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Ακιντζί: Σημαντικό βήμα συμφωνίας στο περιουσιακό

Τ
ην έγκριση των αρχών των κατοχικών 
στρατευμάτων για την πραγματοποίηση 
εκσκαφών για ανεύρεση αγνοουμένων σε 
στρατιωτικές περιοχές, εξασφάλισε ο Μου-

σταφά Ακιντζί, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της 
τουρκοκυπριακής εφημερίδας Κίπρις. 
Η εφημερίδα υποστηρίζει επίσης, ότι ο κ. Ακι-
ντζί, μετά από συζητήσεις που είχε πρόσφατα 
με τον τούρκο πρωθυπουργό Αχμέτ Νταβούτο-
γλου και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της 
Τουρκίας, ο κ. Ακιντζί έλαβε το πράσινο φώς, για 
διάνοιξη του οδοφράγματος της Δερύνειας, με τη 
διέλευση να πραγματοποιείται μέσω του υφιστά-
μενου δρόμου. 
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο ηγέτης 
των τουρκοκυπρίων, φέρεται να ενημέρωσε σχε-
τικά και τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών στην συνάντηση που είχαν 
πρόσφατα στη Νέα Υόρκη. 
Σε συνέντευξη τύπου στη Νέα Υόρκη, ο Μουστα-
φά Ακιντζί, υποστήριξε ότι ενδεχόμενη συμφω-
νία στο ζήτημα του περιουσιακού, θα αποτελέσει 
σημαντικό βήμα για την μετέπειτα πορεία των δι-
απραγματεύσεων. 
Συγκεκριμένα ο Μουσταφά Ακιντζί είπε ότι «Στο 
περιουσιακό βρισκόμαστε στον καθορισμό των 
κριτηρίων και εάν αυτό διευθετηθεί θα έχουμε 
διανύσει αρκετή απόσταση. Θα απομένουν οι δι-

ευθετήσεις του εδαφικού, το περιουσιακό και οι 
εγγυήσεις. Για το θέμα των εγγυήσεων μπορεί να 
εξευρεθεί μια φόρμουλα που θα κάνει τους Τ/κ 
να αισθάνονται ασφάλεια και δεν θα έχει την έν-
νοια του κινδύνου για τους Ε/κ». 
Το θέμα των εγγυήσεων συμπλήρωσε, θα συ-
ζητηθεί στο τέλος της διαδικασίας. Αναφέρθηκε 
και στο θέμα της χρηματοδότησης της λύσης, με 
αφορμή την συνάντηση του με τον γραμματέα του 
Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας. 
 «Μετά την λύση, το περιουσιακό θα λυθεί με βα-
ριές αποζημιώσεις και θα υπάρξει ανάγκη χρη-
ματοδότησης. Ελπίζω αυτό το θέμα να το συζη-
τήσω με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού 
Ισλαμικής Συνεργασίας στο μέλλον και ο ισλα-
μικός κόσμος να συμβάλει στις χρηματοδοτικές 
ανάγκες της λύσης» δήλωσε ο κος Ακιντζί. 
Ο κ. Ακιντζί χαρακτήρισε παραγωγικές και εποι-
κοδομητικές τις συναντήσεις που είχε στις Ηνω-
μένες Πολιτείες και χαρακτήρισε αυξημένο το δι-
εθνές ενδιαφέρον για λύση του Κυπριακού.

Νωρίτερα
Για απτό αποτέλεσμα από τις επαφές του στη Νέα 
Υόρκη μίλησε ο Τ/κ ηγέτης, Μουσταφά Ακιντζί 
αξιολογώντας τις συναντήσεις που είχε στις ΗΠΑ 
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λέγοντας 
πως εάν τα βρουν στα κριτήρια για το περιουσι-

ακό που συζητούνται τώρα στις συνομιλίες, θα 
διανύσουν πολύ δρόμο και θα τους μείνουν τα 
θέματα των εδαφικών αναπροσαρμογών, του πε-
ριουσιακού και των εγγυήσεων.
Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, ο κ. Ακιντζί μίλησε για 
παραγωγικές και εποικοδομητικές συναντήσεις 
με τον καθένα ξεχωριστά σημειώνοντας πως μέ-
χρι σήμερα στη Νέα Υόρκη δεν υπήρξαν επαφές 
σε τέτοιο εύρος και αυτό αντικατοπτρίζει την απο-
φασιστικότητα της τ/κ πλευράς για λύση. Μπο-
ρεί να πει, πρόσθεσε, ότι έχει αυξηθεί το διεθνές 
ενδιαφέρον για λύση του Κυπριακού, προσθέτο-
ντας ότι από τη μια προχωρούμε σύμφωνα με τις 
παραμέτρους της λύσης και από την άλλη άρχισε 
η αναζήτηση χρηματοδότησης της λύσης και αυτό 
είναι πολύ σημαντική εξέλιξη, όπως είπε.
Απαντώντας σε ερώτηση ο Τ/κ ηγέτης ανέφερε 
ότι στη συνάντησή του με τον ΓΓ του Οργανισμού 
Ισλαμικής Συνεργασίας δεν συζήτησαν σε λεπτο-
μέρεια το θέμα της χρηματοδότησης της λύσης 
αλλά του ανέφερε – είπε – ότι μετά την λύση, το 
περιουσιακό θα λυθεί με βαριές αποζημιώσεις 
και θα υπάρξει ανάγκη χρηματοδότησης. Εξέφρα-
σε δε την πεποίθηση αυτό το θέμα να το συζητή-
σει με τον ΓΓ του ΟΙΣ στο μέλλον σε λεπτομέρεια 
και ο ισλαμικός κόσμος να συμβάλει στις χρημα-
τοδοτικές αυτές ανάγκες της λύσης.

Σημαντική απόσταση θα διανυθεί στις διαπραγματεύσεις με συμφωνία στο περιουσιακό, δήλωσε 
ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας Μουσταφά Ακιντζί. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τα 
κατεχόμενα ο κ. Ακιντζί ενημέρωσε τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, για τα θέματα των αγνοουμέ-
νων και της διάνοιξης του οδοφράγματος της Δερύνειας.
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