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θοριστικό ρόλο στις όποιες αποφάσεις θα δι-
αδραματίσει η στάση της Γερμανίας, η οποία 
είναι πιθανόν έως τότε να έχει νέα κυβέρνηση. 

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι, κατά τη 
συζήτηση στους κόλπους των υπουργών Εξω-
τερικών στην τελευταία συνεδρίασή τους στο 
Λουξεμβούργο, το κλίμα ήταν πολύ βαρύ για 
την Τουρκία και ότι η Κύπρος αλλά και η Ελλά-
δα έλαβαν ισχυρή αλληλεγγύη από τους ομο-
λόγους τους. Οι Νίκος Δένδιας και Νίκος Χρι-
στοδουλίδης δεν έμειναν, βεβαίως, μόνο στα 
Βαρώσια (όπου οι Τούρκοι έχουν ξεκινήσει τις 
εργασίες για να ανοίξουν, υπό τουρκοκυπρια-
κή διοίκηση, και μια νέα γειτονιά της περίκλει-
στης πόλης), αλλά ενημέρωσαν τους ομολό-
γους τους και για τις νέες τουρκικές προκλή-
σεις σε σχέση με το «Nautical Geo». 

Συμμαχία
Σύμφωνα με πηγές στις Βρυξέλλες, πάνω από 
10 χώρες -ανάμεσά τους η Ισπανία, η Εσθονία, 
το Βέλγιο, η Αυστρία, η Γαλλία, η Λετονία, η Ιρ-
λανδία και η Σλοβενία- στήριξαν με σαφήνεια 
την Κύπρο στο θέμα των Βαρωσίων και εξέφρα-
σαν την πρόθεσή τους να προχωρήσει η δια-
δικασία για μέτρα εις βάρος της Τουρκίας. Ση-
μασία έχει, επίσης, ότι χώρες που παραδοσια-
κά στηρίζουν την Τουρκία, όπως η Γερμανία, 
δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις στην πρόταση του 
Μπορέλ να καταρτιστεί το έγγραφο επιλογών. 
Από πληροφορίες προκύπτει, επίσης, ότι έχει 
διαμορφωθεί μια ευρύτερη συναίνεση στους 
κόλπους των Ευρωπαίων εναντίον της όποιας 
παραχώρησης προς την Τουρκία σε ό,τι αφο-
ρά τόσο το θέμα της κατάργησης των ταξιδιω-
τικών θεωρήσεων για τους Τούρκους πολίτες 
όσο και το ζήτημα της αναβάθμισης της τελω-
νειακής ένωσης, το οποίο είναι φλέγον για την 
Τουρκία και την τουρκική οικονομία σήμερα.

Εχει καταστεί σαφές στους κόλπους των Ευ-
ρωπαίων υπουργών Εξωτερικών ότι η Τουρ-
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Ο
ργή έχουν προκαλέσει στην Ε.Ε. οι ανε-
ξέλεγκτες προκλήσεις του Ερντογάν 
στην ανατολική Μεσόγειο και στην 

περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου. Είναι εν-
δεικτικό ότι οι Ευρωπαίοι για πρώτη φορά εξε-
τάζουν την επιβολή πραγματικών κυρώσεων 
στην Τουρκία. Στο Συμβούλιο της περασμένης 
Δευτέρας, οι υπουργοί Εξωτερικών έδωσαν το 
«πράσινο φως» στον ύπατο αρμοστή της Ε.Ε. 
για την Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, 
για να συντάξει σχετικό έγγραφο επιλογών, το 
οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στις 
επόμενες εβδομάδες. 

Το θέμα της συμπεριφοράς της Τουρκίας 
μπήκε στην ατζέντα από τον ίδιο τον Ζ. Μπο-
ρέλ, αφού η Τουρκία ουδόλως ανταποκρίθη-
κε στην προειδοποίηση της Ε.Ε. να αναστρέ-
ψει τις έκνομες ενέργειές της στα Βαρώσια. 
Και ο ίδιος ο Μπορέλ πρότεινε αυτή τη φορά 
στους ΥΠΕΞ να συντάξει το σχετικό έγγραφο 
επιλογών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζή-
τηση στις Βρυξέλλες προσανατολίζεται πλέον 
σε μέτρα εις βάρος της Τουρκίας, για τις έκνο-
μες δραστηριότητές της στην περίκλειστη πό-
λη της Αμμοχώστου.

Διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες λένε ότι 
αυτή τη φορά -και για πρώτη φορά σε ό,τι αφο-
ρά την Τουρκία- οι επιλογές είναι πολύ πιθανό 
να προσανατολίζονται στα λεγόμενα πολιτικά 
μέτρα και όχι μόνο σε κυρώσεις εις βάρος προ-
σώπων ή εταιρειών. Σύμφωνα με τις ίδιες πη-
γές, όσον αφορά το θέμα των έκνομων δρα-
στηριοτήτων της Τουρκίας στην Αμμόχωστο, 
οι επιλογές που θα παρουσιαστούν είναι πο-
λύ πιθανό να συμπεριλαμβάνουν πολιτικά μέ-
τρα, όπως «πάγωμα» χρηματοδοτήσεων από 
τα ευρωπαϊκά κονδύλια, «πάγωμα» επενδύ-
σεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-
ων και, ίσως, «πάγωμα» της θετικής ατζέντας.

Τις προτάσεις συντάσσει η Ευρωπαϊκή Υπη-
ρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), αλλά, άτυ-
πα, όποια χώρα επιθυμεί μπορεί να συμβά-
λει στην προσπάθεια. Στη συνέχεια, οι διάφο-
ρες επιλογές θα παρουσιαστούν πιθανότατα 
κατευθείαν στους υπουργούς Εξωτερικών της 
Ε.Ε., και πιθανότατα όχι στους μόνιμους αντι-
προσώπους των χωρών-μελών, στις 15 Νοεμ-
βρίου, οπότε και θα ληφθούν οι όποιες αποφά-
σεις. Το έγγραφο επιλογών παραμένει, πάντως, 
έγγραφο της ΕΥΕΔ και τον κυρίαρχο ρόλο στη 
σύνταξή του τον έχει η υπηρεσία.

Στην έδρα της Ε.Ε. σημειώνουν ότι είναι ακό-
μα νωρίς για να γνωρίζει κανείς τι ακριβώς θα 
περιλαμβάνει το έγγραφο, αλλά εκτιμούν ότι η 
απόφαση να συνταχθεί αποτελεί ήδη ένα πρώτο 
και σαφές μήνυμα στην Τουρκία. Πάντως, όλα 
θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις των υπουρ-
γών Εξωτερικών, που θα ληφθούν στις 15 Νο-
εμβρίου. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι κα-
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κία δεν έχει σταματήσει τις έκνομες κινήσεις 
της στην Αμμόχωστο και ότι η Ε.Ε. θα πρέπει 
να δώσει ένα μήνυμα. Ωστόσο, εκφράζονται 
αμφιβολίες ως προς το πώς το μήνυμα αυτό θα 
επιδράσει στην Αγκυρα. Εξάλλου, καθώς το Βε-
ρολίνο κρατά κλειστά τα χαρτιά του μέχρι τώ-
ρα όσον αφορά το ζήτημα νέων μέτρων εις βά-
ρος της Τουρκίας, κανείς στις Βρυξέλλες δεν εί-
ναι σε θέση να προδικάσει το αποτέλεσμα των 
συζητήσεων ανάμεσα στους υπουργούς στις 
15 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μέτρα όπως 
είναι το «πάγωμα» ορισμένων χρηματοδοτή-
σεων θεωρούνται, ενδεχομένως, τα πιο κατάλ-
ληλα αυτή τη στιγμή, καθώς στέλνουν ένα μή-
νυμα προς την Τουρκία, χωρίς όμως να φέρ-
νουν την Ενωση σε τροχιά μετωπικής σύγκρου-
σης με την Αγκυρα. Το βασικό ζητούμενο είναι 
σήμερα η Ε.Ε. να δώσει ένα μήνυμα προς την 
Τουρκία, με το σκεπτικό ότι, όσο η Ενωση δεν 
αντιδρά, τόσο η Αγκυρα ερμηνεύει τη στάση 
της ως αδυναμία.
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