
O Κόσμος WEDNESDAY 26 SEPTEMBER 2012ΚΥΠΡΟΣ 15

H Επιτροπή Οικονοµικών 
της Βουλής προχώρησε 
στην αποδέσµευση κον-

δυλίου ύψους 24 εκατοµµυ-
ρίων ευρώ για επιδόµατα και 
υπερωρίες στην Αστυνοµία, την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία και το 
δηµόσιο γενικότερα. Ποσό 12 
εκατοµµυρίων ευρώ αφορά επι-
δόµατα και υπερωρίες, ενώ το 
υπόλοιπο ποσό αφορά το τµήµα 

πολεοδοµίας για βελτίωση των 
προσφυγικών συνοικισµών.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Οικονοµικών Νικόλας Παπαδό-
πουλος, τόνισε ότι είτε η Βουλή 
αποδεσµεύσει τα κονδύλια είτε 
όχι, από τη στιγµή που εκκρεµεί 
το µνηµόνιο από την τρόικα, η 
οποία, όπως επισήµανε, θα εξε-
τάσει και τον τρόπο καταβολής 
των επιδοµάτων, η όποια αποδέ-

σµευση κονδυλίων από τον κρα-
τικό Προϋπολογισµό του 2012 
είναι ξεπερασµένη. Ο βουλευτής 
των Οικολόγων Γιώργος Περδί-
κης, έκανε λόγο για έκδοση ακά-
λυπτων επιταγών από το κράτος 
και τη Βουλή και διερωτήθηκε 
πώς είναι δυνατό η εκτελεστι-
κή και η νοµοθετική εξουσία να 
εγκρίνουν κονδύλια, χωρίς να 
έχει χρήµατα το κράτος.

Συνέντευξη στον Yusuf Kanli 
και την τουρκική εφηµερί-
δα «Hürriyet Daily News» 

έδωσε για πρώτη φορά ο αρχιε-
πίσκοπος Κύπρου, Χρυσόστοµος. 
«Η πιθανότητα για συµφωνία στο 
χρονίζον πρόβληµα της Κύπρου 
είναι πολύ ασθενική» υποστηρί-
ζει, προσθέτοντας ότι «ούτε δια-
ζύγιο, ούτε επανένωση είναι δυ-
νατές». «Επίλυση για την Κύπρο 
δεν φαίνεται πιθανή λόγω των 
‘επεκτατικών προσδοκιών Τουρ-
κοκυπρίων και Τουρκίας» λέει ο 
αρχιεπίσκοπος Χρυσόστοµος.

«Οι απαιτήσεις-κλειδιά Τουρ-
κοκύπριων και Ελληνοκύπριων 
είναι αδύνατο να προσεγγίσουν» 
υποστηρίζει ακόµα ο Αρχιεπί-
σκοπος Κύπρου, προσθέτοντας 
πως δεν πιστεύει ότι επίλυση 
του προβλήµατος, που παραµέ-
νει δυσεπίλυτο επί µισό αιώνα 
σχεδόν, θα είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί σύντοµα. Σε µια σπά-
νια συνέντευξή του σε τουρκικό 
Μέσο (δηµοσιεύθηκε πρωτοσέ-
λιδη στην ηλεκτρονική σελίδα της 
«Hürriyet Daily News») ο αρχιε-
πίσκοπος Χρυσόστοµος είπε πως 
οι Τουρκοκύπριοι και οι Τούρκοι 
υποστηρίζουν τη δηµιουργία «δι-
ζωνικής δικοινοτικής Κυπριακής 
Οµοσπονδίας», όπου το 82% του 
πληθυσµού (Ελληνοκύπριοι και 
οι χριστιανικές µειονότητες) «θα 
είναι όµηροι του 18% των Τουρ-
κοκυπρίων. Και αυτό – απλούστα-
τα - είναι αδύνατο».

«Οι Ελληνοκύπριοι από την 
άλλη επιδιώκουν µία λύση βα-
σισµένη σε βασικά ανθρώπινα 
δικαιώµατα και ελευθερίες, µια 
οµοσπονδία που δεν θα είναι 
δέσµια σε µειονοτικές απαιτήσεις 
και την ύπαρξη µιας ισχυρής κε-
ντρικής κυβέρνησης» τόνισε, ενώ 
ανέφερε πως «αν δεν φύγουν 
όλοι οι έποικοι και ο τουρκικός 
στρατός από τη νήσο και τερµα-
τιστεί το µονοµερές δικαίωµα 
Ελλάδας, Βρετανίας, Τουρκίας ως 
εγγυητριών δυνάµεων να επεµ-
βαίνουν, δεν θα υπάρξει βιώσιµη 
λύση στο Κυπριακό».

«Τα µειονοτικά δικαιώµατα εί-
ναι σεβαστά» δήλωσε αναφερό-

µενος στο κουρδικό πρόβληµα. 
«Στην Κύπρο επιθυµούµε ένα 
ενιαίο κράτος. Με απόλυτη ισό-
τητα στους πολίτες του. Αυτό δεν 
το επιθυµούν οι Τούρκοι. Αν και 
αποτελούν το 18% του πληθυ-
σµού και τους προσφέρουµε το 
25% του εδάφους, δεν το θέλουν» 
πρόσθεσε, τονίζοντας ότι: «Η επί-
λυση επίσης δεν είναι δυνατή 
και λόγω της ‘ιδέας για Μεγάλη 
Τουρκία’ του Τούρκου πρωθυ-
πουργού, Ταγίπ Ερντογάν».

Στην ερώτηση, «µήπως έφτασε 
η ώρα για διαζύγιο ανάµεσα σε 
Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύ-
πριους» ώστε να πάρουν ανεξάρ-
τητους χωριστούς δρόµους και 
να επιδιώξουν την «ένωση» κάτω 
από τη στέγη της Ε.Ε., απάντησε: 
«∆εν µπορεί να υπάρξει διαζύγιο 
για δύο χωριστά κράτη στη νήσο. 
Η Κύπρος είναι µέλος της Ε.Ε. 
και οποιαδήποτε λύση θα πρέπει 
να αποτελεί συνέχεια του σηµε-
ρινού κράτους-µέλους της Ε.Ε. 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Το 
λέω ειλικρινά πως δεν µπορεί να 
υπάρξει επίλυση µε δύο κράτη. 
Ίσως υπάρξει οµοσπονδία, αλλά 
οπωσδήποτε όχι συνοµοσπον-
δία… Κάτι που όµως δεν θέλουν 
οι Τούρκοι». Ο αρχιεπίσκοπος 
δεν αναφέρθηκε σε κάποιας µορ-
φής επίλυση, αλλά ήταν προφα-
νές πως επιθυµία του είναι να συ-
νεχισθεί το status quo, ώσπου οι 
Τουρκοκύπριοι να εγκαταλείψουν 
τις απόψεις τους και να απορρο-
φηθούν στην ελληνοκυπριακή 

δηµοκρατία µε κάποια µειονοτικά 
δικαιώµατα, αλλά «πλήρη ανθρώ-
πινα δικαιώµατα».

Για τον πρώην Τουρκοκύπριο 
ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς είπε πως 
ήταν «αντιπρόσωπος της Τουρκί-
ας» που είχε στόχο τη δηµιουργία 
δικού του κράτους. «Κατόρθωσε 
να δηµιουργήσει ένα ψευδοκρά-
τος το οποίο ουδείς αναγνωρίζει» 
δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Χρυσόστοµος είπε ακόµα 
πως το µεγάλο όνειρο του Ερντο-
γάν είναι να ξεπεράσει ο τουρκι-
κός πληθυσµός τα 100 εκατοµ-
µύρια το 2023, όταν η τουρκική 
δηµοκρατία θα συµπληρώνει τα 
εκατό χρόνια. «Ο Ερντογάν θέλει 
να γιορταστεί η εκατονταετηρίδα 
από την κατάληψη της Σµύρνης, 
χωρίς να υπάρχει λύση στο Κυ-
πριακό» δήλωσε για να προσθέ-
σει: «Ο Ερντογάν πιστεύει ότι ως 
τότε η Τουρκία θα ανήκει στις 
10 πιο αναπτυγµένες οικονοµίες 
στον κόσµο. Και σ’ αυτό το όνειρό 
του δεν περιλαµβάνει σχέδια για 
την Κυπριακή ∆ηµοκρατία - ούτε 
καν σχέδια για την εισδοχή στην 
Ε.Ε.». Πάντως, ο αρχιεπίσκοπος 
εξήρε την ικανότητα του Ερντογάν 
να οδηγήσει την Τουρκία στους 
G-20, µε την επιτυχηµένη οικονο-
µική πολιτική του που µεταµόρ-
φωσε την Τουρκία, χαρακτηρίζο-
ντάς τον «χαρισµατικό ηγέτη». Ο 
Χρυσόστοµος, τέλος, είπε ότι «ως 
άνθρωπος της θρησκείας, καταδι-
κάζει τις επιθέσεις και την ασέβεια 
εναντίον του προφήτη του Ισλάµ». 

24 εκατοµµύρια ευρώ αποδέσµευσε 
η Βουλή για επιδόµατα και υπερωρίες
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