ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΝ. ΝΑΙ ΜΕΝ ΟΧΙ, ΑΛΛΑ ΠΩΣ ;
σηµείωµα του συγγραφέα
Το ζήτηµα µε το σχέδιο Ανάν δεν είναι η άρνηση. Είναι πιο βαθύ. Αφορά την πολιτική. Τις
ιδέες, τις προτάσεις του µυαλού, του λόγου, της ιστορικής και της ηθικής ίριδας της
διαδροµής του Ελληνισµού. Στην περίπτωση της µαρτυρικής Μεγαλονήσου, οι ενδιάµεσοι
σταθµοί µιας Ευρωπαϊκής πολιτικής παιδείας και ηθικής όφειλαν κατ αρχήν να ταυτίζονται
µε συγκεκριµένες στιγµές, διαστήµατα, αποστάσεις. Από την εισβολή ως τη διαιωνιζόµενη
κατοχή και από το Κυπριακό κεκτηµένο στην Ευρώπη µέχρι το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο στην
Κύπρο. Κάθε πρωί χρειάζεται κανείς να τα υπενθυµίζει αυτά στον εαυτό του. ∆εν µιλώ για
την Κύπρο. Εκεί όσο µπορούν το κάνουν. Μιλώ για εδώ. Αυτή η χώρα ούτε το έκανε ούτε το
κάνει. Ξέρω περιπτώσεις πρωθυπουργών της που σηµείωναν εκ των υστέρων, προκειµένου
να πουν κάτι. Όταν δεν έκαναν φυσικά λόγο περίπου περί λαχνού.
Τα κείµενα που έγραψα για την Κύπρο όλα αυτά τα χρόνια αυτό επιχειρούν. Να φωτίσουν
τους δρόµους της επεξεργασίας. Μακάρι να υπήρχαν και άλλες από το χώρο της Ελλαδικής
πολιτικής. “Λίγες φωνές µείναµε” µου έγραψε προχτές, µετά το τελευταίο κείµενο, φίλος
ακαδηµαϊκός. Αν σε αυτές περιλαµβάνονται -που περιλαµβάνονται και είναι προς τιµή τους,
ελάχιστοι από τους εκτός της πολιτικής χώρους, όπως ο συνοµιλητής µου- φαντάζεται κανείς
δυο πράγµατα. Πρώτον, πόσοι µένουν αν από λίγους αφαιρεθούν ακόµη µερικοί. ∆εύτερον,
που οφείλεται η σιγή της λεγόµενης πολιτικής Ελλάδας. Τόσο της “διανοητικής” εκδοχής της,
όσο της τυπικής και της συνήθους του “όσα έρθουν και όσα πάνε”.
Ας υποθέσουµε ότι εγώ έκανα λάθος στο πως η χώρα οφείλει και κατά τη γνώµη µου,
είναι σε θέση µε έξυπνο όσο αξιοπρεπή τρόπο να αναλάβει τις ευθύνες της ως εγγυήτρια
δύναµη. ∆εν µπορώ να πω το ίδιο για τους παλιούς και νέους πρώην συναδέλφους εκ των
πτερύγων της νέας Βουλής. Για τον απλούστατο λόγο δεν έχουν θέσεις πλην εκείνης του
εδράνου. Μετά οι επικεφαλείς τους διατείνονται ότι έχουν όραµα και σχέδιο. Κολοκύθια
τούµπανα έχουν. Τουλάχιστον µέχρι πριν λίγα χρόνια, έστω µεµονωµένα, ακούγονταν στο
κοινοβούλιο ενδιαφέρουσες προτάσεις. Γι αυτό άλλωστε και προσυπογράφονταν σωρηδόν.
Τώρα ούτε αυτό υπάρχει. Αυτή είναι η Ελλάδα, όπως θα έλεγε ένας δικός της άνθρωπος. Εγώ
πάλι λέω, αυτή η πολιτική Ελλάδα είναι η χειρότερη. Συµπολιτευτική ή αντιπολιτευτική.
Επελθόντες, απελθόντες και επανελθόντες. Το κοινό τους γνώρισµα είναι ότι δεν έχουν
πολιτική. Καλοί και άγιοι, και πολλοί εξ αυτών γνωστοί, πολιτική όµως, yok. Φίλοι, όµως
φιλτέρα η αλήθεια.
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Μη σπεύσουν να προσφύγουν, όπως συνηθίζουν, στα περί του να “µην τα ισοπεδώνουµε
όλα”. Ε λοιπόν ναι. Όταν µια χώρα, όπως η δική µας, έχει όσο ποτέ ανάγκη από σχέδιο και
πολιτική, είναι αυτονόητο ότι καταρχήν χρειάζεται τη θεµελίωση της πολιτικής αυτής µε
βάση φυσικά µελέτη. Και η ισοπέδωση προηγείται κάθε οικοδοµικής εργασίας. Ακόµη και
στα αυθαίρετα. ∆εν απαιτείται µόνον όταν δεν έχει κανείς κατά νουν να χτίσει. Μια τέτοια
περίπτωση είναι η ενοικίαση πολιτικής.
Έχει παρατηρηθεί άλλωστε ιστορικά. Όταν µεταξύ δυο χωρών µόνο η µια έχει πολιτική όποια κι αν είναι αυτή- η άλλη δεν διαθέτει, τότε, αργά ή γρήγορα η δεύτερη θα αποδεχτεί
την πολιτική της πρώτης. Εκτός και αν της προτείνουν άλλη, και πάλι απ΄ έξω. Εάν τόσο το
ένα όσο το άλλο ή συνδιασµοί τους, θυµίζουν Ελλάδα, επειδή δεν θέλω να συγκαταλέγοµαι
ανάµεσα σε εκλογικευτές πόσο µάλλον σε θιασώτες παρόµοιων επιλογών, κάνω όσα κάνω.
Στην περίπτωση του σχεδίου Ανάν το δια ταύτα µια επεξεργασµένης Ελλαδικής στάσης
είναι το ∆ηµοψήφισµα για την Κύπρο. Αν δεν αλληθωρίζει στο ναι, έπρεπε εδώ και πολύ
καιρό να απαντήσει στο ερώτηµα: ναι µεν όχι, αλλά πως;
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Χωρίς τους ηλεκτρονικούς κόµβους, το παρόν τοµίδιο για την Κύπρο, όπως και άλλα, θα τα
περίµενε η Αττική πυρά. Οι Χ. Υ. Τ. Α. Που κατ ευφηµισµό τους αποκαλούν Μ. Μ. Ε. Η
αφιέρωσή του στους δικτυακούς τόπους δεν είναι τυxαία. Αποτελούν καταρχήν φιλικό χώρο.
Κατά δεύτερον υπάρχει η βάσιµη ελπίδα ότι για όσο ακόµη διάστηµα απαιτηθεί, θα συνεχίσουν
να συνιστούν καλούς αγωγούς της ∆ηµοκρατίας. Ότι θα καλύψουν το κενό.Επίσης τους
γνήσιους αγώνες για παλιννόστηση στη γενέθλια πόλη και πρωτεύουσά της. Και όχι µόνο. Η
∆ηµοκρατία είναι ψηλότερα από κάθε αξίωµα. Βρίσκεται µεταξύ των αρχών και των αξιών της
Ελευθερίας και της πολιτικής. Και κυρίως προς το µέρος της τελευταίας. Χωρίς αυτή δεν
υπάρχει. Το αντίθετο δεν ισχύει απαραίτητα.
25.3.04.
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1.Από τον Οδυσσέα στη Νέα Ευρώπη
∆εν είναι ευκαταφρόνητα τα κοινά γνωρίσµατα που εµφανίζουν κατά τη ιστορική τους
διαδροµή, ο Ελληνικός και ο Ιρλανδικός λαός. Λέγεται ότι οι δυο λαοί µοιάζουν. Η αλήθεια
είναι ότι όλοι οι ιστορικοί λαοί µοιάζουν. Όµως για τους συγκεκριµένους, είναι κάτι που
διαπιστώνεται από µακριά.
Μπορεί ως προς τη γεωγραφία να τους χωρίζει ικανή οδική και θαλάσσια απόσταση, όµως
δεν συµβαίνει το ίδιο µε την ιστορία. Ειδικά κατά τους έναν δύο τελευταίους αιώνες, δεν
είναι µόνο το µαρτυρικό δροµολόγιο µε τη µνήµη της αγχόνης ή οι τραυµατισµοί µε τις
διχοτοµίες εθνικών χώρων, που τους φέρνουν τον έναν πλησίον του άλλου. Τους συνδέει και
άλλο σοβαρό κοινό. Είναι η τεράστια παγκόσµια διασπορά, της οποίας το κύριο σώµα,
βρίσκεται στην Αµερικανική Ήπειρο. ∆εν είναι λίγα τα εκατοµµύρια ψυχές που αριθµούν οι
δυο οµογένειες.
Αν κάτι διαφοροποιεί τους δυο λαούς, είναι το σαφές πλην όµως τραγικό Ελληνικό
προβάδισµα της γενοκτονίας. Μπορεί η επί δεκαετίες ατιµωρησία να το καθιστά τραγικότερο,
όµως δεν συνέβαλε λιγότερο σε αυτό και η δική µας χώρα.
Ας µη πάµε τώρα στις ευθύνες των Ευρωπαϊκών ∆ηµοκρατιών. Ας περάσουµε για λίγο στη
µυθογραφία και τον Ιθακήσιο βασιλιά Οδυσσέα, που µεταξύ όλων των άλλων, σφράγισε την
Ιρλανδική λογοτεχνία, ιστορία και πολιτική. Αυτό δείχνει η πριν από λίγα έτη, ανακήρυξη της
16ης Ιουνίου, σύµφωνα µε τον «Οδυσσέα» του James Joyce, σε εθνική επέτειο του Ιρλανδικού
λαού, µε προοπτική διεθνοποίησης.
Ας έχουµε µόνο κατά νου, ότι αυτό που κρίνει την ποιότητα των φιλικών σχέσεων δύο
λαών, την ειλικρίνεια και συνέχειά τους, όπως και µια νέα Ευρωπαϊκή ∆ηµοκρατία, είναι το
κατά πόσον οι σχέσεις αυτές θεµελιώνονται επάνω σε έδαφος ιστορικής µνήµης.
Αν κάτι διαφοροποιεί τις δύο χώρες µεταξύ τους, είναι το πολιτικό Ιρλανδικό προβάδισµα
τόσο ως προς τη µνήµη όσο ως προς τη ∆ηµοκρατία. Η απόσταση αυτή γίνεται µεγαλύτερη
όταν κανείς στρέψει τη µατιά του στους υπαρκτούς Ελλαδικούς πολιτικούς θεσµούς, όπου
αντί µνήµης και ∆ηµοκρατίας, συναντά ολιγωρία, υποκρισία, θρασύτητα και υπονόµευση.
Το κενό αυτό, όπως και άλλες φορές συνέβη κατά την τελευταία περίοδο, θα
προσπαθήσουµε να το καλύψουµε εµείς. Καταρχήν οφείλουµε, µέσα από την έκφραση
ειλικρινούς αλληλεγγύης απέναντι στον πολύπαθο Ιρλανδικό λαό, να αντικαταστήσουµε το
έδαφος της µνήµης που λέγαµε. Μετά να κάνουµε αυτά, που τόσο οι µεν όσο οι δε επίσηµοι
της χώρας µας, δεν σκέφθηκαν ποτέ. Και αν σκέφθηκαν δεν έκαναν κάτι, αν δεν έπραξαν,
όπως µε το Ποντιακό, το αντίθετο. Και να θέλουν τώρα να κάνουν, δεν µπορούν. ∆εν τους
πιστεύουν. Ούτε µέσα ούτε έξω.
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Εν όψει του Ιρλανδικού δηµοψηφίσµατος που πρόκειται να επαναληφθεί κατά το επόµενο
διάστηµα, για τη συνθήκη της Νίκαιας, τη διεύρυνση δηλαδή της Ε.Ε., µπορεί µέσα από
συνήθη θεσµικό τρόπο, να τεθεί υπόψη του Ιρλανδικού λαού µε την αποδεδειγµένα υψηλή
περί αξιοπρέπειας αίσθηση, η απόλυτη ιστορική ταύτιση του Κυπριακού όσο και του
Ποντιακού Ελληνισµού, µε έναν συλλογικό Οδυσσέα. Έναν Οδυσσέα ο οποίος εκτός από
Οµηρικός ήρωας, ήρωας του Καζαντζάκη ή έργο του συνοµηλίκου του Joyce, αποτελεί
κεντρικό θεµέλιο του παγκόσµιου πολιτισµικού οικοδοµήµατος. Μάλιστα ο Ίωνας και
Αιγαιοπελαγίτης πρωτοµάστορας και βάρδος του, όπως λέγεται ο ποιητής στην αρχαία
Ιρλανδική, την Κελτική γλώσσα, δεν µπορεί παρά να χαίρεται, όταν εµπνευσµένα, από το
δικό του µύθο έργα, θεωρούνται από τα πιο σηµαντικά ενός αιώνα. Η σηµειολογία είναι
εντυπωσιακή. Το «θείον ποτόν» του Μαρωνείτη οίνου, τα πατητήρια της Μαρώνειας και ο
∆ιόνυσος βρίσκουν τη συνέχειά τους στο Ιρλανδικό «θείον ποτόν» {1} του «µέλανος
αφρίζοντος ζύθου», τα «ένδοξα ζυθοποιεία» και σε άλλους ∆ιόσκουρους όπως «οι γιοι της
Αθάνατης Λήδας». Ας µην επεκταθούµε στην κτηνοτροφία του Κύκλωπα όπου ισχύουν τα
ίδια.
Σε αναγνώριση όλων αυτών, ο Joyce όχι µόνο τιµά την Ελληνική αρχαιότητα αλλά
επεκτείνει την τιµή αυτή, προς την Ελλάδα των αρχών του περασµένου αιώνα. Συγγράφοντας
τον Οδυσσέα, βάζει στα στόµατα Ιρλανδών ηρώων του να λένε: «αν εµείς µπορούσαµε να
δουλέψουµε µαζί, θα δηµιουργούσαµε κάτι γι αυτό το νησί. Θα το εξελληνίζαµε»{1}.
Φαντάζοµαι ότι αν γνώριζε ή προλάβαινε, θα µνηµόνευε Οδύσσειες και άλλων ιστορικών
λαών. Κάτι για το οποίο φυσικά οφείλει κανείς να ελέγξει πολύ πιο αυστηρά, τις κρατικές
πολιτικές παρά έναν συγγραφέα. Ιδιαίτερα µάλιστα όταν οι λαοί των κρατών αυτών, είναι οι
ίδιοι παθόντες.
∆εν τιµά καθόλου την υπαρκτή πολιτική αυτής της χώρας, η στάση της. ∆υο λόγια αρκούν
να την αποδώσουν: αισχύνη για τις πράξεις, αναισχυντία στις αιτιολογήσεις. Μεταξύ άλλων
πρόκειται για έναν ηθικό ολοκληρωτισµό απέναντί στον οποίο ωχριά κάθε άλλος πολιτικός
τους ή κοινωνικός που εν συνεχεία διαχέονται από τα ακριβοπληρωµένα Μέσα. Τα ίδια
συναντώνται στις υπόλοιπες αντιδηµοκρατικές µεθόδους που µετέρχονται. Μια από αυτές
είναι η συστηµατική εξαφάνιση από τα ίδια Μέσα, του µόνου πλούσιου στις ιδέες και
δικαιωµένου ιστορικά πολιτικού χώρου. Υπάρχουν και άλλες. Απέναντί τους, ωχριά ακόµη
και ο γνωστός περονόσπορος των πέτρινων και των επέκεινα χρόνων.
Οι δυο Ελληνικές Οδύσσειες, τόσο της Μεγαλονήσου ως προς το σταθµό της ένταξής της
στην Ε.Ε., τη διατήρησή της δηλαδή ως κρατικής, έστω και τραυµατισµένης, οντότητας, όσο
των Ελλήνων του Πόντου µε το ζήτηµα του ολοκαυτώµατός τους, µπορούν να βρεθούν σε
καλό δρόµο, προτού συνεχίσουν το προς την Ιθάκη ταξίδι. Χρειάζεται για το λόγο αυτό να
εξασφαλισθεί µε βεβαιότητα από τις Ιρλανδικές κάλπες η συγκατάθεση στη διεύρυνση, έστω
και αν είναι αναµενόµενη. Κάτι ανάλογο µπορεί να συµβεί µε την αναγνώριση της Ποντιακής
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γενοκτονίας από το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο. Θα του ανήκει µεγάλη τιµή για τη συµβολή του
στην έναρξη αναγέννησης της Ευρωπαϊκής ηθικής τάξης. Όπως επίσης θα τιµάται ως ο
πρώτος Ευρωπαϊκός σταθµός άλλης µιας Οδύσσειας. Εκείνης της ∆ιεθνούς Αναγνώρισης.
Μπορεί όλα αυτά να θυµίζουν το: «µια Οδύσσεια δεν είναι αρκετή» {1}, όµως επίσης
δικαιώνουν ως πολιτική θεωρεία όπως και πράξη, τον αγώνα σε δυο µέτωπα {2}. Τόσο στο
εθνικό, όσο στο αναπτυξιακό. Τόσο προς τα έξω, όσο προς τα µέσα.
Ειδικά ως προς το τελευταίο, µπορεί να είναι λυπηρό, όµως ήταν αναµενόµενο που οι
παράλληλοι βίοι των δυο λαών δεν συνεχίσθηκαν προς την θετική σφαίρα της ιστορίας, όταν
από την προηγούµενη ακόµη δεκαετία, αυτή γύρισε προς το µέρος τους. Η ουσία είναι ότι οι
δρόµοι τους χώρισαν. Η µια χώρα πέρασε στο κέντρο. Χωρίς να υστερεί άλλού, ήδη γίνεται
πλατεία ενός παγκόσµιου θεµατικού χώρου, στην υψηλή τεχνολογία και όχι µόνο. Η δική
µας, ενώ µπορούσε µέσα από µια νέα Ελληνική χωροταξία {3} απέναντι στις
επαναλαµβανόµενες προκλήσεις της γεωοικονοµίας να γίνει µέχρι και κεντρική πλατεία του
παγκόσµιου χωριού, παρέµεινε περιφερειακή, ένας πέρα µαχαλάς του. Σε σχέση µε το
Ευρωπαϊκό χωροταξικό, ένα σοκάκι.
Ανεξάρτητα από το εάν δεν πρόκειται να κρατήσει επί πολύ ακόµη το Ιρλανδικό αυτό
πέταγµα στα ύψη, είναι να τον ζηλεύει κανείς τέτοιο λαό. Οι Έλληνες ειδικά οφείλουµε για
πολλούς λόγους να το τονίζουµε αυτό και να το αναδεικνύουµε. Ο ένας από τους λόγους
είναι το κοινό της ιστορίας. Η ύπαρξη του Ιρλανδικού αναπτυξιακού µοντέλου, από το πεδίο
του λογισµικού έως την δυναµική αγροτική οικονοµία, µε 8 φορές µεγαλύτερη παραγωγή
κατά κεφαλή σε κριθάρι από την Ελλάδα και 16 φορές περισσότερα βοοειδή, είναι ένας
άλλος λόγος. Καταρχήν διδάσκει µε τον τρόπο του. Λέει ότι η µετατροπή µιας περιφερειακής
χώρας σε κεντρική δεν είναι ουτοπία. Στην ουσία αφορά µια κερδισµένη δεκαετία. Αποτελεί
κάτι το απολύτως εφικτό που ναι µεν από τη µια αποµυθοποιεί την αναπτυξιακή αναγέννηση
αλλά που ταυτόχρονα από την άλλη, µοιάζει µε βουνό. Είναι εύκολο αν υπάρχει µια
αυτόχθων πολιτική θεωρία και µια πολιτική όπως και µια παραγωγική και οικονοµική τάξη
που την πιστεύουν. Αποτελεί απρόσιτη κορυφή αν απουσιάζουν.
Από την άλλη όσο αποτελεί έκφραση πολιτικής ανωριµότητας η απόπειρα αντιγραφής και
η αποµίµηση, άλλο τόσο είναι λάθος τα δόγµατα. Το οστεοφυλάκιο της ιστορίας είναι γεµάτο
από αυτά. Μη έχοντας κάτι άλλο, κατέληξαν να εκφράζονται µε αφορισµούς. Η
παγκοσµιοποίηση όµως δεν κινδυνεύει από τη µεταφυσική. Αν κινδυνεύει από κάτι, αυτό
είναι η παιδεία διακυβέρνησης και η γνώση του χειρισµού της. Όσοι αδυνατούν ως προς
αυτά, την υφίστανται. Η µόνη της απειλή είναι η πολιτική.
Η πολιτική είναι το θαυµατουργό φάρµακο, προϊόν του νέου αλλά και εργοστάσιο
πολιτισµού. Πλουτίζει, ηθικοποιεί, εκπολιτίζει και κυρίως εµπνέει, κινήµατα, κοινωνίες,
σχέσεις, χώρες, λαούς. Στις ∆ηµοκρατίες τα γεγονός αυτό είναι ο βασικός δείκτης υγείας του
κοινωνικού και πολιτικού σώµατος της καθεµιάς. ∆εν συµβαίνει το ίδιο εδώ, στο Βασίλειο
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του παλιού µε τη τουρκουάζ διαρχία, την ερµαφρόδιτη αυτή και πλήρη παρενεργειών
πολιτική παθολογία.
Είναι κρίµα που όλα αυτά γίνονται σε µια περίοδο που η χώρα µπορούσε να βρίσκεται
αλλού. Πρόκειται για τις απαιτήσεις του νέου αιώνα και της νέας χιλιετίας από τον
Ευρωπαϊκό πολιτισµό. Ξεκινούν από την ανάγκη επαναθεµελίωσης του υπαρκτού
Ευρωπαϊκού θεσµικού και οικονοµικού οικοδοµήµατος και φθάνουν έως την οικοδόµηση
ενός νέου Ευρωπαϊκού πολιτισµικού, πολιτικού και υψηλού αναπτυξιακού µοντέλου σχέσεων
µεταξύ όλων των λαών {3}.
Στα πλαίσια της ανάπτυξης όλων αυτών, ειδικότερα της νησιωτικότητας και της
διαπεριφερειακότητας, και εν τέλει της κοινοτικότητας, µπορούν οι σχέσεις µεταξύ Ελλήνων
και Ιρλανδών, να προχωρήσουν ακόµη περισσότερο. Μπορούν από κοινού να ιδρύσουν
διαπεριφερειακό Ελληνοϊρλανδικό ίδρυµα αναπτυξιακών ερευνών, µε απώτερο σκοπό ένα
διεθνές Πανεπιστήµιο, στην Ιόνια πατρίδα του Οδυσσέα ή/και στη Θράκη καθώς και
Ιρλανδοελληνικό σε µια ή/και δυο από τις περιφέρειες ή κοµητείες της βόρειας αυτής χώραςνήσου. ∆εν µας πέφτει λόγος να πούµε ποιες. Μπορούµε όµως να πούµε ότι δυο πηγές
έµπνευσης, δυο συνιστώσες, είναι σε θέση να αποτελέσουν κινητήριο δύναµη του µεγάλου
έργου. Η µια είναι οι εκατοντάδες ακαδηµαϊκοί της διασποράς των δυο λαών, και ειδικότερα
στις Η.Π.Α. όπου επίσης είναι δυνατόν να προωθηθεί η ίδια ιδέα, π.χ. στο Πανεπιστήµιο του
Χάρβαρντ.
Η αδελφοποίηση των δυο ιστορικών µας περιφερειών µε τις αντίστοιχες Ιρλανδικές η οποία
µπορεί να αποτελέσει έναν νέο Ευρωπαϊκό πολιτισµικό θεσµό, κινούµενο σε µια ανώτερη
ηθική και πολιτική σφαίρα από εκείνη της συµβατικής Ένωσης και της κρύας πολλές φορές
εταιρικής σχέσης, είναι η άλλη συνιστώσα. Το έτος 2005, το οποίο προτείνεται από την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή {4} ως Ευρωπαϊκό έτος των νησιωτικών περιοχών,
µπορεί να αποτελέσει την απαρχή για το νέο θεσµό µε ταυτόχρονο πέρασµά του, σε µια νέα
Ευρώπη των Περιφερειών. Λέω νέα, γιατί αν είναι να ακολουθηθεί η ίδια πελατειακή
πεπατηµένη µε τις διασπαθίσεις των κοινοτικών πόρων από τα ειδικευµένα ιδιωτικοδηµόσια
ή κοµµατοκρατικά τρωκτικά, µε µια λέξη, τους ποροφάγους, καλύτερα να λείπει.
Στην Ιθάκη, όπου προτείνουµε να εγκατασταθεί το πρώτο Ελληνοϊρλανδικό Ίδρυµα,
µπορεί να δηµιουργηθεί µια οµώνυµη διεθνούς επιπέδου πανεπιστηµιακή σχολή
πληροφορικής, ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνίας Αδικεί κατάφωρα τον Οδυσσέα ο τρόπος
µε τον οποίο του φέρθηκαν οι κυβερνώντες, δίνοντας το όνοµά του σε κοινοτικό πρόγραµµα
έκτης διαλογής. Αν η πράξη αυτή συσχετισθεί µε τη θέση που έχει το ίδιο όνοµα στο
παγκόσµιο στερέωµα, µπορούµε να πούµε ότι ισοδυναµεί µε µια δεύτερη αποποίηση
πολιτισµικής κληρονοµιάς στα Ιόνια.
∆εύτερη, διότι υπάρχει και πρώτη. Είναι εκείνη η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται, όσο τα
υπαρκτά τµήµατα µετάφρασης και διερµηνείας του Ιόνιου Πανεπιστήµιου, δεν πλαισιώνονται
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και ολοκληρώνονται µε τη δηµιουργία µιας Πανεπιστηµιακής Σχολής Ευρωπαϊκής
∆ιπλωµατίας στην Ιόνια πρωτεύουσα και γενέτειρα του Καποδίστρια. Ο ίδιος άλλωστε
καταρχήν υπήρξε ∆ιπλωµάτης. Τον γεωακαδηµαϊκό αυτό λόγο προσέλκυσης φοιτητών και
από άλλες χώρες, ενισχύουν µε την ύπαρξή τους δυο σοβαρές ιστορικές σταθερές: Η
υψηλότατη αισθητική και το κάλλος του αστικού και φυσικού Κερκυραϊκού τοπίου και
δεύτερον, η παραδοσιακή Ιόνια φιλοξενία. Αφετηρία της τελευταίας είναι η Κέρκυρα, η
Σχερία της Ναυσικάς και του Αλκίνοου. Σηµαντικά όµως είναι και τα δώρα που πρόσφερε η
Οµήρου Οδύσσεια, µε την από αµνηµονεύτων ετών διαρκή παγκόσµια προβολή τους.
Καθόσον τώρα αφορά τα δώρα της Θράκης, αυτά δεν περιορίζονται στο έδαφος που θα
κερδίσει η υπόθεση µε τη σχολή Οινολογίας {3} ή στους Ευρωπαίους φοιτητές που από τώρα
πρόκειται να εξασφαλίσει, λόγω του νέου ιδρύµατος. Αν όλα αυτά συσχετίζονται µε την
πρώτη παραγωγική επιστροφή {5} στον Οδυσσέα και το Μαρωνείτη Οίνο, ως προϊόν από
ντόπιες ποικιλίες βιολογικών αµπελώνων και καλλιεργειών, το ίδιο µπορεί να γίνει µε τη
δεύτερη. Εννοώ την αναπτυξιακή επιστροφή στη σπηλιά του Κύκλωπα, στη Μάκρη Έβρου,
στις πρώτες στην ιστορία, παραγωγικές µονάδες γάλακτος και κρέατος, και τελικά σε µια
πληθώρα µυθολογικών και ιστορικών ονοµασιών προέλευσης µε παγκόσµια φήµη που όµως
παραµένουν αναξιοποίητες. Ένας θαµµένος θησαυρός.
Από τη µια είναι η παλιά µας, πλην όµως επίκαιρη λόγω του ζητήµατος των προσφύγων,
αναπτυξιακή πρόταση για τον Θρακικό αγροτοκτηνοτροφικό παράδεισο. Ήδη άλλες χώρες,
όπως η Πορτογαλία, πέτυχαν πρόσφατα σοβαρές ρυθµίσεις στα γαλακτοκοµικά, όπως π.χ.
στις Αζόρες {6}. Από την άλλη είναι η πλούσια Θρακική γεωγαστρονοµία. Η συνισταµένη
των δυο αυτών, από κοινού µε τη βιολογικότητα των αγροτικών προϊόντων, µπορούν να
βάλουν τη Θράκη να ξαναπετάξει.
Η άλλη λύση για την ιστορική αυτή περιφέρεια είναι να συνεχίζει να πηγαίνει κατά
διαβόλου, όπως κάνει σήµερα, αφού κατέληξε να κατέχει τη δωδέκατη θέση µεταξύ των
δεκατριών της χώρας, και τη 210η ανάµεσα στις 211 Ευρωπαϊκές περιφέρειες. Το πρόβληµα
είναι απλό. Η λύση απλούστερη. Όσο δεν γυρίζει την πλάτη της σε αυτούς που την έφεραν
εδώ, θα συνεχίζει να βλέπει νέες πλάτες µπροστά της.

____________
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2. ∆ηµοψήφισµα για την Κύπρο

Αν

και

οι

απελευθερώσεις

των

πολιτικών

κρατουµένων

αποτελούν

βασικό

προαπαιτούµενο για το ∆ηµοκρατικό και Ευρωπαϊκό προσανατολισµό της γειτονικής
Τουρκίας, η Ελλάδα δεν διαθέτει Φερχόϊγκεν, ανάµεσα στα µέλη της πολιτικής της ελίτ. Ως
γνωστό ο αρµόδιος για την διεύρυνση Επίτροπος, τόσο πριν όσο µετά από τις τουρκικές
εκλογές, επιµένει στο συγκεκριµένο θέµα θυµίζοντας στους υπόλοιπους Ευρωπαίους καθώς
και προς κάθε επιλήσµονα, τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.
Μπορεί το αποκαλούµενο νέο στην τουρκική διαδροµή να αποδείχτηκε πάντοτε χειρότερο
από το παλιό -αρκεί µια µατιά σε λαούς της περιοχής που πλήρωσαν ακόµη και µε τη ζωή
τους την εµπιστοσύνη τους προς αυτό- όµως δεν ισχύει το ίδιο σε περιπτώσεις αθώας
διαδροµής, όπως η Ελληνική. Αυτή είναι η µια όψη, η ηθική, η ανάδειξη της οποίας
σκόνταψε, όταν δεν κηλιδώθηκε από το εδώ παλιό.
Υπάρχει όµως και η άλλη όψη. Η χώρα που δεν έπραξε ποτέ της κάτι σε βάρος άλλων
λαών, το πράττει σε βάρος του δικού της. Έφτασε στο σηµείο να πηγαίνει πακέτο µε εκείνη,
η οποία, πέραν των άλλων, κατέχει παγκόσµιο ρεκόρ στις εισβολές σε βάρος αυτόχθονων
ιστορικών λαών της Ανατολικής Μεσογείου.
Αν στην περιοχή χρειάζονται οµοσπονδοποιήσεις και συνοµοσπονδοποιήσεις µπορούν, εν
όψει µάλιστα της Ευρωπαϊκής προοπτικής της γειτονικής χώρας, να προταθούν και να
προταχθούν στην Ανατολία και τη Μεσοποταµία. Μπορεί έστω να εφαρµοσθεί το Ισπανικό
πρότυπο, σύµφωνα µε τη γνωστή από παλιά πρόταση του ιδρυτή της Ένωσής µας, που την
επανέλαβε πρόσφατα.
Η προτεραιότητα όµως για την Κύπρο αυτή τη στιγµή είναι άλλη. Αφού πέρασε, αν και
τραυµατισµένη, πρώτη µεταξύ των νέων δέκα υπό ένταξη χωρών, εισέρχεται ήδη µε το σπαθί
της στην αναπτυξιακή, οικονοµική και πολιτική χορεία των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αυτό είναι κάτι που δεν µπορεί να ανακοπεί. Είναι επίσης προφανές ότι η Κυπριακή
∆ηµοκρατία νοµιµοποιείται πλήρως να κάνει εκτεταµένη χρήση του Ευρωπαϊκού γηπέδου
όσο της ατζέντας και των θεσµών της Ένωσης, προκειµένου να επιτύχει και διαµέσου όλων
αυτών, την ίαση στο ιστορικό της τραύµα.Τόσο πολιτικά όσο οικονοµικά και αναπτυξιακά
και επιπλέον σε ολόκληρο το εδαφικό της σώµα και επόµενα για όλους τους πολίτες της,
χωρίς καµιά εξαίρεση ή διάκριση. ∆εν έχει κανέναν λόγο, ειδικά αυτή τη στιγµή, είκοσι
ηµέρες πριν από την ουσιαστική επικύρωση της ένταξής της από το συµβούλιο κορυφής της
Ε.Ε. να ενδώσει σε οποιοδήποτε πλάγιο εκβιασµό. Κάτι που εκτός των άλλων αποτελεί
έκδηλη περιφρόνηση προς την Ευρωπαϊκή νοµιµότητα για την οποία τα ζητήµατα της λύσης
και της ένταξης έχουν ως γνωστόν, από ετών αποσυνδεθεί.
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Είναι λοιπόν να απορεί κανείς µε την Αθηναϊκή ανυποµονησία όταν βλέπει τα πάντα να
περιστρέφονται γύρω από τη λύση ή τη µορφή της και όχι την ένταξη στην Ε.Ε. και πως
µπορεί να προωθηθεί µέσα και από αυτήν, η µεγάλη εθνική υπόθεση.
Μόνο ζηµιά µπορούν να προκαλέσουν οι σπεύδοντες και επισπεύδοντες, κατά το τελευταίο
διάστηµα, κ.κ. πρωθυπουργός και υποψήφιος πρωθυπουργός. Αν κανείς προβάλει ένσταση
µήπως αδικούµε τη στάση τους στο ίδιο ζήτηµα, ας την ξαναδεί. Εµείς ευχαρίστως να
θυµίσουµε στους ίδιους όπως επίσης και σε άλλους, το “δεν θέλουµε η Θράκη να γίνει νέα
Κύπρος” κατά το Νταβός του 1988, όταν δεν είχαµε κανέναν τους µαζί µας. Όπως άλλωστε
το Μάρτιο του 1995 κατά την άρση του Ελληνικού Βέτο και στο πώς άναψε το πράσινο φως
για την Ευρωπαϊκή προοπτική της Μεγαλονήσου. Ο καθένας µπορεί εύκολα να βγάλει τα
συµπεράσµατα του, αν η Ελλάδα καθώς και η Κύπρος κέρδισαν ή έχασαν από τη δική µας
στάση ή από τη δική τους, τη µόνιµη χρόνια σιγή αν όχι άλλες ενέργειες, που όµως δεν είναι
της στιγµής. Αν πάλι επιθυµούν, ας µας αντικρούσουν µε κάτι που έκαναν, έστω νεότερο.
Εδώ ούτε το όνοµα της Μεγαλονήσου είχαν γραµµένο στις οµιλίες που έκαµναν. Τελευταία
το πρόσθεσαν. Ας µην επεκταθούµε σε γραπτά δια χειρός συµβούλων, αµφότερων των
πολιτειακών αυτών παραγόντων της Ελλάδας, για το µοντέλο της λύσης ή σε λόγους και
κυρίως πράξεις υπουργών που φέρνουν ιστορικά ονόµατα και που όφειλαν από καιρό να τα
έχουν αλλάξει.
Μπορεί τώρα όλα αυτά που λέµε, να χρησιµοποιηθούν για άλλη µια φορά ως προσάναµµα
στην ηλεκτρονική πυρά από τα κατ εικόνα και οµοίωση προς την παλιά πολιτική τάξη,
γνωστά αντιδηµοκρατικά Αθηναϊκά Μέσα, όµως εµείς οφείλουµε να τα αποκαλύψουµε.
Είµαστε άλλωστε αυτοί που νοµιµοποιούνται ηθικά και ιστορικά να το κάνουν. Άλλοι δεν
µπορούν, έστω και αν φωνασκούν.
Και κάτι ακόµη. Άλλο χώρα, άλλο χώρος. Άλλο τραυµατισµένο έστω κράτος άλλο νότιο
κρατίδιο. Προφανώς πίσω από την αποδοχή έστω ανοχή τερατοµορφιών, βρίσκεται
συγκεκριµένη αντιαισθητική πολιτική. ∆εν είναι µόνο ο καριερισµός, η κινητήρια δύναµη ή ο
ξένος υποβολέας. Το ανάλογο έδαφος, είτε ως πρόσφορο σε υποδείξεις είτε ως άγονο για
παραγωγή πολιτικής, προϋπήρχε.
Αυτά και άλλα πολλά πρόκειται να σκεφθούν οι πολίτες, ειδικά την περίοδο που
διανύουµε, πριν από την αναγνώριση του ψευδοκράτους σαν κρατική οντότητα µε τη
διαφαινόµενη συγκατάθεση των ταγών του ιστορικού θύµατος. Επίσης την απώλεια της
ενιαίας υπαρκτής κυριαρχίας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Έχουµε το ψευδοκράτος που το
κάνουν κράτος και το κράτος που το κάνουν ψευδοκράτος. Ο θάνατός σου, η ζωή µου. Αυτό
γίνεται στην ουσία. Αν παρόλα αυτά κάποιοι επιµένουν στην περί µοντέλων συζήτηση,
πρόκειται για Παλαιστινιακό µοντέλο.
Αν όµως πολιτική εκτός από ιστορική µνήµη των 1983, 1974, 1959, 1950 και 1930 όπως και
των κατά καιρούς παζαριών σε Ευρωπαϊκές ή Αµερικανικές πόλεις, σηµαίνει ανάλυση και
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λογική επεξεργασία των νέων δεδοµένων, µε ταυτόχρονη κίνηση στη σφαίρα των
θεµελιωδών αρχών και αξιών του Ευρωπαϊκού πολιτισµού και φυσικά σεβασµό τους και
κυρίως σεβασµό των δικαιωµάτων των λαών, τότε η πολιτική πρόταση που οφείλει να
διατυπωθεί, είναι η του δηµοψηφίσµατος, για το ύψιστο αυτό εθνικό και πολιτικό ζήτηµα
καθώς και τις προτάσεις του κ. Anan.
Οφείλει όχι µόνο να γίνει στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα. Εκτός και αν γι αυτή δεν
αποτελεί κρίσιµο εθνικό θέµα, όπως ακριβώς επιτάσσει το άρθρο 44 παρ.2, του Συντάγµατος,
ή αν το τελευταίο δεν είναι ο θεµελιώδης καταστατικός χάρτης αλλά χαρτί. Εάν δεν ισχύουν
αυτά, που δεν ισχύουν, τότε όλοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, οφείλουν να αναλάβουν τις
ιστορικές τους ευθύνες. ∆εν χωρούν διαπληκτισµοί. Ούτε βέβαια νοµιµοποιεί κανέναν από
τους υπαρκτούς επίσηµους της Ελλαδικής πολιτικής ή της πολιτείας, για να µείνουµε σε
αυτήν, το ότι δεν έγινε κάτι ανάλογο ως προς τη συµφωνία της Ζυρίχης. Απεναντίας.
Το δηµοψήφισµα που ως άµεσος ∆ηµοκρατικός, πολιτισµένος τρόπος έκφρασης έχει την
αφετηρία του στον Ελληνικό χώρο της ∆ηµοκρατίας, της Πολιτικής, του ∆ήµου, της Αγοράς
και που σήµερα είναι ευρύτατα διαδεδοµένος στη γηραιά Ήπειρο θεσµός, χρησιµοποιούµενος
τακτικά από τους Ευρωπαϊκούς λαούς, πλην Ελλήνων, είναι ώρα να παλιννοστήσει. Πέραν
όµως αυτών, αποτελεί πολύτιµο πολιτικό όπλο.

____________

∆ηµοσιεύτηκε στο www.dpe.gr, στις 10 Νοεµβρίου 2002, λίγο πριν την κατάθεση του σχεδίου
Ανάν,

© Χρήστος Κηπουρός

20

Α΄ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ : Η περίοδος της Κοπεγχάγης
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3.1. Μια νέα τραγωδία είναι περιττή
Εάν κανείς αδυνατεί µε βάση την κοινή λογική να ερµηνεύσει την πολιτική της χώρας του
-µεταξύ άλλων πρωτάκουστων, την αποδοχή ενός πασά ως προέδρου της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας- είναι επόµενο να κάνει άλλες σκέψεις, να ψάξει νέα, πέραν των συµβατικών
που απέτυχαν, µέσα πολιτικής. Το καθιστούν επιτακτικό λόγω της στάσης που τηρούν στο
κορυφαίο αυτό για το παρόν και το µέλλον του Ελληνισµού θέµα, αµφότεροι οι εν
δικοµµατισµώ αδελφοί οι οποίοι επί της ουσίας συµπίπτουν στα λεγόµενα κριτήρια της
Αθήνας. Το επιβάλει επίσης η υφιστάµενη Βουλή, η µόνη στην Ευρώπη αν όχι στον κόσµο,
µη οµιλούσα.
Η κλασσική γραµµατεία και συγκεκριµένα η αρχαία κωµωδία, αποτελεί ένα τέτοιο χώρο,
ένα νέο µέσο πολιτικής {1}. Μπορεί λόγω της δικής του Πολιτείας ο Πλάτων να µην την είχε
περί πολλού, όπως άλλωστε την ποιητική. Μπορεί να µην συνέβη το ίδιο µε τον Αριστοτέλη,
για λόγους που δεν είναι του παρόντος. Όµως στη λεγόµενη κατά τους σηµερινούς καιρούς
Ελληνική Πολιτεία, το θεατρικό αυτό είδος εκτός από παραγωγή αποτελεί τη µόνη ίσως
θεραπευτική αγωγή για τη χρόνια πολιτική παθολογία. Τόσο για τον επιδηµικού τύπου
σεβντά προς κάθε τι το κεµαλικό όσο προς τη γνωστή από τις πορείες ξένη πρεσβεία. Ο
λόγος αφορά τις «όρνιθες» του Αριστοφάνη {1}. Ο τίτλος µπορεί να διατηρηθεί, όπως
άλλωστε έκαναν και άλλοι στο παρελθόν µε κλασσικά µας έργα. Όπως επίσης εµπνεύστηκαν
από τον Έλληνα πατέρα της αρχαίας κωµωδίας, πέραν του Γκαίτε, ο Σαίξπηρ, ο Χάινε, ο
Μπρεχτ καθώς και άλλοι µεγάλοι δηµιουργοί. Πρόσωπα που µπορούν εδώ σήµερα να
αναλάβουν τα ποιοτικό αυτό πέρασµα στο νέο µέσα από µια παραγωγική πολιτισµική
επιστροφή στο κλασσικό, υπάρχουν. Ο Λάκης Λαζόπουλος είναι ένα από αυτά.
Θα µπορέσουν οι Έλληνες πολίτες να πληροφορηθούν, ανάµεσα σε πάµπολλα άλλα, τους
23 Αµερικανούς Γερουσιαστές και το ψήφισµα για την αυτοδιάθεση της Κύπρου πολύ πριν
τις υπογραφές στη καταραµένη, όπως την είπαν, συµφωνία του Λονδίνου. Θα µάθουν γιατί οι
γελοιογράφοι σκίτσαραν το µακαρίτη Τσάτσο πάντοτε παρέα µε όρνιθες. Ποιος του υπέδειξε
να αποφασίσει και να διατάξει την απαγόρευση του οµώνυµου έργου που είχε ανεβάσει κατά
την εποχή της συµφωνίας της Ζυρίχης, ο αξέχαστος Κάρολος Κουν. Μια συµφωνία που
έφθασε να επικριθεί ακόµη και από τον, κατά τη δύση του βίου του, υπουργό εξωτερικών της
χούντας, Πιπινέλη.
Μοιραία τότε ο νους των πολιτών θα κάνει συνειρµούς ανάµεσα στους παλιούς αυτούς
εξέχοντες και τους εν ενεργεία, που κατάντησαν µπαλαρίνες των ξένων, κατά το
Μακρυγιάννη. Που µετά τις υπογραφές, φεύγουν νύχτα, θα λέγαµε εµείς. Έτσι:
-Εάν όχι µόνο το Ζυριχιακό αλλά ακόµη και ένα Μπανανιακό µόρφωµα, ωχριά µπροστά στο
Ανανιακό, ενώ µε την αναθεώρηση θυµίζει, το τι τον κρέµασαν τι κλπ.
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-Εάν η ελάχιστη ζηµιά, ακόµη και στην περίπτωση της µη λύσης, είναι αν µη τι άλλο µια
ηθική και πολιτική αναγνώριση του ψευδοκράτους.
-Εάν η προσφορά της ηµεροµηνίας στην Τουρκία από την συνήγορό της, όπως την είπαν,
Ελλάδα, σαφώς έχει πίσω της την αποδοχή της σύνδεσης της ένταξης µε τη λύση, κάτι που
οδηγεί όχι µόνο σε αστερίσκους αλλά σε γαλαξία από αστερίσκους.
-Εάν κατά διαβολική σύµπτωση το κοινό άρθρο 4, αναδεικνύεται σε εφιαλτικό τόσο στη
Συµφωνία της Μαδρίτης για το Αιγαίο όσο στο Σχέδιο Ανάν το οποίο ασκεί ανεπίτρεπτη
ψυχολογική βία σε βάρος των Κυπρίων ώστε προς χάριν της ένταξης να πουν ναι στην
τερατοµορφία, ενώ ταυτόχρονα νεκρανασταίνει και ενσωµατώνει ως επιπλέον βάρη και
δεσµεύσεις στη νήσο, όλες τις προηγούµενες συνθήκες οµηρίας.
-Εάν οι απειλές στο Αιγαίο που θα συνεχισθούν, θα βάλουν εκ νέου στην άκρη την ειρήνη,
µια αξία και αρχή που την κατάντησαν φύλο συκής στα ψέµατα που λένε.
Τότε, αφήνοντας τη χώρα και την πολιτική της και προτού πάµε στις ευθύνες των πολιτών
και του λαού, οφείλουµε να τονίσουµε ότι η στάση των αντιπροσώπων του, των Βουλευτών
µε αυτοσεβασµό και αίσθηµα ιστορικής ευθύνης, δεν µπορεί να είναι διαφορετική από το
δρόµο που δείξαµε {2}.
Η ίδια ιστορία επίσης έδειξε ότι όχι µόνο δεν βοηθούν αλλά αντίθετα ζηµιώνουν οι
φορτισµένες και γι αυτό ανώριµες και χωρίς παιδεία κινήσεις και πρωτοβουλίες που φυσικά
δεν δυσκολεύονται να αντιµετωπίσουν ο κυβερνητικός χειρισµός ή τα Αθηναϊκά Μέσα µε τη
γνωστή αντιδηµοκρατικότητα και προκλητικότητα. Αποτελούν ρουτίνα, παιχνιδάκια που τα
παίζουν στα δάχτυλα αν δεν τους υποβοηθούν. Άλλα φοβούνται οι κυβερνώντες. ∆εν είναι
τυχαίο ότι τις ιστορικά δικαιωµένες ιδέες, αυτού ειδικά του χώρου, που γνωρίζουν όλοι τους
καλά τι µπορούν να κάνουν, συστηµατικά τις αναµένει η ηλεκτρονική πυρά. Η τέλεια καύση
που δεν συγκρίνεται καν µε εκείνη του µεσαίωνα που άφηνε έστω τέφρα. Γι αυτό η
αποκάλυψή τους δεν αρκεί.
Χρειάζονται άλλες µορφές πολιτικής στη διαχείριση και κλιµάκωση ενός νέου πατριωτικού
και ∆ηµοκρατικού αγώνα. ∆εν φτάνει µόνο το πρόσφορο έδαφος. Ούτε γίνεται πολιτική µε
ανεπεξέργαστες επεξεργασίες και κλοπιµαία «δια ταύτα». Ούτε φυσικά µε µαζέµατα ιδεών
και υλικών από δω και από κει. Αυτά είναι συνταγές ήττας των πολιτών και του λαού πριν
τον ξαναστείλουν εκ νέου στο σπίτι του. Είναι δώρα στα κόµµατα του δικοµµατικού χειµώνα.
Όσο για την κωµωδία, αυτή κινείται σε άλλα µήκη κύµατος, σε άλλα ύψη. Από πολύ
χαµηλά έως πολύ υψηλά, εξ ου και η γοητεία της. Η πολιτική της χρησιµότητα, ειδικά στην
αντιµετώπιση καθεστωτικών µορφωµάτων, όσο µεγάλη είναι άλλο τόσο δοκιµασµένη είναι
και λίαν επιτυχής. Αρκεί µια µατιά προς τα πίσω ώστε να διαπιστωθεί. Κυρίως όµως είναι
πολιτική. Μάλιστα κάποιοι την έχουν σε µεγαλύτερη εκτίµηση ακόµη και από την ιστορία.
Εκτός αυτών η κωµωδία ως γνωστό είναι τραγωδία µε αστεία και το αστείο βγαίνει από το
άστυ. Με άλλα λόγια η κάθαρση ταυτίζεται µε την επιστροφή στη ∆ηµοκρατία, την εκκλησία
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του ∆ήµου. Αυτό σηµαίνει ότι µόνο ο λαός νοµιµοποιείται όχι µόνο να αποφασίσει {3}από
πριν για την υπογραφή της χώρας του, απέναντι σε κρίσιµα εθνικά θέµατα αλλά και να το
απαιτήσει αυτό να συµβεί. Το αίτηµα για διενέργεια δηµοψηφίσµατος για την Κύπρο πέραν
της ιστορικής, ηθικής και πολιτικής του νοµιµότητας, περιβάλλεται µε επιπλέον κύρος αφού
όχι µόνο δεν αντιβαίνει αλλά βρίσκεται σε πλήρη αρµονία προς την Ελληνική Συνταγµατική
νοµιµότητα αν δεν επιβάλλεται από αυτήν.
Αν η ήδη µουµιοποιηµένη τρίτη Ελληνική ∆ηµοκρατία γεννήθηκε από την τραγωδία της
Κύπρου, η πολυπόθητη τέταρτη θα γεννηθεί από την κωµωδία της επίσηµης πολιτικής
Ελλάδας. Μια νέα τραγωδία είναι περιττή.

____________

{2} Χρήστος Κηπουρός, Η παρουσία µου στη Βουλή, υπό έκδοση Γόρδιος, Αθήνα,
{3} του ίδιου, a. Από τον Οδυσσέα στη νέα Ευρώπη, εφηµερίδα Σηµερινή, 10 Σεπ.΄02,
Λευκωσία, b. ∆ηµοψήφισµα για την Κύπρο, www.dpe.gr, 10 Νοε.΄02.
* Το κείµενο αποτελεί µέρος οµιλίας του συγγραφέα που έκανε σε εκδήλωση της ∆.Π.Ε.
Θεσσαλονίκης στις 11 ∆εκ.΄02. Την αφιέρωσε στη µνήµη των Χατζόπουλου και ∆οϊτσίδη,
δυο Θρακών νέων από το ∆ιδυµότειχο που έπεσαν κατά τη διάρκεια του Αττίλα στην Κύπρο.
Θέµα: Αιγαίο-Κύπρος, Ποιος αποφασίζει;. Στην εκδήλωση συµµετείχε και µίλησε επίσης, ο
Ναύαρχος ε.α. Χρ. Λυµπέρης.
Χρειάστηκε να περάσουν οκτώ χρόνια από την υποβολή της πρότασης του συγγραφέα για το
αυτονόητο, που έπρεπε να είχε γίνει από την επόµενη της εισβολής στη Μεγαλόνησο. Να δοθούν
τα ονόµατά τους σε δρόµους των ∆ήµων της Θράκης. Έστω όµως και τώρα, µε καθυστέρηση
τριάντα ετών, τιµά το ∆ήµο της Αλεξανδρούπολης που το έπραξε. Αναµένεται από τους λοιπούς.
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3.2. Η επανένωση της Κύπρου αποτελεί µέρος της Ευρωπαϊκής
επανένωσης
Η ληφθείσα στην Κοπεγχάγη απόφαση ένταξης της Κύπρου τιµά την Ευρώπη. Αποτελεί
συνεπή προς τις αρχές και τις αξίες της, πολιτική. Με βάση αυτές µπορεί να ιδωθεί και ως
πρώτη δόση παλαιάς οφειλής στο Κυπριακό δράµα. Στην ουσία όµως ταυτίζεται µε το
πέρασµα από τον καταστροφικό, ειδικά για τον Ελληνισµό, διπολικό παγετό, στην άνοιξη του
πολυπολισµού.
Ταυτόχρονα η αξιοπρεπής στάση απέναντι στις Αµερικανικές πιέσεις και την προοπτική
ένταξης της Τουρκίας, ικανοποιεί το ∆ηµοκρατικό αίσθηµα των Ευρωπαϊκών λαών. Για
όλους η Κοπεγχάγη θα µείνει µια από τις ωραίες στιγµές της Γηραιάς Ηπείρου. Επίσης ένα
µικρό αντίβαρο απέναντι σε πρόσφατες σκιές της.
∆εν µπορεί να ειπωθεί το ίδιο για την Ελληνική πολιτική. Αντί της άνοιξης, αυτή συνεχίζει να
ζει το δικό της δικοµµατικό χειµώνα και παγετό. Τα κατόπιν ενεργειών της κυβέρνησης για
την επίτευξη της Κυπριακής ένταξης δεν πείθουν όσο και αν προπαγανδίζει ή προκαλεί µε
όσα εξεστόµισε κατά την επιστροφή του ο κ. Σηµίτης. Η αλήθεια είναι πως άλλη µια φορά
κάνουν µνηµόσυνο µε ξένα κόλλυβα. Ευτυχώς που δεν επιτεύχθηκαν και οι τρεις στόχοι που
έθεσαν αλλά µόνον ο ένας. ∆ιαφορετικά, ως προς µεν τη λύση, θα θύµιζαν ανανία, ως προς
δε την Τουρκική ένταξη, µπανανία. Σε κάθε περίπτωση, υποσαχάρια χώρα, αντί της
Σκανδιναβίας, όπως όφειλαν.
Το αναµενόµενο Κυπριακό αναπτυξιακό πέταγµα έχει πρότυπο τον αυτόχθονα εαυτό του.
Μπορεί να συµβάλει σε αυτό η νέα Ευρωµεσογειακή γεωοικονοµία, το αχανές
γεωοικονοµικό θαλάσσιο πρόσωπο του Ελληνισµού, µήκους πλέον των 2000 χιλιοµέτρων.
Ανατολικής Μεσογείου και Ιονίου γωνία. Η πιο γόνιµη γραµµή της οικουµένης για τους
εµπορικούς πλόες που την µετέτρεψαν στην πιο άγονη.
∆εν πρόκειται η Κύπρος να παραµείνει επί πολύ στις χώρες συνοχής. Σύντοµα, όπως η
Ιρλανδία, θα µπει στον κεντρικό αναπτυξιακό πυρήνα της Ένωσης.
∆ιαµέσου της αναπτυξιακής συµµετοχής ολόκληρου του κοινωνικοοικονοµικού και εδαφικού
σώµατος, χωρίς διακρίσεις ή αποκλεισµούς, µπορεί ταυτόχρονα, µέσα από ένα πιο οικείο από
άλλα διεθνή γήπεδα, το Ευρωπαϊκό, να προσδοκά την ίαση του ιστορικού τραύµατος της
εισβολής και κατοχής του 1974. Πέραν από την ευηµερία, η προσπάθεια επανένωσης οφείλει
να βρίσκεται σε αρµονία µε τις σταθερές του δικαίου και της ηθικής που ισχύουν στον
πολιτισµένο κόσµο. Κάτι που τα κατά καιρούς σχέδια των Γενικών Γραµµατέων ή ορθότερα
των υποβολέων τους, δεν έλαβαν καθόλου υπόψη. Γι αυτόν και αµέτρητους άλλους λόγους,
το σχέδιο Ανάν όφειλε ήδη να έχει πάει από κει που ήρθε, από την πρώτη στιγµή. Ένας λόγος
παραπάνω, αυτό να γίνει σήµερα.
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Πέραν των υπόλοιπων διεθνών οργανισµών και θεσµών η εξεύρεση λύσης µπορεί επίσης να
αναζητηθεί µέσα από τη χορεία των ανεπτυγµένων Ευρωπαϊκών χωρών καθώς και το υπό
ανέγερση νέο Ευρωπαϊκό µέγαρο, την Ευρώπη των 25. Η έναρξη µπορεί να γίνει µε το
διάπλατο άνοιγµα της πόρτας του Κυπριακού διαµερίσµατος προς όλους τους αυτόχθονες
τουρκοκυπρίους κατοίκους του.
Η επανένωση της Κύπρου αποτελεί µέρος της Ευρωπαϊκής επανένωσης. Αντί να είναι
καταδικασµένη να παίζει ρόλους πολιορκητικού κριού στην προβληµατική αν όχι ανέφικτη
τουρκική ένταξη, η επανένωση µπορεί να προχωρήσει από τα κάτω.

___________
Θράκη 17 ∆εκ.΄02, ∆ηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα “ΣΗΜΕΡΙΝΗ” της Λευκωσίας στις 1-12003,
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Β΄ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ : Η νέα εµπλοκή
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4. Η Κύπρος µπορεί και µόνη της

Πριν καν κατατεθεί το σχέδιο Ανάν ζητούσαµε η Ελλάδα να αναλάβει τις ευθύνες της
ως εγγυήτρια δύναµη. Οι Ελλαδίτες οφείλουν, λέγαµε, να εκφράσουν χωριστά, ακόµη και
από τη Μεγαλόνησο, τη θέλησή τους µε ∆ηµοψήφισµα για την Κύπρο {1}. Πέραν αυτής,
αφορά την ίδια τη συνέχεια του Ελληνισµού ως προς τα υπόλοιπα εναποµείναντα εθνικά του
µέλη. Η ψήφος στις εκλογές δεν µπορεί να συµπεριλάβει το σχέδιο Ανάν. Είναι πολύ πιο
σοβαρό από το ποιος θα είναι ο επόµενος πρωθυπουργός. Ιδιαίτερα όταν ως προς το µεγάλο
αυτό θέµα η θέση του ενός εκ των δυο υποψηφίων είναι ακριβές φωτοαντίγραφο της θέσης
του άλλου. Αµφότερες άλλωστε αποτελούν προϊόντα τηλεοµοιοτυπίας κοινού γνωστού,
γνωστού και ως Uncle Sam.
Η Βουλή που θα προκύψει δεν µπορεί να αναλάβει την ευθύνη επικύρωσης, ιδιαίτερα
όταν δεν έχει υπάρξει στοιχειώδης, πόσο µάλλον εκτεταµένη συζήτηση, όπως επιβάλει η
σοβαρότητα, ανάµεσα τον Ελληνικό λαό. Εδώ δεν θα γίνει ούτε µεταξύ των δυο που
διεκδικούν την πρωθυπουργία. Τι να πουν άλλωστε. Αν πουν κάτι θα είναι το κοινό τους Ναι
σε όλους, πλην Κυπρίων. ∆εν είναι τυχαίο ότι τα Μέσα δείχνουν για το ίδιο θέµα όσα δεν
µπορούσαν να µη δείξουν. Ότι το καλύπτουν, κυριολεκτικά. Όπως επί ολόκληρη
τριακονταετία. Ακόµη και τα γραφεία τελετών ωχριούν. Όσο για τις ψυχές των Ισαάκ και
Σολωµού ούτε αυτές έχουν ακόµη αναπαυθεί. Συνεχίζει να τις ταλαιπωρεί η αλήστου µνήµης
αθηναϊκή τηλεοπτική διατεταγµένη βαρβαρότητα τις πρώτες ιδιαίτερα ώρες του µαρτυρίου
τους. Τα υπενθυµίζω αυτά γιατί στη Λευκωσία δεν έχουν ακόµη συνειδητοποιήσει µε ποιους
ακριβώς έχουν να κάνουν στην Ελληνική πρωτεύουσα. Τους σηµερινούς και τους αυριανούς.
Είτε είναι οι ίδιοι είτε όχι. ∆εν είναι κακό να ρίξει µια µατιά στην ιστορία. Αν και νοµίζω το
κάνουν. Και το κάνουν καλά.
Παρά τον βαρύ εθνικό και πολυετή τραυµατισµό της η Μεγαλόνησος, µπορεί να
βαδίσει και µόνη της το δρόµο της εθνικής αξιοπρέπειας. Όχι µόνο να µην πέσει µέσα στη
µεγάλη Ελλαδική τρύπα ή έστω να την παρακάµψει αλλά και να την υπερκαλύψει. Και άλλες
φορές έχει συµβεί. Γνωρίζω τον Κύπριο Πρόεδρο από την επιτροπή εξωτερικών και άµυνας,
όταν ακόµη ήταν µέλος της Κυπριακής Βουλής. Μπορεί να εισαγάγει στο Ευρωπαϊκό γήπεδο
τόσο το πολιτικό ζήτηµα όσο την ισότιµη ένταξη των τουρκοκυπρίων, το αναπτυξιακό και το
θέµα της επανένωσης. Ούτως ή άλλως αποτελούν µέρος της Ευρωπαϊκής επανένωσης {2} .
Μπορεί η ζυγαριά από τον ένα Οργανισµό, των Ενωµένων Εθνών, όπως τον έλεγαν οι
παραδοσιακοί παλιά, να γείρει προς τον άλλο Οργανισµό, αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Οι δε του λεγόµενου εθνικού κέντρου ας αφήσουν ήσυχη την Κύπρο. Να σταµατήσουν
τις φιλικές συστάσεις και τις ψυχολογικές πιέσεις αν όχι την άσκηση βίας ή τις άλλες τις
ανούσιες αν όχι γελοίες διακηρύξεις, ότι είναι στο πλευρό της. Είναι γνωστό σε τίνος το
πλευρό είναι αν όχι σε τίνων τα πλευρά. Αυτό πάντως που µπορούµε να κάνουµε εµείς ως
Έλληνες πολίτες εκλογείς είναι να συνδέσουµε την ψήφο µας µε τη δέσµευσή τους για
µετεκλογική προκήρυξη δηµοψηφίσµατος για την Κύπρο. Αλλιώς να µην τους ψηφίσουµε.
Μπορεί να βγει και σε καλό. Να αναδειχθεί µια νέα δυναµική της εθνικής περιφέρειας του
Ελληνισµού. Αυτήν βάζει µπροστά ένας λαός που δεν έχει εθνικό κέντρο. ∆εν βάζει τα
κλάµατα. Ο µοιρολογισµός δεν είναι πολιτική. Όπως δεν µπορεί κανείς να εµπιστεύεται
καριερίστες σαν εκείνους τους παλιούς µου συνάδελφους που σήµερα αντί να κρύβονται
κάνουν µέχρι καντάδες στους επικεφαλείς, ξεπερνώντας και το Σηµίτη που σε ανάλογες
στιγµές έως και πρόσφατα, εξαφανίζονταν. Γι αυτούς λοιπόν, της µιας ή της άλλης µπάντας,
δυο φορές αιδώς.

Σηµείωση {1}, Χρήστος Κηπουρός, Σηµειώσεις πολιτικής Γεωοικονοµίας, σε ηλεκτρονική
µορφή,

Κε.Γε.Με.,

www.istoselides.gr,

2004.

∆ιευθύνσεις

www.metanastis.de,

µε

αναρτηµένο

βιβλίο:

www.pathfinder.gr,

www.myserreς.gr

www.chiosopinion.gr,

www.asxetos.gr, www.evros1.gr, www.argolidanews.gr.
Σηµείωση {2}, Χρήστος Κηπουρός, Η επανένωση της Κύπρου, εφηµερίδα Σηµερινή, Λευκωσία
Κύπρος, 1/1/2003,
{*} Έγραψε το κείµενο µε κύρια αφορµή τις εκλογές της 7 ης Μαρτίου και την έκβαση του
Κυπριακού.
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5. Στο πλάι της αλήθειας και της Κύπρου
Από παλιά εκτιµούσα το Γιώργο Βασιλακόπουλο. Πολύ πριν παραιτηθεί από την Κ. Ε. του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. λόγω Μάνου, Ανδριανόπουλου και λοιπών. Από τότε ακόµη που, επίλεκτο όντας
µέλος της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής οικογένειας, εν τούτοις εναντιώθηκε στην ανάληψη
των Ολυµπιακών αγώνων από την Αθήνα. Θυµάµαι µάλιστα που είχαµε συναντηθεί στο
Ελληνικό, όταν παρουσία του µακαρίτη Καπαγέρωφ, µου µετέφερε τι είχε πει ο Φιντέλ
Κάστρο απευθυνόµενος στο γνωστό από το Ναϊρόµπι καθώς επίσης και δικό του γνωστό, τον
πρέσβη Κωστούλα, τη στιγµή που ο τελευταίος προσήλθε να επιδώσει τα διαπιστευτήριά του
στο προεδρικό µέγαρο στην Αβάνα: “δεν πιστεύω να µε παραδώσετε και µένα, όπως τον
Οτζαλάν”.
Κατά τα άλλα αν στο µαύρο ΄99 -όπως λέµε βρόµικο ΄89- οι αυτουργοί ήταν κυβερνώντες,
οι αντιπολιτευόµενοι -ανάµεσά τους και σηµερινοί υπουργοί- σιγούσαν, αν δεν σιγόνταραν
µε τη στάση τους στο ανοσιούργηµα της παράδοσης. Από την άλλη οι ίδιοι άνθρωποι είχαν
θέσει φαρδιά πλατειά την υπογραφή τους στο κείµενο µε το οποίο µάζευα τις υπογραφές για
την πρόσκληση όσο και τη σωτηρία του Κούρδου ηγέτη. Γι αυτό λοιπόν τόσο οι µεν όσο οι
δε χρειάζεται να γνωρίζουν, ότι δεν µπορούν να παραδώσουν και την Κύπρο. Να καταλήξει
κάποτε να γίνει ένα νέο και απέραντο Ίµραλι, να Ιµβροποιηθεί. Εντός της Βουλής θα ήταν
πιο εύκολο. Μπορούσαµε να κάνουµε διάφορα πράγµατα. Όµως και πάλι µπορούν να γίνουν.
Έστω και τώρα η Ελλάδα καλείται να αναλάβει τις ευθύνες της που απορρέουν από το
ρόλο της ως εγγυήτριας δύναµης. Η νέα Κυβέρνηση δεν ήρθε απ έξω ή από τους ουρανούς.
Εκλέχτηκε, τιµηθείσα από εκατοµµύρια Ελλήνων πολιτών. Όφειλε λοιπόν από πολύ πριν η
διπλωµατική της οµάδα να έχει σχεδιασµένες και επεξεργασµένες τις βασικές απαιτούµενες
διπλωµατικές κινήσεις και τακτικές ώστε ο Ελληνισµός να απεµπλακεί από το αδιέξοδο της
απαράδεκτης συµφωνίας της Νέας Υόρκης που µας οδήγησε το δίδυµο Σηµίτη, Παπανδρέου,
και που γι αυτό σήµερα σιγεί.
∆εν αρκεί και ούτε µας τιµά ως χώρα να κρεµαστούµε από την αγωνία για τη συνέχεια και
τον αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου και από την ήδη εκφρασµένη τους λογική, λογικότατη
βούληση, όπως λένε οι σφυγµοµετρήσεις, να ψηφίσουν ενάντια στο Κυπροκτόνο σχέδιο
Ανάν. Η Ελλάδα δεν µπορεί να προσποιείται τον τουρίστα. Μπορεί το ιδρυθέν υπουργείο
τουρισµού να αποτελεί θετική κίνηση όµως θα µείνει αχρείαστο αν υπάρξει οµώνυµο
πρωθυπουργείο. Εκείνη που ενοχοποιείται για τα σηµερινά αδιέξοδα είναι µια γνωστή όσο
και παλιά συνταγή. Στο πλευρό της Κύπρου από τη µια, πιέσεις από την άλλη. Που και να
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µην ήταν στον πλευρό. Το έργο έχει ξαναπαιχτεί πολλές φορές. Αν η πρώτη του ήταν στη
Ζυρίχη, η τελευταία είναι στις Η.Π.Α. κατά τις συζητήσεις µε το Γ. Γ. του Ο.Η.Ε.
Με επεξεργασµένο κείµενο που δηµοσιοποίησα στις 10 Νοεµβρίου 2002 πρότεινα να γίνει
∆ηµοψήφισµα για την Κύπρο στην Ελλάδα {1}. Έχω τη γνώµη ότι µπορεί ακόµη και τώρα,
µετά από ενάµιση χρόνο, να προσφέρει στη χώρα µας ένα γερό ατού, όπως λέγεται, µέσα
φυσικά στα πλαίσια της συνταγµατικής νοµιµότητας και έξυπνης αµυντικής διπλωµατικής
διάταξης. Κάτι που αποτελεί ψωµοτύρι για την Ευρωπαϊκή διπλωµατική πολιτική παιδεία.
Αντί να µετράµε πόσες µέρες υπολείπονται από τους Ολυµπιακούς θα κάναµε πιο καλά να
µετρήσουµε πόσες απέµειναν από την 20η Απριλίου, την ηµέρα των ∆ηµοψηφισµάτων. Όπως
επίσης από την τετραµερή στην Ελβετία που ήδη θυµίζει τη γνωστή ρήση µε τα 4 Ευαγγέλια
που είναι 3, τα εξής 2: το κατά Μάρκον. Κάπως έτσι είναι και η εξίσωση της τετραµερούς: 3
µέρη, τα εξής 2: η Τουρκία. Αυτήν την αλγεβρική παράσταση είχε κατά νου ο κοινός τους
φίλος Ταγίπ, όταν στις εκλογές µοίραζε κατ ισοµοιρία σε αµφότερους τα κουκιά των
µειονοτήτων της Θράκης. Μπορεί και να φαντάζεται την µεταξύ 22ας και 29ης Μαρτίου
τετραµερή συνάντηση, που ο ίδιος πρότεινε, κάτι ως τελετή παραλαβής και παράδοσης.
Από την άλλη οι αποδεδειγµένα ικανοί επιτελείς του, όντας έµπειροι σηµειωτικοί χειριστές
χρόνου, ηµεροµηνιών -όπως η 19η Μαίου- φωτογραφήσεων κάτω από ευµεγέθη πορτραίτα
του Κεµάλ ή προσκυνήσεων του µαυσωλείου του που κάποιοι στην Αθήνα το εξέλαβαν ως
µνηµείο του άγνωστου στρατιώτη {!}, δεν υπέδειξαν τυχαία την 21η Απριλίου ως ηµέρα
διεξαγωγής δηµοψηφισµάτων. Μεταξύ άλλων το σχεδίασαν ώστε να φανεί στη συνέχεια ότι
απέναντι στην αυτονόητη Ελληνική άρνηση, προτίθενται να υποχωρήσουν, αποδεικνύοντας
έτσι την καλή τους θέληση για συνεννόηση. Αλλά και στην περίπτωση που ενδιάµεσα
κινούνταν διαδικασία απεµπλοκής, να εγκαλέσουν την άλλη πλευρά -το ιστορικό θύµαθυµίζοντάς το ότι το ίδιο είναι που πρότεινε την 20η Απριλίου. Ας µην πάµε στο κατά πόσο
αποτελούν σύµπτωση ή επιλογή οι υπόλοιποι χρόνοι. ∆εν είναι πρώτη φορά. Το ξαναζήσαµε
µε την Κυβέρνηση των Υµίων, πριν καν η τελευταία λάβει ψήφο εµπιστοσύνης. Όπως πιο
παλιά µε άλλες υπηρεσιακές.
Η υπαρκτή εκτροπή µπορεί να εκτραπεί. Αυτός είναι ο ρόλος άλλωστε της εθνικής
περιφέρειας του Ελληνισµού. Να προτείνει πολιτικές και να παλέψει, ιδιαίτερα όταν λείπει το
εθνικό κέντρο ή ασθενεί. Αλλά και στα καλά του να ήταν -που παλαιόθεν δεν είναι- µόνο να
κερδίσει είχε από την ενσωµάτωση µιας διαφορετικής µε εθνική αυτοπεποίθηση παιδείας στη
διπλωµατική του τακτική. Αλλού δεν έχουν και την κατασκευάζουν, εδώ που υπάρχουν τη
συκοφαντούν όταν δεν την εξαφανίζουν ή δεν της βάλουν κλήρο.
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Καταγγελίες και αναθεµατισµοί ή και µοιρολογισµοί, όπως κάνουν διάφοροι, αξιόλογοι κατά
τα άλλα διανοητές αλλά και κόµµατα, δεν βοηθούν σε κάτι την εθνική αυτή υπόθεση και
συνέχεια. Στο σηµείο δε που έφτασαν τα πράγµατα σήµερα ούτε άλλα κείµενα µπορούν να
προσφέρουν, πέραν της εµψύχωσης που όµως υφίσταται. Την κρίσιµη αυτή στιγµή είναι η
ώρα της πολιτικής. Η ώρα του αναντικατάστατου ρόλου της. ∆εν µιλώ για τους
πολιτικάντηδες που είπαν και ξείπαν. Πολλούς εξ αυτών άλλωστε οι πολίτες πρόσφατα τους
αντάµειψαν κατά τα έργα τους. ∆υστυχώς όµως, όχι όλους.
Μπορεί οι ένθεν κακείθεν θερµαστές των εν Αθήναις ηλεκτρονικών πυρών να κατέκαψαν
και να εξαφάνισαν, όλα όσα λέµε, όµως επιβεβαιωθήκαµε για άλλη µια φορά. Μόλις χθες ο
πρόεδρος της Τουρκικής Βουλής επικαλούµενος το άρθρο ενενήντα, αν θυµάµαι καλά, του
τουρκικού συντάγµατος, πετάει το µπαλάκι, διεκδικώντας για τη µεγάλη, όπως λέει, τουρκική
εθνοσυνέλευση, να έχει δικό της τον τελευταίο λόγο. ∆ίχτυ και οµπρέλα προστασίας εκ
µέρους της “µητέρας πατρίδας”. Αν όµως αυτό δεν είναι µια ακόµη τουρκική διπλωµατική
επιτυχία, και επόµενα Ελληνική ήττα, τότε τι είναι; Μήπως δεν έκαναν το ίδιο οι γείτονες
κατά την περίοδο της Αµερικανοβρετανικής εισβολής στο Ιράκ;
Που οδηγούν όµως όλα αυτά. Πρώτον, να υπερψηφίσουν οι Κύπριοι τη διχοτόµηση και τη
διάλυση και κατάργηση της κρατικής οντότητας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που κατά τα
λοιπά είναι ισότιµο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆εύτερον, να νοµιµοποιήσουν απολύτως
τον Αττίλα αναγνωρίζοντας το “τουρκικό συνιστών κράτος της Βόρειας Κύπρου”. Τρίτον, να
παρανοµήσουν άλλη µια φορά καταψηφίζοντας κάθε έννοια Ευρωπαϊκών θεσµών. Συν δε
όλα αυτά όπως και πολλά άλλα, να αναµένουν από πάνω και την τελική έγκριση της νέας
υψηλής πύλης, τελούντες υπό αίρεση της διπλωµατικής της και πολιτικής κεντητικής.
Αν ο νέος εφιάλτης αυτός που εκτός των Ελληνοκυπρίων περιλαµβάνει τους
Τουρκοκυπρίους, και προοιωνίζεται πλείστα όσα δεινά για αµφότερους, δεν είναι η νέα
εκδοχή του “σφάξε µε αγά µου να αγιάσω”, τότε τι άλλο είναι; Το ψευδεπίγραφο της
επανένωσης είναι το ελάχιστο. Όπως το όποιο απαιτούµενο οικονοµικό κόστος για την
οικοδόµηση του νέου µορφώµατος. Το ζήτηµα είναι µε το βαρύτατο γεωοικονοµικό κόστος
του Ελληνισµού και την ιστορική συνέχεια της παρουσίας του στην Ανατολική Μεσόγειο,
µετά από την προδιαγεγραµµένη Μεσογειακή του ηµιπληγία και την αχρήστευση του µισού
και πλέον γεωοικονοµικού του θαλασσίου προσώπου. Κυρίως όµως είναι µια χωρίς γυρισµό
επανέκδοση του διαχρονικού µαρτυρικού δροµολόγιου του Κυπριακού Ελληνισµού όσο
επίσης ένα νέο κύµα τουρκικής βίας σε βάρος των ίδιων των τουρκοκυπρίων, που το
γνωρίζουν και αυτοί και γι αυτό θέλουν να απαλλαγούν. Με άλλα λόγια, αντί η Κύπροςµέλος της Ε.Ε. των 25 να κρίνει από κοινού µε τους Ευρωπαίους εταίρους της τα επόµενα
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βήµατα της Ευρωπαϊκής διαδροµής της Τουρκίας, θα χρησιµεύει στο διηνεκές ως
πολιορκητικός κριός της τελευταίας προς επίτευξη των εκβιαστικών της και γι αυτό άνοµων
επιδιώξεων.
Με δεδοµένη την αιτία της εδώ πρόωρης προσφυγής στις κάλπες που ήταν το θέµα της
Κύπρου, όφειλα να συνδέσω την πολιτική µου ψήφο µε τις ιδέες και φυσικά την πρόταση που
έκανα για το ∆ηµοψήφισµα στην Ελλάδα για το ίδιο ζήτηµα. Πολύ έγκαιρα λοιπόν το
δηµοσιοποίησα µε γραπτό όσο ηλεκτρονικό τρόπο. Εξάρτησα τη στάση µου στις εκλογές
επόµενα και την ψήφο µου από τη δέσµευση προκήρυξης δηµοψηφίσµατος. ∆εν έλαβα καµιά
απάντηση ούτε βρήκα πουθενά κάτι σχετικό. Ούτε βέβαια περίµενα να υπάρξει. Τόσο από
τους µεν και τους δε όσο από τους παρά δε. Άλλωστε δεν το έκανα µόνο για µένα. Επίσης
απευθυνόµουν σε φίλους που είναι διάσπαρτοι σε κόµµατα και σε περιφέρειες.
Όσο για το εάν χρειαστεί ψήφος επικύρωσης στη Βουλή, το Ελληνικό κοινοβούλιο ούτε
ηθικά ούτε πολιτικά νοµιµοποιείται να αναλάβει την ευθύνη αυτή. Πέραν των άλλων δεν
προηγήθηκε καµιά συζήτηση. Έγραψα γι αυτά στο κείµενο, “Η Κύπρος µπορεί και µόνη της”
{2}. ∆εν έγινε διάλογος προεκλογικά γιατί δεν είχαν τι να πουν. Το µόνο που είχαν να
δείξουν οι δυο υποψήφιοι τότε κυβερνήτες της χώρας, ήταν το φαξ του κοινού τους γνωστού.
Όπως και µέχρι σήµερα δεν έχουν πει κάτι.
Όχι απλά θέλω να πιστεύω αλλά και διαισθάνοµαι και περιµένω ο πρόεδρος της Κύπρου
να τιµήσει την ίδια όσο το όνοµά του και ιδιαίτερα το µικρό. Τα είχα αποκοµίσει όλα αυτά ως
αίσθηση όταν προ πολλών ετών συναντηθήκαµε στην Ελληνική Βουλή. Σε ότι µε αφορά, για
µια βραχονησίδα αρνήθηκα να δώσω ψήφο εµπιστοσύνης το 1996 στην τότε κυβέρνηση
Σηµίτη. Πόσο µάλλον για τη µεγαλόνησο, αν ήµουν σήµερα µέλος του κοινοβουλίου.
Υπάρχει όµως κάτι άλλο πολύ πιο σοβαρό. Στην προκειµένη περίπτωση δεν αρκεί η απλή
καταψήφιση από κάποιους Βουλευτές. Μπορεί οι επικεφαλείς ακόµη και να την επιτρέψουν.
Να µην επιβάλουν καν την περιβόητη κοµµατική πειθαρχία και τη φίµωση της ∆ηµοκρατικής
και της συνειδησιακής έκφρασης. Να φανούν και άνετοι, αφού ούτως ή άλλως θα περάσει και
θα επικυρωθεί και πλέον ούτε γάτα ούτε ζηµιά. Και άλλες φορές συνέβη κάτι ανάλογο.
Όποιου Βουλευτή το λέει η ψυχή οφείλει να γνωρίζει ότι αυτό που απαιτεί η ιστορία, η ηθική
και η αληθινή πολιτική είναι άλλες κινήσεις. Ας τις βρει όµως µόνος του. Τόσο από τη µια
όσο από την άλλη πλευρά.
Επειδή όµως δεν χρειάζονται ψευδαισθήσεις, η λύση πρέπει να αναζητηθεί κυρίως εκτός
της Βουλής. Και οι πολίτες, καιρός είναι, να µάθουν µε ποιους έχουν να κάνουν. Να µην
κοροϊδεύουν εαυτούς. Γιατί αν στην Κύπρο το 63 % του λαού είναι εναντίον του σχεδίου
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Ανάν εδώ είναι το 93 % . Τέτοιας κλίµακας είναι τα ποσοστά έκφρασης αλληλεγγύης των
πολιτών της χώρας µας προς άλλους λαούς που δοκιµάζονται. Πόσο µάλλον σε κοµµάτι του
δικού τους λαού και πολιτισµού. Γι αυτό έπνιξαν την πρότασή µας. Χιλιάδες ερωτηµατολόγια
έκαναν προεκλογικά οι δηµοσκόποι. Όπως και πιο παλιά. Ούτε ένα περιείχε την ερώτηση για
το σχέδιο Ανάν ενώ έπρεπε να είναι από τις πρώτες ερωτήσεις αν όχι η πρώτη σε όλες. Αν
αυτό δεν είναι ύβρις προς κάθε έννοια πολιτικής ∆ηµοκρατίας, τι άλλο είναι; Για τη Σερβία
και το Ιράκ έκαναν. Για την Κύπρο όχι. Αυτό θα ρωτούσα αν συµµετείχα στην οµήγυρη του
debate των αρχηγών και των δηµοσιογράφων.
Επί τούτου δεν έγινε συζήτηση στην προεκλογική περίοδο για ένα θέµα που χρησίµευσε
για τρίτη συνεχόµενη φορά, ως πρόσχηµα πρόωρης προσφυγής στις κάλπες ενώ παράλληλα
δεν θεωρείται αρκούντως σηµαίνον ώστε να αποτελέσει αιτία προκήρυξης δηµοψηφίσµατος.
Φοβερά πράγµατα. Ακόµη και ο Όργουελ θα ωχριά. Και η αποκορύφωση του δράµατος της
πολιτικής Ελλάδας είναι ότι ούτε τα υπόλοιπα κόµµατα -τα λεγόµενα µικρά- διαθέτουν µια
διαδικαστική έστω, πρόταση απεµπλοκής. Το όχι δεν αρκεί. Μπορεί να είναι αρκετό για τους
πολίτες. Μπορεί να οφείλουµε να υποκλιθούµε µπροστά στους Κυπρίους αδελφούς για τη
διαφαινόµενη γενναία τους στάση στο επερχόµενο δηµοψήφισµα. Μπορεί η νέα απόκρουση
του Κεµαλισµού να αποδειχθεί µια πράξη πιο µεγάλη ακόµη και από το έπος του ΄40. Πάλι
τότε περί φασισµού επρόκειτο. Όµως παρόλα αυτά η πολιτική είναι ακόµη πιο ψηλά. Εκτός
από τα όχι και τα δεν, είναι πολλά άλλα. Στην περίπτωσή µας, ένας πίνακας ζωγραφικής µε
θέµα “απεµπλοκή και λύτρωση”.
Όσο για τη συνέχεια, σύντοµα, όπως η Ιρλανδία, η µεγαλόνησος θα εισέλθει στον κεντρικό
πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξεύρεση λύσης και η επανένωση µπορούν πλέον να
αναζητηθούν και εκτός Ο.Η.Ε. που χρόνια τώρα οι όποιες επικλήσεις των ορθών κατά τα
άλλα ψηφισµάτων του για την τουρκική εισβολή και κατοχή, θυµίζουν πια ψαλµούς. Ένας
τέτοιος τόπος είναι το νέο Ευρωπαϊκό µέγαρο {3}, οι αρχές και οι αξίες του, όσο φυσικά το
ίδιο το Κυπριακό διαµέρισµα µε την ισότιµη και ∆ηµοκρατική συµµετοχή όλων, χωρίς καµιά
εξαίρεση, των αυτοχθόνων κατοίκων του, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Η επανένωση
της Κύπρου, ακόµη από την περίοδο των διαπραγµατεύσεων ένταξης, αν όχι από την 20η
Ιουλίου του 1974 και πιο πριν, δεν µπορούσε παρά να αποτελεί µέρος της Ευρωπαϊκής
επανένωσης. Πόσο µάλλον εδώ και ένα χρόνο, µετά από την απόκτηση µε το σπαθί της, της
ιδιότητας του πλήρους και ισότιµου µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τόσο οι παλιοί όσο και οι νέοι κυβερνώντες καθώς και άλλοι στην Ελλάδα µιλούν για το
Ευρωπαϊκό κεκτηµένο στην Κύπρο. Το από έτους Κυπριακό κεκτηµένο στην Ευρώπη, τους
διαφεύγει. Συµβαίνει αυτό πολλές φορές µε τα χρόνια κλισέ. Εξ ων και τα περί κεκτηµένης
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ταχύτητας. Όπως άλλωστε το ίδιο γίνεται επί πολλές συναπτές δεκαετίες, πότε µε τη φράση
“Η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάς συµπαρίσταται” πότε “στο πλάι της Κύπρου” που ακούσαµε
και πάλι χθες το βράδυ. Αγνοούν προφανώς ότι νέα εποχή µε παλιές συνταγές δεν εννοείται.
Το λιγότερο, αποτελεί γράµµα κενό. Επιπλέον κάτι που το αχρήστευσε η ιστορία.
Το νέο στο οποίο επιµένουν από κοινού µε πολλούς άλλους να αναφέρονται, χωρίς όµως
κανείς τους να ανήκε ποτέ σε αυτό, επιµένει και το ίδιο να τους θυµίζει κάτι παλιό όσο και
νέο. Παλιό, γιατί το Σολωµικό “εθνικόν το αληθές”, είναι δύο περίπου αιώνων. Νέο, δηλαδή
αρχέτυπο, γιατί το πρώτο που οφείλουν τα υποκείµενά του είναι να βρίσκονται στο πλάι της
αλήθειας. Στην περίπτωσή µας, έστω και αν αποτελεί πλεονασµό, στο πλάι της Κύπρου και
της αλήθειας, και ακόµη πιο σωστά, στο πλάι της αλήθειας και της Κύπρου.
_____________
Σηµείωση {1}, Χρήστος Κηπουρός, Σηµειώσεις πολιτικής Γεωοικονοµίας, σε ηλεκτρονική
µορφή,

Κε.Γε.Με.,

www.istoselides.gr,

2004.

∆ιευθύνσεις

www.metanastis.de,

µε

αναρτηµένο

βιβλίο:

www.pathfinder.gr,

www.myserreς.gr,

www.chiosopinion.gr,

www.asxetos.gr, www.evros1.gr, www.argolidanews.gr, www.protionline.gr,

Σηµείωση {2}, ο.π.. , εφ. ΣΗΜΕΡΙΝΗ, Λευκωσία 5 Μαρτ.΄04 & εφ. Παρόν, Αθήνα 8
Μαρτ.΄04,
Σηµείωση {3}, ο.π., Η επανένωση της Κύπρου, εφ. ΣΗΜΕΡΙΝΗ, Λευκωσία, 1 Ιαν.΄03,

Θράκη 15 Μαρτίου 2004,
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6. Το αληθές - πολιτικό
Λένε πολλοί ότι η πολιτική σε αυτή τη χώρα κατέληξε να είναι θέατρο. Εγώ πάλι λέω
µακάρι να ήταν. Γιατί άλλο είναι η υποκρισία άλλο η υποκριτική. Η πρώτη δεν είναι τέχνη. Η
δεύτερη είναι και µάλιστα από τις πιο σπουδαίες. Παρακολουθούµε την παράσταση του
τουρκικού perdesi που παίζεται σε επανάληψη αυτές τις ηµέρες µε το Κυπριακό και την
ορχηστρική διπλωµατική των γειτόνων. Πότε τον πρόεδρο της Βουλής να παραπέµπει στο
τουρκικό κοινοβούλιο την ευθύνη της εγγυήτριας δύναµης εξαρτώντας την παράλληλα από
τα γεωπολιτικά της συµφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο, πότε πάλι να κυριαρχούν τα
σόλο και τα µονόπρακτα του «αναποφάσιστου» κατοχικού µπάστακα. Ανάµεικτα αισθήµατα
αναδύονται από βαθιά µέσα. Παράπονο µαζί µε οργή για τη στάση της Πολιτικής Ελλάδας,
της πολύτεκνης αυτής χώρας που αν και, εκτός των τόσων άλλων, γέννησε την πολιτική και
τη ∆ηµοκρατία, δεν έχει σήµερα κοντά της καµιά. Που κατέληξε να άγεται και να φέρεται.
1. ΟΙ ΚΑΡ∆ΙΕΣ ΤΩΝ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΩΝ ∆ΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ
Η λύση βέβαια δεν µπορεί να είναι οι εκλογικεύσεις ή αναθεµατισµοί και φορτισµένες
επιρρίψεις ευθυνών. Αδικούν τα ευγενή τους αισθήµατα για το ζήτηµα της Κύπρου όσοι
ολισθαίνουν σε αυτές. Ούτε άλλες κουτοπόνηρες ενέργειες, όπως συµβαίνει µε τα Μέσα µετά
των εντεταλµένων φορέων τους µε πρώτο µέληµα, την απόκρουση αν όχι εξαφάνιση της
αλήθειας, µέσω λογοκρισίας. Λένε πολλοί, όταν αναλαµβάνουν να χειριστούν µεγάλα και
σοβαρά θέµατα, ότι φιλοδοξούν να προσθέσουν ένα λιθαράκι. Εγώ πάλι λέω να αφαιρέσουµε
ένα λιθαράκι από το µόλις περιγραφέν -γνωστό άλλωστε- έντυπο και τηλεοπτικό αόρατο
τείχος της Αθήνας καθώς και των πολιτικών υποβολέων του.
Μια λύση είναι τα εναλλακτικά Μέσα. Μπορούν να λειτουργήσουν σαν κοµπρεσέρ. Να
ανοίξουν τρύπες στο τείχος. Αυτό κάνουµε από τετραετίας µε το Internet και τους δικτυακούς
τόπους. Αλλιώς οι χαρακτηρισµένες ως ανεπιθύµητες πολιτικές προτάσεις µας τόσο από το
απελθόν όσο και το επελθόν εθνικόφρον σύστηµα κοµµατικής ασφαλείας δεν πρόκειται να
τρυπώσουν στο κλεινό άστυ. Οι καρδιές των σκεπτόµενων δεν φτάνουν. Πόσο µάλλον να
επιτύχουν οι ιδέες αυτές να αναδειχθούν και εξελιχθούν σε µορφωτική συνιστώσα µιας
καινούργιας κινηµατικής ∆ηµοκρατίας όσο της τόσο πολυπόθητης τέταρτης Ελληνικής
∆ηµοκρατίας που όλο έρχεται και όλο δεν φτάνει. Όσο κι αν είναι σοβαρές, επεξεργασµένες
και επιβεβαιωµένες, θα πάνε στράφι.
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2. ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΥ
Ούτε ο λόγος της αληθείας ούτε η φωνή της αλήθειας µπορούν να προσφέρουν κάτι, εν
προκειµένω, στην πολιτική και τη ∆ηµοκρατία. Όσο η θρησκεία δεν είναι πολιτική άλλο τόσο
δεν είναι πολιτική η µη θρησκεία. Τα λέω αυτά για να µη µας κολλήσουν πάλι καµιά νέα
ρετσινιά. Μια φράση όµως που µπορεί να εµπνεύσει είναι: «το αληθές - πολιτικό». Να
επανεµπνεύσει, όπως είναι το πιο σωστό. Είναι σε θέση να υπερασπιστεί ιδέες όσο πρόσωπα.
Να αποτελέσει την αφετηρία για ανάλογη αναγέννηση. ∆ηλαδή αληθινή.
Ο Επτανήσιος ποιητής δεν έλεγε, «το Κυβερνητικό αληθές» ή το αντιπολιτευτικό. Άλλοι
τα κάνουν αυτά. Όπως χθες και όπως και σήµερα. Και όπως τον 19ο αιώνα όταν κάποιοι
ζητούσαν να πάψει ο Ύµνος προς την Ελευθερία να ονοµάζεται εθνικός. Αν µπορούσα
λοιπόν να παραφράσω «το αληθές -εθνικό» του Σολωµού του οποίου το όνοµα, ξαναθύµισε
πριν λίγα χρόνια µε την Επιστροφή προς την ελευθερία, ο όχι τυχαία φέρων το ίδιο όνοµα και
επίθετο, Σολωµός Σολωµού, θα έλεγα: “το αληθές - πολιτικό”. Γι αυτό έγραψα το άρθρο “Στο
πλάι της αλήθειας και της Κύπρου”. Επειδή η φράση “στο πλάι της Κύπρου” που λένε τόσο
οι µεν όσο οι δε, δεν είναι άλλο από υποκρισία. Αυτό έδειξε η ιστορία όσο το παρόν.
3. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΜΕΡΟΥΣ
Αν, όπως απάντησαν Έλληνες συµπατριώτες της Μελβούρνης στο γραπτό {1}, πρέπει να
λάβουν σοβαρά υπόψη τις προτάσεις του κειµένου, κυβερνώντες όσο αντιπολιτευόµενοι, τότε
η παρουσία του Καραµανλή στην τετραµερή οφείλει να κινείται ταυτόχρονα σε δυο επίπεδα.
Το πρώτο είναι της χώρας που προστατεύει και καλύπτει ακόµη και αν υπήρξαν, όχι οι
καλύτεροι δυνατοί χειρισµοί τακτικής, εκ µέρους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Να πάρει
επάνω της το πολιτικό µέρος της υπόθεσης. Θα είναι η ελάχιστη έµπρακτη αναγνώριση της,
να µην τη χαρακτηρίσω πως, µέχρι τώρα στάσης του λεγόµενου εθνικού κέντρου. Το δεύτερο
και πιο σηµαντικό είναι πιστεύω -όπως οι γείτονες αφήνουν δι εαυτούς τον τελευταίο λόγονα κάνει κάτι ανάλογο και η Ελλάδα. Αυτό που έπρεπε να είχε δροµολογήσει προ πολλού
χρόνου, όπως πρότεινα στις 10 Νοεµβρίου 2002, την προηγούµενη ηµέρα πριν την κατάθεση
του σχεδίου Ανάν. Ήξερα ότι θα φτάσουµε εδώ. Αµφότερες οι χώρες αποτελούν εγγυήτριες
δυνάµεις και χωρίς την επικύρωση από αυτές δεν πρόκειται να υπάρξει ολοκλήρωση του
ανοσιουργήµατος.
Με άλλα λόγια µπορεί και τώρα να υπάρξει απεµπλοκή και λύτρωση από το νέο εφιάλτη.
Στους εταίρους της Ε.Ε. µπορεί να το πει ακόµη και ανοιχτά: «Εγώ δεν παίρνω τέτοιο µεγάλο
κρίµα στο λαιµό µου. Θα αποφασίσει ο Ελληνικός λαός». Όχι µόνο το Ε. Λ. Κ. και οι
Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, όλος ο κόσµος θα συµφωνήσει. Τα ίδια θα έκαναν όλοι. Αν και δεν
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θα έφταναν ποτέ σε τέτοιο σηµείο, όµως ξέρουν µε τι περίπτωση έχουν να κάνουν. Η
συµφωνία της Κοπεγχάγης δεν έπεσε από τον ουρανό. Ούτε το Κυπριακό κεκτηµένο στην
Ευρώπη είναι ρουσφέτι. Ούτε η ιστορική κρατική οντότητα που τα πέτυχε, µπορεί να
διαλυθεί προς χάρη των εισβολέων της.
4. ΤΡΙΤΟ ∆ΕΚΑΗΜΕΡΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Άλλωστε τι πιο αληθινό, έντιµο και καθαρό τα πράγµατα να εξελιχθούν µε βάση τη λαϊκή
ετυµηγορία. Είπα λαϊκή, και θυµήθηκα ότι η συντηρητική πολιτική οµάδα του Ευρωπαϊκού
λαϊκού κόµµατος όχι µόνο δεν έχει λόγους να δυσανασχετήσει αλλά έχει έναν επιπλέον
σοβαρό λόγο να εκφράσει τη συγκατάθεση του, στοιχειώδους πολιτικής αλληλεγγύης ένεκεν
προς τον νεοεκλεγέντα αντιπρόεδρό της. Όπως ανάλογους λόγους έχουν και οι Ηνωµένες
Πολιτείες που επιπλέον ο επικεφαλής τους έχει εκλογές σε λίγους µήνες, όπως θα έλεγε και ο
πρώην πρωθυπουργός. Μπορεί να απειλεί µε τα σπασµένα του τηλέφωνα όµως δεν πρόκειται
να διακινδυνεύσει να χάσει τους Ρεπουµπλικανούς Ελληνοαµερικανούς και βέβαια τους
πολίτες της χώρας του που αρνούνται την Κυπροκτονία. ∆εν είναι όλοι Bush. Εδώ οι
µειονότητες της πατρίδας µου της Θράκης, έναν Βουλευτή έβγαλαν και οι δυο υποψήφιοι
πρωθυπουργοί έκαναν πως και πώς. Μέχρι που αρνήθηκαν την ύπαρξη των Ποµάκων, για να
πριµοδοτηθούν. Αµφότεροι.
Στην περίπτωση µιας σοβαρής Ελλαδικής προετοιµασίας και επεξεργασίας για αξιοπρεπή
µε εθνική αυτοπεποίθηση στάση η οποία θα καταλήξει σε ∆ηµοψήφισµα για την Κύπρο στην
Ελλάδα -αν τελικά χρειαστεί, µπορεί και να µη χρειαστεί, όπερ και το πιθανότερο, οπότε θα
έχουµε γιορτή ∆ηµοκρατίας, αλλά για καλό και για κακό, λέµε αν- έστω στο τρίτο δεκαήµερο
του Απριλίου, οφείλουν να συµβάλουν όλοι, µη εξαιρουµένου του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας. Για τα της επικύρωσης από τη Βουλή έγραψα αναλυτικά. Όπως και την
Κυπριακή συνέχεια στην Ε.Ε. {1}. Μπορεί να φαίνεται ότι µοιάζει µε την οµοιοπαθή
Ιρλανδία, όµως σύντοµα µόνο οι τυφλοί δεν θα βλέπουν την επανένωση της Μεγαλονήσου.
Εκεί που η Κύπρος θα συνεχίσει να της µοιάζει είναι ως προς την Ιρλανδική αναπτυξιακή
απογείωση, µε απόλυτα ισότιµη και ∆ηµοκρατική συµµετοχή σε αυτήν, όλων χωρίς καµιά
εξαίρεση των Ε/ Κ και Τ/ Κ. αυτοχθόνων κατοίκων του νησιού.
5. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ουδόλως επιθυµώ να αναθεωρήσω γνώµη για τη στάση µου που το 1995 και το 2000 τον
ψήφισα να εκλεγεί στην ύπατη πολιτειακή θέση. Ειδικά την πρώτη φορά όταν εκκρεµούσε η
άρση του Βέτο και τα πράγµατα ήταν οριακά. Όποια αξία κι αν έχουν, αυτά που λέω. Για
µένα έχουν πολύ µεγάλη. Τόσο ηθική όσο πολιτική. Ο Κωστής Στεφανόπουλος θα τα κρίνει
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µαζί µε χιλιάδες άλλα. Όπως τα περί συµβουλίου αρχηγών. ∆ιατηρώ όπως όλοι οι Έλληνες,
τις άριστες των εντυπώσεων που άφησε η οµιλία του κατά την προ ετών παρουσία του
Κλίντον στην Αθήνα και πιστεύω ότι δεν θα µείνει εκεί. ∆εν είµαι νοµικός ή
συνταγµατολόγος να γνωρίζω επακριβώς τις περί διαγγέλµατος και προκήρυξης
∆ηµοψηφίσµατος φόρµουλες, ξέρω όµως ότι γίνεται σίγουρα και πιστεύω ότι θα
επιβεβαιωθεί εν τοις πράγµασιν ο εµπνευσµένος εκείνος λόγος του για τα εθνικά µας
ζητήµατα και κυρίως τη Μεγαλόνησο.
____________

Σηµείωση {1} Χρήστος Κηπουρός, Στο πλάι της αλήθειας και της Κύπρου, www.tganews.com,
17, 18 & 19 Μαρ.΄04.

∆ιδυµότειχο 20 Μαρτίου 2004,
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7. Μια χώρα τετραπληγική. Η Κύπρος του σχεδίου Ανάν.
Λες και επιλέχτηκε επί τούτου η Λουκέρνη, η Καστοριά αυτή της Ελβετίας της οποίας
τέσσερα καντόνια, όπως σηµειώνουν οι τουριστικοί οδηγοί, συναντώνται στην οµώνυµη
λίµνη της, δίπλα ακριβώς στο Ελβετικό θέρετρο. Κάτι αντίστοιχο, ως προς τον αριθµό -όχι ως
προς τίποτε άλλο- θα συµβεί µε την Κύπρο: η Ελληνική ζώνη, η Τουρκική, η Βρετανική και η
Οηέδικη, τουτέστιν η από την πίσω πόρτα Αµερικανική. Οι τρεις θα είναι κατ έκταση, η
τέταρτη καθ ύψος. Μπορεί η τελευταία να είναι ολιγάριθµη πλην όµως ως δικαστική, είναι η
σιδηρά. Ο ουσιαστικός κυβερνήτης. Ένας υπερατλαντικός κατής.
1. ∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΥΣΙΑΣ
Η συγκεκριµένη «δικαιοπραξία» µετά των όποιων προνοιών του Γ. Γ. είναι γνωστή στους
κύκλους των νοµικών και συµβολαιογράφων ως πράξη σύστασης οριζοντίου και καθέτου
ιδιοκτησίας. Και ναι µεν η Κυπριακή ∆ηµοκρατία µεταβαίνει στη συνδεδεµένη µε άσχηµες
ιστορικές της στιγµές Ελβετία, ως κυρίαρχη, έστω και τραυµατισµένη, κρατική οντότητα και
ως πλήρες και ισότιµο µέλος κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κινδυνεύει όµως να
επιστρέψει στη Λευκωσία ως ένα εκ των τεσσάρων µερών του νέου µορφώµατος -ούτε καν
ως ένα καντόνι- που θα αποτελέσει η υπό ίδρυση τετραζωνική η οποία φυσικά και δεν έχει
σχέση µε την γνωστή από το παρελθόν, διζωνική Κυπριακή οµοσπονδία.
Η Κύπρος του σχεδίου Ανάν είναι µια Κύπρος τετραπληγική. Από την κρατική υπόσταση
και τη διοικητική της λειτουργικότητα ως τη θεσµική και τόσα άλλα. Αντί για συµβαλλόµενα
µέρη κουµάντο θα κάνουν τα επιβαλλόµενα. Μπορεί η επίκληση της φράσης «λειτουργική
λύση» να δέεται υπέρ της υπερνίκησης των µελλοντικών δυσχερειών και δυσλειτουργιών,
όµως από την άλλη δεν παύει να ενισχύει το καθ ύψος κράτος, έτι περαιτέρω. Και όλα αυτά
όταν η Κυπριακή γεωοικονοµία ζεσταίνει τις µηχανές για απογείωση, κατά την οµοιοπαθή
της Ιρλανδία, να προσυπογράφει ταυτόχρονα δήλωση παραλυσίας της στο τετράζωνο, αν όχι
πεντάζωνο εφόσον και οι έποικοι εκληφθούν ως κατηγορία ζώνης.
2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΟΥΚΕΡΝΗ ή ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ∆ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ;
∆ανείζοµαι τον όρο από την πόλη µου. Στη βορειοδυτική γωνιά του τείχους της, υψώνεται
το «µπέσκουσιακ», το Βυζαντινό πεντάζωνο, που ονοµάστηκε έτσι εξ αιτίας των πέντε ζωνών
πλίνθων που το διατρέχουν. Αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά δεσµωτήρια επί τουρκοκρατίας.
Κρανίων τόπος λόγω των βασανιστηρίων και των εκεί εκτελέσεων. Κάτι σαν τα φυλακισµένα
µνήµατα της Λευκωσίας. Μόνο που κανείς οφείλει να υποκλίνεται στους Κυπρίους. Από τη
Θράκη έως την Ιρλανδία. Μπορεί η πρώτη να βίωσε την τουρκοκρατία και η δεύτερη την
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Αγγλοκρατία, η Μεγαλόνησος όµως τις έζησε αµφότερες. Την εξ αυτών νέα τουρκοκρατία,
συνεχίζει να τη ζει, καλούµενη µάλιστα και να την νοµιµοποιήσει.
Σκεφτόµουν ποιος χαρακτηρισµός θα απέδιδε πιο πιστά τη διαφαινόµενη πραγµατικότητα
της επόµενης ηµέρας, µετά από την τετραµερή λεγόµενη διάσκεψη της Ελβετίας. ∆εν βρήκα
καλύτερο από αυτόν που έβαλα στον παραπάνω τίτλο, διαζευκτικά βέβαια, ως προς το πρώτο
σκέλος του που είναι η γνώµη όσων προσδοκούµε και αγωνιζόµαστε για απεµπλοκή από τον
de jure Αττίλα. Όσοι πιστεύουµε δηλαδή ότι µπορεί να αναδειχθεί η πολιτική. ∆εν ενδιαφέρει
ποιοι θα πιστωθούν τα οφέλη της απαλλαγής από το νέο εφιάλτη. Ενδιαφέρει όµως τα
µέγιστα η αποφυγή του. Αν υπάρχει δηλαδή δίληµµα έχει ως εξής: πολιτική Λουκέρνη ή
συνδιάσκεψη διαστροφής της αλήθειας;
3. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΚΕΨΗΣ
Σε ό,τι µας αφορά, όσο µας εµπνέει η Κύπρος άλλο τόσο συµβάλουν στον αγώνα αυτό, οι
ανά την υφήλιο εκατοντάδες Ελληνικοί ηλεκτρονικοί κόµβοι στο διαδίκτυο. Σιγά σιγά θα
ξεπεράσουν ακόµη και τα εστιατόρια. Ποιες πρεσβείες και ποια Αθηναϊκά Μέσα. Χωρίς αυτό
το καινούργιο είδος ∆ηµοκρατίας, που ακόµη δεν κατάφεραν να το ποδηγετήσουν, οι ιδέες
και οι προτάσεις µας θα ήταν καταχωνιασµένες αν όχι εξαφανισµένες. Αντίθετα σήµερα είναι
παρούσες σε πολλές, πάρα πολλές βιτρίνες. Απόψεις που διακινούνται, σχολιάζονται και
κριτικάρονται αλλά και διαχέονται από τη µια άκρη του οικουµενικού Ελληνισµού µέχρι την
άλλη µέσω των καλών αυτών αγωγών της ∆ηµοκρατίας. Και το πιο σηµαντικό τα κάνουν όλα
αυτά νέοι άνθρωποι. Νέοι σε όλα. Ένας νέος φιλικός και συµµαχικός χώρος, ο ηλεκτρονικός.
Τα Μέσα της Ελλαδικής πρωτεύουσας, διαπιστευµένα να συντηρούν και αναπαραγάγουν
την απουσία της σκέψης στον γενέθλιο χώρο της, αργούν όταν δεν γράφουν αυτά που δεν
µπορούν να µη γράψουν και να πουν. ∆είχνουν άλλωστε ποια πολιτικά πρότυπα πλασάρουν
στη χώρα, από αυτούς που έχουν ως τροφίµους τους, όπως στις φυλακές. Και όταν κάποια
Μέσα από αυτά επιχειρήσουν να κάνουν κάτι, µένουν στα µισά του δρόµου. ∆εν
παραλείπουν όµως ποτέ να ορθώνουν τείχη µη τυχόν και παρεισφρήσει κανένα καινό
δαιµόνιο στο κλεινό όσο κλειστό από το αόρατο αυτό τείχος, άστυ. Έστω και αν χρειαστεί να
στήνουν κόντρες και άλλα ατυχή παιχνίδια.
Ακόµη και η διανοητική αντιπολίτευση όσο η ερευνητική ιδρυµατική πλην όµως κατά
κανόνα κρατικοδίαιτη διπλωµατική παιδεία -διεθνολόγοι κλπ- είναι εξόφθαλµα ψεύτικες. Αν
δεν ήταν, οίκοθεν θα προωθούσαν απόψεις που, όπως οι δικές µας, εµπεριέχουν «δια ταύτα».
Έστω θα έγραφαν κάτι για τη «θεσµική» λογοκρισία όλων αυτών των ετών. Όχι όµως µόνο
δεν έπραξαν κάτι από αυτά αλλά προσέφυγαν και στις δι άρθρων απειλές καθώς και στην εξ
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Αθηνών ιδεολογική τροµοκρατία σε βάρος των πολιτών της Κύπρου να “συµµορφωθούν
προς τα διατάξεις” του σχεδίου αφού πλέον και η Τουρκία συµφωνεί µε αυτό. Κούνια που
τους κούναγε. Μια άλλη φορά θα µιλήσω για ένα τέτοιο ερευνητικό Ελλαδικό ίδρυµα και δη
δικοµµατικό, µετά πολλών βέβαια ακαδηµαϊκών, απέναντι στο οποίο ακόµη και τα Κεµαλικά
πρότυπα, ωχριούν. Τόσο στα εθνικά όσο στη γεωοικονοµία της Ανατολικής Μεσογείου.
4. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΗΓΩΝ
Από το γεντίκουλε ας πάµε στις φυλακές των ∆ιαβατών. Από την τηλεοπτική δηλαδή ας
περάσουµε στην αµιγώς πολιτική κοµµατική Ελλάδα. Τρόπος του λέγειν πολιτική κοµµατική.
Κοµµατοειδή ίσως. Οφείλει κανείς να δεχθεί ότι όσο αποτελεί κουτοπονηριά η µοµφή για τη
µετάβαση Καραµανλή στην Ελβετία άλλο τόσο είναι προς ψόγο η πιθανή νοµιµοποίηση και
αποδοχή εκ µέρους του, της διαστροφής της αλήθειας, που έλεγα. Σηµασία δεν έχει αν πάει
στην «προαποφασισµένη», άλλωστε, τετραµερή. Σηµασία έχει τι θα πει εκεί και κυρίως το τι
θα κάνει. Μια σοβαρή αντιπολίτευση θα τα έκαµνε όλα αυτά σηµαία καθώς και εθνικό πεδίο
αναγέννησης. Το τι οφείλει να κάνει η χώρα µε το Κυπριακό. Και πως µπορεί να γίνει. Έστω
από δω και πέρα.
Ως πρώτη κίνηση, αφού προηγηθεί η αυτοκριτική της, µπορούσε να προτείνει αυτό που δεν
έκανε ως συµπολίτευση. Τη σύγκληση συµβουλίου πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο,
όπως λέγεται. Να συµφωνηθεί ποια µπορεί να είναι η εθνική γραµµή και τακτική. Οι τούρκοι
κάνουν κάθε τρεις και µια, το δικό τους, εκείνο το γνωστό µε τους υπεράριθµους στρατηγούς,
που περισσότερο µοιάζει µε επιτελείο και κάποιους µε πολιτικά. ∆εν ακούστηκε όµως να
προταθεί κάτι τέτοιο στην Ελληνική Βουλή, όλες αυτές τις ηµέρες της συζήτησης των
προγραµµατικών. Καταρχήν από την συµπολίτευση που πριν γίνει κυβέρνηση πολλές φορές
επικαλούνταν την εθνική αναγκαιότητα του συµβουλίου. Πόσο µάλλον που τα πράγµατα
σήµερα βρίσκονται στο αµήν, όφειλε να την έχει κάνει ήδη πράξη. Ούτε όµως από τη µείζονα
αντιπολίτευση ούτε από την ελάσσονα ζητήθηκε. Ακόµη και οι εκ της τελευταίας εκείνοι που
την πρότειναν σε παλιότερες εποχές δια πάσα νόσο κλπ. σήµερα που η υποτροπή της είναι η
σοβαρότερη από υπάρξεως Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, θα λέγαµε ζήτηµα ζωής και θανάτου,
λησµόνησαν να τη ζητήσουν εκ νέου.
5. ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΑΝΤΙ ΑΠΕΜΠΟΛΗΣΗΣ
Το άλλο είναι ο πολιτικός λόγος της Ελληνικής παρουσίας στην τετραµερή. Η υπεράσπιση
δηλαδή της αλήθειας, από τα πραγµατικά δεδοµένα και ιστορικά γεγονότα της εισβολής και
κατοχής έως το Κυπριακό κεκτηµένο στην Ευρώπη. Η Ελλάδα που γέννησε την πολιτική,
δηλαδή τη λογική, το λόγο, και πριν από αυτά, τη σκέψη µέχρι την ιστορική, πολιτισµική και
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ηθική ίριδα, να µπορεί να αποδείξει ότι όλα αυτά δεν της είναι ξένα. Η φράση «λαϊκή ηθική»
πάει. Η ηθική όµως δεν πάει στη λαϊκή. Αν αυτό δεν είναι προϋπόθεση αναγέννησης τότε
ποιο είναι; Εκτός κι αν είναι η εκστοµισµένη σε τηλεοράσεις φράση Βουλευτών: «πήραµε το
κράτος». Θα τους έλεγα: «να το χαίρονται».
Οι εταίροι της Ε.Ε. θα συµφωνήσουν. Πρόσφατα έγραψα τους λόγους. Όλοι θυµούνται ότι
στη σύνοδο της Κοπεγχάγης πολλές από τις χώρες αυτές, µέλη της Ένωσης, ως προς το θέµα
της Κυπριακής ένταξης, ήταν πιο Ελλάδες από την Ελλάδα. Επίσης υπάρχει κάτι ακόµη. Ο
χειρισµός των σχέσεων της χώρας µας, όπως κάθε σχέσης, εκτός των όποιων άλλων δεσµών,
συµφερόντων, διακρατικών συνεργασιών, πελατειακών, είναι συνάρτηση του παράγοντα:
χρόνος. Οι Η.Π.Α. δεν έχουν λόγο να χάσουν έστω και τα εναποµείναντα πολιτικά ερείσµατα
που τους απέµειναν, αν απέµειναν, τόσο στη διεθνή κοινότητα όσο στο προεκλογικό τους
εσωτερικό µέτωπο. Οι απειλές δεν έχουν κανένα αντίκρισµα, προεκλογικά.
Μια επεξεργασµένη Ελληνική στάση προοιωνίζεται αν δεν οικοδοµεί µε συγκεκριµένες
όµως κλιµακωτές ενέργειες, την αποφυγή του χειρότερου. Εν προκειµένω του de jure Αττίλα.
Την απεµπλοκή αντί της απεµπόλησης. Και επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρµογή της
συµφωνίας της Νέας Υόρκης, το ναι ή το όχι της Ελλαδικής επικύρωσης που αποτελεί
εσωτερικό ζήτηµα κυρίαρχου κράτους δεν µπορεί παρά να ιδωθεί µέσα από την οπτική αυτή.
Να το εκφράσει µε σαφή δήλωση, πρώτα προς την Ε.Ε. κατά την επικείµενη σύνοδο των
Βρυξελών. Ότι δηλαδή η προσφυγή σε ∆ηµοψήφισµα στην Ελλάδα για την Κύπρο, αποτελεί
αναγκαία ∆ηµοκρατική, πολιτική και ηθική ενέργεια. Τι πιο φυσικό για έναν, στην παρθενική
Ευρωπαϊκή του εµφάνιση, πρωθυπουργό να αρνηθεί να πάρει στο λαιµό του τόσο µεγάλο
κρίµα. Να βάλει τη ∆ηµοκρατία ψηλότερα τόσο από τα αξιώµατα όσο και από τις πιέσεις.
6. -Χ- ΙΣΟΝ ΧΑΝΟΥΜΕ
Αν πάλι του γίνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, να πει την αλήθεια και µόνον την αλήθεια.
Ότι επί τρεις συνεχόµενες προσφυγές σε πρόωρες εκλογές η Ελληνική Κυβέρνηση είχε
προτείνει και η αντιπολίτευση είχε αποδεχτεί να γίνουν λόγω του Κυπριακού ζητήµατος. ∆εν
µπορεί τώρα να αποτελεί δευτερεύον ζήτηµα, να µην δικαιούται δηµοψηφίσµατος. Ιδιαίτερα
όταν στην πρόσφατη προεκλογική περίοδο δεν συζητήθηκε καν. Και στη Βουλή που έγινε
κουβέντα στις προγραµµατικές, το εξ απαλών ονύχων αποτελεί υπερβολή. Μην πει δε κανείς
εκ των καθ ηµάς, περί παιχνιδιών µε τους θεσµούς, γιατί θα πέσει κανένα κεραµίδι στο
κεφάλι του. Στο κεφάλι του οποιουσδήποτε. Αποτελεί άλλωστε έκφραση άσκησης πολιτικής
κυριαρχίας. ∆εν είναι θέµα χατιριού προς κάποιους τρίτους ή δούναι και λαβείν. Το
πρόβληµα που παραµένει είναι µε τα εκ τριακονταετούς µεταφοράς, βάρη της υπόθεσης. Με
άλλα λόγια, η διπλωµατική και πολιτική ισοπαλία για την Ελλάδα, είναι κάτι σαν ήττα. Το χι
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σηµαίνει ότι και το αρχικό της λέξης, «χάνουµε». ∆εν εισέβαλαν Έλληνες. Ούτε η κατοχή
διαιωνίζεται από αυτούς. Αυτά αρκούν γιατί το -Χ- ισοδυναµεί µε -2-.
7. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΚΕΜΑΛΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ
Για τους επεξεργασµένους αν όχι άριστους τουρκικούς χειρισµούς χρόνου έγραψα στο
κείµενο “στο πλάι της αλήθειας και της Κύπρου”. Αντιλαµβάνεται εύκολα κανείς τις σφαίρες
στις οποίες θα κινηθεί το προπαγανδιστικό προσωπείο της τουρκικής αντιπροσωπείας, µε
φόντο τη συνεχή πενθήµερη τηλεοπτική καταιγίδα, πριν από τις ∆ηµοτικές εκλογές στις 28
Μαρτίου 2004 στη χώρα της αλλά και κατά τη διάρκειά τους. Εκεί δεν είναι όπως στην
Ελλάδα όπου ακόµη και οι κοµµατικές καταιγίδες της τηλεόρασης καταλήγουν τελικά σε
πάχνη ή το πολύ, σε χιονόπτωση.
Ακόµη και ο Λαζόπουλος θα ζήλευε τους φίλους αµφότερων των ηµεδαπών ταγών, για
τόσο πολλούς ρόλους: «πρωθυπουργοί», «συνοµιλητές», «εθνικοί ηγέτες», «κοµµατάρχες»,
«δηµοσιογράφοι», «ψεκαστές», «δηµοσκόποι», µέχρι και «εκφωνητές του exit poll» στις
τοπικές εκλογές. Ο λόγος, για τα της γειτονικής πολιτικής Λουκέρνης, τον τηλεοπτικό
κεµαλισλαµισµό. Το πως έτυχε να γίνει τις ηµέρες αυτές του Μαρτίου µε αποκορύφωση την
28η Μαρτίου, και όχι κάποιες άλλες, αντιλαµβάνεται κανείς το γιατί. Επίσης το γιατί µοίρασε
στις πρόσφατες εκλογές τα κουκιά των µειονοτήτων της Θράκης κατ ισοµοιρία. ∆εν τιµά
τους επελθόντες η στάση τους για το ζήτηµα αυτό. Αντί να παραδεχτούν ότι έπαιξαν το ίδιο
βρόµικο παιχνίδι µε τους απελθόντες, διατείνονται ότι για «λόγους οικονοµικούς» συνέβη
ό,τι συνέβη. Λες και βγήκε Βουλευτής Ροδόπης από το Κ.Κ.Ε. Έστω το Συνασπισµό. Εκτός
και αν επανέφεραν την πάλη των τάξεων που κατάργησε κάποτε ο µακαρίτης Λάσκαρης.
Η τουρκική πολιτική είναι σαφής. Με ένα σµπάρο όχι δυο µόνο αλλά τρία τρυγόνια. Τρεις
λαούς αν όχι και τέσσερις. Ως τέταρτο εννοώ τον ιστορικό Κουρδικό λαό που τον αναµένουν
νέα δεινά. Στη γειτονική χώρα δεν είναι όπως εδώ, που παρατηρεί κανείς τα περισσότερα
ράφια του πλανήτη και επόµενα, τις πιο πολλές απεµπολήσεις. Παλιά αυτοκρατορία είναι.
Και όταν έπαψε να είναι, το µητρώο της λερώθηκε ανεξίτηλα όχι µια ή δυο αλλά τρεις φορές,
µε γενοκτονίες. ∆εν υπάρχει ιστορικός λαός της περιοχής που να µην τη βίωσε.
8. EUROPE YES OR YOK
Η ανάληψη των ευθυνών εγγυήτριας δύναµης από την Ελλάδα δεν επιδέχεται εκπτώσεις.
Το λέω αυτό γιατί µπορεί ακόµη και να υπάρξει τουρκικός ελιγµός να δεσµευτούν ότι θα
προχωρήσουν σε επικύρωση πριν την 20η Απριλίου, την ηµέρα των ∆ηµοψηφισµάτων, ενώ
έως σήµερα διεκδικούν δι εαυτόν, τον τελευταίο λόγο. Επίσης τον συναρτούν άµεσα από την
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προοπτική των συµφερόντων της τουρκικής γεωοικονοµίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το
µόνο που τους ανησυχεί είναι να µην υπάρξει απεµπλοκή. Να γίνει η παράδοση στον µοιραίο
Γ. Γ. ολόκληρης οντότητας, τυλιγµένης σε µια κόλα χαρτί. Να προσφέρει το σχοινί που θα
την κρεµάσουν, λες και τέτοιες περιπτώσεις εννοούσε ο γνωστός Γερµανός θεωρητικός.
Την απεµπλοκή οφείλει η Ελληνική πολιτική Λουκέρνη να έχει ως σταθερό της γνώµονα.
Αυτήν άλλωστε προϋποθέτει η λύτρωση της Μεγαλονήσου. Όσο για την Τουρκία προτού
αποφασίσει να συνοφρυωθεί απέναντι στους Ελληνικούς χειρισµούς θα σκεφτεί το Κυπριακό
κεκτηµένο στην Ευρώπη, όπως και το Ελλαδικό, όπως επίσης των άλλων χωρών µελών, πλην
µεµονωµένων εξαιρέσεων, αφού αν απαιτηθεί όλες αυτές οι χώρες της Ε.Ε. θα αναγκασθούν
να σταθούν απέναντι στην έναρξη των ενταξιακών της διαπραγµατεύσεων. Όσο ποτέ άλλοτε
τότε οι γείτονες έχουν να αντιµετωπίσουν το σαφές δίληµµα: Europe, yes or yok. Η στιγµή
αυτή ακριβώς προσφέρεται για επίθεση φιλίας. Να παίξει η χώρα το χαρτί των Ολυµπιακών.
9. ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΚΥΠΡΙΟΣ
Η Ελλάδα µπορεί να πάρει την πρωτοβουλία να ζητήσει να επισπευσθεί η χορήγηση
ηµεροµηνίας έναρξης διαπραγµατεύσεων για τη γειτονική χώρα. Τότε ναι, να µπει ακόµη και
µπροστά, στο ζήτηµα αυτό. Όχι όπως µε το δίδυµο Σηµίτη-Μπερλουσκόνι που ο δεύτερος το
είχε καµάρι που οι δυο τους αποτελούσαν µοναδικούς συνηγόρους της Τουρκίας στην Ε.Ε.
Μη σπεύσει κανείς και βγει από θέσεις που τις πιο πολλές φορές συνιστούν προβοκατόρικες
ενέργειες. Το λέω αυτό γιατί αν ο Μανιαδάκης επί Μεταξά έκανε δική του Κ. Ε. σε κάποιο
κόµµα, τα πράγµατα δεν παρέµειναν εκεί. Εξελίχθηκαν. Προκειµένου να συκοφαντηθούν οι
αγνές πατριωτικές ιδέες στην Ελλάδα, όταν απέτυχε κάθε απόπειρα σπίλωσης γνωστών για τη
διαδροµή τους πολιτικών προσώπων, επιχειρήθηκε, κατά την παρελθούσα µόλις οκταετία,
νέα δοκιµή. Σχέδιο, το ίδιο. Τα πρόσωπα άλλαξαν. Αυτή τη φορά δια της πλειοδοσίας αν όχι
υστερίας εντεταλµένων προς αυτό, προσώπων όσο χώρων και µε κάθε δυνατή συνδροµή
εντύπων. ∆εν ήταν µόνο το ζήτηµα της λειτουργίας συγκοινωνούντων δοχείων µε άλλους
όµορους πολιτικούς χώρους, επί τη βάσει δήθεν ότι: ο σκοπός αγιάζει τα µέσα. Κάτι δηλαδή
σαν Μεταξοστάλιν. Ήταν και το άλλο που είπα, αν όχι κυρίως εκείνο. Τόσο πολύ πείραξε το
πανό: Οι Έλληνες δεν είναι καταδότες.
Κατά τα λοιπά, ούτως ή άλλως είναι µακρύς ο δρόµος από την τουρκική πρωτεύουσα έως
τη ∆ανέζικη, όπως επίσης για τα οικονοµικά, δηµοσιονοµικά και αναπτυξιακά κριτήρια της
τελευταίας. Πόσο µάλλον ο δρόµος µε τα πολιτικά κριτήρια και το κορυφαίο ζήτηµα όλων
των Ευρωπαϊκών αρχών και αξιών που είναι η ∆ηµοκρατία. Από τα βάθη της καρδιάς µου
εύχοµαι καλή επιτυχία στον Τάσο Παπαδόπουλο όσο στην κυβερνητική και διπλωµατική
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οµάδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. ∆εν έκρυψα άλλωστε τα ευγενή αισθήµατα που τρέφω.
Νοµίζω, δικαιούµαι να υπογράψω το σηµερινό σηµείωµα, ως ένας ακόµη Κύπριος.
10. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Καλή επιτυχία εύχοµαι επίσης στον Κώστα Καραµανλή. ∆εν αµφιβάλλω για το δυσχερές
του όλου εγχειρήµατος. Ούτε το υποτιµώ. Οφείλω όµως να πω προκαταβολικά ότι υπάρχει
πολιτική {1}. Επίσης να συµπληρώσω το εξής. Ζω, όπως και άλλοι, επί έτη, ως ανεπιθύµητο
πολιτικό πρόσωπο. Κι αυτό, για τις ιδέες µου. Όσοι διαβάζουν καταλαβαίνουν τι εννοώ. Και
ο ίδιος γνώρισε κάποτε βρόµικο πόλεµο. ∆εν έβλαψα. Απεναντίας αν και συµπολιτευόµενος
Βουλευτής αγωνίστηκα, αδιαφορώντας για το κοµµατικό συµφέρον, όπως θυµάται κατά τη
θητεία του, ως συνάδελφος τότε, πριν αναλάβει επικεφαλής της Ν. ∆.. Μιλώ για την περίοδο
που αν και αντιπολιτευόµενος εκείνος, εν τούτοις σιγούσε για την Εγνατία, το περιφερειακό,
την άρση του Βέτο. Για όλα τα µεγάλα ζητήµατα. Θυµάται επίσης καλά, αφού συνυπήρξαµε
συνάδελφοι επί επτά περίπου έτη, ότι τα έβαλα πολλές φορές όχι µόνο µε τον Κώστα Σηµίτη
αλλά µε τον ίδιο τον αείµνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, που οφείλω να οµολογήσω ότι εκείνος
έδινε τόπο στην οργή. Μεταξύ άλλων λόγω της καθηµαγµένης περιφέρειας που είχα την τιµή
να εκπροσωπώ και λόγω της συναίσθησης των δικών του προσωπικών ευθυνών. Μια στάση,
οφείλω να πω, ευρισκόµενη σε πλήρη αντίθεση µε τον θλιβερό του επιγενόµενο.
Τα λέω αυτά γιατί σε περίπτωση που η νέα Κυβερνητική Ελλάδα δεν φανεί αντάξια των
περιστάσεων στη Λουκέρνη και στη συνέχεια και τη λύση του Κυπριακού δράµατος, τα
ανεπιθύµητα πολιτικά πρόσωπα θα αυξηθούν. Να ρισκάρω και µια πρόβλεψη. ∆εν πρόκειται
να περιµένει κανείς κάτι εκ των υπολοίπων, από τους 165. Πέραν των άλλων, από ποιο
διανοητικό, πολιτικό, ηθικό καθώς και εν τοις πράγµασιν σύγχρονο αρχέτυπο, µπορούν να
εµπνευστούν; Το ίδιο και οι της άλλης πλευράς. Κοινή αιτία για τις δυο περιπτώσεις, η
πτώχευση της πολιτικής. Το οικονοµικό «επτωχεύσαµε» του Τρικούπη, αποτελεί παρανυχίδα
µπροστά στο σηµερινό πολιτικό. Τότε τουλάχιστον τους έµεινε αµανάτι ο σιδηρόδροµος.
Σήµερα το καρά γιαπί του Καλατράβα -κάποιοι βωµολόχοι θα θύµιζαν τον Καράµπελα- από
κοινού µε τις αναµενόµενες σε λίγους µήνες, εκρηκτικές µορφές ανεργίας.
11. ΜΗ ∆ΙΑΣΤΡΟΦΗ
∆εν έχει καµιά σηµασία αν ο ένας είναι πρωθυπουργός και ο άλλος, πρώην Βουλευτής. Το
επιβεβαιώνουν, η ιστορία και η Εκκλησία όσο η ίδια η πολιτική πραγµατικότητα. Κυρίως
όµως τα γραπτά. Τα περί της Κύπρου που έγραψα, είναι τα πιο αγαπηµένα µου. Ένας λόγος
που το κάνω είναι να αποδείξω ότι υπάρχει τόσο πολιτικός δρόµος όσο µοντέλο πολιτικής.
Ας τα πνίγουν οι εν Αθήναις κυρίως, κυνηγοί κεφαλών και ιδεών. Ένας λόγος που το κάνουν
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είναι επειδή τόσο οι κυβερνώντες όσο οι αντιπολιτευόµενοι, παρά τα όσο περί του αντιθέτου
διατυµπανίζουν, δεν διαθέτουν ούτε όραµα ούτε επόµενα έχουν σχέδιο για τη χώρα. Κάποιος
που τους βλέπει και ξέρει έστω λίγο από τέτοια, το καταλαβαίνει. Φαίνονται. Η πολιτική
κρύβει τελικά µέσα της, µέχρι ακόµη και µεταφυσικές ιδιότητες. ∆εν εξηγείται αλλιώς το πώς
µπορεί να κάνει µέχρι θαύµατα. Το αναπτυξιακό Ιρλανδικό ανήκει σε αυτά. Η Μεγαλόνησος
δεν τα έχει ανάγκη αυτή τη στιγµή. Της αρκεί η µη διαστροφή της αλήθειας. Τα υπόλοιπα
είναι καθοδόν. Από το σκληρό πυρήνα των µελών της Ε.Ε. έως την πλήρη ισοτιµία και την
ευηµερία όλων των αυτοχθόνων πολιτών του νησιού. Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων.
_______________
Σηµείωση {1} Χρήστος Κηπουρός, Σηµειώσεις πολιτικής γεωοικονοµίας, Γ΄ ηλεκτρονική
έκδοση, Κε.Γε.Με.,2004,

Το άρθρο γράφτηκε ώστε µε το υπόλοιπο σώµα των κειµένων για την Κύπρο {1}, και µε το
δηµόσιο αυτό τρόπο να τεθούν υπόψη της αντιπροσωπείας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, όσο
της Ελλαδικής, κατά τη συµµετοχή στην τετραµερή της 24ης Μαρτίου, στη Λουκέρνη Ελβετίας.
Επίσης, υπόψη των πολιτών των δύο χωρών, µε την ελπίδα και κυρίως τον κοινό αγώνα, να
παραµείνουν όσες είναι.

∆ιδυµότειχο 24 Μαρτίου 2004,
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8. Μια Ελλάδα νουνεχής

Του Χρήστου Κηπουρού {*}
Μπορεί οι τελευταίες δηµοσιευµένες δηµοσκοπήσεις των Ελληνοκυπρίων να τείνουν να
µεταβάλουν την προηγούµενη πλειοψηφία του «όχι», σε παµψηφία του, και να παραπέµπουν
στη σχέση ενός λαού µε την ιστορική συνέχεια του τόπου του, όµως σε καµιά περίπτωση δεν
µπορεί η νέα καταγραφή να εκληφθεί ως δυσαρµονία προς τους χειρισµούς της πολιτειακής
ηγεσίας της µεγαλονήσου. Όσοι γνωρίζουν -στην πολιτική Ελλάδα φυσικά το αγνοούν- από
σύγχρονες µορφές υπεράσπισης της πολιτικής, αντιλαµβάνονται εύκολα, πόσο µεγάλη ηθική
και πολιτική δύναµη καθώς και πληρεξουσιότητα και άνεση στις κινήσεις, αντλεί ένας ηγέτης
από µια παρόµοια στάση των πολιτών της χώρας του. Ακόµη κι αν δεν συνέβαινε -που στην
περίπτωσή της Κύπρου συµβαίνει- έπρεπε να είχε ανακαλυφθεί.
Κατά τα άλλα πρόκειται για ένα µάθηµα πολιτικής, µε πλείστους όσους παραλήπτες.
Καταρχήν οι πάγοι της Λουκέρνης ωχριούν απέναντι στον πάγο της πρόθεσης ψήφου των
Κυπρίων πολιτών. Αν δεν µεσολαβούσαν τα χθεσινά γεγονότα -θα πω µερικά λόγια στη
συνέχεια γι αυτά- ο τελευταίος αντίκτυπος θα ήταν ακόµη πιο µεγάλος. Μέχρι που
αναπόδραστα πια οδηγεί σε απεµπλοκή από τον εφιάλτη. Μέχρι που η απόσυρση του σχεδίου
αποτελεί πλέον αναγκαία πράξη, για πολλούς λόγους και έναν επιπλέον: Ως απόγονοι του
Μακρυγιάννη είναι λογικό οι Κύπριοι να µην επιθυµούν Όθωνες. Πόσο µάλλον Κώθωνες.
Αυτούς που ονόµασα υπερκυβέρνηση και υπερατλαντικούς κατήδες και που όλο αυτό το
γαϊτανάκι αν και αποτελεί νέο προϊόν, µε ονοµασία προέλευσης την παγκοσµιοποίηση -όθεν
και η Αµερικανική πρεµούρα να επισπευσθεί- οι κατά τεκµήριο αναµενόµενοι να µιλήσουν
Έλληνες, σιγούν. Καλά θα κάνουν λοιπόν µε την ευκαιρία, να µην απωλέσουν εντελώς την
ψυχραιµία τους οι νοµενκλατούρες εκείνες ή και κάποια µέλη από ερευνητικά λεγόµενα
ιδρύµατα των Αθηνών. Πέραν των άλλων, τα προς στους πολίτες απειλητικά τους γραπτά,
τους εκθέτουν ανεπανόρθωτα, αν δεν το έχουν ήδη κάνει.
Πριν από τρεις ηµέρες έγραφα για την προετοιµασία της τηλεοπτικής καταιγίδας {1} των
γειτόνων, επισηµαίνοντας ότι θα τους ζήλευε ακόµη και ο Λαζόπουλος των δέκα µικρών
Μήτσων. Προφανώς εννοούνταν οι αντίστοιχοι δέκα µικροί Κεµάλ. ∆εν φανταζόµουν όµως
ποτέ ότι θα έπεφτα τόσο µέσα. Από την πρόβλεψη των γεγονότων µέχρι ακόµη και τα µικρά
ονόµατα, όπως εκείνο του γνωστού πλέον πρυτάνεως, το οµώνυµο του γενοκτόνου. Κατά τη
γνώµη µου, ο εντεταλµένος του ρόλος ήταν να ρίξει στα µαλακά το έτερο επίσης σόλο και
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σόου. Εκείνο του Τούρκου υπουργού των εξωτερικών. Ο σκοπός υπήρξε σαφής και
επιτευχθείς. Όποιος και εάν ερωτηθεί σήµερα, οµολογεί αβίαστα και απερίφραστα, ότι άλλο ο
πρύτανης και άλλο ο ηπιότατος κύριος Γκιούλ και ο ευγενέστατος, θα προσέθετα εγώ, κ.
Ταγίπ. Όσοι γνωρίζουν, λίγο έστω, από τη «γειτονική σκηνή», φαίνεται πλέον δια γυµνού
οφθαλµού, γιατί συνέβη, ό,τι συνέβη.
Όλοι στην Ελλάδα ξεσηκώθηκαν εναντίον του όντως χιτλερικού καθηγητή. Κανείς όµως
δεν ασχολήθηκε µε το γεγονός ότι οι 1619 αγνοούµενοι µάρτυρες του Αττίλα, µπήκαν για
άλλη µια φορά στο ράφι, αν όχι οριστικά, και µε τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωµατίας,
ανενόχλητα να ανοσιουργεί πολιτικά και να παραχαράζει ενώπιον της διεθνούς κοινότητας
την αληθινή ιστορία, µε τα, περί µαζικών τάφων στην κατεχόµενη µεγαλόνησο, ανεκδιήγητα.
Να παρουσιάζει τον θύτη ως θύµα, και επιπλέον και το θύµα ως θύτη επόµενα ως
µπαµπούλα, και την ίδια στιγµή να επιχειρεί να αιτιολογήσει µε αυτά, την περί µόνιµης
παρέκκλισης από το κοινοτικό κεκτηµένο, αναγκαιότητα. Να τη θέτει ως προϋπόθεση και ως
αφετηρία για την οποιαδήποτε συνέχεια που διαφορετικά, όπως συµπληρώνει, δεν θα έχει
κανένα νόηµα. Να ατενίζει τη συνέχεια πότε ως προϊόν εκβιασµών και πότε ρουσφετιών.
Αυτή είναι η Τουρκία.
Κανείς όµως δεν ασχολήθηκε µε αυτά και όσα άλλα εξεστόµισε ο φερόµενος ως θιγείς,
υποκρινόµενος το θυµωµένο, και εµφανιζόµενος ότι δήθεν τον πνίγει το δίκαιο, τούρκος
υπουργός, όταν οι δηµοσιογράφοι τον ρωτούσαν γιατί η χώρα του επιµένει να αρνείται την
επιστροφή των Ελληνοκυπρίων στις ιστορικές τους εστίες. Παρόλα αυτά όλοι στην Αθήνα,
από την κυβέρνηση και τα κόµµατα, µέχρι τους πανεπιστηµιακούς καθώς και ανθρώπους της
τέχνης, έσπευσαν να τα βάλουν µε το γειτονικό µορµολύκειο, φίλο κατά τα άλλα, πολλών
ηµεδαπών, των οποίων υπάρχουν ονόµατα και διευθύνσεις καθώς επίσης είναι γνωστοί οι
υποβολείς όπως και οι λόγοι που έστησαν τις επιτροπές, τις γνωστές και ως Ιπεκτσί. Τα του
Γκιούλ ουδόλως απασχόλησαν. Πέρασαν στο ντούκου. Αυτός ήταν και ο επιδιωχθείς
τουρκικός σκοπός. Με ένα σµπάρο δυο τρυγόνια. Μάλλον τρυγόνες. Μια, προς Κύπρο µεριά.
Η άλλη προς την ετυµηγορία των τουρκικών ∆ηµοτικών εκλογών της 28ης Μαρτίου.
Σε εντελώς διαφορετικές κινήσεις θα προέβαινε αν υπήρχε Ευρωπαϊκή πολιτική Ελλάδα.
Συµπολιτευόµενη ή αντιπολιτευόµενη. Καταρχήν δεν υπάρχει ολίγον κεκτηµένο, όπως το
εννοεί ο κ. Καραµανλής. Η αποφυγή µνείας περί παρεκκλίσεων από το τελικό κείµενο, τιµά
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης το ίδιο κάνουν τα, περί ένταξης της επανενωµένης Κύπρου,
κινούµενα στη σφαίρα των ευχών, έστω και αν δεν µπορούσε να γίνει και αλλιώς. ∆εύτερον,
µια τέτοια Ελλάδα θα κινούσε όλες τις διπλωµατικές εκείνες διαδικασίες που προβλέπονται
σε ανάλογες περιπτώσεις και που αφορούν την τάξη της διεθνούς συνεύρεσης. Τόσο για τα
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λεχθέντα ψευδώς από τον τούρκο αξιωµατούχο όσο για τα παραχαραχθέντα. Εκτός από το
ζήτηµα των εντυπώσεων υπάρχουν πλείστα όσα άλλα ανοιχτά ηθικά θέµατα.
Από την άλλη, δεν χρειάζονταν η χώρα να υποβαθµίσει τον εαυτό της. Έστω να απαντά
υπό την µορφή των κυβερνητικών κύκλων. Ούτε τα πολιτικά κόµµατα, είχαν λόγους να
απαντήσουν. Αρκούσε µια ολιγοµελής οµάδα Ελλήνων Πανεπιστηµιακών, να αναλάβει την
πρωτοβουλία και να ζητήσει από τους όποιους Ευρωπαϊκούς επιστηµονικούς φορείς, ενώσεις
ή άλλους διεθνείς συµµετέχει ο Κεµάλ Αλεµντέρογλου, να στηλιτευτεί αν δεν αποπεµφθεί για
τις πολεµοχαρείς όσο εµπρηστικές δηλώσεις του, που µάλιστα τις επανέλαβε πολλές φορές.
Από πουθενά δεν προκύπτει συµβατότητα µεταξύ φασισµού, ναζισµού και ακαδηµαϊκού
δασκάλου, και δη της ανώτατης βαθµίδας. Αρκούσε να υπάρξει στην αρχή και το τέλος, από
µια λιτή ανακοίνωση περί των ενεργειών της οµάδας που έλεγα.
Σε αυτές τις συγκεκριµένες ενέργειες θα προέβαινε µια Ευρωπαϊκή, µε πολιτική παιδεία
και αυτοσεβασµό, χώρα. Ούτε φορτισµένες και πληθωριστικές αντιδράσεις έχει ανάγκη η
πολιτική ούτε χρειάζεται να µεγεθύνει τα µικρά και δευτερεύοντα την ίδια µάλιστα στιγµή
που σµικρύνει τα µεγάλα και πρωτεύοντα. Που διυλίζει τον κώνωπα και καταπίνει την
κάµηλο. Είχε λοιπόν τι να πράξει µια Ευρωπαϊκή Ελλάδα. ∆εν το κάνει όµως. Παράδειγµα η
σύγκληση του συµβουλίου αρχηγών µε µοναδικό θέµα τον ακριβή καθορισµό, για το πως
εννοείται η ανάληψη των ευθυνών της Ελλάδας ως εγγυήτριας δύναµης. Η από δυο ετών δική
µου γνώµη, είναι το ∆ηµοψήφισµα για την Κύπρο. Αν χρειαστεί. Κατά πάσα πιθανότητα δεν
θα χρειαστεί. ∆εν θα πάψει όµως να αποτελεί έµπρακτη αλληλεγγύη και στήριξη του
Ελλαδικού στον Κυπριακό Ελληνισµό. Τα υπόλοιπα είναι: «απελθέτω απ΄ εµού κλπ…». Στην
υπόλοιπη Ευρώπη δηµοψηφίσµατα γίνονται κάθε τόσο, και για ψύλλου πήδηµα. Εδώ έχει να
γίνει τριάντα χρόνια. Και επιπλέον το πόσο σοβαρό θέµα είναι το υπό συζήτηση, φαίνεται
από τις τρεις συνεχείς πρόωρες εθνικές εκλογές που έγιναν στο όνοµά του. Τα λέω όλα αυτά
γιατί ο ρόλος της πολιτικής, πέραν των άλλων, είναι να τιθασεύει τα συναισθήµατα που
πληµµυρίζουν, να τα µεταφέρει στο νου, να τα επεξεργάζεται µετατρέποντάς τα σε ιδέες,
προτάσεις, σχέδιο, πράξη και κυρίως ηθική. Η πολιτική Ελλάδα παλαιόθεν όφειλε να είναι,
αυτό που δεν ήταν, και ούτε είναι και σήµερα: µια Ελλάδα νουνεχής {νους + έχω}.
_______________
Σηµείωση {1} Χρήστος Κηπουρός, Μια χώρα τετραπληγική. Η Κύπρος του σχεδίου Ανάν, βλ.
µηχανές αναζήτησης internet, 24 Μαρτίου 2004,
29 Μαρτίου 2004
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9. Μια Κύπρος Πρότυπη ∆ηµοκρατία

Του Χρήστου Κηπουρού {*}

∆ιατηρώ τη βεβαιότητα ότι η αντιπροσωπεία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας θα φανεί
αντάξια των περιστάσεων, απέναντι στα σχέδια του Γ. Γ. που ολοένα πλέον και πιο ξεκάθαρα
αποκαλύπτονται τι έχουν κατά νουν αν δεν το είχαν εξ αρχής και πριν ακόµη από αυτήν. Που
αποδεικνύουν ότι δεν είναι άλλο -µέρες που έρχονται- από τελευταίο ασπασµό, και από τον,
και πάλι τελευταίο, κλήρο επί τον ιµατισµό της νήσου. Τόσο εκ µέρους του υπό πλήρη
δικαίωση διατελούντος Αττίλα όσο των υπερατλαντικών και άλλων φίλων που επιφυλάσσουν
δι εαυτόν ρόλους ουσιαστικού κυβερνήτη, µε ονοµασία προέλευσης.
1. ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.
∆ιαβάζει κανείς ότι στο όνοµα της ισοτιµίας και της ισοπολιτείας και επόµενα και της
∆ηµοκρατίας, προβλέπονται από εικοσιτέσσερις γερουσιαστές. Τόσο στο Νότιο όσο και στο
βόρειο κρατίδιο όπου θα είναι αποκλειστικά τουρκοκύπριοι και όπου οι µε το σταγονόµετρο
πρόσφυγες δεν θα µπορούν καν να εκλεγούν. Πρώτη φορά στην ιστορία του Ο.Η.Ε. η
∆ηµοκρατία επιχειρείται να επιστρέψει µε την κατάργησή της. ∆εν υπάρχει παγκόσµιο
προηγούµενο. Τηρουµένων των δηµογραφικών αναλογιών είναι σαν µια Αλεξανδρούπολη η
οποία να διαθέτει εικοσιτέσσερις γερουσιαστές. Έναν ανά δυο µε τρεις χιλιάδες πολίτες.
Μπορεί µετά από λίγο καιρό, όταν φωνάζει κάποιος σε οποιοδήποτε δρόµο στην Κερύνεια:
κύριε Γερουσιαστή, να γυρίζουν το κεφάλι πλείστοι όσοι τουρκοκύπριοι, προφανώς εξ αιτίας
της θεσµοθετηµένης αποκλειστικότητας όσο της µόνης στον κόσµο τόσο υψηλής
αντιπροσωπευτικότητας. Θα προσθέταµε πολύ περισσότεροι από τους εν Ελλάδι προέδρους,
σύµφωνα µε το γνωστό ανέκδοτο. Όµως και το µαύρο χιούµορ ωχριά µπροστά στο
ΑΝΑΝτίρρητα µελανότερο, µε τους υπερατλαντικούς, και όχι µόνο αυτούς, κατήδες.

2. «ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
Επίσης ωχριούν οι Όθωνες του προτύπου Βασιλείου, όπως αποκαλεί στο εξαίρετο
οµώνυµο βιβλίο της, το Ελλαδικό κρατίδιο του δεκάτου ενάτου αιώνα, η κόρη του καθηγητή
µου στην οδοποιία, Παρασκευά Σκοπετέα, µακαρίτισσα επίσης ιστορικός και καθηγήτρια,
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Έλλη Σκοπετέα. Ο λόγος για την «πρότυπη Κυπριακή ∆ηµοκρατία» του εικοστού πρώτου
αιώνα που θα κυβερνάται από Κώθωνες. Μια λέξη που στην αρχαία Ελληνική σηµαίνει
αγγεία, εποικοδοµητικά δηλαδή, σκεύη, γλάστρες, για να µην πάµε στο τι σηµαίνει στη
νεοελληνική γλώσσα, γιατί θα απορροφηθούµε από το ανεπανάληπτο δοκίµιο του µακαρίτη
Ε. Λεµπέση: «Η επαναστατική µάζα και η τεράστια κοινωνική σηµασία των βλακών εν τω
συγχρόνω βίω» µε αναπόφευκτες, τότε επεκτάσεις στα καθ ηµάς: τα χθεσινά καθώς και τα
σηµερινά Ελλαδικά πολιτικά πράγµατα.
3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ
Θα ωχριά ακόµη και η σιδηρά χειρ του νόµιµα πλέον διαιωνιζόµενου και πολύµορφου
Αττίλα. Η προστιθέµενη διακυβέρνηση των εγκάθετων δικαστών και κατ επέκταση των
υποβολέων τους σταθµαρχών, θα την καταστήσει κράµα. Εκτός από πολιτική πρόκειται για
µια στρατηγική κυρίως διαφορά, -στη γεωπολιτική και τη γεωοικονοµία- ανάµεσα στην
σηµερινή τραυµατισµένη, λόγω εισβολής και κατοχής, Κυπριακή ∆ηµοκρατία και στην
«πρότυπη», βάσει προνοιών του Γ. Γ., εκδοχή της. Υπάρχουν και άλλες πολλές διαφορές.
∆εν είµαι ούτε διεθνολόγος ούτε συνταγµατολόγος. Μένω στην πολιτική γιατί πιο ψηλά από
οποιαδήποτε αξιώµατα και πιέσεις βρίσκονται η Ελευθερία και η ∆ηµοκρατία. Και η δεύτερη
είναι πιο κοντά στην Πολιτική, παρά στην πρώτη {!} Τόσο µεγάλη υπόθεση είναι η Πολιτική.
4. ΣΥΝ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΧΩΡΙΣΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α
Εδώ που έχουν έρθει τα πράγµατα, όσο λάθος είναι -κατά το µέτρο της Πολιτικής- οι
όποιες εν θερµώ αποφάσεις, π.χ. αποχώρηση από τη Λουκέρνη ή και κάτι άλλο, τόσο λάθος
είναι η εν ψυχρώ, και γι αυτό επαγγελµατικού τύπου, εκλογίκευση αν δεν πρόκειται για
ανηθικότητα-προϊόν διαστροφής της αλήθειας. Ανάλογα µε το τελευταίο αυτό επισυµβαίνουν
στη σηµερινή πραγµατικότητα όπου ευθύς µετά την δηµοσιοποίηση του τέταρτου λεγόµενου
σχεδίου του Γ. Γ. δειλά µεν αλλά σταθερά σκάει µύτη στο κάποτε κλεινό άστυ. Πρόκειται
µεταξύ άλλων για πρόσωπα, από τους πρώτους διδάξαντες και εξερευνητές µικρών Κεµάλ,
όπως ο πρύτανης φίλος τους που µόνο άτοµα µε ειδικά προσόντα δικαιολογούνταν να µην
αντιληφθούν την οργανικότητα και το κατά πόσο αναπόσπαστο µέρος αποτελούσε και
αποτελεί στη γειτονική ορχήστρα. Όπως επίσης άλλα µέλη της τουρκικής διπλωµατικής και
δηµοσιογραφικής κεντητικής. Χωρίς καν την παραδοσιακή κουκούλα, δείχνουν τον Τάσο
Παπαδόπουλο. ∆υστυχώς οι εδώ πολιτικοί θεσµοί συγχέουν την πολιτική µε γυναίκα µε
δεµένα µάτια που βέβαια δεν έχει σχέση µε καµιά αρχαία θεά θέµιδα. Απλά είναι µια γυναίκα
τυφλή και µε τις Ηνωµένες Πολιτείες να επαναλαµβάνουν το µοτίβο της παλιάς αγαπηµένης
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τους συνήθειας -όπως στα Ύµια αλλά και άλλοτε- µε ταυτόχρονες συνδιαλέξεις σε τρία
χωριστά κυβερνητικά τουλάχιστον επίπεδα.
5. ΖΕΥΓΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ
Έγραψα για µια πολιτική Ελλάδα νουνεχή {1α}, όµως από µυαλό κουκούτσι. Αν είχε νου
θα ασχολούνταν µε άλλα. Θα είχε από πριν προετοιµάσει την άµυνα και την απόκρουση των
πιέσεων που δεν άρχισαν τυχαία νωρίς. Μιλώ για το προφανές ζεύγος του Κυπριακού και της
Ολυµπιάδας. Όσο θα εγείρεται θέµα ασφαλείας για το πρώτο µας εθνικό θέµα άλλα τόσα και
πιο πολλά ζητήµατα ασφαλείας θα εγείρονται ως προς το δεύτερο. Αντιπροσωπευτικό
παράδειγµα, τα Βρετανικά, και όχι µόνο, δηµοσιεύµατα µε τις εν συνεχεία δήθεν διαψεύσεις,
που βέβαια δεν πέφτουν από τους ουρανούς. ∆εν είναι τίποτε άλλο από επιβεβαίωση των
προηγουµένων και από τροχιοδεικτικά της χαµηλής έντασης του πολέµου πιέσεων. Υπάρχει
όντως πολύ µεγάλο ζήτηµα. Όµως ο Ελληνισµός δεν χρειάζεται ούτε να τα βάψει µαύρα και
πολύ περισσότερο να χρειαστεί να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις των ιστορικών του
δικαίων. Η πολιτική, δηλαδή η αλήθεια, µπορεί να τον βγάλει από το αδιέξοδο στο οποίο τον
έφερε η απουσία αµφότερων. Επίσης γνωστά θλιβερά πρόσωπα όσο και καταστάσεις, µε
κορύφωση εκείνη την απαράδεκτη συµφωνία της Νέας Υόρκης, της 13ης Φεβρουαρίου 2004.
6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ
Είδαµε πως η τουρκική ορχήστρα σκαρώνει και εκτελεί τις πολιτικές της συνθέσεις.
Λογικό είναι λοιπόν να διερωτάται κανείς για την εδώ ορχήστρα, καθώς και την πολιτική και
κυβερνητική Ελλάδα. Θα πει, που και να µην ήταν ενεργώς παρούσα, κατά πως διατείνεται η
Κυβέρνηση. Αφού η υπαρκτή πιο πολύ µοιάζει µε απούσα. Τα πράγµατα έδειξαν ότι όχι µόνο
δεν είχε επεξεργασµένες πολιτικές και δεν επεξεργάζεται αλλά ούτε καν απαντά. Αν το
έκαµνε δεν θα περιοριζόταν στο να σχολιάσει τα του τούρκου πρύτανη αφήνοντας να πάρει
το ποτάµι του Νοµού µου, όσα την ίδια στιγµή ενώπιον της διεθνούς κοινότητος εκστόµιζε ο
τούρκος υπουργός εξωτερικών, περί των µαζικών τουρκοκυπριακών τάφων -ενώ πρόκειται
περί Ελληνοκυπρίων και Ελλήνων αγνοουµένων- για να φέρω ένα µόνο παράδειγµα. Ένα
πόντο ήττας, γιατί υπάρχουν πολλοί άλλοι.
Ενεργός παρουσία της Ελλάδας, αµέσως µετά την κατάθεση του τέταρτου σχεδίου -που
προβλέψαµε {1β} από πριν ότι θα είναι χειρότερο- ήταν να προτείνει προς τον Γ. Γ. την
απόσυρσή του. Αν µη τι άλλο θα άρχιζε να κτίζει την πολιτική της µεταφοράς ευθυνών για το
προδιαγεγραµµένο πάνδηµο «όχι» των Ελληνοκυπρίων, επισηµαίνοντας ταυτόχρονα ότι δεν
υπάρχει µεγαλύτερη αντίφαση στην ιστορία του Οργανισµού. Από τη µια µεριά είναι τα επί
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τριάντα συναπτά έτη ψηφίσµατα. Από την άλλη η υπέρ του Αττίλα, σηµερινή θλιβερή του
κατάληξη, την οποία και εξηγήσαµε γιατί είναι αυτή που είναι. Ταυτόχρονα θα επιβεβαίωνε
έµπρακτα την έκφραση αλληλεγγύης προς τον Κυπριακό Ελληνισµό. Ακόµη και αν δεν ήταν
οµοεθνής και ήταν απλώς φίλος, η κλασσική γραµµατεία διδάσκει το πόθεν γιγνώσκει ο
φίλος τω φίλω. Πόσο µάλλον στην περίπτωση του οµοεθνούς λαού, του ίδιου του εαυτού του.
7. ∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΥΓΝΩΜΗ
Μπορούσε όχι µόνο συµβούλιο αλλά µέχρι και τηλεδιάσκεψη αρχηγών να γίνει. Να
υπάρξει η πολιτική Ελλάδα αντί των σηµερινών αδειανών καθισµάτων. Το δηµοψήφισµα για
την Κύπρο θα ήταν η απόδειξη της ηθικής, πολιτικής και εθνικής έκφρασης συµπαράστασης
µε ταυτόχρονο καταµερισµό ανάληψης ιστορικών ευθυνών. Μια έµπρακτη, επίσης, συγνώµη
για όλες τις παρελθούσες δεκαετίες. Από τη Ζυρίχη αν όχι από πιο πριν έως το ΄74 και τη
γέννηση της τρίτης Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, και µέχρι και σήµερα, παραµονές της τέταρτης.
Η φράση «οι Κύπριοι αποφασίζουν» εκτός από τα άλλα κενά καθώς και την ιστορική
Ελλαδική µούχλα περικλείεται και ένας κάποιος κυνισµός. Ή µήπως δεν το κάνει; Όποιο
βάρος και αν έχει η άποψή µου, χρειάζεται να τους υπενθυµιστεί η συµπερίληψή στα
ανεπιθύµητα γι αυτήν πολιτικά πρόσωπα {1γ}. Γνωρίζω τον Πέτρο Μολυβιάτη από την
επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας της Βουλής, όπως επίσης τη στάση του σε κοινές πολιτικές
συναδελφικές πρωτοβουλίες. ∆εν εννοώ αυτόν.
8. ∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Ή ΝΕΕΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΕΣ;
Από την άλλη η αξιωµατική αντιπολίτευση, παρά τις βαρύτατες ευθύνες της για τη
σηµερινή εξέλιξη, και η οποία κατά τα άλλα οφείλει τη γέννηση, ύπαρξη και κυβερνητική της
διαδροµή στα ίδια µε τα πιο πάνω αίτια, µπορούσε ακόµη και αυτή τη στιγµή να ασχοληθεί
µε την πρόταση για ∆ηµοψήφισµα. Να την υιοθετήσει, προτείνει και υπερασπιστεί. Να τη
σηµαιοποιήσει. Αλλιώς οι προ ολίγων µόλις ωρών δηλώσεις περί δηµοψηφισµάτων και
διαβουλεύσεων µε την Ελληνική κοινωνία, θα πληµµυρίσουν από νέες υποκρισίες. Γιατί δεν
µπορεί να κάνει το Γερµανό για το µείζον αυτό εθνικό θέµα -ακόµη και ο Φερχόιγκεν, έχει
πιο καθαρή στάση- και να είναι υπέρ θεσµών άµεσης ∆ηµοκρατίας σε ελάσσονα, χωρίς αυτό
να σηµαίνει ότι δεν είναι και εκείνα σοβαρά και δεν είναι ορθή η υπέρ εκείνων θέση.
9. ΘΑ ΜΕ ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΩ
Σε ότι µε αφορά ως πολιτικό πρόσωπο, µε δηµόσιο και πάλι τρόπο {2α}, θέλω να δηλώσω
ότι σε τέτοια περίπτωση που όλοι αντιλαµβάνονται ότι εκεί βρίσκεται η πηγή όσο το πεδίο
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αναγέννησης της ∆ηµοκρατικής παράταξης {2β}, θα µε έκανε να αναθεωρήσω τη στάση µου
απέναντι στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Το εθνικό πεδίο για την πολιτική του αναγέννηση είναι ακριβώς
αυτό. Σταυροδρόµι και µια εκ νέου συνάντηση πολιτικών διαδροµών. Ούτε οι αριθµοί
γεννούν ηθική ούτε οι Χ.Υ.Τ.Α. των Αθηναϊκών Μέσων. Η Πολιτική και µόνο η Πολιτική.
Αυτή γεννά και αναγεννά. Το «όσα έρθουν και όσα πάνε» γεννά άλλα. Η θλίψη είναι ένα από
αυτά.
10. ΟΥΤΕ ΓΚΡΕΜΟΣ ΟΥΤΕ ΡΕΜΑ
Αυτό που εµπνέει αυτή τη δύσκολη στιγµή τους Κυπρίους αδελφούς είναι η αίσθηση ότι
δεν είναι µόνοι. Ότι αυτή η χώρα οφείλει να φέρεται ως πελαργίνα µε απλωµένες τις ηθικές
της φτερούγες. ∆εν µιλώ για άλλου τύπου φτερούγες και πετούµενα. Μόνον για πολιτικές. Να
µη κλάψει άλλη µια φορά. Μια νέα τραγωδία είναι περιττή {1δ}. ∆υο από τα περισσότερο
όµορφα όντα του ζωικού βασιλείου είναι το ζαρκάδι και το άλογο. Μάλιστα το πρώτο είναι
το µόνο που κλαίει. Τι νησί της Αφροδίτης θα ήταν αν δεν είναι και τα δυο αυτά µαζί. Όσο
τώρα για το «µπρος γκρεµός και πίσω ρέµα» εκτός από το ρέµα που κάποιοι διατείνονται ότι
υπερτερεί του γκρεµού υπάρχει επίσης το: «ούτε γκρεµός ούτε ρέµα». Ο λόγος για το δρόµο
της πολιτικής. Ο δρόµος της Ευρώπης δεν είναι γκρεµός ούτε ρέµα. Κάποτε είχε ειπωθεί ότι
πρόκειται για µια βαθιά θάλασσα. Η νέα αναπτυξιακή Ευρωπαϊκή διαδροµή της
Μεγαλονήσου είναι σε θέση να αποδειχθεί πιο άξια λόγου ακόµη και από την πρώτη στη
Γηραιά Ήπειρο, την προηγηθείσα Ιρλανδική. Μια άλλη φορά µπορούµε να πούµε τα γιατί και
τα πως αν δεν τα έχουµε ήδη πει {1ε}. Επίσης για το που υπερέχει δυνάµει η πρώτη.
11. ∆ΥΟ ΤΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ. ΟΧΙ ΕΝΑ. ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΝΕΝΑ
Και κάτι ακόµη. Άλλο φαίνεται δυστυχώς ότι εννοούσε ο κ. Ντε Σότο, όταν παροµοίαζε
την Κύπρο µε άλογο που το κατέβασαν στο ποτάµι, όπως τόνισε, για να πιει νερό και ότι
είναι άλλο ζήτηµα αν θα πιει ή όχι. ∆εν πιστεύω να εννοούσε το εκ της ετυµολογίας της
λέξης, προερχόµενο. Είπα δυστυχώς γιατί ο ιστορικός λαός των Ίνκας θα θλίβεται όταν οι
απόγονοι συµπατριώτες του, λόγοις και έργοις ασεβούν σε βάρος ενός άλλου αρχαίου και
ιστορικού λαού αυτοχθόνων της Μεγαλονήσου στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί ο πολιτικός
δρόµος της Ευρώπης που κατά µια εκδοχή στα Ελληνικά {εύρος + ορώ} σηµαίνει «βλέπω
µακριά», αποτελεί κοινό αίσθηµα και τόπο στο νησί. Μια επιπλέον επιβεβαίωση
ιστορικότητας. Τη θέση του πρώτου, δεύτερου, τρίτου και τέταρτου σχεδίου καθώς και των
κουτοπόνηρων επιλογών και της επιδιαιτησίας που θυµίζει Ναστραντίν Χότζα όπως και του
«όχι» του ∆ηµοψηφίσµατος, πρόκειται να πάρει µια, χωρίς εισαγωγικά, ∆ηµοκρατική
Πολιτεία, Ευρωπαϊκή µε δυο σαφή κεκτηµένα. Τόσο το Ευρωπαϊκό στην Κύπρο όσο το
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Κυπριακό στην Ευρώπη ως πλήρες και ισότιµο µέλος της Ένωσης. ∆εν είναι ένα. Πόσο
µάλλον κανένα, όπως προωθούν τα σχέδια του Γ. Γ.
12. Η ΦΕΤΙΝΗ 21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Η φετινή 21η Απριλίου δεν θα είναι µόνο η γνωστή µαύρη επέτειος. Η ιστορία τα φέρνει
έτσι, και κυρίως οι Κύπριοι πολίτες µε τη στάση τους, ώστε να µην προστεθεί µια ακόµη
µαύρη, χειρότερη και από την προηγούµενη, ηµέρα, µετατρεπόµενη στην πρώτη διπλή
αποφράδα. Το µόνο κοινό που θα έχει η νέα 21 Απριλίου µε την άλλη είναι η αριθµητική.
Κατά τα άλλα θα είναι η ιστορική ηµέρα που ξεκινά το νέο της ταξίδι η Μεγαλόνησος.
Τραυµατισµένη µεν πολλαπλά αλλά και πολλά υποσχόµενη σε Τ/ Κ και Ε/ Κ. Ειρηνική και
∆ηµοκρατική Πολιτεία επιζητούσα πλέον την ίασή της σε νέα ηθικά και πολιτισµικά πεδία
της Γηραιάς Ηπείρου. Εις τον αιώνα, µια Κύπρος πρότυπη ∆ηµοκρατία.

______________

Σηµείωση {1}: Χρήστος Κηπουρός, ∆ηµοψήφισµα για την Κύπρο, νέο υπό έκδοση έργο του
συγγραφέα, Παρίσι 2004. Επίσης βλ. ως αρχείο pdf µε υπερσυνδέσεις, ανηρτηµένο σε κόµβους,
όπως ενδεικτικά σηµειώνονται οι εξής: www.patfinder.gr, www.myserres.gr, www.2810.gr,
www.asxetos.gr, www.godrama.gr,
Επιστροφή 1α

Επιστροφή 1β

Επιστροφή 1γ

Επιστροφή 1δ

Επιστροφή 1ε

Σηµείωση {2}: ∆ιαδραστική συνέντευξη του συγγραφέα: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ, προϋπόθεση για την αληθινή αναγέννηση της ∆ηµοκρατικής παράταξης.
∆ηµοσιεύουν: www.evros1.gr, www.isthmos.gr, www.tnn.gr, www.gothess.gr, www.2810.gr,
www.metanastis.de, www.asxetos.gr, www.myserres.gr, www.godrama.gr, www.tganews.com,
www.eidiseis.com, www.ptolemaida.net, Συµπεριλαµβάνεται επίσης στην τρίτη ηλεκτρονική
έκδοση του βιβλίου του: Σηµειώσεις πολιτικής γεωοικονοµίας,

το οποίο και βρίσκεται:

www.patfinder.gr, www.myserres.gr, www.metanastis.com,
Επιστροφή 2α

Επιστροφή 2β

{*} Πρώην Βουλευτής Έβρου. Το κείµενο έγραψε εν όψει αναµονής της επιδιαιτησίας του Γ. Γ.
µε επί µέρους προτάσεις που µπορεί να κάνει η Ελλάδα ακόµη και την ύστατη αυτή στιγµή.
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Αποτελεί ταυτόχρονα ελάχιστο δείγµα µεγάλου σεβασµού του προς τους Κύπριους πολίτες όσο
έκφραση, αναλόγου µεγέθους, θλίψης για την πολιτική χώρα του.

Επιστροφή
30 Μαρτίου 2004
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10. Πολιτικός Ελληνισµός

Του Χρήστου Κηπουρού {**}
Όταν µια χώρα βρίσκεται στο στάδιο -όχι απαραίτητα το ανώτατο, όπως έλεγαν κάποιοι
διαψευσθέντες από την ιστορία- να προωθεί τα συµφέροντά της διαµέσου επεκτάσεων µε
εισβολές και κατοχές ξένων εδαφών και τόπων αποµεµακρυσµένων χωρών ή και γειτονικών,
είναι λογικό επόµενο να είχε προ πολλού προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες. Μεταξύ
άλλων, να είχε αναπτύξει την ανάλογη στρατηγική της πολιτική παιδεία. Από τα πρώτα
σηµεία της τελευταίας είναι η προώθησή της στα ευρισκόµενα στην αλλοδαπή φιλικά Μέσα
καθώς και πρόσωπα, κάθε κατηγορίας. Κυβερνητικά, πολιτικά, ακαδηµαϊκά, επιχειρηµατικά
και άλλα.

1. Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΧΑΖΕΙ
Μπορεί µεταξύ Η.Π.Α. και Τουρκίας να λειτουργεί η λεγόµενη αλληλεγγύη των
εισβολέων, όµως υπάρχουν επίσης πλείστα όσα αντικρουόµενα περί τη γεωοικονοµία
συµφέροντά τους. Άλλες είναι οι προτεραιότητες της Αµερικανικής και άλλες της τουρκικής
πολιτικής γεωοικονοµίας. Εάν η υπερατλαντική παραγωγική οικονοµία σεληνιάζεται από το
χαµηλό αν όχι χαµηλότατο κόστος εξόρυξης των ενεργειακών προϊόντων στο κατεχόµενο
Ιράκ, κάτι που αποτέλεσε την πρωταρχική αιτία της εισβολής, η επιβίωση της τουρκικής
γεωοικονοµίας συνδέεται άρρηκτα µε τη βιωσιµότητα του αγωγού ενεργειακών προϊόντων
Μπακού Τσεϊχάν, που όµως προϋποθέτει υψηλό αν όχι υψηλότατο κόστος, όχι όµως και
απορριπτέο από τις γνωστές αδελφές. Αυτό το οποίο πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της η
Ελληνική πολιτική γεωοικονοµία -αν ποτέ υπάρξει- ως προς τις σχέσεις των δυο ως άνω
χωρών, είναι το γεγονός ότι η γεωοικονοµία τις διχάζει. Κάτι που όχι µόνο ελευθερώνει
διάδροµο να περάσει κανείς αλλά Εγνατία ολόκληρη. Τόσο µεταφορικά όσο κυριολεκτικά.
Η τουρκική στάση απέναντι στην περυσινή Αµερικανοβρετανική εισβολή στο Ιράκ δεν
είχε τόσο σχέση µε τον ισλαµικό διεθνισµό όσο µε τις δυσµενείς επιπτώσεις των εξελίξεων
στη γεωοικονοµία της. Έβλεπε τι µέλλει γενέσθαι. Από το µέτωπο της µεγάλης της ιδέας περί
τα ενεργειακά έως την σαφή υποβάθµιση της γεωστρατηγικής της σηµασίας, αφού αρχηγού
παρόντος στην ευρύτερη περιοχή, πάσα αρχή παυσάτω.
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2. www.ANANPERSONANONGRATA.gr,
Εν τοιαύτη περιπτώσει θα αναρωτηθεί κανείς πως εξηγείται η κοινότητα απόψεων των δυο
αναφερθέντων συµµάχων στο ζήτηµα της Μεγαλονήσου, όπως άλλωστε την εξέφρασε
απερίφραστα, χωρίς καν να κρατήσει τα προσχήµατα, ο θλιβερός εκείνος Γ. Γ. µετά των
Λατινοαµερικάνων συνεργατών του, τραυµατίζοντας έτσι, πέραν όλων των άλλων, και µια
ιστορική σχέση µεταξύ δυο καθηµαγµένων ιστορικών περιοχών του πλανήτη. Οι πολίτες
εκείνοι που δηµιούργησαν στο διαδίκτυο την ιστοσελίδα OxiStoSxedioAnan νοµίζω ήρθε η
ώρα για τη νέα της µορφή: AnanPersonaNonGrata. Η ταύτιση Αµερικανικών και τουρκικών
συµφερόντων στην Κύπρο, τόσο µέσα όσο έξω και γύρω από το νησί είναι σαφής και
συγκεκριµένη.
3. ΑΝ ∆ΕΝ ΤΟ ΖΗΤΗΣΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΘΑ ΤΟ ΥΠΟΣΤΕΙ
Ας αρχίσουµε από το µέσα. Έχω γράψει πρόσφατα για την τετραζωνικότητα, στο κείµενο:
«Μια χώρα τετραπληγική. Η Κύπρος του σχεδίου Ανάν». Αν ο µη γένοιτο και εφαρµοζόταν,
θα την συναπάρτιζαν τέσσερις ζώνες. Η Τουρκική, η Ελληνική και η Βρετανική, κατ έκταση,
και η Αµερικανική καθ ύψος. Το καθ ύψος κράτος µε τους Κώθωνες, τους υπερατλαντικούς
κατήδες, τον πραγµατικό κυβερνήτη της νήσου, τον προερχόµενο εξ ειρηνικής εισβολής δια
πολιτικών µέσων και συµφωνιών. Εξηγούνται µε τον τρόπο αυτό πολύ καλά οι όποιες, ακόµη
και σκανδαλώδεις και πρωτόγνωρες στην ιστορία παροχές ενός Γ. Γ. διεθνούς οργανισµού
και υποτιθέµενου φορέα δικαίου, προς τον εξ Ανατολών ενεργό και σήµερα Αττίλα.
Γι αυτό είπα ότι η Ελλάδα µπορούσε να ζητήσει από τον Γ. Γ. την απόσυρση του σχεδίου
του. Να του µεταφέρει την αποκλειστική ευθύνη για την απόρριψη. Αυτό ήταν και είναι ένα
κλειδί. Αν δεν το ζητήσει ο Ελληνισµός θα το υποστεί. Όπως όµως και σήµερα ακόµη
νοµιµοποιούνται χώρες µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών να καλέσουν
αν δεν εγκαλέσουν τον Γ. Γ. και να ζητήσουν εξηγήσεις. Από πού άντλησε την εν λευκώ
εξουσιοδότηση να φτάσει σε προτάσεις που µόνο ως πράξεις προγραφής ενός αρχαίου και
ιστορικού όσο και µαρτυρικού λαού µπορούν να εκληφθούν. Καλή είναι η Ρωσική δήλωση
όµως χρειάζονται και άλλα βήµατα. Ένα από αυτά ήδη αναφέρθηκε.
Για το έξω ασχολήθηκα διεξοδικά στο κείµενο: «Στο πλάι της αλήθειας και της Κύπρου».
Τόσο για το βαρύτατο γεωοικονοµικό κόστος του Ελληνισµού και την ιστορική συνέχεια της
παρουσίας του στην Ανατολική Μεσόγειο όσο για την αχρήστευση του µισού και πλέον
γεωοικονοµικού του θαλάσσιου προσώπου.
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4. ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΗΤΤΕΣ
Η κατάληξη της Ελβετίας πέραν της απεµπλοκής έσπασε ένα σερί άσχηµων µνηµών. Από
τη Λοζάννη και τη Ζυρίχη µέχρι τη Γενεύη και τα Νταβός. Πολλοί στην Αθήνα που
προφανώς διάβασαν το περί τετραπληγίας κείµενό µου και που µιλούν σήµερα για ήττα και
Κυπριακή παραπληγία πρέπει να το ξανασκεφθούν. Με τόσες και τόσες παρεκκλίσεις
συµφωνούσαν στο Ευρωπαϊκό κεκτηµένο ας προχωρήσουν και σε µια παρέκκλιση στο δικό
τους κεκτηµένο. Κάτι λέω στο σηµερινό πρόλογο. ∆εν τον έγραψα τυχαία. Ας το πω όµως και
αλλιώς. Μακάρι να είχαµε κι άλλες τέτοιες ήττες. Τόσο στο παρελθόν όσο στο µέλλον. Πριν
λοιπόν αποδειχθούν άλλη µια φορά απόλυτοι θα τους έλεγα να ρίξουν µια µατιά στην ιστορία
όπου από τους αρχαίους ακόµη χρόνους υπάρχει ως πολιτική παιδεία τόσο η Πύρρεια νίκη
όσο η νικηφόρα ήττα.
Μπορεί ο τούρκος πρωθυπουργός να έµαθε καλά τη µπαγκέτα και να εµφανίζονται από
καιρού εις καιρό χιτλερικοί πρυτάνεις ή και δηµοσιογράφοι που θέλουν να ντεκτασοποιήσουν
τον πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, όµως και η κεµαλική παραχάραξη έχει όρια. Άλλο
Ραούφ άλλο Τάσος. Επίσης αν µπει στον κόπο και διαβάσει την ιστορία του βασιλιά Πύρου
θα δει ότι έλεγε: «µια τέτοια ακόµη νίκη να έχουµε δεν θα χρειαστούµε άλλη». Φυσικά εννοώ
το χώρο της πολιτικής και της διπλωµατίας. Όσο για τα πολιτικά κέρδη από την λήψη
ηµεροµηνίας έναρξης των διαπραγµατεύσεων ένταξης, εγώ µόνος µου έλεγα ευθύς µετά από
την απεµπλοκή να πρωταγωνιστήσει η Ελλάδα στην κίνηση αυτή. Όχι σαν το ντουέτο Σηµίτη
Μπερλουσκόνι πριν από την Κοπεγχάγη. Άλλο πολιτικό βάρος έχει το να γίνει τώρα. Όσο
για το δρόµο µέχρι τη ∆ανέζικη πρωτεύουσα θα τον δείξει ένας άλλος µαρτυρικός λαός.

5. ΚΟΡΗ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΗΣ

Προς τι λοιπόν η δηµοσιογραφική όσο η πολιτική κινδυνολογία που εξυφαίνεται για τα
της Λουκέρνης. Σπεύδω να εξηγήσω προς τι. Αν υπάρχει κίνδυνος από τις εξελίξεις στο
Κυπριακό είναι επειδή η Μεγαλόνησος έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί αναµφισβήτητη
γενεσιουργό αιτία. Μπορεί η Ελλάδα να είναι η µητέρα πατρίδα, -έστω στα λόγια- αλλά η
Κύπρος στην πράξη είναι η µητέρα της πολιτικής της µητέρας της. Επόµενα και της
τελευταίας. Η τραγωδία του Αττίλα γέννησε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η Κύπρος αναγέννησε δηλαδή την
τότε ∆ηµοκρατική Παράταξη που για πολλούς λόγους που δεν είναι του παρόντος ήταν φτερό
στον άνεµο. Άλλο τι συνέβη στη συνέχεια µε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα. Ιδιαίτερα
µε τον πρώην και όπως φαίνεται, και µε τον νυν επιγενόµενο επικεφαλής της.
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Μπορεί ο Ανδρέας Παπανδρέου να έκανε Νταβός και άρσεις του Βέτο και πολλά άλλα µε
τα οποία δηµόσια δεν συµφωνούσαµε. Όµως αν ζούσε σήµερα θα ήταν ο πρώτος που θα
κήρυσσε τον Γ. Γ. σε ανεπιθύµητο πρόσωπο. ∆εν θα µετέβαλε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε παράρτηµα
αν όχι υποκατάστηµα της σχολής Μητσοτάκη για να µην πάω και στον ανιόντα και τεθνεώτα
συγγενή του τελευταίου, το µακαρίτη το Σοφοκλή Βενιζέλο. Ο οποίος αν ζούσε σήµερα θα
ήταν ο αγαπητότερος των Αθηναϊκών τηλεοπτικών και έντυπων Χ. Υ. Τ. Α. Το λέω αυτό
γιατί οι αγαπητοί τρόφιµοι των τελευταίων είναι ακόµη χειρότεροι του κλικλή. Τους άκουγα
τι βλακείες έλεγαν ψες για το τι πρέπει να γίνει από δω και πέρα -µεταξύ τους ακαδηµαϊκοίκαι υπερνίκησα τις εντός µου αναστολές για την αναφορά που έκανα στο προχθεσινό
ηµερολόγιο και άρθρο: Μια Κύπρος Πρότυπη ∆ηµοκρατία, περί του γνωστού βιβλίου του Ε.
Λεµπέση και τη σηµασία των βλακών εν τω συγχρόνω βίω κλπ.

6. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ

Ας παραµείνουµε στην κινδυνολογία. Κατά τη γνώµη µου αν υπάρχει ένα κίνδυνος µετά
από τις εξελίξεις της Ελβετίας και τη διαφαινόµενη απεµπλοκή από το νέο εφιάλτη, αφορά
µόνο πολιτικές διεργασίες. Να προχωρήσω ένα ακόµη βήµα περισσότερο. Απειλείται είτε ως
πολιτικό µέλλον είτε ως υστεροφηµία, µεγάλη πολυπληθής οµάδα της Ελλαδικής Αθηναϊκής
πολιτικής τάξης που ελέω Μέσων που την πρόβαλαν συστηµατικά, κυριάρχησε τα τελευταία
δεκαπέντε συναπτά έτη στη χώρα αυτή. ∆υο πρωθυπουργοί και άλλοι τόσοι και περισσότεροι
υπουργοί εξωτερικών µετά των άλλων φίλων τους. Το πιο λυπηρό για όλους αυτούς είναι ότι
δεν υπάρχει οδός. Αν ισχύσει για κάποιους το «µπρος γκρεµός και πίσω ρέµα» είναι γι
αυτούς, δεν είναι για την Κύπρο. Για την τελευταία υπάρχει ο δρόµος της Ευρώπης.
Αν η Ιρλανδία ήταν παραπληγική δεν θα έβαζε γυαλιά ακόµη και στην πρώην κατέχουσά
της Αγγλία. ∆εν θα έφτανε να έχει µεγαλύτερο ακαθάριστο εθνικό προϊόν από το µέσο
κοινοτικό όρο. Ούτε θα διέψευδε εκείνους του θεωρητικούς που διατείνονταν ότι η διαφορά
µητρόπολης και περιφέρειας θα βαίνει αυξανόµενη, αφού όχι µόνο τη µείωσε και την κάλυψε
αλλά και την υπερέβη. Η Ιρλανδική οµογένεια διδάσκει πως µπορεί να είναι το αναπτυξιακό
πρότυπο και αποτελεί γι αυτό παράδειγµα προς µίµηση.
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7. ΛΙΓΟΙ ΘΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ

Με πιάνουν τα γέλια όταν θυµάµαι κάποιους παλιούς µου συντρόφους που έκαµναν λόγω
για νεοφιλελευθερισµό ισχυριζόµενοι ότι οι σοσιαλιστές δεν συµφωνούν µε αυτόν. ∆εν
πρόκειται να µπω αυτή τη στιγµή στο κοινωνικό ζήτηµα ή και στο αναπτυξιακό. Γιατί αν το
κάνω, το σηµερινό γραπτό θα τραβήξει σε µάκρος και από ηµερολόγιο θα εξελιχθεί σε
νυχτολόγιο ή και εβδοµαδολόγιο. Θα πω µόνο κάτι. Θα κρεµάσουν τους σοσιαλιστές και θα
πάνε και οι ηµεδαποί παλιοί φίλοι τζάµπα. Και όχι βέβαια µόνο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Λίγοι θα τη
γλιτώσουν. Κάτι άλλωστε που ούτως ή άλλως αναµένεται να συµβεί έστω και αν δεν έχει
αναπτυχθεί στη χώρα µας, η πολιτική µετεωρολογία, η πολιτική ως πρόβλεψη ως
σκιαγράφηση, σχεδίαση και φυσικά οικοδόµηση. Προς θεού βέβαια δεν εννοώ τις γυάλινες
πολυκατοικίες της πρωτεύουσας και άλλων φυσικά πόλεων της χώρας µας µε τα κρεµαστά
αιρκοντίσιον στην πρόσοψή τους που ψιχαλίζουν. Τέτοια οικοδόµηση έχουν να επιδείξουν ως
πολιτική οι νεοέλληνες αθηναϊστές.
Αν κάποιος φίλος έχει άλλη γνώµη -εγώ τη σέβοµαι- αρκεί να απαντήσει πως εξηγείται η
Ιρλανδία που έλεγα πριν, να έχει κατά οκτώ φορές πιο µεγάλη παραγωγή κριθής από εµάς και
δέκα έξη φορές περισσότερα βοοειδή. Όταν την ίδια στιγµή η ίδρυση νέας κτηνοτροφικής
µονάδας εδώ αποτελεί τόσο σηµαντικό γεγονός ώστε γίνεται τηλεοπτική είδηση. Όταν βέβαια
µείνει χρόνος από τους προς τούτο αναµένοντες απελθόντες και επελθόντες κυβερνητικούς
αξιωµατούχους φονταµενταλιστές των Ολυµπιακών και της φλόγας τους. ∆εν ξέρω γιατί όλα
αυτά µου φέρνουν στο µυαλό εκείνο το πουλί. Ίσως λόγω φωτιάς. Ίσως λόγω πολλών άλλων
πραγµάτων. Ξέρω όµως ότι αν ζούσε ο Παζολίνι και κατοικούσε την Αθήνα θα αντάλλασσε
αν µπορούσε το Ηπειρωτικό Συρράκο ή τους Μεταξάδες της Θράκης µε το Ολυµπιακό χωριό
αν όχι µαζί µε τα υπόλοιπα συµπαροµαρτούντα µεταξύ των οποίων ανήκει και το γνωστό
καρά γιαπί µε τα τόξα.

8. ΙΣΑΜΕ ∆ΥΟ ΕΛΛΑ∆ΕΣ

Λένε ότι η Κύπρος είναι λιλιπούτεια, πολύ µικρή χώρα. Εγώ πάλι λέω η οµοιοπαθής της
Ιρλανδία πόσο µεγάλη είναι; Λέω επίσης ότι η Μεγαλόνησος είναι ίσαµε δυο Ελλάδες αν όχι
περισσότερες. Τόσο σε ψυχή όσο στην πολιτική και αναπτυξιακή παιδεία. Εκείνες οι απόψεις
περί του κατά το ήµισυ Ελλήνων ή νεοκυπρίων νοµίζω δεν αξίζουν ιδιαίτερης απάντησης.
Είµαι ο τελευταίος που θα αδικούσα τον Καραµανλή για την κατά τη γνώµη µου θετική του
στάση στην Ελβετία. Όµως δεν µπορώ να παραλείψω ότι δεν θα συνέβαινε αυτό αν δεν
συµβάδιζε µε τα του Κυπριακού εθνικού συµβουλίου. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν τον τιµά που
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ταυτίστηκε µε το τελευταίο. Τα γράφω αυτά επειδή τα πιστεύω. Άλλοι πιστεύουν αυτά που
γράφουν ή αυτά που τους γράφουν άλλοι. Τα δικά µου είναι ανυπόκριτα. Αρκεί να µη κάνει
πίσω καθοδόν. Τα έχουµε δει αυτά να συµβαίνουν και άλλες φορές στο παρελθόν. Ακόµη και
στο πρόσφατο.
Οφείλω όµως έναν ακόµη πιο καλό λόγο για το Πέτρο Μολυβιάτη. Η διαφορά µε τον
πρωθυπουργό έγκειται στο ότι είναι η δεύτερη φορά που φέρεται µε εθνική αξιοπρέπεια, µε
βάση βέβαια το δικό µου αυστηρό µέτρο γι αυτήν. Την προηγούµενη ήταν όταν ως ένας από
τους 186 Βουλευτές µου είχε προσυπογράψει το κείµενο πρόσκλησης και επόµενα σωτηρίας
του Κούρδου ηγέτη. Έστω τη πρώτη µόνο φορά, αφού ο Καραµανλής τη δεύτερη, µετά από
την επίσκεψη στις Η.Π.Α., δεν επέτρεψε να το επαναλάβουν οι Βουλευτές της Ν. ∆. όπως
µου είχαν πει πολλοί τότε συνάδελφοι και σηµερινοί βασικοί της υπουργοί.
Γι αυτό πολλές φορές λέω ότι σίγησαν αν δεν σιγόνταραν τους απελθόντες και γι αυτό
χρησιµοποίησα µόλις λίγο πιο πριν, τη λέξη «καθοδόν». Τα λέω ακόµη όλα αυτά επειδή
πιστεύω τόσο στο Σολωµικό «το αληθές εθνικό» όσο στον τίτλο δικού µου άρθρου πάλι για
την Κύπρο: «το αληθές- πολιτικό». ∆εν αποκαλύπτω άλλωστε κανένα µυστικό. Ο πίνακας µε
τις εκατό δέκα πρώτες υπογραφές συναδέλφων της 10ης Απριλίου 1997, είναι αναρτηµένος
στην ιστοσελίδα του ίδιου του τουρκικού υπουργείου εξωτερικών µαζί µε το γραπτό κείµενο
αξιοποίησης της πρότασης του Μιχάλη Χαραλαµπίδη και επίσης σχετική δική µου δήλωση.
9. ∆ΥΟ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Έψαξα να βρω αν έπεσα πουθενά έξω στα προηγηθέντα εδώ και δυο χρόνια δέκα και
πλέον κείµενα για την Κύπρο. Από τότε που επρόκειτο να γίνει το ∆ηµοψήφισµα στην
Ιρλανδία για την συµφωνία της Νικαίας τη διεύρυνση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν
τότε µελέτησα εκ νέου τα του Ιρλανδικού αναπτυξιακού µοντέλου. Θυµάµαι που µου έκαναν
µεγάλη εντύπωση οι λόγοι των πολιτειακών τους εκπροσώπων είτε εκ των µεν είτε εκ των δε.
Ήταν τότε που ξαναδιάβασα τον Οδυσσέα του James Joyce. Ο σηµαντικότερος Ευρωπαίος
συγγραφέας του περασµένου αιώνα δείχνει τον µεγαλύτερο επίσης σεβασµό στο δικό µας
Όµηρο, στο βάρδο, που στα αρχαία Ιρλανδικά, στη Κελτική γλώσσα, πιο σωστά στην
Κελική, σηµαίνει τον ποιητή. Θα προσθέταµε εµείς το µεγαλύτερο βάρδο της οικουµένης
από υπάρξεώς της.
∆εν είναι άγνωστο ότι όλα αυτά τα γραπτά όπως και τα κείµενα πολλών άλλων φίλων
και πνευµατικών ανθρώπων ή και ακαδηµαϊκών αποτελούν ανεπιθύµητες πολιτικές απόψεις
για την τηλεοπτική δεξιά και αριστερά Αθήνα. Οφείλω να µνηµονεύσω τις ατέλειωτες
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τηλεφωνικές συζητήσεις που κάνω µε µερικούς από αυτούς, τον καθηγητή του Οικονοµικού
πανεπιστήµιου Κώστα Γάτσιο για τις όποιες πτυχές, τόσο οικονοµικές και αναπτυξιακές όσο
πολιτικές, ξεδιαλύνοντας τις όποιες αρχικές σκιές του σχεδίου. Επίσης µε ένα άλλο φίλο, το
∆άσκαλο Πασχάλη Χριστοδούλου, του οποίου µια από τις πρώτες πράξεις του ως ∆ηµάρχου
Σουφλίου ήταν να αδελφοποιήσει το ∆ήµο του µε το ∆ήµο Λευκάρων, από όπου κατάγεται ο
παραµένων νεαρός αν όχι νεαρότατος στην ψυχή, Βάσος Λυσαρίδης. Θυµάµαι σαν τώρα που
έλεγε: «αν κέρδιζαν οι µεγάλοι, δεν θα είχαµε στον πλανήτη σήµερα αυτό το τεράστιο
πολιτισµικό µωσαϊκό λαών».
∆υσκολεύοµαι όµως να καταλάβω τη σηµερινή στάση όλων εκείνων από το χώρο της
πολιτικής και της τηλεόρασης που όλα τα τελευταία χρόνια, νοµιµοποίησαν µε κάθε τρόπο
τους γείτονες από τον Αττίλα έως τους Ιπεκτσήδες, πως µπορούν να θυµήθηκαν ξαφνικά τα
δεινά του Αττίλα και τη διχοτόµηση και τη διαιώνισή τους. Κρίµα που η Ελληνική γλώσσα
έχει µέχρι την τριχοτόµηση. Γιατί το σχέδιο Ανάν που υπερασπίζονται -περί αυτού πρόκειταιπροβλέπει τετραχοτόµηση. Να µην πω πενταχοτόµηση και θυµηθώ και τον Κύπριο ιστορικό
Κώστα Κύρρη και τα περί εκβαλκανισµού και µπακλαβαδοποίησης. Το γιατί το εξηγώ αυτό
σε άλλο σηµείο του κειµένου. Απλά εδώ οφείλω να σηµειώσω κάτι άλλο. Η Ιρλανδία είχε το
αναπτυξιακό πέταγµα που είχε, όντας το βόρειο τµήµα της µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κάτι που στην περίπτωση της Κύπρου προφανώς θα αργήσει να συµβεί. Γι αυτό από την
πρώτη ακόµη περίοδο της κατάθεσης του σχεδίου Ανάν , έλεγα να ανοίξουν οι πόρτες της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας προς κάθε Τουρκοκύπριο. Και επίσης ότι η επανένωση της Κύπρου
µπορεί να αρχίσει από τα κάτω.

10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
Όχι όµως τόσο πολύ κάτω όσο είχαν µελετήσει καλά οι αρχιτέκτονες του σχεδίου Ανάν.
Αναφέροµαι στη θεµελίωση του καθ ύψος κράτους που µεταξύ των άλλων θα περιελάµβανε
και τους Ελληνοκυπρίους. Τµήµα ενός λαϊσκου και εθνιδίου, όπως έγραφε ο Μάρξ, και όπως
το µετέφρασε ο µακαρίτης Παναγιώτης Κονδύλης στο βιβλίο: «Η Ελλάδα η Τουρκία και το
Ανατολικό ζήτηµα». Και επειδή πήγε προς τα εκεί η σκέψη θεωρώ χρήσιµο να πω ότι το
σύµφωνο Κεµάλ Λένιν πρέπει να είχε ευτυχή κατάληξη για έναν επιπλέον λόγο. Αυτόν που
αναφέρω στον πρόλογο. Την εξαίρεση της Τουρκίας από τις ιµπεριαλιστικές δυνάµεις αφού
δεν βρίσκονταν στο ανώτατο στάδιο του καπιταλισµού. Άλλο τώρα αν δεν άφησε κανέναν
ιστορικό λαό της Μικρασίας αγενοκτόνητο. Τους έφαγε όλους λάχανο.
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Όσον αφορά τώρα για τα µεγάλα τουρκικά κέρδη της Ελβετίας, ισχύει απολύτως η γνωστή
εκείνη φράση, άνθρακες ο θησαυρός. Προτού καν στεγνώσουν τα µελάνια των εκτυπωτών
του εν Ελβετία Ο.Η.Ε. επιβεβαιώθηκε άλλη µια φορά ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να πεθάνει
ποτέ. Αρκεί να ρίξει κανείς µια µατιά στο σηµερινό κείµενο της Ευρωβουλής για τις σχέσεις
της Τουρκίας µε τη ∆ηµοκρατία και τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Σκέφτοµαι
µερικές φορές ότι και αν ακόµη δεν υπήρχε Ελλάδα, η Γηραιά Ήπειρος θα συνέχιζε εις τους
αιώνας των αιώνων να φέρεται µε βάση την κλασσική µας παρακαταθήκη. Πρόκειται για την
Ελληνική Ευρώπη. Το ζητούµενο της περιόδου που διανύουµε είναι η Ευρωπαϊκή Ελλάδα.
Αυτή λείπει.

11.ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Η ΠΡΩΤΗ
Καταρχήν η σύγκληση του Συµβουλίου Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας
έπρεπε να προηγηθεί της προ ηµερησίας στη Βουλή. ∆εν είπαµε τυχαία: Συµβούλιο Αρχηγών
Τώρα. Οι γείτονες ένα έκαναν σήµερα και ένα άλλο ήδη προγραµµάτισαν για την ερχόµενη
∆ευτέρα. Παρόλο που φαίνεται ότι η επικύρωση του πάνδηµου «όχι» των Κυπρίων αδελφών
είναι εκ των ων ουκ άνευ, αν όντως η πολιτική Ελλάδα ήθελε να εκφράσει έµπρακτα την
αλληλεγγύη της προς τον Κυπριακό Ελληνισµό όφειλε να προχωρήσει σε προκήρυξη
∆ηµοψηφίσµατος. Την ίδια µάλιστα ηµέρα. Πιστεύω ότι άλλαξαν την ηµεροµηνία ώστε να
έχουν περισσότερο χρόνο να ασκήσουν πιέσεις. ∆εν νοµίζω ότι συµβαίνει κάτι άλλο.
Παραδείγµατος χάριν σχετικά µε την 21η Απριλίου.
Ένας επιπλέον λόγος να προκηρυχθεί και εδώ το ∆ηµοψήφισµα οφείλεται στο ότι πέραν
των άλλων ηθικών, πολιτικών παραµέτρων και διαστάσεων θα υπάρχει και καταµερισµός
ευθύνης. Ελάφρυνση του βάρους που πέφτει στους ώµους των Κυπρίων αδελφών. Πρώτη
φορά στη µεταπολιτευτική ιστορία της η Ελλάδα θα αναλάβει την ευθύνη της ως εγγυήτρια
δύναµη. Αποτελεί µια πράξη που συµβολικά όσο ουσιαστικά και πολιτικά ισοδυναµεί µε τη
Μεραρχία του Γέρου της ∆ηµοκρατίας. Η ανάκληση στη µνήµη αναδύεται από µόνη της.
Μια πολιτική φιλοκαλία που παραπέµπει επίσης στην αναδυόµενη θεά του νησιού. Τόση
οµορφιά κρύβει η πράξη αυτή µε τις αναδύσεις. Και µέχρι τη Λουκέρνη υπήρχαν µόνο
αντίθετες κινήσεις. Πολιτικές Καταδύσεις. Το Ελβετικό θέρετρο µπορεί να γίνει βατήρας
στην ανάδυση που έλεγα. Γι αυτό άλλωστε έγραψα προχθές ότι αν ο εγγονός Παπανδρέου το
υιοθετούσε, µέχρι που θα επέστρεφα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Επειδή από την πρώτη στιγµή, εδώ και ενάµιση χρόνο, ήξερα ότι θα φτάσουµε εδώ,
επιµένω ότι η πράξη του ∆ηµοψηφίσµατος αποτελεί ένα είδος εξόφλησης του Ελλαδικού
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πολιτικού χρέους προς την Κύπρο. Αυτή τόσα έδωσε στην Ελλάδα µε τη θυσία της και το
βαρύ τραυµατισµό της. Και καταρχήν τη ∆ηµοκρατία. Άσχετα τώρα που η τελευταία
κατέληξε σκιάχτρο. Είµαστε κυρίαρχο κράτος, µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός και αν
δεν είµαστε. Η πρώτη κίνηση είναι αυτή. Αν ήµουν στη Βουλή αυτό θα έκανα. Θα µάζευα
και πάλι υπογραφές. Μια δουλειά που την ξέρω καλά. Και φυσικά που δεν είναι εύκολη. Και
µη µου πει κανείς εκ των πρώην συναδέλφων τώρα ότι είναι πολύ προωθηµένη πράξη, γιατί
υπέγραψαν και πολύ περισσότερο προωθηµένες, στο πρόσφατο µάλιστα παρελθόν. Ακόµη
και οι Βουλευτές του λεγόµενου συντηρητικού χώρου. Όπως βέβαια και των υπολοίπων
χώρων. Των κοµµάτων της αριστεράς και εννοείται του δικού µου τότε κόµµατος, του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
12. Η ∆ΕΥΤΕΡΗ
Η δεύτερη κίνηση είναι να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την χορήγηση στη
γειτονική Τουρκία ηµεροµηνίας έναρξης διαπραγµατεύσεων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας
λόγος για να το κάνει τώρα είναι η ευτυχής συγκυρία. Η Ιρλανδική Προεδρία της Ένωσης.
Μπορεί να το φέρει η ίδια, η Κύπρος του Ευρωπαϊκού βορά, στη Σύνοδο του Ιουνίου. Ας µην
επεκταθούµε στον Ιταλό Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή στις σχέσεις του µε τις
Η.Π.Α. Ακόµη και η οποιαδήποτε δυσαρέσκεια άλλων πολιτικών παραγόντων και προσώπων
της Γηραιάς Ηπείρου όταν δεν εκφράστηκε για να εκφραστεί, να βγούνε από την υποχρέωση
όπως λέγεται, σε λίγες ηµέρες δεν θα υπάρχει. Άλλωστε όλοι φαντάζονται µε ποιο τρόπο η
Τουρκία πέτυχε αυτό που πέτυχε στην Ελβετία.
13. Η ΤΡΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Η τρίτη κίνηση αφορά την υπερατλαντική µας οµογένεια. Θυµούνται οι πολίτες τους
τουρκοκυπρίους που πήγαν να διαδηλώσουν υπέρ του Ραούφ πασά, στη Λουκέρνη. Μπορεί
µια διακοµµατική επιτροπή της Βουλής να µεταβεί για λίγες έστω ηµέρες στις Η.Π.Α. να
συµπαρασταθεί στις κινητοποιήσεις του Ελληνισµού της οµογένειας µπροστά στον Λευκό
Οίκο και επίσης στη Γερουσία. ∆εν φαντάζοµαι τα µέλη του εκεί Κογκρέσου να γνωρίζουν
ότι οι τουρκοκύπριοι συνάδελφοί τους, όπως προνόησε ο Γ. Γ. του Ο.Η.Ε., θα εκλέγονταν αν
ψηφίζονταν το σχέδιο, αρκεί να έπαιρναν µερικές εκατοντάδες ψήφους, αντί φυσικά των
εκατοντάδων χιλιάδων που χρειάζονται οι ίδιοι, στις Η.Π.Α. Ένα προς χίλια. Τέτοιων
ασύλληπτων διαστάσεων ρουσφέτι. Μερικοί µάλιστα από τους σοβαρούς νοµοµαθείς µέχρι
που θα σχολίαζαν τις πολλές χιλιάδες λέξεις του σχεδίου Ανάν µε βάση τα της κλασσικής
Ελληνικής γραµµατείας, το «ουκ εν τω πολλώ κλπ.». Έστω µε βάση το ίδιο το ∆ηµοκρατικό
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Αµερικανικό Σύνταγµα που φυσικά όχι µόνο προωθεί το ρατσισµό αλλά αντίθετα οµιλεί
µέχρι και το αναφαίρετο δικαίωµα στην αυτοδιάθεση.
14. ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΜΑΣ
Γνωρίζω ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που συµφωνούν µε τις προτάσεις αυτές. Ανάµεσά τους,
πολιτικά πρόσωπα. ∆εν µπορώ όµως να εξηγήσω το εξής: γιατί εµµένουν σε εκείνο το, κατά
τη γνώµη µου, ανεκδιήγητο, ότι αποκλειστικά αποτελεί υπόθεση των Κυπρίων. Αν όντως
είναι έτσι και δεν οφείλει και η Ελλάδα να αναλάβει τις ευθύνες της ως εγγυήτρια δύναµη
όσο απέναντι στην ιστορία, τότε είναι να απορεί κανείς µε το εξής γεγονός. Γιατί άραγε όλοι
τους, πρωθυπουργοί και αρχηγοί, που δεν αρνούµαι ότι έχουν αίσθηµα ευθύνης και επίσης
δεν αµφισβητώ τον πατριωτισµό τους -αµφισβητώ καθολικά την πολιτική τους- γιατί κάθε
τόσο το επαναλαµβάνουν. Μιλώ για το ίδιο κλισέ. Ότι «είναι υπόθεση των Κυπρίων» και ότι
η «τελική κρίση ανήκει στους Κυπρίους». Και θα το πουν και στη συζήτηση στη Βουλή.
Όλοι τους. Η γνώµη µου είναι ότι το κάνουν γιατί ούτε οι ίδιοι έχουν πεισθεί γι αυτό. Για να
το πιστέψουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι και δική µας υπόθεση αν όχι κυρίως δική µας.
Αποτελεί µέρος της αλήθειας µας.
_____________
{*} Πρώην Βουλευτής Έβρου. Έγραψε το κείµενο τόσο για τα της Ελβετίας και της συνέχειας
όσο για τα της συνεδρίασης της Βουλής της 2 Απριλίου 2004. Σε ότι αφορά

τις τρεις

καταληκτικές του προτάσεις θα επανέλθει µέσα στις επόµενες ηµέρες και εβδοµάδες. Πέραν
των ηλεκτρονικών κόµβων που φιλοξενούν τα αναγκαστικά συχνά το τελευταίο διάστηµα,
κείµενα του συγγραφέα, ευχαριστίες απευθύνονται επίσης σε όλους τους δικτυακούς τόπους των
Ηνωµένων πολιτειών που η επίσης φιλόξενη στάση τους, τους

τιµά. ∆ύο µάλιστα οι

www.greeknews.us, www.hellenicnews.com, απετέλεσαν ευχάριστη έκπληξη µη αναµενόµενη.
Αναµενόµενη ήταν η στάση πλείστων όσων αθηνΑΝΑΝαϊκών Μέσων. Αυτών που «µπορεί µεν
να διαφωνούν µε όσα λέµε αλλά που αγωνίζονται µε όλες τις δυνάµεις τους να µη µπορούµε να
τα λέµε». Όπως δεν θα τα έλεγε αυτά ποτέ του ο Βολτέρος. Θέλουν µετά να λέγονται και
∆ηµοκράτες. Γι αυτό κατέληξαν να συνιστούν χώρους φιλοξενίας αν όχι άσυλα κυνηγών ιδεών.
Οι τελευταίοι µάλιστα επιθυµούν να επεκτείνουν την διατεταγµένη τους δράση και στο Internet.
Σε ότι αφορά το συγγραφέα, αν του έπεφτε ο λόγος, είναι απολύτως ευπρόσδεκτοι.
Επιστροφή *

Επιστροφή **
1 Απριλίου 2004,
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11. Η Κύπρος δεν ειναι πλέον θήραµα

Χωρίς τα ΑθηνΑΝΑΝαϊκά Μέσα, τα πολιτικά ραµολί της πρωτεύουσας
και τους εκβιασµούς του ∆ιεθνούς Παράγοντα, και κυρίως των Η.Π.Α.,
το ποσοστό του ΟΧΙ στην Κύπρο όσο στην Ελλάδα, θα ήταν µικρότερο.
Πάλι όµως, πολύ υψηλό. Απλά, δεν θα εκτίθονταν τόσο οι πολέµιοί του.
Χ. Κ.

Του Χρήστου Κηπουρού {*}
Ακόµη και µέχρι την προτεραία της 24ης Απριλίου, θα επανέρχοµαι στην πρόταση που
έκανα στις 10 Νοεµβρίου 2002, να προκηρυχθεί δηµοψήφισµα για την Κύπρο και στην
Ελλάδα. Αφορά άλλωστε ένα από τα αναφαίρετα δικαιώµατα κάθε λαού. Εκτός από τον
Κυπριακό Ελληνισµό, δηµοκρατικό δικαίωµα όσο υποχρέωση -λόγω εγγυήτριας χώρας- να
εκφραστεί, έχει και ο ίδιος ο λαός της. Αν στις πρόσφατες εκλογές, που έγιναν µε πρόσχηµα
το Κυπριακό, είχε προηγηθεί έστω µια στοιχειώδης συζήτηση, τότε θα είχαν η Κυβέρνηση
και τα κόµµατα το δικαίωµα να επικαλεστούν την λαϊκή, νωπή µάλιστα, ετυµηγορία. Σήµερα
δεν δικαιούνται να το πράξουν. Όλοι τους ηθικά και πολιτικά είναι εκτεθειµένοι, ως προς
αυτό. ∆εν έχουν δικαίωµα να στερήσουν τους πολίτες της πατρίδας αυτής της ∆ηµοκρατίας,
να αναλάβουν τις ιστορικές τους ευθύνες. Να τις µοιραστούν µε τους αδελφούς τους της
µαρτυρικής Μεγαλονήσου. Όπως επίσης την προσδοκώµενη αν όχι βέβαιη χαρά του
αποτελέσµατος. Να ξεπληρώσουν, αν µη τι άλλο, τις παλιές οφειλές της µεταπολίτευσης.

1. ΝΕΑ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Ο περιορισµός σε «υπόθεση των Κυπρίων» πέραν του ότι δεν γίνεται πιστευτός ούτε καν
από αυτούς που το εκφωνούν, υποκρύπτει επίσης και την εξής πονηρία: αν στην ετυµηγορία
του ο Ελληνικός λαός εκφράζοντας την αλληλεγγύη του προς τον οµοεθνή του Κυπριακό
λαό, ταχθεί ενάντια ως προς το σχέδιο του Γ. Γ., µε το δικό του γαλαντόµο τρόπο και τα
µοναδικά στη Γηραιά Ήπειρο ποσοστά, όπως συνηθίζει να το κάνει, όταν χρειάζεται να
εκφράσει την αλληλεγγύη του σε παρόµοιες περιπτώσεις, φαντάζεται κανείς, που θα βρεθούν
την επόµενη ηµέρα οι κυβερνητικές και κοµµατικές δεδηλωµένες. Σε τι άλλο θα παραπέµπει
το αποτέλεσµα αν όχι στις τουρκικές πολιτικές εκλογές του Νοεµβρίου, αν θυµάµαι καλά,
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του 2002, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δική µας χώρα. Κατά τη γνώµη µου, αυτό σηµαίνει
λίγο πριν από την τέταρτη Ελληνική ∆ηµοκρατία. Τη νέα µεταπολίτευση, πιο σωστά.
Γι αυτό δεν το προκήρυξαν και ούτε και πρόκειται να το προκηρύξουν. Γι αυτό και εγώ θα
το επαναφέρω αφού τόσο οι χθεσινές όσο οι σηµερινές συµπολιτεύσεις και αντιπολιτεύσεις,
δεν συζήτησαν καν πως η χώρα θα αναλάβει τις ευθύνες της. Τόσο ως µητέρα πατρίδα όσο
ως εγγυήτρια δύναµη. Γιατί σε επελθόντες και απελθόντες λειτουργεί σαν συνεκτικός ιστός
και ως φορµόλη. Γι αυτό δεν συζήτησαν καθόλου προεκλογικά. Γι αυτό δεν δηµοσιοποίησαν
καµιά δηµοσκόπηση για το συγκεκριµένο σχέδιο. Γι αυτό και τα ΑθηνΑΝΑΝαϊκά Μέσα
έφτασαν να απολέσουν την ψυχραιµία τους αποδίδοντας στον Πρόεδρο της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας, κάτι που ούτε οι Τούρκοι αποτόλµησαν. Ότι έχει υπαρξιακό πρόβληµα. Ότι
κάποιοι Ελληνοκύπριοι του «όχι» θυµίζουν γκρίζους λύκους, τους κατά τα άλλα φίλους τους.
Αιδώς. ∆υο φορές µάλιστα αιδώς για τα κάθε χρώµατος και ηλικίας πολιτικά ραµολί που
επιστρατεύτηκαν να προπαγανδίσουν το «ναι» και µε τους εξ αυτών διανοητές του αλµυρού
νερού να ταυτίζουν συγκεκριµένα πρόσωπα του «όχι», µε προδοσία. Τόσο πολύ ∆ηµοκράτες.
Να τους χαίρονται οι πολιτικοί τους προϊστάµενοι και κυνηγοί ταλέντων. Και εις άλλα µε
υγεία. Όµως έστω και τώρα µπορούσαν να συνέλθουν. Γιατί ακόµη και το Κυπριακό «όχι»
µπορεί να προκαλέσει διεργασίες στην Ελλάδα. Μπορεί να µη θυµίζουν ακριβώς τη γείτονα
που έλεγα πιο πάνω, όµως πολλών η γούνα θα καεί. Και πάντως όχι η δική µας. Για τον
απλούστατο λόγο, δεν διαθέτουµε. Υπάρχει και κάτι άλλο. Στις πολιτικές δυνάµεις του «ναι»,
ανήκει ένα ελάχιστο ποσοστό προτιµήσεων Ελλήνων πολιτών ψηφοφόρων, όπως σηµειώνει η
σηµερινή δηµοσκόπηση που έγινε και που είναι η πρώτη του είδους. Εγώ πάλι λέω ας πάρουν
διπλάσιο, τριπλάσιο και τετραπλάσιο ποσοστό. Και πάλι, το µεγάλο υπόλοιπο που αποµένει
µέχρι τις εκατό ποσοστιαίες µονάδες, είναι σε θέση να κάνει πολλά. Ούτε που φαντάζονται τι.
2. Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.
Μια Ευρωπαϊκή πολιτική Ελλάδα που ψυχανεµίζεται τη συνέχεια, αντί να επιχειρεί να την
εκτρέψει, όφειλε άλλα. Αντί να συστήνει µέσα από τις λεγόµενες πανεθνικές διασκέψεις
παγίδες εκβιασµού των Κυπριακών ηγεσιών και τηλεοπτικής κάµψης και αλλοίωσης του
αγωνιστικού και ∆ηµοκρατικού φρονήµατος των Ελληνοκυπρίων πολιτών, όφειλε να
επεξεργάζεται την ευρωπαϊκή της στάση για την ερχόµενη περίοδο. Έστω κατά το διάστηµα
µέχρι την επόµενη σύνοδο κορυφής, που πρόκειται να συγκαλέσει η Ιρλανδική Προεδρία.
Να αξιοποιήσει την ευτυχή συγκυρία µε την Κύπρο αυτή του Ευρωπαϊκού Βορά. Τόσο για τα
της ουσιαστικά πρώτης ισότιµης και πλήρους συµµετοχής του νέου µέλους της Ε.Ε., της
οµοεθνούς της, Κύπρου, -µια άλλη φορά επανερχόµαστε σε αυτά- όσο βέβαια το ζήτηµα

© Χρήστος Κηπουρός

69

εγγραφής στην Ευρωπαϊκή ατζέντα για να δοθεί ηµεροµηνία έναρξης των διαπραγµατεύσεων
ένταξης στην Τουρκία. Εννοείται χωρίς παρεκκλίσεις και ποσοστώσεις ως προς τα κριτήρια
της Κοπεγχάγης.
Η ανάσχεση εν τη γενέσει της, της παραµικρής εκδήλωσης τουρκικών επιθετικοτήτων ως
έκφραση παρενεργειών του «όχι», είναι το ένα. Το άλλο έχει να κάνει µε τους εταίρους µας
στην Ευρώπη και µε τον Ελληνισµό ο οποίος αν από τη µια διαθέτει διπλή πλέον ψήφο κατά
τις αποφάσεις του διευρυµένου Ευρωπαϊκού σώµατος των 25, από την άλλη ως το δίδυµο που
κατέχει την πλέον σηµαντική, στο Ευρωπαϊκό χωροταξικό, γεωπολιτική θέση µπορεί να
κτίσει πολιτικές που διευρύνουν και εµπλουτίζουν τις παραδοσιακές αρχές και αξίες της
Γηραιάς Ηπείρου προς νέες κατευθύνσεις και χώρους. Η πολιτική γεωοικονοµία και η
γεωοικονοµική ∆ηµοκρατία είναι δυο νέες µορφές πολιτικής. Υπάρχουν και άλλες.
3. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΛΛΑ∆ΙΣΜΟΣ
Μπορούσε να συµβάλει στην πολιτική αυτή τόσο η Ελληνική κυβέρνηση όσο φυσικά η
αντιπολίτευση. Ας αρχίσουµε όµως ανάποδα, έστω από λόγους κεκτηµένης ταχύτητας, από
το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Με όσα κάνει φαίνεται δια γυµνού οφθαλµού ότι αδυνατεί πια να µπει στο
σκαρί αυτής της πολιτικής παιδείας. Ας τα πάρουµε µε τη σειρά. Αντί για τα µεσοβέζικα
λόγια και τα εµµέσως πλην σαφώς «ναι» στο ερχόµενο δηµοψήφισµα στη Μεγαλόνησο
οφείλει καταρχήν να απαντήσει στο ερώτηµα: Με ποιο κυπριακό αδελφό κόµµα έχει
κοινότητα απόψεων; Με την Ε.∆.Ε.Κ. ή το ∆Η.ΚΟ. Νοµίζω ότι καταλήγει δεξιότερα ακόµη
και από το ∆Η.ΣΥ. αν όχι και από άλλους συναγερµούς, όπως ο προ 50ετίας, ηµεδαπός.
Εκτός και αν συµβαίνει τίποτε άλλο. Όπως π.χ. η στάση τους να οφείλεται σε κάποια εκ
των προτέρων δέσµευση προς τρίτους, γνωστούς για το «ναι». Και να είναι αναγκασµένη η
∆ηµοκρατική παράταξη να πληρώνει άλλη µια φορά αµαρτίες αλλωνών. Πότε µε το
Φεβρουάριο του µαύρου ΄99, πότε µε το Φεβρουάριο του 2004 και την απόφαση της Νέας
Υόρκης. Ποια Ένωση Κέντρου και ποια Ε.∆Η.Κ. Όχι µόνο δεν έχει καµιά κοινότητα ιδεών
και εθνικού σχεδίου το υπαρκτό ΠΑ.ΣΟ.Κ. µε την Ε.∆.Ε.Κ. αλλά αν συνεχίσει έτσι ούτε καν
µε την Ε.∆Η.Κ. πρόκειται να έχει. Η ∆ηµοκρατική παράταξη χρειάζεται να αναζητήσει
άλλους Φεβρουάριους. Ο Άγιος Φεβρουάριος του 1964, του 114 και του ανένδοτου, όσο
καλός κι αν είναι, ανήκει σε µακρινό πολιτικά παρελθόν. Έχει µόνο ιστορική αξία. Και αυτό
που έχει την πιο µεγάλη σηµασία είναι το παρόν και κυρίως το µέλλον.
∆εν είναι βέβαια µόνο η αντιπολίτευση. Μπορεί η κυβερνητική µεταστροφή, πριν
αλέκτωρ φωνήσαι, να επιβεβαίωσε τις προβλέψεις µας, όµως η παρασκηνιακή της συµµετοχή
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στα της, εξωελλαδικής έµπνευσης, πανεθνικής διάσκεψης, που µυρίζει από µακριά παγίδευση
του κυπριακού Ελληνισµού, δεν την τιµά. Εδώ δεν έκαναν εθνικό συµβούλιο και το
ανέβαλαν για µετά το Πάσχα και την ίδια στιγµή ο επικεφαλής του αδελφού κόµµατος του
συναγερµού -ο 85ετής Κληρίδης δεν θα το έκαµνε- προτείνει, προφανώς όχι κάνοντας του
κεφαλιού του, το διπλό εθνικό συµβούλιο. Την πανεθνική. Με Ελλάδα και Κύπρο µαζί. Ο
Καραµανλής ειδικά, µέσα σε δυο µόλις ηµέρες, κινδυνεύει να προεξοφλήσει τα εκ της
Ελβετίας όποια οφέλη του. Εντάξει δεν µπορεί κανείς να του χρεώσει το Μητσοτάκη. Όµως
υπάρχουν πολλά άλλα θολά σηµεία αν όχι σκιές, όπως το εγχείρηµα της πανεθνικής. Πρέπει
κανείς εκ των φίλων του να του υπενθυµίσει το «δις εξ αµαρτείν κ.λ.π.».
Μπορεί στη Λευκωσία να µεταβεί ο Πέτρος Μολυβιάτης, αντί του υφυπουργού εκείνου,
όπως ήδη ανακοινώθηκε, που αν µη τι άλλο, υπήρξε µεταξύ των προδρόµων λύσεων τύπου
Ανάν. Όπως και πολλοί άλλοι εκ του ίδιου δικοµµατικού ιδρύµατος, του ΕΛ.Ι.ΑΜ.Ε.Π. Λέω
αυτό που το ΑΜ του λογοτύπου του, σηµαίνει Ευρώπη όπως σηµειώνουν τα µέλη του, και
όχι Άµυνα {!} Έχω γράψει για το «καθοδόν» στο κείµενο «Πολιτικός Ελληνισµός» Τη θέση
του οποίου έλαβε ο παλαιόθεν γνώριµος, πλην θλιβερός πολιτικός Ελλαδισµός. Αν πάντως
ήταν κάποιος από µια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα στη θέση του πρωθυπουργού και δεν είχε όντως
καµιά σχέση µε την «πρωτοβουλία» του κ. Αναστασιάδη του ∆Η.ΣΥ. θα έβγαινε την ίδια
ώρα να το διαψεύσει. Η ευγενική πλην όµως κοφτή δήλωση Παπαδόπουλου για µαταίωση
της όποιας επίσκεψης σε Αθήνα κάποιους εξέθεσε. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από κύκλους
κυβερνητικούς.
4. BUSH KAI ΚΥΠΡΟΣ
Το κλειδί βρίσκεται στην απευθείας σύνδεση της ψήφου των οµογενών στις ερχόµενες
προεδρικές εκλογές µε τη µη ανάµειξη των Η.Π.Α. Είναι ίσως ο µόνος τρόπος που υπάρχει
ώστε να κοπάσει η έντονη και διαρκής εκ µέρους του Λευκού Οίκου ασφυκτική πίεση στα
εσωτερικά της Κύπρου και το ∆ηµοψήφισµα της 24ης Απριλίου. Επίσης στην Ελλάδα. Για
περισσότερο από ένα αιώνα µαζικά οι οµογενείς µας ψηφίζουν πότε το ένα πότε το άλλο
κόµµα. Μπορεί οικονοµικά να στέκονται καλά όµως εθνικά και συλλογικά δεν συµβαίνει το
ίδιο. Πρώτο παράδειγµα είναι η απουσία ενός πανεπιστηµίου. Έγραψα γι αυτά στο κείµενο:
«από τον Οδυσσέα στην Νέα Ευρώπη» συγκρίνοντάς µας µε την Ιρλανδική οµογένεια. Η
λέξη λόµπι και λοµπίστες, δεν µου αρέσει.
Ήρθε η στιγµή να ψηφίσουν για τον Ελληνισµό. Για την Κύπρο. Αυτό ακριβώς σηµαίνει η
εξάρτηση της στάσης τους από τη στάση του Bush του κάθε Bush. Από τη δηµόσια δέσµευσή
του να αφήσει ήσυχη τόσο την Ελλάδα όσο τη Μεγαλόνησο. Να µη αναγκαστούν και
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αρχίσουν να στέλλουν τα µικρά παιδιά τους στις προεκλογικές του οµιλίες. ∆εν τρέφω
ψευδαισθήσεις. Ούτε πιστεύω σε θαύµατα. Πιστεύω όµως βαθιά και σέβοµαι ακόµη πιο πολύ
την πολιτική. Μια τέτοια στάση της Ελληνικής οµογένειας έχει πάµπολλους παραλήπτες.
Ένας από αυτούς είναι ο ίδιος ο Κυπριακός Ελληνισµός. Ότι δεν είναι µόνος του. Ότι έχει την
ειλικρινή συµπαράσταση των οµοεθνών του. Και µαζί µε τους Έλληνες των Η.Π.Α. θα
κάνουν το ίδιο και πολλοί άλλοι Αµερικανοί πολίτες. Στο κάτω κάτω της γραφής η Κύπρος
δεν κυβερνιέται από κανέναν Σαντάµ. Προς τι λοιπόν η επιβολή µε κάθε θεµιτό και αθέµιτο
τρόπο και µε το στανιό, του συγκεκριµένου σχεδίου και οι διαρκείς εκβιασµοί;
Υπάρχουν οµογενείς, τόσο θεσµικά πρόσωπα όσο παράγοντες της εκεί ζωής που ασφαλώς
και θα τα έχουν σκεφτεί από καιρό αυτό. Το ζήτηµα είναι οι εδώ επίσηµοι πολιτικοί Έλληνες
να µην είναι Αµερικανότεροι των Αµερικανών. Πόσο µάλλον των Ελληνοαµερικανών. Αν
χρησίµευε σε κάτι η χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων ήταν αυτό. Γι αυτό
έσπευσα από πριν να προτείνω αποστολή διακοµµατικής κοινοβουλευτικής επιτροπής στις
Η.Π.Α. να συνδράµουν τους αγώνες των συµπατριωτών. ∆υστυχώς δεν ακούστηκε καν από
τις ελάσσονες αντιπολιτεύσεις κάτι. Απορώ σε τι τελικά χρησίµευσε η εν λόγω έκτακτη
ολοµέλεια. Για να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός τη σύγκληση εθνικού συµβουλίου; Μα
είµαστε σοβαροί τώρα; Ας µην προχωρήσω στην σύνδεση της πανεθνικής µε την αναβολή
του συµβουλίου που απαντάει στο φυσικό ερώτηµα γιατί το τελευταίο δεν προηγήθηκε της
ολοµέλειας της Βουλής.
Το Σ.Α.Ε. είναι σε θέση να κάνει πολλά. Μέσα από µια έκτακτη συνέλευσή του στην Νέα
Υόρκη µπορεί να περάσει σε συγκεκριµένες πράξεις. Η επίσηµη Ελλάδα είναι αυτή που είναι.
Μπορούν όµως οι ίδιοι να κάνουν πολλά στις επόµενες δυο τρεις εβδοµάδες. Να το πω
αλλιώς. Μέχρι Πρόεδρο Η.Π.Α. µπορούν να βγάλουν. Είναι στο χέρι τους. Όπως βέβαια να
βγάλουν έξω από τα ρούχα του -µε άλλα λόγια, να αποκαλύψουν, να ξεγυµνώσουν- το
θλιβερό εκείνο Γ. Γ. και να επαινέσουν τα µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας που πήγαν,
είδαν, άκουσαν και απήλθαν. Είναι πολύ θετικό. Ίσως να αποδειχθεί και καθοριστικό. Γι αυτό
άλλωστε το πήγαν στο τέλος, τα εδώ Μέσα. Γι αυτό στο προχθεσινό κείµενο: «Πολιτικός
Ελληνισµός» έγραφα για την ανάγκη να δοθούν εξηγήσεις στα µέλη του Συµβουλίου.
Επρόκειτο βέβαια για θεσµική ρουτίνα. Όµως τότε γιατί δεν έτυχε προβολής στην Ελλάδα.
Αυτό είναι κάτι που το ανεβάζει ως γεγονός πιο πολύ. Από επιχείρηµα λεπτοµερειακών και
επισταµένων µελετών και προτάσεων οι χιλιάδες σελίδες, έγινε µπούµερανγκ. Το
επικαλέστηκαν µέλη του συµβουλίου ασφαλείας ώστε να µη ληφθεί απόφαση στο «γόνατο».
∆ιπλωµατική αποδοκιµασία των αρχιτεκτόνων του τόσο επεξεργασµένου σχεδίου για τα εις
βάρος ενός αρχαίου λαού και πολιτισµού εις βάθος χρόνου.

Για την παραφωνία του

Πακιστάν δεν χρειάζεται να πει κανείς κάτι. Το µόνο που έκανε ήταν να θυµίσει ότι υπήρξε η
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µόνη τελικά χώρα στον κόσµο που έχει αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Τα νέα του καθέκαστα
και κατορθώµατα είναι γνωστά σε όλους.
5. ΑΥΤΟ ΑΤΤΙΛΑΣ
Πρωτοβουλίες συµπαράστασης µπορούν επίσης να αναλάβουν οι χιλιάδες κοινότητες των
ανά την υφήλιο Ελλήνων. Και φυσικά οι κάθε κατηγορίας Ελλαδικοί κοινωνικοί φορείς,
ΟΤΑ, σύλλογοι και κάθε βαθµίδας εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Από το σχέδιο των 9.000 σελίδων
µπορούµε να πάµε στις 9.000 σελίδες ψηφίσµατα. Επίσης σε ισάριθµες επιστολικές ψήφους
συµπαράστασης είτε µε συµβατικό τρόπο είτε µε e-mail, ηλεκτρονικά. Ένα τέτοιο γεγονός
διαθέτει και ένα ιδιαίτερο βάρος. Καταρχήν γιατί αποτελεί έκφραση γνήσιας στήριξης και όχι
κάποια, άλλου τύπου, τηλεοπτική καταιγίδα.
Με αυτή µόνο τη φράση µπορεί να παραλληλιστεί η στάση όλων όσοι από το κλεινό άστυ
έχουν υπερβεί κάθε προηγούµενο όριο. Ακόµη και τον µακαρίτη Κωνσταντίνο Καραµανλή
που είπε εκείνο το ασύγγνωστο: Η Κύπρος είναι µακριά. Όµως εκείνος τουλάχιστον δεν
εκστράτευσε µε τον Αττίλα, όπως σήµερα πολλοί επιχειρούν σε µια νέα ειρηνικού τύπου και
µε φαινοµενική συγκατάθεση, και γι αυτό ακόµη χειρότερη εισβολή. Το όχι στην ουσία δεν
είναι άλλο από άµυνα και προστασία απέναντι στα νέα δεινά που πρόκειται να φέρει µαζί του
ως «µποναµά» ο Αυτό Αττίλας. Οι υπόλοιποι βρίσκουν έτοιµο το έδαφος, και προχωρούν.

6. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΒΟΛΗ
Σε καµιά περίπτωση δεν υιοθετώ το «καλύτερα µόνοι σε δυάρι παρά µε τούρκο σε
τριάρι». Θύµατα του Αττίλα δεν υπήρξαν µόνον οι Ελληνοκύπριοι. Οι τουρκοκύπριοι, που
δεν είναι της στιγµής να ασχοληθούµε µε το επίσης δραµατικό ιστορικό τους δροµολόγιο, δεν
έµειναν στο απυρόβλητο. Ούτε έφυγαν από το καλό τους από τις ιστορικές τους εστίες.
Τέτοιος αυτόχθων Τουρκοκύπριος πρέπει να αισθάνεται κάθε ∆ηµοκρατικός πολίτης και
Κοσµοπολίτης. Θεωρώ τον εαυτό µου έναν από αυτούς. ∆εν το κρύψαµε άλλωστε ποτέ ότι
όσο είµαστε Έλληνες και Θράκες είµαστε και Ποµάκοι, Κούρδοι, Ελληνοκύπριοι και
Τουρκοκύπριοι. Επίσης ειλικρινείς φίλοι Κινέζων, Γάλλων και Ρώσων όσο οι χώρες τους
φέρονται, όπως στο χθεσινό Συµβούλιο Ασφαλείας, υπερασπιζόµενες την αλήθεια. Μια
στάση που παρέπεµψε το νέο εκβιασµό του Ανάν και τη λήψη της απόφασης στις Ελληνικές
καλένδες, τέσσερις ηµέρες µετά από τη διενέργεια του ∆ηµοψηφίσµατος. Να το πω αλλιώς.
Στη διακαινήσιµο πολιτικά εβδοµάδα αφού όπως σηµειώνουν τα ηµερολόγια η 24η Απριλίου
είναι η απόδοση της εορτής του Αντιπάσχα.
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Μας κορόιδευαν κάποτε Κούρδους οι εν Αθήναις φίλοι του Κεµάλ. Ήταν από τις λίγες
φορές που συµφωνούσα µαζί τους, µε τον διεθνισµό που µας απέδιδαν αφού η βλακεία τους
δεν τους επέτρεπε να αντιληφθούν την ασυµβατότητα, ότι ένας που είναι διεθνιστής και
κοσµοπολίτης δεν µπορεί να είναι εθνικιστής, σύµφωνα µε την παλαιότερη ρετσινιά που µας
είχαν κολλήσει τη προτροπή γνωστών υποβολέων. Θα πει κανείς, ψιλά γράµµατα. Μόνο που
ούτε ψιλά ή ψηλά είναι ούτε γράµµατα. Πολύ χαµηλά είναι και κυρίως οι ίδιοι είναι
αγράµµατοι. Κοντολογίς η Ελληνική πολιτική ιστορία απέδειξε ότι οι εθνικιστές περισσότερο
είναι κατασκευή κύκλων που ενοχλούνται από την ύπαρξη εθνικού σχεδίου, αφού αλλιώς θα
ήταν στη γωνία παλαιόθεν, και λιγότερο είναι οι όποιες ακατέργαστες πολιτικές φορτίσεις και
υστερίες οµάδων µε αντιδηµοκρατικό και µε ακροδεξιό προσανατολισµό. Μια µατιά στην
πρόσφατη προεκλογική Ελλάδα µιλάει από µόνη της.
Στο κείµενο: «Νέα Ελληνική Χωροταξία» σηµειώνω µεταξύ των άλλων το όντως αχανές
σε µήκος Μεσογειακό πρόσωπο αλλά και τη γονιµότερη θαλάσσια γραµµή της Οικουµένης
που διαθέτει ο Ελλαδικός Ελληνισµός µετά της τραυµατισµένης Κύπρου. Από τα ανοιχτά της
Λάρνακας µε ενδιάµεσους σταθµούς το Καστελόριζο, τη Ρόδο, την Κάρπαθο, την Κρήτη και
την Πελοπόννησο, έως τα ανοιχτά της Κέρκυρας, συνολικού µήκους περίπου 2000 χλµ. Ας
µην επεκταθούµε στις χρόνιες αδυναµίες και στα γιατί δεν αναδείχτηκαν σε κεντρικούς
διαµετακοµιστικούς κόµβους για τους χιλιάδες διαµεσογειακούς εµπορικούς πλόες µε
ταυτόχρονη προσέλκυση νέων εµπορικών και τουριστικών ροών µε την τεράστια όσο
πρωταγωνιστική γεωναυτική ιστορία τόσο της Ελλάδας όσο της Κύπρου. Ευθύνες υπάρχουν
και είναι εξ ίσου µεγάλες.
Το φάσµα που αντιµετωπίζει ο Ελληνισµός είναι ένας νέος µεγάλος τραυµατισµός.
Οριστικοποίηση της διχοτόµησης χωρίς αναγνώριση δεν υπάρχει. Παραµένει de facto. Τα
λέω αυτά ώστε να λυθεί και η απορία του Κώστα Σηµίτη. Ίσως του απαντήσω κάποια στιγµή
και τις άλλες του ερωτήσεις. Εκείνο που είναι το ουσιαστικό είναι άλλο. Αν η Κυπριακή γη
των «προνοιών του Γ. Γ.» απειλείται µε τετραπληγία, όπως αιτιολογηµένα απέδειξα στο
γραπτό: «Μια χώρα τετραπληγική. Η Κύπρος του σχεδίου Ανάν» -άλλωστε ούτε καν οι
σκεπτόµενοι διαφορετικά, το αρνούνται, εξ ου και η µόνιµη περί λειτουργικής λύσης επωδός
τους- τότε η ευρύτερη θάλασσα και το όχι ευκαταφρόνητο υδάτινο γεοοικονοµικό πρόσωπο
απειλείται µε ηµιπληγία και µε αχρήστευση. Εκτός από το εδαφικό υπάρχει το γεωοικονοµικό
και το θαλάσσιο, µε το οποίο κανείς δεν καταπιάστηκε.
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7. ΟΙ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΟΧΙ
{*}
Ούτε οι σοβαροί διεθνολόγοι που έχουν εντρυφήσει στο σχέδιο -δεν µιλώ για τους επί
συµβάσει γυρολόγους υπερασπιστές- ούτε οι επιστήµες περί το διεθνές δίκαιο και τις
στρατηγικές µελέτες καθώς και τη γεωπολιτική, αρκούν για µια υψηλών προδιαγραφών
επεξεργασµένη πολιτική παιδεία απόρριψης. Ναι µεν δεν κινούνται στη σφαίρα της καρδιάς
αλλά κυρίως στο µυαλό, όµως δεν καλύπτουν -δεν είναι άλλωστε µέρος του γνωστικού τους
αντικειµένου- επαρκώς το πολιτικό οραµατικό πεδίο. Είναι πολύ λυπηρό που όλα αυτά τα
χρόνια δεν αναπτύχθηκε µια άξια λόγου πολιτική παιδεία. Μπορούσε µέχρι να δηµιουργήσει
διπλωµατική ορχήστρα. Οι σοβαρές χώρες το κάνουν. Είναι αυτή που είναι η Τουρκία, όµως
είναι σοβαρή χώρα. ∆εν είναι µόνο τα Μέσα οργανικό µέρος της ορχήστρας ούτε µόνο
κάποιοι πρυτάνεις. Όσοι έχουν λίγο ιδέα από πολιτική, καταλαβαίνουν εύκολα ότι και φίλοι
των τελευταίων, όπως ο Ραούφ, κάνουν την ίδια ακριβώς δουλειά. Ο ένας στο αµφιθέατρο, ο
άλλος στο θέατρο του όχι. Άντε έστω αναβολή. Αρνητισµός µετά παζαριού, made in turkey.
Πρώτον δεν υπάρχει λόγος το «ναι» στα κατεχόµενα να ανεβεί ψηλά. Να αποδειχθεί
δηλαδή το ούτως ή άλλως ετεροβαρές -πέραν των άλλων- και διαµέσου της ετυµηγορίας. Γι
αυτό απαιτείται η πρόληψη, επί το λαϊκότερο, η περιποίησή του, το φτιάξιµο. «Ναι» µεν αλλά
µε µέτρο. ∆εύτερον, υπάρχει επίσης ένας ακόµη λόγος. Η τουρκική σηµειωτική, και όχι µόνο
αυτή, αλλά και άλλες που ξέρουν να χτίζουν πολιτικές, και επίσης και αρκετοί ηµεδαποί
ήρωες του Λεµπέση, που έγραφα σε προηγούµενα κείµενα -δεν πιστεύω κάτι άλλο, αν
συνέβαινε θα το έλεγα- λίγο απέχουν από το να αρχίσουν να συγκρίνουν αν δεν άρχισαν ένα
πασά και δικτατορίσκο µε έναν εκλεγµένο Πρόεδρο µιας ιστορικής, έστω και αν είναι µικρή
χώρα, όπως η Κυπριακή ∆ηµοκρατία που, πέραν των άλλων, συνέβαλε στην επιβεβαίωση της
αντοχής και συνοχής του εθνικού της συµβουλίου στην Ελβετία, όπως επίσης συνέβαλαν και
όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί µαζί µε όλα τα µέλη του.
Υπάρχει όµως και τρίτο. Η σηµερινή «εναλλακτική» πρόταση Ντεκτάς για την ανάγκη
αναβολής των ∆ηµοψηφισµάτων, µε τη προσχηµατική δικαιολογία ότι πρέπει να διαβάσουν
προσεκτικά τις χιλιάδες σελίδες στο σχεδίου ενώ στην πραγµατικότητα οι χιλιάδες που
ενοχλούν είναι άλλες. Τέτοιο πράγµα µυρίζει. Ο λόγος για τις εκατοντάδες χιλιάδες των
Ελληνοκυπρίων και το σαφές σαφέστατο όχι τους. ∆εν ξέρω αν λάβουν µέρος άλλοι και ποιοι
στο παιχνίδι αυτό. Ξέρω όµως ότι πέραν του άνευ προηγουµένου εξευτελισµού εµπνευστών
και σχεδιαστών, και πέραν του ότι θα τους πάρει πλέον ο κόσµος στο ψιλό, θα πρόκειται για
µια πρώτη µεγάλη ηθική κυρίως και πολιτική νίκη της αλήθειας και των ιστορικών δικαίων
της Μεγαλονήσου, απέναντι στα όποιας προέλευσης µπαταξιλίκια. Είτε είναι τουρκικής
προέλευσης είτε δυτικής είτε άλλης. Οποιασδήποτε.
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Από την άλλη, το κάψιµο του χαρτιού της αναβολής, στο φτερό, αποτελεί µέρος της ίδιας
αλήθειας. ∆εν µπήκε άλλωστε ως έτυχε ο τίτλος: «Στο πλάι της αλήθειας και της Κύπρου».
Ποσώς ενδιαφέρει πως σχολιάζουν τη θέση αυτή οι δυνάµεις του δόγµατος «στο πλάι της
Κύπρου», όπως είναι οι εξ Αθηνών, ευρισκόµενοι καθοδόν προς τη Λευκωσία. Έχω να πω
ένα πράγµα. ∆εν τους τιµά η στάση τους. Ούτε τους µεν ούτε τους δε. Ούτε το πρώτο κύµα το
σηµερινό ούτε το δεύτερο το αυριανό. Αυτό που κάνουν τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή
ούτε θεσµικό είναι ούτε και πολιτικό. Ιδίως όταν είναι γνωστό τι πρεσβεύουν. Με δυο λέξεις
είναι ανήθικο, µετά µεγάλου θράσους. Να το πω αλλιώς. Η Κύπρος δεν είναι πλέον θήραµα.
Υπήρξε ζαρκάδι στο δόκανο από τριακονταετίας, που κλαίει ακόµη. Τραυµατισµένο άλογο
ναι. Περικαλλές νησί της Αφροδίτης επίσης ναι. Λαγός όµως διαθέσιµος σε λαγωνικά, όχι.
Πόσο µάλλον όταν είναι κουτοπόνηρα. Τότε δυο όχι.
Πως να πω το ίδιο για την Παπαρήγα. Την τιµά η θέση της. Όπως επίσης η φράση: «το
χαντακώσατε» του Χαρίλαου Φλωράκη προς τα Μέσα, όταν ρωτήθηκε από τα τελευταία, για
το Κυπριακό. Όπως τιµά τους Κυπρίους η στάση τους. Από τον Ιακώβου µέχρι το Χριστόφια
που µπορεί να θυµίσει το Α.Κ.Ε.Λ. του µακαρίτη Εζεκία Παπαϊωάννου. Ενός ανθρώπου που
µαζί µε δεκάδες ακόµη Κυπρίους έλαβε µέρος ως µέλος της διεθνούς ταξιαρχίας πολεµώντας
στο πλευρό των Ισπανών ∆ηµοκρατών. ∆εκαπέντε έζησαν από πρώτο χέρι το «πεθαίνοντας
στη Μαδρίτη» τα χρόνια 1936-1939. Γιατί τα αναφέρω. Μπορεί ο Φρανκισµός να κέρδισε
τότε όµως στο νέο πόλεµο, τον πόλεµο χαµηλής έντασης, όπως λέγεται, οι Κύπριοι
∆ηµοκράτες θα νικήσουν. Ο Κεµαλισµός, απέναντι στον οποίο ο προηγούµενος οµόλογός
του ωχριά, non passaran. Τα λέω αυτά, γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση του ζητήµατος. Η
∆ηµοκρατική.
Από την άλλη όµως δεν είναι µόνο το ζήτηµα της πλειοψηφίας του «όχι». Το «όχι» σαν
αµυντική στάση. Εκείνο που χρειάζεται πρώτα είναι ο εµπλουτισµός της πολιτικής. Η όλη
διανοητική µας προσπάθεια των ετών αυτών, µια σηµειωτική προς αναπτυξιακά θαύµατα,
όπως το Ιρλανδικό, αυτό ακριβώς προσδοκά: Το «όχι» οφείλει να είναι δυο πράγµατα µαζί.
Πρώτον, «όχι» γιατί αυτό και αυτό, το δείνα κλπ. Για το παρελθόν. ∆εύτερον για το παρόν
και το µέλλον. Το προϊόν των συλλογικών θυσιών όσο φαντασιώσεων, γνωστό ως Κυπριακό
κεκτηµένο στην Ευρώπη δεν επιτρέπει σε κανέναν να το απαρνηθεί. Πέραν όλων των άλλων
µόνο ως ειρηνικό και πολιτικό όπλο, ισοδυναµεί ίσαµε ένα ολόκληρο στρατό.
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8. ΚΑΡ∆ΙΑ, ΜΥΑΛΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
Ας επιτραπεί όµως να µιλήσω ως πολιτικό πρόσωπο της Κύπρου. Όπως αισθάνοµαι: Να
κάνουµε αβαρίες χιλιάδες, ευχαρίστως. Αλλά µε τον τρόπο όσο την ουσία του λεγοµένου
σχεδίου του Γ. Γ. αδυνατούµε όσο και καλή διάθεση να έχουµε. Ας µη γραφούµε στις
δέλτους της Κυπριακής ιστορίας, όχι όµως και στους µοιραίους της ανθρώπους. Αδυνατούµε
να επιβάλουµε σε µας και κυρίως στις νέες γενιές που ήδη έρχονται αλλά και σε εκείνες που
θα έρθουν, δια βίου στρατιωτική κατοχή και νέα εισηγµένη κυριαρχία δικαστών σε ρόλους
κυβερνήτη. Αργότερα αν υπάρξουν άλλες προτάσεις, είµαστε ανοιχτοί να τις συζητήσουµε. Ο
µόνος µας όρος είναι η ∆ηµοκρατία. Η απουσία εκβιασµών. Και τις δυο τελευταίες φορές
στις δύο περιόδους, τόσο κατά την προηγούµενη κατάθεση του σχεδίου όσο την τελευταία,
τους γνωρίσαµε, και όταν τελειώσει µε το καλό και ο νέος αυτός εφιάλτης, νοµίζουµε ότι θα
αναγεννηθούµε.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν αισθανόµαστε την ευθύνη στήριξης των τουρκοκυπρίων
συµπατριωτών µας. ∆εν πρόκειται να τους χωρίσουµε, όσο και αν αυτό επιχειρείται από
περισσότερους του ενός εξωτερικούς παράγοντες. Όπως επίσης είµαστε βέβαιοι για την
αµοιβαιότητα των δικών µας αισθηµάτων. Άλλωστε πρόκειται να συνεχίσουµε να τα
επιβεβαιώνουµε εν τοις πράγµασιν. Ακόµη και να παρεκκλίνουµε στη διάθεση εθνικών
πόρων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας προτιθέµεθα. Η πόρτα της είναι ορθάνοιχτη. Και όταν,
σύντοµα θέλουµε να πιστεύουµε, πέσει το τείχος, µαζί θα το γκρεµίσουµε. Χωρίς όµως
στρατό κατοχής που είναι απεσταλµένος εδώ και παραµένει για να το επιβλέπει, όταν δεν το
υψώνει. Χωρίς εισαγόµενους ρατσισµούς και βαρβαρότητες που οι συµπατριώτες µας στον
Κυπριακό βορά, αποτελούν διαρκή τους θύµατα και πειραµατόζωα. Όσο και να φανεί σε
κάποιους παράταιρο, δεν θέλουµε η Κύπρος να γίνει νέα Θράκη. Αυτό που έκαναν και
συνεχίζουν να κάνουν µε την πολιτική Θράκη και τα εξωελλαδικά χρίσµατα, δεν θέλουµε να
το δούµε να γίνεται µε τη Μεγαλόνησο. Εννοώ τη «συνεργασία» στο Νότο, γιατί στο Βορά η
κατοχή είναι δεδοµένο ότι θα διαιωνιστεί µε τους εκεί Ελληνοκυπρίους χωρίς καν πολιτικά
δικαιώµατα. Αφού δεν θα µπορούν να εκλέγονται.
9. Η 24η ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Οι εκβιασµοί του διεθνούς παράγοντα όπως δυστυχώς και ηµεδαπών, έκαναν τελικά και
ένα καλό. Συµβαίνει αυτό στην πολιτική. ∆εν υπάρχει αµιγές καλό ή κακό. Το διδάσκει
άλλωστε η κλασσική µας παιδεία. Εν προκειµένω αύξησαν σε µεγάλο βαθµό, τη σωφροσύνη
και τη νηφαλιότητα, όπως άλλωστε πολλοί τις επικαλούνται, και συµφωνώ απολύτως. Το
µεγαλύτερο όµως καλό του κακού είναι η ανάπτυξη πολιτικής οξυδέρκειας και επέκεινα της
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διορατικότητας της Κυπριακής ηγεσίας, ολόκληρης. Τελευταία της απόδειξη αποτελεί
αιτιολόγηση του Προέδρου για την µαταίωση της πανεθνικής. Μια εµβάθυνση στην ίδια
ρήση της αρχαίας γραµµατείας παραπέµπει και στην Αγγλική κατοχή. Εννοώ ότι είναι πολύ
µεγάλη υπόθεση, να µπορεί κανείς να στέκεται στο διεθνές περιβάλλον ισότιµα πολιτικά.
∆εν εννοώ τους αµέτρητους µάρτυρες προηγούµενων περιόδων.

Ούτε το µακαριστό

Μακάριο, της σχολής του οποίου µέλη αποτελούν πλείστοι όσοι εκ της σηµερινής ηγεσίας
και αλλεπάλληλοι

Πρόεδροι της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, και που σήµερα µπορεί να

κοιµάται ήσυχος όταν φυσικά δεν επιβεβαιώνει το όνοµά του. Νοµίζω ότι πέραν του
ιερωµένου, του αρχιεπισκόπου, και του προέδρου της ∆ηµοκρατίας, οφείλει να του
προστεθεί: Πολιτικός ∆άσκαλος. Σε ποια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα τρεις µέχρι στιγµής
Πρόεδροι ∆ηµοκρατίας, µε µια και δυο θητείες στην πλάτη τους, επηρεάστηκαν αν δεν
θήτευσαν στη ίδια αυτή σχολή, όπως συµβαίνει µε τη Μακαριακή.
Μπορεί η 24η Απριλίου να συµπίπτει µε τη Μεγάλη Παρασκευή ενός ιστορικού λαού, µε
την ηµέρα µνήµης της γενοκτονίας του Αρµενικού λαού, όµως το αποτέλεσµα του
δηµοψηφίσµατος µπορεί να αποτελέσει ένα βάλσαµο στη συλλογική του θλιµµένη ψυχή. Η
ιστορία δε τα έφερε έτσι ώστε εκτός από επιτάφιο να συµπέσει και µε µια ανάσταση που
επίσης δεν είναι µοναδική αφού, όπως και άλλη φορά συνέβη, αναµένεται και σε αυτή τη
χώρα. Έτσι έγινε πριν από τριάντα ακριβώς χρόνια, µε την προηγούµενη µεταπολίτευση.
Μόνο που τότε, το 1974, το τίµηµα της τρίτης Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ήταν ένας βαρύτατος
Κυπριακός τραυµατισµός, ενώ τώρα τη θέση του τελευταίου διεκδικεί και θα την πάρει η
πολιτική αναγέννηση. Τόσο στην Μεγαλόνησο, όσο στη συνέχεια, στην Ελλάδα, ως τέταρτη
∆ηµοκρατία της και ως η νέα της µεταπολίτευση.
_____________
{*} Βουλευτής Έβρου {1993-2000}. Το νέο κείµενο γράφτηκε υπό τύπον ηµερολογίου.
∆ηµοσιοποιείται δε για δυο κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι για τη συµβολή του στην ανάπτυξη
πολιτικής παιδείας περί το «όχι» τόσο πριν όσο κυρίως, µετά από αυτό. Ο δεύτερος έχει να
κάνει µε το άνοιγµα ενός ειλικρινούς διαλόγου ως προς τις προτάσεις που περιέχονται και
αναπτύσσονται, µε την πίστη ότι µπορούν µαζί επίσης µε πολλές άλλες να συµβάλουν θετικά
στον αγώνα του «όχι». Πεδία ανάπτυξης τους είναι το επίπεδο της Ελλάδας, της Ευρώπης, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α. Όλοι πλην της Κύπρου και των Κυπρίων, για τους
οποίους όχι µόνο δεν πέφτει κανένας λόγος στο συγγραφέα του κειµένου αλλά επιπλέον οφείλει
µε την σηµερινή ευκαιρία να τους εκφράσει για άλλη µια φορά το µεγάλο του σεβασµό,
υποκλινόµενος στον αγώνα τους, που επιπλέον τον επεκτείνει και τον συνδέει µε το ιστορικό
προφανές. Την ίδια τη ∆ηµοκρατία, στην Ελλάδα.
Επιστροφή
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TO ΓΡΑΠΤΟ ΤΗΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004, (…7. Οι aδυνaµίες του οχι) ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
ΣΤΙΣ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004
{*} Το κοµµάτι αυτό αποτελεί επί µέρους τµήµα του κειµένου: «Η Κύπρος δεν είναι πλέον
θήραµα». Γράφτηκε την ίδια ώρα που πρότεινε την αναβολή ο Ντεκτάς, τη ∆ευτέρα 5 Απριλίου,
και δηµοσιεύεται την ίδια ηµέρα και την εποµένη σε πλειάδα κόµβων. {myserres.gr 5-4-04,
istoselides.gr 6-4-04, pathfinder.gr 7-4-04, gothess.gr, evros1.gr κλπ. }. Ένας από τους
σκοπούς του συγγραφέα ήταν να κάψει το χαρτί της αναβολής, από οπουδήποτε και αν
προερχόταν πλευρά στη συνέχεια και χωρίς εξαιρέσεις. Είτε αφορούν κόµµατα είτε
οργανισµούς. Η Χθεσινή απόφαση του Α.Κ.Ε.Λ. έχει δυο σκέλη. Το ένα της αναβολής
απαντάται ακριβώς από το εν λόγω προ ηµερών κείµενο. Το άλλο, του όχι είναι ευπρόσδεκτο.
Και όπως σηµειώνει στο νέο του κείµενο, µε τίτλο ανωφελές συµβούλιο αρχηγών: «ανάγκα γαρ
και γραµµατείς πείθονται». Το σωστό ήταν ένα ξεκάθαρο όχι. Όπως προτιµούν οι πολίτες στην
µεγάλη τους πλειοψηφία.

11 Απριλίου 2004
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12. ANAN, NON PASSARAN

Αφιερώνεται στην Οµογένεια των Ελλήνων των Η.Π.Α. και στην υπέρ του ΌΧΙ
ιστορική τους απόφαση. Έβαλε τα γυαλιά στην κάθε τύπου Αθήνα. Χίλιες φορές µε
το Ελληνοαµερικανικό κόµµα παρά µε το παλιό µου κόµµα του οποίου το ΝΑΙ,
-δυο µέρες πριν από τον επιτάφιο,- προσθέτει ακόµη έναν. Τον ηθικό, και πολιτικό
επιτάφιο της ∆ηµοκρατικής παράταξης και µε το Εκτελεστικό του Γραφείο σε
ρόλους Γραφείου Τελετών Καιρός είναι να αλλάξει όνοµα. Αντί για ΠΑ.ΣΟ.Κ.
µπορεί να λέγεται ΑΝΑΝ, εξ ου και ΑΝΑΝέωση ή ΠΑΣΣΑΡΑΝ. Όνοµα και πράγµα.
Ειδικά για τη στιγµή που επέλεξε ο επικεφαλής του, καλύτερα να πήγαινε σπίτι του.
Το µόνο που λυπάται κανείς είναι το ένα εκατοµµύριο όµηρων του δήθεν συνεδρίου.
Καλή δύναµη στον Τάσο Παπαδόπουλο. Χρόνια πολλά. Καλή ανάσταση στο νησί.

Του Χρήστου Κηπουρού {*}

Ποια συναισθήµατα και ποια λογική. Με όσα εκτυλίσσονται στην ευρύτερη αυτή περιοχή
του πλανήτη, είναι κανείς να τρελαίνεται. ∆εν τα χωράει ο νους. Ενώ µια τραυµατισµένη
νεαρά πολιτεία και επίσης νήσος, αρίστευσε στις πανευρωπαϊκές εισαγωγικές εξετάσεις και
συγκεκριµένα στη σχολή των ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών, και ενώ ετοίµαζε τις
βαλίτσες για το µεγάλο της ταξίδι και ζέσταινε τις µηχανές, κάποιοι που δηλώνουν φίλοι, και
δυστυχώς ανάµεσά τους και µια στενή εξ αίµατος συγγενής της, πρώτου βαθµού, τη
σταµατούν. Μεθοδευµένα, επί δυο περίπου συναπτά έτη τώρα, την αποπλήττουν. Επιχειρούν
µε κάθε τύπου εκβιασµούς να της επιβάλλουν και προσβάλουν µε νέα µόνιµη αναπηρία και
ανίατη προβληµατικότητα που τη βάφτισαν λειτουργικότητα, όταν από µακριά φαίνεται το
επερχόµενο δια βίου σακάτεµα. Η χαριστική βολή. Η αποπληξία άµφω. Μια η κατ έκταση
διζωνική αν όχι πιο πολλές, και µια η καθ ύψος, η διακυβέρνηση των δικαστών.
Που και να µην ήταν οικείοι της και φίλοι που διατείνονται ότι θέλουν το καλό της και τη
λύση. Τι άλλο περισσότερο θα είχε να υποστεί, αφού µε όλα όσα της έχουν ετοιµάσει -από
παλιά όπως αποδεικνύεται- δεν πρόκειται να περπατήσει ποτέ πια στη ζωή της. Πόσο µάλλον
να µπορέσει να ανοίξει τα φτερά, όπως φαντάζονταν και συνεχίζει να φαντάζεται. Και το
χειρότερο, της ξεκαθαρίζουν ωµά και απερίφραστα ότι η ειδεχθής πράξη τους, αποτελεί
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αναγκαία προϋπόθεση για την όποια περαιτέρω συνέχεια. Έβαλαν και Έλληνες επιστήµονες
και διατελέσαντες θεσµικούς της πολιτικής, να το καταστήσουν πιο σαφές, µετά απειλών, εν
ψυχρώ. Ότι η ιστορία θα της φερθεί πολύ πιο σκληρά αν δεν συναινέσει. Εάν δηλαδή πει όχι
στην επιβολή της τετραπληγίας. Πράγµα πρωτόγνωρο ακόµη και για την πιο πλούσια στον
πλανήτη προέκταση κλασσικής παιδείας. Την Ελληνική θυµοσοφία, που δεν συµφωνεί, και
για το λόγο ακριβώς αυτό, ειρωνεύεται όταν λέει: πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι, που επί των
σηµερινών ηµερών βρήκε τη συνέχεια στο: πονάει σώµα, κόψει κεφάλι. Το να αναζητήσει
δηλαδή την ίαση του χρόνιου τραυµατισµού της στην επιβολή και νέων µεγάλων και, το πιο
σηµαντικό, µόνιµων τραυµάτων και προσβολών.
Κάθε οµοιότητα µε πρόσωπα ή καταστάσεις και τόπους, πλην των νήσων, είναι εντελώς
συµπτωµατική. Ένας φίλος είπε ότι µε µια ανάλογη -αν όχι την ίδια- επισήµανση αρχίζει
επίσης η Γαλλική κόπια -όχι η Ελληνική- της ταινίας Ζ του Γαβρά, όταν και πάλι τότε
τραυµάτιζαν θανάσιµα µια άλλη ειρήνη. Πήρε θάρρος από τη σύγκριση αυτή. Όµως η ίδια η
ηρωίδα, πέραν από τις πιέσεις των ΑΝ-ΑΝ και των υποβολέων τους, όπως το τι θα πάθει αν
δεν συµµορφωθεί, γνωρίζει καλά τα µαθήµατα της ιστορίας, της διπλωµατίας και φυσικά της
πολιτικής. Τα διδάχτηκε στο αλληλοδιδακτικό που φοίτησε. Τα έµαθε από έναν παπά
δάσκαλο, και λιγότερο από την αντανάκλαση όσων διέπρατταν απεσταλµένοι ξένοι στην
πρακτική διδασκαλία και εξάσκηση.
Ένα µόνο παράδειγµα από την τελευταία περίπτωση φτάνει και περισσεύει ώστε να
κατανοηθεί απολύτως. Στενός συγγενής της έχει δυο, µεταξύ άλλων φωτογραφίες, στους
τοίχους του εστιατορίου του που διατηρεί στη Θεσσαλονίκη και που συγκινούν όποιον τις
βλέπει. Η µια δείχνει τον πρώτο από τους δυο ασπροµάλληδες παππούδες της, µε χειροπέδες
και µε συνοδούς να συνοδεύει την εκφορά του θανόντα από παθολογικά αίτια γιου του, πριν
τον επιστρέψουν στη φυλακή, αφού ήταν έξω µε ολιγόωρη άδεια. Μια άλλη δείχνει την
πρώτη άφιξη ενός µητρικού αγήµατος στον τόπο της, µε τον άλλο της παππού όχι µόνο να
έχει βγάλει το καπέλο προκειµένου να το χαιρετήσει, να υποδεχτεί και να εκφράσει τον
µεγάλο του σεβασµό αλλά και να έχει γονατίσει.
Ήξερε όµως και την άλλη ιστορία. Της Άγκυρας. Επίσης τα παραµύθια της τελευταίας. Ότι
το τι εστί Τουρκία το δείχνει πιο καθαρά από όλα, το τέλος του δικού της αρχιτέκτονα της
Ζυρίχης. Οι οιµωγές του στα καθηµερινά εξπρές του µεσονυκτίου, σε σηµείο ώστε, η τελική
αγχόνη να φαντάζει ως λύτρωση. Τον λυπήθηκε σαν άνθρωπο, έστω και αν της είχε κάνει,
µαζί βέβαια µε άλλους, τόσο µεγάλη και ανεπανόρθωτη ζηµιά. ∆εν θα υπήρχε χειρότερη από
την πρώτη ιστορία αν δεν υπήρχε η δεύτερη. Όταν ξεσπιτώθηκε όλη η πόλη της µαζί µε
πολλές άλλες πόλεις και χωριά µετά την εισβολή των ίδιων γνωστών της γειτόνων. ∆υο άλλοι
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συγγενείς, που ακόµη κανείς δεν ξέρει κάτι για την τύχη τους, και που όπως της είπαν παλιοί
της συµπολίτες, τους έχουν στην γενέτειρα των γονιών της θαµµένους, τις προάλλες το βράδυ
τους είδε στο όνειρό της ανήσυχους. Αξιωµατούχος εκ των εισβολέων προσέβαλε τη µνήµη
τους προσµετρώντας τους στους δικούς του νεκρούς. Αυτό δεν τους πείραξε τόσο, όπως της
έλεγαν, όσο που πέρασε στο ντούκου. Η µητέρα, είχε πιο επείγουσα δουλειά. Κάποιον Κεµάλ
πανεπιστηµιακό.
Σκέφτηκε να µιλήσει. Να πει τα πράγµατα όπως έχουν. Ήταν όµως µόνη. Και οι συγγενείς
της επείγονταν περισσότερο από όλους. Πήγαιναν έρχονταν στον οίκο της, χωρίς αιδώ, όχι
όµως και χωρίς θράσος. Άλλοι πάλι που τους έτρεφε µεγάλο σεβασµό τη συµβούλευαν αυτό
που θα κάνει να µη το κάνει για συναισθηµατικούς λόγους πικραίνοντας αν όχι αναιρώντας
την ιστορία του µέρους από όπου και απηύθυναν τις παροτρύνσεις. Και που αλλιώς δεν θα
συνεόρταζε την έξοδο των Ελεύθερων πολιορκηµένων στην ιστορική αυτή πόλη καθώς και
µετέπειτα γενέτειρα του Παλαµά όπως και του γείτονά του Τρικούπη. Ανθρώπους που αν µη
τι άλλο είχαν τοπικά ιστορικά αρχέτυπα και που γι αυτό ίσως έφτασαν εκεί που έφτασαν.
Έχει τη γνώµη ότι θα υπάρξει επανόρθωση και γι αυτό διατηρεί ακέραιο τον προηγούµενο
σεβασµό της.
Έστω όµως ότι επρόκειτο να συµφωνήσει. Να καταπιεί όλα τα φαρµάκια. Επίσης την
άρνηση αν όχι την οργή για όσα νέα δεινά της ζητάνε στην ψύχρα, όπως λέγεται, να υποστεί.
Όµως τη λογική, την αγάπη για τη ζωή της, τις σπουδές, το πέταγµα, την αποθεραπεία του
τραύµατος που, αν και πέρασε τόσος καιρός, συνεχίζει να χαίνει, τι να τα κάνει; Σε αυτά
ήθελε απάντηση. ∆υστυχώς δεν της έδωσαν. ∆εν είχαν απάντηση γιατί δεν είχαν λόγο,
επόµενα λογική. Μόνο την εκλογίκευση έµαθαν. Μπορεί να είναι καλή σε κάποιες
περιπτώσεις αλλά δεν προσφέρεται δια πάσα νόσο. Όταν συµβαίνει αυτό νοµιµοποιούνται τα
παρά τη λογική.
∆εν το έχουν σε τίποτα να καταστρώσουν αργότερα έναν Αττίλα αλλού. Μέρη υπάρχουν,
αιτίες κατασκευάζονται.. ∆εν της έφταναν τα δικά της τα βάσανα και ο νους της πήγε στη
Θράκη. Ο νους, που πολλοί τον θεωρούν βάρος όταν δεν συµφωνεί µαζί τους. Όταν δεν
συµφωνεί µε τα non papers -δεν ξέρει πως λέγονται στη γλώσσα των υπολογιστών- ξέρει
όµως ότι µε βάση αυτά διάφοροι γράφουν άρθρα και επιχειρηµατολογούν. Όπως επίσης
φαντάζεται ποιος anonymous τα διοχέτευσε στην ηλεκτρονική αγορά αρχής γενοµένης από
την περίοδο της Λουκέρνης και πιο πριν ακόµη. Το κατάλαβε γιατί µόνοι τους προδόθηκαν
επαναλαµβάνοντας τα ίδια επιχειρήµατα. Εκτός και αν λειτούργησαν κάποιες µεταφυσικές
πνευµατικές δυνάµεις. Παραδέχτηκε όµως από µέσα της, ότι όντως οι θιασώτες του ναι, δεν
κινούνται µε βάση συναισθήµατα. Άλλωστε δεν τους χρειάζονται.
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Αναγκάστηκε να ψάξει µόνη της. Πώς να διαχειριστεί την αγάπη της αλλά και τη θλίψη για
τα καµώµατα της µητέρας όσο τη συνέχεια της δικής της ζωής. Σαν κοσµοπολίτισσα που
ήταν, δεν ήθελε να προσφύγει και πάλι στην οικογενειακή της ιστορία. Την απωθούσαν οι
µεγαλοστοµίες και οι κάθε τύπου εθνικοφροσύνες. Όπως λοιπόν σκεφτόταν της ήρθε στο
µυαλό ένα ιστορικό µνηµείο λόγου. ∆εν είχε σηµασία ποιας χώρας ήταν. Τα µνηµεία του
πολιτισµού άλλωστε δεν είναι εθνικές ιδιοκτησίες. Ούτε αποτελούν copy right ή περιουσίες
περιουσίων λαών. Είναι µέρος της παγκόσµιας πολιτικής και πολιτισµικής κληρονοµιάς. Στην
επιλογή που θα κατέληγε ήθελε να κορυφωθεί και αποτυπωθεί αυτή ως ιστορική στιγµή
∆ηµοκρατική. Μάλιστα διπλή. Η µια για το γνωστό, πασίγνωστο Κεµαλισµό. Η άλλη για το
νέο πολιτικό και διοικητικό, και για το λόγο αυτό, διακυβερνητικό αποικισµό των άλλων
φίλων. Αυτοί και αν δεν θα είναι συµπρόεδροι. Στην ουσία, πρόεδροι και υπερπρόεδροι.

Η καρδιά της τότε και κυρίως το µυαλό πήγε στο NON PASSARAN. Χάρηκε περισσότερο
που έκαµνε ρίµα µε τις απειλές, των ΑΝ - ΑΝ. Το σχηµατοποίησε όλο µαζί: ANAN, NON
PASSARAN. Αυτά που µέτρησαν καταλυτικά στην απόφασή της ήταν δυο πράγµατα. Το ένα
αφορούσε τη µητέρα της. ∆εν ήθελε να γίνει σαν τα µούτρα της πόλης που εκείνη
κατοικούσε. Το δεύτερο έχει να κάνει και πάλι µε συγγενή µακαρίτη, που στις ενθυµήσεις της
ζωής του, το NON PASSARAN, καταλαµβάνει σηµαντικό µέρος. Τόσο ώστε για εκείνη τη
στάση του όσο και την υπόλοιπη ζωή του, έδωσαν το όνοµά του σε κεντρικό δρόµο της νέας
της πόλης. Ο πατριώτης, διεθνιστής, και γι αυτό ∆ηµοκράτης συγγενής της, ονόµατι Εζεκίας που τον ψήφιζαν στο σπίτι της οι πάντες- δεν έµπλεξε µε ΑΝ και ΑΝ. Πόσο µάλλον µε
προϊσταµένους των. Αυτό που έχει σηµασία για την ίδια ήταν και συνεχίζει να είναι η
πολιτική και ο κοσµοπολιτισµός. Και φυσικά η ολοκλήρωση τους µε γνήσιο διεθνισµό.

Όσο για τους ΑΝ και ΑΝ, την ίδια αυτή λέξη που θα γράψει στη σηµαία της, αποφάσισε
να την επαναλάβει δυο φορές. Καταρχήν εκφωνείται καλύτερα και έχει και µια ρυθµικότητα.
Επίσης η πρώτη φορά αφορά τον αλληθωρισµό προς ανατολάς, η δεύτερη προς δυσµάς. Με
βάση δε τις οικονοµικές της γνώσεις κατέληξε ότι το πρώτο, γνωστό και ως ετεροβαρές,
αφορά την αποζηµίωση διαφυγόντων κερδών της γειτονικής της χώρας, από την ενέργεια,
που πως και πως ανέµενε να πάρει µέρος στο πλιάτσικό της χωρίς να τα καταφέρει. Όσο για
το δεύτερο αλληθωρισµό, πέραν των άλλων, σκέφτηκε πόσο για κελεπούρι την περνάνε, όταν
την τριακονταετή τους απραξία έχει διαδεχθεί τέτοια πρεµούρα. Ήθελε όλοι οι συγγενείς της
να καµαρώσουν για τη στάση της. Ακόµη και η µητέρα της που τη θλίβει πιο πολύ από
όλους. Ιδίως για το σήµα κατατεθέν της που τη διαπερνά οριζοντίως και καθέτως. Η Αθήνα
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του PASSARAN, Ν.∆. PASSARAN, ΠΑ.ΣΟ.Κ. PASSARAN. Το ντουέτο των προποµπών
τους και τέως πρωθυπουργών.

Για τις σηµαίες του αγώνα της χρησιµοποιεί τα χέρια. Το µυαλό ταξιδεύει. Αναλογίζεται το
γήπεδο του τόσο µακρινού γεωγραφικά όσο κοντινού, ηθικά και ιστορικά, ∆ουβλίνου. Τα
όποια αναπτυξιακά πετάγµατα του τελευταίου. Τη δική της συνέχεια µέσα από την µεγάλη
της ευθύνη απέναντι στους παλιούς γείτονες, κατέχοντες αλλά κυρίως κατεχόµενους
δυστυχώς και αυτούς, προς τους οποίους αδηµονεί να προσφέρει δείγµατα γραφής του
ειρηνισµού, του διεθνισµού και της αλληλεγγύης της. Το πρώτο δείγµα γραφής επί του
παρόντος είναι να ευχηθεί καλή δύναµη σε όλους όσοι µοιράζονται τις σκέψεις της, κυρίως
δε τις πράξεις της για τη συνέχεια. Κάτι που ο καταγόµενος από το Κουµάσι της Γκάνα
Αφροαµερικανός Γ. Γ. βάλει πρώτος κλήρο επί τον ιµατισµό της και στο υπό διαµελισµό,
από το σχέδιό του, σώµα. Ένα κρατίδιο µε ένα, δυο, τρία και τέσσερα κρατίδια ατάκτως
ερριµµένα λες και είναι τα παιδιά του Πειραιά: Ελληνικό, Τουρκικό, Βρετανικό, Οηέδικο,
δηλαδή Αµερικανικό.

Γνωρίζει τέλος καλά ότι από την πολιτική παίρνει κανείς τα εφόδια ώστε να πετύχει
θεσµοποίηση νέων πραγµάτων και καταστάσεων. Ότι η πρώτη κεντρική και κορυφαία
θεσµική πράξη της πολιτικής είναι ως γνωστό η ∆ηµοκρατία. Ότι έχει ιδιαίτερη σηµασία για
τις σχέσεις της τελευταίας µε το περιβόητο σχέδιο του Ανάν, το κατά πόσο συνάδει προς το
∆ηµοκρατικό κεκτηµένο. Η κατάργηση του Ευρωπαϊκού κεκτηµένου, που την αποκαλούν
παρέκκλιση, επόµενα η κατάργηση του ∆ηµοκρατικού κεκτηµένου, δεν είναι άλλο από ένα
νέο είδος γύψου. Μπορεί µερικά «όχι» να είναι όντως χειρότερα από κάποια «ναι» ή και
αντιστρόφως, όµως δεν παύει αυτό να αποτελεί µέρος του ∆ηµοκρατικού µεγαλείου. Σε
καµιά περίπτωση δεν µπορεί να αποτελέσει άλλοθι. Γιατί τότε αν η περιοχή αποκτήσει το
πρώτο διυλιστήριο κωνώπων στον κόσµο, ο τελευταίος θα µείνει χωρίς καµήλες. Το πιο δε
σηµαντικό από όλα αυτά είναι ότι η σηµερινή Κυπριακή ∆ηµοκρατία ούτε Κυπριακή ούτε
∆ηµοκρατία θα είναι τότε.
____________

{*} ∆ιετέλεσε Βουλευτής Έβρου {1993-2000}.

7 Απριλίου 2004

xkipuros@otenet.gr
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Σ. Σ. Το ίδιο κείµενο περιλαµβάνεται µαζί µε άλλα έντεκα, σε ηλεκτρονικό βιβλίο που θα
κυκλοφορήσει στις επόµενες ηµέρες και που επιµελήθηκε, όπως και την αντίστοιχη συµβατική
έκδοση, ο συµπατριώτης Γιάννης Κουκάκης από τη Γαλλία όπου διαµένει. Το τρίγωνο Θράκη,
Κύπρος, Γαλλία δεν είναι νέο. Για τη Μεγαλόνησο έγραψαν πολλοί Θράκες. Ανάµεσά τους ο
ποιητής και συγγραφέας Βασίλης Σιναπίδης από το ∆ιδυµότειχο, που ζει στην Αθήνα. ∆ικό του
έργο είναι το βιβλίο-ποίηµα µε τον εύγλωττο τίτλο: «Το τραγούδι της Κύπρου», γραµµένο πολύ
πριν από την τραγωδία της Κύπρου. Ακόµη πιο πριν και από τη Ζυρίχη. Επαινεθέν από τον
Μακάριο τον Απρίλιο του 1958, µεταφρασµένο αργότερα από το Γάλλο ποιητή και Ελληνιστή,
κ. Gaston-Henry Aufrere, βραβευµένο από την ACADEMIE INTERNATIONALE DE
LUTECE, PARIS 1972. Όλα αυτά δεν υπονοούν τίποτε άλλο. Απλά ενισχύουν την άποψη του
συγγραφέα για τη σηµερινή διανοητική και πολιτική Αθήνα. Ότι δεν έπεσε από τους ουρανούς.
Έτσι ήταν πάντα. Απλά σήµερα η κατάστασή της χειροτέρευσε.

Όσο για το έργο «

∆ηµοψήφισµα για την Κύπρο» φτάνει και περισσεύει η ονοµασία προέλευσής του. Ένα ακόµη
Θρακιώτικο τραγούδι. Αυτή τη φορά για την 24η Απριλίου 2004. Ένα τραγούδι Ελληνικό,
Πολιτικό, ∆ηµοκρατικό, Ειρηνιστικό, Πανανθρώπινο.
7 Απριλίου 2004,

xkipuros@otenet.gr
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ΘΡΑΚΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004

13. Eυχές Χρήστου Κηπουρού
Αποστολή Βιβλίου για την Κύπρο

Αγαπητοί φίλοι,
Πέραν των θερµών ευχών, και των ειλικρινών ευχαριστιών για την προβολή των κατά
καιρούς κειµένων µου, σας αποστέλλω -όπως άλλωστε σας είχα υποσχεθεί σε προηγούµενη
επικοινωνία µας- το νέο µου ηλεκτρονικό βιβλίο, που έχει ως τίτλο: "∆ηµοψήφισµα για την
Κύπρο". ∆εν διάλεξα την ηµέρα τυχαία. Μπορεί να αποτελεί σύµπτωση το ότι τα κείµενα
είναι όσα και τα ευαγγέλια, όµως υπάρχουν άλλοι λόγοι, συµβολισµοί και ιστορικά συµβάντα
που είπα να στείλω το βιβλίο σήµερα. Καλύτερα όµως να µην επεκταθούµε σε αυτό. Μια
άλλη φορά επανερχόµαστε. Εσείς τώρα όποτε ευκαιρήσετε, και εφόσον φυσικά θέλετε,
µπορείτε να τo αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας. Είτε ως αρχείο doc είτε ως pdf. Το πρώτο
είναι 0,60 mb. το δεύτερο είναι 1,30 mb. Το κατέβασµα θα διαρκεί ελάχιστα λεπτά.
Επιτρέψτε όµως µε την ευκαιρία αυτή να πω µερικά πράγµατα. Μπορεί να χρησιµεύσει
από απλή παρουσία και έκθεση προς ανάγνωση από τους επισκέπτες, µέχρι να αποτελέσει
µέρος ηλεκτρονικού αφιερώµατος για την Κύπρο εν όψει του δηµοψηφίσµατος της 24ης του
µηνός, αν όχι αφορµή ανοίγµατος ηλεκτρονικού διαλόγου, µαζί φυσικά µε άλλες επώνυµες
κατατεθείσες απόψεις προσώπων και χώρων. Οι κόµβοι µπορούν να διδάξουν ∆ηµοκρατία
στα συµβατικά Μέσα. Τα βλέπετε πως καλύπτουν το ίδιο θέµα. Πέραν των άλλων θα
προσελκυσθούν πολίτες να λάβουν µέρος, αντί να τρώγονται µε τα ρούχα τους -όπως κάνουν
σήµερα- µη αντέχοντας πλέον την τηλεοπτική αναίδεια των δήθεν Μέσων και των πολιτικών
τους τροφίµων. Τόσο των καθηµερινών όσο των εορταστικών τους προσκεκληµένων.
Θέλω να σας θυµίσω ότι το βιβλίο είναι αφιερωµένο στους ηλεκτρονικούς κόµβους,
θεωρώντας σας ως εναλλακτικό Μέσο που µπορεί να παίξει µέχρι και έναν ιστορικό ρόλο
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ανάµεσα στη λεγόµενη τρίτη Ελληνική ∆ηµοκρατία και την εποµένη, καθώς και για την
οµαλή ροή διανοητικών και πολιτικών προϊόντων. Να κόψει λίγο έστω το βήχα του
αδηφάγου Αθην-αναν-αϊκού, όπως λέω, τηλεοπτικού µονοπωλίου, καθαιρώντας το αόρατο
τείχος του. Γι αυτό είχα µιλήσει για αεροσυµπιεστές. Κοµπρεσέρ δηλαδή που να ανοίγουν
τρύπες. Φανταστείτε που φτάσαµε. Η ηλεκτρονική αγορά των κόµβων, τµήµα δηλαδή της
νέας αγοράς, να αναδεικνύεται σε θεµατοφύλακα της ∆ηµοκρατίας. Μιας ∆ηµοκρατίας που
έχουν καταργήσει

οι υποτιθέµενοι δοµικοί θεσµοί της, που κατά τα άλλα είναι

διαπιστευµένοι να τη διαφυλάττουν όπως τα λεγόµενα κόµµατα µετά των άλλων φίλων, τόσο
φιλελεύθερων και νεοφιλελεύθερων όσο και εκ µεταγραφών αριστερών.
Ένα όµως από τα λίγα έστω καλά που έκαναν είναι που εξ αντιδιαστολής προκάλεσαν την
από πολλών πλέον ετών γέννηση και ανάπτυξη µιας εθνικής και κυρίως πολιτικής παιδείας,
τόσο οραµατικής όσο όµως πρακτικής και οπωσδήποτε αποκαλυπτικής των τεκταινοµένων
καθώς και των υπαιτίων τους. Αυτά, µεταξύ των άλλων, προσδοκά το βιβλίο που έχω την
τιµή να σας εµπιστευθώ.
Να σας το πω αλλιώς. Αν ο Ελλαδικός ελληνισµός είχε πολιτική και δεν ήταν της
σχολής PASSARAN {Μητσοτάκη, Σηµίτη, και άλλων πολλών} δεν θα έβαζε τόσα γκολ ο
Ανάν. Πέντε τα σχέδια, πέντε µηδέν το σκορ εις βάρος των Αθηνών.
-Όταν το µόνο κοινό που έχει µε τον Οφορίκουε, είναι η κοινή εκ της Γκάνα καταγωγή
και έτερον ουδέν.
-Όταν ο οργανισµός που προϊσταται κατέληξε να φέρεται ως αγόρι για θελήµατα της
Βρετανίας και των Η.Π.Α., όπως ιδιαίτερα εύστοχα σηµειώνει πρώην Έλληνας διπλωµάτης,
στην τελευταία αυτή χώρα, αφού στη δική του, η ∆ηµοκρατία, NON PASSARAN.
-Όταν κάνει ακόµη και θελήµατα της Τουρκίας, θα προσέθετα εγώ, όπως εξηγώ τα
γιατί και τα πως στο βιβλίο.
-Όταν από τη µια η Ελλαδική οµάδα δεν σκόραρε ούτε µια φορά και από την άλλη η
γειτονική τουρκική σηµείωσε επάνω από δέκα τέρµατα. Αρκετά από αυτά τα έκανε τράµπα
ο Γ. Γ. τα χρέωσε στον Ελληνισµό και στη συνέχεια τα πίστωσε στην Τουρκία. Το ναι
ακριβώς αυτό κάνει. Αποδέχεται το αποτέλεσµα.

Τύχη αγαθή, που τα δίχτυα της εστίας του Τάσου παραµένουν απαραβίαστα, και ελπίζω
να παραµείνουν έτσι µέχρι και την 24η Απριλίου. γι αυτό και για πολλά άλλα έπρεπε να
κάνουµε κάτι και εµείς, όπως επίσης και εσείς. Γιατί βλέπει κανείς νυχθηµερόν στο γυαλί,
πρόσωπα και δυνάµεις να υπερασπίζονται το σχέδιο Ανάν τόσο, λες και το συνέταξαν οι
ίδιοι. Ούτε που το διανοούµαι να έγινε κάτι τέτοιο. Και από την άλλη άποψη να µη βγάζουν
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κανέναν. Και όταν το κάνουν, να είναι τα πράγµατα εκ των προτέρων φτιαγµένα. Αν σε
Κύπρο και Ελλάδα η αναλογία του όχι προς το ναι είναι δυο προς ένα, στα Μέσα είναι ένα
προς είκοσι αν όχι προς περισσότερα. Και αυτό όταν δεν διακόπτουν µε ένα νεύµα του
αποσπασµένου στο Μέσο πολιτικού λογοκριτή, την απ ευθείας µετάδοση του διαγγέλµατος
του κατά τα άλλα Προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Για το αν από την χώρα του
πνεύµατος περάσαµε παλαιόθεν σε αυτήν του νεύµατος ουδείς ενδιαφέρεται εκ των ταγών. Η
δήθεν πανεθνική έλειπε. Ο σκοπός προφανής. Η επιβολή κάµψης στο αγωνιστικό φρόνηµα
των Κυπρίων. Μερικές φορές είναι να τα χάνει κανείς. Από ποιον πρώτα να προφυλάξει τα
νώτα του. Από εχθρούς, από φίλους η από συγγενείς. Πόσο µάλλον από τη µητέρα του
πατρίδα. Ιδού το µέγα ερώτηµα.
Η µέχρι πρόσφατα απεριόριστη προσήλωση της Αθήνας στους πολιτειακούς θεσµούς,
όπως ο θεσµός του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, πήγε, ίσως λόγω άνοιξης, περίπατο. Τι δε
λένε. Και τι τους λένε, να λένε. Εγώ πάλι λέω, τι λένε στο ραδιοτηλεοπτικό γι όλα αυτά. Από
την κραυγαλέα απουσία αντικειµενικότητας στους υποτιθέµενους διάλογους για το Κυπριακό
έως τις ύβρεις σε βάρος ενός ανθρώπου επειδή διεκδικεί να παραµείνει άνθρωπος, ζώο
πολιτικό. Ας µη σέβονταν τον πολιτειακό του θώκο έστω και αν τον κατέχει δι άµεσης
µάλιστα εκλογής και λαϊκής ετυµηγορίας και εντολής των ελληνοκυπρίων συµπατριωτών
του. Τουλάχιστον όφειλαν να σεβαστούν την από µέρους του επιβεβαίωση της έννοιας
"άνθρωπος". ΕΊτε ως προς την εκδοχή του "ανασηκώνεται η σηκώνεται εκ νέου" είτε του ότι
" άνω θρώσκει". Ξεχνούν ότι δεν θα µπορούν αργότερα να δικαιολογήσουν τη στάση τους
όπως και όποιοι άλλοι το επιχειρήσουν, µέσα από το της Μεγάλης Πέµπτης "ου γαρ οίδασι τι
ποιούσι". Πρώτον, γιατί οίδασι και παραοίδασι, και δεύτερον γιατί άλλο θρησκεία άλλο
πολιτική. Και η τελευταία οφείλει να ζητήσει το λόγο και να αναλάβουν ιστορικές ευθύνες
όσοι τις έχουν.
Και µια και ο λόγος περί Προέδρων ∆ηµοκρατίας, από παλιά ακόµη δεν συµφωνούσα µε
τη ρήση εκείνη του Σαρτζετάκη περί του ανάδελφου έθνους. Νοµίζω ότι όλα τα έθνη και
επόµενα και οι λαοί για πολλούς λόγους είναι µεταξύ τους αδελφοί. Αν όχι εξ αίµατος είναι
αδελφοί εξ ιδεών, πολιτικών, πολιτισµών και άλλων αιτιών και λόγων. Επίσης εξ όποιων
δεινών τους ενώνουν και τους αδελφοποιούν. Εδώ γεννήθηκε ο κοσµοπολιτισµός και
επόµενα και οι κοσµοπολίτες. Καµαρώνω όταν σκέπτοµαι ότι µπορώ να αποκαλούµαι µε τον
τίτλο αυτό. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει άκριτες µεταφορές προβληµάτων µε βάση τη
σηµειωτική µόδα. Από τόπου εις τόπο. ∆εν µπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι. Στην ίδια ζυγαριά.
Ούτε στην Κύπρο είχαµε πόλεµο ώστε να υπάρξει ήττα και επίχειρα. Είχαµε εισβολή και
έχουµε κατοχή που διαιωνίζεται την ίδια στιγµή που η Κυπριακή ∆ηµοκρατία καλείται να
διαλυθεί. Κάποτε στη Βάρκιζα Έλληνες σε Έλληνες παρέδωσαν τα όπλα και ακόµη τους
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αναθεµατίζουν. Πόσο θέλουν αυτοί που τώρα υπερθεµατίζουν το ναι, αργότερα να τα
γυρίσουν. ∆εν θέλουν πολύ. Όλοι αυτοί πρέπει να ξέρουν ότι οδός επιστροφής δεν υπάρχει.
Γι αυτό οι εγγυήσεις οφείλουν να είναι εν τη παλάµη. Σκέτο το «ούτω βοήσοµε» χωρίς
αντίκρισµα είναι µια τρέλα και µισή. ∆εν είναι λογική. Πρώτα δεν είναι λογική και κατόπιν
δεν το πάει και η καρδιά.
∆εν είναι διαφορετικά τα πράγµατα που επισυµβαίνουν στο πεδίο των πολιτικών θεσµών
και των πολιτικών κοµµάτων. Μόνο που ένα από αυτά εγκατέλειψε -να µη πω κάτι άλλοχτες δυο αδελφά κόµµατα και µε δική του υπαιτιότητα, έµεινε ανάδελφο. Εκτός και αν στη
συνέχεια υποκαταστήσουν τα απολεσθέντα τα νέα, τα ετεροθαλή. Οφείλει όµως κανείς να
πει: άλλο Τάσος, άλλο Αναστασιαδης. άλλο Βάσος, άλλο Βασιλείου. Ρίζες κοινές πλην όµως
µόνον ετυµολογικές. Ούτε ιστορικές ούτε πολιτικές και εποµένως -κατά τον Αριστοτέληούτε ηθικές. Και κάτι άλλο. Ας το κάνουν το κόµµα τους ό,τι θέλουν και ας πιάσουν για
φίλους όποιους τους καπνίσει. Μήπως πριν δεν το έκαναν. Το έκαναν. Αυτήν όµως την εις
βάρος της Κύπρου αµαρτία, που θα τη βάλουν. Αυτή είναι πιο βαριά από το η Κύπρος είναι
µακριά, του Καραµανλή. Γιατί οι σηµερινοί επιγενόµενοι την βάζουν απέναντι. Είναι προς
τιµήν της Κύπρου το πως αντιδρά. Λες και η πολιτική ευγένεια µένει µόνιµα στη
Μεγαλόνησο ενώ εδώ διαµένουν µόνο κάτι µαυροπούλια και κιρκινέζια της πολιτικής.
Ραµολί τα λέω αλλού. Για αετούς ουδείς λόγος. Αποδήµησαν προ πολλού. Εξ ου και τα
αποδηµητικά πτηνά. Για εδώ λοιπόν ας µη µιλήσουµε. Όσο για την Κύπρο µετρώνται στα
δάχτυλα του ενός χεριού. Ο καλός ο καπετάνιος είναι γνωστό που αποδεικνύεται ότι αξίζει το
αξίωµά του. Ο ψεσινός λόγος όσο ήταν ένα λευκό περιστέρι ειρήνης και αλληλεγγύης προς
τους κατέχοντες και κυρίως κατεχόµενους τουρκοκυπρίους άλλο τόσο αποτελεί συµπύκνωση
αξιοπρέπειας και αετίσιο πέταγµα µαζί για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Γιατί όµως τα λέω
αυτά.
Υπάρχει µια ειδοποιός διαφορά µεταξύ της ζωής και της πολιτικής. Στην πρώτη οι
συγγενείς είναι δεδοµένοι εκ των προτέρων, τους φίλους όµως κανείς τους διαλέγει.
Αντίθετα, στην πολιτική διαλέγει κανείς τόσο τους συγγενείς όσο τους φίλους του. Έτσι εγώ
θεωρώ φίλους τους τέσσερις προαναφερθέντες πολιτικούς και σέβοµαι βαθύτατα τόσο τον
εθνικό όσο τον πολιτικό ρόλο που ανέλαβαν να επιτελέσουν. Τους δυο όµως εξ αυτών,
επιπλέον τους αισθάνοµαι και ως συγγενείς. Έχουµε ιστορική και µορφωτική κοινότητα
αρχών, αξιών, ιδεών και µεγάλου αγώνα. Είµαστε µεν συγγενείς -εστω δευτέρου βαθµούαλλά είµαστε. Τόσο µε τον Βάσο όσο τον Τάσο. Μάλιστα όπως εύκολα θα διαπιστώσει ο
αναγνώστης, τα τελευταία κείµενα του βιβλίου επιχειρούν να κάνουν ένα ακόµη πολιτικό
βήµα. Να τριτώσει το καλό, όταν άλλοι τριτώνουν το κακό. Αναπτύσσεται στα κείµενα µια
σοβαρή θεωρώ πολιτική παιδεία περί το όχι. Τόσο ως σχέση του µε τη ∆ηµοκρατία, και την
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κατάργηση του κεκτηµένου της, που παραπέµπει σε νέο είδος γύψου, όσο ως επιστηµονική
επιστροφή και επανασύνδεση µε τις περγαµηνές και παρακαταθήκες της ιστορικής ηγεσίας
του Α.Κ.Ε.Λ.

ακόµη επί Εζεκία, και την παρουσία του ιστορικού εκείνου ηγέτη στον

Ισπανικό εµφύλιο. Εξ ου και ο οµώνυµος τίτλος του δωδέκατου κειµένου.
Υπάρχει και κάτι ακόµη. Όχι και ναι, δεν είναι ίδια. Απόδειξη η ιστορία. Τα όχι τις
περισσότερες φορές έχουν ηρωικά προλεγόµενα όσο και παρεπόµενα. ∆εν συµβαίνει το ίδιο
µε τα ναι. ∆εν έµεινε τυχαία το yes mαn. Τόσο η ιστορία όσο η πολιτική αυτά διδάσκουν. Γι
αυτό λοιπόν στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι λογικό η πίεση για το ναι να ενοχλεί. Κάτι
που δεν µπορεί να συµβαίνει µε το όχι. ∆υστυχώς δεν γνωρίζω κάποιον πολιτικό που να
τηλεφώνησε από εδώ στη Λευκωσία υπέρ του όχι. Ξέρω όµως πολλούς που επίσης επί πολλές
φορές τηλεφώνησαν υπέρ του ναι. Ουδόλως τους τιµά. Όσο τώρα για το «µη ανακατεύεστε»
δεν µπορεί να έχει καµιά τύχη. Άλλωστε συνήθως το λένε αυτοί που σε κάθε δυνατή ευκαιρία
πράττουν το ακριβώς αντίθετο. Σε ό,τι αφορά τους ∆ηµοκράτες πολίτες, είναι γνωστό ότι δεν
λαµβάνουν καθόλου υπόψη τέτοιου τύπου κουτοπόνηρες συστάσεις. ∆εν τους αφορούν.
Αυτά λοιπόν και πολλά άλλα νοµιµοποιούν ηθικά και πολιτικά το δικαίωµα στη γραφή
κειµένων όπως τα συγκεκριµένα, όσο και στην δυνατόν ευρύτερη δηµοσιοποίηση τους. Αν
τώρα κάποιοι κόµβοι στη Λευκωσία άλλαξαν καθοδόν ρότα, δεν τους κακίζω.
Αντιλαµβάνοµαι τις πιέσεις που υφίστανται. Άλλωστε κι αυτά που έχουν σήµερα στο κιόσκι
τους, αναρτηµένα, τέσσερα εκ των δώδεκα κειµένων που έλεγα, φτάνουν και περισσεύουν.
Όπως για να γνωστοποιηθούν όσα προτείνονται -φυσικά δεν µιλώ για αποδοχή- φτάνει και
περισσεύει η ανά την υφήλιο φιλόξενη πλειάδα κόµβων. Από τη Μελβούρνη, τις Η.Π.Α., την
Αγγλία και τη Γερµανία έως τους εδώ, εκ των οποίων µερικοί έφθασαν να διαθέτουν
ολόκληρες αίθουσες για τα γραπτά αυτά, λες και είναι γκαλερί.
Αν κάποιος θελήσει να τα εκχυδαϊσει όλα αυτά και να τα αποδώσει µόνο στους νόµους
της αγοράς και των επισκεπτών καταναλωτών -υπάρχει και αυτή η διάσταση- δεν λαµβάνει
καθόλου υπόψη του ότι αυτό που κυρίως υπάρχει είναι µια γενιά ανθρώπων, µε πολλές και
πολλούς από αυτούς είµαστε φίλοι χωρίς να έχουµε συναντηθεί, και που νοµίζω ότι η
συνέχεια προδιαγράφεται ακόµη πιο θετική. Πολλοί άρχισαν από χόµπι και σήµερα κάνουν
πολύ σοβαρή πολιτική δουλειά. Σιγά τα λάχανα των εν Αθήναις studios. Τι να πω άλλο, όταν
ο έντυπος βάλτος της πρωτεύουσας και όταν ακόµη γράφει κάτι για όσα λέµε ή προτείνουµε,
είναι συκοφαντικό. Από την άλλη, την ίδια στιγµή δεκάδες χιλιάδες λέξεις από τις ιδέες µας,
κάνουν δια των κόµβων παρέλαση σε όλο τον πλανήτη, πλην κλεινού άστεως.
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Που θα πάει. Οι ιδέες αυτές θα γνωριστούν και θα αναγνωριστούν. Έστω και αν για
πολλά χρόνια µας έκρυβαν όταν δεν µας παρουσίαζαν ως ταραξίες της Βουλής, και ως
γραφικούς, από αριστεριστές ως εθνικιστές ακροδεξιούς και επικίνδυνους. Είπα επικίνδυνους
και θυµήθηκα που σήµερα κάποιοι πάλι δικοί τους, λένε για το σχέδιο: Από τη µια είναι το
επώδυνο ναι, και από την άλλη το επικίνδυνο όχι. Όπως παλιά άλλοι ήταν επικίνδυνοι για την
εθνική ασφάλεια. Οι ανθέλληνες. Εγώ πάλι λέω πιο επικίνδυνοι είναι οι ίδιοι οι εµπνευστές
του δήθεν σοβαρού αυτού διλήµµατος και εν προκειµένω οι υποβολείς του. Οφείλω όµως να
πω ότι λιγότερο σοβαρό είναι ένα άλλο, κουτσαβάκικο, αυτή τη φορά, δίληµµα. Επίσης
γνωστό: µπρος γκρεµός και πίσω ρέµα. και άρα ρέµα, που κολυµπάς και σώζεσαι. Όπερ έδει
δείξαι. Ψηφίστε δηλαδή ναι. Θα λέγαµε: ψεκάστε αν όχι ψεκαστείτε, ψηφίστε, τελειώσατε.
Αν τώρα ακόµη και οι µπανανίες ωχριούν, µικρό το κακό. Υπεράνω όλων βρίσκεται η
συνδεδεµένη on line τηλεοπτική, πολιτική και δηµοσιογραφική παιδεία µε άλλες πιο
επιστηµονικά επεξεργασµένες εξ ου και γνωστό και µη εξαιρετέο e-mail non paper. Από τις
περιπτώσεις που επιτρέπεται το non. Το όχι. Γεννάται όµως το ερώτηµα: Εάν πλην του
θεόσταλτου χθεσινού ναι της αντιπολίτευσης υπάρχει και άλλο ναι. Λέω αν αυτή τη φορά
είναι ένα αόρατο ναι από την Κυβέρνηση. ∆ηλαδή ναι µεν θα αναπτυχθεί η ελληνική
ορχήστρα, όπως άλλωστε έχουµε προτείνει από παλιά, αλλά η µπαγκέτα θα βρίσκεται κάπου
µακριά. Πολύ µακριά. Μπορεί και πέραν του όµορου προς τη Μεσόγειο ωκεανού. Τα λέω
αυτά γιατί στο λειτουργικό του δόγµατος: «η Κύπρος αποφασίζει η Ελλάδα συµπαρίσταται»
αν σε κάποιον συµπαρίσταται η επίσηµη Ελλάδα σήµερα, αυτός είναι τα τηλεοπτικά Μέσα
που κατά τα άλλα εναγωνίως και µε κάθε τρόπο

δίνουν τον αγώνα του ναι. ∆εν λέω

σκυλιάζουν γιατί δεν είναι συµβατή µε την πολιτική µας παιδεία τέτοια λέξη. Λέω όµως ότι
αν ο Παπαδόπουλος ήταν περί το ναι, θα τον έδειχναν ξανά και ξανά. ∆εν θα τον έκοβαν στον
αέρα στην πρώτη µετάδοση. Η κεντροαριστερά τη ανοχή της κεντροδεξιάς.
Το προηγούµενο τοµίδιο µε τα οκτώ τότε κείµενα που σας είχα στείλει, µε τον ίδιο και
πάλι τίτλο στις 26 του περασµένου Μαρτίου µπορείτε να το αποσύρετε αντικαθιστώντας το
µε το σηµερινό αρχείο. Πέραν των άλλων επιτρέψτε µου να σας πω ότι θα εξασφαλιστεί
µεγάλη οικονοµία χώρου, αν όχι και ευταξία. Όσο και αν η αισθητική σας χωροταξία είναι,
που είναι, υψηλού υψηλότατου επιπέδου. Από τις πιο υψηλές του είδους στην Ευρώπη αλλά
και αλλού. Και αναφέροµαι τόσο στους περιφερειακούς στη χώρα αυτή και στην Κύπρο, όσο
εκείνους από την οµογένεια. Τους δυο φορές Ελληνικούς. Μια λόγω καταγωγής και µια λόγω
της πολιτισµικής παρουσίας του ελληνισµού στις δεύτερες φιλόξενες και σεβαστές γι αυτό,
πατρίδες. Η συµβολή των Μέσων της οµογένειας είναι σηµαντική αν όχι καθοριστική στη
στήριξη του νέου αυτού κύκλου Κυπριακού αγώνα.

© Χρήστος Κηπουρός

91

Ευχαριστώντας σας για άλλη µια φορά, καλή Ανάσταση σε όλες και όλους, µετά των
οικογενειών σας. Καλή Ανάσταση στην Κύπρο και χρόνια πολλά σε όλους.

σας χαιρετώ
Χ. Κ.
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Γ΄ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ : Περίοδος απεµπλοκής
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14. Ανωφελές συµβούλιο αρχηγών

...Οι τούρκοι κάνουν κάθε τρεις και µια, το δικό τους συµβούλιο. Εκείνο το γνωστό µε
τους υπεράριθµους στρατηγούς, που περισσότερο µοιάζει µε επιτελείο και κάποιους µε πολιτικά.
∆εν ακούστηκε όµως να προταθεί κάτι τέτοιο στην Ελληνική Βουλή, όλες αυτές τις ηµέρες της
συζήτησης των προγραµµατικών. Καταρχήν από την συµπολίτευση που πριν γίνει κυβέρνηση
πολλές φορές επικαλούνταν την εθνική αναγκαιότητα του συµβουλίου. Πόσο µάλλον που τα
πράγµατα σήµερα βρίσκονται στο αµήν, όφειλε να την έχει κάνει ήδη πράξη. Ούτε όµως από τη
µείζονα αντιπολίτευση ούτε από την ελάσσονα ζητήθηκε. Ακόµη και οι εκ της τελευταίας εκείνοι
που την πρότειναν σε παλιότερες εποχές δια πάσα νόσο κλπ. σήµερα που η υποτροπή της είναι η
σοβαρότερη από υπάρξεως Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, θα λέγαµε ζήτηµα ζωής και θανάτου,
λησµόνησαν να τη ζητήσουν εκ νέου.
Χ. Κ.
Από δηµοσιευµένο προ της Λουκέρνης άρθρο του συγγραφέα:
«Μια χώρα τετραπληγική. Η Κύπρος του σχεδίου Ανάν» που
υπάρχει στο ηλεκτρονικό βιβλίο: ∆ηµοψήφισµα για την Κύπρο.

Μπορεί ο θεσµός των συµβουλίων να αποτελεί τυφλοσούρτη για τον κάθε τύπου ζωντανό
κοινωνικό, οικονοµικό, επιστηµονικό, πολιτικό οργανισµό, την οικογένεια, την επιχείρηση,
την ιατρική µέχρι τη δικαιοσύνη, τα πολιτικά κόµµατα, το ίδιο το κράτος. Όµως δεν
συµβαίνει το ανάλογο µε τη χώρα αυτή, καθεαυτή. Κραυγαλέο παράδειγµα η σύγκληση του
συµβουλίου αρχηγών υπό τον Πρόεδρο, την ερχόµενη Πέµπτη.
Μακάρι να περιορίζονταν στο επίπεδο του απλού κρυολογήµατος. Να αφορά κάτι που το
προτείνουν οι αντιπολιτεύσεις και το αποφεύγουν οι κυβερνήσεις. Η αγωγή τότε θα ήταν
εύκολη υπόθεση. Όµως τα πράγµατα είναι πιο περίπλοκα. Γι αυτό και δεν προσφέρονται
προς άγρα εντυπώσεων επειδή οι απελθόντες δεν το έκαναν ποτέ ενώ οι επελθόντες το έχουν
προγραµµατίσει. Αυτό θα ίσχυε αν υπήρχε µια σειρά στα γεγονότα. Αν γίνονταν πριν από τη
Λουκέρνη προκειµένου να αποφασιστεί η στάση της Ελλάδας. Αυτό το νόηµα έχει το
Συµβούλιο. Το οποιοδήποτε συµβούλιο. Τα µέλη του να δουν, να εξετάσουν την κατάσταση
και να αποφασίσουν τι χρειάζεται να γίνει.
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Γι αυτό άλλωστε µπήκε και το µότο. Στις τελευταίες προγραµµατικές δηλώσεις και ενώ
επρόκειτο να ακολουθήσουν οι συνοµιλίες για την Κύπρο στην Ελβετία, ούτε η µνεία του
έγινε στη Βουλή. Ούτε καν από εκείνους που είχαν τη συγκεκριµένη πρόταση, κάτω από τη
γλώσσα τους, που λέει ο λόγος, κάθε φορά που µιλούσαν Απεδείχθη ότι όλοι είχαν τους
λόγους τους που δεν προχώρησε και επόµενα όλοι έχουν ευθύνες γι αυτό. Μιλώ για τα
Ελλαδικά αδειανά καθίσµατα της Ελβετίας, σε σχέση µε τα τουρκικά αλώνια. Μπορεί η
στάση του Έλληνα υπουργού των εξωτερικών να αποτελεί την εξαίρεση όµως δεν είναι των
διαστάσεων εκείνων που σώζουν την παρτίδα πόσο µάλλον την πατρίδα απέναντι στην
ασκηθείσα, ασκούµενη και επίσης την αναµενόµενη θύελλα πιέσεων από την κάθε
ενδιαφερόµενη, για τους δικούς λόγους, πλευρά.
Οι κυβερνώντες δεν ήθελαν γιατί δεν είχαν τι να πουν. Μπορεί να σιγούσαν αν δεν
σιγόνταραν υπογείως τα της Νέας Υόρκης όµως δεν ήθελαν να έρθουν σε ρήξη και από την
πρώτη τους στιγµή µε το εθνικό συµβούλιο της Κύπρου που ως προς το ενδιάµεσο, το τρίτο
τότε -αν θυµάµαι καλά- σχέδιο του Γ. Γ. ήταν αρνητικό. Άλλο αν στο τελικό και χειρότερο
όλων σχέδιο, το πέµπτο και το πλέον αυθαίρετο, κάποια µέλη του, το έστριψαν,
επιβεβαιώνοντας το «άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου», όπως επίσης «άβυσσος και ο νους του
πολιτικού καριερίστα», θα συµπλήρωνα σήµερα εγώ.
Πριν σπεύσει κανείς να επεκτείνει την περί καριερίστα κατηγορία προς άλλους
αξιωµατούχους οφείλει να γνωρίζει ότι άλλο είναι η ευγενής φιλοδοξία, άλλο οι µανούβρες.
Οι τελευταίες αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του καριερισµού. Ο πρόεδρος της
Κύπρου κινήθηκε εξ αρχής στη τροχιά του όχι. Άλλοι ήταν τότε µε το όχι και µεταπήδησαν
στη συνέχεια, στο ναι. Το γκελ και το µανουβράρισµα δεν είναι πολιτική. Και όταν υπάρξει
µεγάλη ανάγκη να τα κάνει κάποιος αυτά οφείλει δηµόσια και ανοιχτά να εξηγήσει
προηγουµένως το γιατί. Αλλιώς είναι καραµπινάτος, οιουδήποτε χρώµατος, τυχοδιωκτισµός.
Όπως το καζίνο µε τα µαύρα και τα κόκκινα. Να ποντάρει στο αντίθετο του αντιπάλου. Ποιο
συναίσθηµα λοιπόν, ποια λογική και ευθύνη και ποια κουραφέξαλα αµολούν χωρίς να
βουτούν τη γλώσσα στο µυαλό. Ο Φουσέ δεν είπε τυχαία ότι η πολιτική αντιπαλότητα είναι η
χειρότερη. Τόσο από την επιστηµονική, επαγγελµατική, συγγενική όσο τη γνωστή, από τα
τόσα της εγκλήµατα, ερωτική.
Αντιπαρέρχοµαι ως αστεία την όποια απόπειρα απόδοσης ευθυνών και ειδικότερα για το
ότι το σχέδιο του Γ. Γ. χαρακτηρίστηκε ως βάση διαπραγµατεύσεων. Πρώτον αυτό δεν
σηµαίνει ναι. ∆εύτερον νοµιµοποιείται κανείς να πει κάποια στιγµή: «ε όχι δεν τρώγεστε.
Είπαµε να υποχωρήσουµε, να κάνουµε δεκάδες αβαρίες αλλά νισάφι». ∆εν είπε: «ε προς
θεού, αυτή δεν είναι λύση. Είναι πολύ άδικο αυτό που πάει να γίνει. Γι αυτό ναι». Ακόµη και
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τα µικρά παιδιά τότε θα βάλουν τα γέλια. Το σεβασµό της σε αυτά άλλωστε εκφράζει η ρήση
του µεγαλύτερου σοφού της παγκόσµιας λογικής και ιστορίας, Σωκράτη που όταν είχε άδικο
αναγνώριζε ότι αδυνατούσε να τα βάλει ακόµη και µε τρίχρονο. Εννοούσε προφανώς τέτοιες
περιπτώσεις. Πόσο µάλλον όταν οι επικεφαλείς δεν είναι σαν το Σωκράτη και οι πολίτες δεν
είναι νήπια.
Ας το έχουν αυτό υπόψη τους οι όπου Ελληνισµού πολιτειακοί, πολιτικοί και κοµµατικοί
επικεφαλής. Έστω κι αν από την κλασσική Ελλάδα έλλειπαν οι σηµερινοί µηχανισµοί
επιβολής του παράλογου επί της λογικής, όπως είναι τα Μέσα. Ίσως γι αυτό και ο Σωκράτης
δεν έγραψε. Άλλο τώρα αν αδυνάτισε την εκ των υστέρων ισχύ του: scripta manent. Η ουσία
πάντως είναι ότι η λογική, ο νους, η γνώση και η αρετή παραµένουν και σήµερα όσο ποτέ
άλλοτε επίκαιρα. ∆υστυχώς είναι και τα πιο ξένα προς την καθ ηµάς πολιτική. Αυτό όµως δεν
σηµαίνει ότι η λογική, η κοινή λογική των πολιτών, έχουν χάσει την αξία τους ή έχουν χαθεί.
Ανάλογα ισχύουν

τόσο µε το προς την πατρίδα ιστορικό όσο και λογικό αίσθηµα.

Πλανώνται πλάνη µεγάλη όσοι δεν κατάλαβαν ότι τα δυο αυτά στοιχεία ταυτότητας του λαού
της περιοχής την οποία κατοικεί πολλές χιλιετίες, υπάρχουν εξ αδιαιρέτου, για όλο αυτό το
διάστηµα. Μπορούν παροδικά να πετυχαίνουν να τον διχάζουν όµως σύντοµα εκείνος
αναλαµβάνει από τα τραύµατά του. Άλλωστε τι είδους ιστορικός λαός θα ήταν αν δεν είχε τις
αναγκαίες αυτές όσο και υψηλές αντοχές και ικανότητες. Εκτός από γερό κόκαλο στους
ανθρώπους υπάρχει αντίστοιχα γερό κόκαλο στους λαούς, όπως ο γηραιός Ελληνικός. Όπως
λέµε γηραιά Ήπειρος. Τόσο ο Ελλαδικός όσο ο Κυπριακός είναι αυτού του τύπου. Πρέπει δε
να τους σέβεται κανείς και ας τους αγαπά λιγότερο.
Παρέµεινα πολύ στο πεδίο της λογικής γι αυτό ας µου επιτραπεί να καταπιαστώ µε τα
αµφιλεγόµενα. Έλεγα λοιπόν ότι η αξιωµατική αντιπολίτευση δεν πήρε την πρωτοβουλία να
ζητήσει συµβούλιο αρχηγών ίσως γιατί δεν την σήκωνε το τότε κλίµα για το ναι της, το
προχθεσινό. Ίσως και για άλλους λόγους που παραπέµπουν στα λόγω της ήττας, ζαλισµένα
κοτόπουλα. Ίσως κινδύνευε να γίνει άλλη µια φορά στην ιστορία της, χλεύη. Αυτή τη φορά
χλεύη των νικητών. Τώρα µπορεί µέχρι και να το αποφύγει γιατί η κυβέρνηση πρέπει
προηγουµένως να βγει ανοιχτά µε τη σηµαία του όχι, και µετά να δικαιούται να µιλήσει. Όσο
για την ελάσσονα αντιπολίτευση, ο Περισσός γνώριζε γιατί το όντως καθαρό και έντιµο
εθνικό όσο διεθνικό και διεθνιστικό του όχι, κινδυνεύει από πνιγµό πολύ πριν από τη
θάλασσα της Πάφου. Πόσο µάλλον να εισακουγόταν από την Εζεκία Παπαϊωάννου. Ίσως γι
αυτό δεν πρότεινε να υπάρξει ∆ηµοψήφισµα για την Κύπρο και εδώ. Να µη φτάσουν τα
πράγµατα στο διεθνιστικό απροχώρητο. Άλλο τώρα που στην Κύπρο όπως και παντού στον
κόσµο απεδείχθη ότι τελικά ισχύει το «ανάγκα γαρ και γραµµατείς πείθονται». Πολύ πιο
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ξεκάθαρη θέση είναι το καθαρό όχι. Όσο τώρα αφορά τον επικεφαλής της άλλης αριστεράς
εκδοχής στην Ελλάδα, ο οποίος γνώριζε εκ των προτέρων τη στάση του δικού του ιστορικού,
διανοητικού και κοµµατικού φορτίου, σίγησε. Φοβήθηκε να µη διαλύσει το µαγαζάκι της
κεντρικής οδού, λίγες µόλις ηµέρες από την ηµέρα που κέρδισε στο νήµα τη µάχη µε το
θάνατο. Αυτή είναι η πολιτική Ελλάδα.
Νοµίζω ότι η Πολιτική Κύπρος είναι πολύ πιο σοβαρή και έντιµη από τη µητέρα της και
την ηµετέρα πολιτική. Ας µας δείξουν ποιος είναι ο εδώ Τάσος, ο Βάσος, έστω ο 85ετής
Γλαύκος. ∆εν λέω, Σηµίτη ή Μητσοτάκη έχουν και εκεί. Όµως Γιώργο δεν έχουν σίγουρα.
Ήταν χοντρό πολύ χοντρό το ναι του. Τόσο για το ίδιο το ναι, όσο επίσης το ότι προηγήθηκε
λίγες µόλις ώρες του διαγγέλµατος του Κύπριου προέδρου. Όπως µεγάλες είναι οι ευθύνες
των επιτελών του. Λες και τον άφησαν να εκτεθεί αν δεν τον προέτρεψαν να το κάνει. Όπως
βέβαια δεν απαλλάσσονται από τις ευθύνες και εκείνοι οι οποίοι είδαν φως και πέρασαν στη
βάρκα του όχι, όταν µέχρι µόλις χθες πατούσαν και στις δυο. Αν όχι µόνο στην άλλη. ∆εν
έγραψα τυχαία και πολύ πιο πριν, συγκεκριµένα στο προτελευταίο µου κείµενο: «ANAN,
NON PASSARAN» για κάποια όχι που θα είναι χειρότερα ακόµη και από κάποια ναι.
Ιδιαίτερα όταν λέγονται τέτοιες ιερές και άγιες ηµέρες, χωρίς καν προηγούµενη συγγνώµη,
έστω λόγω των ηµερών αυτών. ∆εν µιλώ για το όχι του Βασιλακόπουλου που είναι
παλικαρίσιο και που άλλη µια φορά εκφράζω δηµόσιο έπαινο. Μιλώ για το σκάφος της νέας
εποχής, όπως µε τον τιτανικό, και ένα πολιτικό σώµα µε διάχυτο τετανικό {από τη λέξη
τέτανος που σηµαίνει τεταµένος και που παραπέµπει σε σπασµωδικές κινήσεις µετά
ακαµψίας και µε θανατηφόρα συνήθως εξέλιξη}.
Ας επιστρέψουµε όµως και πάλι στην αρχή. Πότε γίνονται οικογενειακά, ιατρικά,
επιστηµονικά, δικαστικά και άλλα συµβούλια. Ακόµη και στις Α.Ε. Πρώτα και κύρια για την
εξέταση σοβαρού θέµατος και την λήψη αποφάσεων για διευθέτησή του. ∆εν συνέρχονται
κατόπιν εορτής. Όπως οι προς εξέταση µαθητές διαβάζουν πριν από το διαγώνισµα. Άλλο
τώρα που ο µακαρίτης θείος µου σε παροτρύνσεις της µητέρας του και γιαγιάς µου να καθίσει
να διαβάσει έλεγε ότι θα το κάνει µετά τις εξετάσεις, για να τα έχει πιο φρέσκα στο µυαλό
του. Αυτόν θυµήθηκα µε το προαναγγελθέν Συµβούλιο Αρχηγών για τις 15 Απριλίου.
∆ηλαδή τι θα γίνει. Ποιον εξ αντικειµένου ωφελεί η σκοπιµότητα αυτού του τόσο πολύ
σοβαρού και σπάνιου όσο κορυφαίου θεσµικού γεγονότος. Έχει να κάνει µε το χειρισµό εκ
µέρους της Ελλάδας του Κυπριακού ζητήµατος σε κάποιο οργανισµό; Μήπως αφορά τις
Ελληνικές θέσεις σε κάποιες επικείµενες διεθνείς συνοµιλίες; Ή µήπως διαµέσου της εκ του
περισσού αν όχι και εκ του πονηρού επιβεβαίωσης περί νηφαλιότητας και περί σεβασµού της
Κυπριακής ετυµηγορίας, κρύβει άλλα. Ποια είναι αυτά. Να σας πω ποιο ψυχανεµίζοµαι. Το
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να πληροφορηθεί ο Ελληνισµός, επόµενα και ο Κυπριακός λαός ότι το εν Ελλάδι κοµµατικό
πολιτικό καθαρό όχι, είναι 5%. Και µόνο αυτό οδηγεί στην άποψη ότι δεν χρειάζεται
συµβούλιο αρχηγών. Ούτε τιµά τη µητέρα πατρίδα και τις πολιτειακές, κυβερνητικές και
κοµµατικές της εκπροσωπήσεις της να λειτουργούν σαν κάτι µητρικό EXIT POLL και σαν
εταιρεία δηµοσκοπήσεων που εµµέσως πλην σαφώς δείχνει προς µια συγκεκριµένη θέση. Να
την πάρουν κατόπιν τα Μέσα, να της βάλουν χέρια και πόδια και µε τα τελευταία αυτά να
ποδηγετήσουν το λαό. Τόσο τον Ελλαδικό όσο τον Κυπριακό, το θήραµα.
Αν ήθελαν συµβούλιο αρχηγών ας το έκαµναν πριν την Ελβετία. Έστω αµέσως µετά από
αυτήν. Και πάντως πριν από τη συνεδρίαση της Βουλής. Τώρα είναι αυτό που είπαµε. Εκτός
από τη Μεγάλη Πέµπτη θα υπάρχει και µια Μικρή Πέµπτη, προϊόν µικρής πολιτικής. Ο λόγος
για την δεκάτη πέµπτη Απριλίου. Αν συνυπολογίσει κανείς τη στάση των Μέσων αυτό το
διάστηµα δεν πρέπει να έχει καµιά αµφιβολία για την υπόθεση. Την εξ αντιδιαστολής
προπαγάνδα του ναι. Ότι τα άλλα είναι ναι, περί το ναι, και προς το ναι. Όπως πρωτοτύπησαν
κάποιοι γράφοντας «ναι στο ναι» που ήρθαν όµως και πάλι δεύτεροι αφού προηγήθηκε πολύ
πιο πριν το δικό µας «ναι µεν όχι, αλλά πως», έστω και αν το τελευταίο έχει λογοκριθεί από
φίλιά τους Μέσα. Να χαίρονται οι µεν τους δε και αντιστρόφως.
Εκτός από κάποιους άλλους έχω και εγώ απορίες και θα περιµένω µε µεγάλο ενδιαφέρον
τις απαντήσεις από όλο αυτό το µπλοκ. Άντε καλά µε τον Κεµάλ. Η χρόνια αυτή σχέση, τους
έγινε πια δευτέρα φύση. Τι είδους φύση όµως είναι η σχέση µε το Bush. Πως είναι εναντίον
του Bush σε άλλες περιοχές του πλανήτη και υπέρ σε κάποιες άλλες όπως η Κύπρος; Προς τι
αυτές οι διακρίσεις; Γιατί ο τελευταίος έχει φάει τα λυσσιακά του να περάσει τη λύση που
υπέγραψε το µοιραίο εκείνο αγόρι µε τα µάτια τα µελιά, όπως κάποτε τραγουδούσε, αν δεν
κάνω λάθος, η Αλέκα Μαβίλη. Ας σταµατήσω όµως εδώ.
Αν απαντηθώ µπορώ να επανέλθω σε νέα. Όπως το δούναι και λαβείν, στο πακέτο
Κυπριακό-Κουρδικό. ∆υο οργανικά συνδεδεµένα παλαιόθεν µεταξύ τους θέµατα, σήµερα δε
όσο ποτέ: Σου δίνουµε στην Κύπρο, εις βάρος των χαϊβανιών Ελλήνων, πλείστα όσα,
τετραπλάσια από όσα περίµενες, µέχρι την εποπτεία της γεωοικονοµίας, όπου βέβαια και
εµείς θα βάλουµε κάποια χέρια και πόδια, άντε και κάποιους κατήδες, όπως τους λες. Θα
ανασυστήσουµε άλλωστε το Ρηγάτο όπως µου είπαν ότι λέγεται οι φίλοι µου οι Βρετανοί.
Ξέρουν αυτοί. Μας δίνεις, χωρίς δεύτερη κουβέντα, το ελεύθερο στον παλιό µας όσο και νέο
έρωτα, στο Νότιο Κουρδιστάν. Και άµα θέλεις. Κάπως έτσι αν όχι ακριβώς διαµείφθηκε η
µεταξύ U.S., England και Turkey συζήτηση. Ε λοιπόν ο Κύπριος πρόεδρος αυτό τόνισε στην
οµιλία του: ∆εν είµαστε χαϊβάνια. Άνθρωποι ναι, είµαστε. Σαν όλους τους άλλους ιστορικούς
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λαούς. Επίσης τους εδώ αυτόχθονες ειδικά, τουρκοκυπρίους που τους θεωρούµε αδελφούς.
Μην πω αυτάδελφους. Μητρός τε και πατρός τε µέχρι πριν κάποιους αιώνες. Όχι πολλούς.
Υπάρχει και κάτι ακόµη. Γνωρίζουν οι φίλοι προς τους οποίους απηύθυνα την ερώτηση,
από τα σπίτια τους ακόµη όπου µεγάλωσαν, ότι τα ευπαθή προϊόντα όταν µπαίνουν στο
ψυγείο αντέχουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ιδίως όταν είναι στην κατάψυξη. Όσο όµως
και αν η πρακτική αυτή των χειριστών και λογοκριτών φίλων τους, συνιστά ρουτίνα, κατά
βάθος έχουν και ένα φοβικό -που άρεσαν αυτή τη λέξη, δεν µπορώ να καταλάβω- σύνδροµο.
Από την άλλη δεν γνωρίζουν ότι τα ίδια αυτά ευπαθή προϊόντα, -µιλώ φυσικά για ιδέες και
γνήσια πολιτικά προϊόντα, µε ονοµασία προέλευσης- όχι µαϊµού, όπως τα δικά τους la cost
Κωνσταντινούπολης, αντέχουν επί πολύ και εκτός ψυγείου. Κυρίως εκτός αυτού. Εξ όλων
των ευπαθών είναι τα µόνα τα οποία έχουν αυτήν την ιδιότητα. Αν δεν το γνωρίζουν µπορούν
να το µάθουν. Να ναι καλά στην υγεία τους οι συµβάλλοντες σε αυτό ηλεκτρονικοί κόµβοι.
Αν ήµουν Μάνος θα σιωπούσα. Ξέρει εκείνος, όπως και όλοι όσοι διάβασαν το «αν ήµουν
Κύπριος» που έγραψε, όσο τα όσα είπε στη συνέχεια. Αν όµως ήµουν στη θέση του Κύπριου
προέδρου πέραν όσων ορθών και λεπτοµερειακά επεξεργασµένων είπε, θα προσέθετα: «δεν
παίζω το κράτος στα ζάρια και στα καζίνο». Είτε της πολυαγαπηµένης µας Κερύνειας είτε
του Texas, της ιδιαίτερης πατρίδας του Bush. Επιτέλους άλλο Christ the Greek άλλο Nick
the Greek. Ούτε στο όνειρό µου µπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ήθελα να είµαι σαν
εκείνον. Να έχω πρότυπο, το ολιγότερο τυχοδιώκτη. Πόσο µάλλον σήµερα.
Να το πω αλλιώς. Μπορεί όντως µερικά όχι να περιέχουν φορτίσεις, θλίψη, θυµό ακόµη
και οργή ή και ακατέργαστη πολιτική. Όµως δεν µπορούν να µετατρέπονται σε άλλοθι. Ας τα
δουν µε συµπάθεια, ως προϊόντα πόνου, αλλοφροσύνης έστω διαιωνιζόµενης. Σε καµιά όµως
περίπτωση ως αιτία καθορισµού της ψήφου εγκεφαλικών και λογικών πολιτικών προσώπων
και πολιτών. Και δεν θα πείραζε τόσο πολύ αυτό, όσο το ότι ακόµη και οι πλέον µεγάλες
εντάσεις, ωχριούν απέναντι στο ναι εκείνο που εκ του µακρόθεν µυρίζει τυχοδιωκτισµό. Στο
βρόµικο ναι. ∆εν αφορά µόνο το είδος για το οποίο ήδη µίλησα. Την συνέχεια της καριέρας.
Τα τριζωνικά συµβούλια της επόµενης ηµέρας κλπ. τα οποία όµως χωρίς σαφείς εγγυήσεις
εκτός από τυχοδιωκτική αποτελούν και ανεύθυνη στάση. ∆εν µπορεί η Κύπρος να
οραµατίζεται να αναδειχθεί σε νέα Σοφοκλέους της Ευρώπης. Αν θέλει να γίνει κάτι, ας γίνει
νέα Ιρλανδία. Στα σίγουρα.
Άλλοι ιστορικοί λαοί χύνουν ποταµούς αίµατος να κάνουν κράτος και πολλοί από αυτούς
δεν τα κατάφεραν ακόµη και ίσως αργήσουν και άλλο. Προς το παρόν µένουν στο επίπεδο
του οδικού χάρτη. Και κάποιοι άλλοι έχουν διωχθεί ακόµη και από το χάρτη. Παραµένουν
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µια γενική και αόριστη διοικητική αρχή. Άλλοι πάλι έχουν τους ιστορικούς ηγέτες σε
µπουντρούµια µπροστά στα οποία ακόµη και τα κελιά F, ωχριούν. Παραδείγµατα στη
γειτονιά µας υπάρχουν ουκ ολίγα. Εµείς που έχουµε -αυτό εννοώ, µεταξύ των άλλων, όταν
λέω Κυπριακό κεκτηµένο στην Ευρώπη- το κεκτηµένο, αυτό δεν είναι µόνο άυλες αξίες και
τίτλοι. Είναι η υπόσταση εκείνη και οντότητα, που συµπυκνώνει το συλλογικό εθνικό και
ιστορικό δροµολόγιο ενός λαού. Εκτός και αν κάποιοι τα προσεγγίζουν µέσα από άλλες
διαφορετικές οπτικές. Μετακρατικές για να µην τις πω µεταπρατικές.
Άντε να γίνει µια θεοµηνία να ξεσπιτωθείς. Να φύγεις από το Ευρωπαϊκό Μέγαρο, µε το
οποίο συνέδεσες τη συλλογική σου φαντασίωση από πολλών ετών, να πας να µείνεις για λίγο
στις σκηνές. Μέχρι την επισκευή. Όµως στα καλά καθούµενα, γιατί. Και το χρηµατιστήριο
θα πήγαινε στις 9.000 µονάδες όµως είναι στις 2500, αν είναι και τόσο. Τότε, τι γίνεται τότε.
Το λέει ο θυµόσοφος λαός. Καλύτερα πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρει. Εγώ πάλι
λέω πόσο µάλλον έξη στο χέρι. Ας παρατήσουν λοιπόν να κραδαίνουν ως απειλή διχοτοµικές
κουτοπονηριές είτε εκ της απέναντι πλευράς είτε της ηµεδαπής που τις έκανε εισαγωγή από
απέναντι. Στο απερίγραπτο αυτό σηµείο έφθασε η εν Ελλάδι πολιτική βλακεία.
Όσο για τα αδελφικά αισθήµατα προς τους τουρκοκυπρίους δεν είναι µονοπώλιο κανενός.
Έχει να κάνει µε τον ανθρωπισµό, την αλληλεγγύη, την κοινή πατρίδα, και όλες τις υπόλοιπες
αναλλοίωτες αξίες µε τη ∆ηµοκρατία, µεταξύ των πρώτων αν όχι πρώτη. Σύµφωνα λοιπόν µε
αυτά και σύµφωνα µε την κατάστρωση της τουρκικής εξίσωσης οι τουρκοκύπριοι δεν είναι
τόσο κατέχοντες όσο κυρίως είναι κατεχόµενοι. Το κλειδί είναι αυτό. Προς το δικό τους το
πραγµατικό, οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό συµφέρον είναι η είσοδος της Κύπρου, όπως
είναι τραυµατισµένη έστω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την απολύτως ισότιµη στη συνέχεια
στήριξή της. Μπορούµε να ενωθούµε εκ νέου ναι. Ισότιµα ναι. Όλα ναι. Όχι όµως υπό την
τουρκική σπάθη. Και αν ακόµη υπήρχε ποτέ κυβέρνηση Κυπριακή που θα τους αδικούσε, η
ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επενέβαινε να το αποτρέψει αφού αντίκειται στο αναπτυξιακό
κοινοτικό status.
Αµέσως µετά από την Κοπεγχάγη είχα πει ότι ήταν δέκα τέσσερις Ελλάδες και µια µη
Ελλάδα. Η Ελλάδα. Όλοι θυµούνται τι έγινε. Σήµερα επιβεβαιώθηκε για άλλη µια φορά η
Ευρωπαϊκή πολιτική παιδεία του Φερχόιγκεν. Αυτόν που όταν ο Ραούφ πασά απεκάλεσε
Ναζί ανακάλεσε σε πολλών πιστεύω τη µνήµη ότι: «είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα». Ο
Γερµανός λοιπόν κοινοτικός επίτροπος είπε ότι ανεξάρτητα του αποτελέσµατος οι
Ελληνοκύπριοι θα εκπροσωπούν στην Ευρώπη ολόκληρη την Κύπρο. ∆εν ξέρω αν
ικανοποιήθηκαν στις απορίες τους που είχαν κάποιοι, ξέρω όµως ότι καµιά Ευρωπαϊκή χώρα
δεν πρόκειται να αναγνωρίσει ψευδοκράτη και παρόµοια φαιδρά. Ακόµη και αν οι τούρκοι
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είχαν κατά νου να το κάνουν και όχι να υπερίπταται ως απειλή, δεν θα το έλεγαν. Το λένε όχι
µόνο γιατί δεν προτίθενται αλλά και γιατί δεν δύνανται να το πράξουν.
Ένας που εµβαθύνει σε αυτά, δεν θα συµφωνεί µε τις απόψεις του πρώην κοινοτικού
επιτρόπου και νυν υπουργού εξωτερικών της Γαλλίας, Μισέλ Μπαρνιέ περί της ευρωπαϊκής
προοπτικής της Τουρκίας. Γι αυτό η επόµενη πέτρα στο υπό διαµόρφωση καινούργιο
Ελληνικό πολιτικό περιδέραιο, µπορεί να είναι, όπως είπαµε, η πρόταση από την Ελλάδα -όχι
από την Κύπρο- να δοθεί ηµεροµηνία έναρξης των διαπραγµατεύσεων ένταξης στη γειτονική
χώρα. Η ευτυχής συγκυρία της προεδρίας από την οµοιοπαθή µε την Κύπρο Ιρλανδία,
ενισχύει ακόµη πιο πολύ την ευδοκίµηση του εγχειρήµατος αυτού και την εγγραφή του στην
ατζέντα της συνόδου του ∆ουβλίνου, στα τέλη του ερχόµενου Ιουνίου.
Το σύστηµα της πολιτικής Ελλάδας δεν πρέπει να περνάει τις καλύτερες ηµέρες του βίου
του. Ούτε κανείς µίλησε για ευτυχείς, ευτυχέστερες στιγµές της ζωής του, όπως έγινε µε τη
Ζυρίχη. ∆εν ξέρω βέβαια αν είναι µετρηµένα τα ψωµιά του -υπάρχει ως ενδεχόµενο, όπως
έχει δείξει η Κυπριακή ιστορία που επηρεάζει καταλυτικά την αντίστοιχη Ελληνική πολιτικήόµως ξέρω ότι δεν πρέπει η τελευταία να πηγαίνει γυρεύοντας. Αν και όσοι σκεφτόµαστε µε
αυτόν τον τρόπο, και δεν είµαστε λίγοι, µας συµφέρει να συνεχίσει όπως µέχρι τώρα. Όµως
το ζήτηµα δεν είναι ένας νέου τύπου καριερισµός που εδράζεται στο ο θάνατός σου η ζωή
µου. Ας µη κρίνουν εξ ιδίων όπως λέγεται.
∆υστυχώς όµως έστω κι αν ακόµη υπάρχουν αντιστάσεις -ακόµη και ο Γεώργιος Ράλλης
µετά από µια εξ απήνης σύλληψη και πρώτη ατυχή του τοποθέτηση, όχι µόνο επανόρθωσε
αλλά είναι προς τιµή του αυτό που έκανε- το τηλεοπτικό και έντυπο κράµα των διανοητικών,
των πολιτικών και δηµοσιογραφικών λαγωνικών ∆αλµατίας, δεν το βάζει κάτω. Όταν δεν
λογοκρίνει τον Κύπριο Πρόεδρο, τον κατακρίνει για την περί την Ελλάδα σιγή κατά την
οµιλία του. Λησµονεί την κλασσική του παιδεία. Ότι το: «κρείττον το σιγάν», σε κάποιες
περιπτώσεις και περιόδους όπως αυτή που διανύουµε και µετά τα όσα υπέφερε το νησί εκ του
εθνικού λεγοµένου κέντρου -τα σούρτα φέρτα αντιπροσωπειών είναι το ελάχιστο- αποτελεί
χάρη προς τους εν Ελλάδι πολιτικούς -όσο ψηλά κι αν βρίσκονται- θιασώτες του ναι όσο
τους συµβουλάτορες της νηφαλιότητας και της απαλλαγής από συναισθήµατα.
Το ραδιοτηλεοπτικό συµβούλιο, αν και δεν πιστεύω ότι θα κάνει τίποτε, απλώς για την
ιστορία, ας µπει στον κόπο να δει τους χρόνους παρουσίας των yes men και των no men. Αν
τα µέλη του συµβουλίου αρχηγών, καθίσουν και το ξανασκεφθούν, υπάρχει ακόµη χρόνος.
Αν δεν ενδώσουν σε έξωθεν πιέσεις που κάποιοι είναι on line, και κάποιοι άλλοι µπουν στον
κόπο και σκεφτούν αυτό που ονοµάζεται υστεροφηµία, τότε ίσως δίνεται µια ακόµη ευκαιρία.
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Θα µπορούσε ο Κωστής Στεφανόπουλος αντί της Χαλκίδας να µεταβεί κατά την εορτή του
Αγίου Γεωργίου στην οµώνυµη εκκλησία Παραλιµνίου, της πόλης του Ισαάκ. Άλλωστε του
συγκεκριµένου αγίου οι κατεχόµενες εκκλησίες όλες σχεδόν, έχουν µετατραπεί σε τεµένη.
Τόσο της Αµµοχώστου όσο της Κερύνειας. Αν χρειαστεί το πιεσόµετρο ας µετρήσει την εξ
αδιαιρέτου πίεση. Ας χρεώσει το λογαριασµό επίσης εξ αδιαιρέτου. Κατά παντός υπευθύνου,
όπως λένε, που δεν ανευρίσκεται ποτέ.
Ο Ελληνισµός τότε θα είχε δυο Τάσους. Και κατά το άσµα, θα ήταν δυο και τρεις και πολύ
περισσότεροι. Κάτι που προφανώς δείχνει προς τη οµογένεια. Την εξάρτηση σε ανοιχτή
ακρόαση µε τον Bush της ψήφου της στις ερχόµενες εκλογές των Η.Π.Α. από την άµεση
διακοπή των πιέσεων σε βάρος του συνόλου Ελληνισµού και της Κύπρου ειδικότερα. Να µη
µείνει µόνο στο επίπεδο της υπέρ του όχι προχθεσινής απόφασης. Καλή είναι ως ένα πρώτο
βήµα, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζονται και νέα. Τότε πάλι ο ίδιος Τάσος που γκρίζοι λύκοι
έκοψαν µε απάνθρωπο τρόπο το νήµα της ζωής, θα καµαρώνει για όλους τους συνονόµατούς
του. Στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στις Η.Π.Α. Παντού. Και γιατί όχι και στη Γηραιά Ήπειρο.
Τώρα ναι, µπορούσαν και εκεί να πουν του κ. Toni: έχουµε εκλογές σε λίγες ηµέρες. Εκείνος
θα καταλάβει.
Όµως και αυτά να µη συµβούν, µπορεί να γίνει έστω ένα άλλο θεσµικό και πολύ σοβαρό
Βήµα. Η δηµιουργία µιας εθνικής πολιτικής ορχήστρας. Πρώτη κίνηση η οργανική και
πολιτική ένταξη του Ελληνικού κοινοβουλίου σε αυτήν µε την επιπλέον δέσµευση οι
προτάσεις του εκάστοτε συµβουλίου αρχηγών να µην είναι δεσµευτικές για τα µέλη της
Βουλής των Ελλήνων, εφόσον απαιτείται ψηφοφορία. Όλες οι υπόλοιπες χώρες έχουν
ορχήστρες και µάλιστα παίζουν και δύσκολα κοµµάτια ενώ εδώ ακόµη ούτε τον
Καλαµατιανό γνωρίζουν. ∆ιαφορετικά, όπερ το πιθανότερο αν όχι βέβαιο, µπορούν εάν δεν
το οφείλουν, να µαταιώσουν αυτό το, αν µη τι άλλο, ανωφελές συµβούλιο αρχηγών.
_______________
{*} ∆ιετέλεσε Βουλευτής Έβρου δυο φορές εκλεγείς µε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. από την κοινοβουλευτική
οµάδα του οποίου απεχώρησε το Φεβρουάριο του 1999, ευθύς µετά την παράδοση του Κούρδου
ηγέτη. Αφιερώνει το σηµερινό του κείµενο στη µικρή Αναστασία Ισαάκ, που γιορτάζει. Επίσης
στους χιλιάδες µοτοσικλετιστές της οµώνυµης Κυπριακής οµοσπονδίας σε εκδήλωση της οποίας
µίλησε ως προσκεκληµένος της στην πλατεία Μακαρίου στις 16 Νοεµβρίου 1997. Θυµάται
ακόµη την προς τιµή των Ισαάκ και Σολωµού µεγαλειώδη πορεία προς τη Λευκωσία και το
χώρο της εκδήλωσης, που ξεκίνησε από το παραλίµνιο.
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15. Μαθήµατα από την Κύπρο

∆εν γνωρίζωπως ετυχε και όλες, σχεδόν οι µεγάλες άσπρες και µαύρες ηµέρες της ιστορίας µας
συνωστίζονται στο δεύτερο δεκαπενθήµερο. Όπως στο Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο,Ιούλιο,
Αύγουστο, Οκτώβριο κλπ. Γνωρίζω όµως γιατί πρέπει στη φετινή 24η Απριλίου να
διοργανωθούν µεγάλες ειρινικές θπέρ Κύπρου εκδηλώσεις σε όλες τις Αµερικανικές
µεγαλουπόλεις, όπου ζεί η οµογένεια. Αν το µύνηµα « κάτω τα χέρια » όπως επίσης το:
«αψηφούµε τις απειλές δεν σε ψηφίζουµε όσο τις λες», έχουν ως αποδέκτη τον Αµερικανισµό
και το Μπουσισµό, οι εορτασµοί αυτοί απευθύνονται επίσης στο σύνολο Ελληνισµό που από του
χρόνου θα εορτάζει κι αυτός το νέο πάνδηµο «όχι» του Κυπρίου συγγενούς του. Πέραν των
αγαθών προθέσεων της Ε.Ε. για την συνδιάσκεψη δωρητών στις Βρυξέλες κατά την 15η
Απριλίου 2004, το να γίνει κανείς δωρητής οργάνων, όπως η ιστορία, η γεωγραφία, το κράτος,
η ασφάλεια, εκτός του ότι κτήτορες είναι τόσο ο ίδιος όσο και άπασες οι υπό άφιξη γενεές,
προϋποθέτει και φυσιολογική κατάληξη. Όχι ευθανασία και δη ακούσια. Ναι στην δωρεά
ευηµερίας, σε όλους από την προηγηθείσα πολιτισµική.Ως βάση επανένωσης µε ισοτιµία,
απάντων των Κυπρίων. Τ/ Κ & Ε/ Κ. Ναι στους δωρητές λαούς οργάνων, όπως η ειρήνη και ο
ανθρωπισµός.
Χ. Κ.
Του Χρήστου Κηπουρού {*}

Πολλοί, ιδίως εκ των κοµµατικών γραφειοκρατικών οµάδων, υποκρίνονται ότι είναι το
νέο. Το διαλαλούν χωρίς αναστολές χωρίς αιδώ και µε περισσό θράσος. Όµως µια τυπική
εξέταση αρκεί τις περισσότερες φορές για να διαπιστωθεί το αναληθές. Μια διασταύρωση µε
τον προηγηθέντα βίο αρκεί. Νέο και ψέµα είναι ασύµβατα πράγµατα. ∆εν γίνεται. Μερικές
φορές αρκεί µια µατιά για να διαπιστωθούν όλα αυτά. Από µακριά φαίνονται. Μιλώ για τα
µέλη του χθεσινού όσο του σηµερινού Ελλαδικού πολιτικού συστήµατος. Το νέο δεν µπορεί
να αποτελεί αντηρίδα του αόρατου αθηναϊκού τηλεοπτικού τείχους. Και το εντός των τειχών
εργοστάσιο δεν βγάζει νέο. Μόνο κλώνους βγάζει και κακέκτυπα αντίγραφα των εν Ευρώπη
και αλλαχού ιδεών και πολιτικής, και γι αυτό εξαρτηµένα πρόσωπα, όσο και να διατείνονται
ότι κάτι ανάλογο δεν συµβαίνει. Ο κόσµος το χει τούµπανο κλπ.
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1. ΝΕΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μπορεί η αντιµετώπιση του νέου, να κινείται στη σφαίρα της αποµόνωσής του, όµως
ταυτόχρονα µπάζει από πολλές µεριές. Καταρχήν εν αγνοία τους το εφοδιάζουν µε πλήθος
από συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Η αντιδηµοκρατική αυτή αντιµετώπιση λειτουργεί ως κύρια
αιτία ανάπτυξης πολιτικής παιδείας εξ αντιδιαστολής. Είναι η άµυνα του νέου. Άλλοτε
ενστικτώδης ως αυτοσυντήρηση και άλλοτε πείσµα που αντί θυµού και οργής γίνεται µια
αρχιτεκτονική πολιτική µελέτη. Επίσης οι υπόλοιπες. Μέχρι και µελέτη πυροπροστασίας.
Κατά τα άλλα από την κλασσική Ελλάδα µέχρι τη σηµερινή συνεχίζεται το ίδιο βιολί. Τα
πολιτικά γραπτά του ∆ηµόκριτου είχαν άσχηµο τέλος, γράφει ο ∆ιογένης ο Λαέρτιος. Όπως
σήµερα, τηρουµένων των αναλογιών, συµβαίνει µε την ηλεκτρονική πυρά. Η πυροπροστασία
που έλεγα προηγουµένως, αυτό επιχειρεί. Το άλλο µονοπάτι που πρέπει να ξέρει το καλό το
παλικάρι είναι οι κόµβοι. Μόνο που η λέξη αυτή θα µείνει αυτόνοµη. ∆εν θα γίνει ξύλινη.
Με τη γνωστή γραφειοκρατική λέξη «κοµβικό» θα τη συνδέει η ετυµολογία και µόνον.
Από την άλλη ένα σύστηµα, όπως το Ελλαδικό πολιτικό, προδιαθέτει τα νοµιµοποιηµένα
του µέλη και όταν ακόµη µπουν στον κόπο να σκεφτούν -γιατί συνήθως δεν σκέφτονται- να
κάνουν λάθος από χέρι. Να χάσουν, όπως λέγεται, από τα αποδυτήρια. Να τα κάνουν να
αισθάνονται σαν τα σκουπίδια. Εννοείται ότι δικαιώνονται τότε αυτοί που δεν σκέφτονται
αφού όσοι το αποτόλµησαν αστόχησαν και απερρίφθησαν µετά επαίνων. Σε πείσµα λοιπόν
όλων αυτών και άλλων πολλών ένα θέµα µε το οποίο ασχολούµαι πολλά χρόνια τώρα είναι η
πολιτική γεωοικονοµία. Ερµηνεύει πολύ πιο ολοκληρωµένα από κάθε άλλη θεωρία τα
γίγνεσθαι της περιοχής. Από την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια έως τον Εύξεινο και
την Κασπία.

2. Η ΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Έτσι όταν χρειάστηκε θεωρητική πολιτική παιδεία στη Μεγαλόνησο δεν έψαξα πολύ. ∆εν
δυσκολεύτηκα καν στην παραγωγή πολιτικών προτάσεων. Αντί να ψάξω να τις βρω εγώ µε
έψαχναν αυτές. Μια απόδειξη είναι τα καθηµερινά σχεδόν πολιτικά κείµενα. Ακόµη και τώρα
απορώ που ήταν κρυµµένα. Μπορεί µια από τις αδυναµίες τους να συνιστά το µακροσκελές,
που επίσης παραπέµπει στο «ουκ εν τω πολλώ κλπ.» όµως όσο σωστά είναι όλα αυτά άλλο
τόσο σωστό και φυσικό φαινόµενο αποτελεί η ανάβλυση και το γνωστό αρτεσιανό. Πριν λίγα
µόλις χρόνια ένα πολιτικό κείµενο χρειάζονταν έναν και δυο µήνες και τώρα µια ηµέρα και
πολύ είναι. Μερικές φορές και µισή. Επηρέασαν το όλο κλίµα µε τη στάση και συγκινητική
υποδοχή τα περιφερειακά φύλα. Πρώτη φορά περιφερειακές εφηµερίδες τιµούν τις απόψεις
αυτές τόσο ώστε ανέβασαν το παλαιόθεν συµβατικό αριθµό των λέξεων, από τις πεντακόσιες

© Χρήστος Κηπουρός

104

και τις οκτακόσιες, στις τρεις και τέσσερις χιλιάδες. ∆εν µπορώ να βρω κάτι άλλο παρά το ότι
είναι η εκδίκηση της περιφέρειας.

Όσο για τους κόµβους εκεί γίνεται το πανηγύρι. Από τις τετρακόσιες λέξεις που έβαζαν
στην αρχή ως οροφή έφθασαν σήµερα αισίως να διαθέτουν όχι µια αλλά δυο αίθουσες. Εγώ
τις ονοµάζω γκαλερί. Σε λέξεις αυτό σηµαίνει περισσότερες από ογδόντα χιλιάδες. Μια
τέτοια έκθεση µεγάλου κόµβου παραµένει τις ηµέρες του Πάσχα ανοικτή, άσχετα αν την ίδια
ακριβώς στιγµή το έντυπο εµπάργκο της πρωτεύουσας δεν έχει προηγούµενο. Και άντε µε τα
καθεστωτικά φύλα ας πούµε ότι είναι µια παλιά πονεµένη ιστορία που διαιωνίζεται. Όµως για
τα φύλα και τις τηλεοράσεις της λεγόµενης διαφορετικής άποψης και της αξιοπρέπειας ποια
δικαιολογία υπάρχει για το ότι αφού ξεψαχνίζουν όσα λέµε να θάβουν µε το ένα χέρι όσα
σερβίρουν µε το άλλο. Ποια άλλη εκτός της οργανικής τους ένταξης στο όλο σύστηµα καθώς
και της αναπαραγωγής του λειτουργισµού του.

3. ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
Τα ζητήµατα που για ευνόητους λόγους ονοµάστηκαν «µαθήµατα», δεν είναι βέβαια
µόνο τα πέντε που περιλαµβάνονται στο κείµενο και παρατίθενται στη συνέχεια. Είναι πολλά
περισσότερα. Ο περιορισµός έχει να κάνει µε τη σπουδαιότητα κυρίως καθώς και το ρόλο
που έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν κατά τη δεύτερη αυτή περίοδο του εφιάλτη που
διέρχεται η Μεγαλόνησος. Σχετίζεται µε την πολιτική µετεωρολογία και τον πολιτικό καιρό.
Τουτέστιν µε την πολιτική ως πρόβλεψη και το πιο σηµαντικό όλων, την επιβεβαίωση.

Θέλω να δείξω πόσο πρέπει να την εµπιστεύεται κανείς. Είτε είναι πολίτης απλός µελετητής
είτε πολιτικό πρόσωπο είτε συλλογικός πολιτικός θεσµός είτε ακόµη και κυβερνήτης. Και
επίσης τι µπορούν να υποστούν κάποιοι που πηγαίνουν από λάθος σε λάθος. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα είναι τα ορφανά του ναι στη χώρα. Τόσο της αντιπολίτευσης όσο των έµµεσων
υπερασπιστών της ίδιας θέσης από την Κυβέρνηση. Επίσης τους καταλόγους επιστηµόνων,
ακαδηµαϊκών, πολιτικών κλπ. όπως ο πρόσφατος: «όχι στο όχι, ναι στο ναι». Να είσαι µόνος
πάει κι έρχεται. Να είσαι όµως µόνος και να είσαι και µε το Bush και ταυτόχρονα απέναντι
στο κοινό αίσθηµα, ε αυτό είναι πολύ βαρύ. Με τίποτε δεν θα ήθελα να βρεθώ στη θέση τους.

Σε κάθε ένα από τα µαθήµατα που ακολουθούν προηγείται απόσπασµα από το εκ των
προτέρων δηµοσιευµένο κείµενο και στη συνέχεια καταγράφονται οι παρατηρήσεις καθώς
και η αξιολόγηση. Τα µυστικά της δικαίωσης των απόψεων δεν βρίσκονται στις όποιες
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αναλύσεις και τράπεζες µε στοιχεία και λήµµατα ούτε στα µετά τα φυσικά ζητήµατα. Τα
βασικά υλικά κτισίµατος της πολιτικής και της επεξεργασίας µιας υπόθεσης, άρα και της
συγκεκριµένης, δεν είναι άλλα από τη γνώση, τη λογική, την πολιτική παιδεία, τη συζήτηση
µε φίλους -µεταξύ τους σοβαροί και αυτοδύναµοι πολιτικά επιστήµονες- και κυρίως την
ηθική όπως φυσικά και την αλήθεια. Υπάρχουν και άλλης κατηγορίας υλικά και κινήσεις.

Μια από αυτές είναι ποια πρόσωπα εξ εκείνων που πρωταγωνιστούν θα εµπιστευτεί. Το
ρίσκο του πολιτικού µελετητή και προσώπου όσο το τσαγανό είναι δυο ακόµη υλικά. Επίσης
η έξοδος από το καβούκι του αναλυτή καθώς και η διατύπωση καθώς και δηµοσιοποίηση µε
παρρησία και χωρίς φόβο της πρότασής του. Ανάλυση χωρίς πρόταση δεν είναι πολιτική. Τον
πλέον όµως σοβαρό ρόλο παίζουν τα πρότυπα. Ποια αρχέτυπα εµπνέουν τη σκέψη και άρα
και την ίδια την πολιτική παιδεία. Κατά την περίπτωση της Κύπρου είναι η τρίτη φορά που οι
συγκεκριµένες ιδέες συναντώνται µε ιστορικά χαµόγελα. Προηγήθηκε τα τελευταία χρόνια η
πολιτική γεωοικονοµία, από το ενεργειακό µέχρι τη χωροταξία. Επίσης η περί την τρέχουσα
πολιτική, παιδεία µε κορύφωση τις πρόσφατες εθνικές εκλογές.

Α. ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ. ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ. ΓΡΑΠΤΟ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

…Μακάρι να είχαµε κι άλλες τέτοιες ήττες. Τόσο στο παρελθόν όσο στο µέλλον. Πριν λοιπόν
αποδειχθούν άλλη µια φορά απόλυτοι θα τους έλεγα να ρίξουν µια µατιά στην ιστορία όπου από
τους αρχαίους ακόµη χρόνους υπάρχει ως πολιτική παιδεία τόσο η Πύρρεια νίκη όσο η
νικηφόρα ήττα.

Μπορεί ο τούρκος πρωθυπουργός να έµαθε καλά τη µπαγκέτα και να εµφανίζονται από
καιρού εις καιρό χιτλερικοί πρυτάνεις ή και δηµοσιογράφοι που θέλουν να ντεκτασοποιήσουν
τον πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, όµως και η κεµαλική παραχάραξη έχει όρια. Άλλο
Ραούφ άλλο Τάσος. Επίσης αν µπει στον κόπο και διαβάσει την ιστορία του βασιλιά Πύρου θα
δει ότι έλεγε: «µια τέτοια ακόµη νίκη να έχουµε δεν θα χρειαστούµε άλλη».

Από άρθρο του ίδιου συγγραφέα
«ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ»
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

∆εν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο γραπτό που να κάνει τέτοια θετική αποτίµηση για τον
Ελληνισµό και ταυτόχρονα τόσο αρνητική για τους γείτονες. Οι εξελίξεις δικαίωσαν το
κείµενο: «ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ». Το ζήτηµα ήταν να µη φύγουµε µε ναι, από την
Λουκέρνη. Να µη προσβληθούµε από το Ελβετικό σύνδροµο και το βεβαρηµένο ιστορικό
του. Το εθνικό συµβούλιο της Κύπρου στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Επιβεβαιώθηκαν
όσοι πόνταραν στη στάση του Κύπριου προέδρου. Κράτησε µέχρι και σήµερα. Και δεν έχει
λόγους να µη συνεχίσει. Αν κάποιος γλίστρησε στους πάγους της Λουκέρνης και έσπασε το
πόδι του αυτός είναι ο διάβολος.

Θυµάµαι που το σύστηµα, που έλεγα πιο πριν, είχε αντίθετη άποψη. Από τότε έχασαν την
ψυχραιµία τους και κυριεύτηκαν από φορτίσεις. Νοµίζω αυτοί χρειάζονταν νουθεσίες να µην
αποφασίζουν εν θερµώ, υπό το κράτος συναισθηµάτων. Όσο για τον Έλληνα πρωθυπουργό
ναι µεν στάθηκε στο πλάι του εθνικού συµβουλίου και δεν εκτέθηκε όµως δεν απέφυγε στη
συνέχεια να αλληθωρίσει προς το ναι. Να το φωτογραφήσει µε εκείνες τις λέξεις που στη
συνέχεια έγιναν κλειδιά πολλών πάρα πολλών στην πρωτεύουσα. Μιλώ για τη νηφαλιότητα,
τη σωφροσύνη και άλλα που το λιγότερο ήταν ότι περίσσευαν αν δεν ίσχυε το κοινότυπο, το
περί υποτίµησης της νοηµοσύνης των αποδεκτών.

Β. ΜΑΘΗΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ. ΑΝΑΒΟΛΗ. ΓΡΑΠΤΟ 5 ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
…..Η σηµερινή «εναλλακτική» πρόταση Ντεκτάς για την ανάγκη αναβολής των
∆ηµοψηφισµάτων, µε τη προσχηµατική δικαιολογία ότι πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις
χιλιάδες σελίδες στο σχεδίου ενώ στην πραγµατικότητα οι χιλιάδες που ενοχλούν είναι άλλες.
Τέτοιο πράγµα µυρίζει. Ο λόγος για τις εκατοντάδες χιλιάδες των Ελληνοκυπρίων και το σαφές
σαφέστατο όχι τους. ∆εν ξέρω αν λάβουν µέρος άλλοι και ποιοι στο παιχνίδι αυτό. Ξέρω όµως
ότι πέραν του άνευ προηγουµένου εξευτελισµού εµπνευστών και σχεδιαστών, και πέραν του ότι
θα τους πάρει πλέον ο κόσµος στο ψιλό, θα πρόκειται για µια πρώτη µεγάλη ηθική κυρίως και
πολιτική νίκη της αλήθειας και των ιστορικών δικαίων της Μεγαλονήσου, απέναντι στα όποιας
προέλευσης µπαταξιλίκια. Είτε είναι τουρκικής προέλευσης είτε δυτικής είτε άλλης.
Οποιασδήποτε.
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Απόσπασµα από το αυθηµερόν δηµοσιευµένο άρθρο
του συγγραφέα: «H Κύπρος δεν είναι πλέον θήραµα»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μπορεί η από αρκετών ηµερών αναφορά στο ζήτηµα της αναβολής, όσο η επιβεβαίωση
της πρόβλεψης της µετά την υποβολή ανάλογης πρότασης στον Ο.Η.Ε. να παραπέµπουν στην
παραλλαγµένη κλασσική ρήση «ανάγκα γαρ και γραµµατείς πείθονται», όµως το ζήτηµα
χρήζει περαιτέρω εµβάθυνσης. Ίσως πει κάποιος ότι η υπόθεση είναι σικέ και ότι αυτό έχει να
κάνει µε κυπριακή ορχήστρα. Εγώ πάλι λέω ότι αν υπάρχει ορχήστρα αυτή δεν είναι τόσο η
πολιτική όσο η λαϊκή. Είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες που έγραφα στις 5 Απριλίου, καθώς και
το εξ αρχής σαφές σαφέστατο όχι τους. Οι πολίτες πίεσαν µε τον τρόπο τους το Α.Κ.Ε.Λ. να
κάνει την ανάγκη, φιλοτιµία.

Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν τιµά και το ίδιο η αλλαγή γραµµής πλεύσης. Το έµπρακτο mea
culpa. Επίσης ο τρόπος όπως το έθεσε αφού δεν περιορίζεται στην αλλαγή µόνο του χρόνου
έστω και αν αυτό αποτελεί παιχνίδι µε τη φωτιά που µπορεί να οδηγήσει στην υπονόµευση
του όχι. Που υστερεί απέναντι στο όχι των πολιτών. Τι σου είναι τελικά αυτή η πολιτική.
Φέρνει τα επάνω κάτω. Μόνο εδώ δεν απολαµβάνουν τις καλές της υπηρεσίες, τελικά. Τα
µεγάλα της δώρα. Κανένα πάθηµα δεν τους έγινε µάθηµα. Ούτε το τελευταίο µε το «ναι». Να
βγουν και να πουν µας συγχωρείτε, πέσαµε έξω αντί να υβρίζουν. Τι Ελλάδα είναι αυτή.
Αυτή δεν είναι Ελλάδα. Η Κύπρος ναι. Είναι. Και πιο πολύ από όλους η ευµενής για τη νήσο
εξέλιξη τιµά τους πολίτες της. Αυτοί µαζί µε τα µαθήµατα στέλνουν και χαιρετίσµατα έστω
και αν τα Στάγιρα βρίσκονται πιο κοντά στην Αθήνα. Όχι όµως και η µεσότητα του
Αριστοτέλη για τον οποίο ο Kant έλεγε ότι η λογική δεν έκανε ούτε ένα βήµα από τότε.
Αποτελεί ήδη µια πρώτη µεγάλη ηθική και πολιτική νίκη της αλήθειας και των ιστορικών
δικαίων της Μεγαλονήσου. Είναι µια µεγάλη νίκη της λογικής επί του παραλόγου. Ανάλογα
µπορούν να κάνουν οι πολίτες των άλλων των περί το ναι ως τώρα πολιτικών κοµµάτων. Και
δεν αποκλείεται να συµβεί µέσα τις επόµενες ηµέρες. Και φυσικά όχι µόνο στην Κύπρο αλλά
και εδώ. Όσον αφορά την επιβεβαίωση του γραπτού ως προς την αναβολή δεν είναι άλλο από
µια επαληθευµένη ως εξέλιξη πρόβλεψη. Όσον αφορά τώρα τον Ο.Η.Ε. µια αναβολή δεν
µπορεί να αποτελεί άλλο από ήττα στην οποία οδηγείται από τους υποβολείς του καθώς και
από το ταµάχι των γειτόνων που πήγαν για µαλλί και βγαίνουν κουρεµένοι.
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Γ. ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ. ΑΠΟΣΥΡΣΗ. ΓΡΑΠΤΟ 30 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
…Ενεργός παρουσία της Ελλάδας, αµέσως µετά την κατάθεση του τέταρτου σχεδίου -που
προβλέψαµε από πριν ότι θα είναι χειρότερο- ήταν να προτείνει προς τον Γ. Γ. την απόσυρσή
του. Αν µη τι άλλο θα άρχιζε να κτίζει την πολιτική της µεταφοράς ευθυνών για το
προδιαγεγραµµένο πάνδηµο «όχι» των Ελληνοκυπρίων, επισηµαίνοντας ταυτόχρονα ότι δεν
υπάρχει µεγαλύτερη αντίφαση στην ιστορία του Οργανισµού. Από τη µια µεριά είναι τα επί
τριάντα συναπτά έτη ψηφίσµατα. Από την άλλη η υπέρ του Αττίλα, σηµερινή θλιβερή του
κατάληξη, την οποία και εξηγήσαµε γιατί είναι αυτή που είναι. Ταυτόχρονα θα επιβεβαίωνε
έµπρακτα την έκφραση αλληλεγγύης προς τον Κυπριακό Ελληνισµό. Ακόµη και αν δεν ήταν
οµοεθνής και ήταν απλώς φίλος, η κλασσική γραµµατεία διδάσκει το πόθεν γιγνώσκει ο φίλος
τω φίλω. Πόσο µάλλον στην περίπτωση του οµοεθνούς λαού, του ίδιου του εαυτού του.
Απόσπασµα από άρθρο του συγγραφέα
«Μια Κύπρος Πρότυπη ∆ηµοκρατία»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το προδιαγεγραµµένο πάνδηµο «όχι» ως εκτίµηση επαναλαµβάνεται σε όλα τα κείµενα.
Αποτελεί µια ακόµη µερική επιβεβαίωση. Όµως υπάρχει και κάτι άλλο σηµαντικό. Αποτελεί
το βαθύτερο νόηµα του ελιγµού του Α.Κ.Ε.Λ. ∆εν πρόκειται για αναβολή όσο κυρίως για
πρόταση απόσυρσης και επαναφοράς του σχεδίου του Γ. Γ. και της κατάθεσής του εκ νέου
µετά λίγους µήνες. Έστω και καθυστερηµένα, το αίτηµα αναβολής περικλείει επίσης το
σαφές αίτηµα απόσυρσης, και κατάθεσης σχεδίου, εκ νέου. Μόνο που εγώ έλεγα ότι στο
αίτηµα της απόσυρσης όφειλε να πρωταγωνιστεί η Ελλάδα. Επίσης αλλού έγραφα ότι αν δεν
ζητήσει την απόσυρση δεν µπορεί να µεταφέρει την ευθύνη για απόρριψη. Αν δεν το ζητήσει
θα το υποστεί, γράφω στο κείµενο: «Πολιτικός Ελληνισµός».

Με δεδοµένη την ερµηνεία της αλλαγής γραµµής πλεύσης του Α.Κ.Ε.Λ. ήρθε η στιγµή να
δούµε την ίδια την Ελλάδα και τους πολιτικούς της οργανισµούς. Αν εµείς αισθανόµαστε ότι
η άποψή µας δικαιώθηκε, τι σκέπτονται σήµερα. Θα πρότεινα για πολλοστή φορά στην
Κυβέρνηση να κάνει αυτό που επιβάλει η λογική. Όφειλε να ζητήσει και η ίδια την απόσυρση
και την εκ νέου κατάθεση. ∆εν ονόµασα τυχαία ανωφελές το επικείµενο συµβούλιο αρχηγών.
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∆. ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ. ΓΡΑΠΤΟ 15 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ.
……Επί τούτου δεν έγινε συζήτηση στην προεκλογική περίοδο για ένα θέµα που χρησίµευσε για
τρίτη συνεχόµενη φορά, ως πρόσχηµα πρόωρης προσφυγής στις κάλπες ενώ παράλληλα δεν
θεωρείται αρκούντως σηµαίνον ώστε να αποτελέσει αιτία προκήρυξης δηµοψηφίσµατος.
Φοβερά πράγµατα. Ακόµη και ο Όργουελ θα ωχριά. Και η αποκορύφωση του δράµατος της
πολιτικής Ελλάδας είναι ότι ούτε τα υπόλοιπα κόµµατα -τα λεγόµενα µικρά- διαθέτουν µια
διαδικαστική έστω, πρόταση απεµπλοκής. Το όχι δεν αρκεί. Μπορεί να είναι αρκετό για τους
πολίτες. Μπορεί να οφείλουµε να υποκλιθούµε µπροστά στους Κυπρίους αδελφούς για τη
διαφαινόµενη γενναία τους στάση στο επερχόµενο δηµοψήφισµα. Μπορεί η νέα απόκρουση του
Κεµαλισµού να αποδειχθεί µια πράξη πιο µεγάλη ακόµη και από το έπος του ΄40. Πάλι τότε
περί φασισµού επρόκειτο. Όµως παρόλα αυτά η πολιτική είναι ακόµη πιο ψηλά. Εκτός από τα
όχι και τα δεν, είναι πολλά άλλα. Στην περίπτωσή µας, ένας πίνακας ζωγραφικής µε τίτλο
“απεµπλοκή και λύτρωση”.
Απόσπασµα από το άρθρο του συγγραφέα
«Στο πλάι της αλήθειας και της Κύπρου»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μπορεί όλων τα βλέµµατα να είναι στραµµένα στην απάντηση του Ο.Η.Ε. όµως θα
έπρατταν πιο σοφά αν επαναλάµβαναν τα λόγια των υπό απόλυση στρατευµένων. Μείνανε
15+1. Μπορεί το Κυπριακό να σέρνεται µέχρι τέλος του µήνα όµως ο Κυπριακός Ελληνισµός
θα απεµπλακεί, θα απολυθεί. Βγαίνει από πάνω του οριστικά ο βρόγχος που εχθροί, φίλοι
ακόµη και συγγενείς του πέρασαν στο λαιµό. Εµείς εκείνο που οφείλουµε είναι να του
ευχηθούµε, καλός πολίτης στη νέα του ζωή. Μη σπεύσει τώρα κανείς και ρωτήσει από πού
ως που δικαιώνονται τα παραπάνω γραπτά, γιατί τι άλλο κάνουν, από το να επιβεβαιώνονται
τόσο ως προς την απουσία της διαδικαστικής πρότασης απεµπλοκής όσο από τη στάση των
Κυπρίων πολιτών. Την πολιτική πολιτών. Την λαϊκή Κυπριακή ορχήστρα. Μπορεί ο Μάνος
να είπε: «Αν ήµουν Κύπριος» όµως εγώ λέω: «Μακάρι να ήµουν Κύπριος». Γι αυτό άλλωστε
και πολιτογραφήθηκα ως τέτοιος, τόσο διανοητικά και πολιτικά όσο κυρίως ηθικά.

Πολύ λίγο ενδιαφέρει η απάντηση του Ο.Η.Ε. Είτε είναι αρνητική και το ∆ηµοψήφισµα,
γίνει κανονικά στις 24 Απριλίου µε προδιαγεγραµµένη την ετυµηγορία των Κυπρίων πολιτών
που επιπλέον έως τότε θα έχει µετατραπεί σε πάνδηµη και σε χιονοστιβάδα είτε υπάρξει η
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αναβολή µετά αποσύρσεως, και επόµενα ο βρόγχος χαλαρώνει σε σηµείο που το βγάλσιµο
της θηλιάς και το πέρασµα από τον εφιάλτη στη λύτρωση να αποτελεί πλέον τυπική και
µηχανική κίνηση Και αν ακόµη υπάρξουν προβλήµατα που έχουν σχέση µε την επεξεργασία
της απόφασης του Α.Κ.Ε.Λ. µπορούν να ξεπεραστούν. Εδώ φάγαµε το γάιδαρο, δεν θα
κολλήσουµε στις τρίχες της ουράς. Από την άλλη η Κυπριακή ∆ηµοκρατία δεν θα
σταµατήσει τις πρωτοβουλίες, όπως η νέα, στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Θα ακολουθήσουν
φυσικά και άλλες. Άλλο όµως είναι να παίζει κανείς µέσα σε ένα γήπεδο, ιστορικό, ηθικό και
∆ηµοκρατικό, και άλλο είναι να είναι µε την πλάτη στον τοίχο του, και µάλιστα από την
εξωτερική πλευρά, όπως µέχρι τώρα, δυο µάλιστα φορές τα τελευταία δυο χρόνια.

Ε. ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΓΡΑΠΤΟ 15ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
….. Όσο για τη συνέχεια, σύντοµα, όπως η Ιρλανδία, η µεγαλόνησος θα εισέλθει στον κεντρικό
πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξεύρεση λύσης και η επανένωση µπορούν πλέον να
αναζητηθούν και εκτός Ο.Η.Ε. που χρόνια τώρα οι όποιες επικλήσεις των ορθών κατά τα άλλα
ψηφισµάτων του για την τουρκική εισβολή και κατοχή, θυµίζουν πια ψαλµούς. Ένας τέτοιος
τόπος είναι το νέο Ευρωπαϊκό µέγαρο, οι αρχές και οι αξίες του, όσο φυσικά το ίδιο το
Κυπριακό διαµέρισµα µε την ισότιµη και ∆ηµοκρατική συµµετοχή όλων, χωρίς καµιά εξαίρεση,
των αυτοχθόνων κατοίκων του, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Η επανένωση της
Κύπρου, ακόµη από την περίοδο των διαπραγµατεύσεων ένταξης, αν όχι από την 20η Ιουλίου
του 1974 και πιο πριν, δεν µπορούσε παρά να αποτελεί µέρος της Ευρωπαϊκής επανένωσης.
Πόσο µάλλον εδώ και ένα χρόνο, µετά από την απόκτηση µε το σπαθί της, της ιδιότητας του
πλήρους και ισότιµου µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απόσπασµα από το άρθρο του συγγραφέα
«Στο πλάι της αλήθειας και της Κύπρου»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Φυσικά και δεν δικαιώθηκαν οι προβλέψεις του τελευταίου γραπτού. Ούτε πρόκειται να
συµβεί αυτό από τη µια µέρα στην άλλη. Μπορεί και να µη συµβεί ποτέ. Αυτό όµως δεν
σηµαίνει ότι δεν αποτελεί µε όλα τα άλλα γραπτά και τα καθοδόν, ένα πρώτο σκαρίφηµα, ας
το πούµε. Ένα πρόχειρο τοπογραφικό. ∆εν µιλώ για οδικό χάρτη και άλλες αερολογίες αλλά
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για ένα αρχικό πολιτικό προσχέδιο στο ριζόχαρτο που ζωγραφίζουν οι συνάδελφοι µηχανικοί.
Η µόνη διαφορά είναι ότι η υπό προετοιµασία µελέτη είναι πολιτική. Τόσο για την Κύπρο
όσο την Ελλάδα ως ένα νέο ντουέτο µέσα στη Γηραιάς Ηπείρου. Είπα ντουέτο και θυµήθηκα
τη µουσική. Και µια και µιλάµε επίσης για µαθήµατα και βαθµούς, είναι σαφές ότι χρειάζεται
να εγκαταλειφθεί η εν πολλοίς ανόητη ανταλλαγή των αµοιβαίων άριστα στους διαγωνισµούς
της Eurovision. Αυτό και αν δεν είναι ανόητος εθνικισµός και µουσική εθνικοφροσύνη. Όταν
το ζητούµενο είναι οι ανώτερες συνθέσεις, όχι µόνο οι µουσικές αλλά και κάθε άλλου τύπου,
δεν έχουν λόγο ύπαρξης παρόµοιες νηπιακές συµπεριφορές και ανάλογα φαινόµενα. Αυτό
που χρειάζεται είναι ένας νέος σχεδιασµός αφού εκτός όλων των άλλων νέα είναι και τα
δεδοµένα. Τόσο διπλωµατικός όσο αναπτυξιακός, δηλαδή πολιτικός.
Ας τα πάρουµε όµως τα πράγµατα µε τη σειρά. Είναι γνωστό ότι η πιο µεγάλη και
σοβαρή ανάπτυξη αφορά τη λογική. Αν παραβιάζεται κάτι συστηµατικά στη γενέτειρά της
που επίσης την έχει διδάξει παντού, είναι το δικαίωµα στη λογική. ∆εν υπάρχει. Ο
τηλεοπτικός ψεκασµός αυτό το ρόλο επιτελεί. Και δεν είναι φυσικά το µόνο. Υπάρχουν
πολλά άλλα. Όπως υπήρχαν πριν αναλάβει τα ηνία το κουτί. Τα πράγµατα δεν θα βρίσκονταν
εδώ που βρίσκονται σήµερα αν η πολιτική έκανε χρήση της. Αναφέροµαι κυρίως στην
πολιτική Ελλάδα. Πόσες πράξεις της αντέχουν στη βάσανο της λογικής αν δεν ληφθούν και
συνεκτιµηθούν, όπως λένε, πολλά περισσότερα, τις πιο πολλές φορές ξένα προς εκείνη όσο
προς την αλήθεια. Το δικαίωµα στη λογική και επόµενα στην πολιτική καταλήγει αµέσως στο
δικαίωµα στη ∆ηµοκρατία. Η οποία απουσιάζει παλαιόθεν. Άλλο τώρα οι τυπικότητες των
ιστορικών αυτών µεγεθών. Σαν τέτοιες τα τελευταία υπάρχουν. Όµως δεν οµιλώ για σκιές ή
σκιάχτρα αλλά για την ουσία.

4. ΕΠΙΜΥΘΙΟ
∆ιαφαίνεται µια ιστορική και µεγάλη δικαίωση που γι αυτό πρόκειται να τη διεκδικήσουν
πολλοί. Έτσι άλλωστε γίνεται πάντοτε. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να γίνουµε περισσότεροι.
∆εν θα αποσυρθούµε αλλά και δεν θα χωθούµε. Μακάρι να πυκνώσουν τις τάξεις του όχι
όλοι και να περάσει ο Ελληνισµός πιο εύκολα και γρήγορα στο χειρισµό της µεταφοράς του
ζητήµατος της Κύπρου από την Νέα Υόρκη στις Βρυξέλλες. ∆εν θα υπάρξει ευτυχέστερη
στιγµή από την ψυχική, µορφωτική και πολιτική του επανένωση. Μια ιστορική, εκτός των
άλλων, µανούβρα του πρώτου και µοναδικού δικάταρτου Ευρωπαϊκού σκάφους.
∆ικάταρτο γιατί έχει να κάνει µε δυο ιστούς και ισάριθµους συνώνυµους Έλληνες. Έναν
νησιώτη από τη Ζάκυνθο, που περισσότερο ακόµη και από τον ύµνο στην Ελευθερία αξίζει η
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φράση του: το αληθές, εθνικό, και έναν αντιπροσωπευτικό επίσης νησιώτη από την Κύπρο,
µε ίδιο ονοµατεπώνυµο που περισσότερο από την επιστροφή στην Ελευθερία, αξίζει ως
αρχέτυπο. Άλλο τώρα αν κάποιοι συγχέουν την αυτοθυσία µε την αυτοκτονία και την
αυτοκτονία µε την αυτοσυντήρησή τους. Αυτό είναι το βαθύτερο νόηµα της πολιτικής του
ναι, όσο των αποχρώσεών του. Απλώς, όπως και αλλού συµβαίνει, π.χ. επιχειρήσεις κλπ., η
µια πολιτική είναι δηλωµένη. Η άλλη είναι αδήλωτη.

________________
Σηµείωση: Οι τίτλοι κειµένων που µνηµονεύονται περιέχονται στο ηλεκτρονικό βιβλίο του
συγγραφέα: «∆ηµοψήφισµα για την Κύπρο» και που είναι ανηρτηµένο σε πλειάδα κόµβων. {Για
τις διευθύνσεις, βλέπε µηχανές αναζήτησης}. Στη νέα έκδοση εκτός από το σηµερινό θα
περιληφθεί επίσης το: «ανωφελές συµβούλιο αρχηγών» καθώς και το κείµενο Ευχές του ίδιου.
Σύνολον δεκαπέντε κείµενα.

{*} ∆ιετέλεσε Βουλευτής Έβρου {1993-2000}. Το κείµενο αποτελεί τη συνέχεια του άρθρου:
«ανωφελές συµβούλιο αρχηγών». Πέραν των

αποδεδειγµένων

επιβεβαιώσεων των

προηγούµενων προβλέψεων, µε τις νέες προτάσεις χειρισµού της υπόθεσης για τα περαιτέρω,
δεν προσδοκά µόνο σε µια ανάλογη συνέχεια. Επίσης έρχεται να προτείνει και κάτι ακόµη.
Αυτοί που αισθάνονται δικαιωµένοι επειδή την ανάγκη εποίησαν φιλοτιµία όταν δεν έκαµναν το
δροµολόγιο όχι ναι, κατά πως λέµε, Οµόνοια Σύνταγµα ή δεν θεωρούσαν το ∆ηµοψήφισµα κάτι
σαν το καφέ τους και γι αυτό έκλιναν στο ναι και όχι, µπορούν ακόµη και σήµερα να πράξουν
αντίθετα. Την φιλοτιµία που παρήγαγαν να µην τη σπαταλήσουν δεξιά και αριστερά. Να τους
τσιγκλήσει κανείς στο φιλότιµο ή να ευχηθεί να τους πιάσει από µόνους τους, έτσι ώστε, από δω
και πέρα τουλάχιστον, να κάνουν κάτι. Τη φιλοτιµία να την κάνουν ανάγκη. Αυτό είναι το
καλύτερο µάθηµα που µπορεί να προσφέρει η Κύπρος στη µητέρα πατρίδα µετά των µνηστήρων
της αν και κατά τη γνώµη µου, δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτε. Αιτία το εκ µέρους
τους, χρόνιο ανεπίδεκτο µαθήσεως πολιτικής. Γι αυτό άλλωστε καταργούν τη ∆ηµοκρατία. Για
να κρύψουν τις µεγάλες τους αδυναµίες ως προς την πολιτική και επόµενα ως προς τη λογική,
που λέγαµε και στην εισαγωγή.

14 Απριλίου 2004
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16. Η Βουλή να επικυρώσει το δηµοψήφισµα

Επιστολή Χρήστου Κηπουρού προς τους πρώην συναδέλφους του
Αν η πολιτική Ελλάδα επιθυµεί να κάνει κάτι το ουσιαστικό και φυσικά εξόχως πολιτικό
βήµα στήριξης της Μεγαλονήσου, µπορεί να δεσµευτεί ότι θα επικυρώσει το αποτέλεσµα του
∆ηµοψηφίσµατος της 24ης Απριλίου. Πράξη τόσο εφικτή όσο ρεαλιστική. Μιλώ για τη
σύγκληση της Βουλής, µεταξύ 26 και 30 Απριλίου, µε θέµα αυτό.
Ακόµη και οι θιασώτες του ναι, έχουν δεσµευτεί απέναντι στη βούληση του Κυπριακού
λαού. Πόσο µάλλον εκείνοι που κινούνται µεταξύ του ναι και όχι, και περισσότερο ακόµη
από αυτούς, οι του όχι.
Ειδικά για την αξιωµατική αντιπολίτευση, η ανάληψη παρόµοιας πρωτοβουλίας,
ισοδυναµεί µε ελάχιστο έµπρακτο δείγµα mea culpa.
Μπορούν επίσης να το ζητήσουν οι πρώην συνάδελφοί µου, ανεξαρτήτως σε ποια πτέρυγα
της Βουλής κάθονται. Αν ήµουν σήµερα µέλος της, είµαι βέβαιος ότι θα έσπαζα όχι µόνο το
ρεκόρ των 187 υπογραφών αλλά και των 204. Όπως είµαι έτοιµος να ανακαλέσω τη δική µου
υπογραφή από τον τίτλο: ανωφελές συµβούλιο αρχηγών, αν το τελευταίο απεφάσιζε στη
συνεδρίασή του κάτι τέτοιο. Όχι όµως κατόπιν εορτής και πάλι. Γιατί µπορεί αργότερα να
συµβεί, θα είναι όµως χωρίς ουσία. Θα µοιάζει µε την Ελλάδα που συµπαρίσταται.
Απελθόντες και επελθόντες µέχρι τώρα -και µε την άνευ προηγουµένου συνδροµή των
Μέσων- φωτογράφιζαν µόνο το ναι. Οι τελευταίοι, ακόµη και από την Ελβετία µε τις περί
νηφαλιότητας και σωφροσύνης οµιλίες. Πάλι ευτυχώς που δεν συνέβη νωρίτερα. Ευτυχώς
τελικά που κράτησε το εθνικό συµβούλιο της Κύπρου. Κατά τα άλλα, καθ όλο το διαρρεύσαν
έκτοτε διάστηµα, δεν υπέπεσε στην αντίληψή µου µια έστω επίσηµη φωτογραφία της
αλήθειας και της Κύπρου.
Την πρόταση στο συµβούλιο αρχηγών µπορεί επίσης να θέσει ο ίδιος ο Πρόεδρος της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. Όχι µόνο επειδή είναι στο απυρόβλητο των όποιων πιέσεων από
εξωελλαδικούς παράγοντες αλλά κυρίως γιατί θα επανασυνδεθεί µε το νήµα και µε το πνεύµα
των όσων έχει ξαναπεί περί τα τέλη του ΄99 κατά το επίσηµο δείπνο προς τιµήν του τότε
προέδρου Κλίντον. Εγώ γι αυτό τον ξαναψήφισα στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου του
2000. Η οµιλία του εκείνη τον ψήφισε. Ο µόνος που είχε διαφοροποιηθεί τότε απέναντί της
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ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, στη σχολή του οποίου έχουν προσχωρήσει σήµερα
πλείστοι όσοι από το πρώην κόµµα µου, όπως και από άλλα. Έ όχι και Μητσοτακική
Ελλάδα.

{*} Εξελέγη δυο φορές Βουλευτής Έβρου µε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αποχωρήσας από την Κ.Ο. του το
Φεβρουάριο του 1999.

14 Απριλίου 2004
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17. Ελλάδα, Κύπρος, Λογική - ένας ακόµη λόγος για όχι -

Του Χρήστου Κηπουρού {*}

Ο αναγκαίος σεβασµός στους πολιτειακούς και τους πολιτικούς θεσµούς επέβαλε να
απευθύνω την πρόταση που έκανα χθες για την επικύρωση του ∆ηµοψηφίσµατος από τη
Βουλή των Ελλήνων, κατ αρχήν στο συµβούλιο αρχηγών και πριν από αυτό, στον ίδιο τον
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. Ελπίζω ότι στις επόµενες ηµέρες θα επανέλθω µε νέα επιστολή
και πρόταση προς τους πρώην συναδέλφους. Ειδικά στους εκ της πατρίδας µου Θράκης και
του Αιγαίου που µαζί µε τη Μεγαλόνησο συνιστούν τον ενιαίο αµυντικό χώρο. Μιλώ για τη
διανοητική, ηθική και πολιτική του ανασύσταση και αναγέννηση σε σχέση µε τη σηµερινή
του ύπνωση. Αυτοί που διάβασαν την πρώτη επιστολή, θα πρέπει να θυµούνται ότι δεν
αναφέρεται καν στο αποτέλεσµα του ∆ηµοψηφίσµατος. Και ότι το ζητούµενο είναι η
δέσµευση ώστε να υπάρξει ολοµέλεια της Βουλής των Ελλήνων, µεταξύ 26 και 30 Απριλίου,
προς επικύρωσή του. Επίσης ότι στην κίνηση αυτή µπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο τα
µέλη της Βουλής που προέρχονται από τις συγκεκριµένες ιστορικές περιφέρειες.
Είναι κρίµα που δεν υπάρχει ένα Ελλαδικό πολιτικό κόµµα µε επεξεργασµένη πολιτική
παιδεία. Ούτε καν αυτό που στηρίζει το όχι και που, κατά τα άλλα, το τιµά αυτό που κάνει.
Αν υπήρχε, θα µπορούσε χθες η κ. Παπαρήγα να προτείνει να εκδοθεί κοινό ανακοινωθέν
έχον ως ελάχιστο κοινό παρανοµαστή την ούτως ή άλλως εκπεφρασµένη δέσµευση καθώς
και συµπαράσταση όλων των αρχηγών για απόλυτο -αυτή τη λέξη χρησιµοποιούν- σεβασµό,
προς την ετυµηγορία των πολιτών της Κύπρου. Ότι δηλαδή τα πολιτικά κόµµατα της µητέρας
πατρίδας πέραν από τις απόψεις τους, περί το ναι ή το όχι, συµφωνούν και δεσµεύονται από
κοινού να επικυρωθεί από την ολοµέλεια της Βουλής, το αποτέλεσµα του ∆ηµοψηφίσµατος
της Κύπρου. Αυτό είναι το ελαχιστότατο του δόγµατος, Η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα
συµπαρίσταται. Ένα εκατοµµυριοστό συµπαράστασης αλλά και πράξη αξίας εκατοµµυρίων.
∆εν χρειάζεται τώρα να πω τι άλλο σηµαίνει, συµβολίζει ή αναδίδει και µεταδίδει.
Γιατί µε βάση τις πανθοµολογούµενες πιέσεις και τη διάχυτη κινδυνολογία το εν λόγω
δόγµα µάλλον βρίσκεται πιο κοντά στην εκδοχή: η Αµερική αποφασίζει και η Ελλάδα
συµπαρίσταται ή η Τουρκία αποφασίζει και η Ελλάδα συµπαρίσταται, παρά ότι η Κύπρος
αποφασίζει κλπ. Κατά τα άλλα, το τι είδους ναι λέει ο καθένας και πόσα κλικ απέχει το
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καθαρό ναι, από τα θολά, δεν έχει καµιά σηµασία. Όταν έγραφα τους «κλικλήδες», δεν
εννοούσα τα κλικ αυτά. Εννοούσα το µακαρίτη το Σοφοκλή Βενιζέλο που έµεινε ως
«κλικλής». Ας µην επεκταθώ τώρα στο διχοτοµικό εγγλέζικο σχέδιο Χάρτινγκ που πρότεινε
σαν αντίβαρο στην επί του ίδιου εργαστηρίου κατασκευασµένη συµφωνία της Ζυρίχης του
αείµνηστου Καραµανλή ούτε γιατί πήγε τον τελευταίο στις Η.Π.Α. κατά το παρθενικό του
ταξίδι.
Απλά δεν περίµενα ότι οι θιασώτες της ίδιας ονοµασίας προέλευσης, «Βρετανικές και
Αµερικανικές γραµµές», όπως το σχέδιο Ανάν, θα αύξαιναν και θα πλήθαιναν. Ότι τους εξ
αίµατος γόνους µεγάλων ιστορικών ονοµάτων «κλικλήδες», θα ενίσχυαν και εξ αγχιστείας
πρόσωπα αν όχι εξ ιδεών. Τα οποία φαντάζοµαι γιατί µπέρδεψαν χθες τα λόγια τους. Μάλλον
λόγω της παγκοσµιοποίησης την οποία από τη µια αντιπαλεύουν µε τα γνωστά φόρα και από
την άλλη πήραν φόρα να προλάβουν να συνεργαστούν µαζί της. Άντε λέω ότι µε τα Μέσα
καταργήθηκε η ∆ηµοκρατία στη χώρα. Το ίδιο συµβαίνει µε τη λογική; Μπορεί να υπάρχουν
δυο κατηγορίες παγκοσµιοποίησης. Η καλή και η κακή. Όπως µε τη χοληστερίνη. Όµως άλλο
αυτό και άλλο το να είναι κανείς υποχρεωµένος να δεχθεί ότι υπάρχει Bush κακός στο Ιράκ
και Bush καλός στην Κύπρο. Εξ ου και το ναι υπέρ του σχεδίου.
Αυτό ήταν το πέµπτο συµβούλιο αρχηγών. Όπως ήταν η δεύτερη πράξη του προεκλογικού
debate µε τους εκ των υστέρων τηλεοπτικούς µονολόγους, µε µόνη διαφορά ότι σήµερα εκτός
των Ελλαδιτών απογοήτευσαν και τους Κυπρίους. Έναν αξιοπρεπή µε µεγάλο και ισχυρό
αίσθηµα ευθύνης λαό που έχει εµπιστοσύνη στις εκπροσωπήσεις του όσο στον ίδιο τον εαυτό
του και που γι αυτό θα τρίβουν τα µάτια τους στην Ευρώπη από το νέο του πέταγµα, ως
ισότιµου εταίρου. Μάλιστα δε, µετά των τουρκοκυπρίων. ∆εν προτίθεµαι να εξιδανικεύσω
καταστάσεις. Όµως η ευγενής παιδεία της Κυπριακής πολιτικής τάξης µπορεί κάποια στιγµή
να αναγνωρισθεί και στη Γηραιά Ήπειρο. Ότι όχι µόνο οι Κύπριοι φέρονται ως ∆ηµοκράτες
απέναντι στους τουρκοκυπρίους αλλά και µέχρι του σηµείου ότι οι ∆ηµοκράτες φέρονται ως
Κύπριοι. Να παραφράσουν το λόγο γνωστού από την ιστορία Αγγλοκράτη πρωθυπουργού.
Μηδενός εξαιρουµένου, τα κυπριακά πολιτικά κόµµατα αποφασίζουν για το τι θα πράξουν
µε συνδιασκέψεις και έκτακτα συνέδρια. Εδώ τα κόµµατα της εγγυήτριας δύναµης τι έκαναν;
Επιβεβαίωσαν ότι δεν υφίστανται. Επίσης το πόσο σέβονται την πολιτική και τη ∆ηµοκρατία.
Είναι να απορεί κανείς που δεν τους ενδιαφέρει καθόλου το γεγονός ότι η µεγάλη πλειοψηφία
του κόσµου τους, αντιτίθεται. Αν τους ενδιαφέρει κάτι είναι να στείλουν, ακόµη και την
ύστατη ώρα, µήνυµα υπέρ του σχεδίου. Να τα λένε στη νύφη για να τα ακούει η πεθερά και
επίσης η γειτονική συµπεθέρα. Ούτε είναι άσχετο µε αυτά το αποτέλεσµα του συνεδρίου του
∆ηµοκρατικού Συναγερµού. Συνεχίζουν να παλεύουν µια χαµένη υπόθεση. Τόση συµπάθεια

© Χρήστος Κηπουρός

117

πια στον Ανάν. Να την έδειχναν οι γείτονες πάει και έρχεται. Όµως εδώ, γιατί. Πάλι καλά
που δεν είναι Έλληνας. Τρεις αρχηγοί µπορούσαν να τον βγάλουν µέχρι Πρόεδρο. Θα έσπαζε
µέχρι το ρεκόρ του Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου. Εκτός αν προτιµήσουν τον Κωνσταντίνο
Μητσοτάκη. Πέραν των άλλων, λόγω κοινής πολιτικής σχολής. Τι και αν δεν είναι στο ίδιο
κόµµα. Ακόµη και τον Κώστα Σηµίτη, της ίδιας σχολής. ∆ική του φράση είναι, η ιστορική
ευκαιρία που αφορούσε το ίδιο σχέδιο.

Πρέπει λοιπόν να διαθέτουν µεγάλο θράσος όσοι εξ Αθηνών λένε ότι συµπαρίστανται.
Συµπαρίσταµαι σηµαίνει στέκοµαι πλησίον. Στην περίπτωση δε τραυµατισµένης ασθενούς
και δη συγγενούς -όπως την Κύπρο- τη στηρίζω µε κάθε ηθικό και υλικό µέσον. Αυτά λέει η
γραµµατεία και διδάσκει η ιστορία. ∆εν σηµαίνει ψάχνω να βρω θετικά στοιχεία στους
εντεταλµένους να την πλήξουν και να την αποπλήξουν. Ούτε το, να σε κάψω Κύπρο µου να σ
αλείψω λάδι να γειάνει. Φαίνεται στα µάτια τους το µεγάλο ψέµα. Ιδιαίτερα όταν έχουν
κινητοποιηθεί θεοί και δαίµονες να βρεθεί ένας τρόπος να αναβληθούν τα ∆ηµοψηφίσµατα
και συµµετέχουν και εκ των καθ ηµάς. Ενώ ψάχνουν να βρούνε τρόπους να φιµωθεί η λαϊκή
έκφραση στο νησί, την ίδια στιγµή ορκίζονται πίστη. Και µετά περιµένει κανείς πολιτική
διαπαιδαγώγηση και ηθικά πρότυπα στην ηµεδαπή. Αν είναι δυνατόν. Ποιον θα εµπνεύσουν.
Μόνο ως παραδείγµατα προς αποφυγή µπορούν να χρησιµεύσουν. Και ας είναι αρχηγοί έστω
και πρωθυπουργοί.
Ως προς ένα σηµείο θυµίζει ην άνοιξη του ΄67. Ενώ επρόκειτο τότε να παλιννοστήσει η
∆ηµοκρατική παράταξη, την οποία είχαν από µέσα της µετατρέψει πριν από δύο έτη, το ΄65,
σε «χλεύη των ηττηµένων», όπως έλεγε ο Γέρος της ∆ηµοκρατίας, φίµωσαν το Ελληνικό λαό
στις 21 Απριλίου. Θέλω να πω ότι η αναβολή του ∆ηµοψηφίσµατος, αν ο µη γένοιτο, συµβεί
θα συνιστά πραξικόπηµα σε βάρος του Κυπριακού Ελληνισµού. Μόνος στόχος του είναι να
ανακόψει και να µαταιώσει την ετυµηγορία του. Και στις δύο περιπτώσεις ο λόγος είναι ο
ίδιος. Να µη γίνει η 24η Απριλίου 2004 αυτό που αξίζει. Αν συµβεί κάτι τέτοιο µε συνέργια
ειδικά του κόµµατος που θέλει να ονοµάζεται ∆ηµοκρατική παράταξη, τότε καλύτερα είναι
να κατεβάσει τα στόρια. Γιατί θα γίνουν χλεύη των πάντων. Νικητών και ηττηµένων. Με δυο
διαφορές. Η µια είναι ότι άλλοι είναι τώρα οι ηττηµένοι σε σχέση µε τις εκλογές του 1964.
Στη δεύτερη, ο εγγονός Παπανδρέου κινείται στην ίδια σφαίρα µε τον τότε και τον τώρα
πρωταγωνιστή Μητσοτάκη καθώς και τον κοινό τους υπερατλαντικό φίλο να ασκεί και πάλι
τους ίδιους ωµούς εκβιασµούς και τις εν ψυχρώ απειλές. Όπως στο ίδιο µήκος κύµατος
κινείται -εµµέσως πλην σαφώς όπως κατά κόρον λέγεται- ο ανεψιός Καραµανλής και η
Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και επόµενα οι ευθύνες που έχουν αµφότεροι, δεν είναι
καθόλου µικρότερες από εκείνες της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. Απεναντίας.
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Το Α.Κ.Ε.Λ. άλλα είπε. Πρότεινε απόσυρση και επαναδιαπραγµάτευση πριν από το ναι.
Άλλο τώρα αν αποτελεί παιχνίδι µε τη φωτιά -κατά τη γνώµη µου αποτελεί- µε τον Γ. Γ. να
περιµένει S.M.S. από τις δικές του θετές µητέρες πατρίδες, να δράσει. Ας µην επαφίενται στα
τουρκικά όχι στην αναβολή. Οφείλουν να ξέρουν ότι στα παζάρια ούτε ναι υπάρχει ούτε όχι.
Και το χειρότερο αυτό που καλλιεργείται είναι η σκέτη αναβολή, που, µεταξύ άλλων, όπως η
διατήρηση του πέµπτου σχεδίου, δείχνει τι είδους σεβασµό προς τη ∆ηµοκρατία έχουν όσοι
αναµειγνύονται σε τέτοιες πράξεις. Μόνο λαοί που έχουν υποστεί πλήθος ζυγών, έχουν τόση
καρτερικότητα σε όσα βλέπουν να τους επιφυλάσσουν εχθροί και φίλοι και δυστυχώς και
συγγενείς. Είναι να απορεί κανείς µε την αντοχή του συγκεκριµένου λαού. Η δική µας
συµπαράσταση πέραν των ειλικρινών αισθηµάτων -εµάς δεν µας αγγίζει καµιά νουθεσία,
τόσο επειδή δεν ψηφίζουµε όσο γιατί θα πέσει κανένα κεραµίδι στα κεφάλια τους- είναι να
του θυµίσουµε ότι από τη νέα του ιστορική περίοδο, την κοινοτική και την Ευρωπαϊκή
υπολείπονται ηµέρες δεκατρείς και µία.
Στο διάγγελµα που έκανε ο πρωθυπουργός τόνισε ότι µέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
προοπτικής τα θετικά σηµεία του σχεδίου Ανάν µπορούν να αποδειχθούν υπέρτερα των
αρνητικών. Η διαπίστωση όµως αυτή φάσκει και αντιφάσκει γιατί αν η Κύπρος µπει χωρίς τα
βάρη του σχεδίου, τότε τα θετικά της εισόδου θα αποδειχθούν υπέρτερα εξ αρχής. Ή το ένα
θα ισχύει ή το άλλο. Ή θα µπει µε το σχέδιο ή χωρίς αυτό. Και τα δυο µαζί αποκλείεται. Προς
τι λοιπόν τότε το ναι. Εκτός και αν αποτελεί εκδούλευση προς κάποιους τρίτους εξ ων και τα
σηµερινά εύσηµα. Πλην των τουρκοκυπρίων που γι αυτούς έχει ήδη προβλεφθεί πως θα
αναληφθούν οι ευθύνες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Εκτός και αν κάποιο µικρό έστω
ποσοστό αναλάβουν, όπως ήδη έχουν δεσµευτεί να πράξουν οι ίδιες οι Ηνωµένες πολιτείες,
απειλώντας ταυτόχρονα τους Ελληνοκυπρίους, εφόσον οι τελευταίοι ψηφίσουν όχι. Με άλλα
λόγια έχει προστεθεί, ένας ακόµη λόγος για όχι.

_____________

{*} Πρώην Βουλευτής Έβρου {1993-2000}

16 Απριλίου 2004
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18. Ούτε αναβολή ούτε παροτρύνσεις

Πρόταση Χρήστου Κηπουρού

Μπορεί το δόγµα η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συµπαρίσταται, να προσφέρεται
στην τοπική κυρίως κατανάλωση της δεύτερης, αφού στην πρώτη πλέον γνωρίζουν καλά περί
τίνος πρόκειται. Όµως τόσο προς Ανατολάς όσο προς ∆υσµάς, έχει άλλες µορφές. Μια από
αυτές είναι: «ούτε η Κύπρος αποφασίζει ούτε η Ελλάδα συµπαρίσταται». Το δεύτερο σκέλος
εδώ έχει επιτευχθεί παλαιόθεν. Το ναι των τριών αρχηγών στους τέσσερις, αποτελεί τέτοια
περίπτωση. Το ζήτηµα είναι µε το πρώτο σκέλος του δόγµατος. Ο λόγος για την κουζίνα, τη
µαγειρική της αναβολής. Με άλλα λόγια, για τη συνάντηση των αδιεξόδων ή µπορεί ακόµη
και της καλής προαίρεσης του Α.Κ.Ε.Λ., µε την σαφέστατη όµως πονηρία και αναµονή στη
γωνία, τόσο του Γ. Γ. όσο των θετών µητέρων µετά των τέκνων τους, υπουργών εξωτερικών.
Μπορεί η επί του παρόντος σιγή ή και ο αποκλεισµός της αναβολής εκ µέρους των
Ηνωµένων πολιτειών να οφείλεται στην εν εξελίξει ευρισκόµενη επιχείρηση χειραγώγησης
του Συµβουλίου Ασφαλείας µε τη ρυµούλκησή του σε λήψη απόφασης για το ίδιο ζήτηµα επί
τη βάσει της τυπικής δικαιολογίας ότι εκκρεµεί σχετικό αίτηµα, όµως στο πίσω µέρος της
επικεφαλής του κόσµου, βρίσκεται η σαφής πρόθεση της παντί τρόπω µαταίωσης της
διαφαινόµενης µεγάλης επερχόµενης λαϊκής υπέρ του όχι ετυµηγορίας του Κυπριακού
Ελληνισµού. Η οποία όταν ιδιαίτερα προέρχεται από έναν λαό όπως ο καθηµαγµένος της
Μεγαλονήσου, γίνεται ακόµη µεγαλύτερη. Παίρνει διαστάσεις ιστορικού όχι. Γι αυτό κάποιοι
κεντροαριστεροί µε αποικιστικό όµως σύνδροµο αν όχι γονίδιο εκ Βρετανίας, θυµήθηκαν εκ
νέου σήµερα τις παλιές καλές εποχές, το χρυσού αιώνα των φυλακισµένων µνηµάτων. Εγώ
πάλι γέλασα. Είπα κάθε τέτοια δήλωση ισοδυναµεί µε µια εκατοστιαία µονάδα του όχι, προς
τα επάνω. Γι αυτό είχα γράψει ότι αν δεν υπήρχε αυτή η στάση του διεθνούς παράγοντα, το
ποσοστό του όχι θα ήταν µικρότερο. Πάλι όµως θα ήταν υψηλό.
Κατά τα άλλα, πολύ ολίγον ενδιαφέρει το ταµείο της νέας Αθηναϊκής συµµαχίας. Το πώς
το ενενήντα τόσο των ηγετικών ναι, θα χωρέσει στο είκοσι πέντε άντε το τριάντα τοις εκατό
των κοινωνικών ναι. Το τι θα κάνουν τα κοινωνικά όχι. Αυτό όµως δεν είναι της στιγµής. Εν
προκειµένω αυτό που ενδιαφέρει είναι το γεγονός ότι η όποια αναβολή χωρίς προηγούµενη
συγκατάθεση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, το ολιγότερο δεν είναι πράξη ∆ηµοκρατική. Είναι
γνωστό πως χαρακτηρίζονται από την ιστορία τέτοιες περιπτώσεις. Εδώ δε που έχει φτάσει το

© Χρήστος Κηπουρός

120

ζήτηµα, µια εβδοµάδα πριν την 24 Απριλίου, ακόµη και αναβολή µε ταυτόχρονη απόσυρση
του σχεδίου, θα βρει ολόκληρη την οικουµένη, όχι µόνο τον Ελληνισµό, να τα αποδίδει σε
µηχανορραφίες το ολιγότερο. Πέραν των άλλων να θέτει ζήτηµα κύρους και αξιοπιστίας του
Οργανισµού. Εξυπακούεται ότι ανάλογα ισχύουν για την ανάµειξη είτε υπέρ της µιας θέσης
είτε υπέρ της άλλης. Όπως για όσα περί πιέσεων του λεγόµενου διεθνούς παράγοντα. Ειδικά
ως προς αυτή τη χώρα, αν συνεχίσουν το ίδιο βιολί, θα ανακαλέσουν στη µνήµη της, ανάλογα
προ τεσσάρων δεκαετιών, θλιβερά γεγονότα. ∆υο περίοδοι και µαζί περιπτώσεις, παράλληλες
όσο και τεµνόµενες, µε τη µια χώρα να είναι η κόρη της άλλης. Ιστορικά η Κύπρος της
Ελλάδας και πολιτικά η Ελλάδα της Κύπρου. Όσο για εκείνους που αγνόησαν ειδικά το
τελευταίο, αργά ή γρήγορα τους αναµένουν επίχειρα.
Οι χώρες µόνιµα µέλη του Συµβουλίου ασφαλείας έχουν µια ιστορική και ∆ηµοκρατική
διαδροµή και µεγάλη διπλωµατική εµπειρία. Ιδιαίτερα οι εκ της Γηραιάς Ηπείρου ορµώµενες.
∆εν έχουν κανένα λόγο να τις λερώσουν, κάµνοντας ρουσφέτια στις Η.Π.Α. είτε σε φίλους
στρατοκρατικής χώρας µέλους από άλλη Ήπειρο. Άλλωστε το επεχείρησαν και πριν από
λίγες εβδοµάδες ο Γ. Γ. µε τον εκτελούντα περίπου χρέη ύπατου αρµοστή στη Μεγαλόνησο,
και απέτυχαν. Η Κύπρος επειδή απολύτως σέβεται τους διεθνείς θεσµούς όπως ο Ο.Η.Ε., γι
αυτό θα διεκδικήσει την ίασή της στο European Hospital. Όπως την επανένωση Τ/ Κ και Ε/ Κ
σε ένα όµως κλίµα ισοτιµίας και ∆ηµοκρατίας και όχι µε την πλάτη στον τοίχο. Και στην
καταληκτική συµφωνία θα µπορεί ο Ο.Η.Ε. να προσφέρει τις καλές υπηρεσίες. Έτσι ναι. Όχι
όµως ως εντεταλµένη επιχείρηση µε µοναδικό σκοπό να βγάλει λαγό αντιµετωπίζοντας ένα
πλήρες και ισότιµο µέλος της Ε. Ε. χειρότερα και από θήραµα.
Όποια χώρα µπορεί να πάρει το κρίµα στο λαιµό της και να αναγνωρίσει εισβολές και
κατοχές, θα κληθεί να απαντήσει στους πολίτες και στο λαό της. Στην ίδια την ιστορία. Οι
Η.Π.Α. θα χρειαστεί να σκεφτούν καλά πριν προβούν σε αναγνωρίσεις. Ούτε η Κύπρος έχει
πετρελαιοπηγές ούτε οι Ιρακινοί, οµογένεια σαν την Ελληνική, στην Αµερική. Η Κυπριακή
∆ηµοκρατία θα αγωνιστεί για τα δίκαια των Τουρκοκυπρίων. ∆υο

από αυτά είναι η

ανάπτυξη και ευηµερία και η ∆ηµοκρατία. Ως προς το πρώτο δεσµεύτηκε να επιβεβαιώσει
την ισοτιµία και την αναπτυξιακή ισορροπία και ως προς το δεύτερο το ∆ηµοκρατικό αίτηµα
είναι να µην συνεχίσουν να αποτελούν κατεχόµενους, όπως σήµερα. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή
ηθική, πολιτική και ιστορική βάση της επανένωσης δυο πρώην αδελφών.

Όλα τα ζητήµατα αυτά από το Συµβούλιο Ασφαλείας µέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση και
από την αποφυγή των παγίδων µέχρι τις αρχές και τις αξίες επάνω στις οποίες θα οικοδοµηθεί
η µετά την ένταξη Κυπριακή ∆ηµοκρατία, αναδεικνύουν καινούργιες προτεραιότητες και νέα
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πεδία πολιτικής. Σε αυτά θα κριθεί η νέα Κυπριακή πολιτική. Ένα από τα πρώτα της όπλα
ιδιαίτερα σε έκτακτα γεγονότα είναι η ηλεκτρονική κινητοποίηση. ∆εν ξέρω τους αποδέκτες
του γνωστού εκείνου e-mail που ταχυδροµήθηκε από πολύ µακρινή Ήπειρο, κατά τις ηµέρες
της Ελβετίας. Ξέρω όµως τι χρειάζεται να γίνει απόψε, έστω και αν έχουν γνώσιν οι φύλακες
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και έχουν λάβει τα µέτρα τους έγκαιρα.

Νοµίζω καλό θα κάνει. ∆εν βλάπτει αυτό που θα προτείνω. Μιλώ για την ηλεκτρονική
διπλωµατία των πολιτών επίσης των κάθε µορφής φορέων της Κύπρου, της Ελλάδας και του
συνόλου Ελληνισµού. Κυρίως δε του Οµογενειακού, λόγω προβαδίσµατος. Αναφέροµαι στην
άµεση, µέσα στις επόµενες ώρες, αποστολή όσο γίνεται περισσότερων e-mails µε αποδέκτες
Υπουργούς Εξωτερικών των χωρών-µονίµων µελών του Συµβουλίου Ασφαλείας, αλλά και
όλων των υπόλοιπων µελών του οργάνου, µε σαφή και συγκεκριµένα θέµατα: 1. γιατί να µην
αναβληθεί το ∆ηµοψήφισµα. 2. γιατί περιττεύουν οι παροτρύνσεις. Εγώ στο αποψινό κείµενο
αναφέρθηκα σε αντιπροσωπευτικά γιατί, γύρω από το ζήτηµα της ∆ηµοκρατίας. Φυσικά
υπάρχουν και άλλα, αµέτρητα γιατί. Εκείνο που θα προκαλέσει προβληµατισµό απέναντι σε
µια επιστολή που πέραν των αναµφισβήτητων δικαίων, επιπλέον αναδίδει ευγένεια και
σεβασµό προς τα θεσµικά της διεθνούς κοινότητας, θα είναι: «Τι να πούµε τώρα εµείς. Μας
τα είπαν». ∆εν τρέφω ψευδαισθήσεις. Η προσπάθεια αυτή αξίζει τον κόπο έστω και για έναν
διπλωµάτη ή πολιτικό πρόσωπο που βρίσκεται κάπου στη µέση. Πιο εύκολα θα πάει προς
τους Ενωµένους Πολίτες παρά προς τις Ενωµένες Πολιτείες, όπως τις έλεγαν παλιά οι
παραδοσιακοί. Σε κάθε περίπτωση η πιο συνοπτική γραφή και θέση µπορεί να είναι: ούτε
αναβολή ούτε παροτρύνσεις.

____________

xkipuros@otenet.gr,
16 Απριλίου 2004
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19. Από τη Στεντόρεια Αθήνα του ναι,στην Αριστοτέλεια Κύπρο του όχι.

Του Χρήστου Κηπουρού {*}

Σπάνια στο παρελθόν υπήρξε τέτοια διάσταση ανάµεσα στη σκεπτόµενη Ελλάδα και στην
αντίστοιχη πολιτική Ελλάδα. Μιλώ για τις θέσεις των κοµµάτων. Τα τρία ναι και το ένα όχι
τους απέναντι στο επικείµενο δηµοψήφισµα. Για να τις κρίνει κανείς, αµερόληπτα όπως
λέγεται, και επίσης χωρίς φορτίσεις ή προκαταλήψεις και άλλα πιθανά σύνδροµα, το πρώτο
που οφείλει να κάνει είναι να επιστρέψει στην πολιτική λογική. Έστω να προσφύγει επί
ολίγον σε αυτή. Γιατί η παραµονή επί πολύ, εγκυµονεί πολλούς άλλους κινδύνους. Ένας από
αυτούς είναι η έξωση, η αποβολή από το Αθηναϊκό πολιτικό σύστηµα. Το περιθώριο και
ακόµη χειρότερα.

1. ∆ΙΠΛΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Το λέω αυτό γιατί και το τελευταίο δεν είναι από το ίδιο πανί όλο. ∆ίνουν και παίρνουν
οι κουτοπονηριές. Οι χειρισµοί απέναντι σε δικαιωµένα µέχρι κεραίας από τις εξελίξεις
γραπτά για την Κύπρο {1}, είναι ίδιοι και απαράλλαχτοι µε εκείνους που υποτίθεται ότι
απορρίπτουν. Μια είναι η καθαρή λύση. ∆εν είναι το σπίτι. Θα χαροποιούσαµε πολλούς.
Είναι πολλά σπίτια. Είναι οι δεκάδες ηλεκτρονικοί κόµβοι, και τα ισάριθµα περιφερειακά
φύλλα, που ξέρουν καλά όλο το παιχνίδι µε τις σηµαδεµένες τράπουλες. Και που σηκώνουν
ανάστηµα στο τείχος της πρωτεύουσας. Εκεί βρισκόµαστε. Αυτό κάνουµε. Αγωνιζόµαστε για
τα δίκαια της Κύπρου και ταυτόχρονα για τη ∆ηµοκρατία στη χώρα µας. Να έρθει µια νέα
24η κάποιου µήνα. Είτε είναι Ιούλιος είτε ακόµη και Απρίλιος. Ακόµη και οι λαοί εκείνοι που
έχουν θλιβερή επέτειο την ίδια ηµέρα, όπως οι Αρµένιοι, µπορούν να κάνουν ένα ακόµη
βήµα προς τη δικαίωση, από το Κυπριακό όχι. Είτε είναι όχι απέναντι στον Κεµαλισµό είτε
στο Μπουσισµό. Όπως ανάλογα µπορούν να συµβούν µε την τέταρτη Ελληνική ∆ηµοκρατία.

Είναι τέτοιο το βάθος της Ελλαδικής πολιτικής παρακµής που η λογική αδυνατεί να ταχθεί
µε το µέρος κάποιου. Ας µη σπεύσει κανείς να αφορίσει αυτό το λογικό συµπέρασµα µε το
ερώτηµα κατά πόσο η επίσηµη πολιτική Ελλάδα παραλογίζεται σε όσα πράττει ως προς το
θέµα της Κύπρου. Αυτό διότι η µη λογική πολιτική δεν είναι απαραίτητα παραλογισµός.
Μπορεί να είναι και βλακεία. Όσο βλακεία είναι πολλές φορές οι αυθαίρετες προεκτάσεις της
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ίδιας της πολιτικής λογικής. Τα ασύνδετα µε αυτή συµπεράσµατα που την ακυρώνουν εκ του
αποτελέσµατος. ∆εν µιλώ για ισοπέδωση. Γι αυτήν έγραψα στο επίσης, όνοµα και πράγµα
-προλογικό- σηµείωµα του βιβλίου µου: ∆ηµοψήφισµα για την Κύπρο. Το: Ναι µεν όχι αλλά
πως; Μιλώ για ατελείς µορφές της λογικής.

2. Η ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.

Να το πω διαφορετικά. Αν στην προηγηθείσα ανάλυση για τη θέση του Κ.Κ.Ε. λογικά
κατέληξαν οι επιτελείς του στο όχι, σταµάτησαν όµως εκεί. ∆εν συνέχισαν. ∆εν σκέφτηκαν
ότι µπορεί το όχι να αρκεί για τους πολίτες όχι όµως και για την πολιτική. Επόµενα δεν
απέκτησαν µια επεξεργασµένη παιδεία για το όχι. Κραυγαλέο παράδειγµα η χαµένη ευκαιρία
στο Συµβούλιο Αρχηγών. Μίλησα για το θέµα αυτό σε άλλα κείµενα: «Να επικυρώσει η
Βουλή το ∆ηµοψήφισµα», «Ελλάδα, Κύπρος, Λογική». Για το ότι µπορούσε η κ. Παπαρήγα
να θέσει το θέµα του κοινού ανακοινωθέντος πάνω άλλωστε στις κοινά αποδεκτές θέσεις από
όλους τους συµµετέχοντες περί σεβασµού της λαϊκής βούλησης των Κυπρίων.
Ας µην επεκταθώ τώρα στο αν θα ήταν θετικός ή αρνητικός ο απολογισµός. Γιατί αν
γίνονταν δεκτή η πρόταση αυτή θα τιµούσε καταρχήν την πολιτική Ελλάδα. Θα την εφοδίαζε
µε µια κοινή εθνική θέση έστω και αν αυτή περιορίζονταν σε ψήγµατα συµπαράστασης. ∆εν
θα ήταν µηδέν, όπως είναι σήµερα. Επιπλέον κανείς δεν φαντάζεται την πολλαπλασιαστική
δυναµική που θα έκρυβε στο ταξίδι της µέχρι τη Λευκωσία. Όσο για τα πολιτικά οφέλη του
προτείνοντος κόµµατος, αρκεί η ρήση: «τα ευκόλως νοούµενα κλπ.». που προφανώς ισχύει
ακόµη πιο πολύ, στην περίπτωση άρνησης των υπόλοιπων αρχηγών.
3. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ
Θέλω να τονίσω µε αυτά ότι όταν η πολιτική αντλεί την δυναµική της απευθείας, χωρίς
διαµεσολαβήσεις, από τη λογική, τότε σε όλες µα όλες τις περιπτώσεις έχει µόνο θετικά να
αποκοµίσει. Μια τέτοια πολιτική µπορεί, µε την καλή έννοια βέβαια, να υπερβεί σε οφέλη
ακόµη και τους φαταούλες εκείνους που τα θέλουν µονά ζυγά δικά τους. Που επίσης θέλουν
να κερδίζουν, κορώνα γράµµατα. Γι αυτό έγραφα κάπου για τη σχέση µε τα µετά τα φυσικά.
Προτού βάλει κανείς τίποτε άλλο στο νου του ας µου επιτραπεί να διευκρινίσω ότι η πρόθεσή
µου είναι απλά και µόνο να δείξω µε παραδείγµατα µερικές αθέατες περιοχές των
δυνατοτήτων της πολιτικής λογικής.
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4. ΕΙΠΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΕΙ

Γι αυτό τα κόµµατα, ειδικά τα Ελλαδικά, όφειλαν να εντρυφούν στην κλασσική παιδεία.
Από το πιο µικρό ως το πιο µεγάλο και από τις πολιτικές τους οµάδες έως τους επικεφαλείς
τους. Αν το έκαµναν αυτό δεν θα συµπεριλάµβανε ο πρωθυπουργός στο διάγγελµά του εκείνο
το «τα θετικά µπορούν να αποδειχθούν υπέρτερα των αρνητικών του σχεδίου του Γ. Γ.».
Γιατί θα τους ήταν γνωστό ότι η αρχή της αντίφασης κατά τον Αριστοτέλη είναι η υπέρτατη
απόλυτη αρχή. Με δεδοµένο δε ότι δεν γίνεται η Κύπρος να µπει στην Ε. Ε. και µε σχέδιο και
χωρίς σχέδιο ταυτόχρονα, η δεύτερη περίπτωση σηµαίνει ότι τα θετικά θα είναι υπέρτερα εξ
αρχής. Που σηµαίνει ότι η φράση αυτή του Καραµανλή φάσκει και αντιφάσκει. Είναι στον
αέρα. ∆εν έχει καµιά λογική αφετηρία και γι αυτό δεν µπορεί να έχει καµιά λογική συνέχεια.
Εκτός κι αν είπε κάτι για να το πει. Άλλο αυτό.
5. ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
Αν στην υπόλοιπη Ευρώπη πουν -αν και δεν θα το πουν εκεί ποτέ- ότι είναι υπό
αµφισβήτηση η λογική αυτή του Αριστοτέλη, όπως και η πράξη του να θέσει τόσο ψηλά τον
πήχη της, εδώ δεν έπρεπε να το πουν ποτέ των ποτών. Όχι µόνο καταγωγής ένεκεν του
Σταγιρίτη αλλά κυρίως γιατί σύµφωνα µε την Ελληνική γλώσσα, η πρώτη πολιτική µε
ονοµασία προέλευσης, πέραν των πνευµατικών του λογικών προϊόντων είναι το ίδιο το όνοµα
του φιλοσόφου. Όνοµα και πράγµα δηλαδή. Εννοώ ότι όσο αρίστης ποιότητας είναι οι
συλλογισµοί του -όταν οι ευρωπαϊκές αντίστοιχα ονοµασίες προέλευσης είναι ανωτέρας
ποιότητος, µε επιβεβαίωση από τον ίδιο τον Cant- άλλο τόσο είναι σε βάθος επεξεργασµένοι,
που αγγίζουν το τέλος, το τελικό, το τέλειο. Εξ ου και Αριστοτέλης. Μπορεί στα Εγγλέζικα
να µη το εννοούν αφού οι πλησιέστερες έννοιες των συνιστωσών λέξεων της σύνθετης αυτής
λέξης, είναι το «superior» και το «perfect». Για να τον αντιλαµβάνονται δηλαδή έπρεπε να
τον λένε κάπως σαν Superior perfect. Μπορεί και τη φράση: «Aristotelian logic» να µην την
εννοούν ούτε και αυτήν, όµως δεν συµβαίνει ούτε εδώ.
Το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Ελληνικής γλώσσας δεν διαθέτει κανένα αντίκρισµα.
Ερµηνείες για το πώς συσχετίζονται ο Πλάτωνας και ο πλάτανος υπάρχουν, όµως δεν
αναδίδουν τη σχέση του Αριστοτέλη µε τις συνιστώσες λέξεις του ονόµατός του. Όπως το
ίδιο συµβαίνει µε το ∆ηµόκριτο και την πολιτική ∆ηµοκρατία και επίσης την κριτική της.
Ίσως από εκεί πήραν κάποιοι την κριτική στην πολιτική οικονοµία. Τα λέω όλα αυτά για να
δείξω ότι στην χώρα των σοφών τεράτων, η επιστροφή στην πολιτική και άρα η επιστροφή
στη λογική, έχει πολλές αιτίες ώστε να παρακινηθεί. Ακόµη και από τις λέξεις-ονόµατα. Να
τις ιδιοποιηθεί εκ νέου. Να τις κάνει κτήµα του, όπως λέγεται. Τόσο την πολιτική όσο τη
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λογική. Επάνω τους να χτίσει την ηθική και πολιτική αναγέννηση. Γιατί αυτό που υπάρχει
ούτε πολιτική είναι ούτε λογική ούτε λόγος. Μόνος ψόγος είναι. Ακόµη και η παραδοσιακή
ρητορική από επιδεικτική έστω τέχνη, κατέληξε σε επιδειξιοµανία πολιτικών ακαδηµαϊκών
και άλλων.
6. ΕΝΣΥΝΕΙ∆ΗΤΟ ΨΕΜΑ
∆εν είναι τυχαίο ότι τα πράγµατα γίνονται πιο τραγικά µε το λόγο των αξιωµατούχων της
αξιωµατικής αντιπολίτευσης. Ένα παράδειγµα είναι η φράση: «το όχι αποενοχοποιεί την
Τουρκία». Το λέω αυτό για τους εξής επιπλέον λόγους: 1. Όλοι γνωρίζουν ποιος κατέβαλε τα
µέγιστα για την αποενοχοποίηση. Αν ζούσε ο Μένιος θα έλεγε: «δεν δικαιούστε δια να κλπ.».
2. Πριν από την βάσανο της λογικής εξέτασης και ισορροπίας της φράσης, πρέπει κανείς να
σηµειώσει τα άλλα µεγάλα βάρη. Εν προκειµένω το ενσυνείδητο ψέµα. 3. Μπορεί να είναι
όντως δύσκολη η έρευνα της αλήθειας όµως για τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει και το:
«κρείττον το σιγάν». ∆εν είναι άλλωστε λίγοι επώνυµοι αυτοί που το κάνουν. Αλλιώς το
ψέµα γίνεται θράσος και αιδώς σε τέτοιο σηµείο που ακόµη και τον εκ Σύρου συγγραφέα της
Πάπισσας Ιωάννας θα πειθανάγκαζε να ξανασκεφτεί το µικρό όνοµα της ηρωίδας του. Έστω
να το αλλάξει κατά τι. 4. Η αποενοχοποίηση έχει δικό της σήµα κατατεθέν. Υπάρχει
ολόκληρη σχολή, οµάδα, συγκεκριµένα πρόσωπα που ασχολήθηκαν συστηµατικά όλα αυτά
τα χρόνια και ασχολούνται µε την προώθησή της. Σε αυτήν επένδυσαν το µέλλον τους. Θα
µπορούσε η από εδώ πλευρά να αντιτείνει το: «είπε ο γάιδαρος κλπ.». Όµως αυτοί, ακόµη και
στον πετεινό, δεν διστάζουν να µεταβιβάσουν δικές τους αµαρτίες.
7. ΥΠΕΡΕΒΗΣΑΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ Η.Π.Α.
Ας πάµε όµως στη σχέση του όχι µε την αποενοχοποίηση της Τουρκίας, µέσα από την
Αριστοτέλεια λογική. Η πρώτη που το διαψεύδει είναι η ίδια η γειτονική χώρα, που κινεί γη
και ουρανό για το ναι. Απλώς δεν επιθυµεί πολύ µεγάλο ποσοστό ναι στα κατεχόµενα γιατί εξ
αντικειµένου τότε θα επιβεβαιωθεί το ετεροβαρές του σχεδίου. Ένα και ένα κάνουν δυο, είναι
αυτά για την Τουρκία. Αν πάλι η ίδια αρχική φράση παραπέµπει στο γνωστό e-mail από πολύ
µακρινή Ήπειρο, και στον δήθεν κίνδυνο διχοτόµησης και αναγνώρισης του ψευδοκράτους,
πέραν των λογικών κατασκευών εσωτερικού χώρου, και πέραν των γραπτών δεσµεύσεων των
χωρών µελών της Ε. Ε. υπάρχουν και άλλα. Γράφω γι αυτά στο κείµενο: Ούτε αναβολές ούτε
παροτρύνσεις. Για τα οποία πασχίζουν αδιακρίτως κοµµατικής προέλευσης άπαντες οι
θιασώτες του ναι. Μερικοί µάλιστα ως προς την αναβολή υπερέβησαν ακόµη και τις Η.Π.Α.
Ένας εξ αυτών είναι ο αρχηγός της µείζονος αντιπολίτευσης.
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8. ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
Για να πεισθεί και ο πιο δύσπιστος αναγνώστης, οφείλουµε να επισηµάνουµε µε τη σειρά
µας ότι αν το όχι αποενοχοποιεί και επόµενα το ναι ενοχοποιεί την Τουρκία, αναµφίβολα
ενοχλεί που η σηµερινή τους στάση βρίσκεται σε πλήρη δυσαρµονία µε τον προηγούµενο
βίο τους. Με αφορµή λοιπόν την Κυριακή του Θωµά, άφησα για καπάκι το ζήτηµα της
αντίφασης. Με δεδοµένη την Αριστοτέλεια διατύπωση ότι δυο αντιφατικές κρίσεις για το ίδιο
ζήτηµα υποχρεωτικά αποκλείεται να είναι και οι δυο αληθινές, οφείλω να πω και τα εξής.
Όσο διακαώς η γειτονική χώρα κινεί γη και ουρανό για το ναι και όσο αρνείται κάθε ιστορική
της ενοχή, άλλο τόσο υποδέχτηκε µε ανοιχτές αγκάλες τα ναι του συµβουλίου αρχηγών.
Αποδεικνύεται ότι όχι µόνο δεν την αποενοχοποιεί το ναι αλλά και τη βρίσκει έµπλεο χαράς
και ικανοποίησης. Κάτι άλλωστε που δεν συµβαίνει πρώτη φορά. Επιβεβαιώνει απλά το ότι η
Τουρκία αποφασίζει και η Ελλάδα συµπαρίσταται. Το µαύρο όσο και βρόµικο ΄99 δεν απέχει
πολύ. Αµφότερα τα γεγονότα αποτελούν όψεις της αλήθειας. ∆ηλαδή του εθνικού.
9. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
Παρόλα αυτά κρατείται ως θετική σηµείωση το γεγονός ότι αφού υπάρχει ακόµη στο
λεξιλόγιό τους το ρήµα «αποενοχοποιώ» έστω και χωρίς να το θέλουν, οµολογούν ότι
συνεχίζει ακόµη να υφίσταται τουρκική ενοχή. Άλλωστε αποενοχοποίηση ενόχου υπάρχει,
αθώου δεν υφίσταται. Άλλο τώρα αν εις βάρος αθώων, γίνονται εκ µέρους της τουρκικής
πολιτικής, πλείστες όσες ενοχοποιήσεις, όπως επί του Ελληνισµού. Άλλο επίσης που ο
τελευταίος αυτός δεν επικαλείται το: «ένοχος ένοχο, ου ποιεί». Κάτι που σε άλλη βέβαια
κλίµακα και πεδίο, ισχύει και για τα καθ ηµάς, στο εσωτερικό. Αποδεικνύεται ότι όσο το ναι
δεν µπορεί να ενοχοποιήσει το όχι, µε το έωλο επιχείρηµα, ότι δήθεν αποενοχοποιεί την
Τουρκία, άλλο τόσο το όχι, ενοχοποιεί το ναι. Η ιστορία βρίθει παρόµοιων παραδειγµάτων.
Υπάρχει ακόµη µια εβδοµάδα για τις καλές υπηρεσίες της λογικής.
10. ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΣΥΝ
Για τα µεγάλα πλην του Συν, µίλησα δια µακρών. Τόσο στο «Ελλάδα, Κύπρος, Λογική:
ένας ακόµη λόγος για όχι.» όσο στο «ούτε αναβολές ούτε παροτρύνσεις». Σήµερα οφείλω να
πω κάτι άλλο. Στο επόµενο φόρουµ µπορούν να έχουν ένα µεγάλο και πολύχρωµο πανό -σαν
αυτά που ετοιµάζουν επί ηµέρες- όπου πέραν της εικονιζόµενης Κύπρου, µπορεί επίσης να
γράφει: «Είµαστε ενάντια στην παγκοσµιοποίηση, πλην Κύπρου. Εκεί είµαστε υπέρ της».
Πρόκειται για τυπική αντίφαση. ∆εν µπορούν να είναι µε τον Bush {βλέπε Κύπρο} και να
µην είναι µε τον Bush {βλέπε Ιράκ}. Είναι άλλωστε γραµµένο σε όλα τα εγχειρίδια: «Είναι
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αδύνατο να είναι το Είναι και το µη Είναι ταυτόχρονα». Μπορεί να συµβαίνει το ένα εκ των
δυο. Ας διαλέξουν όποιο θέλουν. Μια άλλη φορά πολύ ευχαρίστως να εξηγήσω, γιατί θα
τους πρότεινα το δεύτερο. Απλά να τους προϊδεάσω από τώρα. Το πρώτο είναι πιο δύσκολο
γιατί θα τους κοστίσει και λόγω Κεµάλ. Θα µπλέξουν µε το ζήτηµα της ∆ηµοκρατίας δηλαδή.
11. ΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΗΣ 7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Αυτό που ενοχοποιεί την πολιτική διάσταση είναι το ίδιο που διαχέεται παντού. Επόµενα
στο εσωτερικό κάθε κοινωνικοπολιτικού σώµατος. ∆εν µιλώ για κόµµατα που άλλωστε δεν
υφίστανται ως λόγος, πόσο µάλλον ως διάλογος ή ως άλλες θεσµικές µορφές, διασκέψεις,
συνέδρια κλπ. Μιλώ για εργασιακούς χώρους, πόλεις, άλλες κοινωνικές κατηγορίες, που
υπερβαίνουν συνολικά τους µισούς Έλληνες. Είναι αυτοί που δεν συµφωνούν µε τους
επικεφαλείς των κοµµάτων τους έστω και αν µόλις πριν από σαράντα ηµέρες τους ψήφισαν.
Παρόλα αυτά σήµερα όχι λίγοι εξ αυτών και εξ όλων των κοµµάτων, αισθάνονται ως εάν
επρόκειτο για τα σαράντα. Καλά ξυπνητούρια σε κάποιους παλιούς µου συντρόφους που
κατόπιν εορτής ανακάλυψαν την πρόταση του ∆ηµοψηφίσµατος. Όσοι διαβάζουν, γνωρίζουν
όλες τις επί µέρους διαστάσεις του τόσο µεγάλου αυτού ηθικού και πολιτικού ζητήµατος που
βάλαµε από την προηγούµενη ακόµη της κατάθεσης του σχεδίου Ανάν, και που τις έπνιξαν
όλες. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει το κάλλιο αργά παρά ποτέ. Λένε, το πουλάκι πέταξε.
12. ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΥΠΕΡΠΛΗΡΗ ΚΙΤΙΑ
Για το τι όφειλε να κάνει µια Ευρωπαϊκή πολιτική παιδεία έχω γράψει επίσης. Ένα µόνο
καινούργιο έχω να προσθέσω. Πώς να αναδειχθεί το µεγάλο όχι µιας µικρής χώρας. Όσο η
ενδοτικότητα στον ένα ή τον άλλο ξένο παράγοντα έχει την αφετηρία της στην πολιτική
ανωριµότητα αν όχι στη βλακεία άλλο τόσο βλακεία µε περικεφαλαία αν όχι στηµένη
προβοκάτσια αποτελεί το να αποδίδει κανείς στους όποιους θεσµικούς χειριστές της εθνικής
πολιτικής, τις γνωστές βαριές µοµφές. Το έργο το ξαναείδαµε πολλές φορές. Μιλώ για τη
διαµέσου συγγενών µεθόδων διακυβέρνηση. Ο εθνικισµός στην Ελλάδα είναι κατασκευή
εξωελλαδικής πολιτικής σχολής. Τόσο µυαλό δεν έχουν οι ηµεδαποί. Εν προκειµένω οι
θιασώτες του ναι. Χώρια που δεν πιστεύουν ούτε οι ίδιοι σε αυτά που λένε. ∆εν είναι τυχαίο
ότι οι ίδιοι θλιβεροί, µε διάφορα αζηµίωτα, καριερίστες, το υπερασπίζονται στα συνώνυµα µε
το φασισµό υπερπλήρη κιτία. Αυτά που ονοµάζουν κανάλια. Ανοικτούς δηλαδή αγωγούς
ροής και προβολής νέων, τόσο ως ουσιαστικό όσο και ως επίθετο. Επόµενα, νέων προϊόντων.
Μεταξύ αυτών πολιτικά, πνευµατικά, πολιτισµικά. Ακόµη και πρότυπα. Λέω τι όφειλαν.
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13. ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ
Τι φαντάζοµαι ότι θα γίνει. Η ιστορία τα έφερε έτσι ώστε για άλλη µια φορά ο
Ελληνισµός, εν προκειµένω ο Κυπριακός αλλά και όλοι οι υπόλοιποι Ελληνισµοί, πλην των
επικεφαλείς του Ελλαδικού, όχι µόνο να βροντοφωνάξουν όπως παλιά αλλά οι Κύπριοι µε
την προσωπική µαρτυρία και την οσονούπω ψήφο, να συγκεντρώσουν µεγάλες συµπάθειες
από πολλές διεθνείς µπάντες. Μπορεί να το κρύβουν εδώ όµως η Κύπρος δεν είναι µόνη. Το
χθεσινό Συµβούλιο Ασφαλείας αποτελεί αψευδή µάρτυρα. Από τη Ρωσία την Κίνα και τη
Γαλλία µέχρι τη Γερµανία, το ένα τους µάτι, το καλό, το είχαν προς τη Λευκωσία. Ακόµη και
η Αλγερία. Ιδιαίτερα η τελευταία που δεν είναι και χριστιανή ορθόδοξη χώρα, όπως κάποιοι
θα ανέµεναν να εκφραστεί διαµέσου της θρησκευτικής αλληλεγγύης. Το χθεσινό συµβούλιο
ήταν µια νέα Κοπεγχάγη. Μια ακόµη απόδειξη ότι υπάρχουν τρίτες χώρες που φέρονται πολύ
περισσότερο από Ελλάδες. Φαντάζεται κανείς αν η δική µας χώρα εκλέγονταν στο Συµβούλιο
Ασφαλείας και µετείχε των εργασιών τι ηχηρό, µε στεντόρεια φωνή, ναι σε όλα, θα έλεγε.
Θα θύµιζε την άλλη µεγάλη θλίψη. Τη Βουλή των Ελλήνων της οποίας πολλά µέλη ξέρουν τι
όφειλαν να κάνουν σήµερα. Να φέρουν το ζήτηµα της επικύρωσης του ∆ηµοψηφίσµατος της
Κύπρου. Να επικυρωθεί αντί να τηρούν σιγή ιχθύος. ∆εν τους τιµά. ∆υο φορές δεν τιµά τους
εκ Θράκης συµπατριώτες µου.
14. Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ
Επειδή στις διεθνείς σχέσεις πολλοί υποστηρίζουν ότι υπέρ πάντων βρίσκονται τα κρατικά
συµφέροντα, οφείλω να πω ότι δεν γνωρίζω τα των Αλγερινών. Ίσως λόγω Γαλλίας να πήρε
τη θέση αυτή που πήρε Όµως ενώ από την µια επιβεβαιώνεται η πολυκεντρικότητα στην
παγκόσµια σκηνή που µπορούσαµε να κάνουµε τόσα πολλά, από την άλλη η ίδια η χώρα µας
σιγεί όταν δεν κινείται στη σφαίρα της µονοκεντρικότητας. Ακόµη και τα κρατικά της
συµφέροντα για άλλη µια φορά τα θυσιάζει υπέρ άλλων φίλων. Όπως τις διακρατικές σχέσεις
αν και σαφέστατα έχει όφελος από την παρουσία στην Ε. Ε. της Κύπρου. Επίσης τις ίδιες τις
εθνικές σχέσεις µε ένα ιστορικό κοµµάτι του Ελληνισµού.
Από πάνω τα ιθαγενή Μέσα προβάλλουν ως πανευρωπαϊκής εµβέλειας πολιτικές φιγούρες
ενώ στην ουσία πρόκειται για τους χειρότερους που είχε ποτέ η χώρα. Και δεν µιλώ µόνο για
τους απελθόντες. ∆υστυχώς στην ίδια ρότα µπήκαν µε το πρώτο και οι επελθόντες. Λέω
δυστυχώς γιατί η Ελλάδα της αξιοπρέπειας κατέπεσε από το αεροσκάφος που εκτελούσε τη
γραµµή Γενεύη Αθήνα. Χάθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης. ∆εν συνόδευσε την Ελλαδική
αντιπροσωπεία ούτε καν µέχρι το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ένας Πέτρος δεν αρκεί. Γι αυτό
είπα για το καθοδόν. Γιατί τους ξέρω καλά. Πολύ καλά. Ήξερα ότι θα δικαιωθώ. Λες και η
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συνοφρύωση στην δήλωση ευθύς αµέσως µετά από τη λήξη των εργασιών της Λουκέρνης
είχε να κάνει µε Όργουελ. Με θλίψη, παρόλο που δεν ηττηθήκαµε. Κάτι που είχε επίσης µια
µακριά τηλεοπτική ουρά. Από την άλλη πλευρά, τα χωρίς αντίκρισµα χαµόγελα του Ταγίπ.
15. ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΓΟΛΙΑΘ
∆εδοµένου ότι το Αµερικανικό περί γίγαντος αίσθηµα εξελίσσεται σε σύνδροµο τύπου
Γολιάθ -δεν µπορούν να ερµηνευτούν αλλιώς οι σπασµωδικές κινήσεις στις οποίες
προβαίνουν µια εβδοµάδα πριν από το όχι- έπρεπε οι σύµβουλοί τους να τους πουν να
παρατήσουν την υπόθεση. Εύσχηµοι τρόποι υπάρχουν πολλοί. Ένας είναι στο όνοµα των εν
ισχύει καταστατικών χαρτών. Από τον Ο.Η.Ε. µέχρι το Αµερικανικό Σύνταγµα και µέχρι τις
Συµβάσεις προσχώρησης των νέων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουλάχιστο
τότε µπορεί να προσδοκά σε κάποιες ψήφους της Οµογένειας. ∆ιαφορετικά, αν συνεχισθεί η
εφιαλτική αυτή εβδοµάδα να κρύβει διαρκείς παγίδες, απειλές και εκβιασµούς ας µη τους
διαφεύγει ότι δεν αποκλείεται η ιστορία να τους παραπέµψει στο: «εξ όνυχος το λέοντα».
Φαίνεται, δεν µπορούν να συλλάβουν τι σηµαίνει ένας αποφασισµένος λαός. Αδυνατούν να
το εκλάβουν ως ζήτηµα όπου η αλήθεια αποδεικνύεται πολύ πιο δυνατή από τους αντιπάλους
της. Ακόµη και από τους συγγενείς του νησιού. Τι να πουν και οι τελευταίοι που χρεωστούν
τα µαλλιά της κεφαλής τους. Τόσο µέσα όσο και έξω και παραέξω όπου οφείλουν το από
πολλών ετών τέλος νοµιµοποίησης. Μιλώ για τους καθ ηµάς.
16. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ένας Θράκας ονόµατι Στέντωρ, υπήρξε συνεργάτης των Αχαιών και του Αγαµέµνονα, του
τότε Bush, κατά την εκστρατεία στην Τροία. Η εισβολή που ακολούθησε και την ονόµασαν
επίτηδες πόλεµο -αυτό γίνεται πάντα µε τους όρους- είχε να κάνει µε την απροσµέτρητης
αξίας γεωοικονοµία της πόλης. Οι Θράκες τότε είµαστε στο πλευρό των συγγενών µας
Τρώων -όχι βέβαια όπως είναι κάποιοι άλλοι οι σήµερα στο πλευρό των Κυπρίων- που
αµύνονταν υπέρ αναλλοίωτων στους αιώνες αρχών και αξιών. Οι πρόγονοί µου γνώριζαν τι
σηµαίνει συµπαρίσταµαι. Μπορεί ο µακαρίτης Παναγιώτης Κανελλόπουλος να καµάρωνε για
τους προγόνους του όταν τους έγραφε τις οµώνυµες επιστολές όµως και εγώ αισθάνοµαι το
ίδιο για τους δικούς µου, όπως ο Ρήσος. Μπορεί η στεντόρεια φωνή αντί για εφιαλτική, να
έµεινε στην ιστορία ως δυνατή φωνή, -όπως είναι σήµερα η προπαγάνδα των Μέσων- όµως η
γνώµη µου είναι ότι δεν θα συνεχισθεί αυτή η πλάκα. Θα ξαναγίνει εφιαλτική. Το επιβάλλει
η ιστορική αποκατάσταση. Όπως αναδροµικά θα αποκατασταθεί η Κασσάνδρα για όσα
ανίερα της καταµαρτυρούν ενώ υπέφερε τα πάνδεινα ως λάφυρο των εισβολέων.
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17. Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΙΣΒΟΛΗ. Η ΘΕΣΜΙΚΗ
Κατά τα άλλα, το σχέδιο του Γ. Γ. συνιστά καλοµελετηµένη θεσµική καθώς και νοµική
εισβολή. Εφαρµογή δικαίου επί Ρηγάτου. Είναι χειρότερη από Αττίλα, για έναν ακόµη λόγο.
Γιατί η Κύπρος καλείται να την προσυπογράψει. Αυτό είναι ένα από τα νοήµατα του ναι.
Αγαθή τύχη που δεν πρόκειται να συµβεί. Μιλώ για το καθ ύψος κράτος. Τη θεσµική επιβολή
ακυβερνησίας. Αυτό που ονόµασα διπλή παραπληγία. ∆ίπλα στο βαθύ τουρκικό κράτος και
στο ρηχό Ελλαδικό θα προστεθεί και ένα υψηλό κράτος, κοκτέιλ, λίγο από όλα, µε τη
σηµερινή Κυπριακή ∆ηµοκρατία να αντικρίζει τα κάθε κατηγορίας χόρτα από τις ρίζες προς
τις κορυφές και όχι αντίστροφα, όπως σήµερα στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου.
18. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΟΓΙΚΗΣ
Αυτά και άλλα, έπιασε στο φτερό ως ψυχανέµισµα ο Κυπριακός Ελληνισµός. Κάποιοι το
λένε αλάθητο αισθητήριο. Άλλοι µίλησαν για συναίσθηµα και προέβησαν και σε νουθεσίες.
Άλλοι πάλι κάθε βράδυ στα δελτία επί µισή ώρα επιχειρηµατολογούν τα καλά του εφιάλτη.
Από ότι φαίνεται το χούι αυτό θα το πάρουν µαζί τους, παρόλο που, ου συνοδεύει ουδέν. Με
αυτό ήρθαν µε αυτό θα φύγουν. Μέχρι Αµερικανοί υπουργοί προπαγανδίζουν αδυνατώντας
να κρύψουν την πρεµούρα που ξεχειλίζει η µαταίωση του σχεδιασµού. ∆εν ξέρω τι από όλα
συνέβαλε πιο πολύ στη διαµόρφωση του σηµερινού κλίµατος, αλλά για να πάρει τόσο σε
µάκρος, µάλλον το πρώτο, το αλάθητο αισθητήριο πρέπει να είναι. Όπως θα είναι και µια
λογική που µεταξύ των άλλων αποτελεί απόσταγµα Αριστοτέλειου νου, ιστορίας, παρόντος
και εξασφάλιση προϋποθέσεων για εγγυηµένο µέλλον. Γιατί τα συναισθήµατα διακρίνονται
κυρίως από το ευµετάβλητο.
Όσο όµως και αν ισχύει αυτό, είναι επίσης λογικό ότι πολλοί στην Αθήνα κατά το επόµενο
διάστηµα θα πάρουν µια επιπλέον κρυάδα και απογοήτευση -κι αυτά έχουν να κάνουν µε
αισθήµατα- όταν ο Τάσος παρεισφρήσει -κατά την ασφαλίτικη ορολογία αλλά και δική τουςστην Ελλαδική οµάδα πολιτικής δηµοφιλίας. Κάτι που θα εξελιχθεί σε µεγάλη αγωνία για τη
συνέχεια και την τύχη του Αθηναϊκού πολιτικού προσωπικού που διαθέτει ξένες προς την,
Κυπριακής ονοµασίας προέλευσης, πολιτική παιδεία του Κύπριου προέδρου. Οι Έλληνες
πολίτες θα αναζητήσουν, αν δεν το κάνουν ήδη, Τάσους στην Ελλάδα. Επόµενα συγγενείς
παιδείες των εδώ περιφερειακών ονοµασιών προέλευσης. Θα ψάξουν ανάλογες διανοητικές
και πολιτικές οµάδες, που εδώ και χρόνια υπάρχουν που όµως έως σήµερα τα καλά παιδιά
των Αθηνών, που καµώνονται και τους ∆ηµοκράτες, έχουν σε αυστηρή αποµόνωση στο
πολιτικό πειθαρχείο και στο περιθώριο του περιθωρίου.
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19. ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Ο ΣΤΕΝΤΩΡ
Γι αυτό αντί για τη λέξη «θανάτου» ο Μαρκές µπορεί στο πιο γνωστό του έργο, να βάλει
το «όχι». Αυτό και αν δεν προαναγγέλθηκε. Το είπαν εξ αρχής οι πολίτες. Πήραν αµπάριζα
τα κόµµατά τους, και µέχρι το τέλος δεν αποκλείεται να το µετατρέψουν ακόµη και σε
πάνδηµο. Γι αυτό και έµελλε στη νέα εισβολή στα χαρτιά -γιατί περί αυτού πρόκειται- να µην
έχει αίσιο τέλος. Όπως δεν πρόκειται να έχουν αίσιο τέλος οι εν Αθήναις υποδυόµενοι ρόλους
Στέντορα. Να το πω αλλιώς. Αν όντως αποδειχθεί, όπως άλλωστε φαίνεται, ότι είναι περιττή
µια νέα τραγωδία, δεν σηµαίνει ότι θα λείψουν οι τράγοι. Όχι αποδιοποµπαίοι. Μιλώ για τους
εν γνώσει ότι τελούν υπό αποποµπή. Φαντάζεται λοιπόν κανείς σε µια τέτοια εξέλιξη -που
κάποιοι βιαστικά, όπως έδειξε η ιστορική συνέχεια, ονόµασαν κωµωδία- τον κλαυσίγελο του
δάσκαλου του Αλέξανδρου. Όπως όλοι µας, όταν -ενθυµούµενοι τη ρήση του ορµώµενου από
την πόλη µε τα συναισθήµατα, κυβερνήτη- ψελλίσουµε: Αντί του Αριστοτέλους, ο Στέντωρ.
____________________
Σηµείωση {1} Το κείµενο πρόκειται µέσα στις επόµενες ηµέρες να περιληφθεί στην υπό
κυκλοφορία τρίτη έκδοση του διαρκούς ηλεκτρονικού βιβλίου του συγγραφέα: ∆ηµοψήφισµα για
την Κύπρο. Ξεκινούν από το δηµοψήφισµα της Ιρλανδίας, για την διεύρυνση της Ε.Ε. περιέχουν
την πρώτη περίοδο κατάθεσης του σχεδίου Ανάν, η οποία µπορεί και να αποκληθεί Εφιάλτης 1,
και συνεχίζουν στην περίοδο του Εφιάλτη 11. Ελπίζεται, µε τη λυτρωτική 24η Απριλίου 2004,
να υπάρξει επιστροφή στους φυσιολογικούς ρυθµούς. Η παράθεση πιο κάτω των τίτλων των
κειµένων δείχνει µεταξύ άλλων ότι η µεγάλη πλειοψηφία γράφτηκε τις τελευταίες εβδοµάδες.
Επειδή κάποια εκ των κειµένων πιθανόν, λόγω των εορτών, να παράπεσαν, µπορεί, εφόσον
ζητηθούν, να αποσταλούν την ίδια στιγµή, µε e-mail.
1. Σχέδιο Ανάν. Ναι µεν όχι, αλλά πως; , 23 Μαρ.΄04,
1. Από τον Οδυσσέα στη Νέα Ευρώπη, Αύγουστος 2002,
2. ∆ηµοψήφισµα για την Κύπρο, 10 Νοε.΄02,
3.1 Μια νέα τραγωδία είναι περιττή, 11 ∆εκ.΄02,
3.2. Η επανένωση της Κύπρου, 1 Ιαν.΄03,
4. Η Κύπρος µπορεί και µόνη της, 23 Φεβ.΄04,
5. Στο πλάι της αλήθειας και της Κύπρου, 15 Μαρ.΄04,
6. Το αληθές-πολιτικό, 20 Μαρ.΄04,
7. Μια χώρα τετραπληγική. Η Κύπρος του σχεδίου Ανάν, 24 Μαρ.΄04,
8. Μια Ελλάδα νουνεχής, 29 Μαρ.΄04,
9. Μια Κύπρος Πρότυπη ∆ηµοκρατία, 30 Μαρ.΄04,
10. Πολιτικός Ελληνισµός, 4 Απρ.΄04,
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11. Η Κύπρος δεν είναι πλέον θήραµα, 5 Απρ.΄04,
12. ANAN, NON PASSARAN, 7 Απρ.΄04,
13. Ευχές Χρήστου Κηπουρού, 11 Απρ.΄04,
14. Ανωφελές συµβούλιο αρχηγών, 11 Απρ.΄04,
15. Μαθήµατα από την Κύπρο, 14 Απρ.΄04,
16. Η Βουλή να επικυρώσει το ∆ηµοψήφισµα, 14 Απρ.΄04,
17. Ελλάδα, Κύπρος, Λογική. Ένας ακόµη λόγος για όχι, 16 Απρ.΄04,
18. Ούτε αναβολή ούτε παροτρύνσεις, 16 Απρ.΄04,
19. Από τον Στεντόρεια Αθήνα του ναι, στην Αριστοτέλεια Κύπρο του όχι, 18 Απρ.΄04,
{*} ∆ιετέλεσε Βουλευτής Έβρου από τις 10 Οκτ.΄93 ως τις 9 Μαρ.΄00.
18 Απριλιου 2004
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20. Γιατί να παραιτηθεί ο Γ.Γ.

∆ικά τους είναι δυο αυλάκια γης,
µα εσύ, Χριστέ µου, τους ευλογείς
για να γλιτώσουν αυτά τα αυλάκια
από γκρίζους λύκους κι από γεράκια
Παράφραση ποιήµατος Ν. Γκάτσου

του Χρήστου Κηπουρού {*}
Όταν µια ενέργεια προκαλεί το κοινό περί δικαίου ή περί ∆ηµοκρατίας αίσθηµα ενός
πολίτη, µιας οµάδας, ενός λαού, δεν κάνει εξαιρέσεις. Τους πειράζει όλους. Πόσο µάλλον
πιο έντονα διαταράσσει τα αισθήµατα αυτά, όταν όχι µόνο προκαλεί αλλά και ωµά επιχειρεί
να βιάσει, ασελγώντας επί του ψυχικού και πνευµατικού σώµατος ενός λαού. Ιδιαίτερα όταν
πρόκειται για µαρτυρικό λαό, όπως οι Κύπριοι. Αυτά ακριβώς κάνει ο Γ. Γ. µετά των άλλων
φίλων όλο αυτό το διάστηµα, που το ονόµασα «εφιάλτης ΙΙ» γιατί υπήρξε και «εφιάλτης Ι»
την περίοδο της Κοπεγχάγης.
1. ΠΡΟΣ ΤΙ Η ΕΠΙΜΟΝΗ
Ακόµη και σήµερα, τέσσερις µέρες πριν το δηµοψήφισµα, και παρόλο που συµφωνήθηκε
από πολύ πριν να υπάρξει στις 28 Απριλίου νέα συνεδρίαση του Σ. Α. , προκειµένου να µη
θεωρηθεί ότι προτίθεται να επηρεάσει το φρόνηµα και την ετυµηγορία των Κυπρίων πολιτών,
επανέρχεται, ο Γ. Γ. και επιµένει να ζητά από τα µέλη του ίδιου συµβουλίου την αποδοχή της
θεµελιώδους συµφωνίας που µε τη σειρά της, αποτελεί µέρος του σχεδίου και κυρίως του
σχεδιασµού. Κάτι που πέραν των άλλων αποτελεί ευθεία ανάµιξη στα εσωτερικά κράτους
µέλους του Οργανισµού. ∆εν µπορώ να καταλάβω προς τι αυτή η επιµονή. Τι κρύβεται πίσω
της. ∆εν ξέρω γιατί µου θύµισε την τροπολογία του Καρά. Την πρεµούρα ντε και καλά να
προσυπογραφεί και να περάσει. Ποια όπλα και ποια περίστροφα και ποιο άρθρο 7. Το
πρόβληµα είναι να προσυπογράψουν την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου οι χώρες µέλη του
Σ. Α.
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2. Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΑΤΤΙΛΑΣ ΟΛΩΝ
Φαίνεται ότι µετά τα δηµοψηφίσµατα θα µείνει έκθετος, όταν µια λύση που τη συζητούσε
επί τόσο καιρό κατέληξε στο καλάθι των αχρήστων ψηφοδελτίων εκ των οποίων άλλωστε η
µεγάλη πλειοψηφία τους είναι ναι. Λέω µήπως τότε του ζητηθούν εξηγήσεις και ακούσει τις
δικαιολογηµένες παρατηρήσεις, γιατί έκανε όσα έκανε. Τα έγραψα αυτά από καιρό ότι είναι
ενδεχόµενο να συµβούν. Γι αυτό µε τις σπασµωδικές αυτές κινήσεις επιχειρεί να υφαρπάσει
τις υπογραφές των χωρών µελών του Συµβουλίου Ασφαλείας. Γι αυτό δεν αποκλείεται να
πάει η βαλίτσα και πιο µακριά. Μέχρι την 21η Απριλίου 2004. Ανήµερα της επετείου του
πραξικοπήµατος που υπήρξε ο πρόδροµος του Αττίλα, να υπάρξει και νέο. Πρόδροµος της
επόµενης εισβολής από έναν νέο Αττίλα αν όχι χειρότερο από τους προηγούµενους. Θεσµικό,
νοµικό και κυρίως διαλυτικό της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Ας µην επεκταθούµε τώρα στον
διακυβερνητικό. Γιατί και τέτοιος υπάρχει. Το καθ ύψος κράτος. Οι υπερατλαντικοί κατήδες.
3. ΕΚΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ Ο.Η.Ε. ΩΣ ΠΑΡΑΜΑΓΑΖΟ
Υπάρχει ένα τελευταίο που µόνο ως προϊόν άρρωστων µυαλών µπορεί να εννοηθεί. Να µη
συµφωνήσουν, ως αναµένεται άλλωστε, τα µέλη του Σ. Α. µέχρι τις 21 Απριλίου, να γίνει
κανονικά, δηλαδή στις 28 του µήνα, όπως έχει συµφωνηθεί, αλλά να έχουν εκ των προτέρων
προχωρήσει ήδη σε πραξικοπηµατική αναβολή των δηµοψηφισµάτων, για την εποµένη του
Συµβουλίου Ασφαλείας. ∆ηλαδή για τις 29 Απριλίου. ∆εν θα διστάσουν να το βάλουν σε
εφαρµογή αν δουν ότι υπάρχει περίπτωση να κάνουν έστω και τότε πίσω οι χώρες µέλη του
Σ. Α. που αν µη τι άλλο µέχρι σήµερα απέδειξαν ότι σέβονται τους διεθνείς αυτούς θεσµούς
στους οποίους συµµετέχουν όπως επίσης σε εκτελεστικά τους όργανα. Όταν άλλοι, ολόκληρο
Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, τον εκλαµβάνουν ότι υπάρχει προκειµένου να τους χρησιµεύει
ως παραµάγαζο.
4. ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ;
Μπορεί η λέξη «κοινό» να µη λέει πολλά πράγµατα σήµερα αλλά λίγο να ξαναδεί κανείς
την ιστορία και τη διαδροµή της, το πρώτο που θα κάνει είναι να υποκλιθεί. Γιατί είναι η ίδια
η ιστορία της ∆ηµοκρατίας. Ο ∆ήµος. Η Πόλη. Οι άνδρες. Αυτό διδάσκει η Ελληνική
γραµµατεία. Το κοινόν Απειρωτάν, Θρακών, Μακεδόνων, Κρητών, Θετταλών, Κυπρίων,
Λακεδαιµονίων κλπ. Πολλά άλλα Κοινά. Άλλο τώρα αν «πόλις» ονοµάζουν κάποιοι τα
δίκτυα µετά των γκρίζων λύκων, που τα έβαλαν αυτές τις ηµέρες να συνεδριάσουν να βάλουν
το λιθαράκι τους στο ναι. Μιλώ για την τριχρωµία της Θρακικής αυτοδιοίκησης Β΄ βαθµού.
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Το Θρακικό τρικολόρ που τη µοναδική σχέση που έχει µε τη Γαλλία είναι τα la Cost
Ανδριανούπολης. Αυτοί και αν δεν συµπαρίστανται στην Κύπρο. Με τέσσερα χέρια στη
γείτονα. Άλλωστε τι βλέπουν στην Αθήνα, τι θα κάνουν εδώ. Από δω κατάγεται ο Στέντωρ.
Όπως ο Πολυµήστωρ. Ίσως είπαν τι Πολυµήστωρας, τι πολυµάστορας. Σιγά µη τους ένοιαζε
ο Ρήσος. Ερχόµενοι δια µιας στο σήµερα, οφείλουµε να τους ρωτήσουµε: ∆εν µπορούσατε να
συνεδριάσετε άλλη στιγµή; Είχατε όλο τον καιρό. Γιατί τώρα;
5. Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΤΟΥ ΟΧΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑΙ
Το κοινό περί δικαίου αίσθηµα υπάρχει σε όλους. ∆εν το έχουν περισσότερο ή λιγότερο
κάποιοι και ας είναι πεφωτισµένοι. Τόσο οι υπέρ του ναι, όσο οι υπέρ του όχι. Καλή είναι η
καρτερικότητα, η ηπιότητα, η µετριοπάθεια, το µέτρο. Όµως εδώ οι κινήσεις, του από το
κουµάσι της Γκάνα ορµώµενου Γενικού Γραµµατέα, τη υποδείξει βέβαια των γνωστών θετών
µητέρων πατρίδων του, υπερβαίνουν κάθε όριο. Θα αναγκάσουν να στραφούν προς το όχι,
και οι πιο σκληροί υπερασπιστές του ναι. Όποιος σέβεται αρχές και αξίες, οφείλει να σέβεται
επίσης τον αντίπαλο του. ∆εν µπορεί να υπάρχει δίκαιο στον πόλεµο και να απουσιάζει από
την ειρήνη και τη ∆ηµοκρατία. ∆εν έχει κανένα πολιτικό ή θεσµικό δικαίωµα, ιδιαίτερα όταν
είναι διαπιστευµένος όλων των εθνών του πλανήτη, να εκβιάζει απροκάλυπτα τη λαϊκή
συνείδηση κατά συρροή. Να προκαλεί και να απειλεί αδίστακτα. Σε όλα τα µήκη τα πλάτη
και τα ύψη. Ειδικά για τα τελευταία. Υπόγεια., ισόγεια µέχρι και µέσα από την Αίθουσα
συνεδριάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και τους θεσµούς της ίδιας της
Γηραιάς Ηπείρου.
∆εν µπορεί όµως και η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα να σιγεί. Ιδιαίτερα οι συγγενείς του
υπό βιασµό και απειλές θύµατος. Η πολιτική Αθήνα. ∆εν ήθελα να δικαιωθώ από την
Στεντόρεια στάση της, όπως της έγραψα. Αλλά δεν πέρασαν δέκα ώρες και η εκκωφαντική
σιγή της αυτό κάνει. Εν ονόµατι όµως του κοινού, πέραν του όχι και του ναι ή του ναι και
του όχι, οι πολίτες χρειάζεται, αφού εκφράσουν την υποστήριξή τους στον χειµαζόµενο από
εχθρούς και φίλους Κυπριακό Ελληνισµό, να πουν stop στον διεθνή παράγοντα. Στο Γ. Γ. και
τον κάθε Γ. Γ. Ο αντίπαλος του όχι δεν είναι το ναι. Είναι η απειλή σε βάρος αµφότερων.
6. ΜΙΑ ΦΙΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αν το δηµοψήφισµα της 24ης Απριλίου βγάλει ναι, η πρώτη κίνηση που οφείλει µε βάση
την ηθική και τη λογική να γίνει, είναι η παραίτηση του Τάσου από Πρόεδρος της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας. Πρόκειται για σαφή αποδοκιµασία από το εκλογικό σώµα. Οφείλει εκείνος να
αναλάβει την συλλογική ευθύνη. Όµως ούτως ή άλλως θα την πάρει. Αρκούν άλλωστε τα
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δώρα της πολιτικής. Εδώ δεν λένε αγαθή τύχη. Λένε αρίστη. Αριστότατη. Γιατί προτού
χρειαστεί να απολογηθεί στο λαό και στην ιστορία, όπως τόνισε, εκείνη πήγε και τον βρήκε.
Την συνόδευε µια φίλη της. Η πολιτική. Θέλω να πω ότι και να φύγει, η ιστορία τον πέρασε
στα κατάστιχά της.
Αντίθετα αν βγει όχι, δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να ισχύσουν ανάλογα στα λεγόµενα
ανώτατα κλιµάκια της άλλης πολιτικής τάξης της νήσου. Συνέβαλαν όλοι στην αξιοπρέπεια
της Ελβετίας. Όλοι µηδενός εξαιρουµένου. ∆εν ενδιαφέρουν οι µεταξύ τους έριδες. Τις πνίγει
άλλωστε το µεγάλο κύµα της επερχόµενης επετείου. Η κυοφορία, ο επικείµενος τοκετός της.
Το επιβάλει η αναγκαία συµβολή όλων στο νέο αναπτυξιακό πέταγµα της Μεγαλονήσου.
Ανήκει στις περιπτώσεις που συζητά κανείς την οικουµενικότητα της διακυβέρνησης. Ας µη
πάµε όµως για την ώρα άλλο προς τα εκεί. Όπως και δεν χρειάζεται να πούµε οτιδήποτε για
ανάληψη ευθυνών εδώ, και για την σχέση της παραίτησης µε τη διάψευση µιας πολιτικής
θέσης. Η έγερση ζητήµατος παραίτησης εδώ µόνο ως απειλή εξυφαίνεται και ως εκβιασµός
από πρόσωπα γνωστά για το βίο τους, πρόσφατα απελθόντα από ύπατα αξιώµατα. Η
σύγκρισή τους µε τη στάση του Κυπρίου Προέδρου είναι νύχτα µε την ηµέρα.
7. ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΑΝ-ΑΝ
Αυτό που χρειάζεται να γίνει αν βγει το όχι είναι να παραιτηθεί ο Γ. Γ. Όχι τόσο επειδή η
ετυµηγορία απορρίπτει το σχέδιο του, όσο και αν ως λόγος φτάνει και περισσεύει. Ούτε
επειδή αποκαλύφθηκε ο όλος αρχιτεκτονικός σχεδιασµός που υπηρετούσε. Αλλά επειδή οι
πράξεις του, ιδιαίτερα εκείνες του τελευταίου διαστήµατος, δεν συνάδουν µε τίποτε προς το
σεβαστό από όλους τους πολίτες του κόσµου, θεσµικό αξίωµα του Γ. Γ. που σήµερα έχει
καταρρακωθεί. ∆εν µπορεί το Σάββατο να γίνονται εκλογές, και την προτεραία να γίνονται
όσα γίνονται. Αν ήµουν Αν Αν θα είχα παραιτηθεί παλαιόθεν. Λέω αν, γιατί ποτέ ένας
λογικός και ∆ηµοκρατικός άνθρωπος δεν µπορεί να µετέρχεται παρόµοιων µεθόδων.
Ας µη σπεύσουν κάποιοι να µας καταλογίσουν αποπροσανατολισµό. Ότι αντί για το
γάιδαρο, βαράµε το σαµάρι. Έχουµε να τους πούµε ότι κάνουν µεγάλο λάθος. Και αν ακόµη
θεωρηθεί ότι αποτελεί αποδιοποµπαίο τράγο, πέραν του ότι τον δικό του εφιάλτη, έζησε επί
δυο περίπου έτη ο Ελληνισµός, υπάρχει και κάτι γραµµατολογικό. Η λέξη βγαίνει από το
«από» τον «∆ία» και το «πέµπω». Με άλλα λόγια είναι η σπονδή στον ∆ία, άρα στον
Όλυµπο, για την αποτροπή και άλλων επικείµενων κακών. Η µεγάλη αυτή ηθική και πολιτική
ήττα τότε δεν πιάνεται. Γιατί δεν θα επιστρέψουν. Η Μεγαλόνησος θα αναζητήσει την ίασή
της, όπως είπα, σε European Hospital.
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8. Η ΟΧΘΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Οφείλονται δυο µόνο λόγια για το µότο. Εν προκειµένω για τους παραφρασµένους -ίσως
δεν διαφωνούσε µε αυτό ο Νίκος Γκάτσος- στίχους του. Μπήκε η λέξη «αυλάκια» αντί για τη
«φλούδα» γιατί εννοείται ότι το ένα αυλάκι είναι το γνωστό, το θαλάσσιο Ελλαδικό, ανάµεσα
στη Ρούµελη και την Πελοπόννησο. Το άλλο όµως είναι τεράστιο. Ολόκληρη θάλασσα. Μια
θαλάσσια πολιτική γεωοικονοµία, από τις πιο πλούσιες της γης. Ελληνική, Μεσογειακή,
Αφρικανική. Με σηµαδούρες, τη Λάρνακα, το Καστελόριζο, τη Ρόδο, την Κάρπαθο, την
Κρήτη, την Πελοπόννησο, τους Οθωνούς είναι δίπλα στη µισή παγκόσµια ναυτιλιακή ροή,
και άρα άλλους τόσους εµπορικούς και λοιπούς πλόες.
Αυτή είναι η όχθη της Ελληνικής θαλάσσιας γεωοικονοµίας στη Ανατολική Μεσόγιο. Η
άλλη όχθη η απέναντι είναι η Βορειοαφρικανική. ∆εν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά ως σήµερα.
Αν γίνει αποδεκτό το σχέδιο όλα είναι υπό αναθεώρηση. Αλλού το ονόµασα Μεσογιακή
ηµιπληγία. Να το πω και αλλιώς. Όλο αυτό το γεωοικονοµικό σύστηµα µοιάζει µε περιδέραιο
που αν σπάσει η διαµαντόπετρα, θα χυθούν όλες οι πέτρες, όπως λέγεται για τα κοσµήµατα,
και όπως ισχύει στον κόσµο. Εξ ου και κοσµήµατα. Γι αυτό όµως δεν µίλησε κανένας. Αυτοί
που ξέρουν και δεν µίλησαν είχαν τους λόγους τους. Απλώς χαίρονται όταν βλέπουν να
µιλούν οι φίλοι τους ή και να φωνάζουν. Πιο πολύ χαίρονται όταν διαπιστώνουν, ότι δεν
ξέρουν.
9. ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΩΝ ΑΖΟΡΩΝ
Νοµίζω ότι θα τα πάει καλά η Ελληνική Ευρώπη και οι εκπροσωπήσεις της στην έδρα του
Ο.Η.Ε. επίσης το ίδιο η Ελληνική Ασία. Η Ελληνική Αφρική. Όλος ο Ελληνικός Κόσµος.
Ακόµη και η Ελληνική Αµερική. Το «Ελληνική» αντιλαµβάνονται όλοι, ότι έχει την έννοια
της παιδείας, τα περί αρχών και αξιών οι οποίες το πρώτον ευδοκίµησαν εδώ. Θλίβοµαι όµως
βαθιά που λείπει η Ελληνική Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ελλάδα. Να έλεγε µια καλή κουβέντα.
Αυτό το δικό µας, ούτε Ελληνική είναι ούτε Ευρωπαϊκή ούτε Ελλάδα. Ευτυχώς που υπάρχει
η Κύπρος. Η οποία ούτε πρόβατο είναι ούτε µαύρο. Με το συγκεκριµένο χρώµα

άλλοι

συνδιαλέγονται και διατηρούν σχέσεις.
Ίσως το χθεσινό ταξίδι του Κύπριου υπουργού εξωτερικών στη Μόσχα να θύµισε σε
κάποιους φίλους ίσως και σε πολλούς, τον Ελλαδικό Μάρτη του 1987, που όµως δεν κράτησε
τότε ούτε ένα χρόνο αφού ακολούθησε το Νταβός. Και κατόπιν, ιδιαίτερα επί των θλιβερών
επιγενοµένων, κατέληξε στο Ναϊρόµπι πριν φτάσουν µετά του άλλου γόνου να τρέχουν από
κοινού τόσο στη διαδροµή Λευκωσίας Άγκυρας όσο στη διαδροµή Λευκωσίας Texas. Που
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βρίσκονται κοντύτερα; ∆εν ξέρω να πω ακριβώς που. Ίσως στη δεύτερη περίπτωση, «ανοιχτά
των Αζορών», όπως λέει και το άσµα. Πάντως πιο κοντά στη Μεγαλόνησο δεν είναι.
Αµφότεροι.
10. ΤΑ ∆ΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΣΑΒΒΑΤΑ
Γι αυτό λοιπόν ο διπλός µορφωτικός, πολιτικός και ηθικός αγώνας, από τη µια για την
υπεράσπιση της Μεγαλονήσου και από την άλλη για την πολυπόθητη τέταρτη Ελληνική
∆ηµοκρατία, έχει µπροστά του πολύ δρόµο. Προέχει όµως το ερχόµενο Σάββατο. Έγραφα
πρόσφατα στα «µαθήµατα από την Κύπρο» ότι όλες σχεδόν οι Μεγάλες άσπρες και µαύρες
ηµέρες της Ελληνικής ιστορίας συνωστίζονται στο δεύτερο δεκαπενθήµερο. Από την 25
Μαρτίου, την 21 Απριλίου, τις 19 και 29 Μαϊου, µέχρι την 24 Ιουλίου, την 31 Αυγούστου και
την 28 Οκτωβρίου, και φυσικά την υπό εκκόλαψη 24 Απριλίου, όµως για πρώτη φορά δυο
Μεγάλες επίσης ηµέρες, πέφτουν τόσο κοντά. Ο λόγος για τα δυο Μεγάλα Σάββατα, του
παρόντος µηνός.

_________________

{*} ∆ιετέλεσε επί δυο τετραετίες, Βουλευτής Έβρου {1993-2000}
20 Απριλίου 2004

xkipuros@otenet.gr
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21. Εις µνήµην της µελανής επετείου
του Χρήστου Κηπουρού {*}
∆εν πέρασαν δυο µέρες από τότε που µιλήσαµε για επικείµενη «παρείσφρηση» του Τάσου
Παπαδόπουλου στις Ελλαδικές λίστες δηµοφιλών προσώπων και επιβεβαιωθήκαµε, όπως και
σε πολλά άλλα είτε µικρά όπως αυτό, είτε µεγάλα, για την Κύπρο και την Ελλάδα, µέχρι
σήµερα. Το πότε τώρα οι εδώ πολίτες θα αρχίσουν να αναζητούν Τάσους, που βέβαια δεν
ανήκει στα µικρά αλλά στα µεγάλα και εξόχως ανατρεπτικά, µένει να το δούµε. Μπορεί και
να µη το δούµε ποτέ. Όπερ και το πιθανότερο. Κρίµα πάντως που η πρότασή µας να γίνει
∆ηµοψήφισµα και στη λεγόµενη µητέρα πατρίδα, δεν έγινε δεκτή. Και αυτοί που έστω την
υιοθέτησαν, σε κάποια κοµµατικά επίπεδα, άργησαν. Εγώ την υπέβαλα γραπτά στις 10
Νοεµβρίου του 2002. Την ίδια εκείνη περίοδο ένας παλιός µου φίλος ακαδηµαϊκός δηµόσια
την επιχειρηµατολόγησε προφορικά, ισάξια µε τη γραπτή της τεκµηρίωση. ∆εν την κάναµε
τον Απρίλιο του 2004.
Το λέω αυτό γιατί εκείνοι που την επανέλαβαν τώρα, θα είχαν τη δυνατότητα να
ασχοληθούν µε πιο σηµαντικά. Όπως φυσικά και οι πολίτες. Ένα από αυτά είναι ο Απρίλιος
των γερακιών. Να θυµηθούν ανάλογους τέτοιους µαύρους µήνες από την Ελληνική ιστορία.
Και πρώτα από όλα την αποφράδα της 21ης του ίδιου µήνα. Η οποία ήταν ένας σµπάρος µε
δυο τρυγόνες. Είχε στο στόχαστρο τόσο τη ∆ηµοκρατία στην Ελλάδα και συγκεκριµένα την
αναµενόµενη τότε παλιννόστηση της ∆ηµοκρατικής παράταξης τον Μάιο του 1967, όσο τη
Μεγαλόνησο και την προδιαγεγραµµένη εις βάρος της τραγωδία µε τους Αττίλες, ων ουκ
έστιν αριθµός. Να κάνουν συνειρµούς µε τη σηµερινή οµοιόχρωµη επέτειο. Να βγάλουν
χρήσιµα συµπεράσµατα. Ειδικά οι πολίτες, που έλεγα πιο πριν, να προβούν και σε δεύτερες
σκέψεις. Τόσο οι υπέρ του ναι όσο οι υπέρ του όχι.
Καταρχήν οι πρώτοι. Οι υπέρ του ναι. Το πρώτο, που θα αναρωτηθεί ένας εξ αυτών είναι
το εξής. Είναι µεγάλης απορίας άξιον που, ειδικά το τελευταίο διάστηµα, δεν υπάρχει ιέραξ
για ιέραξ του πλανήτη που να µη συµβούλευσε τους Κυπρίους. Αν είναι αυτό έκφραση
αλληλεγγύης ή είναι κάτι άλλο. Μήπως είναι απειλή. Μήπως είναι εκβιασµός. Τι ακριβώς
είναι. Στροβιλίζει τότε ο νους του και σταµατάει στα γεωγραφικά µεν ευρισκόµενα µακράν,
ιστορικά όσο ετυµολογικά όµως, γειτονικά του Στροβίλια. Βλέπει τότε ότι οι λεγόµενες
εγγυήσεις, ιδιαίτερα έτσι όπως δίνονται, δεν µπορούν να χαίρουν της εµπιστοσύνης του.
Λογικά επόµενα και η καλή πρόθεση των υποβολέων όσο των πολιτικών τους ανταποκριτών.
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Ειδικά αν τα γονίδιά του έχουν σχέση µε ∆ηµοκρατική κληρονοµιά και ιστορία καθώς και
παρόν, παρά τις ενοχές που φορτώθηκε, ως µη όφειλε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, διερωτάται
και για πολλά άλλα. ∆εν του καλοφαίνεται η στάση του περίπου ενενηντάχρονου σήµερα
Μητσοτάκη, ιδιαίτερα όταν λέει, ότι µας δίνουν και πολλά. Όπως το σύνολο των εν Αθήναις
πολιτικών λεγόµενων προσώπων, που µπήκαν µπροστά στη στήριξη της ίδιας υπόθεσης.
∆ιαπιστώνει ότι δεν έχει καµιά απολύτως κοινότητα. Σε στιγµές δε συνάντησης της
∆ηµοκρατικής παιδείας µε το Μεσογειακό του ταµπεραµέντο στριφογυρίζει στο µυαλό του
να πει απευθυνόµενος προς τον εγγονό Παπανδρέου: άντε στο καλό. Επίσης σε πολλούς
άλλους. Όπως Άγγλοι, Πορτογάλοι, πλην Γάλλων που µέχρι στιγµής µαζί µε Ρώσους και
Κινέζους, έσωσαν την τιµή ενός ολόκληρου Οργανισµού διεθνούς δικαίου. Του Ο.Η.Ε.
∆εν είναι πολύ διαφορετικές οι σκέψεις των υπέρ του ναι, υπολοίπων πολιτών. Πολλοί εξ
αυτών κυβερνητικοί που καµάρωσαν προς στιγµή τη Λουκέρνη, λόγω του προπατορικού
συλλογικού αµαρτήµατος, στη συνέχεια είδαν εκείνα τα θετικά υπέρτερα του σχεδίου, και τα
ναι, αλλά και πάλι συγκρινόµενοι µε την αντιπολίτευση θεωρούν ότι είναι καλύτεροι. Τους
πειράζει όµως πολύ, πολύχρονης αντιπολίτευσης ένεκεν, όλο αυτό το σκηνικό των απειλών
και των εκβιασµών του διεθνούς παράγοντα εις βάρος των αδελφών Κυπρίων. Ενοχλεί ο
χειρισµός επίσης του Ελλαδικού κυβερνητικού ναι, διαµέσου των τηλεοπτικών περιπολικών.
Ότι δήθεν µοιάζει µε όχι. Ότι δεν είναι ακριβώς ναι. Αλλά και κάτι άλλο. Ναι µεν σπάει κάτι
µέσα τους, όµως πιο ώριµες σκέψεις ή και φίλοι, τους µεταπείθουν. Αναµφισβήτητα, ο
πολίτης που λέω, θα προτιµούσε έναν Τάσο Καραµανλή από έναν Κώστα Παπαδόπουλο. Για
Γιώργο ούτε συζήτηση. Έστω κι αν συνωνυµίας ένεκεν, συγκαταλέγεται στα προπατορικά
αµαρτήµατα της παράταξής του. Έστω και αν έκτοτε έχουν παρέλθει τέσσερις συναπτές
δεκαετίας, και όπως άλλος είναι σαράντα χρόνια φούρναρης άλλος είναι σαράντα χρόνια his
master voice αν όχι και άλλα πολλά.
Όσο για τον πολίτη της εκσυγχρονιστικής αριστεράς και του ναι της, οι δεύτερες σκέψεις,
ειδικά τη σηµερινή ηµέρα, είναι όπως οι πρώτες του. ∆εν πρόκειται να πειθαρχήσει και καλά
θα κάνει, λέω εγώ. ∆εν πρόκειται να µπει στο τρελοκοµείο των ιδεών. ∆εν τον αφήνει η
συνείδησή του να συναινέσει. Γιατί του περνάει από το µυαλό και το άλλο. Σε ποιο τελικά
µεγάλο ζήτηµα διαφωνούν ο Νίκος και η Μαρία. Σε κανένα. Και αυτό τον φουντώνει ακόµη
πιο πολύ στο µέσα του. Όπως και η εν τη αλλοδαπή µονάδα επεξεργασίας ληµµάτων και
παραγωγής µε τη σέσουλα απειλών και εκβιασµών σε βάρος καθηµαγµένου λαού που το
κόµµα του στηρίζει. ∆ιαπιστώνει ότι το πολιτικό σώµα στο οποίο ακόµη ανήκει, διατρέχει
µεγάλη υποκρισία αν δεν πρόκειται για απουσία κατάστρωσης και επίλυσης λογικών και
πολιτικών εξισώσεων. Γιατί η εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου δεν µπορεί να καταλήξει
σε κάτι, σαν εύρεση τετραγωνικής ρίζας. Το συν και πλην που τίθεται µπροστά στον αριθµό.
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Το διπλό δηλαδή πρόσηµο. Συν πλην Bush. Συν Bush στην Κύπρο, πλην Bush στο Ιράκ και
αλλαχού. Ένα µεγάλο λάθος. Όσο και ένα µεγάλο χι στην κόλα που θυµίζει τις διαγώνιες
ορθογωνίου µε διαστάσεις σελίδας.
∆εν είναι όµως λίγες ούτε ευκαταφρόνητες οι διεργασίες που ενυπάρχουν στις δεύτερες
σκέψεις και του υπέρ του όχι πολίτη. Ναι µεν βγάζει από το κριτικό του πεδίο φιγούρες όπως
ο πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή βάζει δικαίως άλλες, όπως του γενικού γραµµατέα
του Α.Κ.Ε.Λ., όµως βλέπει τα κενά χειρισµού του όχι, στο πολιτικό επίπεδο της χώρας του.
Σκέπτεται τη χαµένη ευκαιρία του συµβουλίου αρχηγών της Αθήνας να προταθεί από το
µοναδικό εν Ελλάδι κόµµα του όχι, η πρόταση για επικύρωση του όποιου αποτελέσµατος του
∆ηµοψηφίσµατος από τη Βουλή των Ελλήνων. Ναι µεν χρειάζονται οι αγώνες και οι πορείες.
Οι απορίες όµως παραµένουν. Και η πρώτη εξ αυτών αφορά την απουσία πολιτικής παιδείας
για το όχι. Παιδεία πρότασης για µετά. Για το Ιρλανδικό πέταγµα της Κύπρου. Για το European Hospital.Υπάρχει και τρίτο. Η δια της συµµετοχής νοµιµοποίηση της, Απριλιανών
προδιαγραφών, τηλεοπτικής Ελλάδας. Η γνώµη µου είναι ότι αν µε αφορµή την 21 Απριλίου
2004, την έκοβαν µαχαίρι σήµερα, θα ανέβαιναν πολύ.
Σκέπτεται ακόµη ότι το όχι δεν έχει µια µόνο πολιτική όψη. Μπορεί να έχει πολλές όµως
οι κύριες είναι δυο. Αν η µια είναι το όχι στο σχέδιο και στους σχεδιαστές, µελετητές, και τα
συναφή, η άλλη όψη είναι το όχι στην αντιδηµοκρατική τηλεοπτική Ελλάδα. Όλες αυτές τις
εβδοµάδες έδειξε και πάλι τον πραγµατικό της εαυτό. Ειδικά σήµερα ανήµερα της εικοστής
πρώτης, που τη συσχετίζει κανείς µε την ιστορία και κυρίως το παρόν. Τα τηλεοπτικά
πολιτικά ψυγεία, η αυστηρή αποµόνωση ανθρώπων και δικαιωµένων ιδεών. Τους αποδίδει
και αυτούς ευθύνες που δεν έκαναν κάτι άλλο. Έκαναν και κάνουν πολλά, όµως αδυνατούν
να τους τα πληροφορήσουν. ∆εν το επιτρέπουν τα συµβατικά θορυβώδη παράσιτα.
Μια άλλη σκέψη έδωσε, στον σχηµατικό και φανταστικό µου αυτόν ήρωα, την απάντηση
γιατί δεν πουλούσε µέχρι και τώρα το Κυπριακό. Γιατί τελικά το έθαβαν τα Μέσα. Γιατί
λειτουργούσαν, και φυσικά συνεχίζουν να λειτουργούν, ως γραφεία τελετών. Γιατί αν
συνέβαινε κάτι τέτοιο οι δυο αδελφές, κατά τα άλλα, πολιτικές τάξεις, η Ελλαδική και η
Κυπριακή δεν θα ήταν νόθες, όπως είναι σήµερα. Θα υπήρχαν παλαιόθεν Τάσοι και Βάσοι
στην Ελλάδα. Ούτε Πάγκαλοι θα χωρούσαν ούτε Ευάγγελοι, από τους µακαρίτες έως τους εν
ζωή. Υπήρχαν και υπάρχουν και τώρα αλλά δεν τους ξέρει κανείς. Ελάχιστοι. Το µήνυµα της
21 Απριλίου 2004 µπορεί να είναι ακριβώς αυτό. Προς τιµήν του όχι. Όλων των αξιοπρεπών
όσο όµως και ∆ηµοκρατικών όχι. Πέραν του όχι στην υπερατλαντική κουζίνα του Γ. Γ. των
Αµερικανών και Βρετανών, ανήµερα της αποφράδας, και πέραν από τη νέα εφεύρεση των
προληπτικών ψηφισµάτων -αυτό ακριβώς το πρωτόγνωρο ανοσιούργηµα επιχειρείται να
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περάσει- υπάρχει επίσης κάτι άλλο. Το γκρέµισµα του αόρατου όσο και τσιµεντένιου,
τηλεοπτικού τείχους της πρωτεύουσας που αν ήταν γύψος, θα έπεφτε µε µια κλωτσιά.
Σε πρόσφατη διαδραστική συνέντευξη ταύτισα την καθαίρεση αυτή µε την αληθινή
αναγέννηση της ∆ηµοκρατικής παράταξης. Το έκανα, γιατί, πέραν όλων των άλλων, βλέπω
µια κατ εικόνα, όνοµα και πράγµα, αναπαραγωγή των περιφερειακών τηλεοράσεων. Την
αποκέντρωση των σκουπιδιών. ∆εν συµβαίνει πουθενά στην Ευρώπη κάτι ανάλογο. Μόνο ως
ατόπηµα µπορούν να χαρακτηριστούν οι σηµερινές δηλώσεις περί ∆ηµοκρατίας και Μέσων
από κοινοτικούς αξιωµατούχους. ∆ιπλό ατόπηµα λόγω της ηµέρας. Γιατί διυλίζουν τον
κώνωπα και καταπίνουν τα πεπραγµένα του Γ. Γ. και όλων των υπολοίπων. Όχι τίποτε άλλο
αλλά θα νοµίσει η τηλεοπτική Αθήνα ότι έχει πλουραλισµό. Θα αισθανθεί εξ αντιδιαστολής
δικαιωµένη αφού δεν αναφέρθηκε κάτι εις βάρος της σχετικά µε το ναι και το όχι. Και ας
είναι η κάµηλος του ναι. Έλεος. Πάλι καλά που δεν µας είπαν ότι ακόµη και η Τουρκία έχει
πολυφωνία. Ότι συγκρούεται δήθεν µε τον κατέχοντα το πασαλίκι των κατεχοµένων. Πρέπει
να είναι πολύ βλάκας εκείνος που ταυτίζει τα όχι. των Ραούφ και Τάσου. Αν δεν είναι
προβοκάτορας. Ή αµφότερα. Γιατί απλούστατα το όχι των κατεχοµένων λειτουργεί υπέρ της
απόδειξης ότι το σχέδιο του Γ. Γ. δεν είναι ετεροβαρές. Γιατί τότε ο τελευταίος έπρεπε ήδη να
έχει ετοιµάσει τις βαλίτσες του. Εγώ πάλι λέω καλύτερα αυτός, παρά να γίνει βαλίτσα µια
ιστορική Μεγαλόνησος. Ούτε το χαρτί τέλειωσε ούτε το µελάνι. Η Ε. Ε. έχει τόνους και από
τα δυο. Εκεί θα αναζητήσει να βρει τη γιατρειά της. Αυτό προσδοκούν οι πολίτες της. Γι αυτό
είναι αυτό που είναι.
Ασχολήθηκα δυο χρόνια συστηµατικά διανοητικά και πολιτικά µε το ζήτηµα της Κύπρου.
Πριν από όλα µου το επέβαλε η Θρακική µου ταυτότητα. Παρά την τσιµεντένια για µένα
αυτή περίοδο, τελικά έγινε στην περιοχή µου γνωστό. Κυρίως από το internet και από ένα
άντε δυο τοπικά φύλα του Έβρου. Ιδιαίτερα τώρα που δικαιώνονται το ένα µετά το άλλο, όσα
έγραψα, συζητιέται και επικρίνοµαι γιατί και που εξαφανίστηκα. ∆εν λέει κανείς που µε
εξαφάνισαν. Ούτε κανένα από τα εν ενεργεία τοπικά, πολιτικά να τα κάνει ο θεός, θεσµικά
πρόσωπα, έκανε ποτέ κανένα λόγο για Κύπρο. Πόσο µάλλον για εξαφάνιση κάποιου πρώην
συναδέλφου τους. Αν έκαναν κάτι ήταν να τη σιγοντάρουν. Μεταξύ άλλων να µην
εµποδίζονται, όπως νοµίζουν, στο έργο τους. Είτε αφορά το εθνικό είτε το αναπτυξιακό. Με
αφορµή λοιπόν αυτήν την άκρα του τάφου σιωπή για τη Μεγαλόνησο µου πρότειναν από µια
τηλεόραση της περιοχής µου να δώσω µια συνέντευξη. Ρώτησα πόσο χρόνο. Μου είπαν δυο
λεπτά. Ένα για κάθε χρόνο σκέφτηκα. Ευγενικά αρνήθηκα. Το όφειλα στη διαδροµή µου, το
όφειλα στη δικαίωση των κειµένων µου. Κυρίως όµως το όφειλα εις µνήµην της µελανής
επετείου.
____________
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∆ηµοσιοποίηση ηµερολογίου του πρώην Βουλευτή Έβρου. Γράφτηκε ανήµερα της 21ης
Απριλίου 2004.
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22. Να κάνει το όχι του Σαββάτου µουσική

∆ήλωση του Χρήστου Κηπουρού
Είναι από τις ελάχιστες φορές που η Ελληνική τέχνη αισθάνεται τόσο δικαιωµένη και
υπερήφανη. Ένας δικός της άνθρωπος διάλεξε, προφανώς επί τούτου, τη συγκεκριµένη
µελανή ηµέρα να τη συνδέσει µε την υπόθεση του ∆ηµοψηφίσµατος στην Κύπρο και κυρίως
µε το επέκεινα. Τη µνήµη δηλαδή µε το µέλλον. Είναι η καλύτερη πολιτισµική σύνθεση που
έκανε ποτέ.
Το όχι των Κυπρίων δεν θα περάσει µόνο δίπλα σε άλλα ιστορικά όχι, όπως έγραψα εδώ
και καιρό. Θα τα ξεπεράσει. Το όχι του Μίκη σώζει τη Στεντόρεια πολιτική Αθήνα του ναι.
Παρόλο που απελθόντες και επελθόντες είχαν και έχουν µια κουτοπόνηρη οπτική για αυτόν,
εν τούτοις ο ίδιος τους δείχνει το δρόµο µε τα χρώµατα της εθνικής ηθικής ίριδας που τους
λείπουν. Ελληνική Ευρώπη, µε την έννοια της παιδείας, υπάρχει. Ευρωπαϊκή Ελλάδα δεν
υπάρχει.
Θα τον αδικούσα αν υπεξέφευγα µε άλλοθι το σεβασµό προς την επίκληση της κλασσικής
γραµµατείας, και µε το «προς γαρ το τελευταίο κλπ». Η γνώµη µου είναι ότι σε αυτήν την
ανάταση που ζει ο ίδιος -για να κάνει αυτό το µεγάλο που έκανε- και που είναι πολύ εύκολο
να της προσθέσει ένα σίγµα, άλλο τόσο εύκολο είναι όσο ιστορικά αναγκαίο, να προχωρήσει
και εις άλλα µεγάλα. Ένα από αυτά είναι να κάνει το όχι του Σαββάτου µουσική.
21 Απριλίου 2004
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23. Απροκάλυπτη Αθηναïκή λογοκρισία

Το δίωρο εννέα έντεκα, τη βραδιά της 22ας Απριλίου 2004,
αυτό που έρεε στα κανάλια της πρωτεύουσας, ήταν µαζούτ.
Χ. Κ. 22 Απρ.΄04

του Χρήστου Κηπουρού {*}

Η αποψινή πρωτόγνωρη λογοκρισία που έγινε σε βάρος της συνέντευξης του Κύπριου
Προέδρου από άπαντα -πλην εικοσαλέπτου ενός- τα Αθηναϊκά Μέσα, προφανώς δεν
προέκυψε συµπτωµατικά. Ούτε αποτελεί συλλογική απόφαση των Μέσων. Έστω αυτών των
γνωστών Μέσων, χωµατερών. Έστω και αν έκαναν πρόβα από την προηγούµενη φορά. ∆εν
µιλώ για τη διακοπή για τεχνικούς λόγους. ∆έχοµαι ότι όντως οφείλεται εκεί. Όµως δεν
µπορώ να κρίνω διαφορετικά τη στάση της ∆ηµόσιας τηλεόρασης. Γιατί καταρχήν στη
λογοκρισία µετείχε ενεργά η ίδια -που κατά τεκµήριο δεν κάνει ποτέ του κεφαλιού της- και
στην οποία, την ίδια ακριβώς ώρα, υπήρχε συνέντευξη µε τον βοηθό του Γ. Γ. στη Λευκωσία,
που αλλού είπα ότι περίπου θυµίζει ύπατο αρµοστή της Μεγαλονήσου. Ποιοι Ίνκας και
Περού, από όπου κατάγεται και ποιοι ιστορικοί λαοί που τους συνδέουν ισχυροί δεσµοί µε
τους αντίστοιχους Μεσογειακούς. Ο πιο µοιραίος πρεσβευτής τους. Ειδικά για όλους τους
Έλληνες και Κυπρίους ∆ηµοκράτες που µέρος της παιδείας τους αποτελούν τα παγκόσµια
φηµισµένα δοκίµια ερµηνείας της Περουβιανής πραγµατικότητας που έγραψε ο τόσο άτυχος
όσο και µεγάλος εκείνος συµπατριώτης του, ο Μαριατέκι.
1. ΑΝΘΗΜΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
Ένα γνωστό όσο και παλιό ερώτηµα, τίθεται πλέον ως εξής. Ποιος κυβερνάει και
αντιπολιτεύεται αυτόν τον τόπο; Η απάντηση είναι ότι αµφότεροι, µόνο την εντολή του λαού
που τους ψήφισε δεν σέβονται και τιµούν. Απλά αποτελούν ιµάντες µεταβίβασης έξωθεν
εντολών. Αν δεν το προκάλεσαν αυτό απόψε, το σιγόνταραν. Πρόκειται για πολιτικούς
ανταποκριτές. Τι όχι και τι ναι. Αυτή η πολιτική Αθήνα είναι µόνο για ουαί. Το ουαί του νέου
κύκλου που µε µεγάλη πολύ µεγάλη καθυστέρηση, αρχίζει από τη ∆ευτέρα. Η Ελληνική
πολιτική πρωτεύουσα βγαίνει από ένα ηθικό κυρίως αλλά και πολιτικό Βατερλό. Πολλοί

© Χρήστος Κηπουρός

146

επεχείρησαν να µπουν απέναντι στον Τάσο, όλες αυτές τις ηµέρες. ∆εν ξέρω γιατί αλλά µου
θύµισαν τον Γουλιµή να βγαίνει και να λέει: ανθηµών Τρικούπης. Έλεος. Τους είδα φραστικά
να επιτίθενται σε µητέρες αγνοουµένων, να ιδιοποιούνται την Κυπριακή ένταξη, επειδή από
λόγους αβροφροσύνης και αγάπης προς τη µητέρα πατρίδα, η ηγεσία της Μεγαλονήσου, τους
ευχαριστεί.
2. ΑΥΤΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ Μ. Μ. ΕΙΝΑΙ S. S.
Πρώτη φορά µια µέρα αντί για είκοσι τέσσερις ώρες κρατάει σαράντα οκτώ. Συνεχίζεται
η 21η Απριλίου και κατά την 22α του ίδιου µήνα. Μαύρη η µια, τάλε κουάλε και η άλλη.
Αυτό ακριβώς είχαµε σήµερα. Αυτά δεν είναι Μ. Μ. είναι S. S. Μεγάλη η ύβρις που έγινε
στην πόλη που γέννησε την Πολιτική και τη ∆ηµοκρατία. Νοµίζουν ότι θα τους σώσει η
Αθήνα 2004. Πλανώνται γιατί σε µικρό χρονικό διάστηµα δεν θα τη θυµάται κανείς. Όπως
και τους ίδιους. Αντίθετα η Κύπρος 2004 θα µείνει για πάντα στην ιστορία. Θα είναι η νέα
µεγάλη επέτειος. Ένας λόγος που έχουν χάσει τα λογικά τους και δεν ξέρουν τι λένε και τι
κάνουν, είναι και αυτός. Μερικοί έχουν να πληρώσουν αναδροµικά πολλά. Ξέρω έναν πρώην
πολιτειακό παράγοντα, που κάθε φορά που θα τα βρει µπαστούνια, εξαφανίζεται. Κρυολογεί.
Αυτός που µας συκοφάντησε κατά το µαύρο όσο και βρόµικο 1999 παρακρατικούς. Που ο
ίδιος ελέγχεται για ανάλογη στάση. Που και τώρα, όλη η γνωστή διακοµµατική πολιτική
σχολή αυτό είχε κατά νου να επαναλάβει. Αλλά που πλέον δεν τους παίρνει. Εξ ου και η
καταφυγή στα µετόπισθεν. Πρώτη ζώνη άµυνας αποτελεί η δια των Μέσων λογοκρισία. Το
δεύτερο σπίτι τους. Γιατί είναι πολύ µικροί να αντιπαρατεθούν ως ίσος προς ίσον. Μόνο δια
συκοφαντιών πέτυχαν όσα πέτυχαν. Και δια εκβιαστικών διληµµάτων. Φαντάζοµαι, αν ήταν
στη θέση του Κύπριου προέδρου, µε ποιο δίληµµα θα εκβίαζε.
3. ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ
Αν όπως συχνά λέω η καθαίρεση του αόρατου τηλεοπτικού τσιµεντένιου τείχους της
πρωτεύουσας είναι προϋπόθεση για την αληθινή αναγέννηση της ∆ηµοκρατικής παράταξης,
απόψε απεδείχθη περίτρανα ότι οι ίδιοι οι θεµατοφύλακές της τελευταίας, αποτελούν
οργανικό µέρος του τείχους. Η καθαίρεσή του προϋποθέτει τη δική τους καθαίρεση και
αποµάκρυνση. Όλων αυτών των ανθρώπων από τσιµέντο. Αλλιώς θα σέρνονται από δω και
από εκεί. Χλεύη των πάντων. Νικητών και ηττηµένων. ∆εν γνωρίζω ποιος και που παρενέβη.
Η σιγή τους φτάνει και περισσεύει. Πέραν των άλλων προδίδει την ενοχή τους. Ποια
αναγέννηση και ποια ανάσταση. Ένας διαρκής επιτάφιος τους περιµένει στη συνέχεια. Τι ναι
και τι όχι. Αυτούς χρειάζεται να τους λέει κανείς δηµόσια, αιδώς. Το δόγµα που εφήρµοσαν
όλο αυτό το διάστηµα είναι: H Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συµπαρίσταται στον Ανάν.
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Πέραν των άλλων είναι άσχετοι περί τη θαλάσσια γεωοικονοµία της Μεσογείου.
4. ΠΑΟΥΕΛΙΑΝΗ ΕΛΛΑ∆Α
Για Οργουελιανά, παλαιόθεν έχουν γραφεί πολλά. Όµως εδώ και καιρό πλέον έχουν
αρχίσει να γράφονται για Παουελιανά κόµµατα. Ποια Ευρωπαϊκή Ελλάδα και ποια Ελληνική.
Η αποψινή ήταν Παουελιανή Ελλάδα. Η συνδροµή αυτή των Ελλήνων κυβερνητικών και
αντιπολιτευτικών αξιωµατούχων στην αποψινή, µαζική όσο ποτέ λογοκρισία, έχει να κάνει
επίσης και µε κάτι άλλο. ∆εν είναι µόνο η αφετηρία της εντολής. Είναι κυρίως η αγωνία της
προσωπικής τύχης του καθένα χωριστά για τη συνέχεια. Γιατί εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα.
Γιατί τους αναµένει πολύ δυσάρεστη συνέχεια. Το ουαί που έλεγα πιο πάνω. Τι πιο λογικό να
πει κανείς ότι όταν ο Αµερικανός υπουργός Εξωτερικών τηλεφωνεί µέχρι και µικρά κόµµατα,
να µη το επαναλάβει µε τα λεγόµενα µεγάλα της περιοχής. Σαν αυτά που αντιµετωπίζονται
ως γονική παροχή και πατρική κληρονοµιά από πολλούς.
5. ΨΕΥ∆ΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
Αν φανταστούµε το Κυπριακό στην δικονοµία και το ρόλο του καθενός µέρους τότε σε ότι
αφορά το λεγόµενο Ελληνισµό πρόκειται για µια υπόθεση στην οποία ναι µεν η νοµική
οµάδα και κυρίως ο επικεφαλής της γνωρίζουν πολύ καλά την υπόθεση και την
υπερασπίζονται εξίσου καλά όπως της αξίζει, όµως οι µάρτυρες υπεράσπισης όχι µόνο δεν
κάνουν για υπεράσπιση αλλά ούτε καν για µάρτυρές της. Μόνο για ψευδοµάρτυρες κάνουν.
Μια πολιτική Ελλάδα γεµάτη από ψευδοµάρτυρες όταν δεν φέρονται ως πολιτικοί
ανταποκριτές ή και τα δυο µαζί. ∆εν ξέρω τι θα λένε τη Τρίτη. Εγώ πάντως δεν περίµενα
όταν έγραφα τους «κλικλήδες» να δικαιωθώ τόσο γρήγορα για τους δυο επικεφαλείς του ναι.
Πόσο µάλλον για τους παρεπιδηµούντες.
6. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Ευτυχώς που υπάρχει αυτή. Οι πολίτες της Μεγαλονήσου αρχίζουν να αντιλαµβάνονται τι
σηµαίνει αθηναϊκή πολιτική τάξη. Τόσο οι Κύπριοι του ναι όσο οι Κύπριοι του όχι οφείλουν
να πληροφορηθούν για την Αµερικανική όσο Κεµαλική συµπολιτευτική και αντιπολιτευτική
Ελλάδα. Το αληθές εθνικό λέει ο συνονόµατος ενός ήρωά τους. Αρκετά µε το εµπόριο του
εξωραϊσµού της Ελλαδικής εικόνας. Μαζί µε το νησί τους οφείλουν να δουν την θλιβερή
αυτή κατάληξη της λεγόµενης µητέρας πατρίδας τους. Από την µια πλευρά είναι η
κουτοπονηριά των κυβερνώντων µε τη θέση: «προς το ναι αλλά µπορεί και κάτι άλλο», και
την ίδια στιγµή από πίσω, η λογοκρισία στη ∆ηµόσια τηλεόραση να πάει σύννεφο. Η
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απουσία µπλε Πρωτόπαπα από την Κυβέρνηση δεν εµποδίζει την αντιπολίτευση να ζητήσει
την παραίτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τι λέω όµως. Ποιος θα το κάνει αυτό. Εδώ
από την άλλη πλευρά υπάρχει αξιωµατική συµπολίτευση. Ευδοκιµεί αν δεν κυριαρχεί ο
κυνισµός. Υποστηρίζουν όλοι τους –παρά τις δήθεν µεταξύ τους διαφορές- τέτοιο ναι, που
νοµίζει κανείς ότι ακούει Χαβιέ Σολάνα. Παρόλα αυτά προτιµότερο είναι ένα µικρότερο
ποσοστό του όχι, παρά ένα µεγαλύτερο που µέσα του ενυπάρχει θυµός και οργή για όσα εις
βάρος του Κυπριακού Ελληνισµού αποδεδειγµένα απεργάζονται τα καλά παιδιά των Αθηνών.
Καλοδεχούµενα όχι, µε βάση την δική µας ανάλυση, είναι οι µέχρι τώρα ∆ηµοκράτες πολίτες
που έκλιναν στο ναι, και έµαθαν το αποψινό συµβάν και τα του µικρού πραξικοπηµατικού
αθηναϊκού ναι, γιατί περί αυτού πρόκειται, να συµβάλουν να διευρύνουν την πλειοψηφία του
ναι, στον κάλαθο πλέον των αχρήστων που βρίσκεται στο δάπεδο του παραβάν, µέσα από
απολύτως λογική διεργασία και κατάληξη. Όχι τίποτε άλλο να µη έχουν να λένε οι θιασώτες
της λογικής περί συναισθηµατισµού. Αλήθεια, δεν τους πείραξε αυτό που έγινε;
7. ΤΙ ΚΙ ΑΝ ∆ΕΝ ΗΤΑΝ ΠΡΙΝ
Αποτελεί µεγάλη και ιστορική ευθύνη µας να σταθούµε δίπλα στην Κύπρο. Πέραν των
άλλων, από τα ιστορικά δίκαια µέχρι την ανάγκη ίασης σε αυτό που ονόµασα European Hospital αντί του Memorial των Η.Π.Α. που ανάµεσα σε άλλα την ανέµενε επιβολή αποπληξίας,
η θέση αυτή εδώ ταυτίζεται µε τον αγώνα για ∆ηµοκρατική χώρα. Αποτελούσαν και
αποτελούν τις δυο όψεις του ίδιου νοµίσµατος του πολιτικού Ελληνισµού. Γιατί αυτό που
έκαναν απόψε, που προέβησαν ή ανέχτηκαν την αυθαίρετη πράξη κατάργησης κάθε έννοιας
∆ηµοκρατίας, δεν έχουν σε τίποτε να το επαναλάβουν και άλλη φορά. Υποκρίνονται και τους
∆ηµοκράτες. Γι αυτό το µεγαλύτερο και πολυτιµότερο µετά από την Ελευθερία αγαθό αξίζει
τον κόπο να αγωνιστούµε. Το µόνο καλό που έκαναν τα κόµµατα του ναι, ήταν να
προκαλέσουν µνήµες, συνειδήσεις και παιδείες των Ελλήνων ∆ηµοκρατών να πουν το ναι
στη ∆ηµοκρατία. Το όχι στον κάθε κατηγορίας και χρώµατος τύπο γιέσµαν. Τι κι αν δεν ήταν
πριν.

______________

{*} Πρώην Βουλευτής Έβρου {1993-2000},

22 Απριλίου 2004,
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∆΄ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ : Επόµενη ηµέρα για την πολιτική ειναι το χθες
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24. Oύτε η Κύπρος πεθαίνει ποτέ.

Προτάσεις για τον Ελληνισµό.

Όταν σε οποιασδήποτε Ευρωπαϊκή χώρα οι επικεφαλείς
των κοµµάτων διαψευσθούν -όπως σήµερα οι καθ ηµάς
αρχηγοί και θιασώτες του ναι- αν µη τι άλλο, θέτουν τις
παραιτήσεις τους εις την διάθεση του σώµατος το οποίο
τους εξέλεξε. Πόσο µάλλον επιβάλλεται να συµβεί αυτό
όταν πρόκειται για διαψεύσεις µεγέθους, άνω του 75 %.
Άλλο τώρα το πόσο Ευρωπαϊκή είναι η πολιτική Ελλάδα.
Χ. Κ. 24 Απρ.΄04

του Χρήστου Κηπουρού {*}

Άλλη µια φορά αποδεικνύεται στην ιστορία ότι η αξιοπρέπεια δεν είναι ζήτηµα µεγέθους.
Το ηθικό και πολιτικό ανάστηµα ενός προσώπου, µιας οµάδας, ενός λαού, καταρχήν είναι
υπόθεση πολιτικής, ηθικής και πολιτισµικής παιδείας. Χωρίς αυτήν, δεν νοείται ιστορική
αποκατάσταση, άλλωστε. Εν προκειµένω µέρος της αποτελεί η λαϊκή ετυµηγορία του
Κυπριακού όχι. Ένα όχι που βέβαια δεν είναι µόνο Κυπριακό, Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό αλλά
ταυτόχρονα ∆ηµοκρατικό, Πανανθρώπινο πρότυπο για τους ιστορικούς ιδιαίτερα λαούς.
Γι αυτό από τα πρώτα µου κείµενα το κατέταξα στα µεγάλα ιστορικά όχι. Μετά το είδα να
γίνεται και από άλλους. Γι αυτό πρότεινα στο συνθέτη του άξιον εστί να το κάνει µέσα από
τη µουσική, αξιότερο ακόµη και από το ιστορικό σήµα κατατεθέν του. Έτσι άλλωστε γίνεται
πάντοτε µε τις µεγάλες πράξεις. Το πέρασµά τους στο χώρο των προτύπων θα τις αδικούσε
αν περιορίζονταν στην απόδοση της όποιας οφειλόµενης τιµής. Αν δεν τις επέκτεινε σε
ευρύτερους πολιτισµικούς χώρους και κυρίως αν δεν τις έδινε τη δυνατότητα ως αρχέτυπα να
διδάξουν προς την ιστορική συνέχεια. Ας πάρουµε λοιπόν µια προς µια τις δυο κυριότερες εκ
των διδαχών αυτών, µαθηµάτων και προτύπων. Το Ευρωπαϊκό και το ∆ηµοκρατικό. Μια
άλλη φορά συνεχίζουµε µε άλλα.
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1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
Πριν από χρόνια έγραψα ότι χρειάζονται νέα υλικά ενίσχυσης και εµπλουτισµού αν όχι εκ
νέου θεµελίωσης του Ευρωπαϊκού ∆ηµοκρατικού θεσµικού και οικονοµικού οικοδοµήµατος.
Έλεγα και λέω ότι είναι η στιγµή για ανώτερες ποιοτικά µορφές πολιτικής και ∆ηµοκρατίας.
Καλές και άγιες οι αρχές και οι αξίες επάνω στις οποίες θεµελιώθηκαν οι οντότητες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο οι ίδιες οι Ευρωπαϊκές ∆ηµοκρατίες, όµως δεν αρκούν πλέον. Ε,
λοιπόν αυτό το κενό έρχεται να καλύψει µε τη στάση της, η Μεγαλόνησος. Την ανάγκη
ύπαρξης ενός νέου Ευρωπαϊκού πολιτισµικού προτύπου σχέσεων µεταξύ των λαών.
1.1. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
Αν από τη µια, ένα από τα δώρα που φέρνει µαζί της στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Κύπρος,
συγκεκριµένα το Μεσογειακό και Μεσανατολικό αυτό µπαλκόνι µε τις πέργκολες, είναι η
πολιτική της γεωοικονοµία, από την άλλη είναι η συµβολή στην αναγεννητική διαδικασία
των αρχών και των αξιών της Γηραιάς Ηπείρου. Η λογιστική όσο η λογισµική έχουν µόνο να
κερδίσουν από τη λογική. Εκ της οποίας άλλωστε και προέρχονται. Θέλω να πω ότι η
Ευρώπη έχει να κερδίσει από την δηµιουργική επιστροφή της στην Αριστοτέλεια λογική που
κυρίως διακρίνει τη στάση της Μεγαλονήσου. Να θυµηθεί ότι η πρώτη καταγεγραµµένη
Ευρωπαϊκή αναγέννηση, δεν είναι άσχετη µε τους κλασσικούς Έλληνες φιλοσόφους.
1.2. Η ΚΥΠΡΟΣ ∆ΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΠΑΛΛΑΚΙ∆Α
Αυτή είναι η ερµηνεία της απόφασης των Κυπρίων στο ∆ηµοψήφισµα της 24ης Απριλίου.
Το όχι είναι καταρχήν όχι στο παράλογο. Όχι στη διάλυση. Όχι στην ευθανασία µιας, αν µη τι
άλλο υγιούς, κοινωνίας και οικονοµίας. Κυρίως όµως όχι στην αποδοχή του βιαστή σε
ρόλους προστάτη. Η Κύπρος δεν υπήρξε παλλακίδα ποτέ στην ιστορία της. Αυτά χρειάζεται
να φέρνουν στο µυαλό τους οι συµπαθείς, κατά τα άλλα, αξιωµατούχοι της Γηραιάς Ηπείρου,
κάθε φορά που θολώνει ή τους το θολώνουν. Εάν τα έχουν µε κάποιους να καταθέσουν
διευθύνσεις και ονόµατα. ∆εν τους φταίει σε τίποτε η Κύπρος.
2. ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ
Θα φανεί τις επόµενες ηµέρες. Ο λόγος για τη συγκατάθεση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
αν όχι την πλειοδοσία, στη πολύµορφη στήριξη των Τουρκοκυπρίων. Των κατεχόντων που
κυρίως είναι κατεχόµενοι, των θυτών που κυρίως είναι θύµατα. Πέραν όµως από την όποια
Ευρωπαϊκή έκφραση αλληλεγγύης και την υπεσχηµένη συµπληρωµατική από ίδιους πόρους
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της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας πολιτική στήριξής, καλά θα κάνουν κάποιοι εκ του διεθνούς
παράγοντα να µην επιµείνουν στους φαρισαϊσµούς τους. Αν ήθελαν να στηρίξουν τους
τουρκοκυπρίους ή όποιους άλλους χειµαζόµενους του πλανήτη είχαν στο παρελθόν και έχουν
και σήµερα πάµπολλες ευκαιρίες. Όµως όχι µόνο δεν το έπραξαν αλλά απεναντίας δια της
δύναµης των όπλων κατέλαβαν τους ιστορικούς τους τόπους προκειµένου να υπεξαιρέσουν
τους φυσικούς πόρους τους. Ιδίως τους ενεργειακούς.
2.1. ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ Γ. Γ.
Μόνο αφελείς άνθρωποι, πολιτικοί ή και χώρες σαν την Ελλάδα, δεν έχουν αντιληφθεί ότι
το όχι του πασά των κατεχοµένων αποτελεί µέρος της τουρκικής ορχήστρας, πολιτικής και
στρατηγικής. Ακόµη και στην περίπτωση που ο πρώην δικαστής δρα αυτόνοµα. Γιατί το λέω
αυτό. Γιατί αν δεν υπήρχε το συγκεκριµένο όχι, τότε οι ηµέρες του Γ. Γ. θα µετριόνταν στα
δάχτυλα του ενός χεριού για δυο λόγους. Γιατί το ετεροβαρές του σχεδίου το επιβεβαιώνουν
αµφότερα τα αποτελέσµατα. Τόσο το υψηλό ναι των κατεχοµένων όσο το υψηλότατου
µεγέθους όχι, των ελεύθερων περιοχών.
2.2. ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ
Μια τέτοια εκδοχή τη γνώριζε καλά και τη γνωρίζει ότι ενδέχεται να υπάρξει ο Γενικός
Γραµµατέας του Ο.Η.Ε. Αλλιώς δεν εξηγείται η σπουδή να σπεύσει να αποδώσει το Ρωσικό
βέτο σε τεχνικούς λόγους. ∆εν είναι τίποτε άλλο από το κτίσιµο µιας προσωπικής άµυνας σε
περίπτωση που εγερθεί ζήτηµα και τον αφορά. Το ότι το ίδιο αυτό θέµα που το έθεσα και εγώ
σε ανύποπτο χρόνο, δεν το έκανα επειδή έτσι µου κάπνισε. Ούτε προς δικαίωση του γνωστού
ανέκδοτου για τα µήλα. Η λογική που έλεγα, οδηγεί στο συµπέρασµα αυτό. Εκτός και αν
οδηγήσουν και άλλοι. Αντί για αποδιοποµπαίο, σπονδή δηλαδή στο ∆ία, να κάνουν όπως µε
την Ιφιγένεια. Όµως και τίποτε να µη κάνουν, την επόµενη ηµέρα όπως λέγεται -αυτήν
ακριβώς κτίζει ήδη ο διεθνής παράγων, πλην των καθυστερηµένων Αθηνών- θα είναι ένας
άλλος Ανάν. Και µόνο γι αυτό άξιζε να διατυπωθεί η πρόταση για την παραίτησή του. Πόσες
µάλλον εκατοντάδες χιλιάδες φορές περισσότερο αξίζει το όχι του Σαββάτου.
2.3. ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΙΤΣΑΣ
Μαθήµατα ∆ηµοκρατικής πολιτικής παιδείας οι Ελληνοκύπριοι έδωσαν προς πολλές
πλευρές. Τόσο στις ηγεσίες τους που κυριολεκτικά τις ρυµούλκησαν στο όχι όσο στους καθ
ηµάς πολιτικούς κύκλους σχολές και κόµµατα του ναι. Μεταξύ άλλων το όχι του Κυπριακού
Ελληνισµού χρεοκόπησε την επί πολλά έτη ευδοκιµούσα στην Ελλάδα πολιτική θεωρία της
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Ελλαδίτσας. Το όχι των Κυπρίων διδάσκει ότι δεν υπάρχουν µικρά κράτη αλλά µικροί
επικεφαλείς. ∆εν τους λέω ηγέτες γιατί αυτή η λέξη είναι πολύ βαριά για να τη σηκώσουν.
Όλοι, τους γνωρίζουν.
2.4. ∆ΙΧΑΣΑΝ ΚΑΙ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΑΝ
Για το Βατερλό που ζει και θα ζήσει επί πολύ η πολιτική Αθήνα του ναι, ευθύνεται
αποκλειστικά και µόνον η ίδια. Με την πάροδο του χρόνου η ηθική αυτή και πολιτική ήττα
θα µεγαλώνει περισσότερο καθώς το όχι θα δικαιώνεται πολιτικά και ιστορικά. Ούτε οι
συκοφαντίες θα τη σώζουν τότε ούτε οι κουτοπόνηρες αυτοκριτικές. Μεταξύ άλλων θα
συνεχίσουν να ενοχοποιούνται, γιατί όσα αναληθή προέβαλαν να δικαιολογήσουν τη στάση
τους, δίχασαν και ταυτόχρονα δηλητηρίασαν έναν ολόκληρο λαό. Αντί να τον ενώσουν και
να τον εµπνεύσουν, τον έκαναν να µη ξέρει τι να λέει. Και αν του φύγει καµιά κουβέντα, τότε
είναι καλύτερα να µην τον ακούσουν, τι θα πει.
2.5. ΤΑ ΑΝΑΨΟΚΟΚΚΙΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Πρώτο παράδειγµα είναι το «µεγαλείο» της νέας εθνικοφροσύνης των επελθόντων που
την µια µέρα λογοκρίνουν συνεντεύξεις, όπως αυτή του Προέδρου της Κύπρου, και την
αµέσως επόµενη επιχειρούν να το κουκουλώσουν µε προβολές διασκευασµένων ντοκιµαντέρ
για το Κυπριακό. Και που τη µεθεπόµενη, δηλαδή το Σάββατο του όχι, βγήκαν εκ νέου οι
δίχρωµοι κυρίως αυτοί λογοκριτές να διδάξουν ∆ηµοκρατία. Τους πρόδωσαν όµως τα ξινά
όταν δεν ήταν αναψοκοκκινισµένα πρόσωπά τους. Το δεύτερο παράδειγµα αφορά τους
απελθόντες από την Κυβέρνηση που νοµίζουν ότι συνεχίζουν να κυβερνούν. Αυτό που
ονόµασα αξιωµατική συµπολίτευση. Πέραν της σιγής ιχθύος για το προηγούµενο συµβάν, για
το οποίο αν µη τι άλλο όφειλαν να ζητήσουν συγκεκριµένη παραίτηση, από την άλλη
ντρόπιασαν, όλους εκείνους τους ∆ηµοκρατικούς πολίτες που µπήκαν στην πολιτική µέσα
από τους δρόµους της εθνικής αξιοπρέπειας αν όχι µέσα από την τραγωδία του Αττίλα, πριν
φτάσουν στον σηµερινό κλαυσίγελο. Επίσης πολλούς από το χώρο των νέων που µέχρι χθες
διατείνονταν ότι συνιστά συγκριτικό τους πλεονέκτηµα.
2.6. ΚΟΜΜΑ ΓΙΕΣΜΑΝ
Είναι οι πολίτες οι οποίοι όσο ντροπή αισθάνονται για την κατάληξη του κάποτε κόµµατος
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. άλλο τόσο είναι υπερήφανοι για τους αδελφούς τους Κυπρίους. Είχε να τους
συµβεί κοντά είκοσι χρόνια. Από το Μάρτη του ΄87 που όµως σε λιγότερο από ένα χρόνο
τότε, είχε έρθει το Νταβός. Και τα απείρως χειρότερα των θλιβερών επιγενοµένων µε
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κορυφαίο το Ναϊρόµπι. Όµως αν αυτό το πάτσισαν µε το καζίνο της Σοφοκλέους καθώς και
την ΟΝΕ, της τότε αντιπολίτευσης συναινούσης και συµβαλλούσης, σήµερα το τι µέλλει
γενέσθαι, παραπέµπει εις άλλα. Στην καταβολή της πρώτης δόσης οσονούπω, την οφειλόµενη
στη στάση των ίδιων αυτών πολιτών, κατά τις Ευρωεκλογές του Ιουνίου. Και λίγο αργότερα
στις υπόλοιπες στάσεις και µεταστάσεις. Σε αυτές τις τελευταίες έχει παλαιόθεν οδηγήσει ο
δρόµος των καριεριστών και των γραφειοκρατών νεκροθαφτών µιας ιστορικής παράταξης.
Όλοι ευθύνονται εξ αδιαιρέτου που τη µετέτρεψαν σε ένα κόµµα γιέσµαν, Παουελικό, αντί
για ∆ηµοκρατικό.
2.7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΚΕΨΗΣ
Η απάντηση των πολιτών στους επικεφαλείς των κοµµάτων του ναι, δεν πρόκειται να
περιοριστεί στις έτι περαιτέρω ηθικές και πολιτικές ακόµη και εκλογικές για αρκετούς
συρρικνώσεις. Η ανάγκη ύπαρξης ενός ανάλογου ∆ηµοκρατικού προτύπου στη χώρα αυτή,
δεν µπορεί παρά να αποτελεί το επόµενο βήµα. Ούτε βία χρειάζεται ούτε άγχος. Ούτε
καπελώµατα αγωνιούντων καριεριστών. Αρκετά µε τις αυθαίρετες κατασκευές. Τα πράγµατα
θα ακολουθήσουν τους δικούς τους ρυθµούς και χρόνους. Όπως οι ταχύτητες στις µεταβολές
τρόπου σκέψης των πολιτών δεν είναι µεγάλες. Και ευτυχώς που δεν είναι. Όπως η στάση
των Κυπρίων πολιτών είναι µια ηθική και πολιτική διεργασία τριών και πλέον δεκαετιών. Γι
αυτό άλλωστε για την αποδηµία της µεταπολίτευσης και την εν συνεχεία γέννηση της νέας
µεταπολίτευσης, χρειάστηκε, όπως νοµίζω ότι θα αποδειχθεί, το όχι της 24ης Απριλίου 2004.
2.8. ΜΟΝΙΜΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΟΙΑ
Είναι θλιβερό όταν επικεφαλής της πολιτικής ενός κόµµατος ή µιας κυβέρνησης κινείται
στη σφαίρα της λογικής της εκλογίκευσης. Που δεν καταλήγει τελικά σε άλλη από τη λογική
του παραλόγου. Θυµάται κανείς τα λόγια του Σωκράτη που φοβούνταν ακόµη και τα µικρά
παιδιά όταν είχε άδικο. Με άλλα λόγια οφείλει να τρέφει µεγαλύτερη εµπιστοσύνη σε νήπια
για τη λογική απ ό,τι στους υπαρκτούς χώρους της πολιτικής που κάθε τόσο την επικαλούνται
να πρυτανεύσει. Η µόνη σχέση που έχουν µε τη λογική είναι η µόνιµη κινδυνολογική τους
χροιά αν όχι έντονος χρωµατισµός. Αν εγώ έχω άδικο και έχουν αυτοί δίκαιο, ας µας δείξουν
ένα γραπτό τους λογικό. Μια πολιτική τους πράξη λογική. ∆εν µιλώ για τη µηχανική ή την
τυπική. Μιλώ για την πολιτική λογική, και την εξ αυτής, Αριστοτέλεια.
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2.9. ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αυτοί που συκοφαντούν τον Κυπριακό Ελληνισµό ότι εξικνείται από συναισθηµατικά
ελατήρια, κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα του κοµµατικού
βίου τους είναι ότι µόλις βρουν τα δύσκολα καταφεύγουν στις επιτηδευµένες φορτίσεις.
Παίρνουν ανθρώπους και τους κάνουν µασκότ. Άλλοτε Κύπριους άλλοτε Παλαιστίνιους. Το
επαναλαµβάνουν σε κάθε συνέδριο, ενώ από την άλλη κάνουν χρήση αειµνήστων προσώπων
ως πλυντηρίων. Ευτυχώς που τα τελευταία αυτά ιστορικά πρόσωπα δεν τους βλέπουν από
κανένα µέρος. Η Λογική όχι µόνο δεν πρυτανεύει αλλά είναι µονίµως απούσα. Γι αυτό
καταλήγει να είναι απούσα και η Πολιτική και επόµενα η ∆ηµοκρατία. ∆εν είναι τυχαίο το
γεγονός ότι η απουσία της ∆ηµοκρατίας στην κλασσική Ελλάδα, ονοµάζεται τυραννία. Ούτε
ότι η τυραννία ως έννοια, κατά µια εκδοχή, οφείλει την ετυµολογική προέλευσή της στο
κύρος, κύριος, που σηµαίνει δεσπότης. ∆ηλαδή απουσία λόγου και επόµενα λογικής κλπ.
2.10. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
Μια διεθνής αντικειµενική οπτική απαλλαγµένη από υποκρισίες και φαρισαϊσµούς καθώς
και άλλες κουτοπόνηρες διαθέσεις κυρίως όµως µε σεβασµό προς το ∆ηµοκρατικό φρόνηµα
και σε αµφότερες τις ετυµηγορίες καταλήγει στα εξής: Αν τόσο η µια ετυµηγορία όσο η άλλη
επιβεβαιώνουν χωριστά το ετεροβαρές, το ίδιο ισχύει αν ληφθούν υπόψη, ως ενιαίο σύνολο.
Και αυτά όµως ακόµη θα µπορούσαν να παρακαµφθούν αν οι τρεις ελευθερίες και η εγγύηση
ασφαλείας είχαν εξασφαλιστεί. Η ασφάλεια είναι η αιτία που η Κυπριακή ∆ηµοκρατία µετά
από δεκαετίες ψαλµών του Ο.Η.Ε., εναπόθεσε τις ελπίδες της, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.11. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ∆ΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟ
Η Τουρκική επιτυχία στο σχέδιο Ανάν να αναγορευτεί και να αναβαθµιστεί, πέραν της
εγγυήτριας και ως προστάτιδα δύναµη ολοκλήρου της νήσου, όπως και η ες αεί δέσµευση της
Κύπρου που επιβάλει το θύµα να υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή προοπτική του θύτη του,
πολιτικά σηµαίνουν ένα πολύ απλό πράγµα. Η γνωστή για τις διπλωµατικές της ικανότητες
γειτονική χώρα έστησε παγίδες στο σχέδιο µόνο και µόνο επειδή η σηµερινή κατάληξη
δυνάµει, θα µπορούσε να την ωφελήσει. Είναι όµως πολύ γελασµένη. Είναι στο χέρι του
Ελληνισµού να γνωστοποιήσει το θέµα παντού. Μια πρόταση είναι µε δαπάνη της Ε. Ε. ή και
εξ ιδίων Κυπριακών πόρων, διεθνής αµερόληπτος οίκος να αναλάβει αντί των σηµερινών
9000 και σελίδων, να συντάξει µια πολιτική περίληψη του σχεδίου µε τα σηµαίνοντα. Πολύ
σύντοµα τότε ο κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο του.
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2.12. ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΜΑΛ
Αντί οι θλιβεροί των Αθηνών να δικαιώνουν µε όσα λένε την Τουρκία, µπορούσαν να
καθίσουν να σκεφτούν και να διερωτηθούν εκ νέου για τη στάση τους. Χάζεψαν εντελώς.
Γιατί δεν είναι µόνο οι Ελληνοκύπριοι που δεν µπορούσαν να κάνουν άλλο από αυτό που
έκαναν -γι αυτό άλλωστε ανέβηκε στο ύψος που ανέβηκε το όχι- αλλά οφείλουν να ζητήσουν
από τους Ελλαδίτες αδελφούς, αδελφούς να τους κάνει ο µεγαλοδύναµος, να αφήσουν το
τεθλιµµένο ύφος και να εντάξουν το όχι στην πολιτική τους παιδεία, όσο και αν αυτό τους
είναι δύσκολο. Όσο και αν το µαζούτ ρέει σε τακτά διαστήµατα στα κανάλια και σε µυαλά.
Γιατί ουκ ολίγα τηλεοπτικά και πολιτικά πρόσωπα των Αθηνών υπερέβησαν ακόµη και τους
τούρκους. Αν τους είχε απέναντι του, ο Παζολίνι, θα τους έλεγε Έλληνες Κεµάλ. Εγώ πάλι
λέω να αρχίσουµε να σκεφτόµαστε, όχι ως µια χώρα, όπως µέχρι τώρα, αλλά ως δυο χώρες.
Αυτό είναι το πρώτο βήµα. Να σκεφτόµαστε ως Ελληνισµός. Ελλαδικός και Κυπριακός. Στην
Ευρώπη, Ελλάδα και Κύπρος συναποφασίζουν. Αυτό κάτι µπορεί να λέει.
3. ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Ένας τέτοιος Ελληνισµός µε σοβαρή και έξυπνη πολιτική µπορεί να προβεί σε επιπλέον
κινήσεις στρατηγικής στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα µπορεί να αξιοποιήσει
την ίδια την Ιρλανδική Προεδρία και να ζητήσει κατά τη σύνοδο του ∆ουβλίνου στα τέλη
Ιουνίου, να δοθεί η περίφηµη ηµεροµηνία για έναρξη των διαδικασιών ένταξης της Τουρκίας.
Παράλληλα προκειµένου µέχρι το τέλος του 2004 η γειτονική χώρα να κάνει το πρώτο της
βασικό βήµα προσέγγισης στις Ευρωπαϊκές αρχές και αξίες καθώς και στα κριτήρια της
Κοπεγχάγης, µπορεί για να µη χάνει χρόνο, να προχωρήσει στην απελευθέρωση όλων των
πολιτικών κρατουµένων της. Εξυπακούεται ότι ειδικά για την εξ αυτών περίπτωση του
Κούρδου Νέλσον Μαντέλα, όσο παρατείνεται η παραµονή του στο Ίµραλι άλλο τόσο δεν
τιµά καθόλου την όποια πολιτισµική, ∆ηµοκρατική και πολιτική Ευρώπη. Τις καθιστά
πολλαπλά υπόλογους απέναντι στην διαδροµή των λαών και κυρίως απέναντι στην ιστορία.

___________________
{*} Πρώην Βουλευτής Έβρου {1993-2000). Το κείµενο γράφτηκε ώστε να συµβάλει µε τις
περιεχόµενες προτάσεις του στην πολιτική του Ελληνισµού κατά την, µετά την ένταξη της
Κύπρου, περίοδο.
∆ιδυµότειχο 24 Απρ.΄04.
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25. Το πιο µεγάλο δώρο του όχι.
Η ∆΄ Ελληνική ∆ηµοκρατία.

«Χρόνια είχε να γελάσει το χείλι του Ελληνισµού.

Είναι χαµόγελο της ιστορίας πλατύ, επίσης διπλό.

Το πρώτο σκάει προς την αρχέτυπη πλέον, Κύπρο.

Το δεύτερο απευθύνεται στην Αθηναϊκή πολιτική.

Μόνο που το τελευταίο είναι ειρωνικό. Και πικρό.

Η αναµενόµενη συνέχεια, µάλλον δεν θα αργήσει.

Η λύση, θα αναζητηθεί σε εκπροσωπήσεις του όχι.

Αυθεντικές διανοητικές όσο πολιτικές, υπάρχουν.

Πολλές παλιές, δεν αναγνωρίζουν την ετυµηγορία.

Άλλο ∆ηµοκρατία, άλλο απολιτική και τυραννία.

Αν λόγω Αριστοτέλη, απορρίψουν το µη πολιτικό.

Χωρίς την ∆ηµοκρατία καταλήγουν τυραννίσκοι.

Μην σπεύσουν να βάλλουν κατά της Σηµειωτικής.

∆εν ευθύνεται η κλασσική Ελληνική γραµµατεία.

Ας ψέξουν εαυτούς. Και κυρίως τις Επιλογές τους.

Οι ίδιοι ευθύνονται, και η εφιαλτική τους σχολή».
Χ. Κ. 28 Απρ.΄04

Του Χρήστου Κηπουρού {*}

∆εν ήταν καθόλου δύσκολο στην Κυπριακή ετυµηγορία να πάρει τη θέση προτύπου για
τους ιστορικούς λαούς. Από τη µια ως νέο έπος. Από την άλλη ως ένα όχι στο παράλογο.
Απεδείχθη επίσης ότι δεν ήταν δύσκολη υπόθεση ούτε και η επόµενη ηµέρα. Αν είναι για
κάποιους δύσκολη είναι για τους θιασώτες του ναι, η διάψευση των οποίων πρόκειται να έχει
µεγάλη συνέχεια, και όχι ιδιαίτερα ευτυχή. Επίσης, σοβαρές απώλειες. Από τη στιγµή δε που
και οι ιέρακες τα γυρνούν, οι µόνοι πλέον ανησυχούντες και κινδυνολογούντες ανά την
οικουµένη, οι θλιβερές φιγούρες της τηλεόρασης των Αθηνών µάλλον πρέπει να έχουν κάτι.
Επίσης, πλείστοι όσοι αν όχι όλοι, από την απελθούσα, σε ελάσσονες δε τόνους, από την
επελθούσα κυβέρνηση της Ελλάδας.
1. ΕΥΤΥΧΕΣΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΥΣΤΥΧΕΣΤΕΡΗ
Πολύ ναι οι µεν, λίγο ναι οι δε, η ουσία όµως είναι ότι το ναι, το διαψευσθέν από το όχι,
είναι το εκφρασθέν τόσο µαζικά από τον Κυπριακό λαό. Ως τώρα υπήρχαν αµφιβολίες για τη
∆ηµοκρατικότητά των παλιών µου συντρόφων, η περιφρονητική τους όµως στάση απέναντι
στο αποτέλεσµα δείχνει το πραγµατικό τους πρόσωπο. Αντί του φωτισµού, ο σκιασµός. Η
24η Απριλίου 2004 είναι στον αντίποδα της 15ης Φεβρουαρίου 1999. Μπορούν κάλλιστα να
χαρακτηριστούν ως η ευτυχέστερη και η δυστυχέστερη ηµέρα της πολιτικής διαδροµής του
Ελληνισµού ουκ ολίγων δεκαετιών. Ανακτάται, µεταξύ των άλλων, εννοιολογικά αλλά και
αποκαθίσταται ηθικά και ιστορικά, η, από την περίοδο της Ζυρίχης, κακοποιηµένη φράση:
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«ευτυχέστερη ηµέρα». Μπορεί το ζεύγος της 24ης Απριλίου 2004 και της 15ης Φεβρουαρίου
1999 να περιλαµβάνει µια νέα άσπρη και µαύρη ηµέρα του Ελληνισµού, όµως µπορεί και ως
πολιτική να κάνει πολλά. Πιο κάτω, χωρίς να µπω σε λεπτοµέρειες θα πω τι, που και πως.
Μπορεί κάποιοι να λένε ότι το άσπρο είναι µαύρο και αντιστρόφως. Εγώ πάλι λέω {1} ότι η
αγωνιστική στάση στο Κουρδικό που µε την κατάδοση του Κούρδου ηγέτη, συνοδεύτηκε µε
αποχώρηση από την κοινοβουλευτική οµάδα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. όσο η παραγωγική, διανοητική
και πολιτική επεξεργασία και επιβεβαίωση των ετών αυτών στο Κυπριακό, δίνουν το ηθικό
και πολιτικό δικαίωµα, εκτός από Θραξ της Ελλάδας, να είµαι Κούρδος και Κύπριος πολίτης.
Ελληνοκύπριος όσο Τουρκοκύπριος αυτόχθων. Επειδή επίσης είµαι Έλληνας και Ευρωπαίος.
2. ΤΟ ΑΚΡΟΝ ΑΩΤΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
Γι αυτό εκπλήσσοµαι κάποιες φορές και σκέφτοµαι και δρω σαν Λευκωσιάτης µε όσα
ακούω για τη Μεγαλόνησο. Να επέσειε κανείς άλλος το φάσµα της διχοτόµησης στην Κύπρο,
να πάει στο καλό. Πάει και έρχεται. Αλλά να το επισείουν πατεντάτα διχοτοµικά Ελλαδικά
πολιτικά πρόσωπα, νισάφι. Λες και το γκρίζο των Υµίων ή η συµφωνία της Μαδρίτης για το
Αιγαίο φέρει τη δική µου υπογραφή. Πρόκειται για το άκρον άωτον της αναξιοπιστίας. ∆εν
αξίζουν να τους τρέφει κανείς την παραµικρή εµπιστοσύνη. Λες και εγώ έγραψα άρθρα για
συνοµοσπονδοποίηση και όχι παράγοντες του τέως και του νυν Μαξίµου. Ας µην επεκταθώ
αυτή τη στιγµή σε άλλα. Λένε κάποιοι φίλοι ότι αν τους περιλάβει η ιστορία δεν θα ξέρουν
που να κρυφτούν, εγώ πάλι λέω {2} να δούµε τι άλλο µας περιµένει. Πριν από το «θεέ µου
φύλαγε», υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί λόγοι να τις/ τους στείλουν οι πολίτες στα σπίτια
τους. Με την απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν είναι ούτε ∆ηµοκράτισσες ούτε ∆ηµοκράτες. Γιατί
αποτελεί ύβρη και πρόκληση προς µια πάνδηµη σχεδόν ετυµηγορία, όταν κάποιος αφαιρεί
από το λόγο του, το 75.83 %. Πρόκειται για ηθεληµένη λήθη και απώθηση. Και ακόµη
χειρότερα, όταν το προσεγγίζει µέσα από οπτικές τύπου Κεµάλ. Ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν
ψήφισαν δήθεν το σχέδιο, επειδή θέλουν να ζούνε χωριστά.
3. ΤΟ ΧΡΥΣΟ ∆ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΚΡΙΖΟ
Σαν την πιο µεγάλη διπλωµατική και πολιτική επιτυχία των τελευταίων πενήντα χρόνων
χαρακτήρισε ο Τούρκος πρωθυπουργός την εξέλιξη στη Μεγαλόνησο. Εγώ πάλι λέω{3}:
καλύτερα πενήντα, παρά πεντακόσια. Γιατί προς τα εκεί θα οδηγούσε το ναι. Προς ένα νέο
θεσµικό και συναινετικό όσο νοµικό 1571, και γι αυτό πολύ χειρότερο εκείνου. Γιατί αν
διαλυόταν η Κυπριακή ∆ηµοκρατία δεν θα υπήρχε ποτέ, status quo ante, όπως έλεγαν κάποιοι
το 1996 για τις δυο γνωστές βραχονησίδες του Αιγαίου, που δεν υπήρξε ποτέ. Γιατί το
Κυπριακό όχι, µεταξύ των άλλων, πέτυχε και αυτό. Αποσόβησε τα χειρότερα. Η ετυµηγορία
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του είναι σαφής. Το χρυσό δεν θα γίνει γκρίζο. Ούτε βέβαια η Μεγαλόνησος, βραχονησίδα.
Εννοείται πολιτικά. Κατά τα άλλα ίσως η αναφορά στη διπλωµατική επιτυχία έγινε για να
έχει τράτο ώστε να µπορεί να παραµείνει µεγάλη και µετά από την

αναγνώριση της

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Να µη γίνει όπως στην Ελβετία. Όπου πανηγύριζε αλλά, όπως είχα
πει τότε, ήταν άνθρακες ο θησαυρός.
4. ΒΛΑΚΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Στη δεκαετία του πενήντα κάποιος τούρκος πρέσβης στην Αθήνα ονόµατι Χοσέ Οσρέφ
Γιουναϊντίν, όπως µου διηγήθηκε φίλος που σέβοµαι ιδιαίτερα τις γνώσεις του, τιµήθηκε από
την Ακαδηµία Αθηνών γιατί κατέθεσε στέφανο στο µνηµείο των ηρώων στο Μεσολόγγι
λέγοντας ότι το κάνει προς τιµή αυτών που δίδαξαν την ∆ηµοκρατία. Που οδήγησαν στην
κατάλυση του Οθωµανισµού και στην υποκατάστασή του από την τουρκική ∆ηµοκρατία του
Κεµάλ. Εγώ πάλι λέω {4}, µπορεί µεν να µην απασχόλησε τον τούρκο διπλωµάτη ότι τα τρία
βάθρα της γειτονικής τουρκικής ∆ηµοκρατίας θεµελιώθηκαν επάνω σε ισάριθµες γενοκτονίες
ιστορικών λαών -Αρµενίων, Ποντίων και Κούρδων- και που επείγονταν να τα επιχωµατώσει
πολιτικά, όµως η στάση των τότε καθ ηµάς, δείχνει επίσης κάτι άλλο. Ότι η αφέλεια αν όχι η
βλακεία σε αυτή τη χώρα έχει µακρά ιστορική παράδοση. ∆εν είναι µόνο σηµερινές, έστω και
αν απαλύνει λίγο τις ευθύνες των σύγχρονων πολιτικών ταγών. Έστω και αν οι τελευταίοι
παραπέµπουν σε έναν άλλον, επίσης αχθοφόρο µεγάλου ονόµατος, το µακαρίτη, το Σοφοκλή
Βενιζέλο, γνωστό και ως κλικλή. Ένας από αυτούς που προσκύνησε στο Μαυσωλείο του
Κεµάλ στην Τουρκία δεν σκέφτηκε καν να το γυρίσει. Να βρει κάτι να πει. Εκτός και αν τον
κάλυψε η γνωστή εκείνη προεκλογική τηλεοπτική µπαρούφα που το ταύτισε µε το µνηµείο
άγνωστου στρατιώτη, όταν όλοι ξέρουν ότι είναι το µνηµείο γνωστού στρατηγού, που οι λαοί
της περιοχής δεν πρόκειται να ξεχάσουν εις τους αιώνας.
5. ΕΛΛΑ∆Α ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΛΩΝΩΝ
«Σταθερώς η Αµερική µας απέτρεπε να προσφύγουµε εις τα Ηνωµένα Έθνη…» έλεγε ο
Σοφοκλής Βενιζέλος στη Ελληνική Βουλή στα τέλη του 1958. Για να συνεχίσει χωρίς αιδώ:
«Αυτός είναι ο λόγος δια τον οποίο, κατά το 1951-1952, παρά τις πιέσεις του Αρχιεπισκόπου,
δεν εδέχθην να υπάγω εις τα Ηνωµένα Έθνη». Εγώ πάλι λέω {5}, σε τι διαφέρουν οι
σηµερινοί, αν µε τις ενέργειές τους δεν υπερβαίνουν τον κρητικό τους οµόλογο. Οµόλογο µε
την έννοια τόσο του ονόµατος όσο της γενετικής επιστήµης. Μπορεί να φανεί σκληρό όµως
δεν παύει να αποτελεί ωµή αλήθεια. Ότι η υπαρκτή πολιτική Ελλάδα δεν είναι άλλη από µια
Ελλάδα των πολιτικών κλώνων. Η σιγή απέναντι στην ετυµηγορία, τα άλλα λόγια να
αγαπιόµαστε, αυτό δείχνει. ∆είχνει και κάτι ακόµη. Και τώρα ακόµη που οµαλοποιείται η
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συνέχεια, που η ίδια η Ε. Ε. δια του Φερχόιγκεν, χαρακτηρίζει ανοησία την πρόταση του
εκκολαπτόµενου νέου πασά των κατεχοµένων Ταλαάτ για πάγωµα της ένταξης της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ούτε καν αυτή τη στιγµή έχουν να πουν κάτι. Πόσο µάλλον εκείνοι
που έπιναν νερό στο όνοµα των διαδόχων του πρώην πασά. Γνωρίζω έναν πρώην σηµαίνοντα
που κάθε τρεις και µια φιλοτεχνούσε το πορτρέτο των νέων επικεφαλείς του ψευδοκράτους.
6. ΕΠΙΘΕΣΗ ΦΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδίασε χορήγηση ηµεροµηνίας έναρξης των διαπραγµατεύσεων
στην Τουρκία, στο τέλος του 2004. Εγώ πάλι λέω {6} ότι αυτό µπορεί να γίνει και νωρίτερα.
Μάλιστα µπορεί να προταθεί από την Ελλάδα κατά την ερχόµενη σύνοδο του Ιουνίου στο
∆ουβλίνο. Να προβεί σε επεξεργασµένο µπαράζ επιθέσεων φιλίας µε σκοπό τη ∆ηµοκρατία.
Ούτε νέες προϋποθέσεις χρειάζονται ούτε όποιας µορφής άγχη και διλήµµατα. Το συνοδεύον
παράρτηµα αρκεί. Υπάρχουν µερικά πρόσωπα, αν και λίγα, από το χώρο της πολιτικής, που
αναφέρονται στους πολιτικούς κρατουµένους της γειτονικής χώρας καθώς και στην ανάγκη
απελευθέρωσής τους. Όσο όµως τους τιµά αυτό άλλο τόσο συνιστά πονηρία κουτών η
αποφυγή εκ µέρους τους οποιασδήποτε αναφοράς στις φυλακές που βρίσκονται στην περιοχή
της Προποντίδας. Γιατί χωρίς την απελευθέρωση του εκεί εγκλεισµένου δεν µπορεί να µιλάει
κανείς για έναρξη βηµάτων της Τουρκίας προς τη ∆ηµοκρατία. Επόµενα προσέγγιση στις
Ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.
7. ΚΥΠΡΟΣ 2004 ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ 2004 = ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Οι κινδυνολόγοι των Αθηνών -συµβαλλόντων των αρχηγών του ναι- δεν έχουν ακόµη δει
τίποτε τα µάτια τους. Η γραµµή της αγωνίας, τη διάχυση της οποίας αποπειρώνται, οδηγεί
στο πως εννοούσαν τη συµπαράσταση στην Κύπρο. Την εννοούσαν, χωρίς να το κρύβουν, ως
τιµωρία. Εγώ πάλι λέω {7}, τι µωρία. Όσο πάντως αργούν να κάνουν ταµείο τόσο θα έχουν
εκτεθεί περισσότερο. Και σήµερα δεν έχει ούτε καζίνο Σοφοκλέους να εκτρέψουν το θυµό
και τη θλίψη των πολιτών προς τα εκεί και να τα µετατρέψουν σε τζόγο. Ούτε καµιά νέα
ΟΝΕ υπάρχει στον ορίζοντα. Η Αθήνα 2004 δεν θα αφαιρέσει καθόλου από την Κύπρος
2004. Αντίθετα θα προστεθεί µε θετικό πρόσηµο στην καθολική απόρριψη των θιασωτών της
από τους πολίτες, το λαό. ∆εν είναι άλλωστε τυχαία η σύµπτωση του ναι στο ∆ηµοψήφισµα,
που είναι όχι στην Κύπρο 2004, και επόµενα στον Ελληνισµό 2004, µε το ναι στην Αθήνα
2004. ∆εν θα υπήρχε χειρότερο από το δεύτερο ναι, αν δεν υπήρχε το πρώτο. Για τις εις
βάρος των περιφερειών επελθούσες ανήκεστες βλάβες έχουµε αγωνιστεί επί δεκαετίες. ∆εν
είναι άλλο από την απουσία ∆ηµοκρατίας που στην κλασσική Ελλάδα ονόµαζαν τυραννία.
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8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Όλα δε αυτά, όταν την ίδια στιγµή, σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες -ανάµεσά τους, µικρές
χώρες της Βαλτικής- που αν και δεν µπήκαν ακόµη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εν τούτοις
έχουν θεσµοποιήσει την ηλεκτρονική άµεση ∆ηµοκρατία, µε τους πολίτες να παρεµβαίνουν
απευθείας στο Κυβερνητικό έργο, και µε το κρατικό ηλεκτρονικό αρχείο να διατηρεί όλες τις
προτάσεις που κατατίθενται µέσω των µηνυµάτων των πολιτών. Είναι σαν να ξαναζούν
Αρχαία Αθήνα και Αγορά. Ότι οι χώρες αυτές έχουν όραµα την ηλεκτρονική αναγέννηση της
κλασσικής Ελλάδας. Λένε πολλοί ότι ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι για τη ∆ηµοκρατία. Ότι ο
P.C. είναι αποµονωτισµός. Ότι κλπ. Εγώ πάλι λέω {8} ότι δεν είναι καλύτερο το µαζούτ των
υπαρκτών συµβατικών Μέσων. Ούτε τα πετροδολάρια. Ούτε οι νέοι Τριάκοντα. Ότι αν οι
πολίτες µείνουν µε σταυρωµένα τα χέρια τότε αντί για το «λαός υπερυψούται», όπως λέει ο
γνωστός αναστάσιµος ύµνος, θα συνεχίζει να υπερυψούται το τείχος της πρωτεύουσας µετά
των, κάθε χρώµατος, οικείων του πολιτικών και δηµοσιογραφικών ραµολί. Αντίθετα η
συµβολή των κόµβων στην καθαίρεση του ίδιου τείχους και η λειτουργία τους κάτι σαν
αεροσυµπιεστές, δεν είναι τίποτε άλλο από τον αγώνα για την ίδια τη ∆ηµοκρατία.
9. ΑΛΛΟ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ, ΑΛΛΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ THINK TANK
Αν ζούσε ο Κορνήλιος Καστοριάδης θα µιλούσε για την επέκταση της θέσµισης µέσα
ακριβώς από τα εναλλακτικά λεγόµενα Μέσα. Ο συµπατριώτης φιλόσοφος εν αρχή όσο εν
τέλει είναι ∆ηµοκράτης. Η ∆ηµοκρατία είναι το όραµά του. Λέω όραµα γιατί δεν υπάρχει. Το
δικό της εγκώµιο και το εγκώµιο της κλασσικής της αφετηρίας έπλεκε σε κάθε ευκαιρία.
Όπου βρισκόταν και στεκόταν. Άλλοι που ανήκουν στο κοινοπολιτειακό think tank πήραν
ευκαιριακά και επιλεκτικά κλασσικά κοµµάτια, να «παραγάγουν» βασική πολιτική τροφή,
πνευµατική να την κάνει ο θεός, π.χ. αρτοποίηµα. Το βάφτισαν συµµετοχισµό, µε ισχυρότατη
δόση παγκοσµιοποιτικών προσθετικών, και το εξήγαγαν εκ νέου στη χώρα από την οποία το
εισήγαγαν. Μόνο που η αγορά µε τους τοπικούς κοµµατικούς ιθαγενείς και τους πολιτικούς
ανταποκριτές που το εξέλαβαν ως νέα φιλοσοφία {!}, δεν έχει σχέση µε την αρχαία αγορά
ούτε µε την Εκκλησία. Πολλοί λένε ότι έτσι δροµολογούν την περιβόητη εκείνη αναγέννηση
της ∆ηµοκρατικής παράταξης, Εγώ πάλι λέω {9}, ότι το υποκίτρινο χρώµα του ψωµιού δεν
σηµαίνει ντε και καλά ποιοτικό σίτο. Στη περίπτωση που συζητάµε, λίγο να γνωρίζει κάποιος
από αρτοποιία και από πολιτική ή έστω ένα εκ των δυο, από µακριά φωνάζει η χρωστική.
Αντί της ηθικής ίριδας, τόσο στη µια όσο στην άλλη περίπτωση, θυµίζει φούρνο, να µη πω
σε ποιο µέρος, που βγάζει κίτρινα ψωµιά λες και πλάστηκαν µε ώχρα. Όσο για την ελιά που
έχουν στο µυαλό να κάνουν, συγκρίνοντας την µε την Ιταλική, είπα ότι το µόνο τους κοινό,
είναι το κουκούτσι. Σήµερα λέω για το σίτο. Αποµένει ο οίνος. Γι αυτόν, µια άλλη φορά.
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10. ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
Όµως για να µην αδικηθούν οι υπόλοιποι έβετζηδες -παραφθορά τουρκικής λέξης που
σηµαίνει τους θιασώτες του ναι- οφείλουµε να πούµε ότι σαφώς δεν είναι διαφορετική η
κυβερνώσα τηλεοµοιοτυπία από τους προηγουµένους. ∆εν χάνει κανείς άλλος. Η επιθεώρηση
χάνει που δεν ανεβάζει τους δικοµµατικούς καυγάδες, όταν η µόνη µεταξύ τους διαφορά
είναι τα κλικ του ναι. Μεταξύ δυο συνοµιλητών ο ένας αποκάλεσε εψές τον άλλον προπετή.
Εγώ πάλι λέω {10} ότι µε την αρχαιοελληνική σηµασία της λέξης αυτής αµφότεροι όφειλαν
να είναι προπετείς και µάλιστα µε σκυµµένο το κεφάλι προς τα κάτω πολύ. Και κυρίως γιατί
αµφότεροι είναι προπετείς, µε την νεοελληνική σηµασία της λέξης, παλαιόθεν. Αυτό οφείλει
να τους το διαµηνύσει κάθε συλλογική Κυπριακή όσο Ελλαδική πολιτική συνείδηση του όχι,
αντιτείνοντάς τους το «αιδώς». Ας µην επεκταθούµε σε άλλης κατηγορίας αριστερά ή δεξιά
κλικ, περί το ναι. Γιατί το µόνο που θα γίνει είναι να υπάρξει µια ακόµη επιβεβαίωση -αυτή
τη φορά τεχνική, όχι ιστορική- για τους «κλικλήδες», που έγραψα, κατά την προεκλογική
περίοδο. Θα προστεθούν τότε κάποιοι καινούργιοι που µε τη στάση τους ειδικά στην ίδια
υπόθεση, απέδειξαν ότι παρεπιδηµούν στην ίδια πολιτική σχολή χωρίς όµως µέχρι στιγµής,
να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όπως οι λοιποί οµόλογοί τους. ∆ιαφορετικά ας γνωρίζουν ότι
οι πολίτες θα τους τις επιµερίσουν σύντοµα. Άλλωστε πολλοί παραδέχονται ότι ανάµεσα στα
άταφα ψοφίµια του χτες, περιλαµβάνεται το υπαρκτό αθηναϊκό πολιτικό σύστηµα. Η τρίτη
Ελληνική ∆ηµοκρατία. Το ζήτηµα της επόµενης ιστορικής περιόδου που ήδη έχει αρχίσει,
δεν είναι το αν αλλά το πότε και το πως θα µεταβούµε, από το όχι και τα αθηναϊκά Βατερλό,
στη νέα µεταπολίτευση. Και δώρα δεν είναι µόνο τα δέκα άµεσα ή έµµεσα που περιέχονται
στις παραγράφους του κειµένου. Υπάρχουν και άλλα. Το ένα όµως απέχει παρασάγγες από τα
υπόλοιπα. Το πιο µεγάλο δώρο του όχι. Η ∆΄ Ελληνική ∆ηµοκρατία.
______________
Σηµειώσεις {1-10}. Κείµενο-σχέδιο πρότασης του συγγραφέα µέσα από τη µελέτη της σχέσης
του όχι µε τη ∆ηµοκρατία. Χώρος η Ελλάδα και η επόµενη ηµέρα σε αυτήν. Μια ηµέρα που για
την πολιτική όφειλε να είναι χθες. Εννοείται για την πολιτική ως µετεωρολογία. Το επί δέκα
φορές επαναλαµβανόµενο «εγώ πάλι λέω» στις ισάριθµες παραγράφους του κειµένου, βοήθησε
επίσης. Προκάλεσε ένα φανταστικό όσο χρήσιµο και παραγωγικό διάλογο, πριν καταλήξει σε
προτάσεις και περίληψη. Αν τώρα η τελευταία µπήκε στην αρχή αντί στο τέλος ή/ και διαβάζεται
οριζοντίως και καθέτως, αυτό έγινε τιµής ένεκεν προς το όχι.
{*} Πρώην Βουλευτής Έβρου
28 Απριλίου 2004
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