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ΕΙΚΟΣΙ :XPONIA ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΚΑΙ ΠΡΟΟΠτΙΚΕΣ 

Φέτος κλείνουν 40 χρόνια από την 
αρχική εμπλοκή του Οργανισμού των 

Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό πρόβλη

μα, όταν η τότε Ελληνική Κυβέρνηση σε 

συνεργασία με τον Εθνάρχη Αρχιεπίσκο

πο Μακάριο Γ προσπάθησε, χωρίς δυ

στυχώς επιτυχία, να αποσπάσει απόφα

ση της Γενικής Συνέλευσης, για την 

εφαρμογή στην Κύπρο του δικαιώματος 

της aυτοδιάθεσης 1• Τ αuτόχρονα όμως 
φέτος κλείνουν και 20 χρόνια από την 
Τουρκική εισβολή, ευρισκόμενοι σε μια 

σύγχυση κι ένα αδιέξοδο επικίνδυνο για 

την περαιτέρω πορεία του εθνικού μας 

ζητήματος. 

Από την μια έχουμε τον κ. Ντεν

κτάς, με την ενθάρρυνση του πρώην 

τούρκου πρωθυπουργού που διέταξε την 

Τουρκική Εισβολή κ. Ετζεβίτ, να εισηγεί

ται προσάρτηση των Ελληνικών περιο

χών της Κύπρου που κατέχουν παράνο

μα οι Τούρκοι με την βία των όπλων 

στην κυριαρχική γεωγραφική επικράτεια 

της Τουρκιας, κι από την άλλη τη θέση 

του Γενικού Γραμματέως των Ηνωμέ

νων Εθνών κ. Μπούτρος Γκάλι, που βά

ζοντας μας στην ίδια μοίρα με τον κ. 

Ντενκτάς, μας επιρρίπτει ευθύνες όχι 

μόνο για τα εμπόδια της εφαρμογής 

των Μ.Ο.Ε., αλλά και στους λόγους που 

αδυνατούμε να οδηγηθούμε σε μια συνο

λική λύση του Κυπριακού (έλλειψη πολιτι

κής βουλήσεως). Ο μόνος που δεν Θίγε

ται για ευθύνες σχετικά με την στασιμό

τητα του εθνικού μας προβλήματος είναι 

η Τουρκια. 

Όσοι ασχολούνται με το Κυπριακό 

Του Αρχιμ. Σεραφείμ Κι.ικκώτη 

γνωρίζουν ότι η νέα πρόταση του κ. Ντεν

κτάς για προσάρτηση αποτελεί απλώς 

ένα ακόμη βήμα εφαρμογής της πάγιας 

πολιτικής των Τοuρκικι.ί>ν Κυβερνήσεων 

για πλήρη έλεγχο της Κύπρου. Σε μας 

εναπόκειται τώρα να σημάνουμε συναγερ

μό στις δυνάμεις του Έθνους για να κα

ταγγείλουμε και να γνωστοποιήσουμε πει

στικά στη· διεθνή κοινότητα και σ' όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη την ωμή πραγματικό

τητα για αποτελεσματικές πιέσεις προς 

τον αληθινό ένοχο του εγκλήματος που 

διαπράχθηκε σε βάρος του νησιού μας, 

την Τουρκία. 

Όλοι ας γνωρίζουμε ότι «ΤΟ Κuπρια

κ6 (πρόβλημα) είναι απότοκο της Τ οuρκι

κής επεκτατικής πολιτικής, που ενθαρ

ρύνθηκε και χρησιμοποίησε τη διεθνή συ

γκυρία και τη δική μας ειμαρμένη, όταν 

δεν μπορέσαμε να την υπερβούμε. Ο σπό· 

ρος-ζιζάνιο της τουρκικής επεκτατικής 

πολιτικής, την οποία και αυτός ο Ατα

τούρκ δεν άλλαξε, αλλά ανέβαλε για λίγο, 

φυτεύτηκε σε νοητικά καταγώγια τη δεκα

ετία του '50 και αναπτύχθηκε στο αποτρό
παιο, χωρίς ρ!ζες, φυτό της διχοτόμησης 

του 19742 • Ιστορικά αποδεικνύεται πλέον 
ότι το «Κυπριακό (πρόβλημα) δημωuργή

θηκε από τα σχέδια της Τ οuρκίας σε βά

ρος της Κύπρου. Οι φιλοδοξίες της είναι 

γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής φύσεως 

και συνάδουν πλήρως με τα τουρκικά πα

ραδοσιακά πρότυπα επεκτατισμού, που 

συνθέτονται από τα ίδια στοιχεία τακτικής 

και βασίζονται στην παρουσία και εκμε-
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τάλλεuση των Τ οuρκικών μειονοτήτων, 

οι οποίες με προσεκτικό χειρισμό, γίνο

νται το όργανο της Τουρκίας 3 • 

Το γεγονός αυτό στη πραγματικό

τητα εκφράζεται με την παγίδευση μας 

και τον εγκλωβισμό μας για είκοσι χρόνια 

στην στείρα πολιτική της Τ οuρκίας να 

διαπραγματευόμεθα άκαρπα με τον κ. 

Ντενκτάς για λύση του Κυπριακού κι όχι 

με την Τουρκική Κυβέρνηση, η οποία, αν 

πιεσθεί αποτελεσματικά από τον διεθνή 

παράγοντα, είναι και η μόνη που μπορεί 

να λογικευθεί για μια αξιοπρεπή και δί

καιη λύση. Οι ερασιτεχνικές προχειρότη

τες της πολιτικής μας ηγεσίας ακούσια 

επέτρεψαν στην Τουρκική προπαγάνδα 

για είκοσι χρόνια να διακηρύσσει και να 

πείθει διεθνώς ότι η Τουρκία ενθαρρύνει 

κι υποστηρίζει λύση του Κυπριακού, αλλά 

δυστυχώς οι εκπρόσωποι των δύο Κοινο

τήτων 1ης Κύπρου αδυνατούν να συμφω

νήσουν κι επομένως η ευθύνη βαρί;νει 

αυτούς. Η Τουρκία από υπεύθυνη κι ένο

χη τοu εγκλήματος σε βάρος του νησιού 

μας με την δική μας ανοχrΊ παρουσιάζε

ται ως χώρα ειρηνιστική που συμβάλλει 

αποφασιστικό στην υπόθεση της ειρήνης 

στην περιοχή. Το πολιτικό άλλοθι της 

Τουρκίας με το πρόσχημα των διακοινο

τικών συνομιλιών που παρουσιάζεται στη 

διεθνή σκηνή είναι τόσο ισχυρό που δεν 

υπάρχει λόγος να μην εξασφαλίζει την 
διεθνή πολιτική και οικονομική υποστήρι

ξη. Ανώδυνα η Τουρκία μας έστρεψε 

εναντίον μας .. Όπως παραδέχεται και εκ
πρόσωπος του πολιτικού κατεστημένου 

της Κύπρου «επειδή ακριβώς επιλέξαμε 

τες συνομιλίες, ωσάν να μην υπήρχε κα

τοχή, συμβάλαμε και εμείς στην αποδιε· 

θνοποίηση του προβλήματός μας. Υπήρ

ξε περίοδος που δεν μιλούσαμε ούτε 

εναντίον της Τ οuρκίας για να δίνουμε 
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δείγματα καλής συμπεριφοράς, απομα

κρι.Jναμε το Κυπριακό από τον Ο.Η.Ε και 

επιτρέψαμε στην εμφάνιση μεσολαβητών 

και στη συνέχεια δεχθήκαμε την οuδετε·· 

ρο ποίηση και την ασχετοποίηση του Γ ε

νικού Γ ρομματέα από τις αρχές και τα 

ψηφίσματα του ΟΗΕ»4. Προς την κατεύ

θυνση αυτή, μεγάλη ευθύνη, όπως ήδη 

ανάφερα, φέρουμε και μεις που αβασάνι

στα δεχθήκαμε να υιοθετήσουμε τη 

Βρεπανική πολιτικη που αποβλέπει στην 

ανενόχλητη διατήρηση των εδώ στρατιω

τικών της βάσεων, με την έννοια ότι η 

«Βρετταvική Κυβέρνηση, φαίνεται να πι

στεύει πάγια, ότι η λύση του Κυπριακού 

προβλήματος πρέπει να προκύψει μέσα 

από διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο 

κοινοτήτων, κάτω από την αιγίδα του 

Γραμματέα του ΟΗΕ». Είναι μια πάγια 

επιλογή της Βρεπανικής πολιτικής5. 

Έτσι εθελοτuφλοίJVτες αρχίσαμε 

ένα άγονο διακοινοτικό διάλογο, που 

προς το παρόν φαίνεται να 

και τα στρατιωτικά συμφέροντα της Αγ

γλίας. Το χειρότερο απ' όλα όμως είναι η 

διαπίστωση από υπεύθυνα πρόσωπα ότι 

«Οι συνομιλίες, όπως διεξάγονται, 

μόνο δεν θα δώσουν λύση, που Θα απο

καθιστά τα δίκαια του Ελληνισμού της 

Κύπρου, αλλ' αντίθετα θα εδραιώνουν τη 

διχοτόμηση, και επομένως 1η δημιουργία 

τουρκικού προγεφυρώματος για την κα~ 

τάληψη όλης της vησοu6. Για παράδειγ· 

μα αυτής της ανεπίτρεπτης 

πτώσεως εκ μέρους μας μπορούμε να 

αναφέρουμε την έλλειψη εμμονής της 

πολιτικής μας ηγεσίας ώστε αφετηρία 

λύσεως του Κυπριακού να αποτελέσει η 

γνωστή απόφαση 3212 (ΧΧΙΧ) του Δε

κεμβρίου του 1974 της Γενικής Συνέλευ
σης του ΟΗΕ, που υιοθετήθηκε ομόφωνα 

με π1ν σύμπραξη και της Τ οuρκίας και 



την προσυπογραφή της από το Συμβού

λιο Ασφαλε!ας. Στην απόφαση τονίζεται 

ότι όλοι οι πρόσφυγες πρέπει να επι

στρέψουν αμέσως στις εστίες τους και 

επιβεβαιώνει με σαφήνεια την υποχρέω

ση σεβασμού των κυριαρχικών στοιχείων 

της Κυπριακής Δημοκρατίας7. 

Η ομόφωνη αυτή απόφαση της Γε

νικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και του Συμ

βουλίου Ασφαλείας πρέπει να αποτελέ

σει αφετηρία και βάση για οποιαδήποτε 

περαιτέρω συζήτηση για λύση του Κυ

πριακού. Μέσα σ' αυτή την προοπτική, 

σε συνδυασμό με την εμμονή μας οι συ

νομιλίες να γίνονται με την Τουρκική Κυ

βέρνηση, μπορούμε να μιλούμε για σω

στή επανατοποθέτηση του Κυπριακού 

προβληματος που θα οδηγήσει στην δί

καιη λύση του. Κι όταν αναφέρομαι σε δί

καιη λύση εννοώ προηγουμένως την διε

υθέτηση «των τριών Θεμάτων που συνθέ

τουν την διεθνή πτυχή του Κυπριακού 

προβλήματος, (πρώτο) της αποχώρησης 

των Τ οuρκικι:i.~ν στρατευμάτων και των 

(δεύτερο) τη συμφωνία για τις 

τρεις βασικές ελευθερίες και (τρίτο) το 

Θέμα των ικανοποιητικών εγγuήσεων8. 

Είναι καιρός, για να πεισθούν οι ξέ

νοι κι όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τις 

πραγματικές διαστάσεις και την απλότη

τα του Εθνικού μας πpοβλήματος,όλοι 

μας ανεξα!ρετα «εδώ στην Κύπρο, θα 

πρέπει να επαγρυπνούμε και να μην 

σοuμε να μετατραπεί το Κυπριακό σε μια 

απλή διακοινοτική διαφορά. Οι έποικοι 

και ο στρατός κατοχής δεν είναι εσωτε

ρική υπόθεση των . Ελληνοκυπρίων και 

των Τοuρκοκuπρίων9. 

τ αuτόχρονα όμως για να έχουν 

αποτελεσματικότητα οι ενέργειές μας 
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μέσα σ' αυτήν την προοπτική (αφετηρία 

μας η εφαρμογή των αρχικών αποφάσε

ων του ΟΗΕ όπως η 3212 και ο άμεσος 
διάλογος με την Τ οuρκία κάτω από την 

εποπτεία του Συμβουλίου Ασφαλείας) 

χρειάζεται ενότητα στους σχεδιασμούς 

μας και κοινή δράση στην επίτευξη των 

στόχων μας. Ιδιαίτερα όμως χρειάζεται 

ηθική συνέπεια και πατριωτική σύνεση 

στο θέμα του συντονισμού εκ μέρους 

των Κυβερνώντων πολιτικιiιν δυνάμεων. 

Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι και σήμερα 

πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι, λα

ός και ηγεσία, ότι «η κατάσταση είναι τό

σο κρίσιμη ώστε απαιτείται ενότητα στην 

Κύπρο, (ότι) απαιτείται ενότητα ολόκλη

ρου του Ελληνικού Έθνους. Ενότητα 

στόχων και σκοπών του Ελληνικού 

Έθνους σχετικά με την Κύπρο, μπορεί να 

επιτευχθεί στα πλαίσια πανεθνικής διά

σκεψης, όπως εδώ και χρόνια ζητά ο Δη

μοκρατικός Συναγερμός και ενότητα 

στην Κύπρο, που μπορεί να επιτευχθεί 

στα πλαίσια 1ης συλλογικότητας και της 

δεσμεuτικόιητας των αποφάσεων της 

πλειοψηφίας, όπως εδώ και χρόνια το ζη

τά ο Δημοκρατικός Συναγερμός, όπως το 

υιοθέτησε η Βουλή με το ψήφισμά της 

της 22ας Φεβρουαρίου του 1985, και την 
απόφαση της 22ας Φεβρουαρίοu του 

1985, και την απόφαση της 29ης Μαρτίου 
1985. Είναι καιρός να γίνει αντιληπτό ότι 
οι ώμοι ενός και μόνο ανθρώπου οποιοσ

δήποτε και αν είναι, οποιανδήποτε θέση 

και αν κατέχει, δεν σηκώνουν το βάρος 

του Κυπριακού προβλήματος και την εu

θίJVη της τύχης ενός ολόκληρου λαοί;, 

του Κυπριακού Ελληνισμού. Την ευθύνη 

αυτή πρέπει συλλογικά και συνυπεύθυνα 

να σηκώσει στους ώμους της ολόκληρη η 

πολιτική ηγεσία του τόπου αυτού»10 

1. Βλ. περισ. Κρατερού Ιωάννου, Τα 


