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Η νομιμοποίηση του κυπριακού κράτους 

«Η νομιμοποίπσπ του κυπριακού κρά

τουc;». Τον τίτλο αυτό χρπσιμοποίπσε ο 

κ. Παναγιώτπc; Περσιάνπc; για το βιβλίο 

του που πρόσφατα παρουσιάστπκε σε 

μια σεμνn τελετn στπν παρουσία πολ

λών βιβλιόφιλων, εκτιμπτών του έργου 

του, αλλά και του επίσπμου κράτους 

!Πρόεδρος Δπμοκρατίαc;, Πρόεδρος 

Βουλnc; και άλλοιJ. 

Η νομιμοποίπσπ του ευρωπαϊκού nδπ 

κράτους τπc; Κυπριακnc; Δπμοκρατίαc; 

στο πέρασμα του χρόνου δεν nταν μια 

απρόσκοπτπ μετάβασπ κατά τπ θέλπσπ 

του λαού από τπν αποικιοκρατία στπν 

ανεξαρτπσία~ Αντίθετα, είναι το αποτέλε

σμα των αγώνων και τπc; αντίστασπc; 

κύρια του λαού και κατ' επέκτασπ τπc; 

πγεσίαc; του, παρά τα λάθπ που υπnρξαν 

και που π παραδοχn και ανάλυσn τουc; 

συντελεί στο να διδασκόμαστε για τιc; 

μελλοντικές διεκδικnσειc;. 

Η έννομπ τάξπ, ό λαόc;, τα συνταγματι

κά προβλεπόμενα όργανα και π έκτασπ 

τπc; επικράτειας του κράτους συνϋποτε

λούν το υπαρκτό, αναγνωρισμένο και 

r'iδπ κράτοc;-μέλοc; τπc; Ε.Ε., τπc; κυπρια

κnc; Δπμοκρατίαc;. Το Εθνικό Συμβούλιο 

δεν είναι ένα θεσμικό και προβλεπόμε

νο από το Σύνταγμα όργανο. Αντίθετα ο 

πρόεδρος τπc; Βουλnc; και οι βουλευτές, 

οι δικαστές, οι ανεξάρτπτοι αξιωματού

χοι, π δπμόσια υππρεσία κ.τ.λ. είναι 

όργανα θεσμικά προβλεπόμενα κατά το 

Σύνταγμα. Ένα Σύνταγμα, το οποίο 

υπάρχει και δεσμεύει κάθε ένα αξιωμα

τούχο που αντλεί εξουσία n αρμοδιότπ
τα από αυτό και τουc; συνάδοντεc; 

άλλους νόμουc;. 

Ο λαόc; είχε στιc; 24.4.04 τπ δυνατότπτα, 
κυριαρχικό κϋι γιϋ πρώτn φορά, να ϋπο

Φασίσει για τπ ΜΗ κατάργπσπ τπc; 

Κυπριακnc; Δπμοκρατίαc; ιπαρά τπν 

ψιiφο και των παρανόμων εποίκων μέσα 

από τπν απαράδεκτπ επιβολn από τπ 

διαιτπσία του κ. Ανάν, δύο ξεχωριστών 

δπμοψπφισμάτωνJ και δεν αποδέχθπκε 

τπν προσφερόμενπ λύσπ. Πρόσθεσε τπ 

δικn του βαρύνουσα εντολn στιc; 

συνταγματικές υποχρεώσεις των αξιω

ματούχων του κράτους για διαφύλαξπ 

τπc; ύπαρξnc; του. το Εθνικό Συμβούλιο 

που αφορά τουc; Ελλπνοκυπρίουc; δεν 

μπορεί να αγνοεί τπ σαφέστατπ εντολn 

του 76% των Ελλπνοκυπρίων ψπΦοΦό
ρων. Ο οφειλόμενος σεβασμός προc; τπν 

ετυμπγορία αυτn επιβάλλει στο Εθνικό 

Συμβούλιο, στον κάθε αξιωματούχο 

αλλά και λειτουργό του κράτους να 

διεκδικεί τπ διατnρπσπ και διασΦάλισπ 

τπc; Κυπριακnc; Δπμοκρατίαc;, του 

Συντάγματόc; τπc; και βέβαια τπc; ιδιότπ

ταc; του κράτους μαc; ωc; μέλους τπc; 

Ε.Ε., ωc; και τπν τnρπσπ και εφαρμογn 

των αρχών και του κεκτπμένου τπc; Ε.Ε. 

Η «νομιμοποίπσπ τπc; κυπριακnc; Δπμο

κρατίαc;» μέσα από κάθε διεκδίκπσπ n 
αγώνα πρέπει να συνεχιστεί καθαρά και 

να αποβλέπει στο να επέλθει στπν Ευρω

παϊκn Κύπρο π νομιμότπτα κατά το Σύνταγ

μα, το οποίο απλώc; θα μετεξελιχθεί, κατά 

τον ιστορικό συμβιβασμό, σε ομοσπονδία, 

κλασικού όμωc; τύπου και σύμφωνου προc; 

τιc; αρχέc; τπc; ίδιαc; τπc; Ε.Ε. Αυτn και μόνο 

πρέπει να είναι π βάσπ διαπραγμάτευ

σπc; τπc; λύσπc;. 
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