Κπξηαθή 26 Μαΐνπ 1996

Η «Διζωνική» Ομοςπονδία και οι ςυμφωνίεσ Μακαρίου- Ντενκτάσ
Στις 12 Φεβροσαρίοσ 1977
Ύζηεξα
από
πνιύσξεο
ζπλνκηιίεο
Μαθαξίνπ - Νηελθηάο θαη µε ηελ παξνπζία
ηνπ Γ.Γ. ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ Κ.
Βάιληρατµ εηνηκάζηεθε έλα έγγξαθν (από
αμησκαηνύρνπο, ίζσο ηνπ ΟΖΔ ζηελ
Κύπξν) αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ επεδόζε
ζηνλ Μαθάξην, ηνλ Νηελθηάο θαη ην Γ.Γ. ηνπ
ΟΖΔ Βάιληρατµ.
Σν έγγξαθν πνπ απνηειείην από 4
ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ γξακκέο, από θάπνην
ρξόλν ραξαθηεξίδεηαη σο ΤΜΦΧΝΗΑΤΦΖΛΟΤ
ΔΠIΠΔΓΟΤ
Μαθαξίνπ
Νηελθηάο. (ν Μαθάξηνο πνιύ νξζά δελ
έδεημε λα ληώζεη κεησκέλνο πνπ ελώ ν ίδηνο
ήηαλ «ΚΟΡΤΦΖ» θξάηνπο πεξηνξίζηεθε
ζην ΤΦΖΛΟ επίπεδν ηνπ Νηελθηάο - γηαηί
δηαθνξεηηθά αλ νη δηπισκάηεο ηνπ ΟΖΔ
ραξαθηήξηδαλ
ην
απνηέιεζκα
ησλ
ζπλνκηιηώλ ΤΜΦΧΝΗΔ ΚΟΡΤΦΖ ηόηε
ζα ζήκαηλε πσο θαη ν Νηελθηάο
αλαβαζκίζηεθε, ζπλεπώο αλαγλσξίζηεθε
σο
αξρεγόο
θξάηνπο.
Απηή
ηε...
ιεπηνκέξεηα νη κεηέπεηηα εθάζηνηε δηάδνρνη
ηνπ Μαθαξίνπ ληώζνληαο ηελ αλάγθε λα
είλαη
ΑΡΥΖΓΟΗ,
αλαβάζκηζαλ
ηηο
ζπκθσλίεο Μαθαξίνπ - Νηελθηάο ζε
ζπκθσλίεο ΚΟΡΤΦΖ.
Σν πιήξεο θείκελν απηήο ηεο ζπκθσλίαο
(αλππόγξαθεο) ην δίλνπκε πην θάησ.
Γηαβάζηε ηελ πξνζεθηηθά, αλ ζέιεηε πηάζηε
θαη κεγεζπληηθό θαθό γηα λα δηαπηζηώζεηε
όηη ζην πεξηερόκελν ηεο δελ ππάξρεη ε ιέμε
«ΓΗΕΧΝΗΚΖ».

Το κοινό έγγραφο
Σν έγγξαθν ζε πηζηή κεηάθξαζε από ηελ
αγγιηθή έρεη σο εμήο:
ΠΡΧΣΟΝ: Δπηδηώθνπκε µηα αλεμάξηεηε,
αδέζκεπηε,
δηθνηλνηηθή,
νκόζπνλδε
Γεκνθξαηία.
ΓΔΤΣΔΡΟ: Σν έδαθνο πνπ ζα ηειεί ππό ηε
δηνίθεζε (όρη δηαθπβέξλεζε - ε παξέλζεζε
δηθή µνπ) ηεο θαζεκηάο θνηλόηεηαο πξέπεη,
λα ζπδεηεζεί ππό ην θσο ηεο νηθνλνκηθήο
βησζηκόηεηαο θαη παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο
ηδηνθηεζίαο ηεο γεο (land ownership).
ΣΡΗΣΟ: Θέκαηα αξρήο όπσο ην ζέκα ηεο
ειεπζεξίαο θηλήζεσο, ηεο ειεπζεξίαο
εγθαηαζηάζεσο,
ηνπ
δηθαηώκαηνο
ηδηνθηεζίαο θαη άιια εηδηθά δεηήκαηα
(specific matters) είλαη αλνηθηά γηα
ζπδήηεζε
(open
for
discussion)
ιακβάλνληαο ππόςε ηε ζεκειηώδε βάζε
γηα έλα δηθνηλνηηθό, νκόζπνλδν ζύζηεκα
θαη νξηζκέλεο πξαθηηθέο δπζθνιίεο πνπ
κπνξεί
λα
πξνθύςνπλ
γηα
ηελ
ηνπξθνθππξηαθή θνηλόηεηα.

ΣΔΣΑΡΣΟ: Οη εμνπζίεο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο
Κεληξηθήο Οκόζπνλδεο Κπβεξλήζεσο ζα
είλαη ηέηνηεο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηεο
ελόηεηα ηεο ρώξαο, έρνληαο ππόςε ην
δηθνηλνηηθό ραξαθηήξα ηνπ Κξάηνπο.

Πότε άρχιςε να ανατέλλει ςτον
ορίζοντα η ΔΙΖΩΝΙΚΗ;
Φάρλνληαο ηνπο ηόκνπο ηεο ΑΣΗΡΗΚΖ
βξήθακε µηα γεινηνγξαθία θαη έλα θείκελν
πνπ είλαη πνιύ απνθαιππηηθά, κε ηα
...εξσηεκαηηθά πνπ βάδνπλ. Γεκνζηεύηεθαλ
ζηελ πξώηε ζειίδα ηεο ΑΣΗΡΗΚΖ ζηηο 22
Οθησβξίνπ 1977, νθηώ νιόθιεξνπο κήλεο
κεηά ηε ζπκθσλία θαη ην θπξηόηεξν ΓΤΟ
ΜΖΝΔ ΜΔΣΑ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ
ΜΑΚΑΡΗΟΤ.
ΚΑΗ ΑΤΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ
ΣΟ ΔΗΛΩΕ Ο ΟΟΤΕΝ:
υνεφωνήθη διζωνική
ΡΩΣΟΤΜΕ: ΠΟΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟIΟΤ
Ο Βξεηαλόο Τπνπξγόο Δμσηεξηθώλ Κ.
Όνπελ δήισζε πξόζθαηα όηη ζπλεθσλήζε
θαη' αξρήλ Γηδσληθή Οκνζπνλδία ζηελ
Κύπξν.
Μεξηθά εξσηεκαηηθά δεκηνπξγεί ε δήισζε
απηή ηνπ θ. Όνπελ.
1. ΠΟΗΟΗ ζπκθώλεζαλ λ' απνδερζνύλ ηε
Γηδσληθή;
Αλ
ζπκθώλεζαλ
νη
Αγγινακεξηθαλόηνπξθνη κεηαμύ ηνπο, δε
καο λνηάδεη. Αιιά αλ ζπκθώλεζαλ θη άιινη;
2. ' απηνύο ηνπο ηπρόλ
πεξηιακβάλεηαη θαη ε Διιάδα;

άιινπο

3. Οη Κύπξηνη ξσηήζεθαλ;
4. Μήπσο ππάξρνπλ θαη άιιεο κπζηηθέο
ζπκθσλίεο πνπ δελ απεθαιύθζεζαλ;
5. Ο Μαθάξηνο κίιεζε γηα Γηθνηλνηηθό
θξάηνο. Αληίζεηα, πάληα αλαθεξόηαλ
δεκόζηα ελαληίνλ ηεο Γηδσληθήο, ρσξίο λα
δηαςεπζεί ή λα θαηαγγειζεί από ηνλ
Νηελθηάο, όπσο έγηλε ζηελ πεξίπησζε ηνπ
Κ. Κιεξίδε, ηε κπζηηθή ζπκθσλία ηνπ
νπνίνπ μεζθέπαζε ν ίδηνο ν Ρανύθ. Άξα ν
Μαθάξηνο δελ είρε ζπκθσλήζεη πνηέ γηα
Γηδσληθή. Σόηε; Μήπσο ζπκθώλεζε
θάπνηνο άιινο: Καη πνηνο είλαη απηόο ν
άιινο, αλ ππάξρεη;
Ζ Κππξηαθή Κπβέξλεζε νθείιεη λα κηιήζεη
θαη λα ζρνιηάζεη ηε δήισζε ηνπ Κ. Όνπελ.
Σαπηόρξνλα, αλακέλνπκε δειώζεηο ηόζν
ηνπ λπλ δηαπξαγκαηεπηή Κ. Σάζζνπ
Παπαδόπoπιoπ. όζνλ θαη ηνπ ηέσο
δηαπξαγκαηεπηή. θ Γιαύθνπ Κιεξίδε.

Πρότυπο Απόκομμα Εφημερίδασ

