
O Κόσμος WEDNESDAY 18 DECEMBER 2013KΥΠΡΟΣ 15

Λίγες ώρες µετά τη συνάντησή του στα κατε-
χόµενα µε τον Αλεξάντερ Ντάουνερ, ο Τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών έκανε και µια δεύτερη 
κίνηση προς την κατεύθυνση των Ηνωµένων 
Εθνών. Επιστρέφοντας στην Άγκυρα ο Αχµέτ 
Νταβούτογλου είχε τηλεφωνική επικοινωνία µε 
τον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών 
Μπαν Κι Μουν και µε τον υπουργό Εξωτερικών 
της Ελλάδας Ευάγγελο Βενιζέλο. Σύµφωνα µε το 
τουρκικό πρακτορείο «Ανατολού», η συνοµιλία 
Νταβούτογλου-Μπαν επικεντρώθηκε στις εξελί-
ξεις στο Κυπριακό και την παρούσα φάση των 
προσπαθειών για επανέναρξη των διαπραγµατεύ-
σεων. Ο Αλεξάντερ Ντάουνερ, µετά και τη νέα του 
προκλητική κίνηση στα κατεχόµενα, αναχώρησε 
από την Κύπρο χωρίς να είναι γνωστό πότε θα 
επιστρέψει.

Στη Λευκωσία ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επι-
χείρησε χθες να στείλει τα δικά του µηνύµατα, 
σ’ ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο Κυπριακό, τόσο 
προς το εσωτερικό, αλλά κυρίως στο εξωτερικό. 
Ξεκαθάρισε πως µετά και την προχθεσινή απο-
τυχία όσον αφορά τις προσπάθειες για µια κοινή 
διακήρυξη, δεν θεωρεί ότι υπάρχουν εκείνες οι 
προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να εισέλθει 
σε έναν διάλογο απλώς για να ικανοποιήσει κά-
ποιους που θέλουν να νοµίζουν ότι ο διάλογος 
χάριν του διαλόγου µπορεί και να αποδώσει το 
ποθούµενο αποτέλεσµα.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος µιλούσε 
το πρωί της Κυριακής στην απονοµή συµβολι-
κών τιµητικών διπλωµάτων σε εθελοντές της πε-
ριόδου 1963-64, υπογράµµισε παράλληλα πως 
«ενόσω δεν διασφαλίζονται οι βασικές αρχές για 
να µπορούµε να νιώθουµε ότι στέρεα µπορούµε 
να µπούµε και στέρεα µπορούµε να ελπίζουµε ή 
βάσιµα µπορούµε να ελπίζουµε σε µια κατάληξη 
που θα δηµιουργεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις 
της ειρηνικής συµβίωσης, όλες εκείνες τις προ-
ϋποθέσεις της απαλλαγής από την κατοχή, δεν 
πρόκειται να ξεκινήσουµε έναν άγονο διάλογο».

Αφού τόνισε πως στόχος του δεν είναι «να 
µπούµε σε έναν πόλεµο επίρριψης ευθυνών», συ-

νέχισε λέγοντας ότι «την ίδια ώρα δεν µπορού-
µε να παραγνωρίσουµε ότι εκείνοι που φέρουν 
την κύρια ευθύνη κάπου εθελοτυφλούν, κάπου 
παραγνωρίζουν ή παρερµηνεύουν τα Ψηφίσµατα 
των Ηνωµένων Εθνών ή τις αποφάσεις του Συµ-
βουλίου Ασφαλείας», υποδεικνύοντας ότι «ενόσω 
υπάρχει παραβίαση αρχών και αξιών δεν πρόκει-
ται και δεν είµαστε διατεθειµένοι να δεχθούµε τις 
παρερµηνείες».

Μιλώντας εξάλλου στο εθνικό µνηµόσυνο για 
τους πεσόντες της Οµορφίτας, ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης τόνισε πως θα πρέπει «τα Ηνωµένα 
Εθνη και οι χώρες που επέδειξαν ότι θέλουν 
λύση του Κυπριακού να στρέψουν την προσοχή 
τους προς εκείνη την πλευρά που αµφισβητεί τα 
αδιαµφισβήτητα, που αµφισβητεί τα Ψηφίσµα-
τα του ΟΗ    Ε ή το λεκτικό των Ψηφισµάτων 
και των αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλεί-
ας, που αµφισβητεί τα όσα κατά καιρούς έχουν 
µεταξύ µας συµφωνηθεί, που θέλει να µειώσει 
αυτό που είναι αδιαπραγµάτευτο για κάθε πολί-
τη, την κυριαρχία».

 «Κάτω από αυτές τις συνθήκες», συνέχισε ο 
Πρόεδρος, «δεν είναι δυνατόν να αναµένει κα-
νείς από εµάς ότι θα εµπλακούµε σε έναν διά-
λογο, που θα είναι απλώς το ροκάνισµα χρόνου 
για να δώσει δικαιολογία στις σαφείς δηλώσεις 
του Έρογλου ότι εξαντλουµένου του χρόνου ή του 
περιθωρίου χρόνου που οι ίδιοι θέτουν, τότε θα 
προχωρήσουν στην εφαρµογή ενός σχεδίου Β».

Ο Ντερβίς Έρογλου, στις δηλώσεις του µετά 
τη συνάντηση µε τον Αχµέτ Νταβούτογλου στα 
κατεχόµενα, ισχυρίστηκε ότι η δήθεν εποικοδο-
µητική στάση της τ/κ πλευράς κατά τη διάρκεια 
της προσπάθειας που διεξάγεται του τελευταί-
ους τρεις µήνες για έκδοση κοινής διακήρυξης, 
δεν τελεσφόρησε και αυτό λόγω της αδιάλλα-
κτης, όπως είπε, στάσης της άλλης πλευράς. 
Ζήτησε επίσης επανέναρξη των συνοµιλιών 
χωρίς κοινό ανακοινωθέν ή να γίνει συνοπτική 
ανακοίνωση που δεν θα αγγίζει θέµατα ουσίας, 
επιδιώκοντας µε αυτό τον τρόπο να αποφύγει 
τις όποιες δεσµεύσεις.

Τερτίπια από Νταβούτογλου 
Μετά την αποτυχία, λόγω της τουρκικής αδιαλλαξίας, να επιτευχθεί συµφωνία επί του κοινού 
ανακοινωθέντος στο Κυπριακό, οι δύο πλευρές επιχειρούν να καταδείξουν το ποιος φέρει 
την ευθύνη για τη συνέχιση του αδιεξόδου. Τα Ηνωµένα Έθνη εµφανίζονται πάντως απο-
φασισµένα να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για επίτευξη συµφωνίας, παρά τις έντονες 
αντιδράσεις που προκαλεί η ενέργεια του Αλεξάντερ Ντάουνερ να συναντήσει τον Τούρκο 
υπουργό Εξωτερικών στην «πρεσβεία» της Τουρκίας στα κατεχόµενα.


