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Να ρωτηθούν τα ΗΕ μέχρι πότε 
θα συνεχιστούν οι συνομιλίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δι-
αθέσει στην Κύπρο δύο εκατ. 
ευρώ, µε στόχο την προστα-

σία της πολιτιστικής της κληρο-
νοµιάς. Το έργο αποτελεί µέρος 
του προγράµµατος βοήθειας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την                     
τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Σύµφωνα µε το ΡΙΚ, η Κοµισιόν 
θα συνεισφέρει στην πραγµατοποί-
ηση έργων υποστήριξης έκτακτης 
ανάγκης σε έξι µνηµεία, µεταξύ των 
οποίων ο Πύργος του Οθέλλου στην 
κατεχόµενη Αµµόχωστο.

Τα µνηµεία συµπεριλαµβάνονται 
σε κατάλογο που αποτελείται από 
11 µνηµεία µεγάλης σηµασίας που 
προσδιορίζονται από την δικοινο-

τική Τεχνική Επιτροπή για την Πο-
λιτιστική Κληρονοµιά. Η επιτροπή 
επέλεξε τα µνηµεία, βασιζόµενη 
σε µελέτη που έγινε το 2010 και η 
οποία καθιέρωσε απογραφή της πο-
λιτιστικής κληρονοµιάς του νησιού.

Στο τέλος του έργου, πέντε από τα 
έξι µνηµεία θα πρέπει να διαφυλα-
χθούν για να αποφευχθεί η περαιτέ-
ρω φθορά. Το έκτο µνηµείο, ο Πύρ-
γος του Οθέλλου στην Αµµόχωστο, 
θα είναι έτοιµο για να ξανανοίξει για 
το κοινό. Τα έργα θα υλοποιηθούν 
από το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα 
των Ηνωµένων Εθνών, σε συνερ-
γασία µε το γνωµοδοτικό συµβού-
λιο της τεχνικής επιτροπής για την      
Πολιτιστική Κληρονοµιά. 

Γ ια αδιαλλαξία κατηγόρησε 
για ακόµη µια φορά την 
ελληνοκυπριακή πλευρά 

ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ντερ-
βίς Ερογλου, υποστηρίζοντας 
ότι παρά το γεγονός ότι αυτή 
υπάρχει, πρέπει κάποιος να 
ρωτήσει τα ΗΕ µέχρι πότε θα 
συνεχιστούν οι συνοµιλίες.

Μιλώντας κατά την επίσκε-
ψη του τουρκικού συνδέσµου 
απόστρατων αξιωµατικών 
Σµύρνης, ο κ. Ερογλου είπε ότι 
λόγω των ψηφισµάτων των ΗΕ 
για τους Τ/κ αυτοί ίδρυσαν το 
«κράτος» τους, το οποίο λόγω 
της απόφασης του ΣΑ του ΟΗΕ 
αναγνωρίστηκε µόνο από την 
Τουρκία. «Εάν τα ΗΕ δεν το 
εµπόδιζαν, σήµερα εκτός από 
την Τουρκία πολλές χώρες θα 
ήταν σε θέση να προβούν σε 
αναγνώριση. Τα ΗΕ έχουν 
αποδεχθεί µε ευχαρίστηση την 
ανεξαρτησία κάποιων χωρών, 
ενώ πολεµούν τη δική µας ανε-
ξαρτησία µε ζήλο». 

Για τις συνοµιλίες, είπε ότι 
εάν συνεχιστούν µε ανοικτό τέ-
λος δεν πρόκειται να φτάσουν 
πουθενά για να προσθέσει ότι 
«σε περίπτωση που γίνουν δια-
πραγµατεύσεις εντός ενός χρο-

νικού περιθωρίου, µπορούµε 
να καταλάβουµε εάν θα φτά-
σουµε ή όχι σε µια συµφωνία. 
Εµείς ακόµη διεξάγουµε δια-
πραγµατεύσεις υπό εµπάργκο. 
Οι συνοµιλητές µας είναι και 
µέλος των ΗΕ και µέλος της 
ΕΕ. Υπό αυτές τις προϋποθέ-
σεις τί πιο φυσικό για την ε/κ 
πλευρά να παίζει µε το χρόνο».

Επανέλαβε τη θέση του ότι 
όλες τις συµφωνίες µέχρι σή-
µερα η ε/κ πλευρά τις έχει 
απορρίψει, υποστηρίζοντας ότι 
οι Ε/κ ξεκίνησαν το κυπριακό 

πρόβληµα και είναι ο µόνος λό-
γος που δεν λύνεται, αλλά σή-
µερα - συνέχισε - µπορούν να 
πουν της Τουρκίας µην έρθεις 
στην ΕΕ εάν δεν λύσεις το Κυ-
πριακό. «Φυσικά, το βασικό δεν 
είναι να λυθεί το πρόβληµα, 
αλλά η πρόθεση να µην εντά-
ξουν την Τουρκία στην ΕΕ».

Η διεθνής κοινότητα, ισχυ-
ρίστηκε ο κ. Ερογλου, άρχισε 
να καταλαβαίνει την αδιαλλα-
ξία των Ε/κ και πρέπει να δεί-
χνει πλέον περισσότερη κατα-
νόηση έναντι των Τ/κ.

Επανέλαβε ότι λόγω των 
προεδρικών εκλογών αλλά και 
της επικείµενης προεδρίας της 
ΕΕ είναι δύσκολο να υπάρξει 
µια συµφωνία, προσθέτοντας 
ότι «όπως είπε και ο ΓΓ του 
ΟΗΕ συνεπάγεται ότι από την 
1η Ιουλίου και µετά δεν µπο-
ρεί να βγει κάποιο αποτέλεσµα 
από τις συνοµιλίες».

Ισχυρίστηκε ότι είναι ντροπή 
το ότι οι Τ/κ ζουν κάτω από 
«εµπάργκο», ζητώντας να δι-
ορθώσει η διεθνής κοινότητα, 
προεξέχουσας της ΕΕ, αυτό το 
λάθος, κατά την έκφρασή του. 
«Αυτό αν θα γίνει ή όχι, θα το 
δείξει ο χρόνος».
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