Τώρα πιά πού στέγνωσαν τά δάκρυα άπό τα κουρασμένα καί
παράκαιρα γερασμένα πρόσωπα, τώρα πού εχει περάσει ή όργή

κι ~ άγανάκτηση κα ' ή κατάθλιψη κι ή άπελπισία, πρ~πει νά
σκε φτ οϋμε ο Ν'άναλογιστουμε τί εγινε, πως εγινε, ποιά ijταν ή
δική μας θέση καί ποιά εlναΙδ
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Καί ν'άποφασίσουμε8
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Λευτερω-
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λυτρωμενοι

τή ν ψ εύτικη έλπίδα καί τήν καμουφλαρισμένη άπάτη~

,

απο

Έξαγνισμέ

νοι άπό τήν αΙχμή του πόνου του προσωπικου κι έξιλεωμένοι άπό
τά αrματα τα όμαδικά,

ν'άποφασίσουμε.

Ποτέ πιά δέν πρέπει να πληρώσουμε, νά πληγωθουμε νά

~πoφέρoυμε γιά κάτι πού δ~ν κάναμε~ ~oύ παρελείψαμε να
κάνουμε "

~Hμασταν εύτυχΙσμένοι. VΗμασταν τίμιοι, άνεκτικοί καί
φιλελεύθεροι .
σιωπούσαμεο

Καί ζούσαμε στή γαλήνη καί στή ξεγνοιασιά καί

τώρα πληρώνουμε τήν

ενοχη σιωπή μας"

οί πολλοί κι εϊμαστε καί τώρα o~ πολλοί.

1Από μας έξαρτιόταν

ή μοίρα μας καί δέν τήν πήραμε στά xdpta μας"
έξαρταται.

Ποτέ πια δέν πρέπει

~Hμασταν τότε

Άκόμα άπό μΒς

πληρώσουμε για κάτι πού

vd

δέν κάναμε.

Πρέπει νά άνασκαλίσo~με τήν σκέψη μας νά ψάξουμε ψηλαφητά
καί όδυνηρά τήν συνείδηση μας έμεϊς o~ πολλοί πού μας εκαμαν σέ
t
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Πρ~πε~ να σκεφτουμε.
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Καί ν'άποφασίσουμε μόνοι μας .
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~υπνημαη

Χωρίς

καθοδήγηση, χωρίς προδ ι αγραμμένα συνθήματα καί έτοιμοπαράδοτες

Ιδεολογίες.

Άφου εϊμαστε καινούργιοι νά πάρουμε καινούργιες

άποφάσεις νά γράΨουμε καινούργια

δρόμους ι)

τίς

~στoρία νά πάρουμε καινούργιους

Νά ξεχάσουμε :ι νά θάψουμε τί ς πραξε ι ς καί τήν άπραξ Ccrt.,

Ιδέες καί τίς ψεύτικες Ιδεολογίες ένός ενοχου παρελθόντος"

Κι άφου εϊμαστε οΙ πολλοί θά πρέπει
τα παιδιά μας ,

νά γίνη τό δικό μας"

οΙ γενηές πού θαλθουν , άναμένουν άπό μΒς

να δράσουμε γιά ν~ μήν βρεθουν στ~ν ϊδια θέση μέ μαςό
τίς

φωτιές του Πενταδάχτυλου ,

τά χαλασμένα σπίτια,

ληόδενδρα καί ξηραμένα περβόλια,

xaC

Αύτή

τά καμένα

μέσα άπό τά αϊματα καί μνήματα

καί τά μαυρα φουστάνια των μανάδων πρέπει

καινούργιο .

Μέσα άπό

νά . βγη κάτι

τό

eCvaL ή βροντόφωνη προσταγή του παρόντος

του μ έΧλοντος "
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- 2 κ6κκαλα. των παιδιων μας πού θέρ~o.ι--σ~-ό.--πό χέρι

Tct

άδελφικ6 ΚΙι

έκείνων πού θανατώθηκαν άπό τούς δολοπλόκους συνεργά

τες τοΌ άδελφικo~ χεριδΌ, α~τά τά κόκκαλα δέν θά βρουν ποτέ

d.ναπαμό αν τc!. tεχάι-10υμs , κι αν γυρίσουμε πCσω στήν συνηθισμένη
μας ζωή,

στ~ς .υνnθισμ~νες μας

Ιδεολογίες καί παρατάξεις η στήν

παλιά μας ενοχη σιωπή μέσα ~έ μιά ψε~τικη κα' έφήμερη καλοπέραση.

Td χρωσταμε στούς νεκρούς μας~ στo~ς ~αυτo~ς μας, στον VΑνθρωπο,
στήν Κύπρο νά πctρουμε κάποια. μαθ~ματα. άπ~~σα;·μ4;;._ εΧ91?ν_C!υμβη. ' -Β:

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΙ

Μάθημα Ιον:

Πώς οί πολλοC Όπoφ~ρoυνκα! πληΥ~vονταL κα( πληρώνουν

γιd ~Cς πράξεις των λίγων.
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κι αύτό μιά ύπεύθυνη άπόφαση; μιd πράξη.
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EtvαL σμως; πικρότερο,
'ό που~;"
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δεν εκανες.

Μάθημα, 20.)1:, Πώς στ~ν K~ΠΡO αΊ3τo~ o~ πολλοί eCyo.t. πραγματικά
πολλο( . ΔιαφορεΤLκd δ~ν θαβρισκε εδαφος ν'Δναπτυχθη ή ένοπλη
έπιβολή &π6ψεων. hταν oμω~ ~Κ~~Πιoι ol πολλοί κα~ πρέπει νά

,

.

μαζευτουν;

Mden~α 30ν:,

νά 6ργανωθoυν~

π~ς η Kύπ~oς πρέΠSL vd βασΙζεται στCς δικές της

δυνάμεις yιd έπιβ(ω6η.

Δυνdμεις etvαL

μες κι άποτελεσματικές ecvαι οΙ αοπλες:

ot

ένoπλε~ μd πιό πολύτι
ή σωστή άντCληψη καί

δράση στό lσωτεΡLκό καί ή δημιουργία τ~ν σχ~σεων έκείνων μέ τό
έξωτερικό πού θά προc!.γουν τd συμφέροντα της K~πρoυ.
Μάθημα 40ν:

Πώς ή Έλλάδα δέν μπορεr γιά διαφόρους λόγους νά

μας Όπερασπίση.

Μάθημα 50ν:

Πώς δ λαός μας μπορεr να εcναι ήρωϊκός καί τ~

παιδιά μας γενναΤα σταν ύπερασπίξωνται τά πάτρια:
κατά βάθος
υ
11
'
,
, λ α ό ς.
τ.ι
ομως
εLμαστε
ενας κο. λ ωσυνατος,
ειρηνικος
~ παι δ ι ά μ 0.1'"
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προτιμουν τήν εΙρήνη, τ~ν άδελφo~ύνη, τήν ωριμη συζήτηση καί

0υνεννόηση παρά τό πόλεμο καί τήν βία - οταν τούς δίνεται ή
εύκαιρία νά διαλέξουν.

Μάθημα 60ν: Πώς πρέπει Θυνεχως νά θυμούμαστε αύτό πού ξέρουμε -

οτι μόνοι μας σάν κράτος δέν μπορουμε νά διεξάγουμε άποτελεσματικό
πόλεμο μέ κανένα άπό τούς κοντινούς καί μακρυνούς μας γείτονες.

Μάθημα Ίον: Πώς, τά έθνικά Ιδανικά μας, οπως ηταν γεωγραφικά καC

μέ διοικητικές πράξεις καθωρισμένα, φανηκαν αχρηστα καί βλαβερά.

- 3 ΜάΘημα 80~

Πώς ή πολιτιστική διαπαιδαγώγηση πού παCρνουμε άπό

βρέφη καί ϋστερα στά σχολεϊα μας etvαL λανθασμένη κι ~~αίριαστη
στήν ζωή μας καί στόν τόπο μας.

Μάθημα 90ν:

Πώς oi πολιτιστικοί μας προσανατολισμοί καί

κατ επ εκταση Τυ. πολιτικά μας
"
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συνθήματα κι

έθνικές έπιδιώξεις,

πού πηγάζουν άπό τήν πολιτιστική διαπαιδαy~γηση πού πήραμε ,
φάνηκαν ολα αύταπάτες καί ψευδαισΘήσεις μπροστά στή άλάθητη
βdσανο της γυμνης πραγματικ6τητος κdτω &πό συνθηκες κλασσικης
τραγωδία«::.

Μάθημα. 10σ,,:

ά ρχ.
ή

Κ ι.

Πώς πρέπει

"λ
ε αχε

στ

ή

δ

~
ικl)

νά πάρουμε σάν λαός τή ζωή μας άπό τήν
μας
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α.ιωνες

~στoρία, νά καθορίσουμε τίς βάσει.ς, τίς ρίζες, τά ήθικά, πολΙ
τι.στικά κι

έθνικά θεμέλεια πού θά δι.αμορφώσουν τήν μοϊρα, τίς

έΠΙδιώξει.ς ,

Γ.

τήν άνοδική πορεία των Κυπρίων.

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

Άφου πήραμε τά μαΘήματα καί άφου πρέπει

~μεϊς οί πολλοί

ν'άπο φασ ίσουμε, χρειάζεται ή διατύπωση συγκεκριμμένων συμπερασμάτων.
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'Ιουλίου σάν έπίθεση του έπίσημου κι

άνεγνωρισμένου

έλληνικου κράτους έναντίον της Κύπρου, καί ή άΥωνιώδης άναμονή
του ΚυπραCου της 21ης

'Ιουλίου καί της 15ης Αύγούστου εδειξαν

άποτελεσματικά πώς ή Κύπρος άποτελεϊ γεωγραφική πολιτική όντότητα.

πού άνελίσσεται,
της κρίσης,

όπι~θοδρομεL, ύπάρχει η δέν ύπάρχει στήν ωρα

μόνη της.

Όποιαδήποτε άπόφα~η γιά δράση πρέπει ναναι μέσα στ~

2.

πλαίσια αύτής της άποδεδειγμένης ξεχωριστης όντότητας.

Καί δέν

μπορεϊ ναναι όποιαδήποτε δράση άποτελεσματική αν δέν άναπτυχθουν
πρωτα σΌλους τούς Κυπρίους μέ κατάλληλη διαπαιδαγώγηση οί σωστοί
πολι.τιστικοί προσανατολισμο(.

Έπίσης όποιαδήποτε άπόφασ·η γι 'άποτεσμ ατική δράση πρέ~ει

3.

νά λάβη ύπ'5ψη τήν κυπριακή πραγματικότητ~.
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ΕΙς τήν Κύπρο κατοικουν ανθρωποι μέ διαφορετικήν έθνικήν

καταγωγήν ητοι ~λληνικήν, τουρκικήν, άρμενικήν, λι.βανι.κήν
(μαρωνίτες): καί τουτο δέν μπορεϊ νά άλλάξη.
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