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Η ενταξιακή πορεία της Κύπρου δεν υπόκειται σε όρους 

Η ενταξιακή πορεία της Κύπρου 

δεν υπόκειται σε όρους δήλωσε, μιλώ

ντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο 

Κοινοτικός Επίτροπος αρμόδιος για την 

πολιτική μικρομεσαίων, το εμπόριο, τον 

τουρισμό και την κοινωνική οικονομία 

Χρίστος Παπουτσής. 

Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπου

τσής: 

Κατά τη διάρκεια των επαφών μου 

είχα επίσης πολλές ευκαιρίες να εκφρά

σω την άποψη μου ότι η ενταξιακή προο

πτική δεν υπόκειται σε όρους. Η ένταξη 

της Κύπρου στην Ευρωπαίκή Ενωση 

είναι προφανές ότι θα δημιουργήσει ένα 

ευνοίκότερο πλαίσιο για την επίλυση 

του Κυπριακού αλλά αυτό δεν πρέπει να 

θεωρείται ως προϋπόθεση για την έντα

ξη. Εξάλλου κανένα θεσμικό όργανο της 

Ευρωπαίκής Ένωσης δεν έχει προβάλει 

ως προϋπόθεση την πολιτική επίλυση 

του προβλήματος προκειμένου να εντα

χθεί η Κύπρος στην Εuρωπαίκή Ένωση. 

Φυσικά η Κύπρος δεν μπορεί να παραμέ

νει όμηρος της αδιαλλαξίας της Τουρ

κίας. Ούτε μπορεί μια τρίτη χώρα να 

θέτει όρους στην Ευρωπαική Ένωση για 

τη διαδικασία αυτή που αφορά την Ευρω

παική Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρα

τία και για την επόμενη διεύρυνση που 

αποτελεί μια από τις μεγάλες προκλή

σεις της εποχής μας, μια μεγάλη ευρω

παική πρόκληση για την οποία εργαζό

μαστε σε όλα τα θεσμικά όργανα της 

Κοινότητας αυτή τη στιγμή. 

Η προοπτική φυσικά της ένταξης 

αφορά ολόκληρο το νησί. Και θα πρέπει 

και οι δύο κοινότητες να συνειδητοποιή-

Χρίστος Παπουτσής, 

Κοινοτικός Επίτροπος 

σουν τα οφέλη από αυτή την ένταξη. Γι' 

αυτό και το Συμβούλιο με την απόφαση 

της 6ης Μαρτίου έδωσε εντολή στην Ευ

ρωπαΊκή Επιτροπή να προχωρήσει στην 

ενημέρωση των Τουρκοκυπρίων, σε συ

νεννόηση με την Κυπριακή Κυβέρνηση, 

ώστε να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη 

της ένταξης και να καθησυχαστούν οι 

ανησυχίες και οι προβληματισμοί τους. 

Θέλω να γίνω όμως λίγο σαφέστερος. 

Αυτή η ανάγκη της ενημέρωσης δεν 

μπορεί να οδηγεί σε παρερμηνείες γιατί 

υπεύθυνη για τη διαπραγμάτευση της 

ένταξης της Κύπρου είναι μόνο η νόμιμη 

και διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε καμιά 

περίπτωση η ενταξιακή διαδικασία δεν 

μπορεί να οδηγήσει σε έμμεση αναγνώ

ριση ενός παράνομου καθεστώτος και 

μιας στρατιωτικής κατοχής στο βόρειο 

τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Αυτή την περίοδο παρατηρείται με

γάλη κινητικότητα στο Κυπριακό. Η Ευ

ρωπαική Επιτροπή παρακολουθεί πολύ 

στενά όλες τις εξελίξεις και θέλω να ελ

πίζω ότι στους επόμενους μήνες θα 

ανοίξει ο δρόμος για την επίλυση του 

προβλήματος στο πλαίσιο των αποφά

σεων των Ηνωμένων Εθνών. 

Έχει μεγάλη σημασία η Κύπρος να 

συνεχίσει τις προσπάθειες της για την 

ενταξιακή προετοιμασία. Ήδη, τα τελευ

ταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά βή

ματα στον τομέα της εναρμόνισης του 




