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Από την
Κρίση 

στην Τ ραγωδία
το ύ  Γ ιώ ρ γ ο υ  Τ σ α λ α κ ο ό

}
ΣΤΗ ΔΙΝΗ μιας άπό τίς σοβαρότερες πολιτικές 

κρίσεις με επίκεντρο αυτή τή φορά τό εσωτερικό 
μέτωπο, μοιάζει νά μπαίνει ολοταχώς ή Κύπρος. 
Δέν πρόκειται μόνο γιά την άρση τής εμπιστοσύνης 
τον ΑΚΕΔ πρός την κυβέρνηση Κυπριανού (μέ την 
άπόφαση τής ολομέλειας τής Κ.Ε. τον στις 24.5) 
άλλά καί γιά μιά σειρά άλλα συμπτώματα (όπως,

π.χ., τό πρόβλημα τών σκανδάλων στό Συνεργατικό 
Κίνημα, γιά τά όποια διεξάγεται ήδη άνάκριση) πού 
υπογραμμίζουν τή σοβαρότητα αυτής τής κρίσης, 
άλλά καί παρέχουν κάποιες ενδείξεις γιά τίς έπερ- 
χόμενες πολιτικές διεργασίες στό νησί, ακριβέστερα 
τό μισό νησί, άφοϋ τό υπόλοιπο κατέχεται άπ’ τά 
τουρκικά στρατεύματα.

ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ συγκεκριμένες 
προβλέψεις γιά τήν αναδιάταξη τών πο
λιτικών δυνάμεων ή, άκόμα περισσότερο, 
νέων δυνατών συμμαχιών, παρουσιάζον
ται αυτή τή στιγμή παρακινδυνευμένες, 
άφού καί τήν ώρα πού γράφονται οί 
γραμμές αυτές συντελούνται διεργασίες, 
επαφές καί διαβουλεύσεις τόσο άπ’ τήν 
πλευρά τοΰ προέδρου Κυπριανού, όσο κι 

ώ π’ τήν πλευρά τών κομματικών φορέων, 
ψΑ στόχο τήν «άκριβέστερη εκτίμηση» 
τής διαμορφούμενης κατάστασης. 
Εκείνο, πάντως, πού θεωρείται βέβαιο 
είναι ότι ό πρόεδρος Κυπριανού δέν 
πρόκειται νά παραιτηθεί, ούτε — όπως 
ήθελαν μερικές πληροφορίες -  νά προ
σπαθήσει νά βρεί μιά συμβιβαστική 
γραμμή «κοινά αποδεκτή». Τά πολιτικά 
πράγματα στό νησί έχουν φτάσει σ’ ένα 
τέτοιο σημείο έντασης, ώστε δέν υπάρχει 
όδός «διαφυγής» τους πρός τά πίσω. 
Εκείνο, όμως, πού άνησυχεί ιδιαίτερα 
είναι τό γεγονός πώς είναι πιά φανερή ή 
διάσταση πολιτικής γραμμής σέ ότι 
άφορά τό εθνικό ζήτημα...

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΑ

ΔΥΟ ΜΟΝΟ μέρες πρίν άπό τήν επι
στροφή τού προέδρου Κυπριανού άπό τό 
Λονδίνο, όπου βρισκόταν γιά ιατρική

εξέταση -  έπασχε σύμφωνα μέ τίς επίση
μες άνακοινώσεις άπό παρατεταμένο 
πνευμονικό οίδημα σέ συνδυασμό μέ 
υπερκόπωση -  ή ολομέλεια τής Κ.Ε. τού 
ΑΚΕΔ πού κλήθηκε νά συζητήσει υπό 
τήν προεδρία τού β. Γ. Γ. κ. Άνδρέα 
Φάντη τίς «εξελίξεις τού Κυπριακού άπό 
τήν 4η ολομέλεια καί τά καθήκοντά 
μας», καί άφού ακούσε τήν εισηγητική 
όμιλία τού γραμματέα τού κόμματος κ. 
Έζεκία Παπαϊωάννου, πήρε μιά άπ’ τίς 
σημαντικές άποφάσεις στήν ιστορία του 
πού ουσιαστικά τερματίζει ή τουλάχι
στον τροποποιεί -  είναι νωρίς άκόμα γιά 
μιά τελική εκτίμηση -  μιά πολιτική 
γραμμή πού κράτησε 20 τόσα χρόνια, τή 
γραμμή, δηλαδή, τού «κοινού άντιιμπε- 
ριαλιστικού μετώπου».

Η ΑΠΟΦΑΣΗ διαχωρίζει τίς εύθύνες 
τοΰ ΑΚΕΑ άπ’ τήν κυβέρνηση καί 
προσωπικά τόν πρόεδρο Κυπριανού γιά 
τόν οποίο χαρακτηριστικά υπογραμμίζει 
ότι: «άπέτνχε νά άνταποκριθεί στις 
άπαιτήσεις τού άγώνα τοϋ κυπριακού 
λαού». Σύγχρονα, επιμένει στήν «άνάγκη 
συνεργασίας όλων τών πατριωτικών δυ
νάμεων τοϋ λαού μέ βάση τή γραμμή 
έθνικοϋ-νπουργικοϋ».

ΠΟΛΛΟΙ είναι εκείνοι πού πιστεύουν 
ότι ή άντίφαση αυτή -  όντας σίγουρα 
φαινομενική -  φανερώνει, σέ κάποιο βα
θμό, τήν «ελπίδα» τού ΑΚΕΑ ότι τό κυ

βερνητικό κόμμα (πού, όπως είναι γνω
στό, πέτυχε τήν άπόλυτη πλεισψηφία στή 
βουλή, χάρις στήν υποστήριξη τού 
ΑΚΕΑ) «θά μπορέσει νά άναόείξει μέσα 
άπ’ τους κόλπους τον κάποιαν άλλη ηγε
τική προσωπικότητα, ή όποια θά μπο
ρούσε νά διαδραματίσει ένα ρόλο περισ
σότερο εποικοδομητικό άπό εκείνον τοϋ 
κ. Κυπριανού». Ποιοι όμως είναι οί λό
γοι γιά τούς όποιους τό ΑΚΕΑ διαχώ
ρισε τίς εύθύνες του καί ήρε τήν έμπι- 
στοσύνη του πρός τήν κυβέρνηση;

•  Τό ΑΚΕΑ καταλογίζει στόν πρόε
δρο Κυπριανού ευθύνη γιά τό «Αδιέ
ξοδο στίς διακοινοτικές συνομιλίες 
καί τόν θεωρεί — μαζί μέ τούς ιμπε
ριαλιστικούς κύκλους καί τή σωβινι- 
στική τουρκοκυπριακή ήγεσία -  
ύπεύθυνο -  άλλά όχι σέ ίση μοίρα — 
γιά τήν απόρριψη τής φόρμουλας 
Βάλντχαϊμ πού προτάθηκε τόν Αύ
γουστο τού ’79 καί άπό τότε — μέ 
έπάλληλες τροποποιήσεις -  διαδο
χικά τόν Όκτώβρη ’79, τό Φλεβάρη, 
τό Μάρτη καί τόν ’Απρίλη ’80.

•  ’Επιρρίπτει στόν πρόεδρο Κυ
πριανού τήν ευθύνη γιά την έκρη- 
κτική κατάσταση τού έσωτερικοΰ με
τώπου καί τού αποδίνει «σωρεία λα
θών καί παραλείψεων».



1. Η ΕΥΘΥΝΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ

Η ΕΠΙΡΡΙΨΗ εύθύνης στην έλληνο- 
κυπριακή πλευρά γιά την άδιέξοδη πο
ρεία τών διακοινοτικών συνομιλιών, 
σημειώνεται -  μέ τήν άπόφαση τού 
ΑΚΕΛ -  γιά πρώτη φορά στην ιστορία 
αύτής τής διαδικασίας. Πρίν μπει κανείς 
στήν άνάλυση αύτής τής «θέσης» καί τόν 
έντοπισμό τών συνεπειών της, είναι άνα- 
γαίο νά έχει κατά νοϋ τήν πορεία τού τε
λευταίου γύρου τών προσπαθειών τού Γ. 
Γ. τού ΟΗΕ καί τών άντιπροσώπων του 
στή Λευκωσία γιά τήν έπανέναρξη τού 
διακοινοτικού διαλόγου. Οί συνομιλίες

πού άρχισαν στίς 15 ’Ιουνίου τού 1979 
μέ βάση τή συμφωνία Κυπριανού Ντεν- 
κτάς διακόπηκαν πρίν καλά-καλά ξεκι
νήσουν, έπειδή ή τουρκική πλευρά ύπέ- 
βαλε δρους καί άξιώσεις πού έρμηνεύ- 
θηκαν δτι άποτελούσαν κατάφορη 
παραβίαση τής συμφωνίας Κυπριανού 
Ντενκτάς καί άπό άποψη ουσίας κρίθη- 
καν άπαράδεκτοι, γιατί ίσοδυναμούσαν 
μέ έκ τών προτέρων άποδοχή όρων πού 
ένείχαν διχοτομικά σπέρματα.

ΣΤΊΣ 30 ’Ιουλίου ’79 ό κ. Ντενκτάς 
είσηγήθηκε συγκρότηση τεσσάρων έπι- 
τροπών στίς όποιες θά παραπέμπονταν 
οί διαφορές πτυχές τού κυπριακού. 'Η  
πρόταση αύτή άπορρίφθηκε καί πάλι 
άπό τήν έλληνοκυπριακή πλευρά, γιατί 

^•ίθηκε έντελώς ξένη πρός τή συμφωνία 
τΐοπριανοϋ Ντενκτάς τήν όποια θά άνέ- 
τρεπε καί θά άχρήστευε, άλλά καί διότι, 
καί αύτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί θά 
σήμαινε, τό λιγότερο, κατάργηση τού 
διακοινοτικού διαλόγου.

ΟΙ ΟΡΟΙ πού προτάθηκαν άπό τήν 
τουρκοκυπριακή πλευρά ήταν οί δροι 
τής διζωνικής καί τής άσφάλειας τών 
Τουρκοκυπρίων. Έδώ άξίζει νά γίνουν 
μερικές παρατηρήσεις. Οί δυό δροι άνα- 
φέρονται στήν έδαφική καί πολιτειακή 
δομή τού Κυπριακού κράτους καί τίς 
προδικάζουν, γιατί κατά τό νόημα πού ή 
τουρκική πλευρά δίνει στόν όρο «άσφά- 
λεια τής τουρκοκυπριακής κοινότητας», 
προϋποθέτει καί συνεπάγεται δχι μόνο 
μέτρα καί έγγυήσεις, άλλά καί έδαφικές 
ρυθμίσεις, πέραν τών δσων τυχόν θά 
συνεφωνούνταν ως πρός τήν έκταση τών, 
υπό τόν έλεγχο κάθε κοινότητας, έδαφι- 
κών περιοχών. Ό σο γιά τόν δρο διζω-

νική αύτός σημαίνει σαφώς δχι ένα διπε- 
ριφερειακό δικοινοτικό καί όμόσπονδο 
άλλά ένιαϊο κράτος, όπως προβλέπουν οί 
συμφωνίες Μακάριου Ντενκτάς τού 
Φλεβάρη ’77, άλλά μιά χαλαρή συνομο
σπονδία δυό χωριστών κρατών (τό ένα 
έκ τών δποίων, σύμφωνα μέ μερικές έκ- 
τιμήσεις, θά ήταν ούσιαστικά έπαρχία 
τής Τουρκίας). Γιά νά μήν ύπάρχει δέ ή 
παραμικρή άμφιβολία γιά τό νόημα καί 
τό περιεχόμενο πού ή τουρκική πλευρά 
δίνει στόν δρο διζωνική, ό κ. Ντενκτάς 
φρόντισε νά τόν διασαφηνίσει σέ συνέν
τευξή του πρός τό Τουρκοκυπριακό 
περιοδικό «Οώί», πού δημοσιεύτηκε στό 
φύλλο τής 16ης τού περασμένου ’Ιούλη:

«Οί όνό λέξεις, όταν έξετάζονται συγ
κεκριμένα, μπορούν νά έχουν διαφορε
τικά έκάστοτε νοήματα. Στήν έλληνική ή 
λέξη όιπεριφερειακή έχει τήν έννοια 
Ορίων δύο έπαρχιών (ένός ένιαίον κρά
τους, όπως τά δρια τής περιοχής Άμμο- 
χώστου π.χ.). Ή  έννοια τής διζωνικής 
είναι: είμαι κράτος μέ δική μου έδαφική 
έκταση. Στήν έκταση αύτή είμαι κυρίαρ
χος σέ πολλούς τομείς. Ή  κυριαρχία μου 
είναι άπό λυτή καί κανείς δέν μπορεί νά 
μοϋ τήν άφαιρέσει».

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Soysal, έξάλλου, σέ 
όμιλία του στή Λευκωσία στίς 18 ’Οκτω
βρίου ’79, έπιβεβαίωσε τήν «έκδοχή» 
αύτή περί διπεριφερειακής καί διζωνι- 
κής.

ΑΠΟ ΤΟΤΕ, καί συγκεκριμένα άπό 
τόν Αύγουστο τού ’79, άρχισαν άπό τό Γ. 
Γ. τού ΟΗΕ διάφορες προσπάθειες πού 
κορυφώθηκαν στό διάστημα Φλεβάρη- 
Μάρτη ’80 γιά άρση τού άδιεξόδου.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, στίς 23 Αύγούστου, ό 
κ. Βάλντχαϊμ ύπέβαλε εισηγήσεις στίς 
δύο πλευρές γιά έπανάλειψη τών διακοι- 
νοτικών συνομιλιών. Όμως, καί οί προ
σπάθειες αύτές δέν έγινε δυνατόν νά τε
λεσφορήσουν.

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ μιά στασιμότητα 
μέ μοναδική έξαίρεση τό ψήφισμα τής 
γενικής συνέλευσης τού ΟΗΕ. Ένώ, λοι
πόν, περνούσε ό καιρός καί πλησίαζε ή 
λήξη τών σχετικών προθεσμιών πού 
πρόβλεπαν οί πρόνοιες τού ψηφίσματος 
τής γενικής συνέλευσης, ό Γ. Γ. τού ΟΗΕ 
κ. Βάλνταϊχ άνέλαβε πρωτοβουλία γιά 
τήν έξεύρεση μιάς φόρμουλας πού θά 
έπέτρεπε τήν έπανάληψη τών διακοινο- 
τικών συνομιλιών. Ή  φόρμουλα θά είχε

τή μορφή μιάς έναρκτήριας δήλωσης τού 
Γ. Γ. τήν όποια θά άποδέχονταν τά δυό 
μέρη καί ή όποία θά περιείχε τό πλαίσιο 
καί τά βασικά θέματα τών συνομιλιών.

ΣΤΙΣ 4 καί 7 Φεβρουάριου ’80 ό 
ύπουργός τών ’Εξωτερικών Ν. Ρολάνδης 
συζήτησε μέ τόν κ. Βάλντχαϊμ σχέδιο, 
σύμφωνα μέ τό όποιο θά παρέχονταν οι
κονομική βοήθεια στούς Τουρκοκυ
πρίους, ένώ ταυτόχρονα θά άρχιζαν οί 
συνομιλίες. Ό  κ. Βάλντχαϊμ χαρακτή
ρισε τό δλο σχέδιο ώς «έξαιρετικό» καί 
είπε πώς είναι «ή πρώτη φορά πού βλέ
πει φώς». 'Η προσέγγιση, δμως, τής 
τουρκικής πλευράς υπήρξε καί στό σχέ
διο αύτό άρνητική.

ΣΤΙΣ 22 Φεβρουάριου ’80 ό κ. Βάλ- 
ντχαϊμ κοινοποίησε στίς δύο πλευρές, 
μέσω τού άντιπροσώπου του στή Λευκω
σία Γκαλίντο Πώλ, ένα σχέδιο «έναρ- 
κτήριας δήλωσης», τό όποιο ή έλληνοκυ- 
πριακή πλευρά άποδέχτηκε. Ό  κ. Ντεν
κτάς, άντίθετα, τό άπέριψε καί υπόβαλε 
τροποποιήσεις πού άλλοίωναν ούσια
στικά τό κείμενο τού Γενικού Γραμμα
τέα. Οί τροποποιήσεις αύτές ήταν: νά 
περιληφθούν στά κείμενα τής δήλωσης οί 
όροι «διζωνική» καί «άσφάλεια τών 
Τουρκοκυπρίων», μέ τό περιεχόμενο πού 
τούς δίνει ή τουρκοκυπριακή πλευρά. 
Προβλήθηκαν, δηλαδή, οί ίδιες άξιώσεις 
τού ’Ιουνίου ’79 πού ίσοδυναμούσαν μέ 
τήν έκ τών προτέρων άποδοχή δρων μέ 
διχοτομικά σπέρματα. Τό σημείο τού 
σχεδίου πού δέν δέχτηκε ή τουρκοκυ- 
πριακή πλευρά ήταν έκείνο μέ τό όποιο 
θά παρέχονταν δικαίωμα σέ δύο συνομι
λητές νά διατυπώσουν στήν τράπεζα τών 
συνομιλιών τίς έπιφυλάξεις τους. Ό  κ. 
Ντενκτάς δέν δέχτηκε έπίσης νά κάνει ό 
Ελληνοκύπριος συνομιλητής -  μετά τήν 
έναρκτήρια δήλωση τού έκπροσώπου τού 
Βάλντχαϊμ — σύντομη δήλωση, όπου θά 
άνέφερε δτι λαμβάνει «ύποσημείωση» τό 
περιεχόμενο τής δμιλίας αύτής καί δεδο
μένου δτι οί δύο πλευρές δίνουν διαφο
ρετική έρμηνεία σέ έπίμαχα σημεία, είναι 
ύποχρεωμένος νά έπιφυλαχτεί, ώς πρός 
τή θέση του, μέχρις δτου συζητηθούν τά 
δύο σημεία, δηλαδή, ή διζωνική καί ή 
άσφάλεια τών Τουρκοκυπρίων στά 
πλαίσια τής συζήτησης τόσο τής συντα
γματικής, δσο καί τής έδαφικής πτυχής 
τού προβλήματος.

Η ΤΕΛΙΚΗ πλευρά έπέμενε στήν έν- 
σωμάτωση τών δρων διζωνική καί στήν 
άσφάλιση τών Τουρκοκυπρίων, μέ τό 
περιεχόμενο πού προσδίδει στούς δρους 
αύτούς καί μέ τήν έκ τών προτέρων δε
σμευτική άποδοχή τους άπό τίς δύο 
πλευρές πού θά έκδηλώνονταν μέ τή 
σιωπηρή άποδοχή καί τό μή σχολιασμό 
τής έναρκτήριας δήλωσης τού Γ.Γ. Λει
τουργικές τροποποιήσεις κοινοποιήθη
καν στήν κυπριακή κυβέρνηση άπό τόν 
κ. Γκαλίντο Πώλ στίς 3 Μαρτίου καί
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άπορρίφθηκαν. Ό  Γ.Γ. τού ΟΗΕ, όπως 
προκύπτει άπό την έκθεσή του στη Γεν. 
Συνέλευση'πού δόθηκε στη δημοσιότητα 
στις 3 ’Απριλίου, έβρισκε πλήρως δι
καιολογημένη τη στάση τής έλληνοκυ- 
πριακής πλευράς. Στήν παράγραφο 14 
τής έκθεσής του αναφέρει τά εξής:
. «Κατά τήν άποψή μου, δμως, ή όιζω- 

νική καί ή Ασφάλεια των Τουρκοκυ
πρίων μπορούσαν μόνο νά συζητη
θούν παραγωγικά μέσα ατά πλαίσια 
τών όιακοινοτικών συνομιλιών σάν 
μέρος τών διαπραγματεύσεων γιά τη 
συνταγματική καί έδαφική πτυχή. Ως 
έκ τούτου παρακίνησα τά μέρη νά 
ίπαναλάβουν τίς συνομιλίες καί νά 
προχωρήσουν, τό συντομότερο δυνα
τό, στήν έξέτααη συγκεκριμένων θε
μάτων».

ΣΕ ΑΛΛΟ σημείο τής έκθεσής του ό κ. 
Βάλντχαϊμ άναφέρει:

«Ό  πρόεδρος Κυπριανού στις 25 
Μαρτίου έπανέλαδε τήν αντίθεσή του 
στήν τουρκοκυπριακή άντίληψη περί 
διαπραγματεύσεων δεσμευτικής συμ
φωνίας, πρίν άπό τήν έπανάληψη τών 
συνομιλιών. "Ηταν διατεθειμένος νά 
Αποδεχτεί τήν έναρκτήρια δήλωση 
υπό τόν όρον ότι στήν έλληνοκυ- 
πριακή πλευρά θά παρέχετο ή ευκαι
ρία νά έπιφυλάξει τή θέση της, σχε
τικά μέ όρισμένους όρους (όπως δι- 
ζωνική καί Ασφάλεια τών Τουρκοκυ
πρίων) στους οποίους τά δύο μέρη εί
χαν δώσει άντικρουόμενες έρμηνείες. 
”Εφερε έπίαης Αντίρρηση στίς τροπο
ποιήσεις τού κειμένου πού προτάθηκε 
άπ' τούς Τουρκοκυπρίους, μέ τό σκε

πτικό ότι τείνει νά μεταβάλει τίς 
συμφωνίες τού ’77 καί τού ’79 κατά 
τρόπο Απαράδεκτο γιά τήν πλευρά 
του».

ΣΉΣ 26 Μαρτίου ’80 ό κ. Ντενκτάς 
έκανε σαφές ότι ή τουρκική πλευρά έμ- 
μένα στίς άξιώσεις της γιά τήν έκ τών 
προτέρων δεσμευτικότητα τών όρων «δι- 
ζωνική» καί «άσφάλεια τών Τουρκοκυ
πρίων». Παράλληλα, άπαίτησε νά συμ- 
περιληφθεϊ στήν έναρκτήρια δήλωση τού 
Γ.Γ. ή τουρκική θέση περί «ισότιμου 
συνεταιρισμού» τών δύο κοινοτήτων στή 
συνταγματική δομή τού κυπρια
κού κράτους. Αύτό σημαίνει συμμετοχή 
κατά 50% τών Τουρκοκυπρίων στήν κυ
βέρνηση τού μελλοντικού όμοσπονδια- 
κού κράτους.

ΥΣΤΕΡΑ άπ’ όλη αύτή τή διαδικασία, 
ό Γ.Γ. τού ΟΗΕ, σέ μιά τελευταία προσ
πάθεια του γιά άρση τού άδιεξόδου, έν- 
έδωσε στίς τουρκικές άξιώσεις καί περι
έλαβε τούς όρους «διζωνική» καί 
«ασφάλεια τών Τουρκοκυπρίων» σέ ένα 
νέο σχέδιο έναρκτήριας δήλωσης.

ΑΝ ΚΑΙ τό κείμενο αυτής τής νέας έ
ναρκτήριας δήλωσης ήταν συνταγμένο μέ 
βάση τίς τουρκικές απαιτήσεις, ό Γ.Γ. 
τού ΟΗΕ έπισύναψε σ’ αύτό ένα 
«παράρτημα», τό όποιο σκοπό είχε νά 
άναιρέσει — αν γινόταν δεκτό — τήν έκ 
τών προτέρων δεσμευτική έρμηνεία τών 
όρων «διζωνική» ή «άσφάλεια τών 
Τουρκοκυπρίων».

ΝΑ τί έλεγε τό παράρτημα:
«Ή  πρακτική έρμηνεία καί έφαρμογή 
τού ουσιαστικού συντονισμού τής 
συνταγματικής πτυχής καί τής έδαφι- 
κής, θά έκφράζονταν στίς ουσιαστι
κές θέσεις καί προτάσεις τών με
ρών, ώς πρός τά διάφορα θέματα τής 
ημερήσιας διάταξης».

ΜΕ ΤΟΝ τρόπο αύτό έδινε τό παράρ
τημα τή δυνατότητα στήν κάθε πλευρά -  
στή συγκεκριμένη περίπτωση στήν έλλη- 
νοκυπριακή — νά έκφράσει έπίσημα τίς 
άπόψεις καί τίς έπιφυλάξεις της ώς πρός 
τήν έρμηνεία τών π ιό πάνω όρων πού 
περιλαμβάνονταν στό κείμενο τής έναρ
κτήριας δήλωσης. Ή  έλληνοκυπριακή 
πλευρά δέχτηκε. Ό  Ντενκτάς, όμως, στίς 
20 Μαρτίου, δήλωσε ότι άποδέχεται τό 
κείμενο τής δήλωσης, άλλά όχι τό 
παράρτημα.

ΠΑΡΑ τό γεγονός αύτό, ή έλληνοκυ- 
πριακή πλευρά είσηγήθηκε, στή συν
έχεια, νά άπαλειφθεί τό παράρτημα καί 
νά ένσωματωθεί τό δικαίωμα έπιφύλα- 
ξης τής έλληνοκυπριακής πλευράς στό 
κείμενο τής δήλωσης τού Γ.Γ. τού ΟΗΕ ή 
νά άρχίσουν οί συνομιλίες μέ βάση τή 
συμφωνία Κυπριανού-Ντενκτάς καί χω
ρίς άλλη ήμερήσια διάταξη. Ή  τουρκική 
πλευρά άπέριψε καί αύτή τήν εισήγηση, 
έπιμένοντας στίς άρχικές άξιώσεις της.

ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ άργότερα, στίς 31 
Μαρτίου, ή έλληνοκυπριακή πλευρά, 
στήν προσπάθειά της γιά έναρξη ούσια-

στικών συνομιλιών, είσηγήθηκε στόν κ. 
Βάλντχαϊμ χωριστές προδιαπραγματεύ- 
σεις:καί σ’ αύτή τήν εισήγηση ή στάση 
τής τουρκοκυπριακής πλευράς ύπήρξε 
άρνητική. Ό  κ. Ντενκτάς άναχώρησε τήν 
έπομένη γιά τό έξωτερικό.

ΑΥΤΕΣ ύπήρξαν οί κύριες έξελίξεις 
γύρω άπό τό θέμα τής έπανέναρξης τών 
συνομιλιών μετά τή σύναψη τής συμφω
νίας τών 10 σημείων, μεταξύ τού προέ
δρου Κυπριανού καί τού κ. Ντενκτάς 
στίς 19 Μαίου ’79. Καί ένώ, τή στιγμή 
αύτή, τό άδιέξοδο συνεχίζεται, άρχισε νά 
γίνεται καί πάλι λόγος γιά άνάληψη νέας 
πρωτοβουλίας έκ μέρους τού Γ.Γ. τών 
Ηνωμένων ’Εθνών.

ΕΚΕΙΝΟ, πάντως, πού προβάλλει ξε
κάθαρα άπό τή νέα θέση τού ΑΚΕΛ γιά 
τίς διακοινοτικές συνομιλίες, πράγμα 
πού διαπιστώνει καί ή ίδια ή άπόφαση 
τής όλομέλειας τής Κ.Ε. του είναι τούτο:

•  «Υπάρχει ριζική διαφωνία όσον 
Αφορά τή γραμμή καί τακτική τού 
Αγώνα γιά τή δικαίωση, γιά μιά ε ίρ ι^^  
νική, δίκαιη, Αμοιβαία Αποδεκτή μ Κ* 
βιόχημη λύση τού Κυπριακού».

ΠΟΥ βρίσκεται άλήθεια αύτή ή «ρι
ζική διαφωνία»;

Η ΒΑΣΙΚΗ άντίληψη πού ύπόκειται 
στίς νέες θέσεις τού ΑΚΕΛ είναι ή έκτί- 
μηση πώς ή συνέχιση τού άδιεξόδου στίς 
διακοινοτικές διαπραγματεύσεις, έγγυ- 
μονεί δυό «ούσιαστικούς» κινδύνους: 

α. Τήν παγίωση τών τετελεσμένων 
(μέ Απόληξη ίσως τήν Ανακήρυξη 
ανεξάρτητου τουρκοκυπριακού κρά
τους) καί
6. τή δημιουργία ευνοϊκού κλίματος 
γιά όσους Απεργάζονται λύση διπλής 
ένωσης, έξ αιτίας τής συνέχισης τής 
εκκρεμότητας.

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ειδικότερα τίς θέσεις 
αύτές, ή Κ.Ε. τού ΑΚΕΛ άπέστειλε στόν 
πρόεδρο τής Δημοκρατίας «ύπόμνημα» 
στό όποίο περιέχεται μία έξειδίκευση τής 
τακτικής τής έλληνοκυπριακής π λευρό^  
στίς συνομιλίες, σέ σχέση μέ τήν κ α τ ^ ^  
στάση τού έσωτερικού μετώπου. Ά να- 
φέρεται, π.χ., καί τούτο:

•  Υπάρχει διαφορά έρμηνείας Ορι
σμένων όρων τών συμφωνιών Μακα
ρίου -  Ντενκτάς καί Κυπριανού -  
Ντενκτάς.

«Ή  κυβέρνηση καί προσωπικά ό 
πρόεδρος τής Δημοκρατίας», ύπογραμ- 
μίζει τό ύπόμνημα τής Κ.Ε. τού ΑΚΕΛ, 
«θά πρέπει ν’ Αναλάβουν συγκεκριμένες 
ένέργειες γιά νά συγκεκριμενοποιηθεί 
μιά έρμηνεία γιά τούς όρους αύτούς 
μπροστά στό λαό». ’Αλλού τό ύπόμνημα 
τονίζει πώς «όέν μπορούμε νά έπιστρέ- 
ψονμε στήν πρίν τού ’74 κατάσταση», 
καί καταλήγει στή διατύπωση τής θεω
ρίας τού «Αποδεκτού συμβιβασμού»...

ΠΟΙΑ όμως λύση μπορεί νά χαρακτη
ριστεί ώς «άποδεκτός συμβιβασμός»; 
Καί πόσο κοντά σ’ αύτό τόν «άποδεκτό

κυκλοφορεί-
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συμβιβασμό» ήταν ή χαμένη -  γιά τό 
ΑΚΕΛ — ευκαιρία του .Αύγουστου ’79 
γιά την όποια κατηγορεί τάν πρόεδρο 
Κυπριανού;

ΤΗΝ ί'δια μέρα πού δόθηκε στη δημο
σιότητα ή άπόφαση τής Κ.Ε. τού ΑΚΕΛ, 
συνεδρίαζε στή Λευκωσία τό Πολιτικό 
Γραφείο τού Σοσιαλιστικού Κόμματος 
ΕΔΕΚ σέ τακτική σύνοδο.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ του φωτίζει άκριβώς 
αύτό πού τό ΑΚΕΛ χαρακτηρίζει «ρι
ζική διαφωνία σέ ότι άφορά τή γραμμή 
καί τήν ταχτική τού άγώνα»:

•  «Υπεύθυνοι γιά τό άόιέξοόο των 
όιακοινοτικών συνομιλιών είναι — 
άναφέρει ή άπόφαση τού Π.Γ. τού 
Σ.Κ. ΕΔΕΚ -  ή συνεχιζόμενη τουρ
κική Αδιαλλαξία».

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τή σημερινή φάση, 
άλλά καί άπαντώντας σαφώς στή νέα 
θέση τού ΑΚΕΛ, τό Σοσιαλιστικό κόμμα 
χαρακτηρίζει τόν Βάλντχαϊμ, ως «όρ
γανο πολιτικής άσχετης με τά ψηφίσματα 
τον ΟΗΕ». Τό σχετικό άπόσπασμα είναι 

ϋ£οχα χαρακτηριστικό.
^ Β «  ’Αρχικά, σ’ ένα ρόλο Πόντιον Πιλά

τον είχε επιχειρήσει (ό κ. Βάλντχαϊμ) μιά 
εξίσωση έγκληματία καί θύματος. Άπέ- 
φνγε νά άσκήσει όποιεσόήποτε πιέσεις 
πρός τήν Τουρκία γιά συμμόρφωση πρός 
τά ψηφίσματα τοϋ ΟΗΕ που Απαιτούν, 
όπως είναι γνωστό, άμεση υποχώρηση 
τών ξένων στρατευμάτων καί ούτε κάν 
άνάφέρθηκε σ’ αυτή τήν πτυχή τών ψη
φισμάτων. Τελικά, όχι μόνο υιοθέτησε 
τίς τουρκικές Απόψεις, άλλά μετατρά
πηκε καί σέ διαστροφέα τών έλληνοκν- 
πριακών άπόψεων, έπιμένοντας στό έγ
γραφό του πώς ή ελληνοκυπριακή 
πλευρά ’έχει ήδη Αποδεχτεί τή διζωνική.

Τυχόν Αποδοχή αύτοϋ τον έγγράφον, 
σημαίνει Αποδοχή στήν ουσία όνο χωρι
στών κρατών καί τό μόνο πού θά μένει 
νά συζητηθεί είναι ή μορφή μιάς χαλα
ρής σύνδεσης καί μικροπροσαρμογές τών 
συνόρων. Έ τσι καί πάλι δέν θά υπάρξει 
λύση, θά παραμείνει όμως ή δική μας 

ψοόοχή τών χωριστών κρατικών όντο- 
^ ^ τω ν , πράμα που θά Ανοίξει τό δρόμο 

στήν Αναγνώριση χωριστού τουρκοκυ- 
πριακοϋ κράτους.

Ή  κάτω Απ’ αυτές τίς προϋποθέσεις 
έμμονή γιά τήν Αποδοχή τής φόρμουλας 
Βάλντχαϊμ, θά σήμαινε πλήρη έγκατά- 
λειψη όχι μονάχα τής ιδέας τής έφαρμο- 
γής τών ψηφισμάτων τοϋ ΟΗΕ, άλλά 
άκόμα καί μιάς ομόσπονδης διάρθρωσης 
καί στροφή πρός μιά διζωνική πού στήν 
ουσία σημαίνει κατοχύρωση συνεταιρι
κών χωριστών κρατικών όντοτήτων».

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ, έξάλλου, τίς 
συνέπειες πού θά έχει στήν πορεία τών 
διακοινοτικών συνομιλιών, άλλά καί τού 
γενικότερου κυπριακού προβλήματος, ή 
άπόφαση τού Π.Γ. τού Σοσιαλιστικού 
κόμματος ΕΔΕΚ αναφέρει:
1. «Ή  τοποθέτησις μέ τήν όποια έπιρ- 
ρίπτεται ευθύνη γιά τό αδιέξοδο τής συ-

νομιλίας στήν ελληνοκυπριακή πλευρά — 
λόγω Αδιαλλαξίας — πού ύπήρξε πάγια 
πολιτική τοϋ «Δημοκρατικού Συναγερ
μού» (τοϋ Κ. Κληρίδη) καί πού τώρα, 
δυστυχώς, υιοθετείται καί Από τήν Κεν
τρική ’Επιτροπή τοϋ ΑΚΕΛ, υπονομεύει 
τόν άγώνα τοϋ κυπριακού λαού καί 
προσφέρει άριστα προσχήματα στούς 
Άμερικάνους, τό ΝΑΤΟ, τήν Ά γκυρα  
καί τούς ντόπιους έκττροσώπους τους γιά 
νά Αποδώσουν τήν ευθύνη γιά τό Αδιέ
ξοδο στίς συνομιλίες στήν έλληνοκυ- 
πριακή πλευρά.
2. Ή  τοποθέτηση αυτή τρέφει τή θεωρία 
τών χαμένων ευκαιριών καί δημιουργεί 
κλίμα περαιτέρω νποχωρητικότητας, τό 
όποιο χωρίς νά οδηγεί σέ λύση, όδηγεϊ 
στόν Αφοπλισμό τοϋ λαού έναντι τών 
έχθρών.
3. Ταυτόχρονα Αποδυναμώνει τήν αυ
ξανόμενη έπαναστατικότητα τών τουρ- 
κοκυπριακών μαζών στίς όποιες δικαιο
λογεί τή στάση τοϋ κ. Ντενκτάς γιά τήν 
έπίρριψη ευθυνών γιά τό ναυάγιο τών 
συνομιλιών στήν ελληνοκυπριακή πλευ
ρά.
4. Ή  σωστή προσέγγιση πρός τίς τουρ- 
κοκυπριακές μάζες δέν είναι ή εδραίωση 
τών θέσεων Ντενκτάς πού έξυπηρετοϋν 
τά συμφέροντα ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Άγκυρας, 
όπως έπίσης καί τής τουρκοκυπριακής 
οικονομικής όλιγαργίας, άλλά ή δη
μιουργία τών προϋποθέσεων γιά ένα 
κοινό άντιιμπεριαλιστικό, άντικατοχικό 
μέτωπο πού θά άπορρίψει τήν κατοχή, 
κάθε ξένη παρουσία ή κηδεμονία καί 
πού θά έόραιώσει μιάν ουσιαστικά ανε
ξάρτητη Κύπρο».

2. ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΕΝΩ τό ρήγμα στό έπίπεδο τής πολι
τικής γραμμής στό έθνικό ζήτημα στι- 
γματοδοτεΐται άπό τήν «ριζική διαφω
νία» σέ ότι άφορά τήν τακτική στίς δια- 
κοινοτικές, άλλά -  όπως άποκαλύπτεται 
τώρα -  καί τής έπιδιωκόμενης λύσης 
μέσα άπ’ αύτή τή διαδικασία, μιά σειρά 
άλλα προβλήματα όλοκληρώνουν τήν ει
κόνα τής διάλυσης τού μετώπου έκείνου 
πού τό 1977 χαρακτηρίστηκε ως «δημο
κρατικές πατριωτικές δυνάμεις» καί πού 
ή συμμαχία τους κράτησε τέ>ν δεξιό «Δη
μοκρατικό Συναγερμό» τού κ. Κληρίδη 
έξω άπό τή βουλή.

ΑΝΑΜΕΣΑ στή «σωρεία λαθών καί 
παραλείψεων» πού τό ΑΚΕΛ καταλόγι
ζα  στόν πρόεδρο Κυπριανού καί τήν κυ
βέρνησή του καί πού κατά τήν άπόφαση 
τής όλομέλειας «θέτουν γιά τό ΑΚΕΛ 
ζήτημα διαχωρισμού ευθυνών», περι
λαμβάνονται:

α. Ή  άπόφαση τής κυβέρνησης νά 
κλείσει τό θέμα τής κάθαρσης μέ τήν 
άπόλυση 61 μόνο προσώπων άπό τή 
δημόσια έκπαιδευτική ύπηρεσία, τό 
στρατό καί τήν άστυνομία, παρέχον-

ΙΣΤΟΡΙΑ -  ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΕΛΤΣΕΡ Τό Αναρχικό 
Κίνημα στήν Κίνα
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ‘75 Εργατική Εξου
σία ή Κρατικός Καπιταλισμός; 
ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΕΛΤΣΕΡ Αντίσταση δί
χως Σύνορα: Τό Επαναστατικό Κί
νημα στήν Εύρώπη (1946-76) 
ΝΕΤΣΑΓΙΕΦ Ή Κατήχηση τοϋ Επα
ναστάτη
ΑΜΠΕΛ ΠΑΖ Ντουρρούτι -  Ή Κοι
νωνική Επανάσταση στήν Ισπανία 
(1896-1933) τόμος Α'
ΑΜΠΕΛ ΠΑΖ Ντουρρούτι -  Ή Κοι
νωνική Επανάσταση στήν Ισπανία 
(1933-1936) τόμος Β'
ΝΤΑΝΙΕΛ ΓΚΕΡΕΝ Ό Αναρχισμός 
ΟΙ «ΙΖΒΕΣΤΙΕΣ» τής ΚΡΟΣΤΑΝΔΗΣ 
(Ή ’Εξέγερση τής Κροστάνδης).

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Κιάφας 3, Αθήνα, τηλ. 3639980
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τας παράλληλα ο’ αυτά άδρές άποζη- 
μιώσας καί πλήρη σύνταξη.
6. Οί προαγωγές στην αστυνομία, 
πού κατά γενική έκτίμηση έδωσαν 
ευκαιρία στήν κυβέρνηση νά προβι
βάσει πραξικοπηματίες σέ βάρος δη
μοκρατικών καί άφοσιωμένων στή 
δημοκρατική νομιμότητα αξιωματι
κών. !
γ. Ή  αποτυχία τού προέδρου καί τής 
κυβέρνησής του νά έφαρμόσει τή δια
κήρυξή του γιά πάταξη τής παρανο
μίας καί τή συγκέντρωση τών παρά
νομων όπλων πού έξακολουθούν νά 
βρίσκονται στά χέρια διαφόρων όμά- 
δων.
δ. Ή  έπιβολή άντιλαϊκών φορολο
γιών.
ε. Ό  τρόπος μέ τον όποιο ή κυβέρ
νηση καί ό πρόεδρος χειρίζεται τό 
«τόσο σοβαρό θέμα» τής έπαναπρο- 
σέγγισης τών Ελληνοκυπρίων — 
Τουρκοκυπρίων.
στ. Ή  παράλειψη νά ληφθούν άπό 
τήν άρχή δραστικά μέτρα γιά τήν έ- 
ξυγίανση τού Συνεργατικού Κινήμα
τος.

ΑΠΟ ΤΗΝ άλλη, ή άπόφαση τού Π.Γ. 
τού Σοσιαλιστικού κόμματος ΕΔΕΚ 
άναφέρει χαρακτηριστικά γιά τήν κατά
σταση τών έσωτερικού μετώπου:

•  « Η εσωτερική κατάσταση ενέχει 
μεγάλους κινδύνους· ή έλλειψη μιάς 
συνεπούς καί συνετής αγωνιστικής 
τοποθέτησης, ή όιστακτικότητα στόν 
καθορισμό πορείας, ή υπονόμευση 
άπό εκείνους πού έπείγονται νά 
παραχωρήσουν γήν καί ύδωρ ατούς 
κατηχτητές, ή παρουσία μιάς πολύ
μορφης επίσημης κυβερνητικής πολι
τικής άνάλογα μέ τήν άτομική τοπο
θέτηση τού κάθε κυβερνητικού άξιω- 
ματούχου, ή έλλειψη μιάς έπίσημης 
κυβερνητικής στιβαρής καθοδήγησης, 
δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας πού 
επιτρέπει σ’ έκείνους πού άμεσα ή 
έμμεσα συντάχθηκαν μέ τά άμερικανο- 
νατοϊκά σχέδια, νά δημιουργούν με
γαλύτερη σύγχυση καί ηττοπάθεια... 
Ή  οικονομία τού τόπου οδηγείται 
πρός τήν καταστροφή. Τό Σ.κ. ΕΔΕΚ
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προειδοποίησε γιά τούς κινδύνους 
καί έδωσε συγκεκριμένες προτάσεις. 
Δυστυχώς ή κατάσταση οδηγήθηκε 
πρός χειροτέρευση. Μέ τό χάσμα 
πλουσίων καί φτωχών νά διευρύνεται 
μέ τήν άνισοσκέλιση τού εμπορικού 
ισοζυγίου νά μεγαλώνει, μέ τόν πλη
θωρισμό νά καλπάζει, μέ τήν αγορα
στική δύναμη τού μεροκάματου νά 
εξανεμίζεται, ή ΕΔΕΚ διαχώρισε ου
σιαστικά καί δχι φραστικά τις ευθύ
νες της, καταψηφίζοντας τούς προϋ
πολογισμούς...»

Ή  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ αύτή πρόταση δέν 
είναι χωρίς σημασία, άφού αποτελεί έμ
μεση, άλλά σαφή κριτική πρός τήν 
πλευρά τού ΑΚΕΛ, τό όποιο διαχωρίζει 
τ ώ ρ α  τίς ευθύνες του γιά τά 
κοινωνικο-οίκονομικά θέματα (ένώ στή 
βουλή ψήφισε τούς κυβερνητικούς 
προϋπολογισμούς) μέ στόχο νά ένδυνα- 
μώσει — καθώς πιστεύουν έγκυροι παρα
τηρητές -  τή διαφωνία του μέ τόν κ. Κυ
πριανού καί τήν κυβέρνηση.

ΠΕΡΑ άπ’ τήν κριτική -  μέ κάποιες 
διαφορετικές άποχρώσεις -  πού άσκείται 
άπό τά κόμματα τής εύρείας άριστεράς, 
ό πρόεδρος Κυπριανού καί ή κυβέρνησή 
του άντιμετωπίζουν καί σήμερα — όπως 
άπό τήν πρώτη μέρα τής άνάληψης τής 
έξουσίας -  τήν έντονη κριτική τού δεξιού 
«Δημοκρατικού Συναγερμού». Ή  άντι- 
πολίτευση αύτή στηρίζεται, κυρίως, σέ 
δύο άξονες:

α. Ό  πρόεδρος Κυπριανού είναι ανί
κανος νά διαχειριστεί τό πολιτικό ζήτη
μα, πράγμα πού έπανειλημμένα άποδεί- 
χτηκε μέ τήν άπόρριψη, π.χ. άπό μέρους 
του, τού άμερικάνικου σχεδίου καί μιάς 
σειράς άλλων «χαμένων ευκαιριών». 'Η 
έξωτερική πολιτική τού προέδρου είναι 
περίπου άνεδαφική. Θά πρέπει νά προ
χωρήσουμε μέ άποφασιστικά βήματα 
πρός τήν κατεύθυνση τής Δύσης άπό τήν 
όποια καί μόνον μπορεί νά προέλθει μιά 
άποτελεσματική πρωτοβουλία γιά λύση 
τού Κυπριακού.

β. Σ ’ δτι άφορά τή διαχείριση τών 
έσωτερικών υποθέσεων, ή κυβέρνηση 
άπέτυχε νά άνταποκριθεί στά φλέγοντα 
προβλήματα πού απασχολούν τό λαό. 
’Αντίθετα, προχώρησε σέ ένέργειες πού 
συνιστούν σκανδαλώδη συμπεριφορά 
καί, γενικά, καλλιέργησε ένα κλίμα φαυ- 
λότητας καί άδεξιότητας στόν κρατικό 
μηχανισμό.

Η ΑΣΚΗΣΗ μιάς δεξιάς άντιπολί- 
τευσης «άπό άριστερά», φαίνεται δτι 
είχε κάποια άποτελέσματα μέσα στίς 
κεντρώες καί κεντροδεξιές μάζες καί 
δέν άποκλείεται τό στοιχείο αύτό νά 
υπήρξε ένας άπό τούς παράγοντες 
πού μέτρησαν στή συλλογιστική πού 
άναπτύχθηκε στήν έκτακτη συ
νεδρίαση τής Κ.Ε.τοϋ ΑΚΕΛ πού 
πήρε τήν άπόφαση νά διαχωρίσει τίς

ευθύνες του άπό τόν πρόεδρο καί τή'ν 
κυβέρνησή του.

ΤΟ ΜΕΤΑ θέμα στό έσωτερικό -  μετά 
τό πολιτικό ζήτημα — πού άπέδειξε κρί 
άποδείχνει καθημερινά τήν ανυποληψία 
στήν όποια έχει περιέλθει ή κυβέρνηση 
καί άντανακλά τή δυσπιστία τού λαού, 
είναι τό θέμα τών σκανδάλων στό Συ
νεργατικό Κίνημα. Μιά υπόθεση «έξαφά- 
νισης» 70 περίπου έκατομμυρίων λιρών 
Κύπρου πού είδε τό φώς τής δημοσιότη
τας ύστερα άπ’ τή διαρροή στόν τύπο 
τριών έκθέσεων τής Κεντρικής Τράπεζας 
Κύπρου πού περιέγραφαν όλιγωρίες, 
άνικανότητα καί άτασθαλεϊες στήν δια
χείριση τού γίγαντα αύτού τής κυπρια
κής οικονομίας, άντιμετωπίζεται άπό τήν 
κυβέρνηση μέ μιά πρωτοφανή «άδιαφο- 
ρία, άναποφασιστικότητα καί στρουθο
καμηλισμό».

ΠΑΡΑ τό γεγονός δτι διατάχθηκαν 
άπό τή Γενική Εισαγγελία άνακρίσεις 
πού περιλάμβαναν καί όδηγίες γιά τή 
σύλληψη τού διοικητή Συνεργατικής 
’Ανάπτυξης, τά αρμόδια άστυνομικά 
γανα έδειξαν μιά χαρακτηριστική άπρο* 
θυμία στή διεκπεραίωση αυτών τών έν- 
τολών. Ό χ ι μόνο καθυστέρησαν γιά 24 
ώρες νά άρχίσουν τίς άνακρίσεις, άλλά 
φαίνεται δτι παραμέρισαν έντελώς τίς 
όδηγίες γιά σύλληψη τού διοικητή Συ
νεργατικής ’Ανάπτυξης.

Η ΕΞΗΓΗΣΗ αυτών τών άνακολου- 
θιών είναι εύκολη, δταν ξέρει κανέ
νας δτι Διοικητής τής «Συνεργατικής 
’Ανάπτυξης» -  έναντίον τού όποιου 
διεξάγεται ή ανάκριση, δπως καί έν
αντίον μερικών άλλων ηγετικών στε
λεχών τού συνεργατισμού -  είναι ό κ. 
Άνδρέας Άζίνας, ένα πρόσωπο μέ 
σημαντικές πολιτικές διασυνδέσεις, 
ιδιαίτερα στό χώρο τού κυβερνητικού 
κόμματος. Ή  πολιτική δύναμη τού κ. 
Άζίνα, ό όποιος έλέγχει δλοκληρω- 
τικά τή δεξιά άγροτική όργάνωση 
ΠΕΚ καί τό τεράστιο δίκτυο τού αιΜ 
νεργατικοϋ κινήματος, φαίνεται νά ε™ 
ναι ιδιαίτερα χρήσιμη, αύτή τή στι
γμή, στόν πρόεδρο Κυπριανού.

ΕΧΕΙ γραφτεί στόν κυπριακό τύπο — 
καί διαψεύσθηκε -  πώς τόσο ό πρόεδρος 
τής βουλής κ. Α. Μιχαηλίδης, δσο καί ό 
άρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, παρενέβη- 
σαν στά άρχικά στάδια τής άνάκρισης 
γιά νά άποτρέψουν όποιεσδήποτε «άνε- 
πιθύμητες» ένέργειες -  δπως θά ήταν, 
π.χ., ή σύλληψη τού κ. Ά ζίνα  — άπό τήν 
πλευρά τών άνακριτικών όργάνων. Καί 
οί δυό τους, άλλά καί μερικοί άλλοι βου
λευτές τού Δημοκρατικού Κόμματος, 
όφείλουν πολλά στόν κ. Άζίνα. Έτσι, ή 
εικόνα ένός κόμματος, οί βουλευτές τού 
οποίου μέσα στή βουλή έκφράζουν 
«προσωπικές τους άπόψεις», ή συγκα
λυμμένα ή καί όλοφάνερα τάσσονται



ύπέρ του κ. Ά ζίνα, δέν μπορεί νά πείσει 
τό λαό γιά την έλλειψη συγκεκριμένων 
πολιτικών σκοπιμοτήτων.

3. ΙΙΡΟΣ Τ Α  ΠΟΥ;
Ό λες αυτές οί διεργασίες που χρονικά 

εκδηλώθηκαν μέσα σέ μιά καί μόνο 
εβδομάδα δέν ήταν παρά τό ξέσπασμα 
μιάς σιωπηρής διελκυστίνδας μέσα στους 
κόλπους ενός μετώπου πού ήδη είχε πά- 
ψει νά υπάρχει από πολλοΰ, καί πού, 
από τή σύμπηξή του. συνοδεύτηκε από 
σκοπιμότητες, διαφωνίες καί επιφυλά
ξεις. Πολύ περισσότερο πού μιά πρόταση 
δέσμευσης τών δυνάμεων πού τό άποτε- 
λοϋσαν πάνω σ’ ένα κοινό μίνιμουμ πρό
γραμμα άπορρίφθηκε.

Ή  διαπίστωση τής ύπαρξης μιάς ευρύ
τερης πολιτικής κρίσης είναι τό 
εξόφθαλμο, άναγκαϊο καί τελικό συμπέ
ρασμα. Ό ,τι απομένει είναι νά εντοπι
στούν οί παράμετροι αυτής ακριβώς τής 
κρίσης, νά διερευνηθούν οί δυνατότητες 
εξόδου άπό αυτήν, αλλά καί οί πιθανές 

■έργειές της στό' εθνικό θέμα.
Ή έπίρριψη τής ευθύνης στόν 

Πρόεδρο Κυπριανού γιά τό αδιέξοδο 
τών διακοινοτικών -  ειδικότερα με τή 
συγκεκριμένη αναφορά ότι «υπήρχαν 
τόν Αύγουστο τού ’79 πραγματικές δυ
νατότητες έπανέναρξης τού διαλόγου» -  
σημαίνει καί τήν τελική μορφοποίηση 
μιάς γραμμής, πού ή επεξεργασία της 
πήρε άρκετό χρόνο. Σπέρματα αυτής τής 
γραμμής -  πού χαρακτηρίζεται τουλάχι
στο ως ελαστική απέναντι στούς τουρκο- 
κυπριακούς όρους καί συνοδεύεται άπό 
μιά διάθεση κάποιων υποχωρήσεων στό 
όνομα τής εξασφάλισης προόδου στις 
διακοινοτικές -  υπήρξαν στό παρελθόν 
μέ τή φρασεολογία τών «τολμηρών βη
μάτων» άπό τά χείλη επίσημων άξιωμα- 
τούχων τού ΑΚΕΛ.

•  Στήν άπάντησή του ό Πρόεδρος 
Κυπριανού, όχι μόνο άπέρριψε τίς 
εναντίον του κατηγορίες, άλλά πέ
ρασε στήν άντεπίθεση. ύπογραμμί- 
ζοντας ότι άποδοχή τής φόρμουλας 
Βάλντχαϊμ -  γιά τήν άπόρριψη τής

όποιας τού καταλογίζεται ευθύνη -  
θά σήμαινε έκ τών προτέρων δέ
σμευση πάνω στούς όρους τής «διζω- 
νικής καί τής άσφάλειας τών Τουρ
κοκυπρίων». Ουσιαστικά, δηλαδή, θά 
σήμαινε άποδοχή τής «διζωνικής». Ό  
κ. Κυπριανού πρόσθεσε άκόμα ότι 
«ποτέ δέν πρόκειται νά προσυπο
γράψει άποδοχή τών τουρκικών 
όρων, ούτε νά διαγράψει τό δικαίωμα 
τών προσφύγων νά γυρίσουν ατά σπί
τια τους»...

Θέση παραπλήσια πρός αυτή τού 
ΑΚΕΛ -  άλλά μέ διαφορετικό σκεπτικό, 
καί άπό τόν δυτικό δρόμο -  υποστηρίζει 
καί ό «Δημοκρατικός Συναγερμός» τού 
κ. Κληρίδη, ό οποίος φαίνεται νά άναμέ- 
νει έναγωνίως τήν ώρα πού θά κοιμηθεί 
στις μητρικές δυτικές άγκάλες.

Μέ τήν άνυποχώρητη γραμμή τού 
Προέδρου Κυπριανού στό εθνικό ζήτημα 
συντάσσεται τό «Σοσιαλιστικό Κόμμα», 
ενώ, άντίθετα, διαφωνεί ριζικά μαζί του 
σέ ό,τι άφορά τήν κοινωνικοοικονομική 
πολιτική τής κυβέρνησης.

2. ’Έτσι τό πολιτικό σκηνικό, αυτή τή 
στιγμή, παρουσιάζεται άρκετά περίεργο, 
ενώ άπό τήν πλευρά τού ΑΚΕΑ -  όχι 
βέβαια επίσημα -  προβάλλεται ώς μόνη 
διέξοδος «οί πρόωρες προεδρικές εκλο
γές». Πολλοί, πάντως, είναι εκείνοι πού 
πιστεύουν πώς υπάρχουν ήδη στήν 
πλευρά τού ΑΚΕΛ προχωρημένες σκέ
ψεις πρός αυτή τήν κατεύθυνση. Γιατί αν 
τό ΑΚΕΛ άπέσυρε τήν εμπιστοσύνη του 
πρός τόν Πρόεδρο Κυπριανού καί τήν 
κυβέρνησή του, εξακολουθεί πάντα νά 
βλέπει τό «Δημοκρατικό Κόμμα» ώς εν 
δυνάμει σύμμαχο. Καί είναι, σύμφωνα μέ 
τήν ίδια συλλογιστική, άπό τή δεξαμενή 
τών «έπιγόνων» τού κ. Κυπριανού πού 
θά προσπαθήσει «νά άνεύρει τό διάδοχό 
του...»

3. Ή  άξιοπιστία τής κυβέρνησης στό 
εσωτερικό έχει τόσο πολύ καταρρακω
θεί, ώστε νά φαίνεται άρκετά δύσκολη ή 
προσπάθεια «άποφασιστικής διακυβέρ
νησης τού τόπου», όπως άνάγγειλλε στό 
διάγγελμά του ό Πρόεδρος Κυπριανού, 
ξυπνώντας ίσως κάπως άργά, άπό τούς

άλλεπάλληλους ήχους τών ταμπούρλων 
τής κρίσης.

Ή  πρόθεσή του νά μήν παραιτηθεί 
(στό διάγγελμά του εξίσωσε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο μέ εκτροπή άπό τή συντα
γματική τάξη καί ισοδύναμο πολιτικού 
πραξικοπήματος) σημαίνει ότι ό κ. Κυ
πριανού θά πρέπει νά δώσει μιά μάχη 
όιμέτωπη τόσο κατά τού ΑΚΕΛ, όσο καί 
κατά τού «Δημοκρατικού Συναγερμού», 
διεξάγοντας παράλληλα μιά άλλη μάχη 
μέ τό «Σοσιαλιστικό Κόμμα». Τό πόσο 
έτοιμος είναι ό ίδιος, άλλά κυρίως τό 
κόμμα του, είναι ένα άρκετά άμφισβη- 
τούμενο ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό, 
π.χ., πώς ή κοινοβουλευτική ομάδα τού 
κόμματός του άποτελεϊ, περίπου, κινέ
ζικο μωσαϊκό καί δέν είναι βέβαιο πώς 
θά μπορέσει νά κρατήσει τή συνοχή του 
σέ κάποια κρίσιμη στιγμή.

•  Συναισθανόμενος έξάλλοτ1 ό ίδιος 
τό μαχαίρι διαφόρων «Βρούτων», άφησε, 
στό διάγγελμά του πρός τό λαό, σαφώς 
νά διαφανούν κάποιες αιχμές γιά κά
ποιους οί οποίοι τόν υποσκάπτουν καί 
τούς όποιους όμως «δέν θέλησε νά άνα- 
φερθει...».

4. ’Άν κάτι υπογραμμίζει τήν κρισι
μότητα τής νέας φάσης στήν Κύπρο είναι 
τό γεγονός πώς, τίς μέρες αυτές, άνα- 
λαμβάνεται μιά νέα πρωτοβουλία άπό 
τήν πλευρά τού Γενικού Γραμματέα τού 
ΟΗΕ γιά τήν έπανέναρξη τών συνομι
λιών.

νΑν στό παρελθόν υπήρχε, έστω καί μέ 
μερικές επιφυλάξεις ή διαφωνίες, ένα 
consensus στούς χειρισμούς τού εθνικού 
θέματος, τό ίδιο -  καί μέ κανένα τρόπο -  
δέν μπορεί νά λεχθεί τώρα. Τήν ευθύνη 
θά φέρει άκέραιη ό Πρόεδρος καί ή κυ
βέρνησή του.

Τό μέτωπο έσπασε. Ή  κοινή γραμμή 
άνήκει πιά στό παρελθόν. Καί είναι σί
γουρο ότι τίς ρωγμές αυτές θά καλλιερ
γήσουν -  διαμορφώνοτας ίσως κάποιους 
νέους έσωτερικούς συσχετισμούς δυνά
μεων -  οί άμερικανονατοϊκοί κύκλοι πού 
επιδιώκουν μιά λύση στό κυπριακό σύμ
φωνη μέ τά συμφέροντά του: στήν περι
οχή. □

ολα τα βιβλία 
αφιασες 
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