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«Η μεγαλύτερη ευκαιρία
που χάσαμε ήταν το 2002»
Της Αμάντας Αγκαστινιώτου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: «Αυτή
πρέπει να είναι η
αυτοκριτική της δικής
μας της πλευράς. Όταν
έκαναν διαδηλώσεις οι
Τουρκοκύπριοι με τις
κυπριακές σημαίες στην
κατεχόμενη Λευκωσία,
εμείς πού ήμασταν ως
κοινότητα;»

▶▶ «Δυστυχώς, 42 χρόνια εγκληματούμε με τη

στάση και τη συμπεριφορά μας. Γίναμε όμηροι
ονοματολογιών. Αντί να μπούμε σε μια συζήτηση και να πούμε ξεκάθαρα ποιο πλαίσιο λύσης
θέλουμε, τσακωνόμαστε μεταξύ μας ποια είναι η ονοματολογία, ποια είναι η ερμηνεία της
ονοματολογίας, της διζωνικής ομοσπονδίας»

amanda.angastiniotou@imhbusiness.com

Η

Τουρκία προσπαθεί να συνδέσει το άνοιγμα των κεφαλαίων με το προσφυγικό και
αυτό είναι ξεκάθαρο, σύμφωνα με τον Κύπριο ευρωβουλευτή του Κ.Σ. ΕΔΕΚ και της
Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών
και Δημοκρατών (S&D), Δημήτρη Παπαδάκη. «Προβλέπω και εκτιμώ ότι τον
Ιούνιο, δηλαδή στην επόμενη Σύνοδο
Κορυφής, η κυβέρνησή μας θα δεχτεί
πιέσεις. Γι’ αυτό οφείλει να φροντίσει
από τώρα να δημιουργήσει συμμαχίες εντός των υπολοίπων χωρών-μελών
της Ε.Ε. ώστε να μην έχει καμία σχέση
το άνοιγμα κεφαλαίων με το προσφυγικό», σημειώνει, προσθέτοντας ότι
έχει χαιρετίσει τη στάση της κυβέρνησης στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής, για την ξεκάθαρη θέση που έλαβε. «Αλλά αυτό πρέπει να καλλιεργείται
συνεχώς για να έχει αποτέλεσμα. Να
μην είναι μια φωτοβολίδα. Δυστυχώς,
συνηθίσαμε από την κυβέρνηση να αρκείται πολλές φορές σε φωτοβολίδες.
Μακάρι να καταφέρει να το αντιμετωπίσει και θα είμαστε δίπλα της», συμπληρώνει ο κ. Παπαδάκης, μιλώντας στον
ΡΕΠΟΡΤΕΡ.

Ποιο είναι το κλίμα στις Βρυξέλλες
για τους Τουρκοκύπριους;
Δεν είναι τυχαίο που κάποιοι Ευρωπαίοι και άλλοι αξιωματούχοι αποκάλεσαν
τον κ. Ακιντζί «πρόεδρο», και χρειάστηκε να γίνουν διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις για να διορθωθεί αυτό. Όταν η
κυπριακή κυβέρνηση είχε τη θέση ότι
δεν δέχεται να πηγαίνουν οι εν λόγω
αξιωματούχοι στα κατεχόμενα, στο λεγόμενο προεδρικό, για να μην αναβαθμίζεται εμμέσως το ψευδοκράτος, ήταν
μια θέση ορθή. Αυτή τη στιγμή θεωρείται αυτονόητο ότι θα πάνε να
συναντήσουν
τον κ. Ακιντζί
στο λεγόμενο προεδρικό. Αυτό τι
είναι; Δεν
είναι αναβάθμιση;
Επίσης, οι
Τουρκοκύπριοι, με
τη βοήθεια

της τεράστιας δύναμης που διαθέτει η
τουρκική διπλωματία, προσπαθούν να
ανατρέπουν αποφάσεις. Γίνεται ένα οργιώδες παρασκήνιο από πλευράς της
τουρκικής διπλωματίας και αξιοποιούνται τα φιλοτουρκικά λόμπι.

Θα υπάρξει αναβάθμιση των Τουρκοκυπρίων στο Ευρωκοινοβούλιο;
Θα εξαρτηθούν πολλά από τη δική μας
στάση και την κυβέρνηση. Έχουμε το δικαίωμα του βέτο. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι θα τύχει χρήσης σε περίπτωση
που τα πράγματα διολισθαίνουν προς
μια αρνητική κατεύθυνση.
Μπορεί να λυθεί το Κυπριακό τους
επόμενους μήνες και να μη χρειαστεί
να κάνουμε χρήση του δικαιώματος
αρνησικυρίας.
Ξέρετε, το Κυπριακό δεν λύνεται με
τους ευσεβοποθισμούς, ούτε με τα πανηγυράκια, ούτε με τις ψευδοεκδηλώσεις οι οποίες γίνονται. Καλό κλίμα δημιουργείται όταν λέμε τι πραγματικά θέλουμε, όταν λέμε τις αλήθειες προς τους
Τουρκοκύπριους και όταν θα μας πουν
και αυτοί αλήθειες. Τα πανηγύρια είναι
για εσωτερική και εξωτερική κατανάλωση. Βοηθούν στη λογική ότι πρέπει να
γνωρίσει ο ένας τον άλλο; Όταν πηγαίνουν οι ηγέτες να δουν θέατρο ή μαζεύεται μια ελίτ σε μια συγκέντρωση, λύνεται το Κυπριακό; Έτσι θα το λύσουμε;
Ίσως τώρα να είναι η συγκυρία.
Η μεγαλύτερη ευκαιρία που χάσαμε
ήταν το 2002. Πού ήταν το 2002 όλοι
αυτοί που λένε ότι θα πρέπει να επανενωθούμε με τους Τουρκοκύπριους και
να αγωνιστούμε μαζί; Αυτή πρέπει να
είναι η αυτοκριτική της δικής μας της
πλευράς. Όταν έκαναν διαδηλώσεις οι
Τουρκοκύπριοι με τις κυπριακές σημαίες στην κατεχόμενη Λευκωσία, εμείς
πού ήμασταν ως κοινότητα; Η κριτική μου αφορά όλους. Πού ήμασταν, να
ενωθούμε και να βρούμε μια λύση de
facto, να γίνει μια εξέγερση όπως έγινε
στο Βερολίνο; Πιστεύω ότι η λαϊκή συμμετοχή είναι αυτή που θα φέρει τις εξελίξεις, όχι οι ελιτίστικες προσεγγίσεις
που έρχονται από πάνω… αν θέλουμε
να μιλήσουμε για πραγματικό αντικατοχικό αγώνα. Την ίδια στιγμή, η ΕΔΕΚ,
και το έχουμε πει και είναι και κριτική στα συλλογικά όργανα του κόμματος, οφείλει να δημιουργήσει σχέσεις
με Τουρκοκύπριους, με υγιείς δυνάμεις
εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας,

να μιλήσει με κάποιους ανθρώπους για
να εξηγήσει τι κόμμα είναι. Να εξηγήσει
ότι δεν είναι εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα,
ότι είναι σοσιαλιστικό κόμμα. Και εδώ
υπάρχει ένα μεγάλο κενό, που δεν είναι
μόνο της παρούσας ηγεσίας, αλλά είναι
θέμα των τελευταίων 30 χρόνων, και γι’
αυτό πρέπει να πούμε mea culpa.

Τουρκία και Ισραήλ συζητούν τη μεταφορά του φυσικού αερίου της ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη. Εμείς πρέπει να μπούμε σε αυτό
το κάδρο;
Χάνουμε μομέντουμ. Οφείλουμε να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις, γνωρίζοντας βέβαια τις δυνατότητές μας, γνωρίζοντας ποιοι είμαστε. Δεν θεωρώ την
Κύπρο κάποια υπερδύναμη, αλλά είναι
μια πολύ μικρή χώρα με πολύ μεγάλη
προίκα, και πρέπει να φροντίσει να βρει
τον κατάλληλο γαμπρό για να δώσει αυτή την προίκα.

Ευρώπη α λα καρτ
Σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, ο
ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ θεωρεί
ότι είναι μια πρόκληση που δείχνει τις αδυναμίες της Ευρώπης.
«Υπάρχει μια Ευρώπη α λα καρτ,
υπάρχει μια Ευρώπη συμφερόντων που δεν κινείται στη βάση
των αξιών και των αρχών στις
οποίες οικοδομήθηκε. Δεν τους
ενδιέφερε το πρόβλημα, όταν κάποιοι εξ ημών φωνάζαμε για το
προσφυγικό εδώ και δύο χρόνια,
γιατί αφορούσε μόνο τη Μάλτα,
την Ιταλία και την Ελλάδα. Όταν
αυτή η τεράστια ροή ανθρώπων
εισήλθε στην Ευρώπη, έστησαν
οδοφράγματα. Καταρρέουν όλες
οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού είναι η κοινοτική αλληλεγγύη; Πού είναι η επαναπροώθηση των προσφύγων, πού είναι
η κατανομή των βαρών σε ίση
βάση για να αντιμετωπιστεί αυτό
το πρόβλημα;», διερωτάται ο κ.
Παπαδάκης. Κάποιους, καταλήγει, «προφανώς δεν τους ενδιαφέρει, γιατί είναι πολύ μακριά
από αυτούς, αφήνοντας όλο το
βάρος της προσφυγικής κρίσης
στην Ελλάδα».

