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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Α Μ. Δnμnτριόδnς

Δεν είναι λίγοι που προσπόθnσαν να

ξεχωρίσουν τnν Διπλωματία από τnν Πολιτι

αετούς έστω και εαν έχουν το δίκαιο με το

κι'Ί αλλό δυστυχώς δεν τα κατόφερε κανέ

μέρος τους. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο το γε

νας. Γιατί είτε το θέλουμε ι'Ί όχι το ένα συ

γονός ότι ο διεθνι'Ίς νόμος παραμένει ακό

μπλnρώνει το όλλο και τα δυο μαζί ακολου

μn μια σκιό που δεν μπορεί να λύσn τα διε

θούν από αιώνες τώρα το

θνι'Ί προβλι'Ίματα που μαστίζουν από χρό

δρόμο των με

γόλων συμφερόντων και γενικό τnς αδικίας

νια τώρα τnν ανθρωπότnτα.

των ισχυρών τnς γnς έναντι των μικρών

εθνών.

Δυστυχώς

n

απουσία ευθύνnς προς

τον όνθρωπον εξακολουθεί να είναι το με

Βέβαια κόποια διαφορό μεταξύ τους

ίσως να υπόρχει αφού

n

διπλωματία που εί

γόλο χαρακτnριστικό που διέπει και καθο

δnγεί τον ισχυρόν διπλωματία. Αι αποφό

ναι ο ρυθμ ιστι'Ίς τnς πολιτικι'Ίς ξέρει να ερ

σεις και

γόζεται στα σκοτεινό και κεκλεισμένων των

νουν στον κόσμο τnν ειρι'Ίνn και τn δικαιο

n

συμπεριφορό τnς αντί να φέρ

θυρών έτσι που να ξεφεύγει τnς προσοχι'Ίς

σύνn, φέρνουν στον κόσμο τα μίσn και

τnς κοινι'Ίς γνώμnς, ενώ

τους πολέμους. Και αυτό ενώ ο κόσμος αλ

αναγκασμένn να

n

πολιτικι'Ί είναι

διεξόγεται στα

φανερό

λόζει συνεχώς οι όνθρωποι, τα μέσα, τα

και συνι'Ίθως αντιμετωπίζει αυστnρι'Ί κριτι

γεγονότα όλα αλλόζουν ενώ

κι'Ί, γι' αυτό τnν βλέπουμε κόποτε να αλλό

και

n

ζει τα λόγια τnς χωρίς βέβαια να αλλόζει
τους σκοπούς τnς.

n

διπλωματία

πολιτικι'Ί παραμένουν πόντο οι ίδιες.
Μένουν προσκολλπμένες στnν αδικία

και τnν εξυπnρέτnσn των δικών τους συμ

Όπως είναι γνωστό από χρόνια τώρα

φερόντων. Αντί να ασχολούνται με το διε

εις τος σχέσεις των εθνών υπόρχουν πόντο

θνές δίκαιον και με τις πρόνοιες του Χόρ

τε τα οικονομικό, τα φυλετικό, τα εθνικό και

του των Ηνωμένων Εθνών για τnν διατι'Ίρn

όλλα προβλι'Ίματα και βλέπουμε πόντοτε

σn τnς Διεθνούς Ειρι'Ίνnς και τnν ευnμε

τους διπλωμότες να επεμβαίνουν όχι για να

ρίαν όλων των λαών τnς γnς, ασχολούνται

λύσουν τα προβλι'Ίματα αυτό αλλό για να

και ενεργούν

τα οδnγι'Ίσουν σε μεγαλύτερες διαφορές

για να εξασφαλίσουν οι ίδιοι περισσότερα

έτσι που να μπορέσουν οι ίδιοι οι διπλωμό

κέρδn για τους εαυτούς τους.

τες να εξασφαλίσουν περισσότερα οφέλn
για τους εαυτούς τους και τις χώρες τους.
Όπως τους είδαμεν και τους εγνωρίσαμεν
εμείς οι Κύπριοι αυτούς τους μεγόλους δι
πλωμότες το μόνο που τους διέπει είναι
πανουργία και

n

n

επιτnδειότnτα και το μόνο

που ξέρουν να σερβίρουν είναι οι ψευδαι
σθι'Ίσεις

και

υnοσχέσεις

καθοδnγούμενοι

πόντοτε από το γεγονός ότι τα μικρό πουλ
λόκια δεν μnορούν να τα βόλουν με τους

σαν μεγαλοεπιχειρnματίες

Αυτό και όλλα πολλό είδαμε στο πα
ρελθόν και ας διακnρύπουν ότι θα λύσουν
το Μεσανατολικό που εκκρεμεί από πενι'Ί
ντα χρόνια, το Κυπριακό που εκκρεμεί από
είκοσι χρόνια και όλλα πολλό προβλι'Ίματα

που κόμνουν τnν ανθρωπότnτα να

ντρέ

πεται για τον εαυτό τnς και τnν κατόντια
τnς.

Γι' αυτό το μι'Ίνυμα προς τους μεγό-

