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«Πολλά δ' ευπλοκάμου πολιής αλός εν πελάγεσσι θεσσάμενοι γλυκερό ν» 

Αρχίλοχος 

Μπα! Πέρασαν, κιόλα, είκοσι τέσσερα 

χρόνια. 

Έτσι ή κάπως έτσι θα εκφρασθεί πας 

μη μετέχων στην πίκρα της προσφυ

γιάς. Στον κατατρεγμό από τη βάναυση 

κατοχή της γης του. Θα ξαφνιασθεί αν 

του θυμήσουμε πως είκοσι πέντε χρό

νια τώρα, ο ξενομπάτης Ασιάτης, 

κωφεύει στις οποθενδήποτε προερχό

μενες διαμαρτυρίες. 

Καλά, για τις χλιαρές, χλωμές, αναιμι

κές, aτελέσφορες, θνησιγενείς αποφά

σεις των οργάνων των Διεθνών Οργα

νισμών, οι εισβολείς δεν τηρούν καν τα 

προσχήματα. Πάνω στον φάκελλο γρά

φουν «απαράδεκτο» και το επιστρέ

φουν από κει που ήρθε. 

Οι Διεθνείς Οργανισμοί από της συστά

σεως των και εις το διηνεκές, σκοπούν 

εις την εξυπηρέτηση των συμφερό

ντων των Μεγάλων Δυνάμεων, μελών 

των και μόνον αυτών. Οι ούτω πρωτο

στατήσαντες Μεγάλοι στη σύνθεση και 

στην σύνταξη των Διεθνών Οργανι

σμών, πρωτοστατούν και στη διαμόρ

φωση και παραμόρφωση των κανόνων 

που διέπουν τη λειτουργία των. Ουδέ

ποτε εις την αποτελεσματικότητα και 

στην εφαρμογήν των κατά παντός ατα

κτούντος. 

Θυμηθείτε τα γεγονότα στη Μαντζου

ρία με τους Ιάπωνες, την εισβολή στην 

Αιθιοπία απότους Ιταλούς πριν από τον 

Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και την «τρυφη

λή» στάση των Μεγάλων Ευρωπαίων 

απέναντι στο Χίτλερ, στην ίδια περίο

δο. 

Πάντα ταύτα κάτω από τη σκιώδη 

παρουσία της Κ.τ.Ε. (Κοινωνία των 

Εθνών), μητρός του ΟΗΕ. Αλήθεια, 

αγαπητοί φίλοι, πως ηχεί στ' αυτιά μας 

εκείνο το «Συμβούλιο Ασφαλείας»; Το 

διερωτάται κανείς επειδή ο όρος παρα

πέμπει τη σκέψη σε κάτι σίγουρο, μόνι

μο, έγκυρο και ασφαλές. 

Θα δανειστώ λίγα λόγια από το βιβλίο 

του George Horton, προξένου των 

ΗΠΑ, για τριάντα χρόνια στην εγγύς 

Ανατολή. Θα ήταν ίσως, αρκετό να 

περιορισθώ μόνο σ' αυτά: «Οι σημερι

νοί Τούρκοι είναι ακριβώς οι ίδιοι με 

κείνους που ακολούθησαν τον Μωάμεθ 

τον Κατακτητή στις 29 Μ οίου 1453 ... " 

"'Οσοι τρέφουν ελπίδες για άλλη αντί

ληψη θα απογοητευθούν με τρόπο 

οδυνηρό εάν συνάπτουν συμβάσεις ή 

επενδύουν στηριζόμενοι σε ιδέες της 

Δύσεως για το χαρακτήρα της Ανατο

λής" Κεφ. Γ' από το έργο του G.H. «Η 

ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ» η «Η μάστιγα της 

Ασίας". Εξάλλου, ο Gladstone στο 
περίφημο φυλλάδιο του «Bulgarian 

Horrons and Oυestions of the East» 

καταγράφει τα εξής, πάντοτε επίκαιρα: 

" Ας απομακρύνουν τώρα οι Τούρκοι 

τις aσχημίες τους με τον μόνο δυνατό 

τρόπο, δηλαδή με το να φύγουν οι 

ίδιοι." Και παρακάτω «Δεν υπάρχει 

κανείς εγκληματίας μέσα σε φυλακή 

της Ευρώπης, δεν υπάρχει κακούργος 

μέσα στα νησιά της Νοτίου Θαλάσσης, 
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που δεν θα ξεσηκωνόταν και δεν θα 

ξεχείλιζε από αγανάκτηση, όταν άκου

γε αυτά που διαπράχθηκαν, που εξα

κριβώθηκαν πολύ αργά, που θα μείνουν 

όμως ατιμώρητα και θ' αφήσουν πίσω 

τους, όλα τα χαμερπή και θηριώδη 

πάθη που τα προκάλεσαν ... ότι θα μπο
ρούσε να μείνει ανοιχτή η θύρα σε μια 

έστω και απλώς δυνατή επανάληψη 

τους, θα σκόρπιζε τη ντροπή αυτή σ' 

όλον τον κόσμο». 

Αλλά και από τον πρόλογο στο βιβλίο 

του G. Horton, αντιγράφω:«το ότι είκο
σι αιώνες μετά Χριστόν μπόρεσε ένας 

οπισθοδρομικός λαός, όπως οι Τούρ

κοιμ να διαπράξει τέτοια εγκλήματα 

εναντίον του πολιτισμού και της προό

δου του κόσμου, είναι ένα ζήτημα που 

θα έπρεπε να κάμει όλους τους ευσυ

νείδητους λαούς να σταθούν και να 

σκεφθούν». Προσέξτε, ευσυνείδη

τους». 

Όμως δεν είναι να μέμφεται κανείς τον 

απολίτιστο - και χωρίς υπερβολή - τον 

βάρβαρο Ασιάτη. Η μηδενική παιδεία 

του αποτελεί ισχυρό άλλοθι, δοθέντος 

ότι δι' αυτής, της μηδενικής παιδείας, 

προσφέρεται εύφορος γαία όπου βλα

στάνει το τέρας του φανατισμού. Ο 

aπολίτιστος, aπαίδευτος, βάρβαρος 

εισβολει.Jς, έχει ελαφρυντικά όσα και 

οι νόμοι αναγνωρίζουν στους εγκλημα

τίες παραβάτες του γνωστού ως κοι

νού Ποινικού Δικαίου. 

Η ευθύνη κρέμεται πάνω από την 

κεφαλήν της εγκληματικά σιγούσης 

Διεθνούς Κοινωνίας. 

Στην παρούσα φάση ο Ασιάτης εκπρο-
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σωπείται ενώπιον της Διεθνούς Κοινό

τητος και κυρίως εις την Ευρώπη, με 

περίβλημα φιλομειδούς, ευγενούς και 

κομψής παρουσίας και θωπεύει τους 

εις τους κόλπους του εντρυφούντας 

φανατικούς μουσουλμάνους. Το «φα

νατικόν» είναι περιττό να λέγεται. 

Είναι αυτονόητον και άγει βίον παράλ

ληλον και αντίθετον προς την Ελληνική 

παιδεία και πολιτισμόν. 

Ας ευχηθούμε, η Ευρωπαική Ένωση, 

που με κρύα καρδιά θα ανοίξει την 

αγκάλη της για να δεχθεί την Κύπρο, 

αν δεν θα αμβλύνει τα συσσωρευμένα 

προβλήματα, τουλάχιστον να μη δημι

ουργήσει νέα και χειρότερα. 

Η παράλληλα προσέγγιση της Τουρ

κίας προς την Ευρωπαική Ένωση μόνο 

προβλήματα και δυσάρεστες εξελίξεις 

επιφυλλάσει. Εβδομήντα εκατομμύρια 

aπολίτιστοι, αναλφάβητοι, φανατικοί 

Ασιάτες στην Ευρώπη! Αλλοίμονο!. 

Εμείς ύστερα από είκοσι πέντε χρόνια 

κατοχής και προσφυγιάς, ως και ο 

Αρχίλογος: «την καλλιπλόκαμη aφρι

σμένη θάλασσα, στα πέλαγα, για τη 

χαρά του γυρισμού χιλιοπαρακαλώ

ντας ... " 

Με τη σκέψη μας στην Κύπρο. 

Με την καρδιά μας γεμάτη Κύπρο. 

Φιλοκτήτης Ταβερναράκης 

16.3.1998 Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης. 




