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Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Στόχος του κατεστημένου είναι να ελέγχει τη μισή Κύπρο οικονομικά προβάλλοντας πατριωτικά συνθήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΣΤΗ ΛΥΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Συνέντευξη στον ΜΙΧAΛΗ ΜΙΧΑHΛ

Με το ρυθμό που εξελίσσονται τα πράγματα σε μερικά χρόνια δεν θα μείνει τουρκοκύπριος στο βορρά και θα έχουμε μπροστά μας μόνο Τούρκους
από την Τουρκία προειδοποιεί ο πρόεδρος του Νεοκυπριακού Συνδέσμου Θουκής Θουκυδίδης.
Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης του στη «Γνώμη»,
ο πρόεδρος του Νεοκυπριακού Συνδέσμου καταγγέλλει ότι το κατεστημένο αντιδρά στη λύση ομοΕρ. Θεωρείτε δηλαδή καταστροφική την πορεία που ακολουθείται όλα αυτά τα χρόνια
από την ε/κυπριακή πλευρά;
Θ. Θ. Αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική για τις επόμενες δεκαετίες,
με τον συνεχή εποικισμό και το
θάνατο των προσφύγων, τότε με
μαθηματική ακρίβεια η πλειοψηφία των κατοίκων στο βορρά θα είναι έποικοι και αν καμιά
φορά η Κύπρος ενωθεί, που θα
ενωθεί με κάποια μορφή λύσης, ξαφνικά θα ανακαλύψουμε
ότι η Κύπρος θα είναι στην πλειοψηφία της Τούρκοι και τότε θα
έρθει η στιγμή που θα ζητούν
αυτοί ευρωπαϊκή λύση, αντί
εμάς που τη ζητούμε σήμερα. Κι
εμείς θα την αρνούμαστε.
Μην τα ακούτε αυτά ως αοριστίες ή αερολογίες. Ας δούμε τι
έχουν πάθει άλλοι λαοί όπως η
Αλεξανδρέτα και ας αναλογιστούμε πού βρισκόμαστε και
πού είμαστε σήμερα.

ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Ερ. Τελευταία γίνεται πολύ λόγος για προσπάθεια αφελληνισμού των κυπρίων μέσω της
σχολικής ιστορίας ή μέσω άλλων τρόπων. Ο Νεοκυπριακός
Σύνδεσμος έχει κατηγορηθεί
παλαιότερα ότι προωθούσε
κάτι τέτοιο. Ποιο είναι το σχόλιο σας;

σπονδίας και στην επανένωση της χώρας γιατί στόχος του είναι να ελέγχει τη μισή Κύπρο οικονομικά
προβάλλοντας πατριωτικά συνθήματα. Αντιδρούν,
στη λύση του κυπριακού, στην επιστροφή εδαφών,
μετακίνηση πληθυσμών που θα αλλοιώσουν τους
υφιστάμενους οικονομικούς συσχετισμούς που
υπάρχουν. Ακόμη, ο Θουκής Θουκυδίδης απορρίπτει τις κατηγορίες εναντίον του Συνδέσμου περί επι-

Θ.Θ. Αυτό που λέτε είναι ένα
παλιό παραμύθι. Ωστόσο κανένας μέχρι τώρα δεν μας εξήγησε πως μεταφράζεται αυτός ο
αφελληνισμός.
Εμείς αυτό που λέμε πάντα είναι
ότι η Κύπρος είναι ένα δικοινοτικό ανεξάρτητο κράτος και σαν
τέτοιο έπρεπε να είχε τις δικές του
δομές και μορφές έκφρασης.
Εμείς αυτό που λέγαμε από χρόνια και το διαστρεβλώνουν τόσα
χρόνια, είναι ότι έπρεπε να χωρίσουμε την πολιτιστική μας
ταυτότητα από την πολιτική.
Να γίνουμε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας τόσο οι ε/κύπριοι όσο και οι τ/κύπριοι.

δίωξης αφελληνισμού των ελληνοκυπρίων και τονίζει
ότι εκείνο που προέχει είναι να μπαίνει πάνω απ’ όλα
το συμφέρον της Κύπρου.
Τονίζει επίσης ότι η πολιτική που ακολούθησαν
τόσα χρόνια οι εθνικιστικές δυνάμεις οδήγησαν τον
τόπο στην καταστροφή και επισημαίνει ότι την ίδια
τύχει θα έχουμε και σήμερα αν συνεχιστεί η επίδραση
τους στην κοινωνία.

*ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΙΔΙΑ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ΚΥΠΡΟΣ ΘΑ ΧΑΘΕΙ
*ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ

ΚΑΜΙΑ ΕΧΘΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Ερ. Αυτό δεν συνεπάγεται άρνηση της εθνικής καταγωγής
και ταυτότητας ή σταδιακή κατάργηση της με σκοπό να αναδειχθεί αυτό που ονομάζουν
«κυπριωτισμός»;
Θ.Θ. Εμείς λέμε ότι οι δύο κοινότητες πρέπει να διαχωρίσουν
την πολιτιστική τους ταυτότητα
από την πολιτική.
Η πολιτιστική μας ταυτότητα δείχνει την εθνική καταγωγή των
κρατίας και αυτό ισχύει τόσο
δύο κοινοτήτων της Κύπρου.
Η πολιτική μας ταυτότητα είναι ο για τους ε/κύπριους όσο και για
πολίτης της Κυπριακής Δημο- τους τ/κύπριους.
Η πολιτιστική μας ταυτότητα
υπονοεί το χώρο, δηλαδή την
εθνότητα από την οποία προέρχονται οι δύο κοινότητες.
Άρα για να λειτουργήσουμε
πραγματικά ως ανεξάρτητο κράτος, αναγνωρισμένο από τα
Ηνωμένα Έθνη και τη διεθνή κοινότητα έπρεπε να προβάλλουμε
την κρατική μας οντότητα που
εκφραζόταν μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας και μέσω του
Κρατικού μας ύμνου.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ
Ερ. Ωστόσο οι περισσότεροι
κύπριοι δεν γνωρίζουν καν
ότι υπάρχει Κρατικός Ύμνος.
Θ.Θ. Ναι είναι άγνωστο το ότι
έχουμε Κρατικό Ύμνο, τον οποίον δεν γνωρίζει σχεδόν κανένας.
Ούτε γνωρίζουμε ότι όταν ο
Μακάριος επισκέφθηκε την
Τουρκία, αυτό τον ύμνο έπαιξαν
στο αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια της υποδοχής του. Και αν
δεν κάνω λάθος είναι ένα κομμάτι κλασσικής μουσικής.

Ερ. Πάντως η εντύπωση που
επικρατεί είναι ότι γίνεται προσπάθεια να κρατηθεί μυστικός
αυτό ο Ύμνος.
Θ.Θ. Ξέρετε, παλαιότερα είχαμε
απευθυνθεί τόσο στο υπουργείο Εξωτερικών όσο και στο
ΡΙΚ για να μας δώσουν το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι αλλά
οι επιστολές μας δεν έτυχαν καμιάς απάντησης.
Ερ. Να σας πω ότι δεν είναι κομμάτι κλασσικής μουσικής αλλά
για μια μουσική σύνθεση του
Σόλωνα Μιχαηλίδη. Ο Μακάριος του ζήτησε να το γράψει
για το σκοπό που προαναφέρατε, την επίσκεψη στην Τουρκία.
Θ.Θ. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι το
κρατούν μυστικό και υπάρχει
και αυτή η αμφιβολία περί τίνος
ακριβώς πρόκειται, άλλοι λένε ότι
είναι ένα κομμάτι κλασσικής
μουσικής και άλλοι αυτό που
λέτε εσείς, ότι είναι μια σύνθεση
του Σόλωνα Μιχαηλίδη.
Για να επανέλθουμε όμως στο
θέμα μας, η θέση του Νεοκυπριακού Συνδέσμου πάνω στο
θέμα της ταυτότητας είναι αυτή
που προανάφερα.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ
Ερ. Θέση η οποία διαστρεβλώθηκε όπως λέτε.
Θ.Θ. Δυστυχώς κάποιοι «πατριώτες» θέλοντας να πλήξουν τις θέσεις του Νεοκυπριακού μας κατηγορούσαν για ανθελληνισμό.Όμως τα γεγονότα από το 1960 μέχρι σήμερα, που τα γεγονότα τα καθόριζαν και τα καθορίζουν αυτοί οι κύκλοι, δηλαδή οι
εθνικιστές και οι σοβινιστές, πού μας οδήγησαν;Ένα κομμάτι της
Κύπρου κατέχεται από την Τουρκία και έχει εξαφανίσει οτιδήποτε θεωρείται ελληνικό ή εκφράζει ελληνικότητα και ένα άλλο κομμάτι το κρατούν οι Άγγλοι. Το άλλο κομμάτι το έχει η Κυπριακή Δημοκρατία το οποίο αυτοί οι κύκλοι το θεωρούν ελληνικό. Άρα δεν
είναι οι θέσεις του Νεοκυπριακού που έχουν πρόβλημα αλλά οι
θέσεις άλλων.
Ερ. Με λίγα λόγια θέλετε να πείτε ότι εσείς θέλετε να προβάλλεται πλήρως και ολοκληρωμένα η Κυπριακή Δημοκρατία.
Θ.Θ. Εμείς πιστεύουμε στην ανεξαρτησία αυτού του κράτους, στη
δημιουργία συνθηκών στην Παιδεία και στον Πολιτισμό που να
ενοποιεί τους κατοίκους αυτού του τόπου. Δεν είναι η ταυτότητα
που είναι ο εχθρός αυτού του λαού αλλά τα εθνικιστικά και σοβινιστικά συνθήματα που εκφράζονται από μια μειοψηφία η οποία
όμως κυριαρχεί στην κοινωνία.
Ερ. Κατά την άποψη σας ποιος είναι ο τελικός στόχος αυτών των
κύκλων;
Θ.Θ. Είναι να ελέγχουν τη μισή Κύπρο οικονομικά προβάλλοντας πατριωτικά συνθήματα, αυτός είναι ο πραγματικός στόχος. Αυτό
προτιμά το κατεστημένο της Κύπρου παρά την οποιαδήποτε μορφή ομοσπονδίας που θα τους στερεί την εκμετάλλευση της πίττας
που ονομάζεται οικονομία της Κύπρου.
Και υπάρχουν και συμφέροντα στο νότο που αντιδρούν στη λύση
του κυπριακού, στην επιστροφή εδαφών, μετακίνηση πληθυσμών
που θα αλλοιώσουν τους υφιστάμενους οικονομικούς συσχετισμούς που υπάρχουν.

