Πατριωτικό Καθήκον η Συνεργασία
Ο Νεοκυπριακος Συνδεσµος στην ιστορικη του διαδροµη δεν επαιρνε θεση
παρεµενοντας ουδετερος σε περιοδους εκλογων αν και παντοτε ειχε τις
δικες του αποψεις σε όλα τα θεµατα που βρισκονταν µεσα στα πλαισια των
δραστηριοτητων και επιδιωξεων του. Αυτό οφειλοταν κυριως στον
πολυσυλλεκτικο χαρακτηρα του Συνδεσµου. Ο Συνδεσµος συνεχιζει να
είναι τετοιος όµως ισως είναι η πρωτη φορα από το 1975 που οι εξελιξεις
καθιστουν ολους µας υπευθυνους εναντι της ιστοριας και του µελλοντος και
µας αναγκαζουν να τοποθετηθουµε ξεκαθαρα πλεον για το που τασσοµαστε.
Εδώ που εχουµε φθασει υπερτατος στοχος είναι η σωτηρια της Κυπρου και
αυτό θα επιτευχθει µεσα στα πλαισια µιας λειτουργικης λυσης ενός
οµοσπονδου κρατους µελους της Ε.Ε. που θα ελεγχει την επικρατεια του και
µε βασικη επιδιωξη την µακροπροθεσµη παραµονη των κατοικων του Ε/Κ,
Τ/Κ, Αρµενιων, Μαρωνιτων και Λατινων στην πατριδα τους. ∆υστυχως για
ολους µας, την Κυπρο σηµερα κυβερνουν αυτοι που εκφραζουν το ‘γιατι όχι
παλιν µε χρονια µε καιρους;’. Είναι οι ιδιοι που επεξεργαστηκαν και ηταν
ετοιµοι να προωθησουν σχεδια εθνικου ξεκαθαρισµατος από το 1963. Είναι
πεποιθηση µας οτι αν κυβερνησουν για ακοµα πεντε χρονια θα επιφερουν σε
περας την ολοκληρωτικη καταστροφη που θα συντελεστει όχι και σε τοσο
πολύ βαθος χρονου. Εµεις απλα πιστευουµε ότι αν συντοµα δεν ανατραπει
το υφισταµενο στατους κβο τοτε ολες οι κοινοτητες που αποτελουν τον
γηγενη Κυπριακο πληθυσµο, σε καποιο σταδιο, στο όχι και τοσο µακρυνο
µελλον θα αρχισουν να φθινουν και στο απωτερο µελλον θα εχουν και
ηµεροµηνια ληξης. Το παραδειγµα της µειωσης του Τ/Κ πληθυσµου είναι
τρανη αποδειξη ότι σε ένα µικρο γεωγραφικα και µε µικρο πληθυσµο χωρο,
που παραµενει ανοικτος για εισοδο µη Κυπριων (εδώ δεν αναφεροµαστε
διολου στους οικονοµικους µεταναστες), και ιδιαιτερα αν αυτοι οι µη
Κυπριοι είναι εντελως διαφορετικου κοινωνικου και πολιτισµικου
χαρακτηρα τοτε η πιεση στον ντοπιο πληθυσµο είναι τετοια που τον
αναγκαζει να φυγει.
Ο µοναδικος στοχος είναι η σωτηρια της Κυπρου. Αν και η αναστροφη της
σηµερινης καταστασης είναι πολύ δυσκολη πιστευουµε ότι υπαρχει ακοµα η
δυνατοτητα για επιτευξη µιας αµοιβαιας αποδεκτης λυσης, που µεσα στους
κολπους της Ε.Ε. θα µπορεσει να λειτουργησει, καθιστωντας την Κυπρο
ειρηνικη πατριδα για ολους τους κατοικους της στη βαση της ισοτητας και
της αµοιβαιας εµπιστοσυνης.

Αν ο υπερτατος στοχος είναι η σωτηρια της πατριδας µας τοτε ποιες είναι οι
ευθυνες των ηγεσιων των δυο µεγαλων κοµµατων της Κυπρου; Όπως
διαφαινεται από τις δηµοσκοπησεις, οι περισσοτεροι ψηφοφοροι του ∆ΗΣΥ
αλλα και µια µεγαλη µεριδα των ψηφοφορων του ΑΚΕΛ, είναι ετοιµοι να
κανουν την υπερβαση τους στις επικειµενες εκλογες και να ψηφισουν τον
υποψηφιο του αλλου κοµµατος αν δεν περασει ο δικος τους υποψηφιος στον
δευτερο γυρο. Για να γινει σιγουρο ότι ο Τασος Παπαδοπουλος και η
κυβερνηση του φευγουν σιγουρα τον Φεβρουαριο του 2008 θα πρεπει και οι
ηγεσιες των δυο κοµµατων να κανουν τις υπερβασεις τους. Ο απλος
ψηφοφορος των δυο µεγαλων κοµµατων αντιλαµβανεται πλεον ότι το
‘κεντρο’ που κυβερνησε και κυβερνα την χωρα τα περισσοτερα χρονια µετα
τα γεγονοτα του 1974 δεν ηταν ετοιµο σε καµια φαση να δεχτει λυση που θα
εδινε πολιτικη ισοτητα στους Τ/Κ και ότι πιστευω του και τοτε και σηµερα
είναι η καθαροτητα της φυλης που δεν το αφηνει να δει περαν από τη µυτη
του ετσι που τα συσσωρευµενα λαθη να µας φερουν τα σηµερινα αδιεξοδα.
Ο απλος ψηφοφορος των δυο µεγαλων κοµµατων αντιλαµβανεται πλεον ότι
αυτό το ‘κεντρο’ αντιπροσωπευει ότι το πιο ακραιο ιδεολογικα ειχε και εχει
η Κυπρος σε σχεση µε το πολιτικο της προβληµα, µια ιδεολογια που
στηριζεται στον εθνικισµο και την µη αποδοχη των Τ/Κ σαν ισοτιµων
πολιτων στην πατριδα τους.
Η εχθρα και αντιπαλοτητα µεταξυ των δυο µεγαλων κοµµατων που
συντηρηθηκε όλα αυτά τα χρονια πρεπει πιστευουµε να κλεισει κυκλο ζωης
µπροστα στον κινδυνο διχοτοµησης της πατριδας µας χωρις βεβαιως τα δυο
κοµµατα να χασουν τη φυσιογνωµια τους. Εξαλλου αν δουµε το παρελθον
δεν είναι αυτή η εχθρα που εφερνε στην κυβερνηση το απορριπτικο ‘κεντρο’
του Κυπριανου, του Παπαδοπουλου και ολων αυτων που τους
περιστοιχιζουν; ∆εν είναι αυτή η εχθρα που εκανε δεσµια την πολιτικη ζωη
του τοπου στη µετριοτητα που χαρακτηριζε και χαρακτηριζει το λογο και τη
σκεψη αυτου του ακραιου ‘κεντρου’;
Η σωτηρια της Κυπρου χρειαζεται την υπερβαση και των δυο µεγαλων
κοµµατων. Πρεπει τα δυο κοµµατα να δωσουν το µηνυµα στους
ψηφοφορους τους ότι επανεκλογη Παπαδοπουλου δεν σηµαινει µονο
ενταφιασµο της ενοποιησης της Κυπρου αλλα και συρρικνωση των
κοµµατων τους, κατι που ο Τασος Παπαδοπουλος δεν διστασε να πει και
δηµοσια, εκφραζοντας την προθεση του για ενδυναµωση του ‘κεντρωου’
χωρου. Ένα τετοιο µηνυµα θα εχει και την επιδραση του στο ποσοστο και
εκεινων των ψηφοφορων, που αρεσκεται να συνυπαρχει µε την εκαστοτε
εξουσια αν αντιληφθει εγκαιρα ότι ο Τασος Παπαδοπουλος δεν θα είναι

εξουσια κατω από οποιεσδηποτε συνθηκες. Αν κατ’ ευχη ο Παπαδοπουλος
δεν βρισκεται στο δευτερο γυρο τοτε, ανεξαρτητα από το ποιος θα εκλεγει,
θα πρεπει τα δυο κοµµατα και παλιν να βρουν κοινη γλωσσα και να
αποφυγουν οιεσδηποτε δεσµευσεις προς το ‘κεντρο’ κατι που στο παρελθον
εγινε µε αρνητικοτατες συνεπειες στην προσπαθεια επιλυσης του
Κυπριακου (υπενθυµιζουµε τις ιδεες Γκαλι και τις δεσµευσεις Κληριδη προς
Κυπριανου).
Οι καιροι είναι χαλεποι. Είναι σε τετοιους καιρους που οι ηγεσιες κρινονται
για τις αποφασεις και ενεργειες τους. Τα τελευταια 60 χρονια ολοι εχουµε
κανει λαθη. Αλλοι µικροτερα, αλλοι µεγαλυτερα, αλλοι εγκληµατικα και
τραγικα. Όµως όταν στο παρον καποιος αντιλαµβανεται ένα λαθος που
προοπτικα θα εχει τραγικοτατες συνεπειες και δεν το σταµατα τοτε ιστορικα
θα κριθει σαν συνενοχος. Η διακυβερνηση Παπαδοπουλου κρινεται σαν
λαθος. Αν δεν βρουν οι ηγεσιες των δυο µεγαλυτερων κοµµατων την τολµη
µεσα από τις δηµοκρατικες διαδικασιες των εκλογων να τον µετακινησουν
τοτε θα είναι συνυπευθυνες για την καταστροφη της Κυπρου που
συντελειται. Εχουν υποχρεωση να σταµατησουν τον κατηφορο προς την
διχοτοµηση. Εξαλλου το µοµεντουµ που θα επιτευχθει προεκλογικα θα
είναι χρησιµοτατο για τις µετεκλογικες εξελιξεις όταν αναγκαστικα θα
βρεθουν σε κοινο µετωπο στην προσπαθεια για εξευρεση λυσης.
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