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Απογοητεύθηκαν οι απογοητεύσαντες
από τον Ανδρέα ΓαΒριηλίδη
Ο Κόφιν Ανάν, είναι ο Γενικός Γραμ

ομού, τα οποία αυτός, ο Γ.Γ., ετάχθη

ματέας του ΟΗΕ, πράγμα που εξυπα

να υπηρετεί και εφαρμόζει; Πέραν

κούει ότι αυτός,

υπό την ιδιότητά

τούτου, το σχέδιο τούτο, υπαγορεύει

του, καθήt<σν έχει και πρέπει να εξυ

το πνεύμα και νόημα,των υπό του

πηρετεί, συμπεριφέρεται και αντι

ΟΗΕ, προηγουμένως παραχωρηθέ

κρύζει τα αναφυόμενο προβλήματα

ντων προς την Κύπρο ψηφισμάτων;

όλων των κρατών

υπό το

Όπως εκ των γεγονότων εικάζεται, η

αυτό πρίσμα, ίδιο ακριβοδίκαιο και

πλάστιγγα βαρύνει προς την πλευρά

εξίσου αμερόληπτο τρόπο. Εξάλλου,

του Γ.Γ., επομένως, μάλλον ημείς, οι

λόγω θέσεως είναι και θεωρείται ο

αδικηθέντες, πρέπει να εκφράσουμε

κατ' εξοχήν θεματοφύλαξ των θεσμι

απογοήτευση και όχι αυτός.

κών εκείνων αρχών και διω<ηρύξεων,

Η Κυπριακή Δημοκρατία, μικρό ανε

βάσει των οποίων, ο ΟΗΕ, όχι μόνο

ξάρτητο κράτος, διεθνώς αναγνωρι

στήριξε τη θεμελίωσή του και λει

σμένο μέλος του ΟΗΕ και πιστά προ

τουργεί, αλλά προς τούτοις, κάλεσε

σκολλημένο στα πιο πάνω κηρύγμα

ταυτόχρονα και το υπόλοιπο διεθνές

τα και αρχές του, όλως απρόκλητα

πλήρωμα να aσπασθεί, να πρεσβεύει

και προσχηματικά, δέχθηκε το

και υπακούει.

το πλήγμα επιδρομικής εισβολής από

"Ομως διερωτώμεθα. Στην προκείμε

άλλο μεγάλο κράτος, μέλος και αυτό

νη του Κυπριακού περίπτωση υπάρχει

του ΟΗΕ, την Τουρκία. Αυτή, ανελέ

οθενδήποτε

προερχόμενος ισχυρι

ητα, καταπατούσα κάθε ανθρώπινο

σμός ή ένδειξη ότι ο Γ.Γ. ενήργησε

δικαίωμα και θεμελιακές αρχές του

και έπραξε, όλως διόλου αμερόληπτα

ΟΗΕ, εκακοποίησε, εβίασε, εξερίζω

ή και ανεπηρέαστα, χωρίς την επί

σε προσφυγοποιήσασα περίπου

δραση και συμβολή ξένων προς τού

χιλιάδες Ελληνοκυπριακό πληθυσμό

το, και εκ των παρασκηνίων ενεργού

και άρπαξε τα σπίτια και την πατρώα

μελών,
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ντων δυνάμεων; Είναι το σχέδιο τού

γη τους. Πέραν τούτου, παραγκωνί

το βασισμένο ή φέρεται προσαρμο

ζουσα

σμένο

βασικές

αρχές, αλλά και εγκληματούσα προς

αρχές και κηρύγματα του Οργανι-

διεθνείς διατάξεις και κανονισμούς,

να

εξυπηρετεί

τις

και

καταπατούσα

ηθικές
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μετέφερε από την Ανατολία, με σκο

μας στόχο, που ήταν, η αποστρατικο

πό να αλλάξει το δημογραφικό χαρα

ποίηση, η αποκατάσταση της εδαφι

κτήρα της Κύπρου, σχεδόν

150 χιλία

δες κουβαλητούς εποίκους,

κής μας ακεραιότητας και η επιστρο

εκτός

φή των προσφύγων. Όασις εν ερήμω

χιλιάδες στρα

υπήρξε το γεγονός, που επί προε

τό που διατηρεί και τους εγκατέστη

δρίας Κλίντον, έγινε από επίσημα

σε

από τον εκ περίπου

40

βορράν

χείλη παραδεκτό ότι, ήταν με ανέ

μαντρισθέντες Τουρκοκύπριους, εις

χεια της Αμερικής που ανελήφθηκε

τα σπίτια και περιουσίες των Ελληνο

από την Τουρκία η επιδρομικrΊ εισβο

κυπρίων.

λή. Εκφράσθηκε μάλιστα και λύπη.

μαζί

με

τους

Στα
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εις τον

δε τόσα χρόνια,

στρατοκρατεί και λυμαίνεται εδάφη

Πέραν

και περιουσίες Ελληνοκυπρίων πολι

ουσιώδες προέκυψε για τη δική μας

τών

Δημοκρατίας.

υπόθεση. Μ6νο συνεχείς aπογοητεύ

Δυστυχώς αυτές τις εγκληματικές

σεις αποκομίζοντο, από τις εκάστοτε

πράξεις της Τουρκίας, οι Δυτικοί του

επεμβάσεις

των

εμπλεκομένων

Β· Παγκοσμίου Πολέμου σύμμαχοι,

Αγγλοαμερικανών

μεσολαβητών,

οι τότε διαπρύσιοι κήρυκες, υπέρμα

στις συνομιλίες για λύση του Κυπρια

χοι

της

Κυπριακής

όμως

τούτου,

τίποτα

το

των

κού. Αυτοί, χωρίς αιδι.ί.J, ή τον καθε

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρή

στώτων, εμιλούσαν για κατάργηση

νης και ελευθερίας των μικρών λαών,

της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρ

ερμητικά

και

θενογένεση και μας υπεδείκνυαν ότι

κωφεύσαντες προς βασικές αρχές

θα έπρεπε να ξεχάσουμε κάθε τι το

και

προηγούμενο,σκεπτόμενοικαιενερ

και

θερμοί

υποστηρικτές

έκλεισαν

κηρύγματα

τα

τους,

παρακάμπτοντες

αυτιά,

παρέλειψαν,

δικαιοκρατικούς

γούντες βάσει των νέων δεδομένων.

θεσμούς και ήθη, με παρρησία να την

Αυτή υπήρξε η από ανέκαθεν καλ

καταδικάσουν.

λιεργούμενη αποκαρδιωτική και απο

Κατά καιρούς και οσάκις αποτεινόμε

γοητευτική

θα στον ΟΗΕ για δικαίωση, μας έδι

των δυτικών «φίλων» μας. Μεγάλη

δαν συνήθως, ψηφίσματα παρηγο

απογοήτευση εκφράζεται και στον

ριάς, αναγνωριζόμενα μεν το κυρίαρ

Δ· γύρο των συνομιλιών. Ευθύς και

χο καθεστώς της Κυπριακής Δημο

προς της έναρξης των συνομιλιών,

πολιτική

συμπεριφορά

κρατίας, πλην όμως, παρακάμπτοντα

επεδίδετο υπό του κ. Ντε Σότο προς

και παραγκωνίζοντας τον ουσιαστικό

τα συμβαλλόμενα δύο μέρη, επιστο-
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λή του Γ.Γ. αναφερόμενη στην καθε

κές τροποποιήσεις, εν τούτοις τούτο

στωτική

Τα

παρέμεινε ένα στυγνό κατασκεύα

γεγονότα γνωστά και περιττεύει να

σμα, όλο παγίδες και διφορούμενα

αναφερθούμε. Αλλά και η καθόλη τη

ερμηνευομένους όρους. Ένα σχέδιο

διάρκεια των συνομιλιών αρνητική

ετεροβοαρές, που και αυτά, δήθεν τα

και

του

θετικά του στοιχεία, σε βάθος ανα

Ντενκτάς, αν και επιλήψιμη και κατα

λυόμενα, καθίστανται αρνητικά.Αλή

δικαστέα

θεια,

ισότητα

αδιάλλακτη

(σε

δύο

κρατών.

συμπεριφορά

πολλές περιπτώσεις

γιατί

απογοητεύθησαν

οι

συνέβη να τις διακόψει), εν τούτοις,

Αγγλοαμερικάνοι που δεν δεχθήκαμε

ο εκπρόσωπος του Γ.Γ., αμερόληπτα,

το απάνθρωπο, το ετεροβαρές και

εκτελών τα

πλην

αναπροσάρμοστο προς τις βασικές

επέδε~ε

διεθνείς αρχές και διατάξεις, τούτο

καθήκοντα

απογοητεύων,
την

ουδέποτε

δικαιοκρατική

του,

να

εξάμβλωμα, και όχι εμείς, που δόλια

καταγγείλει και καταδικάσει ή και να

βούληση,

και επίμονα μας πίεζαν με την υπο

επιρρίψει ίχνος ευθύνης, για τις ακα

γραφή μας, αλλά και πειθαναγκαστι

τονόμαστες αυτές ακρότητες. Υπήρξε

κά να αυτοχειριασθούμε! Να καταλύ

μάλιστα περίπτωση που ο Ντενκτάς,

σουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, να

περιφρονητικά φερόμενος, δεν εδέ

απεμπολήσουμε τα αρπαγέντα εδά

χθη σε ακρόαση τον κ. Ντε Σότο. Και

φη μας, να δώσουμε συγχωροχάρτι

όμως αυτός, αδιαμαρτύρητα αποδεχό

στον επιδρομικό εισβολέα και να τον

μενος την ύβριν αυτήν και ταπείνωση,

απαλλάξουμε για όλες τις οργιαστι

ετήρησε σιγήν ιχθύος. Αυτός τώρα,

κές και εγκληματικές πράξεις που σε

σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληρο

βάρος μας προέβη, να συνθηκολογή

φορίες, θα καταθέσει έκθεση στο Συμ

σουμε με την τουρκοστρατοκρατία

βούλιο Ασφαλείας των Η.Ε., επιρρί

και να νομιμοποιήσουμε το έγκλημα

πτοντας ευθύνη στην ελληνοκυπρια

του εποικισμού. Το δε χειρότερο, τις

κή πλευρά για τη μη αποδοχή του

αποζημιώσεις

σχεδίου Ανάν. Τα κίνητρα, νοητά.

κατοχή ελληνικών περιουσιών, να τις

Πάντως, το σχέδιο Ανάν, υπήρξε το

πληρώσει το συνιστών κράτος, δηλ.

αποκορύφωμα, αναντίλεκτα, το από

εμείς και όχι η Τουρκία! Αυτά, και

θεμα και η κοιτίς όλων των συναρ

πολλές άλλες παγίδες,

θρουμένων aπογοητεύσεων. Αν και

άλλα δήθεν θετικά

σε τούτο επιμελώς επήλθαν διαδοχι-

αρνητικά, εμπειριείχε το σχέδιο, ή

των

υπό

τουρκική

και πολλά

στοιχεία πλην

μοναδική και ευκαιριακή, κατά τους
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Αγγλοαμερικανούς, διέξοδος λύσης

υπαλλακτική λύση αντιπαραθέτουμε

και οι οποίοι την πρότινος λυκόφιλη

προς το σχέδιο Ανά, τους απαντού

αγάπη τους προς ημάς, την εξεδήλu)-

με. Να συνενωθούν με την συντριπτι

σαν σε εκδίκηση επειδή τους aπο

κή

γοητεύσαμε, γωτί ανετράπησαν τα

του

σχέδια τους επειδή δεν δεχθήκαμε

χωρίς ταπεινωτικούς ενδοτισμούς,

να αυτοχειριασθούμε.

να aξιώσουμε από την Ευρώπη λύση

Όσον αφορά τώρα τους υποστηρι

πλειοψηφία των

υποστηρικτών

«όχι», και σε αξιοπρέπεια και

λειτουργήσιμη και τιμητική.

κτές του «ναι», που μας λένε, ποια
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