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Αγαπεηέ πξόεδξε, ζπληξόθηζζεο θαη ζύληξνθνη – κέιε ηεο 
ΠΓ, ζε ζπλέρεηα ησλ απόςεσλ πνπ εμέζεζα ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 
ΠΓ ζηηο 14/2/2014, ζαο απνζηέιισ αλαιπηηθά ηηο απόςεηο κνπ γηα 
ην Κππξηαθό κεηά ηελ επαλέλαξμε ησλ ζπλνκηιηώλ θαη ηελ έθδνζε 
ηνπ Κνηλνύ Αλαθνηλσζέληνο. 

Η.Δζληθό Εήηεκα: ε «αρίιιεηνο πηέξλα» ηεο Αξηζηεξάο 

Σν Δζληθό Εήηεκα ήηαλ αλέθαζελ ε «αρίιιεηνο πηέξλα» ηεο 
Αξηζηεξάο.  Σα επηκέξνπο εζληθά δεηήκαηα (ζύλνξα, πόιεκνη, 
ζπκκαρίεο, εδαθηθέο ακθηζβεηήζεηο, πιεζπζκηαθέο δηεπζεηήζεηο θ.ιπ.) 
εμέζεζαλ, πνιιέο θνξέο θαηά ην παξειζόλ  ζηα κάηηα ησλ ιαώλ ηηο 
εγεζίεο θαη ηα θόκκαηα ηεο Αξηζηεξάο. 

Ζ πξνζπάζεηα ζπκβηβαζκνύ ηήο -δηαθεξπγκέλεο σο ππέξηαηεο 
αξρήο- δηεζληζηηθήο αιιειεγγύεο κε ηελ εζληθή ηαπηόηεηα θαη ηα 
ζπκθέξνληα ηεο Δξγαηηθήο Σάμεο πνπ δηακεζνιαβνύληαη κέζα ζε έλαλ 
εζληθό ζρεκαηηζκό, δεκηνύξγεζε πιείζηεο όζεο ακθηζβεηήζεηο, αιιά 
θαη απνηέιεζαλ γηα ηελ άξρνπζα ηάμε έλα εθαιηήξην εθζηξαηείαο 
δπζθήκηζεο ηεο Αξηζηεξάο. 

ηνπο ζεκεξηλνύο κεηαβαιιόκελνπο θαη παγθνζκηνπνηεκέλνπο 
θαηξνύο καο, όπνπ απηζρλαίλεη ε εζληθή ηαπηόηεηα θαη νη επηκέξνπο 
πξνζδηνξηζκνί ησλ θνηλσληθώλ ππνζπλόισλ, είλαη όλησο δύζθνιν λα 
επηηεπρζεί ε αξηζηεξή ζέαζε ηεο ζπλεμάξηεζεο ηνπ Δζληθνύ κε ην Κνηλσληθό 
Εήηεκα. 

Ζ καξμηζηηθή νπηηθή παξέρεη δύν θύξηα εξκελεπηηθά εξγαιεία γηα 
ηελ θαηαλόεζε ηνπ εζσηεξηθνύ δεηήκαηνο. Όπσο είλαη γλσζηό, ν Μαξμ 
θαηέιεμε ζε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο δξάζεο σο 
πξνο ηα εζληθά δεηήκαηα (π.ρ. ην «Πνισληθό» ή «Ηξιαλδηθό» από ην 
«Αλαηνιηθό» ή ην «δήηεκα ησλ Ηλδηώλ»), κε απνζηεξώληαο από ηνλ 
εαπηό ηνπ ηε κεηαγελέζηεξε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηνλ πξννδεπηηθό 
ή όρη ξόιν ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ απνηθηνθξαηίαο. Σεξνπκέλσλ ησλ 
αλαινγηώλ, ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνλ αληη-απνηθηνθξάηε Λέληλ ηεο 



κεηεπαλαζηαηηθήο πεξηόδνπ αλαθνξηθά κε ηελ «Αξηζηεξά ηνπ 
Σζίκεξβαιλη». Αληίζηνηρεο ζεσξήζεηο κπνξνύκε λα δνύκε θαη γηα ηνλ 
Μάν ηνπ Δλσκέλνπ Μεηώπνπ, αιιά θαη γηα ηε ζηάζε ηνπ Εαραξηάδε από 
ηηο θπιαθέο ηεο Κέξθπξαο ην 1940. 

Σν δήηεκα είλαη πνηα από ηηο εθάζηνηε δηαιεθηηθέο ή επαλαζηαηηθέο 
ζεσξήζεηο πξνζηδηάδεη πεξηζζόηεξν ζηελ ηζηνξία θαη ηηο παξαδόζεηο ηνπ 
εζληθνύ ζρεκαηηζκνύ θαη επηηξέπεη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ιανύ θαη ηε 
δηεύξπλζε ησλ ζηέξεσλ ζπκκαρηώλ ηεο Δξγαηηθήο Σάμεο. Έηζη, όηαλ ε 
Αξηζηεξά ελσλόηαλ κε ηνλ ιαό (θπξίσο ζε πεξηόδνπο θαηνρήο ηεο ρώξαο θαη 
θαηάιπζεο ηεο εζληθήο ηεο θπξηαξρίαο), ηόηε γηλόηαλ θπξίαξρε δύλακε 
θνηλσληθώλ, πνιηηηζηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ κεηαζρεκαηηζκώλ. 

  

ΗΗ.Δπξσπατθή Έλσζε: ππιώλαο ηνπ λένπ θαη νινθιε-
ξσηηθνύ ρξεκαηνπηζησηηθνύ θαπηηαιηζκνύ 

Μειεηάκε ηελ νπηηθή ησλ αξηζηεξώλ θνκκάησλ ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο 
πνπ δξνπλ ζε κεηακνληέξλα ηκπεξηαιηζηηθά θξάηε, ζε θαπηηαιηζηηθέο 
κεηξνπόιεηο, ζε παγθόζκηα ρξεκαηνπηζησηηθά θέληξα ή ζε πξώελ 
απνηθηνθξαηηθέο ρώξεο, πνπ επηρεηξνύλ θαη ζήκεξα λα δηαηεξήζνπλ ηηο 
κεζόδνπο πξσηνγελνύο ζπζζώξεπζεο. Όκσο, δελ ηαπηηδόκαζηε κε απηά ηα 
θόκκαηα, γηαηί ηνπο ιείπεη ε αμηνιόγεζε ηεο εκπεηξίαο από ηε δηαρξνληθή 
θαηαπίεζε θαη εθκεηάιιεπζε άιισλ ιαώλ, πνιύ πεξηζζόηεξν πνπ ηα αλώηεξα 
θαη πνιππιεζέζηεξα ηκήκαηα ηεο Δξγαηηθήο Σάμεο δηαρσξίδνπλ ηε ζέζε ηνπο 
από ηα θπξηαξρνύκελα ζηξώκαηα ηεο επέιηθηεο, επηζθαινύο θαη ειάρηζηα 
ακεηβόκελεο εξγαζίαο. 

Έρνπκε επνκέλσο ηελ αίζζεζε όηη, κε ηελ πξντνύζα κεηεμέιημε 
ηεο ΔΔ ζε ππιώλα ηνπ λένπ θαη νινθιεξσηηθνύ ρξεκαηνπηζησηηθνύ 
θαπηηαιηζκνύ, ε αληίζεζε κεηαμύ ησλ θεληξνεπξσπατθώλ ρσξώλ θαη 
απηώλ ηνπ εμαξηώκελνπ από ηα δάλεηά ηνπο Νόηνπ αλαβηώλεη σο πην 
ζύλζεηε κνξθή εμάξηεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο θαη ζπλ ησ ρξόλσ 
κεηαβάιιεη ηελ Πεξηθεξεηαθή απηή Οινθιήξσζε ζε ηκπεξηαιηζηηθό 
κόξθσκα. 

Από ηα ζρεηηθά θείκελα θαη ηηο νκηιίεο ησλ εγεηώλ ηεο Δπξσπατθήο 
Αξηζηεξάο δελ θαίλεηαη λα ιακβάλνπλ ππόςε ηε δηεπξπλόκελε απηή αληίζεζε 
ζηελ πξνγξακκαηηθή ηνπο πνιηηηθή. Βεβαίσο ε Αξηζηεξά, από ηελ επνρή ησλ 
ηδξπηώλ ηεο ζεσξίαο ηνπ «επηζηεκνληθνύ ζνζηαιηζκνύ», αιιά θαη πην πξηλ, κε 
ηνπο πξώηκνπο πξόδξνκνπο «νπηνπηθνύο ζνζηαιηζηέο», επηρείξεζε λα ιύζεη 
ην Δζληθό Εήηεκα ππεξβαηηθά, πξνζπεξλώληαο ην θαη παξαγλσξίδνληαο 
πνιιέο θνξέο ην αίζζεκα ησλ ιαώλ. Καη απηό γηλόηαλ και ζε πεξηόδνπο 
έμαξζεο θαη αλακόριεπζεο ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο θαη δε θαηά ηε δύζθνιε 
θαη ζύλζεηε δηαδηθαζία ηζηνξηθήο γέλεζεο, αλάπηπμεο θαη επηζηεκνληθήο 
ζπγθξόηεζεο ηνπ ζύγρξνλνπ θξαηηθνύ θαηλνκέλνπ. 

Πνιινί αξηζηεξνί αλαιπηέο ηνπ ζύγρξνλνπ θξάηνπο θαη ηεο 
ηζηνξίαο ηνπ αληρλεύνπλ ηε δηαρξνληθή αδπλακία πιεηνςεθηθήο 
επηξξνήο ησλ ηδεώλ ηεο Αξηζηεξάο ηα ηειεπηαία 200 ρξόληα ζηε ζέζε 
ηεο επί ηνπ Δζληθνύ Εεηήκαηνο ζηα επηκέξνπο θξάηε. Κνληνινγίο, 
κηινύλ γηα ηελ αδπλακία ηεο λα πείζεη κε ηελ ππεξβαηηθή ηνύ εζληθνύ 
θαηλνκέλνπ ζεσξία ηεο δηεζληζηηθήο αιιειεγγύεο ησλ ιαώλ πνπ 
πνιιέο θνξέο πξνβιήζεθε ππεξβνιηθά ή άθαηξα. Γελ έπαζρε βεβαίσο ε 
ζεσξία, αιιά ν ηξόπνο πξνβνιήο ηεο θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ 



ζπλέζεηαλ ηε δεδνκέλε εζληθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζκηθή-
ζπελεηδεζηαθή θαηάζηαζε ησλ επηκέξνπο ιαώλ. 

Με ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηηο αηειείο ή εηεξνβαξείο ή 
απνηθηνθξαηηθνύ ραξαθηήξα νινθιεξώζεηο ηεο θαηαηγηζηηθήο θαπηηαιηζηηθήο 
ζπλεξγαζίαο, ην γεληθεπκέλν λενθηιειεύζεξν ζύζηεκα απνδείρζεθε ζηελ 
πξάμε όηη επσθειήζεθε ηα θύξηα ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ηνπ Γηεζληζκνύ θαη 
θάλεθε ε δύλακε πνπ ηνλ πξνσζεί πεξηζζόηεξν. «Υηύπεζε» ηνλ εζληθηζκό 
ζηνλ ππξήλα ηνπ, όπσο «ρηύπεζε» θαη ηνλ ζπιινγηθό πνιηηηζκό ζηελ 
ππαξθηηθή ηνπ βάζε. «Έιπζε» δηακάρεο δεθαεηηώλ κεηαμύ ησλ θξαηώλ, 
«έθνςε ηνλ ηζακπνπθά» πεξηθεξεηαθώλ «ρσξνθπιάθσλ» ηεο παιαηάο ηάμεο 
πξαγκάησλ, βάδνληαο ηηο βάζεηο γηα ην ηειεησηηθό ρηύπεκα ηνπ παηξησηηζκνύ 
θαη εζληζκνύ σο ζπλδεηηθνύ θξίθνπ επηκέξνπο θνηλσληώλ ή ζπγγελώλ 
πιεζπζκώλ. 

Ζ εζληθή ηαπηόηεηα έγηλε έλα θνιθιόξ παξσρεκέλν πνπ καδί ηεο 
παξαζύξεη ζηελ αλππνιεςία θάζε ηδηαηηεξόηεηα θαη θαηάθηεζε ησλ ηνπηθώλ 
πνιηηηζκώλ. 

Ο παγθνζκηνπνηεκέλνο λενθηιειεύζεξνο θαπηηαιηζηηθόο δηεζληζκόο 
επεκβαίλεη ειεύζεξνο από παιαηέο Γηεζλείο πλζήθεο, «δηεπζεηεί» δηαθνξέο 
θαη ιεειαηεί ηνλ πινύην ησλ ιαώλ, δπζθεκώληαο ηελ εζληθή ηαπηόηεηα, ηελ 
νληόηεηα ηνπ εζληζκνύ θαη ην παηξησηηθό αίζζεκα, αθνύ ζθνπίκσο ηα ζπγρέεη 
κε ηνλ εζληθηζκό. 

Έηζη, ζπλήζσο ρσξίο εκθαλείο θαη βίαηεο θαηαθηήζεηο  (κόληκεο 
απνηθίεο, γεληθεπκέλνπο πνιέκνπο θ.ιπ.), κε ειεγρόκελε αλαδσπύξσζε 
ηνπηθώλ εμεγέξζεσλ θαη εζληθηζηηθώλ Κηλεκάησλ θαη ζξεζθεπηηθώλ δηαθνξώλ, 
κε ηα κεηακνληέξλα όπια ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ θαη γεσνηθνλνκηθώλ 
«δηακεζνιαβήζεσλ», «ηαθηνπνηεί» εθθξεκόηεηεο αηώλσλ, εθηόο απηώλ πνπ 
ηνπ πξνζθέξνπλ ηα πξνζρήκαηα ηεο άκεζεο δπλακηθήο εκπινθήο. 

  

ΗΗΗ.Κππξηαθό: κέξνο επξύηεξνπ γεσνηθνλνκηθνύ θαη 
γεσζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ εξήκελ ησλ ιαώλ 

Γη’απηό, όζνη αξλνύκαζηε ηε λέα πξσηνβνπιία γηα ηελ 
«επίιπζε» ηνπ Κππξηαθνύ, όπσο εμαξρήο απνξξίςακε θαη ην ρέδην 
Αλλάλ ην 2004, ηελ ραξαθηεξίδνπκε σο επηρείξεζε επηβνιήο ηεο λεν-
ηκπεξηαιηζηηθήο ηάμεο πξαγκάησλ ζε έλα αξύζκηζην αθόκε πεδίν, όπνπ 
ζνβαξνί γεσνηθνλνκηθνί ιόγνη «επηβάιινπλ» ηελ επείγνπζα 
αλαθαηαλνκή ησλ δηαθαηλόκελσλ σθειεκάησλ κεηαμύ ησλ θπξίαξρσλ 
δπλάκεσλ. 

Ζ επηρεηξνύκελε δηεπζέηεζε ηνπ Κππξηαθνύ είλαη αλαπόζπαζην 
κέξνο ηεο ζπλνιηθήο δηεπζέηεζεο ηνπ λένπ status ζηε ΝΑ Μεζόγεην από ηηο 
δεζπόδνπζεο επξσπατθέο δπλάκεηο θαη ηηο ΖΠΑ. 

Ζ Κύπξνο θαη ε Διιάδα, επξηζθόκελεο ζε θαζεζηώο εηεξνλνκίαο θαη 
πιήξνπο αδπλακίαο λα πξνβάιινπλ απηνλόεηεο κέρξη ρζεο θαη ζεκειηώδεηο 
αμηώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ην Γηεζλέο Γίθαην, νδεγνύληαη ζήκεξα 
αλήκπνξεο, ππεξρξεσκέλεο θαη αιπζνδεκέλεο ζην Γηεπζεηήξην ησλ 
δαλεηζηώλ θαη ηεο δηεζλνύο ηάμεο πξαγκάησλ, ελζσκαησκέλεο πιήξσο (σο 
δεπηεξεύνπζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο νηθνλνκίεο θαη θνηλσλίεο) ζην λεν-
απνηθηνθξαηηθό ζύζηεκα. 

Δκείο ζεσξνύκε όηη κε ηελ άξλεζή καο είκαζηε θαη παξακέλνπκε ζηηο 
αλαιινίσηεο παξαδνζηαθέο αιιά θαη ζύγρξνλεο αμίεο ηνπ επηζηεκνληθνύ 



ζνζηαιηζκνύ, πνπ ζηα πιαίζηα ηεο δηεζληζηηθήο αιιειεγγύεο ησλ ιαώλ ε 
ζεσξία ηεο απηνδηάζεζεο είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο. 

Σν Κππξηαθό, όπσο πξνσζείηαη, επαλαιακβάλνπκε όηη είλαη κέξνο 
ελόο επξύηεξνπ γεσνηθνλνκηθνύ θαη γεσζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ εξήκελ ησλ 
ιαώλ θαη ησλ πνιηηώλ. ηε ινγηθή απηνύ ηνπ ζρεδίνπ, νη ιανί είλαη 
«θνπηζνύληα», «καξηνλέηεο» ζηα πιαίζηα ησλ επξύηεξσλ εζληθώλ 
αλαθαηαηάμεσλ θαη πξσηνβνπιηώλ ηνπ ηκπεξηαιηζηηθνύ θεθαιαίνπ. 

Γη’απηό ε όπνηα απόπεηξα εξκελείαο ή δηθαηνιόγεζεο ηεο λέαο 
πξσηνβνπιίαο γηα ηελ «επίιπζε» ηνπ Κππξηαθνύ κε ηελ θιαζηθή (παιηά 
ή λέα) ζεσξία ηνπ Γηεζληζκνύ (πνπ επηθαινύληαη θαη νξηζκέλνη 
ζύληξνθνη) είλαη εθηόο ηόπνπ, εθηόο ρξόλνπ θαη εθηόο ζεσξίαο ηνπ 
επηζηεκνληθνύ ζνζηαιηζκνύ. Ούηε ε κεραληζηηθή ζηήξημε 
«πξννδεπηηθώλ» θνκκάησλ πνπ βαξύλνληαη κε ηελ επηδείλσζε ηεο 
θαπηηαιηζηηθήο δηαρείξηζεο ή κε αληηθαηηθέο ακθηζεκίεο ζην εζληθό 
ζέκα, κπνξεί λα απνηειέζεη θαζήθνλ ή πξνηεξαηόηεηα ηεο ζύγρξνλεο 
Διιεληθήο Αξηζηεξάο. 

Δπηθαλή άιισζηε ζηειέρε ηνπ ΑΚΔΛ αλαγλσξίδνπλ ελ ηέιεη (βι. 
ζπλέληεπμε ηεο Διέλεο Μαύξνπ, Γηεπζύληξηαο ηεο «Υαξαπγήο» ζηελ «Απγή» 
ηεο 18-2-2014) όηη ην θνηλό αλαθνηλσζέλ πζηεξεί πνηνηηθά ζε ζρέζε κε ηα 
θνηλά αλαθνηλσζέληα Υξηζηόθηα-Σαιάλη, θπξίσο ζην δήηεκα ηεο αδηαίξεηεο 
θπξηαξρίαο. Σν ίδην θαη ν Αζίκ Αθαλζόη, Γ.Γ. ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνύ Σνπξθηθνύ 
Κόκκαηνο, πνπ αλαθέξεη όηη «ο κ.Αναζηαζιάδης σιοθεηεί ένα μονηέλο 
πραγμαηικής Ομοζπονδίας, ζηο οποίο η κενηρική διοίκηζη είναι πιο αδύναμη 
και ηα μέλη ποσ αποηελούν ηην Ομοζπονδία πιο ιζτσρά, ηο οποίο είναι πιο 
κονηά ζηην ηοσρκική θέζη…». 

Δμάιινπ, αλ ν θαζέλαο καο δηαβάζεη ην ζρεηηθό αγγιηθό θείκελν θαη ην 
ζπγθξίλεη κε πξνεγνύκελα ζρέδηα επίιπζεο ηνπ Κππξηαθνύ, αλαθνηλσζέληα 
θαη θνηλέο παξαδνρέο, ζα δεη ηε ζρεηηθή επηδείλσζε εμ επόςεσο Γηεζλνύο 
Γηθαίνπ ηεο ζέζεο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο θαη ηεο ζηαδηαθήο πιήξνπο 
λνκηκνπνίεζεο ησλ ηεηειεζκέλσλ, πνιύ πεξηζζόηεξν πνπ γίλεηαη ιόγνο γηα 
ππέξηεξε θπξηαξρία ησλ δύν «ζπληζησζώλ θνηλνηήησλ», από ηελ πξνέρνπζα 
θπξηαξρία ησλ νπνίσλ ζα πξνθύςεη σο δηα …παξζελνγελέζεσο ην λέν 
θξάηνο ηεο …ραιαξήο Οκνζπνλδίαο. 

  

IV.Άκεζε απόξξηςε ηνπ ζρεδίνπ. Δκπόδην ζηε κεηα-
κλεκνληαθή ζρεδίαζε ηνπ Διιεληζκνύ 

Ζ πξντζηνξία ηνπ ΤΡΗΕΑ έρεη λα επηδείμεη αληίζεηεο ζέζεηο και ζην 
Κππξηαθό και ζε άιιεο πηπρέο ηνπ Δζληθνύ καο Εεηήκαηνο. Πνιιέο 
ζπληζηώζεο κε αληη-δηαιεθηηθή θαη αληη-ηζηνξηθή ζεώξεζε είραλ ηαρζεί ππέξ 
ηνπ ρεδίνπ Αλλάλ, ηνπ ζρεδίνπ δειαδή πνπ είρε εθπνλήζεη ε 
λενθηιειεύζεξε, λενηαμηθή θαπηηαιηζηηθή ηάμε πξαγκάησλ. 

Δκείο, πνπ είρακε θαη έρνπκε δηαθνξνπνηεκέλε ζεώξεζε ηεο 
ηζηνξηθήο εμέιημεο, θαηαλννύκε θαη ηνπο ιόγνπο άξζξσζεο απηώλ ησλ 
απόςεσλ. Αιιά νη απόςεηο εμειίζζνληαη, δηνξζώλνληαη θαη κεηαβάιινληαη 
ζύκθσλα θαη κε ηηο επηγελόκελεο ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο, επηζηεκνληθέο θαη 
γεσνηθνλνκηθέο ζπλεηδεηνπνηήζεηο. 

’απηνύο πνπ είραλ ηαρζεί ππέξ ηνπ Μάαζηξηρη θαη ηνπ πκθώλνπ 
ηαζεξόηεηαο θαη δελ είραλ δηαβιέςεη ηελ νηνλεί κνηξαία εμέιημε ησλ 
πξαγκάησλ, όπσο ηελ είρακε πεξηγξάςεη ζηα βηβιία καο[1]  πξν 20εηίαο θαη 
πιένλ…, 
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ζ’απηνύο πνπ αθόκε επηκέλνπλ όηη ε θπβέξλεζε Μεηζνηάθε ήηαλ ε 
ελδεδεηγκέλε ιύζε γηα ην 1989, επεηδή ην πξνέρνλ θαζήθνλ ηεο Αξηζηεξάο 
ήηαλ λα απνθαζάξεη κηα πηπρή ηνπ αζηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηνλ πιένλ 
αθαηάιιειν πξνο ηνύην ζπλεηαίξν θαη όρη (όπσο είρακε ππνζηεξίμεη[2] εκείο 
ηόηε) λα ζέζεη λένπο όξνπο ζηελ πνιηηηθή δσή κε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
πληάγκαηνο, ηνπ Δθινγηθνύ Νόκνπ θαη εληζρπκέλε πξνζηαζία ησλ δεκνζίσλ 
αγαζώλ θ.ιπ. ελόςεη ηνπ επειαύλνληνο λενθηιειεπζεξηζκνύ ή κε ηε 
ζπγθξόηεζε κηαο δεκνθξαηηθήο θπβέξλεζεο… 

ζ’απηνύο πνπ ελζνπζηάζηεθαλ κε ηελ πξνβιεζείζα σο λέα εζληθή 
…Μεγάιε Ηδέα ηε δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ην 2004, σο 
ππνθαηάζηαην ηεο πξντνύζαο απνπαξαγσγηθνπνίεζεο ηεο ρώξαο…, 

ζ’απηνύο πνπ ηάρζεθαλ απξνζρεκάηηζηα ππέξ ηνπ ρεδίνπ Αλλάλ…, 

απαληάκε όηη δελ κπνξνύκε λα δερζνύκε σο δηαιεθηηθνί αξηζηεξνί ηε 
ζεκεξηλή πξσηνβνπιία γηα ηελ «επίιπζε» ηνπ Κππξηαθνύ. Καη δελ είκαζηε 
αληίζεηνη ηώξα, επεηδή είκαζηε αληίζεηνη ζε όια ηα παξαπάλσ γεγνλόηα πνπ 
απνηέιεζαλ κηα αιπζίδα ήηηαο ηνπ ιανύ θαη ηεο Αξηζηεξάο. 

Δπαλαιακβάλνπκε πσο ζηε ζεκεξηλή θάζε, κε ηηο εηεξόλνκεο 
κλεκνληαθέο ζπλζήθεο, ηηο παξαδνκέλεο εζληθέο εγεζίεο, ην 
λεναπνηθηνθξαηηθό Μλεκόλην (ηε δξαζηηθή επηξξνή ηνπ νπνίνπ ζηε 
δηακόξθσζε ηνπ εζληθνύ βίνπ πνιιώλ δεθαεηηώλ πνιινί και από ηελ 
Αξηζηεξά έρνπλ ππνβαζκίζεη), δελ κπνξνύκε λα ζπλαηλέζνπκε ζηελ 
εθπιήξσζε ησλ γεσνηθνλνκηθώλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ «απιώζεη» νη θπξίαξρεο 
δπλάκεηο ζηελ πεξηνρή. 

Ο ΤΡΗΕΑ θαη ε Διιεληθή Αξηζηεξά ελ γέλεη πξέπεη λα ζηαζνύλ 
απέλαληί ηνπο θαη λα κελ ζπλαηλέζνπλ νύηε επί ηεο δηαδηθαζίαο νύηε επί 
ηεο αξρήο, πνιύ πεξηζζόηεξν κάιηζηα επί ηνπ εηδηθνύ ζρεδίνπ. 

Ζ ήηηα άιισζηε ησλ θπξίαξρσλ αζηηθώλ δπλάκεσλ ζε Διιάδα 
θαη Κύπξν θαη ε αδπλακία ηεο θπβεξλώζαο Αξηζηεξάο ζηελ Κύπξν λα 
απνηξέςεη ηε κλεκνληαθή επηθπξηαξρία (θπξίσο δε ηα πξόζσπα πνπ ην 
πξνσζνύλ), εγγπώληαη ηε ρεηξόηεξε δπλαηή έθβαζε ηνπ Δζληθνύ 
Εεηήκαηνο. Όινη νη ιόγνη (ππνθεηκεληθνί, αληηθεηκεληθνί, νηθνλνκηθνί, 
γεσζηξαηεγηθνί, ηζηνξηθνί) ζπλεγνξνύλ ζηελ απόξξηςε ηνπ λένπ 
ζρεδίνπ. 

Ζ απνδνρή ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη «ηνξπίιε». Έξρεηαη ζε επζεία 
αληίζεζε κε ηε δηθή καο Αξηζηεξά θαη ηελ κεηακλεκνληαθή ζρεδίαζε[3] ηεο 
ειιεληθήο θνηλσλίαο πνπ δελ κπνξεί παξά λα γίλεη κε όξνπο απμαλόκελεο 
θνηλσληθήο, νηθνλνκηθή θαη ζεζκηθήο απηνλνκίαο. 

Απόξξηςε θαηαξρήλ, επηθύιαμε γηα ηελ πνξεία θαη ην απνηέιεζκα, 
ακθηζβήηεζε ησλ πξνζέζεσλ ησλ θηλνύλησλ ηε δηαδηθαζία θαζώο θαη ησλ 
εκπιεθνκέλσλ πξνζώπσλ, πξέπεη λα είλαη ε δηθή καο ζέζε. Γελ κπνξνύκε 
λα πξάμνπκε ηίπνηε άιιν ζ’απηή ηε ζπγθεθξηκέλε θάζε πνπ βξίζθεηαη θαη ην 
ειιεληθό δήηεκα. Άιισζηε ε αλαθίλεζε ηνπ Κππξηαθνύ πξν ησλ εθινγώλ, ζε 
ζπλδπαζκό θαη κε ην λέν δάλεην κε επηπξόζζεην Μλεκόλην κέηξσλ, ζηνρεύεη 
πξσηίζησο ζηελ αρξήζηεπζε ηεο δηθήο καο θπβεξλεηηθήο παξέκβαζεο. 

  

V.Δπείγνπζα ηεθκεξίσζε ησλ ζέζεώλ καο επί ηνπ 
Κππξηαθνύ 

Καινύκαζηε ηώξα λα δείμνπκε πόζν κπνξνύκε λα αληηιεθζνύκε ηελ 
θξηζηκόηεηα ηεο ζπγθπξίαο θαη πώο κπνξνύκε λα ιεηηνπξγήζνπκε κε ηζηνξηθή 
ζέαζε ππέξ ηνπ ιανύ καο. 
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Ζ πξόζθαηε εκπεηξία επί ησλ Απηνδηνηθεηηθώλ Δθινγώλ έδεημε ηηο 
πνιιέο καο αδπλακίεο, ηνπο απηνπνηεηηθνύο ζρεδηαζκνύο θαη ηα όξηα πνπ 
ζέηνπκε ζηηο θνηλσληθέο ζπκκαρίεο. Οη θαηξνί θαζηζηνύλ πεξηηηέο ηηο 
αλαρξνληζηηθέο εξκελείεο, ηηο δνπιείεο πξνζσπηθώλ επηινγώλ ηνπ 
παξειζόληνο πνπ ζηνίρεζαλ ζηελ Αξηζηεξά θαη ζηνλ ιαό καο. 

Πξέπεη λα αξζνύκε ζην ύςνο ησλ πεξηζηάζεσλ αλαγλσξίδνληαο θαη 
ηηο αζηνρίεο ηνπ παξειζόληνο. 

Πξέπεη λα δείμνπκε όηη κπνξνύκε λα εγεζνύκε κηαο λέαο παλεζληθήο 
πξνζπάζεηαο ζηηο ηξαγηθά δύζθνιεο αιιά θαη ειπηδνθόξεο ζηηγκέο ηνπ 
Διιεληζκνύ πνπ είλαη κπξνζηά καο. 

Γη’απηό, ζύληξνθε Πξόεδξε, ζύληξνθνη θαη ζπληξόθηζζεο-κέιε 
ηεο Π.Γ., καδί κε ηε ζζελαξή ζέζε άξλεζεο ηνπ λένπ ζρεδίνπ 
δηεπζέηεζεο ηνπ Κππξηαθνύ, πξέπεη λα κεξηκλήζνπκε γηα ηελ 
επείγνπζα ηεθκεξίσζε ησλ ζέζεώλ καο. Μηα ελ αλακνλή θπβέξλεζε θαη 
έλαο επεξρόκελνο πξσζππνπξγόο ζην ειιεληθό πξσζππνπξγηθν-
θεληξηθό ζύζηεκα, πνπ πξέπεη λα ιάβεη θαηεπείγνπζεο απνθάζεηο θαη 
επί ηνπ Κππξηαθνύ, νθείιεη λα ζπγθξνηήζεη δηεζλέο γξαθείν από 
δηεζλνιόγνπο, γεσνηθνλνκηθνύο θαη ζηξαηεγηθνύο αλαιπηέο, έκπεηξνπο 
θαη δνθηκαζκέλνπο παηξηώηεο δηπισκάηεο, πνπ κε ηε δηαρξνληθή 
παξαηήξεζε ηεο «ρσξεηηθόηεηαο» ησλ θξάζεσλ, ησλ ελλνηώλ, ησλ 
λνκηθώλ παξαδνρώλ θαη ησλ δηεζλώλ θαλόλσλ, ζα καο δώζνπλ κηα 
νινθιεξσκέλε άπνςε ζε κηαλ απζεληηθή εξκελεία θαη πξόβιεςε ηεο 
εμέιημεο ησλ πξαγκάησλ επί ηε βάζεη ησλ ζεκεξηλώλ αιιά θαη ησλ 
παξειζνπζώλ παξαδνρώλ. 

Οθείινπκε λα είκαζηε ηζηνξηθά, δηπισκαηηθά θαη δηεζλνπνιηηηθά 
απνιύησο ηεθκεξησκέλνη, ώζηε λα κελ γίλεη ην Δζληθό Εήηεκα (θαη θπξίσο ην 
Κππξηαθό) κε ηελ επί ρείξαο αλάιεςε λέσλ δεζκεύζεσλ θαη ππνρσξήζεσλ, ε 
λέα «αρίιιεηνο πηέξλα» ηεο Αξηζηεξάο.- 

Με βαζεηά εθηίκεζε, 
ΑΛΔΞΖ Π. ΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ 

ΒΟΤΛΔΤΣΖ ΤΡΗΕΑ 

ΜΔΛΟ Π.Γ. 
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