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«ΝΟΥΛΑΝΤΙΣΤΑΝ» Η ΚΥΠΡΟΣ; 

Η κ. Βικτόρια Νούλαντ υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τις Ευρωπαϊκές και 
Ευρασιατικές υποθέσεις είναι, λόγω της θέσης της αυτής, η φανερά υπεύθυνη για τη 
σημερινή τραγική κατάσταση στην Ουκρανία, όπου το κράτος διαιρέθηκε και οι πολίτες 
του αλληλοσφάζονται, κατάσταση που γνωστός ειδησεογραφικός οργανισμός 
χαρακήρισε από το όνομά της «Νουλαντιστάν»!1 

Η κ. Νούλαντ εκτός από «διοργανώτρια του πραξικοπήματος στο Κίεβο τον 
Φεβρουάριο του 2014», κατά τον ερευνητή γεωπολιτικό δημοσιογράφο Τιερί Μεϊσάν, έκανε 
κάτι ακόμη χειρότερο: «Βοήθησε τους προέδρους Πέτρο Ποροσένκο και Ερντογάν να 
δημιουργήσουν επίσημα την «Ισλαμική διεθνή Ταξιαρχία» που διοργάνωσε εκτεταμένα 
σαμποτάζ στη Ρωσία»... Ακόμη: «Η Μαντάμ Νούλαντ είναι μέλος της οικογένειας των ιδρυτών 
του Σχεδίου για ένα Νέο Αμερικανικό Αιώνα, το οποίο συμμετείχε στο σχεδιασμό των 
γεγονότων της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο πεθερός της, Donald Kagan του Ινστιτούτου Hudson, 
εκπαίδευσε τους νεοσυντηρητικούς και τους μαθητές του Leo Strauss στην στρατιωτική ιστορία 
της Σπάρτης. Ο κουνιάδος της, Frederick Kagan του American Enterprise Institute, εξασφάλισε 
τις δημόσιες σχέσεις των στρατηγών Ντέιβιντ Πετρέους και John R. Allen. Η κουνιάδα της, 
Kimberly Kagan, ίδρυσε το Institute for the Study of War (Ινστιτούτο για τη Μελέτη του πολέμου). 
Ο σύζυγός της, Robert Kagan αμείβεται σήμερα από τον πρώην εμίρη του Κατάρ στο 
Brookings Institution (Ινστιτούτο Brookings). Τέσσερα πρόσωπα, πέντε δεξαμενές σκέψης 
(think tanks), αλλά μόνο μία ιδεολογία». 

Ενώ λοιπόν απέρχεται η χρηματοδοτούμενη από το Ισλάμ πολεμοχαρής ομάδα των 
επιτελικών του Ομπάμα που είναι υπεύθυνη για την εξάπλωση της τρομοκρατίας στη ∆ύση με 
την υποστήριξη και εξοπλισμό των φανατικών ισλαμιστών, ο πρόεδρος της Κύπρου τρέχει να 
προλάβει πριν την αλλαγή Τραμπ να... μην χάσει τι; Τη διάλυση ενός υπαρκτού κράτους και τη 
δημιουργία ενός άλλου ασταθούς μορφώματος στο οποίο θα προεδρεύει το 1/3 του χρόνου 
Τουρκοκύπριος...;2 Και μπορεί να κυβερνηθεί ένα κράτος με τέτοιες συνθήκες; Ποιος τους έχει 
εμπιστοσύνη ότι αν και μετριοπαθείς, δεν θα υπακούσουν στην Άγκυρα για να φέρουν τους 
χρηματοδοτούμενους από το Κατάρ τρομοκράτες ισλαμιστές της κ. Νούλαντ με δόλωμα την 
απόκτηση πλήρους κυριαρχίας πάνω στο νησί, και να μετατρέψουν την Κύπρο σε Νέα 
Ουκρανία ή Συρία ή μάλλον "Νουλαντιστάν"; 

Για «άκρως επικίνδυνες ατραπούς, τυφλά χρονοδιαγράμματα και μεθοδεύσεις στο 
Κυπριακό» κάνει λόγο στην εγκύκλιό του για τα Χριστούγεννα (2016) ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Χρυσόστομος, γράφτηκε σε σχετική είδηση.3 Και: «Σημειώνει επίσης (ο αρχιεπίσκοπος) ότι η 
Τουρκία αφού πέτυχε, με την παγίδευσή μας στις διακοινοτικές συνομιλίες και με την πάροδο του 
χρόνου, να ξεχασθεί από τη διεθνή κοινότητα η φύση του προβλήματός μας, δεν κρύβει πια τον 
τελικό και μόνιμο στόχο της, την κατάληψη και τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου.  

«Τον στόχο αυτό επιδιώκει να υλοποιήσει κυρίως με την κατάργηση της Κυπριακής 
∆ημοκρατίας. Γι’ αυτό και αναφέρεται συνεχώς σε "εκλιπούσα" Κυπριακή ∆ημοκρατία και 
επιμένει στη δημιουργία ἐξ υπαρχής νέου κράτους» αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος, εξηγώντας 
πως όσο υπάρχει η Κυπριακή ∆ημοκρατία συνυπάρχουν και τα ψηφίσματα των ΗΕ και οι 
αποφάσεις της ΕΕ που τη θωρακίζουν και δεν μπορεί η Τουρκία να νομιμοποιήσει την 
κατοχή».4 

                                            
1  Nulandistan: https://www.rt.com/shows/crosstalk/154204-media-war-military-conflict/  (23-4-2014) 
2  Το αποκάλυψε ο κ. Λεβέντης αρχηγός των Κεντρώων... www.imdleo.gr/diaf/2017/kypr/Kyp17.html 
3  http://www.tovima.gr/world/article/?aid=853566 
4  http://www.sigmalive.com/news/local/391231/arxiepiskopos-i-tourkia-thelei-tourkopoiisi-olis-tis-kyprou#.dpuf 
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Ο κ. Αναστασιάδης αυθαιρετεί ή κατά κάποιο τρόπο εκβιάζεται να βρει τώρα λύση για το 
θέμα του Κυπριακού, διότι σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου Ν. 
Χριστοδουλίδη: «Στόχος και επιθυμία της Λευκωσίας είναι η συνέχιση των διαβουλεύσεων στο 
ανώτατο πολιτικό επίπεδο, κάτι το οποίο θα πραγματοποιηθεί εφόσον προκύψει έδαφος θετικής 
κατάληξης στο επίπεδο των τεχνοκρατών. Σε αντίθετη περίπτωση, η επόμενη συνάντηση θα 
γίνει σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών»... «Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος 
αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ερντογάν «Είναι ξεκάθαρο πως 
ισχύει το ανοικτό τέλος των διαπραγματεύσεων»...5 

Πως όμως απέκτησε το δικαίωμα ο κ. Αναστασιάδης, ένας προθεσμιακός πρόεδρος, να 
έχει σε «ανοικτό τέλος» δηλ. διαρκές ξεπούλημα το Κυπριακό κράτος;  

Από πότε έγινε αντικείμενο αμφισβήτησης από τον Κυπριακό λαό το παρόν κράτος - 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κύπρου, ώστε να αναλάβουν άρον - άρον το ξεπούλημά 
του κάποιοι "τεχνοκράτες"; 

Είδηση: «Η ∆ιάσκεψη για την Κύπρο σε επίπεδο τεχνοκρατών άρχισε σήμερα (18-1-
2017) στο ελβετικό θέρετρο, σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε την περασμένη Πέμπτη 
στη Γενεύη, και έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου, με στόχο την 
ετοιμασία ενός κειμένου εργασίας».6 Σαν απάντηση: 

 Η πνευματική διάσταση του θέματος: 

Ο κ. Αναστασιάδης νομίζει ότι ζούμε σε αγγελικά χρόνια... Αλλά δεν είναι έτσι για όσους 
έχουν πνευματικά μάτια και αυτιά. Είναι αρκετό να κοιτάξει ποιοι άνθρωποι τον ωθούν στο 
εγχείρημά του: Αυτοί που άναψαν τον εμφύλιο στην Ουκρανία, τη Βόρεια Αφρική, το Ιράκ και τη 
Συρία, που κατηγορούνται από τον εκλεγμένο νέο πρόεδρο Τραμπ ότι δεν πέτυχαν το 
παραμικρό με όλα αυτά... και που διαρκώς αυξάνουν την ένταση με τη Ρωσία... ∆εν κινούνται 
από πνεύμα σύνεσης και Θεού, αλλά αντίθετα από αυτό του Καταστροφέα της 
Αποκάλυψης. Αυτό γίνεται και στα Ελληνικά θέματα, όπου οι πολιτικοί μας υπακούοντας στους 
ξένους, μας έβαλαν στα Μνημόνια... Έχουν ετοιμάσει τη χρεωκοπία να συμπέσει με τα γεγονότα 
του Αιγαίου, αλλά αν και δεν θα βγει σε καλό, ούτε σε ξένους ούτε σε ντόπιους, δεν μπορούν 
να κάνουν κάτι καλύτερο αν δεν μετανοήσουν, κοινώς αν δεν αλλάξουν μυαλά! Βλέπετε 
υπάρχει και πνευματικός νόμος! 

Πρέπει να αντιληφθούμε ότι όλη η κτίση αποτελεί μια ενότητα. Οι επιστήμονες βρίσκουν 
να ισχύουν παντού οι ίδιοι φυσικοί νόμοι. Επομένως υπάρχει Ένας Νομοθέτης και όλα έχουν 
σκοπό ύπαρξης καθορισμένο από Ψηλά. Τον σκοπό δεν τον δίνουν τα διάφορα συμβουλευτικά 
ινστιτούτα ή δεξαμενές σκέψης (think tanks) που ξεκινούν από την πίστη στην αρχή του 
πρόσκαιρου κέρδους, αδιαφορώντας αν αυτό αντιτίθεται φανερά σε όλη τη συμπαντική τάξη... 

Ποια εμπιστοσύνη να έχει κανείς σε όσους δεν σέβονται τους συνανθρώπους τους, αλλά 
μιλώντας υποκριτικά για ειρήνη συγχρόνως βομβαρδίζουν άλλους λαούς ενώ πουλάνε όπλα 
στους τρομοκράτες; «Έχει οποιοσδήποτε άλλος νικητής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης 
ρίξει 100.000 βόμβες»;7 Αυτό ρωτάνε τον απερχόμενο πρόεδρο Ομπάμα που έλαβε 
προκαταβολικά (!) το βραβείο Νόμπελ στην αρχή της θητείας του... και στην εξωτερική του 
πολιτική συμβουλευόταν την κ. Νούλαντ!  

Μήπως όμως οι Κύπριοι φάνηκαν αχάριστοι στον Τάσο Παπαδόπουλο που τους έσωσε 

                                            
5  http://www.pronews.gr/portal/20170118/kypros/42/n-hristodoylidis-stohos-i-synehisi-ton-diavoyleyseon-sto-
anotato-politiko-epipedo (18-1-2017). 
6  http://www.protothema.gr/politics/article/646616/elvetia-oloklirothike-i-sunadisi-ton-tehnokraton-gia-to-kupriako/ 
7   Before you go, Obama: 'Has any other Nobel Peace prize winner dropped 100k bombs?' 
https://www.rt.com/usa/374292-obama-bomb-nobel-peace-prize/ 
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τότε από το σχέδιο Ανάν; ∆ηλ. μήπως σε προσωπικό επίπεδο οι περισσότεροι Κύπριοι 
προτίμησαν από τον άνθρωπο που τους στέριωσε σαν Ευρωπαϊκό κράτος, να διακηρύξουν με 
την ψήφο τους στις μετέπειτα προεδρικές εκλογές, ενώπιον των ξένων, ότι προτιμούν 
κοντόφθαλμο όφελος αντ' αυτού; Και τώρα από τον πνευματικό νόμο κινδυνεύουν σ' αυτό που 
προτίμησαν τότε, δηλ. το είδωλο των μικροσυμφερόντων... χωρίς δικό τους κράτος;  

Ο κ. Αναστασιάδης "ξέχασε" να θέσει σαν όρο πριν αρχίσει τις συνομιλίες, τις οποίες 
ενεργοποίησε αυθαίρετα, την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής και την κατάργηση των 
εγγυήσεων και των μονομερών παρεμβάσεων. Συμφώνησε μάλιστα, στην Ελβετία, να 
κυβερνάει το νησί Τουρκο-Κύπριος το 1/3 του χρόνου της προεδρίας! Αλλά αν η Κύπρος 
γίνει νέο κρατικό μόρφωμα με εξαρτώμενους από την Τουρκία πολιτικούς ποιος θα 
νοιαστεί για τους ντόπιους Ελληνοκύπριους; Μήπως ο Ερντογάν; Το συμφέρον του 
λαού παραμερίζεται από τον κ. Αναστασιάδη για κάποια μεγαλοσυμφέροντα...  

Ευτυχώς η στάση της Ελληνικής πλευράς υπό τον κ. Κοτζιά υπήρξε μέχρι στιγμής άψογη, 
όπως ομολογούν και οι Κύπριοι της διασποράς σε παρατιθέμενο γράμμα τους. Όσο όμως 
συνεχίζονται οι συνομιλίες η Ελληνική πλευρά «χάνει λάδια»... Κοτζιάς: 

«Οι Τουρκοκύπριοι θα έχουν το δικό τους ομόσπονδο κρατίδιο ή καντόνι, ή όπως αλλιώς 
θέλετε να το ονομάσετε. Εκεί θα είναι μόνοι τους και θα μπορούν να διαχειρίζονται τη δική τους 
ασφάλεια, καθώς θα έχουν τη δική τους αστυνομία. Για τον σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί 
ομοσπονδιακή αστυνομία, η οποία θα αποτελείται κατά 50% από Τουρκοκύπριους και 
κατά 50% από Ελληνοκύπριους (!). Πέρα από την ομοσπονδιακή αστυνομία θα υπάρχει μια 
διεθνής αστυνομική δύναμη που θα παρεμβαίνει σε περίπτωση που οι δυνάμεις της 
ομοσπονδιακής αστυνομίας δεν επαρκούν». 

Σχετικά με την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, ο κ. Κοτζιάς αναφέρει ότι «θα έχουν πλήρη 
πολιτική ισότητα. Σε όλα τα σημαντικά ζητήματα θα διαθέτουν δικαίωμα αρνησικυρίας. Και το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο θα αποτελείται από τέσσερις δικαστές από κάθε εθνοτική ομάδα(!). 
Πρόκειται για μια ισότητα πολύ μεγαλύτερη απ' ό,τι στα συνήθη ομοσπονδιακά κράτη».8  

Γιατί τόση γεννναιοδωρία εις βάρος των Ελληνοκυπρίων; ∆εν πρέπει να ερευνηθεί 
το θέμα;... 

Ας ευχηθούμε, πάντως, να ξεπερασθεί κι αυτή η δοκιμασία, και οι Κύπριοι να μην 
ταλαιπωρηθούν άλλο, μέχρις ότου έρθει η ευλογημένη ώρα που το Κυπριακό θα λυθεί... από 
μόνο του, δηλ. μόνο με τη χάρη του Θεού, κατά τον άγιο Παΐσιο.9 Είναι πνευματικός ο νόμος 
που κρίνει ο Θεός τα έθνη, γιατί αυτός είναι πάνω από τους κοσμικούς. Και γι' αυτό συμβούλευε 
ο άγιος: Φτιάξτε πνευματικές βάσεις. Αυτές οι βάσεις (μέσα μας και έξω όπως είναι οι 
Μονές και οι ενορίες) θα διώξουν τις Βάσεις από την Κύπρο. Το πρόβλημα της Κύπρου 
δεν είναι πολιτικό, στο βάθος είναι πνευματικό!10 

8/21-1-2017 Αγίου Αγάθωνος. Λεόντιος Μ. ∆. 

 Ακολουθούν μερικά άρθρα μέσων ενημέρωσης που δείχνουν το ενδιαφέρον, τα νεύρα ή 
και την αγωνία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. 

 

 

 

                                            
8   www.newsit.gr/politikh/Kotzias-gia-Kypriako-Epeksergazomaste-synthiki-gia-mia-omospondiaki-Kypro/693867  (21-1-2017) 
9  «Σύγκριση προφητειών για Ελλάδα, Κύπρο, Ρωσία» (βίντεο): www.imdleo.gr/diaf/2012/vid/sygrisi_proph.htm 
10  Περισσότερα: http://www.imdleo.gr/diaf/2015/01/gPaisios.html 
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«∆ΙΑΛΥΕΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ». 
Ζητούν από τον Γενικό Εισαγγελέα Κύπρου την καθαίρεση του Ν. Αναστασιάδη λόγω 

«εσχάτης προδοσίας». 
13:41 13/01/2017 του Θεόφραστου Ανδρεόπουλου 

Επιστολή απέστειλε ομάδα δικηγόρων και άλλων νομικών στον Γενικό Εισαγγελέα της 
Μεγαλονήσου, ζητώντας του να ξεκινήσει όλες τις έννομες διαδικασίες για να παύσει τον 
Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, χαρακτηρίζοντας τον «ακατάλληλο» να 
διαχειρίζεται την τύχη της χώρα και τον κατηγορούν ευθέως για «εσχάτη προδοσία» 

Στην επιστολή που υπογράφει ο Παναγιώτης Π. Κλεοβούλου, δικηγόρος και εκπρόσωπος 
Πρωτοβουλίας Νομικών και ∆ικηγόρων, για την Προάσπιση της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, η 
διαδικασία των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη χαρακτηρίζεται «παράνομη» και αυτές 
«αποβλέπουν στη διάλυση της Κυπριακής ∆ημοκρατίας». 

Κατηγορεί δε τον κ. Αναστασιάδη για «εσχάτη προδοσία» την πιο βαριά κατηγορία όλων. 
Οι δικηγόροι στρέφονται κατά του κ. Αναστασιάδη και σημειώνουν: «Επικαλούμενοι τις 

έντονες φήμες ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πάσχει από αλκοολισμό, και τις ακόλουθες 
μαρτυρίες ζητούμε επίσης να εξετασθεί το ενδεχόμενο της ενεργοποίησης των προνοιών του 
άρθρου 44, εδ.1, παράγραφος (δ) του Συντάγματος». 

Για στηρίξουν αυτό το επιχείρημα παραθέτουν και μια σειρά από βίντεο που έχουν ανεβεί 
στο YouTube. Ουδέποτε έχουν ακουστεί τέτοιες κατηγορίες για εν ενεργεία πρόεδρο της 
Κύπρου και μόνο αυτό δείχνει την σοβαρότητα της κατάστασης. 

Ακολουθεί αυτούσια την επιστολή προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Κύπρου την οποία 
δημοσίευσε το «newsbomb»: 

«Προς: 
Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας 
Με τηλεομοιότυπο 22-665080 
Αγαπητέ κύριε Γενικέ Εισαγγελέα, 
Παράνομη η διαδικασία των συνομιλιών στη Γενεύη, οι οποίες αποβλέπουν στη τη 

διάλυση της Κυπριακής ∆ημοκρατίας 
----------------------------------------------------------------------- 
Με τη σύμφωνη γνώμη ομάδας δικηγόρων και άλλων νομικών, αποστέλλεται προς την 

Εντιμότητά σας, η παρούσα, ως ο κατ’ εξοχήν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 113, εδ.2, 
του Συντάγματος, αρμόδιος θεσμός με σκοπό να ενεργήσετε ώστε να αποσοβηθεί η ολέθρια 
προοπτική, η οποία προδιαγράφεται για το Νησί, με τις παράνομες συνομιλίες στη Γενεύη. 

Ακολούθως σας εκθέτουμε τις απόψεις μας και παρακαλούμε να ενεργήσετε αναλόγως: 

Με τις δηλώσεις του Προέδρου της ∆ημοκρατίας, ότι δηλαδή θα παραστεί στην πενταμερή 
διάσκεψη της Γενεύης και υπό την ιδιότητα του Προέδρου της ∆ημοκρατίας και υπό την ιδιότητα 
του διαπραγματευτή της Ελληνικής Κοινότητας, καθίσταται σαφές ότι η Κυπριακή ∆ημοκρατία 
δεν εκπροσωπείται κατά τρόπο αυτοτελή και διακριτό στην εν λόγω ∆ιάσκεψη και ότι η εν λόγω 
∆ιάσκεψη κατ’ ουδένα τρόπο δεν είναι διεθνής αλλά πενταμερής, με τη συμμετοχή των τριών 
εγγυητριών δυνάμεων και των δύο Κοινοτήτων της Κύπρου. 

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αλλά και όπως οι Γάλλοι Συνταγματολόγοι και ο Ελλαδίτης 
διεθνολόγος, πρόσφατα, έχουν γνωματεύσει, η Κυπριακή ∆ημοκρατία σε μια διεθνή διάσκεψη, 
στην οποία θα συζητηθεί η διεθνής πτυχή του Κυπριακού, πρέπει να παρίσταται αυτή και μόνο, 
κατά τρόπο διακριτό, δια του Προέδρου της. Επ’ ουδενί λόγω, μπορεί να θεωρηθεί ότι 
διασφαλίζεται η παρουσία και η εκπροσώπηση της Κυπριακής ∆ημοκρατίας σε μια διάσκεψη 
αυτού του είδους με την παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής ∆ημοκρατίας υπό διπλή 
ιδιότητα, δηλαδή υπό την ιδιότητα του Προέδρου και υπό την ιδιότητα του ηγέτη της Ελληνικής 
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Κοινότητας, καθ’ όσον: 
Πρώτο: ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, ως εκ του αξιώματός του, εκπροσωπεί 

το σύνολο της Κυπριακής Πολιτείας, δηλαδή και τις δύο Κοινότητες της Κύπρου. 
Κατά συνέπεια, εφ’ όσον ο κ. Ακιντζί εκπροσωπεί την Τουρκική Κοινότητα της Κύπρου, 

ενώ ο κ. Αναστασιάδης το σύνολο του Κυπριακού Κράτους, τότε ποιος εκπροσωπεί την 
Ελληνική Κοινότητα της Κύπρου; 

∆εύτερο: Στη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη, η οποία πρόκειται να λάβει χώραν στις 12 Ιανουαρίου 
2016, θα συζητηθούν, εφ’ όσον πρόκειται περί πραγματικής διεθνούς διασκέψεως, θέματα τα 
οποία αφορούν τη λεγόμενη διεθνή πτυχή του Κυπριακού και ειδικότερα τα θέματα της 
ασφάλειας και των εγγυήσεων. 

Ως εκ τούτου, το μόνο μέρος από πλευράς Κύπρου, που νομιμοποιείται να λάβει μέρος σε 
μια τέτοια διάσκεψη, είναι η Κυπριακή ∆ημοκρατία, δια του Προέδρου της και όχι οι δύο 
Κοινότητες, εφ’ όσον οι εν λόγω Κοινότητες δεν αποτελούν υποκείμενα του διεθνούς ∆ικαίου. 
Επομένως, ο ισχυρισμός του κ. Αναστασιάδη, ότι θα συμμετάσχει στην εν λόγω ∆ιάσκεψη με 
διπλή ιδιότητα, καταρρίπτεται αφ’ εαυτού, εφ’ όσον η Ελληνική Κοινότητα της Κύπρου δεν 
νομιμοποιείται να συμμετάσχει σ’ αυτή τη ∆ιάσκεψη. Τα συμφέροντα δε των δύο Κοινοτήτων θα 
τα αντιπροσωπεύσει αφ’ ενός η Κυπριακή ∆ημοκρατία, της οποίας οι δύο Κοινότητες αποτελούν 
συστατικά της μέρη, εφ’ ετέρου οι Εγγυήτριες ∆υνάμεις, οι οποίες αποτελούν εθνικές κοιτίδες 
των δύο Κοινοτήτων, δηλαδή Ελλάδα και Τουρκία. 

Υπό αυτό το νομικό πρίσμα, η παρουσία του κ. Ακιντζί στη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη θα 
εδικαιολογείτο και θα ενομιμοποιείτο μόνο αν ο κ. Ακιντζί συμμετείχε σε αυτή ως αντιπρόεδρος 
της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 49 του Συντάγματος, εάν βέβαια 
εξελέγετο μέσα από νόμιμες εκλογές. 

Έστω όμως και αν, ως υπόθεση εργασίας, ο κ. Ακιντζί θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 
εκπρόσωπος της Τουρκικής Κοινότητος, κάτι τέτοιο, βεβαίως, προϋποθέτει την πρωθύστερη 
αναγνώριση από τον κ. Ακιντζί της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και τη συνακόλουθη κατάλυση των 
παράνομων θεσμών του Μορφώματος των Κατεχομένων. Ωστόσο, ουδέποτε ο κ. Ακιντζί, ή η 
Τουρκία, αναγνώρισαν τέτοια πραγματικότητα. 

Είναι, συνεπώς, πασιφανές, ότι ο κ. Αναστασιάδης επιχειρηματολογώντας περί της 
συμμετοχής του στην προγραμματισθείσα ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη, υπό διπλή ιδιότητα, απλώς 
στοχεύει στην παραπλάνηση της κοινής γνώμης και στην απόκρυψη του γεγονότος ότι στην εν 
λόγω υποτιθέμενη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη δεν θα λάβει μέρος η Κυπριακή ∆ημοκρατία με τον ίδιο, ως 
εκπρόσωπό της, κατά τρόπο αυτοτελή και διακριτό, αλλά θα λάβουν μέρος οι τρεις εγγυήτριες 
δυνάμεις και οι δύο Κοινότητες τη Κύπρου. 

Συνεπώς, η λεγομένη ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη δεν θα έχει διεθνή χαρακτήρα αλλά θα αποτελεί 
μια επανάληψη της ∆ιάσκεψης Ζυρίχης – Λονδίνου του 1959 προκειμένου να ιδρυθεί, από τις 
δύο Κοινότητες και τις Εγγυήτριες ∆υνάμεις, ένα νέο κρατικό μόρφωμα, όπως ακριβώς έγινε στη 
Ζυρίχη - Λονδίνο, το οποίο θα αντικαταστήσει την Κυπριακή ∆ημοκρατία. 

Μια τέτοια ενέργεια, ωστόσο, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του καθηγητή Συνταγματικού 
∆ικαίου και Επίτιμου Προέδρου της ∆ιεθνούς Ένωσης Συνταγματικού ∆ικαίου, κ. Γεωργίου 
Κασιμάτη, αποτελεί νομική παρέκκλιση, η οποία θα καθιστά τα αποτελέσματά της άκυρα εκ 
προιμίου. Ο κ. Καθηγητής, πολύ ορθώς, επεσήμανε τα ακόλουθα αυτονόητα θέματα, τα οποία 
οι παράγοντες, που προωθούν τη διαδικασία συνομιλιών προσποιούνται ότι δεν 
αντιλαμβάνοντα: 

1. Η ∆ημοκρατία της Κύπρου είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως ένα πλήρως κυρίαρχο 
κράτος, με την εισδοχή της στα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένας, 
συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της, του Έλληνα Πρωθυπουργού ή οποιασδήποτε 
διεθνούς διάσκεψης, δεν δικαιούται να λάβει οποιεσδήποτε αποφάσεις που παραβιάζουν, 
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άμεσα ή έμμεσα, την κυριαρχία της Κυπριακής ∆ημοκρατίας ή μεταβάλλουν τη συνταγματική 
της δομή. 

2. Αν το πράξουν, θα είναι μια πολύ σοβαρή παραβίαση τόσο του Συντάγματος της 
Κύπρου, όσο και των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο μια συντακτική συνέλευση ή οι 
ίδιοι οι πολίτες μέσω ενός δημοψηφίσματος, έχουν δικαίωμα να λάβουν τέτοια μέτρα. 

3. Το μόνο ζήτημα, που θα μπορούσε να συζητήσει μια διεθνής διάσκεψη είναι το πώς θα 
εφαρμόσει τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, που ζητούν την άμεση απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων 
κατοχής και την πλήρη αποκατάσταση της κυριαρχίας της Κυπριακής ∆ημοκρατίας. ∆εν είναι 
νόμιμο να συνδέσει ή να εξαρτήσει κανείς αυτές τις διεθνείς υποχρεώσεις, άμεσα ή έμμεσα, με 
οποιεσδήποτε συνταγματικές αλλαγές στη χώρα. 

4. Αντίθετα, όλοι οι τρίτοι έχουν την υποχρέωση να απέχουν από κάθε ενέργεια ή 
διακηρύξεις, και πολύ περισσότερο από το να υπογράψουν οποιοδήποτε κείμενο, το οποίο 
αποτελεί άμεση ή έμμεση παραβίαση του δικαιώματος των Κυπρίων πολιτών να αποφασίζουν 
με τη δική τους ελεύθερη βούληση σχετικά με τις βασικές αρχές της κρατικής τους δομής και το 
διεθνές καθεστώς της ∆ημοκρατίας. Όλα τα μέρη θα πρέπει να ενεργήσουν αναλόγως των 
δυνατοτήτων τους, για να εξασφαλίσουν στους Κυπρίους τις συνθήκες για την ελεύθερη 
έκφραση της βούλησής τους, χωρίς οποιεσδήποτε απειλές, εκβιασμούς, πιέσεις, τετελεσμένα 
κλπ. 

Περαιτέρω, θα επικαλεστούμε μίαν πραγματικότητα, η οποία ενώ είναι τόσο έκδηλη οι 
πάντες, παραγνωρίζουν. Οι παράγοντες, οι οποίοι προωθούν τις συνομιλίες και αποβλέπουν 
στην κατάλυση της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, παραβλέπουν τις πρόνοιες των άρθρων 42 και 44 
του Συντάγματος, οι οποίες διασφαλίζουν την πίστη του Προέδρου της ∆ημοκρατίας στο 
Σύνταγμα της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και τον έλεγχο της παρεκτροπής του και τις πρόνοιες 
των άρθρων 36, 38 και 39 του Ποινικού Κώδικα, δια των οποίων ποινικοποιείται το αδίκημα της 
εσχάτης προδοσίας. 

Οι εν λόγω παράγοντες παραβλέπουν το πασιφανές, ότι ο νόμιμα εκλελεγμένος 
Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας διαπραγματεύεται με τον παράνομο εκπρόσωπο ενός 
παράνομου μορφώματος των Κατεχομένων, το οποίο Μόρφωμα αποτελεί προϊόν πολέμου 
εισβολής και κατοχής και βίαιης κατάλυσης της κυριαρχίας της Κυπριακής ∆ημοκρατίας επί των 
κατεχομένων, από το 1974, εδαφών της και του οποίου (εκπροσώπου του παράνομου 
Μορφώματος), η συμπεριφορά τον καθιστά υπόλογο εσχάτης προδοσίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και συνακόλουθα υποκειμένου σε σύλληψη και ποινική δίωξη. 

Ο κ. Ακιντζί λοιπόν, με τον οποίο ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συνομιλεί και μαζί και με τη 
συνδρομή των Εγγυητριών ∆υνάμεων και του ξένου παράγοντα απεργάζονται τη διάλυση της 
Κυπριακής ∆ημοκρατίας ως εκ της ιδιότητας του, των δηλώσεων και των πράξεών του, 
παραβιάζει εκ προθέσεως, συστηματικά και με σπουδή τις πρόνοιες των άρθρων 36 και 38 του 
Ποινικού Κώδικα, οι οποίες προβλέπουν τα ακόλουθα: 

  
Άρθρο 36. Όποιος- 
(α) Ενεργά αναμειγνύεται σε ένοπλες εχθροπραξίες εναντίον της ∆ημοκρατίας, 
(β) Παρέχει βοήθεια σε χώρα η οποία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, ή είναι 

αναμεμιγμένη σε ένοπλες εχθροπραξίες εναντίον της ∆ημοκρατίας, 
(γ) Παρέχει βοήθεια σε ένοπλες δυνάμεις εναντίον των οποίων δυνάμεις της ∆ημοκρατίας 

είναι αναμεμειγμένες σε ένοπλες ενέργειες,, 
(δ) ............, 
Είναι ένοχος εσχάτης προδοσίας και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου. 
Άρθρο 38. Όποιος- 
(α) Καθίσταται συνεργός μετά τη διάπραξη έσχατης προδοσίας 
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(β) .........Είναι ένοχος κακουργήματος, που καλείται παρασιώπηση έσχατης προδοσίας 
και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου. 

Αλλά και ο κ. Αναστασιάδης, διαπραγματευόμενος τη διάλυση της κυριαρχίας της 
Κυπριακής ∆ημοκρατίας, παραβιάζει τις πρόνοιες των ως άνω άρθρων του Ποινικού Κώδικα και 
είναι, επίσης, υπόλογος του αδικήματος της Εσχάτης Προδοσίας και είτε με, είτε χωρίς την 
επικουρία του άρθρου 39 του Ποινικού Κώδικα, διαπράττει το αδίκημα της συνωμοσίας με 
σκοπό την κατάλυση της Κυπριακής ∆ημοκρατίας. 

Το προαναφερόμενο άρθρο 39 του Ποινικού Κώδικα, προβλέπει: 
«Όποιος συνωμοτεί με άλλο πρόσωπο για την τέλεση οποιασδήποτε πράξης με σκοπό τη 

διάπραξη του αδικήματος της εσχάτης προδοσίας είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται 
στην ποινή της φυλάκισης διά βίου». 

Το όποιο, λοιπόν Μόρφωμα (ο μη γένοιτο) προκύψει μέσω της έκνομης διαδικασίας της 
διάλυσης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, θα είναι ανυπόστατο και άκυρο εκ προοιμίου, ως 
παράνομο προϊόν μιας παράνομης μεθόδευσης και όσοι πολίτες δεν είναι διατεθειμένοι να 
αποδεχθούν αυτό το Μόρφωμα, θα έχουν κάθε νομικό έρεισμα να προσφύγουν στα αρμόδια 
δικαστήρια και να ζητήσουν απλά την κήρυξη αυτού του Μορφώματος ως ανυπόστατου και τότε 
θα προκληθεί μία κατάσταση νομικής σύγχυσης και πολιτικού και διοικητικού πανδαιμόνιου, με 
απρόβλεπτες συνέπειες. 

Καταλήγοντας, 
Επειδή, με βάση τα πιο πάνω, οι προαναφερθείσες ενέργειες του Προέδρου Αναστασιάδη 

συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος και παράβαση της δημοκρατικής αρχής, καθ’ 
ότι υπάρχει υπέρβαση της λαϊκής εντολής, δια της οποίας κατέλαβε τον προεδρικό θώκο, 
δεδομένου ότι το εκλογικό σώμα κατ’ ουδένα τρόπο παρέσχε στον κ. Αναστασιάδη εντολή 
κατάλυσης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και αντικατάστασης της από ένα νέο μόρφωμα 

Επειδή, οι ενέργειες του κ. Αναστασιάδη απάδουν των ενδεδειγμένων ενεργειών ενός 
Προέδρου της Κυπριακής ∆ημορκατίας και εκφεύγουν των Συνταγματικών ορίων της 
διαβεβαίωσης, την οποία, κατά το άρθρο 42 του Συντάγματος, έδωσε ενώπιον της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, όταν ανέλαβε τα καθήκοντα του, 

Επειδή, στην εν λόγω διαβεβαίωσή του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διαβεβαίωνε το 
σεβασμό του προς το Σύνταγμα και προς τη νομιμότητα και διαβεβαίωνε τη προσήλωσή του 
προς την ανεξαρτησία και προς την ακεραιότητα της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, 

Επειδή οι προαναφερθείσες ενέργειες του Προέδρου Αναστασιάδη αφίστανται αυτής της 
διαβεβαίωσης, την οποία το Σύνταγμα καθιερώνει όχι απλά ως τυπική δήλωση αλλά ως 
ουσιώδη ρήτρα και ρήτρα οριοθέτησης των ενεργειών ενός Προέδρου της ∆ημοκρατίας, οι 
οποίες θα πρέπει να κατατείνουν προς το σεβασμό του Συντάγματος της εδαφικής ακεραιότητας 
και ανεξαρτησίας της Κυπριακής ∆ημοκρατίας. 

Επειδή, ο κ. Ακιντζή, εκ της αυτοπροβαλλομένης ιδιότητας του και εκ της ως άνω 
συμπεριφοράς του, καθίσταται υπόλογος του αδικήματος της εσχάτης προδοσίας 

Υπό τις περιστάσεις υφίστανται τα ακόλουθα ζητήματα: 
Πρώτον: Κατά πόσον ο κ. Αναστασιάδης νομιμοποιείται να παραμένει στο προεδρικό 

αξίωμα και να δεσμεύει την Κύπρο και το μέλλον του Κυπριακού λαού, καθ’ ότι το ίδιο το 
Σύνταγμα δια του άρθρου 44, εδ.1, παράγραφος (γ) θέτει ως έκπτωτο ένα Πρόεδρο της, ο 
οποίος καταδικάζεται «επί εσχάτη προδοσία». 

∆εύτερον: Κατά πόσο ο κ. Ακιντζί μπορεί να περιφέρεται ως ο εκπρόσωπος και ο 
επικεφαλής του παράνομου Μορφώματος των Κατεχομένων και να απαιτεί την παγίωση των 
τετελεσμένων της εισβολής και το διαμοιρασμό της κυριαρχίας της Κυπριακής ∆ημοκρατίας. 

Ο σεβασμός στη νομιμότητα επιβάλλει τις ακόλουθες ενέργειες: 
Πρώτον: Η συντεταγμένη Πολιτεία επιτέλους θα πρέπει να επιδείξει τον προσήκοντα 
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σεβασμό απέναντι στο Σύνταγμα και τους Νόμους της και θα πρέπει επιτέλους να αντιδράσει 
στην παραβίαση αυτού τούτου του Συντάγματος, της κυριαρχίας της Κυπριακής ∆ημοκρατίας 
και της έννομης τάξης, οι οποίες παραβιάσεις συντελούνται, αδιαλείπτως, από το 1974 και 
μορφοποιούνται στο πρόσωπο του κ. Ακιντζί, ο οποίος προβάλλεται ως ο επικεφαλής του 
Μορφώματος, το οποίο επιτελεί την παραβίαση. 

Η συντεταγμένη Πολιτεία οφείλει επιτέλους να ασκήσει ποινική δίωξη κατά του κ. Ακιντζί 
και να τον προσαγάγει ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για να λογοδοτήσει, εξ’ ονόματος του 
παρανόμου Μορφώματος, για το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας. 

∆εύτερον: ∆ιεξαγωγή ανακριτικής διαδικασίας εναντίον του Προέδρου Αναστασιάδη για 
τη διάπραξη του αδικήματος της συνωμοσίας, με σκοπό την κατάλυση της Κυπριακής 
∆ημοκρατίας συμφώνως των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα περί εσχάτης προδοσίας, ως 
ανωτέρω, άρθρα 36, 38 και 39. 

Πέραν τούτων, επικαλούμενοι τις πρόνοιες του ιδίου άρθρου, 44 του Συντάγματος εδ.1 
παράγραφος (δ), οι οποίες ορίζουν ότι: 

«το λειτούργημα του Προέδρου της ∆ημοκρατίας παραμένει άνευ φορέως, λόγω διαρκούς 
σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας καθιστώσης αδύνατον την ενεργόν εκπλήρωσιν των 
καθηκόντων αυτού»και επικαλούμενοι τις έντονες φήμες ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πάσχει 
από αλκοολισμό, και τις ακόλουθες μαρτυρίες ζητούμε επίσης να εξετασθεί το ενδεχόμενο της 
ενεργοποίησης των προνοιών του άρθρου 44, εδ.1, παράγραφος (δ) του Συντάγματος. 

  
Οι επικαλούμενες μαρτυρίες είναι οι ακόλουθες: 
Μαρτυρία πρώτη: Οι πρόσφατες δηλώσεις του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πάφου, ο 

οποίος άφησε σαφέστατες αιχμές για την ικανότητα του κ. Αναστασιάδη να εκπροσωπεί την 
Κυπριακή Πολιτεία και ότι ο κ. Αναστασιάδης κατά το δείπνο με τον κ. Ακιντζί, το οποίο έλαβε 
χώραν μετά το ναυάγιο των συνομιλιών Μον Πελεράν και στο οποίο απεφασίσθη να συνεχίσουν 
οι διαπραγματεύσεις, υποχώρησε από τις δεσμεύσεις του λόγω μέθης. 

Μαρτυρία δεύτερη : ∆ήλωση του Γραμματέα Οργάνωσης Πολυτέκνων Κύπρου κ. Στέλιου 
Λουκά Στυλιανού, εκφρασθείσα δημοσίως και έχει επί λέξει: 

«Eδώ θα δώσω μια δική μου μαρτυρία. Εκείνο το βράδυ της 1ης ∆εκεμβρίου 2016, λίγο 
πριν ο Αναστασιάδης πάει στο «δείπνο» με τον Ακκιντζί, ήμουν στο προεδρικό σε μια εκδήλωση 
την οποία μετά βίας κατάφερε να προσφωνήσει ο Αναστασιάδης. Ήταν ένα μάτσο κρέας που 
∆ΕΝ επικοινωνούσε με το περιβάλλον. Λίγο πρίν τις 8 έφυγε η καλύτερα τον κουβάλησαν στο 
αυτοκίνητο. ∆εν ήταν έκπληξη το ότι συμφώνησε σε όλα...» 

Μαρτυρία Τρίτη: Τις δηλώσεις του γνωστού επαγγελματία λογιστή ελεγκτή κ. Ομήρου 
Αλεξάνδρου, ο οποίος αναπαρήγαγε γραπτό ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο του απέστειλε τον 
∆εκέμβριο 2015, ο Ευρωβουλευτής κ. Κώστας Μαυρίδης και έχει, αυτολεξεί, ως ακολούθως: 

«Αγαπητέ Όμηρε, σου μεταφέρω μια πληροφορία σχετικά με την συμπεριφορά του Πτ∆, 
στην πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου Ολάντ. Ο δικός μας ήταν στρακόττον στο μεθύσι και 
έλεγε ανοησίες. Μάλιστα τα παραπατήματα του καταγράφηκαν σε κάμερες τις οποίες όμως ο 
Βίκτωρας Παπαδόπουλος με διάφορα επιχειρήματα, από πιέσεις και κολακείες μέχρι επίκληση 
.... εθνικών συμφερόντων, κατάφερε να μην προβληθούν». 

Κατωτέρω παραθέτουμε τέσσερις συνδέσμους στους οποίους προβάλλονται σχετικά 
φιλμάκια που αποδεικνύουν την εξάρτηση του Προέδρου Αναστασιάδη από το αλκοόλ 

Παρακαλούμε, λοιπόν, όπως προβείτε στα δέοντα. 

Παναγιώτης Π. Κλεοβούλου, δικηγόρος και εκπρόσωπος Πρωτοβουλίας Νομικών και 
∆ικηγόρων, για την Προάσπιση της Κυπριακής ∆ημοκρατίας». 

www.pronews.gr/portal/20170113/defencenet/ypex/38/o-nkotzias-ta-esyre-sto-nanastasiadi-poy-arnithike-tin-idiotita-toy 
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ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ: 

Τιερί Μεϊσάν: «Η Β. Νούλαντ εκβιάζει τον πρόεδρο Ν. Αναστασιάδη για 
να προωθήσει την λύση κατάλυσης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας»! 

10:36 16/01/2017 

 του Θεόφραστου Ανδρεόπουλου 

Σε μια πρωτοφανή αποκάλυψη προχώρησε ο πασίγνωστος δημοσιογράφος-γεωπολιτικός 
αναλυτής Τιερί Μεϊσάν ότι η Β. Νούλαντ εκβιάζει τον πρόεδρο της Κύπρου Ν. Αναστασιάδη 
με ποινική δίωξη από την αμερικανική ∆ικαιοσύνη για την εταιρεία Imperium στην οποία 
τότε ήταν δικηγόρος ώστε να προωθήσει το σχέδιο της που ουσιαστικά θα σημάνει το τέλος της 
Κυπριακής ∆ημοκρατίας. 

Πρόκειται για πολύ σοβαρή καταγγελία, δεν την υιοθετούμε αλλά θα πρέπει να δοθεί μια 
απάντηση καθώς ο Μεϊσάν δεν είναι τυχαίος και θεωρείται από τους πιο δυνατούς ερευνητές 
«δύσκολων» υποθέσεων. 

Ήδη πολλά πράγματα σε αυτή την «λύση» του Κυπριακού θεωρούνται ακατανόητα και 
προκαλούν το απλό ερώτημα στο τέλος, γιατί ο μέσος Ελληνοκύπριος να πρέπει να δεχτεί την 
ουσιαστική υποταγή του στην Άγκυρα; Σε ποια λογική βάση στηρίζεται αυτό; 

Σημειώνεται ότι το γνωστό φίλα προσκείμενο στο Σύστημα Ομπάμα-Κλίντον-Σόρος 
Politico επιχείρησε με δημοσίευμά του να παρουσιάσει τον Έλληνα ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιά ότι 
βρίσκεται σε «δυσμένεια» από την ελληνική κυβέρνηση διότι εμποδίζει την «καταπληκτική» αυτή 
«λύση» με εμπόδια του στιλ... να ζητάει τα αυτονόητα της κοινής λογικής. 

Το ελληνικό ΥΠΕΞ αλλά και το Μέγαρο Μαξίμου απάντησαν όπως έπρεπε στο 
δημοσίευμα αυτό αλλά είναι σαφές ότι παρασκηνιακά κέντρα προωθούν με κάθε κόστος και εν 
τάχει την κατάλυση της Κυπριακής ∆ημοκρατίας προς εξυπηρέτηση γεωπολιτικών 
συμφερόντων που όμως δεν συνάδουν με τα συμφέροντα του Ελληνισμού. 

Έτσι αυτή η ανάλυση του Τιερί Μεϊσάν δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Πρέπει να 
υπάρξει κάποια επίσημη αντίδραση από την κυπριακή Προεδρία. 

Ακολουθεί ολόκληρο το άρθρο του Τιερί Μεϊσάν. ∆εν το υιοθετούμε αλλά πρέπει να 
διαβαστεί και να απαντηθεί για να μην υπάρχουν «μελανά σημεία». 

«Για να εξασφαλίσει τη προσωπική επιβίωση του, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
έχει ξεκινήσει μια μεγάλη εκκαθάριση όλων των φιλοαμερικανών στοιχείων στη χώρα του· μια 
εκκαθάριση που προστίθεται στον πόλεμο που διεξάγει ήδη εναντίον της Συρίας, εναντίον του 
ΡΚΚ, και από τούδε και στο εξής εναντίον των πρώην μισθοφόρων του στο Νταές/Daesh. 

Η αποδόμηση της αμερικανικής επιρροής πέρασε πρώτα μέσα από την εξάλειψη του 
κινήματος Χιζμέτ του Φετουλάχ Γκιουλέν, του ισλαμιστή ιεροκήρυκα ο οποίος εργάζεται για τη 
CIA από την Πενσυλβανία. Συνεχίζει και σήμερα με τη απόλυση και συχνά τη σύλληψη όχι μόνο 
όλων των στρατιωτικών που σχετίζονται με τις ΗΠΑ, αλλά και των κοσμικών στρατιωτικών 
γενικά. ∆εν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος... 

450 από τους 600 Τούρκους ανώτερους αξιωματικούς που υπηρετούν στο ΝΑΤΟ 
διατάχθηκαν να γυρίσουν στην Τουρκία. Περισσότεροι από 100 εξ αυτών και οι οικογένειές τους 
ζήτησαν πολιτικό άσυλο στο Βέλγιο, έδρα της Ατλαντικής Συμμαχίας. 

Πρώτη συνέπεια αυτής της αντι-(φιλο)κοσμικής εκκαθάρισης, ο τουρκικός στρατός 
αποκεφαλίστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε πέντε μήνες το 44% των στρατηγών 
απολύθηκαν. Και αυτό, ενώ, κατά τη διάρκεια του σκανδάλου Εργκένεκον, το 70% των τότε 
ανωτέρων αξιωματικών είχαν απολυθεί, συλληφθεί και φυλακιστεί. Στερούμενη της διοίκησης 
της, η επιχείρηση «Ασπίδα του Ευφράτη» βρίσκεται σε αδιέξοδο. 

Ο Ερντογάν αναγκάζεται συνεπώς να περιορίσει τις στρατιωτικές φιλοδοξίες του για τα 
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επόμενα χρόνια· είτε να είναι στη Συρία, το Ιράκ και την Κύπρο –τρία κράτη υπό μερικής κατοχής 
της Τουρκίας-. Άφησε επομένως να πέσει το ανατολικό Χαλέπι (Συρία) -αλλά όχι το Ιντλίμπ- και 
ετοιμάζεται να αποσυρθεί από τη Μπασίκα (Ιράκ). 

Ιδωμένη από την Ουάσιγκτον, μια πιθανή έξοδο της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ, ή 
τουλάχιστον από την ολοκληρωμένη διοίκηση της Ατλαντικής Συμμαχίας, προκαλεί κρύο ιδρώτα 
στην ιμπεριαλιστική φατρία της εξουσίας. 

Σε αριθμό στρατευμένων, ο τουρκικός στρατός είναι πράγματι ο δεύτερος του ΝΑΤΟ μετά 
τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, μια πιθανή έξοδος από τη Συμμαχία προκαλεί μάλλον 
ανακούφιση στην παράταξη του Ντονάλντ Τραμπ για την οποία η Τουρκία είναι μια χώρα που 
παραπαίει. 

Εξ ου και το φορτσάρισμα (forcing) των νεοσυντηρητικών να ξαναφέρουν την Τουρκία 
στην «πορεία της Ιστορίας» (αυτής του «Νέο Αμερικανικό Αιώνα»). Έτσι, η υφυπουργός 
Εξωτερικών, Βικτόρια Νούλαντ, προσπαθεί να προσφέρει τη Κύπρο στον Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν· ένα σχέδιο που είχε εκπονήσει μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου 2015, όταν ο 
πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα διέταξε την εξάλειψη του Τούρκου πρόεδρου. 

Ασκώντας εκβιασμό στον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, η κυρία Νούλαντ τον 
παρακάλεσε να δεχθεί το «ειρηνευτικό σχέδιο» της για τη Κύπρο: το νησί θα επανενωθεί και θα 
αποστρατιωτικοποιηθεί –δηλαδή θα στερείται του στρατού του-, ενώ το ΝΑΤΟ –δηλαδή τα 
τουρκικά στρατεύματα- θα εγκατασταθούν. 

Με αυτό τον τρόπο, ο τουρκικός στρατός θα μπορεί να ολοκληρώσει την κατάκτηση του 
νησιού χωρίς μάχη. Σε περίπτωση που θα αρνιόταν αυτή την παράλογη συναλλαγή, ο πρόεδρος 
Αναστασιάδης μπορεί να διωχθεί από τη δικαιοσύνη της Νέας Υόρκης λόγω της συμμετοχής του 
ως δικηγόρος στις υποθέσεις της εταιρείας Imperium του Ρώσου φίλου του Leonid Lebedev· μια 
υπόθεση που αγγίζει τα 2 δισ δολάρια. 

Έτσι, η ρήξη με το ΝΑΤΟ θα στοίχιζε στη Τουρκία την υπό κατοχή της 
Βορειοανατολική Κύπρο, ενώ η παραμονή της στην Ατλαντική Συμμαχία θα της 
προσέφερε ολόκληρο το νησί! 

Βέβαια, σε λίγες εβδομάδες, η Βικτόρια Νούλαντ αναμένεται να απολυθεί από το νέο 
υπουργό Εξωτερικών, Rex Tillerson, αλλά η ομάδα που εκπροσωπεί δεν αναμένεται να χάσει 
όλη την εξουσία της. 

Η Μαντάμ Νούλαντ είναι μέλος της οικογένειας των ιδρυτών του Σχεδίου για έναν Νέο 
Αμερικανικό Αιώνα, το οποίο συμμετείχε στο σχεδιασμό των γεγονότων της 11ης 
Σεπτεμβρίου. Ο πεθερός της, Donald Kagan του Ινστιτούτου Hudson, εκπαίδευσε τους 
νεοσυντηρητικούς και τους μαθητές του Leo Strauss στην στρατιωτική ιστορία της Σπάρτης. Ο 
κουνιάδος της, Frederick Kagan του American Enterprise Institute, εξασφάλισε τις δημόσιες 
σχέσεις των στρατηγών Ντέιβιντ Πετρέους και John R. Allen. Η κουνιάδα της, Kimberly Kagan, 
ίδρυσε το Institute for the Study of War (Ινστιτούτο για τη Μελέτη του πολέμου). Ο σύζυγός της, 
Robert Kagan αμείβεται σήμερα από τον πρώην εμίρη του Κατάρ στο Brookings Institution 
(Ινστιτούτο Brookings). Τέσσερα πρόσωπα, πέντε δεξαμενές σκέψης (think tanks), αλλά μόνο 
μία ιδεολογία. 

Η Βικτώρια, όσον την αφορά, ήταν διαδοχικά πρέσβειρα στο ΝΑΤΟ, εκπρόσωπος της 
Χίλαρι Κλίντον, και διοργανώτρια του πραξικοπήματος στο Κίεβο, τον Φεβρουάριο του 2014. 
Βοήθησε τους προέδρους Πέτρο Ποροσένκο και Ερντογάν να δημιουργήσουν επίσημα την 
«Ισλαμική διεθνή Ταξιαρχία» που διοργάνωσε εκτεταμένα σαμποτάζ στη Ρωσία. Η δράση της θα 
συνεχιστεί από το βαθύ κράτος των ΗΠΑ εναντίον της διοίκησης (κυβέρνησης) Τραμπ. 

  
Αυτή είναι η ομάδα που βρίσκεται πίσω από τους Kagan που συνεχίζει τον πόλεμο στη 

Συρία, χωρίς κανένα άλλο στόχο παρά να παραμείνει στην εξουσία. Ο πρόεδρος Μπαράκ 
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Ομπάμα όχι μόνο δεν ήταν σε θέση να τους διώξει από τη διοίκησή του, αλλά μια 
προσωπικότητα σαν την Βικτόρια Νούλαντ, που θεωρόταν ηγετική φυσιογνωμία στην κυβέρνηση 
Μπους δεν είχε καμία δυσκολία να προαχθεί στη κατάταξη της διοίκησης των ∆ημοκρατικών και 
να οργανώσει το κύμα ρωσοφοβίας. Αν και εργάστηκε σε αρμονία με τη Χίλαρι Κλίντον, δεν 
σταμάτησε ποτέ, με τον φίλο της Jeffrey Feltman, το πραγματικό αφεντικό του ΟΗΕ, να 
σαμποτάρει τη διπλωματία του υπουργού Εξωτερικών Τζον Κέρι. 

Γνωρίζοντας την ικανότητα του Ερντογάν να αλλάξει ξαφνικά στρατηγική, η Μόσχα θα 
πρέπει είτε να ηρεμήσει τις ανησυχίες του Αναστασιάδη, είτε να προσφέρει κάτι πιο ελκυστικό 
στην Άγκυρα για να τον κρατήσει στο μέσο του ποταμού, μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας». 

Τιερί Μεϊσάν 
Μετάφραση: Κριστιάν Ακκυριά 
Πηγή: Ινφογνώμων Πολιτικά (Ελλάδα) 
 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 
ΑΓΡΙΟΣ ΚΑΒΓΑΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΑΝ∆ΡΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΥΗ. 

Ο Ν. Κοτζιάς τα «έσυρε» στο Ν. Αναστασιάδη που αρνήθηκε την ιδιότητα του 
προέδρου της Κύπρου - «Έχεις ιστορικές ευθύνες» 

12:53 13/01/2017 

Άγριος καβγάς στην Γενεύη μεταξύ του Έλληνα ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιά και του Κύπριου 
προέδρου Ν. Αναστασιάδη για την φαεινή ιδέα του τελευταίου να εμφανιστεί στις 
διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό χωρίς την επίσημη ιδιότητά του και να εξισώσει 
εαυτόν με τον εκπρόσωπο ενός μη αναγνωρισμένου κρατιδίου. 

Μια κίνηση που προκάλεσε αλγεινή εντύπωση σε όλο τον Ελληνισμό καθώς είναι μακριά 
από τις εκπεφρασμένες θέσεις της Κύπρου και την στάση που κράτησε στις διαπραγματεύσεις 
του παρελθόντος με άλλους ηγέτες στην θέση του κ. Αναστασιάδη. Ειδικά αν σκεφτεί κάποιος 
τον αείμνηστο τελευταίο μεγάλο Έλληνα ηγέτη Τάσο Παπαδόπουλο. 

Αυτό, και όχι μόνο, έχει προκαλέσει σοβαρή ρήξη μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας. 
Η διάσταση απόψεων μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας πήρε σάρκα και οστά πριν από λίγο 

στην Γενεύη όταν έγινε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ του Προέδρου της Κύπρου, Νίκου 
Αναστασιάδη και του υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκου Κοτζιά. 

Οι δυο άνδρες τσακώθηκαν άγρια στο λόμπι του ξενοδοχείου και οι φωνές ήταν τόσο 
δυνατές που ακούστηκαν σχεδόν σε όλο το κτίριο! Η διάσταση απόψεων ανάμεσα σε Ελλάδα 
και Κύπρο φάνηκε και από τις χθεσινές δηλώσεις του Νίκου Κοτζιά ο οποίος είχε δηλώσει με 
νόημα ότι "όλοι έχουμε ιστορικές ευθύνες για το Κυπριακό". Η Αθήνα επιμένει στο θέμα 
των εγγυήσεων και της αποχώρησης των κατοχικών στρατευμάτων.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενδεικτικό της κρίσης που υπάρχει ανάμεσα σε Αθήνα και 
Λευκωσία είναι το σημερινό πρωτοσέλιδο της κυπριακής εφημερίδας "Πολίτης" που πρόσκειται 
στο Νίκο Αναστασιάδη με τίτλο «Συνέχεια ήθελε ο γ.γ. όχι όμως ο Κοτζιάς» και υπότιτλο: 
«Σύγχιση από εσπευσμένες ανακοινώσεις του Έλληνα ΥΠΕΞ». 

Αυτό που φαίνεται μέχρι στιγμής είναι ότι όλη η διαδικασία οδηγείται σε ναυάγιο και στην 
ουσία για να μην δοθεί τώρα το σήμα τέλους ανακοινώθηκε νέα ημερομηνία για τις 18 
Ιανουαρίου. Η ελληνική πλευρά είναι σταθερή στις θέσεις της και σύμφωνα με όσους 
εμπλέκονται στο Κυπριακό εδώ και χρόνια, έχει δίκιο. 

Πάντως, θα καταβληθεί προσπάθεια η κόντρα να μην πάρει άλλες διαστάσεις και ο κ. 
Αναστασιάδης ευχαρίστησε δημοσίως τον κ. Κοτζιά για την συμβολή του στις 
διαπραγματεύσεις. 

www.pronews.gr/portal/20170113/defencenet/ypex/38/o-nkotzias-ta-esyre-sto-nanastasiadi-poy-arnithike-tin-idiotita-toy 



- 12 - 

 

«ΣΑΣ ΘΑΥΜΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» 

Κύπριοι: Οι πρώτοι Έλληνες που ευχαριστούν την κυβέρνηση! - Μήνυμα 
ευγνωμοσύνης στο Ν. Κοτζιά. 

19-1-2017, του Θεόφραστου Ανδρεόπουλου 

Οι πρώτοι Έλληνες που ευχαρίστησαν την κυβέρνηση και εξέφρασαν ευγνωμοσύνη στο 
Ν. Κοτζιά για τους χειρισμούς του στα εθνικά θέματα και ειδικότερα στο Κυπριακό ήταν οι 
Κύπριοι της ∆ιασποράς. 

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Γαλλίας και Υπολοίπου Ευρώπης και μέλος της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων, Ευαγόρας Μαυρομμάτης, εκ μέρους όλων των 
Κυπρίων της διασποράς που αντιπροσωπεύει, απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή στον Υπουργό 
Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκο Κοτζιά «για την αμέριστη συμπαράσταση και έμπρακτη 
υποστήριξή του προς τον δοκιμαζόμενο Ελληνισμό της Κύπρου». 

«Κύριε Υπουργέ να ξέρετε ότι ο απανταχού Ελληνισμός σας παρακολουθεί και σας 
θαυμάζει για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε τα υψίστης σημασίας εθνικά θέματα, όπως το 
Κυπριακό, ιδιαίτερα για όσα έχουν διαδραματιστεί την περασμένη εβδομάδα στη Γενεύη, όπου 
ένεκα της δικής σας παρέμβασης, κατορθώσαμε να αποφύγουμε καταστροφικές και επικίνδυνες 
εξελίξεις». 

 
Στην επιστολή  εκφράζεται εθνική περηφάνια και εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του κ. 

Κοτζιά γιατί τελικά είναι ο μόνος που υποστηρίζει με σθένος τα αυτονόητα για να υπάρξει μια 
βιώσιμη λύση που είναι η εξάλειψη των παραγοντων που προκαλούν το πρόβλημα: ∆ηλαδή 
ζητάει την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής και την κατάργηση των εγγυήσεων και των 
μονομερών παρεμβάσεων όπως ορίζονταν στην Συνθήκη της Ζυρίχης με βάσει την οποία 
ιδρύθηκε η Κυπριακή ∆ημοκρατία. 

Αντ' αυτού ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας Ν. Αναστασιάδης είχε συρθεί σε 
διαπραγματεύσεις χωρίς να έχει εξασφαλίσει τους όρους αυτούς. 

Ολόκληρη η επιστολή: 

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Κυπριακής Κοινότητας Γαλλίας και Υπολοίπου 
Ευρώπης, μέλους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων, με την παρούσα, θα 
ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αμέριστη συμπαράσταση και έμπρακτη υποστήριξή σας 
προς τον δοκιμαζόμενο Ελληνισμό της Κύπρου, εκ μέρους όλων των Κυπρίων της διασποράς 
που αντιπροσωπεύω. 

Κύριε Υπουργέ, να ξέρετε ότι ο απανταχού Ελληνισμός σας παρακολουθεί και σας 
θαυμάζει για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε τα υψίστης σημασίας εθνικά θέματα, όπως το 
Κυπριακό, ιδιαίτερα για όσα έχουν διαδραματιστεί την περασμένη εβδομάδα στη Γενεύη, όπου 
ένεκα της δικής σας παρέμβασης, κατορθώσαμε να αποφύγουμε καταστροφικές και επικίνδυνες 
εξελίξεις. 

Με εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό σας, παρακολουθούμε με αγωνία την πορεία των 
διαπραγματεύσεων και αισθανόμαστε ότι με εσάς στο πηδάλιο θα περιφρουρηθούν τα 
συμφέροντα του ελληνισμού έναντι της αδιάλλακτης και επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας. 

Προσδοκούμε στην θετική έκβαση των συνομιλιών μέχρι την τελική δικαίωση του 
ελληνισμού της Κύπρου, που συνίσταται στην αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής και την 
κατάργηση των εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων της Τουρκίας στη Μεγαλόνησο, 
γεγονός που ελπίζουμε ότι θα «φρενάρει» και τις παράλογες τουρκικές απαιτήσεις στα ελληνικά 
νησιά του Αιγαίου. 
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Εκφράζοντας τη θερμή μας συμπαράστασή σας ευχόμαστε κουράγιο και δύναμη στη 
δύσκολη αυτή αποστολή σας. 

Με σεβασμό και εθνική περηφάνια για το πρόσωπό σας 
Ευαγόρας Μαυρομμάτης» 

http://www.pronews.gr/portal/20170119/defencenet/ypex/38/eyharistiria-epistoli-ston-nkotzia-apo-
ton-eyagora-mayrommati-gia-tin 

+-+-+-+-++-+ 

Ο ίδιος ο κ. Αναστασιάδης υπεραμύνεται των θέσεών του: 

Ζήτησε ανακωχή στο εσωτερικό ο Αναστασιάδης. 

«Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, απηύθυνε έκκληση προς όλους να τηρήσουν 
ανακωχή, σημειώνοντας πως «άλλο είναι οι αποφάσεις που αφορούν τη διαδικασία των 
συνομιλιών και άλλο είναι οι θέσεις αρχών, που πρέπει να τηρούνται στις διαπραγματεύσεις». 

 Μιλώντας σε εκδήλωση στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι θέλει να 
διαβεβαιώσει τους πάντες ότι δεν θα πρέπει κανείς να ανησυχεί ως προς τις θέσεις αρχών στις 
διαπραγματεύσεις. 

 Ζήτησε από όλους να τηρήσουν «ανακωχή» και ενωμένοι «να αντιμετωπίσουμε αυτό που 
είναι κοινή επιθυμία όλων, να απαλλάξουμε την πατρίδα μας από την κατοχή και να την 
επανενώσουμε, να δημιουργήσουμε συνθήκες ειρηνικής συμβίωσης με τους συμπατριώτες μας 
Τουρκοκύπριους». 

 Για πρώτη φορά από το 1964 και μετά συζητούμε στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία την 
κατάργηση των εγγυήσεων και την απαλλαγή μας από τον κατοχικό στρατό, σημείωσε ο 
Κύπριος Πρόεδρος. «Χωρίς αποφάσεις, χωρίς ευθύνη δεν θα ήταν δυνατόν».11 

 
∆ηλ. άμετρη εμπιστοσύνη στους Τούρκους ο κ. Αναστασιάδης!!!  

 
Υστερόγραφο ΛΜ∆: Αν γίνει αυτό το αλλόκοτο κρατικό μόρφωμα που θέλει ο κ. 
Αναστασιάδης, με Τούρκο πρόεδρο (εκ περιτροπής κατά το 1/3 του χρόνου) και με μισά - μισά 
ανώτατα δημόσια όργανα (από 4 ανώτατους δικαστές) και μισή - μισή αστυνομία, όποτε 
θέλουν οι Τ/Κ το μπλοκάρουν και δεν λειτουργεί. Αλλά και αν υποθέσομε ότι θα 
λειτουργήσει κάποιο διάστημα, τότε όταν έρθει η προφητευμένη διάλυση της Τουρκίας, η 
Κύπρος θα είναι δεσμευμένη με τις συμφωνίες Αναστασιάδη να διατηρεί εσωτερικά σύνορα 
και να συντηρεί τα (μοναδικά στον κόσμο) λείψανα της Τουρκίας!  

                                            
11  http://www.protothema.gr/politics/article/646303/zitise-anakohi-sto-esoteriko-o-anastasiadis/ 
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