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ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ  

ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΑΟΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ  

ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΜΑ ΣΗ 24Η ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2004 

 

 

Συμπατριϊτιςςεσ, Συμπατριϊτεσ,  

Αυτζσ τθσ εξαιρετικισ ιςτορικισ ςθμαςίασ ςυνκικεσ, νιϊκω υποχρζωςι μου να 

απευκυνκϊ ςϋ εςάσ: ςτον Κυρίαρχο Κυπριακό Λαό. Κάκε λαόσ διαμορφϊνει και γράφει τθ 

δικι του ιςτορία. Άλλοτε με απελευκερωτικοφσ και κοινωνικοφσ αγϊνεσ, άλλοτε με 

δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ διά τθσ ψιφου του. Τϊρα καλείται ο Κυπριακόσ Λαόσ, 

καλοφμαςτε ο κακζνασ χωριςτά και ςυλλογικά, να γράψουμε τθν ιςτορία του μζλλοντοσ 

τθσ Κφπρου. 

Η πατρίδα μασ, διζρχεται τισ πιο δραματικζσ ϊρεσ τθσ μακραίωνθσ ιςτορίασ τθσ. Ώρεσ 

κακοριςτικζσ όχι μόνο για το παρόν και τθ δικι μασ γενεά, αλλά και για το μζλλον και τισ 

γενεζσ που κα ζρκουν. Οι αποφάςεισ που κα πάρουμε εμείσ ςιμερα, διαμορφϊνουν και 

κακορίηουν τισ τφχεσ και τα πεπρωμζνα και των επερχόμενων γενεϊν.  

Είμαι πεπειςμζνοσ ότι ολόκλθρθ θ πολιτικι θγεςία του τόπου, αλλά και θ κάκε μιά και ο 

κακζνασ από ςασ, ζχει πλιρθ επίγνωςθ τθσ ςοβαρότθτασ τθσ απόφαςθσ που καλοφμαςτε 

να πάρουμε ςτο Δθμοψιφιςμα τθσ 24θσ του Απρίλθ, και ότι ςυμμερίηεςτε το βάροσ τθσ 

ευκφνθσ που αναλαμβάνουμε με τθν ψιφο μασ. Αυτι θ απόφαςθ ανικει αποκλειςτικά και 

μόνο ςτον Κυπριακό Λαό.  

Ελπίηω οι ξζνοι φίλοι μασ να ςεβαςτοφν το λαό και τθν Κυπριακι Δθμοκρατία. Ελπίηω να 

κατανοιςουν ότι παρεμβάςεισ και πιζςεισ προςβάλλουν τθν αξιοπρζπεια του Κυπριακοφ 

λαοφ, είναι αντίκετεσ προσ ρθτι πρόνοια του Καταςτατικοφ Χάρτθ των Ηνωμζνων Εκνϊν 

και, τελικά, καταλιγουν αντιπαραγωγικζσ.  

Η κριςιμότθτα των αποφάςεων που καλοφμαςτε να πάρουμε ςυλλογικά, αλλά και 

ατομικά, δεν μασ επιτρζπει να αποδυκοφμε ςε ςυναγωνιςμό για το ποιόσ είναι 

περιςςότερο ι λιγότερο πατριϊτθσ. Όλοι ζχουμε τον ίδιο ςτόχο και όλοι ζχουμε τθν ίδια 

ζγνοια για το μζλλον τθσ πατρίδασ μασ. 

Υπάρχουν διαφορζσ ςτισ εκτιμιςεισ, ςτθν ανάλυςθ των περίπλοκων και, εν πολλοίσ, 

δυςνόθτων προνοιϊν του Σχεδίου Ανάν και των βραχυπρόκεςμων και μακροχρόνιων 

αποτελεςμάτων του. Καλϊ όλουσ να λειτουργιςουμε ςε πνεφμα αλλθλοςεβαςμοφ, χωρίσ 

φανατιςμό και προπθλακιςμοφσ.  

Δεν πρόκειται για πολιτικζσ εκλογζσ όπου τα Κόμματα καταμετροφν τθ δφναμι τουσ. Δεν 

κα αναμετρθκοφν τα Κόμματα μεταξφ τουσ. Θα αναμετρθκοφμε με τθν ιςτορία.  



 

 

2 

 

Η διαφφλαξθ λοιπόν τθσ ενότθτασ μασ είναι φψιςτο χρζοσ προσ τθν πατρίδα μασ. Όποιο κι 

αν είναι το αποτζλεςμα του δθμοψθφίςματοσ, οφείλουμε να το ςεβαςτοφμε και θ 

επόμενθ μζρα πρζπει να μασ βρει μονιαςμζνουσ και δυνατοφσ. Η Κφπροσ κα μασ χρειαςτεί 

όλουσ. Δεν περιςςεφει κανζνασ.  

Σζβομαι και εκτιμϊ κάκε καλόβουλθ και ειλικρινι άποψθ και προςπακϊ να τθν κρίνω με 

αντικειμενικότθτα και να τθν ςτακμίςω, χωρίσ προκαταλιψεισ, και ανεπθρζαςτοσ από 

δογματιςμοφσ ι ςυναιςκθματικι φόρτιςθ.  

Ωσ Πρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ και εκλεγμζνοσ εκπρόςωποσ τθσ Ελλθνοκυπριακισ 

κοινότθτασ φζρω το αυξθμζνο βάροσ τθσ ευκφνθσ τθσ διεξαγωγισ των διαπραγματεφςεων 

και το χρζοσ να δθλϊςω δθμόςια, με ειλικρίνεια και παρρθςία τθ δικι μου αποτίμθςθ τθσ 

κατάλθξθσ και τθν δικι μου απόφαςθ. Χωρίσ καμιά προςπάκεια επιβολισ τθσ δικισ μου 

επιλογισ και κζλθςθσ αλλά ωσ κακοδιγθςθ και ςυνεκτίμθςθ από ςασ. Η τελικι απόφαςθ 

ιταν πάντα και παραμζνει δικι ςασ. Η ετυμθγορία ςασ κα εκφραςτεί ςτο Δθμοψιφιςμα 

τθσ 24θσ του Απρίλθ.  

Από τθν θμζρα που επζςτρεψα από τθ Λουκζρνθ, αφιζρωςα όλο μου το χρόνο για να 

μελετιςω με τουσ ςυνεργάτεσ μου και τουσ λειτουργοφσ του Κράτουσ το τελικό Σχζδιο 

Ανάν, ςε όλεσ του τισ πτυχζσ. Άκουςα απόψεισ, εκτιμιςεισ και αναλφςεισ. Παρακολοφκθςα 

με προςοχι τον δθμόςιο διάλογο που ζχει αναπτυχκεί και τα επιχειριματα που οι 

διάφορεσ πλευρζσ παρζκεςαν. Ζχω ηθτιςει και ζλαβα γνωμοδοτιςεισ ξζνων διεκνολόγων 

και ςυνταγματολόγων πάνω ςε ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ και πρόνοιεσ του Σχεδίου.  

Αξιολόγθςα τισ δθλϊςεισ διεκνϊν παραγόντων με νθφαλιότθτα, ψυχραιμία και 

αντικειμενικότθτα. Αξιολόγθςα τισ εκτιμιςεισ Ελλαδικϊν Κομμάτων και ξζνων 

Κυβερνιςεων με τισ οποίεσ επικοινϊνθςα. Αναμζνω και κα μελετιςω με προςοχι τισ 

τελικζσ αποφάςεισ των πολιτικϊν Κομμάτων τθσ Κφπρου, τα οποία ςζβομαι και εκτιμϊ για 

τθν προςφορά τουσ ςτον τόπο.  

Κριτιριο τθσ αξιολόγθςισ μου ιταν ζνα και μοναδικό: θ εξυπθρζτθςθ των ςυμφερόντων 

και δικαιωμάτων του Κυπριακοφ Λαοφ ςτο ςφνολό του, Ελλθνοκυπρίων και 

Τουρκοκυπρίων. Αυτό μου επιβάλλει θ ςυνείδθςι μου. Αυτό απαιτεί το αξίωμα του 

Προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ, ςτο οποίο με τθ ψιφο ςασ με εκλζξατε.  

Ελλθνικζ Κυπριακζ Λαζ,  

Όταν πριν από ζνα χρόνο, ηιτθςα τθ ψιφο ςου, ανζλαβα τθν δζςμευςθ ότι κα αγωνιςτϊ 

με όλεσ μου τισ δυνάμεισ, ςε κάκε επίπεδο και από κάκε βιμα που προςφζρεται, για να 

πετφχω, βελτιϊςεισ ςτθν, τότε, εκδοχι του Σχεδίου Ανάν, με ςτόχο να καταςτεί 

λειτουργικό και, άρα, βιϊςιμο. Δεςμεφτθκα ότι οι απαιτιςεισ μασ για βελτιϊςεισ κα ιςαν 

εντόσ των παραμζτρων του Σχεδίου και δεν κα ανζτρεπαν τθν γενικι φιλοςοφία του 

Σχεδίου, οφτε κα ανζτρεπαν ουςιϊδεισ και βαςικζσ πρόνοιζσ του ι ςυμβιβαςμοφσ που 

είχαν ςυμφωνθκεί ςτισ ςυνομιλίεσ που είχαν προθγθκεί τθσ εκλογισ μου.  

Δεςμεφτθκα, ακόμθ, ότι κα επεδίωκα λφςθ που κα διαςφάλιηε τα ςυμφζροντα των 

Ελλθνοκυπρίων αλλά και των Τουρκοκυπρίων, ςτα πλαίςια μιασ επανενωμζνθσ Κφπρου.  
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Συνεπισ ςτθν πάγια πολιτικι του Εκνικοφ Συμβουλίου, ότι θ δικι μασ πλευρά επιδίωκε 

δικοινοτικζσ διαπραγματεφςεισ υπό τθν αιγίδα του Γενικοφ Γραμματζα των Ηνωμζνων 

Εκνϊν και ανταποκρινόμενοσ ςε ςυνεχείσ παραινζςεισ τθσ πολιτικισ θγεςίασ του τόπου, 

δεν ζπαυςα να επιηθτϊ και να πιζηω για επανάλθψθ τθσ πρωτοβουλίασ του Γενικοφ 

Γραμματζα με βάςθ το Σχζδιο Ανάν και κάτω από τισ προχποκζςεισ που είχαν ςυμφωνθκεί 

ςτο Εκνικό Συμβοφλιο.  

Τελικά, ο Γενικόσ Γραμματζασ μασ κάλεςε ςτθ Νζα Υόρκθ ςτισ 10 Φεβρουαρίου του 2004, 

για να ςυμφωνιςουμε ςε νζα διαδικαςία διεξαγωγισ των διαπραγματεφςεων, κζτοντασ 

ωσ όρο για τθν ανάλθψθ νζασ πρωτοβουλίασ, τθν αποδοχι διαιτθτικοφ ρόλου του Γενικοφ 

Γραμματζα.  

Αν δεν ανταποκρινόμουνα κετικά ςτθν πρόςκλθςθ του Γενικοφ Γραμματζα κα ενεργοφςα 

αντίκετα με τθν πάγια πολιτικι του Εκνικοφ Συμβουλίου και κα ιμουνα αςυνεπισ ςτθν 

πάγια κζςθ μασ ότι επιδιϊκουμε λφςθ του προβλιματοσ με ςυνομιλίεσ υπό τθν αιγίδα των 

Ηνωμζνων Εκνϊν. 

Με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των εκπροςϊπων των, αρικμθτικά, μεγαλφτερων πολιτικϊν 

δυνάμεων που με ςυνόδευςαν ςτθ Νζα Υόρκθ και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ, τότε, 

Κυβζρνθςθσ και αξιωματικισ αντιπολίτευςθσ τθσ Ελλάδασ, δεχτικαμε αυτι τθν αλλαγι τθσ 

διαδικαςίασ. Προςωπικά, δζχτθκα αυτι τθ νζα διαδικαςία, εφόςον ςτθ διαιτθτικι 

απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα, ο λαόσ τθσ Κφπρου με τθν άμεςθ και προςωπικι ψιφο 

του κακενόσ ςε Δθμοψιφιςμα, κα είχε τον τελευταίο λόγο.  

Μετά από εκτίμθςθ τθσ πλειοψθφίασ του Εκνικοφ Συμβουλίου, ότι θ από μζρουσ μασ 

υποβολι μαξιμαλιςτικϊν κζςεων κα οδθγοφςε ςε επικρίςεισ κατά τθσ πλευράσ μασ, 

υποβάλαμε ςυναινετικζσ προτάςεισ που εξυπθρετοφςαν και τισ δφο Κοινότθτεσ. 

Διατθριςαμε το δικαίωμα να εγείρουμε πρόςκετα κζματα, ςχετικά με το εδαφικό, τισ 

περιουςίεσ και τθν επιςτροφι των εκτοπιςμζνων, αν θ Τουρκοκυπριακι πλευρά ιγειρε 

τζτοια κζματα. Όντωσ θ Τουρκοκυπριακι πλευρά ιγειρε τζτοια κζματα και θ δικι μασ 

πλευρά, με ζγγραφα τθσ, ιγειρε τισ ανταπαιτιςεισ τθσ, τόςο ςτθν εδαφικι πτυχι όςο και 

για τα δικαιϊματα εκτοπιςμζνων και περιουςιϊν.  

Περιοριςτικαμε ςτον ελάχιςτο αλλά πολφ ςθμαντικό ςτόχο: ςτθν επανζνωςθ τθσ πατρίδασ 

μασ και του λαοφ μασ. Επιδιϊξαμε κεςμικζσ αλλαγζσ που, από τθ μια, κα ενίςχυαν τθ 

λειτουργικότθτα τθσ λφςθσ και από τθν άλλθ κα δθμιουργοφςαν τισ προχποκζςεισ για 

επανζνωςθ κεςμϊν και λειτουργιϊν.  

Η αρνθτικι ςτάςθ και οι μαξιμαλιςτικζσ κζςεισ τθσ Τουρκικισ πλευράσ, αλλά και θ ανοχι 

που τα Ηνωμζνα Ζκνθ επζδειξαν για απαιτιςεισ τθσ εκτόσ των παραμζτρων του Σχεδίου 

Ανάν, δεν επζτρεψαν τθ διεξαγωγι ουςιαςτικϊν διαπραγματεφςεων, παρά τθ δικι μασ 

καλι κζλθςθ.  

Ο Γενικόσ Γραμματζασ των Ηνωμζνων Εκνϊν, αςκϊντασ τθ διαιτθτικι αρμοδιότθτα του, 

κατάρτιςε το Πζμπτο Σχζδιο Ανάν, χωρίσ να προχπάρξει ςυμφωνία των μερϊν ςε 
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οποιοδιποτε από τα κζματα που είχαν εγερκεί ςτισ διαπραγματεφςεισ, ςτθ Λευκωςία και 

ςτθν Ελβετία.  

Στο Πζμπτο Σχζδιο Ανάν, περιζχονται βελτιϊςεισ ςε ςφγκριςθ με το Τρίτο και Τζταρτο 

Σχζδιο Ανάν. Αυτζσ οι βελτιϊςεισ δεν ικανοποιοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που είχαμε 

υποβάλει. Οφτε όςο αφορά τθ λειτουργικότθτα του Σχεδίου, οφτε όςο αφορά τθν 

ετοιμότθτα εφαρμογισ του από τθν επόμενθ των δθμοψθφιςμάτων, οφτε όςο αφορά τθν 

ουςιαςτικι επανζνωςθ τθσ πατρίδασ μασ ςτο οικονομικό, δθμοςιονομικό και νομιςματικό 

τομζα.  

Αυτι δεν είναι θ ϊρα οφτε θ ευκαιρία να προβϊ ςε λεπτομερι ανάλυςθ του Σχεδίου Ανάν. 

Αυτό κα γίνει ςτισ επόμενεσ μζρεσ και μζχρι τθν διεξαγωγι των δθμοψθφιςμάτων.  

Νομίηω, όμωσ, ότι είναι χριςιμο να αναφερκϊ, εν είδει παραδειγμάτων, ςε μερικζσ πτυχζσ 

που φαίνεται να ςασ προβλθματίηουν. Δεν κα επιχειριςω οφτε «δαιμονοποίθςθ» οφτε 

εξωραϊςμό του Σχεδίου Ανάν. Δεν δζχομαι, όμωσ, τον ιςχυριςμό ότι όποιοσ επιςθμαίνει 

αδυναμίεσ του Σχεδίου, αναγκαςτικά, επιδίδεται ςε παραπλθροφόρθςθ ι ότι αυτό δεν 

είναι αντικειμενικι ενθμζρωςθ του Λαοφ.  

Οι προτάςεισ μασ για διαςφάλιςθ τθσ λειτουργικότθτασ, δεν περιορίηονταν και δεν 

εξαντλοφνταν ςτθ ςφνκεςθ του Προεδρικοφ Συμβουλίου ι ςτθν ίδρυςθ και λειτουργία 

Πρωτόδικου Δικαςτθρίου ι ςτθ Συμφωνία Συνεργαςίασ για κζματα Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Αντίκετα, επεκτείνοντο και κάλυπταν και τουσ επτά τομείσ των προτάςεϊν μασ, δθλαδι, τθ 

νομοκεςία, τθν Κεντρικι Τράπεηα, τθν κοινι νομιςματικι και δθμοςιονομικι πολιτικι, τθ 

ςμίκρυνςθ των χρονικϊν περιόδων ανάκτθςθσ περιουςίασ, τθν ςμίκρυνςθ των 

μεταβατικϊν περιόδων, τθ διοικθτικι διάρκρωςθ τθσ Ομοςπονδιακισ Κυβζρνθςθσ, τθν 

εκλογι των μελϊν των Κοινοβουλευτικϊν Οργάνων, τθ νομοκεςία και τουσ μθχανιςμοφσ 

λιψθσ αποφάςεων από διοικθτικά όργανα, τθν εδαφικι πτυχι, το κζμα των αγνοουμζνων, 

το κζμα τθσ Καρπαςίασ και άλλα.  

Θζλω να τονίςω εμφαντικά, ότι όλεσ οι απαιτιςεισ μασ, που υποβλικθκαν με πλιρθ 

τεκμθρίωςθ, ιςαν εντόσ των παραμζτρων του Σχεδίου Ανάν και δεν αφαιροφςαν 

δικαιϊματα που το Σχζδιο Ανάν παρείχε ςτουσ Τουρκοκφπριουσ ςυμπατριϊτεσ μασ.  

Αντίκετα, θ Τουρκικι πλευρά υπζβαλε 11 απαιτιςεισ, που επθρεάηουν αρνθτικά τα 

ςυμφζροντα των Ελλθνοκυπρίων και οι οποίεσ υιοκετοφνται, όλεσ, ςτο τελικό κείμενο του 

Σχεδίου Ανάν. Τϊρα καλοφμαςτε να κρίνουμε κατά πόςο το τελικό Σχζδιο Ανάν ικανοποιεί 

τουσ ελάχιςτουσ ςτόχουσ που ζχουμε κζςει. Με αντικειμενικότθτα και με αίςκθμα 

ευκφνθσ, καλοφμαςτε να κρίνουμε εάν επιτυγχάνεται θ επανζνωςθ τθσ πατρίδασ μασ ςε 

ζνα ομόςπονδο κράτοσ που κάναι λειτουργικό, βιϊςιμο, κα διαςφαλίηει τα βαςικά 

ανκρϊπινα δικαιϊματα και κα δθμιουργεί ςυνκικεσ αςφάλειασ και οικονομικισ 

ευθμερίασ τόςο για τουσ Ελλθνοκφπριουσ, όςο και για τουσ Τουρκοκφπριουσ.  

Κατά πόςο οι πρόνοιεσ του Σχεδίου Ανάν, όπωσ ζχουν οριςτικά διαμορφωκεί μασ 

επιτρζπουν να μετζχουμε ενεργθτικά ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και να αξιοποιιςουμε τα 

οφζλθ που κα προκφψουν. Με πόνο ψυχισ καταλιγω ςτθ διαπίςτωςθ ότι ακόμα και με 
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τθν πιο ελαςτικι, τθν πιο επιεικι κρίςθ, το τελικό Σχζδιο Ανάν δεν ικανοποιεί τουσ 

ελάχιςτουσ ςτόχουσ που κζςαμε. Οι ουςιαςτικότερεσ των προτάςεϊν μασ δεν ζγιναν 

αποδεκτζσ. Ακόμθ και ςτισ πρόνοιεσ που ζχουν βελτιωκεί, διαπιςτϊνουμε λειτουργικζσ 

δυςκολίεσ, περίπλοκεσ διαδικαςίεσ και επικίνδυνεσ αςάφειεσ.  

Η πιο βαςικι και κεμελιϊδθσ ανθςυχία και αγωνία μου για το μζλλον τθσ πατρίδασ μασ 

εςτιάηεται ςτα εξισ: 

Η Τουρκοκυπριακι κοινότθτα αποκτά όλα τα βαςικά αιτιματα που διεκδίκθςε, από τθν 

πρϊτθ θμζρα εφαρμογισ τθσ λφςθσ. Για τθν ακρίβεια, 24 ϊρεσ μετά τθν διεξαγωγι των 

Δθμοψθφιςμάτων.  

Παραμζνει, ακόμα, αβζβαιο και αςαφζσ αν κα υπάρξει επικφρωςθ τθσ Συνκικθσ από το 

Τουρκικό Κοινοβοφλιο, πριν τεκεί ςε εφαρμογι θ Ιδρυτικι Συμφωνία.  

Αναγνωρίηεται θ οντότθτά τθσ ωσ «νόμιμο ςυνιςτϊν Κράτοσ». Διαγράφεται θ ειςβολι και θ 

κατοχι. Οι κάτοχοι τθσ Τουρκοκυπριακισ υπθκοότθτασ, γίνονται αποδεκτοί ωσ νόμιμοι 

πολίτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Οι Τουρκοκφπριοι εξαςφαλίηουν ιςότιμθ ςυμμετοχι ςτθ 

διοίκθςθ του νζου Ομοςπονδιακοφ Κράτουσ, με το κακεςτϊσ των ιςότιμων 

«ςυμπροζδρων» και ιςότιμθ και ιςάρικμθ ςυμμετοχι των εκπροςϊπων του 

Τουρκοκυπριακοφ ςυνιςτϊντοσ Κράτουσ, ςτο Συμβοφλιο, ςτθν Επιτροπι και ςε όλεσ τισ 

ειδικζσ Επιτροπζσ και Όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Αντίκετα, όλα και όςα προςδοκεί να αποκτιςει θ Ελλθνοκυπριακι κοινότθτα, ζςτω και 

από μια κακι και οδυνθρι λφςθ, παραπζμπονται χωρίσ εγγυιςεισ ςτο μζλλον και 

εξαρτϊνται από τθν καλι πίςτθ τθσ Τουρκίασ να εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ που 

αναλαμβάνει. Υπόκεινται ακόμθ, ςτθν προχπόκεςθ ότι όλα κα λειτουργιςουν ομαλά.  

Με λίγα λόγια «αγοράηουμε ελπίδα», με μόνο αντάλλαγμα και διαςφάλιςθ τθν καλι 

κζλθςθ τθσ Τουρκικισ πλευράσ να τθριςει τθ ςυμφωνία.  

Η επιςτροφι των κατεχόμενων δικϊν μασ εδαφϊν, κα γίνει ςε περίοδο μεταξφ τρειςιμιςι 

μθνϊν και τρειςιμιςι χρόνων, από τθν υπογραφι τθσ λφςθσ, χωρίσ καμία εγγφθςθ ότι 

αυτό κα εφαρμοςτεί. Η πρόταςι μασ όπωσ υπαχκοφν τα εδάφθ αυτά υπό τον ζλεγχο τθσ 

Ειρθνευτικισ Δφναμθσ και όχι του τουρκικοφ ςτρατοφ, ζχει απορριφκεί. 

Η απόκτθςθ περιουςιϊν ι αποηθμιϊςεων το ςυντομότερο που κα γίνει, είναι ςε περίοδο 3 

χρόνων μετά τθν υπογραφι τθσ λφςθσ και 5 χρόνων ι, περιςςότερων, κατά απόφαςθ του 

Συμβουλίου Περιουςιϊν, και μζςα από μια περίπλοκθ διαδικαςία με πολλζσ αςάφειεσ και 

δυςμενείσ οικονομικζσ πρόνοιεσ για τθν πλευρά μασ. Το κόςτοσ των αποηθμιϊςεων κα 

κλθκοφν να καταβάλουν ςτο μεγαλφτερο του μζροσ, οι Ελλθνοκφπριοι.  

Εγείρονται ςοβαρά ερωτιματα αν το Ομοςπονδιακό Κράτοσ που κα εγγυθκεί το ζνα τρίτο 

των αποηθμιϊςεων, κα ζχει το τεκμιριο ζγκυρου εγγυθτι για να μθν ςθμειωκεί πτϊςθ 

ςτθν αξία των Ομολόγων, όπωσ ζγινε με το Χρθματιςτιριο. Το ίδιο ιςχφει και για τον 

Οργανιςμό δανειοδότθςθσ με υποκικθ για απόκτθςθ των περιουςιϊν Ελλθνοκυπρίων που 

δεν κα επιςτραφοφν από Τουρκοκφπριουσ.  
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Πρόςφατα ζχει αναχκεί ςε μεγάλο κζμα και παρουςιάηεται ωσ ςθμαντικι παραχϊρθςθ 

προσ τουσ Ελλθνοκυπρίουσ, θ ευχζρεια απόκτθςθσ δευτερεφουςασ κατοικίασ ςτο 

Τουρκοκυπριακό ςυνιςτϊν κράτοσ.  

Αςφαλϊσ αυτό το δικαίωμα, κα είχε μεγάλθ ςθμαςία, αν ιταν αυτόματο και γενικό.  

Δυςτυχϊσ οι πρόνοιεσ του ςχετικοφ Συνταγματικοφ Νόμου και τθσ Πράξθσ Προςαρμογισ 

που κα εγκρίνει θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κακορίηουν ότι αυτό το δικαίωμα δεν είναι 

αυτόματο.  

Αντίκετα, το Τουρκοκυπριακό ςυνιςτϊν κράτοσ ζχει δικαίωμα και ευχζρεια, με δικό του 

νόμο, να ρυκμίηει και να περιορίηει αυτό το δικαίωμα για μια δεκαπενταετία ι μζχρισ ότου 

το ακακάριςτο εκνικό προϊόν του Τουρκοκυπριακοφ ςυνιςτϊντοσ κράτουσ φκάςει ςτο 85% 

του κατά κεφαλι ειςοδιματοσ του Ελλθνοκυπριακοφ ςυνιςτϊντοσ κράτουσ.  

Η επιςτροφι των προςφφγων υπό Τουρκοκυπριακι διοίκθςθ προβλζπεται να γίνει με 

τζτοια χρονοδιαγράμματα και ποςοςτϊςεισ που δεν δθμιουργοφν ςυνκικεσ αςφάλειασ, 

για να μπορζςουν με βεβαιότθτα οι πρόςφυγεσ μασ να αςκιςουν αυτό το δικαίωμα, και 

να ζχουν βεβαιότθτα ότι κα ζχουν αςφάλεια ι ότι κα ζχουν ςχολεία για τα 3, 10 ι 20 

παιδιά τουσ. Και δυςτυχϊσ δεν αποκτοφν όλοι οι πρόςφυγζσ μασ το αναφαίρετο δικαίωμα 

τθσ επιςτροφισ. Επιπλζον, οι Ελλθνοκφπριοι που κα ηουν ςτο Τουρκοκυπριακό ςυνιςτϊν 

Κράτοσ κα ςτεροφνται των πολιτικϊν τουσ δικαιωμάτων, και του δικαιϊματοσ ψιφου για 

τθν Γερουςία, κατά παράβαςθ κάκε δθμοκρατικισ αρχισ.  

Με το τελικό Σχζδιο Ανάν δεν ικανοποιικθκαν οι Κφπριοι αλλά ικανοποιικθκε απόλυτα θ 

επιδίωξθ τθσ Τουρκίασ να ελζγχει και να κθδεμονεφει τθν Κφπρο. Παραμζνουν ςτθν ουςία 

όλοι οι ζποικοι, ενϊ μετά από 19 χρόνια, εμφανισ είναι θ πικανότθτα τθσ κατάργθςθσ τθσ 

παρζκκλιςθσ του 5% Ελλινων και Τοφρκων υπθκόων που κα μποροφν να εγκαταςτακοφν 

ςτθν Κφπρο, με ορατό τον κίνδυνο για νόμιμο μαηικό εποικιςμό τθσ Κφπρου από τθν 

Τουρκία.  

Διότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαςφάλιςθσ του 5%, μετά τα 19 χρόνια, κα εξαρτάται από τθν 

ζγκριςθ νόμου από το Προεδρικό Συμβοφλιο, τθ Βουλι και τθ Γερουςία, όπου χρειάηεται 

και θ ςυναίνεςθ των αντίςτοιχων Τουρκοκυπριακϊν μελϊν αυτϊν των οργάνων.  

Η παραμονι ζςτω και μικροφ αρικμοφ Τουρκικϊν ςτρατευμάτων μόνιμα ςτθν Κφπρο, με 

διευρυμζνα παρεμβατικά δικαιϊματα ςτο Ελλθνοκυπριακό κρατίδιο χωρίσ εγγυθτικοφσ 

μθχανιςμοφσ, ενϊ εμείσ κα ζχουμε διαλφςει τθν Εκνικι Φρουρά, δθμιουργεί ςυνκικεσ 

αναςφάλειασ για τουσ Ελλθνοκυπρίουσ. Τόςο ο εποικιςμόσ όςο και θ ςυνεχισ παρουςία 

τουρκικϊν ςτρατευμάτων ςτθν Κφπρο, δεν εξυπθρετεί βζβαια οφτε τουσ Ελλθνοκφπριουσ 

οφτε τουσ Τουρκοκφπριουσ, παρά μόνο τθν Τουρκία.  

Μζςα από προςεκτικι μελζτθ των οικονομικϊν πτυχϊν του Σχεδίου Ανάν, διαπιςτϊνουμε 

ότι είναι αμφίβολθ θ οικονομικι βιωςιμότθτά του. Η εφαρμογι των ςχετικϊν προνοιϊν 

ςυνεπάγεται δυςβάςτακτεσ οικονομικζσ επιπτϊςεισ για τουσ Ελλθνοκφπριουσ, ενϊ θ όλθ 

δομι του Σχεδίου κα οδθγιςει, αν όχι ςε κατάρρευςθ τθσ Κυπριακισ οικονομίασ, ςίγουρα 

ςε ςοβαρι οικονομικι κρίςθ και επιπτϊςεισ ςτο βιοτικό επίπεδο των Ελλθνοκυπρίων που 

με τόςεσ κυςίεσ οικοδομιςαμε.  
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Οι λειτουργικζσ αδυναμίεσ του Σχεδίου κζτουν, μεταξφ άλλων, ςε κίνδυνο τθν ομαλι 

δραςτθριότθτα και ςυμμετοχι τθσ Κφπρου, με μια φωνι, ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ενϊ με 

πολλζσ κυςίεσ οι Ελλθνοκφπριοι κατζκτθςαν τθν ζνταξθ τθσ Κφπρου ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ, πολφ εφκολα μπορεί να οδθγθκοφμε ςε «αδρανοποίθςθ» τθσ ζνταξθσ μζχρι τθν 

υιοκζτθςθ όλων των απαραίτθτων ομοςπονδιακϊν και περιφερειακϊν νομοτυπικϊν 

μζτρων ι τθσ απϊλειασ των ωφελθμάτων τθσ ζνταξθσ ι τθσ αντιμετϊπιςθσ εμποδίων ςτθ 

ςυμμετοχι τθσ Κφπρου ςτθν ΟΝΕ και τουσ άλλουσ Ευρωπαϊκοφσ κεςμοφσ.  

Με άλλα λόγια, το Σχζδιο Ανάν δεν καταλφει τθν de facto διχοτόμθςθ, αλλά, αντίκετα τθ 

νομιμοποιεί και τθν εμβακφνει. Το ερϊτθμα, λοιπόν, δεν είναι αν κζλουμε τθ λφςθ και 

επανζνωςθ τθσ πατρίδασ μασ. Διότι ςε αυτό το ερϊτθμα, θ κακολικι απάντθςθ είναι 

«ναι». Το πραγματικό ερϊτθμα είναι εάν το Σχζδιο Ανάν επιφζρει τθν επανζνωςθ ι αν 

διαιωνίηει τθ διαίρεςθ και, μάλιςτα, με τθ ςυγκατάκεςθ και υπογραφι μασ.  

Το Σχζδιο Ανάν, δεν οδθγεί ςτθν επανζνωςθ των δφο Κοινοτιτων αλλά αντίκετα προωκεί 

το μόνιμο διαχωριςμό με περιοριςμοφσ ςτθ διακίνθςθ, εγκατάςταςθ, ςτο δικαίωμα 

κτιςεωσ περιουςίασ, ςτθν άςκθςθ πολιτικϊν δικαιωμάτων και των άλλων χωριςτικϊν 

ςτοιχείων του.  

Ενϊ θ ενοποίθςθ τθσ οικονομίασ κα μποροφςε να οδθγιςει ςε μια ενοποιθτικι δυναμικι, 

με κοινοφσ οικονομικοφσ ςτόχουσ, κοινά οικονομικά προβλιματα, κοινοφσ αγϊνεσ και 

ακόμθ μελλοντικά οργάνωςθ των εργαηομζνων ςε κοινζσ ςυντεχνίεσ, κάτι που 

εξυπθρετοφςε τθν Κφπρο, τελικά επιβλικθκε χωριςτι οικονομία. Δεν κα υπάρχει κοινι 

νομιςματικι, δθμοςιονομικι πολιτικι και δεν κα επιτρζπονται επενδφςεισ 

Ελλθνοκυπριακϊν Επιχειριςεων ςτο Τουρκοκυπριακό ςυνιςτϊν Κράτοσ.  

Ο ςτόχοσ τθσ επανζνωςθσ τθσ πατρίδασ μασ και του λαοφ τθσ, δεν επιτυγχάνεται. Με τθν 

μετατροπι των διαιρετικϊν προνοιϊν του Σχεδίου ςε πρωτογενζσ δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, εκλείπει ακόμθ και θ αμυδρι ελπίδα για εξζλιξθ και βελτίωςθ μελλοντικά τθσ 

λφςθσ. Ο ςτόχοσ τθσ Τουρκοκυπριακισ πλευράσ για δφο λαοφσ, με δφο κράτθ που κα ηουν 

χωριςτά και απλά κα ςυνεργάηονται, επιτυγχάνεται απόλυτα. 

Είναι ςωςτό ότι θ διαδικαςία διαπραγματεφςεων ςυνεπάγεται ςυμβιβαςμοφσ. 

Μειϊνοντασ το χάςμα των διαφορετικϊν επιδιϊξεων και των διαφορϊν. Μια διαδικαςία 

«πάρε - δϊςε».  

Υπάρχουν πολλζσ πτυχζσ και πρόνοιεσ του Σχεδίου Ανάν, για τισ οποίεσ δεν είμαι 

ικανοποιθμζνοσ από τουσ ςυμβιβαςμοφσ που επιβλικθκαν, χωρίσ κάν να προθγθκεί 

διαπραγμάτευςθ και με πλιρθ παραγνϊριςθ των δικϊν μασ τεκμθριωμζνων απαιτιςεων.  

Δεν είμαι ικανοποιθμζνοσ, για παράδειγμα, από τθν μείωςθ του αρικμοφ των 

εκτοπιςμζνων που κα επιςτρζψουν.  

Δεν είμαι ικανοποιθμζνοσ από τισ ποιοτικζσ και ποςοςτιαίεσ μειϊςεισ ςτα περιουςιακά 

δικαιϊματα των νομίμων ιδιοκτθτϊν περιουςιϊν ςτα κατεχόμενα.  
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Αυτά αποτελοφν δυςμενζςτερεσ πρόνοιεσ από αυτζσ που υπιρχαν ςτο Σχζδιο Ανάν Τρία ι 

ςτο Σχζδιο Ανάν Τζςςερα που το Εκνικό Συμβοφλιο ζκρινε ότι δεν ιταν αποδεκτό ωσ λφςθ, 

αλλά μόνο ωσ βάςθ για διαπραγμάτευςθ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ αυτϊν των προνοιϊν. 

Τϊρα αυτζσ οι πρόνοιεσ ζχουν γίνει δυςμενζςτερεσ για τουσ Ελλθνοκφπριουσ.  

Μασ ηθτοφν να δεχτοφμε αυτζσ τισ πιο δυςμενείσ προςαρμογζσ, μζςα ςτο πνεφμα του 

ςυμβιβαςμοφ. Μασ λζνε ότι δεν μπορεί να προκφψει λφςθ, αν δεν γίνουν τζτοιοι οδυνθροί 

ςυμβιβαςμοί, και ότι πρζπει να βρεκεί θ μζςθ λφςθ.  

Όμωσ, υπάρχουν κζματα αρχϊν και ανκρϊπινων δικαιωμάτων όπου θ «μζςθ λφςθ» δεν 

ςυνιςτά τθν ςωςτι απάντθςθ. Η ολοφάνερθ και ςωςτι αρχι δεν είναι ο νόμιμοσ 

ιδιοκτιτθσ να μοιραςτεί τθν περιουςία του με τον παράνομο ειςβολζα ι να διεκδικιςει 

αποηθμιϊςεισ για τθν αποςτζρθςθ τθσ περιουςίασ του, που, μάλιςτα, ςε τελευταία 

ανάλυςθ, κα τισ καταβάλει ο ίδιοσ, αφοφ το ζνα τρίτο των αποηθμιϊςεων κα το εγγυθκεί 

το Ομοςπονδιακό Κράτοσ, οι πόροι του οποίου κα προζρχονται κατά τα εννζα δζκατα από 

Ελλθνοκφπριουσ και μόνο το ζνα δζκατο από τουσ Τουρκοκφπριουσ.  

Το Σχζδιο Ανάν προνοεί ότι, μετά τα 19 χρόνια ι μζχρι τθν ζνταξθ τθσ Τουρκίασ ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όποιο ςυμβεί πρϊτο, οι κατοικοφντεσ αντίςτοιχα, ςε κάκε ζνα από τα 

δυό ςυνιςτϊντα κράτθ οι οποίοι δεν ζχουν ωσ μθτρικι γλϊςςα τθν επίςθμθ γλϊςςα του 

άλλου ςυνιςτϊντοσ Κράτουσ, δεν μποροφν να υπερβαίνουν το ζνα τρίτο του ςυνολικοφ 

πλθκυςμοφ εκείνου του ςυνιςτϊντοσ Κράτουσ. Δθλαδι οι ομιλοφντεσ τθν ελλθνικι 

γλϊςςα ςε καμία περίπτωςθ δεν κα μποροφν να υπερβαίνουν το 1/3 του ςυνολικοφ 

πλθκυςμοφ του τουρκοκυπριακοφ κρατιδίου. Αυτό αν και είναι κετικό, εν τοφτοισ αξίηει να 

αναφερκεί ότι ςτα προθγοφμενα Σχζδια Ανάν δεν υπιρχε οφτε ο χρονικόσ οφτε ο 

ποςοςτιαίοσ περιοριςμόσ του ενόσ τρίτου, από τθν ςτιγμι που θ Τουρκία κα κακίςτατο 

μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Πρόςκετα, ςφμφωνα με το Σχζδιο Ανάν, τϊρα ςτο ζνα τρίτο τθσ ζκταςθσ γθσ που κα 

μποροφν να αποκτιςουν οι Ελλθνοκφπριοι ςτο Τουρκοκυπριακό ςυνιςτϊν Κράτοσ (και, 

αντίςτοιχα, οι Τουρκοκφπριοι ςτο Ελλθνοκυπριακό ςυνιςτϊν Κράτοσ) προςτίκεται και το 

κριτιριο «τθσ αξίασ» του ενόσ τρίτου και θ προχπόκεςθ ότι από αυτό το ζνα τρίτο, 

εξαιροφνται οι περιουςίεσ ςτισ οποίεσ δικαιοφται ο ςθμερινόσ Τουρκοκφπριοσ χριςτθσ.  

Οι πιο ςοβαρζσ ανθςυχίεσ και προβλθματιςμοί μου για το Σχζδιο Ανάν, δεν εςτιάηονται 

ςτουσ ςυμβιβαςμοφσ που προτάκθκαν ι επιβλικθκαν, που πολλοί κρίνουν ωσ άδικουσ για 

τθν πλευρά μασ. Άλλωςτε, εδϊ και πολφ χρόνο, ζχω πει ότι θ οποιαδιποτε λφςθ που κα 

εξευρεκεί κάτω από τθ ςκιά και τα τετελεςμζνα τθσ ειςβολισ και τθσ παρουςίασ 35,000 

Τουρκικοφ ςτρατοφ ςτθν Κφπρο, δεν μποροφςε να είναι δίκαιθ. Αυτό το τίμθμα, είμαςτε 

ζτοιμοι να το καταβάλουμε προκειμζνου να βρεκεί λφςθ ςτο Κυπριακό. Αν, όμωσ, δεν 

μποροφςε να είναι δίκαιθ θ λφςθ, ζπρεπε, να επιδιϊξουμε να είναι τουλάχιςτο 

λειτουργικι ϊςτε να είναι βιϊςιμθ.  

Χωρίσ λειτουργικότθτα, χωρίσ αποτελεςματικι διαδικαςία για επίλυςθ των αδιεξόδων ςε 

ζνα κακεςτϊσ όπου οι αποφάςεισ πρζπει να λαμβάνονται με βάςθ ιςοτιμίασ, δθλαδι 50% 
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με 50%, παρζχεται ςε κάκε πλευρά θ ευχζρεια και θ δυνατότθτα να δθμιουργοφν 

αδιζξοδα που κα οδθγοφν ςε παράλυςθ τισ διοικθτικζσ λειτουργίεσ του κράτουσ.  

Μια παράλυςθ, που όταν ςυνεχίηεται, αναπόφευκτα κα οδθγιςει ςε διάλυςθ τθσ κρατικισ 

λειτουργίασ, προτοφ κάν εφαρμοςτεί θ «νζα κατάςταςθ πραγμάτων», το νζο Κράτοσ. Να 

κυμοφμαςτε πάντα, ότι εμείσ δίνουμε από τθν επόμενθ των δθμοψθφιςμάτων όλα και 

όςα επιδιϊκει θ Τουρκοκφπριοι, και το Κράτοσ μασ καταλφεται, ενϊ εμείσ κα αναμζνουμε 

να εξαςφαλίςουμε τα δικά μασ ανταλλάγματα, όπωσ, επιςτροφι εδαφϊν, περιουςίεσ και 

εγκατάςταςθ, ςτο μζλλον.  

Από τριάμιςυ χρόνια για επιςτροφι κατεχόμενων εδαφϊν, ςε πζντε χρόνια για τθν 

επανάκτθςθ περιουςίασ ι αποηθμίωςθσ για περιουςία ςτο Τουρκοκυπριακό ςυνιςτϊν 

κράτοσ και από τρία μζχρι 19 χρόνια για ςταδιακι επιςτροφι ςτο Τουρκοκυπριακό 

ςυνιςτϊν κράτοσ. Στο μεταξφ θ Κυπριακι Δθμοκρατία κα ζχει εξαφανιςτεί 24 ϊρεσ μετά τα 

Δθμοψθφίςματα.  

Οι ςοβαρζσ ανθςυχίεσ μου δεν είναι γι' αυτά τα άδικα και αβζβαια. Οι ανθςυχίεσ μου 

εςτιάηονται και οφείλονται ςτθν αβεβαιότθτα για τθ νζα Κφπρο που κα προκφψει από 

αυτό το Σχζδιο Ανάν.  

Από τθν ευχζρεια και τθν δυνατότθτα του νζου κράτουσ να εγκακιδρυκεί και να 

λειτουργιςει. Από τθν ικανότθτα του να διαδραματίςει τον ςωςτό ρόλο του μζςα ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ωσ εποικοδομθτικό μζλοσ και όχι ωσ ενοχλθτικόσ ςυνεταίροσ. Από τθν 

ανθςυχία μου αν το νζο κακεςτϊσ κα μπορεί, λόγω των αδιεξόδων ςτθ λιψθ αποφάςεων, 

να ζχει ρόλο και λόγο ςτα Ηνωμζνα Ζκνθ και άλλα διεκνι βιματα.  

Από τθν αγωνία μου αν θ Κυβζρνθςθ του Ομοςπονδιακοφ κράτουσ, κα μπορεί να 

διαςφαλίςει ςτουσ πολίτεσ του τθν οικονομικι δυνατότθτα και τισ ευκαιρίεσ για ευθμερία, 

ευμάρεια, ειρινθ και αςφάλεια ςε ζνα κράτοσ δικαίου, δθμοκρατίασ, ςυναίνεςθσ, που κα 

ςζβεται και κα προαςπίηει τα ανκρϊπινα δικαιϊματα του κάκε πολίτθ.  

Αντί αυτοφ, το Σχζδιο Ανάν, απαιτεί από μζνα να απευκφνω επιςτολι ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ, με τθν οποία να ηθτϊ να καταςτεί θ Ιδρυτικι Συμφωνία πρωτογενζσ Δίκαιο τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ζτςι που να εμποδίηεται ο κάκε Κφπριοσ πολίτθσ να διεκδικιςει τα 

ανκρϊπινα δικαιϊματα του από το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων.  

Ακόμα, απαιτεί, να απευκφνω άλλθ επιςτολι ςτο Δικαςτιριο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, 

με τθν οποία να απαιτϊ, απόςυρςθ όλων των προςφυγϊν που πολίτεσ κατζκεςαν και 

εκκρεμοφν ςε αυτό το Δικαςτιριο.  

Δεν είναι δυνατό οφτε κεωρϊ ότι μου είναι επιτρεπτό, ωσ κεματοφφλακασ των 

ανκρϊπινων δικαιωμάτων του κάκε πολίτθ, να προβϊ ςε τζτοια ενζργεια που, ςτθν ουςία, 

κα αφαιρεί από τον πολίτθ το δικαίωμα να διεκδικιςει τα ανκρϊπινα δικαιϊματα του που 

είναι κατοχυρωμζνα με διεκνείσ ςυνκικεσ που ζχει επικυρϊςει θ Κυπριακι Δθμοκρατία.  

Με τθν ίδια υπευκυνότθτα που πρζπει να αξιολογιςουμε τουσ κινδφνουσ από τθν 

υιοκζτθςθ του Σχεδίου Ανάν, πρζπει να μελετιςουμε και τισ πικανζσ επιπτϊςεισ από τθν 
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απόρριψι του. Δεν ςυμμερίηομαι τισ υπερβολζσ και τουσ εκβιαςμοφσ που οι υποςτθρικτζσ 

του Σχεδίου προβάλλουν ςτο λαό. Πρζπει νάμαςτε ζντιμοι και ειλικρινείσ ζναντι του λαοφ.  

Λογικά υποβάλλεται το ερϊτθμα, ποιζσ κα είναι οι ςυνζπειεσ αν ο Λαόσ ςτο δθμοψιφιςμα 

ψθφίςει «όχι».  

Αν ο κυρίαρχοσ λαόσ με τθ ψιφο του απορρίψει το Σχζδιο, ςε μία εβδομάδα θ Κυπριακι 

Δθμοκρατία κα καταςτεί πλιρεσ και ιςότιμο μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Θα πετφχουμε 

ζνα ςτρατθγικό ςτόχο που από κοινοφ κζςαμε για να αναβακμίςουμε και να κωρακίςουμε 

πολιτικά τθν Κυπριακι Δθμοκρατία. Είναι δογματιςμόσ και υποδθλεί άγνοια των κανόνων 

τθσ διεκνοφσ πολιτικισ, θ άποψθ ότι αυτι κάναι θ τελευταία πρωτοβουλία για λφςθ του 

Κυπριακοφ. Οι βαςικοί παράμετροι που επζφεραν αυτι τθν πρωτοβουλία κα ςυνεχίςουν 

να υπάρχουν και μετά τθν 25θ Απριλίου. Η ζνταξθ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κάναι δεδομζνθ. Η ενταξιακι πορεία τθσ Τουρκίασ επίςθσ κα ςυνεχιςτεί 

και ζτςι θ Άγκυρα κα βρίςκεται υπό ςυνεχι αξιολόγθςθ για τθν υιοκζτθςθ και εφαρμογι 

του Ευρωπαϊκοφ Κεκτθμζνου. Το διεκνζσ ενδιαφζρον για εξομάλυνςθ και ειρινευςθ τθσ 

περιοχισ μασ κα ςυνεχίςει να υπάρχει.  

Δεν υπάρχουν προχποκζςεισ για αναγνϊριςθ του ψευδοκράτουσ, από χϊρεσ που ζχουν 

ςθμαςία. Όπωσ είναι οι χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Γιατί αυτζσ, ζχουν, ιδθ, 

υπογράψει με τθν Κυπριακι Δθμοκρατία τθ Συνκικθ Ζνταξθσ που απαγορεφει τζτοια 

αναγνϊριςθ. Όςα δε λζγονται για διεκνι απομόνωςθ αποτελοφν εκβιαςμό άνευ 

περιεχομζνου. Η Κφπροσ κάναι θ μόνθ χϊρα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθν περιοχι 

τθσ Ανατολικισ Μεςογείου με αναβακμιςμζνο ρόλο αλλά και ευκφνεσ. Δεν κα 

επαναπαυκοφμε, όμωσ, με τθν ζνταξι μασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Δεν κα πάψουμε να 

αγωνιηόμαςτε για τθν επίλυςθ του Κυπριακοφ. Η ιςτορία δεν τελειϊνει τθν 1θ Μαΐου. Θα 

ςυνεχίςουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίεσ για λφςθ και να προωκοφμε μζτρα 

ςτιριξθσ των ςυμπατριωτϊν μασ Τουρκοκυπρίων.  

Απευκυνόμενοσ ςτουσ ςυμπατριϊτεσ μασ Τουρκοκφπριουσ, κζλω να υπογραμμίςω τθν 

πραγματικι μασ ζγνοια για μια λφςθ που να εξυπθρετεί και τα δικά τουσ ςυμφζροντα. 

Ουδζποτε απζβλεψα ςε φαλκίδευςθ ι ςτζρθςθ των δικαιωμάτων τουσ. Οι προτάςεισ που 

κατζκεςα ςτισ ςυνομιλίεσ και τα μζτρα ςτιριξισ τουσ που εξιγγειλα πριν από ζνα περίπου 

χρόνο, αποτελοφν απτι απόδειξθ. Αυτι μου θ ςτάςθ πθγάηει από τθν ειλικρινι μου 

πεποίκθςθ, ότι ο ςεβαςμόσ τθσ αξιοπρζπειασ και των δικαιωμάτων τουσ, θ παραχϊρθςθ ςϋ 

αυτοφσ ακόμθ περιςςοτζρων δικαιωμάτων για να νιϊκουν μεγαλφτερθ αςφάλεια, θ 

αναγνϊριςθ και θ ιςοτιμία τουσ, θ ιςομερισ πρόοδοσ και ευθμερία τουσ, αποτελοφν 

κεμελιακζσ προχποκζςεισ για τθν ειρινθ και τθν ομαλότθτα ςτθν Κφπρο.  

Γιϋ αυτό και κα αποτελοφν μόνιμο ςτόχο τθσ πολιτικισ μασ. Εμείσ δεν ζχουμε ζνςταςθ, 

αντίκετα υποςτθρίηουμε τισ προςδοκίεσ τθσ Τουρκίασ για κακοριςμό ςφντομθσ 

θμερομθνίασ ζναρξθσ των ενταξιακϊν διαπραγματεφςεων. Διότι μια Τουρκία που κα 

βρίςκεται ςτθ διαδικαςία ενταξιακϊν ςυνομιλιϊν, κα βρίςκεται κάτω από ςυνεχι πίεςθ, 

και δικι μασ, να αποδεικνφει ςυνεχϊσ ότι ςυμπεριφζρεται ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό 

κεκτθμζνο και αρχζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Είμαςτε πάντα ζτοιμοι για μετάλλαξθ του 
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ςθμερινοφ Κράτουσ ςε Ομοςπονδία που κα διζπεται κακοριςτικά από δθμοκρατικζσ αρχζσ 

και από πλιρθ ςεβαςμό ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα. Εγγφθςθ για τθν ειλικρίνεια αυτϊν 

των προςανατολιςμϊν μασ αποτελεί θ ζνταξι μασ ςτον πολιτικό ςφςτθμα και τισ αρχζσ 

δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Αυτι θ εγγφθςθ καλφπτει αξιόπιςτα και τουσ 

Τουρκοκυπρίουσ και τισ ανάγκεσ αςφάλειασ τθσ Τουρκίασ.  

Εκείνο που ηθτϊ από τουσ ςυμπατριϊτεσ μασ Τουρκοκφπριουσ να κατανοιςουν είναι ότι, 

όςο δεν δζχομαι να καταπατθκοφν τα δικά τουσ δικαιϊματα και ςυμφζροντα, άλλο τόςο 

οφείλω να υπεραςπιςτϊ τα δικαιϊματα και τα ςυμφζροντα των Ελλθνοκυπρίων.  

Τισ πικανζσ ςυνζπειεσ από τθν απόρριψθ του Σχεδίου, πρζπει να τισ αντιπαρακζςουμε με 

τουσ κινδφνουσ που εμπερικλείει το Σχζδιο Ανάν όπωσ τουσ προανζφερα. Θα πρζπει 

ακόμθ να μασ προβλθματίςει το τίμθμα που καλοφμαςτε να πλθρϊςουμε με τθν αποδοχι 

ενόσ Σχεδίου που αδικεί τον Κυπριακό Ελλθνιςμό και δεν παρζχει ςοβαρά εχζγγυα 

λειτουργικότθτασ και βιωςιμότθτασ. Καλοφμαςτε να καταλφςουμε τθν Κυπριακι 

Δθμοκρατία, το μόνο ζρειςμα αςφάλειασ του λαοφ μασ και εγγφθςθ τθσ ιςτορικισ μασ 

φυςιογνωμίασ.  

Να καταλφςουμε τθν διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ κρατικι μασ οντότθτα ακριβϊσ ςτθ ςτιγμι 

που ενιςχφεται, θ διεκνισ πολιτικι τθσ βαρφτθτα, με τθν ζνταξθ τθσ ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ. Οφείλουμε να εκτιμιςουμε με ςοβαρότθτα τουσ κινδφνουσ από μια πικανι 

κατάρρευςθ τθσ νζασ κατάςταςθσ πραγμάτων, γιατί τα δεδομζνα που κα δθμιουργθκοφν 

δεν κα είναι αναςτρζψιμα. Κατάρρευςθ του Ομόςπονδου Κράτουσ κα οδθγιςει με 

μακθματικι ακρίβεια ςϋ αυτό που όλοι κζλουμε να αποφφγουμε: ςτθ διχοτόμθςθ μζςα 

από τθ διεκνι αναγνϊριςθ των δφο ςυνιςτϊντων Κρατϊν.  

Ελλθνικζ Κυπριακζ Λαζ, 

Ωσ Πρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ και εκλεγμζνοσ εκπρόςωποσ τθσ Ελλθνοκυπριακισ 

Κοινότθτασ, ανζλαβα τθ βαριά ευκφνθ τθσ διεξαγωγισ των διαπραγματεφςεων. 

Αιςκάνομαι βαρφ το χρζοσ να δθλϊςω δθμόςια, με ειλικρίνεια και παρρθςία τθ δικι μου 

αποτίμθςθ και τθ δικι μου απόφαςθ. Ανζλαβα εξουςία, με εντολι όπωσ διαπραγματευκϊ 

λφςθ του Κυπριακοφ προβλιματοσ βάςει του Σχεδίου Ανάν, όχι όμωσ και με εντολι να 

προςυπογράψω οποιαδιποτε λφςθ ικελε προκφψει από τισ διαπραγματεφςεισ. 

Εντολι ςυμμετοχισ ςτθ διακυβζρνθςθ τθσ χϊρασ, βάςει του νζου Συντάγματοσ το οποίο 

κα προκφψει, δεν ζχω, οφτε κα μποροφςε να μου είχε ανατεκεί τζτοια εντολι. Οφτε ζχω 

εντολι να προςυπογράψω οποιοδιποτε νζο Σφνταγμα, το οποίο κα τεκεί προσ κρίςθ από 

το λαό.  

Μόνο Πρόεδροσ, ςτον οποίο ρθτά παρζχεται εντολι να κζςει τθν προτεινόμενθ 

μεταμόρφωςθ τθσ Πολιτείασ ςε δθμοψιφιςμα, δικαιοφται να προςυπογράψει το νζο 

Σφνταγμα, ωσ αντικείμενο κρίςθσ από το λαό. Πζραν τοφτου, εντολι του λαοφ είναι 

απαραίτθτθ για τθν άςκθςθ τθσ ςυμπροεδρίασ ςτθ διακυβζρνθςθ τθσ χϊρασ με τουσ 

προτεινόμενουσ νζουσ Θεςμοφσ.  
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Τα ςυναιςκιματά μου δεν είναι διαφορετικά από τα δικά ςασ. Στθν υπθρεςία ςασ ζχω 

τάξει τον εαυτό μου και πριν αλλά ιδιαιτζρωσ από τθν ανάδειξι μου ςτθν προεδρία τθσ 

Κυπριακισ Πολιτείασ. Στόχοσ και γνϊμονασ τθσ κάκε πράξθσ μου είναι το ςυμφζρον του 

λαοφ και τίποτε άλλο, με αφοςίωςθ και πλιρθ ανάλθψθ των ευκυνϊν μου και με 

παρρθςία λόγου και ζργου. Η τελικι απόφαςθ ιταν πάντα και παραμζνει δικι ςασ. Η 

ετυμθγορία ςασ κα εκφραςτεί ςτο Δθμοψιφιςμα τθσ 24θσ του Απρίλθ.  

Συνεκτιμϊντασ όλα τα δεδομζνα με ψυχραιμία και αντικειμενικότθτα αλλά και με πλιρθ 

ςυναίςκθςθ τθσ ιςτορικότθτασ των ςτιγμϊν και το βάροσ τθσ ευκφνθσ που μου αναλογεί, 

λυποφμαι ειλικρινά, γιατί δεν μπορϊ να αποδεχκϊ και να υπογράψω το Σχζδιο Ανάν όπωσ, 

τελικά, διαμορφϊκθκε.  

Παρζλαβα Κράτοσ διεκνϊσ αναγνωριςμζνο. Δεν κα παραδϊςω «Κοινότθτα» χωρίσ 

δικαίωμα λόγου διεκνϊσ και ςε αναηιτθςθ κθδεμόνα. Και όλα αυτά ζναντι κενϊν, 

παραπλανθτικϊν, δικεν, προςδοκιϊν. Ζναντι τθσ ανεδαφικισ ψευδαίςκθςθσ ότι θ 

Τουρκία κα τθριςει τισ δεςμεφςεισ τθσ.  

Συμπατριϊτιςςεσ, ςυμπατριϊτεσ, 

Στισ 24 Απριλίου κα τοποκετθκείτε με ζνα ΝΑΙ ι ζνα ΟΧΙ ςτο ςχζδιο Ανάν. Θα 

αποφαςίςετε για το παρόν και το μζλλον τθσ Κφπρου. Για τθ γενιά μασ, αλλά και τισ γενιζσ 

που κα ζρκουν μετά από εμάσ. 

Ζχω εμπιςτοςφνθ ςτθν κρίςθ ςασ. 

Είμαι βζβαιοσ ότι δεν ςασ αγγίηουν ψεφτικα διλιμματα. 

Ότι δεν ςασ τρομάηουν απειλζσ για δικεν διεκνι απομόνωςθ.  

Ότι δεν ςασ πείκουν τα περί δικεν τελευταίασ ευκαιρίασ.  

Είμαι βζβαιοσ ότι εξακολουκοφν να ζχουν για ςασ νόθμα οι θκικζσ αρχζσ και αξίεσ του 

λαοφ μασ, του πολιτιςμοφ και του εκνικοφ ιςτορικοφ μασ βίου, τον οποίο κζλετε να 

ςυνεχίςουμε με αςφάλεια, δικαιοςφνθ, ελευκερία και ειρινθ.  

Στθ ηυγαριά του ΝΑΙ και του ΟΧΙ, πολφ βαρφτερεσ και πολφ πιο επαχκείσ κα είναι οι 

ςυνζπειεσ του ΝΑΙ.  

Σε καλϊ να απορρίψεισ το Σχζδιο Ανάν.  

Σε καλϊ να πείσ ςτισ 24 του Απρίλθ ζνα δυνατό ΟΧΙ.  

Σε καλϊ να υπεραςπιςτείσ το δίκαιο, τθν αξιοπρζπεια και τθν ιςτορία ςου.  

Με αίςκθμα ευκφνθσ απζναντι ςτθν Ιςτορία, ςτο παρόν και το μζλλον τθσ Κφπρου και του 

λαοφ μασ, ςε καλϊ να μθν υποκθκεφςεισ το μζλλον ςτθν πολιτικι βοφλθςθ τθσ Τουρκίασ. 

Να προαςπιςτείσ τθν Κυπριακι Δθμοκρατία, λζγοντασ ΟΧΙ ςτθ κατάλυςι τθσ. Να 

ςυςτρατευτείσ για μια νζα πιο ελπιδοφόρα πορεία επανζνωςθσ τθσ πατρίδασ μασ μζςα 

από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

Καλι Ανάςταςθ ςε όλουσ! 
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