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Φοβού του Δαναούς ... 

Έφτασε ο κ. Ντένις Μακσέιν, ο Άγγλος 

υφυπουργός Εξωτερικών τnς 

Βρετανίας σε μια προσπάθεια, όπως 

ισχυρίστnκε, να βρει τρόπους προώθn

σnς λύσnς του Κυπριακού. 

Παραδέχτnκε ότι n Τουρκία δεν μπορεί 
να μnν αναγνωρίζει τnν Κυπριακn 

Δnμοκρατία και να μn φύγει τα στρα

τεύματά τnς από τnν Κύπρο. Αλλά 

θυμnθnκε και τους φίλους του στnν 

άλλn πλευρά που θέλει να τους βγάλει 

από τnν οικονομικn απομόνωσn. 

Η ύπουλn βρετανικn πολιτικn σε όλο 

το μεγαλείο τnς. Φίλος και με μας και 

με τους Τουρκοκύπριους. Προσπαθεί 

να βοnθnσει και τους δύο «Φίλους>> 

του. Όταν όμως n βρόμικn πολιτικn 

προσπαθεί να φτιασιδωθεί με χαμόγε

λα και ωραιοποιrΊσεις, τότε πρέπει 

κανείς να είναι πολύ προσεκτικός. Και 

στn συγκεκριμένn περίπτωσn πρέπει 

να είμαστε δυο φορές πιο προσεκτικοί. 

Για να τα πούμε με το όνομά τους: 

Στόχος του κ. Μακσέιν είναι μόνο π 

υποστnριξn τnς Τουρκίας για να πάρει 

nμερομnνία ένταξnς. τίποτε άλλο. 

Ήλθε εδώ για να υποστnρίξει τnν 

ενταξιακn πορεία τπς Τουρκίας και να 

μας αποτρέψει από του να βάλουμε 

ΒΠΟ. Αυτός είναι ο σκοπός του ταξιδι

ού του και όλα τα άλλα είναι απλώς π 

γνωστn σε μας βρόμικn αγγλικn πολιτι-

Krl. 

Ο κ. Μακσέιν παρακολούθnσε το σεμι

νάριο στnν Ύδρα που οργάνωσε n 
χώρα του με συμμετοχn διάφορων 

δουλοπρεπών ξενόδουλων Κυπρίων. 

Ελλnνων και Τούρκων, που είναι οι 

κερδισμένοι από αυτn τn συνεργασία. 

Αφού έγινε το σεμινάριο και αποφασί

στnκε n γραμμιl που nθελαν όλοι 

αυτοί οι ετερόκλnτοι υποστnρικτές 

των ξένων συμφερόντων σε βάρος τnς 

Κύπρου, ο κ. Μακσέιν κατέφθασε όλο 

χαμόγελα για να μας εντυπωσιάσει με 

τn δnθεν στnριξn των θέσεών μας, για 

να μας πείσει να μn βάλουμε ΒΕΤΟ και 

να υποστnρίξουμε τα δίκαια τnς δικnς 

μας πατρίδας. Για τόσο nλίθιους μας 

πέρασε; 

Με λύπn μας πλnροφορnθnκαμε ότι 

στο σεμινάριο αυτό παρέστπ και ο 

Έλλnνας Υφυπουργός Εξωτερικών 

Ευριπίδnς Στυλιανίδnς. Με ποια ιδιότn

τα εκπροσωπείται n ελλnνικn κυβέρ
νπσn σε ένα σεμινάριο που στοχεύει 

το κακό τnς ΚυπριακrΊς Δnμοκρατίας; τι 

είπε σ' αυτό το σεμινάριο ο κ. υφυ

πουργός; Ένωσε και τn φωνrΊ τπς 

ελλnνικnς κυβέρνnσnς κατά τnς ακε

ραιότnτας και ύπαρξnς τnς Κυπριακnς 

Δnμοκρατίας; 

Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα του 

σεμιναρίου τnς Ύδρας; Φιλοξενnσατε 



όλους του εχθρούς τπς Κύπρου για να 

συνωμοτnσουν ενάντια στπν κυπριακn 

Δπμοκρατία; Δυο μέλπ του σεμιναρίου 

ανέλαβαν άμεσπ δράσπ και επισκέπτο

νται τπν Κύπρο για να μας πείσουν να 

μπ βάλουμε ΒΠΟ στπν ένταξπ τπς 

Τουρκίας, χωρίς αυτn να ανακαλέσει τα 

αποτελέσματα τπς εισβολnς και τπν 

κατοχn τπς Κύπρου! Λανθάνεστε και οι 

δυο. 

Όσο για τον κ. Μακσέιν, γνωρίζουμε 

πολύ καλά τπν Αγγλικn πολιτικn. 

·Εχουμε πικρn πείρα από τπ μετατροπn 

τπς Κύπρου σε αποικία του στέμματος 

το 1925 μέχρι σnμερα. Η Κύπρος πέρα
σε κάτω από τπ στυγνn δικτατορία τπς 

aποικιοκρατίας, έζπσε δολοφονίες και 

aπαγχονισμούς, χρεώθπκε με τις συμ

φωνίες τπς Ζυρίχπς και του Λονδίνου, 

ένιωσε τπν ύπουλπ αγγλικn πολιτικn 

πίσω από το εκτρωματικό σχέδιο Ανάν 

να προσπαθεί να παραδώσει τπν πατρί

δα μας στπν Τουρκία. Νιώσαμε ακόμπ 
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το ύπουλο δολοφονικό χέρι τπς πολιτι

κnς αυτnς πίσω από κάθε εχθρικn 

ενέργεια εναντίον μας, σε μια προσπά

θεια διαμελισμού τπς και αναγνώρισπς 

χωριστού κράτους, για να εκδικπθεί το 

οχι του κυπριακού λαού. 

Δεν μας πείθετε με τα χαμόγελό σας. κ. 

Μακσέιν. Εδώ και 80 χρόνια δεν είδαμε 
ούτε μια φιλικn ενέργεια από τπν 

ύπουλπ πολιτικn τπς χώρας σας. Δεν 

σας πιστεύουμε, ούτε μας ξεγελούν τα 

χαμόγελό σας. Ήλθατε εδώ με ένα 

μόνο στόχο: να βοπθnσετε τπν Τουρκία 

και να μας βάλετε τρικλοποδιά. Και χει

ραψία να κάνουμε μαζί σας, θα πρέπει 

να μετρnσουμε μετά τα δάκτυλά μας. 

«Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέρο

ντας». Ισχύει απόλυτα σε σας! 

Βίας Λειβαδάς 




