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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Μερικές σκέψεις γύρω από το Κυπριακό πρόβλημα 

Η πορεία του αγώνα μας είναι 

σκληρή και aνηφορική· όλη μας η προ

σπάθεια σαν Κράτους, Κυπριακού Ελλη

νισμού και σαν έθνους για να ανατρέ

ψουμε τα τετελεσμένα της κατοχής και 

του ψευδοκράτους του Ντενκτάς, έχει 

να αντιμετωπίσει πολλά εμπόδια και πιέ

σεις για αποδοχή σχεδίων και λύσεων · 
που είναι υπέρ των Τούρκων. Μας θέ

λουν να ξεγράψουμε αυτά τα χώματα 

που μας ανήκουν, να δεχτούμε την 

προσφυγιά και τον εποικισμό των χωριών 

και των πόλεών μας. Αυτό δεν θα γίνει 

ΠΟΤΕ. 

Δυστυχώς οι μεγάλες δυνάμεις βλέ

πουν πάντα τα δικά τους συμφέροντα 

και δεν σκέφτονται εκτός όταν τους 

συμφέρει, τις αρχές του δικαίου και της 

ηθικής. Στην περίπτωση του Κουβέίτ, 

ελευθέρωσαν την χώρα αυτή και συνέ

τpιψαν τον εισβολέα ηγέτη του Ιράκ 

Σαντάμ Χουσέιν. Τώ!Χ1 που το Ιράκ σφά

ζει τους Κούρδους η Τουρκία το παίζει 

προστάτης των ανθρωπίνων τους δικαιω

μάτων, που τόσα χρόνια καταπάτησε τα 

πάντα και δεν σεβάστηκε, όπως η γενο

κτονία Αρμενίων και Ελλήνων που διέ

πραξαν σε αυτό τον αιώνα. Οι μεγάλες 

δυνάμεις της Δύσεως τηρούν θετική 

στάση απέναντι στην Τουρκία, το ίδιο 

και η Σοβιετική · Ενωση, γιατί αυτό 

απαιτεί το συμφέρον τους που έχει σχέ

ση με την στρατηγική της θέση, ακόμα 

την θέλουν μέσα στην ΕΟΚ για οικονο

μικά συμφέροντα και επενδύσεις που 

θέλουν να κάνουν στην Τουρκία. 

Είδαμε τον τελευταίο καιρό τον Γε

νικό Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Πέρεζ 
Ντεκουεγιάρ να καλύπτει την Τουρκική 

πλευρά και να εξισώνει το θύμα με τον 

θύτη. 

Επίσης ο Αμερικανός Υπουργός 

Εξωτερικών κ. Μπαίηκερ δέχεται τον 

Ντενκτάς στο Σταίητ Ντηπάρτμεντ και ο 

Λέτσκι όταν έρχεται εδώ μας λέει να 

μην ενοχλούμε την Τουρκία και ότι 

«άλλη είναι η περίπτωση της Κύπρου 

και άλλη του Κουβέίτ». · Αλλα παρόμοια 
συναντούμε με τους · Αγγλους που ο 

ρόλος τους από τον καιρό της aποικιο

κρατίας ήταν πάντα κατά των δικαίων 

μας και εφαρμόζοντας το διαίρει και 

βασίλευε έβαλαν την Τουρκία στο «Παι

χνίδι» του Κυπριακού, με τα γνωστά για 

μας καταστροφικά αποτελέσματα, προς 

όφελος των δικών τους σκοπών. 

Τι πρέπει να κάνουμε σαν Ελληνι

σμός; Να χαράξουμε μια εθνική Στρατη

γική, στην βάση του Εθνικού μας θέμα

τος· να σκεφτούμε ότι μετά την Κύπρο 

είναι το Αιγαίο και η Θράκη, ακόμα δεν 

μπορεί να δεχτού με λύση χωρίς επι

στροφή των προσφύγων στην γη των 

πατέρων τους και την αποχώρηση τουρ

κικών στρατευμάτων και εποίκων, την 

διασφάλιση των δικαιωμάτων της Ελλη

νοκυπριακής πλειοψηφίας. Αυτά είναι 

πολύ σημαντικά και αποτελούν μαζί με 

μια ισχυρή · Αμυνα,. τον παράγοντα 

εκείνο που θα καθορίσει την πορεία του 

αγώνα μας σαν Ελληνισμού. 

Τα προσφυγικά μας σωματεία με 

τον αγώνα τους και τις πορείες που κά

νουν δείχνουν το δρόμο της αντίστασης 
και του ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ. Αυτή η δύναμη 

και αυτά τα έργα καθορίζουν το μέλλον 

μας. 
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