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ΤΟ ΘΕΜΑ

Την Αθήνα επισκέπτεται την Τρίτη το βράδυ ο Γερμανός υπουργός 
Εξωτερικών Χάικο Μάας, ενώ την Τετάρτη θα μεταβεί στην 
Αγκυρα και στη συνέχεια στη Λευκωσία, σε μια νέα προσπάθεια 
γερμανικής διαμεσολάβησης ανάμεσα στις τρεις χώρες
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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Ε
νώ η Αθήνα επιβεβαιώνει την ετοιμότη-
τά της να ξεκινήσει διερευνητικές επα-
φές και αναμένει από την Τουρκία να 

προσδιορίσει την ημερομηνία, ο Ταγίπ Ερντο-
γάν ναρκοθετεί τον διάλογο με μια σειρά από 
προκλήσεις. Πέρα από τη μείζονα πρόκληση 
του ανοίγματος της περίκλειστης πόλης της Αμ-
μοχώστου, που παραβιάζει τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και αγνοεί επι-
δεικτικά τη δέσμευση της Συνόδου Κορυφής 
της Ε.Ε. την περασμένη Παρασκευή, ο σουλ-
τάνος επιχείρησε τις τελευταίες ημέρες να τι-
νάξει στον αέρα το διάλογο με μια σειρά από 
προκλήσεις. Ο ίδιος, με δηλώσεις του, έστει-
λε ένα μήνυμα απόλυτης αδιαλλαξίας λέγο-
ντας ότι «η Τουρκία, στην υπόθεση του Αιγαί-
ου και της Μεσογείου, δεν θα υποχωρήσει με 
τίποτα», ενώ την Πέμπτη, στην Μπρατισλάβα, 
ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου στοχοποίησε στην παρέμβασή του εκ νέ-
ου το Καστελλόριζο και υποστήριξε ότι οι θέ-
σεις της Ελλάδας είναι μαξιμαλιστικές. Ταυτό-
χρονα, η Τουρκία προαναγγέλλει με νέες πα-
ράνομες NAVTEX στρατιωτικές ασκήσεις στην 
καρδιά του Αιγαίου ανήμερα της εθνικής μας 
επετείου, την 28η Οκτωβρίου, παραβιάζοντας 
ό,τι έχει συμφωνηθεί στο παρελθόν για Μέτρα 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. 

Τέλος, η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις 
σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με νέα 
NAVTEX που εξέδωσε και παρατείνει τις έρευ-
νες του «Barbaros» νοτίως της Κύπρου από τις 
20 Οκτωβρίου έως τις 20 Νοεμβρίου.

Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι ο σουλτάνος έχει ως 
κύριο στόχο να αλλάξει την ατζέντα που έχει συμφωνη-
θεί για τις διερευνητικές επαφές (ότι συζητάμε, δηλαδή, 
μόνο για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών και της 
υφαλοκρηπίδας) και να βάλει στο τραπέζι των συνομιλι-
ών και άλλα θέματα, όπως είναι η αποστρατιωτικοποίη-
ση των νησιών, οι γκρίζες ζώνες και το σύνολο των παρά-
λογων και παράνομων αιτημάτων της Τουρκίας. Σε τηλε-
φωνική επικοινωνία που είχε, άλλωστε, με την Ανγκελα 
Μέρκελ, την περασμένη Τρίτη, δεν έκρυψε τη δυσφορία 
του για την απόφαση της Συνόδου Κορυφής και ιδιαίτε-
ρα για την αναφορά που γίνεται εκεί στις διερευνητικές 
για τον καθορισμό υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Μάλιστα, 
κατηγόρησε την Ε.Ε. ότι υποκύπτει στην πίεση και στους 
εκβιασμούς της Ελλάδας. Σύμφωνα, μάλιστα, με διαρρο-
ές της τουρκικής προεδρίας φέρεται να είπε στην καγκε-
λάριο Μέρκελ ότι «τα μεγάλα συμφέροντα της Ευρώπης 
δεν πρέπει να θυσιαστούν στο όνομα των μικρών συμ-
φερόντων ορισμένων κρατών-μελών».

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Αθήνα παραμένει ψύχραιμη 
και περιμένει από την Τουρκία να ορίσει ημερομηνία για 

τον 61ο γύρο των διερευνητικών επαφών, στην 
Κωνσταντινούπολη. Στην πρόσφατη συνάντηση 
που είχαν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδι-
ας και ο Μ. Τσαβούσογλου στην Μπρατισλάβα, 
την Πέμπτη, η τουρκική πλευρά δεσμεύτηκε να 
ορίσει ημερομηνία σύντομα - διπλωματικές πη-
γές εκτιμούν ότι αυτό θα συμβεί μέσα στις επό-
μενες δέκα ημέρες. Στη συνέντευξη που παρα-
χώρησε στη «Figaro» o πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης δήλωσε ότι περιμένει οι διε-
ρευνητικές να αρχίσουν σύντομα και διευκρί-
νισε πως υπάρχει -στο πλαίσιο της γερμανικής 
διαμεσολάβησης- συμφωνία ότι οι συζητήσεις 

θα ξαναρχίσουν από το σημείο όπου διακόπη-
καν τον Μάρτιο του 2016. Ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, μάλιστα, δεν απέκλεισε, παράλληλα με τις 
διερευνητικές επαφές, να πραγματοποιηθούν 
συναντήσεις σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών 
και ενδεχομένως ανάμεσα στον ίδιο και τον Πρό-
εδρο Ερντογάν, θέτοντας πάντως ως όρο ότι η 
Τουρκία θα σταματήσει τις προκλήσεις.

Στο Συμβούλιο υπουργών
Αυτό, πάντως, δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Μάλ-
λον το αντίθετο είναι πιθανόν να συμβεί, καθώς 
η Κυπριακή Δημοκρατία φέρνει το θέμα της Αμ-
μοχώστου στο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερι-
κών της Δευτέρας, με προοπτική αυτό να συ-
ζητηθεί και στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης 
Πέμπτης και της Παρασκευής. Θέλοντας να λει-
τουργήσει πυροσβεστικά ενόψει της Συνόδου, 
ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μά-
ας έρχεται στην Αθήνα την Τρίτη το βράδυ, ενώ 
την Τετάρτη θα μεταβεί στην Αγκυρα και στη 
συνέχεια στη Λευκωσία, σε μια νέα προσπά-
θεια γερμανικής διαμεσολάβησης ανάμεσα 
στις τρεις χώρες. Ωστόσο, τα έως τώρα δείγμα-
τα γραφής του Ερντογάν «θολώνουν» τις προ-
οπτικές επιτυχίας για το εγχείρημα των διερευ-
νητικών συνομιλιών. 
Μάλιστα, κυβερνητική πηγή στην Αθήνα εκτι-
μά πως οι διερευνητικές θα οδηγηθούν σε απο-
τυχία από τον Ερντογάν και προβλέπει πως δεν 
θα υπάρξει 62ος γύρος. Ενα από τα ζητήματα 
που προβληματίζουν την ελληνική αντιπροσω-
πεία σε σχέση με τις διερευνητικές επαφές εί-
ναι η πιθανή εκμετάλλευσή τους από την Τουρ-
κία για μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Κατά το 
παρελθόν, δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει 
διαρροή από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερι-
κών σε σχέση με το περιεχόμενο των συζητήσε-
ων, όμως η Τουρκία έχει αλλάξει πολύ σε σχέ-
ση με το 2016 και η δημοσιοποίηση των απο-
λύτως εμπιστευτικών συνομιλιών ανάμεσα στον 
Ιμπραήμ Καλίν και την Ελένη Σουρανή από τον 
Μ. Τσαβούσογλου προβληματίζει έντονα τους 
διπλωμάτες. Μάλιστα, δεν θεωρείται καθόλου 
απίθανο ο Τούρκος Πρόεδρος να προχωρήσει 
σε διαρροές, ακόμα και διαστρεβλώνοντας το 
περιεχόμενο των συνομιλιών, προκειμένου να 
δείξει στην τουρκική κοινή γνώμη ότι η Ελλάδα 
συζητά αυτά που θέλει η Τουρκία. Αυτό, όπως 
επισημαίνουν οι εν λόγω διπλωμάτες, είναι ο 
ασφαλέστερος τρόπος για να τινάξει στον αέ-
ρα τη διαδικασία.

Ναρκοθετεί 
τον διάλογο
ο Ερντογάν
Νέες προκλήσεις 
από την Τουρκία 
στο παρά πέντε 
των διερευνητικών 
επαφών. 
Ο γιαλαντζί  
σουλτάνος 
προαναγγέλλει 
«επιθετικές 
ενέργειες» 
σε Αιγαίο, 
Καστελλόριζο 
και ανατολική 
Μεσόγειο

Σε επικοινωνία που είχε  
ο Τούρκος Πρόεδρος με την 
Ανγκ. Μέρκελ δεν έκρυψε τη 
δυσφορία του για την απόφαση 
της Συνόδου Κορυφής
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τευθούν γρήγορα και έξυπνα όλοι οι 
δηµόσιοι και ιδιωτικοί πόροι, όχι για 
να παρουσιάζονται απλώς ως στατι-
στικές βελτιώσεις, αλλά για να αντι-
µετωπιστούν οι πραγµατικές ανά-
γκες και µετά την πανδηµία.

ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑ -µέχρι στιγ-
µής- το παιγνίδι έχει χαθεί από τα 
αποδυτήρια. Η εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση πέρυσι υπολειτούργησε 
και φέτος, πριν πιάσουν τα µολύβια 
οι µαθητές, οι καταλήψεις επέστρε-
ψαν. Αρρωστηµένη κατάσταση δε-
καετιών και κάποιος πρέπει να σπά-
σει το απόστηµα. Και η προφανής 
λύση -θα υπάρχουν και άλλες- είναι 
οι µέρες των καταλήψεων να αφαι-
ρεθούν από τις καλοκαιρινές δια-
κοπές. Μαθητές και όσοι καθηγη-
τές αδιαφορούν γιατί βολεύονται, 
αν το υπουργείο δείξει σταθερότη-
τα στην απόφασή του, θα ανοίξουν 
τα σχολεία στο πι και φι. Και, παράλ-

ληλα, να αρχίσει σοβαρός -όχι προ-
σχηµατικός- διάλογος για τα πραγ-
µατικά αιτήµατα των παιδιών. Αλλη 
«καυτή πατάτα»: Φαινόµενα που µέ-
χρι χθες ήταν «ακραία» τείνουν να 
γίνουν ρουτίνα - από το Μάτι µέ-
χρι την Καρδίτσα. Οι νέοι κίνδυνοι 
απαιτούν ένα ισχυρό σύστηµα πο-
λιτικής προστασίας. Αλλά ο µηχανι-
σµός εκτάκτου ανάγκης δεν αρκεί. 
Χρειάζονται και τοπικά έργα υποδο-
µής, ιδίως σε περιοχές που είχε φα-
νεί ότι είναι ευάλωτες σε φυσικές κα-
ταστροφές και πριν από την κλιµα-
τική αλλαγή.

ΚΑΙ ΑΦΗΣΑ τελευταίο το µετανα-
στευτικό, γιατί κακοφόρµισε. Ολοι 
θυµούνται πότε και πώς στήθηκε η 
Μόρια. Το αδιέξοδο δεν προέκυψε 
ούτε µέσα σε µια νύχτα ούτε µέσα 
σε ένα χρόνο. Η επιλογή της αξιω-
µατικής αντιπολίτευσης να καταγγέλ-
λει την κυβέρνηση για ένα πρόβλη-
µα που φέρει τη δική της υπογραφή 
είναι άστοχη. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µπο-
ρεί να είναι πολιτικά παραγωγικός, 
ας συµβάλει τώρα ώστε να λυθεί το 
πρόβληµα που γιγαντώθηκε επί των 
ηµερών του. Ολα τα άλλα είναι κου-
βέντες για εσωτερική κατανάλωση, 
µε επίκεντρο δήθεν την ανθρώπι-
νη ευαισθησία για τους κατατρεγ-
µένους. Αν το κόµµα της Κουµουν-

δούρου ήταν, ως όφειλε, ιδεολογι-
κά πιο ευαίσθητο από τους «κακούς» 
δεξιούς, στα 5 χρόνια της διακυβέρ-
νησής του θα το είχαµε καταλάβει. 

ΤΑ ΛΑΘΟΣ της σηµερινής κυβέρνη-
σης δεν είναι η έλλειψη ευαισθησί-
ας. Το αντίθετο. Ο πρωθυπουργός 
είναι ένας µετριοπαθής κεντρώος 
πολιτικός, κοινωνικά φιλελεύθερος 
και καθόλου ξενοφοβικός. Το λάθος 
της κυβέρνησής του στο προσφυγι-
κό ήταν η έλλειψη αποφασιστικότη-
τας την πρώτη περίοδο. Τότε που 
µπορούσε να κάνει τα πάντα. Αλλά 
και τώρα δεν είναι αργά. Η απειλή 
της πανδηµίας δίνει τη δυνατότητα 
για ριζοσπαστικές άµεσες κινήσεις 
που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν 
δύσκολο να γίνουν χωρίς ακραίες 
αντιδράσεις.

Η βεβιασµένη απόσυρση του 
σχεδίου που είχε καταρτιστεί στις 
αρχές του χρόνου για το προσφυ-
γικό αποδεικνύεται σήµερα πολλα-
πλώς λάθος. Η υπαναχώρηση τότε 
δεν άφησε µόνο εκκρεµή τα επικίν-
δυνα κενά στο σύστηµα υποδοχής. 
Εδωσε και σε ορισµένους παράγο-
ντες την εντύπωση ότι µπορούν να 
επιβληθούν στην κεντρική διοίκηση. 
Τότε, όπως και τώρα, η σκέτη άρνη-
ση επιδείνωσε τους κινδύνους. Τότε, 
όπως και τώρα, το πρώτο θύµα της 

αδιαλλαξίας ήταν η τοπική κοινωνία.

Η ΦΩΤΙΑ στη Μόρια προκάλεσε χει-
ρονοµίες αλληλεγγύης στο προσφυ-
γικό από ορισµένους Ευρωπαίους 
εταίρους. Κάποιοι εξακολουθούν 
να βάζουν προσχηµατικά εµπόδια 
ακόµη και για την υποδοχή ασυνό-
δευτων ανηλίκων. Γι’ αυτό πρέπει να 
αξιοποιηθεί η συγκυρία, ώστε η µε-
ταρρύθµιση της ευρωπαϊκής µετα-
ναστευτικής πολιτικής να µην επα-
ναλάβει λάθη του παρελθόντος. Να 
άρει τον µηχανισµό που σήµερα 
εγκλωβίζει ανθρώπους στα ελληνι-
κά νησιά. Και να εγγυάται ότι ο κα-
θένας θα επωµίζεται το βάρος που 
του αναλογεί.

Η ΕΛΛΑ∆Α χρειάζεται από την Ευρώ-
πη πολύ περισσότερα από συµβο-
λισµούς. Χρειάζεται τολµηρές πρά-
ξεις. Τώρα που η κατάσταση στη Λέ-
σβο δείχνει να εξοµαλύνεται, πρέπει 
να γίνει το επόµενο αποφασιστικό 
βήµα: Να διασφαλιστεί ότι δεν θα 
υπάρξει ξανά Μόρια. Πρέπει να δη-
µιουργηθεί ένας χώρος υποδοχής, 
υπό την κοινή αιγίδα του ελληνικού 
κράτους και της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης. Ενας χώρος όπου θα ισχύουν 
εξίσου η νοµιµότητα και ο σεβασµός 
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, µε πε-
ρισσότερη έµπρακτη αλληλεγγύη.

Πέντε «καυτές πατάτες»
 ΜΕ ΠΕΝΤΕ «καυτές πατάτες», 

που χρόνια δίνει η µία κυβέρνηση 
στην άλλη, ανέλαβε ο Μητσοτάκης 
την εξουσία. ∆ηµιούργησε προσ-
δοκία ότι εκείνος θα τολµήσει. Και, 
πράγµατι, ξεκίνησε καλά, ενισχύο-
ντας την ελπίδα ότι έρχεται η επα-
νάσταση του αυτονόητου. Η κατά-
ρα της πανδηµίας τα σκέπασε όλα. 
Φυσικά προέχουν οι ζωές µας, ίσως 
όµως όλο αυτό που ζούµε αποτελέ-
σει την ευκαιρία να λυθούν µε ταχύ-
τητα όσα δεν λύθηκαν επί δεκαετί-
ες, µε καλές και κακές κυβερνήσεις.

ΞΕΚΙΝΩ µε το θετικό. Ο µεγάλος 
ασθενής, το τέρας της γραφειοκρα-
τίας, παλεύεται. Εχει δρόµο ακόµη ο 
Κυριάκος Πιερρακάκης - πολύ δρό-
µο. Οµως, εκµεταλλεύτηκε την καρα-
ντίνα και επέβαλε το ψηφιακό κράτος 
σε βασικές δράσεις. Να λύσει θέµα-
τα που εδώ και χρόνια έχουν λύσει 
µέχρι και οι Βαλκάνιοι γείτονές µας.

Η δηµόσια υγεία, απαξιωµένη και 
παρατηµένη, βρίσκει τον ρόλο της. 
Ανέκτησε το κύρος και την αυτοπε-
ποίθηση που χρειάζεται το κουρα-
σµένο προσωπικό του ΕΣΥ και τώρα, 
που όλοι συµφωνούν στην αναγκαι-
ότητά του, πρέπει άµεσα να γίνουν 
επενδύσεις σε προσωπικό, εξοπλισµό 
και για τη βελτίωση των υποδοµών. 

Ακόµη κι αν η κοινωνική εγρήγορ-
ση φτάσει στα επίπεδα του πρώτου 
κύµατος, ακόµη κι αν τηρηθούν όλα 
τα µέτρα προστασίας, το δηµόσιο 
σύστηµα Υγείας θα χρειαστεί διαρκή 
ενίσχυση. Σε αυτό πρέπει να διοχε-
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ο ΓΙΑΝΝΗΣ 
Λ. ΠΟΛΙΤΗΣ

Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Π
λήρη στήριξη στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, σε 
ό,τι αφορά το θέµα της προεκλογικής «παρέµ-
βασης» στα Βαρώσια µε το άνοιγµα τµήµατος 

της παραλίας Αµµοχώστου, αναµένεται να δώσουν τό-
σο το Συµβούλιο των υπουργών Εξωτερικών, που συνε-
δριάζει τη ∆ευτέρα στις Βρυξέλλες, όσο και η επικείµε-
νη Σύνοδος Κορυφής την Πέµπτη και την Παρασκευή. 

Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία δεν είναι στην ατζέ-
ντα, η γραµµατεία του Συµβουλίου έχει ενηµερωθεί για 
την πρόθεση Ελλάδας και Κύπρου να θέσουν το θέµα 
σε επίπεδο αρχηγών και ΥΠΕΞ. Ωστόσο, στην πραγµα-
τικότητα, τα βλέµµατα όλων είναι στραµµένα στις εν-
δοκοινοτικές εκλογές στην τουρκοκυπριακή κοινότητα 
και στο αν και κατά πόσο θα επικρατήσει ο Μουστα-
φά Ακιντζί, ο οποίος στηρίζει την επανένωση µε διζω-
νική δικοινοτική οµοσπονδία (∆∆Ο) µε πολιτική ισότη-
τα, ή αν θα αυξήσουν τη δύναµή τους όσοι συζητούν 
και λύση δύο κρατών (Τατάρ - Οζερσάι). Οι διπλωµά-
τες των κρατών-µελών γνωρίζουν τους συσχετισµούς 
και αναµένουν ακόµα και το ενδεχόµενο επαναληπτι-
κής αναµέτρησης την επόµενη Κυριακή. 

Στην πράξη, µια νίκη Ακιντζί για τις Βρυξέλλες, το Βε-
ρολίνο και την Αθήνα θα δώσει την απαιτούµενη ώθη-
ση, ώστε να υπάρξουν οι συνθήκες για πενταµερή δι-
άσκεψη άµεσα, στη βάση των συγκλίσεων Γκουτέρες. 
Στο Coreper γνωρίζουν ότι ο γενικός γραµµατέας του 
ΟΗΕ είναι έτοιµος για τέτοια διάσκεψη και µάλιστα το 

ζήτηµα έχει τεθεί επισήµως στις επικοινωνίες των Αρ-
χών της Ε.Ε. µε τα Ηνωµένα Εθνη. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι έτοιµη, 
όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η Realnews, να «ανα-
στήσει» το οικονοµικό πακέτο Γιούνκερ για τη στήριξη 
της επανένωσης. Το πακέτο µπορεί να έχει µέγεθος ίσο 
µε το 50% του κυπριακού ΑΕΠ και θα συνδυαστεί µε 
έντονη παρουσία κοινοτικών αξιωµατούχων την επο-
µένη της έγκρισης µιας πιθανής συµφωνίας. 

Σύµφωνα µε Ευρωπαίους διπλωµάτες, αυτή θα είναι 
πραγµατικά η τελευταία ευκαιρία, καθώς, η παράταση 
του status quo θα αποτελέσει ταφόπλακα της ∆∆Ο και 
η Τουρκία θα επιδιώξει (αυτό που δεν έκανε 46 χρό-
νια) να βρει κράτη της επιρροής της που θα αναγνω-
ρίσουν τη λεγόµενη «Τουρκική ∆ηµοκρατία της Βόρει-
ας Κύπρου». Κάτι τέτοιο δεν συµφέρει κανέναν, εκτι-
µούν Ευρωπαίοι διπλωµάτες. Τη στιγµή, µάλιστα, που 
τα «Οruc Reis», «Yavuz» και «Barbaros» έχουν αποχω-
ρήσει, το άνοιγµα της παραλίας Αµµοχώστου µοιά-
ζει περισσότερο µε προεκλογικό πυροτέχνηµα, ενώ 
Ελλάδα και Τουρκία είναι µε το ένα πόδι στις διερευ-
νητικές, µια «καταστροφή στο Κυπριακό» θα έφερνε 
µεγάλη οπισθοδρόµηση. 

Στην πράξη, στις Βρυξέλλες και στην Αθή-
να είναι απόλυτα κατανοητό ότι η εξο-
µάλυνση των σχέσεων Ε.Ε. - Τουρκίας 
περνά και µέσα από την επίλυση του 
Κυπριακού. Τίποτα από όσα έχει υπο-
σχεθεί η Ε.Ε. στην Τουρκία δεν µπο-
ρεί να εκτελεστεί πραγµατικά χωρίς 
την κανονικοποίηση των σχέσεων 

Αγκυρας - Λευκωσίας. Οι διπλωµάτες γνωρίζουν ότι 
το πρόβληµα στο Κυπριακό δεν είναι απλά η αποχώ-
ρηση των τουρκικών στρατευµάτων (κάτι που είχε πα-
ρασκηνιακά προβλεφθεί στο Κραν Μοντανά), αλλά η 
επίλυση του πολιτειακού και συγκεκριµένα η εξασφά-
λιση της πολιτικής ισότητας Ελληνοκυπρίων και Τουρ-
κοκυπρίων. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλί-
ου, ο Σαρλ Μισέλ, προέρχεται από ένα τέτοιο κράτος 
(Βέλγιο) και µεταφέρει σε συνεργάτες του ότι «κατα-
νοεί τις δυσκολίες». Ωστόσο, οι δυσκολίες ξεπερνιού-
νται µε ισχυρούς θεσµούς και µε την απόλυτη δέσµευ-
ση όλων να λειτουργούν θεσµικά - και αυτό είναι κάτι 
που ούτε η Ελλάδα, ούτε η Τουρκία, ούτε η Ε.Ε. µπο-
ρούν να «επιβάλουν» στο νησί. Πρέπει να  το ενστερ-
νιστούν οι δύο κοινότητες. 

Επισπεύδεται η πενταµερήςΗ Ε.Ε. 
στηρίζει την 
Κύπρο µετά 

την τελευταία 
πρόκληση 

της Αγκυρας 
στα Βαρώσια 

και στρέφει το 
βλέµµα στις 

επερχόµενες 
εκλογές στα 
κατεχόµενα

Ερσίν 
Τατάρ

Μουσταφά 
Ακιντζί
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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Ο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θέλει να αλλά-
ξει το πλαίσιο για την επίλυση του Κυ-
πριακού και από διζωνική δικοινοτική 

οµοσπονδία να πάει στη λύση των δύο κρατών 
και στη διχοτόµηση της Μεγαλονήσου. Αυτό, 
άλλωστε, αποτελεί τη δεδηλωµένη πρόθεση της 
κυβέρνησής του από το καλοκαίρι του 2017. 
Την περασµένη Πέµπτη, µε το µερικό άνοιγµα 
της περίκλειστης πόλης της Αµµοχώστου (Βα-
ρώσια), έκανε και το πρώτο ουσιαστικό βήµα 
προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Η λύση των δύο κρατών µπήκε στην ατζέντα 
από τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου τον Ιούλιο 
του 2017, στην πρώτη επίσκεψή του στα κατε-
χόµενα, µετά το ναυάγιο των συνοµιλιών στο 
Κραν Μοντανά. Από τότε η Τουρκία την επα-
ναφέρει συνεχώς στο τραπέζι, τονίζοντας πως 

Οι επιδιώξεις του Ερντογάν µετά το µερικό 
άνοιγµα της περίκλειστης πόλης της Αµµοχώστου 

και η παρέµβασή του στις εκλογές 
στα κατεχόµενα της Κύπρου

σουν τα Βαρώσια υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση και να εκµεταλλευτούν την πε-
ριοχή (την πιο όµορφη παραλία στη Μεγαλόνησο) τουριστικά. 

Η κίνηση αυτή είχε σαφή στόχο να συσπειρώσει τους Τουρκοκυπρίους γύρω 
από την υποψηφιότητα του Τατάρ και να αποτρέψει την επανεκλογή του Τουρ-
κοκύπριου ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινό-
τητας. Ο Ακιντζί χαρακτηρίζεται από την Αγκυρα ως απείθαρχος, ωστόσο, το 
µεγαλύτερο µειονέκτηµά του για την τουρκική ηγεσία είναι ότι επιµένει στη δι-
ζωνική δικοινοτική οµοσπονδία και στην επανένωση του νησιού. Στη λύση των 
δύο κρατών είχε αντιταχθεί από το 2017 και αυτό επιδείνωσε τις σχέσεις του µε 
τον Ερντογάν, που ούτως ή άλλως ουδέποτε τον εµπιστεύτηκε. Αλλωστε, ο Ακι-
ντζί κάνει προεκλογική εκστρατεία µε κύριο θέµα να σταµατήσει η ανάµειξη της 
Τουρκίας στις εσωτερικές υποθέσεις της τουρκοκυπριακής κοινότητας. 

∆ύο πόλοι
Στα κατεχόµενα έχουν διαµορφωθεί στην πραγµατικότητα δύο πόλοι, ένας γύ-
ρω από τον Ακιντζί, που θέλει να αναχαιτίσει τον τουρκικό έλεγχο, και ο δεύτε-
ρος γύρω από τον Τατάρ, µε σύνθηµα «να αποκαταστήσουµε τις σχέσεις µας 
µε την Τουρκία». Πολιτικοί αναλυτές εκτιµούν πως το εκλογικό σώµα είναι µοι-
ρασµένο σε αναλογία 50:50 και η τελευταία κίνηση του Ερντογάν έγινε µε σκο-
πό να γείρει την πλάστιγγα υπέρ του Τατάρ. Είναι αµφίβολο αν το πέτυχε, ωστό-
σο, αν την επόµενη Κυριακή, στον δεύτερο γύρο των εκλογών, «πρόεδρος» ανα-

είναι αδύνατο να βρεθεί λύση εντός του πλαι-
σίου των παραµέτρων του ΟΗΕ (διζωνική δι-
κοινοτική), και προσπαθεί να τη «σπρώξει» µέ-
σα και έξω από την Κύπρο. 

Ο «εκλεκτός»
Ο Ερσίν Τατάρ, ο «εκλεκτός» του σουλτάνου 
στα κατεχόµενα, ως σηµερινός «πρωθυπουρ-
γός» και υποψήφιος στις «προεδρικές εκλο-
γές» που γίνονται σήµερα στα κατεχόµενα, εί-
ναι υπέρµαχος της λύσης των δύο κρατών, εξ 
ου και ο Ερντογάν προωθεί µε κάθε τρόπο την 
εκλογή του. Τις προηγούµενες ηµέρες, η Αγκυ-
ρα έσπευσε να καταβάλει στην τουρκοκυπρια-
κή διοίκηση 13 εκατ. ευρώ για να πληρωθούν 
οι µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων και αποκα-
τέστησε τη βλάβη στον αγωγό που εξασφαλίζει 
νερό από την Τουρκία και παρέµενε «στεγνός» 
από τον περασµένο Ιανουάριο. 

Το µεγαλύτερο προεκλογικό «δώρο» του Ερ-
ντογάν στον Τατάρ ήταν, ωστόσο, το άνοιγµα 
των Βαρωσίων. Αλλωστε, ο Τατάρ και ο «υπουρ-
γός Εξωτερικών» του ψευδοκράτους, Κουντρέτ 
Οζερσάι, είχαν ανοίξει το θέµα πριν από ένα 
χρόνο, ανακοινώνοντας ότι σχεδιάζουν να θέ-

δειχθεί ο Τατάρ, τότε ο Ερντογάν θα έχει πετύ-
χει ένα διπλό στόχο: Να ξεφορτωθεί τον Ακιντζί 
και, παράλληλα, να αλλάξει το αντικείµενο των 
διαπραγµατεύσεων για το Κυπριακό. Γι’ αυτόν 
τον σκοπό, µάλιστα, έχει στείλει στα κατεχόµε-
να πάνω από 200 στελέχη του AKP που πάνε 
από σπίτι σε σπίτι και προπαγανδίζουν υπέρ 
του Τατάρ και κατά του Ακιντζί. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο γ.γ. του ΟΗΕ 
Αντόνιο Γκουτέρες ετοιµάζει µια νέα πρωτο-
βουλία για την επανέναρξη των διαπραγµα-
τεύσεων, αµέσως µετά τις εκλογές στα κατεχό-
µενα, την οποία πολλοί -και στην Αθήνα- θεω-
ρούν ως την τελευταία προσπάθεια επίλυσης 
του ζητήµατος. Αν ο ηγέτης της τουρκοκυπρι-
ακής κοινότητας που θα πάει στις διαπραγµα-
τεύσεις θα είναι ο Τατάρ θεωρείται βέβαιο ότι 
θα τορπιλίσει τη διαδικασία, θέτοντας παράλο-
γες απαιτήσεις. Αυτό, όµως, επιζητά η Τουρκία: 
Να ναυαγήσει η προσπάθεια του ΟΗΕ, ώστε να 
προωθήσει τη λύση των δύο κρατών που επι-

θυµεί. Μάλιστα, το τουρκικό υπουργείο Εξω-
τερικών βρίσκεται σε επαφή µε µια σειρά από 
φιλικές προς την Τουρκία χώρες, ώστε, όταν 
ναυαγήσουν οι διαπραγµατεύσεις, να υπάρ-
ξει από εκείνες αναγνώριση των κατεχόµενων. 

Ακόµα και αν ο Ακιντζί επανεκλεγεί, το µερι-
κό άνοιγµα της Αµµοχώστου δηµιούργησε ένα 
πρώτο τετελεσµένο. Ο Ερντογάν, αν θέλει, έχει 
τη δυνατότητα να τινάξει στον αέρα τις συνο-
µιλίες προχωρώντας σε εποικισµό της περίκλει-
στης πόλης, που για περίπου µισό αιώνα ήταν 
δεδοµένη ως ένα από τα ανταλλάγµατα που θα 
έπαιρναν οι Ελληνοκύπριοι για να δεχθούν κά-
ποια από τα τουρκοκυπριακά αιτήµατα. 

Το άνοιγµα των Βαρωσίων έχει και µια ακό-
µα στόχευση: να φέρει σε δύσκολη θέση την 
Αθήνα και να δηµιουργήσει ρήγµα ανάµεσα 
σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς η ελληνική κυβέρ-
νηση έχει συµφωνήσει να ξεκινήσει διερευνη-
τικές επαφές. Η λύση των δύο κρατών και η δι-
χοτόµηση που προωθεί ο Ερντογάν θα επηρε-
άσουν, ωστόσο, ευθέως και τις συνοµιλίες ανά-
µεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, αφού θα υπάρ-
ξει αντίκτυπος και για τις θαλάσσιες ζώνες στην 
ανατολική Μεσόγειο.

Η Αγκυρα 
δροµολογεί

σχέδιο 
διχοτόµησης 

ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ της παραλίας στην Αμμόχωστο 
την περασμένη Πέμπτη αποτελεί το πρώτο 

βήμα της Αγκυρας προκειμένου να θέσει την 
περιοχή υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση


