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�Ω Καπετάνιε! Καπετάνιε
µου!  Το φοβερό ταξίδι
τελείωσε.  Το πλοίο άντεξε
σε όλες τις καταιγίδες το
έπαθλο που αναζητούσαµε
κερδήθηκε.  Το λιµάνι είναι
κοντά, ακούω τις καµπάνες
ο λαός πανηγυρίζει.  Τα
µάτια καρφωµένα στο
ασάλευτο σκαρί, στο
βλοσυρό και ριψοκίνδυνο
καράβι.�
Walter Whitman,
Αναµνήσεις του
Προέδρου Λίνκολν.

Το τελευταίο µισό του 2002 αναµφιβόλως αποτέλεσε ένα πολύ ενδιαφέρον
εξάµηνο για την εγχώρια και όχι µόνο επιστηµονική κοινότητα των ∆ιεθνών
Σχέσεων.  Η είσοδος όλης της Κύπρου, ala Γερµανικά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση
των 25, οι περίτεχνες διεργασίες στο εσωτερικό του βαθύτερου Κεµαλικού
κράτους [deeper state] λόγω της σαρωτικής νίκης των Ισλαµιστών του
Ερντογάν, αλλά και η πρωτοφανής, αλλά όχι απρόβλεπτη1, εκδήλωση της
δυσαρέσκειας ενός µεγάλου αριθµού Τουρκοκυπρίων απέναντι στην πολιτική του
άλλοτε λαοφιλούς Ντενκτάς, προϊδεάζουν για σηµαντικές εξελίξεις στον χώρο του
γεωπολιτκού modus vivendi της Νοτιοανατολικής Μεσογείου για τον χρόνο που
έρχεται.

Η παρούσα µελέτη θα ασχοληθεί µε ένα επίκαιρο θέµα γύρω από το Κυπριακό
Ζήτηµα που όπως δείχνουν τα δεδοµένα θα απασχολήσει αρκετά τους ειδήµονες
και µη.  Η είσοδος συνολικά της νήσου της Αφροδίτης στο ευρωπαϊκό
πολιτικοοικονοµικό σύστηµα, αλλά και τα εντυπωσιακά σε όγκο και παλµό
συλλαλητήρια στα κατεχόµενα από τους «εγκλωβισµένους» Τουρκοκυπρίους
ενάντια στον εθελούσιο αποµονωτισµό του Ντενκτάς έχουν οδηγήσει στην
ανακίνηση του θέµατος αναφορικά µε την ανάπτυξη και εδραίωση όλων των



2

κατάλληλων συνθηκών και δοµών που θα καταστούν ικανές να οικοδοµήσουν µια
κοινή εθνοτική2 Κυπριακή ταυτότητα ένθεν και ένθεν.

Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη άποψη, η δηµιουργία και η υιοθέτηση µιας κοινής
εθνoτικής ταυτότητας για όλο τον Κυπριακό λαό, ανεξαρτήτως θρησκεύµατος, θα
λειτουργήσει ευεργετικά ως προς την επούλωση των ιστορικών τραυµάτων και
των δύο κοινοτήτων, ενώ παράλληλα θα υποβοηθήσει την απρόσκοπτη και
οµαλή πορεία της νήσου µέσα στις ευρωπαϊκές καλένδες.  Η παρούσα µελέτη
λοιπόν θα κινηθεί µέσα στο προαναφερόµενο θεµατικό πεδίο, παρουσιάζοντας και
αναλύοντας όλες τις παραµέτρους αυτές που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν
επικουρικώς προς τον σκοπό αυτό.  Από την άλλη πλευρά όµως µια τέτοια
προσπάθεια θα κινδύνευε ίσως να υποπέσει στην µεθοδολογική παγίδα του
ασαφούς και της µελλοντολογίας, αν προηγουµένως δεν παρουσιαστεί ενδελεχώς
το συστηµικό πλαίσιο ανάπτυξης του διπολικού εθνικισµού3 στην Κύπρο.  Με
άλλα λόγια θα παρουσιασθούν και θα αναλυθούν ενδελεχώς οι λόγοι και οι
συγκυρίες που λειτούργησαν καταλυτικά ως προς την εµφάνιση και υιοθέτηση
της ελληνικής και τουρκικής ταυτότητας αντιστοίχως από τις δύο κοινότητες της
Κύπρου.

Η έρευνα, λόγω της φύσης του αντικειµένου, θα στηριχθεί κυρίως σε
δευτερογενείς πηγές, ελληνικές και ξενόγλωσσες, στοχεύοντας στην αντικειµενική
παρουσίαση του φαινοµένου της ανάπτυξης του εθνικισµού στην Κύπρο, αλλά
και στη νηφάλια και µετριοπαθή παράθεση ορθολογικών προτάσεων για ένα
κοινό και ειρηνικό µέλλον, χωρίς διχαστικά πάθη και µισαλλοδοξίες για την
ευρωπαϊκή Κύπρο του 21ου αιώνα.

Α. Η εµφάνιση του Εθνικισµού στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες

Πριν προχωρήσουµε θα ήταν χρήσιµο, για την µεθοδολογική αρτιότητα του
άρθρου, να επιχειρήσουµε µια αναψηλάφηση των θεωρητικών δοµών του όρου
«εθνικισµός», επιχειρώντας την επεξήγηση του µέσω ενός ορισµού.

Ένας µεγάλος αριθµός των θεωρητικών του εθνικισµού θέτει ως αφετηρία του
φαινοµένου τη Συνθήκη της Βεστφαλίας και την Γαλλική Επανάσταση.4  Από την
άλλη όµως χρήσιµο θα ήταν για τους θεωρητικούς του µέλλοντος να εξετάσουν
µε προσοχή και ενδιαφέρον την πρώιµη µετα-Λουθηριανή εποχή στην Κεντρική
και Ανατολική Ευρώπη, µια εποχή που προηγείται χρονικώς τόσο από την
Βεστφαλία όσο και από τη Γαλλική Επανάσταση και αποτελεί την πρώτη
οργανωµένη προσπάθεια των τευτονικών λαών της περιοχής να υιοθετήσουν µια
κοινή γλώσσα για την ανάγνωση της Βίβλου, θέτοντας µε τον τρόπο αυτό τις
βάσεις της πρώτης εθνολογικής αναψηλάφησης και εθνικιστικής εξέγερσης που
στράφηκε κατά της, τότε πανίχυρης, Παπικής εξουσίας.5
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Ανεξαρτήτως χρονικής εκκίνησης της εθνικής αφύπνισης των λαών της Ευρώπης,
ο όρος έθνος προσλαµβάνει για πρώτη φορά σηµαντική αξία στο φιλοσοφικό
απόφθεγµα της Γαλλικής Επανάστασης, στη ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου και του Πολίτη.  Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη ∆ιακήρυξη:

�Η αρχή της Κυριαρχίας πηγάζει από το Έθνος.
Κανένα συλλογικό σώµα ή άτοµο δεν µπορεί να
ασκήσει εξουσία αν δεν εκπορεύεται ρητά από
αυτό�6

Μια άλλη διάσταση του όρου «έθνος» την ίδια χρονική περίοδο έρχεται από τον
γνωστό Γάλλο συνταγµατολόγο Emmanuel-Joseph Sieyes (1748 � 1836), ο
οποίος προσπαθώντας να δώσει µια σαφή και περιεκτική εξήγηση περιγράφει το
έθνος ως ένα σώµα εταίρων που ζουν κάτω από έναν κοινό νόµο και
αντιπροσωπεύονται από την ίδια νοµοθετική εξουσία.7

Από τα παραπάνω γίνεται ευκόλως αντιληπτό ότι η Γαλλική Επανάσταση και οι
θεωρητικοί αυτής προσεγγίζουν τον όρο έθνος και το συστατικό αυτού, τον
εθνικισµό, ως κάτι το απόλυτο και το ολοκληρωτικό, ένα γεγονός που ενέπνευσε
και επηρέασε βαθύτατα τους θεωρητικούς του εθνικοσοσιαλισµού και του
φασισµού στους αιώνες που ακολούθησαν.  Θα περάσουν αρκετά χρόνια ώσπου
η νοµοτελειακή υποταγή του πολίτη στο έθνος αρθεί, µε την εισαγωγή του
δικαιώµατος της επιλογής και του αυτοπροσδιορισµού.  Προς αυτή την
κατεύθυνση κινήθηκαν τόσο ο Ernest Renan που κατά τη διάρκεια µιας διάλεξης
που έδωσε το 1882 µε τίτλο �Qu� est-ce qu� une Nation?� µίλησε για το
αναφαίρετο δικαίωµα της ατοµικής βούλησης και περιέγραψε το έθνος ως ένα
καθηµερινό δηµοψήφισµα, ενώ ο Ιταλός εθνικιστής Giuseppe Mazzini (1805 �
1872) µίλησε για έναν όµιλο ελεύθερων και ίσων ανθρώπων που συνδέονται
µεταξύ τους µε αδερφική οµόνοια.8  Από τα παραπάνω λοιπόν προκύπτει ότι η
σύνδεση του ατόµου µε το κοινωνικό υπόστρωµα συντελείται καταλυτικά είτε
υπό το φαντασιακό πρίσµα του ανήκειν σε µια ανάδελφη κοινωνία, είτε υπό το
πραγµατιστικό του ανήκειν σε ένα οργανωµένο κοινωνικό σύνολο µε τις,
σχετικώς, όµοιες επιδιώξεις και επιθυµίες και µε ένα ορισµένο θεσµικό πλαίσιο
κατοχύρωσης των θεµελιακών δικαιωµάτων και υποχρεώσεων.

Β.  Η εµφάνιση και ανάπτυξη του Κυπριακού εθνικισµού

Στις επόµενες σειρές που θα ακολουθήσουν θα επιδιώξουµε να δώσουµε µια
περιληπτική  καταγραφή των λαών αλλά και των πολιτισµών που χάραξαν τα ίχνη
τους στο Κυπριακό κοινωνικό-πολιτιστικό ασυνείδητο.

Τον 12ο αιώνα π.Χ µέρος του ελληνικού στρατού περνά από την Τροία στην
Κύπρο, ενώ τον 8ο αιώνα το νησί περνά υπό την κυριαρχία του Ασσύριου βασιλιά
Σαραγκόν ΙΙ.  Το 583 π.Χ ο Πέρσης βασιλιάς Κύρος ο πρεσβύτερος απλώνει την
κυριαρχία του και στην Κύπρο, ενώ το 487 π.Χ ο ελληνικός συµµαχικός στόλος
υπό την ηγεσία του Παυσανία βάζει ένα τέλος στην Περσική κυριαρχία στη νήσο.
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Ο Μέγας Αλέξανδρος χρησιµοποιεί την Κύπρο ως κύρια ναυτική βάση του στόλου
του εναντίον της Περσικής Αυτοκρατορίας, ενώ το 58 π.Χ η Κύπρος γίνεται µέλος
της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας.  Το 395 µ.Χ το νησί περνά υπό Βυζαντινό έλεγχο.
Το 1191 ο Άγγλος βασιλιάς Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος γίνεται κύριος της νήσου,
ενώ τον επόµενο χρόνο πωλείται στη Λατινική δυναστεία των Λουζινιάν.  Το 1489
η Κύπρος τίθεται υπό την κυριαρχία της Ενετικής ∆ηµοκρατίας και το 1571
εισέρχεται, αµαχητί9, στη Λευκωσία ο Οθωµανός Μουτζαφέρ Πασά
σηµατοδοτώντας την απαρχή µιας νέας εποχής για την ιστορική αλλά και
εθνοτική εξέλιξη της Κύπρου.10

Η χρονική αφετηρία εµφάνισης του Μουσουλµανικού στοιχείου στην Κύπρο, ως
σταθερή πληθυσµιακή ποσόστωση, ξεκινά από το 1571 και είναι τα µέλη της
στρατιάς του Μουτζαφέρ και οι οικογένειες τους που εγκαταστάθηκαν στην
Κύπρο.  Η συµβίωση µεταξύ Χριστιανών και Μουσουλµάνων στην Κύπρο κατά
τους πρώτες αιώνες της Μουσουλµανικής κυριαρχίας χαρακτηρίζεται από την
ειρηνική συµβίωση και την θρησκευτική ανεκτικότητα.  Αυτό το γεγονός µπορεί
να επεξηγηθεί από δύο σηµαντικά στοιχεία.  Πρώτον, οι Οθωµανοί στην Κύπρο
δεν φτάνουν ως κατακτητές αλλά ως η δύναµη που έβαλε τέλος στον Λατινικό
ολοκληρωτισµό, ενώ από την άλλη ο τρόπος διακυβέρνησης της νέας αρχής
χαρακτηρίζεται από την θρησκευτική ανεκτικότητα προς το Ορθόδοξο στοιχείο
και την παροχή διακριτών ελευθεριών προς την Χριστιανική κοινότητα της νήσου,
ώστε να ζει και να βιώνει µε τους δικούς της νόµους και κανόνες, µε την
προϋπόθεση βέβαια ότι κάτι τέτοιο δεν θα ερχόταν σε ευθεία σύγκρουση µε τους
σκοπούς και τις αρχές της Οθωµανικής αρχής εκεί.

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι το Ισλάµ, η θρησκευτική και πολιτική βάση
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, δε διαθέτει ως φιλοσοφική αρχή την έννοια του
κράτους αλλά µόνον του ηγέτη.  Στο Ισλάµ δεν υπάρχουν οργανωµένα αστικά
κέντρα αλλά οργανωµένες και πολυπληθείς οικογένειες που συνιστούν τις
φατρίες, συνοικίες και συντεχνίες.  Επίσης ο Ισλαµικός νόµος δεν αναγνωρίζει
συλλογικά πρόσωπα και η σεριάτ δεν διαθέτει κοινωνικό κώδικα.  Οι πόλεις δεν
θεωρούνται νοµικές ή πολιτικές οντότητες.11  Βλέπουµε λοιπόν ότι τόσο η
Ισλαµική φιλοσοφία όσο και το Οθωµανικό διοικητικό και κοινωνικό σύστηµα
αγνοούν πλήρως όλες τις δοµές εκείνες που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν
ασφυκτικά προς τους λαούς που ζουν υπό το πλαίσιο της κυριαρχίας τους.  Η
θρησκεία αποτελεί το µοναδικό στοιχείο που διαφοροποιεί τις κοινότητες και
βάση αυτής γίνονται οι όποιοι διοικητικοί διαχωρισµοί.  Στο εσωτερικό της
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας ο διαχωρισµός µεταξύ Μουσουλµάνων και µη
υπηκόων έλαβε χώρα µε το σύστηµα των millet.  Έτσι έχουµε το εβραϊκό, το
αρµενικό και το ελληνικό millet, τα ονοµαζόµενα millet των Λαών της Βίβλου.12

To ίδιο σύστηµα ακολουθήθηκε και στην Κύπρο µε τον εκεί χριστιανικό πληθυσµό
να κατατάσσεται στο Rum millet.  Οι σχέσεις µεταξύ των δύο κοινοτήτων,
τουλάχιστον µέχρι την οργανωµένη έκφραση του ελληνικού εθνικισµού µε την
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εκδήλωση της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, µπορούν να χαρακτηρισθούν
ως πολύ καλές.  Οι όποιες συγκρούσεις λαµβάνουν χώρα στο εσωτερικό της
νήσου στρέφονται κατά της διοικητικής αρχής και έχουν να κάνουν µε τις λαϊκές
διεκδικήσεις για αναβάθµιση του βιοτικού επίπέδου ή µε µείωση της φορολογίας.
Συχνά πυκνά οι συγκρούσεις αυτές οργανώνονται ή υποστηρίζονται αντιστοίχως
και από τους Μουσουλµάνους αλλά και από τους Χριστιανούς, ανάλογα µε την
κοινωνική και οικονοµική τους θέση στην Κυπριακή κοινωνική κλίµακα.  Η
Οθωµανική ανεκτικότητα και ο τρόπος αντιµετώπισης των Χριστιανών από τη
διοίκηση της νήσου γρήγορα επέτρεψε σε αρκετές χριστιανικές οικογένειες να
αποκτήσουν µεγάλες περιουσίες και κοινωνική υπόσταση µε την ενασχόληση
τους µε τη ναυτιλία, το εµπόριο ή και την γεωργία.  Οι οικογένειες αυτές µετά
από χρόνια θα αποτελέσουν τους µπροστάρηδες και τους εµπνευστές ως προς
την υιοθέτηση του ελληνικού εθνικισµού από τον χριστιανικό πληθυσµό στο νησί.

Η πρώτη ξεκάθαρη σύγκρουση µεταξύ των Χριστιανών της Κύπρου και της
Οθωµανικής αρχής λαµβάνει χώρα στις 9 Ιουλίου 1821 όταν ο τότε Οθωµανός
διοικητής της νήσου Κιουτσούκ Μεχµέτ αντιλαµβάνεται ότι τα σπέρµατα της
Ελληνικής Επανάστασης έχουν φθάσει και στο νησί και αποφασίζει να καταπνίξει
την όποια αντίδραση ενάντια στην Υψηλή Πύλη, πριν ακόµα αυτή γιγαντωθεί και
προσλάβει µεγαλύτερες διαστάσεις.  Είναι αλήθεια ότι από την εποχή των
Ορλοφικών µια µερίδα της ελληνόφωνης αριστοκρατίας που µέσω του εµπορίου
έρχεται σε επαφή µε τις επαναστατικές ιδέες του ελληνικού διαφωτισµού, αρχίζει
να διαµορφώνει εθνική συνείδηση και να εκδηλώνει την αντίθεση του προς την
Οθωµανική αρχή στη νήσο.  Με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης λοιπόν,
ξεκινά µια µικρή σε κλίµακα προσπάθεια να εξαπλωθεί η επαναστατική φλόγα και
στην Κύπρο αλλά τα όποια σχέδια θα σταµατήσουν µε την επέµβαση του
Οθωµανού διοικητή.  Στα πλαίσια λοιπόν της οθωµανικής αντίδρασης αναφορικά
µε τις επαναστατικές διαθέσεις µιας µερίδας των χριστιανών της Κύπρου,
συλλαµβάνεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός µαζί µε τους άλλους 3 ορθόδοξους
επισκόπους και θανατώνονται µέσα στο παλάτι.  Τον θάνατο και τη σύληση των
4 πτωµάτων ακολουθεί µια µεγάλη σε κλίµακα περίοδος σφαγών και λεηλασίες
σπιτιών και περιουσιών από τους Γενίτσαρους που διαρκεί µέχρι τις 21 του ίδιου
µήνα.13  Η φρίκη των γεγονότων αυτών διαταράσσει πλήρως τις σχέσεις µεταξύ
των δύο κοινοτήτων και αποτελεί την αφετηρία για την κάθετη αντιπαλότητα των
δύο κοινοτήτων που γιγαντώθηκε κατά τη διάρκεια της Βρετανικής κυριαρχίας.

Η άφιξη14 των Βρετανών στην Κύπρο σηµατοδοτεί, όπως πολύ εύστοχα λέει και ο
Στέφανος Παπαγεωργίου, την ψυχολογική µετάβαση της τραυµατισµένης
συνειδησιακής κατάστασης των χριστιανών της Κύπρου από την παθητικότητα
στον επιθετικό εθνικισµό.15  Η αλλαγή φρουράς στη διοίκηση του νησιού
επιτρέπει στις δυνάµεις αυτές που µετά τις σφαγές του Ιουλίου του 1821
αναγκάστηκαν να σιωπήσουν, να επανέλθουν µε µια νέα δυναµική τονίζοντας
ξεκάθαρα την ελληνικότητα του χριστιανικού στοιχείου στο νησί και επιζητώντας
την ένωση της Κύπρου µε το ελεύθερο µητροπολιτικό κέντρο.  Οι νέοι δυναµικοί
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φορείς της υπεράσπισης και περαιτέρω ανάπτυξης της ελληνικής συνείδησης
στην πλειοψηφία του Κυπριακού πληθυσµού είναι ο Ορθόδοξος κλήρος και η νέα
αστική Κυπριακή τάξη, µεγαλέµποροι, µεγαλογαιοκτήµονες αλλά και δάσκαλοι,
γιατροί και δικηγόροι µε σπουδές στο εξωτερικό ή στην Αθήνα.  Η ορθόδοξη
εκκλησία ένιωσε ότι η άφιξη των Βρετανών στο νησί θα σήµαινε τον περιορισµό
του ρόλου της ως της µοναδικής επίσηµης κοσµικής και θρησκευτικής δύναµης
στο εσωτερικό της ορθόδοξης κοινότητας της Κύπρου. Tα σηµαντικά οικονοµικά,
πολιτικά και φοροαπαλαχτικά προνόµια που η Οθωµανική διοίκηση παρείχε στην
ορθόδοξη εκκλησία θέτονταν υπό αµφισβήτηση από τους νεοαφιχθέντες
φιλελεύθερους Βρετανούς.  Από την άλλη η ελληνοκυπριακή αστική τάξη, ενώ
µαχόταν για την φιλελευθεροποίηση του Κυπριακού πολιτικού συστήµατος
ανέπτυσσε µια αντιδραστική στάση και θέση απέναντι σε κάθε κοινωνική
µεταβολή που απειλούσε τα παρελθόντα κεκτηµένα της καθώς και τη δυνατότητα
της να ασκεί καταλυτική επιρροή πάνω στον αγροτικό πληθυσµό του νησιού.  Με
την υιοθέτηση της εθνικής ταυτότητας αλλά και την επιδίωξη της παράλληλης
ανάπτυξης του σκοπού της Ενώσεως µε τη µητέρα πατρίδα, τόσο η Εκκλησία όσο
και η αστική τάξη της ελληνοκυπριακής κοινότητας επιδίωξαν την κατοχύρωση
των πολιτικών και οικονοµικών προνοµίων που είχαν από παλιά, ενώ παράλληλα
θέλησαν να προστατεύσουν την θέση τους στην κορυφή της νέας κοινωνίας που
δηµιουργούταν µε τον ερχοµό των Βρετανών στο νησί.  Με τον τρόπο αυτό
έχουµε την παγίωση της φαντασιακής εθνικής συνείδησης στο εσωτερικό της
χριστιανικής κοινότητας της Κύπρου, αλλά και την ανάπτυξη της πραγµατιστικής,
σε ύφος και ουσία, διεκδίκησης της Ένωσης.  Πολύ γρήγορα οι δύο
προαναφερόµενες έννοιες συνταυτίζονται και αλληλοκαλύπτονται µέσα στο νέο
σκηνικό δράσης και αλληλεπίδρασης, µε αποτέλεσµα να έχουµε την ολική
µετάβαση της ελληνοκυπριακής κοινότητας από τη µη-εθνική εποχή της
Οθωµανικής κυριαρχίας στην εθνική εποχή της Βρετανικής κυριαρχίας
αντιστοίχως.

H πορεία της µουσουλµανικής κοινότητας της Κύπρου από την άλλη δεν
ακολουθεί την ίδια πορεία.  Οι συνεχόµενες ήττες της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας από την Τσαρική Ρωσία αλλά και η εµφάνιση στο εσωτερικό της
αυτοκρατορίας του κινήµατος των Νεότουρκων, µεταβάλει τις ως τότε
επικρατούσες ισορροπίες στον τρόπο σκέψης του Μεγάλου Ασθενούς και
εισαγάγει τον όρο έθνος και εθνική συνείδηση στο Οθωµανικό λεξιλόγιο.16  H
Κύπρος όµως βρίσκεται πολύ µακριά από τις σηµαντικές αυτές εξελίξεις που
λαµβάνουν χώρα στην Κωνσταντινούπολη, την Θεσσαλονίκη και σε άλλα µεγάλα
αστικά κέντρα των ευρωπαϊκών οθωµανικών κτήσεων.  Το Μουσουλµανικό
στοιχείο της Κύπρου αδυνατεί να αναπτύξει ακόµα εθνική συνείδηση και µένει
προσκολληµένο στο πεπερασµένο σύστηµα των millet ως µοναδικό µέσο
σύνδεσης του µε τις ιστορικές του ρίζες.  Ότι όµως δεν κατάφερε να επιτύχει η
απόσταση αλλά και ο βαθύς συντηρητισµός της µουσουλµανικής κοινότητας της
Κύπρου το πέτυχε η στάση της ελληνοκυρπιακής κοινότητας.
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Όπως προαναφέραµε οι σφαγές του Ιουλίου του 1821 είχαν γραφεί ανεξίτηλα
στο µνηµονικό των ελληνοκυπρίων.  Ο ερχοµός των Βρετανών λοιπόν επέτρεψε
στους δεύτερους να εκφράσουν το µίσος και την περιφρόνηση τους προς τους
πρώτους.  Ένα µίσος που υποδαυλιζόταν από τις σφαγές του καλοκαιριού του
1821 και µια περιφρόνηση λόγω της οπισθοδροµικής µουσουλµανική κοινωνίας
του νησιού.  Κατά τη διάρκεια της Οθωµανικής κυριαρχίας στην Κύπρο η
πλειοψηφία των µουσουλµάνων ασχολήθηκε είτε µε το δηµόσιο τοµέα είτε µε
τον στρατό αφήνοντας το εµπόριο και την ανάπτυξη των όποιων βιοτεχνικών
υποδοµών στο χριστιανικό στοιχείο.  Το γεγονός αυτό βοήθησε ένα µέρος της
χριστιανικής κοινότητας να προοδεύσει οικονοµικά και να συµπαρασύρει στην
ανάπτυξη και το υπόλοιπο κοµµάτι.  Οι Μουσουλµάνοι όµως δεν ακολούθησαν
την ίδια ανοδική πορεία µε αποτέλεσµα ο ερχοµός των Βρετανών να παγιώσει και
να εκδηλώσει ακόµα πιο έντονα τις διαφορές αυτές.  Χαρακτηριστικά µπορούµε
να παραθέσουµε ένα non-paper της ελληνοκυπριακής κοινότητας προς τον τότε
Υφυπουργό των Αποικιών W. Churchill (1907), που αποκαλύπτει σε µεγάλη
κλίµακα τα συναισθήµατα των ελληνοκυπρίων προς τους µουσουλµάνους:

�Το εµπόριο, οι τέχνες, τα γράµµατα, η
βιοµηχανία και κάθε άλλος τοµέας που µπορεί
να συνδεθεί µε την πολιτιστική και οικονοµική
πρόοδο του νησιού είναι ελληνοκυπριακές
πρωτοβουλίες �17

Η δηµοσιοποίηση απόψεων µε τέτοιο περιεχόµενο αλλά και το ζήτηµα της
Ένωσης της Κύπρου µε την Ελλάδα συσπείρωσαν τους µουσουλµάνους και τους
έκαναν να αντιληφθούν ότι η διαφορετικότητα τους ως προς τη θρησκεία µπορεί
να εµπεριέχει και άλλες διαστάσεις διαφοροποίησης και αντιπαλότητας, πολύ πιο
πολύπλοκες και απόλυτες µαζί.  Η ανάπτυξη της διαφορετικής εθνικής συνείδησης
της µουσουλµανικής κοινότητας µπορεί να δικαιολογηθεί τόσο από τη,
δικαιολογηµένη, αντιπαλότητα των ελληνοκυπρίων απέναντι τους αλλά και από
την δεδηλωµένη διάθεση των Βρετανών να ακολουθήσουν και στην Κύπρο την,
δοκιµασµένη και  σε άλλες περιοχές, πολιτική του Divide and Rule.

Η πίεση της ελληνοκυπριακής κοινότητας προς τη νέα διοίκηση της νήσου
αναφορικά µε το Ενωτικό ζήτηµα, οδήγησε τους βρετανούς να χρησιµοποιήσουν
ως πρόσχωµα τη µουσουλµανική κοινότητα της Κύπρου για την καλύτερη
αντιµετώπιση των προαναφερόµενων απαιτήσεων.  Για τον λόγο αυτό λοιπόν η
Βρετανική αρχή προσπάθησε να δηµιουργήσει όλες τις κατάλληλες συνθήκες που
θα υποβοηθούσαν στην ανάπτυξη µιας διαφορετικής εθνικής συνείδησης των
µουσουλµάνων ως προς τους ελληνοκυπρίους.  Η εισαγωγή διοικητικών µέτρων
όπως η αναλογική εκπροσώπηση χριστιανών και µουσουλµάνων στα θεσµικά
κυβερνητικά όργανα18, αλλά και η υιοθέτηση του συστήµατος των χωριστών
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων19 ανάλογα µε το θρήσκευµα των µαθητών,
υποβοήθησαν την παράλληλη ανάπτυξη δύο διαφορετικών εθνικών συνειδήσεων
στο εσωτερικό του Κυπριακού γίγνεσθαι.
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Βεβαίως, η ιστορική εξέλιξη του Κυπριακού ζητήµατος βοήθησε και αυτή στο να
παγιωθεί η αντιπαλότητα µεταξύ των δύο εθνικών κοινοτήτων στη νήσο.  Τόσο η
ιστορική εξέλιξη του Ενωτικού κινήµατος, όσο και τα λάθη και οι αστοχίες της
περιόδου της ανεξαρτησίας αλλά και η εισβολή του 1974 µε τη de facto κατοχή
του βορείου τµήµατος της Κύπρου, µεγάλωσαν το χάσµα στο θυµικό των δύο
κοινοτήτων, δηµιουργώντας µια χαοτική κατάσταση στο συγκρουσιακό πλαίσιο
της διεθνοτικής συγκατοίκησης µέσα στο ίδιο περιορισµένο γεωγραφικό
περίγραµµα.  Η δράση της ΕΟΚΑ, η οποία χρησιµοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
από τη Βρετανική Αρχή για να προκαλέσει το οριστικό χάσµα µεταξύ της
ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας, οι λανθασµένες επιλογές του
Μακαρίου κατά την πρώτη περίοδο της ανεξαρτησίας της νήσου µε
αποκορύφωµα την εξαγγελία των 11 σηµείων, το πραξικόπηµα Σαµψών
αποτελούν σηµεία κοµβικής σηµασίας για την εξέλιξη του Κυπριακού ζητήµατος
έως και σήµερα.  Είναι γεγονός ότι µια σειρά γενεών στην Κύπρο µεγάλωσε και
γαλουχήθηκε µε τον φόβο προς τον απέναντι, µε το µίσος προς τον αλλόθρησκο,
µε την έλλειψη εµπιστοσύνης προς τον αποκαλούµενο εχθρό.  Θα ήταν χρήσιµό
όµως να τονίσουµε ότι η εξέλίξη αυτή στον ψυχισµό των δύο κοινοτήτων στην
Κύπρο δεν αποτελεί νοµοτελειακό δεδοµένο.  Όπως πολύ σωστά λέει και ο
µεγάλος έλληνας λογοτέχνης Ν. Καζαντζάκης στο σηµαντικό έργο του
�Αδελφοφάδες�, ο άνθρωπος µαθαίνει να µισεί και δε γεννιέται µε το µίσος στην
ψυχή του.  Η άρση του µίσους και της αµοιβαίας καχυποψίας, όπως θα δειχθεί
στις παραγράφους που ακολουθούν, απέναντι στο άλλο και το διαφορετικό είναι
το νέο µεγάλο στοίχηµα που πρέπει να κερδηθεί στην πολύπαθη Μεγαλόνησο.

Γ.  Προς µια κοινή εθνοτική συνείδηση στην Κύπρο

Το χτύπηµα της 11ης Σεπτεµβρίου διαµορφώνει ένα εντελώς νέο συστηµικό
πλαίσιο δράσης και αντίδρασης στις ∆ιεθνείς Σχέσεις του πλανήτη, ενώ
παράλληλα οριοθετεί το τέλος της µεταψυχροπολεµικής περιόδου και την απαρχή
µιας νέας, που θα µπορούσε ίσως να ονοµαστεί ως η εποχή των ασύµµετρων
απειλών.  Μια τέτοια αλλαγή είναι φυσικό να επιφέρει και την σταδιακή
εγκατάλειψη των φιλοσοφικών αρχών και δογµάτων των ∆ιεθνών Σχέσεων και
την εισαγωγή νέων µεθοδολογικών προσεγγίσεων για την ορθή ερµηνεία και
ρεαλιστική ανάλυση των πεπραγµένων στον πλανήτη µας.  Ο 21ος αιώνας αφήνει
πίσω του οριστικά την εθνική κοινωνία, µε τη µορφή που είχε κατά τη διάρκεια
του 20ου, και υιοθετεί νέα πολυπολιτισµικά σχήµατα συνύπαρξης και
συγκατοίκησης µε γνώµονα την πολιτική ανεκτικότητα και την ανάδειξη ισχυρών
ανταγωνιστικών και αναπτυξιακών οικονοµικών δοµών.  Προς αυτή την
κατεύθυνση θα κινηθεί και το δεύτερο µέρος της µελέτης αυτής εξετάζοντας όλες
τις προϋποθέσεις και τα βήµατα που πρέπει να γίνουν στην Κύπρο για τη
δηµιουργία µιας νέας υπερεθνικής ταυτότητας, που θα τονίζει την Κυπριακή
εθνοτική συνείδηση και θα υποβαθµίζει την ελληνική και τουρκική εθνολογική
ταυτότητα.  Μια κοινή εθνοτική κυπριακή ταυτότητα, η οποία θα στηρίζεται στην
αποδοχή του οµοσπονδιακού χαρακτήρα του νέου Κυπριακού κράτους και θα
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στηρίζεται πάνω στην θεσµική διοικητική διάρθρωση της Κυπριακής
Οµοσπονδίας.  Πάνω σε αυτό το σχήµα θα παρουσιασθούν δύο διαφορετικά
σενάρια σχετικά µε την διεθνολογική εξέλιξη της Κύπρου στις δεκαετίες που θα
ακολουθήσουν.

Το πρώτο σενάριο έχει ως εξής:  Παρά τις τεράστιες πιέσεις που δέχεται εκ των
έσω το καθεστώς Ντενκτάς το βαθύτερο Κεµαλικό κατεστηµένο στηρίζει τον
αποµονωτισµό του Τουρκοκύπριου ηγέτη, µε αποτέλεσµα στις αρχές του
Απριλίου να µην έχει βρεθεί ακόµα η οριστική φόρµουλα επανένωσης της νήσου
στα όρια και στα πλαίσια του σχεδίου Αννάν.  Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία εισέρχεται
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ το Τουρκοκυπριακό κοµµάτι παραµένει
εγκλωβισµένο στον ασιατικό τριτοκοσµισµό της διακυβέρνησης Ντενκτάς.  Σε µια
τέτοια περίπτωση η ηγεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας οφείλει να συνεχίσει τις
προσπάθειες της για την ανάπτυξη όλων των δοµών εκείνων που θα µπορέσουν
να αναπτύξουν την κοινή Κυπριακή εθνοτική συνείδηση και θα δώσουν στις νέες
γενιές να συνειδητοποιήσουν ότι οι πολίτες πέρα της πράσινης γραµµής δεν είναι
οι ιστορικοί αντίπαλοι αλλά οι µελλοντικοί συµπατριώτες τους.

Η εκπαίδευση και συγκεκριµένα η διδασκαλία της ιστορίας είναι ο βασικός τρόπος
που θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο.  Θα ήθελα να τονίσω ότι η ωραιοποίηση της
ιστορίας και η επανασυγγραφή της µε βάση την απάλειψη όλων εκείνων των
στοιχείων που συντηρούν και ίσως προάγουν το µίσος µεταξύ των δύο
κοινοτήτων είναι λάθος.  Πρώτον είναι αντιεπιστηµονικό και παραβαίνει όλες τις
µεθοδολογικές νόρµες της ιστορικής επιστήµης.  ∆εύτερον και ίσως
σηµαντικότερο στην περίπτωση που εξετάζουµε, η ωραιοποίηση της ιστορίας δεν
οδηγεί στη  συνειδητή σύγκλιση µέσα από τη γνώση και την ορθή και
αντικειµενική πληροφόρηση, αλλά δηµιουργεί ένα τεχνητό, άρα, και εύθραυστο
περίβληµα που είναι πολύ εύκολο να καταρρεύσει µε την πρώτη επιστηµονικώς
κατοχυρωµένη δηµοσίευση.  Η ορθή και αντικειµενική επεξήγηση του ιστορικού
παρελθόντος της Κύπρου, η επισήµανση των λανθασµένων επιλογών και από τις
δύο πλευρές, καθώς και η ρεαλιστική προβολή της σηµαντικότητας της
δηµιουργίας µιας κοινής συνειδησιακής ταύτισης για ένα ευοίωνο µέλλον στο νησί
είναι κάποια από τα συστατικά που θα επιτρέψουν στις µελλοντικές γενεές της
Κύπρου να ζήσουν απαλλαγµένοι από τις λανθασµένες επιλογές των προγόνων
τους.  Ταυτοχρόνως, πάντα στα πλαίσια του πρώτου σεναρίου, είναι σηµαντικό η
Κυπριακή ∆ηµοκρατία να επιµείνει σε µια ειρηνική επίθεση φιλίας προς τους
εγκλωβισµένους των κατεχοµένων.  Ίσως προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν
σώφρον να εντατικοποιηθεί το µέτρο της παροχής αδειών εργασίας προς τους
Τουρκοκύπριους, καθηµερινά περνούν την πράσινη γραµµή πάνω από 2.500
Τουρκοκύπριοι που απασχολούνται κυρίως σε γεωργικές εργασίες, ενώ το µέτρο
απόδοσης Κυπριακών διαβατηρίων σε όσους το επιθυµούν από την
τουρκοκυπριακή κοινότητα θα πρέπει να ενδυναµωθεί, περιορίζοντας τις όποιες
γραφειοκρατικές διαδικασίες καθιστούν την πρωτοβουλία αυτή εξαιρετικά
δύσκολη και χρονοβόρα.  Το έργο των Κυπριακών µη-Κυβερνητικών
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Οργανώσεων, µε την οικονοµική και ηθική συνδροµή πλέον της ίδιας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα µπορούσε να στηριχθεί περαιτέρω µε προσήλωση στις
πολιτιστικές και πολιτικές συναντήσεις µε αντίστοιχες τουρκοκυπριακές, καθώς
και συνδιοργάνωση συνεδρίων στην Πύλα ή στη νεκρή ζώνη υπό την αιγίδα των
Ηνωµένων Εθνών, µε θέµα τις νέες προοπτικές για ένα κοινό µέλλον στην Κύπρο
και για µια κοινή εθνοτική ταυτότητα.  Με πρωτοβουλίες όπως οι
προαναφερόµενες η Κυπριακή ∆ηµοκρατία θα µεγιστοποιήσει το ακροατήριο της
στα κατεχόµενα, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει ακυρωτικά προς τον φοβικό
λόγο του Ντενκτάς και των συνεργατών του που επιδιώκουν να πείσουν τους
Τουρκοκυπρίους ότι πιθανή επανένωση της Κύπρου θα σηµάνει µια επανάληψη
των τραγικών γεγονότων της δεκαετίας του 60.  Οι οικονοµικές προοπτικές που
ανοίγονται για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε την είσοδο της στην Ευρωπαϊκή
Ένωση µπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά και για την διακοινοτική σύγκλιση.
Ένα σωστό επενδυτικό πλαίσιο που θα στοχεύει στην υποβοήθηση της
υποβαθµισµένης οικονοµίας του ψευδοκράτος µε τέτοιο τρόπο που να τονίζει
στην τουρκοκυπριακή κοινότητα τις οικονοµικές ευκαιρίες που χάνει κάθε µέρα
που συνεχίζεται ο εγκλωβισµός της στα κατεχόµενα είναι άλλο ένα µέσο πίεσης
προς τους ιθύνοντες του ψευδοκράτους, αλλά και ένα επιπλέον επιχείρηµα στην
αντιπολίτευση των κατεχοµένων που διάκεινται θετικά προς την επανένωση της
νήσου.

Το δεύτερο σενάριο εκτυλίσσεται ως εξής:  Η ισχυρή πίεση των Τουρκοκυπρίων
αναγκάζει τον Ντενκτάς να παραιτηθεί.  Την ηγεσία του ψευδοκράτους
αναλαµβάνει ο Σερντάρ Ντενκτάς, ο οποίος είναι διαλακατικότερος από τον
πατέρα του και έχει αποφύγει να έρθει σε ευθεία σύγκρουση µε τους διαδηλωτές.
Η νήσος επανενωνέται σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο του σχεδίου Αννάν και η
νέα πρόκληση είναι να δηµιουργηθεί η νέα κοινή Κυπριακή ταυτότητα.
Βασιζόµενοι λοιπόν σε αυτήν  την υπόθεση θα µπορούσαν να ακολουθηθούν οι
κάτωθι πρωτοβουλίες:

Αρχικά, η παιδεία είναι, ίσως, το σηµαντικότερο θέµα στο οποίο θα πρέπει να
δοθεί η δέουσα προσοχή ώστε να αποφευχθούν τα όποια λάθη του παρελθόντος.
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα οφείλει να είναι κοινό σε όλα τα µαθήµατα και να
προνοείται µόνο η διαφορετική διδασκαλία των θρησκευτικών σε σχολεία που θα
φοιτούν Κύπριοι µαθητές και των δύο θρησκειών.  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δοθεί στη διδασκαλία της Ιστορίας, στα πλαίσια που ήδη έχουµε αναπτύξει
παραπάνω, ενώ χρήσιµη θα ήταν και η δηµιουργία ενός νέου µαθήµατος για τις
δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου που θα εξέταζε τη σύγχρονη
παγκοσµιοποιηµένη πραγµατικότητα, τις νέες δοµές των ∆ιεθνών Σχέσεων και θα
ανέπτυσσε το ένστικτο στις νέες γενεές ενός κοινού µέλλοντος που θα επιδρούσε
θετικά για την πρόοδο και την ευµάρεια των κατοίκων όλης της Κύπρου.  Από
την άλλη πλευρά θα µπορούσε να υιοθετηθεί η δηµιουργία ειδικών ιστορικών και
διεθνολογικών τµηµάτων στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της Κύπρου που θα
προετοίµαζαν τους νέους επιστήµονες του νησιού για τις µελλοντικές προοπτικές
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που ανοίγονται για τις δύο κοινότητες, ενώ µια θετική εξέλιξη θα µπορούσε να
θεωρηθεί και η δηµιουργία θεολογικού ισλαµικού τµήµατος σε πανεπιστηµιακό
ίδρυµα του ελληνοκυπριακού συστατικού κράτους και αντίστοιχο ελληνορθόδοξο
σε ανάλογο ίδρυµα του τουρκοκυπριακού συστατικού κράτους.

Στη συνέχεια, σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 4 του σχεδίου Αννάν
προνοείται η δηµιουργία µιας κρατικής σηµαίας της Κύπρου η οποία θα κυµατίζει
µαζί µε τις σηµαίες του κάθε συστατικού κράτους [component state]
αντιστοίχως.20  Κάτι τέτοιο βέβαια µπορεί να ανταποκρίνεται στις εθνικές
ευαισθησίες των δύο κοινοτήτων αλλά από µόνο του θέτει προβλήµατα στην
εθιµική ανάπτυξη µιας κοινής εθνοτικής συνείδησης.  Θα µπορούσε το
συγκεκριµένο άρθρο να µετατραπεί µε τη σύµφωνη γνώµη και των δύο
κοινοτήτων σε ένα µοντέλο δηµιουργίας µιας και µόνο εθνικής σηµαίας µε την
υιοθέτηση του µοντέλου των χωρών της Βρετανικής Κοινοπολιτείας.
Συγκεκριµένα, πολλές από τις εθνικές σηµαίες των κρατών της Βρετανικής
Κοινοπολιτείας έχουν τα ιδιαίτερα εθνικά τους σύµβολα αλλά απεικονίζουν και το
βρετανικό στο ίδιο περίγραµµα, συνήθως στην πάνω αριστερή πλευρά της
σηµαίας.  Αντιστοίχως θα µπορούσε να υιοθετηθεί µια κοινή Κυπριακή σηµαία µε
ένα σύµβολο που θα κάλυπτε τις επιθυµίες και των δύο κοινοτήτων, ενώ τα
ιδιαίτερα εθνικά σύµβολα της κάθε κοινότητας θα µπορούσαν να απεικονίζονται
σε δύο περιγράµµατα αριστερά και δεξιά του κοινού εθνικού συµβόλου.  Με τον
τρόπο αυτό θα δηµιουργηθεί µια κοινή εθνική σηµαία που θα αντιπροσωπεύει και
τα δύο συστατικά κράτη και θα συµβολίζει τη µελλοντική κοινή εθνοτική πορεία
των δύο κοινοτήτων στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η ανάπτυξη µιας κοινής εθνοτικής ταυτότητας δεν υπονοεί την ανάγκη της
αποκοπής  των δύο κοινοτήτων από το ιστορικό τους παρελθόν.  Κάτι τέτοιο θα
δηµιουργούσε συναισθήµατα αποκλεισµού συγκεκριµένων τµηµάτων της νέας
Κυπριακής κοινωνίας και θα επέτρεπε την ανάπτυξη ρεµβασιστικών τάσεων και
ακραίων συµπεριφορών από τµήµατα της νεολαίας, τα οποία θα ένιωθαν
αποκοµµένα από την εθνολογική εξέλιξη των προγόνων τους.  Όπως είναι
φυσιολογικό οι δύο κοινότητες έχουν διαφορετικούς εθνικούς ήρωες που σε
αρκετές περιπτώσεις προσεγγίζονται µε αρνητισµό ή ακόµα και έκδηλη εχθρότητα
από τους άλλους.  Για παράδειγµα, µε διαφορετικά συναισθήµατα βλέπει η
πλειοψηφία των ελληνοκυπρίων τον Μακάριο τον ΙΙΙ και µε άλλα αντιστοίχως  η
τουρκοκυπριακή κοινότητα.  Ο σεβασµός στη διαφορετικότητα και η επιδίωξη της
ανεκτικότητας απέναντι στα ετερογενή εθνικά σύµβολα θα µπορούσε να
καλυφθεί µε τη δηµιουργία ενός πάρκου για παράδειγµα όπου θα φιλοξενούνται
και θα τιµούνται οι ανδριάντες και οι προτοµές όλων των προσωπικοτήτων που
µε το έργο τους και την παρουσία τους προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στις δύο
κοινότητες της νήσου.  Μια θετική εξέλιξη θα µπορούσε να ήταν η ορθή επιλογή
ενός ονόµατος που να προϊδεάζει για ένα κοινό Κυπριακό µέλλον όπως «Πάρκο
Κυπριακής Ενότητας» για παράδειγµα.
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Προς την ίδια κατεύθυνση θα µπορούσε να κινηθεί και η ονοµατοδοσία των οδών
και των Λεωφόρων της νήσου.  Θα µπορούσε ίσως να περιορισθούν τα ονόµατα
που προκαλούν και αναµοχλεύουν ιστορικές ατυχίες του παρελθόντος και να
αντικατασταθούν µε ονόµατα που θα στρέφονται γύρω από την επιτυχία της
επίτευξης του στόχου της εισόδου στην Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την
ανάδειξη της κοινής Κυπριακής εθνοτικής συνείδησης και πραγµατικότητας.  Όσο
δευτερεύον και αν ακούγεται σήµερα η ονοµατολογία θα είναι ένα πολύ
σηµαντικό ζήτηµα που θα πρέπει να αντιµετωπισθεί µε προσοχή και σύνεση σε
µια ενιαία Κύπρο του µέλλοντος.

Ως επιµύθιο της µελέτης αυτής θα µπορούσαµε να πούµε τα εξής.  Ο
προγραµµατισµός και η ανάπτυξη των κατάλληλων δοµών για τη δηµιουργία µιας
κοινής Κυπριακής συνείδησης και για τις δύο κοινότητες είναι ο µοναδικός δρόµος
για την επίτευξη της ειρήνης και τη διασφάλιση της γεωπολιτικής σταθερότητας
στην Κύπρο του 21ου αιώνα.  Αν τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία, µε
πιθανότερη τη δεύτερη για τους γνωστούς γεωστρατηγικούς λόγους21,
επιδιώξουν να συνεχίσουν την κηδεµονία και το πατρονάρισµα των δύο
Κυπριακών εθνοτήτων, τότε η πραγµατική σύγκλιση των δύο συνειδησιακών
συχνοτήτων δεν θα επιτευχθεί, τουλάχιστον για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Μια τέτοια εξέλιξη θα σηµάνει ίσως την παγίωση και εδραίωση των ιστορικών
διαφορών των δύο κοινοτήτων της Κύπρου µε παράλληλη αύξηση των
πιθανοτήτων ενός διεθνοτικού θερµού επεισοδίου και το πισωγύρισµα της
Κύπρου σε εποχές που κανείς νοήµων και ρεαλιστής άνθρωπος δεν θα ήθελε να
βιώσει, άµεσα ή έµµεσα, ποτέ ξανά.

Στο νέο παγκοσµιοποιηµένο πλαίσιο οικονοµικής ανάπτυξης, πολιτιστικής
σύγκλισης και πολιτικής συνύπαρξης θεωρώ ότι είναι αρνητικό για το Κυπριακό
µέλλον να συζητείται προβάλλοντας ως βασικό στόχο τρόπο την προστασία του
εθνολογικού χαρακτήρα των δύο κοινοτήτων.  Σε µια εποχή που η ανθρωπότητα
µπορεί να µιλά για την απαρχή της δηµιουργίας µιας φιλελεύθερης παγκόσµιας
κοινωνίας των πολιτών είναι πράγµατι πεπερασµένο να επιδιώκουµε να
διασφαλίσουµε το καλύτερο µέλλον για την Κύπρο εµµένοντας σε αναχρονιστικά
δόγµατα και ξεπερασµένες αρχές της φιλοσοφίας των ∆ιεθνών Σχέσεων.  Το
αύριο της νήσου µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προδιαγράφεται λαµπρό.  Αυτό
όµως θα επιτευχθεί µόνο αν οι δύο κοινότητες δρασκελίσουν αυτοβούλως την
πράσινη γραµµή, τοποθετήσουν στο πίσω µέρος του µυαλού τους τις ιστορικές
ατυχίες και τραύµατα του παρελθόντος και προάγουν την κοινή διάθεση για ένα
σταθερό µέλλον και ένα ειρηνικό αύριο.  Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν όλες
οι φιλελεύθερες και οξυδερκείς δυνάµεις της Ελλάδας και της Τουρκίας έχουν
χρέος να βοηθήσουν, τασσόµενες υπέρ ενός κοινού µέλλοντος για τη νήσο, ενός
µέλλοντος που θα µπορούσε να σηµάνει την απαρχή της οικοδόµησης ενός
καλύτερου αύριο και για τις ίδιες τις δυο προαναφερόµενες χώρες.
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