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ΕΛΕVΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Ποιον εξυπηρετεί ο
κ. Κουεγιάρ;
Του Δρα Μιχαήλ Πισσά

ΜΕΛΕτΩΝΤΑΣ

τα

ψηφίσματα

46.

ΟΗΕ για το Κυπριακό, μετά το

1974,

του

διακρίνει εύκολα τις τρανταχτές διαφορές.

την

Έτσι βλέπουμε ότι:

παρουσία των ξένων στρατευμάτων στην

*

Κύπρο και των εποίκων, κρίνοντας ότι τα

μια

Ην. Έθνη θέλουν πάντοτε ένα ενιαίο και

Κυπριακή Δημοκρατία.

αδιαίρετο
μένουμε

εδαφικό

Κυπριακό

κατάπληκτοι

για τις

καταπληκτικά αντι

-

Κράτος,
διάφορες

κυπριακές φόρμουλες

που μας σερβίρει ο Γ.Γ. του ΟΗΕ κ. Κουε
γιάρ.
Περιμένουμε να είναι ο εκφραστής του

πvεύματος του ΟΗΕ και ο εφαρμοστής των
αποφάσεων της Γεν. Συνέλευσης και του
Συμβουλίου Ασφαλείας.
Κι όμως είμαστε οι τραγικοί μάρτυρες
της

καταπρόδοσης

του

πνεύματος

του

ΟΗΕ από τον ίδιο τον Γ. Γραμματέα του,
όσον αφορά τουλάχιστον το Κυπριακό.
Κι απορούμε κι ανησυχούμε και δικαιο

λογημένα αγανακτούμε για τα τερατώδη
κατασκευάσματα που μας σερβίρει ο κ.
Κοuεγιάρ.
Γιατί παρακάμπτει την ουσία των ψηφι

σμάτων, ειδικότερα όταν έχει μπροστά του
το ψήφισμα

και

3212/74 της
541/83

ψηφίσματα

Γεν. Συνέλευσης

του

Συμβουλίου

Ασφαλείας.

Ποιον

φοβάται;

Ποιανού

τις

εντολές

εκτελεί; Ποιανού τα συμφέροντα εξυπηρε
τεί; Ποιοι τον απειλούν στο παρασκήνιο;
Ποιοι τον κρατούν σφικτά και υποκύπτει
στους εκβιασμούς τους;

Τα ψηφίσματα του ΟΗΕ υποστηρίζουν
ενιαία,

αδιαίρετη

και

κυρίαρχη

*Ενώ ο Γ. Γραμματέας του ΟΗΕ μας προ

τείνει ένα διζωνικό, δικοινοτικό και διασπα
σμένο Κυπριακό ομόσπονδο κράτος.

* Τα ψηφίσματα του ΟΗΕ ζητούν την
άμεση και χωρίς όρους επάνοδο όλων των
προσφύγων στις εστίες τους.

*Ενώ ο Γ. Γραμματέας του ΟΗΕ όχι μόνο
aοριστολογεί, αλλά δεν τολμά να θέσει
ανοικτά το θέμα προσφύγων.

* Τα ψηφίσματα του ΟΗΕ απαιτούν την
άμεση αποχώρηση από την Κύπρο όλων
των ξένων στρατευμάτων και ειδικά των
στρατευμάτων κατοχής και εισβολής.

•

Ενώ ο Γ. Γραμματέας του ΟΗΕ αποφεύ

γει να θέτει ορθά

-

κοφτά το θέμα, αλλά

παραπέμπει σε ομάδες εργασίας και σε

καλένδες ένα αόριστο χρονοδι~γραμμα.

•

Τα

ψηφίσματα

του

ΟΗΕ προνοούν

λύσεις για άρση όλων των συνεπειών της

εισβολής- εθνικών, κοινωνικών, πολιτικων,
οικονομικών και ιδιοκτησιακών.

*Ενώ ο Γ. Γραμματέας του ΟΗΕ ορίζει με
τα Σχέδια του την τουρκοκυπριακή μειο
νότητα δερβέναγα και θεματοφύλακα της

«ομόσπονδης Κυπριακής πολιτείας» για να
οριστικοποιείται η διαίρεση και η διχοτόμη
ση.

Πώς και από πού άραγε κρατάνε τον κ.

* Τα ψηφίσματα 541/83 και 550/84 του

Κουεγιάρ οι εκβιαστές, aρχιμάγειροι της

ΟΗΕ σαφέστατα καταδικάζουν και απορρί

διεθνούς ανωμαλίας ώστε να τον σπρώ

πτουν την ίδρυση ξεχωριστού τουρκοκυ

χνουν στα απαράδεκτα και καταστρεπτικά

πριακού κρατιδίου και καλούν όλα τα κράτη

του ολισθήματα;

να μην το αναγνωρίσουν.

ΕΙΝΑΙ

τόσο

φανερές

οι

αντιθέσεις

μεταξύ των προτάσεων, διαπιστώσεων και
των συστάσεων των ψηφισμάτων του ΟΗΕ
και αυτών των Σχεδίων που σκαρώνει και

μας σερβίρει ο Γεν. Γραμματέας κ. Κουε
γιάρ ώστε και ο πιο aρχάριος πολιτικός

* Ενώ ο Γ. Γραμματέας του ΟΗΕ σε όλες
τις λύσεις που μας προτείνει προσπαθεί να
στερεώσει

το

ψευδοκράτος

Ντενκτάς,

μας καλεί να το νο;1ιμοποιήσουμε με την
υπογραφή μας και να το οδηγήσουμε στην
παγκόσμια αναγνώριση.

