
Τορναρίτης προς Γιλντιρίμ: Είναι έτοιμη η Τουρκία να αποσύρει τον στρατό 

της από την Κύπρο; 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

Περατώνονται σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, οι εργασίες της 11ης Συνόδου της 

Ολομέλειας της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (ΑΚΣ). Στη Σύνοδο, συμμετέχει 

ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού και επικεφαλής της 

κυπριακής αντιπροσωπείας στην ΑΚΣ, κ. Νίκος Τορναρίτης.  

 

Στη σημερινή πρωινή συνεδρία της Επιτροπής για την Οικονομία και Αειφόρο Ανάπτυξη, 

ο κ. Τορναρίτης αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία που είχε η προεδρία αυτή για την 

Κύπρο, καθώς τα ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο της οικονομίας και αειφόρου 

ανάπτυξης και στο πλαίσιο των όρων εντολής της Επιτροπής έχουν άμεσο αντίκτυπο 

στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Σημείωσε δε με ικανοποίηση πως η συνεδρία της 

Επιτροπής, που φιλοξενήθηκε στην Κύπρο τον περασμένο Ιούνιο, άνοιξε το δρόμο για 

την καθιέρωση συστηματικότερης συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των 

μελών, καθώς έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία τριών ομάδων εργασίας σε θέματα 

πράσινης ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αειφόρου διαχείρισης των 

υδάτινων πόρων. Περαιτέρω, ο κ. Τορναρίτης εξέφρασε τη βεβαιότητα πως, μέσω 

συστηματικής και εστιασμένης δουλειάς, οι ομάδες εργασίας μπορούν να παράγουν 

συγκεκριμένες προτάσεις, που δύνανται να ενσωματωθούν στις εθνικές πολιτικές των 

μελών της ΑΚΣ, συμβάλλοντας έτσι στις παγκόσμιες προσπάθειες για επίτευξη των 

στόχων της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

 

Στα πλαίσια των εργασιών της Συνέλευσης, σημειώνεται ακόμα η παρέμβαση του 

επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας, όπου έγινε ιδιαίτερη αναφορά στους 

ιστορικούς, οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς που συνδέουν Ασία και Ευρώπη.  Η 

Κύπρος, ως η μόνη χώρα μέλος τόσο της ΕΕ όσο και της ΑΚΣ, μπορεί να έχει ανεκτίμητη 

συμβολή, επεσήμανε ο κ. Τορναρίτης, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, χάρη στο 

πρόσφατα ανακαλυφθέν ενεργειακό δυναμικό της. Ως ενεργειακός κόμβος στην 

Ανατολική Μεσόγειο, η γεωστρατηγική θέση της Κύπρου συνδέει την Ευρώπη με τις 

αγορές της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Καθώς εργαζόμαστε μαζί για να 

εκπονήσουμε ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση της οικονομικής ευημερίας στην 

Ασία, στόχος μας πρέπει να είναι η εναρμόνιση των προσπαθειών και η υιοθέτηση μιας 

κοινής στάσης σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ως το θεμέλιο πάνω στο οποίο 

μπορούμε να χτίσουμε την ολοένα και πιο ευημερούσα Ασία που θέλουμε, πρόσθεσε ο 

κ. Τορναρίτης.  

 

Καταλήγοντας, και απαντώντας ουσιαστικά σε σχετικές αναφορές προηγούμενης ομιλίας 

του Προέδρου της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, υπογράμμισε ότι η Κυπριακή 
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Δημοκρατία είναι πάντα έτοιμη να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις, για επίλυση του 

Κυπριακού στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και του 

διεθνούς δικαίου προς όφελος όλων των πολιτών της Κύπρου. Τόνισε επίσης, ότι η λύση 

θα είναι εφικτή μόνο με την απομάκρυνση του τουρκικού στρατού και την κατάργηση 

των εγγυήσεων.    

 

Οι εργασίες της Συνόδου θα λήξουν αργά το απόγευμα με υιοθέτηση από την Ολομέλεια 

της Συνέλευσης των προσχεδίων ψηφισμάτων των τεσσάρων Μονίμων Επιτροπών, των 

αποφάσεων του 2ου Εκτελεστικού Συμβουλίου της Συνέλευσης, καθώς και της 

Διακήρυξης της Κωνσταντινούπολης. 

 

 

Λευκωσία, 1 Δεκεμβρίου 2018 


