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Το θέµα της Αµµοχώστου θα µελετηθεί στο πλαί-
σιο του εδαφικού στις διαπραγµατεύσεις για λύση 
του Κυπριακού, δήλωσε σήµερα ο Τουρκοκύπριος 
ηγέτης, Ντερβίς Έρογλου, εκφράζοντας παράλληλα 
τη βούλησή της τουρκοκυπριακής πλευράς για λύση 
κατά το πρώτο τρίµηνο του 2014 και διεξαγωγή δη-
µοψηφίσµατος ακολούθως.

Ισχυρίστηκε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι 
αδιάλλακτη και είπε πως ο Πρόεδρος της ∆ηµο-
κρατίας Νίκος Αναστασιάδης το 2004, όταν ήταν 
Πρόεδρος του ∆ΗΣΥ, είχε ταχθεί υπέρ του σχεδίου 
Ανάν, αλλά τώρα προσπαθεί να προσέλθει στις δι-
απραγµατεύσεις µε το σκεπτικό ότι το σχέδιο Ανάν 
δεν υπάρχει.

Σχολιάζοντας δηλώσεις του Προέδρου Αναστασι-
άδη για µη έναρξη των συνοµιλιών εάν δεν υπάρξει 

συµφωνία σε κοινό ανακοινωθέν, ο κ. Έρογλου ανέ-
φερε ότι είναι «πρόεδρος» των Τουρκοκυπρίων, οι 
ηγέτες διαπραγµατεύονται, και ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης δεν έχει δικαίωµα να λέει τέτοια πράγµατα.

Αναφερόµενος στη άτυπη συνάντησή του µε τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη, χωρίς την παρουσία του 
ΟΗΕ, ο κ. Έρογλου είπε ότι η τουρκοκυπριακή πλευ-
ρά παρουσίασε έγγραφα και δύο προτάσεις.

Όπως είπε, θα πρέπει να αρχίσουν οι συνοµιλίες 
και τότε να εκδοθεί κοινό ανακοινωθέν, προσθέτο-
ντας ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά αποδέχθηκε το 
κοινό ανακοινωθέν που παρουσίασαν τα Ηνωµένα 
Έθνη, αλλά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν το απο-
δέχθηκε.  Ο κ. Έρογλου επεσήµανε τέλος ότι δεν 
υπάρχει ανάγκη για κοινό ανακοινωθέν και οι δια-
πραγµατεύσεις µπορούν να αρχίσουν.

Έρογλου: Έτοιμος για λύση κατά 
το πρώτο τρίμηνο του 2014

Ερωτηµατικά προκαλούν νέες πληροφορίες 
που έρχονται στο φως σε σχέση µε τους 130 λο-
γαριασµούς Κυπρίων πολιτικών στην Τράπεζα 
Κύπρου στο Λονδίνο. Μετά το σάλο που προ-
κάλεσε η χθεσινή αποκάλυψη του ∆ιοικητή της 
Κεντρικής Τράπεζας, Πανίκου ∆ηµητριάδη ενώ-
πιον της Επιτροπής Θεσµών της Βουλής, ότι στο 
πλαίσιο των ερευνών για ξέπλυµα µαύρου χρή-
µατος έχουν κλείσει 130 λογαριασµοί πολιτικών 
προσώπων, νέες ανεπίσηµες πληροφορίες του 
philenews από την Κεντρική Τράπεζα αναφέρουν 
ότι οι ύποπτοι λογαριασµοί δεν έχουν κλείσει.

Εξάλλου, σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες έχουν 
σταλεί κάποιες επιστολές στους κατόχους των εν λόγω 

ύποπτων λογαριασµών, χωρίς ωστόσο να προσδιορί-
ζεται το περιεχόµενο και η σηµασία τους.

Την ίδια ώρα στάση αναµονής τηρεί η Επιτρο-
πή Θεσµών της Βουλής εν αναµονή επίσηµης 
ενηµέρωσης, ενώ νωρίτερα ο Πρόεδρος της Βου-
λής και Πρόεδρος της Ε∆ΕΚ, Γιαννάκης Οµήρου 
είχε ζητήσει από την κυβέρνηση να δώσει στη 
δηµοσιότητα τα ονόµατα των κατόχων των ύπο-
πτων λογαριασµών στην Τράπεζα Κύπρου του 
Ηνωµένου Βασιλείου.

Υπενθυµίζεται ότι χθες ο ∆ιοικητής αποκάλυ-
ψε ότι οι λογαριασµοί έκλεισαν επειδή κρίθηκαν 
υψηλού κινδύνου και πιθανότατα συνδεδεµένοι 
µε ξέπλυµα χρήµατος. 

∆εν έκλεισαν οι ύποπτοι λογαριασµοί 
Κυπρίων πολιτικών στη Βρετανία


