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Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, εµµένοντας 
στις πρακτικές της αθέτησης ευρωπαϊκών δεσµεύ-
σεων και των δυσµενών διακρίσεων κατά της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η Κυβέρνηση Ερντογάν 
απέστειλε επιστολή προς την Κοµισιόν, γνωστο-
ποιώντας τις θέσεις της σε σχέση µε τη Συµφωνία 
Επανεισδοχής. Στο πλαίσιο της επιστολής αυτής, η 
Άγκυρα φρόντισε να περιλάβει και µια παράγρα-
φο που αφορά στην Κύπρο, καθιστώντας σαφές ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν οι θέσεις που είχε δια-
τυπώσει την 1η Μαΐου 2004 (ένταξη Κύπρου) και 
την 29η Ιουλίου 2005 (υπογραφή Πρωτοκόλλου). 
Με την αναφορά της αυτή και πριν καν στεγνώσει 
η µελάνη των υπογραφών της Συµφωνίας Επανεισ-
δοχής (16 ∆εκεµβρίου), η Τουρκία ξεκαθάρισε ότι 
δεν πρόκειται σε καµιά περίπτωση να την εφαρµό-
σει µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.

Το γεγονός, σήµανε συναγερµό στη Λευκωσία 
και όπως είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε, η κυπρι-
ακή Κυβέρνηση προέβη σε δύο κινήσεις:

1. Ζήτησε γνωµάτευση από τη νοµική υπηρεσία 
του Συµβουλίου για τις ενδεχόµενες νοµικές προ-
εκτάσεις που έχει η δήλωση της Τουρκίας, στο 
πλαίσιο της επιστολής που αποστάληκε. Η νοµική 
υπηρεσία του Συµβουλίου φέρεται να θεωρεί ότι η 
δήλωση της Τουρκίας είναι µονοµερής και δεν έχει 
καµιά επίπτωση επί της υποχρέωσής της να εφαρ-
µόσει τη Συµφωνία Επανεισδοχής Παρανόµων 
Μεταναστών, καθώς δεν επισυνάφθηκε στο κεί-
µενο που υπογράφηκε στις 16 ∆εκεµβρίου. Όπως 
µας αναφέρθηκε, σε αντίθεση µε την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου, όταν η Τουρκία είχε επισυνάψει τη 
θέση της έναντι της Κύπρου, στην προκειµένη περί-
πτωση της Συµφωνίας Επανεισδοχής, επέλεξε χα-
µηλότερους τόνους, προβαίνοντας σε µια «πολιτική 
δήλωση» διά της επιστολής που απέστειλε. Σε κάθε 
πάντως περίπτωση, µε νοµική πράξη ή µε απλή πο-
λιτική δήλωση, η Τουρκία εξήγγειλε αµέσως µετά 
την υπογραφή της Συµφωνίας Επανεισδοχής, την 
αθέτηση της υποχρέωσής της να την εφαρµόσει 
έναντι της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας…

2. Ζήτησε από την Κοµισιόν, ως αποδέκτη της 
επιστολής και ως το θεσµικό όργανο που αρµοδίως 
διαχειρίστηκε και υπέγραψε διά της Επιτρόπου Σε-
σίλια Μάλµστροµ τη Συµφωνία Επανεισδοχής, να 
απαντήσει ανάλογα προς την Άγκυρα. Όπως είναι 
σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», επίσηµος της διεύθυν-
σης Εσωτερικών Υποθέσεων γνωστοποίησε προς 
την Επιτροπή Μονίµων Αντιπροσώπων COREPER 
την ύπαρξη της τουρκικής επιστολής και διαβεβαί-

ωσε ότι η Κοµισιόν, σε συνεννόηση και µε τη Λευ-
κωσία, θα απαντήσει ανάλογα προς την Άγκυρα. 

Σηµειώνεται ότι τα πρόσφατα Συµπεράσµατα που 
εγκρίθηκαν για την Τουρκία (17 ∆εκεµβρίου) καθι-
στούν σαφές ότι η Άγκυρα οφείλει να εφαρµόσει τη 
Συµφωνία Επανεισδοχής µε «όλα τα κράτη-µέλη» 
της Ε.Ε.

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
Αντιδράσεις προκαλεί στη Λευκωσία, η στάση της 

Τουρκίας. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ε∆ΕΚ 
Γιαννάκης Οµήρου, σηµείωσε πως η ενέργεια της 
τουρκικής κυβέρνησης, να αποκλείσει την Κυπρια-
κή ∆ηµοκρατία από τα υπόλοιπα κράτη µέλη της ΕΕ 
σ’ ότι αφορά την εφαρµογή της συµφωνίας επανεισ-
δοχής παράνοµων µεταναστών, συνιστά αφόρητη 
πρόκληση όχι µόνο προς την Κύπρο αλλά κυρίως 
προς την ΕΕ και προς τα Ευρωπαϊκά συλλογικά θε-
σµικά όργανα. Ανέφερε επίσης πως αποτελεί καθή-
κον της ΕΕ και της Επιτροπής να υποχρεώσει την 
Τουρκία να εφαρµόσει αυτή την συµφωνία και µε 
την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.

Παράλληλα ο κ. Οµήρου κάλεσε την Κυβέρνηση 
να ενηµερώσει τις Βρυξέλλες ότι δεν πρόκειται να 
συναινέσει στο άνοιγµα η κλείσιµο οποιουδήποτε 
ενταξιακού κεφαλαίου την Τουρκίας.

Ο γγ των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης σηµείω-
σε πως πρόκειται για εξέλιξη που αποτελεί πλήγµα 
για τους θεσµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Και 
απορούµε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει αυτή 
τη µεταχείριση σε κράτος µέλος της αφού η οποια-
δήποτε συµφωνία υπογράφετε από χώρα µη ενταγ-
µένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να τυγχάνει 
εφαρµογής µε όλα τα κράτη µέλη της», σηµείωσε.

Ο πρόεδρος της Συµµαχίας Πολιτών Γιώργος 
Λιλλήκας αναφέρθηκε σε «ψευδαισθήσεις του Προ-
έδρου της ∆ηµοκρατίας αλλά και του Εθνικού Συµ-
βουλίου σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και την προ-
σπάθεια για συµφωνία επί µιας Κοινής ∆ιακήρυξης 
για επανέναρξη των συνοµιλιών».

 «Η µη αναγνώριση της Κυπριακής ∆ηµοκρατί-
ας και η εξαίρεση της µονοµερώς από πλευράς της 
Τουρκίας από την εφαρµογή αυτή της συµφωνίας 
έχει να κάνει και µε τη µορφή λύσης που επιδιώκει 
για το Κυπριακό η Τουρκία» εξήγησε, εκφράζοντας 
την πεποίθηση ότι «η αµφισβήτηση της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας στοχεύει στο «να έχουµε µια λύση του 
Κυπριακού που θα καταλύει την Κυπριακή ∆ηµο-
κρατία και θα δηµιουργεί ένα νέο µόρφωµα», ανέ-
φερε ο κ. Λιλλήκας.

Φρένο Άγκυρας στις εξελίξεις στο Κυπριακό
 «Πολιτική βόµβα» στα θεµέλια της Συµφωνίας Επανεισδοχής Παρανόµων Μεταναστών µε την Ε.Ε., 
τοποθέτησε η Άγκυρα καθώς κατέστησε σαφές προς τις Βρυξέλλες ότι δεν πρόκειται να την εφαρ-
µόσει µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.


