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«∆εν υπάρχει χώρα που ονοµάζεται Κύπρος» υπο-
στήριξε για ακόµη µια φορά ο Τούρκος Πρωθυπουρ-
γός, Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος µετά από ένα συνέδριο 
στην Πολωνία ισχυρίστηκε ότι η «ε/κ διοίκηση» είχε 
γίνει δεκτή στην ΕΕ για πολιτικούς λόγους και όχι 
επειδή ήταν εναρµονισµένη µε τους ευρωπαϊκούς νό-
µους. Όπως γράφει η «Κίπρις», ο Ερντογάν υποστήρι-
ξε ότι δεν υπάρχει χώρα που ονοµάζεται Κύπρος και 
πρόσθεσε ότι αυτό που υπάρχει είναι η τοπική διοίκη-
ση της νότιας Κύπρου.

 «Υπάρχει βόρεια Κύπρος και µια πράσινη γραµµή 
µεταξύ της βόρειας και της νότιας Κύπρου», ισχυρί-
στηκε ο Ερντογάν για να προσθέσει ότι στην πράσινη 
γραµµή υπάρχουν µονάδες ασφαλείας του ΟΗΕ.

Στον Τούρκο πρωθυπουργό απάντησε µέσω της 
«Γενί Ντουζέν» η αρθρογράφος Τουµάι Τουγιάν. Με 
τίτλο «Μια χώρα που ονοµάζεται Κύπρος» η Τ/κ αρ-

θρογράφος τονίζει ότι ο Τούρκος πρωθυπουργός 
γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχει µια χώρα που ονο-
µάζεται Κύπρος.

 «Σε µια χώρα που λέγεται Κύπρος τι δουλειά 
έχουν 40 χιλιάδες δικοί σου στρατιώτες; Γιατί η ση-
µαία σου κυµατίζει σε κάθε γωνιά; Ποιος είσαι εσύ 
και όταν το θέµα των Βαρωσίων έρχεται στην ηµε-
ρήσια διάταξη, µπορείς να πεις σαν να ήταν ιδιο-
κτησία σου ότι «εγώ δεν θα δώσω σπιθαµή γης στην 
Κύπρο ακόµη και για την πλήρη ένταξη», αναφέρει 
στο άρθρο της η Τουγιάν.

Η Τουγιάν γράφει ότι δεν γνωρίζει αν στη Νέα Υόρ-
κη Γκιούλ, Νταβούτογλου και Έρογλου καθόρισαν ένα 
νέο οδικό χάρτη που πρέπει να ακολουθηθεί για το 
Κυπριακό, σηµειώνοντας όµως ότι λέγεται ότι αυτός 
θα µπει σε εφαρµογή στο τέλος αυτής της διαδικασίας 
για την οποία δίνουν προθεσµία µέχρι τον Μάρτιο.

Ερντογάν: “Δεν υπάρχει χώρα Κύπρος” 

Την ετοιµότητά του να παρακαθίσει στο τραπέζι 
των συνοµιλιών χωρίς προϋποθέσεις και να θέσει 
τέρµα στο Κυπριακό µε µια οµοσπονδία που θα απο-
βλέπει σε µια διζωνική κυρίαρχη ισότητα, εξέφρασε 
ο κατοχικός ηγέτης, Ντερβίς Έρογλου.

Σε γραπτή του δήλωση και απαντώντας στις επι-
κρίσεις που διατύπωσε εναντίον του ο Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο Έρογλου είπε 
ότι «δεν πρόκειται να εγκαταλείψουµε τις ενεργές και 
έµπρακτες εγγυήσεις της µητέρας πατρίδας Τουρκίας 
και το ότι η συµφωνία στην οποία θα καταλήξουµε 
θα γίνει πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ. ∆εν θα θυσιά-
σουµε µε κανέναν τρόπο το ίσο καθεστώς των ιδρυ-
θέντων κρατιδίων, την πολιτική µας ισότητα».

Όπως µεταδίδεται στα κατεχόµενα, ο κατοχικός 
ηγέτης φάνηκε ενοχληµένος από την αναφορά του 
προέδρου Αναστασιάδη προς τον πρόσωπό του ως 
«θρασύ», «δεν του ταιριάζει (του Πτ∆). Εγώ έβλεπα 
τον κ. Αναστασιάδη ως τζέντλεµαν πολιτικό».

Ως «πρόεδρος» του ψευδοκράτους, συνέχισε, ξέρει 
το καθήκον του και κάνει ό,τι πρέπει για να προστα-
τεύσει τα οφέλη και τα δικαιώµατα του «λαού» του. 
«Εγώ ποτέ µου δεν χρησιµοποίησα υβριστικά επίθε-
τα ούτε στους διαλόγους µου µε τον Ελληνοκύπριο 
ηγέτη, ούτε στις δηλώσεις µου προς τον ελληνοκυ-
πριακό λαό. Πρόσεχα να δείχνω σεβασµό έναντι 
των ευαισθησιών τους και στην αξιοπρέπειά τους».

Μετά την επίθεση του κ. Αναστασιάδη εναντίον 

του πριν από 15 µέρες µετά το γεύµα µε τον Αρχιεπί-
σκοπο, πρόσθεσε ο Ντερβίς Έρογλου, αυτή τη φορά 
στο σπίτι της ΕΟΚΑ, στην επέτειο της τροµοκρατικής 
-όπως είπε- οργάνωσης που έπνιξε στο αίµα την Κύ-
προ, «χρησιµοποίησε και πάλι βαριά λόγια εναντίον 
µου, κατηγορώντας µε».

Γίνεται αντιληπτό, συνέχισε, ότι δεν του αρέσει 
καθόλου του κ. Αναστασιάδη το ότι ο ίδιος µιλά µε 
ευαισθησία για το θέµα της κυριαρχίας και πως δεν 
πρόκειται να εγκαταλείψουν τη συνέχιση των εγγυή-
σεων της Τουρκίας. «Είναι φανερό ότι ο Αναστασι-
άδης και το κόµµα του ο ∆ΗΣΥ, που είναι συνδεδε-
µένο µε την ιδεολογία της ΕΟΚΑ η οποία συνεχίζει 
να το χαρακτηρίζει µέχρι τις µέρες µας, και ονειρεύ-
ονται να µας πάρουν πίσω, πριν το 1974».

 «Θέλω να πω ότι εάν νοµίζει ότι θα ξεγελάσει τους 
Τουρκοκύπριους και θα τους βάλει υπό την κυριαρ-
χία των Ελληνοκυπρίων, αυτόν που ξεγελά είναι τον 
εαυτό του», ανέφερε.

Ο κ. Έρογλου είπε ότι η τουρκοκυπριακή πλευ-
ρά καταθέτει προτάσεις µε καλή πρόθεση αλλά δεν 
αρέσουν στον πρόεδρο Αναστασιάδη, όπως επίσης 
και στην προτροπή τους να καθίσουν στο τραπέζι 
για να δουν τα θέµατα που οι Ελληνοκύπριοι θέ-
λουν να βάλουν στο κοινό ανακοινωθέν. «Πηγαί-
νει στον Αρχιεπίσκοπο και στο σπίτι της ΕΟΚΑ και 
σε αυτές τις επισκέψεις κατηγορεί εµένα και τους 
Τουρκοκύπριους». 

Θίχτηκε ο Έρογλου από το «θρασύς» 
που είπε γι αυτόν ο Aναστασιάδης


