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ΣτηνΚύπρο επανέρχεται εντός Νοεμβρίου η ειδική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Τζέιν Χολ Λουτ,
προκειμένου να γίνει η κατάλληλη προεργασία που θα οδηγήσει στη συνάντηση του ΓΓ του ΟΗΕ
Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη και τον Τουρκοκύπριο
ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί περί το τέλος Νοεμβρίου, την οποία θα ακολουθήσει η άτυπη
πενταμερής, ώστε να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το
Κυπριακό.
Σύμφωναμε πληροφορίες του ΚΥΠΕ, από αρμόδια πηγή, φαίνεται να είναι βατό το να μπουν κάτω
οι όροι αναφοράς και να κλείσει το θέμα αυτό. Φαίνεται να μπαίνουμε σε μια πορεία για την
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και ήδη υπάρχει μια ορατή διαδρομή, σημείωσε η ίδια πηγή,
επισημαίνοντας πως, εκτός της προσπάθειας της κ. Λουτ, κρίνεται ως απαραίτητη και η συμβολή
του ίδιου του ΓΓ του ΟΗΕ στην όλη διαδικασία, αφού το πήγαινε–έλα της κ. Λουτ, κατά την
επίσκεψή της στο νησί τον Σεπτέμβριο, δεν είχε φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή την
κατάληξη στους όρους αναφοράς.
Είπεακόμη πως η συνάντηση του ΓΓ του ΟΗΕ με τους κυρίους Αναστασιάδη και Ακιντζί μπορεί να
είναι καταληκτική σε ό,τι αφορά τους όρους αναφοράς αλλά ενδέχεται ο ΓΓ να επιφυλαχθεί να
ανακοινώσει τους όρους κατά την άτυπη πενταμερή, στην οποία αναμένεται να είναι παρατηρητής
η ΕΕ.
Ηίδια πηγή υπέδειξε εξάλλου πως η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει καταστήσει σαφές στα Ηνωμένα
Έθνη πως τους όρους αναφοράς θα τους συμφωνήσουν οι δυο πλευρές, αλλά θα ήταν καλό να
δεσμεύονται επί αυτών και οι εγγυήτριες δυνάμεις.
Αυτόστοχεύει στο να αντιμετωπιστεί και το ενδεχόμενο η τουρκική πλευρά να θέσει θέμα
συζήτησης άλλου μοντέλου λύσης, αφού το μοντέλο της λύσης προσδιορίζεται στο κοινό
ανακοινωθέν της 11ης Φεβρουαρίου 2014, σημείωσε η ίδια πηγή, υπενθυμίζοντας τη θέση της ε/κ
πλευράς πως οι τρεις πυλώνες που πρέπει να αποτελούν τους όρους αναφοράς είναι το κοινό
ανακοινωθέν της 11ης Φεβρουαρίου, οι συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί και το Πλαίσιο Γκουτέρες
με τις έξι παραμέτρους του.
"Τατρία στοιχεία είναι το κοινό ανακοινωθέν, οι συγκλίσεις και οι έξι παράμετροι αρκεί να μην
υπάρξει και πάλι απόπειρα να μπουν επιπρόσθετα ζητήματα που να θέλουν συζήτηση", κατέληξε

η αρμόδια πηγή.
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