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ΚΥΘΡΕΑ 

Ιστορικές Εξελίξεις 

Όταν κάποτε ο Βοναπάρτης παρεκλήθη 
να περιγράψει την πολιτική που ακολου
θούσε είπε χαρακτηριστικό τα εξής: "Ζω 
το παρόν, aντλώ διδάγματα από το 
παρελθόν και προσβλέπω εις την 
λιξη του μέλλοντος". 

Βέβαια με την απάντηση τοιJ αυτή ο 
Μέγας Ναπολέων δεν εξάγγελλε κάτι το 
νέον. Απλώς ήθελε να προβεί με τη 
χαρακτηριστική τοι; λακωνικότητα σε 
ένα προσδιορισμόν του φυσικού νόμου 
της ιστορικής εξέλιξης η οποία διαρκώς 
δημιουργεί τα ιδικά της πλαίσια για να 
ακολουθήσουν νέες aποδεχτές κατα
στάσεις. 

Βέβαια για το θέμα της ιστορικής εξέλι
ξης μίλησαν και όλλοι μεγάλοι άνδρες 
όπως είναι ο Σκωτσιέζος φιλόσοφο<; 
Άνταμ Σμιθ ο οποίος έζησε το 18ov 
αιώνα και είπε περίπου τα εξής. "Είτε το 
θέλουμε η όχι ο άνθρωπος μέσον της 
εξέλιξης θα βαδίσει προς το τέλειο. Τ ο 
τί χρειόζεται είναι συνεχώς να βοηθούμε 
1ην εξέλιξη και ουδέποτε να την σταμα
τούμε. Γιατί αν ωρισμένοι όνθρωποι ή 
λαοί με οποιονδήποτε μανδύα θελήσουν 
να σταματήσουν ή να επtβάλουν διά της 
βίας διαφορετική εξέλιξη, τότε θα ανα
γκασθούν αργά ή γρήγορα να κάμουν τις 
αναγκαίες υποχωρήσεις για να πάρει η 
εξέλιξη τον σωοτόν της δρόμον." 

Αυτό περίπου λέχθηκαν πριν 200 τόσα 
χρόνια όμως εξακολουθούν να ισχύουν 
και σήμερα και δεν είναι τυχαία που 
τελευταία βλέπουμε τα στοιχεία της 
Παγκόσμιας Αλλαγής να παίρνουν τη 
σωστή κατεύθυνση. 

Αν κάμουμε μια σύντομον αναφοράν 

στο παρελθόν θα δούμε γιατι φθάσαμε 
εδώ που φθάσαμε. Θα δούμε τη διό-
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λuση των διαφόρων θα 
δούμε πως ούτε ο πρώτος Παγκόσμιος 
Πόλεμος ou-rε ο δεύτεpος Παγκόσμιος 
πόλεμος tλυσσν τα nροβλήματσ 1τοu 
μαστίζουν την ανθρωπότητα. Χάθηκαν 

άδικα εκατομμύρια ζωές για να οδr!γη
θούμε και πάλιν στον ψυχρό ηόλεμο που 
χώρισε την ανθρωπότητα σε δύο στρα
τόηεδa το ένα εναντίον του άλλου. 
Εκείνο της Ανατολής και εκείνQ 
Δύσης μας τα εκληpονόμησεν ο 
δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και εκο
τεuθύνοντο βασικό.· aπό τις δύο υπερδυ
νάμεις. Όμως μετό από aρκετό χρόνια 
και Οί δuο υπερδυνάμεις κατάλαβαν ότι η 
αντιπαράθεση αυτή δεν ωφελούσε σε 
τίποτα, γιατί μηοροιjσε οδηγήσει 
καταστροφή. Κατάλaβαν επιτέλους, ας 
είναι και με την παρέλευση δεκάδων 
ετών, να εγκαταλείψουν την 
παλαιό πολιτική που τα εγένοντο 
και για της 

δας, για για 

του συμφέροντος. Κατόλαβαν επιτέλους 
πως η avτιποράθεση μπορούσε va οδη· 
γήσει οε ένα παγκόσμιον πόλεμο 
που με τα μtοα ποu μποροuν να χρησι

μοποιηθούν σήμερα θο μετέτρεπαν την 
γη σε aπέραντο τάφο ... 

Κατάλαβαν πως νέος 
μποροuσε να ταράξει όλα 
της φύqης. i~toς 
ζετο, η σελήνη και τα 
ντο και ο αtρας nou αvc1Π\i'toGΙJUξ: 
να μην unήρχ,~ ηια ... 

Γι' αυτό 
μεις άpχto.Q;V ~α 

τους αvτιΧ.~φεις για va "'~"Jνv 
τους στη ι<αvονικη ''""~"•η 
τη τος rtou δεν είναι 
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ροπημένη εξέλιξη, χωρίς την σκέψη των 
πολέμων και του συμφέροντος. Ήδη βλέ
πουμε όλα στον κόσμο να αλλάζουν. 
Όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι λαοί με 
μικρές μόνο εξαιρέσεις κατακρημνίζουν 
τα τείχη που τους χώριζαν και ζητούν να 

μη απέχει ο ένας από τον άλλον. Ζητούν 
ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα και να 
πάψει ο ισχυρός να επιβάλλεται του αδυ
νάτου. 

Ας ελπίσουμε πως η ηγεσία της Τουρ
κίας θα πάρει και αυtή το μήνυμα της 
παγκόσμιας εξέλιξης και θα δεχθεί μια 
λύση του Κυπριακού που θα κατοχυρώ
νει τα δικαιώματα όλων των Κυπρίων, 
σύμφωνα με τις απαράσεις των Ηνωμέ
νων Εθνών, που σήμερα η φωνή τους 
άρχισε να ακούεται Qε όλα τα πέρατα 
της γης. 

Και κάτι όλλο. Ας μη ξεχνά η ηγεσία της 
Τουρκίας πως η επιτυχεμένη ηγεσία μιας 
χώρας δεν είναι εκείνη που την εμπι
στεύεται μόνο ο λαός της, αλλά εκείνη η 
ηγεσία που την εμπιστεύονται οι γείτο
νες της και όλοι οι λαοί του κόσμου. 
Γιατί σήμερα ο νέος άνεμος που πνέει 
επιβάλλει στους λαούς να εξελ!σσονται, 
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'41. qλληλογνωρίζονται και να αγαπούν 
6χι 'pόvo 1'ην δική τους ζωή αλλά και τη 
ζωή των άλλων λαών. 

Και αυτό ισχύει περισσότερο για την 
Τουρκία, η οποία από.χρόνια rώρα έμαθε 
να ~~ -ς:ον ρόλ,ον :rou ~tιάναujτης 
Ε~ςκαι της, ~ρι.κής. θ~lι,άγω 
mς ν~vpα~ · καJtι~ 
ψe · · .. XPL ~ . . .~τα 

·από .. ~ .. &ttl:ιιr,:iά ωι .. τους 
εκβιασμούς, άλλΔ' το ~ μtλQ πολύ 
διαφορετικά. Το μέλλον 'μας λέγει· πως 
όλ.ρι, ~ ~ν9ρωπ . ~·οι *'οι.,~rιει 
vα .\!.~1 ~ tQ~v 
μο . ··'·· .. . . 
Η ~. Ίt.ιιv .-ριsοτίρωv. ~ •της 

νι..:: .• ·i~ μι •• μ<ινeq ~~ ~·1ην 
τ ta ,_. το Ιράκ,t .. ~αι. w.ι. ~m~ 
σ . 1\.t.:~σβρλjς,ιαat."Λς Δ&ιsί~S:f· Νο 
στ~Ίήσ~fQUς eξοπλιqμΘΨ:.~ τις 
ετοιμαΟieς για πόλeμο και να σ~ 
την επιβίωση των λαώv μας με τlμισ και 
νQμιμα ~~~:,IYJα·f)Ofl~ Μλ.Δ:·W μη 
αf•19ΨΙ την . · ψλιξη ν~ 
μόνο atιm ιa μι;ις ~ ειiΦJ βQ,!JΙ,ς 
~γήσει· .πιν .. ηα~Qσμισ Ειρήνη 
και Σwφ . .~.·η λέξη π~· 
δεν θα unάpχε,ι"' mrι ~μας. .• 
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