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Πολιτική κρίση στο ψευδοκράτος: Οδεύουν σε πρόωρες «βουλευτικές» εκλογές
Σε πολιτική κρίση μεταξύ των «συγκυ-
βερνώντων» κομμάτων στο ψευδοκρά-
τος μετατράπηκε η αδυναμία εκλογής της 
Ρασμιγιέ Τσιαναλτάι, κόρης του πρώ-
ην ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ντερβίς 
Έρογλου και «βουλευτή» του Κόμματος 
Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), στη θέση της 
«προέδρου» της «βουλής».
Άλλες δύο ψηφοφορίες έγιναν σήμερα 
στην ολομέλεια της «βουλής», μια εβδο-
μάδα σχεδόν, μετά την πρώτη δοκιμή 
που επίσης απέτυχε, με την Τσιαναλτάι 
να απορρίπτεται, άνευ αντιπάλου, από 
την πλειοψηφία των παρόντων «βου-
λευτών».
Αυτό οδήγησε τον πρόεδρο του ΚΕΕ και 
«πρωθυπουργό», Ερσάν Σανέρ να απευ-
θύνεται προς την αντιπολίτευση, λέγο-
ντάς τους να ορίσουν ημερομηνία πρό-
ωρων «βουλευτικών εκλογών». Θεωρώ 
ότι η «κυβέρνηση» τελεί υπό παραίτηση, 

είπε από το βήμα της ολομέλειας ο πρόε-
δρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού 
Κόμματος (ΡΤΚ), Τουφάν Ερχιουρμάν 
ενώ ο «βουλευτής» του Κόμματος του 
Λαού, Κουντρέτ Οζερσάι τοποθετήθηκε 
υπέρ μεν αλλά είπε ότι πρόωρες «εκλο-
γές» «θα οδηγήσουν την χώρα σε χάος».
Κατά τον πρώτο γύρο της σημερινής ψη-
φοφορίας για την «προεδρία» της «βου-
λής», από τους 48 παρόντες «βουλευτές» 
η Ρασμιγιέ Τσιαναλτάι πήρε 23 ψήφους 
ενώ την καταψήφισαν 25. Στον δεύτερο 
γύρο της ψηφοφορίας λίγο αργότερα, 
η Τσιαναλτάι πήρε 19 ψήφους υπέρ, 
27 εναντίον και δύο απήχαν. Μετά την 
ανακοίνωση του αποτελέσματος και της 
δεύτερης ψηφοφορίας ο νυν «πρόεδρος» 
της «βουλής», Τεμπερουκέν Ουλουτσάι 
είπε ότι η διαδικασία αναβάλλεται. Τον 
λόγο ζήτησε ο «πρωθυπουργός» Σανέρ 
ζητώντας από την αντιπολίτευση να κα-

θορίσει ημερομηνία πρόωρων «βουλευ-
τικών εκλογών». Λαμβάνοντας τον λόγο 
ο Κουντρέτ Οζερσάι εκ μέρους του κόμ-
ματος του Λαού απευθύνθηκε στον Σα-
νέρ λέγοντας ότι το να επανέρχεται για 
τη θέση με το ίδιο όνομα που απέτυχε 
να συγκεντρώσει την πρώτη φορά την 
πλειοψηφία στη «βουλή» και να ζητεί 
πρόωρες «εκλογές», «οδηγείτε τη χώρα 
σε χάος. Αν παρ’ αυτά επιμένετε σε αυτό, 
το κόμμα του Λαού είναι έτοιμο».
Θεωρώ ότι από αυτή τη στιγμή η «κυ-
βέρνηση» τελεί υπό παραίτηση, δήλωσε 
λαμβάνοντας τον λόγο ο πρόεδρος του 
ΡΤΚ, Τουφάν Ερχιουρμάν και πρόσθεσε 
ότι τα όσα συνέβησαν έχουν αποδείξει 
ότι αυτή η «κυβέρνηση» «γεννήθηκε πε-
θαμένη». Το αποτέλεσμα, είπε, δεν εί-
ναι απόρριψη της Ρασμιγιέ Τσιαναλτάι, 
αλλά απόρριψη της παρούσας «κυβέρ-
νησης»
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που αφορούν στην αγορά, πώληση, ή ενοικίαση ακινήτων 
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Επικοινωνία Μπορέλ – 
Χριστοδουλίδη 
για Κυπριακό και 
Ανατολική Μεσόγειο

Κυπριακό: Ετοιμότητα Αναστασιάδη για συμμετοχή σε άτυπη πενταμερή διάσκεψη 

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον 
‘Υπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, αρμόδιο για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτι-
κής Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ είχε 
ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου 
Νίκος Χριστοδουλίδης. Όπως ανα-
φέρεται στον επίσημο λογαριασμό 
του κυπριακού υπουργείου Εξωτε-
ρικών στο Twitter: «Σε τηλεφωνική 
επικοινωνία, ο υπουργός Εξωτερι-
κών Νίκος Χριστοδουλίδης συζήτησε 
με τον ‘Υπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ Ζο-
ζέπ Μπορέλ την παρούσα κατάσταση 
στην Ανατολική Μεσόγειο, τις συνε-
χιζόμενες προσπάθειες με στόχο την 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων 
για το Κυπριακό και τις σχέσεις Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας, υπό 
το φως των σχετικών συμπερασμά-
των του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
του Δεκεμβρίου του 2020». 

Τ
ην ετοιμότητα του να συμμετά-
σχει στην άτυπη πενταμερή διά-
σκεψη μέσα στα πλαίσια της επι-
στολής του ΓΓ του ΟΗΕ της 26ης 

Οκτωβρίου, εξέφρασε ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τη συνά-
ντηση που είχε την Δευτέρα με την Ει-
δική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για 
το Κυπριακό κα Τζέιν Χολ Λουτ, όπως 
ανέφερε ο Κύπριος Κυβερνητικός Εκ-
πρόσωπος κ. Κυριάκος Κούσιος, σύμ-

φωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η 
Προεδρία της Δημοκρατίας με το πέρας 
της συνάντησης. Σε δηλώσεις του, ο κ. 
Κούσιος είπε ότι «ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας είχε σήμερα συνάντηση με την 
Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ 
για το Κυπριακό κα Τζέιν Χολ Λουτ, 
με την οποία είχε μια εποικοδομητική 
συζήτηση σε σχέση με τη σύγκληση της 
άτυπης πενταμερούς διάσκεψης. Κατά 
τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας εξέφρασε την ετοιμότητα του για 
να συμμετάσχει στην άτυπη πενταμερή 
μέσα στα πλαίσια της επιστολής του ΓΓ 
του ΟΗΕ, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 
2020». Εξέφρασε, αναφέρεται στην ίδια 
ανακοίνωση, επίσης, την προσδοκία 
πως η άτυπη πενταμερής θα οδηγήσει 
σε ουσιαστική επανέναρξη των συνομι-
λιών, με στόχο την επίτευξη μιας λύσης 
στο κυπριακό πρόβλημα εντός του συμ-
φωνημένου πλαισίου λύσης.
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