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Γιατί επανεκδιδόμαςτε
Σν Κππξηαθό πξόβιεκα πεξλά ρσξίο ακθηβνιία ην πην θξίζηκν ηνπ ζηάδην. Σν πξόβιεκα ηεο θπζηθήο
επηβίσζεο ηνπ Κππξηαθνύ Διιεληζκνύ πξνβάιιεη νμύηεξν από θάζε άιιε θνξά. Με δηαβξσκέλν ην
εζσηεξηθό καο κέησπν δεκηνπξγνύκε νη ίδηνη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ αθαληζκνύ καο. Γηα ην πνηνη
επζύλνληαη, είλαη πξόβιεκα ηνπ κέιινληνο. Κείλν πνπ πξνέρεη ζήκεξα είλαη λα μεθύγνπκε από ηε
εζσηεξηθή καο θξίζε πνπ ηείλεη λα κεηαηξαπεί ζε δίλε πνπ ζα παξαζύξεη ηνπ πάληεο «απνξξηπηηθνύο» θαη «ελδνηηθνύο» - ζηελ θαηαζηξνθή.
Η «αηηξηθή» ληώζεη ηε αλάγθε λα επαλεθδνζεί, γηα λα γίλεη κηα έπαιμε ηνπ αγώλα γηα ηελ ζσηεξία
απηνύ ηνπ ηόπνπ.
Γηα λα μεθύγνπκε από ην ζεκεξηλό αδηέμνδν ε «αηηξηθή» δηαηππώλεη ηελ πην θάησ εηζήγεζε πιαίζην, θαη θαιεί ηελ πνιηηηθή θαη πλεπκαηηθή εγεζία θαη νιόθιεξν ηνλ ιαό λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή
ηνπο.

Ειςήγηςη - Πλαίςιο
Βασική αρχή: Καλέλαο δελ κπνξεί θαη δελ
έρεη ην δηθαίσκα λα δεζκεύζεη ηνλ
θπξίαξρν ιαό κε ζπκθσλίεο νπνηαζδήπνηε
κνξθήο-κεξηθέο ή ζπλνιηθέο- πνπ αθνξνύλ
ην κέιινλ ηνπ, πξνηνύ ν ιαόο επηθπξώζεη
κε
Γεκνςήθηζκα
ην
πεξηερόκελν
νπνηαζδήπνηε πξνθαηαξθηηθήο ζπκθσλίαο
Αθνύ, ηόζν ν Πξόεδξνο όζν θαη ε Βνπιή,
κε δειώζεηο ησλ αξρεγώλ ησλ θνκκάησλ
δηαθεξύηηνπλ ζηνλ ιαό (θαη δελ κπνξνύλ
λα θάκνπλ αιιηώο) πσο επηθξνηνύλ ηελ
ηδέα ηνπ Γεκνςεθίζκαηνο πξηλ νπό
νπνηαδήπνηε δεζκεπηηθή - πξνθαηαξθηηθή
ή κε - ζπκθσλία, εηζεγνύκαζηε: ΝΑ
ΚΑΣΟΥΤΡΧΘΔΙ
ΜΔ
ΝΟΜΟ
ΟΣΙ
ΟΠΟIΑΓΗΠΟΣΔ ΤΜΦΧΝΙΑ ΠΡΟΚΤΦΔΙ
ΑΠΟ ΣΙ ΓΙΑΚΟIΝΟTlΚΔ YNOMΙΛΙΔ,
ΣΟΣΔ ΜΟΝΟ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΔΠΙΚΟΙΡΧΘΔΙ
ΜΔ ΤΠΟΓΡΑΦΗ, ΑΦΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΑ
ΣΔΘΔΙ ΔΝΧΠΙΟΝ ΣΟΤ ΛΑΟΤ ΜΔ
ΓΗΜΟΦΗΦΙΜΑ ΚΑΙ Ο ΚΤΡΙΑΡΥΟ
ΛΑΟ ΣΗΝ ΔΓΚΡΙΝΔΙ.
Έρνπκε ηελ άπνςε όηη απηή ηελ δηαδηθαζία
ηνπ
Γεκνςεθίζκαηνο νθείινπλ λα
αθνινπζνύζνπλ θαη νη Σνπξθνθύπξηνη,
αιιά απηό δελ κπνξνύκε λα ηνπο ην
επηβάινπκε. Δίλαη δηθή ηνπο ππόζεζε.
Δπεηδή πηζηεύνπκε όηη ζηελ αξρή ηνπ
Γεκνςεθίζκαηνο δελ κπνξεί θαη δελ έρεη
ην δηθαίσκα ή ηελ εμνπζία, θακηά αξρή λα
αληηηαρηεί,
ππεξθαιαγγίζεη
ή
θαηαζηξαηεγήζεη,
ζεσξνύκε
πσο
ε
ζπκθσλία
πιαίζην
ηνπ
Κνπεγηάξ,
αλεμάξηεηα από ην αλ ζπκθσλνύκε ή όρη
κε ην πεξηερόκελν ηεο, ζα έπξεπε λα ηεζεί
ελώπηνλ ηνπ ιανύ πξνο έγθξηζε, πξνηνύ
απνξξνθεζεί ή γίλεη απνδερηή.
Πηζηεύνπκε πσο αλ εγίλνλην ζεβαζηά ζηελ
πξάμε ηα δηθαηώκαηα ηνπ ιανύ, πνπ
νιόθιεξε ε πνιηηηθή καο εγεζία θαπράηαη
πσο ηα ππεξαζπίδεη, δελ ζα θηάλνκε ζηελ
ζεκεξηλή εζσηεξηθή πνιηηηθή θξίζε. Γηαηί,
ην αλ ζα έπξεπε ν πξόεδξνο λα ππνγξάςεη
ή
λα
απνξξίςεη
κηα
δεζκεπηηθή
ζπκθσλία γηα ηνλ ιαό, είλαη ππόζεζε ηνπ
ίδηνπ ηνπ ιανύ ν νπνίνο έπξεπε λα

εξσηεζεί
εθ
ησλ
πξνηέξσλ
κε
δεκνςήθηζκα. Γη' απηό, ηόζν ε απόξξηςε
από ηνλ
Πξόεδξν Κππξηαλνύ ηνπ
πξνζρεδίνπ - ή ζρεδίνπ Κνπεγηάξ, όζν θαη
ε εκκνλή ηεο πιεηνςεθίαο ηεο βνπιήο γηα
ππνγξαθή ηνπο είλαη ιαλζαζκέλεο, γηαηί
είλαη πέξαλ ησλ εμνπζηώλ πνπ ηνπο
έδσζε ν ιαόο κε ηελ εθινγή ηνπ. Σόζν ε
εθηειεζηηθή όζν θαη ε λνκνζεηηθή εμνπζία,
νθείινπλ ζεβαζκό, ζην ζύληαγκα πνπ
ελόξθσο έρνπλ αλαιάβεη κεηά ηελ εθινγή
ηνπο θαη όρη θαηάξγεζε ή αιιαγή ηνπ όπσο
ζα πξνλνεί κηα ζπκθσλία.
Πηζηεύνπκε όηη είλαη ιάζνο ζηξαηεγηθήο λα
αθήζνπκε ή λα πηέδνπκε ηνλ πξόεδξν ηεο,
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο λα δηεμαγάγεη
ζπλνκηιίεο κε ηνπο Σνπξθνθύπξηνπο. Γηαηί
νη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο
θαη ησλ ςεθηζκάησλ ηνπ ΟΗΔ νπδέπνηε
εθάιεζαλ ηελ Κπβέξλεζε ή ην πξόεδξν ηνπ
Κππξηαθνύ θξάηνπο ζε ζπλνκηιίεο κε κηαλ
εθ ησλ δύν θνηλνηήησλ. Η εληνιή ηνπ ΟΗΔ
αλαθνξηθά κε ηηο ζπλνκηιίεο είλαη
ηεηξαγσληθά νξζή θαη ζαθέζηαηε.
Καιεί ηηο δύν θνηλόηεηεο ζε ζπλνκηιίεο. Δάλ
ν Νηελθηάο επηκέλεη ζε ζπλνκηιίεο κε ηνλ
πξόεδξν Κππξηαλνύ, δελ είλαη γηα λα ιύζεη
ηηο ελδνθνηλνηηθέο δηαθνξέο πνπ ην θάλεη
αιιά γηα λα δώζεη ηελ εληύπσζε όηη ζηελ
Κύπξν γίλνληαη ζπλνκηιίεο δύν πξνέδξσλ,
ζπλεπώο δύν θξαηώλ.
Με ηνλ πξόεδξν λα ζπλνκηιεί ή λα δηνξίδεη
ζπλνκηιεηή, ην κόλνλ πνπ πεηπραίλνπκε
είλαη ε πξνώζεζε θαη εδξαίσζε ηεο
δεκηνπξγίαο ρσξηζηνύ θξάηνπο θαη ζε
ηειεπηαία αλάιπζε ηεο δηρνηόκεζεο.
Απηή ε «δηάηαμε» καο ζηηο ζπλνκηιίεο είλαη
ην βαζηθόηεξν καο ιάζνο θαη όρη ε
ππνγξαθή ή κε κηαο ζπκθσλίαο πιαηζίνπ
πνπ είλαη εμ αξρήο παξάλνκε, γηαηί
ππνθαζηζηά θαη παξαβηάδεη ηελ θπξηαξρία
ηνπ ιανύ.
Ση πξέπεη λα θάλνπκε:
Οθείινπκε λα αιιάμνπκε ζηξαηεγηθή. Γηα
ηηο δηθνηλνηηθέο ζπλνκηιίεο νθείινπλ νη δπν

θνηλόηεηεο λα εθιέμνπλ ηζάξηζκα ζώκαηα
πνπ ηα ίδηα ή κε αληηπξνζώπνπο ηνπο λα
δηεμάγνπλ
ζπλνκηιίεο.
Δίλαη
θπζηθό
ππόζεζε ησλ ζπλνίθσλ Σνύξθσλ λα
αθνινπζήζνπλ απηή ηελ δηαδηθαζία. Αο
θάκνπλ θαιά κεηαμύ ηνπο. Δκείο όκσο δελ
έρνπκε άιιε εθινγή.
Θα πξέπεη ακέζσο λα πξνθεξπρηνύλ
εθινγέο ΤΝΣΑΚΣΙKΗ ΤΝΔΛΔΤΗ,
πνπ ζα εθπξνζσπεί ηελ Διιελνθππξηαθή
θνηλόηεηα ζηηο ελδνθππξηαθέο ζπλνκηιίεο.
Ο αξηζκόο ησλ αληηπξνζώπσλ κπνξεί λα
θαζνξηζηεί ζε ζύζθεςε ησλ αξρεγώλ ησλ
θνκκάησλ (ησλ εληόο θαη εθηόο ηεο βνπιήο)
θαη νη εθινγέο λα γίλνπλ κε ην ζύζηεκα ηεο
απιήο αλαινγηθήο.
Η πληαθηηθή πλέιεπζε ζα έρεη εληνιή λα
δηεμαγάγεη ζπλνκηιίεο κε αληηπξνζώπνπο
ηεο Σνπξθηθήο θνηλόηεηαο. Οη ζπλεδξηάζεηο
ησλ δηθώλ καο αληηπξνζώπσλ ζα γίλνληαη
αλνηρηά θαη νη απνθάζεηο ζα παίξλνληαη
πιεηνςεθηθά.
Οπνηαδήπνηε ζπκθσλία κε ηελ άιιε
πιεπξά ζα ηεζεί ελώπηνλ ηνπ ιανύ γηα
δεκνςήθηζκα, βάζεη ηνπ λόκνπ πνπ
εηζεγεζήθακε πην πάλσ. Δάλ ν ιαόο
εγθξίλεη
ηελ
ζπκθσλία
ηόηε
από
Διιελνθππξηαθήο πιεπξάο ν πξόεδξνο θαη
από Σνπξθνθππξηαθήο ν αληηπξόεδξνο
(απηή κόλν ηελ ηδηόηεηα κπνξεί λα
επηθαιεζζεί ν Νηελθηάο, ή νπνηνζδήπνηε
εθιεγκέλνο νπό ηνπο Σνπξθνθύπξηνπο)
επηθπξώλνπλ ηελ ζπκθσλία κε ππνγξαθή
ηνπο.
ε
πεξίπησζε
αξλήζεσο
ππνγξαθήο, ηόηε ν Πξόεδξνο παξαηηείηαη
θαη πξνθεξύζζνληαη πξνεδξηθέο εθινγέο.
(Οη Σνπξθνθύπξηνη αο απνθαζίζνπλ ηη ζα
θάκνπλ).
Δπεηδή πξνθύπηεη εθ σλ πξαγκάησλ
πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ Πξνέδξνπ
πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, ε πληαθηηθή
πλέιεπζε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ηα
άξζξα εθείλα ηνπ πληάγκαηνο πνπ
αθνξνύλ ηελ παξαίηεζε ηνπ Πξνέδξνπ
όηαλ εκθαλώο είλαη Πξόεδξνο κεηνςεθίαο.
Πεξαηηέξσ
δηαζαθήληζε
γηα
ηελ
αλαγθαηόηεηα απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα
δώζνπκε ζε άιια ζεκεηώκαηα καο αλ
ρξεηαζζεί.

Εξωτερική πτυχή του
Κυπριακού
Γεδνκέλνπ όηη νη δπν θνηλόηεηεο; ζα έρνπλ
θαηαιήμεη θαη ππνγξάςεη ζπκθσλία γηα ηελ
εζσηεξηθή
πηπρή
ηνπ
Κππξηαθνύ
πξνβιήκαηνο θαη επεηδή ε εθαξκνγή ηεο
απαξέγθιηηα ζα πξέπεη λα εμαξηάηαη θαη
από ηελ ιύζε ηεο δηεζλνύο πηπρήο,
πηζηεύνπκε πσο θαη αλ αθόκα κηα δηεζλήο
δηάζθεςε ζα 'λαη εθ ησλ πξαγκάησλ
αδύλαηε, ζα είλαη εθηθηή κηα δηάζθεςε
θνξπθήο ησλ εγγπεηξηώλ δπλάκεσλ θαη ηεο
Κύπξνπ γηα επίιπζε ηεο δηεζλνύο πηπρήο

ηνπ Κππξηαθνύ, όπσο είλαη ε απνρώξεζε
ησλ μέλσλ ζηξαηεπκάησλ θαη ε κνξθή ησλ
δηεζλώλ εγγπήζεσλ.
Γίρσο ηελ επίιπζε ηεο δηεζλνύο πηπρήο θαη
ηελ απνρώξεζε ησλ μέλσλ ζηξαηεπκάησλ,
ε ζπκθσλία γηα ηελ εζσηεξηθή πηπρή ηνπ
Κππξηαθνύ παγνπνηείηαη.
πκθσλνύκε κε ηελ εηζήγεζε γηα ζύγθιηζε
παλεζληθήο δηάζθεςεο ζηελ Αζήλα από
ηνλ Πξόεδξν ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο
γηα ράξαμε παλεζληθήο πνξείαο ζην
Κππξηαθό, όπσο έρεη εηζεγεζεί ν πξόεδξνο
ηνπ ΓΗΤ. Δπίζεο επηθξνηνύκε ηελ
ζύζηαζε
Δζληθνύ
πκβνπιίνπ
απαξηηδόκελνπ από εθπξνζώπνπο ηεο
Κπβέξλεζεο (ή θαη ηνλ Πξόεδξν),
αληηπξνζώπνπο ησλ εληόο θαη εθηόο ηεο
βνπιήο θνκκάησλ θαη ηνλ Αξρηεπίζθνπν,
θαη εληζρπκέλν κε άιιεο εμσθνκκαηηθέο
πξνζσπηθόηεηεο
απνδεδεηγκέλεο
αθεξαηόηεηαο. Ο ξόινο ηνπ Δζληθνύ
πκβνπιίνπ ζα είλαη ζπκβνπιεπηηθόο, ηόζν
γηα ηελ εμσηεξηθή πηπρή ηνπ Κππξηαθνύ κε
ην νπνίν είλαη επηθνξηηζκέλνο ν πξόεδξνο
θαη ε θπβέξλεζε όζν θαη γηα ηελ εζσηεξηθή
πηπρή πνπ απνθαζίδεη ε εθιεγεζόκελε
πληαθηηθή πλέιεπζε, όπσο έρνπκε
εηζεγεζεί, θαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε ν ιαόο
κε Γεκνςήθηζκα.
Δηζεγνύκαζηε ηελ άκεζε ζύγθιεζε
δηάζθεςεο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο, ζηελ
νπνία
λα
ζπκκεηάζρνπλ
ηόζν
ε
Ννκνζεηηθή όζν θαη ε Δθηειεζηηθή εμνπζία
κε αληηπξνζώπνπο ησλ θνκκάησλ ζηελ
βνπιή, γηα αληαιιαγή απόςεσλ κε βάζε
ηελ εηζήγεζή καο, ή άιισλ εηζεγήζεσλ αλ
ππάξρνπλ.
Κάλνπκε έθθιεζε ζηνλ θάζε πλεπκαηηθό
άλζξσπν λα πάξεη ζέζε ζηελ πην πάλσ
εηζήγεζε καο θαη λα ηελ δηαηππώζεη
ειεύζεξε ζ' νπνηνδήπνηε έληππν ηεο
αξεζθείαο ηνπ. Καινύκε επίζεο ηνλ ιαό πνπ πάλσ ζην πεηζί ηνπ γξάθεηαη ε
ηζηνξία απηνύ ηνπ ηόπνπ - ειεύζεξν λα
εθθξάζεη ηηο απόςεηο ηνπ.
Οη ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνύ
αλνηρηέο γηα όινπο.
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