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Η εκλογή του Μουσταφά Ακιντζί στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας έχει ανοίξει 

ένα παράθυρο ευκαιρίας για το Κυπριακό, την οποία πρέπει να εκμεταλλευθούμε χωρίς να 

χαθεί πολύτιμος χρόνος, αλλά και χωρίς να υπάρξει βιασύνη, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γάλλος 

Γερουσιαστής και Πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Γαλλίας – Κύπρου στη γαλλική Γερουσία 

Ντιντιέ Μαρί, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κύπρο για τα εγκαίνια του κτιρίου 

του Ασφαλιστικού Ομίλου CNP Cyprus Insurance Holdings, μέλους του διεθνούς γαλλικού 

ασφαλιστικού κολοσσού CNP Assurances. 

 

Παράλληλα, ο κ. Μαρί τόνισε την ανάγκη για ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ στη διαδικασία για 

λύση του Κυπριακού και επεσήμανε πως μια συμφωνία πρέπει να είναι γερή και στέρεη. 

Υπογράμμισε πως η Γαλλία θα στηρίζει πάντα την Κυπριακή Δημοκρατία τόσο στο 

Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ όσο και στην ΕΕ, σημειώνοντας πως "εάν μπορούμε να 

κάνουμε κάτι περισσότερο δεν μένει παρά να μας ζητηθεί”. 

 

Σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Μαρί αναφερόμενος στην οικονομική κρίση είπε πως 

αυτή έχει κτυπήσει σχεδόν όλες χώρες της Ευρώπης, περιλαμβανομένης της Γαλλίας. Για την 

Κύπρο σημείωσε πως τα σκληρά μέτρα που αναγκάστηκαν να λάβουν οι αρχές έχουν 

αποδώσει, ενώ για την Ελλάδα σημείωσε πως η Γαλλία προσπαθεί να υπάρξει μια συμφωνία, 

τονίζοντας πως η ΕΕ, το ΔΝΤ και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς. 

 

Σε ό,τι αφορά στις σχέσεις Κύπρου – Γαλλίας τις χαρακτήρισε εξαιρετικές, σημειώνοντας 

ωστόσο παράλληλα πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσής τους στους τομείς του τουρισμού, 

της ναυτιλίας και των υπηρεσιών. 

 

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Μαρί είπε πως η Γαλλία στηρίζει τις θέσεις της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στις συνομιλίες και πάντοτε το έκανε ως μόνιμο μέλος τους 

Συμβουλίου Ασφαλείας. Η εκλογή του κ. Ακιντζί είναι πολύ σημαντική εξέλιξη και 

"χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για τα πρώτα αποτελέσματα που είδαμε στις πρώτες επαφές των δυο 

ηγετών", σημείωσε. 

 

Είπε πως το Κυπριακό είναι ένα πολύπλοκο θέμα “και υπάρχουν πολλοί συμβιβασμοί που 

πρέπει να γίνουν και αυτό θα γίνεται όσο προχωρά η συζήτηση. Η Γαλλία θα είναι πάντοτε 

πολύ δραστήρια στο Συμβούλιο Ασφαλείας και πιστεύουμε ότι η εμπλοκή της ΕΕ πρέπει να 

είναι πιο ενεργή”. 

 

“Η ΕΕ έχει ένα ρόλο να παίξει για να στηρίξει τη διαδικασία στα πλαίσια και της ενταξιακής 

πορείας της Τουρκίας προς την ΕΕ. Είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο. Αλλά με την 

εκλογή του κ. Ακιντζί υπάρχει ένα ανοικτό παράθυρο και πρέπει να εκμεταλλευτούμε την 

ευκαιρία αυτή χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος αλλά ούτε και να υπάρξει βιασύνη”, ανέφερε. 

 

Επισημαίνοντας πως η λύση του Κυπριακού σε ένα μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την 

Άγκυρα, ο κ. Μαρί είπε πως “θα δούμε κατά πόσο το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών 

στην Τουρκία μπορεί να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις”. 

 

Σημείωσε πως οι πιο αισιόδοξοι μιλούν για μια λύση πριν το τέλος του χρόνου, προσθέτοντας 

πως “εάν γίνει αυτό θα χαρούμε, αλλά πρέπει η συμφωνία να είναι γερή, στέρεη και να γίνει 



αποδεκτή από το λαό, και τις δυο κοινότητες. Για να έχουν θετική εξέλιξη τα δημοψηφίσματα 

πρέπει να εμπλακούν σε αυτή την προσπάθεια όλες οι δυνάμεις, είτε πρόκειται για τους 

πολιτικούς, είτε για την κοινωνία πολιτών είτε για τα ΜΜΕ”, πρόσθεσε. 

 

Ερωτηθείς για τη συνεργασία των χωρών της Μεσογείου, υπό το φως και της ανακάλυψης 

υδρογονανθράκων στην περιοχή, ο κ. Μαρί είπε πως η Γαλλία είχε την πρωτοβουλία της 

συνεργασίας των χωρών της Μεσογείου, προσθέτοντας πως αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί 

πρόκειται για γείτονες χώρες. 

 

“Η κατάσταση είναι περίπλοκη και ασταθής. Πρόκειται για μακροχρόνια προβλήματα όπως 

το θέμα μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Οι θέσεις της Γαλλίας και της Κύπρου σε αυτό 

είναι ταυτόσημες. Υποστηρίζουμε τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους παράλληλα 

με την ύπαρξη ασφάλειας στο Ισραήλ. Φυσικά θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για αυτό”, 

επεσήμανε. Αναφέρθηκε επίσης στο ρόλο της Γαλλίας για αντιμετώπιση της κατάστασης στη 

Συρία, το Ιράκ και στο Μάλι. 

 

Σε ό,τι αφορά στο θέμα των υδρογονανθράκων είπε πως η ανακάλυψή τους είναι μια πολύ 

θετική εξέλιξη. Υπογράμμισε πως πρέπει να υπάρξει σεβασμός ως προς τον καθορισμό των 

αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και να μην παραβιάζονται όπως έγινε πρόσφατα. 

 

Αναφερόμενος στην τεχνική πτυχή του θέματος είπε πως “είδαμε τις δυσκολίες που 

συνάντησε η Total ως προς την εκμετάλλευση του τεμαχίου που είχε στη διάθεσή της. Η 

αγορά πετρελαίου είναι δύσκολη και όταν το κόστος είναι ψηλό γίνονται δεύτερες σκέψεις”, 

επεσήμανε. 

 

Ελπίζουμε, πρόσθεσε, η Κύπρος να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους. “Δεν 

ήταν αυτοί που ανάμενε βέβαια, αλλά υπάρχει προοπτική για την οικονομική ανάπτυξη του 

νησιού”, επεσήμανε. 

 

Είπε ακόμη πως μπορεί η Κύπρος να μην είναι ένας μεγάλος παραγωγός ενέργειας, ωστόσο, 

ασχολείται με το θέμα του περιβάλλοντος και θα συμμετάσχει τη Σύνοδο για τις κλιματικές 

αλλαγές που θα γίνει στο Παρίσι το Δεκέμβριο του 2015. Θα είναι μια πολύ σημαντική 

συνάντηση αφού επιβάλλεται να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανέφερε. 

 

Ερωτηθείς για την οικονομική κρίση, ο κ. Μαρί είπε πως άγγιξε σχεδόν όλες τις χώρες της 

Ευρώπης και πως και η Γαλλία έχει επηρεαστεί από την κρίση. “Η ανάπτυξη είναι πολύ 

χαμηλή, 1%. Το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι ψηλό. Ελπίζουμε ότι η ανάπτυξη θα φτάσει 

στο 5% αλλά πρέπει οπωσδήποτε να παρθούν μέτρα”, σημείωσε. 

 

Αναφερόμενος στην Κύπρο, αφού σημείωσε πως κτυπήθηκε πολύ σκληρά από την κρίση, 

επεσήμανε πως οι αρχές έπρεπε να πάρουν σκληρά μέτρα που σήμερα έχουν αποδώσει. 

 

Για την περίπτωση της Ελλάδας είπε πως πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε να 

εκσυγχρονιστούν οι θεσμοί και η Αθήνα να μπορέσει να αποπληρώσει το χρέος της. "Ομως 

ταυτόχρονα πρέπει να υπάρξει σεβασμός στην εντολή που πήρε ο κ. Τσίπρας από τον 

ελληνικό λαό, πράγμα που σημαίνει πως και η ΕΕ και το ΔΝΤ, αλλά και η ελληνική 

κυβέρνηση πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς. Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί μια λύση τις επόμενες 

μέρες. Η Γαλλία προσπαθεί για μια συμφωνία", ανέφερε. 

 

Ο κ. Μαρί σημείωσε πάντως, αναφερόμενος γενικότερα στην κρίση, πως τώρα υπάρχει ένα 



θετικό πλαίσιο, αφού τα επιτόκια είναι χαμηλά, η τιμή του πετρελαίου διεθνώς παραμένει 

χαμηλή και όλα αυτά δημιουργούν μια θετική εικόνα. Ωστόσο, όπως είπε, αυτό δεν είναι 

αρκετό. 

 

“Πρέπει να πάρουμε μέτρα σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, ούτως ώστε να 

υπάρξει ανάπτυξη”, σημείωσε και πρόσθεσε πως “η απόφαση της ΕΚΤ να αγοράσει τα χρέη 

είναι θετική εξέλιξη διότι επιτρέπει να υπάρχει ρευστότητα για επενδύσεις και για 

κατανάλωση. Το σχέδιο Γιούνκερ για τις επενδύσεις, επίσης, είναι προς τη σωστή 

κατεύθυνση και η χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων στην Ευρώπη είναι επίσης 

θετική, ούτως ώστε να αποφευχθεί η λιτότητα”, επεσήμανε. 

 

Αναφορικά με τις διμερείς σχέσεις και τη συνεργασία Κύπρου – Γαλλίας, ο Γάλλος 

Γερουσιαστής είπε πως αυτές είναι εξαιρετικές, σημειώνοντας πως υπάρχει ταύτιση απόψεων 

μεταξύ των δυο χωρών στα διεθνή θέματα και στην ΕΕ. 

 

Πρόσθεσε πως "υπάρχει απόλυτη συνεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο εδώ και χρόνια, κάτι 

που φαίνεται και από την παροχή οπλισμού στην Κύπρο, ούτως ώστε να μπορεί να είναι 

ασφαλής. Αυτή η συνεργασία συνεχίστηκε και φέτος με το γαλλικό πολεμικό ναυτικό. Η 

Γαλλία συμμετείχε στην άσκηση Αργοναύτης. Οι στρατιωτικές αρχές Γαλλίας και Κύπρου 

βρίσκονται σε συνεχή επαφή”, ανέφερε. 

 

Σημείωσε ακόμη πως η Κύπρος συνδράμει τις προσπάθειες εναντίον των τζιχαντιστών. “Δεν 

μπορεί φυσικά λόγω τους μεγέθους της να συμμετέχει (στην προσπάθεια αυτή) στο βαθμό 

που συμμετέχει η Γαλλία αλλά είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τη στήριξη που έχει 

από την Κύπρο σε αυτό τον τομέα”, σημείωσε. 

 

Είπε ακόμη πως υπάρχει πολύ στενή συνεργασία Κύπρου - Γαλλίας στους τομείς του 

πολιτισμού, της παιδείας και των επιστημών και υπενθύμισε πως κατά την περσινή του 

επίσκεψη στο νησί είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το γαλλο-κυπριακό σχολείο. 

 

Ο κ. Μαρί επεσήμανε πως η Κύπρος συμμετέχει επίσης στο διεθνή οργανισμό Γαλλοφωνίας 

και πως με μεγάλη ικανοποίηση ενημερώθηκε πως η Κυπριακή Δημοκρατία αποφάσισε να 

καταρτίσει ένα αριθμό δημοσίων υπαλλήλων στα γαλλικά. Επίσης, ανέφερε, υπάρχει 

συνεργασία στον τομέα της αρχαιολογίας στον οποίο η Κύπρος έχει πολύ πλούσια ιστορία 

και η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή στην 

Κύπρο διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις. 

 

Αναφέρθηκε επίσης στη δραστηριοποίηση γαλλικών εταιρειών στην Κύπρο για να προσθέσει 

πως οι τομείς στους οποίους μπορεί να υπάρχει περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων είναι ο 

τουρισμός, η ναυτιλία και οι υπηρεσίες. Εξάλλου ανέφερε πως το ΚΕΒΕ διοργανώνει, σε 

συνεργασία με τον Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο,  επίσκεψη τον Οκτώβριο οικονομικών 

παραγόντων της Κύπρου στο Παρίσι, κάτι το οποίο χαιρέτισε. 

 

Επίσης, όπως είπε, τον Οκτώβριο αντιπροσωπεία της κυπριακής Βουλής με επικεφαλής τον 

Πρόεδρο της Ομάδας Φιλίας Κύπρου - Γαλλίας στην κυπριακή Βουλή Αβέρωφ Νεοφύτου θα 

επισκεφθεί το Παρίσι για συναντήσεις με σημαντικούς πολιτικούς παράγοντες. 

 

 

(ΚΥΠΕ/ΜΚ/ΓΒΑ) 


