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Ολισθηματική η πορεία λύσης του Κυπριακού 

Όλες οι εκάστοτε κυβερνr'iσειc;, όλες οι 

κομματικές φατρίες και κομματικοί 

παράγοντες μιλούν και ενδιαφέρονται 

για τn λύσπ του κυπριακού προβλr'iμα

τοc;. Όμως, αν και όλοι διαγιγνώσκουν 

και αναγνωρίζουν ότι αιτία και πnγr'i 

των δεινών που συνθέτουν το 

κυπριακό και που για 30 τόσα χρόνια 
μας κατατρύχουν είναι π επαίσχυντος 

επιδρομικrΊ εισβολrΊ και οι εξ αυτrΊc; 

απορρέουσες συνέπειες, εντούτοις 

κανείς μέχρι σrΊμερα από όλους 

αυτούς του εμπλεκομένουc;, ανένδο

τα, επίμονα και μαχnτικά, δεν έθεσε 

θέμα «εισβολrΊc; και κaτoxr'ic;>>, παρόλο 

που τόσο στο παρελθόν, όσο και στο 

παρόν μας δόθnκαν πλείστες όσες 

ευκαιρίες. Και ενώ ο Ντενκτάς έθετε 

θέμα κράτους, n δε σnμερινr'i τουρκο
κυπριακrΊ πγεσία αλλά και π επίσπμοc; 

Τουρκία πχούν στον ίδιο μουσικό τόνο 

και εξακολουθούν να επιμένουν στπν 

εγκαθίδρυσπ ξεχωριστού κράτους, 

εμείς, προς αντίκρουσπ, που θα έπρε

πε να είχαμε θέσει θέμα «εισβολrΊc; και 

κατοχrΊc;», αντίθετα, αντί τούτου, aπε

μπολούμε τα εδάφπ μας, διαπραγμα

τευόμεθα και συναινούμε με αυτά, να 

συγκροτπθεί ομόσπονδο κράτος. Το δε 

χειρότερο, προτείνουμε και aποδεχό

μεθα μπαλωματικrΊ λύσπ, βάσει ενός 

σχεδίου εξαμβλωματικού, το οποίον 

προνοεί δια τπc; παρθενογένπσnc; 

κατάλυσπ του υφιστάμενου κράτους. 

Δυστυχώς, βαυκαλιζόμεθα με τπ 

σκέψπ και ελπίδα, ότι θα μπορέσουμε 

να επιφέρουμε σε τούτο τις ριζικές και 

ποθnτέc; εις όφελος μας αλλαγές. 

Πολύ αμφίβολο ότι θα βρούμε ανταπό

κρισπ. Αυτό τουλάχιστον προοιωνίζουν 

τα γεγονότα που προέκυψαν από τον 

ανορθόδοξο και ολισθπματικό χειρι

σμό, στnν όλπ πορεία του Κυπριακού. 

ΑλrΊθεια, διερωτώμεθα. Πώς αναμέ

νουμε ορθόδοξn λύσπ προς όφελός 

μας, καθόσον εμείς, στπν όλπ πορεία 

του κυπριακού, παραλείψαμε να ακο

λουθr'iσουμε μονολιθικr'i στρατnγικr'i, 

και ανέκκλπτα να επιμένουμε και αξι

ούμε από τους αναμειχθέντεc; στπ 

λύσπ του προβλnματόc; μας, ότι αυτrΊν, 

ανελλιπώς θα έπρεπε να βασίσουν στις 

θεμελιακές αρχές, που διέπουν τον 

οργανισμό στον οποίον αυτοί εκκλπ

σιάζονται, τον ΟΗΕ. Αλr'iθεια διερωτώ

μεθα. Πώς αναμένουμε, οι επα"ί"οντεc; 

ξένοι, ότι θα πιέσουν τnν Τουρκία να 

επιστρέψει τα εδάφn μας, καθόσον 

εμείς οι ίδιοι τα aπεμπολούμε, και απο

φεύγουμε αδιαλείπτως και επίμονα να 

αξιούμε τπν επιστροφr'i των; Πέραν 

τούτου διερωτώμεθα. Πωc; αναμένου

με, ορθόδοξα να επιλυθούν τα από τnν 

εισβολrΊ προκύψαντα και συνθέτοντα 

το κυπριακό πρόβλnμα, όταν εμείς, 

ολισθnματικά ενεργούντες, δεν επιδι

δόμεθα και δεν επιδιώκουμε τπ ριζικrΊ 

θεραπεία των αιτίων που τα εδπμιούρ

γπσαν, παρά μόνο με ενσυνείδnτπ 

υποχωρπτικότπτα, και τυφλοί πολιτι

κrΊc; ευθαρσίαc; και μαχnτικότπταc;, επι

ζπτούμε μπαλωματικέc; λύσεις, με 

βάσn το σχέδιο Ανάν, στο οποίο με 
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φρούδες ελπίδες ευελπιστούμε ότι θα 

επιφέρουμε βελτιωτικές αλλαγές; 

Δυστυχώς ματαιοδοξούμε. Αγνοούμε ιi 

και δεν θέλουμε να συνειδnτοποιιi

σουμε ποιοι εμnχανεύθnσαν το σχέδιο 

και ότι τα παγιδευτικά μνnμόνια με τα 

οποία τούτο ετεχνουργιiθn και εκο

σμιiθn, είναι για σκοπούς ξεπλιiρωσnς 

nθικού χρέους προς τnν Τουρκία. Οι 

ίδιοι οι οραματιστές του Σχεδίου ομο

λόγnσαν ότι το πρόσφεραν δώρο στnν 

Τουρκία για τις διευκολύνσεις και 

εκδουλεύσεις που αυτιi τους παρέσχε 

κατά τnν επιδρομικιi και «απελευθερω

τικιi>> εναντίον του Ιράκ επέλασιi των. 

Οι ίδιοι και αυτοί κύκλοι, συνεπείς στο 

ραδιουργικό τους ρόλο, παρεδέχθnσαν 

ότι δεν εδίστασαν να μετέλθουν ακόμα 

και τα δόλια και κολάσιμα μέσα τnς 

χρnματικιiς δωροδοκίας για να μας επι

βάλουν το κλίνον υπέρ των Τούρκων 

αχρείο σχέδιο Ανάν. Πώς λοιπόν, υπό 

τοιούτες συνθιiκεc;, αναμένουμε ότι οι 

«Φίλοι» μας Δυτικοί, αυτοί που μnχα

νορραφικά επλαστούργnσαν το σχέ

διο, από αγαθές προς εμάς προθέσεις 

διαπνεόμενοι, θα επιτύχουν επωφελείς 

και ευνοϊκές βελτιώσεις; Αλλά και ο 

τουρκικός παράγων ο οποίος επανα

παυόμενος στις εξ ανάγκnς κολακευτι

κές θωπείες των πατρώνων του, θα 

θελιiσει να επανέλθουν ουσιαστικές 

και ικανοποιnτικέc; αλλαγές; το βέβαιο 

είναι ότι οι «Φίλοι» μας, ενεργούντες 

υστερόβουλα, θα επιχειριiσουν να επι

φέρουν στο σχέδιο τοιούτες ανικανο

ποίnτες σε μας τροποποιιiσεις, σε 

τρόπο ώστε να τις απορρίψουμε και να 
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προκύψουν έτσι βαρύνουσες για μας 

συνέπειες. 

Πεσσιμιστές δεν είμαστε, όμως αυτά 

κρίνουμε από τn φορά των γεγονότων 

και τις «Καλόβουλες» διαθέσεις των 

nγετικών κύκλων του Ο.Η.Ε. και των 

ετεροκίνnτων κύκλων τnc; Ε.Ε. Ίσως οι 

aντιφρονούντες με τα πιο πάνω ανα

φερόμενα να διερωτnθούν τι πρέπει να 

πράξουμε. Η απάντnσn σ' αυτούς είναι: 

Ενόσω είναι καιρός και προτού είναι 

αργά, να πράξουμε εκείνο που για χρό

νια τώρα δεν ετολμιiσαμε. Με αξιοπρέ

πεια, παρρnσία και θάρρος, χωρίς ενδο

τισμούς, και με έμβλnμα τnν αξίωσn 

του δικαίου να προβάλουμε και με 

αποφασιστικότnτα να απαιτιiσουμε να 

μας αποδοθεί δικαίωσn. χωρίς περι

στροφές, πράγμα που στnν περίπτωσn 

εξυπακούει επιστροφιi των αρπαγέ

ντων και κατεχομένων εδαφών μας, 

πλιiρn αποκατάστασn των προσφύγων 

στις πατρογονικές τους εστίες, απαλ

λαγιi από τον επιδρομικό τουρκικό 

στρατό και παράνομο εποικισμό, και το 

σπουδαιότερο, αποτροπιi διάβρωσnς, 

ακρωτnριασμού ιi και κατάλυσnς του 

υφιστάμενου κράτους. Να μnν επανα

παυθούμε μόνο στις προσωπικές, με 

τις διάφορες κυβερνιiσειc;, επαφές, 

αλλά και δι' εγγράφου μνnμονίου να 

εκθέσουμε και καταγγείλουμε στn διε

θνιi κοινιi γνωμn όλο το εις βάρος μας 

και αντικείμενο στις διεθνείς διατάξεις 

και κανονισμούς διαπραχθέν από τnν 

Τουρκία, κουρσαρικό, επιδρομικό και 

εγκλnματικό έργο. Να μn λιποψυχιi

σουμε, αλλά με παρρnσία να απαιτιi-




