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Νεκρό το σχέδιο Ανάν 

Το σχέδιο Ανάν, που γνωσr.ό είναι ότι 

σr.nν πραγματικότnτα είναι κατασκεύα

σμα τnς αγγλοαμερικανικnς μnχανορ

ραφίας, δεν είναι παρά ένα εκτρωματι

κό δnμιούργnμα, ετεροβαρές, που όλα 

τα διαλαμβανόμενα προνομιακά ευνο

ούν τnν τουρκοκυπριακn πλευρά και 

κατάφωρα βαρύνουν τπν ελλnνοκυ

πριακrΊ. Είναι ένα παγιδευτικό δnμιούρ

γπμα, που κατά βάθος παρέχει σr.nν 

Τουρκία το δικαίωμα να επεκτείνει τnν 

εξουσιασr.ικrΊ τπς ισχύ εφ· ολοκλnρου 

τnς Κύπρου, που επίσπς προνοεί εκτός 

από τπν εδραίωσn κατοχnς των εδαφών 

των Βάσεων και αξίωσn δικαιωμάτων 

επί τnς υφαλοκρππίδος και αιγιαλίτιδος 

ζώνπς, από τπν Αγία Νάπα μέχρι τπν 

πέτρα ΔιγενrΊ. Όμως, όλα αυτά δnμι

ουργούν ένα ερώτπμα και εγείρουν 

έναν ουσιώδn θεσμό τnς ΝομικrΊς και 

Δικασr.ικnς Αρχnς. Διεθνώς παραδεκτό 

και σεβασr.ό είναι ότι όταν μια συμφω

νία μεταξύ δύο συμβαλλομένων είναι 

ετεροβαρnς, κπρύττεται ως νομικά 

άκυρn, μn ισχύουσα και απορρίπτεται. 

Γιατί λοιπόν, σr.nν περίπτωσπ του σχε

δίου Ανάν, που πρόδnλο είναι ότι όλα 

τα διαλαμβανόμενα είναι μια συμπα

γnς μάζα συμφωνιών, υπέρμετρα ετε

ροβαρnς, πλrΊττουσα αδικοφανώς τnν 

ε/κ πλευρά, οι «Φίλοι>> μας 

Αγγλοαμερικάνοι. παραμερίζοντες διε

θνείς θεσμούς και καταπατούντες 

βασικές θεμελιωτικές αρχές του ΟΗΕ, 

επίμονα επιζnτούσαν. και διό χρnματι-

ομού ακόμn, να μας το επιβάλουν; Και 

δυστυχώς αυτοί. ακόμα και σnμεpα, 

εκδικnτικά για τnν απόρριψn του σχεδί

ου φερόμενοι, όσο και κάποια κράτn. 

μέλn τnς Ε.Ε., κάτω από τnν πίεσn των 

παραγόντων αυτών, επιζπτούν και με 

διάφορα παγιδευτικά μέσα αναβάθμι

σn δnθεν τnς οικονομίας και του εμπο

ρίου των Τ/κ. επιδιώκουν να αναβιώ

σουν και εφαρμόσουν ουσιώδεις και 

βασικές πρόνοιες του σχεδίου. Αλλά 

και με τις απευθείας πτnσεις και σύν

δεσπ δεν αποσκοπούν παρά στnν 

έμμεσπ αναγνώρισn του ψευδοκρά

τους! Εκείνο που δόλια δια του σχεδί

ου Ανάν και με δικn μας συναίνεσπ 

πάσκιζαν να μας το επιβάλουν και απέ

τυχαν. προσπαθούν τώρα με πλάγια 

παγιδευτικά μέσα να το επιτύχουν. 

Σοφισr.ικn και κατόπιν σκοπιμότnτος 

υπr'iρξε και π μεθόδευσn του χωριστού 

δπμοψnφίσματος. Και τούτο. στnν 

περίπτωσn απόρριψnς του σχεδίου 

από τους Ε/κυπρίους, και αποδοχrΊς 

τούτου εκ μέρους των Τ/κυπρίων, δυα

δικn θα nταν π ως εκ τούτου προκύ

πτουσα εξελικτικrΊ ωφελιμότnτα. ΑΦ' 

ενός οι επινοnσαντες το σχέδιο θα 

μπορούσαν να εγείρουν ισχυρισμό 

επαναφοράς του. με επιχείρπμα ότι n 
εκλογrΊ παρέμεινε εκκρεμrΊς, καθ' 

όσον τούτο απερρίφθn μόνον από το 

ένα συμβαλλόμενο μέρος. 

Όπως και έγινε. τούτο παραμένει εν 

ισχύει. ΑΦ' ετέρου. στους Τ/κυπρίους, 



θα παρείχετο n δυνατότnτα, σε επικεί
μενn διαπραγμάτευσn λύσnς του 

κυπριακού, να εγείρουν ενστάσεις και 

να μnν αποδεχθούν αλλαγrΊ συζnτου

μένων επιλογών, με έρεισμα τn θετικrΊ 

των ανταπόκρισπ επί όλων των πτυχών 

του σχεδίου. Πλnν όμως, πα'ρ' όλα 

αυτά τα ραδιούργα τεχνουργrΊματα, 

ένα παραμένει πρόδnλο και αδειάσει

στο το γεγονός. Το μnχανορραφικό 

τούτο σχέδιο είναι ετεροβαρές, άδικο, 

αντιδnμοκρατικό και νεκρό. 

Αν και σκόπιμα έγινε ξεχωριστό δnμο

ΨrΊΦισμα, εντούτοις, ένα παραμένει το 

αποτέλεσμα. Ότι το σχέδιο κατεψnφί

σθn από τnν πλειονότnτα του συνόλου 

του κυπριακού λαού. Τούτο κατεψnφί

σθn από το 76% των Ε/κυπρίων και από 
το 28% των Τ/κυπρίων, που σnμαίνει 
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ότι κατεψnφίσθn από το 66% του συνό
λου του κυπριακού λαού. Ένα λοιπόν 

σχέδιο, που καταψnφίζεται από τnν 

πλειοψnφία του λαού, δεν μπορεί 

παρά να είναι νεκρό, με οσεσδrΊποτε 

ενέσεις και αν θέλουμε να το εμβολιά

σουμε. 

Κατόπιν των ως άνω, διερωτώμεθα, 

πώς με βάσn το σχέδιο τούτο οι 

Τούρκοι θα συναινέσουν να εξευρεθεί 

δίκαιn και λειτουργικrΊ λύσn για μας, 

και κατά πόσο ορθολογιστικό είναι να 

επιζnτούμε λύσn με βάσn το σχέδιο 

τούτο. το εγράψαμε και άλλοτε. Η 

ιστορία θα καταλογίσει ευθύνες. 
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