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Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΥΣΤΗΝΕΙ Ο ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΕΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΡΑΤΟΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΛΥΣΗ
Συνέντευξη στον ΜΙΧAΛΗ ΜΙΧΑHΛ

Ψυχραιμία και υπομονή συστήνει ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος
ενόψει των εξελίξεων μετά την ανάδειξη Έρογλου στην ηγεσία
των τουρκοκυπρίων.
Στη συνέντευξή του στη “ΓΝΩΜΗ” ο πρόεδρος του Νεοκυπριακού Συνδέσμου Θουκής Θουκυδίδης αναφέρεται στους κινδύνους που ελλοχεύουν από την παράταση της υφιστάμενης
κατάστασης στο κυπριακό και τονίζει ότι σε καμιά περίπτωση
δεν κινδυνολογεί αλλά προειδοποιεί.
Ήδη, σημειώνει, τα πρώτα σημάδια για το τι θα επακολουθήσει αν δεν λυθεί το κυπριακό μέχρι το τέλος του 2010 άρχισαν
να διαφαίνονται. Εκφράζει επίσης την άποψη ότι το ΔΗΚΟ, η
ΕΔΕΚ και το ΕΥΡΩΚΟ ποτέ δεν συμπάθησαν την ομοσπονδιακή λύση και ότι επιδιώκουν τη συνέχιση του στάτους κβο.
Δηλώνει χαρακτηριστικά ότι ήρθε η στιγμή της αλήθειας. Ή θα
ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε εμείς που θέλουμε λύση ή θα μας
κοροϊδεύουν οι γνωστοί απορριπτικοί κύκλοι.

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΩΤΕΣ
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Ερ. Από τις 18 Απριλίου έχουμε
μια νέα εξέλιξη με την ανάδειξη
Έρογλου στην ηγεσία των τουρκοκυπρίων. Ποια είναι η εκτίμηση του «Νεοκυπριακού Συνδέσμου» για την κατάσταση
που διαμορφώνεται.
Θ.Θ. Η εκλογή Έρογλου είναι
μια αρνητική εξέλιξη, δεν υπάρχει αμφιβολία γι αυτό. Γνωρίζουμε ποιος είναι και ποιες θέσεις εκφράζει. Είναι εναντίον
της ομοσπονδίας. Όμως έχουμε αυτό το γεγονός μπροστά
μας. Ανεξάρτητα όμως από αυτό
πιστεύω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε μια ψύχραιμη στάση
και να αναμένουμε να δούμε
πως θα κινηθεί. Διότι οι πρώτες
κινήσεις που είδαμε είναι κινήσεις τακτικής. Οι πραγματικές
διαθέσεις θα φανούν στο τραπέζι των συνομιλιών. Εκεί θα
φανεί η αλήθεια.
Ελπίζουμε ότι η συνδρομή
όλων των εμπλεκομένων στο
κυπριακό θα είναι τέτοια ώστε
να προχωρήσουν οι συνομιλίες

από το σημείο που σταμάτησαν πούνε ότι το κυπριακό δεν λύεται, τότε θα προχωρήσουν
με τον κ. Ταλάτ.
αναγκαστικά στη δρομολόγηση
Ερ. Υπάρχει ακόμα προοπτική; νέων εξελίξεων.
Θ.Θ. Θέλουμε να είμαστε αι- Ήδη η απόφαση του ΕΔΑΔ για
σιόδοξοι. Αναγνωρίζουμε τις το περιουσιακό είναι μια προδυσκολίες και την κρισιμότητα ειδοποίηση. Αρκετοί ε/κύπριοι
των στιγμών και θέλουμε να καταφεύγουν στην Επιτροπή
πιστεύουμε ότι όλοι θα συμ- Αποζημιώσεων για να πουλήβάλουν θετικά σ’ αυτό το κάλε- σουν τις περιουσίες τους.
σμα της λύσης του κυπριακού, Αυτό το κάνουν διότι δεν βλέδιότι αν δεν καταφέρουμε σύν- πουν να υπάρχει στον ορίζοντομα, δηλαδή μέχρι το τέλος
του 2010 να λύσουμε το κυπριακό, δεν θα το λύσουμε ποτέ
και θα μπούμε σε μια περίοδο
κρίσης, ιδιαίτερα για μας τους
ε/κύπριους.

λαός θα το πάρει απόφαση ότι
το κυπριακό δεν λύεται. Και
από εκεί και πέρα ο καθένας θα
αποφασίσει τι θα κάνει για το
μέλλον του.
Ερ. Κάποιοι θα σας απαντήσουν ότι με όλα αυτά που λέτε
κινδυνολογείτε για να ασκήσετε πίεση για αποδοχή μιας λύσης.
Θ.Θ. Δεν κινδυνολογώ. Μιλώ

Υπάρχει στην Κύπρο μια βιομηχανία
πολιτικών που για οικονομικούς
λόγους ζουν με το κυπριακό!

Ερ. Τι εννοείτε;
Θ.Θ. Ότι η παρούσα κατάσταση
θα συνεχιστεί, όχι με τους ίδιους
όρους που έχουμε αυτή τη στιγμή. Τα Ηνωμένα Έθνη και η
διεθνής κοινότητα υπάρχει πιθανότητα να κηρύξουν το κυπριακό, μετά από 50 χρόνια, ένα
άλυτο πρόβλημα. Εάν αυτοί

τα μια λύση η οποία θα βοηθήσει στη λύση δικών τους
προβλημάτων. Δυστυχώς η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ανταποκρίθηκε σωστά στην αδικία
που υπέστησαν οι πρόσφυγες
σε ότι αφορά τις περιουσίες
τους στο Βορρά.
Ερ. Αυτό είναι αρκετό για να δημιουργήσει νέα δεδομένα;
Θ.Θ. Δεν είναι μόνο αυτά. Αν τα
Ηνωμένα Έθνη αποσύρουν την
Ειρηνευτική Δύναμη από την
Κύπρο ή μειώσουν την δύναμη
τους στη Νεκρή Ζώνη, θα προκαλέσει μια ανησυχία στους
ε/κύπριου που ζουν κυρίως
στις ακριτικές περιοχές.
Ο εποικισμός θα συνεχιστεί με
αυξημένους ρυθμούς. Κι εκεί
που λέμε ότι δεν δεχόμαστε
50.000, σε μερικά χρόνια με
άλυτο το κυπριακό, θα φτάσουμε σε τέτοιους αριθμούς
εποίκων με ανυπολόγιστες συνέπειες.
Είναι και το θέμα του απευθείας εμπορίου που είτε θέλουμε
είτε όχι θα δοθεί στους τ/κύπριους και θα αναγνωριστεί το
αεροδρόμιο τους.
Θα έχουμε μια σειρά αρνητικών
εξελίξεων που θα προκαλέσουν
μία κρίση στην πλευρά μας,
λαμβανομένου υπόψη ότι ο

για πράγματα τα οποία άρχισαν
να διαφαίνονται ήδη και φέρω
ως παράδειγμα το θέμα του
ΕΔΑΔ. Ποιος κινδυνολογεί; Αυτός που λέει κάποιες πραγματικότητες ή αυτός που δημιουργεί ψευδαισθήσεις στο λαό πουλώντας του ψευδοπατριωτισμούς και μεγάλα λόγια αποσιωπώντας τις πραγματικότητες και δημιουργεί ψεύτικες ελπίδες για δικό του όφελος; Και
όταν ξαφνικά βρεθούμε σε ένα
πιο επικίνδυνο αδιέξοδο ποιος
θα ευθύνεται; Αυτός που λέει τις
πραγματικότητες ή αυτός που
συντηρεί ψεύτικες ελπίδες;

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΠΟΥ ΖΟΥΝ
ΜΕ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ!
Ερ. Αυτά που λέτε τώρα, μας
θυμίζουν τις αντιφατικές δηλώσεις κάποιων κομμάτων που
τη μια μας έλεγαν ότι δεν μας
αφορά το ποιος θα «εκλεγεί»
στα κατεχόμενα και μετά την
«εκλογή» Έρογλου μιλούσαν
για δυσμενή εξέλιξη.
Θ.Θ. Πρέπει να πούμε κάποιες
αλήθειες πλέον. Σαν Νεοκυπριακός Σύνδεσμος, αλλά και
αρκετός κόσμος έχει ξεκαθαρίσει στο μυαλό του ότι υπάρχουν

πολιτικές δυνάμεις που δεν θέλουν τη λύση του κυπριακού
αλλά τη διατήρηση των σημερινών δεδομένων.
Μιλώ για το ΔΗΚΟ, την ΕΔΕΚ, το
ΕΥΡΩΚΟ, τους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ
και την Εκκλησία. Όλοι αυτοί
ήταν ενάντια στη λύση Ομοσπονδίας από το 1977. Και αυτό
φαίνεται από το ότι απέρριψαν
όλες τις προτάσεις για λύση με
διάφορες δικαιολογίες. Έγνοια
τους ήταν να τις απορρίψουν
αλλά να ριχθεί το φταίξιμο στην
άλλη πλευρά.
Αυτό «δούλευε» μέχρι που ήταν
στα πράγματα ο Ντενκτάς, ο
οποίος τους κάλυπτε με την ειλικρίνεια του. Έλεγε ότι δεν ήθελε Ομοσπονδία. Αυτοί καλύπτονταν πίσω από τον Ντενκτάς. Με τον ερχομό του Ταλάτ
αντιστράφηκαν τα πράγματα
και άρχισαν να δείχνουν οι ελληνοκύπριοι τις πραγματικές
τους διαθέσεις.
Θα θυμίσω ότι κάποτε ο πρώην
υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Ρολάνδης είπε ότι όταν μας
πρότειναν κάποιο σχέδιο ή κάποιες προτάσεις για λύση, η
έγνοια μας δεν ήταν το σχέδιο
ή οι προτάσεις αλλά το πώς θα
συμπεριφερθούμε για να μην
μας επιρριφθούν ευθύνες από
την απόρριψη του από μέρους
μας.
Παλαιότερα όταν μιλούσαμε
για λύση με εθελοντική επιστροφή προσφύγων, εφηύραν
το σύνθημα «Όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους». Τόσα χρόνια μετά δεν είδαμε κάποιον
να επιστρέφει, ούτε μας λέει κανένας πόσοι προτίθενται πραγματικά να επιστρέψουν, έστω
ακόμα και υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση.
Χάνεται και το θέμα των περιουσιών σιγά σιγά.

Θ.Θ. Όλοι αυτοί οι κύκλοι παίζουν κατά διαστήματα με διάφορα συνθήματα. Και φτάσαμε
μέχρι τις «εκλογές» στα κατεχόμενα που ενώ μας έλεγαν τι Ταλάτ τι Έρογλου ενώ σήμερα
λένε ότι ο Έρογλου είναι χειρότερος. Ετοιμάζουν την κοινή
γνώμη πάνω στη βάση ότι ο
Έρογλου θα διεκδικήσει χειρότερες θέσεις, άρα πάλι ξεκινούμε μιαν άρνηση. Αυτό φάνηκε
και από μια ψευδή είδηση ότι
επανέρχεται ο Ντενκτάς και ο
γιος του στη διαπραγματευτική
ομάδα.
Ο κόσμος εισπράττει αυτά τα
ψέματα, παίρνει τα αρνητικά
μηνύματα και ζούμε και πάλι
στο ίδιο παραμύθι.
Υπάρχει στην Κύπρο μια βιομηχανία πολιτικών που για οικονομικούς λόγους ζουν με το
κυπριακό.

ΗΡΘΕ Η ΣΤΙΓΜΗ
ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Αυτοί οι άνθρωποι είναι γνωστοί στους χώρους που ανάφερα προηγουμένως.
Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους.
Ευθύνη εμάς των υπολοίπων
για να τους ξεσκεπάσουμε είναι
μεγάλη. Διότι η συμμαχία δυνάμεων που θέλουν τη λύση με
αυτούς τους κύκλους δεν οδηγεί πουθενά.

Ερ. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή;
Θ.Θ. Ήρθε η στιγμή της αλήθειας. Ή θα ξεκαθαρίσουμε τι
θέλουμε εμείς που θέλουμε
λύση ή θα μας κοροϊδεύουν οι
γνωστοί απορριπτικοί κύκλοι.
Στην επόμενη έκδοση ο Θ. Θουκυδίδης εκφράζει της απόψεις
του Νεοκυπριακού Συνδέσμου
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ για το ζήτημα της εθνικής καταγωγής των κυπρίων και απανΕρ. Θεωρείτε δηλαδή ότι όλα τά στις κατηγορίες περί προαυτά που λέτε εξωθούνται από σπάθειας αφελληνισμού των
πολιτικές καταστάσεις;
κυπρίων

