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Το πρόβλημά μας και η στραβάρα μας

Πολλές φωνές για την
επέτειο του Ενωτικού
Δημοψηφίσματος
της
15ης Ιανουαρίου 1950.
Υπέρ, κατά και πάει
λέγοντας.
Επικεντρωνόμενοι στην
προέλευση της πρότασης
Του
για ολιγόλεπτη αναφορά
Παναγιώτη
και συζήτηση εντός των
Τσαγγάρη
Σχολείων του εν λόγω
@tsangarisp
γεγονότος (όπως δηλαδή
γίνεται και την 27η Ιανουαρίου κάθε
χρόνο στα Σχολεία για την επέτειο του
Ολοκαυτώματος), αγνοούμε ότι πρόκειται,
ναι, για ένα ιστορικό γεγονός, στην ιστορία
αυτού του τόπου. Είτε μας αρέσει, είτε όχι,
αυτή είναι η πραγματικότητα (ασχέτως αν

κάποιος θα μπορούσε να αναφέρει 1002
λόγους και να επιχειρηματολογήσει κατά
πόσο η συγκεκριμένη πρόταση στην
Ολομέλεια ήταν άστοχη ή όχι την
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για
παράδειγμα κάποιος θα μπορούσε να πει:
Και καλά τώρα γίναμε περισσότερο
Έλληνες; Ή το 2016 που δεν υπήρχε αυτή
η ολιγόλεπτη αναφορά στις τάξεις
ήμασταν λιγότερο Έλληνες;).
Ωστόσο αυτό, δεν είναι η ουσία. Δεν είναι
το σημαντικό. Η πεμπτουσία του
ζητήματος είναι άλλη: Ότι από μόνοι μας
ως Κοινωνία και ως Πολιτεία επιλέξαμε
εδώ
και
χρόνια
την
«επιλεκτική
καταγραφή και διδασκαλία γεγονότων».
Χάριν παραδείγματος, αναφέρω μόνο
πέντε σημεία (από τα πολλά):
• Αντικαταστήσαμε την λέξη ΕΝΩΣΙΣ με
την φράση
"Εθνικοαπελευθερωτικός
αγώνας", όταν αναφερόμαστε στην ΕΟΚΑ
μπας και ακουστεί η λέξη «ΕΝΩΣΙΣ» διότι,
σύμφωνα με φωστήρες, αυτή η λέξη
«προκαλεί» (αλήθεια, από πότε τα

γεγονότα είναι προκλητικά;).
• Επιλέξαμε
να προσπερνούμε τα
γεγονότα από το 1960 έως 1974 (ή έστω
να
αναφέρονται
τυπικά
και
επιγραμματικά). Από την Ανεξαρτησία,
πεταγόμαστε στο πραξικόπημα και την
εισβολή. Τα 14 χρόνια που μεσολάβησαν
είναι «σκοτεινά».
• Επιλέξαμε
να γιορτάζουμε την
Ανεξαρτησία του 1960 αλλά χωρίς και
πάλι να λέμε στα παιδιά ότι η Κυπριακή
Δημοκρατία πρόκειται για ένα συνεταιρικό
κράτος μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων.
• Επιλέξαμε να αντικαταστήσουμε τις
λέξεις «Έλληνας» και «Τούρκος» με τις
λέξεις
«Ελληνοκύπριος»
και
«Τουρκοκύπριος» χωρίς να λέμε στα
παιδιά μας ότι το Σύνταγμα της
Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αναφέρεται
σε
«Ελληνοκύπριους»
και
«Τουρκοκύπριους» αλλά σε «Έλληνες»
και «Τούρκους» και σε «Ελληνική» και
«Τουρκική» Κοινότητα.
• Επιλέξαμε να μην διδάσκουμε την
Τουρκική Γλώσσα στα Δημοτικά μας
μπας και θεωρηθεί αυτός που θα το
αποφασίσει «προδότης», παρόλο ότι
ζούμε σε ένα κράτος συνεταιρικό (βάσει
του
Συντάγματος
του1960).
Αλλά
προτιμάμε (ένθεν και ένθεν) οι συνεταίροι
στο κράτος να εξηγούνται (;) μέσω μιας
τρίτης γλώσσας.
• Τελευταίως
άρχισε και πάλι το
αναμάσημα της φράσης ότι «το Σύνταγμα
του 1960 ήταν δοτό». Ξέρετε γιατί; Και
πάλι για σκοπιμότητες. Επειδή δεν
μπορούμε να κρύψουμε το Σύνταγμα του
1960 το οποίο λέει ότι η ΚΔ είναι
συνεταιρικό κράτος με τους Τούρκους,
ούτε μπορούν να κρυφτούν τα ΒΕΤΟ,

ούτε οι υπερεξουσίες και τα προνόμια
που δόθηκαν τότε στους Τ/κ αλλά την ίδια
ώρα αρνούμαστε να τα αποδεχτούμε
αρχίσαμε
να
λέμε
περί
«δοτού
Συντάγματος» μόνο και μόνο για να μην
ενοχοποιηθούν
αυτοί
που
τότε
υπέγραψαν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή
εκ μέρους της Ελληνικής Κυπριακής
πλευράς ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’.
Αλλά αν αναγνωρίσουμε ότι ο Μακάριος
Γ’ έκανε «προδοτικό σφάλμα» πώς θα
κατηγορούμε μετά τον Αναστασιάδη και
τον όποιο Αναστασιάδη ότι κάνει
«προδοτικές
υποχωρήσεις»;
Αν
ο
Μακάριος Γ’ είναι ήρωας πώς τότε
κάποιος
που
προσπαθεί
στην
καλυτέρευση αυτών που υπέγραψε ο
Μακάριος Γ’ να είναι «προδότης»; Δεν
είναι αντίφαση; Άρα ρίχνουμε ένα «δοτό»
και «καθαρίσαμε». (Αν ήταν «δοτό»,
σημαίνει πως ήταν ανίκανος ο Πολιτικός
τότε ηγέτης της Ελληνικής Κυπριακής
Πλευράς που το αποδέχτηκε ή που δεν
έκανε
εκείνους
τους
πολιτικούς
χειρισμούς ώστε να μην βρεθεί μπροστά
από ένα «δοτό» Σύνταγμα. Μεγάλη
ιστορία βεβαίως που δεν μπορεί να
καλυφθεί αποσπασματικά).
Το πρόβλημά μας γενικώς είναι τα
κόμπλεξ
που
τεχνηέντως
δημιουργήθηκαν και συντηρούνται για ένα
και μόνο λόγο: Να δίδουν το δικαίωμα σε
πολιτικάντηδες να δουλεύουν τον κόσμο.
Υγ. Τα ιστορικά γεγονότα δεν πρέπει
να μας ενοχλούν.
Πρέπει να τα
βλέπουμε, να τα αντιμετωπίζουμε και
να τα διδάσκουμε. Αν ένα γεγονός
ήταν λάθος ή όχι, αυτό θα κριθεί όχι με
την απόκρυψή
του αλλά με την
διδασκαλία του ίδιου του γεγονότος
(και
δεν
αναφέρομαι
μόνο
στο
συγκεκριμένο γεγονός αλλά και σε
πολλά άλλα).

Άποψη
ΚΥΡΙΑΚΗ,18 Δεκεμβρίου 2016

Το οκτάγωνο τραπέζι της Γενεύης…
θέση κάθε πλευράς ». Όπου, Κεφαλή του
Οκτάγωνου Τραπεζιού θα πρέπει να είναι
η Κυπριακή Δημοκρατία.

Δεξιά και Αριστερά της ΚΔ, να βρίσκονται
οι
ΔΥΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ,
δεξιά
η
Ελληνοκυπριακή
και
αριστερά
η
Τουρκοκυπριακή.
Στα αριστερά της Τ/κ Πλευράς θα πρέπει
να βρίσκεται η Τουρκία και στα αριστερά
της Τουρκίας, να βρίσκεται η Αγγλία.
Στα δεξιά της Ε/κ Πλευράς θα πρέπει να
παρευρίσκεται η Ελλάδα. Και στα δεξιά
της Ελλάδος, θα πρέπει να παρακαθίσει ο
ΟΗΕ και Συμβούλιο Ασφαλείας.
Απέναντι της ΚΔ και μεταξύ ΟΗΕ και
Αγγλίας θα πρέπει να παρακαθίσει η ΕΕ.
Το συζητήσαμε. Και σε κάποια φάση
κάναμε τον εξής διάλογο:
Αλήθεια, πώς θα είναι η
χωροταξία
στην
Πολυμερή Διάσκεψη της
Γενεύης
στις
12
Ιανουαρίου του 2016;
Ποιος θα καθίσει, που;

στην κεφαλή του τραπεζιού βρισκόταν ο
ΓΓ του ΟΗΕ και ο Ειδικός Σύμβουλος του
για το Κυπριακό.
Δεξιά και αριστερά βρίσκονταν οι δυο
Κοινότητες,
Ελληνοκυπριακή
και
Τουρκοκυπριακή αντιστοίχως.

Ίσως, να θεωρηθεί ότι το
χωροταξικό θέμα δεν
είναι
ουσία
αλλά
λεπτομέρεια. Και όμως.
@tsangarisp
Είναι ΚΑΙ ουσία και όχι
μόνο λεπτομέρεια.
Του
Παναγιώτη
Τσαγγάρη

Δια Νόμου η Εθιμοταξία
Άλλωστε, παρενθετικά, υπενθυμίζουμε
πως το ποιος κάθεται που σε επίσημες
τελετές, γιορτές και εκδηλώσεις που
διοργανώνονται από δημόσιες Αρχές,
Οργανισμούς
και
άλλα
Ιδρύματα
καθορίζεται δια Νόμου σε όλα τα κράτη
του κόσμου και τηρείται ευλαβικά το
Πρωτόκολλο, διότι ακριβώς δεν πρόκειται
για λεπτομέρεια, αλλά ουσία. Πρόκειται
για ισχυρά μηνύματα και εικόνες, που
δηλώνουν και την εξουσία, τον ρόλο και
την θέση του κάθε παρευρισκομένου. Για
παράδειγμα στην Κυπριακή Δημοκρατία,
και κλείνει η παρένθεση, η «Εσωτερική
Εθιμοταξία» καθορίζεται από τον «Ο Περί
του Πρωτοκόλλου της Κυπριακής
Δημοκρατίας (Εσωτερική Εθιμοταξία)
Νόμος του 1996». Και ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι στον αριθμό 1 βρίσκεται
ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
στο 2 ο Αρχιεπίσκοπος, στο 3 ο
Πρόεδρος της Βουλής, στη θέση 4 οι
Αρχηγοί Κοινοβουλευτικών Κομμάτων
(βάσει εκλογικής δύναμης) στη θέση 5 οι
Πρώην Πρόεδροι της ΚΔ και πάει
λέγοντας.

Δια Πρωτοκόλλου επίσης ρυθμίζεται η
εθιμοταξία
και
στις
περιπτώσεις
εκδηλώσεων με συμμετοχή Αρχηγών
Κρατών κτλ, κτλ.
Συνεπώς, το ποιος θα καθίσει που, δεν
αποτελεί μια μικρή λεπτομέρεια αλλά
αποτελεί ουσία και πολύ σημαντική
εικόνα.
Το Πεντάγωνο Τραπέζι του 2004
Ας πάμε τώρα στην Διεθνή Διάσκεψη. Το
2004 στο Μπούργκενστοκ, χωροταξικά
επρόκειτο για Πεντάγωνο Τραπέζι, όπου

Απέναντι, δεξιά και αριστερά βρίσκονταν
οι δυο εκ των τριών Εγγυητριών
Δυνάμεων,
Ελλάδα
και
Τουρκία
αντιστοίχως.
Το Οκτάγωνο Τραπέζι... της Γενεύης (;)
Συνομιλώντας προ ολίγων
ημερών με τον Ιατρό
Ανδρέα Κωνσταντινίδη (ο
οποίος ασχολείται με την
επικαιρότητα και κυρίως με
τα της πολιτικής εδώ και
χρόνια) και ανασκοπώντας
τα της πολιτικής εδώ και χρόνια) και
ανασκοπώντας την κατάσταση στο
κυπριακό και φτάνοντας στις τελευταίες
εξελίξεις, εκ των πραγμάτων φτάσαμε και
στο θέμα της Διεθνούς Διάσκεψης. «Από
το 2011 εισηγήθηκα, ότι αυτή όταν
πραγματοποιηθεί, θα πρέπει να γίνει
με Οκτάγωνο
Τραπέζι », μου είπε
συγκεκριμένα. Και τον ρώτησα να μου πει
περαιτέρω. «Περίμενε», μου είπε, και
άνοιξε ένα φάκελο με αρκετά έγγραφα, τα
οποία όπως μου είπε αφορούσαν όλα το
κυπριακό.
Μου
έδωσε
αυτό
το
σχεδιάγραμμα, το οποίο παραθέτω και
εδώ, κατόπιν άδειας του Γιατρού
Κωνσταντίνιδη.

Γιατί το παραθέτω; Διότι ακριβώς, το
σχεδιάγραμμα αυτό αποτυπώνει και το
πώς λογικά η πραγματικότητα αλλά και το
Διεθνές Δίκαιο καθώς και το Σύνταγμα της
Κυπριακής Δημοκρατίας ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ
αυτό το Σχεδιάγραμμα. Ο Δρ. Α.
Κωνσταντινίδης
το
ονόμασε
«Διαπραγματεύσεις δια την Λύση στο
Κυπριακό. Το οκτάγωνο τραπέζι και η

Ερ.: Καλά Ποιος θα εκπροσωπήσει την
Κυπριακή Δημοκρατία;
Γιατρός: Ο Πρόεδρος
Ερ.: Μα ο Πρόεδρος θα εκπροσωπεί την
Ε/κ Πλευρά…
Γιατρός:
Την Κυπριακή Δημοκρατία
μπορεί να την εκπροσωπήσει ο
Πρόεδρος ή ο Πρόεδρος της Βουλής. Την
Ε/κ Πλευρά μπορεί να την εκπροσωπήσει
ο Διαπραγματευτής ή κάποιος άλλος
φτάνει να αποφασιστεί επίσημα.
Ερ.: Θα μπορούσε ο Πρόεδρος της ΚΔ να
εκπροσωπήσει
και
την
Κυπριακή
Δημοκρατία και την Ελληνοκυπριακή
Πλευρά;
Γιατρός: Βεβαίως. Αλλά η ταμπέλλα, της
Κυπριακής Δημοκρατίας να βρίσκεται
εκεί. Και ας έχει δυο, μια ως Πρόεδρος της
ΚΔ και μια ως ο εκπρόσωπος της Ε/κ
πλευράς.

Ομολογώ, δεν είχα επιχειρήματα για να
διαφωνήσω. Συμφώνησα απόλυτα με τις
θέσεις του και θεωρώ ότι δύσκολα θα
βρεθεί κάποιος που θα μπορούσε να
διαφωνήσει και να αποδείξει
με
επιχειρήματα
ότι
πρόκειται
για
λανθασμένη θέση.
Πάντως ως προς το αποτέλεσμα της
Διάσκεψης της Γενεύης, ο Γιατρός
Κωνσταντινίδης εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει
κατάληξη, λόγω της στάσης της Τουρκίας,
η οποία δεν θα αποδεχτεί να συζητήσει
επί της ουσίας των Εγγυήσεων. «Η τελική
θα λύση, αν και όταν θα επέλθει, θα είναι
σε άλλο οκτάγωνο τραπέζι, που θα γίνει
στο Προεδρικό στη Λευκωσία, στο άλλοτε
Αγγλικό Κυβερνείο».
Υγ. Ως προς τις Εγγυήσεις, ο γιατρός
Κωνσταντινίδης σημείωσε: Διερωτώμαι γιατί
κανένας πολιτικός δεν λέει το αυτονόητο; Η
ίδια η Συνθήκη των Εγγυήσεων δίδει την
απάντηση. Οι Εγγυήτριες δυνάμεις μπορούν
να
επέμβουν
μονομερώς
προς
αποκατάσταση
της Συνταγματικής
τάξης.
Αυτό έπραξε και πράττει μέχρι σήμερα η
Τουρκία; Εκ των πραγμάτων η ίδια η Τουρκία
κατήργησε
και καταπάτησε
την Συνθήκη
Εγγυήσεων. Συνεπώς για ποιες Εγγυήσεις
γίνεται λόγος και μάλιστα για συνέχισή τους;
Υγ2. Καλή ψήφο για τους Τοπικούς Άρχοντες,
αν και σήμερα θα έπρεπε να ψηφίζαμε για 10
Δήμους το πολύ, και όχι για 39!!!! Αλλά είπαμε:
Νήσος των Αγίων. Κορόιδα.
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Τα 7 δεδομένα επί του Εδάφους
και τι ποσοστό αναμένεται…
είναι πασιφανές πως
εάν δεν περιοριστεί ο
έλεγχος εδαφών υπό τ/κ
διοίκηση τουλάχιστον
στο 28,5% (όπως
προβλεπόταν στο
Σχέδιο Ανάν) θα ήταν
παράδοξο να αναμένει
κανείς ότι αυτό το
αποτέλεσμα θα τύχει
ένθερμης υποστήριξης
και στήριξης από τον
λαό… κάτι, που
προφανώς και γνωρίζει
ο Νίκος Αναστασιάδης.

Θα είναι ο Χάρτης Ανάν ή
κάτι άλλο; Θα πάρουμε
την
Μόρφου
υπό
ελληνοκυπριακή Διοίκηση
ή όχι; Και τι γίνεται με την
Καρπασία; Θα έχει η
Ελληνοκυπριακή πλευρά
υπό τον έλεγχο της
Του
λιγότερα ή περισσότερα
Παναγιώτη
εδάφη
απ’
ότι
Τσαγγάρη
προνοούνταν στο Σχέδιο
@tsangarisp
Ανάν; Αυτά και άλλα πολλά -σχετικά και
άσχετα- ερωτήματα θα αρχίσουν δειλά
δειλά να εμφανίζονται στις επόμενες
μέρες και θα εντείνονται και θα
πολλαπλασιάζονται μέρα με την ημέρα
καθώς οι εξελίξεις στο κυπριακό θα
φουντώνουν.
Ωστόσο σε όλο αυτό το αλαλούμ και στο
ντελίριο που αναμένεται, θα πρέπει να
παραμείνουμε
ψύχραιμοι
και
προσγειωμένοι. Εάν δεν γνωρίζουμε τα
δεδομένα, τα ζητούμενα μας θα είναι άνω
ποταμών.
Ας
δούμε
μερικά
αδιαμφισβήτητα
ιστορικά δεδομένα επί του Εδαφικού:
Πρώτο Δεδομένο. Σήμερα η Κυπριακή
Δημοκρατία ελέγχει το 56% του εδάφους
της Κύπρου, το 37% είναι υπό κατοχή, οι
2 Βρετανικές Βάσεις είναι περίπου στο
2.8% του εδάφους και περίπου 4% του
εδάφους είναι η «νεκρή ζώνη», η οποία
ελέγχεται από τον ΟΗΕ.
Δεύτερο Δεδομένο.
Η τ/κ πλευρά
ουδέποτε εμφανίστηκε διατεθειμένη να
αποδεχτεί έδαφος υπό τον έλεγχο της
λιγότερο του 30%, πλην στο Σχέδιο Ανάν
όπου αποδέχτηκε τελικά να παραμείνει
υπό τ/κ Διοίκηση έδαφος της τάξεως του

28,5%
(δηλαδή
αποδέχτηκε
να
παραδώσει το 8,5% του σημερινού
κατεχόμενου εδάφους).
Δεδομένο
Τρίτο. Το 1974 (Ραούφ
Ντενκτάς
και
Γκιουνές)
πρότειναν
επιστροφή εδαφών υπό Ε/κ Διοίκηση της
τάξεως του 3%!!! Δηλαδή η τ/κ πλευρά να
διατηρήσει ποσοστό 34%.
Δεδομένο Τέταρτο. Το 1978 η τ/κ
πλευρά πρότεινε να διατηρήσει υπό τον
έλεγχο της το 35,2% του εδάφους που
κατέχει σήμερα (είπαμε, 37%)
Δεδομένο Πέμπτο. Χάρτες Γκόμπι. Το
1981, ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΟΗΕ,
Ούγκο Γκόμπι πρότεινε δυο χάρτες, ο
ένας με ποσοστό εδαφών για την τ/κ
πλευρά της τάξεως του 27,4% και ο άλλος
της τάξεως του 27,2%. Η τ/κ πλευρά
αντιπρότεινε ποσοστό 33,4% (!!!) του
εδάφους υπό τον έλεγχο της.
Δεδομένο έκτο. Το 1992 ο ΓΓ ΟΗΕ,
Μπούτρος Γκάλι, παρουσίασε χάρτη
βάσει του οποίου η τ/κ πλευρά θα είχε
έλεγχο στο 27,9% του εδάφους.
Δεδομένο
έβδομο.
Το 1999 στις
συνομιλίες Κληρίδη – Ντενκτάς όταν η
διαδικασία προχώρησε επί του Εδαφικού,
ο Γλ. Κληρίδης πρότεινε 24% του εδάφους
υπό τ/κ Διοίκηση αλλά η τ/κ πλευρά
αντιπρότεινε 30+% του εδάφους. Τελικά
εκείνες οι Συνομιλίες κατέληξαν στο
Σχέδιο Ανάν, το οποίο προνοούσε 28,5%
του εδάφους να είναι υπό τ/κ Διοίκηση.

Συμπέρασμα; Ουδέποτε στις Συνομιλίες
επί του Εδαφικού η τ/κ πλευρά
εμφανίστηκε διατεθειμένη να παραδώσει
στην Ε/κ πλευρά εδάφη πέραν του 7%

από το 37% που κατέχει σήμερα, με
εξαίρεση στο Σχέδιο Ανάν όπου
αποδέχτηκε να διατηρήσει υπό τον έλεγχο
της εδάφη της τάξεως του 28,5%.
Όταν κάποιος λάβει υπόψη αυτά τα
δεδομένα, θα πρέπει είτε να αιθεροβατεί
είτε να είναι εκτός πραγματικότητας εάν
θεωρεί ότι σήμερα η τ/κ πλευρά θα
αποδεχτεί οτιδήποτε αποκλίνει κατά πολύ
από το Σχέδιο Ανάν.
Τουτέστιν, εάν κάποιος θα ήθελε να
προχωρούσε σε μια λογική πολιτική
εκτίμηση για το που θα αναμένεται ότι θα
κυμαίνονται τα ποσοστά εδαφών που θα
είναι υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση θα
εκτιμούσε ποσοστά της τάξεως όχι
λιγότερα του 26% και όχι περισσότερα του
28,5%.
Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση που
ο Νίκος Αναστασιάδης πετύχει επιστροφή
εδαφών τέτοια που να αφήνει υπό τον
έλεγχο της τουρκοκυπριακής πλευράς όχι
περισσότερα εδάφη από το 28,5% θα
πρέπει να θεωρηθεί τεράστια επιτυχία,
εάν
βεβαίως
αυτά
τα
ποσοστά
επιτρέπουν και την επιστροφή περίπου
100,000 προσφύγων υπό ε/κ Διοίκηση.
Από την άλλη, είναι πασιφανές πως εάν
δεν περιοριστεί ο έλεγχος εδαφών υπό
τουρκοκυπριακή διοίκηση τουλάχιστον
στο 28,5% όπως προβλεπόταν στο Σχέδιο
Ανάν, θα ήταν οξύμωρο αλλά και
παράδοξο να αναμένει κανείς ότι αυτό το
αποτέλεσμα
θα
τύχει
ένθερμης
υποστήριξης και στήριξης από τον λαό.
…κάτι, που προφανώς και γνωρίζει ο
Νίκος Αναστασιάδης.

Άποψη
ΚΥΡΙΑΚΗ,16 Οκτωβρίου 2016

Να ρυθμιστούν ή όχι τα Social Media;
Γιατί τα Social Media μπορούν να αποβούν μοιραία για μικρές Κοινωνίες και πώς διαλύουν πρόσωπα
Ζούμε στην εποχή όπου κυριαρχούν οι φήμες και οι επιφανειακές ερμηνείες αντί τα γεγονότα
Όταν το 2011 βρέθηκα στην
Ουσάσιγκτον, μετά από
πρόσκληση
ως
Δημοσιογράφος για κάποια
Σεμινάρια, ένα από αυτά
ήταν
«Social
Media:
Στρατηγική,
απόδοση,
κίνδυνοι και διαχείριση ».
Δεν θα αναφερθώ εκτενώς
Του
στο
περιεχόμενο
του
Παναγιώτη
Τσαγγάρη
σεμιναρίου
αλλά
θα
@tsangarisp
παραθέσω μόνο μια
παράγραφο της διάλεξης, το οποίο τότε, πριν
5 χρόνια δηλαδή, ενώ φαινόταν υπερβολικό
σήμερα επαληθεύεται.
Ο αμερικανός ειδικός τότε μας είπε το εξής:
«Τα Social Media θα είναι καταστροφικά σε
τοπικό επίπεδο και σε μικρές κοινωνίες. Η
ζωή αρκετών ανθρώπων κυρίως των απλών
πολιτών –και όχι των πολιτικών ή άλλων
επωνύμων- θα καταστραφεί εξ’ ολοκλήρου
όταν και αν βρεθούν στην δίνη των Μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης. Η πολιτεία θα πρέπει
να προστατέψει την Κοινωνία με αυστηρές
ρυθμίσεις, ώστε να μην υπάρξει χαοτική
κατάσταση».
Τρία σημεία λοιπόν:
Α/ «Τοπικές και Μικρές Κοινωνίες»
Β/ «Καταστροφικές συνέπειες για τους
‘συνηθισμένους
ανθρώπους’
που
θα
βρεθούν στην δίνη»
Γ/ Ρύθμιση
Γιατί τα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης
είναι καταστροφικά
για «τοπικές και
μικρές
Κοινωνίες»
είναι
νομίζω
πασιφανές.

Παράδειγμα; Το θέμα της μητέρας που έκανε
παράπονο
για
την
διδασκαλία
Τουρκοκυπριακής Λογοτεχνίας.
Πρόκειται για ένα θέμα, που υπό κανονικές
συνθήκες θα έπρεπε να είχε αγνοηθεί. Οκ.
Μια μητέρα κάνει ένα παράπονο. Και τι έγινε
δηλαδή; Αρκετοί γονείς κάνουν παράπονα
για αρκετά θέματα; Παρακάτω. Θα αλλάξει η
Πολιτεία την μεθοδολογία της επειδή έκανε
μια Μητέρα ένα παράπονο;
Και όμως το παράπονο της μιας μητέρας
έγινε παγκύπριο θέμα, με την εμπλοκή
μάλιστα του αρμόδιου Υπουργού, να
δικαιολογείται χωρίς λόγο. Αποτέλεσμα; Να
διασυνδέεται το παράπονο με το κυπριακό,
οι μισοί να υποστηρίζουν ότι κάποια κοράκια
εκεί
στο
Υπουργείο
Παιδείας
«ανθελληνίζουν» την Παιδεία μας και οι άλλοι
μισοί να «πικκάρονται» και να μας λεν
αμπελοσοφίες.
Χωρίς λόγο και αιτία προκλήθηκε μια
παγκύπρια αναστάτωση, αφήνοντας πίσω
της, στίγματα αμφισβήτησης, ισοπέδωσης
και γενικής απαξίωσης. Και όλα αυτά από
ένα «Μη Θέμα»!!!
Πάμε όμως στο Β Σημείο: «Καταστροφικές
συνέπειες
για
τους
‘συνηθισμένους
ανθρώπους’ που θα βρεθούν στην δίνη».

Γιατί; Διότι ο κάθε ένας γνωρίζεται με τον
άλλο και η παραμικρή προβολή σχολίων,

Πρέπει να γίνει:
Α/ ειδική Νομοθεσία για τα
Social Media, Β/ Μητρώο με
Κατά Νόμο Υπεύθυνο για τις
Ειδησεογραφικές Ιστοσελίδες,
προσβάσιμο στον κάθε πολίτη,
Γ/ Κώδικας Δεοντολογίας και Δ/
μια Αρχή, η οποία θα μπορεί να
επιβάλλει αυστηρές χρηματικές
ποινές σε Ιστοσελίδες και
Χρήστες που με αναρτήσεις,
σχόλια κτλ παραβιάζουν τον
Κώδικα. Όπως δηλαδή και στην
Ραδιοτηλεόραση.
κειμένων, αναρτήσεων γίνεται θέμα (και
μετατρέπει θύμα/τα) εντός ολόκληρης της
Κοινωνίας. Στην περίπτωση της Κύπρου,
γίνεται θέμα συζήτησης (και θύμα/τα)
παγκύπρια.
Παράδειγμα; Η περίπτωση τσακωμού τριών
μαθητριών. Αυτό το θέμα, υπό φυσιολογικές
συνθήκες θα έπρεπε να ήταν θέμα που θα
επιλυόταν «τοπικά». Εντός δηλαδή της
συγκεκριμένης Γυμνασιακής Κοινότητας. Εάν
υπήρχε και θέμα ποινικών αδικημάτων, θα
αναλάμβανε η Αστυνομία.
Αντ’ αυτού μέσω των Social Media, το εν
λόγω θέμα έγινε παγκύπριας εμβέλειας, όλοι
έμαθαν ποιες είναι αυτές οι τρεις 16χρονες
μαθήτριες.
Και πείτε μου, αύριο πώς αυτές οι τρεις
νεαρές θα μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτό
το θέμα όταν γνωρίζουν ή νομίζουν και
θεωρούν ότι όλη η Κύπρος τις έμαθε λόγω
του ξυλοδαρμού. Πώς; Για τις ίδιες θα είναι
ωσάν η ζωή τους να καταστράφηκε και εκεί
που θα ξεπερνούσαν το θέμα, εάν αυτό
παρέμενε στο Γυμνασιακό Επίπεδο ή έστω
στο στενό εκείνο περιφερειακό επίπεδο,
τώρα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό κατά
πόσο θα μπορέσουν να το ξεπεράσουν
ποτέ…
Γ/ Ρύθμιση
Πάμε στο πλέον κομβικό σημείο. Στην
ΡΥΘΜΙΣΗ. Υπάρχει ένας περίεργος μύθος
γύρω από την χρήση
των Μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης. Ότι εξαιρούνται
από την Νομοθεσία. Λάθος. Μπορεί μεν να
μην υπάρχει συγκεκριμένη Νομοθεσία για τα
SOCIAL MEDIA (και πρέπει να γίνει), αλλά
υπάρχουν άλλες Νομοθεσίες, οι οποίες
καλύπτουν τα Social Media.

Εν ολίγοις, ο μύθος που υπάρχει είναι πως
ο καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, ό,τι
του καπνίσει
και ό,τι σκεφτεί χωρίς
επιπτώσεις. Λάθος.
Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook,
twitter, κτλ κτλ) θεωρούνται «ΔΗΜΟΣΙΑ
ΠΡΟΒΟΛΗ» και συνεπώς στην περίπτωση
που σε αυτά αναρτούνται σχόλια υβριστικά,

δυσφημιστικά ή άλλως πως κατ’ αντίθεση
των
οικείων
Νόμων,
μπορούν
να
χρησιμοποιηθούν στο Δικαστήριο. Και
υπήρξε
(3/9/2015) σχετική
απόφαση
κυπριακού Δικαστηρίου επί τούτου στην
περίπτωση της Αγωγής 3914/15 .
Ακόμη και εάν ένα σχόλιο αναρτηθεί και μετά
διαγραφεί, το αδίκημα συνεχίζει να υφίσταται
Ωστόσο, η Πολιτεία οφείλει να ρυθμίσει
περαιτέρω την χρήση των Social Media,
χωρίς
να
περιορίζει
το
δικαίωμα
ελεύθερης
έκφρασης.
Όπως ακριβώς
δηλαδή συμβαίνει με τα «συμβατά» ΜΜΕ,
εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, τα
οποία
ακολουθούν
τον
Κώδικα
Δεοντολογίας.
Θα πρέπει λοιπόν:
1/ Να ρυθμιστεί το τι εστί Ειδησεογραφική
Ιστοσελίδα. Πρέπει να γίνει ένα Κεντρικό
Μητρώο Ειδησεογραφικών Ιστοσελίδων (το
οποίο να είναι δημόσια προσβάσιμο ώστε να
ελέγχει ο κάθε πολίτης που θέλει εάν μια
συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι ή όχι
καταχωρημένη και άρα μπορεί να λειτουργεί
επίσημα), να υπάρχει κατά νόμο υπεύθυνος
(επίσης δημοσιευμένο το ονοματεπώνυμό
του στο Κεντρικό Αρχείο ώστε ο κάθε πολίτης
να γνωρίζει ποιος/α είναι υπεύθυνος για την
οποιαδήποτε ειδησεογραφική ιστοσελίδα), να
υπάρχει Κώδικας Δεοντολογίας, και να
υπάρχει αρμόδια Αρχή (όπως πχ η Αρχή
Ραδιοτηλεόρασης), η οποία θα επιβάλλει
αυστηρότατες
χρηματικές
ποινές
για
αναληθή, ανακριβή δημοσιεύματα, ειδήσεις
και για την όποια παραβίαση του Κώδικα
Δεοντολογίας.
2/ Ο συγκεκριμένος Κώδικας Δεοντολογίας
να καλύπτει δια Νόμου και όλους τους
χρήστες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
και η ίδια αρμόδια Αρχή να δέχεται
καταγγελίες από επηρεαζόμενους πολίτες
για
υβριστικά
σχόλια,
αναρτήσεις,
δημοσιεύματα που γίνονται όχι μόνο μέσω
Ειδησεογραφικών Ιστοσελίδων αλλά και
μέσω προσωπικών λογαριασμών, ή/και
σχόλιων άλλων χρηστών. Η αρμόδια Αρχή
να μπορεί να επιβάλλει αυστηρή ποινή και σε
πρόσωπα / χρήστες που παραβίασαν τον
Κώδικα. (είδατε ποτέ σε εφημερίδα βρισιές,
υβριστικές ή/και μειωτικές αναφορές; Όχι.
Γιατί; Διότι υπάρχει ο Κώδικας Δεοντολογίας.
Ακόμη
είδατε
στις
ιστοσελίδες
των
εφημερίδων ή/και τηλεοπτικών σταθμών να
δημοσιεύονται απρεπή σχόλια κάτω από
οποιαδήποτε είδηση από χρήστες; Όχι. Γιατί;
Διότι υπάρχει Κώδικας Δεοντολογίας). Ως
προς την «Ανωνυμία» και τα ψεύτικα προφίλ,
αυτά δεν υπάρχουν διότι ο κάθε χρήστης,
έστω και ανώνυμος, αφήνει τα ηλεκτρονικά
του αποτυπώματα και μπορεί να εντοπισθεί
ο υπολογιστής / τηλέφωνο απ’ όπου έγιναν
οι όποιες αναρτήσεις.
3/ Αφού γίνει η πιο πάνω ρύθμιση βάσει
Νομοθεσίας, θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη
καμπάνια μέσω των Social Media για να
ενημερωθούν οι χρήστες για την νέα
Νομοθεσία, τον Κώδικα Δεοντολογίας και με
ποιες ποινές ενδεχομένως να βρεθούν
αντιμέτωποι. Διότι η πρόληψη είναι το ήμισυ
του παντός.

Άποψη
ΚΥΡΙΑΚΗ,09 Οκτωβρίου 2016

Η Τουρκία θα παραδώσει την Κύπρο;

Να το κάνουμε εκ νέου
σαφές; Χωρίς η Τουρκία να
παραδώσει
την Κύπρο
στον λαό της, λύση δεν
υπάρχει ούτε και μετά από
1000 χρόνια. Τέλος.
Του
Παναγιώτη
Τσαγγάρη

Αυτό είναι το σαφές μήνυμα
προς άπαντες.

Λύση, η οποία να προνοεί
άμεση ή έμμεση εμπλοκή
@tsangarisp
της Τουρκίας στα της Κύπρου, δεν πρόκειται
να γίνει αποδεκτή ούτε καν από εκείνη την
μερίδα των πολιτών, η οποία ενδεχομένως
να εμφανίζεται πιο «ευέλικτη» λόγω της
«εξελεγκτικής θεώρησης» πραγμάτων,
η
οποία επιτρέπει μια αισιοδοξία για το μέλλον
αυτού του τόπου.

…αντί να φωνάζουμε «γιατί να
γίνει πολυμερής», θα έπρεπε
να φωνάζαμε για επίσπευση
της Πολυμερούς Διάσκεψης
για τα θέματα των Εγγυήσεων
Αλλά λύση, η οποία να προνοεί την συνέχιση
του λόγου και του ρόλου της Άγκυρας –είτε
άμεσα είτε έμμεσα - στο κράτος της Κύπρου,
δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή.
Εάν η Τουρκία αλλά και οι Τουρκοκύπριοι
έλαβαν
αυτό το μήνυμα,
τότε ναι,
βρισκόμαστε σε καλό δρόμο ώστε να
επιτευχθεί η επανένωση της Κύπρου και να
απαλλαγούμε από την τουρκική κατοχή.
Εάν όμως θεωρούν
ότι θα γίνονται
προσπάθειες για συμφωνία στα 5 κεφάλαια
και να απομείνει
το κεφάλαιο
των
Εγγυήσεων για να «παίξουν» παιχνίδι στο
παρά
ένα,
είναι
καλύτερα
να
συνειδητοποιήσουν
ότι κάτι τέτοιο δεν
πρόκειται να γίνει. Και όσο πιο νωρίς το

συνειδητοποιήσουν
είναι για όλους μας.

τόσο το καλύτερο

θα

…λύση, η οποία θα προνοεί
την συνέχιση του λόγου και
του ρόλου της Άγκυρας –είτε
άμεσα είτε έμμεσα - στο
κράτος της Κύπρου, δεν
πρόκειται να γίνει αποδεκτή.
Και σε τούτο, σημαντικό ρόλο έχει η ΕΕ αλλά
και ο Διεθνής Παράγοντας. Πρέπει, πρώτα
και κύρια, αυτοί να αντιληφθούν το πιο πάνω.
Πρέπει η ΕΕ να καταστήσει σαφές, ότι δεν
δέχεται εγγυήσεις ευρωπαϊκού
εδάφους,
ευρωπαϊκού κράτους από τρίτες χώρες.
Αντί η Μογκερίνι, η Ύπατη Εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, να
βγαίνει και να μας λέει αοριστολογίες και
μπούρδες περί «υποστήριξης της ΕΕ στην
διαδικασία συνομιλιών»,
θα ήταν πιο
βοηθητικό –αλλά και πιο λογικό - να δήλωνε
και να ξεκαθάριζε ότι η ΕΕ διαφωνεί με την
διατήρηση εγγυητικών δικαιωμάτων
της
Τουρκίας επί της Κυπριακής Δημοκρατίας ή
μέρος αυτής.

τοποθετηθούν επί μιας πτυχής, η οποία
ενδεχομένως να γείρει και την πλάστιγγα
υπέρ ενός ενδεχόμενου Σχεδίου Λύσης.
Το κυπριακό βρίσκεται όντως σε μια πολύ
σημαντική συγκυρία. Είτε θα επιτευχθεί
Συμφωνία Λύσης εντός των επόμενων
βδομάδων, είτε δεν θα λυθεί σε αυτή τη
διαδικασία. Αν τώρα επιτευχθεί Συμφωνία και
θα πρέπει να σπαταληθεί άλλο ένα τρίμηνο
για να συγγραφούν οι Ομοσπονδιακοί Νόμοι
και η προσαρμογή τους με τις Ευρωπαϊκές
Οδηγίες και Κανονισμούς και όλα να γίνουν
βάσει του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, είναι
άλλη υπόθεση, και ολίγον επηρεάζει την
ουσία.
Το σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσει ο ρόλος
της Τουρκίας στην μετά -λύση εποχή πριν
από όλα αυτά. Πριν δηλαδή υπεισέλθουμε
στις τεχνικές
λεπτομέρειες
και στην
τεχνοκρατική φύση της συγγραφής των
Νόμων.
Συνεπώς, ναι και μια πολυμερής διάσκεψη,
όχι μόνο δεν πρέπει να γίνει γρήγορα αλλά
επιβάλλεται να γίνει το συντομότερο, ώστε να
ξεκαθαρίσουν και οι προθέσεις της Άγκυρας.
Και αντί να φωνάζουμε «γιατί να γίνει
πολυμερής», θα έπρεπε να φωνάζαμε για
επίσπευση της Πολυμερούς Διάσκεψης για
τα θέματα των Εγγυήσεων, ώστε να ξέρουμε
και τι γίνεται, και αν τελικά αξίζει τον κόπο
όλη αυτή η προσπάθεια.

Αντί ο Μπάιτεν να κάνει εισηγήσεις περί
«Στρατιωτικής Βάσης Τουρκίας στην Κύπρο»
έστω και με χρονοδιάγραμμα,
θα ήταν
καλύτερα να έλεγε προς την Τουρκία ότι δεν
νοείται σε μια νέα τάξη πραγμάτων, η
Άγκυρα να διατηρεί ρόλο και λόγο στην
ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία.

Εν κατακλείδι, οι εξελίξεις δεν θα πρέπει να
μας τρομάζουν. Εάν γνωρίζουμε που πάμε
και που πατάμε, εάν έχουμε ξεκάθαρες
θέσεις και ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές, τις
εξελίξεις πρέπει να τις κυνηγάμε, να τις
επιδιώκουμε και να τις δημιουργούμε.

Αυτά τα λογικά όμως δεν τα ακούσαμε.
Τουναντίον βλέπουμε τους Δυτικούς –αλλά
και
τους
Ανατολικούς να
στρουθοκαμηλίζουν και να αποφεύγουν να

«Τα μακρινά, κοντινά γινήκαν». Και όλοι θα
κριθούν εκ του αποτελέσματος.
Και η
Κυβέρνηση, και η Αντιπολίτευση αλλά και οι
Εταίροι (με ή χωρίς εισαγωγικά) εκ δυσμάς
αλλά και εξ ανατολάς…

Άποψη
ΣΑΒΒΑΤΟ, 01 Οκτωβρίου 2016

Έχουμε Γενέθλια: Ο Συνεταιρισμός
με τους Τούρκους γίνεται 56 ετών.
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
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
Του
ένα δοτό Σύνταγμα (του
Παναγιώτη
Τσαγγάρη
1960) και το οποίο ο τότε
Πρόεδρος, Αρχιεπίσκοπος
@tsangarisp
Μακάριος Γ’, αποδέχτηκε και υπέγραψε.

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

από την ελλειμματική και προβληματική
πολιτική του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ο
οποίος δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το
αποτέλεσμα του Ενωτικού Αγώνα του 195559. 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

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...

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.
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Άποψη
ΚΥΡΙΑΚΗ,25 Σεπτεμβρίου 2016
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Του
Παναγιώτη
Τσαγγάρη

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
@tsangarisp
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

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;

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:
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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.
γίνεται μετά από
3/ Η ανακοίνωση
συνάντηση του Έιντε με ποια παρακαλώ;
Την Μογκερίνι, η οποία υποτίθεται είναι η
υπεύθυνη της ΕΕ για «Εξωτερική Πολιτική
και την Πολιτική Ασφάλειας».
Ωραία. Τι μας 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...

Άποψη
ΚΥΡΙΑΚΗ,18 Σεπτεμβρίου 2016

Το ΔΗΚΟ μπορεί να είναι ο
θεματοφύλακας του Κυπριακού;

Από το άνοιγμα των Οδοφραγμάτων

το 2003...

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
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
Του
και σε αυτή την μορφή λύσης
Παναγιώτη
στηρίζεται
και
η
όλη
Τσαγγάρη
παρακαταθήκη
του
ΔΗΚΟ
επί
@tsangarisp
του εθνικού ζητήματος. Επί
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/
σε αναγνωρίζουν άλλοι και σε ανακηρύσσουν
τον Θεματοφύλακα του Κυπριακού είτε
αυτοανακηρύσσεσαι ως ο Θεματοφύλακας
Κυπριακού.

είτε
ως
Β/
του

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

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;
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
ΔΔΟ είναι άλλη υπόθεση)

για την

- 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

