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Η Αυστραλία αποχωρεί 
σε καθοριστική στιγμή για την Κύπρο

Η «νέα Διασπορά» ζητά να ψηφίζει 
– «Δεν έχουμε ρίξει μαύρη πέτρα»

Η Αυστραλία αποχωρεί από την UNFICYP σε µια 
καθοριστική στιγµή στην ιστορία της Κύπρου, δή-
λωσε απόψε η Ελίζαµπεθ Σπέχαρ, Ειδική Αντι-
πρόσωπος του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ στην 
Κύπρο και Επικεφαλής της Αποστολής, εκφράζο-
ντας την ελπίδα η Κύπρος σύντοµα να επανενω-
θεί.

Μιλώντας στην τελετή για την υποστολή της ση-
µαίας της Αυστραλίας, σηµατοδοτώντας την επί-
σηµη παύση της αποστολής της Αυστραλιανής 
Αστυνοµίας στην UNFICYP, η κ. Σπέχαρ είπε ότι 
«η Αυστραλία στέλνει τους καλύτερους της στην 
αποστολή για 53 χρόνια, από τα πρώτα χρόνια της 
UNFICYP», προσθέτοντας ότι «η συνεχής στήριξη 
της Αυστραλίας προς την UNFICYP είναι ένα πα-
ράδειγµα της σταθερής δέσµευσης της χώρας στην 
ειρήνη και ασφάλεια ανά τον κόσµο, που αντι-
κατοπτρίζεται στη θέση που κατέχει ως ένας από 
τους 12 κυριότερους οικονοµικούς υποστηρικτές 
της ειρηνευτικής δύναµης του ΟΗΕ παγκοσµίως».

Η κ. Σπέχαρ αναφέρθηκε στο ρόλο της Αυστραλί-
ας στην UNFICYP και επεσήµανε ότι «θα µας λεί-
ψει ο σηµαντικός ρόλος της Αυστραλίας σε αυτήν 
την αποστολή και η συλλογικότητα και ο επαγγελ-

µατισµός των αστυνοµικών της».

«Ταυτόχρονα, η UNFICYP εύχεται στην αστυνο-
µική δύναµη της Αυστραλίας συνεχή επιτυχία 
καθώς η χώρα εστιάζει τους αστυνοµικούς της 
πόρους σε άλλες προκλήσεις και ευκαιρίες, τόσο 
εγχώρια όσο και ως βασικό στοιχείο της διατήρη-
σης της ειρήνης, της σταθερότητας και της ανά-
πτυξης ικανοτήτων στη δική της περιοχή. Επίσης, 
µας ενθαρρύνει η δέσµευση της Αυστραλίας να 
προσφέρει τη βοήθειά της στα µέρη για την ανά-
πτυξη µιας µελλοντικής οµοσπονδιακής αστυνοµι-
κής δύναµης µιας ενωµένης Κύπρου. Το δικό σας 
είναι ένα επιτυχές µοντέλο από το οποίο η Κύπρος 
θα µπορούσε να ωφεληθεί σηµαντικά», ανέφερε.

Η κ. Σπέχαρ επεσήµανε ότι η αυστραλιανή αστυ-
νοµία «αποχωρεί καθώς εισερχόµαστε σε µιαν εν-
δεχοµένως καθοριστική στιγµή στην ιστορία του 
νησιού», προσθέτοντας ότι «ευχόµαστε ειλικρινά 
ότι η συνέχιση των διαπραγµατεύσεων στην Ελβε-
τία περί τα τέλη του µήνα θα αποφέρει καρπούς, 
και ότι η επί µακρόν επιδιωκόµενος στόχος για 
επανένωση του νησιού θα πραγµατοποιηθεί».

«Η Αυστραλία ήταν σταθερός υποστηρικτής των 
συνοµιλιών για επανένωση και για ειρηνική Κύ-

προ, µέσα από την εµπλοκή της στην αποστολή, 
και θα πρέπει να ευχαριστήσω ειλικρινά την κυ-
βέρνηση της Αυστραλίας για αυτό, περιλαµβανο-
µένου του Ύπατου Αρµοστή της χώρας εδώ στην 
Κύπρο, του κ. Άλαν Σουίτµαν, µε τον οποίο διατη-
ρώ άριστη συνεργασία», είπε.

Στην οµιλία της, η κ. Σπέχαρ απότισε φόρο τι-
µής και στους τρεις Αυστραλούς αστυνοµικούς 
που έχασαν τη ζωή τους ενώ υπηρετούσαν στην 
UNFICYP.

Τ ο γεγονός ότι ζούµε στο εξωτε-
ρικό δεν σηµαίνει ότι έχουµε 
ρίξει µαύρη πέτρα». Με αυτή τη 
φράση, ο Γιώργος Καΐλας εξηγεί 

στην «Καθηµερινή» τα κίνητρα που 
τον ώθησαν να οργανώσει µία έρευνα 
για να καταδείξει τη σχέση που διατη-
ρούν οι Ελληνες που ζουν εκτός συνό-
ρων µε το ελληνικό κράτος.
Ο κ. Καΐλας, όπως και εκατοντάδες 
άλλοι δεύτερης ή τρίτης γενιάς οµο-
γενείς, προσπαθούν να διατηρούν 
στενούς δεσµούς µε την Ελλάδα µε-
τέχοντες στη δηµόσια ζωή και διεκδι-
κώντας ενεργή συµµετοχή στις διαδι-
κασίες λήψης αποφάσεων.
«Πολλοί από εµάς συνεχίζουµε να 
κρατάµε δεσµούς µε τη χώρα µας, 
ενηµερωνόµαστε καθηµερινά για τις 
εξελίξεις και συµµετέχουµε εµπρά-
κτως στην κοινωνία των πολιτών. 
∆εν υπάρχει λόγος να µην µπορούµε 
να ψηφίζουµε από τους τόπους δια-
µονής µας. Το πρόβληµα όµως ήταν 
ότι µέχρι σήµερα δεν υπήρχαν στοι-
χεία που αποδεικνύουν την πραγ-
µατική, σηµερινή σχέση µας µε την 
Ελλάδα».
Οπως εξηγεί στην ίδια εφηµερίδα ο 
κ. Μιχάλης Ιωαννίδης, ερευνητής 
Συγκριτικού ∆ηµοσίου ∆ικαίου στο 
Πανεπιστήµιο της Χαϊδελβέργης, η 
υπόθεση ψήφου των Ελλήνων του 
εξωτερικού δεν σχετίζεται µε το δι-
καίωµα, αλλά µε τη δυνατότητά τους 

να µετέχουν στις εκλογές.
Για την έρευνα ερωτήθηκαν 1.600 
άτοµα, εκ των οποίων 800 ζουν εντός 
της ελληνικής επικράτειας και 800 
εκτός και συγκεκριµένα στις έξι χώ-
ρες που σήµερα φιλοξενούν τις µε-
γαλύτερες κοινότητες Ελλήνων (εξαι-
ρουµένης της Κύπρου), δηλαδή στις 
Ηνωµένες Πολιτείες, το Ηνωµένο 
Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστρα-
λία, τη Γερµανία και τη Γαλλία.
Το 65% των συµµετεχόντων στην Ελ-
λάδα και περίπου το 75% των συµµε-

τεχόντων στο εξωτερικό απάντησαν 
ότι θα υποστήριζαν ή θα µπορούσαν 
να υποστηρίξουν κάποια νοµοθεσία 
που θα επέτρεπε την ψήφο των Ελ-
λήνων της ∆ιασποράς από τον τόπο 
διαµονής τους.
Οι Ελληνες πολίτες που ζουν στο 
εξωτερικό είναι, πράγµατι, σε θέση 
να συµµετέχουν στον δηµόσιο διάλο-
γο σύµφωνα µε τα ευρήµατα, καθώς 
το 50% έχει τουλάχιστον 13 χρόνια 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα και κατά 
µέσον όρο το 67% κατάφερε να απα-

ντήσει σωστά σε ερωτήσεις σχετικά 
µε τα τρέχοντα πολιτικά γεγονότα 
στην Ελλάδα. Πάνω από 20% αυτών 
των πολιτών στο εξωτερικό παραµέ-
νουν ενεργοί σε ελληνικά πολιτικά 
κόµµατα ή οµάδες πίεσης – περισσό-
τερο από το αντίστοιχο ποσοστό για 
την επικράτεια.
Οι Ελληνες πολίτες που ζουν στο 
εξωτερικό εξακολουθούν να επηρεά-
ζονται ουσιαστικά από την ελληνική 
νοµοθεσία. Πάνω από 60% έχουν 
ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους 
θητεία, πάνω από 60% συνεχίζουν 
να πληρώνουν φόρους στην Ελλάδα 
και πάνω από 80% έχουν ζήσει του-
λάχιστον το ήµισυ της ζωής τους στην 
Ελλάδα.
Τα παραπάνω ευρήµατα γίνονται 
ισχυρότερα, σύµφωνα µε τους ερευ-
νητές, αν εστιάσουµε στη «νέα ∆ια-
σπορά» – τους Ελληνες δηλαδή που 
µετανάστευσαν το 2011 ή αργότερα, 
ύστερα από την εκδήλωση της κρίσης.
Η έρευνα «Η ψήφος στους Ελληνες 
της ∆ιασποράς» οργανώθηκε από το 
Think Tank Synpraxis -σε συνεργα-
σία µε την «Kappa Search»-, το οποίο 
αποτελείται από νέους Ελληνες εντός 
και εκτός συνόρων. «Θέλουµε να 
συνδέσουµε το ισχυρό ανθρώπινο 
κεφάλαιο µε σκοπό να αλλάξουµε τη 
διαµόρφωση της πολιτικής», λέει το 
ιδρυτικό µέλος της οµάδας Νίκος Ευ-
σταθίου.




