Η σημασία της επιστροφής της Αμμοχώστου.
Οι λόγοι για τους οποίους διεκδικούμε την επιστροφή της Αμμοχώστου από την
Τουρκική κατοχή της είναι πολλοί. Βασικά, διεκδικούμε την επιστροφή της γιατί η
εισβολή και κατοχή είναι παράνομη για όλα βέβαια τα κατεχόμενα μας μέρη από την
Τουρκία. Πρόσθετα, με βάση το ειδικό ψήφισμα 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας, η
Τουρκία καλείται να αποφύγει τον επαπειλούμενο εποικισμό της Αμμοχώστου/
Βαρωσίων και έτσι να μπορεί να εφαρμοσθεί μια παλαιότερη Συμφωνία Υψηλού
Επιπέδου για επανεγκατάσταση των μονίμων κατοίκων της υπό τον έλεγχο των
Ηνωμένων Εθνών. Οι Κυβερνήσεις μας διαδοχικά από τότε διεκδικούν την εφαρμογή
του ψηφίσματος εκείνου ως μια πράξη συμμόρφωσης από την κατοχική Τουρκία.
Πρόσφατα, η Κυβέρνηση Αναστασιάδη έχει μετατρέψει το θέμα της εφαρμογής του
ψηφίσματος σε στρατηγική απαίτηση για την επανέναρξη των συνομιλιών που
διακόπηκαν από τον Ιούνιο του 2012 που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία την
προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιούλιος-Δεκέμβριος2012), με την πρόφαση της
Τουρκικής Κυβέρνησης ότι δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως την νόμιμη
κυβέρνηση της Κύπρου για να είναι μέλος της Ε.Ε. Η Κυβέρνηση μας επιδιώκει να
διασυνδέσει το θέμα της επιστροφής της Αμμοχώστου, χρησιμοποιώντας ως κίνητρο
για την Τουρκική πλευρά, με το άνοιγμα του λιμανιού της πόλης υπό την ευθύνη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νόμιμο εμπόριο με χώρες της Ε.Ε. Επίσης εξαγγέλλει την
πρόθεσή μας για άρση των ενστάσεων μας για άνοιγμα κεφαλαίων στις ενταξιακές
διαπραγματεύσεις Ε.Ε.-Τουρκίας, πρόθεση που τη διασυνδέουμε και με την εφαρμογή
του πρωτοκόλλου της Άγκυρας που αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι
φανερό ότι η πρωτοβουλία μας αυτή θα μας αποφέρει σημαντικά οφέλη γιατί θα μας
αναβαθμίσει πολιτικά στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού που
αναμένεται να αρχίσουν από τον προσεχή Οκτώβριο. Επίσης, θα δοκιμάσει την
ειλικρίνεια των δηλώσεων της Τουρκικής πλευράς ότι επείγεται για μια ουσιαστική
εμπλοκή τους με πρόθεση να λύσουμε το Κυπριακό το συντομότερο δυνατό.
Όμως, το θέμα της επιστροφής της Αμμοχώστου αποκτά ιδιαίτερη σημασία για όσους
ενδιαφέρονται για μια λύση που να στηρίζεται σε έμπρακτα δείγματα των προθέσεων
των δυο Κοινοτήτων για μια ειρηνική και φιλική συμβίωση τους σε θέματα
καθημερινότητας. Πέραν από το γεγονός ότι οι καθημερινές δραστηριότητες στο
λιμάνι με εισαγωγές/εξαγωγές από εμπόρους και επιχειρηματίες και των δυο
Κοινοτήτων καθώς και η απασχόληση λιμενεργατών και από τις δυο Κοινότητες, θα
έχομε και τις μεγάλες προοπτικές συνεργασίας τόσο για την ανοικοδόμηση των
Βαρωσίων όσο και για τις καθημερινές συναλλαγές των κατοίκων του Βαρωσιού που
θα επιστρέψουν στα σπίτια τους με τους Τουρκοκύπριους της πόλης της Αμμοχώστου.

Όλες αυτές οι ευκαιρίες για συνεργασίες στη βάση του κοινού οφέλους θα μπορούν
να αποδείξει με τον πιο έμπρακτο τρόπο ότι στην Κύπρο του αύριο μπορούμε να
ζήσουμε μαζί όπως πριν. Και ίσως και καλύτερα, με την ελπίδα ότι οι δοκιμασίες των
τελευταίων πενήντα τόσων ετών θα μας έχουν βοηθήσει να υπερβούμε κάποιες
καταστάσεις που οδήγησαν στη διαίρεση και στις συγκρούσεις του παρελθόντος.
Έτσι, το αίτημα για επιστροφή της Αμμοχώστου τώρα, πριν καλά- καλά αρχίσουν οι
συνομιλίες, θα μπορεί να ενεργήσει ως καταλύτης για μια ελπιδοφόρα προοπτική και
θα μπορεί επίσης να ενεργεί και ως σημείο αναφοράς για τους διαπραγματευτές στη
βάση του γεγονότος ότι ο απλός λαός, με τις καθημερινές του συνεργασίες, επιζητεί
και όντως εμπιστεύεται τη λύση που θα τερματίζει τη διαίρεση και την καχυποψία.
Για τον Νεοκυπριακό Σύνδεσμο,
Γιώργος Δ. Χριστοδουλίδης
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