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Η Κύπρος υπέφερε από τη 
µάστιγα του εθνικισµού, 
που εκφράζεται ακόµη και 

σήµερα µέσα από την φαινοµε-
νικά πατριωτική ρητορική πολι-
τικών, αλλά και εκκλησιαστικών 
κύκλων, ανέφερε ο πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας ∆ηµήτρης Χριστό-
φιας. Εκφωνώντας τον επιµνη-
µόσυνο λόγο, στο ετήσιο µνηµό-
συνο του Παύλου Ηρακλέους στο 
Μέσα Χωριό της Πάφου, ο πρό-
εδρος Χριστόφιας είπε ότι η µο-
νιµοποίηση της διχοτόµησης θα 
συνιστούσε νίκη του σοβινισµού, 
του εθνικισµού και των προαγω-
γών τους. Είπε επίσης ότι οι θέ-
σεις ενάντια στη λύση µιας διζω-
νικής, δικοινοτικής οµοσπονδίας 
δεν είναι κενές περιεχοµένου, 
αλλά εµπεριέχουν την αποδοχή 
της διχοτόµησης ως της καλύτε-
ρης υπό τις περιστάσεις λύση. Ο 
πρόεδρος Χριστόφιας πρόσθε-
σε ότι αυτοί που τις εκφράζουν, 
δεν έχουν το πολιτικό θάρρος να 
πουν στον λαό αυτό που πραγµα-
τικά σκέφτονται.

Στον αντίποδα αυτών των θέσε-
ων, συµπλήρωσε, κινούνται «οι 
φαινοµενικά γενναίες προσεγγί-
σεις εκείνων, των οποίων οι πο-
λιτικές θέσεις στο Κυπριακό είναι 
από µόνες τους αυτοαναιρούµε-
νες και µεταλλάσσονται ανάλογα 
µε τις περιστάσεις και τις επιδιώ-
ξεις τους».

Είπε ότι η ρητορεία τους «κινεί-
ται σε όλο το πολιτικό φάσµα, µε-
ταξύ απορριπτισµού και άκρατου 
ενδοτισµού», ενώ πρόσθεσε ότι 
περιέχουν θέσεις «πιο προχωρη-
µένες και από αυτές της Τουρκίας 
πολλές φορές», όπως για παρά-
δειγµα η πρόταση για τη διεύρυν-
ση των συνοµιλιών.

«Αυτοί λοιπόν που καταθέτουν 
αυτές τις θέσεις όχι µόνο στήρι-
ξαν το σχέδιο Ανάν, αλλά προ-
σπάθησαν να επιβάλουν τις από-
ψεις τους µετά την ετυµηγορία του 
λαού µας καταγγέλλοντας την Κύ-
προ στο διεθνές επίπεδο», είπε ο 
πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας.

Συνέχισε, λέγοντας ότι αυτοί 
που ασπάστηκαν τον εθνικισµό 
και το σοβινισµό, παρέσυραν 
τον τόπο σε µονοπάτια βίας, αί-
µατος, παραφροσύνης και τε-
λικά κατάφεραν να φέρουν την 
καταστροφή. Συµπλήρωσε ότι ο 
λαός γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί 
που χρησιµοποίησαν και χρησι-
µοποιούν τον εθνικισµό και το 
σοβινισµό και ποιοι τον καλλι-
εργούν, «όπως ξέρει ότι η δράση 
των ακροδεξιών, σοβινιστικών 
και φασιστικών στοιχείων, µέσα 
από τις γραµµές της ΕΟΚΑ Β’ και 
της ΤΜΤ, υποκίνησαν το εθνικό 
µίσος, τη µισαλλοδοξία και το δι-
χασµό».

Συνέχισε, λέγοντας ότι τελικά 
κατάφεραν να οδηγήσουν τον 
τόπο εδώ που είναι σήµερα, µια 
χώρα διαιρεµένη µε ένα άλυτο 
εθνικό ζήτηµα για 38 τώρα χρό-
νια, όπου ο λαός της µετρά ακό-
µα τις πληγές της προσφυγιάς και 
του ξεριζωµού.

«Ο λαός µας πρέπει να χρησι-
µοποιήσει την αλάνθαστη διαί-
σθηση του για να αντιπαλέψει την 
λερναία ύδρα του εθνικισµού και 
του σοβινισµού και να την κατα-
στήσει εφιάλτη του παρελθόντος», 
ανέφερε ο πρόεδρος Χριστόφιας. 
Πρόσθεσε ότι αυτό µπορεί να γί-
νει µόνο µέσα από µια ειρηνική, 
βιώσιµη και λειτουργική διευθέ-
τηση του Κυπριακού προβλήµα-
τος. Μια λύση που, όπως είπε, θα 
προσφέρει κίνητρα στους απλούς 
ανθρώπους και από τις δυο κοι-
νότητες για να ζήσουν µαζί, να 
συνεργαστούν, να διεκδικήσουν 
µαζί, να λάβουν µέρος από κοι-
νού σε δηµοκρατικές διαδικασίες 
εκλογής της ηγεσίας του τόπου, 
να µεγαλώσουν τα παιδιά τους 
δίπλα σε αυτά των συνανθρώπων 
τους ανεξαρτήτως προέλευσης.

Αναφερόµενος στον Παύλο 
Ηρακλέους, είπε ότι η στάση ζωής 
του δεν µπορεί παρά να προκα-
λεί συγκίνηση και περηφάνια σε 
κάθε λογικά σκεπτόµενο Κύπριο 
και αγνό πατριώτη.

Ο Παύλος Ηρακλέους, ή Παυ-
λάρας δολοφονήθηκε εν ψυχρώ 
στις 23 Ιουλίου του 1967, σε 
ηλικία 40 χρόνων, µαζί µε την 
εγκυµονούσα Αντιγόνη Χαραλά-
µπους, την οποία µετέφερε στο 
νοσοκοµείο µαζί µε τον εικοσά-
χρονο γιο της Παντελή. Οι τρεις 
έπεσαν σε ενέδρα της ΤΜΤ, στην 
τοποθεσία Σταλιά, κοντά στα Νέα 
Χολέτρια. Οι δολοφόνοι αφού 
εκτέλεσαν τους τρεις επιβαίνο-
ντες, εξαφανίστηκαν αφήνοντας 
στο αυτοκίνητο τα πτώµατα των 
τριών ανθρώπων.

Ο πρόεδρος Χριστόφιας είπε 
ότι µια εβδοµάδα πριν την άναν-
δρη δολοφονία, στις 16 Ιουλίου 
του 1967 σε τ/κ γάµο που γινό-
ταν στο χωριό Κολώνη, λίγο έξω 
από την Γεροσκήπου, Ε/κ εθνικι-
στές έριξαν πυροβολισµούς κατά 
του πλήθους σκοτώνοντας τον 
γαµπρό και τραυµατίζοντας αρκε-
τούς περίοικους. Πρόσθεσε ότι οι 
Τ/κ της Κολώνης εξοργίστηκαν 
από το γεγονός και ορκίστηκαν 
να εκδικηθούν.

Συνέχισε, λέγοντας ότι ο Παυ-
λάρας έπεσε θύµα του εθνικι-
σµού-σοβινισµού, ο οποίος δεν 
έχει εθνική προέλευση, δεν είναι 
ούτε τούρκικος ούτε ελληνικός, 
αλλά έχει τους ίδιους στόχους και 
τις ίδιες ρίζες από όπου και αν 
εκφράζεται. Στην περίπτωση της 
πατρίδας µας, συµπλήρωσε, έχει 
χρησιµοποιηθεί για να εξυπηρε-
τήσει ξενοκίνητα σχέδια διαχω-
ρισµού.

Για τον Παύλο Ηρακλέους είπε 
τέλος ότι υπήρξε σταθερός και 
αταλάντευτος αγωνιστής του Λα-
ϊκού Κινήµατος και του ΑΚΕΛ 
στην επαρχία της Πάφου, ο οποί-
ος δήλωνε πάντα παρών σε όλες 
τις κινητοποιήσεις και διαδηλώ-
σεις του Κινήµατος.

«Αποτίνουµε σήµερα φόρο τι-
µής στον τάφο ενός αγωνιστή, 
τίµιου βιοπαλαιστή και αγαπητού 
µέλους της τοπικής κοινωνίας της 
Πάφου», κατέληξε ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοκρατίας.

Για την μάστιγα του εθνικισμού 
προειδοποίησε ο πρόεδρος Χριστόφιας
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Αυτοί που ασπάστηκαν 
τον εθνικισµό και το σοβινισµό, 

παρέσυραν τον τόπο σε µονοπάτια 
βίας, αίµατος, παραφροσύνης 

και τελικά κατάφεραν να φέρουν 
την καταστροφή, 

ανέφερε ο ∆.Χριστόφιας.


