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ΚΤΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ 

Η Αδούλωτη Κερύνεια έχει αρκετές φορές προειδοποιήσει ότι το σκοτεινό  παρασκήνιο 

οργιάζει με πρόγραμμα τη νομιμοποίηση του Στάτους Κβό, δηλαδή τη νομιμοποίηση  της 

παρούσας ρατσιστικής διχοτομικής κατάστασης που επέβαλε η Τουρκική εισβολή και 

κατοχή. 

Τα γεγονότα λοιπόν επιβεβαιώνουν την Αδούλωτη Κερύνεια καθημερινά. 

 Ακόμη μια τέτοια κατά τη γνώμη μας μεθόδευση υπέρ της κατοχής  που προετοιμάστηκε 

και ξαφνικά  τη βλέπουμε  να δημοσιοποιείται είναι και το Δικοινοτικό Συνέδριο για 

«Μετασχηματιστική Ηγεσία για την ειρήνη» το οποίο προγραμμάτισε και ανακοινώνει η 

Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την εκπαίδευση. Σε αυτή τη διχοτομική πράξη 

συμμετέχουν, λέγεται,  50 Διευθυντές , σχολείων υποτελών της ΤΜΤ, του Τούρκου 

κατακτητή, των εποίκων, από τα κατεχόμενα,   καθώς και δικών μας.  Παρόντες μάλιστα 

στο συνέδριο θα είναι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Ακκιντζή και η εκπρόσωπος του 

Γενικού Γραμματέα κ. Σπέχαρ. 

Εργάζεται λέει,  η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την εκπαίδευση για να μετασχηματίσει 

εκπαιδευτικούς «Ηγέτες» οι οποίοι με τη σειρά τους να είναι σε θέση «να προωθήσουν τάχα 

την ειρηνική συμβίωση, τη δια πολιτιστική εκπαίδευση, την εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα και την εκπαίδευση για την πολιτότητα».  Εδώ σημειώνουμε την καπηλεία που 

γίνεται λέξεων και ορολογιών, οι οποίες ωραιοποιούν και συγκαλύπτουν, κατά τη γνώμη 

μας,  τις πραγματικές επιδιώξεις  πίσω από τη διατύπωσή τους.  Και εξηγούμαστε:  

Μήπως αυτοί οι «μετασχηματισμένοι Διευθυντές σχολείων» θα επιμορφωθούν για, 

• να διδάξουν στα Ελληνόπουλα αλλά και τα Τουρκόπουλα ότι, η παρούσα κατάσταση 

είναι αποτέλεσμα ξένης συνωμοσίας, εξωτερικής στρατιωτικής εισβολής , κατοχής, 

κατά συρροή εγκλημάτων πολέμου σε βάρος τόσο των Τουρκοκυπρίων , όσο και 

των Ελλήνων , Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων νομίμων Κυπρίων πολιτών; Να 

διδάξουν ότι έχουν βάναυσα ποδοπατηθεί τα  Ανθρώπινα Δικαιώματα των 

Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εκτοπισμένων και προσφύγων; 

• Μήπως για να καλλιεργήσουν στα παιδιά την αγάπη για μια και ενιαία πατρίδα και 

την ανάγκη από κοινού να αγωνισθούν για να την ελευθερώσουν και να 

αποκατασταθούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όλων των νομίμων πολιτών της 

Κυπριακής Δημοκρατίας ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΙΣ 

ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΣΤΙΕΣ; 



 2 

• Μήπως για να μάθουν τα παιδιά ότι η ειρήνη θα πρέπει να επέλθει μέσω της 

απονομής δικαιοσύνης σε όλους τους Κύπριους νόμιμους πολίτες , 

Τουρκοκύπριους, Ελληνοκύπριους, Αρμένιους , Μαρωνίτες και Λατίνους; 

Ή μήπως οι υπό διαμόρφωση «Ηγέτες  της εκπαίδευσης»   σε τέτοια συνέδρια θα 

προετοιμάζονται για να   δηλητηριάσουν/εξαγοράσουν ψυχές στα σχολεία, υπέρ της 

νομιμοποίησης της παρούσας κατάστασης ως έχει διαμορφωθεί από την εισβολή , κατοχή 

και παραβίαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων; Μήπως προετοιμάζονται «Διευθυντές κράχτες» 

υπερ της κατοχής και της ρατσιστικής λύσης ΔΔΟ, η οποία θα δικαιώνει την Τουρκία και τα 

εγκλήματα της σε βάρος μας; 

Η δική μας η εκτίμηση είναι ότι συμβαίνει το δεύτερο. Αν κάνουμε λάθος εκτίμησης και 

ισχύει το ΝΑΙ στην πρώτη σειρά των ερωτήσεων μας να μας το πουν για να διορθώσουμε 

τη λανθασμένη μας ΕΚΤΊΜΗΣΗ… 

Αυτή η εκτίμηση μας  βασίζεται στην τυφλή υποστήριξη που προσφέρουν οι Διζωνικοί 

Ηγέτες μας σε λύση ΔΔΟ. Εξάλλου αυτή είναι και η πολιτικά κατευθυνόμενη εντολή την 

οποία έχουν πάρει και αποδεχθεί,  από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ όπως αυτή 

περιλαμβάνεται και στις τελευταίες εκθέσεις του και στα τελευταία Ψηφίσματα  του 

Συμβουλίου Ασφαλείας.  Τέτοιες πρωτοβουλίες, έκνομες, αποτελούν κοινό πρόγραμμα  

ΤΩΝ ΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ:   ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ, 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ , το οποίο υιοθέτησε ο ΟΗΕ και το οποίο πρόθυμα  ανέλαβαν να υλοποιήσουν 

η Κυπριακή  και Ελληνική  Κυβέρνηση, με στόχο να πεισθούμε εμείς ο Κυπριακός Λαός, τα 

θύματα της τραγωδίας, ότι αυτή είναι η λύση του Κυπριακού. Ανέλαβαν να μας πείσουν ότι 

η Κύπρος θα παραμείνει μόνιμα διχοτομημένη, εμείς θα παραμείνουμε για πάντα 

πρόσφυγες και θα σπρωχτούμε να ξεπουλήσουμε καταγωγή, πολιτισμό, Ιστορία , 

περιουσίες , πατρογονικές εστίες και…και…και….για να βολευθούν,  η Τουρκία και οι 

στρατηγικές της επιδιώξεις επί της Κύπρου, καθώς  και τα άλλα ξένα συμφέροντα. 

 

Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ, ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ,ΤΟΥΡΚΟΙ,ΑΡΜΕΝΙΟΙ , 

ΜΑΡΩΝΙΤΕΣ , ΛΑΤΙΝΟΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕ, απορρίπτουμε ασυζητητί αυτήν την 

επιλογή και γιαυτό  καταγγέλλουμε το συνέδριο που πραγματοποιείται στις 

16.12.2019 ως ακόμη μια αντεθνική ενέργεια η οποία προσφέρει υπηρεσία στην 

κατοχή και τα ξένα συμφέροντα που τη στηρίζουν.  

Γιαυτό καλούμε τους συμμετέχοντες Διευθυντές να αποσύρουν τη συμμετοχή τους. 

 

Από το Σωματείο Αδούλωτη Κερύνεια. 

 


