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Απνζπάζκαηα από ηελ νκηιία ηεο Πξνέδξνπ ησλ Ελσκέλσλ Δεκνθξαηώλ 

Πξαμνύιαο Αλησληάδνπ Κπξηαθνύ, 

Σηελ εθδήισζε ησλ Ελσκέλσλ Δεκνθξαηώλ, πνπ δηνξγάλσζαλ αλαθνξηθά κε 

ηνπο ζηόρνπο ηεο εθινγηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ ΕΔΗ κε ην ΑΚΕΛ Αξηζηεξά Νέεο 

Δπλάκεηο. 

 

Σηξαηεγηθόο ζηόρνο ησλ Ελσκέλσλ Δεκνθξαηώλ είλαη ε επαλέλσζε ηεο παηξίδαο καο. Σπλεπείο 

ζηνλ ζηξαηεγηθό καο ζηόρν, νη Ελσκέλνη Δεκνθξάηεο θξίλνπκε όηη ζε απηή ηελ θξίζηκε θαη 

θαζνξηζηηθή γηα ην κέιινλ ηεο Κύπξνπ ώξα , όιεο νη δπλάκεηο ηεο ιύζεο θαη ηεο επαλέλσζεο 

νθείινπκε λα ζπλεξγαζηνύκε γηα λα αλαηείινπλ επηηέινπο ιακπξόηεξεο κέξεο γηα ηνπο 

Κύπξηνπο θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο λέεο γεληέο ηνπ ηόπνπ.  

Με ζπλαίζζεζε ινηπόλ ηζηνξηθήο επζύλεο, ‘’ην Κεληξηθό Σπκβνύιην ησλ Δλσκέλσλ 

Γεκνθξαηώλ απνθάζηζε ηελ απνδνρή ηεο πξόηαζεο πνπ έγηλε πξνο ην θόκκα καο από ην 

ΑΚΔΛ, γηα ζπλεξγαζία ησλ δύν θνκκάησλ ζηηο επεξρόκελεο βνπιεπηηθέο εθινγέο, κέζσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Πξνέδξνπ ησλ Δλσκέλσλ Γεκνθξαηώλ ζην ςεθνδέιηην ηνπ ΑΚΔΛ 

Αξηζηεξά Νέεο Γπλάκεηο ζηε Λεπθσζία’’. 

Η εθινγηθή ζπλεξγαζία ησλ Ελσκέλσλ Δεκνθξαηώλ κε ην ΑΚΕΛ Αξηζηεξά Νέεο Δπλάκεηο 

ζηνρεύεη ζηε ζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δεκνθξαηίαο ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα 

επηηύρεη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ζπκθσλία γηα ηελ επαλέλσζε ηεο παηξίδαο καο ζηε βάζε ηεο 

δηδσληθήο δηθνηλνηηθήο νκνζπνλδίαο κε πνιηηηθή ηζόηεηα όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο 

απνθάζεηο ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ.  

Η απόθαζε ηνπ Κεληξηθνύ Σπκβνπιίνπ ησλ Ελσκέλσλ Δεκνθξαηώλ γηα εθινγηθή ζπλεξγαζία 

κε ην ΑΚΕΛ ηπγράλεη θαη ηεο απόιπηεο ζηήξημεο ησλ Επξσπαίσλ Φηιειεπζέξσλ Δεκνθξαηώλ, 

ηεο ηξίηεο κεγαιύηεξεο πνιηηηθήο νηθνγέλεηαο ζηελ Επξώπε, ηεο νπνίαο νη Ελσκέλνη 

Δεκνθξάηεο απνηεινύλ πιήξεο κέινο. 

Σηελ επηζηνιή ζηήξημεο ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ απέζηεηιε πξνο ηελ Πξόεδξν ησλ Ελσκέλσλ 

Δεκνθξαηώλ ε Πξόεδξνο ηνπ ELDR Party -δειαδή ησλ Επξσπαίσλ Φηιειεπζέξσλ- θπξία 

Annemie Neyts-Uyttebroeck MEP ηνλίδεη όηη,  

‘’νη Επξσπαίνη Φηιειεύζεξνη …κνηξαδόκαζηε ηηο απόςεηο ζαο όηη ε ρώξα βξίζθεηαη ζε κηα 

θξίζηκε ζηηγκή, όπνπ ην status quo δελ αληηπξνζσπεύεη θακηά ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε.’’  

Εθηηκά όηη  

‘’Ο Πξόεδξνο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο έρεη δηαδξακαηίζεη έλα ζνθό ξόιν πξνζπαζώληαο λα 

δηεπθνιύλεη κηα νξηζηηθή ιύζε ζην Κππξηαθό πξόβιεκα.’’ 
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 Καη θαηαιήγεη καδί κε ηηο επρέο ηεο γηα ηελ θαιύηεξε ηύρε ζηηο εθινγέο όηη  

‘’ ε νηθνγέλεηα ησλ Επξσπαίσλ Φηιειεπζέξσλ πηνζεηεί ζεξκά όια ηα βήκαηα πνπ ζα νδεγνύζαλ 

ζηνλ απεγθισβηζκό ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ζηε Κύπξν.’’  

Είλαη ζεκαληηθό επίζεο λα αλαθέξσ όηη πξνγξακκαηίδεηαη επίζθεςε θιηκαθίνπ Επξσβνπιεπηώλ 

ηεο νκάδαο ησλ Φηιειεπζέξσλ ζηελ Κύπξν γηα λα εληζρύζνπλ ηνλ θνηλό ζηόρν ηεο εθινγηθήο 

ζπλεξγαζίαο πνπ είλαη ε εμεύξεζε ζπκθσλεκέλεο ιύζεο γηα ηελ επαλέλσζε ηεο Κύπξνπ.  

Σεκεηώλσ επίζεο όηη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ Ελσκέλσλ Δεκνθξαηώλ κε ηα άιια 

Επξσπατθά Φηιειεύζεξα θόκκαηα ζα έρσ ζπλάληεζε αξγόηεξα απόςε κε ηνλ Πξόεδξν ηεο 

Βνπιήο ηεο Σινβαθίαο, θύξην Soulick, πνπ είλαη θαη ν εγέηεο ηνπ Φηιειεύζεξνπ θόκκαηνο 

ηεο Σινβαθίαο, θαη ν νπνίνο ηηκά ηελ Κύπξν κε ηελ επίζθεςε ηνπ. 

Όζν αθνξά ηηο πξννπηηθέο επίιπζεο ηνπ πνιηηηθνύ πξνβιήκαηνο, εθηηκνύκε όηη ν 

Πξσζππνπξγόο ηεο Τνπξθίαο έρεη αλάγθε από ηελ νπζηαζηηθή πξννπηηθή έληαμεο ηεο Τνπξθίαο 

ζηελ ΕΕ, γηαηί ε εληαμηαθή πνξεία ζα ηνλ ελδπλακώζεη έλαληη ηνπ ζηξαηνύ θαη ηνπ θεκαιηθνύ 

θαηεζηεκέλνπ επηηξέπνληαο ηνπ λα πξνρσξήζεη κε ην κεηαξξπζκηζηηθό ηνπ πξόγξακκα.  

Εθεί θξίλνπκε όηη βξίζθεηαη θαη ε δπλαηόηεηα ζύγθιηζεο ζηόρσλ ηεο Κύπξνπ θαη ηεο ζεκεξηλήο 

Τνπξθηθήο θπβέξλεζεο: ζηελ δηεπθόιπλζε ηεο εληαμηαθήο πνξείαο ηεο Τνπξθίαο κε ην 

μεπάγσκα ησλ θεθαιαίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Κππξηαθό, έλαληη ηεο ελ πξάμεη απόθαζεο ηεο 

Τνπξθίαο λα επηηξέςεη θαη λα ελζαξξύλεη ηε γξήγνξε θαη ζεηηθή εμέιημε θαη θαηάιεμε ησλ 

ζπλνκηιηώλ γηα ηελ επαλέλσζε ηεο Κύπξνπ, ζηε βάζε ησλ ζπκθσληώλ Χξηζηόθηα-Ταιάη ηεο 

23
εο

 Μαΐνπ θαη 1
εο

 Ινπιίνπ 2008. Τν θαηά πόζν ζα ππάξμεη θαιή ζέιεζε από ηελ θπβέξλεζε 

Εξηνγάλ πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε εθηηκνύκε όηη ζα δηαθαλεί ακέζσο κεηά ηηο εθινγέο πνπ ζα 

δηεμαρζνύλ ζηελ Τνπξθία ζηηο 12 Ινπλίνπ.  

Οη Ελσκέλνη Δεκνθξάηεο, καδί κε ην ΑΚΕΛ, ζα ζηεξίμνπλ θαη ζα ελζαξξύλνπλ ηνλ Πξόεδξν 

Χξηζηόθηα ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα επηηύρεη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ζπκθσλία γηα ηελ 

επαλέλσζε ηεο παηξίδαο καο. 

Η ζπκθσλεκέλε ιύζε γηα ηελ επαλέλσζε ζηε βάζε αξρώλ ζα νδεγήζεη ζηελ απειεπζέξσζε ηεο 

παηξίδαο καο από ηα θαηνρηθά ζηξαηεύκαηα, ζην δηθαίσκα επηζηξνθήο, ζηνλ έιεγρν όισλ ησλ 

ζπλόξσλ καο, αιιά θαη ζε κηα ηζρπξή νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ ζα πξνθύςεη ηόζν από ηελ 

αλνηθνδόκεζε όζν θαη από ην θιίκα ηεο κόληκεο εηξήλεο θαη ζπλεξγαζίαο πνπ ζα επηθξαηήζεη 

πηα αλάκεζα ζηελ Κύπξν, ηελ Τνπξθία θαη ηελ Ειιάδα. 

Όξακά ησλ Ελσκέλσλ Δεκνθξαηώλ παξακέλεη ε ζπκκεηνρή καο ζηηο πξώηεο εθινγέο ηεο 

επαλελσκέλεο Κύπξνπ καδί κε ηνπο Τνπξθνθύπξηνπο ζπκπαηξηώηεο καο θαη εθηηκνύκε όηη ε 

ηζηνξηθή καο απόθαζε λα ζπλεξγαζηνύκε κε ην ΑΚΕΛ ζε απηή ηελ θαζνξηζηηθή γηα ην κέιινλ 

ηεο Κύπξνπ ώξα επηηαρύλεη θαζνξηζηηθά ηελ πινπνίεζε ηνπ πνιηηηθνύ καο νξακαηηζκνύ. 
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Αο θέξνπκε καδί ηελ επαλέλσζε πνπ ζα αλνίμεη δηάπιαηα ην κέιινλ γηα ηα παηδηά καο. 

 

Οηθνλνκία 

Τα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο δεκνζηνλνκηθνύο δείρηεο ησλ ρσξώλ κειώλ ηεο ΕΕ πνπ έρεη 

δώζεη ρζεο ζηε δεκνζηόηεηα ε EUROSTAT δείρλνπλ μεθάζαξα ηε βειηίσζε ζηα δεκόζηα 

νηθνλνκηθά ηεο Κύπξνπ θαηά ην 2010 πνπ είλαη θαιύηεξα θαη από ηηο ίδηεο ηηο πξνβιέςεηο πνπ 

είρε θάλεη ην Δηεζλέο Ννκηζκαηηθό Τακείν πξηλ ηξεηο βδνκάδεο. Τν δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα 

έρεη κεησζεί ζηα 5,3 % από 6,0 % ην 2009, παξακέλνληαο θάησ από ην κέζν όξν ηόζν ηεο ΕΕ 

όζν θαη ηεο Επξσδώλεο. Τν δεκόζην ρξένο ζηα 60,8 % παξακέλεη θνληά ζην θξηηήξην ηνπ 

Μάαζηξηρη ηνπ 60% θαη πνιύ πην θάησ από ηνλ κέζν όξν ηεο Επξσδώλεο πνπ ήηαλ 85,1%. 

Είλαη θαλεξό όηη ε ζπλεηή νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο δηαθπβέξλεζεο Χξηζηόθηα νδήγεζε ηελ 

νηθνλνκία έμσ από ηελ ύθεζε πνπ είρε θέξεη ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε, αθνύ ζεκεηώλνληαη 

πιένλ ζεηηθνί θαη απμαλόκελνη ξπζκνί νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ νδεγνύλ ζηαδηαθά θαη ζηε 

κείσζε ηεο αλεξγίαο. 

Θα κπνξνύζε όκσο ε έμνδνο από ηελ ύθεζε λα ήηαλ γξεγνξόηεξε θαη νη ξπζκνί κεγαιύηεξνη αλ 

ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο ηεο Κύπξνπ ζπλεπηθνπξνύζε αληί λα 

αληηζηξαηεύεηαη ηελ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή.  

Όηαλ ζε θαηξνύο νηθνλνκηθήο ύθεζεο ε Επξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα δηνρέηεπε ξεπζηόηεηα 

ζηηο ρξεκαηαγνξέο θαη κείσλε ηα επηηόθηα γηα λα δηεπθνιύλεη ηελ Επξσπατθή νηθνλνκία ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο, ε Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Κύπξνπ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ επνπηηθό ηεο 

ξόιν γηα λα αληηζηξαηεπηεί ηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο 

πεξηνξίδνληαο δπζηπρώο ηε ρξεκαηνδόηεζε ζηηο Κππξηαθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα Κππξηαθά 

λνηθνθπξηά, νδεγώληαο έηζη ηα επηηόθηα πξνο ηα πάλσ- ηα ςειόηεξα ζηελ επξσδώλε. 

Αλαγθάζηεθαλ κε απηό ηνλ ηξόπν νη Τξάπεδεο λα αλαδεηήζνπλ άιινπο ηξόπνπο δηνρέηεπζεο 

ηεο ξεπζηόηεηαο ηνπο θαη θαηέιεμαλ σο γλσξίδνπκε ζηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Ειιεληθνύ 

θξάηνπο θαη ηεο Ειιεληθήο νηθνλνκίαο - 40% ηνπ ζπλνιηθνύ δαλεηζκνύ ησλ ηξηώλ κεγαιύηεξσλ 

Τξαπεδώλ δηνρεηεύζεθε ζηελ Ειιάδα- πξνθαιώληαο έηζη ηηο ππνβαζκίζεηο από ηνπο νίθνπο 

αμηνιόγεζεο πνπ επηθεληξώλνληαη ζηε κεγάιε έθζεζε ησλ Κππξηαθώλ ηξαπεδώλ ζηελ Ειιεληθή 

νηθνλνκία. 

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νη δείρηεο θεθαιαηνπρηθήο επάξθεηαο ησλ Κππξηαθώλ ηξαπεδώλ είλαη 

πξάγκαηη ςεινί, αιιά απηό ην γεγνλόο δελ ήηαλ αξθεηό γηα λα απνηξέςεη ηελ θξηηηθή ησλ νίθσλ 

αμηνιόγεζεο γηα ηελ κεγάιε έθζεζε ησλ Κππξηαθώλ Τξαπεδώλ ζην Ειιεληθό Δεκόζην. Καη 

είλαη αιήζεηα όηη ν δαλεηζκόο ηνπ δεκνζίνπ από ηηο ηξάπεδεο νδεγεί ηα επηηόθηα πξνο ηα πάλσ. 

Σηε πεξίπησζε ηεο Κύπξνπ όκσο ην δεκόζην πνπ ηειηθά δαλείδεηαη από ηηο Κππξηαθέο ηξάπεδεο 

είλαη θαηά ην πιείζηνλ ην Ειιεληθό θαη όρη ην Κππξηαθό Δεκόζην. Από ηα ηεζη αληνρήο πνπ 

έθαλε ε ΕΕ ζηηο δύν κεγαιύηεξεο ηξάπεδεο θαίλεηαη όηη ε ρξεκαηνδόηεζε πξνο ην Ειιεληθό 
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Δεκόζην από απηέο ηηο δύν Κππξηαθέο  ηξάπεδεο θηάλεη ηα 5 δηζεθαηνκκύξηα επξώ ελώ ε 

ρξεκαηνδόηεζε πξνο ην Κππξηαθό δεκόζην θηάλεη κόιηο ηα 1,2 δηο. 

Η Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Κύπξνπ, πνπ είλαη θαη ν επόπηεο ησλ Κππξηαθώλ Τξαπεδώλ, είρε 

ινηπόλ ηελ επζύλε λα απνηξέςεη ηελ κεγάιε έθζεζε ησλ εκπνξηθώλ ηξαπεδώλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν δαλεηνιήπηε, ην Ειιεληθό Δεκόζην, ή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκία, ηελ 

Ειιεληθή, θάηη πνπ δπζηπρώο δελ έθαλε. 

Δίλαη βέβαηα έθδειν όηη νη νίθνη αμηνιόγεζεο κέζσ ηεο επίζεζεο ηνπο ζηελ Διιεληθή 

νηθνλνκία ζηνηρεκαηνύλ, όπσο είρε πεη ν Πξσζππνπξγόο Παπαλδξένπ, έλαληη ηεο 

επξσδώλεο. Γελ ρξεηαδόηαλ όκσο ε Κύπξνο λα εμαξηάηαη απηή ηελ ζηηγκή από ην πνίνο 

ηειηθά ζα θεξδίζεη ην ζηνίρεκα. 


