
ΤΟ ΘΕΜΑ

4 Realnews www.real.gr ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

συνδεδεμένα με μεταρρυθμίσεις που δεν γί-
νονται), θα υπάρξει ειδική μέριμνα να μην κο-
πούν και από την κοινωνία των πολιτών. Τέλος, 
για τις κυρώσεις τύπου Κριμαίας (οικονομικές 
κατά προσώπων και εταιρειών) το εγχείρημα 
προς το παρόν δεν θεωρείται πολύ εύκολο, αν 
και οι αρμόδιες υπηρεσίες προετοιμάζονται. 

Το Κυπριακό αποτελεί
κλειδί για τη σταθερότητα 
Οσο όλα αυτά συζητούνται από τους αρμόδι-
ους διπλωμάτες που εκπροσωπούν τα κράτη-μέ-
λη, δεν είναι λίγοι αυτοί που προειδοποιούν πως 
στην πραγματικότητα η όλη υπόθεση της ΑΟΖ 

αρχίζει και τελειώνει με το Κυπριακό και την επί-
λυσή του. Η θέση της συντριπτικής πλειονότη-
τας των διπλωματών είναι πως μόνο η επιστρο-
φή στο τραπέζι του διαλόγου, με νέα διεθνή δι-
άσκεψη για τις λεγόμενες εξωτερικές πτυχές, σε 
διαδικασία ανοιχτού τέλους, στη βάση των συ-
γκλίσεων (πλαίσιο) Γκουτέρες, μπορεί να ανα-
τρέψει την αρνητική σήμερα δυναμική. Οσοι 
γνωρίζουν πολύ καλά τις συζητήσεις στο Κραν 
Μοντανά μεταφέρουν στον Τύπο στις Βρυξέλ-
λες ότι οι δύο πλευρές έφτασαν εξαιρετικά κο-
ντά στη λύση (με μόνο τελικό κώλυμα τη στα-
διακή απόσυρση των τελευταίων 1.700 Τούρ-
κων στρατιωτών). Εκτοτε, το Συμβούλιο απευ-
θύνει εκκλήσεις στην Τουρκία για εποικοδομη-
τική στάση, ρεαλιστικά, όμως, η απόφαση για 
διεθνή διάσκεψη πρέπει να ληφθεί ταυτόχρονα 
και από τα δύο μέρη. Η προειδοποίηση όσων 
υποστηρίζουν σθεναρά και παρασκηνιακά τις 
ελληνικές θέσεις είναι πως δεν πρέπει να χαθεί 
η δυναμική και ότι, κάθε φορά που το τραπέζι 
του διαλόγου αδειάζει, η Τουρκία δημιουργεί 
και νέα τετελεσμένα. Πάντως, όπως αποκάλυ-
ψε ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χρι-
στοδουλίδης, η επιστολή προς τον γ.γ. του ΟΗΕ 
απεστάλη προ ημερών και περιλαμβάνει τρεις 
τύπους συναντήσεων (με Ακιντζί, με Γκουτέρες, 
αλλά και Σύνοδο για το Kυπριακό).

αλλάζει, η Δημοκρατία στην Τουρκία δεν έχει πεθάνει, είναι ζω-
ντανή και έχει απάντηση». 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», η τάση που κέρδιζε στα-
θερά έδαφος από το 2017 έως σήμερα για την αφαίρεση του 
καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρας (περιλαμ-
βανομένου του επίσημου «παγώματος» και όλων των άλλων εν-
διάμεσων διπλωματικών ορισμών) από τις 23 Ιουνίου έχει ανα-
σχεθεί - ανεξαρτήτως του ποιος θα διοριστεί πρόεδρος της επό-
μενης Κομισιόν. 

Την ίδια ώρα, στις Βρυξέλλες, έτερη πηγή που ενημέρωσε 
αποκλειστικά την «R» για τις διεργασίες μεταξύ των διπλωμα-
τών των κρατών-μελών εξηγούσε ότι «με τον έναν ή τον άλλον 
τρόπο, έχει αρχίσει η διαδικασία διαδοχής του Ερντογάν - δεν 
έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά έχει ξεκινήσει». Τόνισε, δε, ότι 

«φάνηκε για πρώτη φορά σε 20 χρόνια ότι δεν είναι πλέον ανί-
κητος και αυτό για μια κοινωνία σαν την τουρκική έχει τεράστια 
σημασία». Οι ίδιοι διπλωμάτες εκτιμούν ότι σε αυτό το πλαίσιο 
ακόμα και η σημερινή τουρκική ηγεσία θα έχει την Ε.Ε. «όλο και 
περισσότερο ανάγκη», ιδίως σε οικονομικούς όρους. 

Από Σύνοδο σε... Σύνοδο 
Υπό την ίδια έννοια, οι εξελίξεις στην Κωνσταντινούπολη φαίνε-
ται να επηρεάζουν και την απόφαση περί «κατάλληλων μέτρων» 
που θα παρουσιαστούν «χωρίς καθυστέρηση», βάσει της από-
φασης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων (υπουργοί Ευρω-
παϊκών Υποθέσεων), με την ευλογία της Συνόδου Κορυφής των 
«28». Οι επόμενες συγκεκριμένες ημερομηνίες, η 15η Ιουλίου 
(Συμβούλιο Εξωτερικών) και η 23 Ιουλίου (ΣΓΥ), ενδέχεται να 
μη φέρουν την «παρουσίαση των μέτρων». Βεβαίως, ακόμα και 
η άμεσα εμπλεκόμενη κυπριακή κυβέρνηση είχε ήδη από τη Σύ-
νοδο ανακοινώσει ότι «θα χρειαστούν λίγοι μήνες» και, παρά το 
γεγονός ότι η «δημόσια προσδοκία» οδηγούσε στη 15η Ιουλίου, 
οι συζητήσεις οδηγούν στον Σεπτέμβριο, με ενδιάμεσο σταθμό 
την GYMNICH (την άτυπη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών 
και Αμυνας της Ε.Ε. στις 28, 29 και 30 Αυγούστου) στο Ελσίνκι. 

Πέραν των σημείων της απόφασης των «28» που «συμβαί-
νουν» (de facto «πάγωμα» ενταξιακών διαπραγματεύσεων και 
εκσυγχρονισμού τελωνειακής ένωσης), τα λεγόμενα στοχοθε-
τημένα/στοχευμένα μέτρα είναι αυτή τη στιγμή «υπό σκέψη 
και διαπραγμάτευση». Για παράδειγμα, ακόμα και όταν ληφθεί 
η απόφαση για εκ νέου περικοπή των προενταξιακών κονδυλί-
ων (που έτσι κι αλλιώς δεν φτάνουν στην Τουρκία, γιατί είναι 
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Τ
ην άποψη που έχει αρχίσει να διακινεί-
ται μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσε-
ων πως «η νίκη του Ιμάμογλου στην Κων-

σταντινούπολη αποδεικνύει ότι η Δημοκρατία 
στην Τουρκία δεν έχει πεθάνει και είναι σοβα-
ρός λόγος για να μην κοπούν εντελώς τα δεσμά 
Ε.Ε. - Τουρκίας» μετέφεραν στη Realnews πη-
γές της φινλανδικής προεδρίας. 

Σύμφωνα με υψηλόβαθμη πηγή που μίλησε 
στην «R» και σε άλλα τέσσερα μέσα ενημέρω-
σης στο Ελσίνκι, η Ε.Ε. οφείλει να κάνει υπομο-
νή με τη γειτονική χώρα και να επενδύσει σο-
βαρά στη δημοκρατική αντιπολίτευση προς 
τον Ερντογάν, η οποία εκφράζεται από την 
υποψηφιότητα του νικητή των εκλογών στην 
Κωνσταντινούπολη. Αναλυτικά, η πηγή, που 
έχει λόγο στη χάραξη της πολιτικής διεύρυν-
σης, σημείωσε ότι «προς το παρόν, η Τουρκία 
έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να 
απομακρυνθεί από την Ε.Ε. Η δραστηριότητα 
στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η 
τελευταία από μια σειρά τέτοιου είδους πρά-
ξεων της Αγκυρας. Ωστόσο, η νίκη Ιμάμογλου 
στην Κωνσταντινούπολη αποδεικνύει ότι κάτι 
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