
O Κόσμος TUESDAY 17 SEPTEMBER 2013KΥΠΡΟΣ 15

Νίκος Αναστασιάδης: «Όχι» σε 
συνομιλίες χάριν των συνομιλιών

Υπογράµµισε πως  ο ίδιος είναι αποφασισµένος 
να εργαστεί για τη λύση, προσθέτοντας πως η επί-
λυση του Κυπριακού, ο τερµατισµός της κατοχής 
και η επανένωση της πατρίδας µας είναι κορυφαία 
προτεραιότητα της κυβέρνησης. «Σε αυτό το πλαίσιο 
έχουµε συγκεκριµένες θέσεις και απόψεις, συγκεκρι-
µένη και στοχευµένη στρατηγική που χαράζεται από 
κοινού µε το σύνολο των µελών του Εθνικού Συµ-
βουλίου», ανέφερε.

Σε οµιλία του στα αποκαλυπτήρια της προτοµής του 
Σταύρου Στυλιανίδη, στο Επισκοπειό, ο πρόεδρος 
Αναστασιάδης ανέφερε πως «το Κυπριακό παραµένει 
η µεγαλύτερη εθνική πρόκληση, παράλληλα µε τις δυ-
σχερείς οικονοµικές συνθήκες που βιώνει σήµερα η 
πατρίδα µας».

Σηµειώνοντας πως «διανύουµε, χωρίς αµφιβολία, 
την πιο δύσκολη περίοδο µετά την εισβολή του 1974 
και πως «ποτέ προηγουµένως δεν είχαµε να αντιµετω-
πίσουµε τόσες συσσωρευµένες προκλήσεις και τόσα 
αδιέξοδα στο εθνικό πρόβληµα αλλά και στην οικονο-
µία», ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ανέφερε πως «το 
Κυπριακό παραµένει η µεγαλύτερη εθνική πρόκληση, 
παράλληλα µε τις δυσχερείς οικονοµικές συνθήκες 
που βιώνει σήµερα η πατρίδα µας».

 «Καταβάλλουµε τιτάνιες προσπάθειες για να µπορέ-
σει ο τόπος να εξέλθει της δεινής οικονοµικής θέσης 
στην οποία έχει οδηγηθεί. Την ίδια  ώρα συνεχίζουµε 
να εργαζόµαστε για την επίτευξη λύσης του εθνικού 
µας προβλήµατος που αποτελεί την κορυφαία προτε-
ραιότητα  για την  πατρίδα και το λαό της», σηµείωσε.

Όπως ανέφερε, «είναι κορυφαία προτεραιότητά µας 
ο τερµατισµός της κατοχής των σκλαβωµένων εδα-
φών µας, η επίλυση του Κυπριακού, η επανένωση της 
πατρίδας µας, η δηµιουργία συνθηκών που θα επι-
τρέπουν σε όλους ανεξαίρετα τους Κυπρίους, Ελλη-
νοκύπριους και Τουρκοκύπριους, να συµβιώσουν ει-
ρηνικά. Που θα τους επιτρέπει να συνεργαστούν µέσα 
σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος για την προκοπή 
και ένα ασφαλές και ευοίωνο µέλλον».

 «Σε αυτό το πλαίσιο έχουµε συγκεκριµένες θέσεις 
και απόψεις, συγκεκριµένη και στοχευµένη στρατηγι-
κή που χαράζεται από κοινού µε το σύνολο των µε-
λών του Εθνικού Συµβουλίου, γιατί η διαβουλευτική 
δηµοκρατία στην οποία πιστεύω και την οποία θα 
υπηρετήσω µε πάθος, είναι η διαδικασία που οχυρώ-
νει και ενισχύει τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας στη δι-
εκδίκηση των δικαίων και των δικαιωµάτων του λαού 
µας έναντι πάσης ξένης επιβουλής», ανέφερε.

Υπογράµµισε πως είναι αποφασισµένος να εργα-
στεί για τη λύση. «∆εν θα φεισθώ κόπου, χρόνου και 
προσπαθειών. Η λύση του κυπριακού µπορεί να απο-
βεί ο καταλύτης για την έξοδο της χώρας µας από την 
οικονοµική κρίση. Η λύση του κυπριακού θα δώσει 
τέλος στην τουρκοποίηση των κατεχοµένων εδαφών 
µας, θα ανακόψει τη ροή των εποίκων, θα απαλλάξει 
την πατρίδα µας από τα κατοχικά στρατεύµατα και θα 
διαµορφώσει συνθήκες ενότητας και συνδηµιουργίας 
για το σύνολο του κυπριακού λαού σε όλη την επικρά-
τεια του νησιού», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε «η µικρή χώρα µας έχει πολύ µε-
γαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης και ευηµερίας, αν οι 
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι συµφωνήσουν σε 
µια λύση, µε την οποία θα ξεπεραστεί η διαίρεση».

Αναφερόµενος στην οικονοµία είπε πως γίνεται µια 
τεράστια προσπάθεια για αντιµετώπιση της κατάστασης 
και επαναφορά της Κύπρου σε ρυθµούς ανάπτυξης.

 «Το έργο που κληθήκαµε να χειριστούµε δεν είναι 
καθόλου εύκολο, αλλά είµαστε σίγουροι ότι µε την συ-
νεργασία όλων, λαού και ηγεσίας, θα τα καταφέρου-
µε. Είµαι ευτυχής γιατί στη δύσκολη και τραχεία αυτή 
πορεία αισθάνοµαι δίπλα µου την υπευθυνότητα και 
την απαράµιλλη φιλοτιµία των υπέροχων ανθρώπων 
της Κύπρου», ανέφερε.

Εξήγε την υπεύθυνη στάση την οποία, όπως είπε, 
ο κυπριακός λαός επιδεικνύει στις τόσο δύσκολες και 
επώδυνες δοκιµασίες που βιώνει.

 «Ο κυπριακός λαός, ο κάθε Κύπριος ξεχωριστά, 
έχουν παραδώσει µαθήµατα υπευθυνότητας και ευ-
συνειδησίας σε όλους τους λαούς της Ευρώπης, είτε 
υποφέρουν είτε όχι, από την οικονοµική κρίση. Χω-
ρίς την υπεύθυνη αυτή στάση των Κυπρίων, οι προ-
σπάθειές µας ίσως να απέβαιναν µάταιες», είπε
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Σε εκτός κειµένου αναφορές του, ο Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας ανέφερε ότι «δεν πρόκειται να προσέλ-
θουµε σε συνοµιλίες χάριν των συνοµιλιών αν δεν 
υπάρξει η αναγκαία προετοιµασία, ώστε διαδικασία 
και ουσία να δίδουν την πραγµατική ελπίδα ότι µπο-
ρεί να αναµένουµε από το νέο κύκλο συνοµιλιών τα 
αποτελέσµατα που θα µας οδηγήσουν σε µια πατρίδα 
χωρίς στρατούς κατοχής, θα ενώνουν την πατρίδα 
µας και θα διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 
δηµιουργώντας προοπτικές και προϋποθέσεις για µια 
χώρα εφάµιλλη των υπολοίπων της ΕΕ».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης κάλεσε την Τουρκία να αναλο-
γισθεί τις δικές της ευθύνες στο Κυπριακό ««να συναισθανθεί ότι ήλθε η ώρα να το 
επιλύσουμε από κοινού, με τολμηρά βήματα, και να εργαστούμε από κοινού για να 
δώσουμε ένα τέλος στο χρονίζων αυτό πρόβλημα που μόνο δυστυχία, πόνο και κό-
στος προκαλεί στους ανθρώπους αυτού του τόπου».


