Ιούλιος 1974- Ιούλιος 2009
Συµπληρώνονται φέτος 35 χρόνια από την καταστροφή του 1974. ∆υστυχώς για
όλους τους Κύπριους το πέρασµα του χρόνου είναι αδυσώπητο. Εµπεδώνει τα νέα
δεδοµένα, ξεθωριάζει τις µνήµες και οδηγεί στη αποδοχή των βιωµάτων της νέας
πραγµατικότητας. Το δεδοµένο όµως της κατοχής µέρους της Κύπρου από την Τουρκία
είναι εκεί µαζί µε όλα τα αρνητικά που αυτό συνεπάγεται για τώρα και για το µέλλον. ∆εν
µας αρέσει να µεγαλοποιούµε τα πράγµατα αλλά µας τροµάζει το γεγονός ότι δύο γενιές
Κυπρίων έχουν ενηλικιωθεί µέσα σε αυτά τα δεδοµένα.
Η Κύπρος δεν έχει την πολυτέλεια να παραµένει διαιρεµένη και µε άλυτο το
πρόβληµα της. Παραµονή της υπαρκτής κατάστασης πραγµάτων θα οδηγήσει
µακροπρόθεσµα σε πλήρη αλλαγή του δηµογραφικού της χαρακτήρα όπως έχει ήδη γίνει
σε µεγάλη έκταση στον Βορρά. Ο Νεοκυπριακός Σύνδεσµος προειδοποιούσε έγκαιρα και
σε ανύποπτο χρόνο ότι το συνεχιζόµενο στάτους κβο θα έκανε τους Τουρκοκύπριους
µειονότητα στην υπό Τουρκική κατοχή περιοχή. Προειδοποιούµε και τώρα ότι συνέχεια της
τωρινής κατάστασης θα οδηγήσει µακροπρόθεσµα σε αλλοίωση του δηµογραφικού
χαρακτήρα ολόκληρου του νησιού.
Πιστεύουµε ότι η ώρα της λύσης έχει περάσει προ πολλού. Αν και αργά, ίσως µας
δίνετε µια ευκαιρία ακόµα για να βρούµε µια αµοιβαία αποδεκτή λύση που θα δίνει τα
εχέγγυα για µια βιώσιµη και ειρηνική συνύπαρξη. Αυτό που µας κάνει να πιστεύουµε ότι
κάτι τέτοιο είναι δυνατό είναι η πολιτική συγκυρία που φέρει τα δύο µεγάλα πολιτικά
κόµµατα της Κύπρου να συµφωνούν για την αναγκαιότητα γρήγορης λύσης, την από τον
∆ηµοκρατικό Συναγερµό συµπαράσταση προς τον πρόεδρο µε σκοπό τη λύση του
Κυπριακού και την ταυτόχρονη ύπαρξη στις δύο κοινότητες ηγετών από τον αριστερό
χώρο. Αν λάβουµε υπόψη ότι στην διαχρονική πορεία του Κυπριακού τα πράγµατα ποτέ
δεν ήταν καλύτερα όσο αφορά ποιοι καθόριζαν την πολιτική επίτευξης λύσης τότε
δικαιούµαστε να ελπίζουµε στην δυνατότητα λύσης. Η πρόσφατη επίλυση του θέµατος
του Λιµνίτη, αν και δεν πρέπει να δίνεται στο θέµα αυτό µεγαλύτερη βαρύτητα από αυτή
που πρέπει, καταδεικνύει ότι όταν υπάρχει θέληση υπάρχει και ο τρόπος.
Επιτέλους πρέπει να κατανοήσουµε ότι το µέλλον των πολιτών αυτής της χώρας
αλλά και των µελλοντικών γενιών εξαρτάται από τις δικές µας τωρινές επιλογές.
Καλούµαστε όλοι να επιδείξουµε την µέγιστη πολιτική ωριµότητα ώστε µακριά από τις
αγκυλώσεις και τα συµπλέγµατα του παρελθόντος να βοηθήσουµε στην προσπάθεια
επίτευξης λύσης. Πιστεύουµε ότι περαιτέρω καθυστέρηση θα έχει αρνητικότατες συνέπειες
για το µέλλον των πολιτών αυτής της χώρας.
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