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Το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στο Κυπριακό και η αδιαλλαξία της επεκτατικής Τουρκίας, η 
εμφάνιση νέων πιθανών μορφών του πλαισίου λύσης, το αναμενόμενο μπέρδεμα και 
παρεξήγηση νομικό-πολιτικών όρων (που οικοδομήθηκαν με ασάφεια ειδικά για την 
Κύπρο), μας εμποδίζουν να προσδιορίσουμε την καλύτερη μορφή λύσης του εθνικού μας 
προβλήματος. 

«Όραμα» είναι ο όρος που οφείλουμε επιτακτικά να εντάξουμε στη στάσιμη περίοδο, την 
οποία διέρχεται το Κυπριακό. Όρος που ακούμε συχνά, αλλά καμία κυβέρνηση δεν έχει 
ουσιαστικά σχεδιάσει και εργαστεί προς την κατεύθυνση του. Ένα «όραμα» που δεν θα 
αποκλείει τη βούληση των Κυπρίων, ούτε μπορεί να τους επιβληθεί.  

Η πρόταση της Συμμαχίας Πολιτών, που γραπτώς θα καταθέσει ο Πρόεδρος του Κινήματος 
στο Εθνικό Συμβούλιο, αφορά την όσο το δυνατό καλύτερη προετοιμασία αυτού του 
οράματος. Στα πλαίσια της προετοιμασίας της, η Πολιτεία οφείλει να εξηγήσει στους 
πολίτες τα πιθανά πλαίσια λύσης, παραθέτοντας πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
εκάστου. Οφείλει, επιπλέον, να εμπλέξει τους πολίτες στην απόφαση για τη μορφή λύσης, 
μέσα από τη διενέργεια ενός δημοψηφίσματος, όπου όλοι μας θα τοποθετηθούμε για το 
«τι λύση θέλουμε» και ουσιαστικά για το πως οραματιζόμαστε την Κύπρο του αύριο.  

Σημειώνεται ότι είναι πολύ πιο ωφέλιμη, για την πατρίδα μας, τυχόν απόρριψη 
οποιασδήποτε μορφής λύσης τώρα, υπό προληπτική μορφή, παρά αργότερα και σε 
ενδεχόμενο διενέργειας δημοψηφίσματος τελικής λύσης. Τυχόν δεύτερη απόρριψη τελικής 
μορφής λύσης, σε συνέχεια της απόρριψης του Σχεδίου Ανάν το 2004, πιθανό να αποβεί 
καταστροφική, αφού πλέον η Τουρκία θα αποενοχοποιηθεί εντελώς και ανενόχλητη θα 
βαδίσει προς οποιοδήποτε εναλλακτικό της σχεδιασμό, που ίσως σημάνει τον οριστικό 
ενταφιασμό του κυπριακού προβλήματος, με την ανοχή μάλιστα του διεθνούς παράγοντα.   

Το αποτέλεσμα αυτού του προληπτικού δημοψηφίσματος θα πρέπει να δεσμεύει συνολικά 
και κατ’ εξακολούθηση το Εθνικό Συμβούλιο και τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
καθώς και θα πρέπει να γίνει σεβαστό από τις πολιτικές οντότητες της χώρας, αλλά και τους 
ίδιους τους πολίτες. Ακολούθως, οφείλει η Πολιτεία, δια μέσου ενός νεοσύστατου οργάνου, 
του «Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας», θα πρέπει να αξιοποιήσει εξειδικευμένη γνώση και 
να μελετήσει τα σημερινά γεωστρατηγικά δεδομένα, την κατάσταση στην ευρύτερη 
περιοχή, τις διεθνείς σχέσεις και να σχεδιάσει στρατηγική, που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της χώρας μας. Αυτή η στρατηγική θα πρέπει σε βάθος χρόνου να επιφέρει 
το αποτέλεσμα που οι πολίτες θα ζητήσουν μέσω της απόφασης τους στο δημοψήφισμα. 

Η πρόταση της «Συμμαχίας Πολιτών» γεφυρώνει ουσιαστικά το χάσμα μεταξύ των 
σπασμωδικών κινήσεων της Πολιτείας, που για δεκαετίες απέτυχε να κινηθεί με συνολικό 
όραμα,  συνολικό πλάνο και συναίνεση, αξιοποιώντας όσα εφόδια έχουμε. Ταυτόχρονα, η 
συμπερίληψη των πολιτών στην πιο σημαντική απόφασης της ιστορίας μας, σηματοδοτεί 
και την ανάγκη στροφής του μοντέλου διακυβέρνησης της χώρας μας σε πιο κοινωνικά 
δημοκρατικό. Η προ ημερών κατατεθείσα έκθεση του Γ.Γ του ΟΗΕ για το Κυπριακό κατέληξε 
με την εκδήλωση πίστης προς τον Κυπριακό λαό, καλώντας τον να αναλάβει εντονότερη 
δράση. Αυτό, μεταξύ άλλων, προτείνουμε και εμείς.    
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