40 χρόνια μετά… νέο «Κυπριακό»;
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Μόνο τυφλοί (πνευματικά και σωματικά) πλέον δεν το βλέπουν!
Ότι δηλ. αυτή η άθλια «κυβέρνηση», η στηριζόμενη στους ενόχους των ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που κατέστρεψαν αυτόν εδώ τον τόπο, προκαλεί μία
αδιάκοπη εθνική τραγωδία!…
Οδηγεί την Ελλάδα σε εδαφικό ακρωτηριασμό και τον ελληνικό λαό σε βιολογική εξαφάνιση…
Κι όμως, αυτοί ακριβώς οι δύο ένοχοι, οι δύο πυλώνες του άλλοτε πανίσχυρου δικομματισμού, εξακολουθούν παράνομα και ανήθικα να
λυμαίνονται την πατρίδα μας, να απομυζούν σε βάρος του έθνους!…
Τα όσα προδοτικά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στα θέματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τα «καταπίνει» δυστυχώς η σύγχρονη
νεοελληνική μιζέρια και τα τρομακτικά οικονομικά προβλήματα των καθημερινών ανθρώπων.
Όταν κάποιος δεν έχει τα στοιχειώδη για να επιβιώσει, όταν κυριολεκτικά πεινάει και είναι στον δρόμο, πώς άραγε να σκεφτεί τι συμβαίνει
στα εθνικά μας θέματα;
Με τι μυαλό και με τι καρδιά;…

Αυτό ακριβώς είναι το μέγα έγκλημα των σαμαροβουβουζέλων: ότι εκχωρούν τη χώρα ολόκληρη σε ξένες εχθρικές δυνάμεις και ο ελληνικός
λαός δεν παίρνει χαμπάρι για το τι στ’ αλήθεια συμβαίνει…
Συμπληρώνονται αυτές τις μέρες σαράντα ολόκληρα χρόνια από την τραγωδία της Κύπρου.
Σαράντα χρόνια, στη διάρκεια των οποίων ο ελληνισμός ηττήθηκε κατά κράτος στο μέγιστο αυτό εθνικό ζήτημα!
Διότι δεν είναι μόνο η τουρκική εισβολή του 1974 και η κατάληψη του μισού σχεδόν νησιού από τα στρατεύματα του «Αττίλα».
Είναι κυρίως ότι η Τουρκία κατάφερε και «έσυρε» την ελληνική πλευρά σε διαπραγματεύσεις ήδη από την επομένη της βάρβαρης εισβολής
και έτσι το δίκιο των Ελλήνων χάθηκε… Η επιτιθέμενη Τουρκία εξισώθηκε στα μάτια του κόσμου με την αμυνόμενη Κύπρο.
Το έγκλημα αυτό συνεχίστηκε και αργότερα.
PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

8

Όταν τον Νοέμβριο του 1983 ο Ραούφ Ντενκτάς ανακήρυξε την παράνομη «Τουρκική Δημοκρατία Βορείου Κύπρου», ως (δήθεν) ανεξάρτητο
κράτος, και πάλι Αθήνα και Λευκωσία δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν δυναμικά…
Έτσι, το θέμα της κατοχής και της ανεξαρτητοποίησης των εδαφών της Βόρειας Κύπρου παγιώθηκε.
Συνέβη δηλ. ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί για τον ελληνισμό. Διότι είναι σαφές ότι ήδη το ψευδοκράτος στα κατεχόμενα υφίσταται
ως «de facto» κρατική οντότητα, πλήρως αποκομμένη από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Την οποία Κυπριακή Δημοκρατία η Άγκυρα αρνείται πεισματικά να την αναγνωρίσει, αν και η Κύπρος είναι κράτος-μέλος της ΕΕ! Κι όμως
κανένας, Έλληνας ή Ευρωπαίος, δεν λέει το αυτονόητο: πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτή η ανωμαλία και την ίδια ώρα η Τουρκία να
εξακολουθεί να είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα;
Είναι λοιπόν φανερό ότι έχει ήδη δημιουργηθεί το αναγκαίο «υπόστρωμα» για μια νέα εθνική τραγωδία στην Κύπρο!
Για τη συνέχιση της προέλασης του «Αττίλα» στη Μεγαλόνησο…
Ησαΐας Κωνσταντινίδης
Πηγή
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