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ςνένηεςξη Σύπος ηος Πποέδπος ηηρ Δημοκπαηίαρ – Επωηήζειρ, απανηήζειρ 

 

Επώηηζη: Έρεηε ζέζεη ην ζέκα ηεο απνθέληξσζεο ησλ αξκνδηνηήησλ, ελ κέζσ ελόο πνιύ 

έληνλνπ θιίκαηνο θαη κηαο δεκόζηαο ζπδήηεζεο πνπ αλαπηύρζεθε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα όηη 

παξαζθεληαθά πξνσζείηε ζε δηάθνξεο επαθέο ζαο κηα ιύζε πνπ νπζηαζηηθά λα έρεη 

ζπλνκνζπνλδηαθά ζηνηρεία ή θαη λα νδεγεί ζε κηα ιύζε δύν θξαηώλ. Καη νη επηθξηηέο ζαο 

κάιηζηα, θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεύνληαη, ζάο απνδίδνπλ όηη επηρεηξεκαηνινγείηε όηη 

βιέπεηε όηη δελ κπνξεί λα επηβηώζεη κηα δηδσληθή, δηθνηλνηηθή νκνζπνλδία θαη όηη δελ ηελ 

βιέπεηε θαζόινπ ιεηηνπξγηθή. Δπηθξίλεζηε, επίζεο, κεηά πνπ ζέζαηε ηα ζέκαηα ηεο 

απνθέληξσζεο όηη ίζσο λα απνηειέζεη έλα όρεκα ε ηδέα ηεο απνθέληξσζεο γηα λα 

νδεγήζεη ζε κηα άιιε κνξθή ιύζεο, ζε κηα πεξίνδν πνπ έρεη αλνίμεη ε ζπδήηεζε γηα 

επαλέλαξμε ηνπ δηαιόγνπ θαη γηα δηακόξθσζε ησλ όξσλ αλαθνξάο κηαο λέαο δηαδηθαζίαο 

κέζσ ηεο θαο Λνπη. Θα ήζεια ινηπόλ λα ζαο δεηήζσ, λα μεθαζαξίζεηε ν ίδηνο γηα όζα 

επηθξίλεζηε. Καη’ αξρήλ, αλ ππάξρεη ζε εζάο νπνηαδήπνηε ζθέςε γηα ιύζε πνπ λα είλαη έμσ 

από ηελ νκνζπνλδία ή αλ ε εκπεηξία ζαο ζηε δηαπξαγκάηεπζε απηά ηα πέληε ρξόληα δείρλεη 

όηη ίζσο ε νκνζπνλδία όπσο ζπδεηείηαη όλησο δελ ζα έρεη κέιινλ λα αληέμεη θαη ζα πξέπεη 

λα ζθεθηνύκε λα κπνπλ όλησο θάπνηα άιια ζηνηρεία ζηε ιύζε, όπσο κπνξεί λα είλαη 

ζπλνκνζπνλδηαθά ή δύν θξαηώλ γηα λα κπνξέζνπλ λα αληέμνπλ σο κηα κνξθή ιύζεο ζην 

κέιινλ. 

 

Απάνηηζη: Απηό πνπ κε πξνβιεκαηίδεη είλαη ηί ρξεηαδόηαλ ε εηζαγσγή θαη ε ηνπνζέηεζε. 

Πξώηνλ, ήκνπλ ζαθέζηαηνο γηα πνηεο εμνπζίεο βιέπσ όηη ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ 

αξκνδηόηεηεο ησλ θξαηηδίσλ, ησλ πνιηηεηώλ, ησλ δύν ζπληζησζώλ πνιηηεηώλ. Γεύηεξνλ, ε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θξάηνπο είλαη έγλνηα θαη πξέπεη λα είλαη έγλνηα ηνπ θαζελόο. Καη ηδίσο 

ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηόζν ζηελ αλαθνξά ηνπ ζην πιαίζην ησλ παξακέηξσλ, ξεηά 

πξνλνεί, ην έρσ δηαβάζεη επί ιέμεη, ηη αθξηβώο ζέιεη, όζνλ αθνξά ζηε ξύζκηζε δειαδή ηεο 

αμίσζεο ησλ Σνπξθνθππξίσλ γηα άζθεζε κηαο ζεηηθήο ςήθνπ ζε θάζε απόθαζε 

νπνηνπδήπνηε ζπληεηαγκέλνπ νξγάλνπ, είηε απηό είλαη ην Τπνπξγηθό πκβνύιην είηε άιια 

ζεζκηθά όξγαλα ηεο πνιηηείαο. Απηό όπσο αληηιακβάλεζηε ζα πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θξάηνπο. 
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Γεύηεξνλ, ζηελ πξόζθαηε Έθζεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ζαθέζηαηα γίλνληαη αλαθνξέο 

γηα ηηο ζέζεηο, ηηο νπνίεο δηαηύπσζα, ηελ επηζπκία κνπ γηα ζπλέρηζε ηνπ δηαιόγνπ ζηε βάζε 

ησλ όζσλ έρνπλ κέρξη ζήκεξα ζπκθσλεζεί, αιιά θαη ζηα Φεθίζκαηα ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλώλ, ζηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο θαη ελ γέλεη έρσ μεθαζαξίζεη είλαη όηη 

απηό πνπ επηδηώθσ είλαη έλα ιεηηνπξγηθό θξάηνο πνπ δελ ζα καο νδεγήζεη ζε αδηέμνδα. Αλ 

απηά απνηεινύλ, θαηά θάπνηνπο, ζπλνκνζπνλδηαθά ζηνηρεία, ιππνύκαη αιιά είηε ιείπεη ν 

πξνβιεκαηηζκόο γηα ηα πνηα ζα είλαη ηα απνηειέζκαηα κηαο κε ιεηηνπξγηθήο ιύζεο, θαηά 

πόζνλ δειαδή ν ιαόο ζα κπνξνύζε λα ηελ απνδερζεί -πξώηα πξέπεη λα ηελ απνδερζνύκε 

εκείο γηα λα κπνξνύκε θαη λα ηε ζηεξίμνπκε. Καη δεύηεξνλ θαη ζεκαληηθόηεξν, πνηά ζα είλαη 

ηα απνηειέζκαηα κηαο δεύηεξεο αξλεηηθήο ςήθνπ από ηνλ ιαό ζε έλα δεκνςήθηζκα. Γελ 

είλαη νη εγέηεο πνπ ζα απνθαζίζνπλ ηε ιύζε, νύηε νη εγέηεο θάπνησλ θνκκάησλ πνπ 

λνκίδνπλ όηη κπνξνύλ λα ζηεξίμνπλ ηε ιύζε θαη λα επηηύρεη, εάλ ηα ζηνηρεία ηεο δελ είλαη 

πεηζηηθά όηη νδεγνύλ ζε έλα θξάηνο ιεηηνπξγηθό, βηώζηκν, έλα θξάηνο πνπ ζα ζέβεηαη ην 

επξσπατθό θεθηεκέλν. 

 

πλεπώο, νη ζέζεηο κνπ είλαη μεθάζαξεο θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ νπνηαδήπνηε παξεξκελεία. 

 

Επώηηζη: Κύξηε Πξόεδξε, επηθαιεζηήθαηε ην ππόκλεκα ηνπ 2010, θαη πξάγκαηη ζηηο 7 

Απξηιίνπ 2010 είραηε ζην Τπνπξγηθό, ππό ηνλ θ. Υξηζηόθηα ηόηε, ηελ πξόηαζε γηα ηελ 

απνθέληξσζε ησλ εμνπζηώλ. Έθηνηε, έρνπλ πεξάζεη νθηώ ρξόληα, ηα πέληε 

δηαπξαγκαηεπηήθαηε εζείο, 21 ήηαλ νη εμνπζίεο ηόηε, κε βάζε θαη ην έγγξαθν πνπ δώζαηε 

ζην Δζληθό ηηο πξνάιιεο, είλαη 24. Σν εξώηεκά κνπ είλαη ηί άιιαμε θαη γηα πνηό ιόγν ηώξα 

επαλέξρεηαη -γηαηί ζηελ νπζία όπσο ην αληηιακβάλνκαη εγώ πξόθεηηαη γηα επαλαθνξά- ε 

πξόηαζε; Καη θάηη αθόκα. Δάλ κπνξείηε λα καο πείηε πώο ζηε βάζε ησλ ηδεώλ ζθέθηεζηε 

εζείο ηελ ΑΟΕ, νκνζπνλδηαθή ή δηαρσξηζκέλε; 

 

Απάνηηζη: Γηα λα μεθηλήζσ από ην ηειεπηαίν, ε ΑΟΕ, πνπ είλαη θαη ν θπζηθόο πινύηνο 

κηαο ρώξαο, ππάγεηαη ζηελ ελόηεηα θξάηνπο-εδάθνπο-ιανύ-νηθνλνκίαο-θπζηθνύ πινύηνπ. 

Με απηό, ην ελέηαμα ζε κηα πξόηαζε. 

 

Γεύηεξνλ, όζνλ αθνξά ζην γηαηί ζήκεξα. Γηαηί νη εκπεηξίεο από ην Κξαλ Μνληαλά, πξώηα-

πξώηα ηα ίδηα ηα γεγνλόηα, ην γεγνλόο όηη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ζπκπεξηέιαβε ζηα έμη 

ζεκεία ηνπ πιαηζίνπ ηνπ θαη ηνλ ηξόπν ελάζθεζεο ηεο ζεηηθήο ςήθνπ ππνδεηθλύεη θαη 

ππνδεινί όηη δελ είρε επηηεπρζεί ζύγθιηζε, αιιά θαη όηη εθθξάζηεθαλ νη δηθέο καο αλεζπρίεο 
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γηα ηε κε ιεηηνπξγηθόηεηα. Γηα απηό θαη ζπκπεξηειήθζε σο έλα ησλ ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ, 

πνπ αλ εμεπεξλνύλην, κεηαμύ ησλ άιισλ πνπ είρε θαηαγξάςεη, ζα κπνξνύζε λα καο 

νδεγήζεη απνηειεζκαηηθόηεξα ζηελ επίηεπμε κηαο ιεηηνπξγηθήο ιύζεο, γηαηί νη αλεζπρίεο γηα 

ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο ιύζεο εθθξάδνληαη από όινπο. Γελ είλαη αξθεηό λα επηηύρεηο κηα 

ιύζε, ε νπνία λα θαηαξξεύζεη ηελ επνκέλε ή λα ηθαλνπνηεί θάπνηνπο ηξίηνπο. Θα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ελόο ιανύ, είηε Σνπξθνθππξίσλ είηε Διιελνθππξίσλ, λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλεζπρίεο ηνπο. 

 

Όηαλ ζπλεπώο δηαπίζησζα όηη ήηαλ αδύλαην λα επηηύρνπκε κηα ιύζε πνπ λα απνδίδεη ηα 

όζα πξναλέθεξα κε ηελ απνδνρή κηαο ζεηηθήο ςήθνπ ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζε όιεο ηηο 

απνθάζεηο, επαλάθεξα ηνλ πξνβιεκαηηζκό κνπ, έηζη ώζηε ε θάζε κηα ησλ πνιηηεηώλ λα 

έρεη ηέηνηα δηνηθεηηθή απηνλνκία πνπ λα κελ έρεη αλάγθε πξνζηαζίαο δηα ηεο αζθήζεσο 

ζεηηθήο ςήθνπ ζε όιεο ηηο απνθάζεηο. Θα αζθεί ην δηθαίσκα ζε εθείλεο ησλ απνθάζεσλ, 

πξώηα-πξώηα ζε εθείλεο ησλ εμνπζηώλ, είηε ιέγεηαη Τπνπξγηθό πκβνύιην είηε άιια 

ζεζκηθά όξγαλα πνπ ζα αλήθνπλ ζην Κέληξν, εθόζνλ επεξεάδνπλ δσηηθά ζπκθέξνληα ηεο 

ηνπξθνθππξηαθήο θνηλόηεηαο.  

 

Καη απηό είλαη απόιπηα εύινγν. Φαληαζηείηε εάλ ην αλάπνδν ζπλέβαηλε. Γειαδή, αλ ε 

ηνπξθνθππξηαθή θνηλόηεηα λα ήηαλ ε πιεηνςεθνύζα θαη ε ειιελνθππξηαθή θνηλόηεηα ε 

κεηνςεθνύζα. Καη δελ κηιώ γηα κεηνςεθίεο θαη πιεηνςεθίεο ή γηα κεηνλόηεηεο, θ.ά. Γηόηη ήδε 

ηελ πνιηηηθή ηζόηεηα ηελ έρνπκε απνδερζεί. Γελ ππάξρεη νκνζπνλδηαθό ζύζηεκα πνπ λα 

κελ αλαγλσξίδεη ηελ ίζε εθπξνζώπεζε εηο έλα ησλ νξγάλσλ ζηελ Άλσ Βνπιή θαη απηό 

είλαη ε έθθξαζε ηεο ηζόηεηαο, πνπ βεβαίσο εθθξάδεηαη θαη κέζα από άιιεο ζπγθιίζεηο πνπ 

έρνπλ επηηεπρζεί κε ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή. Αιιά κε ηελ απνηειεζκαηηθή 

ζπκκεηνρή κε δηθαίσκα ελάζθεζεο κηαο ζεηηθήο ςήθνπ, ζεκαίλεη ελ ηε νπζία παξάιπζε. 

 

Απηό ην νπνίν επνκέλσο επηδηώθσ, είλαη κέζα από ηελ αζθάιεηα πνπ ζα αηζζάλνληαη ιόγσ 

ηεο απμεκέλεο δηνηθεηηθήο απηνλνκίαο, λα κελ ρξεηάδεηαη απηή ε άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο 

επί πάζεο απνθάζεσο. Να αζθείηαη εθεί θαη όπνπ κπνξεί λα επεξεάζεη, επαλαιακβάλσ, ηα 

δσηηθά ζπκθέξνληα ησλ Σνπξθνθππξίσλ θαη λννπκέλνπ όηη ζα ππάξρεη απνηειεζκαηηθόο 

κεραληζκόο επίιπζεο ησλ δηαθνξώλ. 

 

Επώηηζη: Αληηιακβάλνκαη από ηα όζα καο είπαηε ζήκεξα, όπσο αληηιακβάλεηαη θαη ν 

θόζκνο όηη απηό πνπ δηαπξαγκαηεπόκαζηε ηα ηειεπηαία πέληε ρξόληα -εγώ ζα έιεγα ηα 

ηειεπηαία 20 ρξόληα- δελ ζα ιεηηνπξγήζεη σο έρεη. Γηα απηό θαη αλαγθάδεζηε λα θάλεηε απηή 
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ηελ πξόηαζε, κε αληηζηάζκηζκα όπσο είπαηε λα δερηνύλ νη Σνπξθνθύπξηνη, απηό πνπ 

δεηνύλ κηα ζεηηθή ςήθν ζε όια ηα όξγαλα, λα ην πεξηνξίζνπλ. Ζ εξώηεζή κνπ είλαη ε εμήο: 

Δάλ, όπσο όια δείρλνπλ από ηηο δεκόζηεο αληηδξάζεηο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο πιεπξάο, δελ 

γίλεη απνδεθηή απηή ε πξόηαζή ζαο, πνηό ζα είλαη ην επόκελν; Πνύ ζα πάκε κεηά; 

Γεδνκέλνπ όηη απηό πνπ ζεσξείηε όηη απηό ην νπνίν δηαπξαγκαηεύεζηε εζείο ηα ηειεπηαία 

πέληε ρξόληα θαη νη πξνθάηνρνί ζαο, είραλ θηάζεη ζε έλα ζεκείν πνπ δελ κπνξεί πιένλ λα 

ιεηηνπξγήζεη. Καη είλαη θάηη ζπγθεθξηκέλν πέξαλ ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο κηαο ζεηηθήο ςήθνπ 

πνπ δεηάηε; Γηόηη ππάξρεη θαη ην Τπνπξγηθό πκβνύιην πνπ θαη εθεί ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

βέην, θαζώο είλαη απαίηεζε θαη έρεη ζπκθσλεζεί -αλ δελ θάλσ ιάζνο- λα ππάξρεη κηα ζεηηθή 

ςήθνο από Σνπξθνθύπξηνπο Τπνπξγνύο.  

 

Απάνηηζη: Ννκίδσ όηη ε πξόηαζή κνπ είλαη ζαθήο. Δμάιινπ, εάλ είρακε ζπκθσλήζεη -

δηόηη κηιάηε γηα ηελ θαηάζηαζε όπσο έρεη όηη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. Δάλ δελ ππήξρε ε 

δηαθνξά, δελ ζα ήηαλ αλάγθε λα ηε ζπκπεξηιάβεη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ζηηο παξάκεηξνύο 

ηνπ. εκαίλεη όηη είλαη κηα ππαξθηή δηαθνξά πνπ δελ νδεγεί ζε εθείλν πνπ ήηαλ πάληα ε 

επηδίσμή κνπ: ζε έλα ιεηηνπξγηθό θαη βηώζηκν θξάηνο. 

 

Σελ ίδηα ώξα, επαλαιακβάλσ, ε πξόηαζή κνπ νδεγεί ζε δηνηθεηηθή απηνλνκία ζε εθείλνπο 

ηνπο ηνκείο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαζ’ εκέξαλ δσή ησλ πνιηηώλ ή θαη άιινπο ηνκείο, έηζη 

ώζηε λα κελ αλεζπρεί ε κηα θνηλόηεηα όηη ζα κπνξνύζε λα κελ ιεηηνπξγήζεη, λα είλαη 

νπσζδήπνηε ε ελάζθεζε απηνύ ηνπ ππεξβνιηθνύ πξνλνκίνπ πνπ δεηείηαη από ηνπο 

Σνπξθνθύπξηνπο, θώιπκα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Κξάηνπο κε θίλδπλν ηελ θαηάξξεπζε. 

 

πλεπώο, απηό πνπ ζπδεηνύκε είλαη ηε ξύζκηζε ελόο δηθαηώκαηνο πνπ ηνπο εθρσξείηαη, 

πιελ όκσο πεξηνξίδεηαη ζε εθείλεο ηηο πεξηπηώζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηα δσηηθά 

ηνπο ζπκθέξνληα. Δπνκέλσο, νη αλεζπρίεο ηνπο εθιείπνπλ, εάλ είλαη θαιήο πίζηεσο όπσο 

είπα θαη πξνεγνπκέλσο. Καη επηδηώθνπκε ιύζε πνπ λα καο νδεγήζεη ζε έλα θξάηνο πνπ λα 

κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο θάζε Κύπξηνπ, αιιά θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, θαη ζα πξέπεη λα είλαη ιεηηνπξγηθό. Γηα απηό θαη επηζεκάλζεθαλ νη αλεζπρίεο, γηα 

απηό θαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ζπκπεξηέιαβε ζην Πιαίζηό ηνπ ηελ ελ ιόγσ αλαθνξά θαη ηελ 

ελ ιόγσ δηαθνξά, αλ ζέιεηε. 

 

Επώηηζη: Δάλ δελ ζπκθσλήζνπλ νη Σνπξθνθύπξηνη λα πεξηνξίζνπλ απηή ηελ απαίηεζή 

ηνπο, πνύ πάκε κεηά; Θα επηζηξέςνπκε πίζσ ζε κηα νκνζπνλδία όπσο ηε γλσξίδνπκε, 

όπσο ηε δηαπξαγκαηεπηήθαηε, πνπ ζεσξείηε όηη πιένλ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη; 
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Απάνηηζη: Απηό πνπ είλαη επηδίσμή καο, είλαη λα επηηύρνπκε κέζα από ηηο πξνζπάζεηεο, 

κέζα από ηηο ελέξγεηεο, κέζα από ηηο ζπλέξγεηεο, επηηέινπο λα γίλεη θαηαλνεηό θαη από ηελ 

ηνπξθνθππξηαθή θαη από ηελ ηνπξθηθή πιεπξά -δηόηη δελ απεδέρζεζαλ ηελ θαηάξγεζε ησλ 

εγγπήζεσλ ή έζεηαλ όξνπο γηα αλαλέσζε, γηα review clause, πνπ ήηαλ ε αλαζεώξεζε ηεο 

ζπλζήθεο- θαη δελ θαηαιήμακε ζηε ζπκθσλία γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο.  

 

Δγώ ππέβαια έθηνηε ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηελ πξόηαζε γηα πεξηνξηζκό ηεο ζεηηθήο 

ςήθνπ ζηηο πξνηάζεηο κνπ. Καη είπα όηη δίδσ ην δηθαίσκα, αλαγλσξίδσ ην δηθαίσκα ηεο 

ηνπξθνθππξηαθήο θνηλόηεηαο, αιιά λα πεξηνξίδεηαη εθεί θαη όπνπ ελδερόκελα λα 

επεξεάδνληαη, ζέισ λα ην επαλαιάβσ, ηα δσηηθά ζπκθέξνληα. Δπνκέλσο, δηαζθαιίδνληαη 

νη Σνπξθνθύπξηνη. Γελ δηαηξέρνπλ ηνλ όπνην θίλδπλν. Με δεδνκέλε θαη ηελ αλαγλώξηζε ηεο 

πνιηηηθήο ηζόηεηαο, αιιά θαη ηεο πξαγκαηηθά ελεξγνύο, ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπκκεηνρήο 

πνπ εθθξάδεηαη δηά ηεο άζθεζεο ηεο ςήθνπ εθεί θαη όπνπ πξέπεη, λνκίδσ όηη θαιήο 

πίζηεσο ζπλνκηιεηέο δελ κπνξεί παξά λα θάλνπλ απνδεθηή ηελ ελ ιόγσ αλεζπρία ησλ 

Διιελνθππξίσλ θαη ηελ πξόηαζε πνπ ππνβάιινπλ, δηαθνξεηηθά είλαη σο εάλ -λα δώζσ έλα 

παξάδεηγκα- εηο ζηελ Σνπξθία πνπ νη Κνύξδνη έρνπλ ηελ αλάινγε αλαινγία ζε πιεζπζκό, 

λα αμηνύλ από ηνλ θ. Δξληνγάλ όρη απιά απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ζε έλα δηθνηλνηηθό, 

νκόζπνλδν, ηνπξθηθό θξάηνο, αιιά θαη γηα όπνηα απόθαζε λα απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα 

ζεηηθή, θνπξδηθή ςήθνο. 

 

Αληηιακβάλεζηε όηη κηιώ ή κπνξώ θαη λα δώζσ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, αιιά δελ 

ζέισ λα θηλδπλνινγώ. Λέσ απηό πνπ επηδηώθσ. Δπηδηώθσ κηα ιύζε πνπ λα κπνξεί λα 

αληέμεη ζηνλ ρξόλν. Πνπ λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλεζπρίεο ησλ 

Διιελνθππξίσλ. Δκείο δείρλνπκε επαηζζεζία ζηηο αλεζπρίεο ησλ Σνπξθνθππξίσλ. Θα 

πξέπεη θαη εθείλνη αλάινγε επαηζζεζία [λα δείμνπλ], αλ ζέινπκε πξαγκαηηθά λα 

δεκηνπξγήζνπκε ζπλζήθεο εηξεληθήο ζπκβίσζεο. 

 

Επώηηζη: Δγώ απόςε αλέκελα πην αλαιπηηθή ηελ πξόηαζή ζαο ζην ζέκα ηεο 

απνθέληξσζεο εμνπζηώλ. Δίδακε κόλν ηελ θηινζνθία. Θα ήζεια λα ξσηήζσ ινηπόλ πώο 

απηή ε ηδέα ζαο κπνξεί λα επηιύεη ην πξόβιεκα ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ λένπ θξάηνπο, 

αθνύ ε ηνπξθνθππξηαθή πιεπξά ζα επηκέλεη ζηηο εμνπζίεο πνπ ζα κείλνπλ ζην νκόζπνλδν 

θξάηνο λα έρεη κηα ζεηηθή ςήθν. Γελ ζα έπξεπε, θ. Πξόεδξε, λα ζπλνδεύεηαη θαη από κηα 

άιιε πξόηαζε γηα έλαλ κεραληζκό επίιπζεο απηώλ ησλ δηαθνξώλ; Κη επίζεο, θαηά πόζν 

απηή ε πξόηαζε ζα πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε θαη ην δήηεκα ηεο εθ πεξηηξνπήο πξνεδξίαο, 



 

 

Οδόο Απειιή, 1456 Λεπθσζία – Τπεξεζία Δηδήζεσλ θαη Γηαρείξηζεο Ηζηνηόπνπ 
Σει.: +357 22801196/7 – Σειενκ.: +357 22665043 

Ζι. ηαρπδξνκείν: newsroom@pio.moi.gov.cy – Ζι. Γηεύζπλζε: http://www.pio.gov.cy 

6 

θαηά πόζν ζα πξέπεη λα ηεζεί ζην ηξαπέδη θαη λα μεθαζαξίζεη ην πξόβιεκα; Καη θάηη 

ηειεπηαίν, ην έρεηε ζέζεη ζηνλ θ. Σζαβνύζνγινπ θαηά ηε ζπλάληεζε πνπ είραηε ζηελ Νέα 

Τόξθε απηό ην ζέκα; Σνλ θάλαηε θνηλσλό; Έζησ θαη αθξνζηγώο, ην ζπδεηήζαηε; 

 

Απάνηηζη: Ννκίδσ όηη έρσ θάλεη εθηεηακέλε αλαθνξά ζην εξώηεκά ζαο, αιιά θαη ζηελ 

αλάγθε λα ππάξρεη κεραληζκόο επίιπζεο δηαθνξώλ. Σν έρσ ππεξηνλίζεη, λα κελ 

επαλαιακβάλσ εαπηόλ. Αλακέλαηε θάηη πεξηζζόηεξν. Δίπα ηξνθή πξνο ζθέςε, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλδηακνξθώζνπκε από θνηλνύ θαη ύζηεξα από γλσκαηεύζεηο θαη 

δηεζλνιόγσλ, θ.ά., λα δνύκε πνηεο εθ ησλ εμνπζηώλ κπνξεί λα κεηαθεξζνύλ. Αθόκε θαη 

εθείλεο πνπ έρνπκε ζπγθιίζεηο, πνπ λα κελ επεξεάδνπλ όκσο ηε κηα θπξηαξρία, ηε κηα 

δηεζλή πξνζσπηθόηεηα -ηα έρσ αλαθέξεη, λα κελ επαλαιακβάλσ εαπηόλ. 

 

πλεπώο, ην ζέκα ηνπ πώο ζα αληηκεησπίζνπκε ηα όπνηα πξνβιήκαηα θαη όηη δελ 

πξνβιέπεηαη κεραληζκόο επίιπζεο δηαθνξώλ, ην έρσ πεη όηη είλαη πξναπαηηνύκελν, γηα λα 

κελ ππάξρεη θαηάρξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο, όηη ηάρα εκκέζσο επεξεάδνληαη δσηηθά 

δηθαηώκαηα θαη ζπλερώο λα αζθείηαη γηα θάζε απόθαζε ην δηθαίσκα. Δίλαη κηα ινγηθή 

πξόηαζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ εηζήγεζε θαη ηελ επηζήκαλζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα θαη είλαη 

πηζηεύσ κηα πξόηαζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ή απαληά ζηηο εύινγεο αλεζπρίεο ησλ 

Διιελνθππξίσλ. 

 

Δηο απάληεζε ησλ ζέζεσλ πνπ αλέπηπμε ν θ. Σζαβνύζνγινπ, είπα όηη ν ηξόπνο πνπ 

κπνξνύλ λα αξζνύλ αλεζπρίεο ή πνπ κπνξεί λα επηηύρνπκε κηα ιύζε πνπ ζα θέξεη ηελ 

εηξήλε ζηελ Κύπξν θαη δελ ζα πξνθαιεί αλεζπρίεο ζηελ ηνπξθνθππξηαθή θνηλόηεηα νύηε εηο 

εζάο σο εγγπήηξηα δύλακε, είλαη ε απνθέληξσζε εμνπζηώλ, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρσ 

αλαθέξεη. 

 

Επώηηζη: Θα κείλσ ιίγν ζην ηειεπηαίν κε ηνλ θ. Σζαβνύζνγινπ αθξηβώο δηαβάδνληαο 

ιίγν από ηελ νκηιία ζαο «όηη κε απηή ηελ πξόηαζε αλαηξεί ηα πξνζρήκαηα ηεο Σνπξθίαο γηα 

δηαηήξεζε εγγπεηηθώλ θαη επεκβαηηθώλ δηθαησκάησλ». Θα ήζεια λα μέξσ θαη’ αξράο αλ 

έρεηε νπνηαλδήπνηε έλδεημε κεηά ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ ζαο ζηνλ θ. 

Σζαβνύζνγινπ εάλ απηό απνηεινύζε έλα θαιό εθαιηήξην γηα λα αιιάμεη απηή ε ζηάζε ηεο 

Σνπξθίαο όπσο ηελ γλσξίδνπκε ηόζν θαηξό. Δπίζεο αλ είλαη εύθνιν λα γλσξίδνπκε, επεηδή 

ππάξρεη απηόο ν όξνο πιένλ ζην Κππξηαθό θαη επεηδή βιέπνπκε θαη ιίγν πην κπξνζηά απηό 

πνπ ιέγεηαη Terms of reference πνπ κεηέθεξε ε θα Λνπη, σο απαίηεζε ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα, νη όξνη αλαθνξάο γηα επαλέλαξμε ησλ ζπλνκηιηώλ. Πξνθαλώο ζα ζέινπκε 
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απηή ε πξόηαζε, ελ κέζσ ηνπ πιαηζίνπ ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα λα είλαη κέξνο απηώλ ησλ 

όξσλ αλαθνξάο. Σί άιιν ζα ζέιαηε λα είλαη κέζα ζηνπο όξνπο αλαθνξάο θαη αλ ζαο 

πξνβιεκαηίδεη ηελ ίδηα ζηηγκή ε άιιε πιεπξά λα βάιεη θάησ ζην ηξαπέδη θάπνηα άιια 

δεηήκαηα ηα νπνία εκείο δελ ζα απνδερόκαζηε θαη ηη ζα ζεκαίλεη λα κελ ππάξμεη ζπκθσλία 

επί ησλ όξσλ αλαθνξάο;  

 

Απάνηηζη: Πξώηνλ όζνλ αθνξά ηηο αληηδξάζεηο ηνπ θ. Σζαβνύζνγινπ έρσ ηελ 

εληύπσζε, όηη εθόζνλ ήηαλ κηα ηδησηηθή ζπλνκηιία δελ ζεσξώ όηη ζα ήην δπλαηό λα πξνβώ 

ζε ζρόιηα ή λα απνθαιύςσ ην ηη είρε ζπδεηεζεί. Έζεζα ηηο ζέζεηο ηεο ειιελνθππξηαθήο 

πιεπξάο εηο απάληεζε ησλ όζσλ είρα αθνύζεη. Σν δεύηεξνλ αθνξά ηα ζέκαηα ηνπ πιαηζίνπ 

αλαθνξάο. Οπδείο ιέεη όηη ην πιαίζην Γθνπηέξεο επηιύεη ην ζύλνιν ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

θππξηαθνύ πξνβιήκαηνο. Αλαθέξεηαη ζε αθαλζώδε ζέκαηα ηα νπνία εάλ όλησο επηιπζνύλ 

αλνίγεη ν δξόκνο, γηαηί είλαη ηα ζεκαληηθόηεξα ησλ δηαθνξώλ. Μεηαμύ ησλ ζεκαληηθώλ 

απηώλ δηαθνξώλ, πέξαλ ησλ εγγπήζεσλ, πέξαλ ησλ επεκβαηηθώλ δηθαησκάησλ ηνπ 

ζηξαηνύ είλαη θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θξάηνπο, είλαη ύζηεξα από ηηο δηθέο καο έληνλεο 

πξνζπάζεηεο, αιιά θαη ηε δηαπίζησζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα όηη ππάξρεη αδηέμνδν κε ηελ 

αμίσζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ. Γη’ απηό θαη εηέζε, ζπλεπώο, είλαη έλα από ηα ζηνηρεία πνπ 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί. Σαπηόρξνλα, κπνξεί θαη νη ίδηνη νη Σνπξθνθύπξηνη λα ζέζνπλ ηα 

όπνηα ζέκαηα πξέπεη λα ζπδεηεζνύλ, όπσο θαη εκείο. Σν ζέκα είλαη ηί ζα είλαη ην πιαίζην, νη 

εληνιέο πνπ ζα δώζνπλ ηελ επρέξεηα ζηελ θα Λνπη λα δηαδξακαηίζεη έλα ξόιν πνπ λα 

βνεζήζεη ηηο δύν πιεπξέο λα μεπεξάζνπλ ππαξθηά πξνβιήκαηα.  

 

Επώηηζη: Αλ δελ ππάξμεη ζπκθσλία όκσο κε απηά ηα δεηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο λα 

ηεζνύλ; 

 

Απάνηηζη: Δλδερνκέλσο ν Γεληθόο Γξακκαηέαο λα κελ δώζεη εληνιή γηα επαλέλαξμε ηνπ 

δηαιόγνπ.  

 

Επώηηζη: Σέζζεξηο δεθαεηίεο ζηε δηθή καο πιεπξά ε κνξθή ιύζεο είλαη ε Γηδσληθή 

Γηθνηλνηηθή Οκνζπνλδία. Με απηή ηελ ηδέα πνπ έρεηε θύξηε Πξόεδξε λα ζέζεηε ζην ηξαπέδη, 

κεηά από έλα λαπάγην ζην Κξαλ Μνληαλά, κεηά από ηελ απάληεζε πνπ καο έδσζε ε 

ηνπξθηθή πιεπξά όηη δελ ηίζεηαη ζέκα απνρώξηζεο ηνπξθηθώλ ζηξαηεπκάησλ ή δελ ηίζεηαη 

ζέκα αλαζεώξεζεο γηα επεκβαηηθά δηθαηώκαηα. Απηό δελ δπζθνιεύεη ηελ δηθή καο πιεπξά 

πξηλ λα μεθηλήζεη έλαο δηάινγνο λα βάδεηο ζην ηξαπέδη απηή ηελ απνθέληξσζε εμνπζίαο; 
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Απάνηηζη: Αληίζεηα δηεπθνιύλεη ηελ επαλέλαξμε ηνπ δηαιόγνπ δηόηη δεκηνπξγεί θάπνηα 

λέα δεδνκέλα πνπ επηηξέπνπλ ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θξάηνπο. Γελ θεύγνπλ από ην 

ηξαπέδη ε θαηάξγεζε ηνπ αλαρξνληζηηθνύ ζπζηήκαηνο ησλ εγγπήζεσλ, ησλ επεκβαηηθώλ 

δηθαησκάησλ ηεο απνρώξεζεο ηνπ ζηξαηνύ; Αλ ήηαλ δηαθνξεηηθά ηόηε ζήκαηλε όηη άιιαδε 

εληειώο ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο. Καη όπσο δελ βξέζεθε ιύζε ιόγσ απηώλ ησλ αμηώζεσλ 

ηεο Σνπξθίαο ζην Κξαλ Μνληαλά θαηά ηνλ ίδην ηξόπν δελ ζα εμεπξεζεί θαη πάιη ιύζε θαη 

δελ είλαη απηή ε επηδίσμε καο. Δπηδίσμε καο είλαη λα επαλαξρίζεη έλαο δηάινγνο πνπ ζα 

καο νδεγήζεη ζε ιύζε. 

 

Επώηηζη: Δίπαηε όηη ν ιόγνο πνπ ππάξρεη κηα ζηαζηκόηεηα ζην Κππξηαθό είλαη ε 

αδηαιιαμία ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο ηνπξθνθππξηαθήο πιεπξάο. Καζεκεξηλά είζηε θνηλσλόο 

ησλ απαξάδεθησλ δειώζεσλ ζηα θαηερόκελα θαη ησλ άιισλ θίισλ ηεο Σνπξθίαο. Σν 

πξώην πνπ ζα ήζεια λα ξσηήζσ είλαη ηη ζαο θάλεη λα αηζηνδνμείηε όηη ην θαηνρηθό 

θαζεζηώο πνπ θαζνδεγείηαη από ηελ Σνπξθία ζα έξζεη λα ζπλαληήζεη απηά πνπ εζείο 

ππνζηεξίδεηε γηαηί αθνύκε από ηελ Σνπξθία λα ιέεη θάησ ηα ρέξηα ζαο από ηελ ιεγόκελε 

ηνπξθνθππξηαθή δεκνθξαηία ηεο Βόξεηαο Κύπξνπ θαη ηελ ΑΟΕ ηεο, απνθαιεί θαη ηελ δηθή 

ηεο ΑΟΕ; Καη ην άιιν, κε ην λα αλνίγνπκε κε ηελ θαιή καο ζέιεζε δηαζπλνξηαθνύο 

ζηαζκνύο, γηαηί δελ είλαη νδνθξάγκαηα, όηαλ ππάξρεη ςεπδνθνηλσλία, ςεπδναζηπλνκία γηα 

ειέγρνπο κηιάκε γηα ζύλνξα θαη έιεγρν δηαβαηεξίσλ θ.ά. Κάλνπκε ηελ θαιή θίλεζε εκείο. Ο 

Κάησ Πύξγνο θσλάδεη γηα ηνπο αξξώζηνπο πνπ ζέινπλ λα πάλε ζηε Λεπθσζία ζην 

Ννζνθνκείν, ην Ππξόη θσλάδεη. Γηαηί θαη εθείλνη από ηελ δηθή ηνπο πιεπξά δελ θάλνπλ κηα 

θαιή θίλεζε λα καο δείμνπλ όηη επηηέινπο ζέινπλ λα ζπλεξγαζηνύκε; 

 

Απάνηηζη: Σα κέηξα νηθνδόκεζεο εκπηζηνζύλεο είλαη θάηη πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί πξν 

πνιινύ. Δθείλν πνπ ζέινπκε είλαη λα δηεπθνιύλνπκε ηελ επαθή κεηαμύ ησλ δύν θνηλνηήησλ 

θαη σο εθ ηνύηνπ δελ είλαη ζέκα, θαη έρνπκε ζέζεη σο δύν ελαιιαθηηθέο άιιεο δηόδνπο 

κεηαμύ ησλ θαηερνκέλσλ θαη ησλ ειεύζεξσλ πεξηνρώλ, πξνο δηεπθόιπλζε ησλ θαηνίθσλ 

ηνπ Πύξγνπ αιιά θαη ηελ δηεπθόιπλζε ησλ θαηνίθσλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ Αζεέλνπ θαη όρη 

κόλν ζηελ πεξηνρή Ππξντνπ. Γπζηπρώο ε απάληεζε είλαη όηη απνηεινύλ ζηξαηησηηθέο 

δώλεο.  

 

Όζνλ αθνξά ζηελ πξώηε ζαο εξώηεζε ήηαλ ηη κε θάλεη λα αηζηνδνμώ. Γελ εμέθξαζα 

αηζηνδνμία. Δμέθξαζα απόςεηο πνπ κπνξεί λα καο βνεζήζνπλ. Δίπαηε πξνεγνπκέλσο θαη 

εζείο θαη άιινη ηη εάλ νη Σνπξθνθύπξηνη ηελ απνξξίςνπλ. Γελ είλαη εκκνλή ε απνθέληξσζε, 

αξθεί λα ξπζκηζηεί ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ. Δάλ νη Σνπξθνθύπξηνη απνδερζνύλ λα αζθείηαη 
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ην δηθαίσκα ηνπο κόλν εηο ηα δσηηθήο ζεκαζίαο ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ηνπξθνθππξηαθήο 

θνηλόηεηαο θαη ππάξρεη επαξθήο κεραληζκόο επίιπζεο ησλ ηπρόλ δηαθνξώλ δελ ππάξρεη 

πξόβιεκα. Αιιά έρσ ηελ εληύπσζε όηη ε απνθέληξσζε έρεη κηα άιιε θηινζνθία εηο ηελ 

αζθάιεηα πνπ ζα ληώζνπλ νη Σνπξθνθύπξηνη όηη δελ ζα θαηαρξώληαη νη Διιελνθύπξηνη ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο εάλ ιεηηνπξγήζεη δεκνθξαηηθά ην πνιίηεπκα, δειαδή απνηειεζκαηηθή 

ζπκκεηνρή λα κελ δίλεη δηθαίσκα βέην. Διέρζε πξνεγνπκέλσο γηα βέην. Βέην δελ 

ππάξρνπλ εθηόο από ηξεηο πεξηπηώζεηο όπνπ ζπλαπνθαζίδεη Πξόεδξνο θαη Αληηπξόεδξνο 

πνηα είλαη ηα ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο, Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο.  

 

Επώηηζη: Όζνλ αθνξά ζέκα ηνπξθνθππξηαθήο ΑΟΕ;  

 

Απάνηηζη: Δάλ εμεπξεζεί ιύζε δελ ζα ππάξρεη ηνπξθνπθππξηαθή ΑΟΕ. Θα ππάξρεη ε 

ΑΟΕ ηνπ Οκνζπνλδηαθνύ Κππξηαθνύ Κξάηνπο.  

 

Επώηηζη: Κύξηε Πξόεδξε κηιάηε γηα δσηηθά ζπκθέξνληα ησλ Σνπξθνθππξίσλ πνπ 

πξέπεη λα δηαζθαιηζηνύλ έηζη ώζηε λα ηνπο δίλεηαη ε ζπλαπόθαζε, ε ζεηηθή ςήθνο. Απηό 

όκσο δελ ρξεηάδεηαη αθόκε κηα λέα δηαπξαγκάηεπζε γηα λα νξηζηεί; Θα θαζπζηεξήζεη ε 

δηαδηθαζία λα κπνύκε ζε κηα ζπδήηεζε γηα απηά ηα ζέκαηα; Καη έλα δεύηεξν γηα ηα ζέκαηα 

ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ είραηε δώζεη ηελ εληύπσζε όηη ππήξμε θόξκνπια από ηα 

Ζλσκέλα Έζλε θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σί άιιαμε;  

 

Απάνηηζη: Από πιεπξάο καο ππάξρεη απόιπηε βνύιεζε θαη ήηαλ πξόηαζε δηθή καο κε 

ηε δηαθνξά όηαλ εκκέλεη ε άιιε πιεπξά λα θεξδίζεη πνιηηηθά νθέιε ελ κέζσ αλαγλσξίζεσλ 

ησλ παξαλόκσλ εηαηξεηώλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε έλα παξάλνκν θαζεζηώο 

αληηιακβάλεζηε όηη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. Δηζεγεζήθακε ηηο δύν θάξηεο, ηα δύν sim 

όπσο ιέγνληαη πνπ ε Primetel ηα ρξεζηκνπνηεί θαη όζνη έρνπλ, θαη ηώξα πξνρσξώ θαη ζε 

αλαθνξά εηαηξεηώλ θαη δελ είλαη νξζό, αιιά είλαη ζύζηεκα ην νπνίν εθαξκόδεηαη. 

Δπνκέλσο δηακαξηύξνληαη ηάρα όηη δελ έγηλε ε δηαζύλδεζε όζνλ αθνξά ηνλ ειεθηξηζκό. 

Μέρξη ζήκεξα, γηα ιόγνπο δηαηήξεζεο ελόο θιίκαηνο λεθαιηόηεηαο δελ απαληώ εηο ηα όζα 

αθνύσ από ηελ άιιε πιεπξά ζηηο πξνθιήζεηο γηα λα κελ κνιύλεηαη ή λα νμύλεηαη ην θιίκα. 

αο πιεξνθνξώ όηη από ην 2016 είκαζηε ζπλδεδεκέλνη κε ηελ θαηερόκελε πεξηνρή ηεο 

Κύπξνπ θαη ηξνθνδνηνύκε ηνπο Σνπξθνθύπξηνπο, επ’ ακνηβή βεβαίσο, κε ειεθηξηθό ξεύκα, 

θαη θαηά ηα άιια δηακαξηύξνληαη, ηάρα όηη ε ειιελνθππξηαθή πιεπξά επζύλεηαη γηα ηελ 

έιιεηςε δηαζύλδεζεο κεηαμύ ησλ δύν ζπζηεκάησλ. Όζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο θαηαζηήζακε μεθάζαξν όηη είκαζηε έηνηκνη λα ζπγθιηζνύκε κε ηηο κεηξηθέο 
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εηαηξείεο πνπ είλαη  ε Turcell πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζηελ Σνπξθία. Ζ Turcell είπε όηη δελ 

κπνξώ λα ππνγξάςσ δηόηη δελ αλαγλσξίδνπκε ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Δηζεγεζήθακε 

ηελ δηαζύλδεζε, ηδηαίηεξα κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ ηειώλ εληόο Δπξώπεο κε άιιε 

Δπξσπατθή ρώξα. Δπηκέλνπλ λα ππνγξάςνπλ νη ηνπξθνθππξηαθέο εηαηξείεο. Γειαδή εθείλν 

πνπ ζέινπλ λα εμππεξεηήζνπκε ηνπο πνιίηεο ή λα εμππεξεηήζνπκε πνιηηηθή ζθνπηκόηεηα 

αλαγλώξηζεο ελ κέζσ ηεο παξαλόκνπ ππνζηάζεσο ελόο θαζεζηώηνο θαη ησλ παξαλόκσλ 

πξντόλησλ πνπ παξάγεη όπσο είλαη νη εηαηξείεο.  

 

Όζνλ αθνξά ην πξώην ζαο εξώηεκα γηα ηα δσηηθά ζπκθέξνληα. Δάλ απνθαζίζνπκε π.ρ. 

ππάξρεη πξόηαζε ν Φ.Π.Α. ζηελ ειιελνθππξηαθή ζπληζηώζα πνιηηεία λα είλαη 17% ελώ 

ζηελ ηνπξθνθππξηαθή γηα λα θαιύπηνληαη ηα ειιείκαηα λα είλαη 19%. Απηό είλαη κηα 

δπζκελήο δηάθξηζε εηο βάξνο ησλ Σνπξθνθππξίσλ. Ή ιακβάλεηο κηα απόθαζε ε νπνία 

επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλή δσή αξλεηηθά ησλ Σνπξθνθππξίσλ. Θέιεηο λα βάιεηο δείγκαηα 

θαη λα πεηο ηη είλαη απηό πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά; Αλ είλαη αξλεηηθά είλαη αξλεηηθά. Δίλαη 

εκθαλέζηαην εμάιινπ είπα όηη ζα ππάξρεη κεραληζκόο επίιπζεο δηαθνξώλ ν νπνίνο  ζα 

απνθαίλεηαη θαηά πόζν επεξεάδνληαη ή όρη, πνπ θαη πσο θαη πόηε, όπσο θαη ν Γεληθόο 

Γξακκαηέαο είπε αζθείηαη απηή ε ζεηηθή ςήθνο. Ξέξεηε, κε ππνρξεώλεηε θακηά θνξά λα 

πξνρσξώ ζε παξαδείγκαηα θαη δελ ζέισ λα ην θάλσ.  Δίλαη θαιά γλσζηό πσο γηα ιόγνπο 

ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο ηεο Δπξώπεο έρεη ρξεκαηνδνηεζεί κειέηε γηα ηνλ αγσγό πνπ 

απνθαιείηαη ΔastMed, κε 34 εθ. Δάλ απηή ε κειέηε απνδείμεη όηη είλαη βηώζηκν έξγν ζα 

δεηεζεί λα ππνγξάςνπκε ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ή ε κεηεμέιημε ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο, ην Ηζξαήι, ε Διιάδα θαη ε Ηηαιία. αο εξσηώ εάλ θέξλνληαο κε γλσζηέο ηηο 

ζέζεηο ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ Σνπξθνθππξίσλ όηη ν αγσγόο πξέπεη λα πεξάζεη από ηελ 

Σνπξθία, έξρεηαη ην ζέκα από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην, πέζηε κνπ πνηα ζα είλαη ε ςήθνο 

ησλ Σνπξθνθππξίσλ; Θα δνζεί κηα ζεηηθή έζησ ςήθνο; Με ππνρξεώλεηε λα πξνρσξήζσ 

ζε παξαδείγκαηα γηα λα θαηαιήμσ πόζν αηηηνινγεκέλε είλαη ε ζέζε πσο πξέπεη ην 

δηθαίσκα άζθεζεο ζεηηθήο ςήθνπ από ηελ κηα θνηλόηεηα λα γίλεηαη όηαλ αθνξά ηα 

ζπκθέξνληα, ηα δσηηθήο ζεκαζίαο ή όηαλ θηλδπλεύνπλ λα παξαβιαθζνύλ ηα δσηηθήο 

ζεκαζίαο ζπκθέξνληα. Τπάξρεη ζσξεία άιισλ παξαδεηγκάησλ πνπ κπνξώ λα δώζσ αιιά 

δελ ζέισ λα θηλδπλνινγήζσ, Θέισ απιώο λα πσ όηη ππάξρεη πξόβιεκα πνπ πξέπεη λα ην 

αληηκεησπίζνπκε θαη δελ είλαη ηπραία, επαλαιακβάλσ πνπ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ην 

ζπκπεξηέιαβε ζηα έμη ζεκεία.   

 

Επώηηζη:  Σν ηειεπηαίν παξάδεηγκα πνπ δώζαηε ελδερνκέλσο λα πξνθαιέζεη θξηηηθή από 

δηάθνξεο πιεπξέο όηη είλαη γη’ απηό ηνλ ιόγν πνπ πξνηάζζεηε ηα ελεξγεηαθά έλαληη ηεο 
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πξνζπάζεηαο ιύζεο ηνπ Κππξηαθνύ. Θα ήζεια ην ζρόιηό ζαο ζ’ απηό. Καη ην δεύηεξν πνπ 

ζέισ λα ζαο ξσηήζσ είλαη: είπαηε ζηελ εηζαγσγηθή ζαο νκηιία όηη έλαο ππεύζπλνο εγέηεο 

δελ ιακβάλεη απνθάζεηο είηε γηα λα γίλεη αξεζηόο είηε γηα λα απνθύγεη θξηηηθή. Θα ήζεια λα 

ξσηήζσ πώο αηζζάλεηαη ν Νίθνο Αλαζηαζηάδεο όηαλ πνιιέο από ηηο θξηηηθέο πνπ 

αζθνύληαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα κε αθνξκή ηελ πξόηαζή ζαο, πξνέξρνληαη από ηνλ 

πνιηηηθό ρώξν από ηνλ νπνίν πξνέξρεζηε, ηνλ Γεκνθξαηηθό πλαγεξκό; 

  

Απάνηηζη: Πξώηνλ, όζνλ αθνξά ην όηη δέρνκαη θξηηηθή γηα ηελ πξόηαμε ησλ ελεξγεηαθώλ 

γηα λα κε ιπζεί ην Κππξηαθό, ζέισ λα θαηαζηήζσ ζαθέο πσο δελ πξόθεηηαη λα δερζώ 

αλαζηνιή ησλ θπξηαξρηθώλ δηθαησκάησλ ηεο Κύπξνπ ή λα ζέζσ ζην ηξαπέδη απηή ηελ ώξα 

ζπδήηεζε γηα ζέκαηα ελεξγεηαθώλ ελόζσ θαη εθόζνλ έρνπκε ζπκθσλήζεη όηη ν θπζηθόο 

πινύηνο αλήθεη ζε όινπο ηνπο λόκηκνπο θάηνηθνπο ηεο Κύπξνπ. Όηη άιιν είλαη νη έξεπλεο, 

άιιν είλαη ε εθκεηάιιεπζε. Όηη ηα έζνδα από ηελ αμηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθώλ πόξσλ, 

όηαλ θαη εθόζνλ ππάξμνπλ, ζα είλαη κε βάζε ην λνκνζρέδην πνπ είλαη ελώπηνλ ηεο Βνπιήο 

θαη κπνξεί λα  θαηαςεθηζηεί από όζνπο ελδηαθέξνληαη θαη γηα λα πξνζηαηεύζνπλ θαη ηα 

δηθαηώκαηα ησλ Σνπξθνθππξίσλ. Να πεξάζνπλ ην ζρεηηθό λνκνζρέδην πνπ πξνβιέπεη ην 

κνληέιν Ννξβεγίαο, ην νπνίν πξνζηαηεύεη απόιπηα θαη θαζνξίδεη απόιπηα ηνλ ηξόπν 

δηάζεζεο ησλ εζόδσλ ηνπ θπζηθνύ πινύηνπ.  Γεύηεξνλ, δελ αηζζάλζεθα λα αζθείηαη θξηηηθή 

από πιεπξάο ηνπ ηδενινγηθνύ ρώξνπ ζηνλ νπνίν αλήθσ, αιιά θαη αλ αθόκε αζθείην, όπσο 

έρσ εγώ ην δηθαίσκα λα εθθξάδσ ηηο απόςεηο κνπ, θαηά ηνλ ίδην ηξόπν θαη ν θάζε πνιίηεο, 

όπνπ θη αλ αλήθεη ηδενινγηθά, έρεη ην δηθαίσκα λα έρεη ηηο απόςεηο ηνπ θαη λα αζθεί ηελ 

θξηηηθή ηνπ. Θέισ λα ζαο ππελζπκίζσ όηη ην 2004 ήκνπλ εθείλνο πνπ εγείην ηεο 

εθζηξαηείαο ηνπ «Ναη» θαη έλα 60% πεξίπνπ ηνπ θόκκαηνο κνπ, αξλήζεθε λα αθνινπζήζεη 

ηηο πξνηξνπέο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο παξάηαμεο. Εώληνο αθόκε θαη ηνπ παηξηάξρε ηεο 

παξάηαμεο, πνπ ήηαλ ν Γιαύθνο Κιεξίδεο.  πλεπώο, πξέπεη λα ζεβαζηνύκε ηηο απόςεηο 

ηνπ θαζελόο. Αιιά θαη πάιη, επαλαιακβάλσ, δελ έρσ αληηιεθζεί…ην κόλν πνπ έρσ 

αληηιεθζεί είλαη ζηήξημε από πιεπξάο Γεκνθξαηηθνύ πλαγεξκνύ ζηελ ηδέα απνθέληξσζεο 

εμνπζηώλ. 

 

Επώηηζη: Αλαθεξζήθαηε ζην ζέκα ηεο απνθεληξσκέλεο νκνζπνλδίαο ην νπνίν ζέζαηε 

ζε κηα πεξίνδν πνπ νη ζπλνκηιίεο ήηαλ ζηάζηκεο θαη κόιηο αλαθέξαηε όηη ζπδεηήζεθε ην 

ζέκα θαη κε ηνλ θ. Σζαβνύζνγινπ. Μπνξείηε λα καο πείηε γηαηί δελ ηέζεθε ην ζέκα εθ ησλ 

πξνηέξσλ ζην Δζληθό πκβνύιην; 
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Απάνηηζη: Καηά ηε ζπλάληεζε άθνπζα ηηο ζέζεηο ηνπ θ. Σζαβνύζνγινπ θαη εηο αληίδξαζε 

απάληεζα πνηόο ήηαλ ν ηξόπνο πνπ ζα κπνξνύζε λα καο νδεγήζεη ζε κηα ιύζε πνπ ζα 

θαζεζύραδε ηηο αλεζπρίεο ησλ Σνπξθνθύπξησλ, αιιά θαη ζα έδηλε ηελ επρέξεηα γηα κηα 

ζεηηθή ςήθν από ηνπο Διιελνθύπξηνπο. Γελ ήηαλ ην ζέκα λα παξαθάκςσ ην Δζληθό 

πκβνύιην, εμάιινπ ζην Δζληθό πκβνύιην έζεζα ηξνθή πξνο ζθέςε. Θα έπξεπε  ν 

θαζέλαο λα πξνβιεκαηηζηεί αλ απηό βνεζά ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζύλεο ή ζηελ 

άξζε ησλ αλεζπρηώλ είηε ηεο κηαο είηε ηεο άιιεο θνηλόηεηαο. Καη από θνηλνύ λα 

ζπλαπνθαζίζνπκε πσο ζα δηαρεηξηζηνύκε ην ζέκα. Αληί λα δηαζπείξνληαη θαη λα 

πξνβάιινληαη δηάθνξνη ηζρπξηζκνί θαη δνμαζίεο ζα ήηαλ θαιύηεξνο ν δηάινγνο. Αλ κε ηνπο 

Σνπξθνθππξίνπο επηδηώθνπκε λα ιύζνπκε ην Κππξηαθό κέζσ δηαιόγνπ γηαηί κεηαμύ καο 

είλαη αδύλαηνο ν δηάινγνο; 

   

Επώηηζη: Θα ήζεια λα αλαθεξζώ ζηηο αλεζπρίεο ησλ Σνπξθνθύπξησλ ζηηο νπνίεο 

αλαθεξζήθαηε θαη εζείο. Σελ πεξαζκέλε Παξαζθεπή ν θ. Αθάλζντ από ην Ρεπνπκπιηθαληθό 

Σνπξθηθό Κόκκα  αλέθεξε όηη ε πξόηαζε γηα απνθεληξσκέλε νκνζπνλδία δεκηνύξγεζε 

εληνλόηεξε δηεθδίθεζε από πιεπξάο ησλ αληηνκνζπνλδηαθώλ θαη δηρνηνκηθώλ δπλάκεσλ. 

Πσο απαληάηε ζε απηό; 

 

Απάνηηζη: Γελ απαληώ ζηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ θ. Αθάλζντ. Θα κπνξνύζα λα ηνπ 

απαληήζσ δηα ζηόκαηνο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ θόκκαηόο ηνπ ν νπνίνο είπε «θαινδερνύκελε ε 

πξόηαζε Αλαζηαζηάδε».   

 

Επώηηζη: Κύξηε Πξόεδξε αλαιώλνπκε όινη ηε θαηά καο νπζία ζε ζπδεηήζεηο πνπ 

αθνξνύλ ζηηο πξνζπάζεηεο επίιπζεο ηνπ Κππξηαθνύ, ηε λνκηθή, ηελ νηθνλνκηθή ηε πνιηηηθή 

πηπρή. Πξνθαλώο αγλννύκε ην γεγνλόο όηη ζε πεξίπησζε θαηάιεμεο ιύζεο είλαη ν θόζκνο 

, νη απινί άλζξσπνη πνπ ζα θιεζνύλ λα εθαξκόζνπλ ηε ιύζε. Διέγρεζηε εζείο θαη ε 

Κπβέξλεζε ζαο γηαηί ζηα εμηκηζε ρξόληα πνπ είζηε ζην πεδάιην ηεο πξνεδξίαο δελ έρεηε 

θάλεη ηίπνηα ή ζρεδόλ ηίπνηα πνπ λα θαιιηεξγεί θνπιηνύξα εηξεληθήο ζπκβίσζεο.  

 

Καη κηα δηεπθξίλεζε παξαθαιώ γηα λα απνθύγνπκε ηηο παξεμεγήζεηο. Δίπαηε ζηελ 

ελαξθηήξηα ηνπνζέηεζή ζαο όηη ε ΑΟΕ ζα ππάγεηαη ζηα γεληθόηεξα πιαίζηα ηνπ εληαίνπ 

θξάηνπο. ε απάληεζε εξώηεζεο ζπλάδειθνπ είπαηε όηη ζα ππάξμεη κόλν κηα ΑΟΕ ηνπ 

νκόζπνλδνπ θξάηνπο. Πξηλ από κεξηθνύο κήλεο αλ δελ θάλσ ιάζνο, εάλ έρνπλ απνδνζεί 

ζσζηά νη δειώζεηο ζαο ππνδείμαηε ζηνπο Σνύξθνπο ή ηνπο Σνπξθνθύπξηνπο λα 
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πεξηνξηζηνύλ ζηα γεσγξαθηθά όξηα ηεο ΑΟΕ πνπ έηζη θαη αιιηώο βξίζθνληαη θάησ από ηνλ 

έιεγρό ηνπο.  

 

Απάνηηζη: Αλ ζπκάζηε έγηλε παξαπνίεζε ηεο δήισζεο, αθαηξέζεθαλ ζηνηρεία θαη 

απνκνλώζεθε  ε θξάζε πνπ εηξσληθά ειέρζε γηα λα αλαθέξσ όηη είλαη παξάλνκν ην 

θαζεζηώο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ δηαζέηεη ΑΟΕ. Ήηαλ κηα ζαθέζηαηε δήισζε ηελ νπνία 

αμηνπνίεζαλ θαηαιιήισο όζνη ήζειαλ λα απνκνλώζνπλ έλα κέξνο ηεο δήισζεο γηα λα κνπ 

απνδώζνπλ όηη απέδηδα δήζελ ΑΟΕ ζην παξάλνκν θαζεζηώο. Ζ αλαθνξά κνπ ήηαλ γηα ηηο 

παξάλνκεο ελέξγεηεο ηεο Σνπξθίαο, ε παξέκβαζε ζε έλα εθ ησλ ηεκαρίσλ ηεο ΑΟΕ ηεο 

Κύπξνπ. Δίρα πεη όηη ζην θάησ θάησ αο πεξηνξηζηνύλ αλ έηζη ιέγνπλ ηε πεξηνρή ησλ 

θαηερόκελσλ γηα λα πξνζζέζσ όκσο ακέζσο κεηά όηη δελ είλαη δπλαηόλ λα κηιάκε γηα 

ΑΟΕ. Ήηαλ ζαθέζηαηε ε δήισζή κνπ. Γελ άθελε θαλέλα πεξηζώξην  παξεξκελείαο παξά 

κόλν ζε απηνύο πνπ είλαη θαθόπηζηνη. Θα ζαο ζηείισ ηε δήισζε θαη ζα ζαο παξαθαιέζσ 

λα ηελ δεκνζηεύζεηε ζηε «Γλώκε». 

 

Σώξα ζε ό,ηη αθνξά αλ είλαη αιεζέο αλ ζηα εμήκηζε ρξόληα –πεληέκηζη είλαη  βέβαηα ηα 

ρξόληα θαη είλαη δηθαίσκά ζαο λα πξνζζέηεηε ρξόληα γηα λα ζπληνκεύεηαη ε απνρώξεζε - λα 

πσ όηη αλ έηζη ήηαλ ηα πξάγκαηα δελ ζα κε ππνζηήξηδε ην ΑΚΔΛ όηη αθνινπζώ νξζή 

πνιηηηθή κέρξη ην Γθξαλ Μνληαλά. Λίγν αξγά ην ζπκεζήθαηε.  

 

ε απηά ηα πεληέκηζη ρξόληα έρνπκε θάλεη δηάινγν κε όζα έρνπκε επηηύρεη. Να ηα 

απαξηζκήζσ: Γηα πξώηε θνξά ε Σνπξθία ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ, γηα πξώηε 

θνξά ε Δπξσπατθή Έλσζε ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ, γηα πξώηε θνξά ηέζεθαλ 

από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα νη εγγπήζεηο θαη ε θαηάξγεζε ηνπ αλαρξνληζηηθνύ ζπζηήκαηνο 

ησλ εγγπήζεσλ θαη ησλ επεκβαηηθώλ δηθαησκάησλ, γηα πξώηε θνξά ελεπιάθε ην ζέκα ηεο 

θάζεηεο κείσζεο θαη ηξόπσλ απνρώξεζεο ηνπ θαηνρηθνύ ζηξαηνύ, γηα πξώηε θνξά ηέζεθε 

ην ζέκα ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ θξάηνπο, γηα πξώηε θνξά επηηύρακε ηε θαηάζεζε ραξηώλ 

όζνλ αθνξά ηηο εδαθηθέο αλαπξνζαξκνγέο κε ειάρηζηε κάιηζηα απόθιηζε. Γηα πξώηε θνξά 

έρνπκε πξνρσξήζεη ζε ζσξεία κέηξσλ πνπ έδεηρλαλ ηελ θαιή καο δηάζεζε. Αλ άιινη είλαη 

νη ζηόρνη ηεο άιιεο πιεπξάο δελ επζύλεηαη ε ειιελνθππξηαθή πιεπξά.  

 

Επώηηζη: Γελ ήηαλ απηή ε νπζία ηεο εξώηεζεο. Μηιάσ γηα ηνπο θαζεκεξηλνύο 

αλζξώπνπο , ηα αληίζηνηρα ώκαηα, ηα ζρνιεία θ.ά.   
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Απάνηηζη: Γελ είκαη εγώ πνπ έπηλα κε ηνλ θ. Αθθηληδη δηβαλία κέζα ζηνπο δξόκνπο; Ση 

έπξεπε λα θάλνπκε θαη δελ ην πξάμακε; Καη αλ απηά πνπ δελ πξάμακε κήπσο ηα έθαλαλ νη 

πξνεγνύκελνη; Αλ απηό ηζρύεη γηαηί δελ ιύζεθε ην Κππξηαθό; Έρσ κηιήζεη γηα ζρνιέο 

ζθέςεηο. Ο θ. Υξίζηνθηαο έρσ ηελ εληύπσζε πσο ήηαλ έλαο ξεαιηζηήο πνιηηηθόο, ν νπνίνο 

κε όιε ηε θαιή ζέιεζε θαη κε αληίζηνηρό ηνπ ηνλ θ. Σαιάη επεδίσμε λα απνδείμεη ηηο θαιέο 

ηνπ πξνζέζεηο θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηά ηνπ λα ιύζεη ην Κππξηαθό. Μπνξείηε λα κνπ πείηε 

γηαηί δελ ιύζεθε ην Κππξηαθό; Ήηαλ γηαηί έθηαηγε ν Υξηζηόθηαο ή γηαηί ήηαλ αδηάιιαθηε ε 

άιιε πιεπξά; Ξεράζεηε όηη έθηαζε ζην ζεκείν ν θ. Σαιάη έλαο θαηά ηα άιια πξννδεπηηθόο 

Σνπξθνθύπξηνο πνιηηηθόο λα ηνπ πεη όηη δελ δέρεηαη λα ηνλ απνθαιεί ζύληξνθν; Μελ 

πξνζπαζείηε λα απνδώζεηε όηη θάπνηνο ζέιεη θαη θάπνηνο δελ ζέιεη ιύζε. Τπήξμαλ 

Πξόεδξνη είηε από ηε δηεθδηθεηηθή ζρνιή είηε από ηε ξεαιηζηηθή ζρνιή ε εθείλνη πνπ 

πίζηεπαλ όηη κέζσ ηνπ δηαιόγνπ πίζηεπαλ όηη κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ιύζε. Μπνξείηε λα 

κνπ πείηε γηαηί δελ έρεη επηηεπρζεί κέρξη ζήκεξα ε ιύζε; Δίλαη γηαηί επζύλεηαη ε 

ειιελνθππξηαθή πιεπξά ή γηαηί αθόκε θαη όηαλ ζπλνκηινύζακε θαη ζπλνκηινύκε κε 

κεηξηνπαζείο πνιηηηθνύο δπζηπρώο αληηκεησπίδνπκε ηνλ έιεγρν θαη ηελ εμάξηεζε ή ηνλ 

θξαγκό πνπ ζέηεη ε Άγθπξα; Καη είλαη απηό πνπ πξνζζέηεη αλεζπρίεο. Σί ζα γίλεη ζην 

κέιινλ αλ δελ είλαη ν θ. Αθθηληδί ή ν θ. Σαιάη; Αλ δελ είλαη έλαο πξννδεπηηθόο 

Σνπξθνθύπξηνο. Αλ είλαη εθ ησλ θηιόηνπξθσλ, ησλ θηιηθά πξνζθεηκέλσλ ζηνλ έιεγρν από 

ηελ Σνπξθία. Γελ είλαη αλεζπρίεο πνπ πξέπεη λα απαζρνιήζνπλ όινπο καο; Γελ είλαη ζέκα 

ηδενινγίαο θαη πνιηηηθήο ηνπνζέηεζεο. Δίλαη ζέκα λα βξεζεί κηα ιύζε πνπ επηηέινπο λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλεζπρίεο θαη ησλ δπν θνηλνηήησλ. Ξεράζηε πξνο 

ζηηγκή ηελ ηδέα πξνο ζθέςε γηα απνθέληξσζε. Πξέπεη λα παξαγλσξίζσ ηηο πξόλνηεο πνπ 

ν ίδηνο ν Γεληθόο Γξακκαηέαο δηαπίζησζε γηα ην πώο αζθείηαη ε ςήθνο ησλ 

Σνπξθνθύπξησλ, ζε πνηα ώκαηα πόηε θαη πσο; Να ην αγλνήζσ;    

Επώηηζη: Πόζν ζπρλή είλαη ε επηθνηλσλία ζαο κε ην θ. Σζαβνύζνγινπ ή κε ηελ 

Σνπξθία; Δάλ θαη εθόζνλ ζπκβεί ην νηηδήπνηε ζηελ θππξηαθή ΑΟΕ ην επόκελν δηάζηεκα ζα 

επηθνηλσλήζεηε κε θάπνηνπο ζηε Σνπξθία γηα λα ηνπο λνπζεηήζεηε ή λα εθθξάζεηε ηα 

παξάπνλα ζαο;  

 

Δπίζεο λα ζαο ξσηήζσ αλ ε παξαίηεζε Κνηδηά θαη ε αλάιεςε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ  

ηεο Διιάδνο από ηνλ Αιέμε Σζίπξα απνηειεί βήκα κπξνζηά ή πίζσ ζηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θάλνπλ από θνηλνύ Κύπξνο θαη Διιάδα γηα ηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνύ;    

 

Απάνηηζη: Αξρηθά λα πσ όηη ε ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Σζαβνύζνγινπ ζηελ Νέα Τόξθε είρε 

δηεπζεηεζεί θαηά ηε ζπλάληεζε πνπ έιαβε ρώξα κεηαμύ ηνπ ηόηε Τπνπξγνύ Δμσηεξηθώλ ηεο 
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Διιάδαο θ. Κνηδηά θαη ηνπ θ. Σζαβνύζνγινπ. Δίρε ζηαιεί κήλπκα όηη ζα ήζειε λα 

ζπλαληεζνύκε θαη ζεώξεζα όηη θάζε ζπλάληεζε θαη επαθή κε νπνηνδήπνηε Σνύξθν 

επίζεκν εθόζνλ επηθεληξώλεηαη ζηε ιύζε ηνπ Κππξηαθνύ θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιινπκε είλαη σθέιηκε γηα απηό θαη έγηλε. Πξέπεη λα πσ όηη ηνλ θ. Σζαβνύζνγινπ ηνλ 

γλσξίδσ από ην 2005. Έθηνηε θαηά θαηξνύο είρακε ζπλαληήζεηο όκσο είλαη ε δεύηεξε θνξά 

πνπ ζπδεηνύκε γηα ην Κππξηαθν. Όηαλ ήκαζηαλ ζην Γθξαλ Μνληαλά θαη ηώξα ζηε Νέα 

Τόξθε. ε ό,ηη αθνξά ζην ζέκα ηεο παξαίηεζεο ηνπ θ. Κνηδηά αληηιακβάλεζηε ηε ιεπηόηεηα 

ηεο ζέζεο κνπ. Δμάιινπ ε ζπλεξγαζία κνπ ήηαλ άςνγε κε ηνλ θ. Κνηδηά όπσο είλαη θαη κε 

ηνλ θ. Σζίπξα. Πέξαλ ηνύηνπ δελ ζα ήζεια λα ζρνιηάζσ πνζώο θαη λα ζπγθξίλσ αλ ν θ. 

Κνηδηάο ήηαλ θαηαιιειόηεξνο από ηνλ Πξσζππνπξγό ηνλ θ. Σζίπξα. Θα ήηαλ αδηαλόεην 

θαη ζεσξώ θαη ηνπο δύν εμίζνπ θαινύο παηξηώηεο.       

 

Επώηηζη: Κύξηε Πξόεδξε, επηηξέςηε κνπ λα επαλέιζσ ιίγν ζην ζέκα ησλ κέηξσλ 

νηθνδόκεζεο εκπηζηνζύλεο θαη απηό, ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ δηάλνημε ησλ νδνθξαγκάησλ. 

Ήζεια λα ξσηήζσ γηα ηελ απόθαζή ζαο λα κελ παξαζηείηε ζηε δηάλνημε κε ηνλ Μνπζηαθά 

Αθηληδί, αλ απηό ηζρύεη όπσο ιέρζεθε κεηά ηελ ζπλάληεζή ζαο; 

 

Απάνηηζη: Λέρζεθε όηη εγώ αξλνύκαη; 

 

Επώηηζη: Δίρα κείλεη ζηελ εληύπσζε όηη δελ ζα παξαζηείηε. 

 

Απάνηηζη: Γηεξσηώκαη πάληνηε ζηελ ειιελνθππξηαθή πιεπξά πσο επηθξαηεί ε αληίιεςε 

όηη γηα ηα πάληα είλαη ν θ. Αλαζηαζηάδεο πνπ αξλείηαη; Ο θ. Αλαζηαζηάδεο πνπ αξλείηαη λα 

παξαζηεί ζηα νδνθξάγκαηα, ν θ. Αλαζηαζηάδεο πνπ δεηά ηάρα νη ζπλνκηιίεο λα πάλε κεηά 

ηνλ Μάην. Αλάκελα όηη θάπνηνο ζα κε ξσηνύζε πνηόο έρεη ηελ ηδέα ή πνηόο ζα ήζειε έλαξμε 

ζπλνκηιηώλ κεηά από θάπνηα πεξίνδν. Καηά ηελ ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Σζαβνύζνγινπ 

ιέρζεθε από ηνλ θ. Σζαβνύζνγινπ όηη ελόςεη ηνπ BREXIT θαη ησλ επξσεθινγώλ ζα ήηαλ 

δύζθνιν λα αλακέλεη θαλείο έλαξμε ζπλνκηιηώλ πξν ησλ επξσεθινγώλ θαη ηνπ απάληεζα 

θάπνπ μεράζαηε θίιε Μεβινύη ηηο ηνπηθέο εθινγέο ζηελ Σνπξθία. ηελ Κύπξν ιέρζεθε όηη 

δήηεζα εγώ αλαβνιή ησλ ζπλνκηιηώλ, ηα πάληα ηα πιεξνθνξνύληαη ζηελ Κύπξν δελ μέξσ 

δηα πνίαλ νδό. 

 

Επώηηζη: Γηα λα δηεπθξηλίζνπκε, ζα παξαζηείηε ζηελ δηάλνημε ησλ νδνθξαγκάησλ; 
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Απάνηηζη: Όρη θύξηε, δελ ζα παξαζηνύκε κε θνηλή απόθαζε δηόηη απηό ζα έπαηξλε έλα 

είδνο κηαο ηειεηήο σο ζαλ λα ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ ζπλέβαηλε ζηελ Κύπξν θάηη ην ηόζν 

ζεκαληηθό. Δίλαη ζεκαληηθό, θαη θαιό είλαη, θαη έρνπκε ζπκθσλήζεη όηη ζα βξεζνύκε κε ηνλ 

θ. Αθηληδί εάλ θαη εθόζνλ εμεπξεζεί ιύζε ζηα ζέκαηα θηλεηήο ηειεθσλίαο. Γηα άιιε κηα 

θνξά απνδείμακε ηελ απνθαζηζηηθόηεηα θαη ηελ θαιή καο βνύιεζε, αιιά ηελ ίδηα ώξα 

ππάξρνπλ θξαγκνί, ππάξρνπλ όξηα θαη ππάξρνπλ Νόκνη πνπ πξνβιέπνπλ θαη ήηαλ θάηη 

πνπ κνπ δηέθπγε λα αλαθέξσ όηη κε βάζε ηνλ Νόκν ηεο Αξρήο Σειεπηθνηλσληώλ 

νπνηαδήπνηε ζύκβαζε ηεο Αξρήο κε παξάλνκε νληόηεηα απνηειεί πνηληθό αδίθεκα. 

πλεπώο απιά έθαλα ην ζρόιην θαη κπνξείηε λα θάλεηε ηελ εξώηεζή ζαο γηαηί πάληνηε 

αξλήζεθα ηάρα λα παξαζηώ ή αξλνύκαη λα παξαζηώ. 

 

Επώηηζη: Όρη ε εξώηεζε ήηαλ απηή αθξηβώο δηόηη ε εληύπσζε πνπ δόζεθε είλαη όηη δελ ζα 

παξαζηείηε θαη ήζεια λα ξσηήζσ.  

 

Απάνηηζη: Γελ ζα παξαζηώ. 

 

Επώηηζη: Αθξηβώο απηό λα δηεπθξηληζηεί. Ήζεια θαη έλα ζρόιηό ζαο ζρεηηθά κε ηηο 

αληηδξάζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζρεηηθά κε ηελ δηάλνημε ησλ νδνθξαγκάησλ. Δίλαη 

ελδεηθηηθή ε δεκνζθόπεζε πνπ δεκνζίεπζε ηειεπηαία «Ζ εκεξηλή» ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

ην 59% ησλ εξσηεζέλησλ ηάζζεηαη θαηά ηεο δηάλνημεο. Μηιάκε γηα έλα κέηξν νηθνδόκεζεο 

εκπηζηνζύλεο ην νπνίν εθθξεκεί από ην 2015. Ήζεια ιίγν ην ζρόιηό ζαο επ’ απηνύ. 

 

Απάνηηζη: Σν κόλν ζρόιην πνπ κπνξώ λα θάλσ είλαη όηη πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε 

όηη ήδε ιεηηνπξγνύλ πεξί ηα έμη - επηά άιια ζεκεία επαθήο κεηαμύ ησλ δπν θνηλνηήησλ, 

κεηαμύ ησλ ειεύζεξσλ θαη ησλ θαηερόκελσλ πεξηνρώλ. Γελ λνκίδσ όηη ζα επηβάξπλε κηα 

αμίσζε ησλ Βαξσζησηώλ, όηη απηό ζα δηεπθόιπλε ηηο επηζθέςεηο, αιιά ζα επηηάρπλε θαη ηελ 

ώξα ηεο επηζηξνθήο. πλεπώο, ηα όζα αθνύγνληαη δελ ζεσξώ όηη απνηεινύλ θαη πξέπεη λα 

απνηεινύλ ζνβαξά επηρεηξήκαηα δηόηη είλαη ζαλ λα ιέκε δελ κπνξεί λα ζέινπκε ηε ιύζε 

γηαηί ελδερνκέλσο λα καο αληαγσλίδεηαη ε άιιε πνιηηεία. Πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε 

όηη κε ηε ιύζε ελώλεηαη ε παηξίδα καο, ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη είλαη θπζηθό όηη ζα 

ππάξρεη, βεβαίσο ζα ξπζκίδνληαη θαη ζα ππάξρνπλ Νόκνη όζνλ αθνξά ηνλ αληαγσληζκό, 

γηα λα ππάξρεη ξύζκηζε θαη λα κελ ππάξρεη αζέκηηνο αληαγσληζκόο. Αιιά, ελ πάζε 

πεξηπηώζεη, λα κελ δεκηνπξγνύκε ην θιίκα όηη ηα θίλεηξά καο είλαη κελ αλνίμεηε 

νδνθξάγκαηα θαη αλ ιπζεί ζα πξνηάμνπκε ηα νηθνλνκηθά καο ζπκθέξνληα; Καη πόζν πνιύ 
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πεξηζζόηεξα ζα είλαη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα πνπ ζα εμππεξεηεζνύλ ηνπ ζπλόινπ ηνπ 

θππξηαθνύ ιανύ από κία νξηζηηθή ιύζε πνπ ζα θέξεη ζηαζεξόηεηα θαη εηξήλε ζηελ Κύπξν; 

 

αο επραξηζηώ ζεξκά.      

 

------------------------- 

 

(ΑΜ/ΜΚΤ/ΔΦ/ΜΚ/ΑΥ/ΔΗ) 

 


