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Η ευρωβουλευτής του ∆ΗΣΥ και του Ευρω-
παϊκού Λαϊκού Κόµµατος, Ελένη Θεοχάρους, µε 
ερώτησή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κα-
ταγγέλλει το Ευρωπαϊκό Σχολείο στις Βρυξέλλες, 
το οποίο επιδοτείται από την ΕΕ, δηλαδή από 
χρήµατα και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, επει-
δή κυκλοφόρησε ταξιδιωτικό έντυπο µε το οποίο 
διοργανώνει για τους µαθητές του εκδροµές στην 
κατεχόµενη Κύπρο, µέσω του παράνοµου αερο-
δροµίου της Τύµπου, µε τιµή 850 ευρώ για οκτώ 
µέρες.

Η «ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ»
Στο ενηµερωτικό έντυπο καλούνται οι µαθητές 

να επισκεφθούν ιστορικά και άλλα µνηµεία κα-
θώς και τις εξαίρετες παραλίες των κατεχοµένων, 
τα οποία αποκαλεί «Τουρκική  Κύπρο»,  αλλά και 
να µην επισκεφθούν τις ελεύθερες περιοχές της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

Η κ. Θεοχάρους ζητά την επέµβαση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΕ για την αποκα-
τάσταση της τάξης, καθώς και των Υπουργείων  

Παιδείας και Εξωτερικών της Κύπρου για τη µα-
ταίωση των εκδροµών αυτών, τις οποίες θεωρεί 
ως συνέργια στην παράνοµη κατοχή και προσβο-
λή προς την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και προς τους 
πολίτες της και ειδικότερα του πρόσφυγες.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ
Ποιος ξέρει, διερωτάται η κ. Θεοχάρους, εάν 

τελικά η διαµονή των µαθητών θα γίνει και σε 
κλεµµένες περιουσίες Ελληνοκυπρίων στα κατε-
χόµενα. Η κ.  Θεοχάρους εγείρει ζήτηµα για τον 
τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Σχολείο και 
πώς αυτό προάγει, στο κέντρο της Ευρώπης, τις 
δηµοκρατικές αρχές και αξίες επί των οποίων 
στηρίζεται η ΕΕ, καθώς και το σεβασµό προς τη 
νοµιµότητα, όταν διοργανώνει εκδροµές σε κατε-
χόµενα εδάφη κράτους µέλους της ΕΕ. Υπό αυτές 
τις συνθήκες, τονίζει η κ. Θεοχάρους, δεν πρέπει 
πλέον να διερωτάται η ΕΕ γιατί περνά περίοδο 
κρίσης, η οποία δεν είναι µόνο οικονοµικής φύ-
σεως, αλλά και κρίση στο σύστηµα των δηµοκρα-
τικών αρχών και αξιών της.

Οι επισκέψεις των διαπραγµατευτών των δύο κοι-
νοτήτων σε Αθήνα και Άγκυρα εξαρτώνται από την 
Ελλάδα και την Άγκυρα, δεδοµένου ότι οι διαπραγ-
µατευτές δεν µπορούν από µόνοι τους να αποφα-
σίσουν πότε θα πραγµατοποιηθούν οι συναντήσεις 
ούτε και να καθορίσουν ηµεροµηνίες, σύµφωνα µε 
πληροφορίες του ΚΥΠΕ.

Αυτό που εκφράζεται, σύµφωνα µε τις ίδιες πλη-
ροφορίες, είναι η επιθυµία των δύο πλευρών όπως, 
εάν είναι δυνατόν, οι συγκεκριµένες επισκέψεις  
πραγµατοποιηθούν πριν το τέλος του Οκτώβρη.

Αναφορικά µε το περιεχόµενο της κοινής δή-
λωσης, συνεχίζεται η διαδικασία, ωστόσο δεν έχει 
υπήρξε οποιαδήποτε ειδική συµφωνία επί του κει-
µένου. Υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, χωρίς ωστό-
σο ιδιαίτερη πρόοδο, σύµφωνα πάντα µε τις ίδιες 
πληροφορίες.

Η ε/κ πλευρά επιµένει σε δήλωση ουσίας και ξε-
καθάρισµα της βάσης των διαπραγµατεύσεων ενώ 
η τ/κ πλευρά ενδιαφέρεται για συνάντηση έστω και 
χωρίς δήλωση.

Το Ευρωπαϊκό Σχολείο διοργανώνει 
εκδρομές στα κατεχόμενα μέσω Τύμπου

Οι επισκέψεις διαπραγµατευτών σε Αθήνα 
και Άγκυρα εξαρτώνται από Ελλάδα - Τουρκία




