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Ο αντιπρόεδρος της κυ-
βέρνησης και υπουργός 
Εξωτερικών της Τσεχίας 

Κάρελ Σβάρτσενμπεργκ δήλω-
σε ότι καμία χώρα εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, δηλαδή 
η Τουρκία, μπορεί να θέτει 
προϋποθέσεις για μέλος της 
ΕΕ. Ο κ. Σβάρτσενμπεργκ, ο 
οποίος βρέθηκε στην Κύπρο 
για διήμερη επίσκεψη εργα-
σίας κατόπιν πρόσκλησης της 
υπουργού Εξωτερικών Ερα-
τούς Κοζάκου-Μαρκουλλή, σε 
δηλώσεις μετά από συνάντηση 
με την κ. Μαρκουλλή, είπε ότι 
η Τουρκία θα πρέπει να χρη-
σιμοποιήσει προς όφελός της 
την προεδρία της Κύπρου στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στις 
δηλώσεις της, η κ. Μαρκουλλή 
καλωσόρισε τον Τσέχο ομό-
λογό της, λέγοντας ότι Κύπρος 
και Τσεχία έχουν μακροχρό-
νιες και πολύ δυνατές σχέσεις 
φιλίας και συνεργασία για ένα 
αριθμό θεμάτων και σε πολ-
λούς τομείς. Ως μέλη της ΕΕ 
που ενταχθήκαμε μαζί την 1η 
Μαΐου 2004, «βρισκόμαστε 
σε αυτή την πολύ σημαντική 
πορεία στην οικογένεια της 
ΕΕ», είπε προσθέτοντας ότι η 
Δημοκρατία της Τσεχίας ήδη 
είχε μια επιτυχή προεδρία και 
ότι η Κύπρος θα αναλάβει την 
προεδρία σε λιγότερο από δύο 
μήνες. Συζητήσαμε όλα τα θέ-
ματα, περιλαμβανομένου των 
διμερών σχέσεων και πώς 
μπορούμε να ενδυναμώσουμε 
τις σχέσεις μας, συμπλήρωσε. 
Δήλωσε περαιτέρω ότι συζή-
τησαν περιφερειακά θέματα, 
θέματα που άπτονται του Συμ-

βουλίου Εξωτερικών Υποθέ-
σεων, τη νότια γειτονία και τα 
θέματα της αραβικής Ανοιξης. 
Ενημέρωσε, επίσης, τον Τσέχο 
ομόλογό της για το Κυπριακό.

«Προσβλέπουμε σε μια πιο 
δυνατή και στενότερη συνεργα-
σία», ανέφερε. Από την πλευρά 
του, ο κ. Σβάρτσενμπεργκ συ-
νεχάρη την κ. Μαρκουλλή για 
την επικείμενη προεδρία του 
Συμβουλίου της ΕΕ, λέγοντας 
ότι είναι μια «πολύ συναρπα-
στική εμπειρία» και εκφράζο-
ντας την εκτίμηση ότι η Κύ-
προς «θα τα καταφέρει πολύ 
καλά». Επίσης, διαβεβαίωσε 
ότι η χώρα του θα προσφέρει 
κάθε βοήθεια που θα ζητηθεί 
από την Κύπρο για τα θέματα 
της προεδρίας.

Αναφερόμενος στις απειλές 
της Τουρκίας να παγώσει τις 
σχέσεις της με την ΕΕ λόγω 
ανάληψης της προεδρίας από 
την Κύπρο, ο κ. Σβάρτσεν-
μπεργκ είπε ότι «είμαστε πολύ 

απογοητευμένοι γιατί μια γεί-
τονας χώρα της Κύπρου, που 
λέει ότι θέλει να γίνει μέλος της 
ΕΕ, αντί να εκμεταλλευθεί την 
ευκαιρία που της παρέχεται με 
την Κύπρο για να ολοκληρώ-
σει τις φιλοδοξίες της να γίνει 
μέλος, προφανώς συμπεριφέ-
ρεται με τον λανθασμένο τρόπο 
έναντι της κυπριακής προεδρί-
ας». Ο κ. Σβάρτσενμπεργκ δια-
βεβαίωσε ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της δεν θα αφήσουν κανέ-
να στον κόσμο να τους εκβιά-
ζει. Τα κράτη μέλη δικαιούνται 
να αναλάβουν την προεδρία. 
«Βλέπετε, κανείς εκτός (ΕΕ) δεν 
γίνεται να αναμιγνύεται ή να 
διακηρύσσει όρους και ελπίζω 
ότι η Τουρκία θα αντιληφθεί 
ότι η κυπριακή προεδρία είναι 
μια ευκαιρία για την ίδια». Τέ-
λος, εξέφρασε την ελπίδα ότι 
η Κύπρος θα πετύχει στο έργο 
της για εξόρυξη πετρελαίου και 
φυσικό αέριο στα κυριαρχικά 
της ύδατα.

Συνάντηση με τον Αλε-
ξάντερ Ντάουνερ στις 
16 Μαϊου ανακοίνωσε 

ότι θα έχει στα κατεχόμενα ο 
Τ/κ ηγέτης, Ντερβίς Ερογλου. 
Όπως μεταδόθηκε από τα κατε-
χόμενα, ο κ. Ερογλου είπε πως 
εδώ και δύο χρόνια παρακά-
θεται στις συνομιλίες για μια 
βιώσιμη και μόνιμη συμφωνία 
και εργάζεται ώστε να παραμεί-
νουν οι Τ/κ σε αυτά τα εδάφη 
για πάντα με ασφάλεια και ευ-
μάρεια. «Οι απέναντί μας δεν 
σκέφτονται δυστυχώς σαν και 
μας» πρόσθεσε ο Τ/κ ηγέτης, 
ισχυριζόμενος ότι ο πρόεδρος 
Χριστόφιας έχει κάνει αναφο-
ρές ενάντια στην ομοσπονδία 

«και με μια τέτοια προσέγγιση 
θα είναι δύσκολο να φτάσου-
με σε μια συμφωνία». «Οι δι-
απραγματεύσεις συνεχίζονται 
μέχρι σήμερα με ανοικτό τέ-
λος. Οσο συνεχίζονται οι συ-
νομιλίες με ανοικτό τέλος, όσο 
συνεχίζονται τα εμπάργκο, όσο 
η διεθνής κοινότητα μας κοιτά 
σαν μια χώρα που δεν πρέπει 
να αναγνωρίσει και ενώ η ε/κ 
πλευρά τα γνωρίζει όλα αυτά 
θα είναι δύσκολο να φτάσουμε 
στο τραπέζι των διαπραγματεύ-
σεων στο σημείο να βάλουμε 
την υπογραφή μας σε μια συμ-
φωνία». Βλέπουμε την διαδικα-
σία στην οποία θα εισέλθουμε, 
συνέχισε, ως μια νέα εποχή. 

«Με τον Ντάουνερ συνεχίζεται 
ο διάλογός μας γι’ αυτή τη νέα 
εποχή. Ο Ντάουνερ θα έρθει 
την ερχόμενη εβδομάδα στην 
Κύπρο. Οι διαβουλεύσεις με 
τον Ειδικό Σύμβουλο συνεχί-
ζονται. Ο Ντάουνερ θα εργα-
σθεί για την αναζήτηση μιας 
νέας φόρμουλας που θα υιο-
θετηθεί και από τις δύο πλευ-
ρές, οι προσπάθειες γίνονται 
προς αυτή την κατεύθυνση».  
Εάν η λύση πρόκειται να είναι 
κυπριακής ιδιοκτησίας πρέπει 
να αρχίσει μια προσπάθεια να 
εξευρεθεί μια φόρμουλα από 
κοινού αποδεκτή και σε αυτό 
εργάζονται αυτές τις ημέρες, 
κατέληξε ο κ. Ερογλου.

Η Τουρκία δεν μπορεί 
να θέτει όρους για την Κύπρο

Συνάντηση του με τον Ντάουνερ 
ανακοίνωσε ο Έρογλου
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Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών της Τσεχίας, 
Κάρελ Σβάρτσενμπεργκ.


