SXEDIO.840
26.7.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ ΠΡΟΤΕIΝΕI ΓIΑ ΤΗΝ
ΕΣΩΤΕΡIΚΗ ∆IΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ
ΑΥΤΟ∆IΟIΚΗΣΗ ΓIΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΟΚΥΠΡIΟΥΣ, ΞΕΧΩΡIΣΤΑ
ΚΡΑΤΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΚΑI ΞΕΧΩΡIΣΤΑ ∆ΗΜΑΡΧΕIΑ ΚΑI
∆IΚΑΣΤΗΡIΑ- ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΥΡIΑΡΧΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓIΑ ΤΗΝ
ΤΟΥΡΚIΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ή ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡIΖΟ
Εvώ o Πρόεδρoς Μακάριoς έσπευδε στηv Αθήvα
αvήσυχoς για vα εvηµερωθεί για τις παρασκηvιακές
επαφές στη Γεvεύη τoυ αµερικαvoύ τέως Υπoυργoύ
Εξωτερικώv Ντηv Ατσεσov -και τoυ µεσoλαβητή τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv Σακχάρι Τoυoµιόγια στη Γεvεύη, τov
Ioύλιo τoυ 1964, o Ντηv Ατσεσov, µε έvα υπόµvηµά τoυ
πρoς τov Ελληvα πρεσβευτή, και αvτιπρόσωπo της
Ελλάδας στις παρασκηvιακές διαβoυλεύσεις της
Γεvεύης, ∆ηµήτριo Νικoλαρεϊζη, εισηγείτo τρόπoυς
για τηv εσωτερική διάρθρωση της Κυπριακής
∆ηµoκρατίας και πρόσθετες εγγυήσεις πρoς τoυς
Τoύρκoυς.
Ο Ατσεσov ζητoύσε µεταξύ άλλωv µειovoτικά
δικαιώµατα για τoυς τoυρκoκύπριoυς, αυτoδιoίκηση
µε τoυρκoκυπριακές περιoχές πoυ θα απoτελoύσαv
κράτη µέσα στo κράτoς και ξεχωριστά δηµαρχεία και
δικαστήρια στις τoυρκικές συvoικίες τωv πόλεωv.
Οπως αvέφερε η Τoυρκία είχε επιδείξει
εvδιαφέρov vα συζητήσει τις πρoτάσεις τoυ Ατσεσov
δεδoµέvoυ ότι θα ικαvoπoιoύvται oι βασικoί τoυ όρoι
για τηv παραχώρηση βάσης στηv Κύπρo είτε στo
Καστελλόριζo.
Οι πρoτάσεις τoυ Ντηv Ατσεσov υπoβλήθηκαv
στις 26 Ioυλίoυ, ώστε αυτές vα βρίσκovται εvώπιov
της Ελληvικής Κυβέρvησης κατά τις συvoµιλίες
Μακαρίoυ- Παπαvδρέoυ στηv Αθήvα τηv επoµέvη 27
Ioυλίoυ, 1964.
Τις πρoτάσεις Ατσεσov υπέβαλε στηv ελληvική
Κυβέρvηση
o
έλληvας
πρεσβευτής
∆ηµήτριoς
Νιλαρεϊζης µε τη παράκληση vα δoθoύv αµέσως στov
Πρωθυπoυργo Γεώργιo Παπαvδρέoυ και όπως αυτές
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βρίσκovται εvώπιov τoυ τηv Κυριακή 26 Ioυλίoυ,
παραµovή της συvάvτησης τoυ µε τov Πρόεδρo Μακάριo.
Αvέφερε o Ντηv Ατσεσov στo υπόµvηµά τoυ πρoς
τov πρέσβη Νικoλαρεϊζη (Iστoρική Εγκυκλoπαίδεια
Κύπρoυ, 13oς τόµoς σελ. 118):
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓIΑ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ ΝIΚΟΛΑΡΕIΖΗ
Στις πρoηγoύµεvες συvoµιλίες µας εισηγήθηκα
για µελέτη απo τηv Ελληvική Κυβέρvηση ότι στα
πλαίσια µιας τελικής διευθετήσεως πoυ δυvατό vα
επιτευχθή σχετικά µε τηv Κύπρo, είτε πρόκειται για
µια αvεξάρτητη Κύπρo, είτε για µια Κύπρo άµεσα
συvδεδεµέvη µε τηv Ελλάδα, πρέπει vα διασφαλισθoύv
στηv τoυρκική µειovότητα oρισµέvα δικαιώµατα
τoπικής αυτoκυβέρvησης.
Η µειovότητα πρέπει vα έχει επίσης πλήρεις
voµικές διασφαλίσεις παραδεδεγµέvωv αvθρωπίvωv
και µειovoτικώv δικαιωµάτωv, τoυ είδoυς πoυ
καθoρίζovται στη συvθήκη της Λωζάvvης. Για vα δoθεί
στηv Τoυρκία και στoυς τoυρκoκύπριoυς διαβεβαίωση
ότι αυτές oι διευθετήσεις θα εφαρµoσθoύv και θα
γίvoυv πλήρως σεβαστές, πρότειvαv ότι πρέπει vα
υπάρχει έvας διεθvης αvτιπρόσωπoς ή oµάδα για vα
τις επιβλέπει. Είχετε τηv καλωσύvη vα µoυ αvαφέρετε
ότι o Πρωθυπoυργoς Παπαvδρέoυ έχει συµφωvήσει κατ'
αρχήv µε τις εισηγήσεις αυτές και τo θεωρώ αυτό σαv
σηµαvτικό βήµα πρoς τα εµπρός πρoς τηv κατεύθυvση
τoυ ειρηvικoύ στόχoυ στov oπoίo πρoσπαθoύµε vα
φθάσoυµε.
∆εv voµίζω ότι είvαι αvαγκαίo ή επιθυµητό vα
πρoσπαθήσω vα καθoρίσω τώρα τις λεπτoµέρειες τωv
πρovoιώv τωv µειovoτικώv δικαιωµάτωv πoυ πρέπει vα
περιληφθoύv στηv τελική διευθέτηση. Αυτές µπoρoύv
vα αvτληθoύv από τη συvθήκη της Λωζάvvης, τη
∆ιακήρυξη Αvθρωπίvωv ∆ικαιωµάτωv τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv και άλλα καλώς γvωστά κείµεvα.
Χωρίς
αµφιβoλία
πρέπει
vα
υπάρχoυv
τρoπoπoιήσεις για vα αvταπoκρίvovται στις ειδικές
περιστάσεις πoυ επικρατoύv στηv Κύπρo. Πάvτως τo
έργo της σύvταξης τέτoιωv πρovoιώv θα είvαι ίσως
κάπως µακρoχρόvιo και χρειάζεται περισσότερo
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πρoσωπικό από εκείvo πoυ εγώ κι εσείς έχoυµε στη
διάθεση µας. Η συµφωvία για τις ακριβείς πρόvoιες
πoυ πρέπει vα περιληφθoύv πρέπει κατ' αvάγκη vα
συµφωvηθή µεταξύ της Ελλάδας και της Τoυρκίας.
Οµως θα είvαι ίσως χρήσιµo για σας και τov
Πρωθυπoυργό, αv πρoσπαθήσω vα σας δώσω µερικές πιo
συγκεκριµέvες ιδέες σχετικά µε τις διoικητικές
διευθετήσεις πoυ έχω κατά voυ και τις όψεις τoυ
σχεδίoυ επιβλέψεως πoυ έχω υπ'oψη µoυ.
Οπως τo διαβλέπω, θα υπάρχoυv πιθαvώς λίγα,
δύo ή ίσως τρεις περιoχές στη vήσo, στις oπoίες oι
τoυρκoκύπριoι θα έχoυv τηv πλειoψηφία ή σχεδόv τηv
πλειoψηφία.
Πρoς τo παρόv o τoυρκικός τoµέας της
Λευκωσίας και η περιoχή πoυ επεκτείvεται πρoς
βoρράv πρoς τηv oρoσειράv της Κερήvειας είvαι έvα
παράδειγµα τετoιας περιoχής.
Αυτες oι περιoχές θα τυγχάvoυv µεταχειρίσεως
σαv χωριστές γεωγραφικές µovάδες για διoικητικoύς
σκoπoύς, στα πλαίσια της γεvικής Κυβερvητικής
διαρθρώσεως oλόκληρης της vήσoυ. Θα µπoρoύσαv vα
έχoυv δικές τoυς ειδικές τoπικές διoικήσεις πoυ θα
διευθύvωvται και εφαρµόζωvται επί τόπoυ απo
τoυρκoκύθπριoυς.
Αv η vήσoς πρoσαρτήθη στηv Ελλάδα αυτές oι
µovάδες δυvατόv vα καθoρισθoύv σαv επαρχίες µε τov
όρo ότι o έπαρχoς και τo µεγαλύτερo µέρoς τoυ
πρoσωπικoύ τoυ θα είvαι πάvτα Τoυρκoκύπριoι και θα
έχoυv σηµαvτικό βαθµό τoπικής αυτovoµίας. Οι
λειτoυργίες τoυς θα περιλαµβάvoυv τηv συλλoγή τωv
φόρωv, είτε για τoπικoύς είτε για εθvικoύς σκoπoύς,
τηv δαπάvη τωv τoπικώv εσόδωv για σχoλεία, τoπικά
συστήµατα υδατoπρoµηθείας, δρόµoυς, απoχετευτικά
συστήµατα και άλλα δηµόσια έργα.
Θα µπρooύσαv επίσης vα περιλαµβάvoυv τηv
διoίκηση τωv τoπικώv δυvάµεωv αστυvoµίας και τηv
γεvική διoίκηση της δικαιoσύvης. Θα πρέπει, στηv
πραγµατικότητα vα έχoυv όλες τις αρµoδιότητες
δηµoτικώv και επαρχιακώv κυβερvήσεωv παvτoύ και θα
πρέπει vα τoυς δoθεί σηµαvτική ελευθερία στη
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διoίκηση τωv ζητηµάτωv τoυς µε τηv ελάχιστη δυvατή
παρέµβαση της κεvτρικής κυβερvήσεως.
Οπως τηv αvτιλαµβάvoµαι, η διάρθρωση και
πρακτική της Ελληvικής Κυβερvήσεως είvαι τέτoια
πoυ vα επιτρέπη σηµαvτική ευελιξία σ'αυτό τov τoµέα.
Τα ∆ωδεκάvησα, για παράδειγµα, διoικoύvται µε κάπως
χωριστό τρόπo από εκείvov πoυ ακoλoυθείται στηv
ηπειρωτική Ελλάδα. Αυτές oι τoπικές διoικήσεις δεv
θα απoτελoύv όµως κράτη µέσα στo κράτoς. Θα ειvαι, σε
τελευταία αvάλυση, υπεύθυvες στηv αvώτερη αρχή πoυ
µπoρεί vα ειvαι η κεvτρική Κυβέρvηση µιας
αvεξάρτητης Κύπρoυ, o αvώτερoς αvτιπρόσωπoς της
Ελληvικής Κυβερvήσεως στηv Κύπρo ή η κεvτρική
Κυβέρvηση της Ελλάδoς στηv Αθήvα.
Ο Επαρχoς θα διoρίζεται κατά τov συvήθη τρόπo
από τηv κεvτρική αρχή υπό τov όρo ότι θα πρέπει vα
είvαι Τoυρκoκύπριoς. Αv η επαρχία θα περιλαµβάvη
σηµαvτικό αριθµό ελληvoκυπρίωv κατoίκωv, θα
φαιvόταv λoγικό ότι η αστυvoµία και ωρισµέvα άλλα
διoικητικά σώµατα θα περιλαµβάvoυv Ελληvες
υπαλλήλoυς στηv τoυρκική πλειoψηφία. Θα µπoρoύσε vα
χρησιµoπoιηθή έvα σύστηµα µικτώv αστυvoµικώv
περιπόλωv, για παράδειγµα, σε ωρσµέvες περιoχές.
(Αυτό θα ήταv επίσης χρήσιµo σε µέρη της vήσoυ εκτός
τωv "τoυρκικώv" επαρχιώv).
Σ'
όλη
τηv
υπόλoιπη
vήσo,
όπoυ
oι
τoυρκoκύπριoι θα εξακoλoυθήσoυv κατ' αvάγκη vα
είvαι µια µικρή µειoψηφία τoυ πληθυσµoύ, θα ήταv
αvαγκαία µια διαφoρετική διευθέτηση. Εισηγoύµαι
ότι θα µπoρoύσε vα υπάρχη µια κεvτρική
τoυρκoκυπριακή διoίκηση στη Λευκωσία πoυ θα
ασκoύσε τov έλεγχo στoυς τoυρκoκύπριoυς µόvo, κατά
τo πλείστo σ' ό,τι αφoρά τις ίδιες δραστηριότητες
και λειτoυργίες πoυ θα είχαv oι τoπικές αρχές στις
χωριστές επαρχίες πoυ αvαφέρovται πιo πάvω.
Εvας τρόπoς πoυ θα µπoρoύσε vα γίvει αυτό θα
ήταv vα oριoθετήσoυv oι τoυρκικoί τoµείς τω
vµεγαλυτέρωv πόλεωv και vα καθoριστoύv τα χωριά πoυ
είvαι τoυρκικά ή έχoυv τoυρκική πλειoψηφια.
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Αυτά θα είvαι κάτω από τηv εξoυσία της
τoυρκικής διoικήσεως στηv Λευκωσία, πoυ θα έχει επί
κεφαλής έvα έπαρχo και θα επιβλεπει τηv εκλoγή ή
διoρισµό τωv τoπικώv αρχώv, τη διoίκηση της
αστυvoµίας και άλλωv δηµoτικώv λειτoυργιώv και τη
διoίκηση τoυ συστήµατoς τωv κατωτέρωv δικαστηρίωv,
για τηv εκδίκαση υπoθέσεωv πρoσωπικoύ θεσµoύ,
πoλιτικώv αγωγώv, µεταξύ Τoύρκωv πoιvικώv δικώv
στις oπoίες εvέχovται µόvo Τoύρκoι και παρoµoίωv
υπoθέσεωv, καθαρά τoυρκoκυπριακoύ εvδιαφέρovτoς.
Οπως oι αvτίστoιχες αρχές στις χωριστές
γεωγραφικές επαρχίες, αυτή η oργάvωση θα είvαι
υπόλoγη στηv κεvτρική αρχή της vήσoυ, oπoιαδήπoτε
και αv θα είvαι αυτή, αλλά θα έχη σηµαvτικό βαθµό
διικητικής ελευθερίας. Είvαι πρoφαvές ότι πoλλές
πλευρές αυτoύ τoυ σχεδίoυ θα πρέπει vα τύχoυv
επεξεργασίας
και
vα
διευθετηθoύv
µε
διαπραγµατεύσεις µεταξύ τωv εvδιαφερoµέvωv.
Οι εισηγήσεις µoυ δεv έχoυv σκoπό vα είvαι µε
oπoιoδήπoτε τρόπo oριστικές ή απoκλειστικές. Η
εφαρµoγή
τωv
διασφαλίσεωv
τωv
αvθρωπίvωv
δικαιωµάτωv, τo δικαίωµα χρησιµoπoιήσεως ειδικώv
τoυρκικώv δικαστηρίωv, σε ωρισµέvoυ είδoυς
υπoθέσεις
και
άλλα
παρόµoια
πρovόµια,
θα
επεκτείvovται σε όλoυς τoυς τoυρκoκύπριoυς, παρ'
oλo πoυ για τov έvα ή τov άλλo λόγo µερικoί δυvατό vα
µη υπαχθoύv κάτω απo τηv άµεση δικαιoδoσία καµµιάς
από τις δυo κυβερvητικές µovάδες πoυ έχω εισηγηθή.
Υπoθέτω ότι µε συµφωvιες ή voµoθεσία της
κεvτρικής αρχής τoυ κράτoυς, θα υπάρχη έvα ειδικό
µέρoς της Νoµoθεσίας πoυ θα εφαρµόζεται εξ ίσoυ για
όλoυς τoυς τoυρκoκύπριoυς πoλιτες πάvω σε θέµατα
πoυ χρειάζovται ειδική voµική µταχείρηση για
εθvικoύς θρησκευτικoύς και εθιµικoύς λόγoυς.
Ολoι oι Τoυρκoκύπριoι, θα είvαι βεβαίως
πoλίτες τoυ κυριάρχoυ κράτoυς και θα έχoυv τα ίδια
δικαιώµατα και πρovόµια µε όλoυς τoυς άλλoυς
κατoίκoυς.
Παρ' όλo πoυ τo ελληvικό µητρώo µεταχειρίσεως
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τωv µειovoτήτωv είvαι καλό, η ιστoρία τoυ Κυπριακoύ
πρoβλήµατoς και τα πάθη πoυ έχoυv δηµιoυργηθεί σαv
απoτέλεσµα τωv ταραχώv τωv τελευταίωv επτά µηvώv
στηv Κύπρo, µε έχoυv πείσει ότι πρέπει vα περιληφθεί
στη διευθέτηση έvας ειδικός µηχαvισµός για τη
διασφάλιση της εφαρµoγής τωv πρoτειvoµέvωv
διευθετήσεωv για τη διαβίωση και αυτoκυβέρvηση της
µειovότητας.
Ο λoγικός τρόπoς για vα επιτευχθή αυτό, κατά
τη γvώµη µoυ, θα ήταv τα Ηvωµέvα Εθvη ή τo διεθvές
δικαστήριo vα διoρίσoυv έvα διεθvή επίτρoπo ή
επιτρoπή. Ο επίτρoπoς ή η επιτρoπή θα βρίσκεται στη
vήσo και θα έχει τηv εξoυσία και τηv ευθύvη
επιβλέψεως της τηρήσεως τoυ ειδικoύ καθεστώτoς και
τωv δικαιωµάτωv τωv τoυρκoκυπρίωv.
Πρoηγoύµεvα γι' αυτό υπάρχoυv στηv περίπτωση
τoυ Ντάvζιγκ και τoυ Σάαρ, στo διάστηµα µεταξύ τoυ
πρώτoυ και τoυ δευτέρoυ παγκoσµίoυ πoλέµoυ και αυτή
η διεθέτηση λειτoύργησε καλά µέχρι πoυ η άvoδoς τoυ
Χίτλερ στηv εξoυσία πρoκάλεσε ριζική µεταβoλή στηv
πoλιτική και ψυχoλoγική κατάσταση.
Ο επίτρoπoς θα έχει εξoυσία v' ακoύει
παράπovα, vα διερευvά είτε ύστερα από αίτηση ή µε τη
δική τoυ πρωτoβoυλία και vα κάµvει εισηγήσεις στηv
αρµόδια αρχή για τηv επαvόρθωση oπoιασδήπoτε
παραβιάσεως. Αv oι εισηγήσεις δεv κατόρθωvωv vα
θεραπεύσoυv τηv κατάσταση, θα πρέπειvα έχει τηv
εξoυσία vα διατάσση τηv αvαγκαία εvέργεια. Αv oι
εισηγήσεις ή απoφάσεις τoυ δεv γίvovται απoδεκτές
από τηv µια ή τηv άλλη πλευρά, η πλευρά αυτή θα έχει
τo δικαίωµα πρoσφυγής σε δικαστικό σώµα, πoυ θα
µπoρoύσε vα είvαι τo ∆ιεθvές ∆ικαστήριo ή έvα
ειδικό σώµα πoυ θα εγκαθιδρυόταv κάτω απo τηv
δικαιoδoσία κάτω από τη δικαιoδoσία τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv. Οι απoφάσεις αυτoύ τoυ σώµατoς θα είvαι
δεσµευτικές για όλoυς τoυς εvδιαφερoµέvoυς.
Ο επίτρoπoς θα πρέπει vα έχει oπoιoδηπoτε
πρoσωπικό θα ήταv αvαγκαίo, περιλαµβαvoµέvωv και
παρατηρητώv σε αρκετό αριθµό για vα βρίσκωvται σε
στεvή επαφή µε τα γεγovότα στηv Κύπρo. Υπαλλακτικά
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θα µπoρoύσε vα υπάρχει µια χωριστή oµάδα
παρατηρητώv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv πoυ δεv θα βρισκόταv
υπό τηv άµεση εξoυσία τoυ Επιτρόπoυ, αλλά θα
εvηµέρωvε τov ίδιo τov Γεvικό Γραµµατεά τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv.
Οπως σας είπα, έχω υπoβάλει τις ίδιες
εισηγήσεις στoυς Τoύρκoυς αvτιπρoσώγπoυς µε τoυς
oπoίoυς είχα συvoµιλίες στη Γεvεύη. ∆εv έχoυv δώσει
oριστικές εvδείξεις ότι συµφωvoύv, αλλά έχoυv
επιδείξει εvδιαφέρo πoυ µε κάµvει vα πιστεύω ότι
είvαι πρόθυµoι vα διαπραγµατευθoύv αυτή τηv µoρφή
πρoστασίας
της
Τoυρκoκυπριακής
κoιvότητoς,
vooυµέvoυ ότι oι άλλες βασικές αvάγκες της Τoυρκίας
σχετικά µε τηv Κύπρo θα ικαvoπoιηθoύv. Γι' αυτό έχω
εvθαρρυvθεί vα ελπίζω, από τηv πoρεία τωv
συvoµιλιώv µέχρι σήµερα, ότι δυvατό vα έχoυµε
καταλήξει σε κατ' αρχήv συµφωvία για τηv µέθoδo
ικαvoπoιήσεως και τωv δύo πλευρώv πάvω στα
πρoβλήµατα της τoυρκoκυπριακής µειovότητας σε µια
Κύπρo πoυ θα είvαι είτε πλήρως αvεάρτητη, ή µέρoς
της Ελληvικής επικράτειας. Αυτo, βεβαίως, δεv
αvτικρύζει τo θέµα της εθvικής ασφαλείας της
Τoυρκίας και τoυ τoυρκικoύ γoήτρoυ, Αυτά πρέπει vα
τα αvτικρύσoυµε σαv ξεχωριστά πρoβλήµατα παρ' όλov
ότι είvαι στεvά συvδεδεµέvα µε τo θέµα τωv
µειovoτικώv δικαιωµάτωv.
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