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«Πώς να προκαλέσουμε πολιτικό   
  κόστος στην αδιάλλακτη Τουρκία»
Ο πρόεδρος του ∆ΗΚΟ και υποψήφιος 

στις προσεχείς προεδρικές εκλογές της 
Κύπρου, Νικόλας Παπαδόπουλος σε 
αποκλειστική του συνέντευξή του στο  

Ελληνικό Πρόγραµµα της δηµόσιας αυστραλι-
ανής Ραδιοφωνίας SBS (Special Broadcasting 
Service) άνοιξε τα χαρτιά του για το τι πρέπει 
να γίνει αναφορικά µε το εθνικό µας θέµα µετά 
το αδιέξοδο των συνοµιλιών στην Ελβετία και 
ανέπτυξε τους βασικούς άξονες που θα κινηθεί 
στο πλαίσιο του προεκλογικού του αγώνα.
O κ. Παπαδόπουλος επεσήµανε ότι σήµερα 
προσπαθούµε για µια βιώσιµη και λειτουργική 
λύση, που δυστυχώς δεν θα είναι και δίκαιη. 
Εξήγησε πώς φτάσαµε στο σηµερινό αδιέξοδο 
στις διαπραγµατεύσεις, ποιες αλλαγές απαιτού-
νται για να βγούµε απ’ αυτό, απορρίπτει τον 
χαρακτηρισµό του «σκληροπυρηνικού» και «ευ-
γνωµονεί» τον Νίκο Κοτζιά και την ελληνική 
κυβέρνηση  για την ουσιαστική στήριξή τους 
στις διαπραγµατεύσεις.
Αυτή ήταν η πρώτη ραδιοφωνική συνέντευξη 
του κ. Παπαδόπουλου σε ελληνόφωνο µέσο του 
εξωτερικού. Την παραχώρησε στον ∆ιευθυντή 
του Ελληνικού Προγράµµατος Θέµη Καλλό. Η 
επιµέλεια του κειµένου είναι του Πάνου Απο-
στόλου.

Οι άξονες της νέας στρατηγικής

O κ. Παπαδόπουλος δήλωσε ότι δεν φαίνεται 
ότι µπορούµε να ξεπεράσουµε τα βασικά προ-
βλήµατα ουσίας που αναδείχτηκαν στο Κραν 
Μοντανά της Ελβετίας, και κυρίως στο θέµα 
της Ασφάλειας. «Αν δεχτούµε κάτι τέτοιο, η 
επιρροή της Τουρκίας θα επεκταθεί και στο νό-
τιο κοµµάτι του νησιού. Αν αποδεχτούµε και 
τις άλλες παράλογες απαιτήσεις της, όπως στο 
νέο Σύνταγµα µε την επίλυση του Κυπριακού, 
τότε το Κράτος θα καταρρεύσει». 

«Το βασικό πρόβληµα», λέει ο πρόεδρος του ∆ΗΚΟ 
«είναι ότι η Τουρκία δεν έχει διάθεση να υπανα-
χωρήσει καθότι είναι ικανοποιηµένη µε την κατοχή 
των εδαφών µας και την παρουσία του στρατού 
της. Βασικό µέληµά µας είναι να προκαλέσουµε 
πολιτικό κόστος στην Τουρκία, να πιεστεί και να 
εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει τις αδιάλλακτες θέ-
σεις της».  

Θεωρεί ότι η προσπάθεια θα πρέπει να εί-
ναι πολυεπίπεδη, τόσο στον ευρωπαϊκό 
χώρο όσο και σε διεθνές επίπεδο. «Με συµ-
µαχίες που µπορούν να διαµορφωθούν, 
ιδιαίτερα στον ενεργειακό επίπεδο και µε 
χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία, το 
Ισραήλ, η Αίγυπτος. Θα µας βοηθήσουν να 
τα ‘’βάλουµε’’ µε την Τουρκία». 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρεί ότι θα πρέπει 
να πάρουµε µέτρα ώστε να προκληθεί πολιτι-
κό κόστος στην Τουρκία, και που θα αφορούν 
στην χρηµατοδότηση, το άνοιγµα περαιτέρω 

ενταξιακών κεφαλαίων, την προσπάθεια ανα-
βάθµισης της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας 
– Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ποια είναι η λειτουργική 
και βιώσιµη λύση;

Ξεκαθάρισε ότι δεν µπορεί να υπάρξει δίκαιη 
λύση καθώς σε καµία περίπτωση δεν µπορεί 
να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη µετά από 40 
και πλέον χρόνια κατοχής. «Από κει και πέρα 
τα πράγµατα για µας είναι πολύ ξεκάθαρα: έχουµε 
τα Ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών, έχουµε τις 
βασικές αρχές επίλυσης του Κυπριακού, τις οµό-
φωνες αποφάσεις του Εθνικού Συµβουλίου. Αυτό 
που ζητούµε είναι να επιστρέψουµε σε αυτές τις 
αποφάσεις και συµφωνίες κορυφής που είχαµε πε-
τύχει στο παρελθόν και οι οποίες δυστυχώς σήµε-
ρα παραβιάζονται και από τις δικές µας ενέργειες 
και πολιτικές ηγεσίες. ∆εν έχει σηµασία το όνοµα 
της λύσης, αλλά το περιεχόµενό της».  

Και έδωσε το εξής παράδειγµα: «Αν ερχόταν αύ-
ριο στην Κύπρο ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ 
Ερντογάν και µας έλεγε ότι έχει αποφασίσει ότι 
η οµοσπονδία δεν είναι η µορφή της λύσης του 
Κυπριακού και ότι είναι έτοιµος να συζητήσει το 
ενιαίο κράτος. Όµως θα ζητήσει εκ περιτροπής προ-
εδρία, θέλουµε για κάθε απόφαση να έχουµε βέτο, 
θέλουµε να έχουµε εγγυήσεις, να έχουµε στρατό, 
να µείνουν οι έποικοι, να µην επιστρέψουν οι πρό-
σφυγες στα σπίτια τους. Υπάρχει κανένας Ελληνο-
κύπριος που θα δεχόταν µια τέτοια λύση επειδή 
πλέον δεν συζητάµε για οµοσπονδία αλλά για ενι-
αίο κράτος. Φυσικά και όχι».  

Λέει ότι η µορφή της λύσης που 
συζητείται σήµερα δεν έχει 
καµία σχέση µε τις διαχρονικές 
προσδοκίες του Κυπριακού 
Ελληνισµού για βιώσιµη λύση. 

«∆εν υπάρχει περίπτωση να λυθεί το Κυπριακό µε 
νέες υποχωρήσεις και γενναιόδωρες προσφορές, 
όπως γινόταν τα τελευταία δέκα χρόνια. Η µόνη πι-
θανότητα που έχουµε για να λύσουµε το Κυπριακό 
µε µια λειτουργική και βιώσιµη λύση (όχι όµως και 
δίκαιη) είναι να πιέσουµε την Τουρκία».  

Όχι πρωτοβουλίες 
από τα Ηνωµένα Έθνη

Θεωρεί ότι δεν πρέπει να λαµβάνονται πρω-
τοβουλίες τα Ηνωµένα Έθνη. «Είδαµε ότι αντί 
να βοηθούν την επίλυση των προβληµάτων, στην 
ουσία υιοθετούν τις απαράδεκτες θέσεις της άλλης 
πλευράς. Βλέπουν ότι η Τουρκία είναι αδιάλλακτη 
και θεωρούν ότι είναι πιο εύκολο να πιέζουν την 
αδύναµη πλευρά που είµαστε εµείς. Ο ρόλος τους 
θα πρέπει να περιορίζεται στον συντονισµό της συ-
ζήτησης όπως προβλέπουν τα Ψηφίσµατα των Ηνω-
µένων Εθνών». 

Για προεδρικές εκλογές 
και συνεργασίες

«Έχουµε συνεργασία ήδη µε τρία κόµµατα και επι-
διώκουµε συνεργασία και µε άλλα κόµµατα, όπως 
οι Οικολόγοι αλλά και µε άλλες πολιτικές κινήσεις 
που δηλώνουν την ετοιµότητά τους να συνταχθούν 
µαζί µας σε αυτή την µεγάλη προσπάθεια. Αν συ-
σπειρωθεί ο χώρος µας, έχουµε πολύ καλές πιθα-
νότητες να περάσουµε στην δεύτερη Κυριακή των 
προεδρικών εκλογών και να τις κερδίσουµε» λέει ο 
υποψήφιος του ∆Η.ΚΟ. 

«Μέσα από τις επαφές µας µε τον λαό, είδαµε την 
απαίτησή του για αλλαγή. Τα τελευταία δέκα χρό-
νια ήταν ιδιαίτερα δύσκολα λόγω της οικονοµικής 
καταστροφής που ζήσαµε εξαιτίας λανθασµένων 
αποφάσεων και πολιτικών που οδήγησαν την χώρα 
στην χρεοκοπία και στην κατάρρευση του τραπεζι-
κού µας συστήµατος».  

Αδίκως µας κατηγορούν 
για σκληροπυρηνικούς

Απορρίπτει τον χαρακτηρισµό και εξηγεί: «Πώς 
γίνεται να είµαστε σκληροπυρηνικοί όταν ως κόµµα 
της αντιπολίτευσης ψηφίσαµε νοµοσχέδια της κυ-
βέρνησης και την στηρίξαµε προκειµένου να βγά-
λουµε τη χώρα από το Μνηµόνιο».  

Για τις θέσεις του στο Κυπριακό, λέει τα τελευ-
ταία χρόνια ακούγεται συνεχώς ότι η Τουρκία 
θέλει λύση και ότι το πρόβληµα είναι οι εθνικι-
στές µαξιµαλιστές απορριπτικοί Ελληνοκύπρι-
οι. «Το αποτέλεσµα», λέει «είναι η πλήρης απο-
τυχία: καταλήξαµε σε αδιέξοδο, δεν έχουµε αυτή 
τη στιγµή διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, η 
Τουρκία παραµένει αδιάλλακτη και οι γενναιόδω-
ρες προσφορές µας δεν έπεισαν την Τουρκία να 
ανταποκριθεί µε µεγαλοψυχία. Γι’ αυτό θεωρούµε 
ότι είναι η ώρα για µια νέα στρατηγική και αυτό θα 
προτάξουµε στην κοινωνία των πολιτών». 

Ευγνωµοσύνη στην ελληνική 
κυβέρνηση και τον Νίκο Κοτζιά 

«Για την παρέµβαση της ελληνικής κυβέρνησης και 
ιδιαίτερα του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά 
οφείλουµε ως Κυπριακός Ελληνισµός να δώσουµε 
τις ευχαριστίες και την ευγνωµοσύνη µας». Σηµεί-
ωσε ότι ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών και η 
ελληνική κυβέρνηση καθόρισαν µια εθνική γραµ-
µή σε ό,τι αφορά το σηµαντικότατο κεφάλαιο της 
Ασφάλειας. «Η θέση για µηδέν Εγγυήσεις και µη-
δέν (τουρκικό) Στρατό µετά τη λύση του Κυπρια-
κού αποτελεί πλέον την εθνική µας θέση και αυτό 
οφείλουµε να το πιστώσουµε στον Νίκο Κοτζιά». 
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