
O Κόσμος THURSDAY 17 OCTOBER 2013ΚΥΠΡΟΣ 17

Επιβεβαιώνοντας πληροφορίες η Κοµισιόν 
αναµένεται να αναπαραγάγει στα Συµπεράσµατα 
την πρόσφατη δήλωση του Προέδρου Ζοζέ Μα-
νουέλ Μπαρόσο, καλώντας «όλα τα µέρη… να 
προετοιµάσουν την κοινή γνώµη για τους απα-
ραίτητους συµβιβασµούς». Παράλληλα, στο έγ-
γραφο Στρατηγικής, η Κοµισιόν, θα καταγράψει 
την «προθυµία» της Ελλάδας και της Τουρκίας 
να αποδεχθούν την πραγµατοποίηση επαφών 
µε τους διαπραγµατευτές των δύο κοινοτήτων, 
κάνοντας λόγο για θετική εξέλιξη. Επιπλέον, 
στο δεύτερο προσχέδιο των υπό διαµόρφωση 
κοινοτικών εγγράφων, καταγράφονται τρία θετι-
κά στοιχεία, σε σύγκριση µε το αρχικό προσχέ-
διο, µετά από παρεµβάσεις που εκδηλώθηκαν:
1. Απαλείφθηκε η προκλητικά απαράδεκτη ερ-
µηνεία της Κοµισιόν, σύµφωνα µε την οποία το 
Ε∆Α∆ «υπονόησε (implied) ότι όσοι υπέβαλαν 
αίτηση στην επιτροπή αποζηµιώσεων πρέπει 
όχι µόνο να απαιτήσουν αποκατάσταση περι-
ουσίας, αλλά να κάνουν χρήση και όλων των 
άλλων διαθέσιµων ένδικων µέσων, τα οποία 
θα τους παράσχουν οικονοµική ανακούφιση, 
ακόµη και εάν αυτό οδηγεί σε απώλεια της αξί-
ωσης επί του τίτλου» ιδιοκτησίας.
2. Περιορίστηκε η τάση αποενοχοποίησης της 
Άγκυρας στο Κυπριακό, καθώς διαγράφηκε η 
αναφορά, σύµφωνα µε την οποία «σε αρκετές 
περιπτώσεις, η Τουρκία κάλεσε για την επανέ-
ναρξη των συνοµιλιών, για µια λύση που θα 
απορρέει από τις συνοµιλίες. µετά τις προε-
δρικές εκλογές στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία». 
Ωστόσο, διατηρήθηκε η «διαχρονική διαπίστω-
ση» της Κοµισιόν, ότι «η Τουρκία συνέχισε να 
εκφράζει δηµόσια στήριξη για τις διαπραγµα-
τεύσεις µεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτή-
των στην Κύπρο, υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραµµατέα των ΗΕ για µια δίκαιη, συνολική 
και βιώσιµη λύση».
3. Ενισχύθηκε η αναφορά στην υποχρέωση 
της Άγκυρας να συνεργαστεί µε τη ∆ιερευνητι-
κή Επιτροπή για τους Αγνοουµένου, ζητώντας 
«πρόσβαση σε σχετικά αρχεία και στρατιωτι-

κές ζώνες για εκταφές». Ωστόσο, η οµάδα του 
Επιτρόπου ∆ιεύρυνσης Στέφαν Φούλε αρνήθη-
κε να καταγράψει και στο δεύτερο προσχέδιο 
τις κυρώσεις που έχει υποστεί η Τουρκία, σε 
έκαστο εκ των οκτώ κεφαλαίων που πάγω-
σαν εξαιτίας της άρνησής της να εφαρµόσει το 
Πρωτόκολλο. Μετά τις παρεµβάσεις που εκδη-
λώθηκαν, η οµάδα Φούλε ενίσχυσε µιαν ορι-
ζόντια αναφορά σύµφωνα µε την οποία, όσο η 
Τουρκία συνεχίζει να επιβάλλει περιορισµούς 
κατά της Κύπρου και δεν εφαρµόζει το Πρω-
τόκολλο, «δεν θα είναι σε θέση να εφαρµόσει 
πλήρως το κεκτηµένο που σχετίζεται µε αυτά 
τα οκτώ κεφάλαια».  Κατά τα λοιπά, το δεύτερο 
προσχέδιο διατηρεί όλες τις κλασικές υποχρε-
ώσεις της Τουρκίας:
• Επισημαίνεται ότι είναι «κρίσιμη» η δέσμευ-
ση της Τουρκίας σε µια λύση, στο πλαίσιο του 
ΟΗΕ, µε βάση τα  σχετικά ψηφίσµατα του Σ.Α. 
και τις αρχές επί των οποίων εδράζεται η Ε.Ε.
• Η Τουρκία «δεν έχει εκπληρώσει πλήρως» το 
Πρωτόκολλο και δεν εξοµάλυνε τις σχέσεις της 
µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
• «Η Τουρκία δεν έχει άρει τα βέτο της επί της 
κυπριακής αίτησης σε αρκετούς διεθνείς οργα-
νισµούς».  
• Η Τουρκία δεν έχει ευθυγραμμιστεί με τις 
υποχρεώσεις της, όπως αυτές καθορίζονται 
από τη δήλωση της 21ης Σεπτεµβρίου 2005.
• Επαναλαμβάνονται «τα κυριαρχικά δικαιώ-
µατα των κρατών-µελών της Ε.Ε. τα οποία πε-
ριλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη συνοµολόγη-
ση διµερών συµφωνιών, την πραγµατοποίηση 
ερευνών και την εκµετάλλευση των φυσικών 
τους πόρων».

Επιπλέον υπογραµµίζεται ότι «η Τουρκία συ-
νέχισε αµφισβητεί τα δικαιώµατα της Κυπρι-
ακής ∆ηµοκρατίας να εκµεταλλεύεται κοιτά-
σµατα υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της, προς 
όφελος όλων των Κυπρίων και ανακοίνωσε 
µέτρα αντεκδίκησης εναντίον µιας ευρωπαϊκής 
εταιρείας που εξασφάλισε άδεια διεξαγωγής 
έρευνας από την Κύπρο».

Υποδείξεις για επανέναρξη των απευθείας συνοµιλιών, εµπλοκή σε θέµατα ουσίας «σύντοµα» 
και «θετικής κατάληξης άµεσα (swiftly)», αναµένεται να µοιράσει η Κοµισιόν στο πλαίσιο των Συ-
µπερασµάτων της Έκθεσης Προόδου και του Εγγράφου Στρατηγικής για την Τουρκία, βάζοντας 
το δικό της λιθαράκι στην προσπάθεια άσκησης πιέσεων για λύση εξπρές στο Κυπριακό. 

ΕΕ: Υποδείξεις για άμεση λύση 
και προετοιμασία κοινής γνώμης




