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Σχέδιο Ανάν. Ναι μεν όχι, αλλά πώς ;  
 
 

                                                                                   σηµείωµα του συγγραφέα 

   Το ζήτηµα µε το σχέδιο Ανάν δεν είναι η άρνηση. Είναι πιο βαθύ. Αφορά την πολιτική. Τις ιδέες, τις προτάσεις 
του µυαλού, του λόγου, της ιστορικής και της ηθικής ίριδας της διαδροµής του Ελληνισµού. Στην περίπτωση της 
µαρτυρικής Μεγαλονήσου, οι ενδιάµεσοι σταθµοί µιας Ευρωπαϊκής πολιτικής παιδείας και ηθικής όφειλαν κατ 
αρχήν να ταυτίζονται µε συγκεκριµένες στιγµές, διαστήµατα, αποστάσεις. Από την εισβολή ως τη διαιωνιζόµενη 
κατοχή και από το Κυπριακό κεκτηµένο στην Ευρώπη µέχρι το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο στην Κύπρο. Κάθε πρωί 
χρειάζεται κανείς να τα υπενθυµίζει αυτά στον εαυτό του. ∆εν µιλώ για την Κύπρο. Εκεί όσο µπορούν το κάνουν. 
Μιλώ για εδώ. Αυτή η χώρα ούτε το έκανε ούτε το κάνει. Ξέρω περιπτώσεις πρωθυπουργών της που σηµείωναν 
εκ των υστέρων, προκειµένου να πουν κάτι. Όταν δεν έκαναν φυσικά λόγο περίπου περί λαχνού.  

     Τα κείµενα που έγραψα για την Κύπρο όλα αυτά τα χρόνια αυτό επιχειρούν. Να φωτίσουν τους δρόµους της 
επεξεργασίας. Μακάρι να υπήρχαν και άλλες από το χώρο της Ελλαδικής πολιτικής. “Λίγες φωνές µείναµε” µου 
έγραψε προχτές, µετά το τελευταίο κείµενο, φίλος ακαδηµαϊκός. Αν σε αυτές περιλαµβάνονται -που 
περιλαµβάνονται και είναι προς τιµή τους, ελάχιστοι από τους εκτός της πολιτικής χώρους, όπως ο συνοµιλητής 
µου- φαντάζεται κανείς δυο πράγµατα. Πρώτον, πόσοι µένουν αν από λίγους αφαιρεθούν ακόµη µερικοί. 
∆εύτερον, που οφείλεται η σιγή της λεγόµενης πολιτικής Ελλάδας. Τόσο της “διανοητικής” εκδοχής της, όσο της 
τυπικής και της συνήθους του “όσα έρθουν και όσα πάνε”.  

      Ας υποθέσουµε ότι εγώ έκανα λάθος στο πως η χώρα οφείλει και κατά τη γνώµη µου, είναι σε θέση µε έξυπνο 
όσο αξιοπρεπή τρόπο να αναλάβει τις ευθύνες της ως εγγυήτρια δύναµη. ∆εν µπορώ να πω το ίδιο για τους 
παλιούς και νέους πρώην συναδέλφους εκ των πτερύγων της νέας Βουλής. Για τον απλούστατο λόγο δεν έχουν 
θέσεις πλην εκείνης του εδράνου. Μετά οι επικεφαλείς τους διατείνονται ότι έχουν όραµα και σχέδιο. Κολοκύθια 
τούµπανα έχουν. Τουλάχιστον µέχρι πριν λίγα χρόνια, έστω µεµονωµένα, ακούγονταν στο κοινοβούλιο 
ενδιαφέρουσες προτάσεις. Γι αυτό άλλωστε και προσυπογράφονταν σωρηδόν. Τώρα ούτε αυτό υπάρχει. Αυτή 
είναι η Ελλάδα, όπως θα έλεγε ένας δικός της άνθρωπος. Εγώ πάλι λέω, αυτή η πολιτική Ελλάδα είναι η 
χειρότερη. Συµπολιτευτική ή αντιπολιτευτική. Επελθόντες, απελθόντες και επανελθόντες. Το κοινό τους γνώρισµα 
είναι ότι δεν έχουν πολιτική. Καλοί και άγιοι, και πολλοί εξ αυτών γνωστοί, πολιτική όµως, yok. Φίλοι, όµως 
φιλτέρα η αλήθεια. 

       Μη σπεύσουν να προσφύγουν, όπως συνηθίζουν, στα περί του να “µην τα ισοπεδώνουµε όλα”. Ε λοιπόν ναι. 
Όταν µια χώρα, όπως η δική µας, έχει όσο ποτέ ανάγκη από σχέδιο και πολιτική, είναι αυτονόητο ότι καταρχήν 
χρειάζεται τη θεµελίωση της πολιτικής αυτής µε βάση φυσικά µελέτη. Και η ισοπέδωση προηγείται κάθε 
οικοδοµικής εργασίας. Ακόµη και στα αυθαίρετα. ∆εν απαιτείται µόνον όταν δεν έχει κανείς κατά νουν να χτίσει. 
Μια τέτοια περίπτωση είναι η ενοικίαση πολιτικής.  

     Έχει παρατηρηθεί άλλωστε ιστορικά. Όταν µεταξύ δυο χωρών µόνο η µια έχει πολιτική -όποια κι αν είναι 
αυτή- η άλλη δεν διαθέτει, τότε, αργά ή γρήγορα η δεύτερη θα αποδεχτεί την πολιτική της πρώτης. Εκτός και αν 
της προτείνουν άλλη, και πάλι απ΄ έξω. Εάν τόσο το ένα όσο το άλλο ή συνδιασµοί τους, θυµίζουν Ελλάδα, επειδή 
δεν θέλω να συγκαταλέγοµαι ανάµεσα σε εκλογικευτές πόσο µάλλον σε θιασώτες παρόµοιων επιλογών, κάνω όσα 
κάνω.  

     Στην περίπτωση του σχεδίου Ανάν το δια ταύτα µια επεξεργασµένης Ελλαδικής στάσης είναι το  
∆ηµοψήφισµα για την Κύπρο. Αν δεν αλληθωρίζει στο ναι, έπρεπε εδώ και πολύ καιρό να απαντήσει στο 
ερώτηµα: ναι µεν όχι, αλλά πως;  
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Χωρίς τους ηλεκτρονικούς κόµβους, το παρόν τοµίδιο για την Κύπρο, όπως και άλλα, θα τα περίµενε η 
Αττική πυρά. Οι Χ. Υ. Τ. Α. Που κατ ευφηµισµό τους αποκαλούν Μ. Μ. Ε. Η αφιέρωσή του στους 
δικτυακούς τόπους δεν είναι τυxαία. Αποτελούν καταρχήν φιλικό χώρο. Κατά δεύτερον υπάρχει η βάσιµη 
ελπίδα ότι για όσο ακόµη διάστηµα απαιτηθεί, θα συνεχίσουν να συνιστούν καλούς αγωγούς της 
∆ηµοκρατίας. Ότι θα καλύψουν το κενό.Επίσης τους γνήσιους αγώνες για παλιννόστηση στη γενέθλια 
πόλη και πρωτεύουσά της. Και όχι µόνο. Η ∆ηµοκρατία είναι ψηλότερα από κάθε αξίωµα. Βρίσκεται 
µεταξύ των αρχών και των αξιών της Ελευθερίας και της πολιτικής. Και κυρίως προς το µέρος της 
τελευταίας. Χωρίς αυτή δεν υπάρχει. Το αντίθετο δεν ισχύει απαραίτητα.            

                                                                                             25.3.04.       Χ. Κ. 
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1. Από τον Οδυσσέα στη Νέα Ευρώπη 
 

    ∆εν είναι ευκαταφρόνητα τα κοινά γνωρίσµατα που εµφανίζουν κατά τη ιστορική τους 
διαδροµή, ο Ελληνικός και ο Ιρλανδικός λαός. Λέγεται ότι οι δυο λαοί µοιάζουν. Η αλήθεια 
είναι ότι όλοι οι ιστορικοί λαοί µοιάζουν. Όµως για τους συγκεκριµένους, είναι κάτι που 
διαπιστώνεται από µακριά.  
    Μπορεί ως προς τη γεωγραφία να τους χωρίζει ικανή οδική και θαλάσσια απόσταση, όµως 
δεν συµβαίνει το ίδιο µε την ιστορία. Ειδικά κατά τους έναν δύο τελευταίους αιώνες, δεν 
είναι µόνο το µαρτυρικό δροµολόγιο µε τη µνήµη της αγχόνης ή οι τραυµατισµοί µε τις 
διχοτοµίες εθνικών χώρων, που τους φέρνουν τον έναν πλησίον του άλλου. Τους συνδέει και 
άλλο σοβαρό κοινό. Είναι η τεράστια παγκόσµια διασπορά, της οποίας το κύριο σώµα, 
βρίσκεται στην Αµερικανική Ήπειρο. ∆εν είναι λίγα τα εκατοµµύρια ψυχές που αριθµούν οι 
δυο οµογένειες. 
    Αν κάτι διαφοροποιεί τους δυο λαούς, είναι το σαφές πλην όµως τραγικό Ελληνικό 
προβάδισµα της γενοκτονίας. Μπορεί η επί δεκαετίες ατιµωρησία να το καθιστά τραγικότερο, 
όµως δεν συνέβαλε λιγότερο σε αυτό και η δική µας χώρα.  
Ας µη πάµε τώρα στις ευθύνες των Ευρωπαϊκών ∆ηµοκρατιών. Ας περάσουµε για λίγο στη 
µυθογραφία και τον Ιθακήσιο βασιλιά Οδυσσέα, που µεταξύ όλων των άλλων, σφράγισε την 
Ιρλανδική λογοτεχνία, ιστορία και πολιτική. Αυτό δείχνει η πριν από λίγα έτη, ανακήρυξη 
της 16ης Ιουνίου, σύµφωνα µε τον «Οδυσσέα» του James Joyce, σε εθνική επέτειο του 
Ιρλανδικού λαού, µε προοπτική διεθνοποίησης.  
    Ας έχουµε µόνο κατά νου, ότι αυτό που κρίνει την ποιότητα των φιλικών σχέσεων δύο 
λαών, την ειλικρίνεια και συνέχειά τους, όπως και µια νέα Ευρωπαϊκή ∆ηµοκρατία, είναι το 
κατά πόσον οι σχέσεις αυτές θεµελιώνονται επάνω σε έδαφος ιστορικής µνήµης.  
    Αν κάτι διαφοροποιεί τις δύο χώρες µεταξύ τους, είναι το πολιτικό Ιρλανδικό προβάδισµα 
τόσο ως προς τη µνήµη όσο ως προς τη ∆ηµοκρατία. Η απόσταση αυτή γίνεται µεγαλύτερη 
όταν κανείς στρέψει τη µατιά του στους υπαρκτούς Ελλαδικούς πολιτικούς θεσµούς, όπου 
αντί µνήµης και ∆ηµοκρατίας, συναντά ολιγωρία, υποκρισία, θρασύτητα και υπονόµευση.  
    Το κενό αυτό, όπως και άλλες φορές συνέβη κατά την τελευταία περίοδο, θα 
προσπαθήσουµε να το καλύψουµε εµείς. Καταρχήν οφείλουµε, µέσα από την έκφραση 
ειλικρινούς αλληλεγγύης απέναντι στον πολύπαθο Ιρλανδικό λαό, να αντικαταστήσουµε το 
έδαφος της µνήµης που λέγαµε. Μετά να κάνουµε αυτά, που τόσο οι µεν όσο οι δε επίσηµοι 
της χώρας µας, δεν σκέφθηκαν ποτέ. Και αν σκέφθηκαν δεν έκαναν κάτι, αν δεν έπραξαν, 
όπως µε το Ποντιακό, το αντίθετο. Και να θέλουν τώρα να κάνουν, δεν µπορούν. ∆εν τους 
πιστεύουν. Ούτε µέσα ούτε έξω.  
    Εν όψει του Ιρλανδικού δηµοψηφίσµατος που πρόκειται να επαναληφθεί κατά το επόµενο 
διάστηµα, για τη συνθήκη της Νίκαιας, τη διεύρυνση δηλαδή της Ε.Ε., µπορεί µέσα από 
συνήθη θεσµικό τρόπο, να τεθεί υπόψη του Ιρλανδικού λαού µε την αποδεδειγµένα υψηλή 
περί αξιοπρέπειας αίσθηση, η απόλυτη ιστορική ταύτιση του Κυπριακού όσο και του 
Ποντιακού Ελληνισµού, µε έναν συλλογικό Οδυσσέα. Έναν Οδυσσέα ο οποίος εκτός από 
Οµηρικός ήρωας, ήρωας του Καζαντζάκη ή έργο του συνοµηλίκου του Joyce, αποτελεί 
κεντρικό θεµέλιο του παγκόσµιου πολιτισµικού οικοδοµήµατος. Μάλιστα ο Ίωνας και 
Αιγαιοπελαγίτης πρωτοµάστορας και βάρδος του, όπως λέγεται ο ποιητής στην αρχαία 
Ιρλανδική, την Κελτική γλώσσα, δεν µπορεί παρά να χαίρεται, όταν εµπνευσµένα, από το 
δικό του µύθο έργα, θεωρούνται από τα πιο σηµαντικά ενός αιώνα. Η σηµειολογία είναι 
εντυπωσιακή. Το «θείον ποτόν» του Μαρωνείτη οίνου, τα πατητήρια της Μαρώνειας και ο 
∆ιόνυσος βρίσκουν τη συνέχειά τους στο Ιρλανδικό «θείον ποτόν» {1α} του «µέλανος 
αφρίζοντος ζύθου», τα «ένδοξα ζυθοποιεία» και σε άλλους ∆ιόσκουρους όπως «οι 
γιοι της Αθάνατης Λήδας». Ας µην επεκταθούµε στην κτηνοτροφία του Κύκλωπα 
όπου ισχύουν τα ίδια. 
    Σε αναγνώριση όλων αυτών, ο Joyce όχι µόνο τιµά την Ελληνική αρχαιότητα αλλά 
επεκτείνει την τιµή αυτή, προς την Ελλάδα των αρχών του περασµένου αιώνα. Συγγράφοντας 
τον Οδυσσέα, βάζει στα στόµατα Ιρλανδών ηρώων του να λένε: «αν εµείς µπορούσαµε να 
δουλέψουµε µαζί, θα δηµιουργούσαµε κάτι γι αυτό το νησί. Θα το εξελληνίζαµε»{1β}. 
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Φαντάζοµαι ότι αν γνώριζε ή προλάβαινε, θα µνηµόνευε Οδύσσειες και άλλων 
ιστορικών λαών. Κάτι για το οποίο φυσικά οφείλει κανείς να ελέγξει πολύ πιο 
αυστηρά, τις κρατικές πολιτικές παρά έναν συγγραφέα. Ιδιαίτερα µάλιστα όταν οι 
λαοί των κρατών αυτών, είναι οι ίδιοι παθόντες.  
    ∆εν τιµά καθόλου την υπαρκτή πολιτική αυτής της χώρας, η στάση της. ∆υο λόγια αρκούν 
να την αποδώσουν: αισχύνη για τις πράξεις, αναισχυντία στις αιτιολογήσεις. Μεταξύ άλλων 
πρόκειται για έναν ηθικό ολοκληρωτισµό απέναντί στον οποίο ωχριά κάθε άλλος πολιτικός 
τους ή κοινωνικός που εν συνεχεία διαχέονται από τα ακριβοπληρωµένα Μέσα. Τα ίδια 
συναντώνται στις υπόλοιπες αντιδηµοκρατικές µεθόδους που µετέρχονται. Μια από αυτές 
είναι η συστηµατική εξαφάνιση από τα ίδια Μέσα, του µόνου πλούσιου στις ιδέες και 
δικαιωµένου ιστορικά πολιτικού χώρου. Υπάρχουν και άλλες. Απέναντί τους, ωχριά ακόµη 
και ο γνωστός περονόσπορος των πέτρινων και των επέκεινα χρόνων.  
    Οι δυο Ελληνικές Οδύσσειες, τόσο της Μεγαλονήσου ως προς το σταθµό της ένταξής της 
στην Ε.Ε., τη διατήρησή της δηλαδή ως κρατικής, έστω και τραυµατισµένης, οντότητας, όσο 
των Ελλήνων του Πόντου µε το ζήτηµα του ολοκαυτώµατός τους, µπορούν να βρεθούν σε 
καλό δρόµο, προτού συνεχίσουν το προς την Ιθάκη ταξίδι. Χρειάζεται για το λόγο αυτό να 
εξασφαλισθεί µε βεβαιότητα από τις Ιρλανδικές κάλπες η συγκατάθεση στη διεύρυνση, έστω 
και αν είναι αναµενόµενη. Κάτι ανάλογο µπορεί να συµβεί µε την αναγνώριση της Ποντιακής 
γενοκτονίας από το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο. Θα του ανήκει µεγάλη τιµή για τη συµβολή του 
στην έναρξη αναγέννησης της Ευρωπαϊκής ηθικής τάξης. Όπως επίσης θα τιµάται ως ο 
πρώτος Ευρωπαϊκός σταθµός άλλης µιας Οδύσσειας. Εκείνης της ∆ιεθνούς Αναγνώρισης. 
Μπορεί όλα αυτά να θυµίζουν το: «µια Οδύσσεια δεν είναι αρκετή» {1γ}, όµως επίσης 
δικαιώνουν ως πολιτική θεωρεία όπως και πράξη, τον αγώνα σε δυο µέτωπα {2}. Τόσο στο 
εθνικό, όσο στο αναπτυξιακό. Τόσο προς τα έξω, όσο προς τα µέσα.  
    Ειδικά ως προς το τελευταίο, µπορεί να είναι λυπηρό, όµως ήταν αναµενόµενο που οι 
παράλληλοι βίοι των δυο λαών δεν συνεχίσθηκαν προς την θετική σφαίρα της ιστορίας, όταν 
από την προηγούµενη ακόµη δεκαετία, αυτή γύρισε προς το µέρος τους. Η ουσία είναι ότι οι 
δρόµοι τους χώρισαν. Η µια χώρα πέρασε στο κέντρο. Χωρίς να υστερεί άλλού, ήδη γίνεται 
πλατεία ενός παγκόσµιου θεµατικού χώρου, στην υψηλή τεχνολογία και όχι µόνο. Η δική 
µας, ενώ µπορούσε µέσα από µια νέα Ελληνική χωροταξία {3α} απέναντι στις 
επαναλαµβανόµενες προκλήσεις της γεωοικονοµίας να γίνει µέχρι και κεντρική πλατεία του 
παγκόσµιου χωριού, παρέµεινε περιφερειακή, ένας πέρα µαχαλάς του. Σε σχέση µε το 
Ευρωπαϊκό χωροταξικό, ένα σοκάκι.  
    Ανεξάρτητα από το εάν δεν πρόκειται να κρατήσει επί πολύ ακόµη το Ιρλανδικό αυτό 
πέταγµα στα ύψη, είναι να τον ζηλεύει κανείς τέτοιο λαό. Οι Έλληνες ειδικά οφείλουµε για 
πολλούς λόγους να το τονίζουµε αυτό και να το αναδεικνύουµε. Ο ένας από τους λόγους 
είναι το κοινό της ιστορίας. Η ύπαρξη του Ιρλανδικού αναπτυξιακού µοντέλου, από το πεδίο 
του λογισµικού έως την δυναµική αγροτική οικονοµία, µε 8 φορές µεγαλύτερη παραγωγή 
κατά κεφαλή σε κριθάρι από την Ελλάδα και 16 φορές περισσότερα βοοειδή, είναι ένας 
άλλος λόγος. Καταρχήν διδάσκει µε τον τρόπο του. Λέει ότι η µετατροπή µιας περιφερειακής 
χώρας σε κεντρική δεν είναι ουτοπία. Στην ουσία αφορά µια κερδισµένη δεκαετία. Αποτελεί 
κάτι το απολύτως εφικτό που ναι µεν από τη µια αποµυθοποιεί την αναπτυξιακή αναγέννηση 
αλλά που ταυτόχρονα από την άλλη, µοιάζει µε βουνό. Είναι εύκολο αν υπάρχει µια 
αυτόχθων πολιτική θεωρία και µια πολιτική όπως και µια παραγωγική και οικονοµική τάξη 
που την πιστεύουν. Αποτελεί απρόσιτη κορυφή αν απουσιάζουν.  
    Από την άλλη όσο αποτελεί έκφραση πολιτικής ανωριµότητας η απόπειρα αντιγραφής και 
η αποµίµηση, άλλο τόσο είναι λάθος τα δόγµατα. Το οστεοφυλάκιο της ιστορίας είναι γεµάτο 
από αυτά. Μη έχοντας κάτι άλλο, κατέληξαν να εκφράζονται µε αφορισµούς. Η 
παγκοσµιοποίηση όµως δεν κινδυνεύει από τη µεταφυσική. Αν κινδυνεύει από κάτι, αυτό 
είναι η παιδεία διακυβέρνησης και η γνώση του χειρισµού της. Όσοι αδυνατούν ως προς 
αυτά, την υφίστανται. Η µόνη της απειλή είναι η πολιτική.  
    Η πολιτική είναι το θαυµατουργό φάρµακο, προϊόν του νέου αλλά και εργοστάσιο 
πολιτισµού. Πλουτίζει, ηθικοποιεί, εκπολιτίζει και κυρίως εµπνέει, κινήµατα, κοινωνίες, 
σχέσεις, χώρες, λαούς. Στις ∆ηµοκρατίες τα γεγονός αυτό είναι ο βασικός δείκτης υγείας του 
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κοινωνικού και πολιτικού σώµατος της καθεµιάς. ∆εν συµβαίνει το ίδιο εδώ, στο Βασίλειο 
του παλιού µε τη τουρκουάζ διαρχία, την ερµαφρόδιτη αυτή και πλήρη παρενεργειών 
πολιτική παθολογία. 
    Είναι κρίµα που όλα αυτά γίνονται σε µια περίοδο που η χώρα µπορούσε να βρίσκεται 
αλλού. Πρόκειται για τις απαιτήσεις του νέου αιώνα και της νέας χιλιετίας από τον 
Ευρωπαϊκό πολιτισµό. Ξεκινούν από την ανάγκη επαναθεµελίωσης του υπαρκτού 
Ευρωπαϊκού θεσµικού και οικονοµικού οικοδοµήµατος και φθάνουν έως την οικοδόµηση 
ενός νέου Ευρωπαϊκού πολιτισµικού, πολιτικού και υψηλού αναπτυξιακού µοντέλου σχέσεων 
µεταξύ όλων των λαών {3β}.  
    Στα πλαίσια της ανάπτυξης όλων αυτών, ειδικότερα της νησιωτικότητας και της 
διαπεριφερειακότητας, και εν τέλει της κοινοτικότητας, µπορούν οι σχέσεις µεταξύ Ελλήνων 
και Ιρλανδών, να προχωρήσουν ακόµη περισσότερο. Μπορούν από κοινού να ιδρύσουν 
διαπεριφερειακό Ελληνοϊρλανδικό ίδρυµα αναπτυξιακών ερευνών, µε απώτερο σκοπό ένα 
διεθνές Πανεπιστήµιο, στην Ιόνια πατρίδα του Οδυσσέα ή/και στη Θράκη καθώς και 
Ιρλανδοελληνικό σε µια ή/και δυο από τις περιφέρειες ή κοµητείες της βόρειας αυτής χώρας-
νήσου. ∆εν µας πέφτει λόγος να πούµε ποιες. Μπορούµε όµως να πούµε ότι δυο πηγές 
έµπνευσης, δυο συνιστώσες, είναι σε θέση να αποτελέσουν κινητήριο δύναµη του µεγάλου 
έργου. Η µια είναι οι εκατοντάδες ακαδηµαϊκοί της διασποράς των δυο λαών, και ειδικότερα 
στις Η.Π.Α. όπου επίσης είναι δυνατόν να προωθηθεί η ίδια ιδέα, π.χ. στο Πανεπιστήµιο του 
Χάρβαρντ.  
Η αδελφοποίηση των δυο ιστορικών µας περιφερειών µε τις αντίστοιχες Ιρλανδικές η οποία 
µπορεί να αποτελέσει έναν νέο Ευρωπαϊκό πολιτισµικό θεσµό, κινούµενο σε µια ανώτερη 
ηθική και πολιτική σφαίρα από εκείνη της συµβατικής Ένωσης και της κρύας πολλές φορές 
εταιρικής σχέσης, είναι η άλλη συνιστώσα. Το έτος 2005, το οποίο προτείνεται από την 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή {4} ως Ευρωπαϊκό έτος των νησιωτικών περιοχών, 
µπορεί να αποτελέσει την απαρχή για το νέο θεσµό µε ταυτόχρονο πέρασµά του, σε µια νέα 
Ευρώπη των Περιφερειών. Λέω νέα, γιατί αν είναι να ακολουθηθεί η ίδια πελατειακή 
πεπατηµένη µε τις διασπαθίσεις των κοινοτικών πόρων από τα ειδικευµένα ιδιωτικοδηµόσια 
ή κοµµατοκρατικά τρωκτικά, µε µια λέξη, τους ποροφάγους, καλύτερα να λείπει.  
    Στην Ιθάκη, όπου προτείνουµε να εγκατασταθεί το πρώτο Ελληνοϊρλανδικό Ίδρυµα, 
µπορεί να δηµιουργηθεί µια οµώνυµη διεθνούς επιπέδου πανεπιστηµιακή σχολή 
πληροφορικής, ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνίας Αδικεί κατάφωρα τον Οδυσσέα ο τρόπος 
µε τον οποίο του φέρθηκαν οι κυβερνώντες, δίνοντας το όνοµά του σε κοινοτικό πρόγραµµα 
έκτης διαλογής. Αν η πράξη αυτή συσχετισθεί µε τη θέση που έχει το ίδιο όνοµα στο 
παγκόσµιο στερέωµα, µπορούµε να πούµε ότι ισοδυναµεί µε µια δεύτερη αποποίηση 
πολιτισµικής κληρονοµιάς στα Ιόνια.  
    ∆εύτερη, διότι υπάρχει και πρώτη. Είναι εκείνη η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται, όσο τα 
υπαρκτά τµήµατα µετάφρασης και διερµηνείας του Ιόνιου Πανεπιστήµιου, δεν πλαισιώνονται 
και ολοκληρώνονται µε τη δηµιουργία µιας Πανεπιστηµιακής Σχολής Ευρωπαϊκής 
∆ιπλωµατίας στην Ιόνια πρωτεύουσα και γενέτειρα του Καποδίστρια. Ο ίδιος άλλωστε 
καταρχήν υπήρξε ∆ιπλωµάτης. Τον γεωακαδηµαϊκό αυτό λόγο προσέλκυσης φοιτητών και 
από άλλες χώρες, ενισχύουν µε την ύπαρξή τους δυο σοβαρές ιστορικές σταθερές: Η 
υψηλότατη αισθητική και το κάλλος του αστικού και φυσικού Κερκυραϊκού τοπίου και 
δεύτερον, η παραδοσιακή Ιόνια φιλοξενία. Αφετηρία της τελευταίας είναι η Κέρκυρα, η 
Σχερία της Ναυσικάς και του Αλκίνοου. Σηµαντικά όµως είναι και τα δώρα που πρόσφερε η 
Οµήρου Οδύσσεια, µε την από αµνηµονεύτων ετών διαρκή παγκόσµια προβολή τους.  
    Καθόσον τώρα αφορά τα δώρα της Θράκης, αυτά δεν περιορίζονται στο έδαφος που θα 
κερδίσει η υπόθεση µε τη σχολή Οινολογίας {3γ} ή στους Ευρωπαίους φοιτητές που από 
τώρα πρόκειται να εξασφαλίσει, λόγω του νέου ιδρύµατος. Αν όλα αυτά συσχετίζονται µε 
την πρώτη παραγωγική επιστροφή {5} στον Οδυσσέα και το Μαρωνείτη Οίνο, ως προϊόν από 
ντόπιες ποικιλίες βιολογικών αµπελώνων και καλλιεργειών, το ίδιο µπορεί να γίνει µε τη 
δεύτερη. Εννοώ την αναπτυξιακή επιστροφή στη σπηλιά του Κύκλωπα, στη Μάκρη Έβρου, 
στις πρώτες στην ιστορία, παραγωγικές µονάδες γάλακτος και κρέατος, και τελικά σε µια 
πληθώρα µυθολογικών και ιστορικών ονοµασιών προέλευσης µε παγκόσµια φήµη που όµως 
παραµένουν αναξιοποίητες. Ένας θαµµένος θησαυρός.  
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    Από τη µια είναι η παλιά µας, πλην όµως επίκαιρη λόγω του ζητήµατος των προσφύγων, 
αναπτυξιακή πρόταση για τον Θρακικό αγροτοκτηνοτροφικό παράδεισο. Ήδη άλλες χώρες, 
όπως η Πορτογαλία, πέτυχαν πρόσφατα σοβαρές ρυθµίσεις στα γαλακτοκοµικά, όπως π.χ. 
στις Αζόρες {6}. Από την άλλη είναι η πλούσια Θρακική γεωγαστρονοµία. Η συνισταµένη 
των δυο αυτών, από κοινού µε τη βιολογικότητα των αγροτικών προϊόντων, µπορούν να 
βάλουν τη Θράκη να ξαναπετάξει.  
    Η άλλη λύση για την ιστορική αυτή περιφέρεια είναι να συνεχίζει να πηγαίνει κατά 
διαβόλου, όπως κάνει σήµερα, αφού κατέληξε να κατέχει τη δωδέκατη θέση µεταξύ των 
δεκατριών της χώρας, και τη 210η ανάµεσα στις 211 Ευρωπαϊκές περιφέρειες. Το πρόβληµα 
είναι απλό. Η λύση απλούστερη. Όσο δεν γυρίζει την πλάτη της σε αυτούς που την έφεραν 
εδώ, θα συνεχίζει να βλέπει νέες πλάτες µπροστά της. 
 
____________ 
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            2. ∆ηµοψήφισµα για την Κύπρο 
 
 
      Αν και οι απελευθερώσεις των πολιτικών κρατουµένων αποτελούν βασικό 
προαπαιτούµενο για το ∆ηµοκρατικό και Ευρωπαϊκό προσανατολισµό της γειτονικής 
Τουρκίας, η Ελλάδα δεν διαθέτει Φερχόϊγκεν, ανάµεσα στα µέλη της πολιτικής της ελίτ. Ως 
γνωστό ο αρµόδιος για την διεύρυνση Επίτροπος, τόσο πριν όσο µετά από τις τουρκικές 
εκλογές, επιµένει στο συγκεκριµένο θέµα θυµίζοντας στους υπόλοιπους Ευρωπαίους καθώς 
και προς κάθε επιλήσµονα, τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.  
    Μπορεί το αποκαλούµενο νέο στην τουρκική διαδροµή να αποδείχτηκε πάντοτε χειρότερο 
από το παλιό -αρκεί µια µατιά σε λαούς της περιοχής που πλήρωσαν ακόµη και µε τη ζωή 
τους την εµπιστοσύνη τους προς αυτό- όµως δεν ισχύει το ίδιο σε περιπτώσεις αθώας 
διαδροµής, όπως η Ελληνική. Αυτή είναι η µια όψη, η ηθική, η ανάδειξη της οποίας 
σκόνταψε, όταν δεν κηλιδώθηκε από το εδώ παλιό. 
    Υπάρχει όµως και η άλλη όψη. Η χώρα που δεν έπραξε ποτέ της κάτι σε βάρος άλλων 
λαών, το πράττει σε βάρος του δικού της. Έφτασε στο σηµείο να πηγαίνει πακέτο µε εκείνη, 
η οποία, πέραν των άλλων, κατέχει παγκόσµιο ρεκόρ στις εισβολές σε βάρος αυτόχθονων 
ιστορικών λαών της Ανατολικής Μεσογείου.  
    Αν στην περιοχή χρειάζονται οµοσπονδοποιήσεις και συνοµοσπονδοποιήσεις µπορούν, εν 
όψει µάλιστα της Ευρωπαϊκής προοπτικής της γειτονικής χώρας, να προταθούν και να 
προταχθούν στην Ανατολία και τη Μεσοποταµία. Μπορεί έστω να εφαρµοσθεί το Ισπανικό 
πρότυπο, σύµφωνα µε τη γνωστή από παλιά πρόταση του ιδρυτή της Ένωσής µας, που την 
επανέλαβε πρόσφατα.  
    Η προτεραιότητα όµως για την Κύπρο αυτή τη στιγµή είναι άλλη. Αφού πέρασε, αν και 
τραυµατισµένη, πρώτη µεταξύ των νέων δέκα υπό ένταξη χωρών, εισέρχεται ήδη µε το σπαθί 
της στην αναπτυξιακή, οικονοµική και πολιτική χορεία των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αυτό είναι κάτι που δεν µπορεί να ανακοπεί. Είναι επίσης προφανές ότι η Κυπριακή 
∆ηµοκρατία νοµιµοποιείται πλήρως να κάνει εκτεταµένη χρήση του Ευρωπαϊκού γηπέδου 
όσο της ατζέντας και των θεσµών της Ένωσης, προκειµένου να επιτύχει και διαµέσου όλων 
αυτών, την ίαση στο ιστορικό της τραύµα.Τόσο πολιτικά όσο οικονοµικά και αναπτυξιακά 
και επιπλέον σε ολόκληρο το εδαφικό της σώµα και επόµενα για όλους τους πολίτες της, 
χωρίς καµιά εξαίρεση ή διάκριση. ∆εν έχει κανέναν λόγο, ειδικά αυτή τη στιγµή, είκοσι 
ηµέρες πριν από την ουσιαστική επικύρωση της ένταξής της από το συµβούλιο κορυφής της 
Ε.Ε. να ενδώσει σε οποιοδήποτε πλάγιο εκβιασµό. Κάτι που εκτός των άλλων αποτελεί 
έκδηλη περιφρόνηση προς την Ευρωπαϊκή νοµιµότητα για την οποία τα ζητήµατα της λύσης 
και της ένταξης έχουν ως γνωστόν, από ετών αποσυνδεθεί. 
    Είναι λοιπόν να απορεί κανείς µε την Αθηναϊκή ανυποµονησία όταν βλέπει τα πάντα να 
περιστρέφονται γύρω από τη λύση ή τη µορφή της και όχι την ένταξη στην Ε.Ε. και πως 
µπορεί να προωθηθεί µέσα και από αυτήν, η µεγάλη εθνική υπόθεση.  
Μόνο ζηµιά µπορούν να προκαλέσουν οι σπεύδοντες και επισπεύδοντες, κατά το τελευταίο 
διάστηµα, κ.κ. πρωθυπουργός και υποψήφιος πρωθυπουργός. Αν κανείς προβάλει ένσταση 
µήπως αδικούµε τη στάση τους στο ίδιο ζήτηµα, ας την ξαναδεί. Εµείς ευχαρίστως να 
θυµίσουµε στους ίδιους όπως επίσης και σε άλλους, το “δεν θέλουµε η Θράκη να γίνει νέα 
Κύπρος” κατά το Νταβός του 1988, όταν δεν είχαµε κανέναν τους µαζί µας. Όπως άλλωστε 
το Μάρτιο του 1995 κατά την άρση του Ελληνικού Βέτο και στο πώς άναψε το πράσινο φως 
για την Ευρωπαϊκή προοπτική της Μεγαλονήσου. Ο καθένας µπορεί εύκολα να βγάλει τα 
συµπεράσµατα του, αν η Ελλάδα καθώς και η Κύπρος κέρδισαν ή έχασαν από τη δική µας 
στάση ή από τη δική τους, τη µόνιµη χρόνια σιγή αν όχι άλλες ενέργειες, που όµως δεν είναι 
της στιγµής. Αν πάλι επιθυµούν, ας µας αντικρούσουν µε κάτι που έκαναν, έστω νεότερο. 
Εδώ ούτε το όνοµα της Μεγαλονήσου είχαν γραµµένο στις οµιλίες που έκαµναν.  Τελευταία 
το πρόσθεσαν. Ας µην επεκταθούµε σε γραπτά δια χειρός συµβούλων, αµφότερων των 
πολιτειακών αυτών παραγόντων της Ελλάδας, για το µοντέλο της λύσης ή σε λόγους και 
κυρίως πράξεις υπουργών που φέρνουν ιστορικά ονόµατα και που όφειλαν από καιρό να τα 
έχουν αλλάξει. 
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    Μπορεί τώρα όλα αυτά που λέµε, να χρησιµοποιηθούν για άλλη µια φορά ως προσάναµµα 
στην ηλεκτρονική πυρά από τα κατ εικόνα και οµοίωση προς την παλιά πολιτική τάξη, 
γνωστά αντιδηµοκρατικά Αθηναϊκά Μέσα, όµως εµείς οφείλουµε να τα αποκαλύψουµε. 
Είµαστε άλλωστε αυτοί που νοµιµοποιούνται ηθικά και ιστορικά να το κάνουν. Άλλοι δεν 
µπορούν, έστω και αν φωνασκούν. 
    Και κάτι ακόµη. Άλλο χώρα, άλλο χώρος. Άλλο τραυµατισµένο έστω κράτος άλλο νότιο 
κρατίδιο. Προφανώς πίσω από την αποδοχή έστω ανοχή τερατοµορφιών, βρίσκεται 
συγκεκριµένη αντιαισθητική πολιτική. ∆εν είναι µόνο ο καριερισµός, η κινητήρια δύναµη ή ο 
ξένος υποβολέας. Το ανάλογο έδαφος, είτε ως πρόσφορο σε υποδείξεις είτε ως άγονο για 
παραγωγή πολιτικής, προϋπήρχε. 
    Αυτά και άλλα πολλά πρόκειται να σκεφθούν οι πολίτες, ειδικά την περίοδο που 
διανύουµε, πριν από την αναγνώριση του ψευδοκράτους σαν κρατική οντότητα µε τη 
διαφαινόµενη συγκατάθεση των ταγών του ιστορικού θύµατος. Επίσης την απώλεια της 
ενιαίας υπαρκτής κυριαρχίας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Έχουµε το ψευδοκράτος που το 
κάνουν κράτος και το κράτος που το κάνουν ψευδοκράτος. Ο θάνατός σου, η ζωή µου. Αυτό 
γίνεται στην ουσία. Αν παρόλα αυτά κάποιοι επιµένουν στην περί µοντέλων συζήτηση, 
πρόκειται για Παλαιστινιακό µοντέλο.  
Αν όµως πολιτική εκτός από ιστορική µνήµη των 1983, 1974, 1959, 1950 και 1930 όπως και 
των κατά καιρούς παζαριών σε Ευρωπαϊκές ή Αµερικανικές πόλεις, σηµαίνει ανάλυση και 
λογική επεξεργασία των νέων δεδοµένων, µε ταυτόχρονη κίνηση στη σφαίρα των 
θεµελιωδών αρχών και αξιών του Ευρωπαϊκού πολιτισµού και φυσικά σεβασµό τους και 
κυρίως σεβασµό των δικαιωµάτων των λαών, τότε η πολιτική πρόταση που οφείλει να 
διατυπωθεί, είναι η του δηµοψηφίσµατος, για το ύψιστο αυτό εθνικό και πολιτικό ζήτηµα 
καθώς και τις προτάσεις του κ. Anan.  
    Οφείλει όχι µόνο να γίνει στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα. Εκτός και αν γι αυτή δεν 
αποτελεί κρίσιµο εθνικό θέµα, όπως ακριβώς επιτάσσει το άρθρο 44 παρ.2, του Συντάγµατος, 
ή αν το τελευταίο δεν είναι ο θεµελιώδης καταστατικός χάρτης αλλά χαρτί. Εάν δεν ισχύουν 
αυτά, που δεν ισχύουν, τότε όλοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, οφείλουν να αναλάβουν τις 
ιστορικές τους ευθύνες. ∆εν χωρούν διαπληκτισµοί. Ούτε βέβαια νοµιµοποιεί κανέναν από 
τους υπαρκτούς επίσηµους της Ελλαδικής πολιτικής ή της πολιτείας, για να µείνουµε σε 
αυτήν, το ότι δεν έγινε κάτι ανάλογο ως προς τη συµφωνία της Ζυρίχης. Απεναντίας.  
    Το δηµοψήφισµα που ως άµεσος ∆ηµοκρατικός, πολιτισµένος τρόπος έκφρασης έχει την 
αφετηρία του στον Ελληνικό χώρο της ∆ηµοκρατίας, της Πολιτικής, του ∆ήµου, της Αγοράς 
και που σήµερα είναι ευρύτατα διαδεδοµένος στη γηραιά Ήπειρο θεσµός, χρησιµοποιούµενος 
τακτικά από τους Ευρωπαϊκούς λαούς, πλην Ελλήνων, είναι ώρα να παλιννοστήσει. Πέραν 
όµως αυτών, αποτελεί πολύτιµο πολιτικό όπλο.  
 
 
____________  
 
 
∆ηµοσιεύτηκε στο www.dpe.gr, στις 10 Νοεµβρίου 2002, λίγο πριν την κατάθεση του σχεδίου Ανάν,  
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           3. Μια νέα τραγωδία είναι περιττή  
 

    Εάν κανείς αδυνατεί µε βάση την κοινή λογική να ερµηνεύσει την πολιτική της χώρας του 
-µεταξύ άλλων πρωτάκουστων, την αποδοχή ενός πασά ως προέδρου της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας- είναι επόµενο να κάνει άλλες σκέψεις, να ψάξει νέα, πέραν των συµβατικών 
που απέτυχαν, µέσα πολιτικής. Το καθιστούν επιτακτικό λόγω της στάσης που τηρούν στο 
κορυφαίο αυτό για το παρόν και το µέλλον του Ελληνισµού θέµα, αµφότεροι οι εν 
δικοµµατισµώ αδελφοί οι οποίοι επί της ουσίας συµπίπτουν στα λεγόµενα κριτήρια της 
Αθήνας. Το επιβάλει επίσης η υφιστάµενη Βουλή, η µόνη στην Ευρώπη αν όχι στον κόσµο, 
µη οµιλούσα.  
    Η κλασσική γραµµατεία και συγκεκριµένα η αρχαία κωµωδία, αποτελεί ένα τέτοιο χώρο, 
ένα νέο µέσο πολιτικής {1}. Μπορεί λόγω της δικής του Πολιτείας ο Πλάτων να µην την είχε 
περί πολλού, όπως άλλωστε την ποιητική. Μπορεί να µην συνέβη το ίδιο µε τον Αριστοτέλη, 
για λόγους που δεν είναι του παρόντος. Όµως στη λεγόµενη κατά τους σηµερινούς καιρούς 
Ελληνική Πολιτεία, το θεατρικό αυτό είδος εκτός από παραγωγή αποτελεί τη µόνη ίσως 
θεραπευτική αγωγή για τη χρόνια πολιτική παθολογία. Τόσο για τον επιδηµικού τύπου 
σεβντά προς κάθε τι το κεµαλικό όσο προς τη γνωστή από τις πορείες ξένη πρεσβεία. Ο 
λόγος αφορά τις «όρνιθες» του Αριστοφάνη {1}. Ο τίτλος µπορεί να διατηρηθεί, όπως 
άλλωστε έκαναν και άλλοι στο παρελθόν µε κλασσικά µας έργα. Όπως επίσης εµπνεύστηκαν 
από τον Έλληνα πατέρα της αρχαίας κωµωδίας, πέραν του Γκαίτε, ο Σαίξπηρ, ο Χάινε, ο 
Μπρεχτ καθώς και άλλοι µεγάλοι δηµιουργοί. Πρόσωπα που µπορούν εδώ σήµερα να 
αναλάβουν τα ποιοτικό αυτό πέρασµα στο νέο µέσα από µια παραγωγική πολιτισµική 
επιστροφή στο κλασσικό, υπάρχουν. Ο Λάκης Λαζόπουλος είναι ένα από αυτά.  
    Θα µπορέσουν οι Έλληνες πολίτες να πληροφορηθούν, ανάµεσα σε πάµπολλα άλλα, τους 
23 Αµερικανούς Γερουσιαστές και το ψήφισµα για την αυτοδιάθεση της Κύπρου πολύ πριν 
τις υπογραφές στη καταραµένη, όπως την είπαν, συµφωνία του Λονδίνου. Θα µάθουν γιατί οι 
γελοιογράφοι σκίτσαραν το µακαρίτη Τσάτσο πάντοτε παρέα µε όρνιθες. Ποιος του υπέδειξε 
να αποφασίσει και να διατάξει την απαγόρευση του οµώνυµου έργου που είχε ανεβάσει κατά 
την εποχή της συµφωνίας της Ζυρίχης, ο αξέχαστος Κάρολος Κουν. Μια συµφωνία που 
έφθασε να επικριθεί ακόµη και από τον, κατά τη δύση του βίου του, υπουργό εξωτερικών της 
χούντας, Πιπινέλη.  
    Μοιραία τότε ο νους των πολιτών θα κάνει συνειρµούς ανάµεσα στους παλιούς αυτούς 
εξέχοντες και τους εν ενεργεία, που κατάντησαν µπαλαρίνες των ξένων, κατά το 
Μακρυγιάννη. Που µετά τις υπογραφές, φεύγουν νύχτα, θα λέγαµε εµείς. Έτσι:  
-Εάν όχι µόνο το Ζυριχιακό αλλά ακόµη και ένα Μπανανιακό µόρφωµα, ωχριά µπροστά στο 
Ανανιακό, ενώ µε την αναθεώρηση θυµίζει, το τι τον κρέµασαν τι κλπ. 
-Εάν η ελάχιστη ζηµιά, ακόµη και στην περίπτωση της µη λύσης, είναι αν µη τι άλλο µια 
ηθική και πολιτική αναγνώριση του ψευδοκράτους.  
-Εάν η προσφορά της ηµεροµηνίας στην Τουρκία από την συνήγορό της, όπως την είπαν, 
Ελλάδα, σαφώς έχει πίσω της την αποδοχή της σύνδεσης της ένταξης µε τη λύση, κάτι που 
οδηγεί όχι µόνο σε αστερίσκους αλλά σε γαλαξία από αστερίσκους. 
-Εάν κατά διαβολική σύµπτωση το κοινό άρθρο 4, αναδεικνύεται σε εφιαλτικό τόσο στη 
Συµφωνία της Μαδρίτης για το Αιγαίο όσο στο Σχέδιο Ανάν το οποίο ασκεί ανεπίτρεπτη 
ψυχολογική βία σε βάρος των Κυπρίων ώστε προς χάριν της ένταξης να πουν ναι στην 
τερατοµορφία, ενώ ταυτόχρονα νεκρανασταίνει και ενσωµατώνει ως επιπλέον βάρη και 
δεσµεύσεις στη νήσο, όλες τις προηγούµενες συνθήκες οµηρίας.  
-Εάν οι απειλές στο Αιγαίο που θα συνεχισθούν, θα βάλουν εκ νέου στην άκρη την ειρήνη, 
µια αξία και αρχή που την κατάντησαν φύλο συκής στα ψέµατα που λένε.  
    Τότε, αφήνοντας τη χώρα και την πολιτική της και προτού πάµε στις ευθύνες των πολιτών 
και του λαού, οφείλουµε να τονίσουµε ότι η στάση των αντιπροσώπων του, των Βουλευτών 
µε αυτοσεβασµό και αίσθηµα ιστορικής ευθύνης, δεν µπορεί να είναι διαφορετική από το 
δρόµο που δείξαµε {2}.  
    Η ίδια ιστορία επίσης έδειξε ότι όχι µόνο δεν βοηθούν αλλά αντίθετα ζηµιώνουν οι 
φορτισµένες και γι αυτό ανώριµες και χωρίς παιδεία κινήσεις και πρωτοβουλίες που φυσικά 
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δεν δυσκολεύονται να αντιµετωπίσουν ο κυβερνητικός χειρισµός ή τα Αθηναϊκά Μέσα µε τη 
γνωστή αντιδηµοκρατικότητα και προκλητικότητα. Αποτελούν ρουτίνα, παιχνιδάκια που τα 
παίζουν στα δάχτυλα αν δεν τους υποβοηθούν. Άλλα φοβούνται οι κυβερνώντες. ∆εν είναι 
τυχαίο ότι τις ιστορικά δικαιωµένες ιδέες, αυτού ειδικά του χώρου, που γνωρίζουν όλοι τους 
καλά τι µπορούν να κάνουν, συστηµατικά τις αναµένει η ηλεκτρονική πυρά. Η τέλεια καύση 
που δεν συγκρίνεται καν µε εκείνη του µεσαίωνα που άφηνε έστω τέφρα. Γι αυτό η 
αποκάλυψή τους δεν αρκεί.  
Χρειάζονται άλλες µορφές πολιτικής στη διαχείριση και κλιµάκωση ενός νέου πατριωτικού 
και ∆ηµοκρατικού αγώνα. ∆εν φτάνει µόνο το πρόσφορο έδαφος. Ούτε γίνεται πολιτική µε 
ανεπεξέργαστες επεξεργασίες και κλοπιµαία «δια ταύτα». Ούτε φυσικά µε µαζέµατα ιδεών 
και υλικών από δω και από κει. Αυτά είναι συνταγές ήττας των πολιτών και του λαού πριν 
τον ξαναστείλουν εκ νέου στο σπίτι του. Είναι δώρα στα κόµµατα του δικοµµατικού χειµώνα.  
    Όσο για την κωµωδία, αυτή κινείται σε άλλα µήκη κύµατος, σε άλλα ύψη. Από πολύ 
χαµηλά έως πολύ υψηλά, εξ ου και η γοητεία της. Η πολιτική της χρησιµότητα, ειδικά στην 
αντιµετώπιση καθεστωτικών µορφωµάτων, όσο µεγάλη είναι άλλο τόσο δοκιµασµένη είναι 
και λίαν επιτυχής. Αρκεί µια µατιά προς τα πίσω ώστε να διαπιστωθεί. Κυρίως όµως είναι 
πολιτική. Μάλιστα κάποιοι την έχουν σε µεγαλύτερη εκτίµηση ακόµη και από την ιστορία. 
    Εκτός αυτών η κωµωδία ως γνωστό είναι τραγωδία µε αστεία και το αστείο βγαίνει από το 
άστυ. Με άλλα λόγια η κάθαρση ταυτίζεται µε την επιστροφή στη ∆ηµοκρατία, την εκκλησία 
του ∆ήµου. Αυτό σηµαίνει ότι µόνο ο λαός νοµιµοποιείται όχι µόνο να αποφασίσει {3}από 
πριν για την υπογραφή της χώρας του, απέναντι σε κρίσιµα εθνικά θέµατα αλλά και να το 
απαιτήσει αυτό να συµβεί. Το αίτηµα για διενέργεια δηµοψηφίσµατος για την Κύπρο πέραν 
της ιστορικής, ηθικής και πολιτικής του νοµιµότητας, περιβάλλεται µε επιπλέον κύρος αφού 
όχι µόνο δεν αντιβαίνει αλλά βρίσκεται σε πλήρη αρµονία προς την Ελληνική Συνταγµατική 
νοµιµότητα αν δεν επιβάλλεται από αυτήν.  
    Αν η ήδη µουµιοποιηµένη τρίτη Ελληνική ∆ηµοκρατία γεννήθηκε από την τραγωδία της 
Κύπρου, η πολυπόθητη τέταρτη θα γεννηθεί από την κωµωδία της επίσηµης πολιτικής 
Ελλάδας. Μια νέα τραγωδία είναι περιττή.  
 
____________ 
 

{2} Χρήστος Κηπουρός, Η παρουσία µου στη Βουλή, υπό έκδοση Γόρδιος, Αθήνα,  Επιστροφή 2 

{3} του ίδιου, a. Από τον Οδυσσέα στη νέα Ευρώπη, εφηµερίδα Σηµερινή, 10 Σεπ.΄02, Λευκωσία,  b. ∆ηµοψήφισµα 
για την Κύπρο, www.dpe.gr, 10 Νοε.΄02.      Επιστροφή 3 

   * Το κείµενο αποτελεί µέρος οµιλίας του συγγραφέα που έκανε σε εκδήλωση της ∆.Π.Ε. Θεσσαλονίκης  
στις 11 ∆εκ.΄02. Την αφιέρωσε  στη  µνήµη  των  Χατζόπουλου  και  ∆οϊτσίδη,   δυο Θρακών νέων από 
το ∆ιδυµότειχο που έπεσαν κατά τη διάρκεια του Αττίλα στην Κύπρο. Θέµα: Αιγαίο-Κύπρος, Ποιος 
αποφασίζει;. Στην εκδήλωση συµµετείχε και µίλησε επίσης, ο Ναύαρχος ε.α. Χρ. Λυµπέρης.           

Χρειάστηκε να περάσουν οκτώ χρόνια από την υποβολή της πρότασης του συγγραφέα για το αυτονόητο, 
που έπρεπε να είχε γίνει από την επόµενη της εισβολής στη Μεγαλόνησο. Να δοθούν τα ονόµατά τους σε 
δρόµους των ∆ήµων της Θράκης. Έστω όµως και τώρα, µε καθυστέρηση τριάντα ετών, τιµά το ∆ήµο της 
Αλεξανδρούπολης που το έπραξε. Αναµένεται από τους λοιπούς.  
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   4. Η επανένωση της Κύπρου αποτελεί µέρος της Ευρωπαϊκής επανένωσης 
 
 
Η ληφθείσα στην Κοπεγχάγη απόφαση ένταξης της Κύπρου τιµά την Ευρώπη. Αποτελεί 
συνεπή προς τις αρχές και τις αξίες της, πολιτική. Με βάση αυτές µπορεί να ιδωθεί και ως 
πρώτη δόση παλαιάς οφειλής στο Κυπριακό δράµα. Στην ουσία όµως ταυτίζεται µε το 
πέρασµα από τον καταστροφικό, ειδικά για τον Ελληνισµό, διπολικό παγετό, στην άνοιξη του 
πολυπολισµού.  
Ταυτόχρονα η αξιοπρεπής στάση απέναντι στις Αµερικανικές πιέσεις και την προοπτική 
ένταξης της Τουρκίας, ικανοποιεί το ∆ηµοκρατικό αίσθηµα των Ευρωπαϊκών λαών. Για 
όλους η Κοπεγχάγη θα µείνει µια από τις ωραίες στιγµές της Γηραιάς Ηπείρου. Επίσης ένα 
µικρό αντίβαρο απέναντι σε πρόσφατες σκιές της.  
∆εν µπορεί να ειπωθεί το ίδιο για την Ελληνική πολιτική. Αντί της άνοιξης, αυτή συνεχίζει να 
ζει το δικό της δικοµµατικό χειµώνα και παγετό. Τα κατόπιν ενεργειών της κυβέρνησης για 
την επίτευξη της Κυπριακής ένταξης δεν πείθουν όσο και αν προπαγανδίζει ή προκαλεί µε 
όσα εξεστόµισε κατά την επιστροφή του ο κ. Σηµίτης. Η αλήθεια είναι πως άλλη µια φορά 
κάνουν µνηµόσυνο µε ξένα κόλλυβα. Ευτυχώς που δεν επιτεύχθηκαν και οι τρεις στόχοι που 
έθεσαν αλλά µόνον ο ένας. ∆ιαφορετικά, ως προς µεν τη λύση, θα θύµιζαν ανανία, ως προς 
δε την Τουρκική ένταξη, µπανανία. Σε κάθε περίπτωση, υποσαχάρια χώρα, αντί της 
Σκανδιναβίας, όπως όφειλαν.  
Το αναµενόµενο Κυπριακό αναπτυξιακό πέταγµα έχει πρότυπο τον αυτόχθονα εαυτό του. 
Μπορεί να συµβάλει σε αυτό η νέα Ευρωµεσογειακή γεωοικονοµία, το αχανές 
γεωοικονοµικό θαλάσσιο πρόσωπο του Ελληνισµού, µήκους πλέον των 2000 χιλιοµέτρων. 
Ανατολικής Μεσογείου και Ιονίου γωνία. Η πιο γόνιµη γραµµή της οικουµένης για τους 
εµπορικούς πλόες που την µετέτρεψαν στην πιο άγονη.  
∆εν πρόκειται η Κύπρος να παραµείνει επί πολύ στις χώρες συνοχής. Σύντοµα, όπως η 
Ιρλανδία, θα µπει στον κεντρικό αναπτυξιακό πυρήνα της Ένωσης. 
∆ιαµέσου της αναπτυξιακής συµµετοχής ολόκληρου του κοινωνικοοικονοµικού και εδαφικού 
σώµατος, χωρίς διακρίσεις ή αποκλεισµούς, µπορεί ταυτόχρονα, µέσα από ένα πιο οικείο από 
άλλα διεθνή γήπεδα, το Ευρωπαϊκό, να προσδοκά την ίαση του ιστορικού τραύµατος της 
εισβολής και κατοχής του 1974. Πέραν από την ευηµερία, η προσπάθεια επανένωσης οφείλει 
να βρίσκεται σε αρµονία µε τις σταθερές του δικαίου και της ηθικής που ισχύουν στον 
πολιτισµένο κόσµο. Κάτι που τα κατά καιρούς σχέδια των Γενικών Γραµµατέων ή ορθότερα 
των υποβολέων τους, δεν έλαβαν καθόλου υπόψη. Γι αυτόν και αµέτρητους άλλους λόγους, 
το σχέδιο Ανάν όφειλε ήδη να έχει πάει από κει που ήρθε, από την πρώτη στιγµή. Ένας λόγος 
παραπάνω, αυτό να γίνει σήµερα.  
Πέραν των υπόλοιπων διεθνών οργανισµών και θεσµών η εξεύρεση λύσης µπορεί επίσης να 
αναζητηθεί µέσα από τη χορεία των ανεπτυγµένων Ευρωπαϊκών χωρών καθώς και το υπό 
ανέγερση νέο Ευρωπαϊκό µέγαρο, την Ευρώπη των 25. Η έναρξη µπορεί να γίνει µε το 
διάπλατο άνοιγµα της πόρτας του Κυπριακού διαµερίσµατος προς όλους τους αυτόχθονες 
τουρκοκυπρίους κατοίκους του.  
Η επανένωση της Κύπρου αποτελεί µέρος της Ευρωπαϊκής επανένωσης. Αντί να είναι 
καταδικασµένη να παίζει ρόλους πολιορκητικού κριού στην προβληµατική αν όχι ανέφικτη 
τουρκική ένταξη, η επανένωση µπορεί να προχωρήσει από τα κάτω.  
 
___________ 
Θράκη 17 ∆εκ.΄02, ∆ηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα “ΣΗΜΕΡΙΝΗ” της Λευκωσίας στις 1-1-2003, 
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             5. Η Κύπρος µπορεί και µόνη της 

         Πριν καν κατατεθεί το σχέδιο Ανάν ζητούσαµε η Ελλάδα να αναλάβει τις ευθύνες της 
ως εγγυήτρια δύναµη. Οι Ελλαδίτες οφείλουν, λέγαµε, να εκφράσουν χωριστά, ακόµη και 
από τη Μεγαλόνησο, τη θέλησή τους µε ∆ηµοψήφισµα για την Κύπρο {1}. Πέραν αυτής, 
αφορά την ίδια τη συνέχεια του Ελληνισµού ως προς τα υπόλοιπα εναποµείναντα εθνικά του 
µέλη. Η ψήφος στις εκλογές δεν µπορεί να συµπεριλάβει το σχέδιο Ανάν. Είναι πολύ πιο 
σοβαρό από το ποιος θα είναι ο επόµενος πρωθυπουργός. Ιδιαίτερα όταν ως προς το µεγάλο 
αυτό θέµα η θέση του ενός εκ των δυο υποψηφίων είναι ακριβές φωτοαντίγραφο της θέσης 
του άλλου. Αµφότερες άλλωστε αποτελούν προϊόντα τηλεοµοιοτυπίας κοινού γνωστού, 
γνωστού και ως Uncle Sam. 

         Η Βουλή που θα προκύψει δεν µπορεί να αναλάβει την ευθύνη επικύρωσης, ιδιαίτερα 
όταν δεν έχει υπάρξει στοιχειώδης, πόσο µάλλον εκτεταµένη συζήτηση, όπως επιβάλει η 
σοβαρότητα, ανάµεσα τον Ελληνικό λαό. Εδώ δεν θα γίνει ούτε µεταξύ των δυο που 
διεκδικούν την πρωθυπουργία. Τι να πουν άλλωστε. Αν πουν κάτι θα είναι το κοινό τους Ναι 
σε όλους, πλην Κυπρίων. ∆εν είναι τυχαίο ότι τα Μέσα δείχνουν για το ίδιο θέµα όσα δεν 
µπορούσαν να µη δείξουν. Ότι το καλύπτουν, κυριολεκτικά. Όπως επί ολόκληρη 
τριακονταετία. Ακόµη και τα γραφεία τελετών ωχριούν. Όσο για τις ψυχές των Ισαάκ και 
Σολωµού ούτε αυτές έχουν ακόµη αναπαυθεί. Συνεχίζει να τις ταλαιπωρεί η αλήστου µνήµης 
αθηναϊκή τηλεοπτική διατεταγµένη βαρβαρότητα τις πρώτες ιδιαίτερα ώρες του µαρτυρίου 
τους. Τα υπενθυµίζω αυτά γιατί στη Λευκωσία δεν έχουν ακόµη συνειδητοποιήσει µε ποιους 
ακριβώς έχουν να κάνουν στην Ελληνική πρωτεύουσα. Τους σηµερινούς και τους αυριανούς. 
Είτε είναι οι ίδιοι είτε όχι. ∆εν είναι κακό να ρίξει µια µατιά στην ιστορία. Αν και νοµίζω το 
κάνουν. Και το κάνουν καλά.  

         Παρά τον βαρύ εθνικό και πολυετή τραυµατισµό της η Μεγαλόνησος, µπορεί να 
βαδίσει και µόνη της το δρόµο της εθνικής αξιοπρέπειας. Όχι µόνο να µην πέσει µέσα στη 
µεγάλη Ελλαδική τρύπα ή έστω να την παρακάµψει αλλά και να την υπερκαλύψει. Και άλλες 
φορές έχει συµβεί. Γνωρίζω τον Κύπριο Πρόεδρο από την επιτροπή εξωτερικών και άµυνας, 
όταν ακόµη ήταν µέλος της Κυπριακής Βουλής. Μπορεί να εισαγάγει στο Ευρωπαϊκό γήπεδο 
τόσο το πολιτικό ζήτηµα όσο την ισότιµη ένταξη των τουρκοκυπρίων, το αναπτυξιακό και το 
θέµα της επανένωσης. Ούτως ή άλλως αποτελούν µέρος της Ευρωπαϊκής επανένωσης {2} . 
Μπορεί η ζυγαριά από τον ένα Οργανισµό, των Ενωµένων Εθνών, όπως τον έλεγαν 
οι παραδοσιακοί παλιά, να γείρει προς τον άλλο Οργανισµό, αυτόν της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

         Οι δε του λεγόµενου εθνικού κέντρου ας αφήσουν ήσυχη την Κύπρο. Να σταµατήσουν 
τις φιλικές συστάσεις και τις ψυχολογικές πιέσεις αν όχι την άσκηση βίας ή τις άλλες τις 
ανούσιες αν όχι γελοίες διακηρύξεις, ότι είναι στο πλευρό της. Είναι γνωστό σε τίνος το 
πλευρό είναι αν όχι σε τίνων τα πλευρά. Αυτό πάντως που µπορούµε να κάνουµε εµείς ως 
Έλληνες πολίτες εκλογείς είναι να συνδέσουµε την ψήφο µας µε τη δέσµευσή τους για 
µετεκλογική προκήρυξη δηµοψηφίσµατος για την Κύπρο. Αλλιώς να µην τους ψηφίσουµε. 
Μπορεί να βγει και σε καλό. Να αναδειχθεί µια νέα δυναµική της εθνικής περιφέρειας του 
Ελληνισµού. Αυτήν βάζει µπροστά ένας λαός που δεν έχει εθνικό κέντρο. ∆εν βάζει τα 
κλάµατα. Ο µοιρολογισµός δεν είναι πολιτική. Όπως δεν µπορεί κανείς να εµπιστεύεται 
καριερίστες σαν εκείνους τους παλιούς µου συνάδελφους που σήµερα αντί να κρύβονται 
κάνουν µέχρι καντάδες στους επικεφαλείς, ξεπερνώντας και το Σηµίτη που σε ανάλογες 
στιγµές έως και πρόσφατα, εξαφανίζονταν. Γι αυτούς λοιπόν, της µιας ή της άλλης µπάντας, 
δυο φορές αιδώς.  
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Σηµείωση {1}, Χρήστος Κηπουρός, Σηµειώσεις πολιτικής Γεωοικονοµίας, σε ηλεκτρονική µορφή, Κε.Γε.Με., 2004. 
∆ιευθύνσεις µε αναρτηµένο βιβλίο: www.myserreς.gr www.istoselides.gr, www.metanastis.de, www.pathfinder.gr, 
www.chiosopinion.gr, www.asxetos.gr, www.evros1.gr, www.argolidanews.gr.     

Επιστροφή 1 

Σηµείωση {2}, Χρήστος Κηπουρός, Η επανένωση της Κύπρου, εφηµερίδα Σηµερινή, Λευκωσία Κύπρος, 1/1/2003, 

          Επιστροφή 2 

    {*} Έγραψε το κείµενο µε κύρια αφορµή τις εκλογές της 7 ης Μαρτίου  και  την έκβαση του Κυπριακού. 
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                  6. Στο πλάι της αλήθειας και της Κύπρου  

    Από παλιά εκτιµούσα το Γιώργο Βασιλακόπουλο. Πολύ πριν παραιτηθεί από την Κ. Ε. του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. λόγω Μάνου, Ανδριανόπουλου και λοιπών. Από τότε ακόµη που, επίλεκτο όντας 
µέλος της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής οικογένειας, εν τούτοις εναντιώθηκε στην ανάληψη 
των Ολυµπιακών αγώνων από την Αθήνα. Θυµάµαι µάλιστα που είχαµε συναντηθεί στο 
Ελληνικό, όταν παρουσία του µακαρίτη Καπαγέρωφ, µου µετέφερε τι είχε πει ο Φιντέλ 
Κάστρο απευθυνόµενος στο γνωστό από το Ναϊρόµπι καθώς επίσης και δικό του γνωστό, τον 
πρέσβη Κωστούλα, τη στιγµή που ο τελευταίος προσήλθε να επιδώσει τα διαπιστευτήριά του 
στο προεδρικό µέγαρο στην Αβάνα: “δεν πιστεύω να µε παραδώσετε και µένα, όπως τον 
Οτζαλάν”.  

    Κατά τα άλλα αν στο µαύρο ΄99 -όπως λέµε βρόµικο ΄89- οι αυτουργοί ήταν κυβερνώντες, 
οι αντιπολιτευόµενοι -ανάµεσά τους και σηµερινοί υπουργοί- σιγούσαν, αν δεν σιγόνταραν 
µε τη στάση τους στο ανοσιούργηµα της παράδοσης. Από την άλλη οι ίδιοι άνθρωποι είχαν 
θέσει φαρδιά πλατειά την υπογραφή τους στο κείµενο µε το οποίο µάζευα τις υπογραφές για 
την πρόσκληση όσο και τη σωτηρία του Κούρδου ηγέτη. Γι αυτό λοιπόν τόσο οι µεν όσο οι 
δε χρειάζεται να γνωρίζουν, ότι δεν µπορούν να παραδώσουν και την Κύπρο. Να καταλήξει 
κάποτε να γίνει ένα νέο και απέραντο Ίµραλι, να Ιµβροποιηθεί. Εντός της Βουλής θα ήταν 
πιο εύκολο. Μπορούσαµε να κάνουµε διάφορα πράγµατα. Όµως και πάλι µπορούν να γίνουν.  

    Έστω και τώρα η Ελλάδα καλείται να  αναλάβει τις ευθύνες της που απορρέουν από το 
ρόλο της ως εγγυήτριας δύναµης. Η νέα Κυβέρνηση δεν ήρθε απ έξω ή από τους ουρανούς.  
Εκλέχτηκε, τιµηθείσα από εκατοµµύρια Ελλήνων πολιτών. Όφειλε λοιπόν από πολύ πριν η 
διπλωµατική της οµάδα να έχει σχεδιασµένες και επεξεργασµένες τις βασικές απαιτούµενες 
διπλωµατικές κινήσεις και τακτικές ώστε ο Ελληνισµός να απεµπλακεί από το αδιέξοδο της 
απαράδεκτης συµφωνίας της Νέας Υόρκης που µας οδήγησε το δίδυµο Σηµίτη, Παπανδρέου, 
και που γι αυτό σήµερα σιγεί.  

     ∆εν αρκεί και ούτε µας τιµά ως χώρα να κρεµαστούµε από την αγωνία για τη συνέχεια και 
τον αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου και από την ήδη εκφρασµένη τους λογική, λογικότατη 
βούληση, όπως λένε οι σφυγµοµετρήσεις, να ψηφίσουν ενάντια στο Κυπροκτόνο σχέδιο 
Ανάν. Η Ελλάδα δεν µπορεί να προσποιείται τον τουρίστα. Μπορεί το ιδρυθέν υπουργείο 
τουρισµού να αποτελεί θετική κίνηση όµως θα µείνει αχρείαστο αν υπάρξει οµώνυµο 
πρωθυπουργείο. Εκείνη που ενοχοποιείται για τα σηµερινά αδιέξοδα είναι µια γνωστή όσο 
και παλιά συνταγή. Στο πλευρό της Κύπρου από τη µια, πιέσεις από την άλλη. Που και να 
µην ήταν στον πλευρό. Το έργο έχει ξαναπαιχτεί πολλές φορές. Αν η πρώτη του ήταν στη 
Ζυρίχη, η τελευταία είναι  στις Η.Π.Α. κατά τις συζητήσεις µε το Γ. Γ. του Ο.Η.Ε. 

    Με επεξεργασµένο κείµενο που δηµοσιοποίησα στις 10 Νοεµβρίου 2002 πρότεινα να γίνει 
∆ηµοψήφισµα για την Κύπρο στην Ελλάδα {1}. Έχω τη γνώµη ότι µπορεί ακόµη και τώρα, 
µετά από ενάµιση χρόνο, να προσφέρει στη χώρα µας ένα γερό ατού, όπως λέγεται, µέσα 
φυσικά στα πλαίσια της συνταγµατικής νοµιµότητας και έξυπνης αµυντικής διπλωµατικής 
διάταξης. Κάτι που αποτελεί ψωµοτύρι για την Ευρωπαϊκή διπλωµατική πολιτική παιδεία.  

    Αντί να µετράµε πόσες µέρες υπολείπονται από τους Ολυµπιακούς θα κάναµε πιο καλά  να 
µετρήσουµε πόσες απέµειναν από την 20η Απριλίου, την ηµέρα των ∆ηµοψηφισµάτων. Όπως 
επίσης από την τετραµερή στην Ελβετία που ήδη θυµίζει τη γνωστή ρήση µε τα 4 Ευαγγέλια 
που είναι 3, τα εξής 2: το κατά Μάρκον. Κάπως έτσι είναι και η εξίσωση της τετραµερούς: 3 
µέρη, τα εξής 2: η Τουρκία. Αυτήν την αλγεβρική παράσταση είχε κατά νου ο κοινός τους 
φίλος Ταγίπ, όταν στις εκλογές µοίραζε κατ ισοµοιρία σε αµφότερους τα κουκιά των 
µειονοτήτων της Θράκης. Μπορεί και να φαντάζεται την µεταξύ 22ας και 29ης Μαρτίου 
τετραµερή συνάντηση, που ο ίδιος πρότεινε, κάτι ως τελετή παραλαβής και παράδοσης.  
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    Από την άλλη οι αποδεδειγµένα ικανοί επιτελείς του, όντας έµπειροι σηµειωτικοί χειριστές 
χρόνου, ηµεροµηνιών -όπως η 19η Μαίου- φωτογραφήσεων κάτω από ευµεγέθη πορτραίτα 
του Κεµάλ ή προσκυνήσεων του µαυσωλείου του που κάποιοι στην Αθήνα το εξέλαβαν ως 
µνηµείο του άγνωστου στρατιώτη {!}, δεν υπέδειξαν τυχαία την 21η Απριλίου ως ηµέρα 
διεξαγωγής δηµοψηφισµάτων. Μεταξύ άλλων το σχεδίασαν ώστε να φανεί στη συνέχεια ότι 
απέναντι στην αυτονόητη Ελληνική άρνηση, προτίθενται να υποχωρήσουν, αποδεικνύοντας 
έτσι την καλή τους θέληση για συνεννόηση. Αλλά και στην περίπτωση που ενδιάµεσα 
κινούνταν διαδικασία απεµπλοκής, να εγκαλέσουν την άλλη πλευρά -το ιστορικό θύµα- 
θυµίζοντάς το ότι το ίδιο είναι που πρότεινε την 20η Απριλίου. Ας µην πάµε στο κατά πόσο 
αποτελούν σύµπτωση ή επιλογή οι υπόλοιποι χρόνοι. ∆εν είναι πρώτη φορά. Το ξαναζήσαµε 
µε την Κυβέρνηση των Υµίων, πριν καν η τελευταία λάβει ψήφο εµπιστοσύνης. Όπως πιο 
παλιά µε άλλες υπηρεσιακές.  

    Η υπαρκτή εκτροπή µπορεί να εκτραπεί. Αυτός είναι ο ρόλος άλλωστε της εθνικής 
περιφέρειας του Ελληνισµού. Να προτείνει πολιτικές και να παλέψει, ιδιαίτερα όταν λείπει το 
εθνικό κέντρο ή ασθενεί. Αλλά και στα καλά του να ήταν -που παλαιόθεν δεν είναι- µόνο να 
κερδίσει είχε από την ενσωµάτωση µιας διαφορετικής µε εθνική αυτοπεποίθηση παιδείας στη 
διπλωµατική του τακτική. Αλλού δεν έχουν και την κατασκευάζουν, εδώ που υπάρχουν τη 
συκοφαντούν όταν δεν την εξαφανίζουν ή δεν της βάλουν κλήρο.  

Καταγγελίες και αναθεµατισµοί ή και µοιρολογισµοί, όπως κάνουν διάφοροι, αξιόλογοι κατά 
τα άλλα διανοητές αλλά και κόµµατα, δεν βοηθούν σε κάτι την εθνική αυτή υπόθεση και 
συνέχεια. Στο σηµείο δε που έφτασαν τα πράγµατα σήµερα ούτε άλλα κείµενα µπορούν να 
προσφέρουν, πέραν της εµψύχωσης που όµως υφίσταται. Την κρίσιµη αυτή στιγµή είναι η 
ώρα της πολιτικής. Η ώρα του αναντικατάστατου ρόλου της. ∆εν µιλώ για τους 
πολιτικάντηδες που είπαν και ξείπαν. Πολλούς εξ αυτών άλλωστε οι πολίτες πρόσφατα τους 
αντάµειψαν κατά τα έργα τους. ∆υστυχώς όµως, όχι όλους.  

    Μπορεί οι ένθεν κακείθεν θερµαστές των εν Αθήναις ηλεκτρονικών πυρών να κατέκαψαν 
και να εξαφάνισαν, όλα όσα λέµε, όµως επιβεβαιωθήκαµε για άλλη µια φορά. Μόλις χθες ο 
πρόεδρος της Τουρκικής Βουλής επικαλούµενος το άρθρο ενενήντα, αν θυµάµαι καλά, του 
τουρκικού συντάγµατος, πετάει το µπαλάκι, διεκδικώντας για τη µεγάλη, όπως λέει, τουρκική 
εθνοσυνέλευση, να έχει δικό της τον τελευταίο λόγο. ∆ίχτυ και οµπρέλα προστασίας εκ 
µέρους της “µητέρας πατρίδας”. Αν όµως αυτό δεν είναι µια ακόµη τουρκική διπλωµατική 
επιτυχία, και επόµενα Ελληνική ήττα, τότε τι είναι; Μήπως δεν έκαναν το ίδιο οι γείτονες 
κατά την περίοδο της Αµερικανοβρετανικής εισβολής στο Ιράκ;   

    Που οδηγούν όµως όλα αυτά. Πρώτον, να υπερψηφίσουν οι Κύπριοι τη διχοτόµηση και τη 
διάλυση και κατάργηση της κρατικής οντότητας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που κατά τα 
λοιπά είναι ισότιµο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆εύτερον, να νοµιµοποιήσουν 
απολύτως τον Αττίλα αναγνωρίζοντας το “τουρκικό συνιστών κράτος της Βόρειας 
Κύπρου”. Τρίτον, να παρανοµήσουν άλλη µια φορά καταψηφίζοντας κάθε έννοια 
Ευρωπαϊκών θεσµών. Συν δε όλα αυτά όπως και πολλά άλλα, να αναµένουν από 
πάνω και την τελική έγκριση της νέας υψηλής πύλης, τελούντες υπό αίρεση της 
διπλωµατικής της και πολιτικής κεντητικής.  

    Αν ο νέος εφιάλτης αυτός που εκτός των Ελληνοκυπρίων περιλαµβάνει τους 
Τουρκοκυπρίους, και προοιωνίζεται πλείστα όσα δεινά για αµφότερους, δεν είναι η νέα 
εκδοχή του “σφάξε µε αγά µου να αγιάσω”, τότε τι άλλο είναι;  Το ψευδεπίγραφο της 
επανένωσης είναι το ελάχιστο. Όπως το όποιο απαιτούµενο οικονοµικό κόστος για την 
οικοδόµηση του νέου µορφώµατος. Το ζήτηµα είναι µε το βαρύτατο γεωοικονοµικό κόστος 
του Ελληνισµού και την ιστορική  συνέχεια της παρουσίας του στην Ανατολική Μεσόγειο, 
µετά από την προδιαγεγραµµένη Μεσογειακή του ηµιπληγία και την αχρήστευση του µισού 
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και πλέον γεωοικονοµικού του  θαλασσίου προσώπου. Κυρίως όµως είναι µια χωρίς γυρισµό 
επανέκδοση του διαχρονικού µαρτυρικού δροµολόγιου του Κυπριακού Ελληνισµού όσο 
επίσης ένα νέο κύµα τουρκικής βίας σε βάρος των ίδιων των τουρκοκυπρίων, που το 
γνωρίζουν και αυτοί και γι αυτό θέλουν να απαλλαγούν. Με άλλα λόγια, αντί η Κύπρος-
µέλος της Ε.Ε. των 25 να κρίνει από κοινού µε τους Ευρωπαίους εταίρους της τα επόµενα 
βήµατα της Ευρωπαϊκής διαδροµής της Τουρκίας, θα χρησιµεύει στο διηνεκές ως 
πολιορκητικός κριός της τελευταίας προς επίτευξη των εκβιαστικών της και γι αυτό άνοµων 
επιδιώξεων. 

    Με δεδοµένη την αιτία της εδώ πρόωρης προσφυγής στις κάλπες που ήταν το θέµα της 
Κύπρου, όφειλα να συνδέσω την πολιτική µου ψήφο µε τις ιδέες και φυσικά την πρόταση που 
έκανα για το ∆ηµοψήφισµα στην Ελλάδα για το ίδιο ζήτηµα. Πολύ έγκαιρα λοιπόν το 
δηµοσιοποίησα µε γραπτό όσο ηλεκτρονικό τρόπο. Εξάρτησα τη στάση µου στις εκλογές 
επόµενα και την ψήφο µου από τη δέσµευση προκήρυξης δηµοψηφίσµατος. ∆εν έλαβα καµιά 
απάντηση ούτε βρήκα πουθενά κάτι σχετικό. Ούτε βέβαια περίµενα να υπάρξει. Τόσο από 
τους µεν και τους δε όσο από τους παρά δε. Άλλωστε δεν το έκανα µόνο για µένα. Επίσης 
απευθυνόµουν σε φίλους που είναι διάσπαρτοι σε κόµµατα και σε περιφέρειες.   

    Όσο για το εάν χρειαστεί ψήφος επικύρωσης στη Βουλή, το Ελληνικό κοινοβούλιο ούτε 
ηθικά ούτε πολιτικά νοµιµοποιείται να αναλάβει την ευθύνη αυτή. Πέραν των άλλων δεν 
προηγήθηκε καµιά συζήτηση. Έγραψα γι αυτά στο κείµενο, “Η Κύπρος µπορεί και µόνη της” 
{2}. ∆εν έγινε διάλογος προεκλογικά γιατί δεν είχαν τι να πουν. Το µόνο που είχαν να 
δείξουν οι δυο υποψήφιοι τότε κυβερνήτες της χώρας, ήταν το φαξ του κοινού τους γνωστού. 
Όπως και µέχρι σήµερα δεν έχουν πει κάτι.   

     Όχι απλά θέλω να πιστεύω αλλά και διαισθάνοµαι και περιµένω ο πρόεδρος της Κύπρου 
να τιµήσει την ίδια όσο το όνοµά του και ιδιαίτερα το µικρό. Τα είχα αποκοµίσει όλα αυτά ως 
αίσθηση όταν προ πολλών ετών συναντηθήκαµε στην Ελληνική Βουλή. Σε ότι µε αφορά, για 
µια βραχονησίδα αρνήθηκα να δώσω ψήφο εµπιστοσύνης το 1996 στην τότε κυβέρνηση 
Σηµίτη. Πόσο µάλλον για τη µεγαλόνησο, αν ήµουν σήµερα µέλος του κοινοβουλίου.   

    Υπάρχει όµως κάτι άλλο πολύ πιο σοβαρό. Στην προκειµένη περίπτωση δεν αρκεί η απλή 
καταψήφιση από κάποιους Βουλευτές. Μπορεί οι επικεφαλείς ακόµη και να την επιτρέψουν. 
Να µην επιβάλουν καν την περιβόητη κοµµατική πειθαρχία και τη φίµωση της ∆ηµοκρατικής 
και της συνειδησιακής έκφρασης. Να φανούν και άνετοι, αφού ούτως ή άλλως θα περάσει και 
θα επικυρωθεί και πλέον ούτε γάτα ούτε ζηµιά. Και άλλες φορές συνέβη κάτι ανάλογο.  
Όποιου Βουλευτή το λέει η ψυχή οφείλει να γνωρίζει ότι αυτό που απαιτεί η ιστορία, η ηθική 
και η αληθινή πολιτική είναι άλλες κινήσεις. Ας τις βρει όµως µόνος του. Τόσο από τη µια 
όσο από την άλλη πλευρά.  

    Επειδή όµως δεν χρειάζονται ψευδαισθήσεις, η λύση πρέπει να αναζητηθεί κυρίως εκτός 
της Βουλής. Και οι πολίτες, καιρός είναι, να µάθουν µε ποιους έχουν να κάνουν. Να µην 
κοροϊδεύουν εαυτούς. Γιατί αν στην Κύπρο το 63 % του λαού είναι εναντίον του σχεδίου 
Ανάν εδώ είναι το 93 % . Τέτοιας κλίµακας είναι τα ποσοστά έκφρασης αλληλεγγύης των 
πολιτών της χώρας µας προς άλλους λαούς που δοκιµάζονται. Πόσο µάλλον σε κοµµάτι του 
δικού τους λαού και πολιτισµού. Γι αυτό έπνιξαν την πρότασή µας. Χιλιάδες ερωτηµατολόγια 
έκαναν προεκλογικά οι δηµοσκόποι. Όπως και πιο παλιά. Ούτε ένα περιείχε την ερώτηση για 
το σχέδιο Ανάν ενώ έπρεπε να είναι από τις πρώτες ερωτήσεις αν όχι η πρώτη σε όλες. Αν 
αυτό δεν είναι ύβρις  προς κάθε έννοια πολιτικής ∆ηµοκρατίας, τι άλλο είναι; Για τη Σερβία 
και το Ιράκ έκαναν. Για την Κύπρο όχι. Αυτό θα ρωτούσα αν συµµετείχα στην οµήγυρη του 
debate των αρχηγών και των δηµοσιογράφων.      
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    Επί τούτου δεν έγινε συζήτηση στην προεκλογική περίοδο για ένα θέµα που χρησίµευσε  
για τρίτη συνεχόµενη φορά, ως πρόσχηµα πρόωρης προσφυγής στις κάλπες ενώ παράλληλα  
δεν θεωρείται αρκούντως σηµαίνον ώστε να αποτελέσει αιτία προκήρυξης δηµοψηφίσµατος. 
Φοβερά πράγµατα. Ακόµη και ο Όργουελ θα ωχριά. Και η αποκορύφωση του δράµατος της 
πολιτικής Ελλάδας είναι ότι ούτε τα υπόλοιπα κόµµατα -τα λεγόµενα µικρά- διαθέτουν µια 
διαδικαστική έστω, πρόταση απεµπλοκής. Το όχι δεν αρκεί. Μπορεί να είναι αρκετό για τους 
πολίτες. Μπορεί να οφείλουµε να υποκλιθούµε µπροστά στους Κυπρίους αδελφούς για τη  
διαφαινόµενη γενναία τους στάση στο επερχόµενο δηµοψήφισµα. Μπορεί η νέα απόκρουση 
του Κεµαλισµού να αποδειχθεί µια πράξη πιο µεγάλη ακόµη και από το έπος του ΄40. Πάλι 
τότε περί φασισµού επρόκειτο. Όµως παρόλα αυτά η πολιτική είναι ακόµη πιο ψηλά.  Εκτός 
από τα όχι και τα δεν, είναι πολλά άλλα. Στην περίπτωσή µας, ένας πίνακας ζωγραφικής µε 
θέµα “απεµπλοκή και λύτρωση”.  

    Όσο για τη συνέχεια, σύντοµα, όπως η Ιρλανδία, η µεγαλόνησος θα εισέλθει στον κεντρικό 
πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξεύρεση λύσης και η επανένωση µπορούν πλέον να 
αναζητηθούν και εκτός Ο.Η.Ε. που χρόνια τώρα οι όποιες επικλήσεις των ορθών κατά τα 
άλλα ψηφισµάτων του για την τουρκική εισβολή και κατοχή, θυµίζουν πια ψαλµούς. Ένας 
τέτοιος τόπος είναι το νέο Ευρωπαϊκό µέγαρο {3}, οι αρχές και οι αξίες του, όσο φυσικά το 
ίδιο το Κυπριακό διαµέρισµα µε την ισότιµη και ∆ηµοκρατική συµµετοχή όλων, χωρίς καµιά 
εξαίρεση, των αυτοχθόνων κατοίκων του, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Η επανένωση 
της Κύπρου, ακόµη από την περίοδο των διαπραγµατεύσεων ένταξης, αν όχι από την 20η 
Ιουλίου του 1974 και πιο πριν, δεν µπορούσε παρά να αποτελεί µέρος της Ευρωπαϊκής 
επανένωσης. Πόσο µάλλον εδώ και ένα χρόνο, µετά από την απόκτηση µε το σπαθί της, της 
ιδιότητας του πλήρους και ισότιµου µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

    Τόσο οι παλιοί όσο και οι νέοι κυβερνώντες καθώς και άλλοι στην Ελλάδα µιλούν για το 
Ευρωπαϊκό κεκτηµένο στην Κύπρο. Το από έτους Κυπριακό κεκτηµένο στην Ευρώπη, τους 
διαφεύγει. Συµβαίνει αυτό πολλές φορές µε τα χρόνια κλισέ. Εξ ων και τα περί κεκτηµένης 
ταχύτητας. Όπως άλλωστε το ίδιο γίνεται επί πολλές συναπτές δεκαετίες, πότε µε τη φράση 
“Η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάς συµπαρίσταται” πότε “στο πλάι της Κύπρου” που ακούσαµε 
και πάλι χθες το βράδυ. Αγνοούν προφανώς ότι νέα εποχή µε παλιές συνταγές δεν εννοείται. 
Το λιγότερο, αποτελεί γράµµα κενό. Επιπλέον κάτι που το αχρήστευσε η ιστορία.  

    Το νέο στο οποίο επιµένουν από κοινού µε πολλούς άλλους να αναφέρονται, χωρίς όµως 
κανείς τους να ανήκε ποτέ σε αυτό, επιµένει και το ίδιο να τους θυµίζει κάτι παλιό όσο και 
νέο. Παλιό, γιατί το Σολωµικό “εθνικόν το αληθές”, είναι δύο περίπου αιώνων. Νέο, δηλαδή 
αρχέτυπο, γιατί το πρώτο που οφείλουν τα υποκείµενά του είναι να βρίσκονται στο πλάι της 
αλήθειας. Στην περίπτωσή µας, έστω και αν αποτελεί πλεονασµό, στο πλάι της Κύπρου και 
της αλήθειας, και ακόµη πιο σωστά, στο πλάι της αλήθειας και της Κύπρου.  

_____________   
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             7. Το αληθές - πολιτικό 

    Λένε πολλοί ότι η πολιτική σε αυτή τη χώρα κατέληξε να είναι θέατρο. Εγώ πάλι λέω 
µακάρι να ήταν. Γιατί άλλο είναι η υποκρισία άλλο η υποκριτική. Η πρώτη δεν είναι τέχνη. Η 
δεύτερη είναι και µάλιστα από τις πιο σπουδαίες. Παρακολουθούµε την παράσταση του 
τουρκικού perdesi που παίζεται σε επανάληψη αυτές τις ηµέρες µε το Κυπριακό και την 
ορχηστρική διπλωµατική των γειτόνων. Πότε τον πρόεδρο της Βουλής να παραπέµπει στο 
τουρκικό κοινοβούλιο την ευθύνη της εγγυήτριας δύναµης εξαρτώντας την παράλληλα από 
τα γεωπολιτικά της συµφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο, πότε πάλι να κυριαρχούν τα 
σόλο και τα µονόπρακτα του «αναποφάσιστου» κατοχικού µπάστακα. Ανάµεικτα αισθήµατα 
αναδύονται από βαθιά µέσα. Παράπονο µαζί µε οργή για τη στάση της Πολιτικής Ελλάδας, 
της πολύτεκνης αυτής χώρας που αν και, εκτός των τόσων άλλων, γέννησε την πολιτική και 
τη ∆ηµοκρατία, δεν έχει σήµερα κοντά της καµιά. Που κατέληξε να άγεται και να φέρεται.  

              1. ΟΙ ΚΑΡ∆ΙΕΣ ΤΩΝ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΩΝ ∆ΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ 

     Η λύση βέβαια δεν µπορεί να είναι οι εκλογικεύσεις ή αναθεµατισµοί και φορτισµένες 
επιρρίψεις ευθυνών. Αδικούν τα ευγενή τους αισθήµατα για το ζήτηµα της Κύπρου όσοι 
ολισθαίνουν σε αυτές. Ούτε άλλες κουτοπόνηρες ενέργειες, όπως συµβαίνει µε τα Μέσα µετά 
των εντεταλµένων φορέων τους µε πρώτο µέληµα, την απόκρουση αν όχι εξαφάνιση της 
αλήθειας, µέσω λογοκρισίας. Λένε πολλοί, όταν αναλαµβάνουν να χειριστούν µεγάλα και 
σοβαρά θέµατα, ότι φιλοδοξούν να προσθέσουν ένα λιθαράκι. Εγώ πάλι λέω να αφαιρέσουµε 
ένα λιθαράκι από το µόλις περιγραφέν -γνωστό άλλωστε- έντυπο και τηλεοπτικό αόρατο 
τείχος της Αθήνας καθώς και των πολιτικών υποβολέων του.  

     Μια λύση είναι τα εναλλακτικά Μέσα. Μπορούν να λειτουργήσουν σαν κοµπρεσέρ. Να 
ανοίξουν τρύπες στο τείχος. Αυτό κάνουµε από τετραετίας µε το Internet και τους δικτυακούς 
τόπους. Αλλιώς οι χαρακτηρισµένες ως ανεπιθύµητες πολιτικές προτάσεις µας τόσο από το 
απελθόν όσο και το επελθόν εθνικόφρον σύστηµα κοµµατικής ασφαλείας δεν πρόκειται να 
τρυπώσουν στο κλεινό άστυ. Οι καρδιές των σκεπτόµενων δεν φτάνουν. Πόσο µάλλον να 
επιτύχουν οι ιδέες αυτές να αναδειχθούν και εξελιχθούν σε µορφωτική συνιστώσα µιας 
καινούργιας κινηµατικής ∆ηµοκρατίας όσο της τόσο πολυπόθητης τέταρτης Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας που όλο έρχεται και όλο δεν φτάνει. Όσο κι αν είναι σοβαρές, επεξεργασµένες 
και επιβεβαιωµένες, θα πάνε στράφι.   

              2.  ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΥ 

     Ούτε ο λόγος της αληθείας ούτε η φωνή της αλήθειας µπορούν να προσφέρουν κάτι, εν 
προκειµένω, στην πολιτική και τη ∆ηµοκρατία. Όσο η θρησκεία δεν είναι πολιτική άλλο τόσο 
δεν είναι πολιτική η µη θρησκεία. Τα λέω αυτά για να µη µας κολλήσουν πάλι καµιά νέα 
ρετσινιά. Μια φράση όµως που µπορεί να εµπνεύσει είναι: «το αληθές - πολιτικό». Να 
επανεµπνεύσει, όπως είναι το πιο σωστό. Είναι σε θέση να υπερασπιστεί ιδέες όσο πρόσωπα. 
Να αποτελέσει την αφετηρία για ανάλογη αναγέννηση. ∆ηλαδή αληθινή. 

    Ο Επτανήσιος ποιητής δεν έλεγε, «το Κυβερνητικό αληθές» ή το αντιπολιτευτικό. Άλλοι 
τα κάνουν αυτά. Όπως χθες και όπως και σήµερα. Και όπως τον 19ο αιώνα όταν κάποιοι 
ζητούσαν να πάψει ο Ύµνος προς την Ελευθερία να ονοµάζεται εθνικός. Αν µπορούσα 
λοιπόν να παραφράσω «το αληθές -εθνικό» του Σολωµού του οποίου το όνοµα, ξαναθύµισε 
πριν λίγα χρόνια µε την Επιστροφή προς την ελευθερία, ο όχι τυχαία φέρων το ίδιο όνοµα και 
επίθετο, Σολωµός Σολωµού, θα έλεγα: “το αληθές - πολιτικό”. Γι αυτό έγραψα το άρθρο “Στο 
πλάι της αλήθειας και της Κύπρου”. Επειδή η φράση “στο πλάι της Κύπρου” που λένε τόσο 
οι µεν όσο οι δε, δεν είναι άλλο από υποκρισία. Αυτό έδειξε η ιστορία όσο το παρόν.  
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              3. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΜΕΡΟΥΣ 

    Αν, όπως απάντησαν Έλληνες συµπατριώτες της Μελβούρνης στο γραπτό {1α}, πρέπει να 
λάβουν σοβαρά υπόψη τις προτάσεις του κειµένου, κυβερνώντες όσο αντιπολιτευόµενοι, τότε 
η παρουσία του Καραµανλή στην τετραµερή οφείλει να κινείται ταυτόχρονα σε δυο επίπεδα. 
Το πρώτο είναι της χώρας που προστατεύει και καλύπτει ακόµη και αν υπήρξαν, όχι οι 
καλύτεροι δυνατοί χειρισµοί τακτικής, εκ µέρους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Να πάρει 
επάνω της το πολιτικό µέρος της υπόθεσης. Θα είναι η ελάχιστη έµπρακτη αναγνώριση της, 
να µην τη χαρακτηρίσω πως, µέχρι τώρα στάσης του λεγόµενου εθνικού κέντρου. Το δεύτερο 
και πιο σηµαντικό είναι πιστεύω -όπως οι γείτονες αφήνουν δι εαυτούς τον τελευταίο λόγο- 
να κάνει κάτι ανάλογο και η Ελλάδα. Αυτό που έπρεπε να είχε δροµολογήσει προ πολλού 
χρόνου, όπως πρότεινα στις 10 Νοεµβρίου 2002, την προηγούµενη ηµέρα πριν την κατάθεση 
του σχεδίου Ανάν. Ήξερα ότι θα φτάσουµε εδώ. Αµφότερες οι χώρες αποτελούν εγγυήτριες 
δυνάµεις και χωρίς την επικύρωση από αυτές δεν πρόκειται να υπάρξει ολοκλήρωση του 
ανοσιουργήµατος.  

    Με άλλα λόγια µπορεί και τώρα να υπάρξει απεµπλοκή και λύτρωση από το νέο εφιάλτη. 
Στους εταίρους της Ε.Ε. µπορεί να το πει ακόµη και ανοιχτά: «Εγώ δεν παίρνω τέτοιο µεγάλο 
κρίµα στο λαιµό µου. Θα αποφασίσει ο Ελληνικός λαός». Όχι µόνο το Ε. Λ. Κ. και οι 
Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, όλος ο κόσµος θα συµφωνήσει. Τα ίδια θα έκαναν όλοι. Αν και δεν 
θα έφταναν ποτέ σε τέτοιο σηµείο, όµως ξέρουν µε τι περίπτωση έχουν να κάνουν. Η 
συµφωνία της Κοπεγχάγης δεν έπεσε από τον ουρανό. Ούτε το Κυπριακό κεκτηµένο στην 
Ευρώπη είναι ρουσφέτι. Ούτε η ιστορική κρατική οντότητα που τα πέτυχε, µπορεί να 
διαλυθεί προς χάρη των εισβολέων της.  

              4. ΤΡΙΤΟ  ∆ΕΚΑΗΜΕΡΟ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  

    Άλλωστε τι πιο αληθινό, έντιµο και καθαρό τα πράγµατα να εξελιχθούν µε βάση τη λαϊκή 
ετυµηγορία. Είπα λαϊκή, και θυµήθηκα ότι η συντηρητική πολιτική οµάδα του Ευρωπαϊκού 
λαϊκού κόµµατος όχι µόνο δεν έχει λόγους να δυσανασχετήσει αλλά έχει έναν  επιπλέον 
σοβαρό λόγο να εκφράσει τη συγκατάθεση του, στοιχειώδους πολιτικής αλληλεγγύης ένεκεν 
προς τον νεοεκλεγέντα αντιπρόεδρό της. Όπως ανάλογους λόγους έχουν και οι Ηνωµένες 
Πολιτείες που επιπλέον ο επικεφαλής τους έχει εκλογές σε λίγους µήνες, όπως θα έλεγε και ο 
πρώην πρωθυπουργός. Μπορεί να απειλεί µε τα σπασµένα του τηλέφωνα όµως δεν πρόκειται 
να  διακινδυνεύσει να χάσει τους Ρεπουµπλικανούς Ελληνοαµερικανούς και βέβαια τους 
πολίτες της χώρας του που αρνούνται την Κυπροκτονία. ∆εν είναι όλοι Bush. Εδώ οι 
µειονότητες της πατρίδας µου της Θράκης, έναν Βουλευτή έβγαλαν και οι δυο υποψήφιοι 
πρωθυπουργοί έκαναν πως και πώς. Μέχρι που αρνήθηκαν την ύπαρξη των Ποµάκων, για να 
πριµοδοτηθούν. Αµφότεροι.   

    Στην περίπτωση µιας σοβαρής Ελλαδικής προετοιµασίας και επεξεργασίας για αξιοπρεπή 
µε εθνική αυτοπεποίθηση στάση η οποία θα καταλήξει σε ∆ηµοψήφισµα για την Κύπρο στην 
Ελλάδα -αν τελικά χρειαστεί, µπορεί και να µη χρειαστεί, όπερ και το πιθανότερο, οπότε θα 
έχουµε γιορτή ∆ηµοκρατίας, αλλά για καλό και για κακό, λέµε αν- έστω στο τρίτο δεκαήµερο 
του Απριλίου, οφείλουν να συµβάλουν όλοι, µη εξαιρουµένου του Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας. Για τα της επικύρωσης από τη Βουλή έγραψα αναλυτικά. Όπως και την 
Κυπριακή συνέχεια στην Ε.Ε. {1β}. Μπορεί να φαίνεται ότι µοιάζει µε την οµοιοπαθή 
Ιρλανδία, όµως σύντοµα µόνο οι τυφλοί δεν θα βλέπουν την επανένωση της Μεγαλονήσου. 
Εκεί που η Κύπρος θα συνεχίσει να της µοιάζει είναι ως προς την Ιρλανδική αναπτυξιακή 
απογείωση, µε απόλυτα ισότιµη και ∆ηµοκρατική συµµετοχή σε αυτήν, όλων χωρίς καµιά 
εξαίρεση των  Ε/ Κ και Τ/ Κ. αυτοχθόνων κατοίκων του νησιού.  
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              5.  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ        

     Ουδόλως επιθυµώ να αναθεωρήσω γνώµη για τη στάση µου που το 1995 και το 2000 τον 
ψήφισα να εκλεγεί στην ύπατη πολιτειακή θέση. Ειδικά την πρώτη φορά όταν εκκρεµούσε η 
άρση του Βέτο και τα πράγµατα ήταν οριακά. Όποια αξία κι αν έχουν, αυτά που λέω. Για 
µένα έχουν πολύ µεγάλη. Τόσο ηθική όσο πολιτική. Ο Κωστής Στεφανόπουλος θα τα κρίνει 
µαζί µε χιλιάδες άλλα. Όπως τα περί συµβουλίου αρχηγών. ∆ιατηρώ όπως όλοι οι Έλληνες, 
τις άριστες των εντυπώσεων που άφησε η οµιλία του κατά την προ ετών παρουσία του 
Κλίντον στην Αθήνα και πιστεύω ότι δεν θα µείνει εκεί. ∆εν είµαι νοµικός ή 
συνταγµατολόγος να γνωρίζω επακριβώς τις περί διαγγέλµατος και προκήρυξης 
∆ηµοψηφίσµατος φόρµουλες, ξέρω όµως ότι γίνεται σίγουρα και πιστεύω ότι θα 
επιβεβαιωθεί εν τοις πράγµασιν ο εµπνευσµένος εκείνος λόγος του για τα εθνικά µας 
ζητήµατα και κυρίως τη Μεγαλόνησο.  

 

____________ 

 

Σηµείωση {1} Χρήστος Κηπουρός, Στο πλάι της αλήθειας και της Κύπρου, www.tganews.com, 17, 18 & 19 Μαρ.΄04. 

          Επιστροφή 1α 

          Επιστροφή 1β 
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          8.  Μια χώρα τετραπληγική. Η Κύπρος του σχεδίου Ανάν.       

 

    Λες και επιλέχτηκε επί τούτου η Λουκέρνη, η Καστοριά αυτή της Ελβετίας της οποίας 
τέσσερα καντόνια, όπως σηµειώνουν οι τουριστικοί οδηγοί, συναντώνται στην οµώνυµη 
λίµνη της, δίπλα ακριβώς στο Ελβετικό θέρετρο. Κάτι αντίστοιχο, ως προς τον αριθµό -όχι ως 
προς τίποτε άλλο- θα συµβεί µε την Κύπρο: η Ελληνική ζώνη, η Τουρκική, η Βρετανική και 
η Οηέδικη, τουτέστιν η από την πίσω πόρτα Αµερικανική. Οι τρεις θα είναι κατ έκταση, η 
τέταρτη καθ ύψος. Μπορεί η τελευταία να είναι ολιγάριθµη πλην όµως ως δικαστική, είναι η 
σιδηρά. Ο ουσιαστικός κυβερνήτης. Ένας υπερατλαντικός κατής.  

              1. ∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΥΣΙΑΣ 

    Η συγκεκριµένη «δικαιοπραξία» µετά των όποιων προνοιών του Γ. Γ. είναι γνωστή στους 
κύκλους των νοµικών και συµβολαιογράφων ως πράξη σύστασης οριζοντίου και καθέτου 
ιδιοκτησίας. Και ναι µεν η Κυπριακή ∆ηµοκρατία µεταβαίνει στη συνδεδεµένη µε άσχηµες 
ιστορικές της στιγµές Ελβετία, ως κυρίαρχη, έστω και τραυµατισµένη, κρατική οντότητα και 
ως πλήρες και ισότιµο µέλος κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κινδυνεύει όµως να 
επιστρέψει στη Λευκωσία ως ένα εκ των τεσσάρων µερών του νέου µορφώµατος -ούτε καν 
ως ένα καντόνι- που θα αποτελέσει η υπό ίδρυση τετραζωνική η οποία φυσικά και δεν έχει 
σχέση µε την γνωστή από το παρελθόν, διζωνική Κυπριακή οµοσπονδία.  

   Η Κύπρος του σχεδίου Ανάν είναι µια Κύπρος τετραπληγική. Από την κρατική υπόσταση 
και τη διοικητική της λειτουργικότητα ως τη θεσµική και τόσα άλλα. Αντί για συµβαλλόµενα 
µέρη κουµάντο θα κάνουν τα επιβαλλόµενα. Μπορεί η επίκληση της φράσης «λειτουργική 
λύση» να δέεται υπέρ της υπερνίκησης των µελλοντικών δυσχερειών και δυσλειτουργιών, 
όµως από την άλλη δεν παύει να ενισχύει το καθ ύψος κράτος, έτι περαιτέρω. Και όλα αυτά 
όταν η Κυπριακή γεωοικονοµία ζεσταίνει τις µηχανές για απογείωση, κατά την οµοιοπαθή 
της Ιρλανδία, να προσυπογράφει ταυτόχρονα δήλωση παραλυσίας της στο τετράζωνο, αν όχι 
πεντάζωνο εφόσον και οι έποικοι εκληφθούν ως κατηγορία ζώνης.  

              2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΟΥΚΕΡΝΗ ή ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ∆ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ;  

    ∆ανείζοµαι τον όρο από την πόλη µου. Στη βορειοδυτική γωνιά του τείχους της, υψώνεται 
το «µπέσκουσιακ», το Βυζαντινό πεντάζωνο, που ονοµάστηκε έτσι εξ αιτίας των πέντε 
ζωνών πλίνθων που το διατρέχουν. Αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά δεσµωτήρια επί 
τουρκοκρατίας. Κρανίων τόπος λόγω των βασανιστηρίων και των εκεί εκτελέσεων. Κάτι σαν 
τα φυλακισµένα µνήµατα της Λευκωσίας. Μόνο που κανείς οφείλει να υποκλίνεται στους 
Κυπρίους. Από τη Θράκη έως την Ιρλανδία. Μπορεί η πρώτη να βίωσε την τουρκοκρατία και 
η δεύτερη την Αγγλοκρατία, η Μεγαλόνησος όµως τις έζησε αµφότερες. Την εξ αυτών νέα 
τουρκοκρατία, συνεχίζει να τη ζει, καλούµενη µάλιστα και να την νοµιµοποιήσει.   

    Σκεφτόµουν ποιος χαρακτηρισµός θα απέδιδε πιο πιστά τη διαφαινόµενη πραγµατικότητα 
της επόµενης ηµέρας, µετά από την τετραµερή λεγόµενη διάσκεψη της Ελβετίας. ∆εν βρήκα 
καλύτερο από αυτόν που έβαλα στον παραπάνω τίτλο, διαζευκτικά βέβαια, ως προς το πρώτο 
σκέλος του που είναι η γνώµη όσων προσδοκούµε και αγωνιζόµαστε για απεµπλοκή από τον 
de jure Αττίλα. Όσοι πιστεύουµε δηλαδή ότι µπορεί να αναδειχθεί η πολιτική. ∆εν ενδιαφέρει 
ποιοι θα πιστωθούν τα οφέλη της απαλλαγής από το νέο εφιάλτη. Ενδιαφέρει όµως τα 
µέγιστα η αποφυγή του. Αν υπάρχει δηλαδή δίληµµα έχει ως εξής: πολιτική Λουκέρνη ή 
συνδιάσκεψη διαστροφής της αλήθειας;  
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              3. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ  ΣΚΕΨΗΣ 

    Σε ό,τι µας αφορά, όσο µας εµπνέει η Κύπρος άλλο τόσο συµβάλουν στον αγώνα αυτό, οι 
ανά την υφήλιο εκατοντάδες Ελληνικοί ηλεκτρονικοί κόµβοι στο διαδίκτυο. Σιγά σιγά θα 
ξεπεράσουν ακόµη και τα εστιατόρια. Ποιες πρεσβείες και ποια Αθηναϊκά Μέσα. Χωρίς αυτό 
το καινούργιο είδος ∆ηµοκρατίας, που ακόµη δεν κατάφεραν να το ποδηγετήσουν, οι ιδέες 
και οι προτάσεις µας θα ήταν καταχωνιασµένες αν όχι εξαφανισµένες. Αντίθετα σήµερα είναι 
παρούσες σε πολλές, πάρα πολλές βιτρίνες. Απόψεις που διακινούνται, σχολιάζονται και 
κριτικάρονται αλλά και διαχέονται από τη µια άκρη του οικουµενικού Ελληνισµού µέχρι την 
άλλη µέσω των καλών αυτών αγωγών της ∆ηµοκρατίας. Και το πιο σηµαντικό τα κάνουν όλα 
αυτά νέοι άνθρωποι. Νέοι σε όλα. Ένας νέος φιλικός και συµµαχικός χώρος, ο ηλεκτρονικός.  

    Τα Μέσα της Ελλαδικής πρωτεύουσας, διαπιστευµένα να συντηρούν και αναπαραγάγουν 
την απουσία της σκέψης στον γενέθλιο χώρο της, αργούν όταν δεν γράφουν αυτά που δεν 
µπορούν να µη γράψουν και να πουν. ∆είχνουν άλλωστε ποια πολιτικά πρότυπα πλασάρουν 
στη χώρα, από αυτούς που έχουν ως τροφίµους τους, όπως στις φυλακές. Και όταν κάποια 
Μέσα από αυτά επιχειρήσουν να κάνουν κάτι, µένουν στα µισά του δρόµου. ∆εν 
παραλείπουν όµως ποτέ να ορθώνουν τείχη µη τυχόν και παρεισφρήσει κανένα καινό 
δαιµόνιο στο κλεινό όσο κλειστό από το αόρατο αυτό τείχος, άστυ. Έστω και αν χρειαστεί να 
στήνουν κόντρες και άλλα ατυχή παιχνίδια.  

    Ακόµη και η διανοητική αντιπολίτευση όσο η ερευνητική ιδρυµατική πλην όµως κατά 
κανόνα κρατικοδίαιτη διπλωµατική παιδεία -διεθνολόγοι κλπ- είναι εξόφθαλµα ψεύτικες. Αν 
δεν ήταν, οίκοθεν θα προωθούσαν απόψεις που, όπως οι δικές µας, εµπεριέχουν «δια ταύτα». 
Έστω θα έγραφαν κάτι για τη «θεσµική» λογοκρισία όλων αυτών των ετών. Όχι όµως µόνο 
δεν έπραξαν κάτι από αυτά αλλά προσέφυγαν και στις δι άρθρων απειλές καθώς και στην εξ 
Αθηνών ιδεολογική τροµοκρατία σε βάρος των πολιτών της Κύπρου να “συµµορφωθούν 
προς τα διατάξεις” του σχεδίου αφού πλέον και η Τουρκία συµφωνεί µε αυτό. Κούνια που 
τους κούναγε. Μια άλλη φορά θα µιλήσω για ένα τέτοιο ερευνητικό Ελλαδικό ίδρυµα και δη 
δικοµµατικό, µετά πολλών βέβαια ακαδηµαϊκών, απέναντι στο οποίο ακόµη και τα Κεµαλικά 
πρότυπα, ωχριούν. Τόσο στα εθνικά όσο στη γεωοικονοµία της Ανατολικής Μεσογείου.  

              4. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΗΓΩΝ 

    Από το γεντίκουλε ας πάµε στις φυλακές των ∆ιαβατών. Από την τηλεοπτική δηλαδή ας 
περάσουµε στην αµιγώς πολιτική κοµµατική Ελλάδα. Τρόπος του λέγειν πολιτική κοµµατική. 
Κοµµατοειδή ίσως. Οφείλει κανείς να δεχθεί ότι όσο αποτελεί κουτοπονηριά η µοµφή για τη 
µετάβαση Καραµανλή στην Ελβετία άλλο τόσο είναι προς ψόγο η πιθανή νοµιµοποίηση και 
αποδοχή εκ µέρους του, της διαστροφής της αλήθειας, που έλεγα. Σηµασία δεν έχει αν πάει 
στην «προαποφασισµένη», άλλωστε, τετραµερή. Σηµασία έχει τι θα πει εκεί και κυρίως το τι 
θα κάνει. Μια σοβαρή αντιπολίτευση θα τα έκαµνε όλα αυτά σηµαία καθώς και εθνικό πεδίο 
αναγέννησης. Το τι οφείλει να κάνει η χώρα µε το Κυπριακό. Και πως µπορεί να γίνει. Έστω 
από δω και πέρα.  

    Ως πρώτη κίνηση, αφού προηγηθεί η αυτοκριτική της, µπορούσε να προτείνει αυτό που 
δεν έκανε ως συµπολίτευση. Τη σύγκληση συµβουλίου πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο, 
όπως λέγεται. Να συµφωνηθεί ποια µπορεί να είναι η εθνική γραµµή και τακτική. Οι τούρκοι 
κάνουν κάθε τρεις και µια, το δικό τους, εκείνο το γνωστό µε τους υπεράριθµους στρατηγούς, 
που περισσότερο µοιάζει µε επιτελείο και κάποιους µε πολιτικά. ∆εν ακούστηκε όµως να 
προταθεί κάτι τέτοιο στην Ελληνική Βουλή, όλες αυτές τις ηµέρες της συζήτησης των 
προγραµµατικών. Καταρχήν από την συµπολίτευση που πριν γίνει κυβέρνηση πολλές φορές 
επικαλούνταν την εθνική αναγκαιότητα του συµβουλίου. Πόσο µάλλον που τα πράγµατα 
σήµερα βρίσκονται στο αµήν, όφειλε να την έχει κάνει ήδη πράξη. Ούτε όµως από τη µείζονα 
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αντιπολίτευση ούτε από την ελάσσονα ζητήθηκε. Ακόµη και οι εκ της τελευταίας εκείνοι που 
την πρότειναν σε παλιότερες εποχές δια πάσα νόσο κλπ. σήµερα που η υποτροπή της είναι η 
σοβαρότερη από υπάρξεως Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, θα λέγαµε ζήτηµα ζωής και θανάτου, 
λησµόνησαν να τη ζητήσουν εκ νέου.  

              5. ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΑΝΤΙ ΑΠΕΜΠΟΛΗΣΗΣ        

    Το άλλο είναι ο πολιτικός λόγος της Ελληνικής παρουσίας στην τετραµερή. Η υπεράσπιση 
δηλαδή της αλήθειας, από τα πραγµατικά δεδοµένα και ιστορικά γεγονότα της εισβολής και 
κατοχής έως το Κυπριακό κεκτηµένο στην Ευρώπη. Η Ελλάδα που γέννησε την πολιτική, 
δηλαδή τη λογική, το λόγο, και πριν από αυτά, τη σκέψη µέχρι την ιστορική, πολιτισµική και 
ηθική ίριδα, να µπορεί να αποδείξει ότι όλα αυτά δεν της είναι ξένα. Η φράση «λαϊκή ηθική» 
πάει. Η ηθική όµως δεν πάει στη λαϊκή. Αν αυτό δεν είναι προϋπόθεση αναγέννησης τότε 
ποιο είναι; Εκτός κι αν είναι η εκστοµισµένη σε τηλεοράσεις φράση Βουλευτών: «πήραµε το 
κράτος». Θα τους έλεγα:  «να το χαίρονται».  

   Οι εταίροι της Ε.Ε. θα συµφωνήσουν. Πρόσφατα έγραψα τους λόγους. Όλοι θυµούνται ότι 
στη σύνοδο της Κοπεγχάγης πολλές από τις χώρες αυτές, µέλη της Ένωσης, ως προς το θέµα 
της Κυπριακής ένταξης, ήταν πιο Ελλάδες από την Ελλάδα. Επίσης υπάρχει κάτι ακόµη. Ο 
χειρισµός των σχέσεων της χώρας µας, όπως κάθε σχέσης, εκτός των όποιων άλλων δεσµών, 
συµφερόντων, διακρατικών συνεργασιών, πελατειακών, είναι συνάρτηση του παράγοντα: 
χρόνος. Οι Η.Π.Α. δεν έχουν λόγο να χάσουν έστω και τα εναποµείναντα πολιτικά ερείσµατα 
που τους απέµειναν, αν απέµειναν, τόσο στη διεθνή κοινότητα όσο στο προεκλογικό τους 
εσωτερικό µέτωπο. Οι απειλές δεν έχουν κανένα αντίκρισµα, προεκλογικά.      

    Μια επεξεργασµένη Ελληνική στάση προοιωνίζεται αν δεν οικοδοµεί µε συγκεκριµένες 
όµως κλιµακωτές ενέργειες, την αποφυγή του χειρότερου. Εν προκειµένω του de jure Αττίλα. 
Την απεµπλοκή αντί της απεµπόλησης. Και επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρµογή της 
συµφωνίας της Νέας Υόρκης, το ναι ή το όχι της Ελλαδικής επικύρωσης που αποτελεί 
εσωτερικό ζήτηµα κυρίαρχου κράτους δεν µπορεί παρά να ιδωθεί µέσα από την οπτική αυτή. 
Να το εκφράσει µε σαφή δήλωση, πρώτα προς την Ε.Ε. κατά την επικείµενη σύνοδο των 
Βρυξελών. Ότι δηλαδή η προσφυγή σε ∆ηµοψήφισµα στην Ελλάδα για την Κύπρο, αποτελεί 
αναγκαία ∆ηµοκρατική, πολιτική και ηθική ενέργεια. Τι πιο φυσικό για έναν, στην παρθενική 
Ευρωπαϊκή του εµφάνιση, πρωθυπουργό να αρνηθεί να πάρει στο λαιµό του τόσο µεγάλο 
κρίµα. Να βάλει τη ∆ηµοκρατία ψηλότερα τόσο από τα αξιώµατα όσο και από τις πιέσεις.  

              6.  -Χ-  ΙΣΟΝ  ΧΑΝΟΥΜΕ 

    Αν πάλι του γίνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, να πει την αλήθεια και µόνον την αλήθεια. 
Ότι επί τρεις συνεχόµενες προσφυγές σε πρόωρες εκλογές η Ελληνική Κυβέρνηση είχε 
προτείνει και η αντιπολίτευση είχε αποδεχτεί να γίνουν λόγω του Κυπριακού ζητήµατος. ∆εν 
µπορεί τώρα να αποτελεί δευτερεύον ζήτηµα, να µην δικαιούται δηµοψηφίσµατος. Ιδιαίτερα 
όταν στην πρόσφατη προεκλογική περίοδο δεν συζητήθηκε καν. Και στη Βουλή που έγινε 
κουβέντα στις προγραµµατικές, το εξ απαλών ονύχων αποτελεί υπερβολή. Μην πει δε κανείς 
εκ των καθ ηµάς, περί παιχνιδιών µε τους θεσµούς, γιατί θα πέσει κανένα κεραµίδι στο 
κεφάλι του. Στο κεφάλι του οποιουσδήποτε. Αποτελεί άλλωστε έκφραση άσκησης πολιτικής 
κυριαρχίας. ∆εν είναι θέµα χατιριού προς κάποιους τρίτους ή δούναι και λαβείν. Το 
πρόβληµα που παραµένει είναι µε τα εκ τριακονταετούς µεταφοράς, βάρη της υπόθεσης. Με 
άλλα λόγια, η διπλωµατική και πολιτική ισοπαλία για την Ελλάδα, είναι κάτι σαν ήττα. Το χι 
σηµαίνει ότι και το αρχικό της λέξης, «χάνουµε». ∆εν εισέβαλαν Έλληνες. Ούτε η κατοχή 
διαιωνίζεται από αυτούς. Αυτά αρκούν γιατί το -Χ- ισοδυναµεί µε -2-.  

 

 © Χρήστος Κηπουρός  29  



              7. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΚΕΜΑΛΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ 

     Για τους επεξεργασµένους αν όχι άριστους τουρκικούς χειρισµούς χρόνου έγραψα στο 
κείµενο “στο πλάι της αλήθειας και της Κύπρου”. Αντιλαµβάνεται εύκολα κανείς τις σφαίρες 
στις οποίες θα κινηθεί το προπαγανδιστικό προσωπείο της τουρκικής αντιπροσωπείας, µε 
φόντο τη συνεχή πενθήµερη τηλεοπτική καταιγίδα, πριν από τις ∆ηµοτικές εκλογές στις 28 
Μαρτίου 2004 στη χώρα της αλλά και κατά τη διάρκειά τους. Εκεί δεν είναι όπως στην 
Ελλάδα όπου ακόµη και οι κοµµατικές καταιγίδες της τηλεόρασης καταλήγουν τελικά σε 
πάχνη ή το πολύ, σε χιονόπτωση. 

    Ακόµη και ο Λαζόπουλος θα ζήλευε τους φίλους αµφότερων των ηµεδαπών ταγών, για 
τόσο πολλούς ρόλους: «πρωθυπουργοί», «συνοµιλητές», «εθνικοί ηγέτες», «κοµµατάρχες», 
«δηµοσιογράφοι», «ψεκαστές», «δηµοσκόποι», µέχρι και «εκφωνητές του exit poll» στις 
τοπικές εκλογές. Ο λόγος, για τα της γειτονικής πολιτικής Λουκέρνης, τον τηλεοπτικό 
κεµαλισλαµισµό. Το πως έτυχε να γίνει τις ηµέρες αυτές του Μαρτίου µε αποκορύφωση την 
28η Μαρτίου, και όχι κάποιες άλλες, αντιλαµβάνεται κανείς το γιατί. Επίσης το γιατί µοίρασε 
στις πρόσφατες εκλογές τα κουκιά των µειονοτήτων της Θράκης κατ ισοµοιρία. ∆εν τιµά 
τους επελθόντες η στάση τους για το ζήτηµα αυτό. Αντί να παραδεχτούν ότι έπαιξαν το ίδιο 
βρόµικο παιχνίδι µε τους απελθόντες, διατείνονται ότι για «λόγους οικονοµικούς» συνέβη 
ό,τι συνέβη. Λες και βγήκε Βουλευτής Ροδόπης από το Κ.Κ.Ε. Έστω το Συνασπισµό. Εκτός 
και αν επανέφεραν την πάλη των τάξεων που κατάργησε κάποτε ο µακαρίτης Λάσκαρης.    

    Η τουρκική πολιτική είναι σαφής. Με ένα σµπάρο όχι δυο µόνο αλλά τρία τρυγόνια. Τρεις 
λαούς αν όχι και τέσσερις. Ως τέταρτο εννοώ τον ιστορικό Κουρδικό λαό που τον αναµένουν 
νέα δεινά. Στη γειτονική χώρα δεν είναι όπως εδώ, που παρατηρεί κανείς τα περισσότερα 
ράφια του πλανήτη και επόµενα, τις πιο πολλές απεµπολήσεις. Παλιά αυτοκρατορία είναι. 
Και όταν έπαψε να είναι, το µητρώο της λερώθηκε ανεξίτηλα όχι µια ή δυο αλλά τρεις φορές, 
µε γενοκτονίες. ∆εν υπάρχει ιστορικός λαός της περιοχής που να µην τη βίωσε. 

              8. EUROPE YES OR YOK 

    Η ανάληψη των ευθυνών εγγυήτριας δύναµης από την Ελλάδα δεν επιδέχεται εκπτώσεις. 
Το λέω αυτό γιατί µπορεί ακόµη και να υπάρξει τουρκικός ελιγµός να δεσµευτούν ότι θα 
προχωρήσουν σε επικύρωση πριν την 20η Απριλίου, την ηµέρα των ∆ηµοψηφισµάτων, ενώ 
έως σήµερα διεκδικούν δι εαυτόν, τον τελευταίο λόγο. Επίσης τον συναρτούν άµεσα από την 
προοπτική των συµφερόντων της τουρκικής γεωοικονοµίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το 
µόνο που τους ανησυχεί είναι να µην υπάρξει απεµπλοκή. Να γίνει η παράδοση στον µοιραίο 
Γ. Γ. ολόκληρης οντότητας, τυλιγµένης σε µια κόλα χαρτί. Να προσφέρει το σχοινί που θα 
την κρεµάσουν, λες και τέτοιες περιπτώσεις εννοούσε ο γνωστός Γερµανός θεωρητικός. 

    Την απεµπλοκή οφείλει η Ελληνική πολιτική Λουκέρνη να έχει ως σταθερό της γνώµονα. 
Αυτήν άλλωστε  προϋποθέτει η λύτρωση της Μεγαλονήσου. Όσο για την Τουρκία προτού 
αποφασίσει να συνοφρυωθεί απέναντι στους Ελληνικούς χειρισµούς θα σκεφτεί το Κυπριακό 
κεκτηµένο στην Ευρώπη, όπως και το Ελλαδικό, όπως επίσης των άλλων χωρών µελών, πλην 
µεµονωµένων εξαιρέσεων, αφού αν απαιτηθεί όλες αυτές οι χώρες της Ε.Ε. θα αναγκασθούν 
να σταθούν απέναντι στην έναρξη των ενταξιακών της διαπραγµατεύσεων. Όσο ποτέ άλλοτε 
τότε οι γείτονες έχουν να αντιµετωπίσουν το σαφές  δίληµµα:  Europe, yes or yok. Η στιγµή 
αυτή ακριβώς προσφέρεται για επίθεση φιλίας. Να παίξει η χώρα το χαρτί των Ολυµπιακών. 
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              9. ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΚΥΠΡΙΟΣ 

    Η Ελλάδα µπορεί να πάρει την πρωτοβουλία να ζητήσει να επισπευσθεί η χορήγηση 
ηµεροµηνίας έναρξης διαπραγµατεύσεων για τη γειτονική χώρα. Τότε ναι, να µπει ακόµη και 
µπροστά, στο ζήτηµα αυτό. Όχι όπως µε το δίδυµο Σηµίτη-Μπερλουσκόνι που ο δεύτερος το 
είχε καµάρι που οι δυο τους αποτελούσαν µοναδικούς συνηγόρους της Τουρκίας στην Ε.Ε. 
Μη σπεύσει κανείς και βγει από θέσεις που τις πιο πολλές φορές συνιστούν προβοκατόρικες 
ενέργειες. Το λέω αυτό γιατί αν ο Μανιαδάκης επί Μεταξά έκανε δική του Κ. Ε. σε κάποιο 
κόµµα, τα πράγµατα δεν παρέµειναν εκεί. Εξελίχθηκαν. Προκειµένου να συκοφαντηθούν οι 
αγνές πατριωτικές ιδέες στην Ελλάδα, όταν απέτυχε κάθε απόπειρα σπίλωσης γνωστών για 
τη διαδροµή τους πολιτικών προσώπων, επιχειρήθηκε, κατά την παρελθούσα µόλις οκταετία, 
νέα δοκιµή. Σχέδιο, το ίδιο. Τα πρόσωπα άλλαξαν. Αυτή τη φορά δια της πλειοδοσίας αν όχι 
υστερίας εντεταλµένων προς αυτό, προσώπων όσο χώρων και µε κάθε δυνατή συνδροµή 
εντύπων. ∆εν ήταν µόνο το ζήτηµα της λειτουργίας συγκοινωνούντων δοχείων µε άλλους 
όµορους πολιτικούς χώρους, επί τη βάσει δήθεν ότι: ο σκοπός αγιάζει τα µέσα. Κάτι δηλαδή 
σαν Μεταξοστάλιν. Ήταν και το άλλο που είπα, αν όχι κυρίως εκείνο. Τόσο πολύ πείραξε το 
πανό: Οι Έλληνες δεν είναι καταδότες. 

    Κατά τα λοιπά, ούτως ή άλλως είναι µακρύς ο δρόµος από την τουρκική πρωτεύουσα έως 
τη ∆ανέζικη, όπως επίσης για τα οικονοµικά, δηµοσιονοµικά και αναπτυξιακά κριτήρια της 
τελευταίας. Πόσο µάλλον ο δρόµος µε τα πολιτικά κριτήρια και το κορυφαίο ζήτηµα όλων 
των Ευρωπαϊκών αρχών και αξιών που είναι η ∆ηµοκρατία. Από τα βάθη της καρδιάς µου 
εύχοµαι καλή επιτυχία στον Τάσο Παπαδόπουλο όσο στην κυβερνητική και διπλωµατική 
οµάδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. ∆εν έκρυψα άλλωστε τα ευγενή αισθήµατα που τρέφω. 
Νοµίζω, δικαιούµαι να υπογράψω το σηµερινό σηµείωµα, ως ένας ακόµη Κύπριος.   

              10. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

    Καλή επιτυχία εύχοµαι επίσης στον Κώστα Καραµανλή. ∆εν αµφιβάλλω για το δυσχερές 
του όλου εγχειρήµατος. Ούτε το υποτιµώ. Οφείλω όµως να πω προκαταβολικά ότι υπάρχει 
πολιτική {1}. Επίσης να συµπληρώσω το εξής. Ζω, όπως και άλλοι, επί έτη, ως ανεπιθύµητο 
πολιτικό πρόσωπο. Κι αυτό, για τις ιδέες µου. Όσοι διαβάζουν καταλαβαίνουν τι εννοώ. Και 
ο ίδιος γνώρισε κάποτε βρόµικο πόλεµο. ∆εν έβλαψα. Απεναντίας αν και συµπολιτευόµενος 
Βουλευτής αγωνίστηκα, αδιαφορώντας για το κοµµατικό συµφέρον, όπως θυµάται κατά τη 
θητεία του, ως συνάδελφος τότε, πριν αναλάβει επικεφαλής της Ν. ∆.. Μιλώ για την περίοδο 
που αν και αντιπολιτευόµενος εκείνος, εν τούτοις σιγούσε για την Εγνατία, το περιφερειακό, 
την άρση του Βέτο. Για όλα τα µεγάλα ζητήµατα. Θυµάται επίσης καλά, αφού συνυπήρξαµε 
συνάδελφοι επί επτά περίπου έτη, ότι τα έβαλα πολλές φορές όχι µόνο µε τον Κώστα Σηµίτη 
αλλά µε τον ίδιο τον αείµνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, που οφείλω να οµολογήσω ότι εκείνος 
έδινε τόπο στην οργή. Μεταξύ άλλων λόγω της καθηµαγµένης περιφέρειας που είχα την τιµή 
να εκπροσωπώ και λόγω της συναίσθησης των δικών του προσωπικών ευθυνών. Μια στάση, 
οφείλω να πω, ευρισκόµενη σε πλήρη αντίθεση µε τον θλιβερό του επιγενόµενο.  

    Τα λέω αυτά γιατί σε περίπτωση που η νέα Κυβερνητική Ελλάδα δεν φανεί αντάξια των 
περιστάσεων στη Λουκέρνη και στη συνέχεια και τη λύση του Κυπριακού δράµατος, τα 
ανεπιθύµητα πολιτικά πρόσωπα θα αυξηθούν. Να ρισκάρω και µια πρόβλεψη. ∆εν πρόκειται 
να περιµένει κανείς κάτι εκ των υπολοίπων, από τους 165. Πέραν των άλλων, από ποιο 
διανοητικό, πολιτικό, ηθικό καθώς και εν τοις πράγµασιν σύγχρονο αρχέτυπο, µπορούν να 
εµπνευστούν; Το ίδιο και οι της άλλης πλευράς. Κοινή αιτία για τις δυο περιπτώσεις, η 
πτώχευση της πολιτικής. Το  οικονοµικό «επτωχεύσαµε» του Τρικούπη, αποτελεί παρανυχίδα 
µπροστά στο σηµερινό πολιτικό. Τότε τουλάχιστον τους έµεινε αµανάτι ο σιδηρόδροµος. 
Σήµερα το καρά γιαπί του Καλατράβα -κάποιοι βωµολόχοι θα θύµιζαν τον Καράµπελα- από 
κοινού µε τις αναµενόµενες σε λίγους µήνες, εκρηκτικές µορφές ανεργίας.  
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              11. ΜΗ ∆ΙΑΣΤΡΟΦΗ 

   ∆εν έχει καµιά σηµασία αν ο ένας είναι πρωθυπουργός και ο άλλος, πρώην Βουλευτής. Το 
επιβεβαιώνουν, η ιστορία και η Εκκλησία όσο η ίδια η πολιτική πραγµατικότητα. Κυρίως 
όµως τα γραπτά. Τα περί της Κύπρου που έγραψα, είναι τα πιο αγαπηµένα µου. Ένας λόγος 
που το κάνω είναι να αποδείξω ότι υπάρχει τόσο πολιτικός δρόµος όσο µοντέλο πολιτικής. 
Ας τα πνίγουν οι εν Αθήναις κυρίως, κυνηγοί κεφαλών και ιδεών. Ένας λόγος που το κάνουν 
είναι επειδή τόσο οι κυβερνώντες όσο οι αντιπολιτευόµενοι, παρά τα όσο περί του αντιθέτου 
διατυµπανίζουν, δεν διαθέτουν ούτε όραµα ούτε επόµενα έχουν σχέδιο για τη χώρα. Κάποιος 
που τους βλέπει και ξέρει έστω λίγο από τέτοια, το καταλαβαίνει. Φαίνονται. Η πολιτική 
κρύβει τελικά µέσα της, µέχρι ακόµη και µεταφυσικές ιδιότητες. ∆εν εξηγείται αλλιώς το πώς 
µπορεί να κάνει µέχρι θαύµατα. Το αναπτυξιακό Ιρλανδικό ανήκει σε αυτά. Η Μεγαλόνησος 
δεν τα έχει ανάγκη αυτή τη στιγµή. Της αρκεί η µη διαστροφή της αλήθειας. Τα υπόλοιπα 
είναι καθοδόν. Από το σκληρό πυρήνα των µελών της Ε.Ε. έως την πλήρη ισοτιµία και την 
ευηµερία όλων των αυτοχθόνων πολιτών του νησιού. Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων.  

 

_______________ 

 Σηµείωση {1} Χρήστος Κηπουρός, Σηµειώσεις πολιτικής γεωοικονοµίας, Γ΄ ηλεκτρονική έκδοση, Κε.Γε.Με.,2004, 

Επιστροφή 

                                                                                         

 Το άρθρο γράφτηκε ώστε µε το υπόλοιπο σώµα των κειµένων για την Κύπρο {1}, και µε το δηµόσιο αυτό τρόπο να 
τεθούν υπόψη της αντιπροσωπείας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, όσο της Ελλαδικής, κατά τη συµµετοχή στην 
τετραµερή της 24ης Μαρτίου, στη Λουκέρνη Ελβετίας. Επίσης, υπόψη των πολιτών των δύο χωρών, µε την ελπίδα 
και κυρίως τον κοινό αγώνα, να παραµείνουν όσες είναι.   

 

                                                                                                  ∆ιδυµότειχο 24   Μαρτίου 2004, 
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