
ΟΙ «ΙΔΕΕΣ» Βάλντχαϊμ δεν είναι 
πιά εικασία. Είναι συγκεκριμένες 
προσπάθειες με συγκεκριμένες «συμβι
βαστικές» προτάσεις, Ή Κυπριακή Κυ
βέρνηση γνωρίζει επακριβώς τό περιε
χόμενο τών ιδεών... ’Απορρίπτουν τη 
νέα πρωτοβουλία Βάλντχαϊμ βρισμέ
να Κόμματα πού τις γνωρίζουν έπί- 
σης... Το εύ-ρΰ κοινό τις άγνοεί. Παρ’ 
όλο πού έχουν περίπου δημοσιευτεί σέ 
εφημερίδες οί νέες αυτές «ιδέες», έν- 
τούτοις επίσημα δέν έχει λεχθεί Οτι
δήποτε. Καί έφ’ όσον επίσημα δέν υ
πάρχουν, είναι σχεδόν αδύνατη η έκ
φραση απόψεων αρνητικών η θετικών.

ΑΥΤΟ είναι τό ένα κεφάλαιο. ’Α
φορά την αποδοχή η μη τών νέων ι
δεών σάν λύση τού Κυπριακού. Τό κε
φάλαιο αύτό δέν είναι τοϋ παρόντος. 
Τού παρόντος είναι τό άλλο κεφάλαιο. 
’Άν, δηλαδή, ανεξάρτητα από την τελι
κή τύχη τους μπορούν να αποτελόσουν 
Βάση γιά περαιτέρω Συνομιλίες μέ 
τήν Τουρκική πλευρά. Είναι έντελώς 
διαφορετικό νά δέχεται κανείς «ιδέες» 
σάν λύση από τού νά τις δέχεται 
σάν συζήτηση. 'Υπάρχει ένα εί
δος επιτηδευμένης συγχύσεως στό ση
μείο αύτό...

ΕΜΕΙΣ έδώ συμφωνούμε μέ τή 
θέση ότι ύ&ν μπορούμε νά απορρίπτου
με ασυζητητί πρωτοβουλίες γιά λύση 
τού Κυπριακού. Ούτε νά άποτρέπουμε 
εκδήλωση τους μέ έκ τών' προτέρων 
απορριπτική στάση. 'Ερμηνεύσαμε 
πολλές φορές καί πολύ αναλυτικά τή 
θέση μας αύτή, ώστε μόνο πολιτική ή- 
λιθιότης ή ηθελημένη μικρόνοια μπο
ρεί νά τή διαστρεβλώσει ή νά τήν πα- 
ρεξηγήσει. Ή ερμηνεία είναι άπλή : 
Κάδε φορά πού σπεύδουμε νά λέγουμε 
άμεσα ή έμμεσα ή καθαρά ή μέ μισό- 
λογα ΟΧΙ στις πρωτοβουλίες αύτές, 
παίζουμε τό παιγνίδι τού Τούρκου. 
Αύτός περιμένει άξιοποιώντας τή δι
κή μας έπιπόλαιη σπουδή. Καί οχι μό
νο αύτό. *Ο Τούρκος γνωρίζει οτι κά
θε λίμνασμα στό Κυπριακό, αποβαίνει 
ύπέρ τής παγιώσεως τών' τετελεσμένων.

ΑΣ ΔΟΥΜΕ πώς έχουν’ αύτές τις 
ώρες τά πράγματα. Ό Βάλντχαϊμ μέ 

ενθάρρυνση της Δύσεως καί σιωπηρή 
άνοχή τής ’Ανατολής έβγαλε έςω τις 
«ιδέες» του. Γνωρίζει καί γνωρίζουμε 
οτι ή προώθηση τους έξυπακούει απο
δοχή τών' ιδεών' του σάν βάσης σ υ- 
ζητήσεως καί από τούς Τούρκους 
καί άπό τούς "Ελληνες. "Αν ή μια 
πλευρά πεϊ CXI παρασκηνιακά. τότε 
ή πρωτοβουλία του προφανώς δέν θα 
έκδηλωθεί. αφού θά είναι καταδικα
σμένη σέ αποτυχία έκ τών προτέρων. 
Ποια λοιπόν είναι τά ένδεχόμενα;

AN CI ΤΟΥΡΚΟΙ πούν ©ί «ιδέες» 
είναι απαράδεκτες καί δέν τις θεω
ρούν' σαν βάση συζητήσεως ή πρωτο
βουλία σταματά. Τό αύτό συμβαίνει 
άν’ πούμε καί έμείς τό ίδιο. "Αν' όμως 
ή Τουρκική πλευρά πει ΝΑΙ καί έ
μείς ΟΧΙ. τότε ύπάρχει σοβαρό πρό
βλημα, Τό πρόβλημα έχει δυό σκέλη: 
Τό πρώτο άφορά τήν αποτρο
πή έκδηλώσεως τής πρωτο

βουλίας καί. τού τυπικού 
τερματισμού τών Συνομιλι
ών. Το δεύτερο άφορά ο τ ή ν 
π p‘o π α γ α ν δ ι σ τ ι κ ή καί δι
πλωματική αξιοποίηση τού 
ΝΑΙ εις βάρος τού ΟΧΙ.

ΥΠΑΡΧΕΙ οπήν’ 'Ελληνική πλευρά 
ήδη εκδηλωμένη μιά θέση ότι οπωσ
δήποτε πρέπει νά άποτραπεϊ ή νέα 
πρωτοβουλία Βάλντχαϊμ. Αιτιολογία 
τής δέσεως χύτης είναι ότι μετά τήν 
εκδήλωση της τό ΟΧΙ πού θά πούμε, 
θά είναι εναντίον' μας, έπειδή θά τό 
άξιοποιήσει ό Τούρκος. Κρίνουμε ότι 
ή θέση αύτή είναι έπιπόλαιη. Ό 
Τούρκος ούτως ή άλλως έχει 
συμφέρον’ ν ά πούμε όχι, Τό 
οχι μας εύνοεί τά τετελεσμένα. Καί 
ταυτόχρονα άπογοητεύει όσους συμ
βάλλουν στή νέα πρωτοβουλία τού 
Γεν. Γραμματέα τών’ Ηνωμένων'· ’Ε
θνών. Συνεπώς κάτω άπό όποιεσδηπο-



75 προϋποθέσεις το ΦΧΙ στή συζήτηση 
των νέων Ιδεών θά είναι λάθος. Συ
ζήτηση δέν σημαίνει αποδοχή. Ση
μαίνει άπλώς έμπρακτη απόδειξη δια- 
θέσεως άποτελεσματικοΰ διαλόγου.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΜΕ κατά κόρον μέ 
άναλύσεις καί επιχειρήματα, ότι ή τό
τε απόρριψη τοΰ Άγγλοαμερικανικοΰ 
Σχεδίου ήταν λανθασμένη απόφαση. 
Ή άπόρριψη των νέων ιδεών σάν δα
σέως συζητήσεως θά είναι μοιραία 
λανθασμένη στάση. Γιατί τά δεδομέ
να καί οί ένδείξεις γύρω άπό τη νέα 
πρωτοβουλία Βάλντχαϊμ λέγουν ότι 
πρόκειται περί μιας πολύ δυνατής 
προσπάθειας μέ συμμετοχή Δύσεως καί 
ίσως ’Ανατολής.

©I ΣΤΗΛΕΣ αυτές πιστεύουν ότι 
όποιαδήποτε, όθενδήποτε προερχομένη 
πρωτοβουλία πρέπει νά συζητείται. 
Πολύ περισσότερο όταν αύτή υιοθετεί
ται καί Εκδηλώνεται άπο τον Γεν. 

Γραμματέα των 'Ηνωμένων Εθνών 
τον όποιο τελευταίως χαλούσαμε νά 
δείξει πλέον ενεργό ενδιαφέρον... 
Βέβαια ό Πρόεδρος Κυπριανού είπε 
ότι θά συζητηθεί το θέμα σέ ’Υπουργι
κά καί Εθνικά Συμβούλια προτού λη- 
φθεΐ απόφαση, βά έχει όμως συνομι
λίες στή Νέα Ύορκη... Φί συνομιλίες 
έζεί καί ή στάση του έκεϊ, θά. κρίνουν 
πολλά πράγματα. Το θέμα τίθεται κα
τά τρόπο πρωθύστερο...

ΤΙ ΕΠΡΕΠΕ νά γίνει; Έπρεπε 
νά συζητηθούν έδώ οί «ιδέες» και νά 
μεταβιόασθοΰν οί απόψεις των Σωμά
των αύτών στη Νέα Ύόρκμ, '© Πρόε
δρός Κυπριανού όταν θά συζητά πρέ
πει νά γνωρίζει τις απόψεις των έδώ 
Κομμάτων. Καί τις αιτιολογημένες 
θέσεις τους. Κι άς μη μάς λεχθεί ότι 
οί έδώ δεν γνωρίζουν τ© περιεχόμενό 
των νέων «ιδεών». Τό γνωρίζουν. Και 
είναι ευθύνη τους, νά πάρουν θέση αν 
αποτελούν ή οχι βάση συζητήσεως. 
Δεν ■ θέλουμε νά προλάβουμε τις έςε- 
λίξ,εις. Ή πείρα όμως λέγει ότι βρι
σκόμαστε καί πάλι ενώπιον Ενστι
κτωδών ή ερασιτεχνικών χειρισμών. 
Το Κυπριακό όμως βρίσκεται σέ πρα
γματικά κρίσιμη καμπή!..


