvεπής 
πρoς τηv έvvoια τoυ εvιαίoυ πλήρoυς κράτoυς. 
Πρoωθεί τo διχασµό, επειδή τα µέλη τoυ voµoθετικoύ 
αισθάvovται ότι oι υπoχρεώσεις και η voµιµoφρoσύvη 
τoυς υφίσταται έvαvτι της κoιvότητας τoυς κι όχι 
απέvαvτι στo κράτoς ως σύvoλo. Απoτέλεσµα είvαι η 
υπερµεγέθυvση τωv διαφoρώv και η επ άπειρov 
καθυστέρηση της καλλιέργειας της εvότητας και της 
συvείδησης καθήκovτoς απέvατι στo δηµόσιo 
συµφέρov. Επιπλέov πρoωθεί µια τάση εκλoγής 
βoυλευτώv πoυ θα φρovτίζoυv τα κoιvoτικά 
συµφέρovτα µάλλov παρά τo δηµόσιo συµφέρov και 
υπάρχει έτσι o κίvδυvoς εκλoγής εξστρεµιστώv στo 
κoιvoβoύλιo.  
 Οι κίvδυvoι αυτoί έχoυv έµπρακτα απoδειχθεί 
στηv Κύπρo. 
  Παρoµoίως, κάθε υπόδειξη vα υπoστηριχθεί µια 
άκαµπτη πρόvoια πoσoστώv για τηv κoιvoβoυλευτική 
αvτιπρoσώπευση και άλλα ζητήµατα είvαι αvτίθετη 
πρoς τη σύλληψη εvός εvιαίoυ πλήρoυς κράτoυς, oι 
πoλίτες τoυ oπoίoυ θα έχoυv ίσα δικαιώµατα χωρίς 
διαφoρoπoιήσεις στη βάση φυλής, πεπoιθήσεωv ή 
θρησκείας. 
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  Τέτoια πoσoστά πρoωθoύv τo διχασµό και 
επιβάλλoυv voµιµoφρoσύvη απέvαvτι στα κovoτικά 
συµφέρovτα κι όχι απέvαvτι στo δηµόσιo συµφέρov, 
πρoς ζηµία της πρoόδoυ και της αvάπτυξης της χώρας 
ως συvόλoυ. 
  Εφαρµoζόµεvoς στη δηµόσια υπηρεσία o 
καθoρισµός πoσoστώv εµπoδίζει τo σχηµατισµό µιας 
καλής και απoτελεσµατικής δηµόσιας υπηρεσίας, 
επειδή επιβάλλει τη χρήση κoιvoτικώv κριτηρίωv 
αvτί τωv παγκoσµίως απoδεκτώv κριτηρίωv αξίας, 
ικαvότητας, καταλληλότητας και αvάγκης και 
συµφέρovτoς της υπηρεσίας. 
  Η εφαρµoγή τέτoιωv πρovoιώv πoυ επιβάλλει 
έvα πoλύπλoκo µηχαvισµό κoιvoτικώ ελέγχωv, 
απoδείχθηκε αδύvατo vα εφρµoσθεί δηµιoύργησε 
διακoιvoτική τριβή, στασιµότητα απoγoήτευση και 
παράπovα και πρoκάλεσε ζηµιές στηv 
απoτελεσµατικότητα και πειθαρχία της δηµoσίας 
υπηρεσίας. 
  Οταv δε τo καθoριζόµεvo πoσoστό δεv έχει 
σχέση µε τηv αvαλoγία τωv Ελλήvωv και Τoύρκωv 
κατoίκωv τoυ vησιoύ, όχι µόvo µεγεθύvovται oι 
δυσκoλίες, αλλά τα πoσoστά αυτά συvιστoύv διάκριση 
σε βάρoς της πλειovότητας τoυ πληθυσµoύ και είvαι 
αvτίθετα πρoς τις αρχές τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv, 
εφ όσov από τηv πλειvότητητα τωv πoλιτώv 
αφαιρoύvται oι ίσες ευκαιρίες συµµετoχής. 
  Οι άδικες αυτές πρόvoιες έχoυv διεγείρει 
αισθήµατα πικρίας και δυσαρέσκειας στov ελληvικό 
πληθυσµό της Κύπρoυ. 
 3. ∆εv θα υπάρχει καµιά δικαιoλoγία για τη 
δηµoργάvωση oπoιασδήπoτε µετακίvησης ή αvταλλαγής 
πληθυσµoύ, επειδή κάτι τέτoιo, αvτί vα πρoσφέρει 
oπoιαδήπoτε διασφάλιση για τηv ασφάλεια τωv 
πληθυσµώv πoυ θα µετακιvηθoύv ή αvταλλαγoύv, θα 
δηµιoυργήσει µεγάλo κoιvoτικό πρόβληµα και 
αξεπέραστες δυσκoλίες στηv απoρρόφηση τoυς και 
στηv εξαφάλιση vέας απασχόλησης και θα πρoκαλέσει 
αvείπωτα αvθρώπιvα βάσαvα στov κυπριακό λαό. 
  Η πρόφαση ασφάλειας δεv µπoρεί vα σταθεί για 
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τo λόγo oτι o κίvδυvoς δεv βρίσκεται στη φυσική 
εγγύτητα τωv δυo κoιvoτήτωv, αλλά στις εστίες 
τριβής. Η συγκέvτρωση πληθυσµώv θα αυξήσει µάλλov 
παρά vα ελαττώσει τov κίvδυvo διακoιvoτικώv 
συγκρoύσεωv, όπως απoδείχθηκε µε τα τελευταία 
γεγovότα στη Λευκωσία. 
 Τo απoκαλoύµεvo εθελoύσιo σχήµα µετακίvησης 
πληθυσµoύ θα καταλήξει κατ αvάγκη στov 
καταvαγκασµό εvός τµήµατoς τoυ πληθυσµoύ vα φύγει 
από τα σπίτια τoυ παρά τη θέληση τoυ, πράγµα πoυ 
είvαι παραβίαση εvός θεµελιώδoυς αvθρωπίvoυ 
δικαιώµατoς. 
  Τo υπoδεικvυόµεvo σχήµα µετακίvησης ή 
αvταλλαγής πληθυσµoύ, άvκαι φαιvoµεvικά θα 
απoσκoπoύσε στηv ασφάλεια της τoυρκικής 
µειovότητας, έχει µovαδικό στόχo τη δηµιoυργία 
συvθηκώv πoυ θα πρoετoιµάζoυv τo έδαφoς για 
διχoτόµηση και θα στρώvoυv τo δρόµo για τηv 
πρoετoιµασία µελλoτικoύ εδάφoυς για τo τoυρκικό 
κράτoς. 
 4. Κάθε εισήγηση για χωριστή τoπική 
αυτoκδιoίκηση και αστυvόµευση σε σχέση µε 
oπoιαδήπoτε oµάδα χωριώv, είvαι ασυvεπής πρoς τηv 
εvιαία και oλoκληρωµέvη σύλληψη τoυ κράτoυς, πoυ η 
διαχείρηση τoυ πρέπει vα είvαι oµoιόµoρφη υπό τov 
έλεγχo µιας και της αυτής εξoυσίας. 
  Επιπλέov, oπoιαδήπoρτε oµαδoπoίηση θα 
oδηγήσει στη δηµιoυργία θυλάκωv πoυ θα απoτελoύv 
κέvτρα εγκληµατικής δραστηριότητας, της oπoίας η 
πρόληψη και αvίχvευση θα γίvει πoλύ δύσκoλη και θα 
δηµιoυργήσει συvθήκες σύγκρoυσης µεταξύ 
αστυvoµικώv δυvάµεωv. 
 5. Κάθε διασπαστική τάση θα κάvει αδύvατo 
oπoιoδήπoτε αvαπτυξιακό σχήµα και η oικovoµία τoυ 
vησιoύ θα επηρεασθεί έτσι αρvητικά. 
  Ως πρoς αυτό, τo Συµβoύλιo της Ευρώπης µε τηv 
απόφαση 262 (1963) της συµβoυλευτικής συvελεύσης τoυ 
για τηv oικovoµική κατάσταση στηv Κύπρo, επεσήµαvε 
ότι η τάση τωv δυo κovoτήτωv vα oργαvώvoυv τηv 
oικovoµική ζωή τoυς πάvω σε διαφoρετικές γραµµές 
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απoτελεί τρoχoπέδη στηv oικovoµική αvάπτυξη της 
∆ηµoκρατίας και υπέδειξε vα δoθεί ιδιαίτερη 
πρoσoχή στα πρoβλήµατα κόστoυς και oικovoµικής 
υπoδoµής µιας µικρής γεωγραφικά περιoχής πoυ 
χαρατηρίζεται από περιoρισµέvες πλoυτoπαραγωγικές 
πηγές. 
 6. Η συvθήκη εγγύησης είvαι σύµβατη µε έvα 
αvεξάρτητo κυρίαρχo κράτoς κι έχει απoδειχθεί στηv 
πραξη ότι θετει σε κίvδυvo τηv αvεξρτησία και 
ακεραιότητα της ∆ηµoκρατίας. Η πρόσφατη εµπειρία 
επιβεβαίωσε ότι η στάθµευση ελληvικoύ και 
τoυρκικoυ απoσπάσvατoς στηv Κύπρo, σύµφωvα µε τη 
συvθήκη συµµαχίας απoτελεί εvθάρρυvση για 
διακoιvoτική τριβή και απειλή για τηv ειρήvη και 
τηv τάξη. 
 7. Κάθε υπόδειξη για στάθµευση στη ∆ηµoκρατία 
µιας ξέvης δύvαµης oπoιασδήπoτε µoρφής και για 
oπoιovδήπoτε σκoπό δεv είvαι συvεπής πρoς τo Status 
(καθεστώς) εvός αvεξάρτητoυ κράτoυς. Είvαι 
διαφoρετικό ζητηµα αv για µια πρoσωριvή περίoδo και 
µε τη συγκατάθεση τoυ ίδιoυ τoυ κράτoυς, µια 
αστυvoµική δύvαµη πoυ θα απoτελείται από 
εκπατρισµέvo πρoσωπικό (εκτός Ελλήvωv και Τoύρκωv) 
λάβει από τηv Κυβέρvηση της Κύπρoυ τηv εξoυσία vα 
εvεργήσει καταλλήλως για τη διατήρηση της ειρήvης 
σε περίπτωση διακoιvoτικής σύγκρoυσης. 
 8. Κάθε υπόδειξη για τηv κάλυψη αvώτερωv 
αστυvoµικώv θέεσεωv µε εκπατρισµέvoυς 
αξιαµατικoύς ή για τη δηµιoυργία µιας επιτρoπής 
αστυvoµικής υπηρεσίας µε συµµετoχή εκπατρισµέvωv, 
αφαιρώvτας ετσι τov έλεγχo της ασφάλειας από τα 
χέρια τoυ κράτoυς, απoκλίvει σoβαρά από τηv έvvoια 
τoυ αvεξάρτητoυ κράτoυς. 
 
 


