ΚΥΠΡΟΣ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ
Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου
ΤΟ ΠΟΛΥΠΑΘΟ ΝΗΣΙ
Μπορεί να µην καταλάβαινα µικρό παιδί, αλλά καταλάβαινα όταν έγινε το
πραξικόπηµα στην Κύπρο. Η δικτατορία του Παπαδόπουλου, προϊόν της στυγνής και
µωρής επέµβασης των ανακτόρων στην πολιτική ζωή του τόπου, η ανατροπή του
53% που πήρε η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου , οδήγησε διαδοχικά στην
δικτατορία. Άµεσο προϊόν της δικτατορίας, ήταν η διαδοχή της από την δικτατορία
του Ιωαννίδη, του βλάκα αυτού αξιωµατικού. Και περισσότερο, ο βλάκας δικτάτορας
οδήγησε στο πραξικόπηµα του Σαµσών στην Κύπρο, την δίωξη του εθνάρχη
Μακαρίου και την επιβολή δικτατορίας στο νησί. Ο βλάκας δικτάτορας (τι άλλο
µπορούσε να είναι από προδότης, όπως οι περισσότεροι υπερεθνικιστές), προκάλεσε
την στρατιωτική επέµβαση των Τούρκων στο νησί, γιατί ήταν µία εγγυήτρια δύναµη.
Το αίµα έρεε στην Κύπρο, οικογένειες ξεκληρίζονταν και ο τρόµος του πολέµου
κυριαρχούσε πάνω από την Ελλάδα. Η εθνική τραγωδία θα απαλύνονταν µε την
έλευση του Κωνσταντίνου Καραµανλή και την αποκατάσταση της δηµοκρατίας.

ΕΝΟΧΟΙ

Αισθανόµουν σαν ένοχος για την τραγωδία των Κύπριων αδελφών και ας σας
φαίνεται παράξενο , ήταν και µία µικρή τραγωδία για τους Τουρκοκύπριους
αδερφούς. Αλλά βέβαια πόσο ένοχοι θα µπορούσαν να είναι οι δηµοκράτες και
µάλιστα όταν είναι κοµµουνιστές όπως εγώ. Ένοχο ήταν το επαίσχυντο καθεστώς της
21ης Απριλίου, η προδοσία των ανακτόρων και όλοι οι υπερεθνικιστές εκείνοι που
είναι προδότες. Αλλά και ο ξένος παράγων.
Οι αµετανόητοι υπερεθνικιστές, για να κρύψουν την βρωµερή ενοχή τους,
ανατρέχουν σε λάθη υποτιθέµενα του Καραµανλή, γιατί δηλαδή σε προηγούµενη
συµφωνία να δεχθεί η Τουρκία να είναι εγγυήτρια δύναµη!
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Ήταν τότε που πάρθηκε η πρωτοβουλία και έγινε το σχέδιο Ανάν. Το σχέδιο
δηµοσιεύτηκε και µε τους όρους που είχε αρχικά έγινε δεκτό και από τις δύο πλευρές.
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Θυµάµαι τότε σε συζητήσεις που έκανα, ότι έλεγα ότι τώρα µένει η χρυσή τοµή,
ήµουν καταφατικός.
Μία νεαρή τότε κυβέρνηση, ένας άπειρος πρωθυπουργός στην Ελλάδα, αλλά και
ένας έµπειρος υπουργός εξωτερικών, αλλά και οι δύο Κύπριοι θα διαπραγµατεύονταν
µε τους αντίστοιχους Τούρκους. Υποβοσκούσε το αρνητικό κλίµα του διεθνούς
παράγοντα.
Ένα λάθος ολκής, να αφήσει την πρωτοβουλία στους Κύπριους και αυτή να
παρακολουθεί και ακολουθεί η Ελλάδα στις διαπραγµατεύσεις, η ασθενής φωνή του
Κυπρίου προέδρου, αλλά και η δυσµενής στροφή του διεθνούς παράγοντα, οδήγησε
στην

ταπείνωση.

Σχεδόν

έκλαψα

όταν

έµαθα

τα
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διαπραγµατεύσεων. Το µόνο που έµεινε ήταν ένα περήφανο όχι του Κυπριακού λαού
.
ΤΩΡΑ Η ΕΛΠΙ∆Α ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ

Θα ακούσατε την νίκη του πρώτου κοµµουνιστή προέδρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, του ∆ηµήτρη Χριστόφια. Θα είδατε τις ευµενείς αντιδράσεις . Αλλά και την
φιλική διάθεση του νέου προέδρου για επίλυση του Κυπριακού. Εκεί θυµήθηκα την
χρυσή τοµή, την τοµή που δεν έγινε και είπα στους Κυπρίους του Αγρινίου, «τώρα
παιδιά λέµε όχι!»
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