
O Κόσμος FRIDAY 1 NOVEMBER 2013KYΠΡΟΣ 15

Προτάσσοντας προϋποθέσεις δεν θα υπάρξει 
αποτέλεσµα στις διαπραγµατεύσεις, δήλωσε ο 
πρώην ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Μεχµέτ Αλί 
Ταλάτ. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκποµπή ο κ. 
Ταλάτ είπε ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης θέλει 
την έκδοση ενός κοινού ανακοινωθέντος, αλλά 
αυτό δεν είναι λογικό να το θέτει ως προϋπόθε-
ση. Κληθείς να σχολιάσει την παρούσα κατάστα-
ση, ο πρώην ηγέτης των Τουρκοκυπρίων είπε ότι 
δεν υπάρχει µέχρι στιγµής κάτι οριστικό  και οι 
προσπάθειες για επανέναρξη των συνοµιλιών 
συνεχίζονται. Και η ελληνοκυπριακή πλευρά, συ-
νέχισε, εργάζεται ως προς το πώς θα ενδυναµώ-
σει τη θέση της.

 Η τουρκοκυπριακή πλευρά, είπε, ήταν αυτή 
που διέκοψε τις συναντήσεις και αν δεν το έπρατ-
τε αυτό σήµερα θα ήταν µεγαλύτερες οι πιθανό-
τητες για να συνεχιστούν οι διαπραγµατεύσεις µε 
τον νέο Ελληνοκύπριο ηγέτη, όπως ανέφερε.

 Ερωτηθείς για τις προϋποθέσεις που θέτει 
ο πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Οµήρου για 
την επανέναρξη των συνοµιλιών, ο Μεχµέτ Αλί 
Ταλάτ είπε πως δεν πρέπει να δίδεται προσοχή 
σε αυτό, αλλά σηµαντικές είναι οι προϋποθέσεις 
που θέτει ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Υποστήριξε  
ότι ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας αντιµετωπίζει 
δυσκολίες µε τους συνεταίρους του στην Κυβέρ-
νηση και δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής 
ότι κινούµενος µαζί τους αποµακρύνεται από το 
σχέδιο Ανάν.

 Ως προς τις επικρίσεις εναντίον του «υπουρ-
γού» εξωτερικών και πρώην συµβούλου του Οζ-
ντίλ Ναµί για τη συνάντηση που είχε µε τον δι-
απραγµατευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο Μεχµέτ 
Αλί Ταλάτ είπε ότι ο κ. Ναµί συµπεριφέρθηκε ως 
όφειλε και ο «πρόεδρος», εννοώντας τον Ντερβίς 
Έρογλου, συναντάται µε αντιπροσώπους που δεν 
είναι του δικού του επιπέδου.

ΤαλαΤ: Με προϋποθέσεις 
δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα

∆εν υπάρχουν µέχρι στιγµής συγκεκριµένα αποτε-
λέσµατα στο πλαίσιο των προσπαθειών των δύο δια-
πραγµατευτών για το Κυπριακό, αφού συνεχίζονται οι 
διαφωνίες για το περιεχόµενο του κοινού ανακοινωθέ-
ντος και τις βασικές αρχές της λύσης.

Σύµφωνα µε πληροφορίες του ΚΥΠΕ, τη ∆ευτέ-
ρα επιστρέφει στην Κύπρο ο Ειδικός Σύµβουλος του 
ΓΓ του ΟΗΕ, Αλεξάντερ Ντάουνερ, ο οποίος θα γίνει 
δεκτός από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, θα συνα-
ντηθεί µε τον Τ/κ ηγέτη Ντερβίς Ερογλου και τους δι-
απραγµατευτές της ε/κ και τ/κ πλευράς, Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη και Οσµάν Ερντούγ αντίστοιχα.

Αναµένεται επίσης ότι θα πραγµατοποιηθούν και 
κοινές συναντήσεις των δύο διαπραγµατευτών µε τον 
κ. Ντάουνερ.

Πριν την σηµερινή άφιξή του στην Κύπρο, ο κ. Ντά-
ουνερ θα έχει συνάντηση µε τον ΓΓ στη Νέα Υόρκη.

Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, η προσπάθεια 

συνεχίζεται σε όλα τα µέτωπα τόσο για τις επισκέψεις 
σε Αθήνα και Άγκυρα όσο και για το κοινό ανακοινω-
θέν αλλά δεν υπάρχει επί του παρόντος κάτι καινούρ-
γιο ή οποιαδήποτε συγκεκριµένα αποτελέσµατα.

Παραµένουν οι διαφωνίες και από τις δύο πλευρές 
στο περιεχόµενο του κοινού ανακοινωθέντος και τις 
βασικές αρχές της λύσης. Ωστόσο, εκτιµάται ότι είναι 
προτιµότερο οι δύο πλευρές να δυσκολευτούν τώρα 
για να έχουν στο τέλος µια καθαρή βάση, παρά να ξε-
κινήσουν πάνω σε διφορούµενα και να µην υπάρχει 
διέξοδος.

Οι επαφές συνεχίζονται και µέσω του ΟΗΕ γίνεται 
µια συνεχής ανταλλαγή απόψεων µέσα στο πλαίσιο της 
αποστολής καλών υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά τις συναντήσεις των διαπραγµατευτών 
σε Αθήνα και Άγκυρα, σύµφωνα πάντα µε τις ίδιες πη-
γές, θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση µεταξύ των δύο 
πρωτευουσών.

Παραµένουν οι διαφωνίες για το κοινό ανακοινωθέν στο Κυπριακό




