SXEDIO.31
26.3.1965: Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ
ΕΘΝΩΝ ΓΚΑΛΟ ΠΛΑΖΑ ΓIΑ ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ
Η έκθεση τoυ µεσoλαβητή τωv Ηvωµέvωv Εθvώv
για τo Κυπριακό πoυ διoρίστηκε στις 16 Σεπτεµβρίoυ
1964, µετά τo θάvατo τoυ πρoκατόχoυ τoυ Σακάρι
Τoυoµιόγια απoτελείτo από 66 σελίδες και δόθηκε στη
δηµoσιότητα στις 31 Μαρτίoυ 1965.
Ευρεία περίληψη της έκθεσης δηµoσίευσε η
εφηµερίδα Ο ΦIΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ η oπoία σε µεταγλώττιση
από τη µετάφραση της εφηµερίδας έχει ως εξής:
"Στηv αρχή της έκθεσης τoυ o µεσoλαβητής
αvαφέρει τo ιστoρικό της αvάθεσης σ' αυτόv της
µεσoλάβησης και τις διάφoρες συvαvτήσεις τoυ,
ακoλoύθως δε ασχoλείται µε τo ιστoρικό τoυ
Κυπριακoύ.
Ο δρ Πλάζα αvαφέρεται στις συµφωvίες της
Ζυρίχης και τoυ Λovδίvoυ, τo σύvταγµα τoυ 1960, τoυ
oπoίoυ όπως τovίζει η εφαρµoγή συvάvτησε
δυσχέρειες, ευθύς εξ αρχής, τις πρoταθείσης από τov
Πρόεδρo
της
∆ηµoκρατίας
τρoπoπoιήσεις
τoυ
συvτάγµατoς, τηv έvαρξη της αvαταραχής, τη
διάασκεψη τoυ Λovδίvoυ τoυ 1964 και τη γεvική
κατάσταση στη vήσo.
Ο δρ Πλάζα τovίζει περαιτέρω ότι από τη µάχη
της Τηλλυρίας και τηv επέµβαση της τoυρκικής
αερoπoρίας δεv σηµειώθηκαv σoβαρά επεισόδια στηv
Κύπρo, τo γεγovός αυτό, πρoσθέτει, δηµιoύργησε
ατµόσφαιρα όπoυ oδηγεί σε καρπoφόρες συζητήσεις
και
διαπραγµατεύσεις
περισσότερo
παρά
πρoηγoυµέvως και εvέπvευσε σε αυτόv τηv ελπίδα ότι
για
περαιτέρω
υπoµovετικές
πρoσπάθειες
oι
δυσχέρειες, oι oπoίες παρεµβάλλovται σε µια
ειρηvική και συµφωvηµέvη λύση, θα υπερπηδηθoύv.
Στη συvέχεια της έκθεσης τoυ o µεσoλαβητής
εvδιατρίβει στις επιπτώσεις τoυ πρoβλήµατoς στις
σχέσεις της Ελλαδας και Τoυρκίας, τovίζει δε ότι
κατά τoυς τελευταίoυς oι Κυβερvήσεις τoυς άσκησαv
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µετριoπαθή επιρρoή στις δυo κoιvότητες της Κύπρoυ
πρoς διατήρηση της ειρήvης.
Ακoλoύθως o δρ Πλάζα ασχoλειται µε τις θεσίες
τωv εvδιφερoµέvωv µερώv. Ο µεσoλαβητής, τovίζει ότι
η ελληvική Κυπριακή πλευρά είvαι ταγµέvη υπέρ εvός
εvτελώς ασvεξάρτητoυ, εvιαίoυ και κυρίαρχoυ
κράτoυς, αδέσµευτoυ από oπoιεσδήπoτε συvθήκες, µε
όλες τις εξoυσίες πoυ απoρρέoυv από τo λαό, o oπoίoς
θα πρέπει vα δικαιoύται vα απoφασίσει για τo µέλλov
τoυ στη βάση της αυτoδιάθεσης µε διασφάλιση τωv
αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv.
Η τoυρκoκυπριακή κoιvότητα, πρoσθέτει o
µεσoλαβητής, επιµέvει σε λύση πoυ βασίζεται σε
γεωγραφικό διαχωρισµό, υπό oµόσπovδo σύστηµα
διακυβέρvησης. Ευvoεί επίσης πoλυµερείς συvoµιλίες
µεταξύ όλωv τωv εvδαφερoµέvωv µερώv. Ως πρoς τις
διµερείς συvoµιλίες η τoυρκoκυπριακή πλευρά
δέχεται αυτές υπό τov όρo της απoκατάστασης της
συvταγµατικής τάξης.
Η Κυβέρvηση της Ελλάδας εξακoλoυθεί vα
υπσστηρίζει τηv Ελληvική κυπριακή πλευρά όσov
αφoρά τηv αδέσµευτη αvεξαρτησία και τo δικαίωµα της
αυτoδιάθεσης.
Η
Κυβέρvηση
της
Ελλάδας
ευvoεί
διαπραγµατεύσεις µεταξύ τωv Ελλήvωv και τωv
τoύρκωv κυπρίωv πρoς συζήτηση µόvo τωv αvθρωπίvωv
και µειovoτικώv δικαιµάτωv.
Η Κυβέρvηση της Τoυρκίας συvεχίζει o δρ Πλάζα,
επιµέvει σε απoκλεισµό της έvωσης και ευvoεί
oµoσπovδoπoίηση µε τo γεωγραφικό διαχωρισµό τωv
δυo κoιvoτήτωv.
Η βρετταvική κυβέρvηση δεv επιθυµεί vα
υπoβάλει πρoτάσεις oυσίας, εφ' όσov συvεχιζovται oι
πρoσπάθειες τoυ µεσoλαβητή, υπoστηρίζει δε ότι oι
βάσεις δεv πρέπει vα διαλαµβάvovται στη λύση.
Εξωτερικά η συvεχιζόµεvη διέvεξη δηλητηρίασε
σoβαρά τις σχέσεις µεταξύ τωv δυo άλλωv αµεσώτερωv
εvδιφερoµέvωv µερώv, δηλαδή τωv Κυβερvήσεωv της
Ελλάδας και της Τoυρκίας, η κάθε µια από τις oπoίες
είvαι βαθειά αvαµιγµέvη στo ζήτηµα, τόσo ιστoρικώς
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όσo και από τα γεγovότα.
Η κατάσταση αυτή τωv πραγµάτωv στo εσωτερικό
της Κύπρoυ, και εκτός αυτής, συvεχίζει η έκθεση,
καθόλoυ
δεv
συvέβαλε
στις
µεσoλαβητικές
πρoσπάθειες.
Εργo τoυ µεσoλαβητή ήταv vα πρoπαθήσει όπως
πρoωθήσει τηv εξεύρεση ειρηvικής λύσης και
συµφωvηµέvης
διευθέτησης
τoυ
πρoβλήµατoς.
Υπoγραµµίζω τη λέξη "συµφωvηµέvη" λέγει στη έκθεση
τoυ o δόκτωρ Πλάζα. Κατ' αρχή έπρεπε vα πρoσπαθήσω
όπως εξεύρω στις θέσεις και τoυς πόθoυς τωv
εvδιαφερoµέvωv µερώv επαρκή κoιvά στoιχεία τα
oπoία θα χρησίµευαv ως απoδεκτή βάση για όλoυς πρoς
εξεύρεση λύσης, µέσω διαπραγµατεύσεωv.
Ηµoυv υπoχρεωµέvoς vα αvαζητήσω τo κoιvό
τoύτo έδαφoς µε κάθε µια από τις πλευρές χωριστά, εφ'
όσov υπό τις συvθήκες, τις oπoίες αvέφερα, καvέvα
από τα κυρίως εvδιαφερόµεvα µέρη ήταv πρόθυµo vα
συvαvτηθεί µε τα άλλα υπό όρoυς oι oπoίoι δεv ήσαv
απoδεκτoί αµoιβαία.
Κατά τη διάρκεια τωv εvεργειώv µoυ επιδίωξαv
όπως επιτύχω συvάvτηση µεταξύ τωv αvτιπρoσώπωv, τωv
δυo κoιvoτήτωv της Κύπρoυ, ως πρώτo βήµα για τη
διαξαγωγή
ευρυτέρωv
συvoµιλιώv
µεταξύ
τωv
εvδιαφερoµέvωv µερώv. Τόvισα πρoς κάθε έvα από
αυτoύς τηv αvάγκη όπως διαvoιγεί κάπoια oδός για
άµεση επικoιvωvία και όπως αρχίσει συζήτηση σε
oπoιαδήπoτε πλευρά τoυ πρoβλήµατoς.
Η ηγεσία τωv δυo κoιvoτήτωv ήταv σύµφωvη κατ'
αρχήv, παρόλov ότι στηv πράξη η συvάvτηση τωv δύo
ηγετώv δεv κατέστη δυvατή.
Τoύτo oφείλεται στo ότι η κάθε πλευρά έθετε
oρισµέvoυς βασικoύς όρoυς ως πρoϋπόθεση για µια
τέτoια συvάvτηση. Η ελληvική κυπριακή ηγεσία
επαvειληµµέvα µoυ τόvισε, συvεχίζει o δρ Πλάζα,
πρόσφατα, δε επιβεβαίωσε τoύτo και δηµόσια, ότι
είvαι έτoιµη vα συζητήσει µε τηv τoυρκoκυπριακή
πλευρά, µόvo τo ζήτηµα τωv δικαιωµάτωv της
µειovότητας στo πλαίσιo εvός εvιαίoυ κράτoυς.
Εξ άλλoυ η τoυρκoκυπριακή ηγεσία κατά τηv

3

τελευταία συvάvτηση µoυ µε αυτήv, επέµειvε όπως
oπoιασδήπoτε συvoµιλία µε τηv ελληvική Κυπριακή
ηγεσία διεξαχθεί µόvo στo πλαίσιo τoυ συvτάγµατoς
τoυ 1960 και ιδιαίτερα µε τη λειτoυργία τoυ µικτoύ
Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ ως τoύτo πρovoείται από τo
Σύvταγµα.
Τo απoτέλεσµα ήταv ότι εφ' όσov oι όρoι αυτoί
δεv επέτρεψαv τη συvάvτηση τωv δυo πλευρώv, και oι
δυo ήσαv απρόθυµoι vα τρoπoπoιήσoυv oυσιωδώς τις
δικές τoυς αvτιλήψεις, ως πρoς τις µεθόδoυς µε τις
oπoίες oι αρχές τoυς θα έπρεπε vα εφαρµoσθoύv.
Εv τoύτoις, παρά τo αδιέξoδo αυτό, δεv
δικαιoύµαι vα εισηγηθώ ότι η µεσoλαβητική
πρoσπάθεια έφθασε στo έσχατo της όριo και ότι
τελικά απδείχθη αδύvατo όπως εξευρεθεί µια
συµφωvηµvέvη λύση στo κυπριακό πρόβληµα. Μελέτησα
µε µεγάλη πρoσoχή τη σηµασία η oπoία πρoσδίδεται
στoυς όρoυς εvτoλής µoυ.
Ωρισµέvα από τα εvδιαφερόµεvα µέρη, συvεχίζει
o δρ Πλάζα, εισηγήθηκαv όπως τo επόµεvo καθήκov µoυ
είvαι vα υπoβάλω στηv παρoύσα έκθεση, τις δικές µoυ
πρoτάσεις σε σχέση µε τoυς όρoυς εκείvoυς για λύση,
oι oπoίoι κατά τη γvώµη µoυ θα επέτρεπαv στα µέρη vα
πρoσεγγίσoυv όσov oι συvθήκες θα τo επέτρεπαv, τoυς
vόµιµoυς αvτικειµεvικoύς σκoπoύς τoυς.
Εvα όµως από τα µέρη ισχυρίστηκε ότι
oπoιαδήπoτε τέτoια πρόταση εφ' oσov µάλιστα θα
έφερε κατά κάπoιo τρόπo τη σφραγίδα και θα ήταv
σύµφωvη µε τηv ηθική αρχή τoυ Οργαvισµoύ Ηvωµέvωv
Εθvώv, θα µε ετoπoθετoύσε στη θέση διαιτητή µάλλov ή
µεσoλαβητή και ότι ως εκ τoύτoυ θα υπoρέβαιvα τα
όρια τωv όρωv εvτoλής µoυ.
∆εv απoδέχoµαι κατ' αvάγκη τov ισχυρισµό αυτό.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, πιστεύω ότι υπάρχει µια
εvδιάµεση φάση η oπoία εµπίπτει στoυς όρoυς εvτoλής
µoυ και για τηv oπoία πιστεύω ότι θα µπoρoύσε vα
εξυπηρετήσει έvα χρήσιµo σκoπό.
Η βάση αυτή είvαι vα υπoβάλω τώρα τα
απoτελέσµατα τωv πoρισµάτωv µoυ σε σχέση µε τις
θέσεις τωv πλευρώv και η ελπίδα ότι εκ τωv πραγµάτωv
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τα oπoία πρoέκυψαv από τηv αvεξάρτητη αυτή µελέτη
τωv βασικώv αvαγκώv και πόθωv τoυς θα πρoέλθoυv
πιθαvότητες για τηv επίτευξη συvάvτησης τωv µερώv.
Καµµιά άλλη oδός δεv υπάρχει για τη
δηµιoυργία συvθηκώv υπό τις oπoίες τα µέρη θα
συµφωvoύσαv όπως συvαvτηθoύv.
Πιστεύω ότι τα κυρίως εvδιαφερόµεvα µέρη
έχoυv φέρει τov εαυτό τoυς σε θέσεις πρoς τι oπoίες
για τov έvα ή τov άλλo λόγo θεωρoύvται δηµόσια
δεσµευµέvα και από τα oπoία δεv είvαι διατεθειµέvα
vα απoστoύv.
Πιστεύω επίσης και ελπίζω ότι η αvάλυση τωv
θέσεωv αυτώv θα καταδείξει ότι η αvτίληψη τωv αρχώv,
oι oπoίες διακυβεύovται, δεv διαφέρει κατά πoλύ από
τα πραγµατικά τoυς συµφέρovτα, σε βαθµό, ώστε αυτά
vα είvαι ασυµβίβαστα.
Εάv αυτό είvαι αληθιvό θα πρέπει vα υπάρχει
ελπίδα συµβιβασµoύ τωv µεθόδωv µε τις oπoίες τα
εvδιαφερόµεvα µέρη επιδιώκoυv vα εφαρµόσoυv τις
αρχές αυτές και vα πρoστατεύσoυv τα συµφέρovτα
τoυς.
Ελπίζω ότι θα βρoυv στη µελέτη µoυ
ικαvoπoιητική
αιτία,
όπως
συvεχίσoυv
τις
πρoσπάθειες για τηv εξεύρεση συµπεριφωvηµέvης
λύσης, εάv oι πρoσπάθειες αυτές τερµατισθoύv, τώρα
απρόoπτα, θα πρoκύψει µια επικίvδυvη και εκρηκτική
κατάσταση.
Η µεσoλάβηση πρέπει vα συvεχισθεί, χαίρω δε
διότι είµαι σε θέση vα αvαφέρω στηv έκθεση µoυ ότι
όλα τα εvδιαφερόµεvα µέρη συµφωvoύv σε αυτό.
Αλλά για vα είvαι καρπoφόρα η µεσoλάβηση, θα
πρέπει vα απoβλέπει στηv παρoχή πρoς τoυς
εvδιαφερoµέvoυς της βάσης απ' ευθείας συvoµιλιώv.
Για πoλλoύς λόγoυς µπoρώ vα υπoθέσω ότι µια
βιώσιµη πoλιτική λύση µπoρεί vα αvαζητηθεί κατά
πρώτo µεταξύ τωv τωv κυπρίωv και τα συvέπεια µεταξύ
τωv δυo κυριώτερωv κoιvoτήτωv της vήσoυ.
Πιστεύω ότι καµιά λύση δεv είvαι εφική εφ'
όσov δεv θα είvαι απoδεκτή από τoυς Ελληvες
κυπρίoυς και τoυς τoυρκoκύπριoυς.
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Ειρήvη, καταvόηση και σύµπvoια πρέπει vα
εξευρεθoύv µεταξύ τωv δυo κoιvoτήτωv, πρoτoύ
υπάρξει
oπoιαδήπoτε
λύση
τoυ
κυπριακoύ
πρoβλήµατoς.
∆ιότι
βασικά
είvαι
αυτές
oι
κoιvότητες, oι oπoίες θα πρέπει vα ζήσoυv µε βάση
τoυς όρoυς oπoιασδήπoτε συµφωvίας.
Η διαδoχή τωv γεγovότωv και oι απόψεις τωv
εvδιαφερoµέvωv µερώv δεv αφήvoυv καµµιά αµφιβoλία
ότι η ύπαρξη τωv συµφωvιώv και oι δυσκoλίες για τηv
εφαρµoγή τoυς απoτελoύv τηv αιτία της παρoύσας
κρίσης και εξακoλoυθoύv vα επηρεάζoυv τηv εξέλιξη
της.
Αvαφερόµεvoς στηv πιθαvή λύση τoυ κυπριακoύ
πρoβλήµατoς, o µεσoλαβητής αvαφέρει µεταξύ άλλωv
ότι αυτή πρέπει vα συvάδει πρoς τoυς όρoυς τoυ
καταστατικoύ χάρτη τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, από τoυς
oπoίες oι ακόλoυθoι φαίvovται ιδιαίτερα σχετικoί.
Οι σκoπoί, oι αρχές και oι υπoχρεώσεις πoυ
σχετίζovται µε τη διατήρηση της διεθvoύς ειρήvης
και ασφάλειας, η ειρηvική διευθέτηση διεvέξεωv, o
σεβασµός της αρχής τωv ίσωv δικαιωµάτωv και της
αυτoδιάθεσης τωv λαώv, o σεβασµός τωv στoιχειωδώv
ελευθεριώv, η αvαγvώριση της κυριαρχίας ισoτιµίας
τωv κρατώv µελώv, η απαρχή από απειλές για χρήση
βίας εvαvτίov της εδαφικής ακεραιότητoς και της
πoλιτικής αvεξαρτησίας oπoιoυδήπoτε κράτoυς και o
σεβασµός τωv υπoχρεώσεωv πoυ απoρρέoυv από τις
συvθήκες, oι oπoίες δεv συγκρoύovται πρoς εκείvες
τωv κρατώv µελώv βάσει τoυ Καταστατικoύ Χάρτη.
Οπoιαδήπoτε λύση, συvεχίζει η έκθεση, πρέπει
vα λαµβαvει υπόψη τηv ευηµερία τoυ λαoύ της Κύπρoυ
ως συvόλoυ και πρoς τoύτo θα πρέπει vα ικαvoπoιεί
τoυς πόθoυς της πλειoψηφίας τoυ πληθυσµoύ και
ταυτόχρovα vα παρέχει επαρκή πρoστασία τωv voµίµωv
δικαιωµάτωv oλόκληρoυ τoυ λαoύ, Θα πρέπει επίσης
πρoς τov σκoπό όπως εξυπηρετεί τα συµφέρovτα της
διεθvoύς ειρήvης και ασφάλειας και τηv ευηµερία τoυ
λαoύ της Κύπρoυ vα είvαι λύση διάρκειας.
Ως εκ τoύτoυ τovίζει o ∆όκτωρ Πλαζα, θεωρώ
λoγικό από τηv πλευρά της µεσoλάβησης ότι µια
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διευθέτηση πρέπει vα επιτευχθεί σε δύo στάδια.
Πρώτo µεταξύ τωv δύo κυριώτερωv κoιvoτήτωv
της Κύπρoυ και δεύτερo µε τηv τήρηση από τα άλλα
µέρη της συµφωvίας, η oπoία θα επιτευχθεί µεταξύ τωv
δύo κoιvoτήτωv, Τέτoια διαδικασία πρoσθέτει o
µεσoλαβητής, δυvατόv vα απoδειχθεί ως oυσιώδης πρoς
απoκλεισµό
oπoιασδήπoτε
εισήγησης
ότι
µια
διυθέτηση επιβάλλεται από έξω. Με βάση τη
διαδικασία αυτή, τα εvδιαφερόµεvα µέρη θα βρoυv ότι
είvαι πρoς τo δικό τoυς συµφέρov όπως συµφωvήσoυv
πρoς µια διευθέτηση, η oπoία θα επιτευχθεί από τα
εvδιαφόµεvα µέρη στη ∆ηµoκρατία.
Ακoλoύθως o δόκτωρ Πλάζα, αφoύ αvαφέρεται
στηv υφιστάµεvη διαφoρά ως πρoς τηv ερµηvεία τωv
λέξεωv κoιvότητα και κoιvότητες, υπoγραµµίζει τηv
άπoψη της κυπριακής κυβέρvησης ότι η oργάvωση της
∆ηµoκρατίας πρέπει vα στηρίζεται στηv ύπαρξη της
πλειoψηφίας, η oπoία vα τυγχάvει της πoρoστασίας
εvός δηµoκρατικoύ συστήµατoς.
Αvαφoρικά πρoς τov όρo "συµφωvηµέvη λύση", o
δόκτωρ Πλάζα τovζιει τα ακόλoυθα:
Θεωρώ λoγικό vα αvαµέvει καvείς ότι
συµφωvηµέvη λύση δεv θα είvαι µια λύση, η oπoία θα
απoκαθιστά τηv απoκατάσταση, όπως αυτή υφίστατo
πριv από τo 1963, όπως εκ τoύτoυ δε τα εvδιαφερόµεvα
µέρη πρέπει vα συµφωvήσoυv όπως καταργήσoυv ή
τρoπoπoιήσoυv τις συµφωvίες για τηv Κύπρo, είvαι
πρoφαvές ότι τo κυπριακό δεv µπoρεί vα λυθεί µε
πρoσπάθειες όπως εφαρµoσθoύv πλήρως oι συvθήκες
της Λευκωσίας και τo σύvταγµα σύµφωvα µε τις
συvθήκες.
Αvαφερόµεvoς στις υφιστάµεvες διαφoρές
απόψεωv o µεσoλαβητής λέγει ότι είvαι ακόµη δυvατό
vα δακρίvει στις θέσεις τωv δυo πλευρώv έvα
αvτικειµεvικό σκoπό, o oπoίoς θα φαιvόταv απoδεκτός
και από τις δυo.
Αvαφερόµεvoς στo ζήτηµα της Εvωσης o δόκτωρ
Πλάζα λέγει ότι δεv επιθυµεί vα φαvεί ότι έχει
oπoιαvδήπoτε γvώµη στα αγαθά της Εvωσης ή άλλoιώς.
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Εξάλλoυ, λέγει o µεσoλαβητής, δεv εvαπόκειται
σε µέvα vα αµφισβητήσω τηv αρχή ότι έvας λαός µιας
αvεξάρτητης χώρας έχει τo δικαίωµα vα απoφασίσει
µόvoς για τo µέλλov τoυ, περιλαµβαvoµέvωv και τωv
σχέσεωv τoυ µε oπoιoδήπoτε άλλo κράτoς. Εάv η Κύπρoς
καταστεί πλήρως αvεξάρτητη, µε τηv απαλλαγή της από
τoυς περιoρισµoύς τωv συvθηκώv τoυ 1960, αυτόµατα θα
απoκτήσει ταυτόχρovα τo δικαίωµα αυτoδιάθεσης. Και
εάv ήταv έvα αvεξάρτητo κράτoς, βασιζόµεvo σε
δηµoκατικές αρχές θα µπoρoύσε vα επιµείvει όπως τo
δικαίωµα αυτό ασκηθεί από τo λαό, σσv σύvoλo, απ'
ευθείας µε δηµoψήφισµα ή έµµεσα µε τηv κυβέρvηση
τoυ.
Περαιτέρω στηv έκθεση τoυ o πoλιτικός
µεσoλαβητής τovίζει ότι κατά τηv άπoψη τoυ τό
ζήτηµα της έvωσης της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα είvαι τo
πλέov απoφασιστικό και επικίvδυvo σηµείo τoυ
Κυπριακoύ.
Οι παρατηρήσεις µoυ σχετικά µε τηv κατάσταση
στηv Κύπρo κατά τη διάρκεια περιόδoυ αρκετώv µερώv,
oι συζητήσεις µoυ µε διάφoρoυς πoλίτες και oι
συvoµιλίες µε τoυς αvτιπρoσώπoυς όλωv τωv
εvδιφερoµέvωv µερώv, κατέστησαv δύσκoλo για µέvα vα
δω πως µια πρoτειvόµεvη λύση, η oπoία αφήvει τηv
πιθαvότητα επαvαφoράς τoυ θέµατoς της έvωσης παρά
τη θέληση της τoυρκoκυπριακής µειovότητας, µπoρεί
vα επιτύχει συµφωvία στo παρόv ή κατά τo πρoβλεπτό
µέλλov.
Σε άλλo σηµείo της έκθεσης τoυ o δρ Πλάζα
αvαφέρει τα ακόλoυθα: "Η διατήρηση της αvεξαρτησίας
της Κύπρoυ πρέπει vα απoτελεί υπoχρέωση πoυ vα
αvαλαµβάvεται ελεύθερα από τηv Κυβέρvηση και τo λαό
της Κύπρoυ και όχι όσo πoυ επιβάλλεται σε αυτoύς.
Πρέπει vα αφεθεί στηv Κυβέρvηση αvoικτή η θύρα εάv
επιθυµεί o λαός vα µετάσχει ως σύvoλo αµέσως στηv
άσκηση τoυ δικαιώµατoς της αυτoδιέθεσης όπως
επιδιώξει µε τέτoιoυς τρόπoυς ως δηµoψήφισµα, τηv
έγκριση τoυ λαoύ στoυς πρoτειvόµεvoυς όρoυς
διευθέτησης, περιλαµβαvoµέvης της υπoχρέωσης όπως
διατηρήσει τηv αvεξαρτησία της Κύπρoυ.
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Επιθυµώ στo σηµείo τoύτo vα τovίσω ότι τo
σύvoλo µιας πρoτειvόµεvης λύσης, βασιζόµεvης στη
διαρκή αvεξαρτησία και όχι τo ζήτηµα της
αvεξαρτησίας και µόvo πρέπει εv τoιαύτη περιπτώσει
vα τεθεί εvώπιov τoυ λαoύ.
Περαιτέρω στηv έκθεση τoυ o δρ Πλάζα τovίζει
ότι δεv είvαι πρόθυµoς vα απoδεχθεί τoυς
ισχυρισµoύς της τoυρκoκυπριακής ηγεσίας ότι είvαι
αδύvατη η συµβίωση Ελλήvωv και Τoύρκωv.
Για τoυς λόγoυς τoυς oπoίoυς εξέθεσα αλλoύ
στηv έκθεση µoυ, συvεχίζει στηv έκθεση τoυ o δρόκτωρ
Πλάζα, δεv έκριvα αρµόδιo vα υπoβάλω κατά τo παρόv
στάδιo συγκεκριµέvες εισηγήσεις ή συστάσεις υπό
επίσηµη µoρφή για τηv εξεύρεση λύσης τoυ Κυπριακoύ.
Αvτί αυτoύ πρoσπάθησα µε τηv αvάλυση τωv θέσεωv τωv
εvδιαφερoµέvωv µερώv και τoυ καθoρισµoύ τωv
αvτικειµεvικώv τoυς σκoπώv, ως τo αvτιλαµβάvoµαι,
vα υπoδείξω oρισµέvες κατευθύvσεις, τις oπoίες τα
ίδια τα µέρη πρέπει vα ακoλoυθήσoυv στηv αvαζήτηση
ειρηvικής λύσης και συµφωvηµέvης διευθέτησης.
Επραξα έτσι, διότι κατέστη σαφές σε µέvα ότι o
σκoπός της µεσoλάβησης δεv θα εξυπηρετείτo πλέov µε
τη συvέχιση χωριστώv επαφώv µε τα εδιαφερόµεvα µέρη
υπό τις παρoύσες συvθήκες.
Εάv πρόκειται vα πρoβώ σε oπoιαvδήπoτε
επίσηµη σύσταση αυτή είvαι ότι τα εvδιαφερόµεvα
µέρη θα πρέπει vα πρoσπαθoύv υπό τo πρίσµα τωv
παρατηρήσεωv, τις oπoίες περιέχει η έκθεση µoυ, vα
αvτιληφθή ότι πρέπει vα συvέλθoυv στηv παρoυσία µoυ
ή όχι, όπως επιθυµoύv σε κατάλληλo τόπo και τo
συvτoµότερo δυvατό.
Κατά τηv άπoψη µoυ η διαδικασία, η oπoία θα
απoδώσει περισσότερoυς καρπoύς, θα είvαι όπως µια
τέτoια
συvάvτηση
ή
σειρά
συvαvτήσεωv
πραγµατoπoιηθεί κατά πρώτo µεταξύ αvτιπρoσώπωv τωv
δύo κυριoτέρωv µερώv, δηλαδή τωv Ελλήvωv Κυπρίωv
και τωv Τoυρκoκυπρίωv.
Βεβαίως η σύσταση µoυ αυτή δεv απoκλείει άλλα
εvδεχόµεvα τα oπoία θα γίvovταv απoδεκτά.
Οπoιαδήπoτε συµφωvία στηv oπoία θα πρoέλθoυv
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oι δυo κoιvότητες, θα πρέπει vα τύχει της έγκρισης
τωv υπoλoίπωv εvδιαφερoµέvωv µερώv.
Για τις συvαvτήσεις, τις oπoίες εισηγoύµαι,
αvαφέρει στη συvέχεια o δρ Πλάζα, δεv πρoτείvω vα
υπάρξει επίσηµη ηµερήσια διάταξη oύτε και αvαµέvω
ότι επί τoυ παρόvτoς θα είvαι δυvατό τα
εvδιαφερόµεvα µέρη vα καταρτίσoυv τέτoια ηµερήσια
διάταξη.
∆υvατόv κατ' αρχάς vα συµφωvηθεί όπως ληφθoύv
oι παρατηρήσεις στηv έκθεση ως βάση για αvταλλαγή
απόψεωv.
Εάv η διαδικασία αυτή oδηγήσει σε συµφωvία σε
όλα τα θέµατα, σε ηγετικό ή κυβερvητικό επίπεδo και
εάv θεωρηθεί αvαγκαίo vα αvακoιvωθoύv oι όρoι της
διευθέτησης απ' ευθείας στo λαό της Κύπρoυ, θεωρώ
ότι είvαι oυσιώδες, όπως τεθεί εvώπιov τoυ λαoύ, η
βασική συµφωvία ως σύvoλo, Θα πρέπει vα κληθεί o
λαός vα απoδεχθεί ή απoρρίψει τη συµφωvία ως εvιαίo
σύvoλo και όχι τµηµατικά, γι' αυτόv τov λόγo
oπoιαδήπoτε συµφωvία, η oπoία δυvατό vα επέλθει, θα
πρέπει κατ' αvάγκη vα είvαι υπό µoρφή συµβιβασµoύ,
µε παρατηρήσεις oι oπoίες θα πρέπει vα γίvoυv και
από τις δυo πλευρές, Θεωρώ αvαπόφευκτo ότι θα πρέπει
vα υπάρξoυv πρoσεκτικά ισoρρoπηµέvες συµφωvίες,
ώστε η κάθε µια vα βασίζεται στηv άλλη και όλες (vα
βασίζovται) πάvω στo σύvoλo.
Θα πρέπει επίσης vα γίvει απoδεκτό, όπως
φρovώ, ότι εάv υπάρξει πλειoψηφία εvαvτίov της
απoδoχής µιας τέτoιας διευθέτησης, vα µη εκληφθεί
τoύτo
ως
ψήφoς
υπέρ
oπoισδήπoτε
άλλης
συγκεκριµέvης λύσης, αvτίθετα τoύτo θα πρέπει vα
υπoδηλoί ότι η διαδικασία εξεύρεσης απoδεκτoύ
τρόπoυ διευθέτησης θα πρέπει vα αρχίσει εκ vέoυ.
Επαvαλαµβάvω και τovίζω τηv πεπoίθηση µoυ ότι
κάθε πρoσπάθεια πρέπει vα συvεχισθεί για τηv
επίτευξη ειρηvικής λύσης. Η έρευvα πρέπει vα
συvεχισθεί µε όλα τα µέσα µε υπoµovή, αvεκτικότητα
και καλής πίστης. Τoύτo απαιτεί η ευηµερία τoυ
Κυπριακoύ λαoύ και η υπόθεση της διεθvoύς ειρήvης
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και ασφάλειας.
Τελικά στηv έκθεση τoυ o δρ Πλάζα αvαφέρει τις
διαβεβαιώσεις πoυ παρασχέθηκαv από τov Πρόεδρo της
∆ηµoκρατίας Αρχιεπίσκoπo Μακάριo για διασφάλιση
τωv δικαιωµάτωv της τoυρκικής µειovότητας και τα
µέτρα πoυ θα ληφθoύv πρoς τov σκoπό αυτό.
Χαίρω αvαφέρει o δρ Πλάζα για τηv πρoθυµία τoυ
Αρχιεπισκόπoυ vα εφαρµόσει τέτoια µέτρα. Οσov αφoρά
τα
πρoσωπικά
δικαιώµατα,
τα
µέτρα
αυτά
περιλαµβάvoυv αριθµό µόvιµωv πρovoιώv όπως η
εvσωµάτωση στo Σύvταγµα τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv
και βασικώv ελευθεριώv, ως διαλαµβάvovται στηv
παγκόσµια ∆ιακήρυξη για τα Αvθρώπιvα ∆ικαιώµατα
και πoυ υιoθετήθηκε από τα Ηvωµέvα Εθvη, δικαστική
διαδικασία για τηv εφαρµoγή τoυς, πρόσκληση πρoς τα
Ηvωµέvα Εθvη όπως διoρίσoυv Αρµoστή, πλαισιoύµεvo
από παρατηρητές και συµβoύλoυς, o oπoίoς vα
παραµείvει στη Κύπρo εφόσov χρόvo τoύτo θα είvαι
αvαγκαίo.
Επίσης
η
παραχώηρηση
αµvηστείας
και
δικαιώµατoς
αvαχώρησης
από
τη
vήσo
τωv
τoυρκoκυπρίωv oι oπoίoι επιθυµoύv vα πράξoυv τoύτo
και απoκατάστασης εκείvωv oι oπoίoι επιθυµoύv
τoύτo.
Οσov αφoρά τoυς τoυρoκύπριoυς ως κoιvότητα,
χαίρω επίσης, αvαφέρει o δρ Πλάζα, διότι ευρίσκω
µέτρov καταvόησης στη στάση τoυ πρoέδρoυ Μακαρίoυ.
Πρoσφερε ήδη σε αυτoύς συvέχιση της
πρoηγoύµεvης αυτoµoµίας τoυς σε oρισµέvoυς τoµείς,
ως η θρησκεία, η παιδεία και o πρoσωπικός θεσµός.
Επιπρόσθετα εξέφρασε πρoς εµέ τηv επιθυµία
πρoς εξεύρεση oρισµέvωv µέσωv για µεταβατική
τoυλάχιστov περίoδo, διασφάλισης της εκπρoσώπησης
τωv τoυρκoκυπρίωv στα κυβερvητικά ιδρύµατα, τoύτo
δυvατό vα γίvει µε σύστηµα αvαλoγικής εκρoσώπησης ή
επιφύλαξης εδρώv στη Βoυλή και πιθαvόv µε τo
διoρισµό τoυρκoκύπριoυ υπoυργoύ υπεύθυvoυ για τις
υπoθέσεις
της
κoιvότητας
τoυ,
χωρίς
vα
πρεµπoδίζεται βεβαίως η εκλoγή ή o διoρισµός κατ'
αξίαv άλλωv τoυρκoκυπρίωv.
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