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«Βρισκόµαστε σε µια κα-
τάσταση στασιµότη-
τας», δήλωσε ο Πρόε-

δρος Χριστόφιας, αναφερόµενος 
στο Κυπριακό.Λονδίνο: Νοιώθω 
δυστυχής και απογοητευµένος 
από τη µη επίτευξη προόδου για 
λύση του Κυπριακού, αλλά ήσυ-
χος µε τη συνείδηση µου επειδή 
εµείς πράξαµε ό,τι ήταν δυνατό 
για να φέρουµε το σκάφος µας, 
την Κύπρο, σε ένα απάνεµο λι-
µάνι, δήλωσε σε συνέντευξη 
του στον Ελληνικό Ραδιοφωνι-
κό σταθµό του Λονδίνου LGR, ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµο-
κρατίας ∆ηµήτρης Χριστόφιας. 

∆υστυχώς, η λύση του Κυπρι-
ακού εξαρτάται από αυτούς που 
έχουν δηµιουργήσει το πρό-
βληµα, δηλαδή την κατοχική 
δύναµη, η οποία είναι το κλειδί 
και ο καθοριστικός παράγοντας 
για τη λύση, πρόσθεσε. Ο Πρό-
εδρος της ∆ηµοκρατίας ανέφε-
ρε επίσης ότι όταν ηγέτης των 
Τουρκοκυπρίων ήταν ο Μεχµέτ 
Αλί Ταλάτ, η Τουρκία έδειξε µια 
σχετική ανοχή και «φθάσαµε σε 
ένα ικανοποιητικό σηµείο» µε 
την επίτευξη κάποιων συγκλίσε-
ων γεγονός που είχε αναπτερώ-
σει τις προσδοκίες του κόσµου 
µε ποσοστό 70% και από τις δυο 

κοινότητες να πιστεύουν ότι θα 
λυθεί το πρόβληµα. 

Ωστόσο, σηµείωσε ότι η ανά-
δειξη του Ντερβίς Ερογλου στην 
ηγεσία των Τ/κ «αναποδογύρισε 
τη κατάσταση µε τη στήριξη της 
Τουρκίας». Ο Πρόεδρος Χριστό-
φιας είπε ότι τόσο η ΕΕ όσο και 
τα Ηνωµένα Εθνη θα έπρεπε να 
ήταν πιο αυστηροί µε τη Τουρ-
κία, δηλώνοντας ότι επιδεικνύ-
εται µια ανοχή, όπως κατέδειξε 
και η πρόσφατη συζήτηση στο 
Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 
για την ανανέωση της θητείας 
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.  «Βρισκόµαστε 
σε µια κατάσταση στασιµότητας», 
είπε, προσθέτοντας ότι «εµείς 
έχουµε καταστήσει σαφές ότι εί-
µαστε έτοιµοι να συνεχίσουµε το 
διάλογο για επίτευξη λύσης, αλλά 
αρνούνται επίµονα ο κ. Ερογλου 
και η Τουρκία». Ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας απέρρι-
ψε τις θέσεις που προβάλλονται 
για επανατοποθέτηση του Κυπρι-
ακού σε νέα βάση µε απόρριψη 
της οµοσπονδιακής λύσης γιατί 
κάτι τέτοιο, όπως είπε, θα οδη-
γούσε στην οριστική διχοτόµηση. 

Αναφερόµενος στην οικονοµία 
άσκησε κριτική στην αντιπολίτευ-
ση και τον πρώην διοικητή της 
Κεντρικής Τράπεζας.

Στη Κύπρο, είπε, δεν είναι 
αντιπολίτευση αυτό που έχουµε. 
Η αντιπολίτευση στα πλαίσια της 
δηµοκρατίας είναι απόλυτα ανα-
γκαία, ανέφερε, προσθέτοντας ότι 
η καταστροφολογία όµως και το 
να εκπέµπεις µίσος στους πολιτι-
κούς σου αντιπάλους χαρακτηρί-
ζουν χώρες και λαούς µε υποα-
νάπτυκτη πολιτική κουλτούρα. Ο 
πρώην διοικητής της Κεντρικής 
Τράπεζας, πρόσθεσε, που ήταν ο 
υπεύθυνος για να προειδοποιή-
σει και τον Πρόεδρο και την Κυ-
βέρνηση και τις τράπεζες και τα 
πολιτικά κόµµατα για τους κινδύ-
νους από την έκθεση στα ελληνι-
κά οµόλογα, όχι µόνο δεν έκανε 
κάτι τέτοιο, αλλά τους εξωθούσε 
να τα αγοράζουν και καλούσε το 
κόσµο να µην έχει εµπιστοσύνη 
στα κυπριακά οµόλογα. Ποτέ δεν 
µε είχε προειδοποιήσει ο κ. Ορ-
φανίδης για το πόσο ήταν εκτε-
θειµένες οι κυπριακές τράπεζες 
στα ελληνικά οµόλογα, υπογράµ-
µισε ο Πρόεδρος Χριστόφιας.

Τέλος, εξέφρασε την ετοιµότη-
τά του να αναλάβει την όποια ευ-
θύνη αναλογεί στην Κυβέρνηση, 
µη αποδεχόµενος ωστόσο καµιά 
ευθύνη όσον αφορά στο ελληνι-
κό χρέος, την έκθεση των τραπε-
ζών και τα ελληνικά οµόλογα.

Eτοιµος να αναλάβει την 
όποια ευθύνη αναλογεί 
στην κυβέρνηση για τα προ-

βλήµατα στην οικονοµία, διεµή-
νυσε από το Λονδίνο ότι είναι ο 
πρόεδρος Χριστόφιας. Παράλ-
ληλα κατέστησε σαφές ότι δεν 
πρόκειται να αναλάβει οποιαδή-
ποτε ευθύνη για την έκθεση των 
τραπεζών στα ελληνικά οµόλογα.

Σε συνέντευξη στον ελληνι-

κό ραδιοφωνικό σταθµό LGR ο 
πρόεδρος Χριστόφιας άσκησε 
έντονη κριτική στην αντιπολίτευ-
ση και στον τέως ∆ιοικητή της 
Κεντρικής Τράπεζας, Αθανάσιο 
Ορφανίδη.

Αυτό που έχουµε στην Κύπρο, 
είπε, δεν είναι αντιπολίτευση και 
πρόσθεσε ότι η καταστροφολο-
γία και το µίσος για τους πολιτι-
κούς αντιπάλους χαρακτηρίζουν 

χώρες και λαούς µε υποανάπτυ-
κτη πολιτική κουλτούρα.

Κατηγόρησε επίσης τον Αθα-
νάσιο Ορφανίδη ότι όχι µόνο 
δεν προειδοποίησε για τους κιν-
δύνους από την έκθεση στα ελ-
ληνικά οµόλογα, αλλά αντιθέτως 
εξωθούσε τις τράπεζες να τα αγο-
ράζουν και καλούσε τον κόσµο 
να µην έχει εµπιστοσύνη στα κυ-
πριακά οµόλογα.

Απογοητευµένος 
αλλά ήσυχος µε τη συνείδησή του 
για το Κυπριακό ο Πρόεδρος

«Η ΛΥΣΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ» 

Σκληρή επίθεση Χριστόφια 
κατά Ορφανίδη για την οικονοµία

∆ΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΥΘΥΝΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

«Βρισκόµαστε σε µια κατάσταση 
στασιµότητας», δήλωσε 

ο Πρόεδρος Χριστόφιας, 
αναφερόµενος στο Κυπριακό.


