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Η Αριστερά να Προωθήσει το Σχέδιο Λύσης
(Κείμενο)
Ιστορικό Σημείωμα
Αυτό το κείμενο γράφτηκε από την Αριστερή Πτέρυγα και κυκλοφόρησε τον Γενάρη του 2003 στη
Λευκωσία.
Εντοπίστηκε στο τεύχος 39 του περιοδικού Εξ Υπαρχής, από όπου και πηγάζει το παρών αρχείο PDF.

Περιεχόμενο
Η Αριστερά να Προωθήσει το Σχέδιο Λύσης
Το σχέδιο Ανάν θα αποτελέσει τη λυδία λίθο για την αξιοπιστία της ελληνοκυπριακής πολιτικής
ηγεσίας στο Εθνικό ζήτημα. Όλοι οι σχεδιασμοί της ελληνοκυπριακής διπλωματίας, από την εισβολή
και μετά, είχαν στόχο τη σημερινή πρόταση:
Τη διεθνοποίηση του ζητήματος και την παρέμβαση του διεθνούς παράγοντα με ιδιαίτερη
έμφαση στην Αμερική και την Ευρώπη.
Τη σημαντική μείωση του εδάφους που θα παραμείνει υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση.
Την ομοσπονδιακή δομή του νέου κράτους.
Την επιστροφή μεγάλου αριθμού προσφύγων.
Αν εξαιρέσει κάνεις τις υποκριτικές διακηρύξεις για «επιστροφή όλων των προσφύγων», τα
συνθήματα όπως «τα σύνορα μας είναι στην Κερύνεια» ή την απαίτηση για «αποχώρηση όλων των
εποίκων», όλες οι προσδοκίες της ελληνοκυπριακής διπλωματίας ικανοποιούνται από το σχέδιο.
Πρόκειται ουσιαστικά για επανάληψη των προτάσεων Γκάλι, κάτι που ούτε οι πιο αισιόδοξοι
Ελληνοκύπριοι πολιτικοί δεν μπορούσαν να ελπίζουν.
Για την αριστερά το σχέδιο Ανάν είναι ακόμα πιο σημαντική πρόκληση. Η λύση του Εθνικού
ζητήματος μέσα σε καπιταλιστικά πλαίσια είναι ουτοπία. Μπορεί όμως να τροποποιηθούν οι
σημερινές συνθήκες αντιπαράθεσης με τους Τουρκοκυπρίους κατά τρόπο που να δώσουν την
ευκαιρία μιας επαφής ανάμεσα στην ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή αριστερά που να κτίσει
τους απαραίτητους ταξικούς δεσμούς για την αντιμετώπιση του εθνικισμού.
Το σχέδιο Ανάν έχει αναμφίβολα πολλά δυσλειτουργικά, ακόμα και «άδικα» στοιχεία. Όμως, και μόνο
η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων είναι αρκετή για να το κάνει σημαντικά καλύτερη
πρόταση από τη σημερινή κατάσταση. Χωρίς την άμεση καταπίεση από τον τουρκικό στρατό, οι
Τουρκοκύπριοι και ιδιαίτερα η τουρκοκυπριακή αριστερά θα μπορέσουν να δράσουν πολύ πιο
ελεύθερα με αναπόφευκτη θετική επίδραση στη μελλοντική πορεία.
Η κυπριακή αριστερά πρέπει με σαφήνεια να επικρίνει τις αρνητικές πτυχές του Σχεδίου Ανάν.
Ταυτόχρονα όμως, και χωρίς περιστροφές, πρέπει να ταχτεί ανεπιφύλακτα υπέρ της εφαρμογής του
και να εμπλακεί αποφασιστικά στις προσπάθειες για την προώθησή του, δίνοντας έτσι το στίγμα για
τη συνεργασία με την τουρκοκυπριακή αριστερά στον αγώνα για το κοινό μέλλον.
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Οι μεμψιμοιρίες για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που παρουσιάζει το σχέδιο δεν εξυπηρετούν
κανένα και οδηγούν σε ενθάρρυνση των εθνικιστικών τάσεων στην κυπριακή κοινωνία. Ακόμα
χειρότερα, η εμπλοκή της συζήτησης για το σχέδιο Ανάν σε λαϊκιστικό απορριπτισμό με προεκλογικά
κίνητρα θα πλήξει καίρια τη δυνατότητα συνεργασίας με την τουρκοκυπριακή αριστερά.
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ
Χρειάζεται Αγγλική Μετάφραση, Χρειάζεται Τούρκικη Μετάφραση, Αριστερή Πτέρυγα (Ομάδα),
Δεκαετία 20000-2009, Άλλο Υλικό, 2003, Λευκωσία (νότια), Κυπριακό Πρόβλημα, Σχέδιο Ανάν
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