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ενας χρονος μετα

Αυτέ ς τις μέ ρες κλείνε ι ένας χρόνος από

της για αλλαγές, οι οπο ίες, ωστόσο , θα ανο ί

τπ δι εΕαγωγή του Δημ οψηφ ίσματος , όηου ο

γουν περιορισμένα κεφάλαια και δεν θα αλ

κυπ ρι ακός λαός κλήθη κε να τοποθετηθε ί επί

λο ιώνουν τι ς ισορροπίες που δημ ιουργήθη

του Ανοθεωρημ ένου Σχεδίου Ανάν. Το απο

καν στο συνολ ικό σχέδιο λύση ς.

τέλεσμα του δημοψηφ ίσμ ατος γνωστό , ένα

Οι άλλες επιλογές, εκείνες της απραΕία ς ή

αποτέλεσμ α που θα σημ αδεύ ει κατά πάσα

Ποια εΙναι τα γεγονότα που προηγήθπκαν

mς εΕεύρεσης "ευρωπαϊκή, λύσης σε βάθος
χρόνου δεν είναι επιλογές. Είναι αδιέΕοδες
π ο ρείες και απ οτελο ύ ν μι α αβ έβαιπ περι
πλάνπση, που τα α ποτελέσματά της μόνο α ρ

και στην συνέχε ι α έφεραν μπροστό στον κυ

νητικά μπορεί να είναι: διεύρυνση του ψυ 

πριακό λαό , γ ια π ρώτπ φορό, ένα συνολικό
και συγκροτημένο σχέδ ι ο λύ σης , έστω και

χικού χάσματος μεταΕύ των δύο κοινοτήτων,

π ι θανότητα την πολιτική συμπεριφορά στπν
Κύπρο για αρ κετό χρόνια .

ΝΟ ΤΟ ·'S'DE Βν SIDE'.
VES ΤΟ REAL REUNIFICA

με τις οποι εσδήποτε αδυνα μ ίες περι είχε ;
Στους τελευταίους μήνες του 2002 έ ως
2004, συνέβπσαν μια σει

και τπν όνο ιΕπ του

ρά γεγονότα, δημιουργώντας έτσ ι μι α μονα
δική συγκυρία π οποία, μετό από πολλά χρό

αύΕησπ του εποικισμού και παραπέρα αλ
λοίωσπ του δπμογραφικού χαρακτήρα του
νπσιού ,

de facto

επ ί το δυσμενέστερον επί

λυσπ του περιουσιακού , ένταση των δ ι χο
τομικών τάσεων, απομάκρυνση από τπν ιδέα
της επανασύστασης του κοινού μας σπιτιού .

νια στασ ιμότητας κα ι ακ ι νησίας , ε πανέφερε

Η δωδεκάμπνη περίοδος που ακολούθπ

το Κυπρια κό στο π ρ οσκήνι ο τπ ς δι ε θνούς

σε τπν απόρριψη του Σχεδίου Ανάν θα ' πρε

π ολιτικής , δ Ι1 μιο υργώντας ίσω ς για πρώτη

πε να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι

φορό μετό τα τραγικό γεγονότα του

Ιούμε σ ' ένα κόσμ ο με αλληλεΕαρτ ή σε ι ς,

1974,

βάσ ιμες ελπίδ ς για πίλυσπ του προβλήμα 
τος. Στον ορίΙοντα πρόβαλλε δειλό πια μια
αχτίδα φ ωτός που αναπτέ ρωνε τις ελπίδες
των δυο κοινοτήτων, ότι επιτέλους μπορούν
να ελπίΙουν σ σπόσιμο του αδ ι Εόδου και

ότι τα κράτπ δεν προχωρούν στη βάσπ νο 
του Κυπρι ακού, τραβώντας το χαλί κάτω από
τα πόδια το υ τού ρ κικου κατεστημένου και
του Ντενκτάς που ως τότε πρόβαλαν ως το
κύριο εμπόδ ιο στπν εΕε ύρεσπ λύσης.
Δυστυχώς, γ ι α τον κυπρ ι ακό λαό η λύση
δ ν ήρΟ , πορό το ότι π διεθνής κινπτοποίη

κή Ένωση μ όλ ς τις προ()ποΟ σ ις που κα

ση και π κορύφωση των προσ παθειών έφε 

τά καιρούς είχαν τ Ο ί στις Δ ι ασκέψ ις Κο
ρυφής, π κυβερνπτική αλλα γή στην Τουρκία

ραν l ιπροστό του ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
λ ύσης, που ηαρό τα ό π ο ι α με ιονε κτήματά

και ο ευρωπαϊκός π ροσανατολι ομός που η 
λεΕε, η προσπ όθε ια των Ηνω μ νων Πολιτει 

του, αποτ λούσ κατό τη ν όποψή μας ένα

επανένωση της Κύπρου .
Η πορεία της Κύηρου προς την Ε υρωπαϊ

τεχνπτά δημιουργήθ ηκαν, κλε ι στοφοβικά,

άποψή μας ότι ήταν μία απόφασπ λανθα
σμένπ και αδι έΕοδη .
Παρά το αποτέλεσμα όμως του δημοψη

μικίστικων προσεγγίσεων, αλλά με σύγχρο
νες πολιτικές συμπεριφορ ές που τις χαρα
κτ ηρίΙει ο ρεαλισμός παρά το δίκαιο. Θα

από την επανένωση τπς κοινής μας Πατρί

φίσματος, το Σχέδιο Ανάν ε ίναι πάντα κυ
ηριακό πρόβλημα, η λύση του περνά μέσα
από το Σχέδιο Ανάν, με τις όηοιες αλλαγές

τόλμη, στα πλαίσια αμοιβαίων συμβιβασμών,
εγκαταλείηοντας τις αγκυλώσεις του πα

δας .

θα επέλθουν ως αποτέλεσμα διαπραγματεύ

εσωστρεφικά και, κατά κάποιον τρόπο, εγω
ιστικά και συμφεροντολογικά , χάνοντας τπν
κορυφαία εκείνπ στιγμή της κυπριακής ιστο
ρίας το Μεγάλο Στόχο , που δεν ήταν άλλος

Επειδή η Ιστορία ε ίναι χρήσιμπ στο βαθμό
που διδάσκει τπ μπ επανάληψπ των ίδιων

σεων μεταΕύ των δύο κοινοτήτων , με την
ορατή πάντοτε και αποφασιστικής σημασίας,

έντιμο συμ β ι βασμό , αλλό ταυτόχρονα και

λαθών - διαφορετικά εηαναλαμβάνεται ως
τραγική πλέον φάρσα - από την απόρριψη

ηαρουσία της Τουρκίας.
Το ερώτπμα είναι τι κάνουμε τώρα και όχι

ών και γενικότερα του Δ ι Ονούς παρόγοντα
για διακανονισμό τοπικών δ ιαφορών κα ι προ
βλπμάτων που απ ε ιλούσα ν τ ην ε ιρ ή νη κα ι

την α ηα ρχή μ ι ας μακρός πορ ίας γι α τη δη 

το υ Σχεδίου Ανάν και όσων ακολούθησαν,

αύριο. Εάν γνήσια επιδιώκουμε την επίλυση

μιουργ ία της ανα γ καίας ψ υχ ι κής νότητας
μεταΕύ των δυο κοινοτήτων, Ι1 αηοία Οα οδη 

πρέπει να αντληθούν τα αναγκαία διδάγματα.
Το Δπμοψ ήφισμα ανή κει πια στο παρελ

σταθερότπτα σε π ερ ιφ ρε ι ακό κα ι δ ιεθνές

γούσε σταδιακό στην υπ έ ρβ ασ η των οποι 
ονδήποτε αδυναμιών του σχεδίου . Και δεν
ήρθε η λύσπ εΕαιτΙας του ότι η πλειοψηφία

Οόν . Η π λε ιοψ πφ ία των Ελληνοκυπρlων το
ποθετήΟηκε μ έσα στπν ατμόσφαιρα που δπ 
μιουργήθπκε, ε κε ίνη της υπερβολής και τπς

του κυπριακού προβλήματος και επανένω
σ η τπς πατρίδας μας , ένας δρόμος μόνο
υ πάρχεΙ. Να προσέλθουμε με καλή θέλπση

των Ελληνοκυπρίων απέρριψε το Σχέδιο.
Λειτούργπσε η τελεuταlα μέσα από τις συν
θήκες έντασης και υπέρμετρης φοβΙας, όηw<

φοβίας, αρνητικό . Η βούληση τπς πλειοψη 

επΙπεδο, οι μαΙικές κ ινπτοποι ήσεις των Τουρ
κοκυπρίων με σύνθπμα τ πν Ε ιρήνπ και τη
Λύσπ, ήταν μερικοί παρόγοντες οι οπο lοι λει
τούργπσαν καταλυτικό και κορύφωσαν για
18 περίπου μήνες τις προσπόθε ι ες ε πίλυσπς

φίας πρέπει να είναι, και ε ίναι, σεβαστή, πα 
ρά το ότι δικαιούμαστε να διατηρούμε την

σε διαπραγματεύσεις στην βάση του Σχεδί

ου Ανάν . Διαπραγματεύσεις τις οποlες θα
ηρέπει να επιδιώΕει και προκαλέσει π Κυ 
ηριακή Κυβέρνηση μεταφέροντας στο Γενικό
Γραμματέα τις ανπσυχίες και τις προτόσεις

πρέπει να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις με

ρελθόντος .
Το ερώτημα λοιπόν που καλείται να απα
ντήσει π Κυηριακή κοινωνία ένα χρόνο μετά ,
είναι κατά πόσον μπορεί να σκεφτεί και να
ενεργήσει πολιτικά κατ' αυτό τον τρόπο. Αυ
τό είναι το στοίχημα . Εάν επιτύχει να συ 
μηεριφερθεί κατ' αυτό τον τρόπο τότε δι

καιούται να προσβλέπει σε ένα ελπιδοφόρο
μέλλον. Εάν παραμείνει αγκιστρωμένη σε
αγκυλώσεις του παρελθόντος, το γκρίιο θα εί
ναι στην καλύτερη nεpfmωon το χρώμα που
θα κυριαρχήσει στα επόμενα χρόνια πάνω

από τον ουρανό της χώρας μας.
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