Η «Τ.∆.Β.Κ.» έχει κλείσει το κύκλο της, επείγει όµως η λύση
Συµπληρώνονται αυτές τις µέρες 22 χρόνια από τη δηµιουργία της «Τ.∆.Β.Κ.».
Αναγνωρίστηκε , ως γνωστόν, µόνο από την Τουρκία, ενώ η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, µε
εξαίρεση την Τουρκία, συνεχίζει να αναγνωρίζεται και να εκπρoσωπεί την Κύπρο
διεθνώς. ΄Αποψη µας είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αναγνωριστεί η «Τ.∆.Β.Κ.»
από εδώ και µπρος , γιατί απαξ και παραµερίστηκε ο κ. Ντεκτάς και παραµερίστηκαν
από τη διακυβέρηση της Τουρκίας οι κ.κ. Μπαχτσιελί, Ετζιεβίτ, κ.α., κανείς δεν
επιδιώκει την αναγνώριση. Γιατί δεν συµφέρει στην Τουρκία, της οποίας τέτοια
στόχευση θα δυσκολεύει την ενταξιακή της πορεία. Γιατί δεν συµφέρει στους
Τουρκοκύπριους που θα παρέµεναν έτσι έρµαιο – προτεκτοράτο ουσιαστικά – στα
χέρια της Τουρκίας. Γιατί δεν συµφέρει στην Ε.Ε. που δεν θα ΄θελε να διαθέτει στην
πράξη δύο ψήφους η Ελλάδα και µελλοντικά η Τουρκία. Γιατί δεν συµφέρει στους
Αµερικανούς, που προτιµούν να ελέγχουν την Κύπρο µέσα από την επιρροή των
λεγόµενων µητέρων πατρίδων και τις εγγυήσεις.
Εξού και µας ξενίζει το πόσο έντονη και επίµονη είναι η προσπάθεια της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας, για αποτροπή αυτού του ενδεχοµένου, που συν τοις άλλοις, έχει ως
αποτέλεσµα κάποιες «χειρονοµίες» που θα µπορούσαν να βοηθήσουν να κλείσει το
χάσµα εµπιστοσύνης που χωρίζει τις δύο κοινότητες να µην γίνονται.
΄Οµως ενώ δεν τίθεται θέµα αναγνώρισης εδραιώνονται µε τον χρόνο οι θεσµοί της
«Τ.∆.Β.Κ.», βελτιώνεται η οικονοµία στο Βορρά και αυξάνεται η αίσθηση
απεξάρτησης των Τουρκοκυπρίων από τους Ελληνοκυπρίους και τη Κυπριακή
∆ηµοκρατία και το χειρότερο, εν όσω περνά ο χρόνος αυξάνονται οι πιθανότητες
αποστασιοποίησης από την χαλαρή έστω, οµοσπονδία και πληθαίνουν οι προϋποθέσεις
για τη συνοµοσπονδία.
Και ενώ κανείς – ούτε στην Ελληνοκυπριακή ούτε στην τουρκοκυπριακή πλευρά - δεν
ισχυρίζεται ότι ο χρόνος δεν ζηµιώνει και τις δύο πλευρές, στη πράξη ο κ. Ταλάτ
αναλώνει τις προσπάθειες του στην αναβάθµιση του στάτους της «Τ.∆.Β.Κ.» και την
οικονοµική ανόρθωση των Τουρκοκυπρίων, ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά, τις δικές
της στην υποτιθέµενη καλή προετοιµασία των συνοµιλιών, που ωστόσο δεν φαίνεται να
καταλήγει πουθενά και απλά ροκανιζει το χρόνο.
Θάπρεπε ίσως να προβληµατίσει ότι τη στγµή που η Τουρκία κατά τρόπο υπερφίαλο,
αρνείται έστω και έµµεσα την οποιαδήποτε µορφή αναγνώρισης της Κυπριακής
δηµοκρατίας, η διεθνής κοινότητα – οι Αµερικανοί και οι Άγγλοι κατά κύριο λόγο –
αρκείται σε ευχολόγια. Μάλιστα στη πράξη ταυτίζεται σε µεγάλο βαθµό µε τις
επιτεύξεις της Τουρκίας, της οποίας το µέγεθος και η σηµασία υπερακοντίζουν τη
µικρή Κύπρο και τα όποια δίκαια της.
Το γεγονός βέβαια παραµένει ότι στον ενάµιση χρόνο που διέρρευσε από το
δηµοψήφισµα, ούτε οι τουρκοκύπριοι κατάφεραν να αναιρέσουν τη αποµόνωση που
τους καίει και καθόλου δεν είναι «λεγόµενη», ούτε η Κυπριακή ∆ηµοκρατία να
αναιρέσει την καραντίνα στην οποία ουσιαστικά βρίσκεται η Ελληνοκυπριακή
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κοινότητα έκτοτε. Κι ας επαναλαµβάνουµε διαρκώς ότι στο εξωτερικό, όλο και πιο
πολυ κατανοούν τις θέσεις µας…..
Ακόµα εκείνο που δεν γίνεται αντιληπτό, είναι ότι δεν µπορούµε να ποντάρουµε στο
διηνεκές στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο και τις νοµικές ή νοµικίστικες προσεγγίσεις, γιατί οι
λύσεις που δίνονται στην πράξη είναι πολιτικές.
Παρά τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο µεταξύ, τόσο ανάµεσα στη Τουρκοκυπριακή
κοινότητα όσο και στη Τουρκική ηγεσία, οι ελληνοκυπριακές αντικρύσεις θυµίζουν, εν
πολλοίς, τα πρώτα χρόνια µετά την εισβολή, συνεχίζοντας να κινούνται σ΄ ένα κλίµα
αντιπαράθεσης. Ως αποτέλεσµα, όχι µόνο δεν επιτρέπουν να γίνουν κάποια ρεαλιστικά
βήµατα προς την πλευρά επανέναρξης των συνοµιλιών, αλλά τείνουν ακόµα να
διευρύνουν επικίνδυνα το ψυχικό χάσµα ανάµεσα στις δύο κοινότητες, τη στιγµή που
τα τελευταία χρόνια είχε αρχίσει να γεφυρώνεται. Και το χειρότερο όµως, δίνει την
εντύπωση ότι είµαστε έτοιµοι να δεχτούµε «τη δεύτερη καλύτερη λύση», το status quo,
που δηµιούργησε η εισβολή, αποδεχόµενοι το απαράδεκτο, τη διχοτόµηση που τόσα
χρόνια επεδίωξε ο κ. Ντεκτάς. Για µας το «τζιείνοι ποτζιεί τζιεµείς ποδά» είναι
εντελώς απαράδεκτο και καλά κάνει να το επιβεβαιώσει και η Ελληνοκυπριακή ηγεσία,
βρίσκοντας τον τρόπο να ξεκινήσει αµέσως ένα κύκλο- τον τελευταίο ελπίζουµε –
συνοµιλιών, που θα οδηγήσουν σε λύση, µετατρέποντας την «Τ.∆.Β.Κ.» σ’ ένα από τα
δύο συνιστώντα κοµµάτια της Οµόσπονδης Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, που από το 1977
έχουµε δεχτεί.
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