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Απόψεις İzzet Izcan:
Ερωτήσεις 1&2:
− Μέχρι τις προεδρικές εκλογές στο Βορρά της 19ης Απριλίου, τίποτε δεν πρέπει να
αναµένεται να συµβεί προς την πλευρά των συνοµιλιών.
− Η καθόλου οµαλή κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο, οφείλεται
στα συγκρουόµενα διεθνή συµφέροντα. Ακόµα στο γεγονός ότι η Τουρκία θέλει να
είναι η αποκλειστική, ει δυνατόν, δίοδος των υδρογονανθράκων προς την
Ευρώπη. Επιπλέον τα πράγµατα γίνονται ακόµα πιο δύσκολα και λόγω των
απαιτήσεων που προβάλλει η Τουρκία για «οικόπεδα» στην ΑΟΖ της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας.
− Οι Βρετανοί και οι Αµερικανοί βρίσκονται στο πλευρό της Τουρκίας και την
στηρίζουν.
− Ο Erdoğan στο παρελθόν απολάµβανε επίσης της στήριξης των Αµερικανών,
ωστόσο τώρα οι σχέσεις τους δεν είναι καλές.
− Παρά τις προσπάθειες της η Τουρκία δεν µπορεί να ξαναδηµιουργήσει την
Οθωµανική Αυτοκρατορία.
− Το κόµµα της Ενωµένης Κύπρου (B.K.P.) δεν πιστεύει στις εξαγγελίες της
Τουρκίας για επίλυση του Κυπριακού.
− Το B.K.P. είναι αυτή την στιγµή το κατά κύριο λόγο Τουρκοκυπριακό κόµµα, που
έχει στενές σχέσεις µε το ΑΚΕΛ, ωστόσο δεν είναι ικανοποιηµένο από τις
πολιτικές που εφαρµόζει το ΑΚΕΛ.
− Πεποίθηση του κυρίου İzcan είναι ότι µόνο µια δυναµική προερχόµενη έξωθεν,
είναι δυνατόν να δώσει ώθηση στην επανέναρξη των συνοµιλιών.
Ερώτηση 3:
− Οι Έποικοι έχουν ξεπεράσει σε αριθµό τους Τουρκοκύπριους.
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− Το δηµοψήφισµα του 2004 είχε ένα πάρα πολύ αρνητικό αντίκτυπο στους
Τουρκοκύπριους. Το µήνυµα που πήραν ήταν ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν τους
θέλουν. ∆ηµιούργησε ακόµα την εντύπωση ότι η αριστερά είναι αδύναµη,
αυξάνοντας ταυτόχρονα την εσωστρέφεια των Τουρκοκυπρίων, κάνοντας τους να
ακολουθήσουν την γραµµή «αφού η λύση είναι ανέφικτη, ας κοιτάξω την
οικογένεια και το συµφέρον µου».
− ∆εν υπάρχει από µέρους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας προδιαγεγραµµένη
πολιτική για τους Τουρκοκύπριους, όσον αφορά την επανένωση. Ως εκ τούτου,
πως µπορούν οι Τουρκοκύπριοι να νοιώσουν κοντά στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία;
− Το B.K.P. εισηγήθηκε στο ΑΚΕΛ διάφορα µέτρα που να φέρουν τις δύο
κοινότητες πιο κοντά, όπως µια δίγλωσση εφηµερίδα ή ραδιόφωνο, αλλά το
ΑΚΕΛ δεν ανταποκρίθηκε.
− Πέραν από του να δώσουν σηµασία στους Τουρκοκύπριους, οι Ελληνοκύπριοι θα
πρέπει να βρουν τρόπο να συνταιριάσουν τα συµφέροντα τους µε εκείνα της
Τουρκίας.
− Η Τουρκία ολοένα και περισσότερο δηµιουργεί εξαρτήσεις από αυτήν για τους
Τουρκοκύπριους, παράδειγµα οι πρόσφατες της αποφάσεις για µεταφορά νερού
και ηλεκτρισµού από την Τουρκία στον Βορρά.
Ερώτηση 4:
− Η Τουρκία θα συνεχίσει να «χρησιµοποιεί» τους Τουρκοκύπριους στην
προσπάθεια να έχει µερίδιο από τους υδρογονάνθρακες, µη διστάζοντας να
αναζητά συνεταίρους απ’ οπουδήποτε. Παράδειγµα η τελευταία συµφωνία µε την
Ρωσία για θέµατα ενέργειας.
Ερώτηση 5:
− Στις εκλογές της 19ης του Απρίλη το B.K.P. έχει αποφασίσει, ως γνωστόν, να
στηρίξει τον Mustafa Akıncı και πιστεύουν ότι θα περάσει στον δεύτερο γύρο µαζί
µε τον Eroğlu. ∆εν έχουν αποφασίσει όµως ποιόν θα στηρίξουν στον δεύτερο
γύρο, αν παρ’ ελπίδα δεν περάσει ο Mustafa Akıncı, παρόλο που ο ίδιος ο İzcan
θα ευνοούσε την περίπτωση Siber.
− Αν η Τουρκία θελήσει να αναµειχθεί ενεργά στις εκλογές, θα στηρίξει την Siber µε
την οποία πιο εύκολα µπορεί να συνεργαστεί. Ούτε ο Eroğlu ούτε ο Akıncı έχουν
την συµπάθεια της Τουρκίας.
− Ο İrsen Küçüc, έχοντας τσακωθεί µε τον Eroğlu, αποκλείεται να τον υποστηρίξει.
Θα επιλέξει µεταξύ Siber και Akıncı.
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