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Σύµφωνα µε σηµερινή επίσηµη ανακοίνωση, 
στην έκθεση του ο κ. Hoerster κάνει µια σύντοµη 
αναδροµή στα γεγονότα από το 2008, όταν υιοθε-
τήθηκε το τελευταίο σχετικό ψήφισµά του από την 
ΚΣΣΕ, επισηµαίνοντας πως ο νέος Πρόεδρος της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας έχει δεσµευτεί για επίλυση 
του Κυπριακού ως πρωταρχική του προτεραιότητα.

Προσθέτει πως, παρ ` όλες τις ελπίδες για επίτευ-
ξη σηµαντικής προόδου στις διαπραγµατεύσεις µετα-
ξύ του τέως Πρόεδρου της ∆ηµοκρατίας κ. ∆ηµήτρη 
Χριστόφια και του τέως ηγέτη της Τουρκοκυπριακής 
κοινότητας Mehmet Ali Talat, τελικά, αυτές δεν απέ-
δωσαν καρπούς.

Η έκθεση αναφέρει επίσης πως η διαδικασία 
διαπραγµάτευσης ουσιαστικά τερµατίστηκε όταν ο 
ηγέτης της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, κ. Eroglu, 
αποσύρθηκε από το τραπέζι των συνοµιλιών, αντι-
δρώντας στην ανάληψη από την Κυπριακή ∆ηµο-
κρατία της Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, το δεύτερο εξάµηνο 2012.

Αναφέρεται, εξάλλου, ότι ο Πρόεδρος της ∆ηµο-
κρατίας Νίκος Αναστασιάδης, υπογράµµισε πως η 
διαδικασία επανέναρξης των συνοµιλιών θα πρέ-
πει να βασίζεται στην σωστή προετοιµασία των δυο 
πλευρών και στη δέσµευσή τους για συνοµιλίες 
βάσει των σχετικών ψηφισµάτων του Συµβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σηµειώνεται επίσης η προσπάθεια του κ. Ανα-
στασιάδη για ενεργότερη εµπλοκή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην όλη διαδικασία, καθώς και η πρότασή 
του για την Αµµόχωστο.

Αναφορά γίνεται και στην προσπάθεια του για 
έκδοση κοινού ανακοινωθέντος µεταξύ των δύο 
πλευρών, µε στόχο την επανέναρξη των διαπραγµα-
τεύσεων. Η ενηµερωτική έκθεση υπογραµµίζει πως 
τυχόν συνέχιση της παρούσας κατάστασης εµποδίζει 
την γεφύρωση του χάσµατος και ενδυναµώνει την 
καχυποψία µεταξύ των δυο κοινοτήτων.

Παρότι σηµειώνεται η ύπαρξη συγκρατηµένης αι-
σιοδοξίας για επανέναρξη των συνοµιλιών, τονίζεται 
παράλληλα ότι οι εµπλεκόµενες πλευρές θα πρέπει 
να επιδείξουν περισσότερη βούληση για να επιτευ-
χθεί συµφωνία σε ιδιαίτερα σοβαρές πτυχές του Κυ-
πριακού, µέσα σε ένα πνεύµα συµβιβασµού.

Συµφωνώντας µε τη θέση του Γενικού Γραµµατέα 
του ΟΗΕ πως η πρωταρχική ευθύνη για επίτευξη 
λύσης του Κυπριακού, βαραίνει τους ίδιους τους 
Κυπρίους, ο Εισηγητής του θέµατος καταλήγει, κα-

λώντας τις εµπλεκόµενες πλευρές να εφαρµόσουν 
πλήρως τις πρόνοιες του ψηφίσµατος 1628 (2008) 
της ΚΣΣΕ για την κατάσταση στην Κύπρο.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΟΥΚΑΪ∆Η

Σε σχετική του παρέµβαση, ο βουλευτής Γιώργος 
Λουκαΐδης, αφού ευχαρίστησε  τον Εισηγητή του 
θέµατος για τη συµβολή του στις προσπάθειες επίλυ-
σης του Κυπριακού, εξέφρασε την λύπη του γιατί οι 
προσπάθειες αυτές δεν απέδωσαν καρπούς.

Ο κ. Λουκαΐδης ανέφερε επίσης ότι είναι αδια-
νόητο η Τουρκία να κατέχει δια της στρατιωτικής 
βίας µέρος των εδαφών της Κυπριακής ∆ηµοκρα-
τίας και την ίδια ώρα να αιτείται ένταξη στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.

Στη συνέχεια, ο κ. Λουκαΐδης αναφέρθηκε στα 
διαπραγµατευτικά κεφάλαια όπου επετεύχθησαν 
συγκλίσεις µεταξύ των δυο πλευρών, αλλά και σε 
εκείνα που πολύ λίγη ή και καθόλου πρόοδος κατα-
γράφηκε. Υπογράµµισε δε το γεγονός πως ο Τουρ-
κοκύπριος ηγέτης κ. Eroglu, απέρριψε σηµαντικές 
συγκλίσεις που είχαν επιτευχθεί µεταξύ των κ.κ. Χρι-
στόφια και Ταλάτ, µε αποκορύφωµα την αποχώρη-
ση του κ. Eroglu από το τραπέζι των διαπραγµατεύ-
σεων, µε πρόφαση την ανάληψη από την Κυπριακή 
∆ηµοκρατία της Προεδρίας του Συµβουλίου της ΕΕ. 
Ο κ. Λουκαΐδης έκανε αναφορά επίσης στη σθενα-
ρή βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς για επα-
νέναρξη των διαπραγµατεύσεων προς επίλυση του 
Κυπριακού, στη βάση των σχετικών ψηφισµάτων 
του Συµβουλίου Ασφάλειας του ΟΗΕ και στη βάση 
των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 
αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλονται 
για την οριστικοποίηση κοινού ανακοινωθέντος και 
του βασικού περιγράµµατος µέσα στο οποίο θα πρέ-
πει να κινηθεί η διαπραγµατευτική διαδικασία.

Σηµείωσε την ανάγκη το κοινό ανακοινωθέν να 
περιλαµβάνει τις έννοιες της µιας και µόνης κυριαρ-
χίας, διεθνούς προσωπικότητας και ιθαγένειας.

Τέλος, ο βουλευτής είπε ότι η λύση του Κυπρια-
κού, ιδιαίτερα µετά τον εντοπισµό σηµαντικών απο-
θεµάτων φυσικού αερίου εντός της αποκλειστικής 
οικονοµικής ζώνης της Κύπρου, µπορεί και πρέπει 
να αποδειχτεί ωφέλιµη, όχι µόνο για την ίδια την 
Κύπρο και τον λαό της, αλλά και για τη σταθερότητα, 
την ειρήνη και την ευηµερία της ευρύτερης περιοχής 
της νοτιανατολικής Μεσογείου.

Έκθεση για το Κυπριακό στην 
Επ. Πολιτικών Υποθέσεων ΚΣΣΕ
Η Κύπρος δυστυχώς συνεχίζει να είναι μια από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη και 
η μοναδική χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που  είναι διαιρεμένη, αναφέρεται σε 
ενημερωτική  έκθεση για την κατάσταση στην Κύπρο που παρουσίασε χθες ενώπιον της 
Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), στο Παρίσι, ο Εισηγητής του θέματος, Γερμανός 
βουλευτής Joachim Hoerster.


