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θώς οι Τούρκοι θα ανοικοδομήσουν το αερο-
δρόμιό της. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως 
ο Ερντογάν θα επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει 
τον πρωθυπουργό Φαγέντ αλ Σαράτζ, όπως τον 
είχε χρησιμοποιήσει και στο τουρκολιβυκό μνη-
μόνιο για να προωθήσει τους σχεδιασμούς του. 
Μάλιστα, ήδη στα τουρκικά ΜΜΕ διοχετεύονται 
πληροφορίες για επικείμενη επίσκεψη του Σα-
ράτζ στα κατεχόμενα, προφανώς κατόπιν υπο-
δείξεων της Αγκυρας. Ο Σαράτζ χρωστά στον 
Ερντογάν όχι μόνο τις πολεμικές του επιτυχίες, 
αλλά και την ίδια την παραμονή του στο αξίωμα. 

Ποιοι θα πάρουν σκυτάλη
Αν όντως τους πείσει να προχωρήσουν με την 
αναγνώριση, τότε είναι ζήτημα χρόνου να 
ακολουθήσουν και άλλες, πολύ φιλικές προς 
την Τουρκία χώρες, όπως το Τουρκμενιστάν, 
το Πακιστάν ή το Κατάρ. Ο Ερσ. Τατάρ, μια 
μαριονέτα του Ερντογάν στην πραγματικότη-

τα, θα καταστεί έτσι διεθνώς αναγνωρισμένος 
ηγέτης. Και θα απαιτεί ισότητα και στο τραπέ-
ζι των συνομιλιών. 

Είναι σαφές ότι αυτό δεν θα το αποδεχθεί η 
Κυπριακή Δημοκρατία. Ωστόσο, έτσι, ο Ερντο-
γάν θα οδηγήσει σε οριστικό ναυάγιο τις συ-
νομιλίες για το Κυπριακό στο πλαίσιο του ΟΗΕ 
και θα θέσει ευθέως θέμα διχοτόμησης. Αυ-
τό, όμως, θα έχει μη αναστρέψιμες συνέπει-
ες, αφού, δίχως τους περιορισμούς που επι-
βάλλει το πλαίσιο του ΟΗΕ, η Αγκυρα θα κά-
νει ό,τι θέλει στα κατεχόμενα, κυρίως σε οικο-
νομικό και κοινωνικό επίπεδο. Ο Ερντογάν θα 
προχωρήσει με τα σχέδιά του για την Αμμό-
χωστο και τα Βαρώσια (που υπήρξαν κάπο-
τε το πιο όμορφο και διάσημο τουριστικό κέ-
ντρο στο νησί), αλλά και για όλο τον κατεχό-
μενο Βορρά, διασφαλίζοντας στην οικογένειά 
του αλλά και στους επιχειρηματικούς ομίλους 
που συνδέονται μαζί του μεγάλες δουλειές και 
κέρδη. Ετσι, άλλωστε, λειτούργησε και στη Λι-
βύη, όπου την ανοικοδόμηση του αεροδρομί-
ου στη Μισράτα την έχει αναλάβει ο όμιλος του 
γαμπρού του, Μπεράτ Αλμπαϊράκ.

ση ο Τατάρ δεν είχε λάβει ακόμα (δεν θα το κρατούσε κρυφό), φαίνεται όμως 
ότι ο Ερντογάν άσκησε την απαραίτητη πίεση στον Αζέρο Πρόεδρο ώστε να κι-
νηθεί κάτι. Σε κάθε περίπτωση, ο Τατάρ βρέθηκε τρεις ημέρες αργότερα να δί-
νει συνέντευξη στην αζερική κρατική τηλεόραση, όπου μίλησε για «ένα έθνος 
και τρία κράτη». Εν τω μεταξύ, η πρόσκληση εστάλη και, σύμφωνα με τα τουρ-
κικά ΜΜΕ, ο Τατάρ θα υπογράψει κατά την επίσκεψη αυτή μια σειρά από δια-
κρατικές συμφωνίες. 

Εως τώρα, πάντως, ο Αλίγεφ δεν έχει δείξει διάθεση να προχωρήσει σε αυτό 
το βήμα. Αλλωστε, έχει κάθε λόγο να ανησυχεί για το ότι μια τέτοια κίνηση από 
την πλευρά του θα μπορούσε να απαντηθεί με αναγνωρίσεις της Δημοκρατίας 
του Αρτσάχ (Ναγκόρνο Καραμπάχ). Ωστόσο, είναι υποχρεωμένος στον Ερντο-
γάν για τη βοήθεια που πήρε στον πόλεμο (είναι ενδεικτικό πως τα αζερικά τε-
θωρακισμένα που μπήκαν την Παρασκευή στην πόλη Αγκντάμ στο Καραμπάχ 
ήταν στολισμένα με τουρκικές σημαίες) και επιπλέον βλέπει την Ελλάδα και την 
Κύπρο ως εχθρούς - όπως είπε στον ανακληθέντα πρέσβη μας Νικόλαο Πιπε-
ρίγκο, αντιλαμβάνεται την τριμερή Ελλάδας, Αρμενίας και Κύπρου ως απειλή. 

Αν η επίσκεψη Τατάρ στο Μπακού είναι κρίσιμη για τις εξελίξεις, επίσης κρίσι-
μο είναι και το ταξίδι που πρόκειται να πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα 
ο Ερντογάν στη Λιβύη. Οι πληροφορίες θέλουν τον Τούρκο Πρόεδρο να πηγαί-
νει στην Τρίπολη μέσα στον Νοέμβριο, με σκοπό να επισκεφθεί τη Μισράτα, κα-
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Ε
να βρόμικο παιχνίδι, με στόχο την ορι-
στική διχοτόμηση της Κύπρου και την 
απρόσκοπτη οικονομική εκμετάλλευση 

της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, ξεδι-
πλώνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα κατεχό-
μενα, μετά τη νίκη του εκλεκτού του, Ερσίν Τα-
τάρ, στις προεδρικές εκλογές. Ο Τούρκος Πρό-
εδρος κατέστησε σαφές στους εορτασμούς για 

Βρόμικο  
παιχνίδι 
του Ερντογάν 
στην Κύπρο!

την 37η επέτειο του ψευδοκράτους ότι θεωρεί 
παρελθόν το πλαίσιο λύσης του ΟΗΕ για το Κυ-
πριακό (διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία) και 
ότι δέχεται να συζητήσει μόνο στη λογική των 
δύο κρατών. «Πιστεύω ότι έχουμε μπει σε μια 
περίοδο που θα πειστούν η περιοχή και ο κό-
σμος για την πραγματικότητα της ΤΒΔΚ», δή-
λωσε στη συνεδρίαση του υπουργικού συμ-
βουλίου του, δύο ημέρες αργότερα. 

Το θέμα βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα 
του Ερντογάν, που αντιλαμβάνεται ωστόσο πως, 
για να αλλάξει το πλαίσιο του ΟΗΕ, θα πρέπει 
να αναβαθμίσει και το διεθνές status του ψευ-
δοκράτους, το οποίο συνεχίζει να μην το ανα-
γνωρίζει κανένα άλλο μέλος του ΟΗΕ, πλην της 
Τουρκίας. Η αναβάθμιση μπορεί να γίνει μό-
νο μέσα από διεθνείς αναγνωρίσεις και ο Ερ-
ντογάν κινείται πλέον σε αυτήν την κατεύθυν-
ση, ασκώντας κατ’ αρχάς πίεση σε αυτούς που 
βοήθησε και του «χρωστούν». 

Στα κατεχόμενα, στις 15 Νοεμβρίου, ο Ερντο-
γάν κάλεσε τον Τατάρ να αποδεχθεί την πρό-
σκληση του Ιλχάμ Αλίγεφ και να επισκεφθεί 
σύντομα το Αζερμπαϊτζάν. Τέτοια πρόσκλη-
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