Χρειάζονται τολµηροί διπλωµατικοί χειρισµοί.
Με πρόταση του στη σύσκεψη µε τους κοµµατικούς ηγέτες, µε ένα έξυπνο ελιγµό, ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης προσπάθησε να κάµει ένα καινούργιο ξεκίνηµα στις
συνοµιλίες. ∆έχτηκε, µε τις δικές του βέβαια προϋποθέσεις, την προτροπή των
Ηνωµένων Εθνών για συµπερίληψη του φυσικού αερίου στις διακοινοτικές
συνοµιλίες. ∆υστυχώς δεν βρήκε θετική ανταπόκριση από κανένα κόµµα, ενώ για
καιρό όλοι τον πιέζουν να πάρει πρωτοβουλίες ώστε βγούµε από το επικίνδυνο για
τη χώρα µας αδιέξοδο. Το γεγονός ότι απέτυχε ο Πρόεδρος να πείσει τα κόµµατα της
δικής του χώρας ίσως να ενθάρρυνε την Τουρκία να µην λάβει υπόψη την
διπλωµατική του κίνηση και να προχωρήσει στην ανανέωση της Navtex.
Στην διπλωµατική πολυπλοκότητα που έχει περιέλθει το πολιτικό µας πρόβληµα και
µε την διακοπή των διαπραγµατεύσεων να τείνει να γίνει µόνιµη κατάσταση, οι λεπτοί
και τολµηροί διπλωµατικοί ελιγµοί είναι υπό τις περιστάσεις η µόνη µας ελπίδα να
δούµε φως στην άκρη της σήραγγας, που ολοένα και πιο πολύ οδηγεί στον
ακρωτηριασµό της χώρας µας. Για δεκαετίες δοκιµάσαµε την στρατηγική του
µαξιµαλισµού και των ΟΧΙ χωρίς κανένα αποτέλεσµα, ενώ η πρόσφατη επιθετική
διπλωµατία για να αναχαιτίσουµε τις προσπάθειες της Τουρκίας δεν βρήκε την διεθνή
ανταπόκριση που ανέµεναν οι διεκδικητικοί πολιτικοί µας ηγέτες.
Ο Νεοκυπριακός Σύνδεσµος απευθύνει έκκληση ατά κόµµατα να αναστοχαστούν τις
θέσεις τους και ψύχραιµα να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν τον Πρόεδρο στην
διπλωµατική τακτική που ξεκίνησε, ώστε να πείσουµε την διεθνή κοινότητα και
ενδεχοµένως και την Τουρκία, για τις προθέσεις µας να διαπραγµατευτούµε
ρεαλιστικά την επανένωση της χώρας µας. Μέχρις ότου ανταποκριθούν σε αυτή την
έκκληση τα κόµµατα - ή σε περίπτωση άρνησης τους - ο Πρόεδρος να πάρει τις
αποφάσεις του παραγνωρίζοντας τα κόµµατα που ανέκαθεν τοποθετούνταν
απορριπτικά. ενώ παράλληλα να ξεκινήσει διάλογο µε την κοινωνία των πολιτών,
καλώντας σε σύσκεψη τις οργανώσεις της που στην πλειοψηφία τους στηρίζουν την
πρωτοβουλία που ξεκίνησε.
ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
14/01/2015

