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Γυναικεία υπόθεση 
η επίλυση του Κυπριακού

«Τώρα θα αρχίσει 
η φάση του πάρε-δώσε», 
δηλώνει ο Ντερβίς Έρογλου

«ΕΧΕΙ ΕΛΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ

Μια φοιτήτρια από τη Νό-
τια Αυστραλία θα επι-
σκεφθεί την Κύπρο τον 

ερχόµενο µήνα, για να παρου-
σιάσει τις προτάσεις για πιθανή 
λύση του Κυπριακού. Πρόκειται 
για την Κατριόνα Στάντφιλντ, 
την οποία θα συνοδεύει ο πρώ-
ην υπουργός Εξωτερικών της 
Αυστραλίας και νυν ειδικός δια-
µεσολαβητής του γενικού γραµ-
µατέα του Ο.Η.Ε. για το Κυπρια-
κό, Αλεξάντερ Ντάουνερ.

Ο κ. Ντάουνερ προσκάλεσε 

την 23χρονη Kατριόνα στην 
Κύπρο, όταν διάβασε τη µε-
ταπτυχιακή της εργασία πάνω 
στο Κυπριακό. Η φοιτήτρια του 
πανεπιστηµίου της Αδελαΐδας, 
που έκανε «πρακτική εργασία» 
στο γραφείο του κ. Ντάουνερ, 
προτείνει - µεταξύ άλλων - και 
τη συµµετοχή των Κυπρίων γυ-
ναικών στις διαπραγµατευτικές 
συνοµιλίες.

«Η µελέτη της Κατριόνα Στά-
ντφιλντ ενδέχεται να αλλάξει και 
τον τρόπο µε τον οποίο ο Ο.Η.Ε. 

προσεγγίζει τη γενικότερη συµ-
µετοχή των γυναικών στις διά-
φορες πρωτοβουλίες του» δήλω-
σε ο κ. Ντάουνερ.

«Η µελέτη της είναι εξαιρετι-
κή. Με εντυπωσίασε αυτή η φοι-
τήτρια και για αυτό την κάλεσα 
να συµµετάσχει στην οµάδα του 
Ο.Η.Ε. για την Κύπρο για δύο 
εβδοµάδες» πρόσθεσε ο ίδιος, 
τονίζοντας πως παράλληλα µε 
την εξεύρεση λύσης θα πρέπει 
να αντιµετωπιστούν και άλλα θέ-
µατα όπως η ισότητα των φίλων.

Τη θέση ότι η συζήτηση 
όλων των κεφαλαίων στις 
διαπραγµατεύσεις έχει ολο-

κληρωθεί και τώρα θα αρχίσει 
η φάση του «πάρε-δώσε», διατύ-
πωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, 
Ντερβίς Έρογλου, σε διάλεξη 
που έδωσε στο Πανεπιστήµιο 
Ζιρβέ της πόλης Γκαζιάντεπ στην 
Τουρκία µε θέµα «Το χθες και το 
σήµερα στις διαπραγµατεύσεις 
για την Κύπρο». 

Σύµφωνα µε τον τουρκοκυ-
πριακό Τύπο, είπε ακόµα ότι στο 
τραπέζι των συνοµιλιών έχουν 

«συζητηθεί τα πάντα και αµφό-
τερες οι πλευρές έχουν αποστη-
θίσει τις θέσεις της απέναντι 
πλευράς». Ανέφερε παράλληλα 
ότι έχει έρθει το πλήρωµα του 
χρόνου για επίλυση του Κυπρια-
κού. «Σαφώς και η λύση θα είναι 
δίκαιη και µόνιµη και θα προστα-
τεύει τα δικαιώµατα των Τουρκο-
κυπρίων και της Τουρκίας», είπε 
και πρόσθεσε ότι θα είναι λύση 
«δύο κρατών». 

Ο Ντερβίς Έρογλου, σύµφωνα 
µε τα δηµοσιεύµατα, ισχυρίστηκε 
ότι για χρόνια οι Τουρκοκύπριοι 

αγωνίστηκαν για να µην πέσουν 
στις «παγίδες» - κατά την έκφρασή 
του - των Ελληνοκυπρίων και ότι 
οι Τουρκοκύπριοι «σώθηκαν» µε 
την τουρκική εισβολή του 1974. 

Αναφέρθηκε ακόµα και στην 
κυπριακή προεδρία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και ισχυρίστηκε 
ότι η Λευκωσία δεν θα πρέπει 
να αναλάβει την προεδρία της ΕΕ 
αφού κάτι τέτοιο - σύµφωνα µε 
τον ίδιον - θα οδηγούσε σε αδι-
έξοδα τις συνοµιλίες και θα είχε 
αρνητικά αποτελέσµατα στις σχέ-
σεις Τουρκίας-ΕΕ.

Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων ισχυρίστηκε 
ότι έχει έρθει το πλήρωµα του χρόνου για 
επίλυση του Κυπριακού.
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