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Την εκτίµηση ότι οι συνο-
µιλίες έχουν προχωρή-
σει πιο µπροστά από το 

σηµείο που τις άφησε ο τέως 
ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, 
Μεχµέτ Αλί Ταλάτ, διατύπωσε 
σε διακαναλική του συνέντευ-
ξη στα κατεχόµενα ο Ντερβίς 
Έρογλου, ισχυριζόµενος µά-
λιστα ότι µπορεί να εξευρεθεί 
λύση του Κυπριακού εντός 15 
ηµερών σε περίπτωση που το 
θελήσει η ελληνοκυπριακή 
πλευρά. Σύµφωνα µε ΜΜΕ 
των κατεχοµένων, ο Τουρκο-
κύπριος ηγέτης ισχυρίστηκε 
ακόµη ότι µπορεί ξεκάθαρα 
να πει ότι ο πρόεδρος Χριστό-
φιας δεν έχει πρόθεση για να 
επιτευχθεί συµφωνία, για να 
προσθέσει ότι η επίτευξη συµ-
φωνίας χρειάζεται τη βούληση 
και των δυο πλευρών. Επανέ-
λαβε ότι ο ίδιος δεν επιθυµεί 
τη συνέχιση επ’ αόριστο των 
συνοµιλιών και πρόσθεσε ότι 

κανένας δεν µπορεί να πεί-
σει τους Ελληνοκύπριους να 
συναινέσουν σε λύση ενόσω 
οι Τουρκοκύπριοι βρίσκονται 
υπό το καθεστώς του λεγόµε-
νου εµπάργκο. Ανέφερε ότι 
οι συνοµιλίες θα συνεχιστούν 
µετά την 1η Ιουλίου σε τεχνικό 
επίπεδο και πως ανάλογα µε το 
αποτέλεσµα των εκλογών στην 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία, θα κα-
ταβληθεί προσπάθεια για επί-
τευξη συµφωνίας στην Κύπρο. 
Ωστόσο, ο Έρογλου κατά την 
συνέντευξή του που µεταδόθη-
κε ταυτόχρονα σε οκτώ τηλεο-
πτικούς σταθµούς στα κατεχό-
µενα, ανέφερε ότι οι απευθείας 
συνοµιλίες δεν έχουν αποτέ-
λεσµα και πρότεινε όπως αρ-
χίσει η συζήτηση στα Μέτρα 
Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης 
(ΜΟΕ). ∆ήλωσε δε έτοιµος 
να συζητήσει την πρόταση του 
προέδρου Χριστόφια για την 
Αµµόχωστο, η οποία, όπως 

ισχυρίστηκε «δεν έχει υποβλη-
θεί γραπτώς», χωρίς αυτό να 
σηµαίνει, όπως είπε, ότι θα πει 
«ναι» σε όλα τα αιτήµατα των 
Ελληνοκυπρίων. Ισχυρίστηκε 
ακόµη ότι η Αµµόχωστος απο-
τελεί αυτή τη στιγµή έδαφος 
του ψευδοκράτους υπό τον 
έλεγχο του λεγόµενων δυνά-
µεων ασφαλείας. Ισχυρίστηκε 
ακόµα ότι δεν υπάρχει «σχέδιο 
Β» για µετά την 1η Ιουλίου και 
ότι αν δεν επιτευχθεί συµφω-
νία, τότε θα σκεφθεί τι πρέπει 
να γίνει. Σχετικά µε το κίνηµα 
του συµβούλου του, Κουντρέτ 
Οζερσάι, είπε ότι δεν το εγκρί-
νει και ότι δεν γνωρίζει ποιος 
βρίσκεται πίσω από το όλο 
θέµα. Ανέφερε ακόµα ότι ο κ. 
Οζερσάι πάντα δήλωνε ότι δεν 
του αρέσει η πολιτική και ότι 
είναι ένας ακαδηµαϊκός. «∆εν 
ξέρω ποιος κρύβεται πίσω από 
αυτό», κατέληξε ο Τουρκοκύ-
πριος ηγέτης.

Η κυβέρνηση είναι έτοιµη 
να συζητήσει για την 
Αµµόχωστο στη βάση 

της συγκεκριµένης πρότασης 
που έχει υποβάλει ο πρόεδρος 
της ∆ηµοκρατίας, δήλωσε ο 
αναπληρωτής κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Χρίστος Χριστο-
φίδης σχολιάζοντας δηλώσεις 
του Τ/κ ηγέτη για το θέµα.

«Ο κ. Ερογλου είπε ότι είναι 
έτοιµος να συζητήσει σε σχέση 
µε την Αµµόχωστο, εµείς εί-
µαστε επίσης έτοιµοι, έχουµε 
υποβάλει µια πολύ συγκεκρι-
µένη πρόταση η οποία προνο-
εί την επιστροφή της περίκλει-
σης περιοχής των Βαρωσίων 
στους νόµιµους κατοίκους, το 
άνοιγµα του λιµανιού της Αµ-

µοχώστου υπό την αιγίδα της 
ΕΕ, βεβαίως η πόλη θα ανοί-
ξει υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, 
και την ίδια στιγµή είπαµε ότι 
είµαστε έτοιµοι να προχωρή-
σουµε σε άνοιγµα αριθµού κε-
φαλαίων στις ενταξιακές δια-
πραγµατεύσεις της Τουρκίας», 
σηµείωσε. 

Ο κ. Χριστοφίδης ανέφε-
ρε ότι η κυβέρνηση πιστεύει 
ακράδαντα ότι «τέτοιου είδους 
βήµατα σε σχέση µε την πε-
ρίκλειστη περιοχή της Αµµο-
χώστου, όχι µόνο θα σώσουν 
την πόλη και θα δώσουν την 
ευκαιρία στους νόµιµους κα-
τοίκους να επιστρέψουν στις 
περιούσιες τους, αλλά την ίδια 
στιγµή θα δηµιουργήσουν µια 

τεράστια δυναµική για την ίδια 
τη λύση του κυπριακού προ-
βλήµατος». Ο αναπληρωτής 
εκπρόσωπος συνέχισε λέγο-
ντας ότι τέτοιου είδους βήµατα, 
θα βελτιώσουν αισθητά το κλί-
µα, προσθέτοντας ότι µπορεί 
να αποτελέσει η περίκλειστη 
περιοχή των Βαρωσίων ένα 
χώρο όπου πραγµατικά Ε/κ 
και Τ/κ θα συνεργάζονται, και 
την «πρόβα τζενεράλε» για την 
συνολική λύση του Κυπρια-
κού. «Αν ο κ. Ερογλου είναι 
έτοιµος να συζητήσει, εµείς 
έχουµε µια συγκεκριµένη πρό-
ταση εκεί και αναµένουµε την 
αντίδραση της άλλης πλευράς 
και βεβαίως της κατοχικής 
Τουρκίας», κατέληξε.

Αποφυλακίστηκε, υπό 
όρους, την Τρίτη, ο 
49χρονος ισοβίτης Αν-

δρέας Αριστοδήµου, ή «Γιου-
ρούκης». Ο πρώην ισοβίτης 
αφέθηκε ελεύθερος υπό τον 
όρο να παραδώσει τα ταξιδιω-
τικά του έγγραφα, να επισκέ-
πτεται αστυνοµικό σταθµό µια 
φορά το µήνα και να συνεργά-
ζεται µε τον επιτηρητή του.

Ο Ανδρέας Αριστοδήµου 
ήταν ο µακροβιότερος κατά-
δικος των φυλακών, έχοντας 
εκτίσει έως σήµερα 25 χρόνια 
ποινή φυλάκισης. Πέρασε την 

πύλη των Κεντρικών Φυλα-
κών έχοντας στην πλάτη του 
δυο καταδίκες, µία για φόνο 
εκ προµελέτης και µία για αν-
θρωποκτονία. Η Επιτροπή 
του Συµβουλίου Αποφυλάκι-
σης Επ’ Αδεία αποδέχθηκε ότι 
κατά την κράτησή του ο Αντρέ-
ας Αριστοδήµου έδειξε σωστή 
συµπεριφορά και αναγνώρισε 
τη σοβαρότητα των αδικηµά-
των που διέπραξε. Κατά τη 
διάρκεια της κράτησης του, 
συµµετείχε σε θεατρικές πα-
ραστάσεις και ποδοσφαιρικές 
συναντήσεις.

Σε 15 µέρες µπορεί 
να βρεθεί λύση στο Κυπριακό

Απάντηση στον Έρογλου για την Αμμόχωστο

ΝΤΕΡΒΙΣ ΕΡΟΓΛΟΥ:

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο Ανδρέας Αριστοδήµου 
ή «Γιουρούκης» πέρασε την πύλη 
των Φυλακών στα 24 του χρόνια 
µετά από δύο καταδίκες.

Ελεύθερος ο «Γιουρούκης» μετά από 25 χρόνια 
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