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Η Βρετανική στάση 
\ 

στο Κvπριακό 

ΔΙΑΒΑΖΟγΜΕ στον ημερήσιο Τύπο: ccH 
βασίλισσα της Αγγλίας παρενέβη προσω

πικό στην κρίση στα νησιά Φίτζι, όπου κατά 

το Σύνταγμα είναι επίσης Βασίλισσα, 

καλώντας το Γενικό κυβερνήτη του Αρχι

πελόγους και άμεσο εκπρόσωπό της Ρατού 

Σιρ Γκανιλόου, να επιδείξει πυγμή έναντι 

των στρατιωτικών, οι οποίοι την περασμένη 

Πέμπτη κατέλαβαν πραξικοπηματικά την 

εξουσία .... 
Στο μεταξύ ο Συνταγματάρχης Σιτιβένι 

Ραμπούκα, ο ισχυρός άνδρας του στρατιω

τικού καθεστώτος, δήλωσε σε συνέντευξη 

Τύπου στην πρωτει;ιουσα Σούβα, ότι ένα 

νέο σχέδιο συντάγματος που ετοιμάζεται 

θα κατοχυρώνει την πολιτική κυριαρχία 

των αυτοχθόνων έναντι των Ινδών. 

Ο Ραμπούκα πρόσθ,εσε ότι, με το Σύν

ταγμα αυτό θα αποκλείεται η μελλοντική 

επάνοδος στην εξουσία της ανατραπείσας 

κυβέρνησης, στην οποία κυριαρχούσε το 

ινδικό στοιχείο. 

Σημειώνεται ότι οι Ινδοί απαρτίζουν το 

49% του συνολικού πληθυσμού των νησιών 
Φίτζι που ανέρχεται σε 710,000 κατοίκους, 
ενώ οι aυτόχθονες το 45%. 

Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες 

φέρουν την Αστραλία να μην αποκλείει 

στρατιωτική επέμβαση στα νησιά Φίτζι, ως 

τελευταία λύση. 

Στην περίmωση αυτή, βλέπουμε τη Βρε

τανία να τηρεί μια πολύ. σκληρή πολιτική 

στάση απέναντι σε μια εσωτερική επέμβα
ση, που αποvκοnεlστην εγκαθίδρυση ενός 
συνταγματικού καθεστώτος που θα απο

στερεί τη φυλετική πλειοψηφία της μικρής 
αυτής χώρας από τη θέση της πολιτικής 
πλειοψηφίας στη συνταγματική της διάρ

θρωση. 

Η αναλογiα με το 6ικό μας πρόβλημα 
είναι πολύ χαρακτηριστική. Στη δική μας 

περίπτωση έχουμε μια εξωτερική στρατιω

τική επέμβαση, τη συνεχιζόμενη τουρκική 

εισβολή, που πολιτικός της στόχος είναι 

και η επιβολή ενός συνταγματικού καθε

στίΟτος, το οποίο θα αποστερεί τη φυλετική 
πλειοψηφία αυτής της μικρής χώρας, τον 

Κυπριακό Ελληνισμό, από τη θέση της 

πολιτικής πλειοψηφίας στη λήψη των απο

φάσεων της κεντρικής κρατικής εξουσίας, 

νομοθετικών και εκτελεστικών, σχεδόν 

εφόλων των κατηγοριών θεμάτων που θα 

εμπίmουν στην αρμοδιότητα της κεντρι

κής κρατικής εξουσίας. Αυτή είναι η αξίωση 

της Άγκυρας και της υποχείριός της Τ/Κ 

ηγεσίας, και αυτό προνοείται και στα τρία 

έγγραφα του Κουεγιάρ. Με την τέτοια 

τουρκική αξίωση εγκαθιδρύεται καθεστώς 
πλήρους ανισότητας της ψήφου των πολι

τών της - μελλοντικής - Κυπριακής Ομο
σπονδίας σε βάρος των πολιτών, που είναι 
ελληνικής εθνικής φυλής. Και νοουμένου 

όϊt η Κυπριακή Ομοσπονδία θα αποτελείται 

από ΔΥΟ ΜΟΝΟ συστατικό μέρη -μέλη, το 

συνταγματικό σύστημα καθίσταται τα μέγι

στα δυσλειτουργικό με πολύ ψηλαφητούς 

τους κινδύνους κατάρρευσης του. 

Στη δική μας περίπτωση, η εξωτερική 
επέμβαση ξερίζωσε 200,000 ανθρώπους 
από τις πατρογονικές τους εστίες και 

λήστεψε τις περιουσίες τους, και συνεχίζει 
την παράνομη· παραβίαση της κυριαρχίας 

και εδαφικής ακεραιότητας μιας ανεξάρτη
της χώρας μέλους του ΟΗΕ. 

ΣΤΗ ΔΙΚΗ μας λοιπόν περίmωση που 

είναι ακόμη πιο σοβαρή από την άποψη της 

παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του διεθνούς δικαίου, η βρετανική 
ευαισθησία όχι μόνο δε συγκινήθηκε, αλλά 
βλέπουμε τη βρετανική κυβέρνηση να υπο

στηρίζει τη λύση που προδιαγράφουν τα 

έγγραφα Κουεγιάρ, τα οποία ενσωματώ
νουν τις εν λόγω απαράδεκτες τουρκικές 
αξιώσεις. Αν και θα πρέπει να πούμε πως 
ακούονται αρκετές βρετανικές φωνές 

υπέρ της δίκαιης μας υπόθεσης. Η άδικη 
στάση εντούτοις, είναι η επίσημη βρετα

νική στάση. Παρά το γεγονός πως η Βρετα
νία έχει ιδιαίτερες υποχρεώσεις απέναντι 
στην Κύπρο. Η Κύπρος είναι μέλος της 
Βρετανικής Κοινοπολιτείας, η Βρετανία 
είναι εγγυήτρια δύναμη της νυν ισχύουσας 
μόνης νόμιμης συνταγματικής τάξης εν 
Κύπρω, και διατηρεί στηv Κύπρο στρατιωτι
κές βάσεις. 


