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Το σχέδιο Ανάν ανήκει πια στην Ιστορία
Μητσοτάκης - Σημίτης: Ξεπερασμένο, αλλά και χαμένη ευκαιρία

Το βιβλίο του πρώην προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη, 
«Ντοκουμέντα μιας Εποχής: 1993 - 2003», παρουσιάστηκε χθες στην Αθήνα. Κύριοι 
ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Κώστας 
Σημίτης.
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ
«Μην περιμένετε από εμένα άλλο βιβλίο»

ΑΘΗΝΑ, ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Σε πολιτικό μνημόσυνο του σχεδίου Ανάν, και μάλιστα από δύο από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του στην 
Ελλάδα, τους πρώην πρωθυπουργούς Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και Κώστα Σημίτη, εξελίχθηκε η χθεσινή 
βραδιά στο Σπίτι της Κύπρου, στην Αθήνα, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη, «Ντοκουμέντα μιας Εποχής: 1993 - 2003».
«Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ανήκει πια στην Ιστορία», είπε ο κ. Μητσοτάκης.
«Είναι εκ των πραγμάτων ξεπερασμένο», αποφάνθηκε ο κ. Σημίτης. «Και δεν μπορεί να επανέλθει ως έχει». 
Αμετακίνητοι είναι, ωστόσο, και οι δύο Ελλαδίτες πολιτικοί, ότι με την καταψήφιση του σχεδίου Ανάν «χάθηκε 
μια σημαντική ευκαιρία για την επίλυση του Κυπριακού». Όμως, όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, «η ετυμηγορία 
του κυπριακού λαού είναι οπωσδήποτε σεβαστή».
Ο Επίτιμος Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που μαζί με τον Κώστα Σημίτη θεωρούνται από τους λίγους εξ 
Ελλάδος πολιτικούς που λένε ελεύθερα τη γνώμη τους, έστω και εάν αυτή ενοχλεί πολλούς, εξέφρασε τη λύπη 
του που ο Γλαύκος Κληρίδης δεν έμεινε Πρόεδρος της Κύπρου, για να διαχειριστεί το κυπριακό θέμα μέχρι το 
τέλος.
«Δεν του επεφύλαξε η μοίρα αυτήν την τιμή. Αν είχε μείνει Πρόεδρος για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, μέχρι 
το τέλος των συνομιλιών, οι εξελίξεις θα ήταν τελείως διαφορετικές. Και είναι κρίμα, γιατί είμαι πεπεισμένος 
πως ο Γλαύκος Κληρίδης, από καιρό ήταν έτοιμος να παίξει αυτόν τον ιστορικό ρόλο», είπε ο κ. Μητσοτάκης 
που, βεβαίως, δεν χρειάστηκε να καταβάλει καμία προσπάθεια να μην αναφερθεί καθόλου στον νυν Πρόεδρο κ. 
Τάσσο Παπαδόπουλο.

Επικρίσεις Σημίτη για τη διαχείριση του ΟΧΙ

Ο κ. Σημίτης, που εισέπραξε εύσημα από τον κ. Μητσοτάκη για «το σημαντικό ρόλο που έπαιξε στο σωστό 
χειρισμό για την απόσυρση των πυραύλων 8-300, απόφαση που άνοιξε το δρόμο για την ένταξη της Κύπρου 
στην Ε.Ε.», άσκησε κριτική στη σημερινή κυπριακή ηγεσία για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το «Όχι» του 
κυπριακού λαού.
«Οι εξελίξεις στην Κύπρο, μετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν, δεν ευνοούν την ελληνοκυπριακή πλευρά. Ο 
κίνδυνος να διαμορφωθεί στα κατεχόμενα ένα καθεστώς μη νομικά αναγνωρισμένο, αλλά διεθνώς αποδεκτό, 
τύπου Ταϊβάν, είναι όλο και πιο ορατός», είπε ο πρώην πρωθυπουργός της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Από την 
άλλη, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως δεν θα συμφιλιωθεί και δεν θα συμφωνήσει ποτέ με τη σκέψη της 
διχοτόμησης, «και εύχομαι να μην τη ζήσω ποτέ». Πρέπει να απαντήσουμε, επιτέλους, ειλικρινά, στο ερώτημα 
εάν θέλουμε να ζήσουμε μαζί με τους Τουρκοκυπρίους, ή μόνοι μας, συμπλήρωσε ο Επίτιμος Πρόεδρος της 
ΝΔ.
Στο ακροατήριο, που χειροκρότησε θερμά τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, αλλά και τον κ. Κληρίδη (που με 
πικρό χαμόγελο μάς ανακοίνωσε «και μην περιμένετε από εμένα άλλο βιβλίο»), ήταν, μεταξύ άλλων, η κ.
Ντόρα Μπακογιάννη, οι κύριοι Κασουλίδης και Αναστασιάδης, και πολλοί Ελλαδίτες βουλευτές όλων των 
παρατάξεων.
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