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Με την επιστροφή της τουρκικής σημαίας μέσω ΟΗΕ στους Τουρκοκυπρίους, θα λήξει,
όπως όλα δείχνουν, ένα θέμα που απασχόλησε την προηγούμενη εβδομάδα την κυπριακή
κοινή γνώμη, τόσο στον νότο όσο και στον βορρά.
Τοζήτημα προέκυψε όταν ελληνοκύπριος μαθητής, ο οποίος βρισκόταν στην κωμόπολη Λύση στο
βόρειο τμήμα του νησιού, κατέβασε από το σχολείο της περιοχής την τουρκική σημαία και
αφαίρεσε από τον τοίχο φωτογραφία του πρώην ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ραούφ Ντενκτάς. Την
υπόθεση κατήγγειλε ο διευθυντής του σχολείου και μία μέρα μετά, η καταγγελία έγινε πρώτη
είδηση τόσο σε ελληνοκυπριακά όσο και σε τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης.
Μετη δημοσιοποίηση του θέματος πολιτικές δυνάμεις και μέσα ενημέρωσης που αντιτίθενται στην
ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού, έσπευσαν να το εκμεταλλευτούν πολιτικά. Στα κατεχόμενα,
ακραία στοιχεία στη λεγόμενη κυβέρνηση και η οργάνωση των Γκρίζων Λύκων έθεσαν θέμα
απαγόρευσης της μετάβασης Ελληνοκυπρίων σε κατεχόμενα χωριά για εκκλησιασμό, ενώ οι
"αστυνομικές αρχές" εξέδωσαν "ένταλμα" σύλληψης κατά του 16χρονου. Το επεισόδιο επιχείρησε

να εκμεταλλευτεί και ο λεγόμενος πρωθυπουργός Ερσίν Τατάρ ο οποίος αύριο θα παρευρεθεί
στην Λύση στην τελετή έπαρσης της τουρκικής σημαίας στο σχολείο.
Πολιτική εκμετάλλευση από ακραίους
Πολιτικήεκμετάλλευση του ζητήματος επιχειρήθηκε και στις ελεύθερες περιοχές, αρχικά σε
επίπεδο ΜΜΕ που αντιτίθενται στη λύση Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ), τα οποία
συντήρησαν το θέμα για αρκετές ημέρες, επιχειρώντας μάλιστα να προσδώσουν διαστάσεις
ηρωισμού στην πράξη του μαθητή. Ανάλογη στάση κράτησαν και ελληνοκύπριοι εθνικιστικών
κομμάτων οι οποίοι με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχάρησαν τον νεαρό
για την πράξη του, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις μεγάλης μερίδας της κοινής γνώμης που
θεωρεί αυτού του είδους τις αναφορές ως λαϊκίστικες, ανεύθυνες και δυνητικά επικίνδυνες. Η
πράξη του νεαρού σχολιάστηκε τέλος και από την κυβέρνηση την Παρασκευή με τον κυβερνητικό
εκπρόσωπο Πρόδρομο Προδρόμου να σημειώνει πως η συγκεκριμένη κίνηση, μπορεί να
δημιουργήσει προβλήματα, και να σημειώνει πως πρόκειται για μη- υπεύθυνη πράξη, αφού ο
νεαρός όπως είπε, έθεσε σε κίνδυνο τον εαυτό του.
Τοζήτημα βαίνει προς εκτόνωση αφού σύμφωνα με πληροφορίες ο τουρκοκύπριος ηγέτης
Μουσταφά Ακιντζί έχει γίνει αποδέκτης επιστολής από την οικογένεια του νεαρού στην οποία
εκφράζεται η ευχή το γεγονός να μην αποτελέσει αφορμή για να χαλάσει η επικοινωνία και η
συνεργασία Ελληνοκυπρίων προσφύγων και Τουρκοκυπρίων που διαμένουν στην κατεχόμενη
Λύση. Πληροφορίες από την τ/κ πλευρά τέλος αναφέρουν ότι με την επιστροφή της σημαίας οι
"αρχές" θα ζητήσουν την ακύρωση του "εντάλματος" σύλληψης που εκδόθηκε εναντίον του
μαθητή.
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