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Λαϊκό κίνημα κατά του Σχεδίου Ανάν
Αισιόδοξα τα μηνύματα για το σημερινό συλλαλητήριο στην πλατεία Ελευθερίας

Να που χρειάστηκε τώρα η Μούντζα της απαλάμης σου. Να που ξηγήθηκε τώρα η
ανεξήγητη Μούντζα της υψωμένης απαλάμης σου. (Παγκύπρια Κίνηση Πολιτών)

Του Κορνήλιου Χατζηκώστα
Σε λαϊκό κίνημα για την αντιμετώπιση του κινδύνου που απειλεί την ιστορία και
τον πολιτισμό μας εξελίσσονται οι αντιδράσεις εναντίον του Σχεδίου Ανάν
ανέφεραν, χθες, οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Κίνησης Πολιτών, που
διοργανώνει το σημερινό συλλαλητήριο. Το συλλαλητήριο πραγματοποιείται στις
6.00 το απόγευμα, στην πλατεία Ελευθερίας και, σύμφωνα με τους διοργανωτές,
αναμένεται να είναι μαζικό, καθώς τα μηνύματα που φθάνουν από παντού είναι
ενθαρρυντικά. Στο συλλαλητήριο θα λάβουν μέρος πολλές προσωπικότητες από το
χώρο της πολιτικής, των Γραμμάτων και των Tεχνών της Ελλάδας και της Κύπρου.

Όπως ανέφερε ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης, το Σχέδιο Ανάν
προσβάλλει την αξιοπρέπειά μας, προσβάλλει την ιστορία μας, προσβάλλει τον πολιτισμό μας και μας μεταφέρει σε
περιόδους πριν από τη Γαλλική Επανάσταση. Το λαϊκό ρεύμα που δημιουργεί η Παγκύπρια Κίνηση Πολιτών, πρόσθεσε,
που πλαισιώνεται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, εκφράζει την αγανάκτηση των πολιτών για την προσπάθεια επιβολής
του Σχεδίου Ανάν, αλλά δεν στρέφεται εναντίον της πολιτικής ηγεσίας. Ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Λιόν, Νίκος
Λυγερός, ο άνθρωπος με τον υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης στον κόσμο, ανέφερε στη δημοσιογραφική διάσκεψη ότι η
ιστορία γράφεται από τους απλούς ανθρώπους. Να προσπαθήσουμε, πρόσθεσε, ως λαϊκό κίνημα να αντισταθούμε στην
πίεση που ασκείται σε βάρος μας.

Στόχος του συλλαλητηρίου είναι να στείλει το μήνυμα προς την πολιτική μας ηγεσία σε Κύπρο και Ελλάδα, ότι οι
πολίτες στέκονται δίπλα στις ηγεσίες τους για να τις ενδυναμώσουν στον δύσκολο αγώνα που διεξάγουν, είπε ο
Δήμαρχος Κερύνιας, Κωνσταντίνος Ωρολογάς. Στόχος είναι, επίσης, πρόσθεσε, να δείξουμε ότι σε τέτοιες δύσκολες
στιγμές οι πολίτες αυτού του τόπου αφήνουν κατά μέρος τις μικροκομματικές και μικροπολιτικές σκοπιμότητες και
συνενώνονται σε έναν έντιμο, δίκαιο, αλλά και δύσκολο αγώνα.

Με το συλλαλητήριο, είπε ο δήμαρχος Κερύνιας, θα δώσουμε στις πολιτικές μας ηγεσίες το ισχυρότερο πολιτικό όπλο
έναντι των οποιωνδήποτε πιέσεων. Απαιτούμε από την πολιτική μας ηγεσία, επισήμανε ο δήμαρχος Κερύνειας, να
τηρήσει τις προεκλογικές της υποσχέσεις ότι η λύση περνά από την Κερύνια, δηλαδή από την επιστροφή όλων των
προσφύγων στα σπίτια και στις περιουσίες τους, ότι η λύση περνά μέσα από τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κοινοτικό
κεκτημένο, ότι η λύση περνά μέσα από μια καθαρή ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μιλώντας εκ μέρους της επαρχιακής επιτροπής Λεμεσού της Παγκύπριας Κίνησης Πολιτών, ο Κυριάκος Παττίχης,
τόνισε ότι το θέμα του Σχεδίου Ανάν δεν αφορά μόνο τους πολιτικούς, ούτε μόνο τους πρόσφυγες. Αφορά τον κάθε
πολίτη ξεχωριστά, ο οποίος πρέπει να ενώσει τη φωνή του για την αποτροπή του σχεδίου.

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι Γεράσιμος Αρσένης και Πάνος Ιωαννίδης, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι
Μανώλης Γλέζος, Αλέκος Αλαβάνος - ευρωβουλευτής, Μιχάλης Δούντας - πρέσβης επί τιμή, πρώην πρέσβης της
Ελλάδας στην Κύπρο. Η όλη εκδήλωση θα ολοκληρωθεί σε δύο περίπου ώρες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται, εκτός
από ομιλίες και χαιρετισμούς, καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τους Αλκίνοο Ιωαννίδη, Φοίβο Δεληβοριά και Δόμνα Σαμίου.

Στο συλλαλητήριο θα λάβουν μέρος, μεταξύ άλλων, οι Γεράσιμος Αρσένης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός
Έθνικής Άμυνας, Δημήτρης Τσοβόλας, πρόεδρος ΔΗΚΚΙ, Στέλιος Παπαθεμελής, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός,
Παναγιώτης Κουρουμπλής, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Κρητικός, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, τέως αντιπρόεδρος
Βουλής των Ελλήνων, Αλέξανδρος Λυκουρέζος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Χρίστος Δουλκερίδης, ευρωβουλευτής,
εκπρόσωπος Κόμματος Πρασίνων Βελγίου.
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Από τις προσωπικότητες από το χώρο των Γραμμάτων και του πολιτισμού, οι Χρήστος Γιανναράς, ακαδημαϊκός
φιλόσοφος, Δημήτρης Παπαχρήστος, συγγραφέας, εκφωνητής του Πολυτεχνείου, οι καθηγητές πανεπιστημίου Πέπη
Ρηγοπούλου, Γιάγκος Ανδρεάδης, Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης, Παναγιώτης Ήφαιστος, Κώστας Ζουράρις, Νίκος
Λυγερός, και η Μαρία Φραγκιαδάκη, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΓΣΕΕ.

Εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησία της Ελλάδας θα παραστεί ο μητροπολίτης Καλαβρύτων. Εκ μέρους του
Hellenic Council των ΗΠΑ οι Σίμος Δήμας και Αριστείδης Καρατζιάς. Από πλευράς των Κυπρίων πολιτικών αναμένεται
τώρα μεγαλύτερος αριθμός απ’ ό,τι στην αυθόρμητη εκδήλωση διαμαρτυρίας στο Σχέδιο Ανάν, που έγινε πριν από δύο
εβδομάδες. 
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