
	  

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
Η Αναστασία  του Ελληνισµού 
και της εθνικής αφύπνισης 
του Ξενή Χ. Ξενοφώντος 
Προέδρου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
«Είκοσι χρόνια µετά, εδώ στην Προεδρία της Δηµοκρατίας τιµούµε την ιερή µνήµη του Τάσου 
Ισαάκ και του Σολωµού Σολωµού. Και δεσµευόµαστε όλοι ότι θα αγωνισθούµε ως την τελική 
τους δικαίωση και την τιµωρία των δολοφόνων τους. Στην ιερή µνήµη τους δεσµευόµαστε 
επίσης ότι θα αγωνισθούµε για την τελική δικαίωση της Κύπρου. Δηλαδή την επίλυση του 
Κυπριακού µε βάση το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Και καλούµε την Διεθνή Κοινότητα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέµβουν αµέσως για να πάψει να υπάρχει αυτή η απαράδεκτη 
εκκρεµότητα και η παρουσία στρατού κατοχής στο µαρτυρικό νησί. » Tο σαφέστατο αυτό 
µήνυµα έστειλε εντός και εκτός συνόρων ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας Προκόπης 
Παυλόπουλος, ο οποίος δέχθηκε πρόσφατα την αντιπροσωπεία της Πρωτοβουλίας Μνήµης 
Ισαάκ- Σολωµού, στην οποία συµµετείχαν η Άνδρη Ισαάκ, αδελφή του δολοφονηθέντος Τάσου 
Ισαάκ και η κόρη του Αναστασία. 
Τα λόγια του Π. Παυλόπουλου είναι λιτά, σοφά και µετρηµένα αποτυπώνοντας την αγανάκτηση 
του κάθε Έλληνα και ευρωπαίου πολίτη που νοιώθει την ανάγκη να τιµωρηθούν οι στυγνοί 
δολοφόνοι των δύο παλληκαριών που αψηφώντας τον κίνδυνο σε καιρούς ευηµερίας, 
προσπάθησαν να ευαισθητοποιήσουν τη διεθνή κοινότητα για τη συνεχιζόµενη αδικία σε βάρος 
της µαρτυρικής Κύπρου.  
Η 20χρονη Αναστασία Ισαάκ (ανάδοχος του Ελληνικού κράτους) κοίταξε κατάµµατα τον πρώτο 
πολίτη του έθνους και µε παρρησία ζήτησε τη βοήθεια του Προέδρου της Δηµοκρατίας για την 
καταδίκη εκείνων που σκότωσαν τον πατέρα της αλλά και τον Σολωµό Σολωµό, υπενθυµίζοντας 
ότι έχουν περάσει είκοσι χρόνια και κανένας δεν έκανε κάτι. 
Η απάντηση από τον κ. Παυλόπουλο ήταν ξεκάθαρη: «Το ζήτηµα δεν είναι αν µπορούµε. Το 
ζήτηµα είναι ότι πρέπει. Ξέρω πολύ καλά, το χρέος µας θα το κάνουµε. Ήδη γνωρίζουµε πολύ 
καλά ποιοι είναι οι δολοφόνοι. Από εκεί και πέρα και η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναλάβει 
τις ευθύνες της. Εµείς θα κάνουµε αυτό που πρέπει». 
Φρονούµεν ότι η ξεκάθαρη τοποθέτηση του Προκόπη Παυλόπουλου σε ένα θέµα που αποτελεί 
χαίνουσα πληγή και στίγµα για τον Ελληνισµό θα έχει συνέχεια. Πιστεύοντας στις ειλικρινείς 
προθέσεις αλλά και στον γνήσιο πατριωτισµό του κ. Παυλόπουλου, προσδοκούµεν πως θα 
αναλάβει συγκροτηµένη πρωτοβουλία ώστε το Ελληνικό κράτος σε στενή συνεργασία µε το 
Κυπριακό θα κάνουν έστω και αργά τα αναγκαία διαβήµατα στη διεθνή κοινότητα αλλά κυρίως 
προς την Ευρώπη για πανευρωπαική αφύπνιση και τιµωρία των δολοφόνων. Παράλληλα, 
θεωρούµεν εθνικά επιβεβληµένο οι δύο αδελφές χώρες τους ενός και αδιαιρέτου έθνους να 
καλλιεργήσουν την ύψιστη εθνική ενότητα και λαική οµοψυχία προκειµένουν να 
αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά µέσω συγκεκριµένου σχεδίου δράσης οι επερχόµενοι 
κίνδυνοι. Οι καιροί είναι πονηροί και αλλοπρόσαλλοι. Η παγκοσµιοποίηση της φτώχειας και της 
τροµοκρατίας σε συνδυασµό µε την ανυπαρξία ηγετών µε όραµα στην Ευρώπη, καθιστούν 
αναγκαία την αθόρυβη και ουσιαστική ενίσχυση σε όλα τα επίπεδα των σχέσεων Αθηνών – 
Λευκωσίας. Μακριά από πατριωτικές κορώνες και εθνικιστικές εξάρσεις, οι δυο  κυβερνήσεις µε 
την ειλικρινή συνδροµή των πολιτικών δυνάµεων καλούνται να συσκεφθούν Εθνικά και να 
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σκεφθούν Ελληνικά, προωθώντας τα κοινά συµφέροντα µέσω αξιόπιστων ευρωπαικών και 
διεθνών συµµαχιών. Ας µην µας διαφεύγει ούτε λεπτό πως:  
- Όσες φορές Κύπρος και Ελλάδα παρουσιάσθηκαν διχασµένες το κόστος και για τις δύο 
αποδείχθηκε βαρύτατο.  
- Όσες φορές ως έθνος βρεθήκαµε χωρίς αξιόπιστες συµµαχίες, υποστήκαµε πολεµικές ήττες και 
εθνική ταπείνωση 
Έχοντας αυτά κατά νούν, η ιστορία µας κτυπά την πόρτα και µας καλεί να αντιµετωπίσουµε τα 
µεγάλα θέµατα, κοινωνικά , οικονοµικά  κι εθνικά µε κοµµατική συναίνεση κι εθνική 
συνεννόηση. Οι καιροί ου µενετοί και όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουµε τόσο το 
καλύτερο. Οι εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής  και της Ν.Α. Μεσογείου επέρχονται 
κατακλυσµιαίες και ραγδαίες καθορίζοντας τον γεωπολιτικό χάρτη του αύριο. Οφείλουµε λοιπόν 
να είµαστε  πανέτοιµοι. 
 
 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
Φρονούµεν ότι άξια λόγου είναι και τα λόγια του  Ανδρέα Πεττεµερίδη, µέλους της 
Πρωτοβουλίας Μνήµης Ισαάκ-Σολωµού, ο οποίος απευθυνόµενος στον κ. Παυλόπουλο τόνισε 
χωρίς περιστροφές:   «Μέσα σ΄ αυτή την προσπάθεια που έχουµε κάνει, όλο αυτό το οδοιπορικό, 
έχουµε µαζέψει αρκετές στιγµές αγάπης από τον ελληνικό λαό. Τον ελλαδικό χώρο θα ήθελα να 
πω καλύτερα, γιατί και η Κύπρος είναι ένα κοµµάτι του ελληνισµού. Απλά, δυστυχώς, η Ιστορία 
δεν µας άφησε να γίνουµε ένα ενιαίο κράτος. Το έθνος της Ελλάδας όµως παραµένει. Και για 
µας είναι φάρος. Όπως φάρος για εµάς είναι και η Αναστασία, που µας καθοδηγεί». 
Η ιστορική επίσκεψη της Αναστασίας Ισαάκ, της  Αναστασίας του Ελληνισµού, στο προεδρικό 
µέγαρο της  Ελληνικής Δηµοκρατίας, µπορεί να αποτελέσει το έναυσµα για ισχυροποίηση του 
άξονα Αθηνών – Λευκωσίας αλλά και της ενίσχυσης των σχέσεων µε τους ευρωπαίους 
συµµάχους µας, βασισµένης πάνω στις κοινές αξίες αλλά και στα κοινά συµφέροντα τα οποία 
εκτίθενται σε µύριους   κινδύνους, τροµοκρατικούς και µη. 
 


