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ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΙΜΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ
Διάβασα με πικρία το άρθρο του κ. Άριστου Μιχαηλίδη στην εφημερίδα O
Φιλελεύθερος που δημοσιεύθηκε την ημέρα των Χριστουγέννων, το οποίο
θεωρώ ότι ήταν γεμάτο χολή και όξος και πολύ προκλητικό για εμάς που
αφιερώνουμε μεγάλο μέρος του χρόνου μας στην επαναπροσέγγιση και την
προσπάθεια της επανένωσης της χώρας μας.
Ο αρθρογράφος ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι προσπαθούμε να βοηθούμε
τους Κυπρίους να ξεπεράσουν τα ψυχολογικά τους προβλήματα αλλά ποτέ
δεν λέμε τίποτε για να εξηγήσουμε για πιο λόγο υπάρχει η νεκρή ζώνη και
ποιος ο κατοχικός στρατός που βρίσκεται στην μια πλευρά της ζώνης.
Ισχυρίζεται περαιτέρω ότι προβάλλουμε θέσεις ουτοπιστικής πολιτικής χωρίς
καμιά σκέψη λες και είμαστε ο σύγχρονος λαός των Λωτοφάγων.
Γράφει επίσης ειρωνικά ότι υποστηρίζουμε ότι πρέπει Ελληνοκύπριοι και
Τουρκοκύπριοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να αγωνιστούν μαζί για μια
διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία για την επανένωση του νησιού και για να
ξαναζήσουν αρμονικά όπως παλιά δήθεν.
Σχετικά θα ήθελα να παρατηρήσω ότι, αντίθετα με ότι πιστεύει ο ίδιος, το
Κυπριακό είναι θέμα κατοχής και δικοινοτικών σχέσεων διαφορετικά δεν θα
είχαν νόημα οι συνομιλίες που ξεκίνησαν το 1968 στη Βυρητό, 6 ολόκληρα
χρόνια πριν από την Τουρκική Εισβολή.
Η απάντηση μας σ’ όλους αυτούς που έχουν τις απόψεις του κ. Άριστου
Μιχαηλίδη, είναι ότι έχουμε σκέψη και γνώση των επιδιώξεων μας και
γνωρίζουμε που στοχεύουμε. Πιστεύουμε ότι η επαναπροσέγγιση και η
ανάπτυξη σχέσεων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων προαπαιτούνται της
λύσης και της επανένωσης της πατρίδας μας. Αυτό για μας είναι αξίωμα γιατί
χωρίς επικοινωνία και κοινές εκδηλώσεις δεν μπορούμε να διανοηθούμε
βιώσιμη λύση, αφού προηγουμένως δεν τερματίσουμε την κατοχή και
επιτυχούμε τη δημιουργία αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης του λαού
μας.
Με την νοοτροπία του κ. Άριστου Μιχαηλίδη και των ομοίων του το Κυπριακό
δεν λύεται ούτε μετά από 50 χρόνια, έστω και αν κάθε μέρα που περνά
στοιχίζει στην Κύπρο μερικά εκατομμύρια ευρώ και στερεί πολύτιμους πόρους
από την οικονομικήν ανάπτυξη και αλλάζει συνεχώς τη φυσιογνωμία της
χώρας μας.
Πιστεύουμε ότι υπάρχει αναντίρρητη ανάγκη να προετοιμασθεί το έδαφος για
την μελλοντική συμβίωση των δύο κοινοτήτων, σε συνθήκες που να
διασφαλίζουν την ειρήνη και την οικονομική και πολιτική σταθερότητα της
χώρας μας.
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Το εμπόδιο για τη μη λύση του κυπριακού είναι κατά την άποψή μας η έλλειψη
εμπιστοσύνης, καλής θέλησης και κοινού οράματος μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
Είναι επίσης έκδηλο ότι δυστυχώς η μη λύση του Κυπριακού είναι τρόπος και πόρος
ζωής για πολλούς από τους πολιτικούς μας. Παρατηρώ ακόμη ότι ο σωβινισμός ο
οποίος επικρατεί στις ψυχές και στις καρδιές πολλών συμπατριωτών μας τους
εμποδίζει να αποβάλουν τον φόβο και να αντικρύσουν το μέλλον με πίστη και
αισιοδοξία για το κοινό μέλλον.
Θέλω ακόμη να τονίσω ότι επιβάλλεται να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στους
συμπολίτες μας τι είναι ομοσπονδία που τόσο πολύ φοβούνται και να τους πούμε ότι
αυτό το σύστημα διακυβέρνησης λειτουργεί σε 25 χώρες με πάνω του 40% του
παγκόσμιου πληθυσμού.
Ο αρθρογράφος αναφέρεται ειρωνικά και στις συναντήσεις που γίνονται κάθε μήνα
στο Λήδρα Πάλας υπό την αιγίδα της Πρέσβειρας της Σλοβακίας κας Οκσάνας
Τομοβά και προσθέτει ότι οι συναντήσεις αυτές έγιναν γραφικές.
Αναφέρω ότι συμμετέχουν σ’ αυτές τις συναντήσεις 7 Ελληνοκυπριακά και 8
Τουρκοκυπριακά πολιτικά κόμματα. Παρενθετικά παρατηρώ ότι ποτέ δεν έβλαψε η
επικοινωνία, αντίθετα εκείνο που βλάπτει είναι η έλλειψη της γιατί επιτρέπει τις
εκατέρωθεν τερατοποιήσεις.
Στις συναντήσεις μας συζητούμε διάφορες καυτές πτυχές του κυπριακού
προβλήματος που εισηγούνται εκ περιτροπής τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν
σ΄ αυτές θέματα όπως οι υδρογονάνθρακες, το περιουσιακό, οι έποικοι κ.ο.κ.
Το ερώτημα μου προς τον κ. Άριστο Μιχαηλίδη είναι γιατί ανέχεται να συζητούν οι
πολιτικοί το κυπριακό εδώ και 50 χρόνια (από 27.12.1964 άφιξη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην
Κύπρο) και γιατί οι φιλικές και εποικοδομητικές δικοινοτικές επαφές 15
ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών κομμάτων χλευάζονται;
Αγαπητέ κε Άριστε Μιχαηλίδη,
Η δικοινοτική επίσκεψη στην Αμμόχωστο θα γίνει απλώς αναβλήθηκε για ευθετότερο
χρόνο. Αυτό προς πληρέστερη ενημέρωση σας.

Σπύρος Χατζηγρηγορίου
Από τον Γερόλακκο
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