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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚVΘΡΕΑ 

Πού είναι οι κυρώσεις εναντίον της Τουρκiας 

που εισέβαλε στην Κύπρο; 

27.10.1990, Σχόλιο Αμερικάνικης eφημιρi&:ις: 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΚΥΠΕ).- 'ΌΤΑΝ μεγόλες 
χώρες εισβόλλουν σε μικρότερες γειτονι

κές τους χώρες και τα Ηνωμένα Έθνη 

υιοθετούν καταδικαστικό ψηφίσματα, οι 
Ελληνοκύπριοι κουνούν το κεφόλι με 

νόημα. 

Έστω κι αν το μόνο που μπορούν να 

κόνουν είναι μονόχα να φανταστούν τα 
πλούτη των σεϊχηδων του πετρελαίου, 
προσπαθούν να τοποθετήσουν τους εαυ

τούς τους στο ρόλο του Κουβέϊτ". 

Έτσι αρχιζει το σχόλιό της για την κριση 
στη Μέση Ανατολή η αμερικανική εφημε

ριδα "Boston Globe" στην κυριακότικη 
έκδοσή της. ''Όταν τα τουρκικό στρατεύ

ματα εισέβαλαν στην Κύπρο πριν 16 
χρόνια και κατέλαβαν το ένα τρίτο της 
χώρας μετό από αιματηρές μόχες, η 

παγκόσμια αντίδραση ήταν πολύ διαφο
ρετικη", γρόφει ο δημοσιογρόφος W alter 
Robinson σε ανταπόκρισή του από τη Λευ
κωσια. 

"Δεν έγινε λόγος για οικονομικές κυρώ

σεις ενόντια στην Τουρκία και πολύ λιγό
τερο για αποκλεισμό. Τα αμερικανικό 

στρατεύματα δεν πηραν θέσεις μόχης και 
δεν υπήρξαν απειλές για διωγμό των 
εισβολέων διό της βiaq", πρόσθεσε. ''1'ο 
δρόμο της Κύπρου γρηγορα ξεχόστηκε", 

υπογραμμιζει το σχόλιο. "1'ώρα, ακόμη 
και οι προσπάθειές της για να υπενθυμί

σει στον κόσμο για τους παραλληλι
σμούς και την όλυτη διαίρεση του νησιού 
αγνοούνται". 

Τ ο σχόλιο αναφέρεται στη συνέχεια στις 

προσπόθειες της διεθνούς κοινότητας -

συμπεριλαμβανομένης κοι της ΚόΠρου -
για την a:n'οχώρηση του lp αιφ το Kou· 
βέ.ίτ. Ενώ όμως οι Ηνωμtνβς. Πολιτsι&ς 

κέρδισαν την επιδοκιμασtα Πολλών χωρών 
του κόσμου, ·στην Κόrtρο οι nροσπάβe~ς 
αυτές προκΜεσαν την nεριφρόνηοη τΟυ 
κόσμου. 

"τ ο πρόβλημα ιιΜ:Ιι το ιδtο cΠο Κουβtί.'Τ κι 
εδώ δεν εtναι; Αλλά οι ΗΜ κat ο κόσμ()(; 
δε μιλούν για το·. Κuιtριaκό δtότι δεν 
έχουμε πετρtλ.αιο, ΑtΊι ο Χαp~πος 
Χαραλάμπούς", γρΟφει η sφημερlδα. •δια· 
κόmοντας το nciιyVi& τάβλι που παfζιι σε 
δρόμο της λευκωσιaς, μόλις λtγα μtτρα 
από τη γραμμή που. σημΟδεl)ιι τα σύνορα 
με την ιcοτεχόμενη Βόριια Κύπρο". 

''Οι Τοuριςοκύnριοι και οι Ι!λληνοκύnριοι 
είναι χωριομtνοι μς οupμςιτοnλίyμcΠα, 
οχυρωμtνcq ~ς. Ειρηmtική δdVσμη 
των Hveιφtvuv ΙβνΜv ιcol ιρόvια dνι
κού και βρφκeut.ικού μh:J'o~", προοθtτει 
το σχQλιο. · ·· ,. 

Στη ουνέχ~ια το οχόΑιο παραθέτει τις 
aπόψεις καποιοu τ οVριcοι<ι,)πριου. ο 
οποίος υποατηρ(ζ~ όu η δική του κοινό· 
τητα έχει ομοιότητες με την πeριπτωση 
του Κουβlίτ. 

'Ή διιΙVΙ\c: κοινότητα Οιιω4;", τον(ζει το 
όρθρο, "ονακι\ΡUξς την Τοιφκlq σον τον 
φταiχτη το 1974, κστσδικbζονισq την 
ειαβολl\ και a,arrώvτoc; τιιv αποχώρηση 
των οτροτεuWUων. Εξόλ.λου, η κατά· 
σταση εδώ κοσr(ζει. nολύ περιαοότsρο 
από σνθρι.ίJmνης πλευράς παρό ότι η 
κατόκτηση του Kouβέt"F από το· Ιρόκ έχει 
δείξει μέχρι στιγμής". 


