Τι θα αναμέναμε από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη
Τελευταίως μας προβληματίζουν οι καθημερινές δηλώσεις του Προέδρου Αναστασιάδη
ότι είναι μεν έτοιμος ανά πάσα στιγμή να επανέλθει στις διαπραγματεύσεις για την λύση
του Κυπριακού, διευκρινίζοντας όμως ότι «δεν θα δεχθεί την οποιαδήποτε λύση που θα
καταρρεύσει την επόμενη μέρα».
Ασφαλώς κανένας Κύπριος δεν θα αποδεχόταν μια τέτοια λύση! Όμως στην ουσία η
συνεχής επανάληψη και ο υπερτονισμός μιας τέτοιας προϋπόθεσης, στην ουσία
υποβάλλει έμμεσα ένα σοβαρό προβληματισμό για την μόνη αποδεκτή και ρεαλιστική
επιλογή για λύση, αυτή της Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας.
Αμφισβήτηση όμως της ΔΔΟ, προετοιμάζει την κοινή γνώμη για να συμβιβαστεί με την
επιλογή για διχοτόμηση και λύση δύο κρατών, με την Κυπριακή Δημοκρατία στην νότια
Κύπρο και με ένα υποτελές στην Τουρκία καθεστώς στην βόρεια Κύπρο.
Τίθεται όμως το ερώτημα στην περίπτωση πιθανής επανεκλογής του πώς θα
προλάβουμε τη συνεχή επιδείνωση της κατάστασης στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα,
και πως θα μπορέσει να επαναδιαπραγματευθεί λύση του Κυπριακού, αφού στην
πραγματικότητα πέταξε τον περασμένο Ιούλιο μια πραγματική ευκαιρία επίτευξης
συνολικής συμφωνίας λύσης στο Κραν Μοντανά για προεκλογικές σκοπιμότητες.
Φυσικά το ναυάγιο αποδόθηκε στο ανεδαφικό πρόσχημα της μη ικανοποίησης της
απαίτηση για «μηδέν Τουρκικές εγγυήσεις και μηδέν Τουρκικό στρατό την επόμενη της
υπογραφής της λύσης»!
Με αυτό τον τρόπο ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μαζί με τον αλλοπρόσαλλο Υπουργό
Εξωτερικών της Ελλάδας, Κοτζιά, απέρριψαν και τη διερεύνηση για ένα νέο πιθανό
σχήμα εγγυήσεων εφαρμογής της συμφωνημένης λύσης αποτελούμενο από το
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, της ΕΕ, Τουρκίας και Ελλάδας χωρίς μονομερές
δικαίωμα επέμβασης από καμία από τις υφιστάμενες εγγυήτριες δυνάμεις διαιωνίζοντας
έτσι τις υφιστάμενες εγγυήσεις και το «μονομερές δικαίωμα επέμβασης» της Τουρκίας!
Με την έλλειψη πολιτικής αναζήτησης ενός ρεαλιστικού συμβιβασμού, απέρριψαν την
πρόταση για προσωρινή παραμονή των 650 στρατιωτών της Τουρδύκ και την
αντίστοιχη παραμονή 950 στρατιωτών της Ελδύκ, (όπως προνοούσε η συνθήκη της
Ζυρίχης του 1960), διαιωνίζοντας έτσι την παραμονή 30 χιλιάδων Τούρκων στρατιωτών,
την κατοχή της βόρειας Κύπρου και αφήνοντας ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο της
μεσοπρόθεσμης προσάρτησης των κατεχομένων εδαφών στην Τουρκία!
Η Τουρκοκυπριακή πλευρά, με δηλώσεις του Ηγέτη της κ. Ακιντζί, έχει ενημερώσει τον
ΓΓ του ΟΗΕ ότι μετά τις προεδρικές εκλογές της ΚΔ θα είναι διαθέσιμη για ένα τελευταίο
γύρο διαπραγματεύσεων συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, (πχ. 15 ημερών), όπου θα
διαφανεί αν μπορεί να υπάρξει λύση ή οριστικό αδιέξοδο.
Πως θα μπορέσει ο υποψήφιος για επανεκλογή Πρόεδρος Αναστασιάδης να
επαναδιαπραγματευθεί αποτελεσματικά μια πιθανή λύση όταν συνεχίζει να
χρησιμοποιεί την ίδια και απαράλλαχτη ρητορική που οδήγησε στην κατάρρευση των
συνομιλιών στον Κραν Μοντανά;

Αυτό το ερώτημα μόνο ο ίδιος ο κ. Αναστασιάδης μπορεί να το απαντήσει και
ευχόμαστε να συνειδητοποιήσει σύντομα ότι οι λαϊκίστικες του δηλώσεις και η στείρα
ρητορική που ακολουθεί τον αυτοδεσμεύουν και, αν υιοθετηθούν, οδηγούν με
μαθηματική ακρίβεια στην οριστική κατάρρευση των συνομιλιών επίλυσης του
Κυπριακού.
Τέλος υποδεικνύουμε στον κ. Αναστασιάδη ότι το 2013 εξελέγη ως ο νέος Πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ιδιαίτερη στήριξη της «κοινωνίας των πολιτών» που
πίστεψαν στην τότε δέσμευση του για οριστική επίλυση του Κυπριακού και σε
περίπτωση επανεκλογής του και τώρα, οφείλει να ανταποκριθεί θετικά στο ιστορικό
κάλεσμα για μια σύντομη και οριστική επίλυση του Κυπριακού ειδάλλως θα φέρει
ακεραία την ευθύνη για την οριστική διχοτόμηση της Κύπρου!
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