
Απόπειρα προετοιµασίας κλίµατος του νέου «σχεδίου Ανάν» 
Οι ΗΠΑ και λοιποί επείγονται να διευθετήσουν κατά τις επιθυµίες τους τα 

εκκρεµή ζητήµατα στην ευρύτερη περιοχή Βαλκανίων, Ανατολικής Ευρώπης 
(Ουκρανία) και Μέσης Ανατολής, που ευρίσκεται στα πρόθυρα θερµής διεθνούς 
σύρραξης. Για το σκοπό αυτό επιστρατεύουν τα όργανά τους στην περιοχή, για να 
προετοιµάσουν, το έδαφος για τις επεµβάσεις τους, όπου αναµένουν ισχυρές 
αντιδράσεις της κοινής γνώµης που δεν είναι πάντοτε αρκούντως ευπειθής. 

Αυτό συµβαίνει, τώρα εν όψει των «διεθνών» πρωτοβουλιών για την «επίλυση» 
του κυπριακού προβλήµατος (που εκείνοι ουσιαστικά δηµιούργησαν), όπως 
εκδηλώθηκε µε κείµενο και πρωτοβουλία προφανώς των «πρόθυµων» ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ, 
∆ΗΜ.ΑΡ, Γεωργακικού ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Το κείµενο είναι προσεκτικά διατυπωµένο, ώστε να εκµαιευθούν υπογραφές 
βιαστικών αναγνωστών, αφελών ή µαταιόδοξων (να θεαθεί το όνοµά τους!) πλάι στα 
ονόµατα των παραπάνω κοµµατικών σχηµατισµών µε τη γνωστή θέση τους σε όλα τα 
εθνικά θέµατα της Ελλάδας. Οµως ο στόχος κατάδηλος: Θωπευτική αντιµετώπιση 
της προκλητικής Τουρκίας, δηµιουργία εντύπωσης άµεσης επίλυσης του Κυπριακού 
µε κατεύθυνση Αµερικανοαγγλικοτουρκική. 

Φυσικά η προσπάθεια είχε το αντίθετο αποτέλεσµα. Αποκάλυψε τους 
πρόθυµους να συµβάλουν σε ό,τι ανθελληνικό τέχνασµα επιχειρείται, παρόλο το 
φιάσκο του σχεδίου Ανάν, το 2004, το οποίο και τότε φανατικά υποστήριξαν. Καλό 
όµως είναι οι φίλοι του ΑΣΚΕ να γνωρίζουν και το κείµενο και τους υπογράφοντες, 
γι’ αυτό και παρατίθεται εδώ, µε τις υπογραµµίσεις δικές µας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Η διακήρυξη της “Πρωτοβουλίας για το Έτος Κύπρου” 
 
Τον Ιούλιο συµπληρώνονται 40 χρόνια από το διπλό έγκληµα στηνΚύπρο, το 
πραξικόπηµα και την τουρκική εισβολή, µε αποτέλεσµα µια τραγωδία, που 
ακόµα διαρκεί, µε την προσφυγοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων του 
νησιού, το δράµα των αγνοουµένων, την κατοχή του 37% του εδάφους της 
ανεξάρτητης Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και την de facto διχοτόµησή της.  
 
Η πρόσφατη επανέναρξη των διακοινοτικών συνοµιλιών για το Κυπριακό υπό 
την αιγίδα του ΟΗΕ, αποτελεί την είσοδο σε µια νέα φάση, ίσως την πιο 
κρίσιµη, στις ατελέσφορες µέχρι τώρα προσπάθειες για την επίλυση του 
προβλήµατος.  
 
Ανησυχούµε για το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Άγκυρας, παρά τις δηλώσεις 
της, δεν έχει επαρκώς µετακινηθεί στην κατεύθυνση µιας δίκαιης και βιώσιµης 
λύσης του Κυπριακού, ενώ έχει αναλάβει συγκεκριµένες δεσµεύσεις έναντι της 
ΕΕ στο πλαίσιο και της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας.  
 
Εµείς, που υπογράφουµε αυτή την ∆ιακήρυξη, πιστεύουµε ότι είναι η ώρα 
ανάληψης πολύµορφων πρωτοβουλιών, κυρίως σε διεθνές επίπεδο, για την 
ανάδειξη της ουσίας του Κυπριακού και τη δηµιουργία ενός νέου διεθνούς 
κινήµατος αλληλεγγύης µε το λαό της Κύπρου στο σύνολό του, 
ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους. Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνουµε 
ένα σύνολο δράσεων και εκδηλώσεων, υπό τον τίτλο «Έτος Κύπρου 2014».  
 
Θεωρούµε ότι το «Έτος Κύπρου 2014» µπορεί να αποτελέσει ευκαιρία και για 
την εξαγωγή πολύτιµων διδαγµάτων για τη συνεχιζόµενη Κυπριακή τραγωδία. 
Να θυµηθούµε ότι ο ανατραπείς από τους χουντικούς και την ΕΟΚΑ-Β 
Πρόεδρος Μακάριος, έλεγε επιστρέφοντας από την αναγκαστική αυτοεξορία 
του, τον ∆εκέµβρη του 1974: «Τάσεις σωβινιστικαί παρωχηµένων εποχών 
ήοιασδήποτε φύσεως προκαταλήψεις, ούτε τους Ελληνοκυπρίους ούτε τους 
Τουρκοκυπρίους ωφελούν».  
 
Χαιρετίζουµε τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται στην Κύπρο υπέρ της 
επαναπροσέγγισης των δύο Κοινοτήτων. Στην κατεύθυνση αυτή, 
υπογραµµίζουµε τη µεγάλη σηµασία των Μέτρων Οικοδόµησης 
Εµπιστοσύνης, τα οποία συµβάλλουν στο τελικό σκοπό της επανένωσης του 
νησιού, όπως, µεταξύ άλλων, η επιστροφή της περίκλειστης πόλης της 
Αµµοχώστου, η διαδικασία της αποστρατιωτικοποίησης της εντός των τειχών 
πόλης της Λευκωσίας κ.ά.  
 
Κατά τη γνώµη µας, το ζητούµενο σήµερα είναι η εξαιρετικά δύσκολη νέα 
διαπραγµάτευση, να φθάσει σε συµφωνηµένο σχέδιο λύσης από τους ηγέτες 
των δύο Κοινοτήτων και ως τέτοιο να τεθεί στην κρίση του Κυπριακού λαού σε 
χωριστά δηµοψηφίσµατα.  
 
Ένα σχέδιο λύσης, δίκαιο και λειτουργικό, που να οδηγεί στον τερµατισµό της 
Τουρκικής κατοχής, του εποικισµού και στην επανένωση του νησιού, στο 
πλαίσιο µιας ∆ιζωνικής, ∆ικοινοτικής Οµοσπονδίας, σύµφωνα µε τις 



αποφάσεις του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Που θα κατοχυρώνει µια 
διεθνή προσωπικότητα, µία αδιαίρετη κυριαρχία, µία ιθαγένεια, και θα 
απορρίπτει κάθε ανεδαφική σκέψη για χωριστά κράτη και συνοµοσπονδία ή 
ένωση µέρους ή του όλου της Κύπρου µε άλλη χώρα. Μια επανενωµένη 
οµόσπονδη Κύπρος, πιστεύουµε ότι µπορεί να αποτελέσει παράδειγµα 
συνύπαρξης ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων, προς όφελος της κοινής 
τους ανάπτυξης και της κοινής ασφάλειας. Να καταστεί η ανεξάρτητη, 
επανενωµένη Κύπρος, γέφυρα ειρήνης της Ευρώπης µε την πολύπαθη Μ. 
Ανατολή, σε µια Μεσόγειο, θάλασσα ειρήνης. 
 
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014 
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