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èΌραµά τους η νοµιµοποίηση των τετελεσµένων της εισβολής και η
διχοτόµηση της πατρίδας µας. Η µεθοδευµένη χρήση του αδόκιµου όρου
«επανένωση» δηµιουργεί στο λαό την επίπλαστη εικόνα της υφιστάµενης
διαίρεσης της νήσου σε δύο ξεχωριστά µέρη. Η βόρεια Κύπρος δεν είναι
µια ξένη εδαφικά περιοχή που θα επανενωθεί, αλλά ένα παρανόµως
κατεχόµενο µέρος της ενιαίας Κυπριακής Δηµοκρατίας, που θα πρέπει να
απελευθερωθεί από τα τουρκικά στρατεύµατα. Η Δ.Δ.Ο. ουσιαστικά θα
πραγµατοποιήσει το φαινόµενο διχοτόµησης του εδάφους και του λαού µε
τη δική µας υπογραφή.
è Λαϊκή εντολή. Οι κυβερνώντες
διατείνονται ότι έλαβαν λαϊκή εντολή να
διαπραγµατευτούν για λύση Δ.Δ.Ο. κάτι το
οποίο αναιρούν και οι ίδιοι, εφόσον µετά
από 33 χρόνια διαπραγµατεύσεων σε αυτή
τη βάση αποφάσισαν να ενηµερώσουν το
λαό για το τι εστί οµοσπονδία και αυτό το
κάνουν µε εξωραϊστικό τρόπο και
αναλήθειες.
èΗ ενηµέρωση του λαού, όσον αφορά το θέµα της οµοσπονδίας, γίνεται
µε επιφανειακή ανάλυση, ανακρίβειες και χωρίς να αναφέρονται
επιπτώσεις αυτής της λύσης. Θα πρέπει να καταδικαστεί η προπαγάνδα
και οι ψευδείς υποσχέσεις αυτού του εντύπου.
è ΕΝΙΑΙΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ:
Μία ευνοµούµενη πολιτεία που διαθέτει νοµοθετικά, εκτελεστικά και
δικαστικά όργανα εξουσίας, αλλά διατηρεί τον πραγµατικό χαρακτήρα
ενός τόπου, χωρίς εδαφικές και πληθυσµιακές διαιρέσεις, κάτι που
προνοεί η διζωνικότητα. Είναι ένα πολιτειακό σύστηµα που κατοχυρώνει
τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις βασικές ελευθερίες όλων των νοµίµων
κατοίκων αποκλείοντας κάθε είδους αντιδηµοκρατικούς διαχωρισµούς.
èΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ:
ένα σύνθετο κράτος που αποτελείται από δύο ή περισσότερες
περιφέρειες, που όµως δε χωρίζονται βάσει φυλετικών ή θρησκευτικών
κριτηρίων, όπως επιδιώκεται µε τη Δ.Δ.Ο. στην Κύπρο. Η κάθε
περιφέρεια έχει τη δική της νοµοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία,
οι οποίες λειτουργούν µόνο στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων που τους
παραχωρεί το σύνταγµα της κεντρικής οµοσπονδιακής κυβέρνησης.
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Με ενδεχόµενη λύση του Κυπριακού στη βάση Δ.Δ.Ο. δε θα υπάρξει
µετεξέλιξη του ενιαίου κράτους σε οµοσπονδιακό. Μετά την απαράδεκτη
αποδοχή από την πλευρά µας του γεγονότος ότι το νέο κράτος θα είναι
συνεταιρισµός δύο συνιστώντων κρατών, το ψευδοκράτος θα
νοµιµοποιηθεί και θα συµπράξει στην ίδρυση του νέου οµοσπονδιακού
κράτους ως τ/κ συνιστών κρατίδιο. Αυτό σηµαίνει ότι το νέο κράτος θα
προκύψει από παρθενογένεση, κάτι που δεν µπορεί να είναι επ’ ουδενί
παραδεκτό, καθώς µε αυτό τον τρόπο αναγνωρίζεται η υπόσταση του
ψευδοκράτους αναδροµικά, από τότε που ανακηρύχθηκε παράνοµα.
è Στα περισσότερα οµοσπονδιακά κράτη, αυτή η µορφή διακυβέρνησης
χρησιµοποιείται για την καλύτερη λειτουργία τους καθώς αποτελούνται
από αχανείς εκτάσεις (π.χ. Γερµανία, Η.Π.Α., Ρωσία, Αυστραλία)
Επίσης, ο εδαφικός διαχωρισµός των κρατών αυτών σε πολιτείες ή
περιφέρειες δε γίνεται βάσει θρησκευτικών και φυλετικών γνωρισµάτων.
Όπου ο διαχωρισµός αυτός έγινε µε τέτοια κριτήρια, είτε
κατέρρευσε(Τσεχοσλοβακία, Καµερούν, Γιουγκοσλαβία) είτε αντιµετωπίζει
σοβαρότατα προβλήµατα(π.χ. Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη))
è Ακόµα, καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και οι βασικές
ελευθερίες που κατοχυρώνονται και από το κοινοτικό δίκαιο (δικαίωµα
ιδιοκτησίας, ελευθερία διακίνησης και εγκατάστασης), καθώς µε τη Δ.Δ.Ο.
δεν επιστρέφουν όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, από τη στιγµή που
στο τ/κ συνιστών κρατίδιο την πλειοψηφία θα πρέπει να έχουν οι Τ/κ.
Επιπλέον, εκείνοι οι πρόσφυγες που θα επιστρέψουν δε θα έχουν το
δικαίωµα
εκλέγειν
και
εκλέγεσθαι στο τ/κ συνιστών
κράτος. Επίσης, παραβιάζεται η
δηµοκρατική
αρχή
«ένας
άνθρωπος µια ψήφος», εφόσον
η τ/κ µειοψηφία θα µπορεί να
µπλοκάρει τις αποφάσεις τις ε/κ
πλειοψηφίας µε το δικαίωµα της
αρνησικυρίας (veto).
è Αντίθετα µε τα όσα διατείνονται οι θιασώτες της Δ.Δ.Ο., οι δυσµενείς
συνέπειες του πραξικοπήµατος και της εισβολής δεν αίρονται, αλλά
επικυρώνονται. Αυτό γίνεται µε τη µετονοµασία του ψευδοκράτους σε τ/κ
συνιστών κρατίδιο, τη νοµιµοποίηση των εποίκων ως κατοίκων του
κρατιδίου αυτού και τη διατήρηση των εδαφικών ορίων του ψευδοκράτους
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(πιθανόν µε ελάχιστες διαφοροποιήσεις). Με άλλα λόγια, δεν αποφεύγεται
η διχοτόµηση, αλλά συγκαλύπτεται υπό το µανδύα της Δ.Δ.Ο. Ωστόσο,
σοβαρότατη διαφορά είναι ότι ο υπάρχων de facto (εκ των πραγµάτων)
διαχωρισµός του νησιού µπορεί να ανατραπεί µε τις σωστές διπλωµατικές
ενέργειες. Αντιθέτως, µε την υπογραφή µίας τέτοιας λύσης δηµιουργείται
µία de jure (εκ του νόµου) κατάσταση, που θα είναι αδύνατο να
τροποποιηθεί.
èΟ στόχος της πλευράς µας είναι να δηµιουργήσουµε και να
διατηρήσουµε ένα ενωµένο κράτος, εντούτοις αυτή η συνοχή δεν µπορεί
να επιτευχθεί όταν παραχωρείται σε κάθε κρατίδιο µεγάλος βαθµός
αυτοκυβέρνησης και αυτονοµίας.
Είναι ανεπίτρεπτο να συζητούν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων την τύχη
των περιουσιών µας στην βόρεια Κύπρο, καθώς αποφάσεις των
ευρωπαϊκών δικαστηρίων αναφέρουν ξεκάθαρα ότι, οι µόνοι που έχουν
δικαίωµα
να
διαχειρίζονται
την
περιουσία τους στα κατεχόµενα είναι οι
νόµιµοι ιδιοκτήτες, δηλαδή οι Ε/κ
πρόσφυγες.
èΠρέπει να τονιστεί ότι, η ελευθερία
διακίνησης κι εγκατάστασης όπως και
το
δικαίωµα
ιδιοκτησίας,
είναι
αναπαλλοτρίωτα και µία λύση δεν
µπορεί να παραβιάζει το περιεχόµενό
τους. Εξάλλου, οι συµφωνίες υψηλού
επιπέδου 1977 – 79 δεν είναι νοµικά δεσµευτικές, αφού δε συνήφθησαν
από αρχηγούς κρατών, αλλά από επικεφαλής διεθνώς αναγνωρισµένου
κράτους και ηγέτη κοινότητας, ως εκ τούτου δεν προκύπτει από πουθενά
ότι δεσµευόµαστε να καταλήξουµε σε µία λύση Δ.Δ.Ο. Ούτως ή άλλως, η
Δ.Δ.Ο. τέθηκε απλά ως βάση για διαπραγµάτευση και τίποτα
περισσότερο. Επιπρόσθετα, οι Τ/κ παραβίασαν την υπογραφή τους στις
συµφωνίες αυτές µε την ανακήρυξη του ψευδοκράτους το 1983. Δε δείχνει
πολιτικό ήθος η υπογραφή µιας συµφωνίας για εξεύρεση λύσης και η
µετέπειτα ακύρωσή της από την αποσχιστική ενέργεια δηµιουργίας ενός
κράτους-µαριονέτας (puppet-state), προς επίτευξιν της πολιτικής της
Άγκυρας στο νησί.
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èΔεν είναι ορθός ο ισχυρισµός ότι η οµοσπονδία απορρίφθηκε από τους
Τ/κ, καθώς οι συνεχείς παλινδροµήσεις τους ήταν τεχνάσµατα για να
πετύχουν περισσότερες παραχωρήσεις από την πλευρά µας. Η
οµοσπονδία αποτελεί στόχο των τουρκοβρετανών από το 1956 µε το
σχέδιο Radcliffe και µε τις εκθέσεις Nihat Erim (1956), οι οποίες
ενσωµατώθηκαν στο «Σχέδιο Επανάκτησης της Κύπρου» του Γραφείου
Ειδικού Πολέµου της Τουρκίας. Με την τουρκανταρσία του 1963, τις βίαιες
µετακινήσεις πληθυσµών και την εισβολή του 1974 επιτεύχθηκε ο
εδαφικός διαχωρισµός που είναι απαραίτητο στοιχείο της Δ.Δ.Ο.
è Ένα άλλο φλέγον ζήτηµα είναι αυτό της πολιτικής ισότητας. Η εκ των
προτέρων παραχώρηση κυβερνητικών αξιωµάτων και δηµοσίων θέσεων
στην τ/κ µειοψηφία αποτελεί καταστρατήγηση της λαϊκής κυριαρχίας και
παρέκκλιση από την αρχή της πλειοψηφίας που θέλουν τον κυρίαρχο λαό
να αποφασίζει στο σύνολό του και κατά πλειοψηφία για το ποιους θα
αναδείξει στα ύπατα αξιώµατα του κράτους.
Αν και η απόπειρα δηµιουργίας δεύτερου κράτους έχει καταδικαστεί από
τον Ο.Η.Ε., εντούτοις µε την πολιτική ισότητα εκµηδενίζεται η ε/κ
πλειοψηφία και εγκλωβίζεται από τις δυσανάλογα µεγάλες εξουσίες που
παραχωρούνται στο τ/κ συνιστών κρατίδιο. Το τελευταίο, ελεγχόµενο από
την Τουρκία, θα είναι σαν κράτος εν κράτει, που θα λειτουργεί
διασπαστικά.
èΜε το διαχωρισµό των
αρµοδιοτήτων,
κυρίως
σε
εκπαιδευτικά και πολιτιστικά
θέµατα, θα προωθούνται δύο
διαφορετικές
εθνικές
συνειδήσεις
και
θα
είναι
αδύνατον να υπάρξει µία
ιθαγένεια.
Κάτι
τέτοιο
θα
διευρύνει το πολιτισµικό χάσµα
µεταξύ των πληθυσµών του
νησιού και σε συνδυασµό µε τη
γεωγραφική
διαίρεση
που
προκαλεί η διζωνικότητα, θα
οδηγήσει
στην
οριστική
διχοτόµηση.
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Εν κατακλείδι, δεν πρέπει να υποκύψουµε στις έξωθεν πιέσεις και
στα κελεύσµατα των ηµετέρων, που µας καλούν σε «οδυνηρό
συµβιβασµό». Είναι λυπηρό το ότι έχουµε τόσα διπλωµατικά και
νοµικά όπλα και αντί να τα αξιοποιούµε, παραµένουµε αδρανείς και
µοιρολογούµε για την αδυναµία µας σαν κράτος. Περιάγουµε λοιπόν
οι ίδιοι την πλευρά µας σε δυσµενή θέση και αποδεχόµαστε το
ψευδοδίληµµα «οµοσπονδία ή διχοτόµηση». Είναι ανεδαφική η
υποβάθµισή του Κυπριακού από πρόβληµα εισβολής και κατοχής
σε διαµάχη των δύο κοινοτήτων. Με αυτό τον τρόπο
αποενοχοποιείται η Τουρκία για τα εγκλήµατα που διέπραξε στην
Κύπρο. Ακόµη, επεκτείνει την κυριαρχία της σε όλο το νησί, αφού οι
αποφάσεις του νέου κράτους θα λαµβάνονται από κοινού από τα
δύο κρατίδια και το τ/κ συνιστών κράτος θα ελέγχεται από την
Άγκυρα. Γι’ αυτό, θεωρούµε ότι η Δ.Δ.Ο. θα είναι ολέθρια για το νησί
µας και θα µετατρέψει την Κύπρο σε τουρκοβρετανικό
προτεκτοράτο.
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Απέναντι σε αυτές τις µηχανορραφίες προτάσσουµε τη λύση
απελευθέρωσης και την απαίτηση για αποχώρηση των εποίκων ,
των τουρκικών στρατευµάτων επιστροφή όλων των προσφύγων και
πλήρη εφαρµογή του διεθνούς και κοινοτικού δικαίου στη
πολύπαθη πατρίδα µας. Ενδεικτικά αναφέρουµε κάποιες ενέργειες που
θα συµβάλουν στην αληθινά δίκαιη επίλυση του Κυπριακού:
• Απαγκίστρωση από τις ήδη παραβιασθείσες και νοµικά µη
δεσµευτικές συµφωνίες 1977-79 και επανατοποθέτηση του
προβλήµατος ως εισβολής και κατοχής, µε συνοµιλητή την κατοχική
Τουρκία και όχι τον εκάστοτε εγκάθετό της στην Κύπρο.
• Χρησιµοποίηση της ιδιότητάς µας ως κράτους-µέλους της Ε.Ε και
σύναψη στρατηγικών συµµαχιών µε εταίρους και άλλους, ούτως
ώστε να ασκηθούν συλλογικές πιέσεις στην Τουρκία για
αποχώρηση των στρατευµάτων και των εποίκων από τη βόρεια
Κύπρο.
• Εκµετάλλευση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άνεµος, ήλιος) και
των πλούσιων κοιτασµάτων υδρογονανθράκων, µε σκοπό να
καταστούµε ενεργειακά αυτάρκεις και να περιοριστεί η εξάρτησή µας
από άλλα κράτη. Με αυτό τον τρόπο µάς προσδίδεται και πολιτική
ισχύς.
• Απαίτηση εφαρµογής από την Τουρκία των αποφάσεων του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε πιέσεις που
θα ασκήσουµε συλλογικά µε τους συµµάχους που πρέπει να
αποκτήσουµε εκµεταλλευόµενοι τις διεθνείς συγκυρίες και τις
σχέσεις αλληλεξάρτησης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης της
Τουρκίας, περαιτέρω σκλήρυνση της θέσης µας ως προς την
ενταξιακή της πορεία.
• Προσπάθεια για σύσταση διεθνούς δικαστηρίου για τα εγκλήµατα
πολέµου που διέπραξε και διαπράττει η Τουρκία στην Κύπρο, στα
πρότυπα των δικαστηρίων που στήθηκαν για Γιουγκοσλαβία,
Ουγκάντα, Ιράκ.

	
  

