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ΚΥΠΡΟΣ: Αναστασιάδης: Ρωσία και Αμερική δεν θα 
επέτρεπαν να επαναληφθεί κάτι ανάλογο του 1974

Οδηγός πάτησε  
τους συνεπιβάτες του
            ΣΕΛ. 3 

Δεν τίθεται θέμα κατάργησης 
της μονιμότητας στο Δημόσιο
            ΣΕΛ. 14 

«Συνεχίζουμε να διεκδικούμε 
τις γερμανικές αποζημιώσεις»
             ΣΕΛ. 8 

Η οικονομία της περιφέρειας 
στο χείλος του γκρεμού
            ΣΕΛ. 2 

Ο Scott Morrison στη σύνοδο  
κορυφής της Ανατ. Ασίας 
            ΣΕΛ. 2 

ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η κυβέρνηση θα απαντήσει επειγόντως στην 
καταδικαστική έκθεση της Βασιλικής Επιτρο-
πής για τη Φροντίδα των Ηλικιωμένων 
(Royal Aged Care Commission) για το 
«σκληρό» σύστημα που εφαρμό-
ζεται στη χώρα. Σύμφωνα με 
τον ομοσπονδιακό υπουργό 
Υγείας, Greg Hunt, η Αυ-
στραλία πρέπει να ανα-
λάβει τις ευθύνες της 
σχετικά με τη φροντί-
δα των ηλικιωμέ-
νων, καθώς μια 
απογοητευτική 
ενδιάμεση έκθε-
ση της επιτρο-
πής αποκάλυ-
ψε ένα «εθνικό 
πολιτιστικό πρό-
βλημα».             ΣΕΛ 2

ΕΚΘΕΣΗ-ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

20 TUESDAY 5 NOVEMBER 2019 Ο ΚΟΣΜΟΣΚΥΠΡΟΣ

Κ
ΥΠ

ΡΟ
Σ

Αναστασιάδης για Κυπριακό: Συγκρατημένη 
αισιοδοξία ενόψει της τριμερούς στο Βερολίνο

Σ
υγκρατημένα αισιόδοξος για την τριμε-
ρή συνάντηση του Βερολίνου, στις 25 
Νοεμβρίου, για το Κυπριακό, δηλώνει 
ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας Νίκος Αναστασιάδης. «Οι προσδοκίες θα 
πρέπει να θεωρούνται ελπιδοφόρες, όμως 
υπάρχει επιφύλαξη», δηλώνει εξηγώντας ότι 
αυτή «δεν αφορά την ελληνοκυπριακή πλευ-
ρά, αλλά τις διεργασίες στην τουρκοκυπριακή 
κοινότητα και τις παρεμβάσεις της Άγκυρας» 
δήλωσε σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό / 
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Σχολιάζοντας την τουρκική προκλητικότητα 
στην κυπριακή ΑΟΖ κι ερωτηθείς εάν φοβά-
ται περαιτέρω κλιμάκωση με τυχόν στρατιωτι-
κές ενέργειες από την πλευρά της Άγκυρας, ο 
κ. Αναστασιάδης υπογραμμίζει πως επιθυμία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η μη στρα-
τιωτικοποίηση της διένεξης, παραδέχεται ότι 
οι προκλήσεις είναι μεγάλες, αλλά υπενθυ-
μίζει πως η ελληνοκυπριακή θέση είναι μία: 
«νηφαλιότητα, σωστοί χειρισμοί με βάση το 
Διεθνές Δίκαιο».
Εκτιμά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι θω-
ρακισμένη με τις συμφωνίες στις οποίες έχει 
καταλήξει, όσον αφορά την οριοθέτηση της 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, με την 
Αίγυπτο, το Ισραήλ, τον Λίβανο, με βάση τη 
Συνθήκη του Δικαίου για τη Θάλασσα και χα-
ρακτηρίζει «έκνομο αυτό που θέλει να δημι-
ουργήσει η Τουρκία ως τετελεσμένο».
Κληθείς να σχολιάσει τη στάση Ηνωμένων 
Πολιτειών και Ρωσίας σε ό,τι αφορά στο Κυ-
πριακό, δηλώνει ικανοποιημένος από «τη 
σαφή δήλωση ότι υποστηρίζουν τα κυριαρ-
χικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη» και 
προσθέτει: «Πέραν τούτου, όμως, θα πρέπει 
να λάβουμε υπόψιν συσχετισμούς, επιδι-
ώξεις, συμφέροντα. Όμως, πιστεύω ότι δεν 
θα επέτρεπαν ποτέ, ούτε η μία ούτε η άλλη 
(χώρα), να επαναληφθεί κάτι ανάλογο είτε 
του ΄74, είτε κάτι αναλόγου που συνέβη στη 
Συρία».
Ο κ. Αναστασιάδης, ο οποίος συναντήθηκε, 
την περασμένη Τετάρτη, με τον πρωθυπουρ-
γό Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζει άριστη 
τη συνεργασία με την παρούσα ελληνική κυ-
βέρνηση, όπως και με τις προηγούμενες, κι 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συνομι-
λίες που είχε στην Αθήνα καθώς, όπως λέει, 
«φαίνεται ότι προχωρούμε με τους ίδιους 
ακριβώς σχεδιασμούς και αντιλήψεις, με την 
ίδια στρατηγική στόχευση και με την απεριό-
ριστη αλληλεγγύη της ελληνικής κυβέρνησης 
στις προσπάθειες που καταβάλλουμε».
Με αφορμή την τοποθέτησή του, κατά την 
ομιλία του στην τελετή αναγόρευσής του σε 
επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, ότι «οι πολιτικές ηγεσίες θα πρέπει να 
ηγούνται και όχι να άγονται από τυχόν συ-
ναισθηματικές εξάρσεις του λαού» και απα-
ντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Αναστασι-
άδης λέει πως όντως στο παρελθόν υπήρξαν 
περιπτώσεις που ο συναισθηματισμός του 
λαού υπερνίκησε τις προσπάθειες επίλυσης 
του Κυπριακού. «Γι αυτό και πολλές φορές 
έχω πει», τονίζει, «πως δεν θα πρέπει ο ηγέ-
της να καθοδηγείται από τον λαό, αλλά να 

καθοδηγεί τον λαό. Γι αυτό και χρειάζεται 
αποφασιστικότητα και τόλμη, όταν οι συνθή-
κες υπαγορεύουν και επιβάλλουν να πάρεις 
αποφάσεις που μπορεί να μην είναι αρεστές 
αλλά να είναι ωφέλιμες».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης 
του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 
Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων:

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από την 
τριμερή του Βερολίνου; Το ρωτώ αυτό 
όχι μόνο λόγω του δύσκολου παρελθό-
ντος των διαπραγματεύσεων, αλλά και 
λόγω των συνεχιζόμενων προκλητικών 
δηλώσεων από Τούρκους αξιωματού-
χους αλλά και τις δυσκολίες που υπάρ-
χουν στο εσωτερικό της τουρκοκυπρια-
κής κοινότητας...

«Η δική μας πλευρά είναι και αποφασισμέ-
νη και με δεδομένη την πολιτική βούληση, 
να παραστεί στην τριμερή με την προοπτική 
να επιτύχουμε αυτό που υπήρξε συναντίληψη 
στις 9 Αυγούστου, κατά την άτυπη συνάντηση 
με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Οι προσδοκί-
ες, από δικής μας πλευράς, βασισμένες πά-
ντα στην πολιτική μας βούληση, θα πρέπει 
να θεωρούνται ελπιδοφόρες. Όμως υπάρχει 
επιφύλαξη. Όπως πολύ σωστά επισημάνατε, 
υπάρχουν μέσα στην τουρκοκυπριακή κοι-
νότητα διαφορές, υπάρχουν οι παρεμβάσεις 
της Άγκυρας, που απέτρεψαν αυτές τις παρα-
μέτρους να έχουν συμφωνηθεί ήδη από την 
επίσκεψη της κ. Λουτ, τον Σεπτέμβρη, και 
συνεπώς διατηρώ μια συγκρατημένη αισιο-
δοξία, που δεν αφορά την ελληνοκυπριακή 
πλευρά, αλλά τις διεργασίες στην τουρκοκυ-
πριακή κοινότητα και τις παρεμβάσεις της 
Άγκυρας.»

Η συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικό-
τητα στην κυπριακή ΑΟΖ σας προβλημα-
τίζει; Επηρεάζει τους ενεργειακούς σας 
σχεδιασμούς; Κι εν τέλει φοβάστε τυχόν 
κάποια στρατιωτική ενέργεια της Τουρκί-
ας;

«Επιθυμία και πολιτική μας είναι η μη στρα-
τιωτικοποίηση της προσπάθειας της Άγκυρας 
να τη μεταφέρει (τη διένεξη) προς αυτή την 
κατεύθυνση. Οι προκλήσεις είναι όντως με-
γάλες, αλλά η θέση μας παραμένει μία: νηφα-
λιότητα, σωστοί χειρισμοί με βάση το Διεθνές 
Δίκαιο. Είμαστε ήδη αρκετά θωρακισμένοι 
με τις συμφωνίες που έχουμε καταλήξει όσον 
αφορά την οριοθέτηση της Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης μας με την Αίγυπτο, το 
Ισραήλ, τον Λίβανο, με βάση τη Συνθήκη 

του Δικαίου για τη Θάλασσα και, συνεπώς, 
αυτό το οποίο η Τουρκία επιχειρεί να δημι-
ουργήσει ως τετελεσμένο δεν παύει να είναι 
έκνομο και να παραμένει έκνομο σε αντίθεση 
της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών για τη 
Θάλασσα.»

Την Πέμπτη μιλήσατε για την ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύη, που εκφράστηκε μέσα από 
μια σειρά από μέτρα. Σε ό,τι αφορά τους 
υπόλοιπους «ισχυρούς παίκτες», τις ΗΠΑ 
και τη Ρωσία, είστε ικανοποιημένος από 
τη στάση που επέδειξαν στο Κυπριακό;

«Είμαστε ικανοποιημένοι όσον αφορά τη 
σαφή δήλωση ότι υποστηρίζουν τα κυριαρ-
χικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. 
Πέραν τούτου, όμως, θα πρέπει να λάβουμε 
υπόψιν συσχετισμούς, επιδιώξεις, συμφέ-
ροντα. Όμως, πιστεύω ότι δεν θα επέτρε-
παν ποτέ, ούτε η μία ούτε η άλλη (χώρα), να 
επαναληφθεί κάτι ανάλογο είτε του ΄74, είτε 
κάτι αναλόγου που συνέβη στη Συρία. Είναι 
εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Ναι, στη 
Συρία επικαλούνται λόγους ασφάλειας, εδώ 
επικαλούνται λόγους υπεράσπισης των συμ-
φερόντων, τάχα, των Τουρκοκυπρίων απο-
στερώντας το 44% από την Αποκλειστική μας 
Οικονομική Ζώνη, ζημιώνοντας την ίδια ώρα 
όχι μόνο τους Ελληνοκύπριους αλλά και τους 
Τουρκοκύπριους που επικαλούνται ότι έρχο-
νται για να προασπίσουν. Ένα δεύτερο στοι-
χείο είναι ότι υπάρχει μια σύγκλιση μεταξύ 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων όσον 
αφορά τη διαχείριση του φυσικού πλούτου. 
Τόσο (ως προς το) ότι η Κύπρος είναι και θα 
παραμείνει μέλος της Συνθήκης του Δικαίου 
της Θαλάσσης του 1982 όσο και ως προς τον 
επιμερισμό των τυχόν εσόδων. Υπάρχει μια 
αντίφαση από πλευράς Τουρκίας και μια πα-
ντελώς αδικαιολόγητη επεκτατική πολιτική 
[...] Υπάρχει η εμπλοκή και συμφερόντων 
από πλευράς των μεγάλων χωρών αλλά και 
το Διεθνές Δίκαιο που δεν δίδει το δικαίωμα 
νομιμοποίησης στην Τουρκία έτσι ώστε να 
μπορεί να επιβάλλει με τη βία αυτά τα οποία 
επιδιώκει.»

Είπατε ότι είστε κατά της στρατιωτικο-
ποίησης της διένεξης. Στο νομικό πεδίο, 
ωστόσο, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει 
τροχοδρομήσει νομικές ενέργειες. Ως 
προς ποια κατεύθυνση και έως πού θα 
φτάσουν;

«Μιλούμε για τα στοχευμένα μέτρα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, που για πρώτη φορά λαμβά-
νονται, παρά τις δυσκολίες που είχαμε στην 
υιοθέτηση λόγω των απειλών από πλευράς 
Τουρκίας με τις προσφυγικές ροές. Πιστεύω 
ότι είναι ένα μέτρο που παρεμποδίζει την 
ουσιαστική υλοποίηση των προθέσεων της 
Τουρκίας. Η παρουσία (σ.σ.τουρκικών σκα-
φών στην ΑΟΖ), βεβαίως, είναι κάτι που θέ-
λει να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας αλλά χωρίς ουσιαστικό 
αποτέλεσμα όσον αφορά τις γεωτρήσεις. Τα 
μέτρα που λαμβάνονται εναντίον εταιρειών 
που συνεργάζονται -μέχρι στιγμής η τεχνο-
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