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Το μήνυμα ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά είναι 
έτοιμη για λύση εντός του 2013 έδωσε στη συ-
νάντησή του με τον βοηθό γενικό γραμματέα για 

πολιτικές υποθέσεις του ΟΗΕ, Τζέφρι Φέλτμαν, στη 
Νέα Υόρκη, ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους, 
Ιρσέν Κιουτσιούκ. Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, 
ο κ. Κιουτσιούκ είχε συνάντηση με τον κ. Φέλτμαν για 
μισή ώρα στο σπίτι της Τουρκίας που βρίσκεται ακρι-
βώς απέναντι από το κεντρικό κτίριο του ΟΗΕ στη Νέα 
Υόρκη. Στην συνάντηση παρών ήταν και ο πρέσβης 
της Τουρκίας στα ΗΕ Χαλίτ Τσεβίκ.

Αναφέρεται, επίσης, ότι ο ψευδοπρωθυπουργός δή-

λωσε στον αξιωματούχο των ΗΕ πως δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται άλλο ως δικαιολογία η οικονομική κρί-
ση για να αναβάλουν τις διαπραγματεύσεις οι Ε/κ. 

Για την εξεύρεση της λύσης η τ/κ πλευράς θα 
συνεχίσει την πολιτική της βούληση, πρόσθεσε. 
Έγινε γνωστό, προστίθεται, ότι ο Ιρσέν Κιου-
τσιούκ έδωσε το μήνυμα ότι είναι έτοιμοι για λύση 
το 2013 και πρότεινε την άμεση επανέναρξη των 
συνομιλιών και μια διαδικασία διαπραγματεύσε-
ων που θα φέρει αποτελέσματα.

Οι δύο άνδρες, σημειώνεται, συζήτησαν επίσης το 
θέμα των αποθεμάτων υδρογονανθράκων στην Κύπρο.

Ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής που εξετάζει 
τις συνθήκες που οδήγησαν την κυπριακή οικονο-
μία ένα βήμα πριν την κατάρρευση, κατέθεσε σήμε-
ρα ο τέως υπουργός Οικονομικών Μιχάλης Σαρρής, 
αφήνωντας ξεκάθαρες αιχμές για την οικονομική 
διακυβέρνηση Χριστόφια, αλλά και για την εσφαλ-
μένη, όπως τη χαρακτήρισε, απόφαση της Βουλής 
να απορρίψει την πρώτη απόφαση του Eurogroup 
για κούρεμα όλων των καταθέσεων.

Αρχικά ο κ. Σαρρής αναφέρθηκε στη θητεία του 
(30 μήνες) επί διακυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπου-
λου, λέγοντας ότι μετά το πέρας της, η οικονομία του 
τόπου παρουσίαζε εύρωστους ρυθμούς, όπως άλλω-
στε παρουσίαζε γενικότερα η παγκόσμια οικονομία 
την περίοδο εκείνη. 

Αναφερόμενος στην ένταξη της Κύπρου στην Ευ-
ρωζώνη είπε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή αποτε-
λούσε θετική εξέλιξη.

Σε δηλώσεις του για την παγκόσμια οικονομική 
κρίση, ανέφερε ότι αυτή ήταν ορατή από το 2008 
και ότι τα μέτρα μέτρα που λάμβανε τότε η Κύπρος 
ενάντια στην κρίση, έπρεπε να συνεχισθούν.

΄Άφησε επίσης αιχμές για τη διακυβέρνηση Χρι-
στόφια, σε ότι αφορά τη μετέπειτα πορεία της οικο-
νομίας. Συγκεκριμένα άσκησε δριμεία κριτική λέγο-
ντας ότι η κυβέρνηση Χριστόφια δεν έλαβε έγκαιρα 
μέτρα για αντιμετώπιση της κρίσης.

Ανέφερε ότι επί διακυβέρνησης Χριστόφια, η Κύ-
προς έχασε τρεις ευκαιρίες να προσφύγει έγκαιρα 
στον Μηχανισμό Στήριξης.

Έτοιμη για λύση οι τουρκοκύπριακοι

Μιχάλης Σαρρής: Σφάλμα η απόρριψη 
της πρώτης απόφασης του Eurogroup


