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Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη
δράση της Τουρκίας αλλά και του ψευδο

κράτους εντός της Ευρωβουλής.
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Τουρκία και ψευδοκράτος αλωνίζουν στην Ευρωβουλή
>0 Δημήτρης Παπαδάκης καλεί την Κυβέρνηση να στηρίξει την προσπάθεια των Κυπρίων ευρωβουλευτών

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο ευρω
βουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης σ' ό,τι
αφορά τη δράση της Τουρκίας αλλά και
του ψευδοκράτους εντός του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου. Μιλώντας στον «Φ»
ο ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ υπογραμμίζει τις κινή
σεις που κάνει η τουρκική πλευρά στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σ' ό,τι αφορά στο Κυπριακό επιχειρώ
ντας να περάσει το μήνυμα ότι οι δύο πλευρές βρί
σκονται πολύ κοντά σε λύση με απώτερο στόχο, σε
περίπτωση μη κατάληξης στης συνομιλίες, η ευθύ
νη να φορτωθεί στη δική μας πλευρά. Σύμφωνα με
τον κ. Παπαδάκη, η αδυναμία της Κυβέρνησης να
προτάξει μια σαφή και ξεκάθαρη θέση για τις εξε
λίξεις στο Κυπριακό αποδυναμώνει την προσπάθεια
των Κυπρίων ευρωβουλευτών στην αντιμετώπιση
των τουρκικών ενεργειών εντός του ΕΚ.
Σ' ό,τι αφορά στην ομάδα των Σοσιαλιστών και
Δημοκρατών ο κ. Παπαδάκης υποστηρίζει πως
υπάρχει μια αλλαγή σ' ό,τι αφορά την προσέγγιση
έναντι της Τουρκίας. Υπογραμμίζει την ίδια ώρα ότι
τα πράγματα εντός του ΕΚ δεν είναι τόσο ρόδινα
όσο φαίνονται σ' ό,τι αφορά την Τουρκία, συγκρί
νοντας με το κλίμα που υπάρχει στο Συμβούλιο και
την Επιτροπή.

και για μας, αναλογιζόμενοι βεβαίως το μέγεθος μας
και τι μπορούσαμε να πετύχουμε.

Τα πράγματα για την Τουρκία δεν είναι τόσο εύ
κολα όσο θέλουν να τα παρουσιάσουν. Αυτή η αλα
ζονεία του Ερντογάν έχει προκαλέσει και νομίζω ότι
δεν θα βγει σε καλό στον ίδιο. Μπορεί πρόσκαιρα να
υπάρχει αυτή η λυκοφιλία γιατί οι Ευρωπαίοι ενδια
φέρονται να σταματήσει το μεταναστευτικό κύμα και
να συντηρούν υποσχέσεις περί ένταξης της Τουρκίας.
Την ώρα μάλιστα που κάποιοι υποστηρίζουν ότι η
Τουρκία ποτέ δεν θα καταφέρει να ενταχθεί στην ΕΕ.
Εάν όμως δεν στα ματήσει το προσφυγικό ρεύ μα τότε
τα πράγματα δεν θα συνεχίσουν να είναι τα ίδια για
την Τουρκία. Την ίδια ώρα σε επίπεδο κοινής γνώμης
η Τουρκία βρίσκεται στο εδώλιο του κατηγορουμέ
νου. Την επομένη της κατάρρευσης του ρωσικού
μαχητικού από την Τουρκία όλος ο γαλλικός Τύπος
ήταν κάθετα υπέρ της Ρωσίας και κατά των Τούρκων.
Γιατί; Γιατί προηγήθηκαν τα γεγονότα στο Παρίσι. Εάν
δεν συνέβαιναν τα γεγονότα στο Παρίσι πιθανό να
ήταν διαφορετική η ευαισθητοποίηση του κόσμου.
Αλλά επειδή συνέβησαν τα τραγικά γεγονότα στην
καρδιά της δημοκρατίας, στο Παρίσι, η σύνδεση της
Τουρκίας με το ΙΚΙΣ (Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ καιτης
Συρίας) είναι άμεση στα μάτια των πολιτών. Βεβαίως
δεν υπάρχει κανένας που να μην καταλαβαίνει ότι η
 Κεφάλαιο Τουρκία. Ένα δύσκολο κεφάλαιο για Τουρκία ήταν ο υπ' αριθμόν ένας υποστηρικτής του
την Κύπρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς Daesh (ΙΚΙΣ στα Αραβικά).

αντιμετωπίζεται η Τουρκία εντός του Ευρωκοινο  Η εικότα που πολλές φορές βγαίνει από το Ευρω
κοινοβούλιο είναι ότι η Τουρκία έχει εκεί ένα ισχυ
βουλίου;
 Η Τουρκία είναι παίχτης στην περιοχή, είτε το θέλου ρό λόμπι, ιδιαίτερα εντός της ομάδας στην οποία κι
με είτε δεν το θέλουμε. Μέχρι πριν από λίγο καιρό η εσύ ανήκεις1. Όντως έτσι έχουν τα πράγματα;

Τουρκία ήταν το μαύρο πρόβατο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Βεβαίως στο Ευρωκοινοβούλιο τα πράγματα
δεν είναι τόσο ρόδινα για την Τουρκία όσο είναι σε
επίπεδο Συμβουλίου και Επιτροπής. Κατάφερε ο Ρε
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν να εκβιάσει με το Προσφυγικό
καινά κερδίσει. Αυτό θα έπρεπε να ήταν παράδειγμα

 Η Τουρκία ξέρει το παιχνίδιτης διπλωματίας. Οι
υπηρεσίες της μαζί με το ψευδοκράτος οργιάζουν
στο Ευρωκοινοβούλιο. Περνούν κι ένα μήνυμα, το
οποίο η δική μας Κυβέρνηση θα πρέπει να προσέξει,
ότι είμαστε πολύ κοντά σε λύση του Κυπριακού. Ο
στόχος είναι προφανής, εάν υπάρχει αδιέξοδο το
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βάρος να το επωμιστούμε εμείς. Η λογική της Κυβέρ
νησης μας να μην κάνει τίποτε γι' αυτό το θέμα είναι
καταστροφική.
Βεβαίως ο στόχος είναι η λύση του Κυπριακού. Η
λύση όμως θα πρέπει να είναι βιώσιμη και για να είναι

Κατ' αρχάς θα πρέπει να ενημερωθεί ο λαός. Να βγει

ο Πρόεδρος και να πει κάποια πράγματα, να πει τα
σημεία στα οποία υπήρξαν συμφωνίες ώστε να γνω
ρίζει ο λαός πού βρισκόμαστε. Δενχρειάζεται να μιλή
σει λεπτομερώς αλλά να δώσει ένα στίγμα του πού
βρισκόμαστε σήμερα. Δεν μπορεί εντός του Εθνικού
Συ μβουλίου να λέει πως δεν είμαστε κοντά σε λύση και
μετά να βγαίνουν κάποιοι παροικούντες παρά το Προε
δρικό και να λένε ότι υπάρχει συμφωνία στις βασικές

βιώσιμη θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο δίκαιη.
Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Η Τουρκία έχει κατα
φέρει να δημιουργήσει ένα λόμπι όχι μόνο εντός της
δικής μου ομάδας αλλά τα πράγματα, σας επαναλαμ
βάνω, είναι πολύ καλύτερα απ' ό,τι ήταν πριν. Το γε ελευθερίες και γίνεται αποδεκτό το κοινοτικό κεκτημέ
γονός ότι καταφέραμε με τον συνάδελφο τον Κώστα νο. Εάν είναι έτσι ας φέρουντώρα τη λύση να την υπο
γράψουμε. Αν δεν είναι έτσι όμως; Γιατί αφήνεται η
Μαυρίδη να πάρουμε 30 ψήφους απέναντι στη γραμ
Τουρκία να αλωνίζει, γιατί να αλωνίζει το ψευδοκράτος
μή της ομάδας, πριν τρεις μήνες, θέλοντας να προ
και όλοι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι είμα
σθέσου με αναφορά και στον εποικισμό στην έκθεση
στε πάρα πολύ κοντά σε λύση του Κυπριακού; Κι αν
προόδου της Τουρκίας, αυτό κάτι λέει. Βεβαίως η
αύριο δεν έρθει λύση του Κυπριακού, ποιος θα επωμι
αντίδραση δεν είχε να κάνει με το ότι η ομάδα τάσ
στεί το βάρος; Γιατί η Τουρκία παρουσιάζεται ότι επεί
σεται υπέρ του εποικισμού, αλλά επειδή θεωρούσαν
γεται για την επίλυση του Κυπριακού. Η δική μας η
ότι ήταν μια έκθεση προόδου για την Τουρκία σε στρατηγική ποια είναι; Βεβαίως η στρατηγική μας είναι
σχέση με την ενταξιακή της πορεία. Τα πράγματα η λύση του Κυπριακού, αλλά δεν μπορείς να κινείσαι
είναι καλύτερα, βεβαίως υπάρχουν προβλήματα τα χωρίς να έχεις ένα σχέδιο Β. Για παράδειγμα, πέρσι,
οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Η απουσία όταν καταφέραμε να επιδώσουμε ψήφισμα για τις
μας ευθύς μετά το 2004 δημιούργησε προβλήματα προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Αποκλειστι
και επέτρεψε στην τουρκική προπαγάνδα να διεισ κή Οικονομική Ζώνη της ΚυπριακήςΔημοκρατίας προ
δύσει εντόςτης δική μας ομάδας στο Ευρωκοινοβού σφέροντας ένα ισχυρό όπλο στα χέρια της Κυβέρνη
λιο. Υπήρξαν και δικά μας λάθη και παραλείψεις που σης/Εχει δει κανείς να αξιοποιείται αυτό το ψήφισμα;
επίσης προκάλεσαν προβλήματα. Αλλά γι' αυτό είμα Πουθενά. Άρα εξουδετερώθηκε ό,τι κάναμε εμείς. Και
στε εκεί, για να δώσουμε τη μάχη και να παλέψουμε σήμερα, με όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείταιχωρίς
αυτές τις καταστάσεις.
ουσιαστικά να γνωρίζουμε τι γίνεται, πώς θα μπορέ
Εκφράζεται κατά καιρούς η άποψη άπ η στάση ή κά σου με να στήσου με την Τουρκία στο εδώλιο του κατή
ποιες ενέργειες της Κυβέρνησης δημιουργούν προ γορου μένου για εκείνα που πρέπει; Να ξεκαθαρίσου
βλήματα στον αγώνα που δίνουν α ευρωβουλευτές με κάτι. Εμείς θέλουμε μια δημοκρατική Τουρκία η
εντός του ΕΚ. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση;
οποία να σέβεται τους πολίτες της, το διεθνές δίκαιο,
 Δημιουργείτεράστια προβλήματα. Ο λόγος είναι γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα καιτους γείτονες της. Αλλά
δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα στο εσωτερικό. Μόλις θα πρέπει να τα αποδείξει εμπράκτως όλα αυτά και να
πρόσφατα είδαμε άλλες δηλώσεις από πλευράς Προέ αποχωρήσει από την Κύπρο. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν
δρου Αναστασιάδη και άλλες δηλώσεις του υπουργού την Τουρκία για άλλους δικούς τους λόγους. Το πρό
Εξωτερικών επί των εξελίξεων στο Κυπριακό. Αυτό το βλημα έγκειται στο γεγονός ότι η δική μας Κυβέρνηση
παιχνίδι να εμφανίζονται με διαφορετικέςτοποθετήσεις δεν έχει μια ξεκάθαρη γραμμή που αποδυναμώνει τη
δεν ξέρω εάν είναι επικοινωνιακό, αλλά είναι επιζήμιο. δική μας θέση σε σχέση με τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Ι Στοίχημα για την ΕΕ Ι
το Προσφυγικό
 Στη διάρκεια της δική σας θητείας στο ΕΚ, ποια στην ΑΟΖ της Κύπρου.
θεωρείται σημαντική απόφαση & ό,τι αφορά την Σε προσωπικό επίπεδο θεωρώ ως μεγαλύτερη επι
τυχία το ότι ανέλαβα τον καταρτισμό της αναφοράς
Ευρώπη γενικότερα και την Κύπρο ειδικότερα;

 Η μεγαλύτερη πρόκληση της Ευρώπης σήμερα είναι
η αντιμετώπιση του Προσφυγικού. Εάν δεν καταφέ
ρει να βρει λύση κινδυνεύει η ύπαρξη του ευρωπα
ϊκού οικοδομήματος. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο
ταυτόχρονα είναι και πρόκληση για ολόκληρη την
Ευρώπη. Εάν καταφέρει να το αντιμετωπίσει θα
αποδείξει στους πολίτες της ότι αυτός ο τεράστιος
οργανισμός μπορεί να βρει λύσεις για τους πολίτες
της και τα κράτημέλη του. Όσον αφορά εμάς, σ'
αυτό το διάστημα του ενάμιση χρόνου θεωρώ ως
το μεγαλύτερο επίτευγμα το πολύ καλό ψήφισμα
που πήραμε τότε με τις προκλήσεις της Τουρκίας

για το Προσφυγικό, εκ μέρους της Επιτροπής Εξω
τερικών. Η αναφορά αυτή έχει υπερψηφιστεί στην
Επιτροπή Εξωτερικών και θα πάει με τον νέο χρόνο
στην Ολομέλεια για υπερψήφιση. Αυτό είναι και το
πιο δύσκολο θέμα που απασχολεί την Ευρωπαϊκή
Ένωση αυτό το διάστημα. Υπάρχουν διαφορετικές
προσεγγίσεις από τις πολιτικές ομάδες, άλλες το
βλέπουν από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και άλλες από πλευράς ασφάλειας, και έπρεπε να
βρούμε ένα κοινό σημείο ώστε να καταλήξουμε.
Πιστεύω ότι έχουμε καταλήξει στο να έχουμε ένα
πολύ καλό ψήφισμα.

Δεν μπορεί να είμαστε μονοθεματικοί
 Το Ευρωκοινοβούλιο είναι ένας χώρος δράσης για τους Κυπρί
ους ευρωβουλευτές. Μια ομάδα μόλις έξι ατόμων, πόσο εύκολο ή
δύσκολο είναι το έργο τους και η προσπάθεια τους να περάσουν
τα μηνύματα τους;

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ό,τι πιο δημοκρατικό υπάρχει από
τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής'Ενωσης. Είναι φυσικό ότι ο μικρός
αριθμός των Κυπρίων ευρωβουλευτών δημιουργεί προβλήματα,

αντιλαμβάνεστε πως άλλο είναι να έχει 30,50 ή γο ευρωβουλευτές των Ελλαδιτών ευρωβουλευτών οπότε τουςχρειαστουμε. Άρα υπάρ
για να περάσεις κάποιες θέσεις. Αλλά ο μικρός αριθμός των ευρω χει μια αυξανόμενη δύναμη πυρός σε μια προσπάθεια την οποία
βουλευτών πιστεύω εξισορροπείται από το γεγονός ότι υπάρχει μια κάνεις. Απ' εκεί και πέρα θα πρέπει οι πάντες να αντιληφθούν ότι
αρκετά καλή συνεργασία μεταξύ των έξι Κυπρίων καθώς κα με τη πέραν των εθνικών συμφερόντων υπάρχουν και οι διαπροσωπικές
στήριξη των Ελλαδιτών συναδέλφων μας. Δεν γνωρίζω τι γινόταν σχέσεις οι οποίες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Εάν έχεις καλές δια
προηγουμένως, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται σήμερα στις προσωπικές σχέσεις, εάν δεν είσαι μονοθεματικός, εάν έχεις ασχο

τρεις βασικές ομάδες, δηλαδή στη δική μου ομάδα των Σοσιαλιστών ληθεί και με άλλα ζητήματα, πέραν του δικού μας για το οποίο τρέ
και Δημοκρατών, στην ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και χουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, τότε γίνεσαι εις διπλούν πειστι
στην ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, όπου έχουμε τη στήριξη και κός. Γιατί οι πάντες αντιλαμβάνονται ότι σε ενδιαφέρει το καλό της
Ευρώπης ευρύτερα και όχι μόνο το δικό σου εθνικό ζήτημα.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙΣ ΠΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Η κριτική που ασκείται προς την κατεύθυνση των ευρωβουλευτών από το εσωτερικό έχει
να κάνει με τη στάση και τη συμπεριφορά τους σε σχέση με το εθνικό θέμα και γενικά με τα
κυπριακού ενδιαφέροντος ζητήματα.
¦ Είναι λογικό να ασχοληθούμε με το Κυπριακό και η έγνοια μας να είναι το Κυπριακό. Για να
μπορέσουμε όμως να είμαστε πειστικοί πρέπει να έχουμε δράση και σε άλλα ζητήματα. Για
παράδειγμα, ήμουν ο πρώτος ευρωβουλευτής απ' όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έκανα
εκδήλωση με αποκλειστικό θέμα τη δράση του Ισλαμικού Κράτους, πριν από ένα χρόνο. Σε μια
περίοδο που κάποιοι άλλοι στην Ευρωβουλή έκαναν σαν να μην τρέχει τίποτε. Κάποιοι από
εμάς τόσο στην ολομέλεια όσο και στις συνεδρίες των ομάδων μας από τότε φωνάζαμε ότι θα
πρέπει να βρεθεί λύση στο Συριακό γιατί θα ακολουθούσαν όλα αυτά που σήμερα βιώναμε με
το προσφυγικό ρεύμα κ.λπ. Τότε κάποιοι το χαρακτήριζαν μεταναστευτικό, ενώ από τότε υπο
στηρίζαμε ότι δεν είναι μεταναστευτικό αλλά προσφυγικό. Προειδοποιούσαμε για την ανθρω
πιστική κρίση που ακολούθησε. Άρα, η δράση μας και σε άλλα ζητήματα μας βοηθά πολύ πε
ρισσότερο παρά να είμαστε μονοθεματικοί και να μιλάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ μόνο για
το Κυπριακό. Υπάρχει η ώρα που θα πούμε και για το Κυπριακό, θα το βάλουμε σε παραλληλι
σμό με άλλα ζητήματα, θα πρέπει να είμαστε όμως και ειλικρινείς μεταξύ μας. Έχουν περάσει
4ΐ χρόνια από την τουρκική εισβολή. Και δεν είναι τόσο εύκολο να πείσεις στη λογική του δι
καίου όταν βλέπουν εικόνες με νεκρούς και σκοτωμένους στη Συρία, στα ελληνικά παράλια,
στην Παλαιστίνη και αλλού όπου υπάρχουν συγκρούσεις. Είναι δύσκολο να πείσεις στη λογική
των παραβιάσεων που συμβαίνουν στην Κύπρο, θα πείσεις στη λογική των συμφερόντων και
στη λογική των διαπροσωπικών σχέσεων. Έτσι πρέπει να πολιτευόμαστε.

