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«Να κελ μεθηλήζνπλ νη ζπλνκηιίεο, γηαηί ιόγσ ησλ νηθνλνκηθώλ καο
πξνβιεκάησλ ζα καο ζηξηκώμνπλ λα δερηνύκε απαξάδεθηε ιύζε», ιέλε
θάπνηνη.
Οξζά ν Πξόεδξνο Αλαζηαζηάδεο δήηεζε θαη πήξε ρξόλν κεηά ηηο ξαγδαίεο
εμειίμεηο ηνπ Μάξηε ηνπ 2013 θαη ηηο βίαηεο γηα ηελ νηθνλνκία απνθάζεηο
πνπ έιαβε ζην Eurogroup. Όκσο ηα πξάγκαηα ζην Κππξηαθό δελ κπνξνύλ
λα παξακείλνπλ ζηάζηκα, κέρξη «λα έξζεη αλάπηπμε». Ούηε κπνξνύκε λα
αθήλνπκε ην ρξόλν λα πεξλά, επεηδή θνβόκαζηε όηη ίζσο λα είκαζηε
«επηξξεπείο ζηνπο εθβηαζκνύο».
Η θαηάζηαζε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο θαη ε νηθνλνκηθή εμάξηεζε από ηελ
Τξόηθα έρνπλ νδεγήζεη ηελ Κύπξν ζε πξσηόγλσξε θαηάζηαζε, κε αλνηρηό
ην ελδερόκελν εθκεηάιιεπζεο ηεο από νξηζκέλνπο γηα λα επηρεηξήζνπλ
επηβνιή απαξάδεθηεο ιύζεο ζην Κππξηαθό. Θα ήηαλ, όκσο, ιάζνο απηόο ν
θίλδπλνο λα καο απνπξνζαλαηνιίζεη από ηνλ πάγην θαη ζηαζεξό ζηόρν γηα
επίηεπμε ιύζεο. Εμάιινπ, ε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Κύπξνπ
θαζηζηά αθόκα πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ιύζε. Λύζε δίθαηε,
ιεηηνπξγηθή θαη βηώζηκε, ζα δώζεη ζεκαληηθή ώζεζε ζηελ νηθνλνκία πνπ
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πξνβιεπηό κέιινλ, ιόγσ ησλ ζπληαγώλ ηεο Τξόηθα.
Τν δηρνηνκηθό ζηάηνπο θβν είλαη απαξάδεθην θαη επηθίλδπλν γηα ηελ
επηβίσζε ησλ ειιελνθππξίσλ θαη ηνπξθνθππξίσλ ζηελ θνηλή ηνπο παηξίδα.
Κάζε κέξα πνπ πεξλά ε δηρνηόκεζε έξρεηαη όιν
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Παξαθξάδνληαο ηε γλσζηή ξήζε, αλ ζήκεξα λνκίδνπκε όηη είλαη πνιύ
λσξίο, αύξην ίζσο λα είλαη πνιύ αξγά.

Γη΄απηό ην ΑΚΕΛ ζα ζηεξίμεη ην δηάινγν πνπ πξόθεηηαη λα μεθηλήζεη.
Έρνπκε ηνπνζεηεζεί άπεηξεο θνξέο θαη πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά, γηα
λα εθθξάζνπκε ηηο δηαθσλίεο καο κε ηηο θαηά θαηξνύο ζέζεηο πνπ εμέθξαζε
ν θ. Αλαζηαζηάδεο ζην Κππξηαθό. Τνπνζεηεζήθακε μεθάζαξα θαη ζε θάηη
αθόκα: δελ πξόθεηηαη λα θηλεζνύκε ξεβαλζηζηηθά, αληαπνδίδνληαο ηηο
ζπκπεξηθνξέο

άιισλ

θνκκάησλ

έλαληη

ηνπ

Δ.

Χξηζηόθηα

όηαλ

δηαπξαγκαηεπόηαλ ην Κππξηαθό. Είλαη θαηαλνεηό όηη θαλέλαο δελ πξόθεηηαη
λα δεηήζεη από θαλέλα λα αθπξώζεη ηηο ζέζεηο ηνπ. Εμάιινπ, ν Πξόεδξνο
είρε θαη έρεη ην ειεύζεξν λα απνθαζίζεη αλ ζα πάεη ζε ζπλνκηιίεο θαζώο
θαη ηνπο ρεηξηζκνύο πνπ ζα θάλεη ζε απηέο. Η δηθή καο ζηήξημε ζηε
δηαδηθαζία πνπ ζα μεθηλήζεη είλαη δεδνκέλε, εθόζνλ ν Πξόεδξνο ηεο
Δεκνθξαηίαο παξακείλεη ζπλεπήο ζηηο αξρέο ιύζεο ηνπ Κππξηαθνύ, καθξηά
από παιηλδξνκήζεηο θαη αληηθάζεηο θαη εθόζνλ ιεηηνπξγήζεη κε ηελ
απαξαίηεηε ζπιινγηθόηεηα.

