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Η ανάγκη επανατοποθέτησης του Κυπριακού 

Για εμάς τους πολίτες τnς Κυπριακnς 

Δnμοκρατίας, οι οποίοι ζούμε καθnμε

ρινά στnν nμικατεχόμενn Κύπρο, είναι 

αδιαμφισβnτnτο γεγονός ότι το 

Κυπριακό δεν είναι πρόβλnμα δικοινο

τικό όπως προβάλλεται n αφέθnκε να 
νοnθεί από ξένα κέντρα διαμόρφωσnς 

πολιτικnς n τοπικούς «δορυφόρους» 

τους. το κυπριακό πρόβλnμα είναι πρό

βλnμα εισβολnς, συνεχιζόμενnς κατο

χnς και παράνομου εποικισμού. Η 

κυπριακn Δnμοκρατία, με τnν αναγνω

ρισμένn Κυβέρνnσn τnς οφείλει να επι

διώξει δυναμικά τnν επανατοποθέτnσn 

του προβλnματος στnν ορθn του διά

στασn, τόσο σε διάφορα διεθνn όργα

να και βnματα. όσο και ενώπιον διαφό

ρων κρατών που λόγω τnς δικnς μας 

στάσnς και τnς εξυπnρέτnσnς των 

δικών τους συμφερόντων φαίνεται πως 

άρχισαν να «ξεχνούν» ότι στnν Κύπρο 

υπάρχει εισβολn και συνεχιζόμενn 

κατοχn. 

τα κριθέντα στο Ευρωπαϊκό Δικαστnριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο 

Στρασβούργο τόσο στnν ατομικn υπό

θεσn τnς Τιτίνας Λοϊζίδου και σε όσες 

ακολούθnσαν. όσο και στnν 4n 
Διακρατικn υπόθεσn Κύπρου εναντίον 

Τουρκίας, αποδεικνύουν. πέραν πάσnς 

λογικnς αμφιβολίας, πως με τnν ένταξn 

μας στnν Ε.Ε. οφείλουμε να διεκδικn

σουμε τnν επανατοποθέτnσn του 

κυπριακού. Στις πιο πάνω υποθέσεις, 

το Ευρωπαϊκό Δικαστnριο υιοθέτnσε 

πλnρως τις θέσεις και τους ισχυρι

σμούς τnς κυπριακnς Δnμοκρατίας και 

των αιτnτών. 

το Δικαστnριο αποφάσισε με τον πλέον 

ξεκάθαρο και κρυστάλλινο τρόπο, ότι 

οι μαζικές και συνεχιζόμενες παραβιά

σεις, οι οποίες διαπράττονται καθnμε

ρινά στις κατεχόμενες περιοχές, είναι 

το άμεσο και αποκλειστικό παρεπόμε

νο τnς παράνομnς εισβολnς και συνεχι

ζόμενnς κατοχnς. Η Κυπριακn 

Δnμοκρατία από το 1996, χρονολογία 
κατά τnν οποία έχει αποκτι'iσει αυτό το 

«ανίκnτο δικαστικό όπλο», πολύ πριν 

ακόμα και από τους περιβόnτους 

πυραύλους S-300, αντί να προχωρnσει 
και να αξιώνει διαρκώς και άμεσα τnν 

εφαρμογn και εκτέλεσn αυτών των 

αποφάσεων, ενώ παράλλnλα να τις 

επικαλείται καθnμερινά σε όλα τα επί

πεδα διαπραγμάτευσnς n συνομιλιών, 
έχειαμελnσει και έχει καταστnσειαυτό 

το διαπραγματευτικό χαρτί/«όπλο» 

αναποτελεσματικό n εξίσου αποτελε
σματικό με τους S-300 ... 

Προχωρούμε καθnμερινά στnν απο

αναγνώρισn τnς Κυπριακnς 

Δnμοκρατίας καθότι συζnτούμε με τον 

Ταλάτ ο οποίος στnν ουσία δεν έχει 

κανένα αξίωμα διεθνώς αναγνωρισμέ

νο. Είναι ψευδο-πρωθυπουργός του 

ψευδοκράτους, δnλαδn των παρανό

μων κατεχομένων εδαφών τnς 



Κυπριακnc; Δπμοκρατίαc;. 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστnριο, λαμβάνο

ντας υπόψn και τα ψnΦίσματα 550 και 
541 του Συμβουλίου ΑσΦαλείαc; των 

Ηνωμένων Εθνών <τα οποία καλούν τα 

κράτn όλου του κόσμου να μnν το ανα

γνωρίσουν), πολύ εύστοχα αποφάσισε 

να χαρακτnρίσει το ψευδοκράτος ωc; 

μια παράνομn υποτελn τοπικn διοίκn

σn τnc; Τουρκίας, ένα κράτος μαριονέτα 

("puppet state"J. 

Με βάσn αυτά και λαμβάνοντας uπόψn 

το γεγονός ότι n Κυπριακn Δnμοκρατία 
είναι ένα ανεξάρτπτο και διεθνώς ανα

γνωρισμένο κράτος το οποίο δέχθnκε 

το 1974 εισβολrl από ένα άλλο κράτος, 
τnν Τουρκία, κατά παράβασπ του χάρτn 

των Ηνωμένων Εθνών και ειδικά του 

άρθρου 2<4) το οποίο αναφέρει τnν 

ανάγκn διατnρnσnc; τnc; ακεραιότnταc; 

και ανεξαρτnσίαc; του κάθε κράτους και 

το οποίο απαγορεύει τnν κάθε μορφn 

βίαc; έναντι αυτού, θα έπρεπε να το 

αντιμετωπίσουμε ωc; παράβασn του 

διεθνούς δικαίου και να προβάλλουμε 

το πρόβλnμα μαc; ωc; θέμα εισβολrlc; και 

παράνομπc; xρnσnc; βίαc;. Να γιατί n 
λύσn πρέπει πέρα από ευρωπαϊκr'i να 

είναι εντός των πλαισίων του ΟΗΕ γιατί 

εάν εμείς οι ίδιοι απομακρυνθούμε εν 

τελώc; από τn γενεσιουργό αιτία τnc; 

καταστροφnc; τnc; Κύπρου, τότε n διε
θνnc; κοινότnτα δικαιολογnμένα <<μπο

ρεί» να ξεχάσει τnν ουσία και να αντι

μετωπίσει το θέμα ωc; δικοινοτικό. 

Είναι <ψάταιεc;>> οι συνομιλίες με τον 
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οποιοδnποτε αντιπρόσωπο/εκπρόσω

πο τnc; υποτελούς τοπικnc; διοίκnσπc; 

γιατί εάν αύριο οι δύο κοινότnτεc; «συμ

φωνnσουν>> αυτό πώc; θα συντελέσει 

στο να αποχωρnσουν τα στρατεύματα 

κατοχnc; τnc; Τουρκίας n οι έποικοι n 
πώc; θα μπορούν να επιστρέψουν οι 

πρόσφυγες στιc; περιουσίες τουc;; 

Πρέπει να συμφωνnσει και n ίδια n 
Τουρκία με τnν προτεινόμενn λύσn. 

Με τιc; δικοινοτικές συνομιλίες το μόνο 

που επιτυγχάνουμε είναι απλά n 
Τουρκία, n μόνn και αποκλειστικn υπαί
τιος για τnν κατοχn, να μnν δέχεται πιέ

σεις καθότι, όπωc; π ίδια ισχυρίζεται, 

αντίθετα προς τιc; αποφάσεις του 

Ευρωπαϊκού Δικαστnρίου ευθύνn έχει 

ο Ταλάτ και n ψευδοκυβέρνnσn του n 
ακόμα χειρότερα τnν ευθύνn τnν έχει n 
ελλnνοκυπριακn πλευρά για τn μn 

λύσn. Όντως τnν ευθύνn τnν έχουμε, 

όχι νια τn μn λύσn καθότι καμία πρότα

σn λύσnc; δεν nταν μέχρι στιγμn συμ

φέρουσα προς το καλώc; νοούμενο 

συμφέρον ολόκλnρnc; τnc; Κύπρου, 

αλλά για το γεγονός ότι συνεχίζουμε 

να ανεχόμαστε το κυπριακό πρόβλnμα 

να προβάλλεται ωc; δικοινοτικό και δεν 

το προβάλλουμε όπωc; και στο παρελ

θόν ωc; θέμα εισβολnc; και κατοχr'ic; 

όπου υπαίτια έναντι τnc; ευρωπαϊκr'ic; 

Κύπρου είναι n Τουρκία. 
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