
67 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Η ομοσπονδία ως σύστnμα πολιτειακό, 

λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τnς Αμε

ρικnς, τον Καναδό, τnν Γερμανία, τnν Αυ

στραλία και σε άλλες μεγάλες χώρες, που το 

πρόβλnμό τους είναι n έλλειψn n αδυναμία 
επαφnς μεταξύ του κέντρου και τnς περι

φε'ρειας, ένα πρόβλnμα που n κεντρικn κυ
βέρνnσn, μπορεί να λύσει και λύνει με τn δn

μιουργία Τοπικών Κυβερνnσεων, αρμόδιων 

για τnν εσωτερικn διοίκnσn και τnν ανόπτυξn 

n με τnν σύστασn πολιτειών, κρατιδίων, Δn
μοκρατιών. Αυτό γίνεται κάτω από ένα καθε

στώς κυριαρχίας των αρχών τnς ελευθερίας 

και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Στnν περίπτωσn τnς Κύπρου, τα πράγ

ματα είναι εντελώς διαφορετικά, ε'χουμε να 

κάνουμε με τnν κατοχn του 37% του Κυπρια
κού εδάφους από μια ξένn χώρα τnν Τουρκία 

και τnν δnμιουργία ενός ψευδοκράτους το 

οποίο στnρίζει ο Στρατός Κοτοχnς και οι 

έποικοι, ενός "Κρότους" που καταπατά αν

θρώπινα δικαιώματα, βασικές ελευθερίες 

τnς περιουσίας, τnς ιδιοκτnσίας, τnς εγκα

τόστσnς και τnς διακίνnσnς. 

Αυτό λοιπόν το παράνομο καθεστώς 

ζnτό να γίνει ίσος Εταίρος τnς Κυπριακnς 

Δnμοκρατίας σε μια ομοσπονδιακn μορφn 

που θα πάρει. Να είναι δnλαδr'1 οι Τούρκοι κυ

ρίαρχοι στον Βορρά και συνεταίροι στο 

Νότο, να καταπατούν ανθρώπινα δικαιώματα 

και βασικές ελευθερίες και να παίρνουν τnν 

μερίδα του λέοντος από το εθνικό εισόδnμα 

τnς Κυπριακnς Οικονομίας, αφού n Κύπρος 
θα μπει στnν Ευρωπαϊκn Οικονομικn Κοινό

τnτα και θα παίρνουν και οι Τούρκοι μέρος 

των επιδοτnσεων τnς ΕΟΚ. 

Ιάκωβος Ζωρζήc; 

Το βασικότερο στοχείο του διαχωρι

σμού στις ιδέες του Γενικού Γραμματέα του 

ΟΗΕ Μπούτρος Γκόλι είναι n αναφορά του 
σε δnμοψnφισμα για το θέμα τnς ΕΟΚ που 

θα είναι χωριστό για τους Έλλnνες και τους 

Τούρκους, κάτι που δnμιουργεί δύο χωριστές 

οντότnτες και δυο κρότn κάτι που δεν μπο

ρεί σε καμιά περίπτωσn να βιώσει σε ένα 

κρότος το οποίο θα είναι πιο εύθραυστο και 

από τnν Γιουγκοσλαβία που κατόρρευσε 

όπως και τnν πρώnν Σοβιετικn Ένωσn που 

επίσnς οδnγnθnκε στnν αποσύνθεσn και τnν 

διόλυσn. 

Πρέπει να προσέξουμε να μnν ανα

γνωριστεί μια μέρα ως Κρότος n "Τουρκικn 
Βόρεια Κύπρος", να γίνει αυτό με τn δικn μας 

υπογραφn σε μια ενδεχόμενn λύσn ως έγινε 

το 1959 με τις συμφωνίες Ζυρίχnς-Λονδίνου 
τις οποίες επικαλέσynκε n Άγκυρα ως εγγυn
τρια δύναμn για να επέμβει στο νnσί το 1974. 

Δεν μπορεί να κτίσουμε ένα Κρότος το 

οποίο να υπάρχει μόνο για τον τύπο, θέλου

με ένα Κρότος ουσιαστικό, πραγματικό, πα

ραγωγικό, με διεθ.νn οντότnτα αλλά και ισχυ

ρn εσωτερικn εξουσία, δεν είναι n 
ομοσπονδία ούτε εφικτn, ούτε δίκαιn, ούτε 

βιώσιμn σε μικρό κρότn όπως εμείς και ειδι

κό ομοσπονδία με τn στnριξn ενός κατοχι

κού καθεστώτος, έχοντας και το Κ. Λέτσκι να 

μας λέει ότι οι Έλλnνες δεν θα μπορούν να 

ζουν σε όλn τnν Κύπρο. Μnπως στnν Αμερι

κn συμβαίνει το ίδιο για οποιανδnποτε κατn

γορία πολιτών, δεν μπορείς να πας από τnν 

μια πολιτεία στnν όλλn; ασφαλώς και μπο

ρείς, γιατί όχι και στnν Κύπρο; Μnπως υπάρ

χει στις ΗΠΑ καμιά Βόρεια Πολιτεία που να 




