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«Σε κρίσιμη φάση το Κυπριακό, η προσοχή   
 μας θα είναι στις πρόνοιες της λύσης»
Σ υγκρατηµένη αισιοδοξία, 

εξέφρασε ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, Νίκος Χριστο-

δουλίδης, όσον αφορά στην πο-
ρεία των συνοµιλιών για το Κυπρι-
ακό και παράλληλα εκτίµησε ότι η 
πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων 
θα τοποθετηθεί µε βάση το όσα 
θα προνοεί το περιεχόµενο µιας 
λύσης για το Κυπριακό και όχι µε 
πολιτικά, κοµµατικά ή ιδεολογικά 
κριτήρια.
Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε τις 
εκτιµήσεις του στο πλαίσιο απο-
κλειστικής συνέντευξης που παρα-
χώρησε στο Ελληνικό Πρόγραµµα 
της δηµόσιας αυστραλιανής Ραδιο-
φωνίας SBS.
Τόνισε ότι οι συνοµιλίες βρίσκο-
νται σε µια κρίσιµη φάση, καθώς 
«αναµένεται να συνεχιστεί ο δι-
άλογος για την ασφάλεια και τις 
εγγυήσεις σε πολιτικό επίπεδο, 
τον Μάρτιο, µε τη συµµετοχή, της 
Ελλάδας, της Τουρκίας, της Βρετα-
νίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
των δύο κοινοτήτων και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης». 
Ταυτόχρονα εξέφρασε και κάποιες 
ανησυχίες γύρω από τις εξελί-
ξεις στο εσωτερικό της Τουρκίας, 
«που αναπόφευκτα επηρεάζουν κα 
τις συζητήσεις για το Κυπριακό», 
όπως τόνισε.
«Εδώ και 20 µήνες έχει ξεκινήσει  
νέα προσπάθεια διαπραγµατεύσε-
ων για επίλυση του Κυπριακού. 
Μέσα σε αυτό το διάστηµα έχει 
επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος… 
στο περιουσιακό, στο εδαφικό, 
στη διακυβέρνηση, θέµατα οικο-
νοµίας, θέµατα Ε.Ε. και για πρώτη 
φορά στην ιστορία των διαπραγµα-
τεύσεων, έχουµε καθίσει στο ίδιο 
τραπέζι µε την τουρκική κυβέρνη-
ση για να συζητήσουµε το θέµα της 
ασφάλειας και των εγγυήσεων», 
επεσήµανε ο κ. Χριστοδουλίδης. 
Κληθείς να σχολιάσει τις πρό-
σφατες δηλώσεις του Τουρκοκύ-
πριου ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί, 
ο οποίος απαξίωσε την πρόταση 
του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών 
για ένα σύµφωνο φιλίας µεταξύ 
Ελλάδας, Τουρκίας και µιας µελ-
λοντικής ενωµένης οµόσπονδης 
Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης επα-
νέλαβε την πάγια θέση της κυπρια-
κής κυβέρνησης, ότι «το Κυπριακό 
δεν θα λυθεί µέσα από µια δηµό-
σια διαπραγµάτευση» και έσπευσε 
να συµπληρώσει ότι µερικές φορές 
κάποιες από αυτές τις δηλώσεις γί-

νονται και για λόγους εσωτερικής 
πολιτικής σκοπιµότητας.
Ερωτηθείς, κατά πόσο τώρα, που 
ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, φαίνεται να ολο-
κληρώνει το σχέδιο της πολιτικής 
παντοδυναµίας του µε την αναθε-
ώρηση του συντάγµατος, µπορεί 
να αλλάξει στάση έναντι του Κυ-
πριακού, ο κ. Χριστοδουλίδης, 
αναγνώρισε ότι αποτελεί µια πρω-
τεύουσα εκτίµηση και άλλων Ευ-
ρωπαίων ηγετών, που έχουν συ-
ναντηθεί µε τον Τούρκο πρόεδρο, 
ωστόσο, όπως πρόσθεσε, «όλοι 
µας θα κριθούµε στο τέλος της 
ηµέρας, στο τραπέζι των διαπραγ-
µατεύσεων. Από εκεί θα εξαρτηθεί 
αν µπορεί να προχωρήσει η διαδι-
κασία ή όχι». 
Ο κ. Χριστοδουλίδης, ερωτηθείς 
για τις σχέσεις Αθήνας - Λευκω-
σίας, µε αφορµή τα δηµοσιεύµατα 
που θέλουν να υπάρχει διάσταση 
απόψεων, ακόµα και ενόχληση της 
κυπριακής κυβέρνησης µε τον Έλ-
ληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο 
Κοτζιά, δήλωσε κατηγορηµατικά 
ότι τα δηµοσιεύµατα «δεν ανταπο-

κρίνονται στην πραγµατικότητα», 
και συµπλήρωσε ότι «η συνεργα-
σία σε όλα τα επίπεδα είναι άρι-
στη».
Επιπλέον, επεσήµανε, ότι «η ελ-
ληνική κυβέρνηση εµπλέκεται στο 
Κυπριακό, µόνο στο κεφάλαιο της 
ασφάλειας και των εγγυήσεων, στο 
κεφάλαιο δηλαδή, που έχει λόγο 
και ρόλο να διαδραµατίσει».
Για την πρόσφατη απόφαση του 
Αρείου Πάγου στην Ελλάδα, να 

µην εκδοθούν οι 8 Τούρκοι στρα-
τιωτικοί, ο Κύπριος Κυβερνητικός 
εκπρόσωπος, είπε ότι «κανείς, δεν 
είναι σωστό να σχολιάζει ή να αµ-
φισβητεί αποφάσεις δικαστικών 
οργάνων, είναι µια απόφαση από-
λυτα συµβατή µε τη σχετική νοµο-
θεσία στην Ελλάδα, από εκεί και 
πέρα, αναπόφευκτα, αν και το Κυ-
πριακό δεν είναι µέρος των ελλη-
νοτουρκικών σχέσεων, αντιλαµβά-
νεστε, ότι επηρεάζει αρνητικά».      
Ερωτηθείς κατά πόσο µια προοπτι-
κή εξεύρεσης µια ρεαλιστικής λύ-
σης για το Κυπριακό, θα επέτρεπε 
στην Τουρκία να διατηρήσει έναν 
αριθµό στρατευµάτων στο νησί, ο 
κ. Χριστοδουλίδης, επανέλαβε την 
πάγια θέση της κυπριακής κυβέρ-
νησης «ότι εν έτει 2017 δεν µπο-
ρούµε να µιλάµε για στρατιωτικές 
εγγυήσεις και ξένους στρατούς σε 
ένα κράτος µέλος της ΕΕ», ενώ 
πρόσθεσε ότι είναι η πρώτη φορά 
στην ιστορία των διαπραγµατεύσε-
ων «που έχουµε αυτήν  την προ-
σέγγιση από όλους τους διεθνείς 
συνοµιλητές µας». Συµπλήρωσε 
ωστόσο, ότι όπως είναι γνωστό «40 
και πλέον χιλιάδες τουρκικά στρα-
τεύµατα στην Κύπρο, δεν µπορούν 
να αποχωρήσουν σε µια µέρα». 
Κατέστησε πάντως σαφές, «ότι από 
τη µια είναι η πτυχή του στρατού 
κατοχής, και από την άλλη είναι η 
ανάγκη κατάργησης των επεµβα-
τικών δικαιωµάτων της Τουρκίας, 
στην Κύπρο, από την πρώτη µέρα 
επίλυσης του Κυπριακού».
Τέλος, στο θέµα σύµπλευσης των 
δύο µεγαλύτερων κοµµάτων στην 
Κύπρο, του ∆ΗΣΥ και του ΑΚΕΛ, 
στο πλαίσιο των συνοµιλιών για 
το Κυπριακό, ο κ. Χριστοδουλί-
δης ερωτήθηκε κατά πόσο αυτή 
η συµφωνία απόψεων µπορεί να 
διατηρηθεί µε δεδοµένα τα εκ δι-
αµέτρου αντίθετα πολιτικά τους 
στίγµατα. Απάντησε ότι βάσει και 
των σχετικών δηµοσκοπήσεων, «η 
πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων 
δεν θα προσεγγίσει το αποτέλεσµα 
µιας διαδικασίας µέσα από κοµµα-
τικές ή ιδεολογικές προσεγγίσεις». 
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«…Εν έτει 2017 
δεν µπορούµε 
να µιλάµε για 
στρατιωτικές 

εγγυήσεις και 
ξένους στρατούς 

σε ένα κράτος 
µέλος της ΕΕ»




