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Έχουμε Γενέθλια: Ο Συνεταιρισμός
με τους Τούρκους γίνεται 56 ετών.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 01 Οκτωβρίου 2016

από την ελλειμματική και προβληματική
πολιτική του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ο
οποίος δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το
αποτέλεσμα του Ενωτικού Αγώνα του 1955-
59. Διότι ο Αγώνας της ΕΟΚΑ δεν έγινε για να
γίνει η Κύπρος ένας Συνεταιρισμός με τους
Τούρκους, αλλά για να ενωθεί η Κύπρος με
την Ελλάδα. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η
πραγματικότητα. Η ΕΝΩΣΗΣ άλλωστε
εκπηγάζει από το Δημοψήφισμα της 15ης και
22ας Ιανουαρίου 1950 και δεν επρόκειτο για
αόριστη έννοια, αφού η εν λόγω αξίωση
διεκδικείτο με το ίδιο σύνθημα «ΕΝΩΣΗΣ»
από την Κρήτη, Επτάνησα, Δωδεκάνησα κτλ.

Έκτοτε, αυτή η Κυπριακή Δημοκρατία είναι
ένα προβληματικό πάζλ της ιστορίας της
νήσου Κύπρου.

Αφού καταστήσαμε την Τουρκία εγγυήτρια
Δύναμη με επεμβατικά δικαιώματα (1960),
αφού δώσαμε υπερπρονόμια και
υπερεξουσίες σε μια μειοψηφούσα μερίδα
του πληθυσμού (1960), τους

1η Οκτωβρίου και η
Κύπρος γιορτάζει τα
56χρονα της ως Ανεξάρτητο
Κράτος. Ή καλύτερα και για
να είμαστε και ακριβείς,
στην πραγματικότητα την
1η Οκτωβρίου γιορτάζουμε
ένα Συνεταιρισμό με τους
Τουρκοκύπριους μέσα από
ένα δοτό Σύνταγμα (του
1960) και το οποίο ο τότε
Πρόεδρος, Αρχιεπίσκοπος

Μακάριος Γ’, αποδέχτηκε και υπέγραψε.

Είναι πραγματικά λυπηρό, ακόμη και μετά
από 56 χρόνια τα πλείστα πολιτικά κόμματα
να τρέμουν να πουν την πραγματικότητα
στον κόσμο, στους πολίτες αυτού του τόπου.
Τους παραμυθιάζουν με διάφορες
βαρύγδουπες κουβέντες, τους λένε κάθε
χρόνο το ίδιο «στόρι» και οι αθώοι και αδαείς
πολίτες βαράνε παλαμάκια. Το
καθησυχαστικό είναι πως έστω και αργά οι
«πισκαλιστές» μειώνονται.

Η Κυπριακή Δημοκρατία λοιπόν, η οποία
γιορτάζει τα 56χρονά της, δεν είναι αυτή που
ξέρουμε σήμερα. Η πραγματική Κυπριακή
Δημοκρατία, βάσει και του Συντάγματός της,
είναι ένας Συνεταιρισμός των Ελλήνων και
Τούρκων της Κύπρου.

Ουδέποτε η «Κυπριακή Δημοκρατία» άνηκε
κατ’ αποκλειστικότητα στους Έλληνες της
Κύπρου. Η Κύπρος ναι, η Κυπριακή
Δημοκρατία όχι.

Η πικρή πραγματικότητα είναι πως η
Κυπριακή Δημοκρατία δημιουργήθηκε μέσα
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Τουρκοκύπριους, θέλαμε δήθεν να
λειτουργήσουμε αυτό το Κράτος, το οποίο εν
τη γενέσει του ήταν καταδικασμένο σε
θάνατο.
Πάνω σε εκείνη την βάση, στο Σύνταγμα του
1960, συμφωνήθηκε το πλαίσιο λύσης, στο
οποίο συζητούμε μέχρι σήμερα. Στην ούτως
καλούμενη Δικοινοτική Διζωνική
Ομοσπονδία. Το 1977 και το 1979 τέθηκαν οι
βάσεις για αυτού του είδους λύση.

Θα διερωτηθεί κάποιος: καλά και εάν δεν
δούλεψε το Σύνταγμα του 1960, πώς είναι
δυνατόν να λειτουργήσει τώρα μια ΔΔΟ, η
οποία στην ουσία θα εκπηγάζει μέσα από τις
πρόνοιες του 1960; (και όταν λέμε
"εκπηγάζει" εννοούμε ότι τα υπερπρονόμια
και υπερεξουσίες που παραδόθηκαν τότε
στο 18% του πληθυσμού εκλαμβάνονται ως
δεδομένα και ως αυτονόητα από τους τ/κ ότι
σε όποιο είδος λύσης θα παραχωρηθούν εκ
νέου).

Και ορθώς μπορεί να διερωτηθεί. Αλλά
ξέρετε ποιος και ποιοι ΔΕΝ μπορούν να
διερωτούνται; Και να μας το παίζουν και
υπεράνω; Όσοι έχουν ως ευαγγέλιο το
Σύνταγμα του 1960 ΔΕΝ νομιμοποιούνται να
διερωτούνται. Όσοι έχουν ως ευαγγέλιο την
Κυπριακή Δημοκρατία ΔΕΝ μπορούν να
εμφανίζονται σήμερα ως οι "απόλυτοι
Τουρκοφάγοι".

Απλά τα πράγματα αγαπητοί μου και
επαναλαμβάνεται αυτό που είπαμε πιο
πάνω: Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένας
συνεταιρισμός μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων
της Κύπρου. Η όποια λύση τύπου ΔΔΟ θα
αφορά ένα εκ νέου συνεταιρισμό μεταξύ
Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου...

Η Κυπριακή Δημοκρατία ουδέποτε ήταν
Ελληνική. Η Κύπρος ναι. Η Κύπριακή
Δημοκρατία όμως όχι.

Χαρούμενα γενέθλια για τον συνεταιρισμό
μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στην Κύπρο.

Αντί η Μογκερίνι να δηλώσει
ξεκάθαρα ότι η ΕΕ ΔΕΝ
δέχεται κανένα τρίτο κράτος
(είδε Τουρκία) να εγγυάται
μέρος των εδαφών της (είδε
Κύπρος), μας λέει γενικότητες
και μπούρδες περί
υποστήριξης της ΕΕ για τις
συνομιλίες. Συγκεκριμένα
πράματα, να μας πείτε και τις
αοριστολογίες αφήστε τις.
Δέχεται ή δεν δέχεται η ΕΕ
τουρκικές εγγυήσεις στην
Κύπρο μετά τη λύση;

@tsangarisp

ΗΚυπριακή Δημοκρατία
ουδέποτε ήταν Ελληνική. Η
Κύπρος ναι. Η Κυπριακή
Δημοκρατία όμως όχι.

Η Κυπριακή Δημοκρατία
είναι ένας συνεταιρισμός
μεταξύ Ελλήνων και
Τούρκων της Κύπρου. Η
όποια λύση τύπου ΔΔΟ θα
αφορά ένα εκ νέου
συνεταιρισμό μεταξύ
Ελλήνων και Τούρκων της
Κύπρου...

Η πικρή πραγματικότητα
είναι πως η «Κυπριακή
Δημοκρατία»
δημιουργήθηκε μέσα από
την ελλειμματική και
προβληματική πολιτική του
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου,
ο οποίος δεν μπόρεσε να
διαχειριστεί το αποτέλεσμα
του Ενωτικού Αγώνα του
1955-59. Η ΕΟΚΑ έγινε για
την ΕΝΩΣΗ και όχι για να
διώξουμε τους Άγγλους και
να βάλουμε εγγυητές τους
Τούρκους



Κυπριακό, και ενώ –προσέξτε τώρα - και ενώ
λοιπόν εκκρεμούν σοβαρά σημαντικά θέματα
όπως αυτό της Ασφάλειας και των
Εγγυήσεων, η Κομισιόν της ΕΕ εξέδωσε
ανακοίνωση -ύστερα από τη συνάντηση που
είχε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την
Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική
Ασφάλειας, Φρεντερίκα Μογκερίνι με τον
Ειδικό Σύμβουλο του ΓΓ του ΟΗΕ για την
Κύπρο Έσπεν Μπαρθ Έιντε- και τι μας είπε;
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Αν είναι μια χώρα στην
Ενωμένη Ευρώπη που
μπορεί να αντιληφθεί την
κενότητα και την αδυναμία
της ΕΕ να διαδραματίσει
ένα γεωστρατηγικό ρόλο,
ακόμη και εντός της ζώνης
την οποία υποτίθεται
ελέγχει ως ευρωπαϊκό
χώρο, είναι η Κύπρος.

Και διευκρινίζω: Αν είναι να
χωρίσουμε την ΕΕ σε τρεις τομείς, Α/ την
Ασφάλεια, Β/ την Εσωτερική Αγορά /
Οικονομία και Γ/ στα Δικαιώματα των
Πολιτών, το πρώτο σκέλος σαφώς θα
λάμβανε βαθμολογία πολύ πιο κάτω από την
βάση.

Και επ’ αυτού ακριβώς ο λόγος. Μιλάμε
δηλαδή, για τον γεωστρατηγικό ρόλο της ΕΕ
και όχι για τα άλλα θέματα, για τα οποία η ΕΕ
όταν θέλει να εφαρμοστούν και να ισχύουν
και μπορεί και επιμένει. Όπως για
παράδειγμα τα θέματα οικονομίας και ενιαίας
αγοράς. Και βεβαίως και για μερικά άλλα
που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των
πολιτών, καταναλωτών κτλ, τα οποία εν
πάση περιπτώσει αποτελούν και το
περιτύλιγμα της όλης υπόθεσης.

Επί της ουσίας λοιπόν. Για χρόνια τώρα
συζητούμε για το Κυπριακό. Πέραν από
γενικότητες λεκτικές υποστηρικτές
μπαρούφες είδαμε στην πράξη κάποια
υποστήριξη από την ΕΕ; Ακόμη και αυτά τα
αυτονόητα του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου,
είναι η δική μας πλευρά, σχεδόν μόνη, που
προσπαθεί να αποδείξει την ορθότητά τους
και να υιοθετηθούν από την
Τουρκοκυπριακή πλευρά.

Ακόμη και μέχρι προχθές, και ενώ υποτίθεται
βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο στο
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ΚΥΡΙΑΚΗ,25 Σεπτεμβρίου 2016

Η ΕΕ τι λέε
ι για

τις Εγγυ
ήσεις

;

1/ Είπαμε. Είμαστε υποτίθεται σε κομβικό
σημείο στο Κυπριακό.
2/ Εκκρεμεί το κεφάλαιο της Ασφάλειας /
Εγγυήσεων διότι η Άγκυρα επιμένει να
θεωρεί ότι πρέπει να έχει εγγυητικό λόγο και
ρόλο στην Κύπρο και μετά τη λύση.
3/ Η ανακοίνωση γίνεται μετά από
συνάντηση του Έιντε με ποια παρακαλώ;
Την Μογκερίνι, η οποία υποτίθεται είναι η
υπεύθυνη της ΕΕ για «Εξωτερική Πολιτική
και την Πολιτική Ασφάλειας».

Ωραία. Τιμας είπε η Μογεκρίνι;Μπούρδες!!!

Λογικά δεν έπρεπε να βγει με μια ξεκάθαρη
τοποθέτηση ως ΕΕ και να ανακοινώσει, ότι η
ΕΕ ΔΕΝ αποδέχεται οποιαδήποτε μορφή
Εγγυήσεων στην Κύπρο μετά τη λύση;

Μα έχουμε ξεφύγει εντελώς. Ποιου έδαφος
είναι η Κύπρος; Δεν είναι της ΕΕ; Δεν είναι
ευρωπαϊκό έδαφος;

Η ΕΕ αποδέχεται Τουρκικές Εγγυήσεις σε
δικό της έδαφος; Διότι ουσιαστικά περί αυτού
πρόκειται. Ένα μέρος εδαφών της ΕΕ, θέλει
να το εγγυάται η Τουρκία, και η Μογκερίνι και
κατ’ επέκταση η Κομισιόν και η ΕΕ, αντί να το
ξεκαθαρίσουν, βγαίνουν να μας πουν
μπούρδες και γενικότητες…

Να μας ξεκαθαρίσει η Μογκερίνι και η ΕΕ.
Αποδέχεται εγγυήσεις ευρωπαϊκού εδάφους
από τρίτες χώρες; Εάν δεν μπορεί η ίδια να
εγγυηθεί την νομιμότητα και την
συνταγματικότητα εντός των ορίων της τότε
να μας το πει ξεκάθαρα…

Εκτός και αν όντως ισχύει αυτό που η Στήλη
έγραψε ξανά, ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη για θέματα Στρατηγικής
και Ασφάλειας, διότι απλούστατα η ΕΕ είναι
ένα λόμπι οικονομικών συμφερόντων και ως
μόνο τέτοιο πρέπει να αντικρίζεται...

Αντί η Μογκερίνι να δηλώσει
ξεκάθαρα ότι η ΕΕ ΔΕΝ
δέχεται κανένα τρίτο κράτος
(είδε Τουρκία) να εγγυάται
μέρος των εδαφών της (είδε
Κύπρος), μας λέει γενικότητες
και μπούρδες περί
υποστήριξης της ΕΕ για τις
συνομιλίες. Συγκεκριμένα
πράματα, να μας πείτε και τις
αοριστολογίες αφήστε τις.
Δέχεται ή δεν δέχεται η ΕΕ
τουρκικές εγγυήσεις στην
Κύπρο μετά τη λύση;

Δείτε τι μας είπε και θα επανέλθουμε: «Η ΕΕ
στηρίζει πλήρως τη διαδικασία στο Κυπριακό
και εργάζεται με τον ΟΗΕ προκειμένου να
επιτευχθεί μια συνολική λύση το
συντομότερο δυνατόν, δεδομένης της
σημασίας που αυτή θα έχει όχι μόνον για την
Κύπρο αλλά και για την ευρύτερη ασφάλεια
και σταθερότητα στην περιοχή».

Τρία σημεία:

@tsangarisp
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Το ΔΗΚΟ μπορεί να είναι ο
θεματοφύλακας του Κυπριακού;

και πάλι τα ποσοστά θα έχουν αυτό το χάσμα
πάνω κάτω των 70 μονάδων).
Εν πάση περιπτώσει. Επανερχόμαστε στο κατά
πόσο το ΔΗΚΟ έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία να
αυτοανακηρύσσεται ως ο Θεματοφύλακας του
Κυπριακού. Προσέξτε τώρα ιστορικά πως
εξελίσσεται η όλη υπόθεση:

- Το ΔΗΚΟ ενόσω κυβερνούσε συμφώνησε την
δεύτερη Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου (19/5/1979),
η οποία μαζί με την πρώτη (12/2/1977), αποτελούν
την βάση λύσης του Κυπριακού έως και σήμερα,
δηλαδή την ΔΔΟ.
(Και για να ακριβολογούμε η λέξη «διζωνική» δεν
αναφέρεται ρητώς στην συμφωνία του 1977 αλλά
η δεύτερη παράγραφος της συμφωνίας αναφέρει:
«2. Το έδαφος υπό τη διοίκηση της κάθε
κοινότητας (σ.σ.: δηλαδή κάθε κοινότητα θα διοικεί
μια περιοχή, ζώνη) πρέπει να συζητηθεί υπό το
φως της οικονομικής βιωσιμότητας ή
παραγωγικότητας και της ιδιοκτησίας γης». (σ.σ.:
επιπλέον σημειώνουμε ότι η Δικοινοτικότητα
αφορά την Συνταγματική μορφή της λύσης -
έχουμε δηλαδή δυο ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ και όχι δυο
ΚΡΑΤΗ, άρα Ομοσπονδία - και η Διζωνικότητα την
Εδαφική Μορφή της λύσης. Αυτή είναι η ερμηνεία
της ε/κ πλευράς και του ΟΗΕ. Αν κάποιοι

υιοθετούν την ερμηνεία των Τούρκων για την
ΔΔΟ είναι άλλη υπόθεση)

- Επί διακυβέρνησης ΔΗΚΟ (15/11/1983)
ανακηρύχθηκε το ψευδοκράτος, δημιουργώντας
βασανιστικά, διχοτομικά τετελεσμένα
(ενδεχομένως κάποιος να σκεφτεί: και καλά αν
αποφάσισε η Τουρκία να το πράξει μονομερώς,
το ΔΗΚΟ τι φταίει επειδή κυβερνούσε τότε;
Ορθή σκέψη. Αλλά όταν κυβερνάς φέρεις
ευθύνη για τα όσα δεν έκανες να το αποτρέψεις
αυτό, ή για τα όσα έκανες και δημιουργήθηκε
έδαφος για αυτό. Αλλιώς τι έχουμε τους
πολιτικούς; Για να μας λεν ότι φταιν οι άλλοι;)

- Το ΔΗΚΟ κυβερνούσε (2003) όταν έγινε
αποδεκτή η απαράδεκτη πρακτική, η
Επιδιαιτησία του ΟΗΕ, στο Σχέδιο Λύσης.

- Επί διακυβέρνησης ΔΗΚΟ (2003) άνοιξαν τα
Οδοφράγματα και εκεί που είχαμε υπόψη μια
λύση χωρίς σύνορα, δημιουργήθηκαν
τετελεσμένα και συν τοις άλλοις κακές
προϋποθέσεις για «λύση Επανένωσης με
υφιστάμενες συγκεκριμένες πύλες εισόδου -
εξόδου μεταξύ των δυο ζωνών / κοινοτήτων».

- Η κυβέρνηση του ΔΗΚΟ (2004) έθεσε
ενώπιον του λαού μια μη συμφωνημένη λύση με
αποτέλεσμα να απορριφθεί από την ε/κ
πλευρά και να δημιουργηθεί προηγούμενο και
περαιτέρω τετελεσμένα εις βάρος της ε/κ
πλευράς.

- Η κυβέρνηση του ΔΗΚΟ ήταν που
επαναβεβαίωσε (8/7/2006) ότι η βάση λύσης
του Κυπριακού είναι η ΔΔΟ με την συμφωνία
της 8ης Ιουλίου.

Εν ολίγοις, βάσει και των γεγονότων, το ΔΗΚΟ
όχι μόνο νομιμοποιείται να αυτοανακηρύσσεται
ως ο Θεματοφύλακας του Κυπριακού (ο οποίος
μάλιστα θα μας προφυλάξει από την ΔΔΟ!!!),
αλλά τουναντίον ενδεχομένως να είναι και το
πλέον επικίνδυνο κόμμα να ασχοληθεί με τα του
κυπριακού, αφού επί ημερών του σημειώθηκαν
οι σοβαρότερες και οι πιο επικίνδυνες
διολισθήσεις...

και εγγυητής μιας σωστής
λύσης «με το σωστό
περιεχόμενο».

Περιστασιακά και λεκτικά και
μόνον αναφωνεί μέσα – μέσα
υπέρ της Διζωνικής
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας
από την οποία δεν μπορεί να
απαγκιστρωθεί πλήρως μιας
και σε αυτή την μορφή λύσης
στηρίζεται και η όλη
παρακαταθήκη του ΔΗΚΟ επί
του εθνικού ζητήματος. Επί

Τις τελευταίες μέρες, το ΔΗΚΟ μας υπενθύμισε
λίγο πολύ τον παλιό του εαυτό –κυρίως επί μ.
Τάσσου - όπου εμφανιζόταν και
αυτοανακηρυσσόταν ως ο απόλυτος
θεματοφύλακας του κυπριακού και ο προστάτης

του πρακτέου ωστόσο πόρρω απέχουν οι
πράξεις και οι δράσεις του ως προς την
φιλοσοφία της λύσης, την οποία επιδιώκει η ε/κ
πλευρά εδώ και 42 χρόνια.

Το θέμα μας όμως δεν είναι αυτό καθεαυτό η
ΔΔΟ, αλλά κατά πόσο μπορεί, κατά πόσο
«νομιμοποιείται» το ΔΗΚΟ να εμφανίζεται ως ο
Θεματοφύλακας του Κυπριακού. Ως ο εγγυητής
της «σωστής λύσης»; Ως ο προστάτης για
«σωστό περιεχόμενο»;

Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω δυο οδών: Α/ είτε
σε αναγνωρίζουν άλλοι και σε ανακηρύσσουν ως
τον Θεματοφύλακα του Κυπριακού είτε Β/
αυτοανακηρύσσεσαι ως ο Θεματοφύλακας του
Κυπριακού.

Στην περίπτωση του ΔΗΚΟ συμβαίνει το
δεύτερο, αφού από την ημέρα ίδρυσής του, το εν
λόγω κόμμα συγκεντρώνει κατά μέσο όρο
ποσοστά της τάξεως του 15%. Τουτέστιν, να το
θέσουμε αλλιώς για να είμαστε και δίκαιοι, ένα
15% του κόσμου αναγνωρίζει –ας πούμε - το
ΔΗΚΟ ως τον Θεματοφύλακα του Κυπριακού και
ένα 85% δεν του αναγνωρίζει αυτό τον ρόλο (δεν
είναι ακριβώς έτσι τα ποσοστά διότι δεν
επιλέγουν όλοι κόμμα βάσει του κυπριακού, αλλά
χονδρικώς ας το θέσουμε έτσι, διότι αναλογικά

Του
Παναγιώτη
Τσαγγάρη
@tsangarisp

Επί ΔΗΚΟ (1977, 1979)
καθορίστηκε η ΔΔΟ και
επανακαθορίστηκε το 2006,
ανακηρύχθηκε το ψευδοκράτος
(1983), άνοιξαν τα Οδοφράγματα
(2003), υιοθετήθηκε η μέθοδος
«Επιδιαιτησία» (2004), τέθηκε μη
συμφωνημένο σχέδιο λύσης
ενώπιον του λαού (2004),
δημιουργήθηκαν διχοτομικά
τετελεσμένα. Νομιμοποιείται να
αυτοανακηρύσσεται ως ο
Θεματοφύλακας της ορθής
λύσης;

Από το άνοιγμα των Οδοφραγμάτων το 2003...
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