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Oπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ.  
Έρογλου είπε ότι θα συναντηθεί με τον πρό-
εδρο Νίκο Αναστασιάδη στις 29 Μαΐου σε 

δείπνο και πρόσθεσε ότι αν συμφωνήσουν σε ένα 
χρονοδιάγραμμα, τότε θα είναι επιτυχία.
Ανέφερε επίσης ότι η τουρκική πλευρά επιθυμεί 
οι συνομιλίες να αρχίσουν το συντομότερο δυνα-
τό, αλλά η ε/κ πλευρά μιλά για το φθινόπωρο.

 Σύμφωνα με τον κ. Έρογλου, δεν θα πρέπει να 
ξεχνούμε το παρελθόν, αλλά είναι σημαντικό να 
προσφέρουμε καλύτερες μέρες στο λαό και να μην 

παραμένουμε στο παρελθόν.
 Είπε ότι το ψευδοκράτος υπάρχει παρά το γεγονός 

ότι μονάχα η Τουρκία το αναγνωρίζει. Ο κ. Έρογλου 
είπε ότι επιθυμεί να φθάσει σε μια συμφωνία και πρό-
σθεσε ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να δει «την 
πραγματικότητα των δύο κρατών» και να δημιουργήσει 
ευκαιρία για τους δύο «λαούς», κατά την έκφρασή του, 
να συμβιώνουν σε συνθήκες ειρήνης.

 Είπε ότι εφόσον υπάρχουν «εμπάργκο» εναντί-
ον των Τουρκοκυπρίων, είναι δύσκολο να κατα-
λήξει σε συμφωνία η ε/κ πλευρά.

Τουρκικές κινήςέις ςέ δυο άξονές

Η προσπάθεια της τουρκικής πλευράς να διαμορ-
φώσει νέα δεδομένα επί του εδάφους με την παραχώ-
ρηση μαζικά «υπηκοοτήτων» σε Τούρκων, φαίνεται να 
συνδέεται και με την εφαρμογή του νέου οικονομικού 
προγράμματος, που υπέγραψε πρόσφατα η Άγκυρα με 
το ψευδοκράτος. Ένα πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει 
στους εποίκους τη δυνατότητα και το «δικαίωμα» να 
ασκούν «εκτελεστική εξουσία».

Την ίδια ώρα, οι κινήσεις αυτές, οι οποίες εντείνο-
νται την τελευταία περίοδο, παραπέμπουν σε σχεδια-
σμούς, που αφορούν το ενδεχόμενο συμφωνίας στο 
Κυπριακό και το μέλλον του πληθυσμού αυτού «στη 
νέα κατάσταση πραγμάτων». Δηλαδή, να νομιμοποιή-
σει τους εποίκους μέσα από μια συμφωνία ενώ την ίδια 
ώρα, στοχεύουν μέσα από την αύξηση του πληθυσμού, 
να προβάλλουν περισσότερες αξιώσεις.

Επί της ουσίας, το πρωτόκολλο, που καλύπτει την πε-
ρίοδο 2013-2015, δεν έχει μόνο οικονομικό χαρακτή-
ρα, αλλά περιέχει και μέτρα, τα οποία έχουν συνδεθεί 
με την προσπάθεια της Άγκυρας να προσαρτήσει σιω-
πηρά τα κατεχόμενα.  wΣε σχέση με την παραχώρηση 
«υπηκοοτήτων» το Κόμμα Εθνικής Ενότητας (UBP) διά 
της ψευδοκυβέρνησης παραχώρησε «υπηκοότητα», 
κατά την περίοδο 1η Μαΐου 2009-8η Φεβρουαρίου 
του 2013, σε 5.617 άτομα. Με βάση τον σχεδιασμό, 
ο αριθμός των 5.617 θα φθάσει στις 10.000 μέχρι το 
τέλος του τρέχοντος έτους. 

Η θέση της τουρκικής πλευράς, όπως έχει εκφρα-
σθεί και στις συνομιλίες, είναι πως όσες «υπηκοότητες» 
δόθηκαν από το ψευδοκράτος μέχρι τη συμφωνία θα 
ισχύουν και πως είναι έτοιμη να συζητήσει κριτήρια 

για όσους εκ Τουρκίας βρίσκονται στα κατεχόμενα και 
δεν έχουν «υπηκοότητα» του ψευδοκράτους.

Επίσης συζητά κριτήρια που θα ισχύουν για τις υπη-
κοότητες που θα δίνουν τα συνιστώντα κράτη μετά τη 
συμφωνία. Η πρόταση της τ/κ πλευράς στο θέμα των 
υπηκοοτήτων είναι όπως όλοι οι «πολίτες» του ψευδο-
κράτους, χωρίς να υπάρχει αριθμητικό όριο, να παίρ-
νουν την υπηκοότητα του συνεταιρικού κράτους που 
θα ιδρυθεί. Η βάση αυτής της πρότασης είναι ότι δεν 
πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των πολιτών.

Στη διάρκεια της διαδικασίας των απευθείας δια-
πραγματεύσεων (2008-2012), η Άγκυρα έχει υποστη-
ρίξει σε επαφές που είχε με αξιωματούχους του ΟΗΕ 
πως δεν πρόκειται να δεχθεί οποιαδήποτε μετακίνηση 
εποίκων, καθιστώντας και το ζήτημα αυτό ως μια από 
τις κόκκινες γραμμές της.

Σύμφωνα με επαφές που είχαν γίνει το 2011, μεσού-
σης της διαδικασίας των απευθείας διαπραγματεύσε-
ων, ο πρέσβης Απακάν, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της 
Τουρκίας στη Νέα Υόρκη, στη συνάντηση που είχε με 
τον Αλεξάντερ Ντάουνερ, στις 18 Μαΐου στην Άγκυρα, 
μεταξύ άλλων, συζήτησε και το θέμα των εποίκων. Με 
βάση τα πρακτικά, ο Ερτουγρούλ Απακάν ανέφερε πως 
η Τουρκία δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε 
υποχρεωτική μετακίνηση εποίκων.

Ενδιαφέρον, ωστόσο, έχει η απάντηση του ειδικού 
συμβούλου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών, Αλεξάντερ Ντάουνερ, ο οποίος, σύμφωνα με 
τα πρακτικά της συνάντησης, φέρεται να «καθησύχασε 
ότι αυτό δεν θα συμβεί, καθώς αυτό θα είναι εξαιρετικά 
ασύμφωνο με τους κανόνες της ηθικής».

Συμφωνία για 
χρονοδιάγραμμα 
στο Κυπριακό, 
ζητά ο Έρογλου
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ντερβίς  Έρογλου 
δήλωσε ότι μια συμφωνία στο Κυπριακό μπο-
ρεί να εξευρεθεί μέσω πάρε-δώσε και με κοι-
νή δέσμευση.

άξιοποίηση εποίκων ενόψει κυπριακού, 
επιχειρούν Άγκυρα και ψευδοκράτος


