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Ελληνοκύπριοι και… Ισραηλινοί στέλνουν την
Τουρκία στην Χάγη
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γεγονότα & Παγκόσμιες ημέρες)

Η απόφαση για παραπομπή της Τουρκίας στη Χάγη, δεν είναι κοινή των
Ελληνοκυπρίων και Ισραηλινών. Έχουν αφενός διαφορετικό κίνητρο, αφετέρου και
διαφορετικό περιεχόμενο.
Όχι,

η

Ελλάδα

δεν

ενδιαφέρεται,

όπως

δεν

ενδιαφέρθηκε

και

για

τους

αγνοούμενους Ελλαδίτες στρατιωτικούς που σάπισαν στις τουρκικές φυλακές,
αφού προηγουμένως έγιναν πειραματόζωα, σύμφωνα με άπειρες μαρτυρίες. Δεν
πρέπει να χαλάσει η ελληνοτουρκική «φιλία», ένα καλό άλλοθι για όσους δεν
θέλουν να υπερασπιστούν την τιμή και αξιοπρέπεια των Ελλήνων.
Η απόφαση για παραπομπή της Τουρκίας στη Χάγη, δεν είναι κοινή των
Ελληνοκυπρίων και Ισραηλινών. Έχουν αφενός διαφορετικό κίνητρο, αφετέρου και
διαφορετικό περιεχόμενο.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post (που αναδημοσιεύει η εφημερίδα της
Λευκωσίας «Σημερινή») προσφεύγει στην Χάγη η ισραηλινή μη κυβερνητική
οργάνωση (ΜΚΟ), ως… αντίποινα στην υπόθεση «Μάβι Μαρμαρά», το 2010, αλλά
δεν παύει να αποτελεί ένα δριμύ κατηγορώ για την τουρκική εισβολή του 1974.
Η Τουρκία κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, με αφορμή την παράνομη πράξη

της (όπως χαρακτηρίζει την εισβολή του Αττίλα) να εισβάλει στην Κύπρο το
καλοκαίρι του 1974. Η Άγκυρα θα κληθεί να λογοδοτήσει και για τη δραματική
αύξηση του τουρκικού πληθυσμού στα Κατεχόμενα, δηλαδή των εποίκων από το
1966, κάτι που αλλοίωσε το δημογραφικό χαρακτήρα των κατεχομένων κυπριακών
εδαφών, σε μία προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων.
Ταυτόχρονα, ιστορικής σημασίας αίτημα για εγκλήματα πολέμου στο Διεθνές
Ποινικό Δικαστήριο («ICC») στη Χάγη κατά της Τουρκίας υποβάλλει και κυπριακή
ομάδα, με τον ευρωβουλευτή κ. Κώστα Μαυρίδη, και την ομάδα Cypriots Against
Turkish War Crimes (CATWR), μια ένωση Κυπρίων κυρίως προσφύγων από την
τουρκική εισβολή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το Νομικό Κέντρο Shurat Ha Din
συνέβαλε καθοριστικά στην έρευνα και σύνταξη της καταγγελίας στο Διεθνές
Ποινικό Δικαστήριο.
Σύμφωνα με την κυπριακή εφημερίδα, οι αναφέροντες καλούν την εισαγγελική
αρχή του ICC να κινήσει έρευνα όσον αφορά τα συνεχιζόμενα εγκλήματα των
Τούρκων στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και, ειδικότερα, τον εποικισμό
και

την

συνεχιζόμενη

ανάπτυξη

τουρκικών

οικισμών

στα

Κατεχόμενα.

Υποστηρίζουν δε, πως με την διερεύνηση των εγκλημάτων πολέμου, η ομάδα
Κυπρίων «επιδιώκει να θέσει τέλος στην ατιμωρησία την οποία απολαμβάνει η
Τουρκία για την εγκληματική της συμπεριφορά από όταν εισέβαλε στη νησιωτική
δημοκρατία στις 20 Ιουλίου 1974».
Μια έρευνα από την εισαγγελία του Δικαστηρίου θα αποτελούσε, προσθέτουν, μια
πρώτη απόπειρα να χυθεί το άπλετο φως της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης στην
τουρκική κατοχή. «Η καταγγελία καταδεικνύει ότι η Τουρκία ασκεί κατάφωρη και
συστηματική

παραβίαση

του

Άρθρου

8(2)(b)(viii)

του

Καταστατικού

του

Δικαστηρίου, το οποίο απαγορεύει σε μια κατοχική δύναμη να μεταφέρει άμεσα ή
έμμεσα πολίτες της σε κατεχόμενα εδάφη.
» Η Τουρκία στρατολογεί, ενθαρρύνει και μεταφέρει, συνεχώς μετά την εισβολή,
Τούρκους από αγροτικές περιοχές της ενδοχώρας προκειμένου να εγκατασταθούν
στα κατεχόμενα. Το δημογραφικό μέγεθος της εγκατάστασης των εποίκων απειλεί
τη σκοπιμότητα ενός αμοιβαία αποδεκτού τέλους στη διένεξη».
Εν τω μεταξύ, η Τουρκία συνεχίζουσα ανενόχλητη τις παράνομες δραστηριότητές
της ανακοίνωσε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος κ. Αμπντουλάχ Γκιουλ θα επισκεφθεί
παράνομα το ψευδοκράτος στις 19 Ιουλίου για να συμμετάσχει στις «πανηγυρικές
εκδηλώσεις» της 20ης Ιουλίου στα κατεχόμενα, για τα 40χρονα της εισβολής, ως
επίτιμος προσκεκλημένος και στις οποίες θα είναι ομιλητής.

Όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Γκιουλ θα φθάσει στην
Κύπρο μέσω του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου και θα έχει συνάντηση με τον
Τ/κ ηγέτη κ. Ντερβίς Έρογλου, ενώ θα επισκεφθεί και το αρχηγείο των τουρκικών
κατοχικών δυνάμεων. Θα επισκεφθεί επίσης τους τάφους των Ραούφ Ντενκτάς και
Φαζίλ Κιουτσιούκ.
Η ελληνική πολιτεία αισθάνεται ότι κάτι πρέπει να κάνει κι αυτή; Ούτε μια
«ρηματική διακοίνωση» κ. Βενιζέλε; Μόνον κατά της Ελληνίδας Κας Θεοχάρους;
Ο Μακεδών
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