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Η προσοχή βρίσκεται αυτές τις ηµέρες και στη δυ-
νατότητα παρεµβάσεων στο παρασκήνιο. Οι παρεµβά-
σεις αυτές, αναφέρουν όσοι τις ενθαρρύνουν, ενδέχε-
ται να είναι και οι µόνες που θα «σώσουν την παρτίδα» 
και να αποτρέψουν ναυάγιο. Σε αυτό το παιχνίδι των 
παρασκηνιακών κινήσεων, οι Αµερικανοί είναι οι µό-
νοι που µπορούν αυτή τη στιγµή να παίξουν ρόλο, κα-
θώς διατηρούν κανάλια επικοινωνίας µε την Άγκυρα. 
Είναι άλλωστε από τους λίγους που θεωρούν σε αυτή 
τη φάση πως η διαδικασία µπορεί να ξεκινήσει, παρά 
τις δυσκολίες και τα προβλήµατα. Ο Αµερικανός πρέ-
σβης στη Λευκωσία, ο οποίος φαίνεται πως έχει ανα-
λάβει δραστήριο ρόλο, πραγµατοποιεί επαφές τόσο 
στις ελεύθερες περιοχές όσο και στα κατεχόµενα. Τις 
τελευταίες ηµέρες συναντήθηκε µε τον κατοχικό ηγέτη 
Ντερβίς Έρογλου και τον λεγόµενο υπουργό Εξωτερι-
κών Οζντίλ Ναµί. Την περασµένη ∆ευτέρα, πριν την 
άτυπη συνάντηση, είδε και τον πρόεδρο Αναστασιά-
δη. Το ζητούµενο, σηµείωνε ενηµερωµένη πηγή, είναι 
κατά πόσο οι Αµερικανοί πραγµατοποιούν επαφές και 
στην Άγκυρα. Υπενθυµίζεται συναφώς ότι κατά το τα-
ξίδι του προέδρου Αναστασιάδη στις ΗΠΑ, τον περα-
σµένο Σεπτέµβριο, οι Αµερικανοί αξιωµατούχοι του 
είχαν δώσει διαβεβαιώσεις ότι θα παρέµβαιναν ανά 
πάσα στιγµή, όταν τους ζητηθεί, «για να βοηθήσουν 
στο Κυπριακό».

Στις Βρυξέλλες, η Κοµισιόν δεν έχει τις δυνατό-
τητες να παρέµβει προς την Τουρκία. Οι επαφές µε 
την Άγκυρα περιορίζονται στο επίπεδο του υπουργού 
Ευρώπης Εγκεµέν Μπαγίς, ο οποίος δεν ανήκει στην 
οµάδα που λαµβάνει αποφάσεις. Ο Ερντογάν δεν πα-
ρουσιάζεται σε συνάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ενώ αραιά εµφανίζεται ο Νταβούτογλου.

Ωστόσο, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
βρεθούν αυτή την εβδοµάδα οι δύο διαπραγµατευτές, 
Ανδρέας Μαυρογιάννης και Οσµάν Ερτούγ. Θα έχουν 
χωριστές επαφές µε στόχο να ενηµερώσουν τις Βρυ-
ξέλλες για την πορεία των συζητήσεων αλλά και των 
διαφορών. Οι επαφές Μαυρογιάννη, ο οποίος στη 
συνέχεια θα µεταβεί και στο Παρίσι, θα αποτελέσουν 
συνέχεια των συζητήσεων που είχε ο πρόεδρος Ανα-
στασιάδης την περασµένη βδοµάδα στις Βρυξέλλες. 
Για το ταξίδι Ερτούγ, το οποίο δεν ανακοινώθηκε, δεν 
υπάρχουν λεπτοµέρειες. Είναι, όµως, προφανές, ότι 
θα επιχειρήσει να δώσει την τουρκική ερµηνεία των 
εξελίξεων. Ο Ερτούγ έχει αναλάβει το ρόλο του «κα-
κού», του «σκληρού», είναι όµως σαφές πως εκφράζει 
την τουρκική προσέγγιση και δύσκολα κάποιος µπο-

ρεί να διανοηθεί ότι είναι «εκτός γραµµής».
Με βάση τις θέσεις που έχουν κατατεθεί µέχρι σή-

µερα, το θέµα που φαίνεται να θεωρείται το µεγάλο 
αγκάθι είναι εκείνο της κυριαρχίας, που καθορίζει σε 
κάποιο βαθµό και τη µορφή της λύσης. Και θεωρείται 
το µεγάλο αγκάθι καθώς ακόµη δεν έχουν αγγίξει τα 
άλλα θέµατα και πτυχές (εδαφικό, ασφάλεια, έποικοι 
κ.λπ.). Το µόνο ζήτηµα σε σχέση µε την κυριαρχία, 
που φάνηκε να συζητά η τουρκική πλευρά, είναι ότι 
το κράτος θα έχει µία διεθνή προσωπικότητα. ∆ηλα-
δή θα έχει µία εκπροσώπηση διεθνώς. Πέραν τούτου, 
θεωρούν πως η κυριαρχία θα πηγάζει από τα ιδρυτικά 
κρατίδια και δεν θα είναι µία η ιθαγένεια.

Εάν, τελικά, αρχίσει η διαδικασία, τότε οι εξελίξεις 
θα είναι ραγδαίες, σηµείωναν ξένες διπλωµατικές πη-
γές και δεν αποκλείεται να υπάρξουν αποτέλεσµα σε 
τρεις µήνες. Το ζητούµενο είναι πώς θα ξεκινήσει η 
διαδικασία, µε βάση και τα σηµερινά δεδοµένα. Εκεί-
νο που έντονα ακούγεται, πάντως, στο παρασκήνιο, 
είναι πως οι «συνήθεις ύποπτοι» φλερτάρουν µε πα-
ραλλαγές του σχεδίου Ανάν…
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Ανοικτό κανάλι επικοινωνίας έχει ο Αλεξάντερ Ντά-
ουνερ µε όλους τους εµπλεκόµενους στο Κυπριακό. 
Μετά την άτυπη συνάντηση της περασµένης ∆ευτέρας 
είχε αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επαφές τόσο µε την 
ελληνοκυπριακή πλευρά όσο και µε την τουρκοκυπρι-
ακή. Αποφάσισε δε να πραγµατοποιήσει νέο ταξίδι 
στο νησί, επιχειρώντας να διατηρήσει εν ζωή τις προ-
σπάθειες και τη διαδικασία. Με βάση τον προγραµ-
µατισµό, ο Αυστραλός αξιωµατούχος του ∆ιεθνούς 
Οργανισµού, θα βρίσκεται στο νησί µεταξύ 8-13 ∆ε-
κεµβρίου και σχεδιάζει να συναντηθεί χωριστά µε τον 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και τον κατοχικό ηγέτη, 
ενώ θα δει µαζί τους δύο διαπραγµατευτές, Ανδρέα 
Μαυρογιάννη και Οσµάν Ερτούγ. Το µήνυµα που 
πήρε από την ελληνοκυπριακή πλευρά ο κ. Ντάουνερ 
είναι πως δεν πρόκειται να συναινέσει σε νέα συνά-
ντηση Αναστασιάδη - Έρογλου, εκτός εάν συµφωνη-
θεί το κοινό ανακοινωθέν. Τα Ηνωµένα Έθνη έχοντας 
ενώπιον τους τα προσχέδια κοινού ανακοινωθέντος, 
που έχουν κατατεθεί εκατέρωθεν την τελευταία περί-
οδο, θα επιχειρήσουν -εάν διαπιστώσουν ότι υπάρχει 
έδαφος- να παρουσιάσουν συµβιβαστικές ιδέες, µέσα 
από διατυπώσεις που θα «γεφυρώσουν» τις διαφορέ

Επενδύουν μόνο στο 
παρασκήνιο για το Κυπριακό
Μετέωρο παραµένει το επόµενο βήµα στο Κυπριακό, µετά και την αποτυχηµένη άτυπη συνάντηση του 
προέδρου Αναστασιάδη µε τον κατοχικό ηγέτη Ντερβίς Έρογλου, την περασµένη ∆ευτέρα. Η προσπά-
θεια εξεύρεσης κοινής γλώσσας, που θα οδηγήσει σε ανακοινωθέν, θεωρείται δύσκολη, εκτός κι εάν 
επιστρατευτούν «εποικοδοµητικές ασάφειες». Κοντολογίς, µόνο εάν υιοθετηθούν διατυπώσεις που 
µπορούν να τύχουν πολλών ερµηνειών και θα συνιστούν κοστούµι για όλα τα µέτρα.


