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Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Νομική 
Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης τίμησε την 
Αυτού Εξοχότητα, τον Πρόεδρο της
Κυπριακής Δημοκρατίας Κύριο 
Νικόλαο Αναστασιάδη, ανακηρύσ-
σοντάς τον επίτιμο διδάκτορά της. 

Ως Νομικός, ο Νίκος Αναστασιάδης 
γνωρίζει καλά πως το δίκαιο επιχειρεί 
με τους κανόνες του να καθυποτάξει 
την ισχύ σε μια οργανωμένη κοινωνία, 
την ίδια στιγμή που αντανακλά τον 
συσχετισμό δυνάμεων και την κρατούσα άποψη στο πλαίσιο της κοινωνίας 
αυτής. 

Ως Πολιτικός, ο Νίκος Αναστασιάδης γνώριζε το ίδιο καλά πως όταν το δίκαιο 
βρίσκεται σε δυσαρμονία με μια πραγματική κατάσταση που ρυθμίζει, 
μοιραία κάποια στιγμή θα μεταβληθεί για να ρυθμίσει με διαφορετικό τρόπο 
τη νέα κατάσταση.

Ως Πρόεδρος, ο Νίκος Αναστασιάδης πολλαπλασίασε την ισχύ της μικρής 
χώρας του, επιτρέποντάς της να διατηρήσει τη θέση της στη διεθνή πολιτική 
και οικονομική τάξη, την οποία κατέκτησε με μεγάλες θυσίες ο γενναίος λαός 
της.

Στο πρόσωπό του, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και η Νομική Σχολή του 
τιμούν τους αγώνες της φυλής μας να επιβιώσει σε τούτην εδώ τη γωνιά της 
Μεσογείου κόντρα στις δυνάμεις που διαχρονικά την επιβουλεύονται. 

Η έκδοση αυτή επιχειρεί να αποτυπώσει τις κύριες στιγμές μιας σεμνής 
τελετής, που σκοπό είχε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα εθνικής ενότητας σε 
μια νέα περίοδο προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει ο ελληνισμός 
στα δίκαιά του.

Παναγιώτης Γκλαβίνης
Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. 

Τελετάρχης
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Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
μετά από πρόταση που κατέθεσαν καθηγητές του Τομέα Διεθνών Σπουδών, καθώς 
και του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, αποφάσισε ομόφωνα να 
προτείνει στην Σύγκλητο του πανεπιστημίου μας να σας αναγορεύσουμε επίτιμο 
διδάκτορα της Σχολής μας. Και η Σύγκλητος ασμένως αποδέχθηκε την ομόφωνη αυτή 
πρόταση της Σχολής μας. 

Έτσι σήμερα έχω την χαρά και την τιμή να σας καλωσορίζω, μαζί με όλους τους 
εκλεκτούς προσκεκλημένους μας, σε αυτή τη σεμνή τελετή, με το πέρας της οποίας 
θα αποτελείτε πλέον επίτιμο μέλος της μεγάλης οικογένειας της Νομικής Σχολής της 
Θεσσαλονίκης.  Σε αυτήν είχαν ενταχθεί παλαιότερα τόσο ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Μακάριος, που αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας της Νομικής 
Σχολής το 1965, όσο και ο Πρόεδρος Σπύρος Κυπριανού, που αναγορεύτηκε επίτιμος 
διδάκτοράς μας το 1979. 

Προτείναμε να σας αναγορεύσουμε σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής κύριε 
Πρόεδρε, σε μια εξαιρετικά δύσκολη για τη χώρα σας συγκυρία, προκειμένου να 
τιμήσουμε τη συνετή αλλά και στιβαρή ταυτόχρονα στάση σας για να εμπεδωθεί η 
ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο και να διασφαλιστεί η ευημερία όλων των κατοίκων 
της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής.

Προτείναμε την επιτιμοποίησή σας για να τιμήσουμε ως Νομική Σχολή την προσήλωση 
και τον απόλυτο σεβασμό σας στο διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα, σε όλες 
τις δύσκολες μάχες που δίνετε για τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού ζητήματος και 
την προστασία των δικαιωμάτων της χώρας σας. Όσο και αν ο σεβασμός στο δίκαιο 
φαντάζει ως αυτονόητη υποχρέωση όλων, δεν αποτελεί δυστυχώς ούτε αυτονόητη 
αξία ούτε προφανή πρακτική πολλών δυνάμεων της διεθνούς κοινότητας στην 
ταραγμένη εποχή μας.

Δυνάμεων, που ακόμα κι όταν δεν παραβιάζουν οι ίδιες με πράξεις τους την διεθνή 
νομιμότητα, ανέχονται εντούτοις τις παραβιάσεις της σαν να είναι κάτι που δεν τους 
αφορά. Η τιμή προς το πρόσωπό σας αποτελεί για τον λόγο αυτό και μια κίνηση 
υψηλού συμβολισμού, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Ευρώπη της Δημοκρατίας και των 
πανανθρώπινων αξιών δεν μπορεί πλέον να ανέχεται τις παραβιάσεις του διεθνούς 
δικαίου ούτε να αδιαφορεί για το γεγονός ότι στην Κύπρο εξακολουθεί να υπάρχει η 
τελευταία διαιρετική γραμμή στα όρια της επικράτειάς της.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, προτείναμε την αναγόρευσή σας σε επίτιμο διδάκτορα της 
Νομικής Σχολής, γιατί, στο πρόσωπό σας, θέλουμε να τιμήσουμε τον συνεχή αγώνα 
του Κυπριακού λαού να τεθεί τέρμα στην τουρκική κατοχή, ώστε Ελληνοκύπριοι και 
Τουρκοκύπριοι να ευημερήσουν σε μία χώρα αδιαίρετη, ανεξάρτητη και κυρίαρχη. 
Σε μια πατρίδα που ενώνει εθνότητες σε μία κοινή προοπτική και δεν διαιρεί ούτε 
τεμαχίζει το μέλλον, σε μια πατρίδα που συνυπάρχει με όλους τους γείτονές της 
ειρηνικά, χωρίς τις αναχρονιστικές εγγυήσεις τρίτων. 
Ελπίζουμε όλοι, ότι δεν θα είναι μακριά η ώρα του Δικαίου και της αποκατάστασης 
της διεθνούς νομιμότητας. 

Καθηγήτρια Ελισάβετ Συμεωνίδου - Καστανίδου
Κοσμήτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ





Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,

Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης,

Παναγιώτατε,

Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, Κυρίες και κύριοι,

Σας καλωσορίζουμε απόψε σε αυτήν την ιδιαίτερη βραδιά, 
μία βραδιά τιμής για έναν ξεχωριστό άνθρωπο. Απονέμεται 
απόψε ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ στον κύριο Νίκο 
Αναστασιάδη, γνωστό σε όλους μας με την ιδιότητα του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Γέννημα θρέμμα της Κύπρου, σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο. Κι όμως∙ ο ίδιος δεν 
ακολούθησε μία διαδρομή συνηθισμένη. Από τη Νομική, στη δικηγορία, στην πολιτική 
κι έπειτα στην κυβερνητική του σταδιοδρομία έζησε, είδε, έμαθε και ξεπέρασε 
στεγανά, που παρέμεναν καταχωνιασμένα στη συλλογική μνήμη των ανθρώπων της 
Μεγαλονήσου. 

Θα σας μιλήσω ειλικρινά. Όταν το 2013 έλαβε τις απαραίτητες εκείνες σκληρές 
πολιτικές αποφάσεις, μπροστά στη δυσοίωνη οικονομική κρίση που έπληττε την 
Κύπρο, πολλοί από εμάς, σχεδόν όλοι ίσως, πεισθήκαμε πως τα όσα θετικά είχαν 
επιτευχθεί αποτελούσαν πλέον παρελθόν. Πιστέψαμε σε βίους παράλληλους, 
ημών που μας μάστιζε η κρίση και υμών που μόλις σας είχε χτυπήσει την πόρτα. 
Κι όμως, κύριε Πρόεδρε, σε χρόνο που ουδείς ανέμενε, όχι απλώς ανορθώσατε, 
αλλά ισχυροποιήσατε έτι περαιτέρω την Κύπρο στο διεθνές οικονομικό και πολιτικό 
στερέωμα. 

Η σταθερή σας προσήλωση όλα αυτά τα χρόνια στο ευρωπαϊκό ιδεώδες έχει οδηγήσει 
στην εμβάθυνση των σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με χώρες, όχι μόνον εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με τις γειτονικές της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου, 
αναδεικνύοντας την Κύπρο σε πυλώνα σταθερότητας της περιοχής.

Ενάντια στις τρέχουσες αναχρονιστικές αντιλήψεις, τολμάτε να προχωράτε μπροστά 
και να στοχεύετε στο μέλλον. Με σταθερή προσήλωση στην Παιδεία και την πλήρη 
στήριξη των παραγωγικών δυνάμεων  της χώρας σας, οδηγήσατε το καράβι σας και 
κατορθώσατε την τόσο ταχεία αντιμετώπιση της κρίσης. Εξάλλου, η πατρίδα σας έχει 
περάσει πολλές φορές μέσα από Συμπληγάδες Πέτρες και έχει δείξει το ανάστημά 
της. Επιδείξατε σθένος και ευαισθησία και προσπαθήσατε την ώσμωση των όποιων 
διαφορών με την Τουρκοκυπριακή κοινότητα, τη λείανση των αιχμών που αφήνει 
πίσω της η μνήμη του 1974. Με διορατικότητα αντιληφθήκατε πως ένα τέτοιο τραύμα 
δεν είναι δυνατόν να χαθεί στη λήθη, εάν δεν επουλωθεί.

Δεδομένης της σημαίνουσας, αλλά και συνάμα ταραχώδους γεωγραφικής και 
γεωπολιτικής θέσης της χώρας σας, επιτύχατε την απαιτούμενη εκείνη ψυχραιμία που 
ορίζουν οι, συχνά, «θερμές» εξελίξεις. Ενσκήψατε με σεβασμό και κατανόηση στα 
συναισθήματα ενός ολόκληρου λαού και προκρίνατε τη λύση της διαπραγμάτευσης, 
του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων, έναντι μιας άγονης πολεμικής και 
εμπρηστικής ρητορικής. 



Καθηγητής Νικόλαος Παπαϊωάννου
Πρύτανης ΑΠΘ

Στο διάβα του χρόνου μιλήσατε στους πολίτες σας με ειλικρίνεια και δίχως φόβο. 
Και ανταμειφθήκατε για αυτή σας τη σύνεση. Επιβεβαίωση, ίσως, της ρήσης του 
Ισοκράτη, που μιλώντας για τον συμπατριώτη σας Ευαγόρα Α’ υποστήριξε ότι 
η πρόοδος πηγάζει: «οὐ διὰ τοὺς ἐμμένοντας τοῖς καθεστῶσιν, ἀλλὰ διὰ τοὺς 
ἐπανορθοῦντας καὶ τολμῶντας ἀεί τι κινεῖν τῶν μὴ καλῶς ἐχόντων», δηλαδή «όχι 
από τους προσκολλημένους στο κατεστημένο, αλλά από όσους διορθώνουν τα κακώς 
κείμενα και έχουν πάντοτε το θάρρος να ταράζουν το λιμνάζον κακό».

Κάποια στιγμή, Εξοχώτατε κύριε Πρόεδρε, είπατε πως θέλει «τόλμη και 
αποφασιστικότητα [για] να μετατρέψεις την κρίση σε ευκαιρία». Κι εσείς το 
αποδεικνύετε αυτό καθημερινά, μέσα από τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη ρεαλιστική 
διαχείριση των καταστάσεων, που αναδεικνύουν την Κύπρο  κράτος – πρότυπο και 
την ηγεσία σας άξια μίμησης. 

Για όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, απόψε η Νομική Σχολή και σύμπασα η ακαδημαϊκή 
μας κοινότητα σας τιμά και σας καλωσορίζει στο σπίτι της, το δικό μας σπίτι∙ σας 
καλωσορίζουμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.



Έπαινος τιμωμένου Νικολάου Αναστασιάδη,
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Το Κυπριακό, το οποίο διανύει ήδη την έβδομη δεκαετία του ως άλυτο διεθνές 
πρόβλημα, θεωρείται ευρέως, και όχι αδίκως, μια ιστορία χαμένων ευκαιριών. Αξίζει 
να θυμόμαστε ότι το ζήτημα ξεκίνησε ως αίτημα για ένωση της μεγαλονήσου με την 
Ελλάδα, ενώ σήμερα το ζητούμενο είναι η επανένωση της Κύπρου και η αποκατάστασή 
της ως ενιαίου και ανεξάρτητου κράτους.

Η ανάληψη της ηγεσίας του κόμματος του Δημοκρατικού Συναγερμού από τον 
τιμώμενο, τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, συνέπεσε με μία από τις κρισιμότερες 
καμπές στην πορεία του Κυπριακού.

Πολλοί στην Ελλάδα και την Κύπρο προτιμούν να απωθούν από τη μνήμη τους τα 
γεγονότα του Απριλίου του 2004. Για τον ιστορικό, όμως, επιβάλλεται η ψύχραιμη 
αποτίμησή τους και η στάθμιση του ρόλου που διαδραμάτισαν οι πρωταγωνιστές της 
περιόδου.

Το Σχέδιο, το οποίο εκπόνησε η ομάδα εμπειρογνωμόνων του Γενικού Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών Kofi Annan, στο πλαίσιο της διαμεσολαβητικής αποστολής του 
για τη διευθέτηση του Κυπριακού, δεν αποτελούσε δικαίωση για καμία από τις δύο 
κοινότητες του νησιού. Αποσκοπούσε στην επανένωση της Κύπρου με αμοιβαίους 
συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Η ουσιώδης διαφορά με προηγούμενες απόπειρες 
επίλυσης ήταν η, ατελής έστω, διασύνδεση του Σχεδίου με την προοπτική ένταξης της 
ενιαίας πλέον Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι γεγονός ότι οι συμβιβασμοί και οι υποχωρήσεις προκαλούν οδυνηρή εντύπωση 
στους άμεσα ενδιαφερόμενους, στο μέτρο που υπολείπονται από τον ευκταίο στόχο. 
Ο στόχος αυτός, στην περίπτωση των Ελλήνων της Κύπρου, ήταν και παραμένει η 
πλήρης ανατροπή των «τετελεσμένων» της τουρκικής εισβολής.

Στην περίπτωση του Σχεδίου Annan, εύλογη ανασφάλεια γεννούσε η προοπτική της 
συνδιαχείρισης του νησιού με το λεγόμενο «σύνοικο στοιχείο», έπειτα από τέσσερεις 
δεκαετίες γεωγραφικού διαχωρισμού και ψυχικής αποξένωσης, στη διάρκεια των 
οποίων, ενάντια στις πιθανότητες, ο κυπριακός ελληνισμός κατέκτησε αξιοζήλευτη 
πολιτική σταθερότητα και οικονομική ευμάρεια.

Το Σχέδιο παρουσιάστηκε σε τέσσερεις διαδοχικές εκδοχές, η τελευταία εκ των οποίων 
τέθηκε στην κρίση των δύο κοινοτήτων του νησιού. Ενόψει του Δημοψηφίσματος 
της 24ης Απριλίου 2004, ήταν φυσικό η στάση των εκλεγμένων πολιτικών ηγετών να 
βαρύνει ιδιαιτέρως στην κρίση του ψηφοφόρων κάθε πλευράς.

Η εύκολη οδός για έναν πολιτικό είναι να συμπλεύσει με τους πόθους αλλά και τους 
φόβους και τις προκαταλήψεις των εκλογέων. Αντιθέτως, η επιλογή μιας εναλλακτικής 
προσέγγισης, αντίθετης προς το ρεύμα, ενέχει υψηλό κίνδυνο πολιτικού κόστους και, 
επομένως, απαιτεί περίσσευμα θάρρους.

Τις παραμονές του Δημοψηφίσματος, η πλειονότητα των πολιτικών ηγετών στην 
Κυπριακή Δημοκρατία τάχθηκε, ευθέως ή ελάχιστα συγκεκαλυμμένα, κατά του Σχεδίου. Η 
στάση αυτή ανταποκρινόταν στην επικρατούσα εικόνα για τις τάσεις στο εκλογικό σώμα.



Εξαίρεση αποτέλεσε ο αρχηγός του αντιπολιτευόμενου, τότε, Δημοκρατικού 
Συναγερμού, Νίκος Αναστασιάδης. Το σκεπτικό του, όπως το διατύπωσε αναλυτικά τις 
παραμονές του Δημοψηφίσματος, παραπέμπει αβίαστα στην ανάλυση του Max We-
ber για τη σχέση πολιτικής και ηθικής. Ο Weber έκανε λόγο για την ηθική της ευθύνης 
και την ηθική της πεποίθησης, ως δύο διακριτών στάσεων για όποιον φιλοδοξεί να 
πολιτεύεται.

Η ηθική της ευθύνης επιτάσσει την ορθολογική κατανόηση των ενδεχόμενων 
συνεπειών μιας πράξης και τη μελετημένη επιλογή των κατάλληλων μέσων για την 
επίτευξη του σκοπού. Η ηθική της πεποίθησης επεκτείνεται στην επιλογή όχι μόνο 
των μέσων αλλά και του σκοπού με βάση την ηθική συγκρότηση του πολιτικού:
 «Εντέλει, η ζωή στην ολότητά της, αν δεν αφεθεί να κυλήσει σαν φυσικό γεγονός  
 αλλά, αντιθέτως, πρόκειται να αποκτήσει ενσυνείδητο προορισμό, αποτελεί  
 σειρά τελικών αποφάσεων διά μέσου των οποίων η ψυχή, με την πλατωνική  
 έννοια, επιλέγει το δικό της πεπρωμένο». (Weber)

Το ιδεώδες, κατά τον Weber, είναι ο πολιτικός να συνδυάζει πίστη, με την έννοια της 
προσήλωσης σε στόχους που απορρέουν από τις αξίες τις οποίες ασπάζεται, και ορθό 
λόγο, με την έννοια της ψύχραιμης, αποστασιοποιημένης στάθμισης του εφικτού 
των στόχων που θέτει μέσα στις πραγματικές συνθήκες. Τότε μόνο αποδεικνύεται 
ταγμένος, «κλητός» για την πολιτική.

Η στάση του Νίκου Αναστασιάδη δήλωνε συνέπεια με την ιστορία της παράταξης 
που εκπροσωπούσε. Ο προκάτοχός του, ο Γλαύκος Κληρίδης, είχε εργαστεί επίμονα 
για την εξεύρεση λύσης που θα επέτρεπε την επανένωση της Κύπρου με βάση τα 
ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και το πλαίσιο που είχε διαγράψει μακρά σειρά 
διαπραγματεύσεων ήδη από την εποχή του Προέδρου Μακαρίου.

Τα στοιχειώδη χαρακτηριστικά μιας λύσης είχαν διαμορφωθεί ήδη από το 1977: η 
Κυπριακή Δημοκρατία θα ανασυγκροτείτο ως διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με μια 
κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και μια υπηκοότητα. Από το 1999 προστέθηκε 
η πολύ σημαντική ευρωπαϊκή προοπτική. Ο τιμώμενος είχε την πεποίθηση ότι η λύση 
στο πλαίσιο αυτό ήταν εθνικά επωφελέστερη από τη μη λύση. Και την πεποίθηση 
αυτή εξέφρασε με παρρησία στον κυπριακό λαό:

«Έχουμε μπροστά μας» έλεγε απευθυνόμενος στο έκτακτο παγκύπριο συνέδριο του 
κόμματός του, «μια πρόταση λύσης ύστερα από 30 χρόνια άγονης αναμονής, με 
γνωστές τις αδυναμίες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που πάντα ένας οδυνηρός 
αλλά ιστορικός συμβιβασμός περιλαμβάνει».

Ο Νίκος Αναστασιάδης δεν απέκρυψε τον προβληματισμό του για τις αδυναμίες του 
Σχεδίου Annan. Ταυτόχρονα, όμως, συναισθανόταν ότι είχε έρθει η ώρα των δύσκολων 
αποφάσεων. Με πλήρη συνείδηση του πολιτικού κόστους, επέλεξε την ηθική στάση 
της ευθύνης. «Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση το αίσθημα οργής του λαού ή 
της εθνικής έπαρσης δεν είναι κατά κανόνα οι σοφότερες», τόνιζε.

Ο Νίκος Αναστασιάδης διέβλεπε ότι η αποκατάσταση ενιαίου και λειτουργικού 
κυπριακού κράτους αποτελούσε στοίχημα με υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Εισηγήθηκε 
τότε την αποδοχή της πρόκλησης, με την πεποίθηση ότι τα μακροπρόθεσμα οφέλη 



για το σύνολο του κυπριακού πληθυσμού θα υπερέβαιναν τις βραχυπρόθεσμες 
δυσχέρειες.

Η στάση του αυτή υποδήλωνε εμπιστοσύνη στην πολιτική ωριμότητα και την ικανότητα 
του κυπριακού λαού να μετατρέψει την πρόκληση σε ευκαιρία, μέσα στο ευνοϊκό 
περιβάλλον που υποσχόταν να δημιουργήσει η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις συνθήκες που επικράτησαν τον Απρίλιο του 2004, το αρνητικό αποτέλεσμα 
του Δημοψηφίσματος ήταν προβλέψιμο. Σε αντίθεση με μια μερίδα του πολιτικού 
κόσμου, ο Νίκος Αναστασιάδης δεν μετέβαλε στάση: «[Θ]α ένιωθα ανάξιος αν τούτη 
την κρίσιμη ώρα παρασυρόμουν από το λαϊκό ρεύμα για να γίνω αρεστός αλλά και 
συνάμα συνυπεύθυνος για τα όσα θα επακολουθήσουν», δήλωνε ευθαρσώς.

Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, σύμφωνα με τη χιλιοειπωμένη φράση του Otto 
von Bismarck. Και το εφικτό υπαγορεύει και δυσάρεστες επιλογές.

Ο Νίκος Αναστασιάδης εξελέγη Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εννέα χρόνια 
μετά το Δημοψήφισμα. Αμέσως μετά την εκλογή του, ήρθε αντιμέτωπος με την κρίση 
των κυπριακού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για 
να υιοθετήσει μια ρεαλιστική προσέγγιση και να λάβει επώδυνα μέτρα, η συνεπής 
εφαρμογή των οποίων επέτρεψε στην Κυπριακή Δημοκρατία να υπερβεί την κρίση 
εντός τριετίας. Η αποκατάσταση δε του κύρους της χώρας του εντός της Ευρωζώνης 
του επέτρεψε να παίξει έναν θετικότατο ρόλο όταν τέθηκε υπό αμφισβήτηση η 
παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επιδίωξε την αναβίωση της προσπάθειας για 
την επανένωση της Κύπρου, προωθώντας παράλληλα πολιτικές που υπόσχονται να 
ενισχύσουν το ειδικό βάρος της πατρίδας του στα αλληλένδετα, πλέον, πεδία της 
ασφάλειας και της ενέργειας.

Ως προς την επίλυση του Κυπριακού μέσω της επανένωσης, η προεδρία Αναστασιάδη 
καλόπιστα συνέβαλε στη διατύπωση του λεγόμενου πλαισίου Γκουτιέρες, που 
αναδείκνυε τα σημεία στα οποία υπήρχαν συγκλίσεις, και συγκεκριμένα το ζήτημα 
της πολιτικής ισότητας των κοινοτήτων, το περιουσιακό, το εδαφικό, την ασφάλεια και 
τις εγγυήσεις, και την ισότιμη μεταχείριση των πολιτών.

Η προσπάθεια αυτή κορυφώθηκε στην άτυπη πενταμερή σύνοδο του Κραν Μοντανά 
υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Ιούλιο του 2017, 
προσέκρουσε όμως στην εκ διαμέτρου αντίθετη, και εκτός διαπραγματευτικού 
πλαισίου, στάση των κυβερνήσεων Ελλάδας και Τουρκίας στο ζήτημα των Εγγυήσεων 
και της παραμονής των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο. Ειρήσθω εν παρόδω ότι, 
εάν είχε εγκριθεί και εφαρμοστεί το Σχέδιο Annan, το 2018 θα έπρεπε να παραμένουν 
στην Κύπρο ελληνοτουρκικές δυνάμεις μόνο εντός των ορίων που προέβλεπε η 
τετραμερής Συνθήκη Συμμαχίας του 1960.

Ένας επιπλέον ανασταλτικός παράγοντας αποδείχτηκε η στροφή της Άγκυρας προς μια 
διεκδικητική εξωτερική πολιτική με έμφαση στη στρατιωτική ισχύ και τις μονομερείς 
ενέργειες, η οποία, μεταξύ άλλων, θίγει και ζωτικά συμφέροντα της Λευκωσίας, 
αφού θέτει υπό αμφισβήτηση τη διακηρυγμένη Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας προς βορράν και προς δυσμάς. Η αμφισβήτηση αυτή δεν 



είναι μόνον ρητορική. Εκδηλώνεται με την παρενόχληση των ερευνών στην κυπριακή 
ΑΟΖ και κλιμακώνεται με την αποστολή τουρκικών ερευνητικών σκαφών εντός των 
ορίων της, αλλά και με την προαναγγελία του εποικισμού της νεκρής ζώνης στην 
Αμμόχωστο.

Αντιμέτωπη με τις δυσχέρειες αυτές, που επιτείνει η ρευστότητα της κατάστασης στη 
μονίμως εύφλεκτη Μέση Ανατολή, η Προεδρία Αναστασιάδη έχει επιλέξει τη φυγή 
προς τα εμπρός, με τα μέσα που παρέχουν η διπλωματία και το Διεθνές Δίκαιο. Ήδη, 
οι προκάτοχες κυβερνήσεις είχαν συνάψει συμφωνίες οριοθέτησης της ΑΟΖ με την 
Αίγυπτο, τον Λίβανο και το Ισραήλ, και μάλιστα με κριτήριο τη μέση γραμμή και όχι 
την ευθυδικία, την οποία παγίως επικαλείται η Τουρκία.

Υπό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, η Κυπριακή Δημοκρατία αποδείχτηκε ικανή να 
εκμεταλλευτεί το προφανές οικονομικό ενδιαφέρον γειτονικών χωρών αλλά και 
πολυεθνικών κολοσσών για τα ενεργειακά αποθέματα που, σύμφωνα με τις ενδείξεις, 
κρύβει ο βυθός της κυπριακής ΑΟΖ, προκειμένου να προσδώσει νέα δυναμική στην 
εξωτερική της πολιτική. Με επιδέξιους διπλωματικούς χειρισμούς κατόρθωσε να 
καταστήσει την Κυπριακή Δημοκρατία απαραίτητο κρίκο ενός δικτύου τριμερών 
εταιρικών σχέσεων που σήμερα περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την 
Ιορδανία και τον Λίβανο. Σε βάθος χρόνου, διαφαίνεται η στενότερη διασύνδεση με 
την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας, με πρώτο βήμα τη συμμετοχή της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ταυτόχρονα, η Λευκωσία αφήνει την πόρτα ανοικτή για «επανέναρξη των συνομιλιών 
από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά», σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αυτή τη στιγμή, το μεγάλο στοίχημα είναι κατά πόσον ο ενεργειακός πλούτος της 
Κύπρου, αντί να πυροδοτεί όξυνση της αντιπαράθεσης με την Τουρκία, θα καταστεί 
κίνητρο όχι μόνο για την επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων του νησιού, αλλά και 
για ευρύτερη περιφερειακή συνεργασία. Ασφαλώς, η έκβαση αυτή δεν εξαρτάται 
από μόνη την πολιτική της Λευκωσίας. Απέναντι στην επιθετική στροφή της Άγκυρας, 
η Προεδρία Αναστασιάδη κινητοποιεί σήμερα τα διαθέσιμα διεθνή της ερείσματα, 
πρωτίστως την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σφυρηλατεί στενότερους δεσμούς με ισχυρές 
χώρες του μεσογειακού της περίγυρου. Η προσδοκία είναι ότι, αυξάνοντας το κόστος 
της τουρκικής προκλητικότητας σε απαγορευτικά ύψη, η Κυπριακή Δημοκρατία θα 
διατηρήσει την ασφάλειά της, τουλάχιστον μέχρις ότου οι ιθύνοντες στην Άγκυρα 
αντιληφθούν το αδιέξοδο των επιλογών τους.

Κύριε Πρόεδρε, σε Σας οφείλεται τιμή διότι καταβάλλετε ειλικρινή προσπάθεια, χωρίς 
τον φόβο του πολιτικού κόστους, προκειμένου να κάνετε πράξη μία επιλογή, στην 
οποία πολλοί ομόλογοί σας στην πολιτική αναφέρονται, μένοντας όμως μόνο στα 
λόγια: να πολιτεύεστε επιζητώντας να είστε χρήσιμος και όχι αρεστός, επ’ ωφελεία 
της πατρίδας σας, στο σύνολό της.

Ιωάννης Στεφανίδης
Καθηγητής Διπλωματικής Ιστορίας

Νομικής Σχολής ΑΠΘ



Laudatio Αναστασιάδη

Ο λαός της Κύπρου πέρασε διαμέσου των αιώνων χρόνια άνθισης, πολιτιστικής και 
βιοτικής, αλλά και χρόνια δίσεκτα, χρόνια υποδούλωσης, αποικισμού, διαμελισμού  
του εδάφους και της ακεραιότητας της ανεξάρτητης κυπριακής Πολιτείας. Αν 
μείνουμε, αναγκαστικά, στις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας του Νησιού, η έκτασή 
τους κατά κανόνα εστιαζόταν στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πολύ-πολύ να εκτεινόταν 
στην ευρύτερη, ηπειρωτική-μεσανατολική ενδοχώρα.

H οικονομική κρίση στη δίνη της οποίας βρέθηκε η Κύπρος πριν και μετά την εκλογή 
του Νίκου Αναστασιάδη στην προεδρία τον Φεβρουάριο του 2013, είχε κατά συρροή 
οικουμενικές και βιοπολιτικές διαστάσεις. Οικουμενικές καταρχάς, αν πιστέψουμε 
έγκριτη αμερικανική πολιτική επιθεώρηση, που έγραφε τον Δεκέμβριο 2012 : « Η 
διάσωση των κυπριακών τραπεζών αποτελεί σημαντικό ορόσημο. Είναι, σε σχέση με 
το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Κύπρου, η δεύτερη πιο ακριβή διάσωση τραπεζών 
που έχει καταγραφεί στον κόσμο. Μια διάσωση της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων σε μια οικονομία 18 δις δολαρίων, σημαίνει ότι για να διασωθούν οι 
κυπριακές τράπεζες χρειάζεται το εκπληκτικό 56% του ΑΕΠ. Η διάσωση των κυπριακών 
τραπεζών είναι η μεγαλύτερη μετά απ’ αυτή της Ινδονησίας, το 1997». Έπειτα, στον  
επιχώριο (κυπριακό) γραπτό Τύπο, αλλά και στον διεθνή, είχαμε διαβάσει ότι οι 
Κύπριοι πολίτες συναισθάνθηκαν τα μέτρα που ελήφθησαν εκείνη την άνοιξη του 
2013 για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, με οδύνη ισοδύναμη εκείνης που 
είχαν βιώσει κατά την τουρκική εισβολή και κατοχή τον Ιούλιο του 1974 και κατά τον 
ολέθριο δρόμο που  είχε ανοίξει στην εισβολή η εγκληματική στρατιωτική οργάνωση 
η οποία κυβερνούσε τότε την Ελλάδα.

Ίσως να μπορούν σήμερα να αξιολογηθούν σαν υπερβολικές αμφότερες οι 
αξιολογήσεις, που προέρχονται από το χώρο της δημοσιότητας. Το θέμα όμως 
δεν είναι αυτό! Το ζήτημα είναι ότι ο Νίκος Αναστασιάδης, λίγες ημέρες μετά την 
εκλογή του στην προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, κλήθηκε να πάρει πολιτικές 
αποφάσεις που δεν ανήκαν στην τροχιά μιας συνηθισμένης και κανονικής  διαχείρισης 
των δημόσιων υποθέσεων ενός κυρίαρχου κράτους. 

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του ίδιου του προέδρου Αναστασιάδη,  όταν λίγες μόνον 
ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του για πρώτη φορά διαπραγματεύτηκε, 
στο Eurogroup, στις 16 Μαρτίου 2013, με τους Ευρωπαίους εταίρους  της Κύπρου 
τους όρους υπό τους οποίους η κυπριακή οικονομία θα επανερχόταν, σταδιακά, σε 
κατάσταση κανονικότητας όσον αφορά την από μεριάς της πλήρωση των προδιαγραφών 
συμμετοχής της στην Ευρωζώνη, συναίνεσε, στους πλέον επαχθείς από τους όρους 
που του ετέθησαν, «μετά από σημαντικές πιέσεις» (δικά του τα λόγια!), οι οποίες του 
είχαν ασκηθεί από τους Ευρωπαίους εταίρους. Η οικονομία της Κύπρου βίωνε, από 
το 2009 και μετά, την έκπτωσή της σε μια δεινή οικονομική κρίση ως αποτέλεσμα όχι 
μόνο του μικρού μεγέθους και της ανοιχτότητάς της (που την καθιστούσαν ευάλωτη 
στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση), αλλά και της αφοπλιστικής αδυναμίας 
(μήπως και της ανικανότητας ;) της προ της προεδρίας Αναστασιάδη διακυβέρνησης να 
χαράξει μακροοικονομική πολιτική προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις μιας οικονομίας 
αιμοδοτούμενης από ένα σκληρό νόμισμα, το ευρώ. Ως εκ τούτου, η Δημοκρατία της 
Κύπρου είχε αιτηθεί, από το καλοκαίρι του 2012, την υπαγωγή της στον Ευρωπαϊκό 



Μηχανισμό Στήριξης • ακόμη δε περισσότερο, μετά από διαπραγματεύσεις που είχαν 
διαρκέσει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2012, είχε συμφωνηθεί η στήριξη της κυπριακής 
οικονομίας με χορήγηση δανείου ύψους 10 δις ευρώ υπό την αίρεση της λήψης 
περιοριστικών οικονομικών μέτρων (μειώσεις μισθών και κοινωνικών παροχών, 
αυξήσεις φόρων, ιδιωτικοποιήσεις). Aπέμενε να συμφωνηθεί το ακριβές ποσό που θα 
χρειαζόταν για να ανακεφαλαιοποιηθούν οι κυπριακές τράπεζες. Στην πράξη, όμως, 
η ανακεφαλαιοποίηση των δυο μεγαλύτερων, των λεγόμενων συστημικών σήμερα, 
κυπριακών τραπεζών (της Λαϊκής και της Τράπεζας Κύπρου) ήταν αδύνατη, καθώς 
οι τράπεζες αυτές ήσαν εκτεθειμένες στα τοξικά ομόλογα του ελληνικού δημοσίου 
του 2009-2010 και στις ολέθριες συνέπειες που είχε, επ’ αυτών, το κοινώς λεγόμενο 
«κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων το Φεβρουάριο 2012, κι ενώ ήδη το σύνολο του 
κυπριακού τραπεζικού συστήματος παρέπεε, λόγω της ανεξέλεγκτης δανειοδότησης 
στην οποία επιδιδόταν επί σειρά ετών, η οποία υπερέβαινε τις ανάγκες της κυπριακής 
αγοράς και τις αντοχές της κυπριακής οικονομίας.   

Αυτό που από τον πρόεδρο Αναστασιάδη είχε ζητηθεί, επιτακτικά, να συναινέσει, 
στο Eurogroup της 16ης Μαρτίου 2013, ήταν να νομοθετήσει η κυπριακή Βουλή των 
Αντιπροσώπων, πέραν των μέτρων λιτότητας που εισάγονταν σε εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας της διάσωσης, την επιβολή μιας εφάπαξ φορολόγησης των τραπεζικών 
καταθέσεων στην Κύπρο, η οποία θα έπρεπε να γίνει με τη μορφή  φορολόγησης-
«κουρέματος» των καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες. Συγκεκριμένα, του ζητήθηκε 
να  νομοθετηθεί το «κούρεμα» των καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες κατά 6,7% 
για καταθέσεις έως 100 χιλιάδες ευρώ και 9,9% για καταθέσεις που ξεπερνούν τα 100 
χιλιάδες ευρώ.    

Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω ότι τον Οκτώβριο του 2010 στην γαλλική πόλη 
Deauville, η Καγκελάριος Merkel και ο τότε Γάλλος Πρόεδρος Nicolas Sarkozy, είχαν 
συμφωνήσει –για πρώτη φορά στα χρονικά του ανεπτυγμένου κόσμου– επί της 
αναγκαιότητας, ακόμη και μια ανεπτυγμένη χώρα της Ευρωζώνης, όπως η Ελλάδα, 
να υποστεί «κούρεμα» στο δημόσιο χρέος της. Οι δημοσιονομικά υγιείς χώρες της 
Ευρωζώνης, όπως και οι φορολογούμενοι των δημοσιονομικά προβληματικών χωρών, 
δεν θα έπρεπε πλέον να σηκώσουν το βάρος της διάσωσης ενός κράτους. Σε αυτό θα 
έπρεπε να συμμετάσχουν και οι ιδιώτες πιστωτές του κράτους, περιλαμβανομένων 
των μικροομολογιούχων, ειρήσθω εν παρόδω. Η αρχή αυτή εφαρμόστηκε στην Ελλάδα 
τον Μάρτιο του 2012. Ένα χρόνο αργότερα, έμελε να εφαρμοσθεί στην Κύπρο, όχι πια 
για το δημόσιο χρέος της χώρας, αλλά για τις τραπεζικές καταθέσεις. Αυτή τη φορά, 
στο στόχαστρο βρέθηκαν όχι πλέον οι πιστωτές του Δημοσίου, αλλά οι καταθέτες των 
τραπεζών της χώρας.

Μακράν ημών, και μάλιστα μετά τόσα χρόνια, η εικασία ότι οι πιέσεις που ασκήθηκαν 
στον πρόεδρο Αναστασιάδη στο Eurogroup να αποδεχτεί ένα τόσο επώδυνο, κοινωνικά, 
μέτρο, αντανακλούσαν –δήθεν- την επίδειξη δύναμης σε βάρος μιας μικρής χώρας 
όπως η Κύπρος, στην οποία –επίδειξη δύναμης- είχαν εκτραπεί οι Ευρωπαίοι εταίροι 
για το λόγο ότι η Κύπρος είχε προσελκύσει πλούτο, στα τραπεζικά θησαυροφυλάκια, 
«υφαρπάζοντάς» τον (κατά κάποιο τρόπο) από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
άλλων κρατών μελών (της Γερμανίας επί παραδείγματι, ή του Λουξεμβούργου). 
Στην πραγματικότητα, η δέσμη των μέτρων που του ζητήθηκε να νομοθετηθεί στην 
Κύπρο ήταν το φυσιολογικό επακόλουθο της αφοσίωσης, του προ της διακυβέρνησης 
Αναστασιάδη κυβερνητικού προσωπικού της Κύπρου, σε μια επεκτατική, λαϊκίστικου 



χαρακτήρα μακροοικονομική πολιτική, η οποία  επιφανειακά και βραχυπρόθεσμα, 
χωρίς όραμα και τόλμη, διαχειριζόταν τα διαρθρωτικά προβλήματα της κυπριακής 
οικονομίας, και δη του υπερτροφικού τραπεζικού τομέα της (το μέγεθος των 
τραπεζικού τομέα της Κύπρου ήταν 9 φορές μεγαλύτερο του ΑΕΠ της χώρας). 

Η πρόταση του προέδρου Αναστασιάδη προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων να εγκρίνει 
τα -κοινωνικά επαχθή- μέτρα, προσέκρουσε στην άρνηση, συλλήβδην, των πολιτικών 
κομμάτων να τα ψηφίσουν, ακόμη και του κόμματος του οποίου ήταν ο ηγέτης προτού 
εκλεγεί στην προεδρία της Δημοκρατίας. Η νέα διαπραγμάτευση με τους εταίρους 
στο Eurogroup, στην οποία ο πρόεδρος Αναστασιάδης προσήλθε κουβαλώντας το 
φορτίο της γενικευμένης κοινωνικής αντίδρασης και της διακοπής (προσωρινά) της 
πρόσβασης του κοινού στις τράπεζες ώστε να αποτραπεί η πλήρης χρεοκοπία τους, 
κατέληξε στο να του ζητηθούν, πιεστικά, ακόμη πιο δυσάρεστα μέτρα, τα οποία 
αμέσως, τη φορά αυτή, ενέκρινε με νόμο η Βουλή των Αντιπροσώπων  : συγχώνευση 
της Λαϊκής Τράπεζας με την Τράπεζα Κύπρου, απώλεια των καταθέσεων στη Λαϊκή 
Τράπεζα, επιβολή εισφοράς 40% και πλέον σε όλες τις καταθέσεις στις κυπριακές 
τράπεζες που υπερβαίνουν τα 100,000 ευρώ.

Από τον Μάρτιο του 2013 και για τέσσερα ολόκληρα χρόνια, ο πρόεδρος Αναστασιάδης 
έδωσε πλήρες νόημα στη δραματική και ιστορική απόφασή του να αναπροσανατολίσει 
την πορεία της δημόσιας αλλά και της ιδιωτικής οικονομίας της Κύπρου, μέσα στην 
Ευρώπη και την ευρωζώνη, από την αταξία και τον εξαιρετισμό στην κανονικότητα, 
στη συνέπεια προς ανειλημμένες υποχρεώσεις. Το δίλημμά του, στο αποκορύφωμα 
της οικονομικής κρίσης «κλήθηκα ή ν’ αποφασίσω να είμαι ωφέλιμος ή να αποφύγω 
αποφάσεις για να είμαι αρεστός», το έλυσε ο ίδιος, καταρχάς με την ιδιοκτησία των 
επαχθών μέτρων την οποία επιφύλαξε στη δική του απόφαση, αρνούμενος τον όποιο 
«δοτό» τους χαρακτήρα.   Καθοδηγώντας, έπειτα, υπεύθυνα την κυπριακή κοινωνία, 
με το μείγμα πολιτικής που ακολούθησε, να κατανοήσει την ανάγκη εφαρμογής 
των μέτρων, να πεισμώσει, να κατεβάσει το κεφάλι, να σηκώσει τα μανίκια, ακόμη 
και να δουλέψει περισσότερο με λιγότερα χρήματα, ώστε να καταφέρει εν τέλει 
να αποδεσμευτεί από τη μέγγενη όχι των βουλήσεων των άλλων –των Ευρωπαίων 
εταίρων ή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου- αλλά των δυσάρεστων πλευρών του 
ίδιου της του εαυτού.

Σε πόση μελαγχολία δεν μας οδηγεί, άραγε, η σύγκριση, με την σημερινή οικονομική 
και κοινωνική κατάσταση της Κύπρου και με την κατευθυντήρια γραμμή  του πολιτικού 
ηγέτη που οδήγησε στην κατάσταση αυτή, της σημερινής Ελλάδας, η οποία αγωνιά 
και αγωνίζεται, 10 χρόνια μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, να στοιχηθεί με 
πειθαρχία πίσω από τις νόρμες που διέπουν τη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό –οικονομικό 
κατά βάση- γίγνεσθαι; Στην ίδια μελαγχολία οδηγεί η ανάμνηση (νωπή ακόμα) ενός από 
τους πρωθυπουργούς των αλλεπάλληλων μνημονίων, κατά τον οποίο τα δρακόντεια 
μέτρα λιτότητας που εισηγήθηκε στην Βουλή να τα λάβει «ήταν εκτός των ιδεολογικών 
ορίων του κόμματός (του)», που κυβερνούσε, ήταν «μέτρα έκτακτης ανάγκης». Σε ίδια 
μελαγχολία οδηγεί και η ανάμνηση υπουργού της περιόδου των μνημονίων, υψηλά 
ιστάμενου στην κυβερνητική ιεραρχία, ο οποίος είχε δηλώσει «συντετριμμένος» για 
το ότι τα μέτρα λιτότητας που εισηγούνταν «ενέχουν στοιχείο κοινωνικής αδικίας». 
Αυτοί οι κυβερνήτες, όπως και άλλοι ελλαδίτες συνάδελφοί τους, ήταν σαν να έλεγαν : 
«αν ήταν στο χέρι μας, δεν θα τα παίρναμε (τα μέτρα λιτότητας)». Έλεγαν δηλαδή στο 
κοινό τους, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ο πρόεδρος Αναστασιάδης απηύθυνε 



πλέον στο κυπριακό κοινό μετά τις «πιέσεις» που του ασκήθηκαν στο Eurogroup : 
«ήταν στο χέρι μου, τα μέτρα, και τα πήρα».  

Το μείγμα δημοσιονομικής και μακροοικονομικής πολιτικής που εφάρμοσε στην 
Κύπρο της οικονομικής κρίσης ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ιεραρχούσε τις ανάγκες, 
περιελάμβανε τολμηρές μεταρρυθμιστικές δράσεις, αναζητούσε διεθνείς συμμαχίες, 
κατεύναζε τις ανησυχίες των πολιτών, τηρούσε ισορροπίες που επέτρεψαν εσωτερικά 
την κοινωνική ειρήνη, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την οικοδόμηση στέρεων 
βάσεων της πορείας προς την ανάκαμψη και την ανάπτυξη. 

Ανεξίτηλο στοιχείο αυτής της πολιτικής, την οποία μοντάρισε, εξάλλου, ένας πολιτικός 
σαν το Νίκο Αναστασιάδη, που είχε δοκιμαστεί και διαπρέψει επί χρόνια στο στίβο 
της νομικής πράξης, ήταν η νομιμότητά της έναντι κανόνων προστατευτικών των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, και μάλιστα η νομιμότητα των πιο επώδυνων 
μέτρων αυτής της πολιτικής που ήταν το δραστικό «κούρεμα» των τραπεζικών 
καταθέσεων των πολιτών. Περί αυτής απεφάνθη το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στις 20 Σεπτεμβρίου 2016, στην εμβληματική υπόθεση Ledra Advertis-
ing Ltd και Ελευθερίου, Παπαχριστοφή και Θεοφίλου κατά Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας. Το δυσάρεστο αυτό μέτρο της κυπριακής Πολιτείας, είπε το Δικαστήριο, 
δεν συνιστά υπέρμετρη και απαράδεκτη παρέμβαση θίγουσα την ίδια την ουσία του 
δικαιώματος προστασίας της ιδιοκτησίας των ενδιαφερόμενων καταθετών, όπως 
τούτο κατοχυρώνεται, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 17 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον λόγο ότι –προσέθεσε το Δικαστήριο- δια 
του μέτρου αυτού αποτράπηκε σοβαρότερη οικονομική ζημία των προσφευγόντων 
προσώπων, την οποία αυτά θα υφίσταντο αν ελλείψει τέτοιου μέτρου αφήνονταν και 
οι δυο συστημικές κυπριακές τράπεζες να πτωχεύσουν.   

Κύριε πρόεδρε,

Η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου, τιμά στο πρόσωπό σας, μεταξύ άλλων, τον τρόπο 
που κυβερνήσατε, εντός της Ευρώπης, την Κύπρο της οικονομικής κρίσης. Καλύτερα από 
κάθε άλλον εσείς γνωρίζετε, κύριε πρόεδρε, ότι το κυβερνάν δεν είναι μια υπερβατική 
δραστηριότητα, αλλά μια τέχνη σκληρών επιλογών μέσα στον ιστορικό χρόνο. Η δημόσια 
σφαίρα, το αποδείξατε, ακμάζει όταν ερείδεται σε μια ανταγωνιστική οικονομία. Η 
εξουσία (κι αυτό το αποδεικνύετε) είναι αποτελεσματική όταν στηρίζεται στη δύναμη 
της πειθούς, και όχι σε αυτοθαυμαστικές αναφορές του τύπου –που δυστυχώς καλά 
γνωρίζουμε όλοι εμείς εδώ στην Ελλάδα- «οι αντιεξουσιαστές στην εξουσία».

Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, κύριοι Υπουργοί, Παναγιώτατε, κύριοι Πρυτάνεις, 
κυρία Κοσμήτορα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι,

Ο κυβερνήτης είναι χρήσιμος στον εαυτό του και τη χώρα του όταν δεν εκφυλίζει την 

ιδεολογία του σε ιδεοληψία, αλλά τη διατηρεί ως πυξίδα προσανατολισμού. Όταν 
διαθέτει τη βούληση του άρχειν. Κι όταν έχει τη σπάνια ικανότητα, όπως το έγραψε 
πριν από εκατοντάδες χρόνια ο Φλωρεντίνος γραμματικός, «να προσαρμόζεται στη 
φυσιογνωμία των καιρών».- 

Πέτρος Στάγκος
Καθηγητής Δικαίου της Ευρωπαϊκής

Ένωσης Νομικής Σχολής ΑΠΘ
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ΑΛΚΗΣΤΙΣ Κ. ΦΕΡΜΑΝΗ



ΤΥΧΗΙ ΑΓΑΘΗΙ

ΥΠΟ ΤΗΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗΡΙΑΙ ΣΚΕΠΗΙ

ΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΥΟΝΤΟΣ
ΕΝ ΤΩΙ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΩΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Λ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΟΥ

ΕΝ ΔΕ ΤΩΙ ΠΑΡΟΝΤΙ ΧΡΟΝΩΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΝ
EK ΚΥΠΡΟΥ OPMΩMENOΝ

ΤΑΝΥΝ ΔΕ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΔΙΑΤΕΛΟΥΝΤΑ, 
ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΞΙΩΣ ΑΙΡΕΘΕΝΤΑ, 

ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΚΑΝΟΝ ΤΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΓΚΡΑΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ, 

ΚΑΙ ΘΙΑΣΩΤΗΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΤΗΤΟΣ 
ΕΝ ΤΑΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΙΑΙΣ,

ΕΡΓΩΙ ΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΩΠΗΣ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΒΙΟΝ ΕΥΗΜΕΡΟΝ ΚΟΙΝΗΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΙ ΑΥΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΟΚΝΩΣ ΠΟΝΟΥΝΤΑ, 
ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟΥΤΟΙΣ ΤΩΙ ΚΟΙΝΩΙ ΓΕΝΕΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΩΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΩΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑ

ΤΗΣ ΜΕΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΗΔΗ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ
ΑΠΟ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΔΕ ΟΜΟΘΥΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΝΕΚΡΙΝΕΝ
ΚΑΙ ΠΑΣΑΣ ΑΥΤΩΙ ΤΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΑΣ ΤΩΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙ ΤΟΥΤΩΙ ΠΑΡΟΜΑΡΤΟΥΣΑΣ

ΑΠΕΝΕΙΜΕΝ
ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΙ

ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩΙ ΔΕΚΑΤΩΙ ΕΝΑΤΩΙ ΚΑΙ ΔΙΣ ΧΙΛΙΟΣΤΩΙ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΡΩΤΗΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΙ

ΤΟΥΘ’ ΟΥΤΩ ΔΗ ΓΕΝΟΜΕΝΟΝ ΔΗΛΟΥΤΑΙ ΤΩΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙ ΤΩΙΔΕ
ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΤΗΙ ΣΦΡΑΓΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΑΥΤΟΓΡΑΦΟΙΣ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΩΙ

Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Η ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Λ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ

Η ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΑΛΚΗΣΤΙΣ Κ. ΦΕΡΜΑΝΗ







Αντιφώνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη
κατά την ανακήρυξή του ως Επιτίμου Διδάκτορα της Νομικής Σχολής του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, αίθουσα “Αιμίλιος Ριάδης”, 
31 Οκτωβρίου 2019

Εντονότατη είναι σήμερα η συγκίνηση και η συναισθηματική φόρτιση που βιώνω.

Συγκίνηση που αυθόρμητα προκαλείται από την απόδοση της ύψιστης των τιμών που 
η περιώνυμη νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο μου προσφέρει.

Μιας Σχολής που υπήρξε καθοριστική στη διαμόρφωσή και καταξίωση εξεχουσών 
προσωπικοτήτων του ευρύτερου Ελληνισμού, στους τομείς της πολιτικής, της νομικής 
και της εκπαίδευσης.

Απευθυνόμενος προς τις Πρυτανικές Αρχές, δεχθείτε παρακαλώ τις ευγνώμονες 
ευχαριστίες του ιδίου, της συζύγου μου που παρευρίσκεται εδώ, αλλά και του 
Κυπριακού Ελληνισμού, προς τους οποίους και οφείλω τη σημερινή ύψιστη τιμή.

Την αποδέχομαι ως τη δια του προσώπου μου αναγνώριση των πολυετών αγώνων 
του κυπριακού ελληνισμού για ελευθερία και δικαίωση.

Ταυτόχρονα, το σκεπτικό της αποφάσεως σας δεν απονέμει μόνον επαίνους και τιμή 
αλλά υπαγορεύει και την εμμονή μου εις την επιτέλεση του προς την ιδιαίτερη μου 
πατρίδα χρέους.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως αυτό το χρέος, αυτό το όραμα, επιδιώκω να επιτύχω 
μέσα από τη ζεύξη του τι οι κανόνες δίκαιου επιτάσσουν και τι ο πολιτικός ρεαλισμός 
υπαγορεύει.

Η αναγόρευσή μου ως επίτιμου διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θεωρώ πως ανταποκρίνεται και συμβαδίζει με το 
διαχρονικά αποδεδειγμένο ενδιαφέρον σας για την τύχη του Ελληνισμού της Κύπρου.

Απευθυνόμενος στους κορυφαίους της νομικής επιστήμης, αλλά και τους λοιπούς 
των εκλεκτών παρευρισκομένων και προσκεκλημένων σας, θα επικεντρώσω την 
παρέμβασή μου στους προβληματισμούς που θα πρέπει να απασχολούν κάθε 
διαχειριζόμενο τις τύχες ενός λαού, της ιστορίας, του πολιτισμού και των παραδόσεων 
του.

Προβληματισμούς που θα πρέπει πρώτιστα να λαμβάνουν υπόψη και να εδράζονται 
στους κανόνες δικαίου, αλλά και δεν θα παραγνωρίζουν άλλες παραμέτρους, όπως η 
ισχύς του θύτη ή του ανίσχυρου του θύματος, τα υπέρτερα συμφέροντα των ισχυρών, 
την αρνητική επιρροή που ο χρόνος μπορεί να διαδραματίσει, το ρευστόν και συνεχώς 
μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, αλλά και τη λειτουργικότητα και βιωσιμότητα 
της επιδιωκόμενης να επιτευχθεί λύσις.



Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινούμενες, οι Κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας ευθύς 
μετά την παράνομον Τουρκικήν Εισβολήν, αφού συνεκτίμησαν όλα τα δεδομένα και 
τις προσφερόμενες επιλογές, αποφάσισαν πως εν όψει της αδυναμίας στρατιωτικής 
αντιδράσεως, η μόνη εναπομένουσα οδός ήτο η ειρηνική επίλυση του προβλήματος 
δια της προσφυγής στα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς οργανισμούς, αλλά και 
του διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων.

Της αποφάσεως ακολούθησε αριθμός προσφυγών, αλλά και αναλόγων ψηφισμάτων 
είτε της Γενικής Συνελεύσεως είτε του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Να σημειωθεί πως σε όλα τα ψηφίσματα επιβεβαιώνετο η κυριαρχία, εδαφική 
ακεραιότητα και το ανεξάρτητον της Κυπριακής Δημοκρατίας και αφού αναγνωρίζετο 
το παράνομο των ενεργειών της Τουρκίας, εκαλείτο η τελευταία να αποσύρει τα 
στρατεύματα της από το έδαφος της χώρας.

Είναι τοις πάσι γνωστόν πως από της ιδρύσεως της Κοινωνίας των Εθνών και 
αργότερα της μετεξέλιξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επεδιώχθηκε μέσω 
του Καταστατικού Χάρτη, η υιοθέτηση μιας σειράς κανόνων διεθνούς δικαίου, 
προκειμένου να επικρατήσει η ειρήνη αλλά και να αποτραπούν επεκτατικές ενέργειες 
που θα διατάρασσαν την έννομη τάξη.

Παρά ταύτα, τα «καλώς νοούμενα συμφέροντα» των ισχυρών κρατών και η αποφυγή 
διατάραξης του τότε κρατούντος διπολικού διεθνούς συστήματος και των σφαιρών 
επιρροής που είχαν εδραιωθεί, δεν επέτρεψε την υιοθέτηση αποτελεσματικών 
μέτρων όπως το Άρθρο 7 του Καταστατικού Χάρτη προβλέπει.

Αποτέλεσμα τούτου, η Τουρκία ουδέποτε συμμορφώθηκε με τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου Ασφαλείας ή τα Ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών, συνεχίζουσα μέχρι σήμερα την παράνομη κατοχή, αλλά και σειρά άλλων 
έκνομων ενεργειών εις βάρος της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η μη συμμόρφωση μας υπεχρέωσε να λάβουμε πρόσθετα μέτρα και προς αυτήν την 
κατεύθυνση κινούμενη, η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας προσέφυγε στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τέσσερις διακρατικές προσφυγές 
που εδικαίωσαν πλήρως την Δημοκρατία, αφού έκριναν ως ένοχον την Τουρκίαν δια 
σωρείαν παραβιάσεων βασικών άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

Κατά αυτόν τον τρόπο, πέραν της διασφάλισης της κυριαρχίας και εδαφικής 
ακεραιότητας του κράτους, διασφαλίζονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
Κυπρίων πολιτών.

Η απροθυμία λήψης των απαραιτήτων μέτρων για υλοποίηση των αποφάσεων 
ενίσχυσε δυστυχώς την αδιαλλαξία της Τουρκίας, η οποία αρνείται μέχρι σήμερον να 
ανταποκριθεί στις αποφάσεις του ΕΔΑΔ.

Παρά ταύτα, το επιτυχές αποτέλεσμα εδημιούργησε ένα νέο κεκτημένο που σημαντικά 
ενισχύει τη διαπραγματευτική μας θέση κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με την 
τουρκοκυπριακή κοινότητα και βεβαίως την Τουρκική Δημοκρατία.



Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση, προκειμένου 
να αναδείξω πως χωρίς συγκροτημένη στρατηγική οι συνέπειες αστόχων ενεργειών 
μπορεί να υποθάλψουν ακόμη και κεκτημένα.

Η δημιουργηθείσα ευφορία από την επιτυχή έκβαση των διακρατικών ή/και ατομικών 

προσφυγών, ενισχυμένη και από έναν άκρατον λαϊκισμόν, οδήγησε κατά εκατοντάδες 
τους πρόσφυγες να καταφύγουν στο ΕΔΑΔ, με προσδοκίαν ανάκτησης των περιουσιών 
τους και οριστικόν τερματισμό της απαραδέκτου κρατούσας καταστάσεως.

Οι ανησυχίες και συμβουλές των συνετών ότι οι μαζικές προσφυγές θα μπορούσαν να 
πολιτικοποιήσουν το αίτημα, δεν εισακούσθησαν.

Τα αρνητικά αποτελέσματα της πλάνης κατεγράφησαν, δυστυχώς, στην απόφαση του 
ΕΔΑΔ στην προσφυγή «Δημόπουλος κατά Τουρκίας» η οποία εξεδόθη στις 5 Μαρτίου 
2010, και η οποία, μεταξύ άλλων, διαλαμβάνει:

Νομική υπόσταση την οποίαν απέδωσε εις τη μέχρι τότε παράνομη Επιτροπήν 
Περιουσιών, την οποίαν είχε συστήσει το ψευδοκράτος, με την αιτιολογία ότι το 
ψευδοκράτος είναι υποτελές όργανο της Τουρκίας. Υπό μία έννοια είναι θετικό αλλά 
από την άλλη υποχρεώνει τον οποιονδήποτε πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας να 
εξαντλεί τα πρωτόδικα ένδικα μέσα τα οποία είναι άλλα από την εν λόγω Επιτροπή.

Το πλέον δυσάρεστο, είναι πως ενώ επιβεβαίωνε ότι ο ιδιοκτήτης ακινήτου δεν 
εστερείτο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ανεγνώρισε πρώτη φορά δικαιώματα 
του παράνομου χρήστη με βάση των συναισθηματικών δεσμών που απεκτήθη, σαν 
αποτέλεσμα της παρέλευσης του χρόνου.

Όπως αντιλαμβάνεστε, και εδώ τελειώνει η παρένθεση, η εν λόγω απόφαση 
δημιούργησε και δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα στη δική μας πλευρά κατά τη 
διαπραγμάτευση του Κεφαλαίου που άπτεται των περιουσιακών δικαιωμάτων των 
εκτοπισθέντων από τις περιουσίες τους, Ελληνοκυπρίους.

Ένα πρόσθετο ισχυρότατο πλαίσιο στην ενίσχυση των προσπαθειών για εξεύρεση μιας 
αποδεκτής λύσης, αποτέλεσε η πολιτική που από κοινού υιοθέτησαν οι Κυβερνήσεις 
Κύπρου και Ελλάδος, για ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρά τις δυσκολίες και τις ισχυρές ενστάσεις της Τουρκίας, μέσα από τις 
συγκροτημένες και συνετές αποφάσεις τόλμης των δύο Κυβερνήσεων, ένας ιστορικός 
στόχος επετεύχθη, σαν αποτέλεσμα του οποίου το σύνολο της εδαφικής επικράτειας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, με εξαίρεση εφαρμογής του κεκτημένου στις υπό κατοχή 
περιοχές, αποτελεί πλέον μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την ιστορική εκείνη απόφαση, η πορεία προς επίλυση του Κυπριακού απέκτησε 
νέα δυναμική, αφού στις παραμέτρους για εξεύρεση λύσις προστίθεται πως το υπό 
μετεξέλιξη καθεστώς θα πρέπει να σέβεται και να υιοθετεί πλήρως το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο.

Ένα γεγονός που αξιοποιήθηκε πλήρως, αφού στο Κοινό Ανακοινωθέν της 11ης 
Φεβρουαρίου 2014, για πρώτη φορά η τουρκοκυπριακή πλευρά αποδέχεται πως η 



Κυπριακή Δημοκρατία είναι και θα συνεχίσει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με την επίτευξη λύσης και πως το ευρωπαϊκό κεκτημένο θα εφαρμόζεται σε όλη την 
επικράτεια της χώρας.

Πρόσθετα, μέσα από την αποφασιστικότητα και τις επίπονες και επίμονες προσπάθειες 
που καταβάλαμε, για πρώτη φορά η Τουρκία απεδέχετο πως πέραν από τις εγγυήτριες 
δυνάμεις στις Συνόδους Κορυφής για επίλυση του Κυπριακού, θα παρευρίσκετο ως 
παρατηρητής και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που συνέβη τόσο στη Σύνοδο για την 
Κύπρο τον Ιανουάριο του 2017 στη Γενεύη και εκείνης του Κραν Μοντανά τον Ιούνιο 
/ Ιούλιο του ιδίου έτους.

Ταυτόχρονα και παράλληλα, και προς ενίσχυσιν των κυριαρχικών δικαιωμάτων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσα από μια στοχευμένη εξωτερική πολιτική πετύχαμε 
όχι μόνο να θεμελιώσουμε άριστες σχέσεις με τα γειτονικά κράτη, αλλά και να 
επιτύχουμε με βάση τη Σύμβαση των ΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, την οριοθέτηση 
της Αποκλειστικής Οικονομικής μας Ζώνης με τα κράτη της Αιγύπτου, του Ισραήλ και 
του Λιβάνου.

Η σημασία των πιο πάνω συμφωνιών επέτρεψε στην Κυπριακή Δημοκρατία 
την εκπόνηση ενεργειακού προγράμματος και με ενάσκηση των κυριαρχικών 
της δικαιωμάτων προχώρησε σε σειρά αδειοδοτήσεων με θετικά μέχρι στιγμής 
αποτελέσματα. Αδειοδοτήσεων που αφορούν εταιρείες πετρελαίων που ανήκουν σε 
χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ιταλία.

Το πιο σημαντικό, όμως, που θα ήθελα να επισημάνω είναι πως με τις εν λόγω 
συμφωνίες θωρακίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας με 
βάση το διεθνές δίκαιο, όπως καταδεικνύεται και από τις πρόσφατες αποφάσεις για 
κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας για τις έκνομες ενέργειες στην ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

45 χρόνια μετά και παρά τα ισχυρά νομικά ερείσματα που δημιουργούν τις 
παραμέτρους με τις οποίες θα έπρεπε να αναζητείται λύση του Κυπριακού, οι 
επεκτατικές βλέψεις και η αδιάλλακτη στάση που τηρεί η Τουρκία, δεν επέτρεψαν την 
εξεύρεση μιας λύσης συμβατής με τα όσα έχω προαναφέρει.

Πάγια παραμένει η θέση μας πως δεν μπορεί και δεν πρέπει να αγνοούνται ή/και 
να παραγνωρίζονται οι κανόνες δικαίου στην αναζήτηση λύσης διεθνών ή τοπικών 
διενέξεων. Την ίδια στιγμή, η πολιτική κρίση του όποιου ηγέτη δεν θα πρέπει να 
παραμένει παγιδευμένη σε συναισθηματισμούς, ιδεοληψίες ή ατολμίαν.

Αντίθετα, θα πρέπει να προκαλεί και να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία ώστε να μετατρέπει 
την αδυναμίαν επιβολής των κανόνων δικαίου σε δυναμική υλοποίησης τους, δια 
μέσου πολιτικών αποφάσεων που δημιουργούν νέες πραγματικότητες.

Είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια, και θωρακισμένοι με τα Ψηφίσματα των Ηνωμένων 
Εθνών, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών, της θωράκισης των θαλάσσιων κυριαρχικών 
μας δικαιωμάτων, που είμαστε αποφασισμένοι να εμπλακούμε σε έναν νέο γύρο 
διαπραγματεύσεων στη βάση της συναντίληψης για τους Όρους Αναφοράς, όπως είχε 



προκύψει από την άτυπη συνάντηση μου της 9ης Αυγούστου με τον Τουρκοκύπριο 
ηγέτη.

Εκείνο που θα ήθελα να καταστήσω σαφές – θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής και 
σαφής -είναι πως δεν θα αποδεχθώ όρους ή προαποφάσεις, με επιλεκτική επιλογή 
στοιχείων που επιδιώκει προς όφελος των Τουρκοκυπρίων και εις βάρος των 
Ελληνοκυπρίων, η Τουρκία.

Όπως καλά γνωρίζετε, με βάση τις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου μεταξύ Μακαρίου 
– Ντενκτάς το 1977 και Κυπριανού – Ντενκτάς το 1979, ύστερα από έναν ιστορικό 
συμβιβασμό, η ελληνοκυπριακή πλευρά απεδέχθη τη μετεξέλιξη του ενιαίου κράτους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διζωνική, δικοινοτική Ομοσπονδία.

Τόσο οι έξι προκάτοχοι μου στην Προεδρία όσο και ο ίδιος προσωπικά, έχουμε 
αποδείξει μέσα από την αποδοχή θέσεων που ανταποκρίνονται στις ανησυχίες των 
Τουρκοκυπρίων, την αποφασιστικότητα και τη βούληση μας για να επιτύχουμε μια 
αποδεκτή και από τις δύο κοινότητες συμφωνία.

Και θέλω να καταστήσω πιο σαφές, ιδιαίτερα απευθυνόμενος προς την Τουρκία και 
προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, πως αυτό που επιδιώκουμε είναι 
την επίτευξη μιας λύσης που θα οδηγεί σε ένα κράτος πλήρως απαλλαγμένο  από 
αναχρονιστικά συστήματα εγγυήσεων ή την παρουσία ξένων στρατευμάτων ή/και την 
όποια κηδεμόνευση μέσα από αξιώσεις που δεν συναντώνται σε κανένα Σύνταγμα 
κράτους – μέλους των Ηνωμένων Εθνών ή πολύ περισσότερο σε κράτος – μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο σεβασμός μας προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα έχει αποδειχθεί με την αποδοχή 
της πολιτικής ισότητας σύμφωνα με τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
και όχι όπως η Τουρκία θέλει να ερμηνεύει την αποτελεσματική συμμετοχή που εν 
την ουσία δίδει το δικαίωμα στους Τουρκοκύπριους να αποφασίζουν και εξ ονόματος 
των Ελληνοκύπριων μέσα από τη διεκδίκηση θετικής ψήφου για κάθε απόφαση των 
θεσμικών οργάνων της Κεντρικής Κυβέρνησης. Αυτό που αποτελεί ένα δεδομένο 
σε κάθε ομοσπονδιακό καθεστώς είναι η πολιτική ισότητα. Αλλά εκείνο που είναι 
ανεπίτρεπτο να δίνεται στην πλειοψηφούσα πληθυσμιακά κοινότητα το δικαίωμα 
καθορίζει την τύχη του συνόλου των πολιτών, τη θετική ψήφο δηλαδή, κάτι που 
ακόμα και στο σχέδιο Ανάν δεν υπήρχε, προέκυψε σαν αποτέλεσμα των αξιώσεων 
της Τουρκίας προκειμένου δια της θετικής ψήφου να ελέγχει ολόκληρο το κυπριακό 
κράτος αν λάβετε υπόψη τη στρατιωτική παρουσία,  την έντονη αξίωση να συνεχίσει η 
παραμονή κατοχικών στρατευμάτων, συνέχιση εγγυητικών δικαιωμάτων, αλλά και την 
αλλοίωση της δημογραφικής σύνθεσης της τουρκοκυπριακής κοινότητας που σήμερα 
κατά πλειοψηφία αποτελείται από Τούρκους έποικους που έχουν εγκατασταθεί 
στα κατεχόμενα ύστερα από παροτρύνσεις και πολιτική επεκτατισμού της Άγκυρας, 
την οποίαν έχουμε καταγράψει σε πολλές περιπτώσεις που αφορούν τον ευρύτερο 
Ελληνισμό.

Όπως έχω κατ’ επανάληψιν διαμηνύσει προς το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών 
και την Τουρκοκυπριακή ηγεσία, δεν αρνούμαι τη θετική ψήφο των Τουρκοκυπρίων 
εάν και εφόσον η ελληνοκυπριακή πλευρά, καταχρωμένη της πλειοψηφίας που 



διαθέτει, θα επιχειρούσε τη λήψη αποφάσεων εις βάρος ζωτικών συμφερόντων της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας. Και αυτό είναι μια απάντηση

Πάντοτε, βεβαία, με την ύπαρξη αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου ενάσκησης 
του εν λόγω δικαιώματος.

Έχω ήδη προαναφέρει για το δεδομένο της αποφασιστικότητας και πολιτικής 
βούλησης να συμμετάσχουμε σε έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων. Τούτο βέβαια 
εξυπακούει ότι  η Τουρκία θα συμβάλει στη δημιουργία του απαραιτήτου θετικού 
κλίματος που πρέπει να υπάρχει δια του τερματισμού κάθε εκνόμου ενεργείας εις 
βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε αυτές αφορούν την Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη είτε τον απειλούμενο εποικισμό της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου.

Η δε επίκληση της Τουρκία πως μέσω της ενεργειών της στην ΑΟΖ προστατεύει τάχα 
τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων, έρχεται σε αντίθεση με τη συμφωνία με τους 
Τουρκοκύπριους που προνοεί πως με την μετεξέλιξη της η Κυπριακή Δημοκρατία θα 
παραμείνει συμβαλλόμενο μέρος της διεθνούς Συνθήκης για το Δίκαιο της Θαλάσσης 
και με την οποία προκύπτει η ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια ΑΟΖ, την οποία 
η Τουρκία αποπειράται να περιορίσει, σε βάρος Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, 
κατά 44%.

Δεν θα ήθελα να αναφερθώ, για λόγους χρόνου, στις προτάσεις που έχουμε υποβάλει 
και που διασφαλίζουν πλήρως και απόλυτα τα δικαιώματα των συμπατριωτών μας 
από τα έσοδα που θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων.

Έχω εκθέσει, μέσα στο εύρος του χρόνου που μου επιτρέπεται, συνοπτικά τα όσα 
αφορούν το Κυπριακό πρόβλημα σε συνάρτηση με τους κανόνες διεθνούς δικαίου.

Δεν παραγωρίζομεν τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσομεν είτε σαν αποτέλεσμα 
νέων τουρκικών αξιώσεων είτε νέων πραγματικοτήτων που η παρέλευση του χρόνου 
έχει δημιουργήσει.

Συνεπώς, θα συνεχίσουμε να πολιτευόμαστε στη βάσει των αρχών που έχω αναπτύξει: 

(1) Οι κανόνες δικαίου από μόνοι τους δεν οδηγούν σε λύσεις όπως και οι πολιτικές με 
άγνοιαν ή παραγνώρισιν του δικαίου δεν οδηγούν σε βιώσιμες λύσεις.

(2) Η πάροδος του χρόνου εξουδετερώνει το αρχικά δίκαιον ή δημιουργεί νέα 
δεδομένα που οδηγούν σε «νέους κανόνες» ή οιονεί δίκαιον.

(3) Ο συμβιβασμός ή ο πραγματισμός είναι η ζεύξη πολιτικών αποφάσεων και δικαίου 
και παρά το ότι ενδεχομένως να μην είναι απόλυτα συμβατός με το δίκαιο δυνατόν να 
είναι δικαιότερος από ότι τα αποτελέσματα που δημιουργούνται εκ της ατολμίας, της 
στασιμότητας και των αδιεξόδων.

(4) Οι πολιτικές ηγεσίες θα πρέπει να ηγούνται και όχι να άγονται από τυχόν 
συναισθηματικές εξάρσεις του λαού.

Και

(5) Ηγέτης που θέτει υπεράνω του εθνικού καλού το πολιτικό κόστος του ιδίου είναι 
ανάξιος να κυβερνά.
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