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Κυπριακό, οικονομία, το αίτημα ένταξης της Κύ-
πρου στο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη καθώς και 
η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου 
Αναστασιάδη στην Αθήνα, την ερχόμενη Δευτέ-
ρα, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών του 
Υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη και του 
Ελληνα ομολόγου του Δημήτρη Αβραμόπολου στην 
Αθήνα. Καλωσορίζοντας τον κ. Κασουλίδη στην 
πρώτη και συμβολική επίσκεψή του στην ελληνική 
πρωτεύουσα, ο κ. Αβραμόπουλος χαρακτήρισε το 
Κυπριακό ως θεμέλιο λίθο της ελληνικής εξωτερι-
κής πολιτικής, τονίζοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει την 
Κύπρο όσον αφορά το αίτημα ένταξής της στο Συνε-
ταιρισμό για την Ειρήνη.

 Ο κ. Αβραμόπουλος χαρακτήρισε το Κυπριακό 
ως προϋπόθεση για την πλήρη εξομάλυνση των ελ-
ληνοτουρκικών σχέσεων, και τάχθηκε υπέρ μιας λύ-
σης η οποία θα τερματίζει την κατοχή και τον εποικι-
σμό και θα βασίζεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

 Οσον αφορά την οικονομία, ο κ  Αβραμόπουλος 
είπε ότι απέναντι στην κρίση Ελλάδα και Κύπρος θα 

αγωνιστούν μαζί και χαρακτήρισε την Κυβέρνηση 
Αναστασιάδη ως μια Κυβέρνηση που έχει στρατηγι-
κή και σχεδιασμό και γνωρίζει τι θέλει.

 Ο κ. Κασουλίδης από την πλευρά του αναφερόμε-
νος στην οικονομική κρίση είπε πως η Κύπρος και 
η Ελλάδα δοκιμάζονται από τις βαριές της συνέπει-
ες, ενώ σημείωσε ότι με τον κ. Αβραμόπουλο συμ-
φωνήθηκε οδικός χάρτης στρατηγικής συνεργασίας 
των δυο χωρών βάθους δυο ετών.

 Ο κ. Κασουλίδης αναφερόμενος στο Κυπριακό 
εξέφρασε την ετοιμότητα της Κυβέρνησης Αναστα-
σιάδη να ξεκινήσει συνομιλίες με στόχο ουσιαστικό 
αποτέλεσμα και όχι διάλογο για το διάλογο λέγοντας 
και ο ίδιος ότι Ελλάδα και Κύπρος θα πορευθούν 
χέρι με χέρι. Οσον αφορά την κρίση, ο κ. Κασου-
λίδης είπε ότι δεν ευθύνεται η Ελλάδα για τις επι-
λογές των κυπριακών τραπεζών να προχωρήσουν 
σε αγορά ελληνικών ομολόγων και μάλιστα από τη 
δευτερογενή αγορά λέγοντας ότι οι ευθύνες της Ελ-
λάδας για την κυπριακή οικονομική κρίση πρέπει 
να φύγουν από το λεξιλόγιο μας.

«Σοβαρό λάθος» χαρακτηρίζει σε έκθεσή της που 
δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα η Επιτροπή Ευρω-
παϊκής Ένωσης της βρετανικής Βουλής των Λόρδων 
την απόφαση για ένταξη της Κύπρου «πριν την επί-
λυση της διένεξης επί της Βόρειας Κύπρου», όπως 
γράφει. Η επιτροπή αναφέρει χαρακτηριστικά ότι 
η ένταξη της Κύπρου εισήγαγε μια διμερή διένεξη 
εντός της ΕΕ, μετατρέποντάς την σε διένεξη μεταξύ 
της Ένωσης και μιας υποψήφιας προς ένταξη χώ-
ρας. Εκτιμάται ότι μερίδιο ευθύνης για το «σοβαρό 
λάθος» φέρουν τόσο η ΕΕ όσο και η Τουρκία, οι 
οποίες υφίστανται σοβαρές αρνητικές συνέπειες.

Σε ό,τι αφορά την ΕΕ γίνεται λόγος για «οδυνηρά 
μαθήματα» και για περιορισμό της δυνατότητάς της 
να ενθαρρύνει τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε 
διευθέτηση, ενώ για την Τουρκία επισημαίνεται η 
διακοπή της διαδικασίας ένταξής της.

Τα 19 μέλη της επιτροπής, που περιλαμβάνουν 
τον πρώην ειδικό απεσταλμένο της Βρετανίας για 
το Κυπριακό λόρδο Χάνεϊ, σημειώνουν ότι στο 
μέλλον κάθε διμερής διένεξη θα πρέπει να επιλύ-
εται πριν την ένταξη μιας χώρας στην ΕΕ. Γίνεται 
ιδιαίτερη αναφορά στο παράδειγμα των δυτικών 
Βαλκανίων με τη διένεξη μεταξύ Ελλάδας και 
εσχάτως της Βουλγαρίας από τη μία πλευρά και της 
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακε-

δονίας (πΓΔΜ) από την άλλη, αλλά και στη διένεξη 
μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η σύσταση της 
επιτροπής να μην παραχωρείται σε τρίτη χώρα 
ντε φάκτο βέτο κατά της ένταξης υποψήφιας χώ-
ρας. Η έκθεση εξηγεί ότι η αρχή της ομοφωνίας 
ως προς την ένταξη νέων χωρών προκαλεί αναπό-
φευκτα και ανεπιθύμητα εμπόδια στη διαδικασία 
διεύρυνσης. «Καλούμε τη [βρετανική] κυβέρνηση 
να συνεργαστεί στενά με άλλα κράτη-μέλη (…) 
ώστε να αναζητήσει λύσεις που θα επιτρέπουν την 
ομαλή συνέχιση της διαδικασίας διεύρυνσης [σε 
περιπτώσεις διμερών ή εσωτερικών διενέξεων]», 
αναφέρουν οι συντάκτες της έκθεσης.

Ένας εκ των αξιωματούχων που κατέθεσε τις 
απόψεις του στην επιτροπή κατά τον καταρτισμό 
της έκθεσης ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών αρ-
μόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις της βρετανικής 
κυβέρνησης, Ντέιβιντ Λίντινγκτον. Όπως σημειώ-
νεται στην έκθεση, ο κ. Λίντινγκτον επιβεβαίωσε 
ότι «η περιφερειακή συνεργασία και οι καλές σχέ-
σεις γειτονίας παραμένουν βασικές αρχές της δι-
αδικασίας διεύρυνσης», συμφωνώντας παράλληλα 
με την επιτροπή ότι «διμερείς διενέξεις δεν μπορεί 
να επιτρέπεται να υπονομεύουν αυτές τις αρχές ή 
να παρεμβάλλονται στη διαδικασία διεύρυνσης».

Στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο 
για το Συνεταιρισμό για την Ειρήνη

Σοβαρό λάθος 
η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ

Βουλή των λορδων


