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Του Παναγή γαλιατσατου

Ο
ι εξαγγελίες του Ερσίν Τατάρ και του 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το άνοιγμα 
μέρους της περίκλειστης πόλης της Αμ-

μοχώστου δεν έπεσαν από τον ουρανό. Απο-
τελούν μέρος ενός σχεδίου που ακολουθεί με-
θοδικά η Τουρκία ήδη από την επόμενη ημέ-
ρα του Κραν Μοντανά και ως στόχο έχει τη δι-
εθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους και τη 
διχοτόμηση της Κύπρου. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες από διπλωματικές πηγές, το άνοιγ-
μα μέρους της περίκλειστης πόλης ήταν μόνο 
η αρχή. Η Αγκυρα σκοπεύει, μόλις κοπάσουν 
οι διπλωματικές αντιδράσεις, να θέσει και άλ-
λο κομμάτι της περίκλειστης πόλης, των Βαρω-
σίων, όπως ονομάζεται η παραθαλάσσια αυτή 
συνοικία, υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Και 
μεθοδεύει τις κινήσεις της για διεθνή αναγνώ-
ριση, με πρώτο βήμα τον ΟΗΕ, όπου θα επιδι-
ώξει καθεστώς παρατηρητή για τα κατεχόμε-
να, αντίστοιχο με αυτό που απολαμβάνει η Πα-
λαιστινιακή Αρχή. 

Ο ίδιος ο Ερντογάν δεν κρύβει τις επιδιώξεις 
του. Σε ομιλία του την Πέμπτη στην Αγκυρα δή-
λωσε ξεκάθαρα ότι ο ίδιος και η κυβέρνησή του 
θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να απο-
κτήσει το συντομότερο δυνατόν ευρεία ανα-
γνώριση το «Κυπριακό Τουρκικό Κράτος» και 
ευχήθηκε σύντομα να αρχίσουν να βλέπουν συ-
γκεκριμένα αποτελέσματα από αυτές τις προ-
σπάθειες: «Εμείς υποστηρίζουμε μέχρι τέλους 
τη νέα πρόταση λύσης των αδελφών μας Τούρ-
κων της Κύπρου στη βάση του κυρίαρχου κρά-
τους... Θα καταβάλουμε κάθε είδους προσπά-
θεια για να αποκτήσει ευρεία αναγνώριση, το 
συντομότερο, το Κυπριακό Τουρκικό Κράτος».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η τουρκική και η 
τουρκοκυπριακή ηγεσία έχουν αρχίσει να επε-
ξεργάζονται σχέδιο ώστε το ψευδοκράτος να 
καταθέσει αίτηση στη Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ για το καθεστώς του μόνιμου παρατηρη-
τή (permanent observer). Στο τουρκικό υπουρ-
γείο Εξωτερικών θεωρούν ότι το καθεστώς αυ-
τό, το οποίο απολαμβάνουν σήμερα η Παλαι-
στινιακή Αρχή και η Αγία Εδρα, είναι ο πιο 
εύκολος στόχος, καθώς δεν προβλέ-
πονται προϋποθέσεις και όροι ού-
τε στον καταστατικό χάρτη του 
ΟΗΕ, αλλά ούτε στον κανονι-
σμό της Γενικής Συνέλευσης. 

Το καθεστώς παρατηρη-
τή είναι μια εθιμική πρα-
κτική που ξεκίνησε από 
την επιθυμία της Ελβε-
τίας να μη γίνει μέλος 
αλλά παρατηρητής το 
1946. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι το καθεστώς μόνι-
μου παρατηρητή μπορεί 
να αποδοθεί και σε κρα-
τικές οντότητες (όπως δό-
θηκε αρχικά στην Παλαι-
στινιακή Αρχή). Οι σχετικές 
αιτήσεις εξετάζονται από την 
έκτη επιτροπή της Γενικής Συνέ-
λευσης, η οποία ασχολείται με νο-
μικά ζητήματα, προτού προωθηθούν 
στην Ολομέλεια. 

Χωρίς τη δυνατότητα βέτο
Τα πλεονεκτήματα που βλέπει η Αγκυρα σε αυ-
τή τη μεθόδευση είναι ότι η παραχώρηση του 
καθεστώτος του παρατηρητή είναι θέμα της Γε-
νικής Συνέλευσης και δεν εμπλέκεται στη διαδι-
κασία το Συμβούλιο Ασφαλείας - και άρα δεν 
υπάρχει δυνατότητα βέτο. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, η πρωτοβουλία μπορεί να εκδηλω-
θεί και στο πλαίσιο της επόμενης Γενικής Συνέ-
λευσης του ΟΗΕ που θα γίνει τον Σεπτέμβριο 

Οι ανακοινώσεις του Ερντογάν για 
την περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων 

αποτελούν μέρος της στρατηγικής του 
για αναγνώριση του ψευδοκράτους. 
Επόμενη κίνηση-πρόκλησή του θα 
είναι η προσπάθεια να αποκτήσουν 

τα κατεχόμενα καθεστώς 
παρατηρητή στον ΟΗΕ

Το κρυφό σχέδιο 
του σουλτάνου 
για την Κύπρο

Την ώρα που οι Ελληνοκύπριοι 
τιμούσαν τα θύματα της 
τουρκικής εισβολής, ο Ερντογάν 
προχωρούσε σε νέες προκλήσεις 
με επίκεντρο την αμμόχωστο 


