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Είναι για πρωτή φορά που εκπρόσωπος του 
ΟΗΕ, παρουσιάζεται στην παράνοµη πρεσβεία 
της Τουρκίας, προσφέροντας δώρο στις προσπά-
θειες αναγνώρισης του ψευδοκράτους.

Ταυτόχρονα, ο Αλεξάντερ Ντάουνερ επιχείρη-
σε να στήσει ένα νέο σκηνικό, αξιοποιώντας και 
την επίσκεψη Νταβούτογλου στα κατεχόµενα, κα-
ταθέτοντας ένα προσχέδιο-παγίδα, που έστελνε 
στις ελληνικές καλένδες το θέµα της κυριαρχίας.

Την ίδια ώρα, ο Αχµέτ Νταβούτογλου, θέλησε 
να µοιράσει παιχνίδι κερδίζοντας επικοινωνια-
κά και παρουσιάζοντας εαυτόν ως «υπέρµαχο της 
λύσης». Ο Νταβούτογλου µε την άφιξή του στην 
κατεχόµενη Κύπρο είχε κατ΄ ιδίαν συνάντηση µε 
τον Έρογλου και στη συνέχεια οι συζητήσεις έγι-
ναν και στην παρουσία των Οζκάκ Γιορκαντζίο-
γλου, Σερντάρ Ντενκτάς και Οζντίλ Ναµί.

Το αντικείµενο της συζήτησης και των διαβου-
λεύσεων των τελευταίων ωρών ήταν το έγγραφο 
Ντάουνερ, το οποίο επιδείνωνε επί της ουσίας 
τη θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς σε σχέση 
τόσο µε προηγούµενα προσχέδια όσο και µε το 
παρελθόν. 

Γεµάτο ασάφειες και αµφίσηµες διατυπώσεις,  
το έγγραφο που κατέθεσαν τα Ηνωµένα Έθνη, 
είχε στόχο «να γεφυρωθούν διαφορές» και να 
επιτευχθεί συµφωνία επί του περιεχοµένου. 

Είναι σαφές από το κείµενο που κατέθεσαν τα 
Ηνωµένα Έθνη ότι το θέµα της κυριαρχίας χάνε-
ται στις διάφορες διατυπώσεις.

Την ίδια ώρα, δίνεται και εξήγηση για την 
προχθεσινή αναφορά του Έλληνα υπουργού 
Εξωτερικών, Ευάγγελου Βενιζέλου, για «εξωτε-
ρική κυριαρχία». Με βάση το έγγραφο του ΟΗΕ, 
γίνεται αναφορά σε µια κυριαρχία, όπως απο-
λαµβάνεται από όλα τα κράτη-µέλη των Ηνωµέ-
νων Εθνών, σύµφωνα µε τον καταστατικό χάρ-
τη, άρθρο 2, η οποία θα προέρχεται ισότιµα από 
τους Ε/κ και Τ/κ.

Είναι σαφές πως η διατύπωση παραπέµπει 
στην ανεξαρτησία καθώς το άρθρο 2 περιγράφει 
τις ισότιµες σχέσεις των κρατών και δεν αφορά 

την κυριαρχία. Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, 
µέλη του ∆ιεθνούς Οργανισµού έχουν οµοσπον-
διακό, συνοµοσπονδιακό πολιτειακό µόρφωµα ή 
είναι και ενιαίο.

Είναι πρόδηλο ότι ουσιαστικά αυτή η αναφορά 
ενισχύει τη διατύπωση ότι η κυριαρχία πηγάζει 
από τους Ε/κ και Τ/κ, όπως είναι η πάγια θέση 
της τουρκικής πλευράς και προσφέρει µέσα από 
την ασάφεια πεδίο στους Τούρκους για να επανα-
φέρουν το θέµα της παρθενογένεσης. Παράλλη-
λα, είναι σαφές πως υιοθετείται από το κείµενο 
και η εσωτερική ιθαγένεια. Αναφέρεται ότι όλοι 
οι πολίτες θα έχουν την ιθαγένεια της «Ενωµένης 
Κύπρου», και θα είναι πολίτες του αντίστοιχου 
συνιστώντος κράτους. 

Σε ό,τι αφορά το κατάλοιπο εξουσίας, το έγγρα-
φο αναφέρει πως τα συνιστώντα κράτη ασκούν 
πλήρως και ανέγκλητα το κατάλοιπο εξουσίας, 
που δεν έχει η κεντρική κυβέρνηση. Σηµειώνεται 
πως οι εξουσίες της κεντρικής κυβέρνησης δεν 
καθορίζονται. 

Από τα κατεχόµενα, ο Νταβούτογλου κάλεσε 
τον πρόεδρο Αναστασιάδη να αφήσει την τακτική 
της µανούβρας και να έρθει σε διάλογο µε πραγ-
µατική διάθεση.

Έχοντας δίπλα του τον Έρογλου, ο Νταβούτο-
γλου ανέφερε ότι η συµφωνία στο ζήτηµα του 
επίµαχου κοινού ανακοινωθέντος είναι πλέον 
ζήτηµα χρόνου.

Είπε ότι η Τουρκία στηρίζει την καλή θέληση 
της τ/κ πλευράς και κάλεσε τα Ην. Έθνη και τη 
διεθνή κοινότητα να συνεισφέρουν για να λυθεί 
το Κυπριακό.

Ανέφερε, επίσης, ότι «δεν µπορούµε να αποδε-
χθούµε συνοµιλίες αορίστου χρόνου όσο η τ/κ 
πλευρά είναι σε αποµόνωση», ζητώντας τον κα-
θορισµό χρονοδιαγράµµατος.

Την ίδια ώρα, ο Έρογλου µε τις δηλώσεις του 
κήρυξε αδιέξοδο. Κάλεσε την ελληνοκυπριακή 
πλευρά και τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να σταµα-
τήσει να επιµένει σε προϋποθέσεις και τον κάλε-
σε να εισέλθει σε συνοµιλίες. 

Στήνουν σκηνικό αναγνώρισης
Ο Αλεξάντερ Ντάουνερ συναντήθηκε µε τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Αχµέτ Νταβούτογλου, 
στη λεγόµενη τουρκική πρεσβεία στα κατεχόµενα, δίνοντας κάλυψη αναγνώρισης στο ψευδοκρά-
τος. Ο αξιωµατούχος του ΟΗΕ µε την ενέργειά του αυτή ουσιαστικά ακυρώνει τα σχετικά ψηφίσµατα 
του ∆ιεθνούς Οργανισµού και αναµένεται ότι θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.




