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Ο Μπαν Κι Μουν φέρεται να έχει αναφέρει 
πως δυσκολεύουν οι χειρισµοί και οι προσπά-
θειες λόγω της πολιτικής κρίσης που ξέσπασε 
στην Τουρκία. Ο Γενικός Γραµµατέας, όπως ανα-
φέρουν οι ίδιες πληροφορίες, παρουσιάσθηκε 
ιδιαίτερα προβληµατισµένος για τα όσα διαδρα-
µατίζονται στην Τουρκία και άφησε σαφώς να εν-
νοηθεί πως θα επηρεασθούν οι σχεδιασµοί του 
∆ιεθνούς Οργανισµού στο Κυπριακό.

Είναι σαφές, όπως σηµείωναν ενηµερωµένες 
πηγές, ότι µέχρι και τις δηµοτικές εκλογές στην 
Τουρκία, που χρονικά τοποθετούνται τον Μάρ-
τιο και λόγω επιπροσθέτως της πολιτικής κρί-
σης, δεν αναµένονται σηµαντικές εξελίξεις. Την 
ίδια ώρα, όµως, ξένοι διπλωµάτες, από εκείνους 
που εξακολουθούν να επενδύουν πολλά στους 
Ερντογάν και Νταβούτογλου, υποδεικνύουν πιε-
στικά προς τη Λευκωσία πως θα πρέπει «να αξι-
οποιηθεί η ευκαιρία» της παρουσίας αυτών στην 
ηγεσία της Τουρκίας, για να προχωρήσει το Κυ-
πριακό. Θεωρούν πως µόνο υπό την ηγεσία του 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν η Τουρκία µπορεί να λύ-
σει το Κυπριακό. Σηµειώνεται πως η πολιτική της 
Τουρκίας στο Κυπριακό είναι διαχρονική, είναι 
πολιτική του κράτους και όχι των κυβερνήσεων 
και αυτό που διαφοροποιείται είναι η τακτική και 
η ρητορική που υιοθετείται.

Η Άγκυρα είχε ξεκινήσει την τελευταία περίοδο 
µια εκστρατεία, περισσότερο εντυπώσεων, προ-
βάλλοντας την εικόνα ότι έχει επιτευχθεί συµφω-
νία και σύντοµα ξεκινούν συνοµιλίες. Ο ίδιος ο 
Αχµέτ Νταβούτογλου ενηµέρωσε αξιωµατούχους 
κυβερνήσεων, µέχρι και τον Γενικό Γραµµατέα, ο 
οποίος έχει και απεσταλµένο του στο Κυπριακό, 
πως βρισκόµαστε κοντά σε συµφωνία.

Το ζητούµενο για τους εν δυνάµει µεσολαβητές 
είναι πώς θα διατηρήσουν εν ζωή τη διαδικα-
σία και να µην τοποθετηθεί στο ψυγείο µέχρι να 
οµαλοποιηθεί η κατάσταση στην Τουρκία. Πώς 
θα γίνει αυτό δεν έχει ακόµη ξεκαθαρίσει. Ξέ-
νοι διπλωµάτες που δραστηριοποιούνται έντονα 
στο Κυπριακό, επιχειρούν µε κάποιο τρόπο να 

αποσυνδέσουν την κατάσταση στην Τουρκία και 
επιµένουν πως θα πρέπει να συνεχισθούν οι συ-
ζητήσεις για το κοινό ανακοινωθέν καθώς θεω-
ρούν πως «είµαστε πολύ κοντά σε συµφωνία» και 
πως οι διαπραγµατεύσεις µπορούν να αρχίσουν 
και τον Ιανουάριο.

Τα Ηνωµένα Έθνη, πάντως, κινούνται έχοντας 
ενώπιον τους τέσσερα σενάρια (λεπτοµέρειες στη 
στήλη δίπλα) και θεωρούν πως προσφέρουν επι-
λογές στους εµπλεκόµενους για να προχωρήσει η 
διαδικασία. Βεβαίως, υπάρχει ένα νέο δεδοµένο, 
το οποίο αφορά το γεγονός ότι η τουρκική πλευ-
ρά έχει απορρίψει την τελευταία ελληνοκυπρια-
κή πρόταση, ηµεροµηνίας 18 ∆εκεµβρίου, για το 
περιεχόµενο του κοινού ανακοινωθέντος. Ο κα-
τοχικός ηγέτης, Ντερβίς Έρογλου, θεωρεί πως η 
ελληνοκυπριακή πρόταση δεν αποτελεί απάντη-
ση στη δική του, που υπέβαλε νωρίτερα και πως 
τερµατίζει τις συζητήσεις. Με βάση τα όσα είπε 
ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας στη σύσκεψη των 
αρχηγών, εάν δεν γίνει αποδεκτή η πρότασή του, 
τότε θα συζητηθεί σχέδιο Β΄, το οποίο θα αφορά 
την υιοθέτηση ενός κειµένου, το οποίο θα ανα-
φέρεται στις συµφωνίες υψηλού επιπέδου και τα 
ψηφίσµατα (ειδικότερα το 1251, που περιγράφει 
τη βάση της λύσης).

ΝΑΜΙ: «ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ, 
ΠΑΡΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ»

Σε άλλο µήκος κύµατος µε τα όσα διαδραµατί-
ζονται στο Κυπριακό κινείται ο Οζντίλ Ναµί. Ο 
λεγόµενος υπουργός Εξωτερικών του ψευδοκρά-
τους, Οζντίλ Ναµί, παρουσιάζεται αισιόδοξος και 
κάνει λόγο για σηµαντική πρόοδο στις συζητή-
σεις για το κοινό ανακοινωθέν. Ο Ναµί σε δη-
λώσεις του στη Ζαµάν, είπε ότι «οι πιθανότητες 
επιτυχίας είναι µεγαλύτερες από το ενδεχόµενο 
µιας αποτυχίας», διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η 
αποτυχία δεν είναι «ένα σπάνιο αγαθό» στη µα-
κροχρόνια πορεία των προσπαθειών επανένω-
σης της Κύπρου.

Φρένο Άγκυρας στις εξελίξεις στο Κυπριακό
Οι εξελίξεις στο εσωτερικό της Τουρκίας φρενάρουν τις όποιες κινήσεις στο Κυπριακό, σε αυτή τη 
φάση και οι βασικοί παίκτες αναµένουν να ξεκαθαρίσει το σκηνικό στην Άγκυρα για να προχωρή-
σουν στους σχεδιασµούς τους. Όπως συναφώς πληροφορούµαστε, το θέµα αυτό απασχόλησε και 
την τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας µε τον Γενικό Γραµµατέα των Ηνω-
µένων Εθνών, την περασµένη Τετάρτη. 




