Η συνάντηση των ηγετών των δυο κοινοτήτων ∆ηµήτρη Χριστόφια και Μεχµέτ Αλί
Ταλάτ ας γίνει η αρχή µιας νέας καλύτερης εποχής για την Κύπρο και όλους τους
Κυπρίους.

Ο Νεοκυπριακος Σύνδεσµος χαιρετίζει τη συνάντηση των δυο ηγετών και εκφράζει την
ικανοποίηση του για τα αποτελέσµατα της. Η σύσταση και λειτουργία των τεχνικών
επιτροπών οι οποίες καλούνται να παράξουν έργο σε καθορισµένο χρονοδιάγραµµα, η
απόφαση για διάνοιξη της Ληδρας και άλλων οδοφραγµάτων στη συνέχεια και κυρίως η
έναρξη ουσιαστικών συνοµιλιών για ολική λύση
µετά από τρεις µήνες, είναι σηµαντικά
βήµατα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Η ανάγκη για αµοιβαία αποδεκτή και συµφωνηµένη λύση και επανένωση της χώρας µας
είναι µεγάλη. Όπως έχουµε αναφέρει σε προηγούµενες µας παρεµβάσεις µε το πέρασµα του
χρόνου αλλά ιδιαίτερα µετά τα δηµοψήφισµα και το κλίµα το οποίο ακολούθησε εκτός από τον
εδαφικό και τον πληθυσµιακό διαχωρισµό της χωράς µας και του λαού µας, άρχισε να
εµπεδώνεται και ο διαχωρισµός στα µυαλά και στις ψυχές των ανθρώπων. Την πορεία αυτή
καλούµαστε να την αντιστρέψουµε.
Προσδοκούµε ότι η νέα αυτή προσπάθεια θα είναι η αρχή µιας νέας καλύτερης εποχής για την
Κύπρο και όλους τους Κύπριους. Η εκλογή του ∆ηµήτρη Χριστόφια στην προεδρία της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και η ενότητα του Κυπριακού λαού στο σύνολο του όπως
διαµορφώνεται. Η στήριξη της πολιτικής του στο Κυπριακό από το διεθνή παράγοντα και το
γεγονός ότι στην ηγεσία της Τουρκοκυπριακής κοινότητας είναι ο κύριος Ταλατ δηµιουργούν
τις προϋποθέσεις για να επιτύχουµε τη λύση του πολιτικού µας προβλήµατος. Αυτό το οποίο
χρειάζεται και µένει να διαφανεί είναι η πολιτική βούληση ιδιαίτερα από την πλευρά της
Τουρκίας.
Καλούµαστε όλοι µακριά από προκαταλήψεις και στρεβλώσεις του παρελθόντος και
απαλλαγµένοι από εθνικιστικά σύνδροµα να καλλιεργήσουµε την κουλτούρα της ειρήνης και
την ανοχή της διαφορετικότητας και να συµβάλουµε στην πραγµατοποίηση του οράµατος
µας.
Για µια Κύπρο ελεύθερη ενωµένη αποστρατικοποιηµένη, οµόσπονδη, γλυκιά µητέρα όλων
των παιδιών της και γέφυρα ειρήνης και πολιτισµού στην περιοχή µας στην Ευρώπη και στον
κόσµο.
Για τον Νεοκυπριακό Σύνδεσµο.
Χρίστος Νεοκλέους.
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