
Αναΐομία ιών διακοινοτικών
1. -ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΝΟΘΕΥΣΗ ΤΟΥ ~f2

Τ Ο Σ ΤΟ ΙΧ Ε ΙΟ  πού δεσπόζει 
σήμερα στό χώρο τού Κυ
πριακού καί τό χαρακτηρί

ζει είναι ή πολύπλευρα εκπεφρα
σμένη επιθυμία καί οί φορτικές πιέ 
σεις πού τη συνοδεύουν γ ια  την 
έπανάληψη τών διακοινοτικών συνο
μιλιών. Διοχετεύεται μάλιστα στήν 
κοινή γνώμη ή άντίληψη ότι οι δια
πραγματεύσεις αύτές δεν θά είναι 
άπλώςένα μέσο έπϊλυσης τής δια
φ ο ρ ά '-  \λά  καί σωστή πανάκεια 
ικανή . θέσει τέρμα στήν κυπρια
κή τραγωδία.

1. Τό ιδανικό σχήμα 
διαλόγου

Ή  ψύχραιμη άντιμετώπιση τού 
θέματος οδηγεί στή διαπίστωση 
ότι ή έννοια τών διακοινοτικών συ
νομιλιών άνταποκρίνεται θεωρητι
κά σ' ένα Ιδεατό σχήμα πού συν
θέτουν όσοι κανόνες προσιδιάζουν 
σ' έναν έντιμο διάλογο ένταγμένο 
στό νομικό πλέγμα τής^ σύγχρονης 
καί ομόθυμα παραδεκτής άπό λα
ούς καί κυβερνήσεις —  θεωρητικά 
πάντα —  διεθνούς δικαιοταξίας. 
Δηλαδή:

— άποκλεισμδς κάθε ύπόνοιας ότι 
άσκείται άπροκάλυπτη ή λανθά- 
νουσα βία τού ένός διαλεγομέ- 
νου έπί τού άλλου,

— καλή πίστη τών μερών κατά τήν 
διάρκεια τών συνομιλιών καί βε
βαιότητα ότι ή ίδια καλή πί
στη θά πρυτανεύσει καί κατά 

έκτέλεση τών άποφάσεων 
1 θά ληφθούν,

— προσήλωση τών μερών σέ ορι
σμένες βασικές άρχές άπό τις 
όποιες θά πρέπει νά ξεκινήσει 
καί στις όποιες θά πρέπει νά 
στηριχθεί ό διάλογος.

'Αλλά ποιές είναι αύτές οί άρχές; 
Τόσο ή Κύπρος όσο καί ή Τουρ
κία, ή οποία έπιμένει ιδ ια ίτερα 
στό χαρακτηρισμό της ώς εύρω- 
παϊκής χώρας, άνήκουν τυπικά καί 
νομικά, ώς μέλη τού Συμβουλίου

τής Εύρώπης, στον εύρωπαϊκό χώ
ρο ήθικών καί νομικών άξιών πού 
συμπυκνώνονται :

•  στήν ύπεροχή τού δικαίου πού 
ύποτάσσει στις έπιταγές του τ ις  
πραγματικές καταστάσεις καί τ ις  
άναμορφώνει άν είναι άντιδ ικα ι- 
ικές·

•  στήν προσήλωση στό δημο
κρατικό πολίτευμα'

•  στό σεβασμό τών άνθρώπινων 
δικαιωμάτων μέ ιδιαίτερη έξαρση 
τής άνθρώπινης άξιοπρέπειας·

•  στήν περιφρούρηση καί δια
φύλαξη τής εύρωπαϊκής π ολιτιστι
κής κληρονομιάς πού περιέχει τ ις  
πνευματικές καί πολιτιστικές ά 
ξιες, όσες κληροδότησαν στούς λα
ούς τής ήπείρου μας οί Έλληνες, 
ή Ρώμη, ό Χριστιανισμός, ή 'Ανα
γέννηση καί ή σοσιαλιστική σκέ
ψη τού 19ου αιώνα'

•  στήν καλόπιστη τήρηση καί 
έφαρμογή τών συμφωνιών.

Στό ιδεατό αύτό τριμερές σχή
μα, ή παρουσία τού Γενικού Γραμ
ματέα τού ΟΗΕ κ. Κούρτ Βαλντ- 
χάιμ, ύπό τήν α ιγ ίδα  τού όποιου 
τοποθετείται ή διεξαγωγή τών δια- 
κοινοτικών, προσδίδει ένα ιδ ια ίτε
ρο νόημα καί μιά ξεχωριστή α ί
γλη. Ό  κ. Βαλντχάιμ είναι ό έξ 
ορισμού φρουρός τών καταστατι
κών άρχών τού παγκόσμιου οργα
νισμού όπως αύτές διατυπώνονται 
στόν Καταστατικό Χάρτη καί έκ- 
φράζονται μέ άξιοσημείωτη στα
θερότητα, σαφήνεια καί έπιμονή 
έπί τέσσερα συναπτά χρόνια στά 
ψηφίσματα καί σ τις λογής άποφά- 
σεις τών οργάνων του (άποχώρη- 
ση τών ξένων στρατευμάτων —  
έπιστροφή τών προσφύγων στις ε
στίες τους κάτω άπό συνθήκες ά- 
σφάλειας' άπαγόρευση άλλοίωσης 
τής σύνθεσης τού πληθυσμού).

Τό ιδεατό όμως αύτό σχήμα νο
θεύεται στήν πράξη.

Κατά τή λογική τών διεθνών 
διαδικασιών, γ ιά  τήν έπίλυση τών 
διακρατικών διαφορών σέ περίπτω
ση διαφοράς, επικίνδυνης έντασης 
ή σύγκρουσης, ή διαδικασία άρ- 
χ ίζει άπό διαπραγματεύσεις πού 
άν δέν άπολήξουν, οδηγούν τά  μέρη 
σέ μιά δεύτερη φάση: στήν προσ
πάθεια έπϊλυσης τής διαφοράς μέ 
χρήση τών διεθνών διαδικασιών 
(Δ ια ιτησ ία , Διεθνής Δικαιοσύνη, 
Συυβούλιο Ασφαλείας).

Στήν προκειμένη περίπτωση οί 
όροι άντιστρέφονται. Ο ί συνθήκες 
-— άντικειμενικές καί ύποκειμενι- 
κές —- πού περιβάλλουν τή δια
φορά είναι τέτοιες πού τήν πρώτη 
φάση συνθέτει ή προσφυγή στά 
διεθνή όργανα: γίνονται ύποδείξεις 
άπό τόν Παγκόσμιο 'Οργανισμό 
καί χαράσσονται οί κατευθυντήριες 
γραμμές πού, λογικά, συνιστούν 
τις  προϋποθέσεις γ ιά  τήν έπίλυση 
τής διαφοράς. Ό τα ν  τά  ψηφίσματα 
καί οί άποφάσεις τών οργάνων τού 
ΟΗΕ μιλούν γ ιά  διακοινοτικές 
προϋποθέτουν αύτόματα καί αύτο- 
νόητα ότι οί κατευθυντήριες γραμ
μές πού χάραξαν είναι —  έπιβάλ- 
λεται νά είναι —  οί θεμελιακοί 
άξονες τού διαλόγου.

Στό σημείο όμως αύτό τό θέμα 
ξεστρατίζει καί βγαίνει άπό τήν 
όμαλή τροχιά του.

Οί θεμελιακές άρχές πού άνα- 
φέρθηκαν παραμερίζονται ή άγνο- 
ούνται στήν πράξη καί οί διακοι- 
νοτικές, γυμνές άπό όποιεσδήποτε 
προϋποθέσεις γίνονται σχεδόν αύ- 
τοσκοπός. Στό βιβλίο·- συνέντευξη 
τού κ. Κούρτ Βαλντχάιμ, «Ένα έ- 
πάγγελμα μοναδικό στόν κόσμο», 
στό κεφάλαιο περί Κύπρου, οί 
διακοινοτικές έμφανίζονται σχεδόν 
ώς αύτοσκοπός, σάν ιδανικό σχή
μα ικανό νά βγάλει τά  μέρη άπό 
τήν άποτελμάτωση καί τό άδιέξο- 
δο. Χαρακτηριστικό είναι ότι σέ 
κανένα σημείο τού κειμένου δέν γ ί
νεται άναφορά στις άρχές πού δια
τυπώθηκαν, σχετικά μέ τήν Κύπρο, 
στά ψηφίσματα καί σ τις άποφά- 
σεις τού ΟΗΕ.

Όμως, ό ικανότατος, δραστή
ριος καί ρέπων άπό ιδιοσυγκρα
σία, ώς βετεράνος τής διπλωμα
τίας, σ τις συμβιβαστικές λύσεις 
κ. Βαλντχάιμ θά πρόσεξε πώς οί 
διακοινοτικές, όπως έμφανίζονται 
κάτω άπό τ ις  πραγματικές συνθή
κες τής κυπριακής συγκυρίας, δέν 
άνταποκρίνεται στό ιδανικό σχήμα 
τού διαλόγου στό όποιο, ό ίδιος 
φύσει καί θέσει θά όφειλε νά είναι 
προσηλωμένος.

Ή  άνωμαλϊα είναι πολλαπλή:
1. θ ά  ήταν δύσκολο νά Ισχυριστεί
κανείς ότι τό στοιχείο τής βίας

έξέλιπε στήν προκειμένη περίπτω
ση. Δέν είναι μόνο ή παρουσία 
τού τουρκικού στρατού κατοχής 
στόν Κυπριακό Βορρά (38,5% τού 
όλου έδάφους τής Δημοκρατίας). 
Στή ζυγαριά τών διαπραγματεύσε
ων ρίχνεται καί τό βάρος όλης αύ- 
τής τής δύναμης πού στηρίζει καί 
καθοδηγεί τήν τουρκοκυπριακή ή- 
γεσία. Ποιά είναι ή θέση τού ’ Ελ
ληνοκύπριου συνομιλητή άπέναντι 
στόν Τούρκο ομόλογό του πού κρα
δαίνει τόν τουρκικό στρατό κατο
χής μέ τή συντριπτική δύναμη πυ
ράς καί τή μόνιμη άπειλή τής κα-

-------- ΤοΟ ----------------
« καθηγητή

Γ. Κ. ΤΕΝΕΚΙΔΗ

τάληψης ολόκληρου τού νησιού;
2. Έ τσ ι ή βία πού ύπάρχει «δυ

νάμει» έξαφανίζει κάθε έννοια ισό
τητας τών διαλεγομένων.

'Αλλά μιά συμφωνία πού θά έ
κλεινε ένα τέτοιο άνισομερή διάλο
γο θά ήταν έξ ύπαρχής άκυρη 
(άρθρο 52 τής Σύμβασης τής Β ι
έννης τού 1969 περί τού Δικαίου 
τών Συνθηκών).

3. Ή  άνωμαλϊα συνεχίζεται καί 
σέ άναφορά μέ τόν τρ ίτο παρά
γοντα τού διαλόγου: τήν προσή
λωση στις θεμελιακές άρχές πού 
συνιστούν τή διεθνή καί εύρωπαϊ- 
κή δικαιοταξία. Γ ια τ ϊ ό ένας άπό 
τούς διαλεγομένους άρνείται τή 
συμμόρφωσή του σ ' αύτές: παρα
μερίζεται έτσι ή άρχή τής πρω- 
ταρχϊας τού δικαίου άφού δέν γ ί
νεται σεβαστή ούτε ή κυριαρχία 
τής Κυπριακής Δημοκρατίας στό 
σύνολο τού κρατικού χώρου, ούτε 
τά  νόμιμα δικαιώματα τών ξερι
ζωμένων πληθυσμών καί ή άποκα- 
τάστασή τους στις έστίες καί τ ις  
περιουσίες τους. Ό  παραμερισμός 
τών κανόνων δικαίου προκύπτει ά
πό τό γεγονός ότι ή τουρκική πλευ

ρά θεωρεί τό θέμα π ο λ ι τ  ι- 
κ ό (μή διεπόμενο δηλαδή άπό 
κανόνες δικαίου) καί όχι ν ο μ ι- 
κ ό ωσάν νά ύπάρχει, στά δια
κρατικά πλαίσια, πολιτική διαφο
ρά άπαλλαγμένη άπό τή νομική 
ύφή της καί νομική διαφορά χωρίς 
πολιτικό ύπόβαθρο.

4. Ό σ ο  γ ιά  τή διαφύλαξη τών 
εύρωπαϊκών πολιτιστικών άξιών ά- 
ναρωτιέται κανείς άν στή σημερι
νή Κύπρο μέ τήν «αιχμάλωτη», 
κατά τήν έκφραση ξένων άρχαιο- 
λόγων, Σαλαμίνα έν Κύπρω, μέ 
τούς «αιχμάλωτους» Σόλους, μέ τή 
διασπορά στούς πέντε άνεμους τών 
άρχαιολογικών θησαυρών, μέ τή 
διαρπαγή τών βιβλιοθηκών καί τών 
μοναδικών συλλογών στήν 'Αμμό
χωστο, άναρωτιέται κανείς, άν μέ 
τέτοιες συνθήκες περισώζεται ή 
πνευματική κληρονομιά τής Εύρώ
πης.

5. Τέλος, στοιχείο άνωμαλίας 
καί νόθευσης τού διαλόγου άπο- 
τελεί ό μόνιμος κίνδυνος τής μή τή
ρησης τών όρων τής όποιας συμφω 
νιας, όπως συνέβη στήν περίπτωση 
τής συμφωνίας Κληρίδη —  Ντεν- 
κτάς γ ιά  τήν «άκώλυτη μετάβαση» 
τών Τουρκοκυπρίων τού Νότου στό 
Βορρά καί τήν ύπόσχεση γ ιά  πε
ριφρούρηση τών δικαιωμάτων τών 
έγκλωβισμένων Ελληνοκυπρίων τής 
Καρπασίας. Ό τα ν  τό πρώτο σκέ
λος τής συμφωνίας έκπληρώθηκε 
καί οί Τουρκοκύπριοι έφυγαν άπό 
τό Νότο συναποκομίζοντας όλα 
τους τά  άγαθά, τό δεύτερο λει
τούργησε άντίστροψα. Ο ί Έλληνες 
κάτοικοι τής Καρπασίας ύπέστη- 
σαν τέτο ια  μεταχείριση ώστε ά- 
ναγκάσθηκαν νά ζητήσουν τόν έκ- 
πατρισμό τους. ΤΓ προοπτική ύ- 
πάρχει άπό δώ καί πέρα γ ιά  τήν 
καλόπιστη τήρηση καί έφαρμογή 
τών συμφωνιών;

Γεννιέται έτσ ι ή άνάγκη μιάς 
έμβάθυνσης στούς λόγους τής έπι- 
μονής σέ μεθόδους πού παρουσιά
ζουν τόσες άδυναμϊες.

Α Υ Ρ ΙΟ : Ή  προτίμηση γ ιά  τις  
διακοινοτικές.

'Από τήν γιορταστική έκδήλωση, πού έγινε στήν ΣΤΑΚΟ Ρ, πού άν- 
τιπροσωπεύει τήν ΡΟΐίϋ στήν Ελλάδα. Στή φωτογραφία^ ό̂  πρόεδρος 
καί διευθύνων σύμβουλος τής έτα ιρ ίας κ. I. Κορτέσης, ένώ μοιράζει 

δώρα στά παιδιά τού προσωπικού τής έταιρίας.

Θέήετε 
όβα
προγράμματα 
της TV;

τοχυόρομος
Αγοράζετε ¿να περιοδικό κ ι έχετε δέκα
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2.- Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣΛ ’ . Ά π ό  τή ν  π λευ ρ ά  

τω ν Τούρκω ν
1. Μέ τ ις  διακοινοτικές υπάρχει 

πάντα ή ευχέρεια τής TABULA RA
SA, ή δυνατότητα δηλαδή νά πα- 
ραμερισθεί τό πρό τής_ εισβολής 
νομικό καθεστώς καί νά έξαψανι- 
σθεί τό άληθινό νόημα, ήθικό, πρα
γματικό καί νομικό τής εισβολής. 
Μέ άλλα λόγια: στό τεράστιο γε
γονός τής έπιθετικής ένέργειας, τής 
εισβολής καί τής στρατιωτικής 
κατάληψης μέ όλα τά  έπακόλουθα, 
ρίχνεται εύκολα ό πέπλος τής λή
θης. Κα ί τότε προβάλλει αυθαίρε
τα! ή επωδός: άς είμαστε ρεαλι
στές· σημασία έχει νά δούμε άπό 
δώ καί πέρα τ ί θά γίνει.

2. Μ ' αύτήν τή «μεθοδολογία υ
πάρχει τρόπος νά παραμερισθούν 
έντελώς οι άρχές δικαίου^ καί νά 
προβληθεί ως άξίωμα ότι ή σκοπι
μότητα είναι άποτελεσματικότερη 
άπό τό δίκαιο.

Μόνιμη έπιδϊωξη τής Άγκυρας 
ήταν καί είναι, άπό τό 1974, νά 
άφαιρεθεΐ καί τό έλάχιστο ίχνος 
νομικής ύπόστασης άπό τήν Κυ
πριακή Κυβέρνηση. Έ ξ ού καί ή 
επιμονή της χ ιά  διακοινοτικές, πού 
έκτρέπουν καί άποσπούν τό Κυ
πριακό άπό τά  φυσιολογικά διεθνή 
του πλαίσια μέσα στά όποια έ ιι- 
φανίζονται, έπί ϊσοις όροις, ώς έ- 
νάγουσα, ή Κυπριακή Δημοκρατία 
καί, ώς έναγόμενο, τό Τουρκικό 
κράτος. 'Ενώ στά διακοινοτικά 
πλαίσια ή Κυπριακή Δημοκρατία 
ύποβιβάζεται σέ έλληνοκυποιακή 
κοινότητα καί ύποβαθμιζόμενη, το
ποθετείται σέ ίση μοίρα μέ τήν 
τουρκοκυπριακή. Ά π ό τό νομικό 
δηλαδή σχήμα πού έυφανίζει μιά 
κυβέρνηση —- τήν Κυπριακή —  ά- 
ναγνωρισμένη άπό όλους τούς διε
θνείς 'Οργανισμούς καί τή συντρι
πτική πλειοψηφία τών κρατών - 
μελών τού ΟΗΕ, γλυστράμε στό ά 
παοάδεκτο σχήμα «τί Κυπριανού, 
τ ί  Ντενκτάς» !

3. Γνωρίζοντας πολύ καλά τόν 
καταλυτικό γ ιά  τήν Κυπριακή Δη
μοκρατία χαρακτήρα τών διακοινο 
τικών, ή Τουρκική πλευρά τ ις  έπι- 
διώκει πάση θυσία ή γ ιά  νά έπιτύ- 
χει τά  μέγιστα μέσα στόν άσφυ- 
κτικό διακοινοτικό κλοιό ή γ ιά  νά 
έπιροίψει τήν εύθύνη τής άρνησής 
τους στήν άποκαλουμένη «κυπρια
κή άδιαλλαξία».

Β *. Ά π ό  τή ν  π λευ ρ ά  
τώ ν Η.Π.Α. καί τή ς  
Δ υτικής Σ υμ μ α χία ς 
(ε ιδ ικ ό τερ α  τώ ν κρα 
τώ ν  τή ς  Ε.Ο.Κ.)

Ή  στάση τών κρατών αύτών κα
τά τ ις  ψηφοφορίες γ ιά  τήν υιοθέ
τηση τών ψηφισμάτων τού ΟΗΕ 
γ ιά  τό Κυπριακό πού έκδηλώθηκε 
μέ άποχές ή καί μέ καταψήφιση 
τών ύπό κρίση κειμένων, μαρτυ
ρεί πολύ εύγλωττα τήν άποστοο- 
φή τών κρατών αύτών γ ιά  τ ις  διε
θνείς διαδικασίες καί τήν προτί
μησή τους γ ιά  τ ις  διακοινοτικές. 
Χαρακτηριστική άπό τήν άποψη 
αύτή είναι ή άπό 19.1.1979 άπό- 
φαση τών 'Υπουργών τού Συμβου
λίου τής Εύρώπης έπειτα άπό ει
σήγηση τών 'Εννέα. Αφού οι ύ- 
πουργοί (οι άναπληρωτές τους) έ
θαψαν τήν 'Εκθεση τής 'Επιτρο
πής τών 'Ανθρωπίνων Δικαιωμά
των γ ιά  τις παραβιάσεις πού ση
μειώθηκαν στήν Κύπρο τό 1974 
■—- 1976, άποφάσισαν νά πιέσουν 
μέ φοοτικότητα τά  διϊστάμενα μέ
ρη στήν Κύπρο (D E C ID ES  St Ron- 
GLY TO URGE THE P A R T IE S ) 
νά έπαναλάβουν τ ις  διακοινοτικές 
συνομιλίες.

Τόσο οί ΗΠΑ, όσο καί οι Δυ
τικο ί γενικότερα πού συμπλέουν μέ

τήν Ούάσιγκτον σέ όλα τά  θέματα 
πού άψορούν τήν ασφάλεια τής Δύ 
σης, συντάχθηκαν άπό μιάς άρχής 
μέ τήν άποψη τών διακοινοτικών 
γ ιά  νά δώσουν στήν άμετακίνητη 
άπό τ ις  θέσεις τής Τουρκίας —  
στόν «μείζονα» στή Μέση Ανατο
λή Σύμμαχο —  μιά ήθική ικανο
ποίηση. 'Α ν τήν ικανοποίηση αύ
τή ήταν πρόθυμη νά προσφέρει ή 
κυβέρνηση τών ΗΠΑ γ ιά  νά έξα- 
σφαλίσει τήν σύμφωνη μέ τά συμ- 
φέροντά της ρύθμιση τών έκκρε- 
μών άμερικανο - τουρκικών θεμά
των (στρατηγικές βάσεις —  ήλεκ- 
τρονική παρακολούθηση τής γειτο
νικής Ε Σ Σ Δ  —  μαχητική προσή
λωση στή συμμαχία), ή προθυμία 
αύτή έντάθηκε στόν ύπέρτατο βα
θμό μετά τά γεγονότα τής Περ
σίας πού οδήγησαν σέ μιάν έπά-
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νεκτίμηση τών δυτικών συμμάχων 
ώς πρός τή σημασία τού παρά
γοντα Τουρκία στό χώρο τής Μ.
Ανατολής. Στή συνδιάσκεψη κο

ρυφής τής Γουαδελούπης οί ήγέτες 
τής Δ. Γερμανίας, Γαλλίας, Μ. 
Βρεταννίας έμφανίστηκαν ώς ύπερ- 
θερματίζοντες στήν άνάγκη γεν
ναίας οικονομικής ένίσχυσης τής 
Τουρκίας. Φυσικά, ή άπόφαση γ ι '  
αύτήν τήν ένίσχυση έχει όχι μόνο 
ύλικές, άλλά καί ήθικές προεκτά
σεις μέ τήν έννοια, ότι πρέπει νά 
άποφευχθεί μέ κάθε τρόπο ή ή
θική ταπείνωση τής πολύ εύαίσθη- 
της στό θέμα τού εύρωπαϊκού της 
χαρακτήρα συμμάχου Τουρκίας, ώς 
έπακόλουθο τής τυχόν διαπίστω
σης, ότι παραβίασε τά  άπορρέον- 
τα άπό τήν Εύρωπαϊκή Σύμβαση 
άνθρώπινα δικαιώματα.

Οί ν έο ι 
τουρκικο ί όροι

Ένώ ή Κυπριακή Κυβέρνηση ά- 
ποδέχτηκε τήν άμεση έπανάληψη 
τών συνομιλιών μέ βάση τή «φόρ
μουλα» Βαλντχάϊμ ( ' ), ή Τουρκο- 
κυπριακή ήγεσία πού, όπως ση
μειώθηκε, ήταν πάντα ύπέρμαχος 
τών διακοινοτικών, δείχνει τή φο
ρά αύτή άπροθυμία γ ιά  ούσιαστι- 
κές διαπραγματεύσεις καί θέλει 
γ ιά  τήν προσέλευσή της στις δια- 
κοινοτικές καί γ ιά  τήν άποδοχή 
τής πάρα πάνω φόρμουλας, όρους 
πού τούς έντάσσει στά πλαίσια 
μιάς «πολιτικής εκεχειρίας» στήν 
Κύπρο. Ο ί όροι αύτοί άφορούν τά 
έξής κυρίως σημεία:

— κατάπαυση τών ένεργειών πού 
ή τουρκική πλευρά ονομάζει «οικο
νομικό άποκλεισμό» ή «οικονομικό 
πόλεμο» κατά τών Τουρκοκυπρίων

— άποδιεθνοποίηση τού Κύπρια 
κού καί άπόσπασή του άπό τά  
πλαίσια τού ΟΗΕ καί τών άλλων 
διεθνών 'Οργανισμών.

Οί προσπάθειες τού Γ.Γ. τού 
ΟΗΕ γ ιά  τήν άμφϊπλευρη άποδο
χή τής «φόρμουλας» πού πρότεινε 
•— καί πού άποδέχθηκε ή Λευκω
σία —  δέν φαίνονται νά εύοδούν- 
τα ι. Ή  μόνη «ύποχώοηση» τής 
τουρκοκυπριακής πλευράς άφορά 
τό θέμα τής Άμμοχώστου, άλλά 
καί εδώ πρόκειται ουσιαστικά γιά  
δώρο - άδωρο. Γ ίνεται λόγος πρά
γμα τι γ ιά  διαπραγμάτέυση τής 
«έπανεγκατάστασης» τών προσφύ
γων χωρίς νά διευκρινίζεται ποιό

θά είναι τό νομικό καθεστώς τής 
περιοχής όπου θά πραγματοποιη
θεί ένδεχόμενα ή «έπανεγκατάστα- 
ση». Έ τσ ι τό μέλλον τής πολιτεί
ας πού δέν παύει νά είναι, στά 
χέρια τών Τούρκων, πολιτεία - ε
νέχυρο θά έξακολουθεί νά είναι ά- 
βέβαιο, μέ μοναδικό άμεσο άπο- 
τέλεσμα —  καί αύτό έπιδιώκεται 
—  τό διχασμό ώς πρός τούς στό
χους τής διακοινοτικής πολιτικής 
τής Λευκωσίας —  τής ένδοτικής ή 
τής άνένδοτης —  τού προσφυγικού 
κόσμου τής Κύπρου.

Ό  Γ.Γ. τού ΟΗΕ, στήν έπιθυ- 
μία του νά περισώσει τή δυνατό
τητα τής διακοινοτικής διαδικασί
ας ένδίδει κατά τ ις  τελευταίες πλη 
ροφορίες («Τό Βήμα» 3.2.1979)
•— πληροφορίες πού δέν έπιβεβαι- 
ώθηκαν —  στις τουρκικές άξιώ - 
σεις καί συζητεί τούς όρους τού 
κ. Ντενκτάς.

Ά λλά  ποιό είναι τό νόημα τών 
όρων αύτών;

1. Καί πρώτα, ό άποκαλούμέ
νος «οικονομικός άποκλεισμός». Ή  
κυπριακή κυβέρνηση άσκώντας νό- 
μιμο_ δικαίωμά της έχει κηρύξει 
παράνομα τά  παρανόμως κατεχό- 
μενα άπό ξένη Δύναμη λιμάνια 
της: Τήν 'Αμμόχωστο καί τήν Κε- 
ρύνεια καθώς καί τό άεροδρόμιο 
τής Τύμπου. Ή  διεθνής άναγνώρι- 
ση τής Κυπριακής Κυβέρνησης ώς 
τής μόνης νόμιμης κυβέρνησης τής 
χώρας, ή άξιοπ ιστία της κα ί τό 
διεθνές κύρος της, σέ συνδυασμό 
μέ τήν όφειλόμενη προσήλωση στις 
άρχές καί στούς κανόνες τού διε
θνούς δικαίου έκαναν ώστε ή πρά
ξη της αύτή νά έχει άναπόδραστες 
συνέπειες ώς πρός τήν παράνομα 
άσκουμένη δραστηριότητα σ’ αύτά 
τά λιμάνια καί σ ' αύτό τό άερο
δρόμιο. Ά λλά  πώς θά μπορούσε 
νά ένεργήσει διαφορετικά ή κυ
πριακή κυβέρνηση άφού κατά τό 
διεθνές δίκαιο τό κατεχόμενο έδα
φος τής Κύπρου είναι έδαφος τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας καί άφού 
ή Ιδιοκτησία τών Ελληνοκυπρίων 
στά_ κατεχόμενα έδάφη είναι νομι
κά απαραβίαστη; Ή  άρση τού λε
γομένου άποκλεισμού θά έσήμαινε 
νομιμοποίηση μιάς παράνομης κα
τάστασης, Καί τούτο σάν άντάλ- 
λαγμα γ ιά  τήν έναρξη ένός δια
λόγου μέ άβέβαιο άποτέλεσμα.

Ή  μόνιμη νομιμοποίηση όμως 
μιας παράνομης κατάστασης έκ - 
φεύγει τών ορίων κάθε έννοιας έ- 
κεχειρίας πού ένέχει πάντα τό 
στοιχείο τής προσωρινότητας.

2. Ή  γενική καί άόριστη πα
ραίτηση άπό τό άναφαίρετο δι - 
καίωμα_ τής προσφυγής στά φυσι
ολογικά διεθνή ένδικα μέσα: στόν 
Παγκόσμιο^ 'Οργανισμό καί στά 
άλλα διεθνή (εύρωπαϊκά) όργανα 
όπως_ καί ή παραίτηση άπό τό ά
ναφαίρετο δικαίωμα τής νόμιμης 
άμυνας δέν έμπίπτει στά όρια τής 
δυνητικής ευχέρειας μιάς κυβέρνη
σης.^ Ά ν , ένδεχόμενα, ή παραίτη
ση άπό μιά ειδική καί συγκεκρι
μένη διαδικασία, έφόσον άνοϊγεται 
ένας άλλος διαδικαστικός δρόμος, 
είναι δυνατή, ή γενική καί άόρι
στη άπεμπόλιση τού δικαιώματος 
τής^ προσφυγής στά διεθνή πολι
τ ικά  ή δικαστικά όργανα είναι άν- 
τίθετη πρός τό πνεύμα καί τό 
γράμμα τού Καταστατικού Χάρτη 
τού ΟΗΕ, προσκρούει στή διεθνή 
δημοσία τάξη καί δέν δεσμεύει 
τόν παραιτούμενο. Κα ί τούτο άνε- 
ξάρτητα άπό τή φυσική ή ψυχο
λογική βία ύπό τό κράτος τής ό
ποιας έγινε δεκτή μιά τέτο ια  πα
ραίτηση.

Επομένως, διάλογος άναμφι- 
σβήτητα ναι έφόσον πραγματοποι
ούνται οί όροι πού άναφέρθηκαν 
παραπάνω καί πού καταξιώθηκαν

άπό τά  ψηφίσματα καί τ ις  άποφά- 
σεις τού ΟΗΕ. Δηλαδή: α) έξα- 
σφάλιση πλήρους έλευθερίας τών 
διαλεγομένων μέ τήν άρση τών συ- 
νεπειώ ντής εισβολής, 3) προκα
ταρκτική συμφωνία γ ιά  τήν ύπαρ
ξη ένός κυρίαρχου, άνεξάρτητου 
καί άδέσμευτου κράτους, γ )  άπο
δοχή τής δημοκρατικής δομής καί 
λειτουργίας —  σύμφωνα μέ τά  δυ
τικοευρωπαϊκά πρότυπα —  τού πο 
λιτεύματος, δ) πλήρης έξασφάλι- 
ση γ ιά  τούς Κύπριους πολίτες, χω
ρίς^ φυλετικές διακρίσεις, τών άν- 
θρώπινων δικαιωμάτων.

Ά ν  τά  στοιχειώδη αύτά α ιτή
ματα προσκρούουν σέ άνυποχώρη- 
τη τουρκική άρνηση δέν άπομένει 
άραγε τίποτε άλλο άπό τόν μα
κροχρόνιο άγώνα; Είναι δύσκολο 
γ ιά  όποιον βρίσκεται μακριά άπό 
τό καμίνι τού άγώνα καί δέν με
τέχει στις εύθύνες τής έξουσίας 
νά συστήσει τήν άνένδοτη στάση 
πού προϋποθέτει σκληρή προσή
λωση στό κοινό άγαθό, αύταπάο- 
νηση, αύτοθυσία, μαχητικότητα, 
πίστη καί συνέπεια 1. Ό μω ς ένα 
είναι βέβαιο: άν τό μοναδικό άπο
τέλεσμα τής ένδοτικότητας θά ή
ταν ή παραδοχή τών τετελεσμένων 
γεγονότων, δηλαδή ή νομιμοποίηση 
τών παρανόμων καταστάσεων πού 
δημιούργησε ή εισβολή, τότε σέ 
τ ί θά ώφελούσε ή συνθηκολόγηση;

Τό θέμα ώστόσο δέν είναι άπο- 
κλειστικά διμερές ή τριμερές. Εί
ναι παγκόσμιο. Κα ί είναι βαθύ
τατα εύρωπαϊκό. Λέγετα ι ότι ή 
Εύρώπη «είναι οικονομικός γ ίγας 
καί πολιτικός νάνος». Καί αναμέ
νεται άπό τό Εύρωπαϊκό Κοινοβού 
λιο πού άπό τόν φετινό Ιούνιο  
θά έκλέγετάι^ μέ_ άμεση καθολική 
ψηφοφορία νά δώσει στήν Εύρώ
πη την ψυχή πού τής λείπει. Για- 
τ ί πράγματι τής λείπει, όπως δια
πιστώθηκε ολοφάνερα στό θέμα 
μας. Ά π ό  περιπτώσεις σάν τό κυ
πριακό καί άπό τή λύση του θά 
κριθεϊ άν θά ύπάρξει, δίχως ύπο- 
κριτικές υπεκφυγές, εύρωπαϊκός 
πολιτικός οργανισμός βιώσιμος καί 
πιστευτός, έναρμονισμένος μέ τις  
εξαγγελίες τών καταστατικών του 
αρχών καί τ ις  άνυποχώρητες προσ
δοκίες τών εύρωπαϊκών λαών.

(1 ) Ο ί προτάσεις τού κ. Βαλντ- 
χάϊμ συνοψίζονται στά έξής πέντε 
σημεία: 1 ) ’Αναφορά σ τις  μέχρι τώ
ρα άποφάσεις τού ΟΗΕ γ ιά  τό Κυ
πριακό. 2 ) ’Αναφορά στά τέσσερα
σημεία τής συμφωνίας Μακαρίου __
Ντενκτάς πού είναι τά  ακόλουθα: 
(α ) Κράτος ομοσπονδιακό, ένιαϊο, 
διακοινοτικό καί διπεριφερειακό. (β) 
Κεντρική κυβέρνηση μέ έξουσίες πού 
νά κατοχυρώνουν τήν ένότητα τής 
χώρας, (y ) ’Εδαφικές ρυθμίσεις τών 
δύο περιφερειών (έλληνοκυπριακής 
καί Τουρκοκυπριακής), μέ βάσεις καί 
γνώμονες τήν άναλογία τού πληθυ
σμού, τήν κατανομή τής γής καί τών 
περιουσιών καί τόν παράγοντα τής 
οικονομικής βιωσιμότητας, (δ) ’Ε
λευθερία διακινήσεως, έγκαταστάσε- 
ως καί κτήσεως περιουσίας όλων τών 
Κυπρίων, σ τις  δύο περιφέρειες. 3) 
Εδαφικό ζήτημα. Ανοιχτό γ ιά  συ
ζήτηση έξ ύπαρχής, μεταξύ τών με
ρών καί χωρίς συγκεκριμένες ειση
γήσεις τού Γ.Γ. τού ΟΗΕ. 4 ) Συν
ταγματικό θέμα. ’Ανοικτό, χωρίς ε ι
σηγήσεις. Μόνη άναφορά στό ζήτη
μα τής έλεύθερης διακίνησης, τών 
Κυπρίων σ τις  δύο περιφέρειες. 5) 
Ειδική μνεία τής έπανόδου τών κα
τοίκων Άμμοχώστου (Βαρωσϊων) τ ις  
έστίες καί περιουσίες τους, εύθύς 
κατά τήν έναρξη τών διακοινοτικών 
συνομιλιών σύμφωνα μέ τή σχετική 
πρόβλεψη πού περιέχεται στό άμε- 
ρικανο - άγγλο - καναδικό σχέδιο 
καί μέ ρητή παραπομπή σ’ αύτήν 
τήν πρόβλεψη.

2. «Τά Νέα» Λευκωσίας τής 24. 
1.1979.


