Εφ' όλης της ύλης ενηµέρωση Μαυρογιάννη και συζήτηση µε τους
αποδήµους στην Αθήνα
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ)

Το µεσηµέρι του Σαββάτου ο Ελληνοκύπριος διαπραγµατευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης
ήταν µαζί µε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Τουρκοκύπριοι ηγέτη Μουσταφά
Ακιντζί, στην ιστορική, όπως ήδη την έχουν χαρακτηρίσει ελλαδικά και ξένα µέσα
ενηµέρωσης, περιδιάβασή τους στους δρόµους της παλιάς πόλης της Λευκωσίας.
Στις 6.30 το απόγευµα ήταν στην Κυπριακή Εστία, στο 14ο συνέδριο των αποδήµων
Κυπρίων της Αθήνας, ενηµερώνοντάς τους για την «αλλαγή κλίµατος» όσον αφορά την
συνέχεια των διαπραγµατεύσεων, µετά και την αλλαγή της ηγεσίας στα κατεχόµενα.
Έχει δηµιουργηθεί, είπε, πολλή ευφορία στις δυο κοινότητες. Αναγνώρισε ότι είναι
καλύτερο να συζητάς µε έναν άνθρωπο που έχει ένα κοινό όραµα για τον τόπο, νοιώθει
Κύπριος και θέλει την επανένωση του νησιού. Και συµπλήρωσε όµως, ότι «δεν αρκεί
ένα καλό κλίµα για να λύσεις το πρόβληµά σου».
Είπε ακόµα ότι θα δοθεί από ελληνοκυπριακής πλευράς µια µικρή πίστωση χρόνου στη
νέα διαπραγµατευτική οµάδα του κ. Ακιντζί, προκειµένου να διατυπωθούν και οι δικές
τους θέσεις και απόψεις ως προς την διαδικασία.
Σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε ο κ. Μαυρογιάννης στα µέλη της παροικίας που
συµµετείχαν στο 14ο συνέδριο της Οµοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας,
(ΟΚΟΕ), εκτιµάται ότι υπάρχει διάθεση οι Τουρκοκύπριοι να δεχτούν κάποια πράγµατα
που ο κ. Έρογλου απέρριπτε, όπως είναι για παράδειγµα η µεγαλύτερη εµπλοκή της
ΕΕ, προς την πάγια ελληνοκυπριακή θέση της πλήρους ευθυγράµµισης µε το
«ευρωπαϊκό κεκτηµένο».
Επίσης, ο κ. Μαυρογιάννης εκτιµά ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δέχεται ότι µπορεί να
υπάρχουν «κάποιες παράλληλες δράσεις», όπως µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης,
(ΜΟΕ), που δεν θα µπορούν όµως να επηρεάσουν, τόνισε, την διαπραγµάτευση.
«Πέρυσι είχαµε φάει τα µούτρα µας µε την Αµµόχωστο, ∆ιότι εµείς υποβάλαµε ένα
πακέτο πολύ σοβαρών µέτρων, που δεν τα βλέπαµε απλώς ως σηµαντικό ΜΟΕ, αλλά
ως το προζύµι της λύσης, αλλά οι Τ/κ το αντιµετώπισαν πολύ αρνητικά, διότι στο δικό
της το µυαλό, η προηγούµενη ηγεσία έβλεπε την περίκλειστη περιοχή της Αµµοχώστου
ως την λύση του εδαφικού. ∆ηλαδή, ότι θα µας το δώσουν πίσω εκείνο, και τελειώσαµε.
Αυτό, φυσικά, δεν µπορούσε να γίνει αποδεκτό από την µεριά µας», ανέφερε
χαρακτηριστικά.
Πριν αρχίσει ο κ. Μαυρογιάννης την οµιλία για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, το
Προεδρείο του Συνεδρίου της ΟΚΟΕ τον ενηµέρωσε για προηγούµενες τοποθετήσεις
και συζητήσεις που έγιναν πριν αυτός φτάσει, απ’ ευθείας από το αεροδρόµιο, στην
«Κυπριακή Εστία» στην Πλάκα.
Η πρώτη επισήµανση ήταν ότι υπήρχε απ’ όλους ένα γενικό πνεύµα πως «είναι η ώρα
να λυθεί το Κυπριακό», και ότι οι περισσότεροι εκπρόσωποι της παροικίας πιστεύουν

πως πρέπει να εφαρµοστεί απαρέγκλιτα το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, να µην υπάρξει
διαχωρισµός των δύο κοινοτήτων και δύο αυτοτελείς εξουσίες µε διεθνή έκφανση.
∆ηλαδή, όπως υπογράµµισε και ο προεδρεύων, «η Κύπρος µας να είναι µία, ενιαία,
όπως την ζήσαµε εµείς, όπως είχαµε σχέσεις µέχρι το ’50 ή και το ’60 ακόµα, και ως
πριν από την εισβολή µε τους συµπατριώτες µας Τουρκοκύπριους, και να επανέλθει η
οµαλότητα στον τόπο µας»
Επίσης, στην συζήτηση που ακολούθησε, ετέθη από ορισµένους το ερώτηµα «αν είναι
καλό τέλος πάντων αυτό το πράγµα που πάµε να κάνουµε;», και από άλλους «αν είναι
καλό να µιλάς για διζωνική, δικοινοτική οµοσπονδία, 40 χρόνια µετά;».
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης χαρακτήρισε θεµιτά τα ερωτήµατα αλλά, είτε το θέλουµε είτε
όχι, είπε, µέσα από τα χρόνια έχει δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο λύσης που υιοθετήθηκε
από το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, «και το να έρθεις εσύ , που κατ’ εξοχήν θέλεις
από τον διεθνή οργανισµό να συντηρεί το πρόβληµα, και να λες θέλω να αλλάξω
πλαίσιο, δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό δεκτό και να περάσει».
Ο Πρέσβης µετέφερε θερµό χαιρετισµό στους συνέδρους από τον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας, υπογραµµίζοντας µάλιστα ότι είναι «φρέσκοι χαιρετισµοί» καθώς όπως
είπε, του διατυπώθηκαν από τον Νίκο Αναστασιάδη πριν λίγες ώρες, µεσηµέρι
Σαββάτου, στον κοινό περίπατο που έκανε µε τον Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί στους
δρόµους της παλιάς Λευκωσίας.
«Μου είπε ιδιαίτερα να σας µεταφέρω το πόσο ο ίδιος πιστεύει στο σηµαντικό έργο που
επιτελούν οι απόδηµοι Κύπριοι, και ότι αυτό που καταφέρνουν να κάνουν οι απόδηµοί
µας είναι να πολλαπλασιάζουν τα µέσα που διαθέτει αυτός ο τόπος για να προωθεί την
υπόθεσή του».
«Πάντοτε η αρχή µας είναι να στηρίζουµε, παρά τις όποιες διαφορετικές απόψεις που
µπορεί να έχει κάθε ένας από εµάς, τον εκάστοτε νόµιµα εκλεγµένο Πρόεδρο της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας», του επισήµανε ο προεδρεύων του Συνεδρίου, δικηγόρος
Σίµος Χαραλάµπους.
Η λύση για την οποία εργάζεται η ε/κ πλευρά, είπε ο Ε/κ διαπραγµατευτής, στοχεύουµε
να είναι τέτοια που να µας διασφαλίζει την «πραγµατική επανένωση» του τόπου, την
απαλλαγή από τα κατοχικά στρατεύµατα, από τον εποικισµό, την αυτόνοµη ύπαρξη και
παρουσία της Κύπρου, και την δηµιουργία µίας σύγχρονης, ευρωπαϊκής, κοινωνίας,
«µίας συνηθισµένης χώρας», όπως ανέφερε αρκετές φορές στην οµιλία του.
Το ένα-τρίτον του πληθυσµού του νησιού δεν είναι Κύπριοι. Μπορεί να µην έχουν την
κυπριακή υπηκοότητα, είπε ο κ. Μαυρογιάννης, «αλλά ζούµε πια σε µία
παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία, και πρέπει να µπορούµε να αναδείξουµε τις αρετές της
ε/κ κοινότητας – την ιστορία µας, την παράδοσή µας, µέσα σ’ ένα πολιτικό σύστηµα το
οποίο δεν θα έχει όνοµα, αλλά θα έχει ταυτότητα».
Αυτήν την ταυτότητα, πρόσθεσε, «θα την δώσουµε εµείς, µε την δύναµη του πολιτισµού
και της παράδοσής µας».
«Και έχει τεράστια σηµασία να το πετύχουµε αυτό, διότι αλλιώς αυτή η µικρή πατρίδα

Ελλήνων κινδυνεύει να γίνει µία ακόµα χαµένη πατρίδα. Ε, αυτό το πράγµα, να γίνει η
Κύπρος µία ακόµα χαµένη πατρίδα Ελλήνων, δεν πρέπει να το επιτρέψουµε», είπε ο κ.
Μαυρογιάννης ο οποίος, σηµειωτέον, δεν µιλούσε από κειµένου διότι, όπως ανέφερε
προηγουµένως στο ΚΥΠΕ, ήρθε στην Αθήνα περισσότερο για να πει δυο λόγια
ενηµερωτικά και να απαντήσει στα εύλογα ερωτήµατα των µελών της κυπριακής
παροικίας της Ελλάδος.
Κάποιοι κύκλοι στα κατεχόµενα και στην Άγκυρα, είπε, πίστεψαν και διέδιδαν ότι λόγω
της οικονοµικής κρίσης στην Κύπρο, µε το κούρεµα των καταθέσεων στις τράπεζες και
την υπαγωγή σε µνηµόνια, ότι «αφού αυτοί είναι από κάτω τώρα, ευκαιρία είναι να τους
πιέσουµε και να τους αποσπάσουµε κάτι περισσότερο».
«Εµείς αντιδράσαµε έντονα σε αυτούς τους κύκλους, διότι έπρεπε να καταλάβουν όλοι
πως το να έχουµε εµείς οι Ε/κ οικονοµικά προβλήµατα, όχι µόνο δεν είναι λόγος για να
είµαστε υποχωρητικοί, αλλά είναι λόγος να µην µπορούµε να διαπραγµατευτούµε υπό
καθεστώς εκβιασµού και πίεσης».
Αναφέρθηκε στην προηγούµενη «κακή εµπειρία µας» στις διαπραγµατεύσεις, που «µας
έδειξε ότι η τ/κ πλευρά προσπαθούσε πάντα «να τραβά το πάπλωµα πάνω της» και να
διαπραγµατεύεται µόνο τα πράγµατα που της άρεσαν και να αφήνει τα σηµαντικά έξω».
Απαντώντας σε ερώτηση ως προς το εάν µπορεί κάποιος να µιλάει για αλλαγή στάσης
της Άγκυρας στο Κυπριακό, ό κ. Μαυρογιάννης αναφέρθηκε στις έως τώρα
«στρατηγικές τακτικές» της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, όταν στόχος της ήταν να καθιερωθεί ως «ο
σηµαντικότερος παίκτης στη περιοχή».
«Προσπάθησαν να ηγηθούν της αραβικής άνοιξης, που έγινε χειµώνας. ∆οκίµασαν να
παίξουν ρόλο στη Σύρια και στο Ιράκ, παταγώδης αποτυχία. Χάλασαν τις σχέσεις τους
µε Ισραήλ, µε την ΕΕ, µε την ∆ύση. Οι ξένες επενδύσεις στη Τουρκία µειώθηκαν.
∆ουλειές που έκαναν στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής τις έχουν πάρει
κινεζικές αλλά και κυπριακές εταιρείες», ανέφερε. Και συνέχισε:
«Από την δεκαετία του 50 η Τουρκία έβλεπε ότι είχε ανάγκη να µονοπωλεί την
πρόσβαση προς την ∆ύση και την Ανατολή. Και έπαιζε αυτό το παιχνίδι συνεχώς. Σιγάσιγά, αυτό ανατρέπεται», τόνισε ο κ. Μαυρογιάννης, υπογραµµίζοντας ότι πλέον και η
γεωστρατηγική θέση της Κύπρου είναι πολύ σηµαντική.
Ανέφερε µάλιστα και το εξής: «Το 2003 όταν οι Αµερικάνοι ήταν να κάνουν την εισβολή
στο Ιράκ, δοκίµασαν να πάνε µέσω Τουρκίας, οι Τούρκοι τους είπαν «όχι» και έκλεισαν
την βάση του Ιντσιρλίκ. Οι Αµερικάνοι όµως πήγαν στο Ιράκ µέσω Κύπρου. Παρά του
ότι εµείς διαφωνούσαµε µε την πολιτική των Αµερικάνων στο Ιράκ, το γεγονός
παραµένει ότι τα στρατιωτικά τους αεροπλάνα έφευγαν από τη βάση, και το στρατιωτικό
τους προσωπικό, 150.000 στρατιώτες, έφυγε από το αεροδρόµιο της Λάρνακας».
Οπότε τούτο, κατά τον κ. Μαυρογιάννη, σηµαίνει ένα και µόνο πράγµα: «Η παρουσία
της Κύπρου στην περιοχή εµποδίζει την Τουρκία να µονοπωλεί τις προσβάσεις, είτε
από ανατολάς προς δυσµάς, είτε από δυσµάς προς ανατολάς». Πρέπει να σας πω,
πρόσθεσε, ότι η τουρκική κυβέρνηση το έχει αναγνωρίσει αυτό, και ξέρει ότι πρέπει να
γίνει κάτι που θα αλλάξει τα δεδοµένα.

«Σε ένα συνέδριο πριν µερικά χρόνια στη Κρήτη, είχε ειπωθεί ότι εάν µπορούσε η
Τουρκία να βουλιάξει την Κύπρο, θα την είχε βουλιάξει. Το πιστεύω αυτό. Η δεύτερή της
επιλογή, θα ήταν να ελέγξει την Κύπρο. Το έκανε επί πολλά χρόνια, αλλά δεν της βγήκε
όπως ήθελε. Οπότε οδηγήθηκε σε µία τρίτη επιλογή, αναγκαστική, που είναι η
συνεργασία, δεν υπάρχει άλλη».
Ο διαπραγµατευτής της ελληνοκυπριακής οµάδας εντάσσει σε αυτό το πλαίσιο την
διαφαινόµενη, αναγκαστική όπως λέει, αλλαγή πλεύσης της Άγκυρας όσον αφόρα το
Κυπριακό. Λόγω της συµφωνίας του Φεβρουαρίου 2014, είπε, είναι η πρώτη φορά που
η τ/κ πλευρά αναγκάστηκε να υποβάλει προτάσεις, µέχρι και στο εδαφικό.
«Ικανοποιητικές; Όχι. Σε λεπτοµέρεια που θέλαµε; Όχι. Προτάσεις όµως. Έστω
κριτήρια, έστω κάποια αντίληψη. Έστω µια βάση συζήτησης».
Μέχρι που προέκυψε η κρίση µε το Μπαρµπαρός, που ερµηνεύτηκε, λέει, ότι είχε σχέση
µε το Κυπριακό.
«Με τους µήνες αποδείχτηκε ότι εκείνη η κρίση ήταν µια αντίδραση της Τουρκίας στο
γεγονός ότι προωθείτο και προωθείται µια συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και
Αιγύπτου. Και η Τουρκία ένοιωθε ότι της τραβούµε το χαλί κάτω από τα πόδια, ότι χάνει
τη δυνατότητα να συµµετάσχει σε µια διαδικασία στην Ανατολική Μεσόγειο, οπότε τα
µήνυµα που ήθελε να στείλει µε το Μπαρµπαρός, είναι ότι: είµαι και εγώ εδώ, και τίποτα
δεν µπορεί να γίνεται στην Μεσόγειο χωρίς εµένα».
Ένας σύνεδρος διατύπωσε ευθέως προς τον κ. Μακρυγιάννη το ερώτηµα «γιατί
συνεχώς επαναλαµβάνουµε ότι ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος µας, εφ όσον φαίνεται
από όσα µας είπατε ότι και εναντίον της Τουρκίας µπορεί να λειτούργησε;»
«Εκ του αποτελέσµατος στο Κυπριακό», του απάντησε ο επικεφαλής της
διαπραγµατευτικής οµάδας. «∆εν το βλέπετε εσείς αυτό; ∆εν βλέπετε τι γίνεται στα
κατεχόµενα µε την ανάπτυξη, µε τους εποίκους; Εκείνο που έχει σηµασία είναι ότι δεν
µπορείς να αφήνεις τον χρόνο να περνά και να µην κάνεις τίποτα. Είµαστε ένας µικρός
τόπος, και πρέπει να διασφαλίσουµε το µέλλον µας, κυρίως των παιδιών και των
εγγονιών µας. Τι, είναι κείνο που µας εγγυάται ότι µετά από 3, 5, 10 χρόνια οι συνθήκες
θα είναι καλύτερες; Εγώ απλά λέω ότι πρέπει να προσπαθήσουµε να πετύχουµε κάτι,
όχι µόνο καλύτερο από το παρελθόν, αλλά κάτι καλό».
Όσον αφορά το πως ξεπεράστηκε η κρίση µε το Μπαρµπαρός, ο κ. Μαυρογιάννης
αποκάλυψε ότι ενώ ο Έρογλου ισχυριζόταν ότι αυτός έπεισε τους Τούρκους να
αποµακρύνουν το πλοίο για να συνεχιστούν οι διαπραγµατεύσεις, «η αλήθεια είναι ότι
εµείς είχαµε, έµµεσα, κανάλι επικοινωνίας µε την Άγκυρα, και µέσω αυτού ασκήθηκαν οι
πιέσεις που έφεραν το αποτέλεσµα της απόσυρσης του Μπαρµαπρός και ακύρωσης
της Navtex».
Εάν επανέλθει το Μπαρµπαρός, και αν επανεκδώσουν την Navtex στην ΑΟΖ της
Κύπρου, αµέσως διακόπτουµε τις διαπραγµατεύσεις πάλι, απάντησε όταν του ετέθη
σχετικό ερώτηµα.
∆ιευκρίνισε ακόµα ότι οι συνοµιλίες ξεκινούν εκεί όπου είχαν µείνει πριν την διακοπή
τους – από την συγκεκριµένη «οµαδοποίηση θεµάτων», και την συζήτηση επ’ αυτών,

χωρίς χρονοδιαγράµµατα, χωρίς οποιοσδήποτε τρίτο να µπορεί να ανακατευτεί, να
έλθει και να υποβάλει σχέδια, προτάσεις, κλπ.
Η διαπραγµάτευση, συνέχισε, είναι ελεύθερη, και ο Ειδικός Σύµβουλος του ΓΓ του ΟΗΕ
δεν δικαιούται να υποβάλει δίκες του προτάσεις. ∆ικαιούται όµως να έχει σκέψεις και
απόψεις. Μπορεί να βολιδοσκοπεί τα 2 µέρη, και µόνο αν τα µέρη συνεννοηθούν µαζί
του για κάποια θέµατα, δικαιούται να τα βάλει προς συζήτηση στο τραπέζι των
διαπραγµατεύσεων, χωρίς ποτέ όµως να αποκτούν τα θέµατα αυτά καθεστώς.
Ο Ελληνοκύπριος διαπραγµατευτής αναφέρθηκε και στο θέµα της ενέργειας, η
αξιοποίηση της οποίας, είπε, θα βοηθήσει να δηµιουργηθεί στη Κύπρο ένα άλλο, πιο
θετικό οικονοµικό κλίµα στον τόπο µας.
Μία από τις θετικές επιπτώσεις από την αξιοποίηση της ενέργειας, συµπλήρωσε, είναι
και η δηµιουργία και ανάπτυξη νέων παραγωγικών τοµέων, υπογραµµίζοντας ότι
«συµφωνία λύσης δεν θα υπάρξει εάν δεν προβλέπει ότι όλοι οι φυσικοί πόροι του
τόπου είναι οµοσπονδιακοί».
«Τι θα γίνει µε την κατανοµή των εισοδηµάτων, αν θα χρειαστεί για µια µεταβατική
περίοδο να βοηθήσουµε την τ/κ κοινότητα είναι άλλη ιστορία», είπε ο Ανδρέας
Μαυρογιάννης. «Αλλά προς Θεού, να µην ερχόµαστε µόνοι µας και να δηµιουργούµε
πρόβληµα εκεί που δεν υπάρχει».
Κατά τη γνώµη του η Κύπρος µπορεί να διαδραµατίσει στην περιοχή πολύ σηµαντικό
ρόλο, είτε έχει δικά της αποθέµατα, είτε όχι. Μπορεί να συµβάλει στον ενεργειακό
εφοδιασµό αλλά και στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, µέσω δύο χωρών, την Κύπρο
και την Ελλάδα, που είναι µέλη της.
Ερωτήθηκε τέλος αν θα υπάρχουν εγγυήσεις σε µία ενδεχόµενη συµφωνία.
Όχι, απάντησε κοφτά. «∆εν δεχόµαστε εγγυήσεις. Ποιες εγγυήσεις αλήθεια; Αυτές είναι
κατ’ ευφηµισµό για να καλύψουν το ότι η Τουρκία θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο της
Μεσογείου. Και επίσης µέχρι τώρα οι Τ/κ έλεγαν ότι δεν µπορούν να αποδεχτούν κάτι
που να µην έχει τις εγγυήσεις της Τουρκίας, ότι “δεν είµαστε ασφαλείς”, ότι “το 64 µας
σφάξατε” κλπ. Η απάντηση είναι απλή: ∆εν µπορεί ένα σύστηµα εγγυήσεων να
δηµιουργεί για την µία κοινότητα µέγιστη ασφάλεια και για την άλλη µέγιστη
ανασφάλεια».
Και έκλεισε τον κύκλο των απαντήσεών του, λέγοντας ότι «δεν θα καταλήξουµε σε
συµφωνία εάν δεν έχουµε την υποστήριξη του κόσµου».
«Θα υπάρξουν και οδυνηρά», συµπλήρωσε, «και γι’ αυτό πρέπει όσα θα εµπεριέχονται
στη συµφωνία να είναι συνειδητές επιλογές όλης της κοινωνίας».

