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Χαιρετισμός	
Συμφοιτητές	και	συμφοιτήτριες,		Φίλοι	και	φίλες	του	Μετώπου,	

Με	ιδιαίτερη	υπερηφάνεια	σας	καλωσορίζω	στην	
21η	έκδοση	του	Προπυργίου	η	οποία	συνάμα	
σηματοδοτεί	και	τη	συμπλήρωση	10	Χρόνων	από	
την	ίδρυση	του	Μετώπου.	

Το	παλαιοκομματικό	κατεστημένο	ριζώθηκε	βαθιά	στο	από	καιρού	
διεφθαρμένο	σύστημα	παραγωγής	κομματικών	υπαλλήλων.	Ο	αγώνας	
μας	λοιπόν	έπρεπε	να	χτυπήσει	τη	ρίζα	από	την	οποία	τρέφεται	το	
υπάρχον	διεφθαρμένο	σύστημα.	Οι	κομματικές	φοιτητικές	παρατάξεις,	
αποτελούν	τον	κύριο	μηχανισμό	μέσω	του	οποίου	αναπαράγονται	οι	
μελλοντικοί	πολιτικοί.	Πάντα	με	την	επίβλεψη	και	υπόδειξη	του	
κόμματος,	από	τα	νιάτα	τους	μαθαίνουν	να	δηλώνουν	«πίστη»	στον	
κεντρικό	κορμό,	με	απώτερο	στόχο	την	προσωπική	φιλοδοξία	και	την	
κατάκτηση	της	«καρέκλας».	
	
Η	καλλιέργεια	αυτής	της	νοοτροπίας	οδηγεί	νέα	άτομα	στη	σταδιακή	
απώλεια	της	κριτικής	σκέψης	σε	βαθμό	που	αδυνατούν	να	εκφράσουν	
τη	δική	τους	άποψη	ή	πολλές	φορές	να	νιώθουν	ανασφάλεια	όταν	
αναγκαστούν	να	το	πράξουν	δημόσια.	Ανασφάλεια	για	την	πιθανότητα	
να	λεχθεί	κάτι	που	δεν	κινείται	στα	πλαίσια	του	«κόμματος»	το	οποίο	
εγκλώβισε	το	μυαλό	τους	ούτως	ώστε	να	σκέφτεται	και	να	μιλά	για	
τους	ίδιους.	
	
Η	ανεπάρκεια	των	πολιτικών	μας	να	υπερασπιστούν	τα	συμφέροντα	
του	τόπου	μας,	η	διαφθορά,	η	ανυπαρξία	σοβαρής	πολιτικής	στο	
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κυπριακό	και	η	προσπάθεια	εθνικής	εκμηδένισης	του	τόπου	μας	
αποτέλεσαν	τους	σημαντικότερους	παράγοντες	ίδρυσής	μας.	«Όποιος	
ελεύθερα	συλλογάται,	συλλογάται	καλά»	έγραψε	κάποτε	ο	Ρήγας	
Φεραίος,	κάπως	έτσι	ξεκίνησε	ο	αυτόνομος	αγώνας	μας	ο	οποίος	
αποτελεί	για	εμάς	ηθική	υποχρέωση.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Το	Μέτωπο	Κυπρίων	Φοιτητών	Ην.	Βασιλείου	αποσκοπεί	στον	
τερματισμό	της	κομματικής	στοχοποίησης	η	οποία	εγκλωβίζει	και	
φθείρει	τους	νέους	του	τόπου	μας.	Στόχος	μας	η	απομάκρυνση	των	
φοιτητών	από	τα	κόμματα	και	η	ανάπτυξη	κριτικής	σκέψης	η	οποία	
δεν	θα	επηρεάζεται	από	τρίτους.	

Παράλληλα	ο	συνεχής	αγώνας	μας	για	τη	λύτρωση	της	πολύπαθης	
πατρίδας	μας	συνεχίζεται	αδιάκοπα.	Αγωνιζόμαστε	για	μια	
πραγματικά	δίκαιη	λύση	του	κυπριακού	η	οποία	θα	επέλθει	μέσω	της	
απελευθέρωσης	της	πατρίδας	μας	και	την	αποκατάσταση	των	
εγκλημάτων	που	διέπραξε	εις	βάρος	μας	η	Τουρκία.	Αρνούμαστε	να	
ενδώσουμε	σε	μια	λύση	Διζωνικής	Δικοινοτικής	Ομοσπονδίας	όπως	
επίσης	και	να	αποδεχτούμε	το	επίπλαστο	θετικό	κλίμα	που	τόσο	
περίτεχνα	πλασάρουν	διάφοροι	ομοσπονδιακοί	κύκλοι.	Ο	ρεαλισμός	
που	μας	διακατέχει	μας	επιτρέπει	να	βλέπουμε	τα	πράγματα	
ορθολογιστικά	και	αυτό	που	βλέπουμε	είναι	τη	σημαία	της	ντροπής	
αναβοσβήνει	στον	Πενταδάκτυλο,	εκατοντάδες	χιλιάδες	έποικοι	να	
διασπαθίζουν	τις	περιουσίες	μας	και	40.000	Τούρκοι	στρατιώτες	με	το	
χέρι	στη	σκανδάλη	να	καταπατούν	τη	γη	μας.	

Η	συνείδησή	μας	ως	αυτόνομοι	φοιτητές	δεν	μας	επιτρέπει	μείνουμε	
αμέτοχοι	στην	όλη	κατάσταση	που	εκτυλίσσεται.	Θα	συνεχίσουμε	
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ακάθεκτοι	τον	αγώνα	μας	για	να	διαφυλάξουμε	τα	συμφέροντα	της	
χώρας	μας	και	του	πολιτισμού	μας.	Η	αξία	των	ανθρωπίνων	
δικαιωμάτων	δεν	μειώνεται	και	ούτε	φθείρεται	με	τα	χρόνια.	
Εμμένουμε	λοιπόν	στην	πλήρη	αποκατάστασή	τους	αντί	να	
χρησιμοποιούμε	το	χρόνο	ως	μοχλό	πίεσης	για	την	αποδοχή	μιας	ΔΙ-
χοτομικής	λύσης	η	οποία	εισάγει	τόσα	ΔΙ-αχωριστικά	στοιχεία	που	
προνοεί	το	ΔΙ-κοινοτικό	ΔΙ-ζωνικό	πολιτειακό	μόρφωμα.	
	
Κλείνοντας	θα	ήθελα	να	συγχαρώ	όλα	τα	μέλη	του	Μετώπου,	νυν	και	
πρώην,	στα	οποία	οφείλεται	αυτός	ο	«ωραίος»	αγώνας	που	ξεκίνησε	
πριν	από	10	χρόνια	και	επέτρεψε	την	Αυτόνομη	φωνή	να	ακουστεί,	να	
αγωνιστεί	και	να	αντισταθεί.	
	
Καλούς	αγώνες	σε	όλους	και	καλή	σταδιοδρομία	σε	όσους	φοιτητές	
σπουδάζουν	στο	Η.Β	
	
	
Νικόλας	Παναγιώτου	
	
Πρόεδρος	Μετώπου	Κυπρίων	Φοιτητών	Ην.	Βασιλείου	
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Τον	τελευταίο	καιρό	οι	εξελίξεις	στις	
συνομιλίες	του	Κυπριακού	έχουν	μπει	
στη	καθημερινότητα	των	πολιτών	και	
είναι	πρώτο	θέμα	στα	ΜΜΕ	όπως	και	οι	
συζητήσεις	για	το	τι	μέλλει	γενέσθαι	
έχουν	αποκτήσει	ξανά	τη	σημασία	που	
τους	αρμόζει.	Μια	συζήτηση	η	οποία	
χρήζει	σοβαρής	αντιμετώπισης	είναι	η	
ειρηνική	συμβίωση	μεταξύ	Ε/κ	και	Τ/κ.	
Με	αφορμή	περιστατικά	βίας	ενάντια	σε	

Τ/κ	το	Νοέμβριο	αποφασίστηκε	από	κοινού	μεταξύ	του	προέδρου	
Αναστασιάδη	και	του	πάλαι	ποτέ	«διαλλακτικού»	Ακιντζί	η	σύσταση	
μιας	επιτροπής	με	στόχο	την	καλλιέργεια	κουλτούρας	ειρηνικής	
συνύπαρξης.	Η	επιτροπή,	η	οποία	θα	αποτελείται	από	11	Ε/κ	και	11	Τ/κ.	
	
Πρόεδρος	της	επιτροπής	των	Ε/κ	είναι	ο	Μιχαλίνος	Ζεμπύλας	όπου	σε	
παρουσίαση	του	αποτυπώνει	τις	προτάσεις	του	για	τη	διδασκαλία	της	
ειρηνικής	συνύπαρξης.	Συγκεκριμένα	προτείνει	δικοινοτικές	
εκδηλώσεις,	όπως	γιορτές,	ημερίδες	κλπ,	διδασκαλίες	ενοτήτων	με	
θέματα	την	ειρηνική	συνύπαρξη,	τροποποίηση	μαθημάτων	και	ένταξη	
κειμένων	από	Τούρκους	και	τ/κ	λογοτέχνες,	κοινές	διδακτικές	ώρες	
μεταξύ	Ε/κ	και	Τ/κ	μαθητών	και	άλλες	δραστηριότητες	για	την	
επίτευξη	αυτού	του	στόχου	.	
	
Παρατηρούμε	λοιπόν	πως	η	φιλοσοφία	των	προτάσεων	του	κ.	
Ζεμπύλα	βασίζεται	στην	υπόθεση	επαφής	του	Gordon	W.	Allport	όπου	
εν	ολίγοις	στηρίζει	πως	η	διαπροσωπική	επαφή	μιας	μειονότητας	και	
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μιας	πλειονότητας	υπό	συγκεκριμένες	συνθήκες	μειώνει	τις	
προκαταλήψεις	μεταξύ	των	δύο	ομάδων.	Η	συγκεκριμένη	πρακτική	για	
το	ζήτημα	της	ειρηνικής	συμβίωσης	Ε/κ	και	Τ/κ	πέφτει	σε	δύο	
συγκεκριμένες	παγίδες.	

Πρώτον	υποβαθμίζει	το	Κυπριακό	από	πρόβλημα	εισβολής	και	
κατοχής	σε	πρόβλημα	διακοινοτικών	διαφορών	που	μόνο	με	την	
παιδεία	θα	λυθούν.	Όπως	και	η	συζήτηση	επί	της	ΔΔΟ	υποβαθμίζει	το	
πρόβλημα	από	παράνομη	στρατιωτικής	κατοχή	σε	συμφιλίωση	δύο	
κοινοτήτων	οι	οποίες	πήραν	διαζύγιο	και	προσπαθούν	να	τα	βρουν	με	
μια	επίτευξη	ομοσπονδίας	έτσι	και	αυτή	η	τακτική	διδασκαλίας	των	
μαθητών	υποβιβάζει	το	πρόβλημα	προβάλλοντας	το	ως	προσπάθεια	
εναρμονισμού	δύο	ποδοσφαιρικών	ομάδων	χούλιγκανς.	
	
Η	δεύτερη	παγίδα	της	επιτροπής	έχει	να	κάνει	με	την	εφαρμογή	της	
υπόθεσης	επαφής.	Γιατί	δεν	μπορεί	να	εφαρμοστεί	η	υπόθεση	στη	
Κύπρο	θα	ρωτούσε	κάποιος;	Η	προφανής	απάντηση	είναι	διότι	η	
απόσταση	των	Τ/κ	με	των	Ε/κ	δεν	δημιουργήθηκε	ούτε	από	
οικονομικούς	λόγους	(όπως	εφαρμόστηκε	μεταξύ	μαύρων	σε	γκέτο	και	
μεταξύ	λευκών)	ούτε	από	θρησκευτικές	πεποιθήσεις	(όπως	
εφαρμόστηκε	για	τη	μείωση	των	προκαταλήψεων	ενάντια	στους	
ομοφυλόφιλους).	Η	δημιουργία	αυτής	της	απόστασης	έγινε	
αποκλειστικά	από	τη	βρετανική	κυβέρνηση	κατά	τον	
εθνικοαπελευθερωτικό	αγώνα	της	ΕΟΚΑ	(όπου	εφάρμοσε	το	δόγμα	
διαίρει	και	βασίλευε)	και	από	την	τουρκική	κυβέρνηση	(όπου	
οργάνωσε	προβοκάτσια	π.χ.	τα	πογκρόμ	κατά	των	Ελλήνων	της	
Κωνσταντινούπολης)	και	κατ	επέκταση	την	ίδια	την	κατοχή.	
Συμπερασματικά	απορούμε,	η	απόσταση	μεταξύ	Ε/κ	και	Τ/κ	δεν	θα	
μπορεί	να	προκληθεί	ξανά	από	τους	ίδιους	παράγοντες;		
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Αν	αποφασίσει	ξανά	η	Τουρκία	να	χρησιμοποιήσει	τις	ίδιες	τακτικές,	τα	
διδάγματα	της	επιτροπής	θα	πετύχουν;	Επιπλέον	η	υπόθεση	αυτή	έχει	
αποσπάσει	πληθώρα	αρνητικών	κριτικών.	Μία	κριτική	η	οποία	μπορεί	
να	παρατηρηθεί	και	σε	αυτή	την	περίπτωση	είναι	πως	όταν	πιέστηκε	η	
επαφή	μεταξύ	δύο	ομάδων	οι	προκαταλήψεις	και	οι	εντάσεις	όχι	μόνο	
δεν	εξαφανίστηκαν	αλλά	αυξήθηκαν.	
	

Άξια	αναφοράς	είναι	και	η	θέση	της	εκπαιδευτικού	Ρένας	Χόπλαρου	
στην	επιτροπή	αυτή.	Αν	και	οι	θέσεις	της	χρήζουν	μεγαλύτερης	
έκτασης,	μπορούμε	εν	τάχει	να	σταθούμε	στην	άποψη	της	για	
αφαίρεση	της	φωτογραφίας	των	ηρωομαρτύων	Ισαάκ	και	Σολωμού	
από	το	οδόφραγμα	του	Λήδρα	Πάλας.	Αν	η	νοοτροπία	της	επιτροπής	
επεκτείνεται	στις	απόψεις	της	Ρένας	Χόπλαρου	καταλαβαίνουμε	πως	
στόχος	τους	είναι	η	απόκρυψη	γεγονότων	και	πραγματικοτήτων.	Οι	
μαθητές	
	
δεν	πρέπει	να	πέσουν	σε	περισσότερη	ημιμάθεια	απ’	ότι	είναι	τώρα	
καθώς	είναι	γνωστό	πως	η	ημιμάθεια	είναι	χειρότερη	της	αμάθειας.	
	
Το	εκπαιδευτικό	σύστημα	έχει	όντως	αποτύχει	σε	πολλούς	τομείς.	Δεν	
έχει	αποτύχει	μόνο	στο	να	διδάξει	στους	μαθητές	πως	οι	επιθέσεις	
όπως	αυτές	του	Νοεμβρίου	εδραιώνουν	την	κατοχή,	έχει	αποτύχει	και	
στο	να	διδάξει	την	κριτική	σκέψη,	τον	ορθολογισμό	και	τη	δημοκρατία.	
Το	γεγονός	ότι	οδηγούμαστε	από	τον	ποδοσφαιρικό	φανατισμό	στον	
κομματικό	οπαδισμό	αποδεικνύει	ότι	το	εκπαιδευτικό	σύστημα	δεν	
διδάσκει	την	αμφισβήτηση	και	την	δίψα	για	μάθηση	αλλά	την	τυφλή	
υπακοή	σε	οποιαδήποτε	αυθεντία,	είτε	αυτή	χαρακτηρίζεται	
συστημική	είτε	όχι.	
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Εν	τέλει,	αν	η	επιτροπή	θέλει	να	διδάξει	την	ειρήνη	σε	μαθητές	
διαφορετικών	εθνοτήτων	μετατρέποντας	τους	σε	«ειρηνικά	
ρομποτάκια»,	αποκρύβοντας	τους	ιστορικές	πραγματικότητες	και	
βάζοντας	τους	να	συμμετέχουν	σε	κοινά	μαθήματα	με	τραγουδάκια	
και	ποιηματάκια	αγάπης	έχει	αποτύχει	και	θα	αποτύχει	οικτρώς	όταν	ο	
ταραχοποιός	που	έδρασε	την	πρώτη	φορά,	δράσει	ξανά.	Αν	όμως	η	
επιτροπή	αναδιαρθρώσει	την	παιδεία	ούτως	ώστε	οι	μαθητές	να	
διδάσκονται	τον	ορθολογισμό,	η	κριτική	σκέψη	θα	καλλιεργείται	και	
θα	διδάσκονται	έννοιες	όπως	η	αλληλοκατανόηση	τότε	θα	
δημιουργήσει	πνευματικούς	ανθρώπους	οι	οποίοι	όπου	και	να	ζήσουν	
δεν	θα	λειτουργούν	ούτε	με	ρατσιστικά	ούτε	με	μισαλλοδοξικά	φίλτρα.	
	
	
Σπύρος	Δημοσθένους	
	
Αντιπρόεδρος	

11	





Ο	Πρόεδρος	Νίκος	Αναστασιάδης	και	ο	
κατοχικός	ηγέτης	Μουσταφά	Ακιντζί	έχουν	
την	τιμητική	τους	αφού	τους	τελευταίους	
μήνες	παρελαύνουν	επί	καθημερινής	βάσεως	
σε	διάφορα	εγχώρια	και	ξένα	ΜΜΕ.	Υπάρχει	
πρόοδος,	υπάρχει	θέληση,	υπάρχουν	
συγκλίσεις.	Αναφορές	για	θετικές	εξελίξεις	
που	φτάνουν	στο	σημείο	να	θέτουν	
χρονοδιαγράμματα	για	στόχο	λύσης	εντός	του	
2016.	

Ως	εδώ	καλώς,	στα	λόγια	όλα	γίνονται	και	όλα	λύνονται.	Υπάρχει	όμως	
και	η	εναλλακτική	οδός	την	οποία	χρησιμοποιούν	όσοι	προτιμούν	να	
βαδίζουν	σε	ένα	πιο	ρεαλιστικό	μονοπάτι.	Κάποιοι	που	επιχειρούν	να	
κοιτάξουν	μπροστά	δίχως	προκαταλήψεις	και	συναισθηματισμούς.	
Αυτοί	που	βλέπουν	την	κατάσταση	ως	έχει	μακριά	από	τα	
καταναγκάστικα	σύνδρομα	που	επιβάλλουν	ορισμένοι	κύκλοι	στους	
εαυτούς	τους.	
	
Όταν	πρωτοεμφανίστηκε	στους	τηλεοπτικούς	μας	δέκτες	ο	Ακιντζί	και	
προτού	προλάβουμε	καλά	καλά	να	καταλάβουμε	περί	τίνος	πρόκειται,	
σύσσωμο	το	πολιτικό	κύκλωμα	προσέτρεξε	να	τον	συγχαρεί	για	την…	
παράνομη	εκλογή	του	πριν	ακόμη	υπάρξουν	δείγματα	γραφής.	Οι	
επόμενοι	μήνες	σημαδεύτηκαν	από	διάφορες	συναντήσεις	με	τον	ΠτΔ,	
δείπνα,	συνομιλίες,	εκδηλώσεις	σε	τουρκοκρατούμενες	περιοχές	αλλά	
και	κοινές	τηλεοπτικές	ευχές	σε	μια	προσπάθεια	αυτοπροβολής.	
Στόχος	αυτού	του	επικοινωνιακού	παίγνιου	είναι	η	προσπάθεια	να	
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δικαιολογηθούν	οι	μηδαμινές	αποδείξεις	όσων	ακούγονται	και	
γράφονται	για	το	γνωστό	θετικό	κλίμα.	Μια	προσπάθεια	συγκάλυψης	
του	σκοταδισμού	που	επικρατεί.	Συζητήσεις	για	το	μέλλον	του	τόπου	
μας	πίσω	από	κλειστές	πόρτες	και	μακριά	από	τα	φώτα	της	
δημοσιότητας	αλλά	το	θετικό	κλίμα	καλά	κρατεί.	
	
Πού	βρισκόμαστε	στη	πράξη;	Πού	είναι	οι	συγκλίσεις;	Ποιες	είναι	οι	
απαιτήσεις	της	δικής	μας	πλευράς	και	ποιες	οι	υποχωρήσεις	των	Τ/κ;	
(εάν	υπάρχουν)	
	
Σε	ποια	θέματα	ακριβώς	έδειξε	κατανόηση	ή	υποχώρησε	ο	Ακιντζί;	
	
Ας	κάνουμε	λοιπόν	μια	ιστορική	αναδρομή	του	τελευταίου	έτους	για	
να	δούμε	ποιες	ήταν,	πώς	διαφοροποιήθηκαν	και	αν	
διαφοροποιήθηκαν	οι	όποιες	απαιτήσεις	του	Ακιντζί	και	της	Άγκυρας.	
	
1)	Διατήρηση	εγγυήσεων.	
	
Ο	κατοχικός	ηγέτης	δήλωσε	πολλές	φορές	κατηγορηματικά	ότι	
αποτελεί	πάγια	θέση	του	η	διατήρηση	των	τουρκικών	εγγυήσεων	
δίχως	να	δώσει	το	παραμικρό	περιθώριο	περί	αναφοράς	σε	κάποιο	
αντίθετο	ή	εναλλακτικό	σενάριο.	
	
2)	Πρωτογενές	δίκαιο.	
	
Ο	Ακιντζί	θέλει	η	συμφωνία	στο	κυπριακό	πρόβλημα	να	καταστεί	
πρωτογενές	δίκαιο	της	ΕΕ	κάτι	που	σημαίνει	ότι	δεν	θα	μπορεί	να	
ανατραπεί	ή	να	τροποποιηθεί	από	τις	αρχές	και	τις	αξίες	που	
θεμελίωσαν	οι	συνθήκες	που	διέπουν	την	λειτουργία	της	ΕΕ.	
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Τη	θέση	αυτή	επανέλαβε	και	ο	Τούρκος	υπουργός	για	θέματα	της	ΕΕ	
Βολκάν	Μποζκίρ.	
	
3)	Εκ	περιτροπής	προεδρία.	
	
Μια	πρακτική	που	αν	επέλθει	θα	αποτελεί	πλήρη	καταπάτηση	της	
δημοκρατικής	αρχής	όπου	ένας	άνθρωπος	αντιστοιχεί	σε	μία	ψήφο.	
Θεωρούμε	παράλογο	η	εκλογή	του	οποιουδήποτε	προέδρου	να	γίνεται	
με	κριτήρια	τα	οποία	στρεβλώνουν	το	θεσμό	της	δημοκρατίας.	
	
4)	Πλειοψηφία	εδάφους	και	πληθυσμού	στα	δύο	συνιστών	κρατίδια.	
	
Μια	τέτοια	πρακτική	εκτός	από	την	ισοπέδωση	του	κοινοτικού	
κεκτημένου	σημαίνει	αυτόματα	και	καταπάτηση	του	δικαιώματος	της	
ελεύθερης	εγκατάστασης.	Επιπλέον	θα	υπάρχει	σοβαρός	κίνδυνος	
πόλωσης	ανάμεσα	στις	δύο	κοινότητες	αφού	θα	στηρίζεται	σε	
πρακτικές	οι	οποίες	προάγουν	τον	εθνικισμό	και	το	ρατσισμό.	

5)	Φυσικό	Αέριο.	
	
Ούτε	λόγος	από	τους	εν	Κύπρω	αξιωματούχους	για	δημιουργία	
αγωγού	διαμέσου	Ελλάδος.	Μάλιστα	οι	πλείστοι	εξ	αυτών	και	δη	ο	
πρόεδρος	του	Δη.Συ	κ.	Νεοφύτου	στήριξε	δημόσια	και	δίχως	καμιά	
σοβαρή	έρευνα-αιτιολόγηση	τη	δημιουργία	αγωγού	διαμέσου	
Τουρκίας.	Το	αποκορύφωμα	των	δηλώσεων	Ακιντζί	για	casus	belli	σε	
περίπτωση	που	ο	αγωγός	περάσει	από	την	Ελλάδα	ήρθε	σαν	χαστούκι	
στην	ΚΔ	η	οποία	λίγο	πολύ	αποσιώπησε	το	γεγονός	χωρίς	να	θέλει	να	
δώσει	διαστάσεις	που	θα	επηρεάσουν	το	«θετικό	κλίμα».	
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Όλα	αυτά	διαψεύδουν	με	το	χειρότερο	τρόπο	τα	όσα	ακούγονται	περί	
συγκλίσεων	και	συμφωνιών	οι	οποίες	οδεύουν	προς	λύση.	Το	μόνο	
που	μπορεί	να	εξάγει	κάποιος	από	τα	μέχρι	σήμερον	δεδομένα	είναι	
πως	η	Τουρκία	εξακολουθεί	να	κινεί	τα	νήματα	και	να	ελέγχει	τις	
διαπραγματεύσεις.	Από	την	άλλη	η	δική	μας	πλευρά	φαίνεται	να	
αποδέχεται	σιωπηλά	την	όλη	κατάσταση	κάτι	το	οποίο	μας	οδηγεί	
μόνο	σε	νέες	υποχωρήσεις.	
	
Βρισκόμαστε	με	το	πιστόλι	στο	κρόταφο	πιέζοντας	μόνοι	μας	αργά	και	
σταθερά	τη	σκανδάλη.	Ο	λαός	όμως	είναι	ο	καλύτερος	κριτής	και	όταν	
έρθει	η	ώρα	αυτός	θα	αποφασίσει	που	θα	στρέψει	το	όπλο	για	να	
απορρίψει	ξανά	κάτι	το	οποίο	απέρριψε	το	2004.	Η	αλλαγή	
στρατηγικής	στο	κυπριακό	αποτελεί	επιτακτική	ανάγκη	και	πρέπει	να	
επέλθει	όσο	το	δυνατόν	πιο	σύντομα.	
	
	
Νικόλας	Παναγιώτου	
	
Πρόεδρος	
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Βλέποντας	τις	ανακοινώσεις	του	Υπουργού	
Παιδείας		της	Ελλάδας	αλλά	και	του	
πρωθυπουργού	για	την	25η	Μαρτίου	
παραδεχόμαστε	πως	η	κατάσταση	έφτασε	
στο	απροχώρητο.	Η	αλήθεια	είναι	ότι	δεν	
είχαμε	μεγάλες	προσδοκίες	ή	
ψευδαισθήσεις	για	τις	δυνατότητες	του	

Σημερινού	αθηναϊκού	κράτους-έθνους.	Εντούτοις,	με	τις	τελευταίες	
εξελίξεις	δώσαμε	νέα	υπόσταση	στον	ιδεολογικό	πάτο	και	είναι	καιρός	
να	αναστηθούμε.	
	
Το	αθηναϊκό	κράτος	έχει	πλέον	χρεοκοπήσει	για	τα	καλά	και	δεν	
εννοούμε	μόνο	στον	οικονομικό	τομέα	αλλά	κυρίως	στον	πολιτισμικό,	
όπως	και	σε	επίπεδο	ηθικής,	αξιών	αλλά,	κυρίως,	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.	Στον	
τίτλο	του	άρθρου	αναφερόμαστε	σε	κράτος-έθνος	και	όχι	σε	έθνος-
κράτος	επί	σκοπού,	καθώς	αυτή	η	ψευδοπροοδευτική	κουλτούρα	που	
έχει	καταλάβει	την	πολιτική	ηγεσία	της	Ελλάδος	ήρθε	για	να	
ισοπεδώσει	τα	όσα	έμειναν	από	τις	προηγούμενες	κυβερνήσεις.	
Υποσυνείδητα	εννοούν	πως	το	Ελληνικό	έθνος	υπάρχει	μόνο	όταν	
υπάρχει	κράτος.	Ενώ	ιστορικά	είναι	αδιαμφισβήτητο	πως	το	Ελληνικό	
έθνος	μετρά	χιλιετίες	και	απλά	το	κράτος	ήρθε	ως	μια	φυσική	
συνέχεια.	
	
Αυτή	η	σχολή	σκέψης	με	επικεφαλής	το	κ.	Αντώνη	Λιάκο	και	τους	
πνευματικούς	ακόλουθούς	του	(βλ.	Μ.	Ρεπούση,	Σία	
Αναγνωστοπούλου,	Ν.	Φίλη)	πιστεύει	πως	το	Ελληνικό	έθνος	είναι	ένα	
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νέο	κατασκεύασμα	το	οποίο	προήλθε	μέσα	από	το	Διαφωτισμό.	Ο	κ.	
Λιάκος	υποστηρίζει	πως	η	ιστορία	είναι	αυτή	που	γράφουν	οι	ιστορικοί	
τελεολογικά	και	αδιαφορεί	πλήρως	για	την	οντολογία	της.	Δηλαδή	η	
ιστορία	δεν	υπάρχει	σαν	οντότητα	αλλά	είναι	μόνο	αυτό	που	γράφουν	
οι	ιστορικοί	από	οποιαδήποτε	οπτική	γωνιά	την	εξετάζουν.	

Με	αυτό	τον	τρόπο	προσπαθούν	να	διαλύσουν	τις	ρίζες	του	
Ελληνισμού	με	το	παρελθόν	του	στα	πλαίσια	ης	παγκοσμιοποίησης	
που	προσπαθούν	να	επιβάλουν	διάφορες	«ΜΚΟ»,	πρεσβείες	και	
δωρητές	(Τ.	Σόρος).	Ένας	ιστορικός	είναι	θεμιτό	να	έχει	ιστορική	
άποψη	πάνω	σε	συγκεκριμένα	ζητήματα.	Αυτό	που	δεν	είναι	αποδεκτό	
είναι	όταν	αυτός	κατέχει	θεσμικές	αρμοδιότητες	στην	Ελληνική	
πολιτεία	να	εκφράζει	αυθαίρετες	και	τουτέστιν	επικίνδυνες	θέσεις.	
	
Ο	Ηρόδοτος	έγραψε	«το	ελληνικόν	εόν	όμαιμόν	τε	και	ομόγλωσσον	και	
θεών	ιδρύματα	κοινά	και	θυσίαι	ήθεά	τε	ομότροπα».	Όσο	για	τους	
αρνητές	του	όμαιμου,	έρευνα	του	πανεπιστημίου	της	Οξφόρδης	
δείχνει	τις	διάφορες	προσμίξεις	του	Ελληνικού	έθνους	οι	οποίες	
συμβαδίζουν	με	τα	γεγονότα	της	ιστορικής	πραγματικότητας	ως	
συνέχεια	του	ελληνικού	γένους.	Ο	Ισοκράτης	έλεγε	πως	«Ἕλληνας	
καλεῖσθαι	τοὺς	τῆς	παιδεύσεως	τῆς	ἡμετέρας»,	δηλαδή	Έλληνας	είναι	
όποιος	μετέχει	στην	ελληνική	παιδεία.	Ακόμα	κι	αν	παραβλέψουμε	
ιστορικά	κι	επιστημονικά	στοιχεία,	είναι	ζήτημα	ρεαλισμού	και	
σεβασμού	στον	ελληνικό	λαό	να	τον	προστατεύει	η	κυβέρνησή	του	
από	τις	επεκτατικές	ιμπεριαλιστικές	βλέψεις	των	γύρω,	ειδικά	σε	αυτό	
το	περιβάλλον	που	ζούμε.	
	
	
	
	
	
	

Με	άλλα	λόγια,	ο	εθνικά	ορμώμενος	διαχρονικός	επεκτατισμός	του	
Τουρκικού	ΕΘΝΟΥΣ	σε	συνδυασμό	με	τον	τρέχων	εθνομηδενισμό	της	
σημερινής	Ελληνικής	κυβέρνησης	θέτει	σε	κίνδυνο	την	επιβίωση,	και	
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πόσο	μάλλον	την	πρόοδο,	του	ελληνικού	έθνους	και,	κατά	συνέπεια,	
λαού.	Σύμφωνα	με	τον	αριστερό	διανοητή	κ.	Καραμπελιά,	«ο	
ελληνισμός	πάντα	συρρικνωνόταν	εδαφικά	και	πληθυσμιακά	εξ	
ανατολών»	και	συγκεκριμένα	από	το	Τουρκικό	ΕΘΝΟΣ.	Κατ’	επέκταση,	
η	κυβέρνηση	πρέπει	να	εγκαταλείψει	αυτό	το	κρεσέντο	ιδεοληψίας	και	
να	σταματήσει	αυτή	τη	συρρίκνωση	του	ελληνικού	έθνους	από	το	1071	
μ.Χ.	και	εντεύθεν.	
	
Η	στάση	της	Ελληνικής	κυβέρνησης	είναι	επικίνδυνη	λόγω	
ανευθυνότητας.	Ιδεολογικές	αγκυλώσεις	τους	αποτρέπουν	να	
παραδεχθούν	τη	διαχρονική	ιστορική	υπόσταση	του	Ελληνικού	Έθνους	
και,	κατά	συνέπεια,	να	τηρήσουν	ρεαλιστική	στάση	απέναντι	στους	
διεθνείς	κινδύνους.	Πολλώ	δε	μάλλον	ανεπίτρεπτο	είναι	ο	
πρωθυπουργός	και	ο	υπουργός	παιδείας	της	χώρας	να	ασπάζονται	
αυτές	τις	θέσεις	όταν	οφείλουν	να	είναι	οι	θεματοφύλακες	της	εθνικής	
ταυτότητας	ενός	λαού.	Δεν	επιτρέπεται	στις	ανακοινώσεις	τους	για	την	
25η	Μαρτίου	να	γράφουν	γενικότητες	και	αοριστολογίες	και	να	
αποφεύγουν	εσκεμμένα	και	επιμελώς	τον	ιστορικό	όρο	ΕΘΝΟΣ.	
	
Ο	Ελληνισμός	πρέπει	να	στραφεί	στις	ρίζες	του	ώστε	να	αντλήσει	
δύναμη	για	να	δημιουργήσει	ένα	ελληνικό	έθνος-κράτος	όπως	είναι	
στην	πραγματικότητα.	Μόνο	έτσι	θα	μπορέσουμε	να	επιβιώσουμε	και	
να	προοδεύσουμε	μέσα	από	τη	σημερινή	ιστορική	πραγματικότητα	και	
τις	στάσεις	και	δράσεις	που	αυτή	επιτάσσει.	
	
Γραφείο	Τύπου	
	
Μέτωπο	Κυπρίων	Φοιτητών	Ην.	Βασιλείου	
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Φτάνοντας	σήμερα	στο	2016	και	την	Κυπριακή	
Δημοκρατία	να	μετρά	σχεδόν	57	χρόνια	ζωής,	
αναμέναμε	πως	η	πολιτικοί	(αλλά	και	οι	
πολιτική	τους)	θα	γίνονταν	πιο	«συμβατοί»	με	
την	κοινωνία	του	σήμερα.	Αντιλαμβανόμαστε	
πως	ουδείς	δεν	μπορεί	να	είναι	αλάνθαστος	ή	
να	προβλέψει	το	μέλλον,	αλλά	τα	στοιχεία	
αυτά	δεν	αποτελούν	συγχωροχάρτι	πάσης	
φύσεως	λάθους,	ειδικά	όταν	το	συγκεκριμένο	

λάθος	επανεμφανίζεται	επίμονα	επί	πολλά	κατά	σειρά	χρόνια.	Ο	λόγος	
φυσικά	για	την	πρόταση	λύσης	στη	βάση	Διζωνικής	Δικοινοτικής	
Ομοσπονδίας	την	οποία	ο	κυπριακός	λαός	απέρριψε	ξεκάθαρα	το	2004	
μέσα	από	το	δημοψήφισμα	«Ανάν».	

Ρίχνοντας	μια	ματιά	στα	πολιτικά	μας	κόμματα	κατά	την	τελευταία	
δεκαετία,	παρατηρούμε	πως	ο	τόπος	μας	βίωσε	μια	αποτυχημένη	και	
καταστροφική	«αριστερά»	σε	όλους	τους	τομείς,	ένα	συνηθισμένο	
παθητικό	«κέντρο»	το	οποίο	ονειρευόταν	την	«καρέκλα»	και	ήταν	
πολιτικά	ανύπαρκτο	και	μια	«δεξιά»	η	οποία	εκμεταλλεύτηκε	την	
αποτυχία	των	δύο	για	να	«αλωνίζει».	Η	επιτυχημένη	πολιτική	της	
δεξιάς	κυβέρνησης	στον	οικονομικό	τομέα	έδωσε	το	πάτημα	σε	
ορισμένους	οι	οποίοι	υπέθεσαν	ότι	απέκτησαν	το	ελεύθερο	να	
πολιτεύονται	βάση	της	δικής	τους	«ατζέντας»	χωρίς	τη	σύμφωνο	
γνώμη	του	λαού	όσων	αφορά	το	εθνικό	μας	πρόβλημα.	Ο	διαχρονικός	
υποστηρικτής	του	Δη.Συ	στο	κυπριακό	–	Ακέλ	–	όπως	ήταν	φυσικό	
στάθηκε	στο	πλευρό	της	κυβέρνησης	στην	προσπάθεια	λύσης	στη	
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βάση	ΔΔΟ.	Την	ίδια	ώρα	το	Δήκο,	και	τα	υπόλοιπα	κόμματα	που	
παλεύουν	να	επιβιώσουν,	στερούνται	της	υπευθυνότητας	αλλά	και	της	
σοβαρότητας	να	αντισταθούν	στις	προσπάθειες	των	δύο	μεγάλων	
κομμάτων.	

Τα	ρατσιστικά	και	διαιρετικά	στοιχεία	τα	οποία	επιδιώκει	να	εισάξει	η	
Διζωνική	Δικοινοτική	Ομοσπονδία	ανάμεσα	σε	Ε/κ	και	Τ/κ	είναι	
γνωστά.	Αυτό	που	προκαλεί	μεγαλύτερη	ανησυχία	όμως	είναι	η	
εμφάνιση	μιας	νέας	«λογικής»	η	οποία	καλλιεργείται	στις	τάξεις	όσων	
υποστηρίζουν	τη	ΔΔΟ	ως	τη	μοναδική	εφικτή	λύση.	Παρατηρώντας	την	
ιστορική	εξέλιξη	και	πορεία	της	πολιτικής	σκηνής	στην	Κύπρο,	ακόμα	
και	προ	ιδρύσεως	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας	μέχρι	σήμερα,	
μπορούμε	να	διακρίνουμε	πολλές	λανθασμένες	κινήσεις	αλλά	και	
αποφάσεις	οι	οποίες	έφεραν	τη	χώρα	μας	αρκετές	φορές	σε	δεινή	
θέση.	Λάθη	του	παρελθόντος,	τα	οποία	όμως	ουδέποτε	μας	έφεραν	
προ	τετελεσμένων	καθώς	η	οποιαδήποτε	απόφαση	που	πάρθηκε	
φέρει	την	υπογραφή	της	πολιτικής	και	ηθική	ευθύνης	του	ατόμου	που	
την	πήρε.	Οποιαδήποτε	προσπάθεια	αιτιολόγησης	οποιασδήποτε	
απόφασης	μέσω	του	επιχειρήματος	της	«αδύνατης	εναλλακτικής»	
νοσεί	είτε	από	τύψεις	είτε	από	έλλειψη	του	απαραίτητου	σθένους	
προς	παραδοχή	λάθους.	Θεωρούμε	πως	οι	δυνατότητες	περιορίζονται	
μόνο	από	τη	στρατηγική	και	τον	τελικό	στόχο	που	θέσει	το	ίδιο	το	
άτομο	στον	εαυτό	του.	Επομένως	η	«λογική»	της	Διζωνικής	η	οποία	
βλέπει	τη	ΔΔΟ	ως	τη	μόνη	εφικτή	λύση	δεν	αποτελεί	απλά	έναν	
οικειοθελή	φραγμό	ο	οποίος	είτε	καλλιεργήθηκε	είτε	υιοθετήθηκε	από	
ορισμένους	κύκλους.	Λογική	η	οποία	εν	ολίγοις	υποστηρίζει	ότι:	
	
1)	Παρά	το	γεγονός	ότι	η	λύση	Ενιαίου	κράτους	δεν	τέθηκε	στο	τραπέζι	
των	διαπραγματεύσεων,	δεν	μπορεί	να	επιτευχθεί	μέσω	ειρηνευτικής	
διαδικασίας	επειδή	δεν	την	αποδέχεται	η	άλλη	πλευρά.	
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2)	Πως	είναι	αδύνατο	να	επιβάλουμε	τη	δική	μας	ιδανική	λύση	(σσ	
ενιαίο	κράτος)	στους	Τ/κ.	
	
3)	Το	δίλημμα	που	έχουμε	μπροστά	μας	δεν	είναι	ενιαίο	κράτος	ή	
ομοσπονδία	αλλά	ομοσπονδία	ή	διχοτόμηση.	

(Ομάδα	Κύπρος:	Ενιαίο	Κράτος	ή	Ομοσπονδία	και	γιατί)	
	
Θεωρούμε	ειρωνικό	να	αντικρίζουμε	επανειλημμένα	μπροστά	απόψεις	
οι	οποίες	παραπέμπουν	επανειλημμένα	σε	αναχρονιστικές	στάσεις	
όπως	αυτή	της	«λύσης	του	εφικτού».	Η	πολιτική	προσφέρεται	για	
εκείνους	οι	οποίο	είναι	σε	θέση	να	ελιχθούν	και	να	προσφέρουν	
καλύτερες	
	
λύσεις.	Η	προσπάθεια	της	δικαιολόγησης	μιας	λύσης	ΔΔΟ	δια	της	
απόρριψης	τους	ενιαίου	κράτους	στερείται	λογικής	καθώς	τα	
μοναδικά	επιχειρήματα	που	προτάσσει	δεν	σχετίζονται	καν	με	τη	ΔΔΟ	
αλλά	επικαλούνται	μια	αβάσιμη	άποψη	η	οποία	θέλει	να	βλέπει	ως	
«μη	πραγματοποιήσιμο»	το	στόχο	ενός	ενιαίου	κράτους.	Εις	απάντηση	
λοιπόν	στα	3	πιο	πάνω	σημεία	θεωρώ	πως	είναι	πιο	σωστό	να	
ξεκαθαρίσουμε	τα	εξής:	

1)	Κανείς	δεν	μπορεί	να	απορρίπτει	την	εναλλακτική	πρόταση	για	
ενιαίο	κράτος	τη	στιγμή	μάλιστα	που	δεν	τέθηκε	ποτέ	προς	συζήτηση.	
Οι	διαπραγματεύσεις	στηρίζονται	σε	μια	σειρά	προτάσεων	και	
επιχειρημάτων	τα	οποία	δεν	μπορούν	να	ειπωθούν,	αλλά	ούτε	και	να	
απορριφθούν	εν	μια	νυκτί.	Η	απευθείας	προφορική	απόρριψη	του	
ενιαίου	κράτους	πριν	ακόμα	συζητηθεί	καν	επί	της	ουσίας	αποδεικνύει	
την	προκατάληψη	ορισμένων	να	μην	είναι	σε	θέση	να	συζητήσουν	για	
εναλλακτική	λύση	πέραν	της	ΔΔΟ.	
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2)	Το	ενιαίο	κράτος	δεν	αποτελεί	πρόταση	η	οποία	επιδιώκει	την	
εξασφάλιση	μιας	«ιδανικής	λύσης»	μόνο	για	τους	Ε/κ.	Τουναντίον,	
πηγάζει	από	πρόνοιες	οι	οποίες	ξεκάθαρα	διατυπώνονται	στον	
καταστατικό	χάρτη	του	ΟΗΕ	όπου	γίνεται	λόγος	για	«σεβασμό	των	
ανθρώπινων	δικαιωμάτων	και	των	θεμελιωδών	ελευθεριών	για	όλους,	
χωρίς	διάκριση	φυλής,	φύλου,	γλώσσας	ή	θρησκείας»	(Άρθρο	1	
Παράγραφος	3).	Κατ’	επέκταση	προβλέπει	στην	εφαρμογή	του	
Ευρωπαϊκού	κεκτημένου	σε	όλη	τη	νόμιμη	επικράτεια	της	Κυπριακής	
δημοκρατίας	προς	όφελος	όλων	των	πολιτών	(Τ/κ	και	Ε/κ)	
διασφαλίζοντας	το	δικαίωμα	της	ελεύθερης	διακίνησης	και	
εγκατάστασης,	το	δικαίωμα	του	εκλέγειν	και	του	εκλέγεσθε	και	την	
δημοκρατική	αρχή	όπου	ένας	άνθρωπος	ισούται	με	μία	ψήφο.	Το	
ενιαίο	κράτος	προσβλέπει	στο	συμφέρον	όλων	των	Κυπρίων	και	δεν	
διαχωρίζει	ούτε	γεωγραφικά,	ούτε	νομικά,	ούτε	υποθετικά	κανένα	
πολίτης	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας.	
	
3)	Η	λύση	ενιαίου	κράτους	μόνο	θετικά	μπορεί	να	επηρεάσει	τις	ζωές	
των	Τ/κ	οι	οποίοι	σήμερα	ζουν	στη	σκιά	της	κατοχικής	Τουρκίας,	
απομονωμένοι	από	τη	διεθνή	κοινότητα.	Η	πλασματική	οικονομία	του	
ψευδοκράτους	αποτελεί	μια	ψευδαίσθηση	καθώς	στηρίζεται	κατά	80%	
στην	Τουρκική	χρηματοδότηση	κάτι	που	εξαλείφει	τις	όποιες	
ουτοπικές	ελπίδες	αλλαγής	εναποθέτουν	ορισμένοι	στον	κατοχικό	
ηγέτη	Ακιντζί.	Επομένως	η	αλλαγή	από	την	απομόνωση	στην	ανοικτή	
αγορά,	το	Ευρωπαϊκό	αύριο	και	το	χρίσμα	του	Ευρωπαίου	πολίτη	δεν	
αποτελεί	δίλημμα	αλλά	ξεκάθαρη	ευκαιρία	προς	το	συμφέρον	των	Τ/κ.	
Αυτές	είναι	οι	βάσεις	και	τα	πλαίσια	πάνω	στα	οποία	πρέπει	να	
εναποθέσουμε	τις	ελπίδες	λύσης	μας	και	όχι	σε	μια	Διζωνική	
Δικοινοτική	λύση,	η	οποία	αναβιώνει	το	ρατσιστικό	Απαρτχάιντ	
θυμίζοντας	εποχές	του	αποικιακού	παρελθόντος.	
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4)	Διλήμματα	δημιουργούν	όσοι	θέλουν	να	νοθεύσουν	την	ελεύθερη	
σκέψη	και	άποψη.	Η	πρόθεση	ορισμένων	να	θέσουν	το	κυπριακό	
πρόβλημα	προ	τετελεσμένων	σε	μια	προσπάθεια	να	ασκήσουν	
επιρροή	στον	τρόπο	σκέψης	του	πολίτη	δεν	αποτελεί	καινούριο	
φαινόμενο	καθώς	έκανε	την	εμφάνισή	του	ξανά	όταν	ο	λαός	απέρριψε	
τη	Διζωνική	Δικοινοτική	Ομοσπονδία	το	2004.	Ο	ίδιος	ο	Πρόεδρος	της	
Κυπριακής	Δημοκρατίας	αναγκάστηκε	να	απορρίψει	ρητώς	την	άποψη	
αυτή,	ότι	δηλαδή	πιθανή	απόρριψη	της	ΔΔΟ	θα	οδηγήσει	σε	
διχοτόμηση,	αν	και	έμμεσα	προσπάθησε	να	εισάγει	μια	νέας	μορφής	
επιρροή,	αφήνοντας	να	νοηθεί	ότι	μια	εκ	νέου	απόρριψη	της	ΔΔΟ	θα	
κάνει	τα	πράγματα	«πολύ	πιο	δύσκολα».	
	
Η	λύση	δεν	μπορεί	να	απομακρυνθεί	από	το	πλαίσιο	του	ενιαίου	
κράτος.	Αποτελεί	επιτακτική	ανάγκη	αλλά	και	κοινή	επιδίωξη	όλων	
όσων	επιζητούν	μια	πραγματικά	συμφέρουσα	και	λειτουργικής	λύση.	
Η	Κυπριακή	Δημοκρατία	έχει	υποχρέωση	να	πολεμήσει	την	
προπαγάνδα	του	ψευδοκράτους	και	να	γνωστοποιήσει	στους	Τ/κ	τα	
πραγματικά	συμφέροντα	που	θα	αποκομίσουν	κάτω	από	το	πέπλο	του	
ενιαίου	κράτος.	Πράγμα	που	δεν	μπορεί	να	επιτευχθεί	ενώσω	η	
συζήτηση	περιορίζεται	σε	μια	εκ	φύσεως	διαιρετική	λύση	η	οποία	από	
μόνη	της	γεννά	κινδύνους.	Είναι	αυτοί	
	
οι	κίνδυνοι	που	εγείρουν	εκ	νέου	απαιτήσεις	και	από	τις	δύο	πλευρές	
ως	προς	τη	διασφάλιση	των	δικαιωμάτων	της	κάθε	κοινότητας.	Όσο	
λοιπόν	συζητούμε	στη	βάση	μιας	ΔΔΟ	δεν	προσεγγίζουμε	τη	λύση	
αλλά	επικροτούμε	την	εμβάθυνση	και	την	επέκταση	της	διαίρεσης	σε	
όλα	τα	επίπεδα	της	κοινωνίας	μας.	
	
Νικόλας	Παναγιώτου	
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Είναι	κοινώς	αποδεκτό	ότι	το	κυπριακό	
αποτελεί	ένα	πολύπλευρο	πρόβλημα	
εισβολής,	κατοχής	αλλά	και	επεκτατικών	
βλέψεων	της	Τουρκίας	στην	περιοχή,	
λόγω	της	ατιμωρησίας	που	επέδειξαν	οι	
διεθνείς	παράγοντες	στα	εγκλήματα	κατά	
της	ανθρωπότητας	που	έχει	διαπράξει	η	
χώρα	αυτή.	Σήμερα	όμως	προσπαθούμε	
να	λύσουμε	το	πρόβλημα	σε	δικοινοτικό	
επίπεδο	με	συνομιλητή	τον	κατοχικό	
ηγέτη.	Πώς	όμως	καταλήξαμε	σε	αυτή	

την	κατάσταση	και	ποιος	ευθύνεται	για	την	ασταμάτητη	κατρακύλα	που	
βλέπουμε	να	εκτυλίσσεται	μπροστά	μας	όλα	αυτά	τα	χρόνια;	

Οι	στόχοι	μας,	σαν	κράτος,	επηρεάζονται	άμεσα	από	την	ανεπάρκεια	
της	πολιτικής	ηγεσίας	να	ενδυναμώσει	την	ΚΔ	και	έτσι	να	βρεθούμε	σε	
μια	πιο	προνομιακή	θέση	στη	σκακιέρα	του	κυπριακού.	Αλλά	εξίσου	
μεγάλη	ευθύνη	φέρει	και	ο	λαός	και	όχι	μόνο	οι	πολιτικοί.	“Όμοιος	
ομοίω	αεί	πελάζει”	έλεγε	ο	Πλάτωνας.	Αν	ένας	βουλευτής	επανεκλεγεί	
τότε	σημαίνει	ότι	η	δουλειά	του	έφερε	το	επιθυμητό	αποτέλεσμα,	την	
επανεκλογή	του.	Άρα	γιατί	να	αλλάξει	στάση;	Οι	βουλευτές	μας	και	οι	
υπόλοιποι	πολιτικοί	μας	σήμερα	δε	θέτουν	στόχους	με	χρονικό	
διάστημα	περάτωσης	πάνω	των	πέντε	ετών	διότι	δε	θα	έχουν	κάτι	
απτό	να	επιδείξουν	με	το	τέλος	της	θητείας	τους.	Λαμβάνοντας	υπόψη	
ότι	η	στρατηγική	σε	τέτοια	ζητήματα	χρειάζεται	χρόνια	να	κτιστεί	και	
να	επιφέρει	αποτελέσματα,	καταλαβαίνουμε	γιατί	οι	πολιτικοί	μας	
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αναλώνονται	σε	μικροπολιτικές	σκοπιμότητες,	οι	οποίες	δεν	είναι	
χρονοβόρες,	αντί	σε	ένα	πιο	μακροπρόθεσμο	στόχο.	Παρακάτω,	
παρουσιάζονται	μερικά	παραδείγματα	της	πολιτικής	ένδειας	στην	
οποία	έχει	πέσει	η	χώρα	μας.	

“Το	κλειδί	του	κυπριακού	βρίσκεται	στην	Τουρκία”	
	
Η	γνωστή	αυτή	φράση	έχει	ειπωθεί	από	τους	πλείστους	πολιτικούς	της	
κυπριακής	πολιτικής	σκηνής.	Αν	το	κλειδί	είναι	όντως	στην	Τουρκία	
τότε	σε	αυτή	εναπόκειται	να	αποφασίσει	πότε	θέλει	λύση	και	φυσικά	
θα	είναι	μια	λύση	τουρκικών	προδιαγραφών.	Το	μεγαλύτερο	ρόλο	στη	
λύση	του	κυπριακού	προβλήματος	πράγματι	μπορεί	να	τον	
διαδραματίσει	η	Τουρκία	αλλά	το	κλειδί	δεν	είναι	ένα	και	σίγουρα	δεν	
είναι	η	μόνη	χώρα	που	το	κρατά.	Το	κλειδί	της	λύσης	βρίσκεται	στην	
κατανομή	ισχύος	στο	υποσύστημα	της	Νοτιοανατολικής	Μεσογείου	
αλλά	και	του	διεθνούς	συστήματος.	Το	επιχείρημα	ότι	το	κλειδί	
βρίσκεται	στην	Άγκυρα	είναι	απλά	ένα	πολύ	βολικό	άλλοθι	των	
πολιτικών	ηγεσιών	για	να	δικαιολογήσουν	την	απραξία	τους.	Με	αυτό	
το	σκεπτικό,	οι	πολιτικοί	χειρισμοί	στο	κυπριακό	εκ	μέρους	της	ΚΔ	
είναι	απλώς	αντανακλαστικοί;	

Απόφαση	“Δημόπουλος”	2010	
	
Η	απόφαση	αυτή	είναι	ακόμα	ένα	παράδειγμα	της	πολιτικής	
ανεπάρκειας	της	χώρας	μας.	Η	πολιτική	ηγεσία	στήνει	στον	τοίχο	τον	
κυπριακό	Ελληνισμό	και	με	το	πιστόλι	στον	κρόταφο	τον	εκβιάζει	για	
μια	γρήγορη	λύση	αλλιώς	το	ξεπούλημα	των	κυπριακών	περιουσιών	
είναι	προ	των	πυλών.	Η	απόφαση	αυτή	χρησιμοποιείται	κατά	κόρον	
για	να	δικαιολογήσει	τις	υποχωρήσεις	της	η	πολιτική	μας	ηγεσία	στις	
διαπραγματεύσεις.	Σύμφωνα	με	την	άποψη	πολλών	νομικών,	η	ΚΔ	θα	
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μπορούσε	να	κινηθεί	νομικά	εναντίον	της	απόφασης	αυτής	η	οποία	
αναφέρεται	και	στο	σχέδιο	Ανάν	και	ακόμα	δεν	αφαιρεί	το	δικαίωμα	
ιδιοκτησίας	από	τον	ιδιοκτήτη.	

Επιβολή	ρατσιστικής	λύσης	μέσω	ψευδοπροοδευτισμού	παιδείας	
	
Οι	διαπραγματεύσεις	για	τη	λύση	μετρούν	χρόνια	και	τώρα	πιο	πολύ	
από	ποτέ	οι	υποστηρίζοντες	τη	ΔΔΟ	προσπαθούν	να	διατηρήσουν	ένα	
κλίμα	ευφορίας	και	σε	αυτό	εντάσσεται	και	η	καλλιέργεια	μιας	
κουλτούρας	συμφιλίωσης.	Η	νεοσύστατη	Επιτροπή	Παιδείας	είναι	ένα	
πρόσφατο	παράδειγμα	προς	αυτή	τη	κατεύθυνση.	Μάλιστα,	μέλος	της	
επιτροπής	παιδείας	είχε	πει	ότι	το	“Δεν	Ξεχνώ”	είναι	σοβινιστικό	
σύνθημα	και	τα	τραγικά	γεγονότα	του	1963-64	και	του	1974	τα	
διδάσκουμε	στα	σχολεία	μας	ως	μονομερή	αφήγηση	των	γεγονότων.	
Εντούτοις,	το	ζήτημα	είναι	κατά	πόσον	αυτή	η	προσέγγιση	στο	
πρόβλημα	είναι	και	η	σωστή.	Η	προσέγγιση	της	“ειρηνικής	συμβίωσης”	
όπως	μας	την	παρουσιάζουν	οι	περισσότεροι	πολιτικοί	σήμερα	μόνο	
ρεαλιστική	δεν	είναι	και	αυτό	το	γνωρίζουν	οι	πάντες.	Η	λύση	αυτή	
διαταράσσει	τη	διεθνή	έννομη	τάξη	και	παράγει	δίκαιο	από	την	αδικία.	
Η	χωρίς	αποτελέσματα	πολιτική	που	ακολουθείται	στο	κυπριακό,	
οδήγησε	τους	πολιτικούς	μας	σε	ένα	φαινομενικά	πιο	ρεαλιστικό	
στόχο:	να	πείσουν	τους	Ελληνοκύπριους	να	συμβιώσουν	ειρηνικά	με	
τους	Τουρκοκύπριους,	αδιαφορώντας	για	την	πραγματική	αιτία	του	
κυπριακού	προβλήματος	και	τον	τουρκικό	επεκτατισμό,	
υποβιβάζοντας	το	σε	ένα	δικοινοτικό	πρόβλημα	που	προέκυψε	από	
τον	εθνικισμό	των	Ελλήνων	Κυπρίων	της	νήσου.	Διότι	ο	μόνος	τρόπος	
για	να	είναι	βιώσιμη	μια	τέτοια	άδικη	λύση	είναι	να	ξεχάσουμε	την	
ιστορία	και	την	ελληνικότητά	μας.	
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Με	αυτή	τη	νοοτροπία	εξουσίας	δημιουργείται	ένας	φαύλος	κύκλος	
εκκόλαψης	πολιτικών	ιδεών	και	ανθρώπων	που	είναι	εντελώς	
ανεπαρκείς.	Καλούμε	τον	κυπριακό	λαό	να	κλείσει	τα	αυτιά	του	στις	
Σειρήνες	της	φαυλότητας	αυτής	και	να	αντιληφθεί	πως	η	πολιτική	που	
ακολουθείται	σήμερα	έχει	πτωχεύσει.	Καλούμε	και	την	πολιτική	
ηγεσία	της	ΚΔ	να	κατανοήσει	πως	η	λύση	του	κυπριακού	δε	βρίσκεται	
στην	νουθέτηση	των	Ε/κ	με	τις	“μαξιμαλιστικές”	απόψεις	περί	δικαίου	
αλλά	στο	ότι	η	Τουρκία	πρέπει	να	συμμορφωθεί	επιτέλους	με	το	
διεθνές	δίκαιο	και	να	πληρώσει	για	τα	ποικιλάριθμα	εγκλήματά	της	
ώστε	να	μην	τα	διαπράξει	και	στο	μέλλον.	Οι	δυνατότητες	αύξησης	των	
συντελεστών	ισχύος	της	ΚΔ	υπάρχουν	απλά	πρέπει	ορθά,	οργανωμένα	
και	συλλογικά	να	πάρουμε	τις	σωστές	αποφάσεις	προς	αυτή	τη	
κατεύθυνση.	Η	στρατηγική	μας	στοχοθεσία	πρέπει	να	είναι	
μακροπρόθεσμη,	συμπαγής	και	υπερκομματική,	όπως	άλλωστε	και	
των	γειτόνων	μας...	
	
	
Αριστείδης	Ζήνωνος	
	
Γραμματέας	Αποδήμων	και	Διεθνών	Σχέσεων	
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Η	ορθόδοξη	πίστη	αποτελεί	σήμερα	την	
επίσημη	θρησκεία	του	ελληνισμού,	και	για	
πολλούς	αιώνες	αποτελούσε	ένα	από	τους	
πυλώνες	του	έθνους	μας.	Δυστυχώς	όμως	
στις	μέρες	μας	παρατηρείται	μια	αυξημένη	
τάση	όπου	συμπατριώτες	μας,	κυρίως	νέοι	
σε	ηλικία,	απομακρύνονται	από	το	
μονοπάτι	της	πίστης	και	πολλοί	από	αυτούς	
δηλώνουν	άθεοι.	Προσωπικά	θεωρώ	πως	
το	φαινόμενο	αυτό	δεν	συμβαδίζει	ούτε	με	

την	ιστορία	αλλά	ούτε	και	τον	πολιτισμό	μας.	

Οι	Έλληνες	ήταν	από	τους	πρώτους	λαούς	που	ασπάστηκαν	την	
ορθόδοξη	πίστη	και	συνδέθηκαν	μ’	αυτήν.	Παράδειγμα	αυτής	της	
σχέσης	που	κατέχει	ο	ελληνισμός	με	τη	θρησκεία	αποτελεί	και	η	
σημαντική	συμβολή	της	πίστης	στους	διάφορους	αγώνες	για	ελευθερία.	
Αναφορές	από	τα	απομνημονεύματα	των	αγωνιστών	της	επανάστασης	
του	1821	κάνουν	λόγο	για	την	ύπαρξη	και	την	σημαντική	συμβολή	της	
ορθόδοξης	πίστης	στον	αγώνα.	
	
Οι	Ιερείς	διαμέσω	του	«Κρυφού	Σχολειού»	μάθαιναν	στα	παιδιά	
ιστορία,	γραμματική	και	αριθμητική	ενώ	σχεδόν	όλα	τα	λάβαρα	της	
επανάστασης	είχαν	ως	κύριο	σύμβολο	το	Σταύρο.	Επίσης	την	ημέρα	
έναρξης	της	επανάστασης	του	1821	ο	ορθόδοξος	χριστιανισμός	
γιορτάζει	τον	Ευαγγελισμό	Της	Υπεραγίας	Θεοτόκου.	Εκείνη	λοιπόν	την	
ημέρα	οι	Έλληνες	ύψωσαν	τα	λάβαρα	του	αγώνα	και	ορκίστηκαν	να	
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πολεμήσουν	υπέρ	πίστεως	και	πατρίδος.	
	
Μέσα	από	αυτά	τα	γεγονότα	παρατηρούμε	ότι	ο	ελληνικός	λαός	
επέλεξε	μια	συμβολική	ημέρα	για	να	ξεκινήσει	την	επανάσταση	
ενάντια	στην	Οθωμανική	αυτοκρατορία	θέλοντας	να	αντλήσει	δύναμη	
από	την	Υπεραγία	Θεοτόκο.	

Το	ελληνορθόδοξο	στοιχείο	δεν	έλειψε	ούτε	και	από	τον	
εθνικοαπελευθερωτικό	αγώνα	της	Ε.Ο.Κ.Α	το	1955-59.	Ένας	αγώνας	ο	
οποίος	είχε	και	θρησκευτικό	χαρακτήρα	αφού	η	πίστη	είχε	διαπεράσει	
στις	ψυχές	των	αγωνιστών	απέραντες	αξίες	και	ιδανικά	τα	οποία	
σπανίζουν	τη	σήμερον	ημέρα.	
	
Η	προκήρυξη	του	αγώνα	ξεκινούσε	ως	εξής:	
	

«Με	την	βοήθεια	του	Θεού,	με	πίστην	εις	το	τίμιον	αγώνα	μας...»	
	
ενώ	οι	αγωνιστές	ορκίζονταν	«εις	το	όνομα	Της	Αγίας	και	ομοούσιας	
και	αδιαιρέτου	Τρίαδος».	
	
«Τῇ	ὑπερμάχῷ	στρατηγῷ	τὰ	νικητήρια,	ὡς	λυτρωθεῖσα	τῶν	δεινῶν	

εὐχαριστήρια,	ἀναγράφω	σοι	ἡ	πόλις	σου,	Θεοτόκε·	ἀλλ'	ὡς	ἔχουσα	τὸ	
κράτος	ἀπροσμάχητον,	ἐκ	παντοίων	με	κινδύνων	ἐλευθέρωσον,	ἵνα	

κράζω	σοί·	Χαῖρε	Νύμφη	ἀνύμφευτε».	
	
Μια	από	τις	προσευχές	των	μελλοθανάτων	απαγχονισθέντων	μέσα	στα	
κελιά	τους,	όπου	ζητούσαν	συγχώρεση	και	δύναμη	από	την	Παναγία	
λίγες	ώρες	πριν	αντικρίσουν	το	ικρίωμα	της	αγχόνης.	
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Ο	Γρηγόρης	Αυξεντίου	με	τους	συναγωνιστές	του,	την	προηγούμενη	
ημέρα	της	θυσίας	του	ήρωα,	αφού	παρατήρησαν	ότι	οι	Άγγλοι	είχαν	
επιστρατεύσει	αρκετούς	στρατιώτες	στη	περιοχή,	ζήτησαν	από	τον	
τότε	γέροντα	της	Μονής	να	τους	εξομολογήσει	και	να	τους	κοινωνήσει.	

Η	επιστολή	του	αγωνιστή	και	ήρωα	Ιάκωβου	Πατάτσου	στη	μητέρα	
του,	την	προτεραία	του	θανάτου	του	λέγει	τα	εξής:	
	
«Μη	κλαίεις	για	ν’	ακούσεις	την	αγγελική	φωνή	μου,	που	ψάλλει	Άγιος,	
Άγιος,	Άγιος	Κύριος	Σαβαώθ.	Ψάλλε,	προσεύχου,	δόξαζε	τον	Θεό	σ’	όλη	

την	ζωή	σου...	»	
	
Μέσα	από	αυτά	τα	γεγονότα	αντιλαμβανόμαστε	τη	διαχρονική	σχέση	
των	Ελλήνων	με	τον	Θεό.	Προσεύχονταν,	εξομολογούνταν,	λάμβαναν	
τη	Θεία	Κοινωνία	και	τη	χάρη	του	Θεού.	Ο	Θεός	με	την	σειρά	του	
ευλογούσε	τους	αγώνες	και	τους	οδηγούσε	όλο	και	πιο	κοντά	προς	την	
νίκη.	
	
Έρχονται	δύσκολες	μέρες	για	τον	Ελληνισμό	οι	οποίες	πρέπει	να	μας	
βρουν	ενωμένους.	Ενωμένοι	ποτέ	δεν	χάσαμε,	αντίθετα	
ανταπεξήλθαμε	καλύτερα	από	όλους	τους	άλλους	λαούς.	Δεν	πρέπει	
να	παρασυρθούμε	από	το	ρεύμα	της	παγκοσμιοποίησης	και	να	
αφήσουμε	τον	λαμπρό	πολιτισμό	μας	να	χαθεί	με	την	πάροδο	του	
χρόνου.	Η	Ορθοδοξία	είναι	μια	από	τις	σημαντικότερες	πτυχές	του	
πολιτισμού	μας	και	έχουμε	χρέος	να	την	προστατεύσουμε	και	να	την	
παραδώσουμε	στις	επόμενες	γενιές.	
	
Χαράλαμπος	Πάτσης	
Γενικός	Γραμματέας	
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«Εξοχότατε,	με	την	επιστολή	μου	αυτή	επιθυμώ	πάνω	απ’	όλα,	να	
κάμω	έκκληση	στα	ανθρωπιστικά	σας	αισθήματα,	τα	οποία	ελπίζω	να	
σας	οδηγήσουν	στη	λήψη	πιο	δραστικών	μέτρων	για	να	σώσετε	την	
Τουρκική	κοινότητα	από	τους	Τούρκους	τρομοκράτες.	
	
Ένιωσα	την	υποχρέωση	να	σας	γράψω	αυτό	το	γράμμα,	όχι	για	να	
εκφράσω	οποιαδήποτε	πολιτικά	σχόλια,	αλλά	γιατί	καθημερινά	η	
καρδιά	μου	ξεσκίζεται	από	τα	βασανιστήρια	που	υφίσταται	η	Τουρκική	
κοινότητα	από	τους	Τούρκους	τρομοκράτες.	Είναι	πραγματικά	πολύ	
λυπηρό,	την	εποχή	που	ο	άνθρωπος	προσπαθεί	να	κατακτήσει	το	
διάστημα,	να	βλέπομε	την	Τουρκική	κοινότητα	να	βασανίζεται	
αχρείαστα	και	χωρίς	κανένα	λόγο	από	τους	Τούρκους	τρομοκράτες.	

Θα	ήθελα	να	σας	υποδείξω	τα	ακόλουθα	γεγονότα:	
	
(α)	Αρκετοί	Τούρκοι	που	έχουν	επιστρέψει	στα	σπίτια	τους,	απειλούνται	
από	τους	τρομοκράτες	για	να	τους	υποχρεώσουν	να	εγκαταλείψουν	τα	
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σπίτια	και	τις	περιουσίες	τους	και	να	επιστρέψουν	στις	άθλιες	
κατασκηνώσεις	που	ήταν	προηγουμένως.	
	
(β)	Οι	Τούρκοι	τρομοκράτες,	η	τουρκική	κυβέρνηση	και	μερικές	
ανεύθυνες	εφημερίδες	ισχυρίζονται	από	την	μια	ότι	οι	Τούρκοι	έχουν	
αποκλεισθεί	και	στερούνται	βασικά	είδη	τροφίμων,	ενώ	από	την	άλλη		
οι	Τούρκοι	τρομοκράτες	δεν	επιτρέπουν	στους	Τούρκους	να	αγοράζουν	
τίποτα	από	τους	Έλληνες	συμπατριώτες	τους	ή	να	έχουν	οποιαδήποτε	
συναλλαγή	μαζί	τους.	Αν	και	οι	ίδιοι	οι	τρομοκράτες	συναλλάττονται	με	
τους	Έλληνες,	δεν	επιτρέπουν	στον	λαό	να	κάμει	το	ίδιο.	Δύο	είναι	
οι	λόγοι	γι’	αυτό.	Πρώτα	γιατί	πιστεύουν,	λανθασμένα,	ότι	με	το	να	
προσπαθήσουν	να	αποτρέψουν	τις	συναλλαγές	και	την	επαφή	με	τους	
Έλληνες,	θα	δημιουργήσουν	την	εντύπωση	στο	εξωτερικό	ότι	οι	δύο	
κοινότητες	δεν	μπορούν	να	ζήσουν	μαζί	και	δεύτερο,	για	να	
εκμεταλλευθούν	την	περίπτωση,	με	το	να	κάμνουν	οι	ίδιοι	αγορές	από	
τους	Έλληνες	και	να	πουλούν	στην	κοινότητά	τους	σε	εξαιρετικά	ψηλές	
τιμές.	
Με	ποιες	αρχές	ή	ηθική	συμβιβάζονται	αυτές	οι	πράξεις;	Θα	έπρεπε	να	
μην	είχα	καθόλου	ανθρώπινα	αισθήματα,	όπως	τους	τρομοκράτες,	για	
να	μην	λυπάμαι	για	τους	Τούρκους	συμπατριώτες	μου	που	με	
επισκέπτονται	και	παραπονούνται	καθημερινά	με	δάκρυα	στα	μάτια.	
Κατά	τη	γνώμη	μου,	είναι	καθήκον	της	Κυπριακής	κυβερνήσεως	να	
σώσει	αυτούς	τους	αθώους	και	καταπιεζομένους	ανθρώπους	από	τα	
δόντια	των	τρομοκρατών.		
	
Η	«πράσινη	γραμμή»	όμως,	που	δημιουργήθηκε	από	τους	
αποικιοκράτες	για	να	εξυπηρετήσουν	τους	σκοτεινούς	τους	σκοπούς,	
δεν	επιτρέπει	στην	κυβέρνηση	να	κάμει	κάτι	τέτοιο.	Δεν	αμφιβάλλει	
κανένας	ότι	είναι	πολύ	εύκολο	για	την	κυπριακή	κυβέρνηση	να	σώσει	
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τους	καταπιεσμένους	Τούρκους	από	τους	τρομοκράτες.	Αν	όμως	η	
κυβέρνηση	ήθελε	αποφασίσει	να	εξαλείψει	την	τρομοκρατία	και	να	
σώσει	τους	Τούρκους,	οι	αποικιοκράτες	και	οι	συνεργάτες	τους,	που	
επιθυμούν	την	συνέχιση	της	ανωμαλίας	στον	τόπο,	θα	χρησιμοποιήσουν	
τη	διαστρεβλωμένη	προπαγάνδα	τους	για	να	δώσουν	στη	διεθνή	κοινή	
γνώμη	και	ιδιαίτερα	στην	τουρκική	κυβέρνηση,	την	οποία	πάντοτε	
παραπλανούσαν,	την	λανθασμένη	εντύπωση	ότι	η	κυπριακή	κυβέρνηση	
ακολουθεί	επιθετική	πολιτική.	

Εξοχότατε,	είναι	για	τους	πιο	πάνω	λόγους	που	θεώρησα	καθήκον	μου	
να	κάμω	και	πάλι	έκκληση	στα	ανθρωπιστικά	σας	αισθήματα.	Αν	σας	
δηλώσω	ότι,	στην	επαρχία	μου	μόνο,	χιλιάδες	Τούρκοι	υποφέρουν	από	
τους	Τούρκους	τρομοκράτες,	πιστεύω	ότι	θα	το	θεωρήσετε	ιερό	σας	
καθήκον	να	εκθέσετε	αυτά	τα	γεγονότα	στα	Ηνωμένα	Έθνη	και	στην	
τουρκική	κυβέρνηση.	Ενόψει	των	αδιαμφισβήτητων	αυτών	γεγονότων,	
πιστεύω	ότι	είναι	καθήκον	της	εξοχότητάς	σας	να	προσπαθήσει	να	
πείσει	την	τουρκική	κυβέρνηση	ότι	ο	τουρκικός	πληθυσμός	υποφέρει	
από	τις	ενέργειες	των	Τούρκων	τρομοκρατών	και	όχι	από	τους	Έλληνες	
συμπατριώτες	τους.	
	
Ο	πολιτισμός	και	ο	ανθρωπισμός	απαιτούν	όπως	όλοι	όσοι	
ενδιαφέρονται	για	το	κυπριακό	πρόβλημα,	περιλαμβανομένης	της	
τουρκικής	κυβερνήσεως,	αφήσουν	τις	πολιτικές	μηχανορραφίες	
και	ακολουθήσουν	ρεαλιστική	πολιτική	και	σώσουν	την	Τουρκική	
κοινότητα	από	την	αξιοθρήνητη	κατάσταση	που	βρίσκεται	σήμερα»	
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