ΟΜΙΛΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΤ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ
ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΟΚ
Ε ΕΚΔΗΛΩΗ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΝΝΟ ΚΡΑΝΙΔΙΩΣΗ
ΣΗΝ ΛΕΤΚΩΙΑ

Αγαπεηέ Πξφεδξε, Γεκήηξε Φξηζηφθηα.
Μαθαξηφηαηε, Θενθηιέζηαηε.
Κχξηε Πξφεδξε ηεο Βνπιήο.
Κχξηε Πξφεδξε, θ. Βαζηιείνπ.
Αγαπεηέ θίιε Βάζν Λπζζαξίδε.
Αγαπεηνί Αξρεγνί ησλ θνκκάησλ.
Αγαπεηέο θίιεο θαη αγαπεηνί θίινη.
Αγαπεηέο λέεο, αγαπεηνί λένη.
Ζ ζεκεξηλή καο ζχλαμε είλαη δηαθνξεηηθή. Δίλαη ηδηαίηεξε. Δίλαη
θνξηηζκέλε απφ ζπγθίλεζε θαη κλήκεο γηα έλα κεγάιν Έιιελα, γηα έλα κεγάιν
Κχπξην, γηα έλαλ πξαγκαηηθφ Δπξσπαίν: Τνλ Γηάλλν Κξαληδηψηε. Τνλ θίιν Γηάλλν.
Γηα κέλα, ε ζπγθίλεζε είλαη αθφκα κεγαιχηεξε, γηαηί βξίζθνκαη, δέθα
ρξφληα κεηά ηνλ άδηθν θαη ηξαγηθφ ηνπ ζάλαην, ζηε Λεπθσζία. Σηελ ηδηαίηεξε,
πνλεκέλε ηνπ παηξίδα, καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ηνπο θίινπο ηνπ, ηνπο ζπλεξγάηεο
ηνπ.
Δίκαζηε φινη εδψ, φρη γηα λα θάλνπκε έλα κλεκφζπλν, αιιά γηα λα
ηηκήζνπκε έλα κεγάιν πνιηηηθφ, πνπ γηα καο εμαθνινπζεί λα είλαη δσληαλφο κέζα
απφ ηνπο αγψλεο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ. Σπγραίξσ ην Παλεπηζηήκην ηεο Κχπξνπ, ηνλ
θ. Σηαχξν Εέλην, θαη ην ΗΣΤΑΜΔ, ην Νίθν Κνηδηά, γηα ηελ πξσηνβνπιία ηνπο λα
νξγαλψζνπλ απηή ηελ εθδήισζε.
Τνπο επραξηζηψ ζεξκά πνπ κνπ δίλνπλ ηελ επθαηξία λα κηιήζσ γηα
έλαλ θαιφ θίιν θαη έλα ζπνπδαίν ζπλεξγάηε.

Ο Γηάλλνο Κξαληδηψηεο, γηα φζνπο ηνλ γλψξηζαλ πξνζσπηθά θαη
ζπλεξγάζηεθαλ καδί ηνπ, ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ ζπλδχαδε ηελ απζηεξφηεηα κε ηε
γιπθχηεηα. Τε δηνξαηηθφηεηα κε ηε θαληαζία. Τν ζπλαίζζεκα κε ην ρηνχκνξ.
Θπκάκαη ηελ ηειεπηαία κέξα, ψξεο πξηλ απφ ην κνηξαίν ηνπ ηαμίδη, βξήθακε ιίγν
ρξφλν λα θαζίζνπκε ζην γξαθείν κνπ λα μαπνζηάζνπκε, λα θνπβεληηάζνπκε. Αθνχ
αληαιιάμακε απφςεηο γηα ηηο ηξέρνπζεο δηεζλείο εμειίμεηο, ηνχ έθαλα κηα πξνζσπηθή
εξψηεζε. Τνπ είπα, είζαη Κχπξηνο, ππεξεηείο ζήκεξα ηελ Διιάδα, έζησ θαη αλ κε
ηελ ηδηφηεηά ζνπ σο Αλαπιεξσηήο Υπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, βνεζάο θαη ηελ Κχπξν.
Έρεηο ζθεθηεί πνηέ λα επηζηξέςεηο ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ζνπ;
Μνπ απάληεζε ιέγνληαο φηη, πάληα ζην λνπ ηνπ, ήηαλ θάπνηα κέξα λα
επηζηξέςεη - κάιηζηα αλ γίλεη πξαγκαηηθφηεηα ε έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη λα κπεη ζηελ θππξηαθή πνιηηηθή δσή γηα λα πξνζθέξεη. Αιιά ν Γηάλλνο, εθείλε
ηελ εκέξα έθπγε.
Έθπγε ζε κηα ζηηγκή πνπ ε παξνπζία ηνπ ήηαλ γεκάηε ππνζρέζεηο.
Γηαηί ν Κξαληδηψηεο ππήξμε πάλσ απ' φια νξακαηηζηήο. Σθεθηφηαλ θαη ζρεδίαδε ηα
κεγάια. Μαο έδηλε αηζηνδνμία φηη φζν δχζθνινη θαη αλ ήηαλ νη ζηφρνη, ζα
κπνξνχζακε λα ηνπο πεηχρνπκε. Μπνξνχζε λα δεη καθξηά, λα ζέηεη δχζθνινπο θαη
θηιφδνμνπο ζηφρνπο θαη λα δηακνξθψλεη αλαγθαίεο πνιηηηθέο γηα λα ηνπο πεηχρεη.
Αθφκα θαη φηαλ ε πεξηξένπζα αηκφζθαηξα δελ ζπγρξνληδφηαλ κε ηελ
δηθή ηνπ ζθέςε, θαη νη ζπλζήθεο ήηαλ δχζθνιεο θαη πξνβιεκαηηθέο, έιεγε: «δελ
θάλσ πίζσ». Πάληα φκσο κε ξεαιηζκφ, πξνζαξκνζηηθφηεηα, ρσξίο ηδενιεςίεο, ρσξίο
αγθπιψζεηο, κε ζαθή ζνζηαιδεκνθξαηηθφ θαη επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Με
φξακα ηελ ηζρπξή Διιάδα, ηζφηηκν εηαίξν ζηελ Δπξψπε. Με φξακα κηα Κχπξ,
πιήξεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ο Κξαληδηψηεο ήηαλ απ' απηνχο πνπ είλαη κπξνζηά απφ ηελ επνρή
ηνπο. Ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πξαγκαηηθά επξσπατζηέο πνιηηηθνχο. Πίζηεπε ζε κηα
ελσκέλε Δπξψπε ησλ πνιηηψλ, ζε κηα θνηλσληθή Δπξψπε, ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή
Δπξψπε, φπνπ ηα δηθαηψκαηα φισλ ησλ πνιηηψλ, ρσξίο δηαθξίζεηο, ρσξίο
απνθιεηζκνχο, είλαη θαηνρπξσκέλα.
Πίζηεπε ρσξίο παιηλδξνκήζεηο φηη ε Δπξψπε, γηα λα έρεη νπζηαζηηθφ
ξφιν ζην δηεζλέο γίγλεζζαη, έπξεπε λα απνθηήζεη πνιηηηθή πξνζσπηθφηεηα. Να
δεκηνπξγήζεη ελνπνηεηηθνχο ζεζκνχο, φρη κφλν ζην επίπεδν ηεο νηθνλνκίαο, αιιά θαη
ζην επίπεδν ηεο πνιηηηθήο θαη ζην επίπεδν ηεο θνηλσλίαο.
Ήηαλ ππέξκαρνο ηεο νκνζπνλδηαθήο εμέιημεο ηεο Δπξψπεο, κε ηξφπν
ψζηε ν Δπξσπαίνο πνιίηεο λα αηζζάλεηαη θαη λα είλαη ζπκκέηνρνο ζηηο εμειίμεηο, φρη
παξαηεξεηήο φπσο ζήκεξα, αιιά πξσηαγσληζηήο.
Θεσξψ φηη ζήκεξα νη απφςεηο ηνπ είλαη δηθαησκέλεο, φζν θαη
επηβεβιεκέλεο. «Φξεηάδεηαη -έιεγε- ζήκεξα ε πνιηηηθή ελνπνίεζε θαη αλάδεημε κηαο
πνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Δπξψπε, πνπ λα λνκηκνπνηεί δεκνθξαηηθά, πνιηηηθά
θαη θνηλσληθά ηηο απαξαίηεηεο κεγάιεο κεηαξξπζκίζεηο».

Γηα Δπξσπαίνπο φπσο ν Γηάλλνο, γηα φζνπο πηζηεχνπκε ζε κηα
πξαγκαηηθά ελσκέλε θαη πξννδεπηηθή Δπξψπε, ε λνκηζκαηηθή ελνπνίεζε ήηαλ απιά
έλα κεγάιν βήκα, έλα φρεκα γηα λα πξνρσξήζνπκε πξνο ηελ πνιηηηθή ελνπνίεζε.
«Ζ εγθαζίδξπζε ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο», ζεκείσλε ν Κξαληδηψηεο,
«ζα έρεη πάλσ απ' φια εθηεηακέλεο πνιηηηθέο ζπλέπεηεο». Έιεγε: «Με ηε δεκηνπξγία
ηνπ επξψ, ε Δπξσπατθή Έλσζε απνθηά ηε δπλακηθή γηα ηελ βαζχηεξε πνιηηηθή
ελνπνίεζε, ηφζν ζην ζεζκηθφ, φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο
θαη άκπλαο. Ζ ηζηνξηθή εκπεηξία δείρλεη φηη ην εληαίν λφκηζκα κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη νκαιά θαη απνηειεζκαηηθά κφλν ζηα πιαίζηα ελφο εληαίνπ πνιηηηθνχ
κνξθψκαηνο».
Πξνθεηηθέο νη ζθέςεηο ηνπ. Απφ ηε κηα πιεπξά, ε ζεκεξηλή
παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη νη ζεζκηθέο θαη πνιηηηθέο αλαηαξάμεηο θαη
πξνθιήζεηο εληφο ηεο Έλσζεο, δείρλνπλ θαζαξά φηη ε λνκηζκαηηθή ελνπνίεζε
ιεηηνχξγεζε σο αζπίδα πξνζηαζίαο ησλ επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ.
Απφ ηελ άιιε φκσο, ε θαζπζηέξεζε ηεο πνιηηηθήο ελνπνίεζεο δελ
επηηξέπεη ζηελ νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή έλσζε λα πξνζθέξεη ζήκεξα πξνο ηνλ
Δπξσπαίν πνιίηε φια ηα ελ δπλάκεη νθέιε. Όπσο κηαο θνηλήο αληηκεηψπηζεο, πην
ηζρπξήο αληηκεηψπηζεο, ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο απφ πιεπξάο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο, αιιά θαη ζην δηεζλέο πεδίν,
ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε λέα παγθφζκηα αξρηηεθηνληθή ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ
ζχζηεκα.
Πηζηεχσ πξαγκαηηθά φηη αλ ν Γηάλλνο Κξαληδηψηεο ήηαλ ζήκεξα καδί
καο, ζα ήηαλ κπξνζηάξεο ζηνλ αγψλα λα βγεη ε Δπξψπε απφ ηε ζεζκηθή θαη πνιηηηθή
θξίζε θαη λα πξνρσξήζεη κε πην γνξγά βήκαηα ζην δξφκν ηεο νινθιήξσζεο.
Μηαο νινθιήξσζεο, κε θεληξηθνχο άμνλεο ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ηελ
πξάζηλε αλάπηπμε, ηε δεκνθξαηηθή εκβάζπλζε θαη ηελ θνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη
άκπλα. Απηφ ηνλ αγψλα δίλνπκε ζήκεξα δπλακηθά. Καη σο απξηαλή θπβέξλεζε, ιανχ
ζέινληνο, ηεο Διιάδαο, ζα ζπλερίζνπκε αθφκα πην εληαηηθά, πάληα ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο εηαίξνπο καο θαη ηηο πξννδεπηηθέο δπλάκεηο ηεο Δπξψπεο, γηα λα βγεη ε Έλσζε
απφ ηε ζεκεξηλή πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε.
Ο Κξαληδηψηεο δελ ήηαλ κφλν έλαο κεγάινο πνιηηηθφο, αιιά ήηαλ θαη
έλαο απνηειεζκαηηθφο δηπισκάηεο. Δθάξκνζε κε επηηπρία κηα ελεξγεηηθή πνιηηηθή
πξσηνβνπιηψλ.
Πξψηα δίπια ζηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ, σο ζχκβνπιφο ηνπ γηα ην
Κππξηαθφ. Αξγφηεξα, σο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη σο
Υθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ γηα Δπξσπατθά Θέκαηα. Αθνινχζεζε ε ζεηεία ηνπ ζηελ
Δπξσβνπιή ππεξεηψληαο, παξάιιεια, σο Δθπξφζσπνο ηεο Διιάδαο ζηελ
Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε ηνπ 1997, γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο Σπλζήθεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Λίγν πξηλ ηνλ ηξαγηθφ ζάλαηφ ηνπ, ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 1999,
αλέιαβε Αλαπιεξσηήο Υπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Υπεχζπλνο γηα ην Κππξηαθφ θαη ηα
Δπξσπατθά Θέκαηα.

Ο Κξαληδηψηεο αζθνχζε δηεθδηθεηηθή πνιηηηθή, αιιά πάληα κε
ξεαιηζκφ θαη νξζή αλάιπζε ηεο ζπγθπξίαο. Ήμεξε λα δίλεη κάρεο, ζθιεξέο κάρεο.
Καη ηφηε, ηηο έδηλε. Ήμεξε φηη γηα λα θεξδίζεη, έπξεπε λα θηίζεη ζπκκαρίεο θαη λα κελ
απαμηψλεη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Διιάδαο.
Σηφρνο ηνπ, ζηφρνο καο, λα κελ αθήλνπκε ηνλ ρξφλν λα θεχγεη θαη ηηο
ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο λα καο πξνζπεξλνχλ. «Πνιηηηθή κε πξσηνβνπιία», έιεγε. «Σε
έλαλ θφζκν πνπ αιιάδεη -φπσο είλαη ν ζεκεξηλφο- κε ηφζν δξακαηηθέο ηαρχηεηεο, ε
αθηλεζία δελ ηαηξηάδεη ζηελ πνιηηηθή. Δίζαη εηνηκφξξνπνο», έιεγε, «φηαλ φια
αιιάδνπλ θαη θηλνχληαη γχξσ ζνπ θαη εζχ πξνζπαζείο λα κείλεηο αθίλεηνο».
Με ηνλ Γηάλλν ζπκθσλνχζακε. Γελ καο ηαίξηαδε ε πνιηηηθή ηήο
αδξάλεηαο θαη ηεο θπγνκαρίαο. Οηθνδνκήζακε ην φξακα γηα κηα ηζρπξή, επξσπατθή
Διιάδα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηδηαίηεξα ζηα Βαιθάληα. Με ην ίδην πλεχκα ν
Κξαληδηψηεο ζπλέιαβε ηε ζεκαζία ηεο επαλελσκέλεο θαη επξσπατθήο Κχπξνπ θαη
εξγάζηεθε γηα λα δξνκνινγεζνχλ ηα βήκαηα γηα ηελ επξσπατθή ηεο πξννπηηθή.
Γηα ηνλ Κξαληδηψηε, ε Κχπξνο δελ ήηαλ απιά ε ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ.
Ήηαλ ην πάζνο ηνπ. Ζ εκκνλή ηνπ. Τνλ πνλνχζε πνιχ ε Κχπξνο θαη ην πξφβιεκά
ηεο. Βξηζθφηαλ ζε κηα ζπλερή εγξήγνξζε, ςάρλνληαο λα βξεη κε θάζε ηξφπν πψο ζα
έβγαηλε ην Κππξηαθφ απφ ην ηέικα, πψο ζα δεκηνπξγνχληαλ νη πξνυπνζέζεηο γηα λα
γίλεη ε Κχπξνο πιήξεο κέινο ηεο Έλσζεο θαη λα δνζεί ηέινο ζηελ θαηνρή ηνπ
λεζηνχ.
Γηείδε απφ λσξίο φηη ε επξσπατθή πξννπηηθή κπνξνχζε λα απνηειέζεη
θαηαιχηε ζηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ. Ήηαλ ε νδφο, φπσο ην έιεγε ν ίδηνο, γηα λα
απειεπζεξψζεη ηελ Κχπξν απφ ηελ νκεξία ηήο θαηνρήο. Καη βέβαηα, δηθαηψζεθε γηα
ηε δηνξαηηθφηεηά ηνπ.
Όηαλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ν Γηάλλνο Κξαληδηψηεο, καδί κε ηνλ
Θεφδσξν Πάγθαιν αιιά θαη ηνλ Κάξνιν Παπνχιηα, ηνλ Πξσζππνπξγφ Αλδξέα
Παπαλδξένπ, θαη άιινπο, ζπλέιαβαλ ηελ ηδέα ηεο επξσπατθήο πξννπηηθήο ηεο
Κχπξνπ, ιίγνη πίζηεςαλ φηη απηή ε πνιηηηθή ζα είρε επηηπρία. Τν εγρείξεκα θάληαδε
αλέθηθην, έλαο κεγάινο αλήθνξνο.
Πξάγκαηη. Ο δξφκνο ηεο Κχπξνπ πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε δελ ήηαλ ζηξσκέλνο
κε ξνδνπέηαια. Ήηαλ δχζθνινο θαη γεκάηνο εκπφδηα.
Ήκνπλ καδί κε ηνλ Γηάλλν, ζε έλα γεχκα κε ηνλ Richard Holbrooke, φπνπ ηειηθά
κεηά απφ ζθιεξή θνπβέληα, πείζηεθε φηη ε επξσπατθή πνξεία ηεο Κχπξνπ, άλνηγε
ηνλ δξφκν γηα κηα επξσπατθή ιχζε θαη εηξεληθέο ζρέζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.
Θπκάκαη ηηο ζθιεξέο θνπβέληεο κε ηνπο εηαίξνπο καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά
αθφκα θαη ηηο δεκφζηεο απεηιέο ηεο Τνπξθίαο φηη ζηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζα
αληηδξνχζε κε φια ηα κέζα. Κη φκσο, πεηχρακε ρσξίο λα αλνίμεη κχηε, ε Κχπξνο λα
είλαη ζήκεξα πιήξεο θαη ηζφηηκν κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Καη ζέισ λα πσ, κε
ηελ επθαηξία απηή, φηη σο ΠΑΣΟΚ, είκαζηε πεξήθαλνη γη' απηφ ην επίηεπγκα.
Δίκαζηε πεξήθαλνη, γηαηί ε έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ Έλσζε έγηλε πξαγκαηηθφηεηα κε
ηε ζθιεξή δνπιεηά ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ θαη ηνπ Κψζηα

Σεκίηε. Με ηε ζηελή ζπλεξγαζία ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηεο
Κχπξνπ θαη κε ηελ ζηήξημε ησλ Κππξίσλ πνιηηψλ. Μηα ζηήξημε, ρσξίο ηελ νπνία, δελ
ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ε έληαμε.
Πψο νηθνδνκήζεθε ε έληαμε θαη πψο πεηχρακε απηφ ην δχζθνιν εγρείξεκα; Ζ έληαμε
ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πέηπρε δηφηη εξγαζηήθακε κεζνδηθά,
ππνκνλεηηθά, κε επειημία θαη κε αλνηθηφ κπαιφ. Τνικήζακε, δηεθδηθήζακε θαη
θεξδίζακε.
Ο Γηάλλνο Κξαληδηψηεο πνιιέο θφξεο ηφληδε φηη, ζε κηα παγθνζκηνπνηεκέλε δηεζλή
ζθελή, ρξεηάδεηαη κηα εμσζηξεθήο αληίιεςε, ε νπνία εληζρχεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή
καο ηθαλφηεηα. «Απηή ε πξνζέγγηζε», έιεγε, «δεκηνπξγεί ζπκκαρίεο, ηαχηηζε
ζπκθεξφλησλ θαη επηηξέπεη πην απνηειεζκαηηθά θαη αμηφπηζηα ηελ πξνψζεζε ησλ
ζηφρσλ ηήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο».
Καη ήηαλ βαζηθφο αξρηηέθηνλαο, ην 1995, ζηελ απφθαζε ηεο 6εο Μαξηίνπ, κε ηελ
νπνία εμαζθαιίζηεθε ε έλαξμε ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη Κχπξνπ, έμη κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Γηάζθεςεο ηνπ
1997.
Τέζζεξα ρξφληα κεηά, ην Γεθέκβξην ηνπ 1999, πεηχρακε ηελ απφθαζε ηνπ
Σπκβνπιίνπ Κνξπθήο ηνπ Διζίλθη. Τν Διζίλθη ήηαλ ε απφθαζε πνπ «θιείδσζε»
νπζηαζηηθά ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ρσξίο βέβαηα απηφ λα
ζπκβαίλεη φηη δελ ππήξραλ αθφκε εκπφδηα.
Όζα αθνινχζεζαλ απηή ηελ απφθαζε, ηελ απφθαζε ηνπ Διζίλθη, θαηαδεηθλχνπλ φηη
απηή ε πνιηηηθή επηινγή, ήηαλ θαη επηβεβιεκέλε θαη ζνθή. Με ην Διζίλθη, ην
Κππξηαθφ έγηλε ζέκα πνπ αθνξά ζήκεξα νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Απηή ε εμέιημε άιιαμε ηελ πνιηηηθή γεσγξαθία ζην δήηεκα ηνπ Κππξηαθνχ. Σήκεξα,
ε Άγθπξα μέξεη φηη ε ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ είλαη κνλφδξνκνο θαη πεξλά απφ ην
πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ.
Γπζηπρψο, ν Γηάλλνο δελ ήηαλ καδί καο εθείλν ηνλ Γεθέκβξην, ζηελ ηειεπηαία κάρε,
γηα λα δήζεη απηή ηελ ηζηνξηθή απφθαζε.
Αιιά είλαη βέβαην φηη, κε ηε δηθή ηνπ, ζθιεξή δνπιεηά, ηε κεζνδηθφηεηά ηνπ, ηελ
επηκνλή ηνπ, ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπ δεηλφηεηα, άλνημε ην δξφκν γηα ηελ επηηπρία
ηνπ Διζίλθη.
Ο Γηάλλνο ζεσξνχζε, θαη νξζά, φηη ε έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξψπε ζα νδεγήζεη
ζε ιχζε βηψζηκε, ιεηηνπξγηθή, γηα φινπο ηνπο Κχπξηνπο, Διιελνθχπξηνπο θαη
Τνπξθνθχπξηνπο.
Μηινχζε γηα ηξεηο δηαχινπο πξνψζεζεο ηεο ιχζεο ηνπ Κππξηαθνχ:
Πξψηνλ, ε επξσπατθή πνξεία ηεο Κχπξνπ.
Γεχηεξνλ, ν δηάινγνο κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ γηα ιχζε ζχκθσλα κε ηηο
απνθάζεηο ηνπ ΟΖΔ.

Τξίηνλ, ε πξνψζεζε ηεο απνζηξαηηθνπνίεζεο ηνπ λεζηνχ. Τφζν επίθαηξν θαη
ζήκεξα.
Ο Γηάλλνο Κξαληδηψηεο έβιεπε αθφκα πην καθξηά. Δθηηκνχζε φηη κηα
ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ πξνβιήκαηνο, θάησ απφ ηελ «νκπξέια» ηεο Έλσζεο, απνηειεί
πξνυπφζεζε γηα ηελ ζηαζεξφηεηα, ηελ εηξήλε θαη ηελ ζπλεξγαζία ζε νιφθιεξε ηελ
πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.
Αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο,
Ο Πξφεδξνο, Γεκήηξεο Φξηζηφθηαο, έρεη θαη' επαλάιεςε ηνλίζεη ηνπο θηλδχλνπο απφ
ηε δηαηψληζε ηνπ Κππξηαθνχ πξνβιήκαηνο θαη είκαη ζίγνπξνο φηη, αλ δνχζε ν Γηάλλνο
Κξαληδηψηεο, ζα ζπκκεξηδφηαλ πιήξσο απηή ηελ αγσλία.
Ζ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ρσξίο ιχζε παγηψλεη ηα ηεηειεζκέλα, απηά
ηεο εηζβνιήο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο θαηνρήο. Δκπεδψλεη ηε δηρνηφκεζε ηνπ λεζηνχ,
πςψλνληαο λέα ηείρε δηαρσξηζκνχ κεηαμχ Διιελνθππξίσλ θαη Τνπξθνθππξίσλ.
Ζ κε ιχζε εμππεξεηεί κφλν φζνπο έρνπλ ζπκβηβαζηεί κε ην
δηρνηνκηθφ ζηάηνπο θβν.
Κη εκείο, δελ ζα ζπκβηβαζηνχκε πνηέ κε ηελ δηρνηφκεζε ηεο Κχπξνπ.
Ζ Κχπξνο ρξεηάδεηαη κηα ηζρπξή Διιάδα, φπσο θαη ε Διιάδα
ρξεηάδεηαη κηα ηζρπξή Κχπξν ζην πιάη ηεο θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Διιάδα θαη
Κχπξνο, δελ έρνπκε κφλν απηνχο ηνπο ηζρπξνχο δεζκνχο πνπ καο ελψλνπλ, Διιάδα
θαη Κχπξνο, είλαη πιένλ θαη ηζφηηκνη εηαίξνη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Γηα ηελ επφκελε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΣΟΚ θαη γηα κέλα πξνζσπηθά, ε
απνθαηάζηαζε ηεο εηθφλαο ηεο Διιάδαο θαη ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο ηεο, είλαη
πξνηεξαηφηεηα.
Υηνζεηνχκε θαη πηάλνπκε μαλά, απφ ηηο δηθέο καο κέξεο, ην λήκα κηαο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ, κε πξσηνβνπιίεο, θαληαζία, ζάξξνο, παξεκβαίλεη ζε φιεο
ηηο κεγάιεο δηεζλείο εμειίμεηο, πνπ δίλεη θσλή ζηελ Διιάδα θαη μαλά
δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ. Καη απηφ είλαη πνπ ρξεηαδφκαζηε. Γηα φιεο ηηο δχζθνιεο
δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ έρνπκε κπξνζηά καο.
Μηα εμσηεξηθή πνιηηηθή, πνπ ππεξαζπίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηα
εζληθά καο δίθαηα θαη θάλεη ζαθέο ζε φινπο φηη ηα θπξηαξρηθά καο δηθαηψκαηα είλαη
αδηαπξαγκάηεπηα.
Μία εμσηεξηθή πνιηηηθή, πνπ βάδεη θαη πάιη ζαθείο ζηφρνπο, ηνπο επηδηψθεη
ζπζηεκαηηθά θαη ηνπο πεηπραίλεη κε απνθαζηζηηθφηεηα.
Όπσο πεηχρακε ηελ έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Τν
θάλακε κε επηηπρία - κπνξνχκε θαη πάιη.

Ο Πξφεδξνο Φξηζηφθηαο γλσξίδεη θαιά φηη έρεη ηελ ζηήξημή κνπ, ζηηο πξνζπάζεηεο
πνπ θαηαβάιεη γηα ηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ. Ζ εκπηζηνζχλε καο ζηνλ Γεκήηξε
Φξηζηφθηα είλαη κεγάιε.
Δίλαη επηηαθηηθή κία δηαδηθαζία, ρσξίο έμσζελ παξεκβάζεηο, πηέζεηο θαη ηερλεηά
ρξνλνδηαγξάκκαηα.
Λέκε έλα ερεξφ «φρη» ζε φπνηα ηδέα «επηδηαηηεζίαο». Δπηδηψθνπκε κία ιχζε απφ ηνλ
Κππξηαθφ ιαφ, γηα ηελ Κχπξν θαη ηνλ Κππξηαθφ ιαφ.
Καιψ, θαη πάιη, ηελ Τνπξθία λα αθήζεη ηελ ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα λα
δηαπξαγκαηεπηεί ειεχζεξα ην κέιινλ ηεο ζε κία επαλελσκέλε Κχπξν, έλα θνηλφ
κέιινλ, έλα επξσπατθφ κέιινλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ζ ιχζε πξέπεη λα εγγπάηαη φηη ε Κχπξνο ζα παξακείλεη έλα απνηειεζκαηηθφ θαη
πιήξσο ιεηηνπξγηθφ θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απηφ είλαη ην
πξσηαξρηθφ δεηνχκελν θαη ε «θφθθηλε γξακκή» πξέπεη λα είλαη νη θαλφλεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην ιεγφκελν επξσπατθφ θεθηεκέλν.
Πξφθεηηαη γηα ζαθείο θαλφλεο, ζηνπο νπνίνπο δελ ρσξνχλ πνιιέο εμαηξέζεηο θαη,
ζίγνπξα, φρη κφληκεο παξεθθιίζεηο. Καη πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη νη
Τνπξθνθχπξηνη ζπκπαηξηψηεο καο φηη κφλν κία ηέηνηα ιχζε ζα είλαη πξνο ην
πξαγκαηηθφ ηνπο φθεινο.
Γελ πξέπεη λα μεράζνπκε -ε δηεζλήο θνηλφηεηα δελ πξέπεη λα μεράζεη- φηη ην
Κππξηαθφ είλαη απνηέιεζκα ζηξαηησηηθήο εηζβνιήο θαη θαηνρήο απφ ηελ Τνπξθία.
Δκείο ην ζπκίδνπκε θαη ην ηνλίδνπκε ζε θάζε επαθή καο κε δηεζλείο παξάγνληεο.
Όπσο δελ θνπξαδφκαζηε λα απαηηνχκε, ην ηειεπηαίν ηείρνο ζηελ Δπξψπε λα πέζεη.
Όπσο δελ θνπξαδφκαζηε λα απαηηνχκε, ηα ηνπξθηθά θαηνρηθά ζηξαηεχκαηα λα
θχγνπλ απφ ηελ Κχπξν. Σηξαηεχκαηα θαηνρήο, ην έρσ ηνλίζεη επαλεηιεκκέλσο, δελ
έρνπλ ζέζε ζηελ Δπξψπε, δελ έρνπλ ζέζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ζ Τνπξθία νθείιεη λα εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη, σο
ππνςήθηα πξνο έληαμε ρψξα απέλαληη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απέλαληη ζε φια
ηα θξάηε - κέιε.
Τνλ Γεθέκβξην, απαηηείηαη έλαο λένο «Οδηθφο Φάξηεο» γηα ηελ Τνπξθία ζηελ πνξεία
ηεο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αλ ζέιεηε έλα «Νέν Διζίλθη», κε ζαθείο δεζκεχζεηο
ηεο Τνπξθίαο, θαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ.
Απαηηείηαη, φκσο, άκεζε πξνεηνηκαζία γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ θαη,
δπζηπρψο, έρεη ραζεί πνιχο θαη πνιχηηκνο ρξφλνο απφ ηελ ζεκεξηλή θπβέξλεζε ηεο
Διιάδαο.
Θπκάκαη ηελ ζπζηεκαηηθή καο πξνεηνηκαζία θαη ηηο ζθιεξέο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ
θάλακε, ζηελ πνξεία καο πξνο ηηο απνθάζεηο ηνπ «Διζίλθη» θαη, βεβαίσο, ηε
ζπλεξγαζία καο κε ηελ Κππξηαθή θπβέξλεζε.
Γεζκεχνκαη, απφ απηφ ην βήκα, απφ ηελ Κχπξν, φηη πξνηεξαηφηεηά κνπ, σο
πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο, ζα είλαη ε άκεζε αλάιεςε ησλ αλαγθαίσλ

πξσηνβνπιηψλ θαη θηλήζεσλ, γηα λα πεηχρνπκε ηνπο θνηλνχο καο ζηφρνπο. Σε πιήξε
ζπληνληζκφ θαη κε ζηελή, θαζεκεξηλή ζπλεξγαζία κε ηελ θπβέξλεζε ηεο Κχπξνπ θαη
ηνλ Πξφεδξν, Γεκήηξε Φξηζηφθηα.
Ζ παξνπζία καο, ζήκεξα, ζηελ Κχπξν επηζπκψ λα ζηείιεη θαη απηφ ην κήλπκα, πξνο
φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, φηη ε Διιάδα είλαη μαλά ζην πιάη ηεο Κχπξνπ θαη ηνπ
Κππξηαθνχ ιανχ, φρη κφλν κε ιφγηα, αιιά κε πξάμεηο.
Θα ήζεια λα πξνζζέζσ φηη είλαη αλαγθαίν βέβαηα λα ζηξαθνχκε θαη πάιη ζηνπο
πνιίηεο, ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ησλ δχν θνηλνηήησλ, Διιελνθππξίνπο θαη
Τνπξθνθππξίνπο. Να ηνπο θαιέζνπκε, θαη λα ηνπο ελζαξξχλνπκε, λα αλαπηχμνπλ θαη
πάιη ηηο κεηαμχ ηνπο επαθέο, λα ρηίζνπλ θαη πάιη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο,
ηελ απαξαίηεηε εκπηζηνζχλε γηα κία αξκνληθή ζπκβίσζε ζε έλα εληαίν θξάηνο.
Να ηνπο θαιέζνπκε -ζαο θαιψ- λα πάξεηε ην κέιινλ ζαο, σο πνιίηεο απηήο ηεο
ρψξαο, ζηα δηθά ζαο ρέξηα.
Αγαπεηέ Πξφεδξε,
Θέισ κε ηελ επθαηξία απηή λα δειψζσ κε έκθαζε φηη ζηεξίδνπκε απφιπηα ηηο
πξνζπάζεηέο ζαο γηα ζπλνιηθή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ.
Δίκαζηε ζην πιεπξφ ζαο, θαη ζην πιεπξφ νιφθιεξεο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ
ηφπνπ, έηνηκνη λα ζαο πξνζθέξνπκε θάζε δπλαηή βνήζεηα.
Γηα κηα ιχζε δηδσληθήο - δηθνηλνηηθήο Οκνζπνλδίαο κε πνιηηηθή ηζφηεηα, φπσο απηή
νξίδεηαη ζηα ςεθίζκαηα ηνπ ΟΖΔ, ζηε βάζε ησλ Σπκθσληψλ Υςεινχ Δπηπέδνπ, ησλ
ςεθηζκάησλ ηνπ ΟΖΔ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ θεθηεκέλνπ. Θα εξγαζηνχκε καδί ζαο γηα
ιχζε ιεηηνπξγηθή θαη βηψζηκε, ε νπνία ζα απνθαζηζηά ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ειεπζεξίεο φισλ ησλ Κππξίσλ πνιηηψλ
Μηα ηέηνηα ιχζε ζα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αζθάιεηα, ζηαζεξφηεηα θαη
πξφνδν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.
Μηα επαλελσκέλε Κχπξνο, κπνξεί λα γίλεη παξάδεηγκα ζπλχπαξμεο θαη ζπλεξγαζίαο
γηα φινπο ηνπο ιανχο ηεο πεξηνρήο.
Αγαπεηέ Πξφεδξε, αγαπεηνί θίινη,
Ο Γηάλλνο Κξαληδηψηεο ήηαλ άλζξσπνο ηνπ αχξην. Καη γη' απηφ, ζα ήζεια λα
ηειεηψζσ κε κηα λφηα αηζηνδνμίαο. Ζ κεγαιχηεξε ηηκή γηα ηνλ Γηάλλν, ζα είλαη λα
εξγαζηνχκε φινη καδί, φπσο εξγάζηεθε θη απηφο, κε επηκνλή θαη απηνπεπνίζεζε,
δηεθδηθεηηθά θαη κε ξεαιηζκφ, γηα λα πινπνηήζνπκε ην φξακά ηνπ γηα κηα
επαλελσκέλε, επξσπατθή Κχπξν.
Γηάλλν, κπνξνχκε θαη ζα ην πεηχρνπκε!
Σαο επραξηζηψ.

