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Μου αρέσει!

19 χιλ.

Από το 2004 και µετά ο Νίκος Αναστασιάδης και στελέχη του ΔΗΣΥ, στις συναντήσεις τους µε Τούρκους
και Αµερικάνους αξιωµατούχους δήλωναν πρόθυµοι να επαναφέρουν το σχέδιο Ανάν. Το ΧΩΝΙ
δηµοσιοποιεί τις αναφορές της αµερικανικής πρεσβείας!
Λαός που έχει ξεχάσει την ιστορία του είναι καταδικασµένος να την ξαναζήσει... Κάπως έτσι έχουν τα
πράγµατα και στην Κύπρο, καθώς λίγες ηµέρες πριν από τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας το προβάδισµα έχουν πολιτικοί που έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους
προκειµένου το σχέδιο Ανάν να εγκριθεί από το λαό, παρά τα όσα κατάπτυστα ανέφερε. Εκείνη την
περίοδο, ο -αείµνηστος- Τάσσος Παπαδόπουλος βγήκε µπροστά και κατάφερε να πάρει µε το µέρος του
τον κυπριακό λαό, παρά τις συναντήσεις και τις µάχες που -σύµφωνα µε όσα αποκαλύπτει Το ΧΩΝΙέδωσε ο νυν επικρατέστερος για τη θέση του προέδρου, Νίκος Αναστασιάδης για να επιτύχει το σχέδιο
Ανάν.
Το ΧΩΝΙ αποκαλύπτει έγγραφα από τα... wikileaks τα οποία αναφέρουν τα πάντα σχετικά µε τις επαφές
που είχε ο πρόεδρος του ∆ΗΣΥ Ν. Αναστασιάδης -από το 2004 και µετά- µε Τούρκους πολιτικούς, και όχι
µόνο, και τις προσπάθειες που έγιναν για την επικράτηση του σχεδίου Ανάν. Παράλληλα, στα ίδια
έγγραφα αποκαλύπτεται και η στάση που κράτησαν ορισµένοι πολιτικοί της Κύπρου, οι οποίοι έκαναν...

τα πάντα, ώστε να καµφθούν οι αντιστάσεις που συναντούσε το σχέδιο Ανάν ή απλά να υπάρξει επιστροφή
του µετά από χρόνια. Μια επιστροφή, για την οποία ο κυπριακός λαός θα ήταν «προετοιµασµένος».
2004: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΙΜΑ!
Η δράση του Νίκου Αναστασιάδη για το σχέδιο Ανάν ξεκινάει στις 23 Απριλίου του 2004. Μία ηµέρα πριν
από το ιστορικό δηµοψήφισµα της Κύπρου, ο επικρατέστερος -αυτή τη στιγµή- για τη θέση του Προέδρου
της χώρας µε επιστολή του στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πατ Κοξ, εξέφραζε την ανησυχία
του σχετικά µε τη διαχείριση του δηµοψηφίσµατος στην Κύπρο, ζητώντας να γίνει έρευνα στο πλαίσιο της
διαδικασίας που ορίζει το άρθρο 7. Με αυτό τον τρόπο, ο κ. Αναστασιάδης έδινε... πάτηµα σε Ευρωπαϊκή
Ενωση και Αµερική (αµφότεροι στήριζαν το σχέδιο Ανάν) για να τιµωρήσουν την Κύπρο σε ενδεχόµενο
«ΟΧΙ» (ήταν γνωστή η πρόθεση του κυπριακού λαού), χρησιµοποιώντας το άρθρο... 6. Συγκεκριµένα...
αναφέρεται σε έγγραφο που διέρρευσε στο wikileaks:
Παράγραφος 2: «Το Αρθρο 7 θα µπορούσε, µε αυστηρή εφαρµογή του, να οδηγήσει στη στέρηση της
Ψήφου της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο».
Παράγραφος 8: «Το Ευρωκοινοβούλιο ξεκινά διαδικασία υπό το Αρθρο 7. Στις 23 Απριλίου, ο Joe Dunne,
διπλωµατικός ακόλουθος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πατ Κοξ, µας ενηµέρωσε ότι ο
Πρόεδρος Cox έλαβε από τον Πρόεδρο του ∆ΗΣΥ Νίκο Αναστασιάδη επιστολή µε την οποία εξέφραζε
παράπονα σχετικά µε τη διαχείριση του δηµοψηφίσµατος στην Κύπρο. Μετά από διαβουλεύσεις µε τους
προέδρους των οµάδων, ο Cox παρέπεµψε το παράπονο του Ν. Αναστασιάδη στο Κοινοβούλιο για
εξέταση στο πλαίσιο της διαδικασίας που ορίζει το Αρθρο 7. Ο J. Dunne µας ανέφερε ότι οι Πρόεδροι των
Κοινοβουλευτικών Οµάδων δεν είχαν αντίρρηση για εξέταση του θέµατος στο πλαίσιο του Αρθρου 7 […]».
Παράγραφος 10: «[...] όλα τα µέλη, εκτός από την Κύπρο θα πρέπει να αποδεχτούν τη θέση ότι η
καταψήφιση του Σχεδίου Ανάν στην Κύπρο -ή η διαδικασία η οποία οδήγησε σε αυτή- πράγµατι
αποτελούν “σοβαρή και συνεχιζόµενη παραβίαση’’ ενός ή περισσότερων από τις αρχές του Αρθρου 6».
2005: ΕΓΙΝΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ... ΤΟΥΡΚΟΣ
Ο Νίκος Αναστασιάδης τον Φεβρουάριο του 2005 γίνεται ο πρώτος Κύπριος πολιτικός µετά την εισβολή του
1974 που επισκέπτεται την Τουρκία. Κατά την επίσκεψη αυτή, έρχεται σε επαφή τόσο µε τον Αµπντουλάχ
Γκιουλ όσο και µε τον Ταγίπ Ερντογάν. Σε αυτές τις επαφές, ο κ. Αναστασιάδης -σύµφωνα µε την
πρεσβεία των ΗΠΑ- θα ήθελε µερικές αλλαγές στο σχέδιο Ανάν, έτσι ώστε να προωθήσει εκ νέου την
υπόθεση στους Ελληνοκύπριους.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ-ΓΚΙΟΥΛ
Παράγραφος 1: «Αντιλαµβανόµαστε ότι ο Αναστασιάδης ήγειρε αλλαγές επί του σχεδίου Ανάν, οι οποίες
θα µπορούσαν να βοηθήσουν το ∆ΗΣΥ να κερδίσει πιο πολλή υποστήριξη για αυτό µέσα στους
Ελληνοκύπριους».
Παράγραφος 3: «Ο Disli είπε ότι ο Αναστασιάδης ανέφερε στον Γκιουλ ότι εάν υπήρχαν ‘‘ορισµένες
αλλαγές’’ στο Σχέδιο Ανάν, ο ∆ΗΣΥ θα έσπρωχνε εκ νέου το σχέδιο Ανάν στους Ελληνοκύπριους».
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ-ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Παράγραφος 1: «Ο Αναστασιάδης και πάλι ήγειρε πιθανές αλλαγές στο σχέδιο Ανάν, όµως αυτή τη φορά
µε πιο πολλή λεπτοµέρεια σε σχέση µε τη συνάντηση µε τον Γκιουλ».
2006: ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ «ΠΕΦ ΤΟΥΝ» ΑΠΟ ΜΕΣΑ
Το 2005 πέρασε και τη σκυτάλη πήρε το 2006... Οι άνθρωποι του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού (∆ΗΣΥ, το
κόµµα Αναστασιάδη) συνέχισαν να δίνουν µάχη υπέρ του σχεδίου Ανάν, ωστόσο αυτή τη φορά χωρίς
συµµάχους από την Τουρκία, την Ευρωπαϊκή Ενωση ή ακόµη και τις ΗΠΑ. Ο... λόγος πέρασε στο
βουλευτή του κόµµατος, Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος σε συνάντηση που είχε µε τον Μπάξτερ Χαντ
(υποδιευθυντής του Γραφείου Νοτίου Ευρώπης του State Department) επαναλαµβάνει πως είναι υπέρ του
σχεδίου Αναν, ωστόσο ξεκαθαρίζει πως για να τεθεί και πάλι στον κυπριακό λαό θα πρέπει να αλλάξει...
όνοµα, ενώ δεν παρέλειψε να σταθεί και στο πολιτικό κόστος που είχε για το κόµµα του η υποστήριξη του
όλου σχεδίου. Το έγγραφο είναι σαφές:
Παράγραφος 6: «Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ανέφερε ότι το κόµµα του έχει υποφέρει τα µάλα για την επιλογή
του ‘‘NAI’’ στο σχέδιο Ανάν κατά το δηµοψήφισµα. [...] Γι’ αυτό το λόγο το κόµµα του δεν µπορεί δηµόσια
να υποστηρίξει το σχέδιο Ανάν. Παρόλο που κατ’ ιδίαν είναι διατεθειµένος να οµολογήσει ότι το σχέδιο
Ανάν παραµένει η µόνη βιώσιµη βάση για επανένωση». [...] «Ο Αβέρωφ Νεοφύτου πρότεινε όπως: (1) το
όνοµα «Ανάν» θα πρέπει να αφαιρεθεί από οποιοδήποτε σχέδιο, (2) δεν θα πρέπει να υπάρξουν στο
µέλλον δηµοψηφίσµατα για Ναι και Οχι και (3) Οι Ελληνοκύπριοι θα πρέπει να καθησυχάσουν ότι η ΕΕ
παίζει κεντρικό ρόλο ακόµα και αν αυτό δεν ισχύει. Ξεκάθαρη και προµελετηµένη διάθεση για ακόµα ένα
εµπαιγµό των Ε/Κ».
2007: ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ...
Το 2007 ξεκίνησε αρκετά δυνατά για τις σχέσεις της Κύπρου µε το ψευδοκράτος. Οι Τουρκοκύπριοι
γκρέµισαν τη γέφυρα που είχαν δηµιουργήσει στα κατεχόµενα της Οδού Λήδρας τον Ιανουάριο,
απαιτώντας παράλληλα από τους Κύπριους να γκρεµίσουν το τοίχος που είχαν κατασκευάσει εκείνοι, έτσι
ώστε να µη διχοτοµείται η Λευκωσία. Τελικά, έγινε µε δύο µήνες καθυστέρηση από τον Τάσσο
Παπαδόπουλο, ο οποίος προχώρησε στην ενέργεια αυτή όταν θεώρησε πως η Κύπρος θα κερδίσει τη
µάχη των εντυπώσεων, απέναντι σε ένα, επίσης, έξυπνο τέχνασµα των Τουρκοκύπριων.
Η εξέλιξη αυτή εξόργισε, όπως φαίνεται, τον Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος -αρκετούς µήνες µετά- σε
συνάντηση που είχε µε τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Κύπρο Ρόναλντ Σλίχερ, φέρεται να χρησιµοποίησε
βαρείς χαρακτηρισµούς για τον Τάσσο Παπαδόπουλο. Αιτία αποτελούσε και η προεκλογική µάχη που
έδινε, προσπαθώντας µε κάθε τρόπο να έχει την υποστήριξη της Αµερικής στην προσπάθεια που θα
κατέβαλλε. Τα έγγραφα αποκαλύπτουν:
Παράγραφος 1: «Ο Αναστασιάδης υποστήριξε ότι η Κύπρος επειγόντως χρειαζόταν νέα ηγεσία, αφού οι
‘‘ηλίθιες’’ πολιτικές του Προέδρου Παπαδόπουλου είχαν φέρει ντροπή και προσβολή στο νησί».
Παράγραφος 7: «Ο Αναστασιάδης κατηγόρησε τον Παπαδόπουλο ότι οδηγούσε τη χώρα σε καταστροφή
και µάλιστα, σφυρίζοντας, στη διαδροµή.
Αξίζει να αναφερθεί πως ο Τάσσος Παπαδόπουλος, πέρα από τους πολιτικούς του αντιπάλους θα έπρεπε
να ξεπεράσει και την εσωτερική αντιπολίτευση. Ο πολιτικός που είπε το µεγάλο «ΟΧΙ» στο σχέδιο Ανάν,
είδε το µέλος του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος (∆ΗΚΟ), Μάρκο Κυπριανού να τον κριτικάρει έντονα για την αρχική- απόφασή του να µην γκρεµίσει το τοίχος της Οδού Λήδρας, όπως αναφέρεται στα έγγραφα του

wikileaks: «Ο Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ενωση και επίσης µέλος του ∆ΗΚΟ, Μάρκος Κυπριανού
εξέφρασε δηµόσια κριτική σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ο Παπαδόπουλος χειρίζεται το Κυπριακό
πρόβληµα».
Λίγους µήνες αργότερα, τον Νοέµβριο του 2007, ο Γλαύκος Κληρίδης στο πλαίσιο της µάχης που γινόταν
ενόψει των εκλογών του 2008, φρόντισε να δείξει τη διάθεση που υπήρχε για... πτώση του Τάσσου
Παπαδόπουλου, χωρίς να δείξει ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη στήριξη του υποψηφίου του ∆ΗΣΥ,
Ιωάννη Κασουλίδη. Στην αναφορά που δίνει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο, ξεκαθαρίζει πως:
Παράγραφος 9: «Ο Κληρίδης εστίασε την προσοχή του στην ανάγκη να ηττηθεί ο Παπαδόπουλος αντί στη
νίκη του Κασουλίδη».
Παράγραφος 4: «Η Κύπρος χρειάζεται πιο ευρεία κυβέρνηση για να µπορέσει να φιλοξενήσει και το ∆ΗΣΥ
αλλά και το ΑΚΕΛ. [...] Ο πρώην Πρόεδρος εξέφρασε το ενδιαφέρον του για να βοηθήσει στη δηµιουργία
µιας ευρύτερης συµµαχίας των δύο και υπαινίχθηκε ότι προσπαθούσε να λειτουργήσει ως διαµεσολαβητής
προς το σκοπό τούτο».
2008: ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΠΕΦ ΤΟΥΝ...
Το 2008 και η περίοδος των εκλογών... είχε σχεδόν φτάσει στην Κύπρο. Στα µέσα Φεβρουαρίου, ο
πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο στην αναφορά που έστειλε, έκανε σαφές πως το αριστερό ΑΚΕΛ και το
δεξιό ∆ΗΣΥ είχαν αποφασίσει να συνεργαστούν, έτσι ώστε να «γκρεµίσουν» από τη θέση του προέδρου
τον Τάσσο Παπαδόπουλο, κάτι δηλαδή που υποστήριζε µερικούς µήνες νωρίτερα και ο Γλαύκος Κληρίδης.
Στην αναφορά αυτή, γίνεται σαφές πως:
Παράγραφος 3: «[...] Για πρώτη φορά, υπάρχει η προοπτική συνεργασίας µεταξύ του δεξιού ∆ΗΣΥ και
του αριστερού ΑΚΕΛ, οδηγούµενη από την κοινή τους επιθυµία να αποτρέψουν την επανεκλογή του
Τάσσου Παπαδόπουλου».
Παράγραφος 5: «[...] πολλοί στο ∆ΗΣΥ συζητούν την πιθανότητα µιας κυβέρνησης ‘‘εθνικής ενότητας’’ µε
στοιχεία από όλο το πολιτικό φάσµα, ως ένα τρόπο µεταµφίεσης της συνεργασίας ∆ΗΣΥ-ΑΚΕΛ».
Παράγραφος 11: «Η συνεργασία µε το ΑΚΕΛ δεν είναι πλέον αδιανόητη για πολλούς στο ∆ΗΣΥ και
κάποιοι κοµµατικοί ισχυρίζονται ότι µια τέτοια συνεργασία είναι επιτακτική τόσο για την εκλογική επιτυχία
όσο και για να βελτιωθούν οι πιθανότητες µιας τελικής λύσης του Κυπριακού προβλήµατος [...]».

Ο ΝΙΚΟΣ "ΠΥΡΟΒΟΛΕΙ" ΤΟΝ ΤΑΣΣΟ
Οι εκλογές της 17ης Φεβρουαρίου του 2008 πραγµατοποιούνται και στον πρώτο γύρο ο Τάσσος
Παπαδόπουλος µένει στην τρίτη θέση, κάτι που του στερεί το δικαίωµα εισόδου στο δεύτερο γύρο. Εκεί,
βρίσκονται οι Ιωάννης Κασουλίδης και ∆ηµήτρης Χριστόφιας από ∆ΗΣΥ και ΑΚΕΛ αντίστοιχα, µε τον
τελευταίο να κερδίζει στο δεύτερο γύρο και να παίρνει τη θέση του προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Ο Νίκος Αναστασιάδης «πυροβολεί» τον Τάσσο Παπαδόπουλο ακόµη και µετά την ήττα του, ενώ σε
συζήτηση που είχε και πάλι µε τον πρέσβη των Ηνωµένων Πολιτειών, δείχνει για µία ακόµη φορά την
«πίστη του» στο σχέδιο Ανάν... Ολα αυτά, στα τέλη Απριλίου και ενώ στις αναφορές του πρέσβη γίνεται

ξεκάθαρη η διάθεση της στήριξης του προέδρου του ∆ΗΣΥ. Αναλυτικά οι... ατάκες του κυρίου
Αναστασιάδη:
Παράγραφος 2: «Ο Χριστόφιας έκανε τεράστια λάθη στο παρελθόν» είπε ο Αναστασιάδης, «ειδικά σε
σχέση µε τη στήριξη του Παπαδόπουλου και την εγκατάλειψη του σχεδίου Ανάν το 2004. Οµως φαίνεται
ότι ο ηγέτης του ΑΚΕΛ έµαθε από τα λάθη του [...]».
Παράγραφος 7: «Ηταν ανόητος/ηλίθιος πέραν πάσης αντίληψης που δεν διαπραγµατεύτηκε το σχέδιο
[Ανάν] καλή τη πίστη», δυσφήµιζε/κακολογούσε ο Αναστασιάδης, η φωνή του χρωµατισµένη από το θυµό
[...]. Ευτυχώς ο Παπαδόπουλος ήταν εκτός της εικόνας, πλέον, και ο Αναστασιάδης είχε µεγάλη
υπερηφάνεια για το γεγονός ότι συνέβαλε στην εκλογική του ήττα. ‘‘Ο εθνάρχης πέθανε’’ ισχυρίστηκε και
οι ιστορικοί του µέλλοντος θα εγκωµίαζαν τις προσπάθειες του να τον θάψει».
Παράγραφος 8: «Ο Αναστασιάδης κατ’ ακρίβεια υποστήριζε την επαναφορά του σχεδίου Ανάν µε στόχο
αλλαγές σχεδιασµένες να καταπραΰνουν τις ανησυχίες των Ελληνοκυπρίων.»
»[...] Πρόσθετα εάν ο Αναστασιάδης ανέφερε τη θέση αυτή δηµόσια ή έστω και κατ΄ ιδίαν για να το δει
µετά να διαρρέει, η επακόλουθη καταδίκη µπορεί να περιθωριοποιήσει τον ταλαντούχο πολιτικό σε µια
κρίσιµη περίοδο. Εµείς (σ.σ. οι Αµερικανοί) θεωρούµε ότι ο Αναστασιάδης εξυπηρετείται καλύτερα εάν
προωθεί µέσα στο ‘‘καλάθι’’ των διαπραγµατευτών τη συµπερίληψη στοιχείων του σχεδίου Ανάν, αλλά όχι
το σχέδιο αυτούσιο και την ορολογία του».

2009: ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ
Οι ηµέρες του 2008 είχαν περάσει για τα καλά. Το ίδιο, όπως φαίνεται, και οι καλές σχέσεις ανάµεσα στον
Νίκο Αναστασιάδη και τον ∆ηµήτρη Χριστόφια. Αιτία για αυτό, η απροθυµία του κ. Χριστόφια να δεχθεί την
πρόταση Ανάν, γεγονός που έκανε τον πρόεδρο του ∆ΗΣΥ ιδιαίτερα καυστικό.
Στην αναφορά του για τη συνάντηση που είχε ο Αναστασιάδης µε τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ,
αρµόδιο για ευρωπαϊκές υποθέσεις, Μάθιου Μπράιζα, (Ιανουάριος) ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Λευκωσία
γράφει για την οργή του Κύπριου πολιτικού αναφορικά µε το τέλµα στο οποίο έχει βρεθεί το σχέδιο Ανάν.
Παράγραφος 2: «Ο οξύθυµος πρόεδρος του ∆ΗΣΥ εξέφρασε απαισιοδοξία σχετικά µε την πορεία των
διαπραγµατεύσεων. [...] Η συνεχιζόµενη δαιµονοποίηση του σχεδίου Ανάν [...] έκλεισε χρήσιµες
διαπραγµατευτικές οδούς ανέφερε ο Αναστασιάδης».
Παράγραφος 3: «Ο Αναστασιάδης αναφέρθηκε στην κάθετη άρνηση της κυβέρνησης να κάνει αναφορά στο
σχέδιο Ανάν σε µια σύγκριση µεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ, αλλά και των θέσεων του σχεδίου Ανάν σε θέµατα
διακυβέρνησης, κάτι που ο ∆ΗΣΥ απαιτούσε».
Η ... ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦ ΙΑ
Λίγους µήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 2009, ο Νίκος Αναστασιάδης σε νέα του συνάντηση µε τον κ.
Μπράιζα έδειχνε να θεωρεί σίγουρο το... ΝΑΙ του ∆. Χριστόφια στο σχέδιο Ανάν. Ο πρέσβης της Αµερικής
στη Λευκωσία ήταν σαφής στην αναφορά του:

Παράγραφος 12: «Ο πρόεδρος του, υπέρ της λύσης, ∆ηµοκρατικού Συναγερµού, Νίκος Αναστασιάδης
επιβεβαίωσε στον Μπράιζα την υποστήριξή του για τον Χριστόφια κατά τις διαπραγµατεύσεις και ότι θα
στηρίξει το ‘‘Ναι’’ σε ένα ενδεχόµενο δηµοψήφισµα, όπως εξάλλου έκανε το κόµµα του το 2004 µε το
σχέδιο Ανάν. Μεταξύ των Κυπρίων συνοµιλητών, µόνο ο Αναστασιάδης υποστήριζε το διορισµό στην Κύπρο
Αµερικανού απεσταλµένου. [...] Πίστευε ότι ένας τέτοιος µηχανισµός επιδιαιτησίας θα ήταν απαραίτητος
για να σπάσει τα τελικά αδιέξοδα, αλλά και ότι ένας τέτοιος µηχανισµός θα πρέπει να φαίνεται ως µη
παρεµβατικός[...]».
Ο Νίκος Αναστασιάδης όµως δεν είχε µείνει µόνο εκεί, καθώς σύµφωνα µε την πρεσβεία της Αµερικής
φέρεται να έχει αναφέρει πως η στάση του ∆. Χριστόφια έχει καταστήσει πολύ δύσκολο το ενδεχόµενο
«πώλησης» µιας συµβιβαστικής λύσης στο λαό της Κύπρου, αναφορικά µε το σχέδιο Ανάν. Η αναφορά
έχει ως εξής:
Παράγραφος 2: «Ο Αναστασιάδης ανέφερε ότι η δηµόσια τοποθέτηση του Χριστόφια για απόρριψη των
εγγυήσεων έχει καταστήσει σχεδόν αδύνατον να µπορούµε να πουλήσουµε µια συµβιβαστική λύση στο
λαό. Ο Αναστασιάδης είπε ότι εκλιπαρούσε τους δύο ηγέτες να κρατήσουν τέτοιες συζητήσεις για το
τραπέζι των διαπραγµατεύσεων και όχι για το κοινό».
Παράγραφος 3: «[...] Ο Αναστασιάδης, [...] ανέφερε ότι υποστήριζε το σχέδιο του ΟΗΕ να περάσει
ηλεκτρικό ρεύµα στον Τ/Κ θύλακα/στρατιωτική βάση των Κοκκίνων [...] µε αντάλλαγµα τη διάνοιξη του νέου
οδοφράγµατος».
Τον Απρίλιο του 2009, ο Νίκος Αναστασιάδης συναντά τον Αλεξάντερ Ντάουνερ... Ο πρέσβης των ΗΠΑ
αναφέρει χαρακτηριστικά για τις... κουβέντες που έκαναν οι δύο άντρες:
Παράγραφος 3: «Ο Αναστασιάδης εισηγήθηκε ότι [...] Το επόµενο σχέδιο που θα παρουσιαστεί θα πρέπει
να φαίνεται καλύτερο από το προηγούµενο».
Παράγραφος 4: «Ο Ντάουνερ αναφέρει ότι τα ΜΜΕ φαίνεται να είναι εναντίον της λύσης. Μια λύση θα
πρέπει να αγοραστεί».
»Παράλληλα, δεν θα πρέπει να παραβλέψουµε και τη συνάντηση την οποία είχαν οι Αλεξάντερ Ντάουνερ
και Γλαύκος Κληρίδης στις 15 Ιουλίου του 2009. Σε αυτήν ο πρώην Πρόεδρος της Κύπρου, φέρεται να
υποστηρίζει πως σηµαντικό θέµα δεν θα ήταν η εύρεση της λύσης στο σχέδιο Ανάν, αλλά ο τρόπος µε τον
οποίο αυτή θα ‘‘πουληθεί’’».
Για του λόγου το αληθές...
Παράγραφος 1: «Ο Κληρίδης [...] υπέδειξε στον Ντάουνερ ότι η πρόκληση δεν ήταν να βρεθεί µια λύση
αλλά το πώς θα πουλούσαν τη λύση».
Παράγραφος 2: «Ο Κληρίδης υποστήριξε ότι ήταν καιρός να εγκαταλειφθούν οι κόκκινες γραµµές και
πρόσθετα ανέφερε ότι το Εθνικό Συµβούλιο ήταν εµπόδιο παρά βοήθεια».
Μετά από όλες αυτές τις προσπάθειες χρόνων που έκαναν ορισµένοι πολιτικοί προκειµένου να στηρίξουν
το σχέδιο Ανάν, σήµερα, εν έτει 2013 άπαντες βρίσκονται στην αναµονή της εκλογής του νέου Προέδρου
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Οι τρεις επικρατέστεροι αυτή την στιγµή είναι οι Νίκος Αναστασιάδης,

Σταύρος Μαλάς και Γιώργος Λιλλήκας, µε τους δύο πρώτους να έχουν υποστηρίξει το σχέδιο Ανάν.
Ωστόσο, σε πρόσφατο debate στην Κύπρο φρόντισαν να το αποκηρύξουν. Ο πρώτος, ξεκαθάρισε πως η
στάση του από το 2004 και µετά έχει αλλάξει, ενώ ο δεύτερος ανέφερε πως... ως πολίτης, εκείνη την
περίοδο θεωρούσε πως το σχέδιο Ανάν είχε και θετικά στοιχεία, ενώ πλέον ως πολιτικός δεν συµφωνεί...
Τώρα, το τι θα συµβεί στην Κύπρο, είναι κάτι που θα αποφασίσουν οι ίδιοι οι Κύπριοι.
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