
Τι είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 
διάγγελμά του για το Κυπριακό 

 
- Στο επίκεντρο του χθεσινού διαγγέλματος ο διεθνής παράγοντα στην διαδικασία 
επίλυσης του Κυπριακού 
- Επαναλήφθηκε το ότι δεν πρόκειται περί τελικής συμφωνίας, αλλά περί πλαισίου που 
θα κινηθεί η κυβέρνηση 
- Δόθηκαν επεξηγήσεις για το πως ερμηνεύεται το Κοινό Ανακοινωθέν - ΠτΔ: Δεν 
υπάρχει παρθενογέννεση 
- Επίκληση στα 3 singles, κατηγορίες ΠτΔ για σκόπιμες παρερμηνείες στο εσωτερικό 
- Δεν συζητήθηκε, ούτε υπήρξε ερώτημα για το ζήτημα των εγγυήσεων 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε: 
 
ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ: Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη 
 
«Δεν θα αποδεχόμουν την έναρξη ενός νέου κύκλου συνομιλιών εάν δεν ικανοποιούντο 
βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη μορφή του υπό μετεξέλιξη κράτους», τόνισε 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. 
Μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου παρουσίασε τις 
πρόνοιες του κοινού ανακοινωθέντος, είπε ότι στόχος είναι η ενημέρωση, αλλά και η 
«αποκατάσταση της αληθείας»  για όσα αφορούν το κοινό ανακοινωθέν,  «με βάση τα 
πραγματικά γεγονότα που δημιουργούν τις προϋποθέσεις επανέναρξης ενός κύκλου 
συνομιλιών». 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε σε «μια συστηματική προσπάθεια παρερμηνείας 
ή αμφισβήτησης» τις τελευταίες ημέρες για το ακριβές περιεχόμενο των προνοιών για τη 
μια και μόνη διεθνή προσωπικότητα, κυριαρχία και ιθαγένεια. 
Έκανε παράλληλα έκκληση για ένωση δυνάμεων στο εσωτερικό, ενώ είπε ότι σέβεται 
πλήρως τις διαφορετικές απόψεις που εκφράζουν πολιτικά κόμματα, αναγνωρίζοντας 
παράλληλα «τη συμβολή των διαφωνούντων»,  μεταξύ άλλων,  στην προετοιμασία του 
κοινού ανακοινωθέντος. 
«Εκείνο που με λυπεί δεν είναι η όποια διαφωνία, αλλά οι επαναλήψεις αναφορών που 
δεν έχουν σχέση με το περιεχόμενο του ανακοινωθέντος, αλλά ενδεχόμενα με πολιτικές 
επιλογές που δεν συμφωνούν με την επιδιωκόμενη μορφή λύσης» σημείωσε. 
Στο Κοινό Ανακοινωθέν είναι σαφώς διατυπωμένη η μία διεθνής προσωπικότητα, είπε ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης,  ενώ έκανε λόγο για «επίτευγμα» αναφορικά με την αναφορά 
ότι η κυριαρχία πηγάζει εξίσου από Ε/κ και Τ/κ. Απέρριψε την άποψη ότι η «εσωτερική 



ιθαγένεια» ενέχει κινδύνους νομιμοποίησης της εθνοκάθαρσης και είπε ότι ενισχύεται ο 
αγώνας για επιστροφή των προσφύγων, καθώς η επανεγκατάστασή τους δεν προκαλεί 
κινδύνους στην αλλοίωση της πολιτικής ισότητας των συνιστωσών πολιτειών. 
Ακόμη, απέρριψε τη θέση για «παρθενογένεση» αναφορικά με τη μετεξέλιξη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, λέγοντας ότι διασφαλίζεται η συνέχειά της. 
Αναφερόμενος στη μία και μόνη διεθνή προσωπικότητα, είπε ότι «είναι τόσο σαφώς 
διατυπωμένη που δεν επιδέχεται ούτε και επιτρέπει την όποιαν άλλη ερμηνεία». 
Για τη μια και μόνη κυριαρχία και τον ισχυρισμό πως αυτή διαιρείται στα τρία, είπε ότι 
«όσοι προβάλλουν αυτή τη θέση συγχέουν την κυριαρχία του ομόσπονδου κράτους με 
τις εξουσίες και αρμοδιότητες που εξ υποχρεώσεως εκχωρούνται από το σύνταγμα στις 
συνιστώσες πολιτείες για θέματα εσωτερικών αρμοδιοτήτων». 
Μίλησε για εξουσίες και αρμοδιότητες των πολιτειών που θα τους εκχωρούνται εκ του 
ομόσπονδου συντάγματος, αφού συμφωνηθούν και καθορισθούν από το Ομοσπονδιακό 
Σύνταγμα οι τομείς αρμοδιοτήτων της κεντρικής κυβέρνησης. 
Ανέφερε επίσης πως,  το ότι η κυριαρχία πηγάζει εξίσου από τους Ε/κ και τους Τ/κ και 
όχι από τις δύο κοινότητες όπως είχαμε αποδεχτεί στο παρελθόν θα πρέπει να θεωρείται 
επίτευγμα, αφού παραπέμπει στα συστατικά στοιχεία που αποτελούν τον κυπριακό λαό 
και όχι στις κοινότητες όπως αυτές αναγνωρίζονται και από το σύνταγμα του 1960. Ως 
εκ τούτου, πρόσθεσε, καμιά κυριαρχία δεν εκχωρείται χωριστά σε πολίτες που 
αποτελούν το λαό ενός κράτους. 
Συνέχισε, αναφερόμενος στο επιχείρημα της ύπαρξης χωριστής κυριαρχίας λόγω της 
πρόνοιας για χωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα και υπενθύμισε πως «δεν είναι το 
Κοινό Ανακοινωθέν που προβλέπει για πρώτη φορά» κάτι τέτοιο, αλλά έγινε και στο 
δημοψήφισμα του 2004, επί προεδρίας Τάσσου Παπαδόπουλου, ενώ και με το Σύνταγμα 
του 1960, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ασκείτο χωριστά από Ε/κ και Τ/κ. 
Υπέδειξε ότι ανάλογοι ισχυρισμοί δεν ευσταθούν γιατί «το κράτος υπάρχει, δεν θα 
ιδρυθεί» ενώ πρόσθεσε ότι «εκείνο που θα συμβεί είναι η μετεξέλιξή του σε ομοσπονδία 
και ως εκ τούτου το δικαίωμα που δίνεται στις δύο κοινότητες δεν είναι κυριαρχικό ή 
ιδρυτικό, αλλά συντακτικό». 
Αναφερόμενος στη μία και μόνη ιθαγένεια του κράτους και τις αμφισβητήσεις που 
εκφράζονται, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπενθύμισε το λεκτικό του Κοινού 
Ανακοινωθέντος, λέγοντας ότι ουδείς μπορεί να αποκτήσει «εσωτερική ιθαγένεια» είτε 
της μίας είτε της άλλης συνιστώσας πολιτείας, εκτός αν είναι πρώτιστα πολίτης της 
ενωμένης Κύπρου σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο, ενώ ανάλογη πρόνοια υπάρχει 
και στο ισχύον Σύνταγμα. 
Είπε πως η αναφορά σε «εσωτερική ιθαγένεια» γίνεται για να προστατευθεί το δικαίωμα 
πολιτικής ισότητας των δύο συνιστωσών πολιτειών, λόγω του ότι η συμφωνία για λύση 
προβλέπει πως η μετεξέλιξη του σημερινού ενιαίου κράτους θα οδηγήσει σε μια 
δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα των δύο συνιστωσών πολιτειών. 
Ανέφερε ότι δεν τον βρίσκει σύμφωνο η άποψη πως η εσωτερική ιθαγένεια ενέχει τους 
κινδύνους νομιμοποίησης της εθνοκάθαρσης, αλλά συνηγορεί και ενισχύει τον αγώνα για 
διασφάλιση του δικαιώματος επιστροφής και επανεγκατάστασης των προσφύγων. 
Συμπλήρωσε πως το δικαίωμα ψήφου για την Άνω βουλή ή τη Γερουσία με το οποίο 
διασφαλίζεται η πολιτική ισότητα θα ενασκείται όχι με βάση τον τόπο κατοικίας αλλά 
την ιδιότητα του πολίτη της κάθε μιας των συνιστωσών πολιτειών. 



Ως προς τον ισχυρισμό ότι υιοθετείται η τουρκική θέση για τη μετεξέλιξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, με την ενωμένη Κύπρο να είναι αποτέλεσμα συνένωσης δύο συνιδριτικών 
κρατών,  ο Πρόεδρος είπε ότι «πουθενά στο Κοινό Ανακοινωθέν δεν υπάρχει η όποια 
μνεία για προϋπάρχοντα ή ιδρυτικά ή συνιδρυτικά κράτη» και είπε ότι υπάρχει ρητή 
πρόνοια ότι η ομοσπονδία θα αποτελείται από δύο συνιστώσες πολιτείες. 
Υπενθύμισε ότι η Συνθήκη Προσχώρησης στην ΕΕ προβλέπει πως η ένταξη καλύπτει το 
σύνολο του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώ στο Κοινό Ανακοινωθέν γίνεται 
αναφορά στην Ενωμένη Κύπρο, ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της ΕΕ. 
«Γίνεται σαφές πως όχι μόνον δεν γίνεται δεκτή η παρθενογένεση αλλ’ αντιθέτως 
διασφαλίζεται η συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στη μετεξελιγμένη μορφή της 
νέας κατάστασης πραγμάτων, δηλαδή της Ομοσπονδιακής δομής», τόνισε. 
Διευκρίνισε ότι αν συνέβαινε το αντίθετο, θα απαιτείτο νέα αίτηση για να καταστεί η 
χώρα μέλος του ΟΗΕ και διαπραγματεύσεις για να ενταχθεί στην ΕΕ. 
Έκανε έκκληση στην πολιτική ηγεσία του τόπου «να ενώσουμε δυνάμεις» ενώ 
απευθύνθηκε και στους Τ/κ, διαβεβαιώνοντας τους πως η λύση του Κυπριακού αποτελεί 
την ειλικρινή πρόθεση και επιθυμία του. 
Η λύση, υπέδειξε, δεν θα έχει νικητές και ηττημένους, ούτε τη δυνατότητα επιβολής 
εξουσίας της μίας πλευράς επί της άλλης. 
Όπως ανέφερε,  «το άλυτο του Κυπριακού,  που για σαράντα τόσα χρόνια κρατά 
διαιρεμένη την πατρίδα και το λαό μας,  είναι το ύψιστο των προβλημάτων που 
απασχόλησε και απασχολεί την παλαιότερη, τη νεότερη γενιά και αν συνεχίσει το 
σημερινό στάτους κβο θα επηρεάσει δραματικά το μέλλον και των επερχoμένων γενεών. 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι προεκλογικά,  αλλά και με την ανάληψη της 
εξουσίας, είχε δηλώσει ότι θα εργαστεί άοκνα προκειμένου να αντιμετωπιστούν με 
επιτυχία τα οικονομικά προβλήματα της χώρας και μέσω της συλλογικής προσπάθειας 
όλων, να εξευρεθεί οριστικά μια λύση που θα απαλλάσσει την πατρίδα από την κατοχή, 
θα την επανενώνει και θα αποκαθιστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές 
ελευθερίες. 
Πρόσθεσε ότι με την ανάληψη της προεδρίας δόθηκε προτεραιότητα στην αντιμετώπιση 
της οικονομικής κρίσης, καθώς «μια αποδυναμωμένη οικονομικά χώρα θα μπορούσε να 
ήταν ευάλωτη σε πιέσεις ή και εκβιασμούς που θα επηρέαζαν αρνητικά την προσπάθεια» 
για μια αξιοπρεπή και όσο το δυνατόν πιο δίκαιη λύση. 
Είπε ότι με την πιστή τήρηση των όρων της δανειακής σύμβασης και τη σταθεροποίηση 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος έκρινε πως συναφής με την οικονομική ανάκαμψη 
είναι και η επικέντρωση της προσοχής στην εντατικοποίηση των προσπαθειών για 
επίλυση του κυπριακού προβλήματος. 
Ανέφερε ότι παράλληλα με την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων, 
εφαρμόστηκε πολιτική αποκατάστασης του κύρους, της αξιοπιστίας και της αξιοποίησης 
των δυνατοτήτων που προσφέρονται λόγω της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας.  
Αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των σχέσεων της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το 
Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ και το σύνολο των Ευρωπαίων εταίρων, ενώ είπε ότι δεν 
επηρεάστηκαν οι άριστες σχέσεις με μεγάλες δυνάμεις όπως η Ρωσία, η Κίνα και τα 
αραβικά κράτη. 
«Προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ουσιαστικού διαλόγου, 
εργαστήκαμε σκληρά για την επανατοποθέτηση του Κυπριακού μέσω του αιτήματος μας 



για την ενεργό εμπλοκή της Τουρκίας,  ως της δύναμης που συνεχίζει να κατέχει το 
βόρειο τμήμα της πατρίδας μας» είπε. 
Αναφέρθηκε στο διορισμό διαπραγματευτή της ε/κ κοινότητας, παρά τις ενστάσεις της 
άλλης πλευράς,  και είπε ότι «για πρώτη φορά από το 1974  έγινε κατορθωτό να 
εμπλέξουμε στις συνομιλίες και την Τουρκία». 
Είπε επίσης ότι για να είναι συμβατή η λύση με της ευρωπαϊκές αρχές, έγινε κατορθωτό 
να αναβαθμιστεί ο ρόλος που θα διαδραματίσει η ΕΕ στον υπό έναρξη διάλογο,  όπως 
σαφέστατα φαίνεται από την ανακοίνωση των κυρίων Βαν Ρόμπαι και Ζοζέ Μανουέλ 
Μπαρόζο. 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε ακολούθως στη δέσμη ουσιαστικών μέτρων 
οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που υπέβαλε, τα οποία, όπως είπε έγιναν κατανοητά, αλλά 
και «φαίνεται ότι θα αποτελέσουν μια των προτεραιοτήτων φίλων χωρών».  
Ανέφερε ακόμα ότι διαφάνηκε ότι υπήρχε διάσταση στο ρόλο που θα έπρεπε να 
διαδραματίζει ο Ειδικός Σύμβουλος του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών. «Μέσα από λεπτούς 
αλλά ορθούς χειρισμούς έγινε κατορθωτό να ξεπεράσουμε το πρόβλημα χωρίς να πληγεί 
η διαδικασία», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 
Είπε ότι η έκδοση ενός ουσιαστικού κοινού ανακοινωθέντος τέθηκε ως προαπαιτούμενο 
από την ε/κ πλευρά, ώστε να επιτευχθεί πλήρης διασαφήνιση των θέσεων, των βασικών 
αρχών επίλυσης του Κυπριακού και της μεθοδολογίας σε ένα νέο κύκλο συνομιλιών.  
«Ύστερα από επίπονες προσπάθειες έξι μηνών έγινε κατορθωτό να καταλήξουμε στο 
Κοινό Ανακοινωθέν της 11ης Φεβρουαρίου» το οποίο «χωρίς να παραγνωρίζει τις 
ανησυχίες της άλλης πλευράς, ικανοποιεί και τις δικές μας επιδιώξεις και ευαισθησίες». 
Συμπλήρωσε ότι στην επίτευξη του στόχου αυτού συνέβαλαν σημαντικά οι πολιτικοί 
αρχηγοί και το Εθνικό Συμβούλιο, τους οποίους ευχαρίστησε. Είπε ότι η ελληνική 
κυβέρνηση τηρείτο ανελλιπώς ενήμερη, επί καθημερινής βάσεως και παρείχε την πλήρη 
στήριξη της, ενώ αναγνώρισε το θετικό ρόλο που διαδραμάτισαν φίλες χώρες. Είπε 
επίσης ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των διαβουλεύσεων υπήρχε συνεχής επαφή με δύο εκ 
των εγκυροτέρων νομικών οίκων του εξωτερικού. 
Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του κοινού ανακοινωθέντος, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
είπε ότι το στατους κβο θεωρείται και από τους δύο ηγέτες απαράδεκτο.  «Δηλαδή,  
μεταξύ άλλων, απαράδεχτη κρίνεται η παρουσία κατοχικών στρατευμάτων, η 
συνεχιζόμενη διαίρεση της πατρίδας μας, η παράνομη αξιοποίηση των ε/κ περιουσιών, η 
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών, ο εποικισμός, η 
καταστροφή της θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς, η ανάγκη που εξωθεί 
τους Ε/κ να ξεπουλούν τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα, η αποξένωση του κυπριακού 
ελληνισμού από το κατεχόμενο μέρος και η εν τη ουσία παγίωση των τετελεσμένων της 
εισβολής». 
Προβλέπεται, συνέχισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι η λύση θα σέβεται τις βασικές 
αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και θα διασφαλίζει το 
κοινό μέλλον του συνόλου των πολιτών σε μια ενωμένη Κύπρο εντός της ΕΕ.  
Πρόσθεσε πως στην ενωμένη Κύπρο κατοχυρώνονται οι τρεις βασικές αρχές, 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε κράτους μέλους των ΗΕ, αποκλείονται τα όποια 
χρονοδιαγράμματα, ενώ υιοθετείται η αρχή πως τίποτα δεν είναι συμφωνημένο αν δεν 
συμφωνηθούν τα πάντα. 
Είπε ότι αποκλείεται ρητά η όποια μορφή επιδιαιτησίας και πως μόνο μια συμφωνία που 
θα βασίζεται στην ελεύθερη βούληση των μερών θα παραπεμφθεί σε δημοψηφίσματα. 



Ακόμη είπε ότι διασφαλίζεται η ιεραρχία των νόμων, αφού ρητά αναφέρεται πως ο 
υπέρτατος νόμος του κράτους είναι το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα που θα δεσμεύει το 
σύνολο των αρχών της ομοσπονδίας αλλά και των συνιστωσών πολιτειών. 
Για το κατάλοιπο εξουσίας,  είπε ότι καθορίζεται ρητά πως αφού συμφωνηθούν οι 
αρμοδιότητες της Ομόσπονδης Κυβέρνησης, όσες εξουσίες εναπομείνουν, ανατίθενται 
από το ομοσπονδιακό Σύνταγμα στις πολιτείες. 
«Οι εξουσίες αυτές αφορούν εσωτερικές αρμοδιότητες, όπως, για παράδειγμα, η παιδεία, 
το σύστημα υγείας, οι κοινωνικές ασφαλίσεις κ.α.» είπε, προσθέτοντας ότι η 
αποκέντρωση αυτή συνάδει με την ευρωπαϊκή αρχή της επικουρικότητας, της ανάθεσης 
δηλαδή περισσοτέρων εξουσιών για θέματα καθημερινότητας των πολιτών στις τοπικές 
αρχές, αλλά και με ό,τι ισχύει στη συντριπτική πλειοψηφία των ομόσπονδων κρατών. 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε ακόμη ότι με το κοινό ανακοινωθέν διασφαλίζεται 
πως οι συνιστώσες πολιτείες δεν έχουν την όποια κυριαρχία ή προϋπάρχον δικαίωμα 
ανεξάρτητου κράτους, όπως κάποιοι ισχυρίζονται, αλλά την ιδιότητα που αποκτούν ως 
συστατικά μέρη της ομοσπονδίας, όπως καθορίζεται από το ομοσπονδιακό Σύνταγμα. 
Συμπλήρωσε ότι στο κοινό ανακοινωθέν ρητά προνοείται πως οι συνομιλίες διεξάγονται 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων και όχι των όποιων κρατικών οντοτήτων. 
Προνοείται, συνέχισε, πως οι όποιες διαφορές μεταξύ Ομόσπονδου Κράτους και 
συνιστωσών πολιτειών ή και πολιτειών μεταξύ τους,  θα επιλύονται τελεσίδικα από το 
Ομόσπονδο Συνταγματικό Δικαστήριο. 
Είπε ακόμη ότι η αναφορά στον αλληλοσεβασμό και στη διαφύλαξη της εθνικής, 
θρησκευτικής και πολιτιστικής ταυτότητας και ακεραιότητας του κάθε πολίτη του 
Ομόσπονδου Κράτους δεν αφορά μόνο την τ/κ κοινότητα,  αλλά διασφαλίζει και την 
επιβίωση του κυπριακού Ελληνισμού,  ενώ δεν εκχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα,  αλλά 
απλώς διασφαλίζει τη συμφωνηθείσα πολιτική ισότητα. 
Ακόμη, είπε ότι καθιερώνεται νέα μεθοδολογία για συζήτηση των διάφορων ουσιωδών 
πτυχών αλληλένδετα και παράλληλα και αποφεύγεται ως εκ τούτου η πρακτική του 
παρελθόντος να επικεντρώνεται ο διάλογος σε συγκεκριμένη ουσιώδη πτυχή. 
Συμπλήρωσε ότι γίνεται αποδεχτή η θέση της ε/κ πλευράς για την ανάγκη υιοθέτησης 
ουσιωδών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης τα οποία θα δώσουν νέα δυναμική στην 
προοπτική για μια ενωμένη Κύπρο,  κάτι που,  όπως είπε,  απηχεί πλέον και τις απόψεις 
σημαντικών παραγόντων της διεθνούς κοινότητας. 
Επανέλαβε τέλος πως το Κοινό Ανακοινωθέν δεν αποτελεί τη λύση, αλλά τις βασικές 
παραμέτρους μέσα από τις οποίες θα αναζητηθεί η τελική λύση και η οποία θα προέλθει 
από την ελεύθερη βούληση των μερών και θα τεθεί ενώπιον του κυρίαρχου λαού ο 
οποίος και θα αποφασίσει τελεσίδικα δια δημοψηφισμάτων. 
ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
Ο ΠτΔ, απευθυνόμενος προς τους Ε/κ και τους Τ/κ αναφέρει πως η οποιαδήποτε λύση θα 
'ναι προς το συμφέρον όλων των κοινοτήτων της Κύπρου. Σαράντα χρόνια είναι πολλά, 
το Κοινό Ανακοινωθέν συνάδει στα πλείστα όσα της ομοφώνου απόφασης του Σεπτέβρη 
του 2009, εκτός συγκεκριμένων ουσιωδών ζητημάτων. Καλώ να υπάρξει συναίνεση και 
ομοψυχία και ενότητα. Κοινή προσπάθεια απαιτείται και καλώ τους Τ/κ να 
συνειδητοποιήσουν ότι το στατους κβο είναι επίσης και εις βάρος τους, ας ξεπεράσουμε 
απο κοινού τις όποιες φωνές που κοιτάζουν προς άλλες κατευθύνσεις.  Ο δρόμος είναι 
μεγάλος και το Κοινό Ανακοινωθέν δεν είναι συμφωνία. 
Πως θα προχωρήσουμε με το θέμα των προσφύγων; 



ΠτΔ: Θα υπάρξει διαβούλευση για όλα τα ζητήματα αυτά. 
 
Ερώτημα για την εμπλοκή της Ε.Ε. στην διαδικασία, αναφορικά και με το ζήτημα 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
ΠτΔ:  Ο Ζ.  Μ.  Μπαρόσο και Χ.  Βαν Ρομπάι θα συμβάλει η Ε.Ε.  να διαδραματίσει 
σοβαρό ρόλο για την συμβατότητα των προτάσεων, δεν θα υποκαταστήσει όμως τον 
ΟΗΕ. 
 
Ερώτημα για το αν υπάρχει όραμα και θέληση στην Τ/κ πλευρά και ειδικά από τον 
κατοχικό ηγέτη; 
ΠτΔ: Δεν είναι δικό μου ζήτημα ν΄ασχοληθώ με οράματα... 
 
Ερώτημα για την Αμμόχωστο δεν απαντήθηκε, και παρέπεμψε ο ΠτΔ στις δηλώσεις 
Ομπάμα για το Βαρώσι. 
 
Ερώτημα για το πλαίσιο διαλόγου αναφορικά και με τις αρνητικές δηλώσεις 
Ράσμουσεν, αλλά και του Μπαν Κι Μουν διαμορφώνουν ένα δυσμενές κλίμα για την 
διαπραγμάτευση; 
ΠτΔ: Είστε πολύ απαισιόδοξος, υπάρχουν και ένα σωρό δηλώσεις από τον Πρόεδρο των 
ΗΠΑ και άλλους ηγέτες που εμπεριέχουν θετικές δηλώσεις και εκτιμήσεις. 
Αναφορά στο μνημόνιο, αλλά και τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί σε ένα παράνομο 
καθεστώς. Αλλά είναι νωρίς να συζητάμε επ' αυτού ακόμα. 
 
Ερώτηση γιατί ο ΠτΔ απευθύνθηκε σε Ελληνίδες Έλληνες και όχι σε Ε/κ και Τ/κ 
ΠτΔ: Απεθύνθηκα και ως πρόεδρος της Ε/κ πλευράς και ως πρόεδρος της Δημοκρατίας 
και γι΄αυτό είπα συμπατριώτες και συμπατριώτισες, συμπεριλαμβάνοντας τους Τ/κ. Θα 
μπορούσα να χα πει Ε/κ - Τ/κ... 
 
Sigma Live 
Αναφορά στην Μνημονιακή πορεία της Κυβέρνησης σε περίπτωση συμπόρευσης 
ΔΗΚΟ - ΑΚΕΛ για τα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων. 
ΠτΔ: Οι θέσεις του κ. Παπαδόπουλου παραμένουν σταθερές, σύμφωνα και με τον ίδιο, 
θεωρώ ότι θα επικρατήσει σύνεση και υπεθυνότητα. 
 
Spanish News Agency 
Υπάρχει άρνηση από πολλά κόμματα και διστακτικότητα... 
 
ΠτΔ: Είστε σίγουρη ότι είστε απόλυτα ενημερωμένη; Ακόμα και το ΑΚΕΛ δήλωσε πως 
στηρίζει τις προεδρικές πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω αν οι θέσεις των κομμάτων 
αντικατοπτρίζουν την βούληση και των πολιτών. Θα φανεί από τις Ευρωεκλογές. 
 
Associated Press 
Υπάρχει ζήτημα με την έντονη κινητικότητα των ΗΠΑ, και της Ε.Ε. και με 
δεδομένη την επαναπροσέγγιση Ισραήλ - Τουρκίας για πλάνα για αγωγούς Φ.Α. και 
νερού; 



ΠτΔ: Η λύση του Κυπριακού δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επίλυση και άλλων 
προβλημάτων στην περιοχή μας, ενώ κάποια από αυτά που λέγονται για Τουρκία και 
Ισραήλ μπορεί να ισχύει, μπορεί και όχι, εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες 
σταθερότητας. 
 
ΑΠΕ: 
Είπατε ναι πριν τις νομικές γνωματεύσεις από το Εξωτερικό; 
ΠτΔ: Όχι έγιναν προφορικά και σε δεύτερο χρόνο ζητήθηκαν και γραπτώς. 
 
ΑΠΕ: 
Η τουρκική πλευρά στο δημοψήφισμα του 2004 έποικοι απέκτησαν δικαίωμα 
ψήφου. Πώς θα το αποτρέψετε αυτό σε περίπτωση νέου δημοψηφίσματος, με 
πολιτογραφημένους εποίκους; 
ΠτΔ: Δεν θα συμμετέχουν αυτοί που δεν είναι πολιτογραφημένοι, τα γραπτά δεν 
επιδέχονται αμφισβήτησης. Σε περίπτωση συμφωνίας, θα γίνει απογραφή, δεν γνωρίζω 
επί των ημερών μας να πολιτογραφήθηκε ουδείς εκ των εποίκων. (Ένταση) για την 
φράση οτι ο Τάσσος Παπαδόπουλος άφησε αυτό το βαρίδι με το ζήτημα παραχώρησης 
ψήφου σε εποίκους. 
 
ΚΥΠΕ: 
Διάταξη για διαγώνια διαπραγμάτευση των διαπραγματευτών. Τα κέρδη για την 
Ε/κ πλευρά θα έχουν να κάνουν με το εδαφικό, αλλά ο κ. Έρογλου θέλει να το 
αφήσει για το τέλος... 
ΠτΔ: Δεν επιλέγει ο κ. Έρογλου τι πάει πρώτο και τι τελευταίο ως θέμα, με την συμβολή 
των ΗΕ θα τεθούν τα θεμέλια για κοινές θέσεις. 
 
EXTRA: 
Ο κατοχικός ηγέτης έχει άκρως διαφορετική προσέγγιση από εμάς, δεν επιλέγει 
μόνο ο κ. Έρογλου, εμείς είμαστε όμως το κράτος, έχουμε κάθε δικαίωμα να 
εγείρουμε τα όποια θέματα εμείς θεωρούμε ως βασικά. Αλλά το Κοινό Ανακοινωθέν 
όπως και να χει διασφαλίζει τα 3 singles. Θα επιβληθούν και τα τουρκικά ως 
γλώσσα; 
ΠτΔ: Θα θέλαμε να υπάρχει μια κοινή γλώσσα συννενόησης, μπορεί να υπάρξει 
ενθάρρυνση, αλλά όχι επιβολή. Θα δούμε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες 
αποκατάστασης της εμπιστοσύνης. 
 
Καθημερινή: 
 
Υπάρχει δέσμευση για το τερματικό και υπάρχει περίπτωση διακοπής των 
διαδικασιών εξόρυξης Φ.Α. λόγω διαπραγματεύεσεων; 
Όχι, μάλιστα η ΕΝΙ μας ενημέρωσε για επίσπευση των διαδικασιών. 
 
Capital: 
Τί εισπράττετε από την Τουρκία; 



ΠτΔ: Η Ελλάς θα σταθεί υποστηρικτικά, οι συγκυρίες είναι τέτοιες που μπορούμε να τις 
αξιοποιήσουμε.  Σημεία καλών προθέσεων,  η αποδοχή εκ μέρους Τουρκίας του Ε/κ 
διαπραγματευτή και της αρχής της μιας και μόνης Κυριαρχίας. 
 
Ερώτημα από Αλήθεια: 
Αν πάλι από την δική μας πλευρά απορρίψουμε στο δημοψήφισμα,  ποια θα ναι η 
επόμενη μέρα; 
ΠτΔ: Το χω αναφέρει και στον φίλτατο τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Πρέπει να δώσουμε 
την μάχη της αποτροπής ενωμένοι και δυστυχώς,  μη λύση θα σημάνει διχοτόμηση,  τα 
τετελεσμένα συν τω χρόνω θα δημιουργήσουν και θέμα επιβίωσης του Κυπριακού 
Ελληνισμού. Δεν προχωρώ άλλο, για να μην θεωρηθεί ότι κινδυνολογώ. 
 
Ερώτηση Sigma 
Τι δώσαμε εμείς στην Τουρκία προκειμένου να συναινέσει σε καίρια ζητήματα, 
μήπως συνηγορήσαμε σε άνοιγμα προς ένταξη κεφαλαίων; 
ΠτΔ: Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Αντιθέτως ενεργοποιήσαμε δυνάμεις προκειμένου 
να αλλάξουμε κάποια δεδομένα αναφορικά με την Τουρκία. 
Σαφής η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, γίνεται αναφορά στα ΜΟΕ, δεσμεύονται στις 
πρόνοιες των ΜΟΕ για μια νέα ενιαία Κύπρο.  Κοινώς έγινε κατανοητή η θέση μας.  
Πρότυπο είναι και κάποιες συμφωνίες που είχαν προϋπάρξει μεταξύ Παλαιστινίων και 
Ισραηλινών. 
 
ANT1: 
Ο Έρογλου λέει οτι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχίσουν απο εκεί που χαν μείνει επί 
Ταλάατ- Χριστόφια. 
Σημερινή: Σε ποιο σημείο του κειμένου διασφαλίζεται ότι το νέο κράτος θα ναι 
συνέχεια του παλαιού κράτους. 
ΠτΔ: Αναφορά στην συνέχεια και όχι στην ίδρυση νέου κράτους με την ενωμένη Κύπρο 
θα ναι μέλος του ΟΗΕ και της Ε.Ε. στην οποία και εντάχθηκε ολόκληρη. Δεν αναφέρεται 
πουθενά ότι θα πρέπει να ξαναυποβάλλουμε αίτηση ως νέο κράτος εκ παρθενογέννησης 
για ένταξη στον ΟΗΕ και την Ε.Ε. Μιλούμε για μετεξέλιξη, λύση που οι 2 κοινότητες θα 
επιδιώξουν επί τη βάσει μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. 
ΠτΔ: Δεν θα γίνουν απαράδεκτες θέσεις αποδεκτές σε κάθε περίπτωση. 
 
Φιλελεύθερος: 
Θα λαμβάνετε υπόψιν την θέση του λαού κατά 75%. Η απόφασή σας για το Κοινό 
Ανακοινωθέν και ανάλογα και με τα κόμματα καλύπτουν αυτό το ποσοστό; 
ΠτΔ:  Αυτά τα κόμματα δεν συγκεντρώνουν αυτό το ποσοστό,  αλλά με οπλιζουν οι 
διαφωνίες τους. 
Ερώτηση ΡΙΚ: 
Θέλατε ένα σαφές Κοινό Ανακοινωθέν, αλλά τελικά το συγκεκριμένο δεν είναι τόσο 
ξεκάθαρο και παραδέχεστε ότι μάλιστα επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών. Τελικά 
πως προχωρήσατε σε αυτό το Κοινό Ανακοινωθέν; 
ΠτΔ: Διαφορετικές ερμηνείες είναι δικαιώμα του καθενός, εμείς διασφαλίσαμε τα 3 
singles. Η άλλη πλευρά ενδέχεται να προβεί σε δικές της ερμηνείες, αλλά διασφαλίσαμε 



ότι κανείς δεν θα μας εγκαλέσει για κωλυσιεργία στο Κυπριακό, ενώ κατοχυρώνεται ότι 
υπέρτατος νόμος της Πολιτείας θα ναι το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα.  
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 
Wall  Street  Journal  και L.A.  Times  επιβεβαιώνουν το Master  Plan  των ΗΠΑ στο 
Κυπριακό 
Ακόμα δεν ξεκίνησαν οι συνομιλίες και η Άγκυρα ονειρεύεται αγωγό Φυσικού Αερίου 
από Κύπρο σε Τουρκία 
Πάει σε «δημόσια απολογία» το Ισραήλ στην Τουρκία για το «Μαβί Μαραμαρά» 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει… με τις ΗΠΑ να καθορίζουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό 
Αρνητικές αντιδράσεις και στην Τουρκία για το Κοινό Ανακοινωθέν 
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