Συνάντηση µε Mustafa Akıncı
Στο Πολιτικό του Γραφείο, την 07/11/2014 στη Λευκωσία
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Καταρχάς, ως ήταν λογικό, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την υποψηφιότητα
του Mustafa Akıncı για την προεδρία της «Τ∆ΒΚ» τον προσεχή Απρίλη καθώς και τις
προοπτικές της υποψηφιότητας του.
Ο κύριος Akıncı πιστεύει ότι µπορεί να κερδίσει αυτές τις εκλογές, γιατί εκτός από το
TKP, το BK και την KTÖS, θα µπορέσει να µαζέψει ψήφους και από άλλους χώρους.
Ήδη ο χώρος της AfriΚa έχει ταχθεί στο πλευρό του.
Σε ερώτηση που του υποβλήθηκε, παρατήρησε ότι το πιθανότερο είναι η Τουρκία να
µην τον στηρίξει, λόγω της αντιπαράθεσης του στο παρελθόν µε τις εκάστοτε
Τουρκικές κυβερνήσεις.
Ωστόσο, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, αρκετοί Τ/κοι θα τον στηρίξουν αλλά ακόµα
γιατί θέλει να προβάλει τη θέση ότι η Κύπρος και η Τουρκία µπορούν να έχουν
επωφελείς σχέσεις συνεργασίας αλλά όχι σχέσεις µητέρας Πατρίδας και οικονοµικής
υποτέλειας.

Ερωτήσεις που τέθηκαν:
1. What do you think could lead to the resumption of intercommunal talks, due
regard being had to the positions of the two sides?
2. How could the intercommunal talks become meaningful and help resolve the
Cyprus Question?
3. How can the problem of indifference, towards the Cyprus Question, on the part of
a great deal of G/cs, be tackled?
4. What could mitigate T/c hopeless for a solution and render them more optimistic?
5. What are your views on the question of hydrocarbons, in case this question forms
part of the talks?
Implications: advantages, disadvantages, dangers...
6. If it were for you to win the next presidential election in spring, it is likely for
Turkey, to let you go ahead with some of the ideas you have in mind?
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Ερώτηση 1:
∆εν πιστεύει ότι η Τουρκία θα ακυρώσει το navtex που εξέδωσε, πριν το τέλος του
∆εκέµβρη. Ωστόσο πιστεύει ότι µάλλον δεν θα το επεκτείνει µετά τον ∆εκέµβρη. Κατά
την άποψη του, ο Έρογλου θα συνεχίσει να επιµένει στο σχηµατισµό µιας κοινής
επιτροπής Τ/κων και Ε/κων για τη διαχείριση των υδρογονανθράκων. ∆ήλωσε όµως
ότι το πρόβληµα των υδρογονανθράκων, δεν µπορεί να λυθεί µε τις κανονιοφόρους.
Ερώτηση 2:
Μιλώντας για το Κυπριακό παρατήρησε ότι αυτή την στιγµή, µόνο το 17% των Τ/κων
πιστεύει ότι οι συνοµιλίες, όπως εξελίσσονται είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε λύση
του Κυπριακού. Και τούτο παρά το ότι περισσότεροι από τους µισούς Τ/κους θα
ήθελαν να δουν το Κυπριακό να λύεται. Σηµείωσε ωστόσο, ότι αυτοί που θέλουν τον
διαχωρισµό σιγά σιγά αυξάνονται.
Αν ο ίδιος εκλεγεί, θα επιδιώξει την συνολική λύση του Κυπριακού, συνδυάζοντας
την µε µέτρα εµπιστοσύνης. Από το µυαλό του περνά η σκέψη συνδυασµού του
θέµατος του Βαρωσιού µε το θέµα των υδρογονανθράκων.
Ερώτηση 4:
Οι Τ/κοι θα µπορούσαν να γίνουν πιο αισιόδοξοι για το Κυπριακό, αν υπήρχαν στο
µεταξύ και κάποιες εξελίξεις, πχ η τηλεφωνική σύνδεση Βορρά και Νότου, ή η
ουσιαστική ένταξη της Τ/κής Οµοσπονδίας ποδοσφαίρου στην ΚΟΠ.
Ερώτηση 5:
Η ένταξη της Τουρκίας στη ΕΕ δεν είναι πολύ πιθανή, εξού και δεν αποτελεί κίνητρο
προς την κατεύθυνση λύσης του Κυπριακού. Ο µόνος τρόπος για να ενδιαφερθεί
ουσιαστικά η Τουρκία στη λύση του Κυπριακού, είναι να της δηµιουργηθεί η αίσθηση
ότι από την εξόρυξη των υδρογονανθράκων στην Κυπριακή ΑΟΖ, έχει να ωφεληθεί
µε τον Α ή Β τρόπο. Σε αντίθετη περίπτωση, λόγω της χλιαρής αντίδρασης των
Αµερικανών, παρόλο που δεν είναι και τόσο εύκολο, η Τουρκία µπορεί να φτάσει και
στο σηµείο να δοκιµάσει την εξόρυξη υδρογονανθράκων στην Κυπριακή ΑΟΖ.
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