
ΠΟΛΙΤΙΚΗ " ΣΑΛΑΜΙΟΥ,. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕ ΤΗΙ\Ι ΕΛΛΑΛΛ
Στο Κυπριακό πρόβλημα δοκιμάζεται 

τά τελευταία 25 χρόνια ή Τουρκική πολιτι
κή διπλωματία. Τά γεγονότα άπό τό 1955 
(άκόμα θά έλεγε κανείς καί πιό πρίν) δείχ
νουν πώς ή Τουρκία, μέ την ένίσχυση βέβαια 
των ’Άγγλων στήν άρχή καί των ΗΠΑ άργό- 
τερα, κατάφερεν δχι μόνο νά δημιουργήσει 
δικαιώματα στή μεγαλόνησο άλλα καί νά 
έπιβάλει λύσεις πού της συνέφεραν (Ζυρίχη).

Ή άπραξία τής Ελληνικής διπλωματί
ας, οΐ λαθεμένες έπιλογές, ή ύποτακτική έ- 
ξωτερική πολιτική τής Ελλάδας, είναι ση
μεία πού πολλές φορές κατακρίθηκαν στό 
παρελθόν άλλά έξακολουθουν νά παραμέ
νουν καίρια προβλήματα πού πολλές φορές 
μείωναν τις πρωτοβουλίες πού έπαιρνε ή 
Κυπριακή κυβέρνηση καί Αποδυνάμωναν άγ

κόμα καί τίς ίδιες τίς άποφάσεις του ΟΗΕ. 
(Συμβούλιο Εύρώπης — έκθεση γιά  βαρβα
ρότητες των Τουρκικών στρατευμάτων).

Σήμερα δοκιμάζεται γιά  άλλη μιά φο
ρά ή πολιτική αύτή. θά  καταφέρει άραγε ή 
Τουρκία νά έπιβάλει πάλι τούς δρους της, 
νά κερδίσει άλλο ένα βήμα στήν προσπά
θεια της νά διχοτομήση τό Κυπριακό κράτος;

Οί διαδοχικές ύποχωρήοεις
εξυπηρετούν τήυ “Αγκυρα

Στίς 13.2.77 ό πρόεδρος Μακάριος καί 
δ Τουρκοκύπριος «ήγέτης» κ. Ντενκτάς συ
ναντήθηκαν, μέ τήν μεσολάβηση κα! την πα
ρουσία τού γεν. γραμματέα τού ΟΗΕ στή 
Λευκωσία καί υπέγραψαν μιά συμφωνία πού 
θά «έβαζε τίς βάσεις για την έπανέναρξη 
των ένδοκυπριακών συνομιλιών». Ή συμφω
νία, γνωστή σαν συμφωνία τών 4 σημείων, 
διακήρυττε πώς:

α. Ή Κύπρος θά είναι άνεξάρτητη, άδέ- 
σμευτη, «διακοινοτική όμοσπονδιακή δημο
κρατία».
β. Τά κριτήρια μέ δάση τά όποια θά έπι- 

διωχθεί λύση στό έδαφικό είναι: Ή οι
κονομική βιωσιμότητα καί παραγωγικό
τητα τού εδάφους καί ή Ιδιοκτησία τής 
γής.

γ. Οί συνταγματικές άρχές πού πρέπει νά 
διέπουν τό νέο καθεστώς τής «διακοινο- 
τικής ομοσπονδιακής δημοκρατίας» είναι:
•  'Ελευθερία διακινήσεως.
© Ελευθερία έγκαταστάσεως.
•  Τό δικαίωμα τής περιουσίας.

δ. Οί έξουσίες καί λειτουργίες τής κεντρικής 
κυβέρνησης θά είναι τέτοιες πού νά δια
σφαλίζουν τήν ένότητα τής χώρας, ένώ 
θά λαμδάνεται ΰπ’ όψιν ό «διακοινοτικός» 
χαρακτήρας τού κράτους.

 ̂Σχεδόν όλοι τότε, παρ’ όλο δτι ή έφαρμο- 
γή αυτών τών άρχών δέν διασφαλιζόταν, ού
τε μιά σειρά άλλων προβλημάτων άντιμε- 
τωπίζονταν σωστά, δέχονταν πώς οϊ 4 αύ- 
τές άρχές θά μπορούσαν νά άπατελέσουν τή 
δάση γιά τήν προώθηση τού διαλόγου καί 
τήν έξεύρεση λύσης, κάτω άπό όρισμένες 
προϋποθέσεις καί κύρια fiv ή Τουρκική πλευ
ρά έδειχνε καλή πίστη καί κατανόηση.

Ό  γνωστός άρθρογράφος τού «Βήματος» 
Μ. Πλουμίδης έγραφε τότε σ ’ ενα άρθρο 
του μέ τόν προφητικό τίτλο «ΟΙ άρχές γιά 
αναζήτηση λύσεως συμφωνήθηκαΨ... άλλα θά 
εφαρμοστούν;ς μεταξύ έίλλων καί τά έξής: 
«Ή διαπίστωση ότι υπήρχαν πλέον οί προϋ
ποθέσεις γιά τήν διεξςτγωγή ουσιαστικών 
συνομιλιών έπέτρεψαν στόν γεν. γραμματέα 
νά άναλάβει τήν πρωτοβουλία γιά νά άπο- 
Φασίσει τήν έπανάληψη τών συνομιλιών καί 
νά όρίσει ώς τόπον τήν Βιέννη καί ώς χρο
νολογία τό τέλος Μαρτίου...», κα! κατελη- 
γε: «Άπό δλα αυτά τά θέματα πού θά ά- 
πασχολήσουν τίς διακοινοτικές συνομιλίες 
κυριότερο είναι τό έδαφικό καί αυτό είναι 
βέβαιο ότι θά_ άπασχολήσει πρώτο τίς συ
νομιλίες». Ποιά ήταν ή τύχη αυτών τών συ
νομιλιών δλοι πιστεύω νά θυμούνται. Οί 
συνομιλίες —πρίν άπό τίς όποιες υποβλή
θηκε, άπό τήν κυπριακή πλευρά, συγκεκρι
μένο σχέδιο μέ καθορισμό πάνω σέ χάρτη 
τού ποσοστού τού έδάφους τών δύο διοική
σεων—  όδηγήθηκαν σέ άδιέξοδο μέ τήν άρ- 
νητική στάση τής τουρκικής πλευράς πού δέν 
δέχτηκε καν νά υποβάλει τό σχέδιό της μέ
σα στό χρονοδιάγραμμα πού καθόριζε ό 
γενικός γραμματέας τού ΟΗΕ. Ή στάση 
αύτή υποχρέωνε τόν πρόεδρο Μακάριο νά 
δηλώσει στήν έφημερίδα ΦΟΡΒΑΊ-ΤΣ στις 
23.6.77 πώς «Μέ τίς προτάσεις τής Βιέν-

ΤοΟ
Α. ΧΡIΣΤΟ ΔΟ ΥΑI ΔΗ

νης φτάσαμε στό δριο τής προθυμίας μας 
για παραχωρήσεις».

Έ να  άπό τά βασικά σημεΐα πού όδήγη- 
σαν στό ναυάγιο τών συνομιλιών τής Βιέν
νης ήταν καί ή προώθηση άπό τήν πλευρά 
του Ντενκτάς τής «στρατιωτικής κατοχύρω
σης καί άσφάλειας τών “ συνόρων”  τών δύο 
ξεχωριστών διοικήσεων». Αυτό σήμαινε ά- 
ναΐρεση τής άρχής τής ένότητας τού κρά
τους. Τ ί είχε άραγε συμβεΐ γιά νά άλλά- 
ξει τό τόσο «θετικό» κλίμα καί ή εύφορία 
πού δημιουργήθηκε μέ τήν συνάντηση Μα
κάριου - Ντενκτάς; Σχολιάζοντας τότε τίς 
συνομιλίες τής Βιέννης, διπλωματική προ
σωπικότητα τής ’Αθήνας άνέφερε: Ή "Αγκυ
ρα όταν γίνεται μιά δική μας υποχώρηση ή 
παραχώρηση προβάλλει νέους στόχους πού 
ξεπερνούν τίς προηγούμενες υποχωρήσεις. 
Πρόκειται γιά μιά πολιτική πού αν την ά- 
ποδεχτούμε θά οδηγηθούμε σ’ ένα λαβύρινθο 
υποχωρήσεων άπό τίς όποιες δέν θά μπορέ
σουμε νά άποστοΰμε».

Ή πολιτική αύτή πού έπιδίωξαν κα! πέ- 
τυχαυ σ’ ενα σημείο οί Τούρκοι στό Κυ
πριακό σίγουρα είναι μιά πολιτική πού σύν
τομα θά τήν συναντήσουμε καί στις άλλες 
διαπραγματεύσεις πού γίνονται άπό τήν

έλληνική κυβέρνηση (λ.χ. ύφαλοκρηπίδα καί 
έναέριο χώρο).

Ή πολιτική αύτή — πού πρέπει νά μελε
τηθεί σέ βάθος—  άκολουθήθηκε πιστά άπό 
την Τουρκία τά τελευταία χρόνια. Ή δη
μιουργία δηλαδή ευνοϊκού κλίματος πού θά 
δημιουργούσε τόσο στήν άλλη πλευρά δσο 
καί στίς ξένες χώρες τήν έντύπωση πώς 
πραγματικά ή Τουρκία έπεδείκνυε κάποιο 
συμβιβοοσμό, ένώ στήν πραγματικότητα όταν 
έφτανε ή στιγμή τής «ταμπακέρας» ή τουρ- 
τική διπλωματία δέν δεσμευόταν σέ τίποτα ή 
πρόβαλλε υπερφίαλες άπαιτήσεις πού οδη
γούσαν στό ναυάγιο. "Ομως ήδη ή κυπρια
κή πλευρά είχε άποδεχτεί καί δεσμευτεί σ’ 
ένα έίλλο πλαίσιο.

’Ένταβη τών πιέοεωυ
Μήπως δέν είναι αυτή ή πολιτική πού 

όδήγησε στήν Εγκατάλειψη τής έφικτής λύ
σης ένός ένιαίου κράτους καί τήν αποδοχή 
τής πολυπεριφερειακής γιά νά έγκαταλειφθει 
κι αύτή μέ τή σειρά της καί νά άποδεχτεί 
ή_ κυπριακή πλευρά τήν βιζωνική 'Ομοσπον
δία; Μιά τέτοια προσπάθεια γίνηκε πρίν 
λίγο καιρό μέ τό ’Αμερικάνικο σχέδιο πού 
ή δέσμευση καί άποδοχή του θά σήμαινε 
στήν ουσία άποδοχή μιας συνομοσπονδίας. 
Γίνεται πιά φανερό πώς οί δροι πού προ
βάλλει σήμερα ό Ντενκτάς σάν άναγκαΐες

προϋποθέσεις γ ιά  τήν έπανέναρξη τού διαλό
γου δέν είναι παρά έψαρμογή τής ίδιας αύ- 
τής τακτικής. Αλλά ποιός μάς βεβαιώνει 
πώς ή (άποδοχή αυτών τών όρων θά όδηγή- 
σει σέ λύση; Ποιές ήταν οί πιέσεις πού ά- 
σκήθηκαν σττήν Τουρκική πλευρά γιά διαλ
λακτικότητα; ’Αντίθετα ΟΛΕΣ οί πιέσεις 
— άμεσες ή έμμεσες—  ήταν πρός τήν 'Ελ
ληνοκυπριακή πλευρά γιά άποδοχή πρώτα 
τού άμερικόονικου σχέδιου καί τώρα γιά άπο
δοχή, χωρίς όρους, τής φόρμουλας Βαλτχάιμ.

Ή (άποδοχή όμως αύτή — άν δέν όδηγή- 
σει σέ ουσιαστικές συνομιλίες, καί δέν υ
πάρχει κανένα στοιχείο πού νά δείχνει πώς 
θά όδηγήσει—  σημαίνει νέες υποχωρήσεις 
τής Κυπριακής πλευράς γιατί — αν δεχτού
με τά όσα γράφονται σχετικά μέ τό πε
ριεχόμενο τής φόρμουλας Βαλτχάιμ—  στήν 
ουσία της δεν διαφέρει άπό τό ’Αμερικανι
κό σχέδιο. Διαδικαστικά είναι απλώς θεμι
τή γιατί προέρχεται άπό τόν γεν. γραμμα
τέα τού ΟΗΕ. "Ομως ή άποδοχή αύτή πρίν 
τό άποδεχτεί ή Τουρκική πλευρά σημαίνει 
νέα δική σας δέσμευση σέ σχέση μέ τό πε
ριεχόμενο του ένώ καμιά δέσμευση δέν ύ- 
πάρχει άπό την άλλη πλευρά.

_ Θά άκουστεί άπό πολλούς πώς ή στάση 
αύτή τής  ̂Κυπριακής κυβέρνησης θά ένισχύ- 
σει τήν ύπόθεση τής Κύπρου γενικά γιατί 
θά δείξει τήν διαλλακτικότητά της. Μά τί 
άλλο περιμένουμε άπό τήν διεθνή κοινότη
τα άπό εκείνο πού μέ τόση σαφήνεια υάς 
έδωσε στή νέα άπόρασή της (9.11.78) ή 
γενική συνέλευση τών Η.Ε.; Είναι δυνατό 
νά ελπίζουμε πώς οί ΗΠΑ, ή οί Ευρωπαϊκές 
χώρες πού καταψήφισαν όλες τήν προσφυγή 
τής Κύπρου, πρόκειται νά άλλάξουν τήν πο
λιτική τους καί νά επιβάλουν πιό δραστικά 
μέτρα μέσω τού Συμβουλίου ’Ασφαλείας; 
Αντίθετα θά_ έντείνουν τίς πιέσεις τους γιά 
νέες υποχωρήσεις άπό τήν Κυπριακή πλευ
ρά μέχρι τό σημείο πού θά Ικανοποιηθούν 
πλήρως οί δροι τής Τουρκίας καί τού Ντεν
κτάς. ’Εξ άλλου δέν άποτελεί ένίσχυση τής 
Τουρκικής άδιαλλαξίας ή πρόταση τού Δυ- 
τικογερμανού καγκελλάριου γιά οικονομική 
ένίσχυση τής  ̂ Τουρκίας^ τήν στιγμή πού ό 
Ντενκτάς πρόβαλλε τούς «δρους» του γιά 
τή φόρμουλα Βαλτχάιμ; "Η τ ί είναι ή άπλό- 
χερη προσφορά τού κ. Κρίστοφερ μέ τήν έ- 
πίσκεψή του στήν "Αγκυρα;

’Εκείνο πού χρειάζεται είναι μιά άλλη πο. 
λιτική. Έ χει αυτό έπισημανθεί άπό τόν 
πρόεδρο τού ΠΑΣΟΚ πολλές φορές στίς συ
ζητήσεις στή Βουλή. Χρειάζεται ριζική άνα- 
προσαρμογή τής εξωτερικής μας πολιτικής 
που θά δημιουργήσει νέα πλαίσια γιά τά έ- 
θνικά μας θέμοττα. Τότε ή πολιτική τής 
Τουρκίας δέν θά άποδίδει γιατί δέν θά κι
νούμαστε στά στενά πλαίσια τού «άνήκομεν 
είς τήν Δύσιν» κα! ή Δύση δέν θά καθορίζει 
τή στάση μας καί τό τί μάς συμφέρει. Τότε 
θά εχουμε καί μεγαλύτερη καί σπουδαιότερη 
διεθνή βοήθεια. Κι άν μήν ξεχνάμε πώς, ό
πως άνεφερε ό Α. Παπανδρέου «ή έπίλυση 
τού Κυπριακού θά είναι τό κλειδί γιά τή,,-, 
έπίλυση καί τών άλλων έθνικών μας Cf: ?  
των». "Αν άνοίξουμε σήμερα τήν κερ 
τα κανείς δέν ξέρει πού θά κλείσει.ΤΟ Υ ΔΗΜΟΥ ΖΚΟΥΛΑΚΗ


