45

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Μπορεί να επανέλθει το Σχέδιο Ανάν;
του Avrώvn Παnαχριστσδσύflσυ
Εκ των προτέρων δπλώνω δnμόσια ότι ατnν περίπτωαn του δnμοψnφίοματος προ

σωπικά έριξα λευκό και ο λόγος είναι πολύ απλός, για μένα το σχέδιο Ανάν ιiτον εξό
Φθαλμα ετεροβαρές και από τnν άλλn, δεν με έπεισαν οι υποσχέσεις για καλύτερες

μέρες στο μέλλον. Άκουα μισές αλιiθειες, δεν άκουσα από κανέναν όλα τα θετικά και
όλα τα αρνnτικά, οι μεν έκρυβαν τα αρνnτικά οι δε τα θετικά, αλλά κυρίως δεν άκουσα

τις πιθανές επιπτώσεις ιi προσδοκίες στnν περίπτωσn του ΝΑΙ και του ΟΧΙ, έτσι προτί
μnσα να κάνω το μισό λάθος ιi το μισό σωστό. Δεν ξέρω άν είμαι μισός πατριώτnς ιi
μισός προδότnς σύμφωνα με αυτούς που μοιράζουν τα διπλώματα. Προσωπικά δεν
δέχομαι ότι ανάμεσα στους πολιτικούς μας ιi ακόμα και τους απλούς πολίτες υπάρχουν
προδότες. Λίγους τσαρλατάνους και απατεώνες, ναι, έχουμε.
Με οδnγό τnν εντιμότnτα και τn λογικιi, χωρίς καρά προκατάλnψn ιi υπολογισμό, θα
προσπαθιiσουμε να διερευνιiσουμε αν υπάρχει το ενδεχόμενο επαναφοράς του σχεδί
ου Ανάν είτε ως έχει είτε με διακοσμnτικές αλλαγές ιi ακόμα και με σοβαρές αλλαγές.

Κατ' αρχιiν το σχέδιο Ανάν έχει απορριφθεί από το

76% του κυπριακού λαού, ένα λαό

που όλοι εκθειάζουμε για τnν ωριμότnτα και το αλάνθαστο στnν κρίσn του. Είναι
δυνατό αυτός ο λαός μέσα σε πέντε ιi ακόμα οκτώ χρόνια να χάσει τnν ωριμότnτά
του και τnν αλάνθαοτπ κρίοπ του να παραπλανπθεί και να αλλάξει άποψn;
Δεύτερο, ποιος πολιτικός με διακόσια δράμια νου θα διανοnθεί στο εγγύς μέλλον να

τολμιiσει να φέρει μπροστά σ' αυτό το λαό ένα σχέδιο ίδιο ιi παρόμοιο με το Ανάν
Πέντε και να μnν προβλnματιστεί για το αποτέλεσμα ενός νέου δnμοψnφίσματος και
τnν αντίδρασn του λαού:
Τρίτο, ποιος πολιτικός και κυρίως από τους νεότερους θα παίξει κορόνα γράμματα το
πολιτικό του μέλλον, διακινδυνεύοντας μια αμφίβολn πρωτοβουλία με ελάχιστες
πιθανότnτες αλλαγιiς του προnγούμενου αποτελέσματος;
Τέταρτο, γιατί ένας πολιτικός να προσπαθιiσει να στnρίξει τnν πολιτικιi του καριέρα

σε ένα σχέδιο που έχει δαιμονοποιnθεί και έχει ταυτιστεί με τnν καταστροφιi του
τόπου από τn συντριπτικιi πλειοψnφία του λαού; Πέμπτο και πολύ σnμαντικό, οι
Τουρκοκύπριοι θα δεχθούν ένα σχέδιο που θα τους αφαιρεί υ περ-προνόμια που τους
πρόσφερε το Ανάν πέντε: Το δικό μας ΝΑΙ. μόνο, δεν είναι αρκετό για να εφαρμοστεί

ένα σχέδιο. Η επιμονιi κάποιων να παρουσιάζουν κυρίως υποψnΦίους προέδρους,
πρόθυμους να επαναφέρουν το σχέδιο Ανάν, είναι το ολιγότερο άδικο, και μοναδικό

ατόχο έχουν να τους πλιiξουν, ουσιαστικά είναι κτυπιiματα κάτω από τn μέαπ. Μα
είναι δυνατό να υποτιμούμε τόσο πολύ τn νοnμοσύνn των πολιτικών μας: Καλά,

n

υποτίμnσn τnς νοπμοσύνnς του λαού κατάντnσε χόμπι για κάποιους "πολιτικούς",
τώρα θα υποτιμούμε και τn νοπμοσύνπ των πγετών μας:
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το παράδοξο με τnν όλn υπόθεοn είναι ότι αυτιi τn Θέσn-πρόβλεψn τnς επαναφο

ράς του σχεδίου Ανάν, τnν προβάλλουν οι άνθρωποι που πρώτοι το είδαν στο νεκρο
τομείο, πιστοποίησαν το Θάνατο του και το ενταφίασαν. Μιiπως τώρα αμφισβητούν
το δικό τους πόρισμα και τα δικά τους λεγόμενα ιi πιστεύουν στn νεκρανάσταση των
αμαρτωλών; Όντως είναι ένα αμαρτωλό κατασκεύασμα.
Πέραν των πιο πάνω, πώς μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει έστω και

n

ελάχι

στn πιθανότnτα να επανέλθει το σχέδιο Ανάν; Σίγουρα αν δεν είμαστε κουτοπόνη
ροι, είμαστε aφελείς που υποστηρίζουμε αυτιi τn Θέσn, ξεχνάμε ότι καθημερινά τα

δεδομένα αλλάζουν και ακόμα ότι έγιναν δυο δnμοψnφίσματα ταυτόχρονα και στnν
απέναντι πλευρά οι τουρκοκύπριοι το ενέκριναν μεν με

65%,

αλλά διερωτnθιiκαμε

καμιά φορά γι' αυτό το αποτέλεσμα πού οφείλεται; τι είναι εκείνο που τους έπεισε
να δεχτούν το σχέδιο; Ποιος ιiταν ο κύριος μοχλός πίεσnς; Σιiμερα αν γίνει δnμοψιi
φισμα, ακόμα και για το ίδιο σχέδιο που τους ευνοεί, Θα περάσει από τους Τουρκο
κύπριους; Μιiπως ξεχνάμε τα εκατομμύρια που τσεπώνουν καθημερινά από τις δικές

μας περιουσίες και τα δικά μας εργοτάξια; Για να είμαστε τίμιοι πρέπει να πούμε ότι
όντως κάποιι;>ι μυαλωμένοι Τουρκοκύπριοι Θέλουν τnν επανένωση.
Κατά τnν ταπεινιi άποψn του γράφοντος όπως και άλλων, οι δυο βασικοί λόγοι που
ψιiφισαν ΝΑΙ οι τουρκοκύπριοι ιiταν

n εξασΦάλισn

ευρωπαϊκών εγγράφων και για να

λύσουν το οικονομικό τους πρόβλnμα. Με τnν "προλnπτικιi" μας πολιτικιi μπορέσα
με και ικανοποιιiσα1με και τις δυο τους επιδιώξεις και για να είμαστε δίκαιοι στnν
περίπτωση αυτιi ευθύνn φέρουν σχεδόν όλες οι παρατάξεις, αλλά κυρίως οι κυβερ
νώντες. Άνοιξε τα οδοφράγματα ο Αττίλας και όλοι έκρυψαν ούτε και αυτοί οι φου
στανελλάδες δεν μίλnσαν, οι πολιτικοί μας δεν μπιiκαν στον κόπο να διερωτηθούν
γιατί έτσι ξαφνικά Θυμιiθnκε ο Ντενκτάς τnν επαναπροσέγγιαn και ως διό μαγείας
ξεχάσαμε και τους κλέφτες και τους κλεΦταποδόχους και τους σφετεριστές. τουλά
χιστο ας εφάρμοζαν τnν ισοπολιτεία και τnν ισονομία. Θα ιiταν αμαρτία να κατακρί

νω τον απλό κόσμο που έτρεξε να δει με βουρκωμένα μάτια το σπίτι του, το χωριό
του, ιi με μια λαμπάδα στο χέρι έτρεξε να προσκυνιiσει τn χάρn του Αποστόλου
Ανδρέα.

Τι να πω όμως για αυτούς που πιiγαν και πnγαίνουν για να ικανοnοιιiσουν

τα αρρωστημένα τους πάθn και σκορπούν τα λεφτά τους στους βιαστές και τους

δολοφόνους των αδελφών μας; Πού να φτύσω πάνω ιi κάτω; Στο Θέμα αυτό το κρά
τος είναι ένας αμιiχανος απλός Θεατιiς.

Καταλιiγουμε με σιγουριά που ακουμπά το

95%

ότι nερίπτωσn επαναφοράς τέτοιου

σχεδίου δεν μπορεί να υπάρξει με βάσn τn λογικιi, σχέδιο όμως που Θα συμπερι
λαμβάνει στοιχεία από αυτό το σχέδιο, όπως και όλα τα προηγούμενα σίγουρα μπο

ρεί να προκύψει, δεν είναι αυτό άλλωστε που μας δίδασκε

n

νεότερn ιστορία του

κυπριακού; Διερωτούμαι, από τn στιγμιi που υπάρχουν χίλια δυο Θέματα που μπο
ρούμε να χρnσιμοποιιiσουμε για να στηρίξουμε τnν οποιαδιiποτε υποψnφιότnτα,
είναι ανάγκn να καταφεύγουμε σε μεθόδους άλλων εποχών και να παραπλανούμε
το λαό; Τόσο πολύ Θαυμάζουμε τις μεθόδους του Γκαίμπελ;

