
O Κόσμος THURSDAY 28 JUNE 2012ΚΥΠΡΟΣ 15

Η Κύπρος δεν πρέπει να 
αναλάβει την προεδρία 
του Συµβουλίου της ΕΕ, 

µετά το επίσηµο αίτηµά της για 
οικονοµική στήριξη από τον 
EFSF, δήλωσε ο επικεφαλής 
του Συµβουλίου Οικονοµικών 
των Χριστιανοδηµοκρατών 
της Γερµανίδας καγκελάριου 
Άνγκελα Μέρκελ, Κουρτ Λά-
ουκ. Ο ίδιος, µάλιστα, προτεί-
νει όλες οι χώρες που έχουν 
ζητήσει οικονοµική βοήθεια, 
όπως η Ισπανία, η Πορτογα-
λία, η Ιρλανδία και η Ελλάδα, 
να µην µπορούν να ασκούν 
την προεδρία της ΕΕ. «Εί-

ναι απαράδεκτο µία χώρα 
που αναγκάστηκε να ζητήσει 
βοήθεια να µπορεί να ανα-
λαµβάνει την προεδρία του 
Συµβουλίου της ΕΕ» τόνισε, 
εκφράζοντας παράλληλα τις 
αµφιβολίες του για το κατά 
πόσο η Κύπρος θα µπορέσει 
να δώσει τις κατευθύνσεις για 
τη σταθεροποίηση της Ευρώ-
πης. «Πως µπορεί η Κύπρος 
να διαχειριστεί κρίσεις, όταν 
η ίδια βρίσκεται στη µέση 
µίας κρίσης;» αναρωτήθηκε 
ο σύµβουλος της Μέρκελ. Και 
πρόσθεσε: «∆εν θα µπορέ-
σουµε ποτέ να θεραπεύσουµε 

την Ευρώπη, αν ο πρόεδρός 
της βρίσκεται στην εντατική 
µε µία εξαιρετικά µεταδοτική 
ασθένεια».

Πάντως, το γερµανικό 
υπουργείο Εξωτερικών έλαβε 
αποστάσεις από τις δηλώσεις 
του Κουρτ Λάουκ. «Κατά τη δι-
άρκεια της εξάµηνης προεδρί-
ας της, η Κύπρος θα πρέπει 
να αναλάβει καθήκοντα προς 
το συµφέρον της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών-µε-
λών της, όπως και άλλες χώ-
ρες που έχουν αναλάβει τη 
θέση του προέδρου του Συµ-
βουλίου της ΕΕ» ανέφερε.

Η ενηµέρωση του Συµ-
βουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ από τον Αλεξάντερ 

Ντάουνερ θα είναι ο επόµενος 
σταθµός για το Κυπριακό και 
πολλά θα εξαρτηθούν από 
τις τοποθετήσεις του Ειδι-
κού Συµβούλου του Γενικού 
Γραµµατέα για το Κυπριακό. 
Ο Αυστραλός αξιωµατούχος 
του ∆ιεθνούς Οργανισµού θέ-
λει να δώσει το µήνυµα στο 
Συµβούλιο Ασφαλείας, που 
θα συνέλθει στις 10 Ιουλίου, 
της συνέχισης της διαδικασί-
ας, µόνο όµως σε τριτοβάθµιο 
επίπεδο. ∆ηλαδή, στο επίπεδο 

των τεχνικών επιτροπών, µια 
εξέλιξη που δεν βρίσκει σύµ-
φωνη τη Λευκωσία, η οποία 
παραπέµπει στη συµφωνηµέ-
νη διαδικασία (απευθείας δι-
απραγµατεύσεις και τεχνικές 
επιτροπές παράλληλα).

Ο Αλεξάντερ Ντάουνερ, ο 
οποίος αναχώρησε από την 
Κύπρο, έχει ζητήσει εντός Ιου-
λίου και πριν από την ενηµέ-
ρωση του Συµβουλίου Ασφα-
λείας να πραγµατοποιηθεί νέα 
συνάντηση του Προεδρικού 
Επιτρόπου Γιώργου Ιακώβου 
µε το σύµβουλο του κατοχικού 
ηγέτη Οσµάν Ερτούγ. Η συνά-

ντηση µπορεί να γίνει, ωστό-
σο τούτο δεν σηµαίνει ότι θα 
διαφοροποιηθεί η κατάσταση.

Η τουρκική πλευρά θεωρεί 
πως για να γίνουν διαπραγµα-
τεύσεις θα πρέπει να καθορι-
σθεί ηµεροµηνία σύγκλησης 
πολυµερούς διάσκεψης.

Ο Αλεξάντερ Ντάουνερ ανα-
µένεται ότι θα αποφύγει επι-
µελώς να αποδώσει ευθύνες 
καθώς επενδύει στο γεγονός 
ότι οι συζητήσεις θα συνεχι-
σθούν µέχρι και τις προεδρι-
κές εκλογές του Φεβρουαρίου. 
Συντήρηση, δηλαδή, της δια-
δικασίας µέχρι το 2013. 

Εντάλµατα σύλληψης για 
δύο άτοµα εξέδωσε η 
κυπριακή αστυνοµία, 

σχετικά µε τον φόνο των πέ-
ντε σωµατοφυλάκων επιχει-
ρηµατία, τα ξηµερώµατα του 
περασµένου Σαββάτου στην 
Αγία Νάπα. Η απόφαση ελή-
φθη ύστερα από πολύωρη σύ-
σκεψη στο Αρχηγείο της αστυ-
νοµίας, υπό την προεδρία του 
υπουργού ∆ικαιοσύνης και 
∆ηµοσίας Τάξης Λουκά Λου-
κά και µε τη συµµετοχή των 
επικεφαλής των Τµηµάτων 
Ανιχνεύσεως Εγκληµάτων 
Αρχηγείου και Αστυνοµικής 
∆ιεύθυνσης Αµµοχώστου.

Η αστυνοµία θεωρεί ότι οι 
δύο ύποπτοι, οι οποίοι έχουν 
απασχολήσει τις Αρχές και 
στο παρελθόν, ήταν αυτοί που 
συνόδευαν τον δολοφόνο και 
τον ενηµέρωναν για τις κι-
νήσεις των θυµάτων. Η νέα 
τροπή στην πορεία των ερευ-

νών ανακοινώθηκε στη διάρ-
κεια συνέντευξης Τύπου που 
παραχώρησαν ο υπουργός 
∆ικαιοσύνης και ο αρχηγός 
της αστυνοµίας. Ο κ. Λουκά 
δήλωσε ότι η αστυνοµία βρί-
σκεται πολύ κοντά στην πλήρη 
εξιχνίαση του πενταπλού φο-
νικού, καθώς γνωρίζει και πό-
σοι ήταν οι δράστες και πόσα 

όπλα χρησιµοποίησαν. Κατά 
τη διάρκεια της συνέντευξης 
Τύπου, ο υπουργός ∆ικαιοσύ-
νης δέχθηκε τηλεφώνηµα στο 
κινητό του, το οποίο, σύµφωνα 
µε πληροφορίες του ΡΙΚ, ήταν 
από τον πρόεδρο της ∆ηµο-
κρατίας ∆ηµήτρη Χριστόφια, ο 
οποίος κρατείται ενήµερος για 
την πορεία των ερευνών.

Τουρκία και Ντάουνερ 
θέλουν συζητήσεις στις τεχνικές επιτροπές

Η Κύπρος δεν πρέπει 
να αναλάβει την προεδρία της ΕΕ, 
δήλωσε σύµβουλος της Μέρκελ

ΚΡΑΤΗΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Εντάλµατα σύλληψης για δύο
για το φονικό στην Αγία Νάπα


