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Το Σχέδιο καθιστά την Κύπρο παράρτημα της Τουρκίας
ΠΡΙΝ τελειώσω με την αναφορά μου,

Κυπριακή

θέλω

επισημάνω για

Παράρτημα της Τουρκίας. Πώς θα

ακόμα μια φορά και τα εξής απαράδε

μπορούσε να το απορρίψει, αφού η

κτα που προσβάλλουν το αίσθημα

κατοχή και τα όσα επακολούθησαν,

δικαίου του μέσου πολίτη, αλλά και

νομιμοποιούνται χωρίς περιστροφές;

ιδιαίτερα

να

παραβιάζουν τις θεμελιώδεις νομικές
και πολιτικές αρχές που είναι αναπό
σπαστα συνδεδεμένες με το κεκτη
μένο και την ευρωπαίκή και διεθνή

Δημοκρατία

σχεδόν

(β) Η νομιμοποίηση των εγκληματι

κών

παραβιάσεων

του

Διεθνούς

Δικαίου μέσω του Σχεδίου συνίστα
ται:

νομιμότητα.

1

(α) Ότι η Τουρκία κρίνεται και αντι

μετωπίζεται από πολλές κυβερνήσεις

χωρών της Ενωμένης Ευρώπης αλλά
και από επώνυμους aξιωματούχους
της Ένωσης, ως χώρα που εκπλήρω

στη

(I)

νομιμοποίηση

εκτοπισμού
πληθυσμού

του

μεγάλου
και

της

βίαιου

μέρους

του

αρπαγής των

περιουσιών του.

(11)

στη νομιμοποίηση του εποικισμού

σε τις υποχρεώσεις της έναντι της

και την κατακύρωση των κλοπιμαίων

Κύπρου

περιουσιών στους εποίκους.

σε

τέτοιο

βαθμό

που

να

δέχεται ακόμη και επαίνους και να

(111)

καλωσορίζεται ως άξιος εταίρος για

Τουρκίας

να ενταχθεί στην ευρωπαίκή κοινω

οποία επεκτείνεται και στο μη κατα

νία των εθνών και να γίνει μέλος της

ληφθέν

Ένωσης. Τούτο διότι ο κ. Ερντογάν

Κυπριακής Δημοκρατίας.

διαπραγματεύθηκε με τον κ. Ανάν και
πέτυχε τη σύνταξη του ολέθριου Σχε
δίου το οποίο και αποδέχθηκε να
αποτελεί τη λύση του κυπριακού προ
βλήματος. Μα ήταν δυνατό να μην
αποδεχθεί το Σχέδιο ο κ. Ερντογάν,
αφού ουσιαστικά οι πρόνοιές του με
την υιοθέτηση όλων των συμφωνιών
που το κατοχικό καθεστώς υπέγρα
ψε με την Τουρκία από το

1974

και

μετέπειτα, στην ουσία καθιστούν την

(IV)

στη

μόνιμη

επικυριαρχία

επί των

μέρος

της

κατεχομένων η

των

εδαφών

της

στην απόκτηση μόνιμου δικαιώ

ματος επέμβασης στις εσωτερικές

υποθέσεις και των δύο συνιστώντων
κρατών, για την τήρηση δήθεν της
εσωτερικής συνταγματικής τάξης με
παράλληλη διατήρηση στρατευμάτων
στα

εδάφη

της

Κύπρου,

χώρας

μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης.

(V)

απαλλάσσει την Τουρκία από τις

ευθύνες που με δικαστικές αποφά-
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σεις του Ευρωπαικού Δικαστηρίου

άρθρο

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της κατα

Μέρους

λογίσθηκαν για τις μαζικές παραβiά

έχουν ως ακολούθως:

σεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

«1.

39.1 του Κεφαλαίου 11 του
I, οι πρόνοιες του οποίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί κοινή

του κυπριακού λαού.
(γ) Αυτοί είναι οι λόγοι που η
Τουρκία και κατ' εντολήν της
οι

Τουρκοκύπριοι

ψήφισαν

υπέρ του Σχεδίου. Η Τουρκία
όμως Εξοχότατε δεν έκαμε
απολύτως

τίποτε,

για

την

αποκατάσταση της διεθνούς

νομιμότητας και εξακολουθεί
ναεγκληματείσεβάροςτης
Κύπρου, μιας ισότιμης χώρας

της Ευρωπαίκής Ένωσης. Η
Τουρκία κατέχει με τη δύναμη των

εξωτερική

όπλων και σήμερα ευρωπαίκά εδάφη,

ασφάλειας η οποία βασίζεται στην

διατηρεί στρατό

ανάπτυξη της αμοιβαίας πολιτικής

40.000 και καταπιέ

πολιτική

κα ι

πολιτική

ζει Ευρωπαίους πολίτες μέσα στην

αλληλεγγύης των κρατών μελών».

ίδια την Ευρώπη κατά τρόπο επαίσχυ

Αυτή τη στάση όφειλε και οφείλει να

ντο. Τι κάμνει η Ευρωπαίκή Ενωση

για να σταματήσει η προφανής και
πρωτοφανής

αυτή

παρανομ~.

Δυστυχώς επαινεί την Τουρκία και
καταδικάζει το θύμα της, προτρέπο

ντάς το να αποδεχθεί οικειοθελώς
υποδούλωση της χώρας του στην

Τουρκία για να μονιμοποιηθεί η κατα

πάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμά
των των πολιτών της. Αυτό είναι
κυριολεκτικά ανήκουστο.

τηρήσει η Ευρωπαίκή Ένωση έναντι
της Κύπρου συντασσόμενη στο πλευ
ρό της, και όχι να επιβραβεύει τον

εισβολέα και το κατοχικό καθεστώς
με επαίνους και ευνοικά μέτρα όπως

είναι το άνοιγμα των κατεχομένων
παράνομα λιμανιών μας για να αρθεί
η απομόνωση των Τουρκοκυπρίων,
αλλά και με την εξαγγελία άλλων
ευεργετικών μέτρων για την νομιμο

ποίηση

της

διχοτόμησης

και

της

(δ) Επικαλούμαι ως Ευρωπαίος πολί

κατοχής. Οι Τουρκοκύπριοι είναι απο

της και πάλιν το Σχέδιο Συντάγματος

μονωμένοι, γιατί βρίσκονται κάτω

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

56

κατακτητή της

ρόλο στην περιοχή σε βάρος των

Κύπρου, γιατί έτσι θέλησε ο κατακτη

στρατηγικών και πολιτικών συμφερό

τής να γίνεται τα τριάντα χρόνια της

ντων της Ένωσης.

από το πέλμα του

κατοχής.

18)

Μόνο λαός χωρίς μνήμη, αξιο

Τι μέτρα όμως θα λάβει η Ένωση για

πρέπεια και τιμή θα δεχόταν να υπο

την επιστροφή των εκτοπισμένων και

δουλώσει την πατρίδα του με ένα

την αποδοση των περιουσιών τους,

τέτοιο επαίσχυντο τρόπο και να επι-

τον τερματισμό του εποικισμού, την

6ρα6ε0σειτονκατακτητήτουμετον

απομάκρυνση των κατοχικών στρα

τρόπο που αναφέρεται στο Σχέδιο. Ο

τευμάτων ώστε να μπορεί να εφρα

Λαόςμαςδεντοέπραξεκαιαπέρρ~

μοσθεί και το κεκτημένο στον τόπο

ψε το Σχέδιο. Αφήνει δε την αισχύνη

μας; Για τα πραγματικά αυτά διεθνή

να βαρύνει εκείνους που ακόμη επι

εγκλήματα

μένουν να

κεκτημένο

που
δεν

παραβιάζουν
έχουν

το

εξαγγελθεί

καθόλου μέτρα ώστε να αποκαταστα

Το ότι δίπλα από την Τουρκία και

το κατοχικό καθεστώς συμπαραστέ
κεται ο αμερικαvοβρετανικός παρά
γοντας είναι και αυτό αναμενόμενο.
Η μεν Βρετανία

δεχθούμε. Αισχύνη

όμως θα πρέπει να βαρύνει και όλους

εκείνους

οι

οποίοι

επαινούν

τον

κατακτητή και τον επιβραβεύουν και

θεί η νομιμότητά.

1"7.

το

μέσω του Σχεδίου

μετατρέπει τις Βάσεις της σε κράτος,
η δε Αμερική θέτοντας την Κύπρο

καταδικάζουν το θύμα του. Τη μεγα
λύτερη όμως ευθύνη έχει ο κ. Κόφι
Ανάν,

που

εμπνεύσθηκε αυτή την

μέθοδο για να ευεργετήσει την Τουρ

κία σε βάρος μας, εισηγούμεος μάλι
στα και την τιμωρία

μας γιατί το

απορρίψαμε.
Η αξιοποίηση της Ενωμένηγς

υπό τον άμεσο έλεγχο της Τουρκίας

19.

εξοβελίζει στην ουσία κάθε δυνατό

Ευρώπης συνίσταται στην ανένδοτη

τητα της Ένωσης όπως χρησιμοποι

επιμονή της εφαρμογής του ευρω

ώντας τη μοναδική γεωστρατηγική

παϊκού κεκτημένου απρόσωπα και

θέση της Κύπρου, παίξει τον ουσια

αμερόληπτα χωρίς καμία διάκριση,

στικό ρόλο που της ανήκει στα μεσα

όπως αυτό εκφράζεται συνοπτικά και

νατολικά πράγματα και τις εξελίξεις.

μέσα

στις

πρόνοιες

του

Σχεδίου

Η Τουρκία ως τοποτηρητής των αμε

Συντάγματος. Πιστεύω ότι η επιμονή

ρικανικών συμφερόντων στην περιο

όπως δεχθούμε οι Ευρωπαίοι πολίτες

χή, προορίζεται ακριβώς από τις ΗΠΑ

της Κύπρου να ψηφίσουμε το σχέδιο

για να παίζει μόνιμο αντιευρωπαίκό

Ανάν από aξιωματούχους της Ένω-

