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Με απαίτηση της Άγκυρα, οι συναντήσεις θα 
γίνουν την ίδια ημέρα και ώρα. Ενόψει των συ-
νεννοήσεων που γίνονται για να πραγματοποι-
ηθούν τα ταξίδια αυτά, δεν έχει καθοριστεί νέα 
συνάντηση των διαπραγματευτών στη Λευκωσία.

Όπως, πάντως, μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, 
η τουρκική πλευρά φαίνεται να έχει καταθέσει έγ-
γραφο στα Ηνωμένα Έθνη με τις θέσεις της σε 
σχέση με το περιεχόμενο του κοινού ανακοινω-
θέντος. Θέσεις που προσεγγίζουν αυτές που είχε 
υποβάλει ο Αλεξάντερ Ντάουνερ.

Ο διαπραγματευτής Οσμάν Ερτούγ, σε δηλώ-
σεις του στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανα-
τολή, κατηγορεί την ελληνοκυπριακή πλευρά για 
τη στάση τη στις συζητήσεις που γίνονται με τον 
Ανδρέα Μαυρογιάννη. «Θέτουν μπροστά το θέμα 
των Βαρωσίων. Επιπλέον, ότι η ομοσπονδία που 
θα δημιουργηθεί θα προέρχεται από εξέλιξη της 
υφιστάμενης Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, 
το ‘κράτος’ στο βορρά παραλείπεται εντελώς και 
εμείς θα βρεθούμε μέσα στην Ε.Ε. με το νέο σύ-
νταγμα και τον μετασχηματισμό όπως το επιθυ-
μούν οι ίδιοι». Είπε, δε, πως δεν πρόκειται να 
αποδεχθεί η τουρκική πλευρά τέτοιες θέσεις, 
αναδεικνύοντας εν πολλοίς την πάγια προσέγγι-
σή τους ότι η οι δυο οντότητες θα συγκροτήσουν 

τη νέα κατάσταση πραγμάτων. Δηλαδή, Κυπρια-
κή Δημοκρατία και ψευδοκράτος να συμφωνή-
σουν επί ίσοις όροις για τη λύση.

Ο Ερτούγ, ο οποίος επανέλαβε πως οι συζητή-
σεις δεν πρέπει να κολλήσουν στο κοινό ανακοι-
νωθέν προτείνοντας έναρξη ούτως ή άλλως της 
διαδικασίας των διαπραγματεύσεων, υπέδειξε 
και τα εξής:  «Εδώ ορίστε, χρειάζεται ρεαλισμός. 
Εδώ ορίστε, χρειάζεται ένας ηγέτης (statesman). 
Είναι δικαίωμά μας να περιμένουμε από τον Ε/κ 
ηγέτη Νίκο Αναστασιάδη αυτήν την πολιτική 
προσωπικότητα».

Σε ένα άλλο πεδίο, ο υπερδραστήριος Οζντίλ 
Ναμί πήγε στο Στρασβούργο για να συναντηθεί 
με τον επίτροπο για τη Διεύρυνση Στέφαν Φούλε. 
Ο Ναμί, που θα έχει επαφές και με εκπροσώπους 
πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου, έχει 
στην ατζέντα του την πρόταση του ψευδοκράτους 
για να γίνει πιο ενεργός και με μεγαλύτερη διάρ-
κεια ο Κανονισμός για την Οικονομική Βοήθεια 
(Ε.Ε. προς τα κατεχόμενα) και την αλλαγή του εύ-
ρους του Κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή. 
Με τον επίτροπο Διεύρυνσης θα συζητήσει και 
το θέμα της εμπλοκής της Ε.Ε. στο Κυπριακό, το 
ζήτημα της Αμμοχώστου και τις προσπάθειες για 
επανάληψη των διαπραγματεύσεων.

Οι Τούρκοι 
ζητούν 
συμφωνία δύο 
οντοτήτων

Το ψευδοκράτος θα βρίσκεται στη μεγάλη εικόνα μιας συμφωνίας στο Κυπριακό 
και επιδίωξη είναι όπως αυτό προκύπτει και από το κοινό ανακοινωθέν. Αυτή είναι 
η θέση στην οποία επιμένει η Τουρκία διά του Οσμάν Ερτούγ ενώ το επόμενο δεκα-
ήμερο θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι Μαυρογιάννη στην Άγκυρα και Ερτούγ στην 
Αθήνα. Αμφότεροι θα συναντήσουν τους αντίστοιχους γενικούς γραμματείς των 
Υπουργείων Εξωτερικών.

Ο φυσικός πλούτος που έχει επιβεβαιωθεί στην κυ-
πριακή ΑΟΖ θα πρέπει να αποτελέσει κίνητρο και για 
επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο υπουργός Αμυνας 
Φώτης Φωτίου, στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με 
τον υφυπουργό Άμυνας της Δημοκρατίας της Αρμενίας 
Alik Mirzabekyan, ο οποίος συνοδευόταν από τον πρέ-
σβη της Αρμενίας στην Κύπρο και αντιπροσωπεία.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι κ.κ. Φωτίου 
και Mirzabekyan εξήραν τις διαχρονικά άριστες σχέ-
σεις μεταξύ των δυο χωρών, οι οποίες εδράζονται σε 
κοινές παραδόσεις και στους αγώνες των λαών τους 
για επιβίωση.

Αναφερόμενος το Κυπριακό ο κ. Φωτίου είπε ότι η 
Κυπριακή Δημοκρατία επιθυμεί την επανέναρξη της δι-
αδικασίας επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων, για 
την επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και αμοιβαία απο-
δεκτής λύσης, στη βάση των σχετικών Ψηφισμάτων 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 
Διευκρίνισε ότι η Κυβέρνηση θα είναι σε ετοιμότητα 
για επανέναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου, εφόσον 
ξεκαθαρίσει η βάση και η διαδικασία των συνομιλιών 
και εφόσον γίνει σωστή προετοιμασία.

Ο υπουργός ακολούθως αναφέρθηκε στις εξελίξεις 
στον ενεργειακό τομέα τονίζοντας ότι τα αποθέματα των 
υδρογονανθράκων θα πρέπει να αξιοποιηθούν, με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, προς όφελος ολόκληρου του 
λαού, αλλά και για την ενίσχυση της ειρήνης και της 

ασφάλειας στην περιοχή. Πρόσθεσε ότι ο φυσικός 
πλούτος που έχει επιβεβαιωθεί στην ΑΟΖ της Κύπρου 
θα πρέπει να αποτελέσει κίνητρο και για επίλυση του 
κυπριακού προβλήματος. Αναφερόμενος δε στην οικο-
νομική κρίση, ο κ. Φωτίου είπε ότι η Κυβέρνηση είναι 
αποφασισμένη να εργαστεί σκληρά για την αναδιάρ-
θρωση της οικονομίας της Κύπρου.

Ο υφυπουργός της Δημοκρατίας της Αρμενίας από 
πλευράς του ευχαρίστησε τον Υπουργό Άμυνας για τη 
θερμή υποδοχή και αναφέρθηκε στους τομείς που οι 
δύο χώρες θα μπορούσαν να συνεργαστούν όσον αφο-
ρά τα θέματα ασφάλειας και άμυνας. Αφού αντηλλάγη-
σαν απόψεις σχετικά με την ενδυνάμωση των σχέσεων 
των δυο Υπουργείων, οι κ.κ. Φωτίου και Mirzabekyan 
αποφάσισαν όπως προωθηθούν άμεσα οι διαδικασίες 
σύναψης συμφωνίας για αμοιβαία προστασία διαβαθ-
μισμένων πληροφοριών.

Επίσης οι δυο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για θέ-
ματα κοινού ενδιαφέροντος ενώ ανασκόπησαν το πο-
λιτικό σκηνικό στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής 
Μεσογείου, με ιδιαίτερη έμφαση στη Συρία.

Κλείνοντας, επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά το 
θετικό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών 
στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Άμυνας 
ενώ εξέφρασαν την κοινή πεποίθηση ότι οι σχέσεις με-
ταξύ των δυο χωρών θα ενδυναμωθούν περαιτέρω με 
στόχο τη σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. 
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