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«Οι όχθες του ποταμού του μίσους» 

του Κυριάκου Έλλnνα 
Αντιδιiμαρχου Κυθρέας και 

Μέλους τnς n.E.n 

Από το 1963 δnμιουργιiθnκαν τα πρώτα ριiγματα μεταξύ των δύο κοινοτriτων 
τnς Κύπρου, των Ελλnνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Η πράοινn γραμμri ri 
καλύτερα n δπμιουργία ενός ξέβαθου ποταμού μικρού μriκους, που riταν n αρχri, 
όπως Φάνnκε, του διαχωρισμού μεταξύ των δύο κοινοτriτων τnς Κύπρου σε 

μriκος και σε πλάτος, δεν αποφεύχθnκε στn διάρκεια των 1 ο χρόνων. 

Κάποιοι nθελαν και ανέμεναν τn μεγάλn κατολίσθnσn τnς μιας όχθnς. και τούτο 

επετεύχθn με τα συνεχri λάθn τnς δικriς μας πλευράς, τοπικriς nγεσίας και 

έθνους γενικότερα. 

το 1974, το μαύρο εκείνο Ιούλιο και Αύγουστο, οι Θύλακες των Τουρκοκυπρίων 
με τn βοnθεια των Τούρκων εισβολέων κατάφεραν και δnμιούργnσαν το χάσμα 

ανάμεσα στις δύο όχθες, που έμελλε να παραμείνει έτσι μέχρι σriμερα, εν έτει 

2008! 

το αβαθές ρυάκι, δnλαδri n πράσινn γραμμt'i, το οποίο δnμιουργιiθnκε με τα 
λάθn και των δύο πλευρών, περισσότερο δε από τn δικιi μας πλευρά γιατί εμείς 

είχαμε τότε το πάνω χέρι, σάρωσε τα πάντα και σαν ορμnτικός χείμαρρος παρέ

συρε τnν ειριiνn και τn συμφιλίωσn των δύο κοινοτιiτων μέχρι και το 2003. 

ο χείμαρρος έγινε ποτάμι τεράστιο με τnν πάροδο του χρόνου. Τα λάθn μας και 

n μn Εθνικιi πολιτικri που ακολουθιiθnκε από το 1974 άφnσε τις δύο πλευρές 
στnν κάθε όχθn να λειτουργούν και να αναπτύσσονται, φοβούμενες συνεχώς n 
μια τnν άλλn με τις ωμές πραγματικότnτες τnς Ντε Φάκτο ιωτάστασnς να εδραι

ώνονται. 

Το έργο τnς απέναντι όχθnς συντελείτο με μαεστρία και μεις από τnν πλευρά μας 

για 34 τώρα χρόνια παρακαλούμε (ποιό:> τον Πενταδάκτυλο μας να «aποσείσει« 
τον εχθρό (όπως λέει και ο ποιnτriς>. 

Η αλλοίωσn του δπμογραφικού χαρακτιiρα των κατεχομένων στnν απέναντι 

όχθn με ό,τι ελλnνοκυπριακό υπιiρχε μας εξέπλnξε τον Απρίλn του 2003. Εκεί
νο το Πάσχα που στn μεγαλύτερπ και σωτnρια εορτιi τnς Χριστιανοσύνπς αντί ο 

Χριστός να δοξασθεί με τnν Ανάστασιi του, οι χιλιάδες των πονεμένων ελλnνο-
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κυπρίων κρατούσαν το διαβατnριό τους σαν ευαγγέλιο για να περάσουν στnν 

άλλn όχθn. και καλά έκαναν. 

Πού nταν ο ποιμένας όμως; που nταν οι διοικούντες να εκμεταλλευτούν σωστά 

τn διάβασn μας στnν απέναντι όχθn; Πού nταν όταν οι Κυπριακές σnμαίες και οι 

σnμαίες τnς ΕΟΚ κυμάτιζαν από τουρκοκυπριακά χέρια πριν τnν καθnλωσn του κ. 

Ραούφ Ντενκτάς; 

Άσε που είπαν για τον κ. Ταλάτ κάποιοι ότι ο Ντενκτάς είναι αγγελούδι μπροστά 

στον κ. Ταλάτ μετά από δύο χρόνια. 

και το ποτάμι κυλούσε nσυχο και αμέριμνο με τις χιλιάδες των προσφύγων και 

μn να διαπερνούν τις γέφυρες διlθεν επανένωσnς, που ίσως τότε να περίμεναν 

και μια σύντομn λύσn. 

Θόλωσαν τα νερά του όμως το 2004 με το nχnρό ΟΧΙ τnς δικnς μας πλευράς. Και 
πάλι δεν εκμεταλλευτnκαμε ορθά και εκείνn τn σοβαρn κινnτικότnτα, σφυρίζο

ντας ανέμελα στον αέρα και κάνοντας λάθn τακτικnς πριν τnν παρουσίασn εκεί

νn του διlθεν νεκροτομnμένου σχεδίου Ανάν. 

ο αποτυχών πρώnν Πρόεδρος τnς Κυπριακnς Δnμοκρατίας, ο Πρόεδρος που 

έσωσε τnν Κ.Δ κατά τα λεγόμενά του πnρε το ευχαριστώ από τους Κύπριους 

πολίτες. 

Η αντιπολίτευσn του κ. κασουλίδn και του ΔΗΣγ βρέθnκε 1n τnν πρώτn Κυριακn 
των εκλογών και τn δεύτερn Κυριακn αυτοί που περιγελούσαν τον συγκυβερνn

τn τους τον έχρισαν Πρόεδρο. Το κόμμα το πατριωτικό, και του ΌΧΙ, ψιlφισε το 

τσιμέντωμα του ΝΑΙ. Ίσως για να νομίζουν ότι ο κ. ΧριστόΦιας θα τσιμεντώσει το 

ΝΑΙ γύρω-γύρω για να μnν μπορέσουμε να πούμε ξανά Ναι σ' οτιδιlποτε έχει 

σχέσn με λύσn μέχρι και ο τελευταίος ελλnνοκύπριος να εγκατασταθεί στn γενέ

τειρα γn του! 

Όπως ανέφερα, τα νερά θόλωσαν τον Απρίλn του 2004 γιατί στn μια όχθn είπαν 
ΝΑΙ και στnν άλλn ΟΧΙ. Τα νερά θόλωσαν, ευτυχώς που δεν κοκκίνισαν από αίμα. 

«Πού τέτοια τόλμn και από ποιούς;» 

το αποτέλεσμα του ΝΑΙ και του ΟΧΙ. Η μια πλευρά του ΝΑΙ στnν απέναντι όχθn 

να αναπτυχθεί με ταχύρρυθμn ανάnτυξn και να καταφέρει να περάσει στον έξω 

κόσμο και οι τουρκοκύπριοι οι φτωχοί και απομονωμένοι κέρδισαν σnμαντικό 

έδαφος. Η δε μnτέρα τους Τουρκία, απενεχοποιnμένn μπορεί σnμερα μετά από 

4 χρόνια με εντελώς διαφορετικές συνθnκες να πιέζει και να κτίζει πάνω στα δικά 
μας λάθn. 
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Η αποξr\ρανσn του ποταμού του μίσους θα επέλθει τότε και μόνο τότε. όταν οι 
δύο όχθες του ποταμού πόψουν να υφίστανται εξ αιτίας τnς επίλυσnς του 

Κυπριακού. Η τελευταία μας ευ.καιρία, για αποξr\ρανσn του ποταμού τnς διχόνοι

ας και των αμέτρητων λαθών και των δύο πλευρών, n απαλλαγr\ από όχθες 
μίσους και n δημιουργία νέου κράτους θα εξαρτηθεί από τn βούλnσn και των δύο 
πλευρών όσο οδυνnρr\ κ αν είναι n λύσn, που πιο οδυνnρr\ δεν μπορεί να είναι 
από τn μn λύσn και τn δημιουργία δύο κρατών. Η ανάπτυξn φιλίας μεταξύ του 

τριγώνου Κύπρου Ελλάδας και Τουρκίας μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο 
κέντρο ανάπτυξnς και προόδου ξεπερνώντας τις διαχωριστικές γραμμές που μας 

χωρίζουν, δίδοντας ώθπσπ στο νέο ενωμένο κυπριακό κράτος να μεγαλσυργr\

σει και να κρατr\σει τις νέες γενιές ως aφέντες στον τόπο τους. 

Είναι καιρός να ξεπερασθούν τα μίσn και τα πάθn πολλών αιώνων, τώρα που οι 

δύο χώρες είναι εντός ΕΟΚ και n 3n θέλει να εισέλθει σ αυτr\ν. 

Κύριε πρόεδρε, κ. Δnμr\τρn ΧριστόΦια 

Βαρύ το έργο τnς προεδρίας σας. 

Με τn συναίσθπσn του καθr\κοντος ως πρόεδρος τπς Κυπριακr\ς Δημοκρατίας 

ξεκινάτε ένα έργο δύσκολο. ο λαός στέκεται προς το παρόν δίπλα σου χωρίς 

περιστροφές για προώθnσπ λύσnς επανένωσης. Αναμένουμε ξεκάθαρες κουβέ

ντες και λόγια σταράτα για μια βιώσιμn λύσn στο κυπριακό. 

Λάβετε πολύ σοβαρά όλες τις ανnσυχίες των εκτοπισμένων τnς από εδώ πλευ
ράς όχθnς και οδnγό σας να έχετε πάντοτε στις συνομιλίες τα θετικά στοιχεία 

όλων των σχεδίων λύσnς του κυπριακού. Επίσnς κι όλες τις ευαισθησίες αρκε

τών περιοχών που ιστορικά, θρπσκευτικά και πολιτιστικά αποτελούν περιοχές 

προς επαναδιαπραγμάτευσn. Η συμφιλίωσn με το σύνοικο στοιχείο δεν είναι 

δύσκολn υπόθεσn. Φτάνει να το κατανοr\σει με τα επιχειρr\ματα σας και n άλλn 
πλευρά και να υπάρξει πολιτικr\ βούλnσπ και από τις δύο πλευρές. 

ο σεβασμός του ενός προς τον άλλ.ο για μια Κύπρο ευημερούσα εξυπακούει 

οδυνnρές αποδοχές που το 1960 τις δεχθr\καμε, αν και θεωρnτικά βγr\καμε νικn
τές από έναν αγώνα ενάντια στους Άγγλους με δύσκολες και σοβαρές παραχω

ρr\σεις στους Τουρκοκύπριους, που r\ταν εκτός αγώνα και n Τουρκία βρέθnκε 
στnν Κύπρο με ένα βέτο στον αντιπρόεδρό τους και ως εγγυnτρια δύναμn. 

Παραχωριiσεις άρα λοιπόν θα γίνουν με γνώμονα πάντοτε όμως τον αλληλοσε

βασμός όλων για ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Εδαφικό, συνταγματικό, λειτουργικό-
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ωτα, οικονομία, n ουσία δnλαδι1 του κυπριακού προβΑι1ματος να συζnτnθεί με 
πίσω ότι θα βρούμε μια λύσn που τα ανθρώπινα δικαιώματα στnν ευρωnαϊκι1 

Κύπρο θα λειτουργιlσουν εσαεί και οι ευαιαθnσίες των προσφύγων να μnν κατα

πατnθούν παράφορα. 

Και για παράδειγμα θα τοΑμιlσω να υποβάλω μια εισnγnσn, έτσι για nροβλnματι

σμό, μια εισnγnσn, μια και ο πόθος του κάθε πρόσφυγα είναι το δικαίωμα επι

στροφιlς. 

Δεν είναι δυνατό, κ. Πρόεδρε, π περιοχn Κυθρέα με 6 εκκλnσιές και άλλες τόσες 
στα περίχωρά τπς να βρίσκεται υπό τουρκοκυnριακri διοίκnσπ χωρίς επιστροφri 

των νόμιμων κατοίκων τnς. Γιατί και να έχουμε το δικαίωμα να κατοικnσουμε υπό 

Τουριωκυnριακn διοίκnσn, δεν θα εφnσυχάσουμε ζώντας με τα ιερά και όσιά μας 

κατεστραμμένα και βεβnλωμένα. 

και μnν ξεχνάτε ότι n Κυθρέα nταν αμιγώς ελλnνοκυπριακn περιοχn και από το 
19711 το 1/3 τnς Κυθρέας με στρατόπεδα και κατοικίες στρατιωτικών τnς Τουρ
κίας, και απροσπέλαστn. 

Το δάσος φυσικά ας μnν καεί ολόκλnρο για χάρn ενός δέντρου, n προσπάθεια 
όμως πρέπει να γίνει. Η λύσn δεν θα 'ναι όπως nταν n Κυπριακri Δnμοκρατία πριν 
το 1974, θα 'ναι μια Ενωμένn Κυnριακn Δnμοκρατία Ευρωπαϊκn και όσο το δυνα
τό λιγότερο οδυνnριl. Η αποξιlρανσn του ποταμού του μίσους θα εξαλείψει τις 

όποιες αδικίες και των δύο πλευρών. Αυτά σαν παράδειγμα και ουσία για συζn

τnσn με τον κ. Ταλάτ και πολλά άλλα και δύσκολα για το περιουσιακό. 

ο σεβασμός αποτελεί το πρώτιστο ως μιας κοινότnτας προς τnν άλλn για επα

νένωσπ και συμφιλίωσn. Τα γεφύρια μετάβασnς αnό τn μια όχθn στnν άλλn για 

πέντε χρόνια δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Μέχρι στιγμιlς ουσιαστικn nρο

σέγγισn δεν επιτεύχθnκε. Κινnσεις καλnς θέλnσnς n άλλn πλευρά δεν έδειξε. Η 
καταστροφιl συνεχίζεται. Είναι n δικn σας ώρα για εξομάλυνσn των σχέσεων των 
δύο κοινοτnτων. 

Λάβετε θέσεις! 




