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Επιτέλους, φως στην άκρη του τούνελ 
Δημοσιοποίηση σχετικής επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 
Με σεμνότητα και θετική προδιάθεση, τολμούμε να υποδείξουμε στους προεδρικούς υποψήφιους, 
αλλά και στα πολιτικά κόμματα της Κύπρου, ότι η ανάκτηση της διεθνούς αξιοπιστίας της Κύπρου 
και η εξάλειψη του κλίματος της απαισιοδοξίας που επικρατεί, τόσο μεταξύ των Ελληνοκυπρίων, 
όσο και μεταξύ των Τουρκοκυπρίων, δεν επιτυγχάνονται με μεγαλόστομες υποσχέσεις και 
κραυγαλέα συνθήματα. 
 
Για να πάμε μπροστά, είναι απαραίτητο να αποδείξουν και οι προεδρικοί υποψήφιοι και τα 
πολιτικά κόμματα ευθύτητα, ειλικρίνεια, εντιμότητα και σοβαρότητα.  Πρέπει να παραμερίσουν τις 
προσωπικές τους φιλοδοξίες και επιδιώξεις και να επιδείξουν τον πραγματικό πατριωτισμό, που 
επιβάλλουν οι επικρατούσες συνθήκες.  Ανάλογο πνεύμα πατριωτισμού οφείλουν να επιδείξουν 
και οι δημοσιογράφοι, με την αντικειμενικότητα και τη μηδενική ανοχή τους στις προσπάθειες 
ορισμένων πολιτικών να παραπλανήσουν το εκλογικό σώμα, οδηγώντας τους ψηφοφόρους σε 
εφησυχασμό. 
 
Όμως, στο ζοφερό κλίμα που επικρατεί, υπάρχουν εξελίξεις που εύλογα δημιουργούν 
συγκρατημένη αισιοδοξία, υπό την προϋπόθεση ότι οι εξελίξεις αυτές θα αξιολογηθούν ορθά, θα 
αξιοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό και δεν θα οδηγήσουν σε ένα οριστικό πλέον και 
αμετάκλητο αδιέξοδο. 
 
Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την 
κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, 12 πολίτες συγκρότησαν τη Δεξαμενή Σκέψης της 
Ανατολικής Μεσογείου και διαμόρφωσαν και δημοσιοποίησαν μια ολοκληρωμένη και 
συγκροτημένη, αναλυτική πρόταση επίλυσης του Κυπριακού Προβλήματος, που συνθέτει μια 
προσέγγιση που ήδη έτυχε ενός ιδιαίτερα ευνοϊκού σχολιασμού από πλευράς της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.  Στα ευμενή αυτά σχόλια προστέθηκε και η δέσμευση της συμπόρευσης στη 
διαδικασία με τον πλέον εποικοδομητικό τρόπο.  Η σχετική επιστολή του Γενικού Διευθυντή της 
Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ 
μέρους της Προέδρου και δύο Αντιπροέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισυνάπτεται. 
 
Θερμά παρακαλούμε τους πολιτικούς και τα πολιτικά κόμματα της Κύπρου να αρθούν στο ύψος 
των περιστάσεων και τους δημοσιογράφους να συνδράμουν στην προσπάθειά μας για τη σωστή 
και αντικειμενική ενημέρωση του Κυπριακού λαού.  Επίσης παρακαλούμε τους πολίτες όλης της 
χώρας να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν την ύστατη αυτή προσπάθειά για την εξασφάλιση του 
πολιτικού μέλλοντος της Κύπρου. 
 
Διαβάστε την πρόταση της 12-μελούς Δεξαμενής Σκέψης στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 
https://www.eastmed-thinktank.com.  Τη Δεξαμενή Σκέψης απαρτίζουν (σε αλφαβητική σειρά) 
οι Αϊκίν Έσρα, Ατάι Σερτάρ, Βασιλείου Ανδρούλα, Γιουκσέλ Μινέ, Ζαβαλλής Λάκης, 
Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης (Τάκης), Ιεροδιακόνου Λεόντιος, Μπαχάς Μάριος, Στυλιανού-Συρίμη 
Ολυμπία, Χαραλάμπους Χαράλαμπος, Χατζηδημητρίου Τάκης, με Συντονιστή και Εισηγητή τον 
Παναγιωτίδη Χρήστο. 
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