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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Μ
ια προκλητική φιέστα, με χαρακτήρα 
πολιτικό αλλά και θρησκευτικό, ετοιμά-
ζει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα κατε-

χόμενα, τα οποία θα επισκεφθεί στις 20 Ιουλί-
ου, ανήμερα της επετείου της τουρκικής εισβο-
λής. Η επίσκεψη Ερντογάν προκαλεί ήδη αντι-
δράσεις και προειδοποιήσεις προς την Αγκυ-
ρα, καθώς υπάρχει έντονη ανησυχία πως μπο-
ρεί να αποφασίσει να κάνει το κρίσιμο βήμα και 
να ανακοινώσει το άνοιγμα της περίκλειστης πό-
λης της Αμμοχώστου υπό τουρκοκυπριακή δι-
οίκηση, κάτι που θα τίναζε στον αέρα τόσο την 
«καλοκαιρινή ησυχία» όσο και την όποια προο-
πτική για επίλυση του Κυπριακού. 

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, και με αφετηρία 
την επίσκεψη Τσαβούσογλου στα τέλη Ιουνίου, 
Τούρκοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν πε-
ράσει από τα κατεχόμενα προετοιμάζοντας την 
επίσκεψη του Ερντογάν. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες από τουρκοκυπριακές πηγές, θα ακολουθή-
σουν και άλλοι έως τις 20 Ιουλίου, ενώ ο ίδιος ο 
Ερντογάν θα συνοδεύεται από κορυφαία στελέ-
χη του AKP και πολλούς υπουργούς της κυβέρ-
νησής του. Τα σημαντικότερα σημεία στο πρό-
γραμμά του, σύμφωνα με τουρκικές πηγές, εί-
ναι η επίσκεψη στην τουρκική βάση drones στο 
Λευκόνοικο, η οποία πρόκειται να αναβαθμιστεί, 
και τα εγκαίνια των έργων στην περίκλειστη πόλη 
της Αμμοχώστου, τα οποία είχαν ξεκινήσει κα-
τά την προηγούμενη παράνομη επίσκεψη που 
πραγματοποίησε εκεί. 

Στίγμα
Το στίγμα του πώς θα κινηθεί ο Ερντογάν στα 
κατεχόμενα το έδωσε τις τελευταίες ημέρες το 
ανδρείκελό του, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερ-
σίν Τατάρ, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές χάρη 
στην αμέριστη υποστήριξη της Αγκυρας. Ο Τα-
τάρ υποστήριξε ότι η αναβάθμιση του Λευκό-
νοικου σε μόνιμη βάση τουρκικών drones υπη-
ρετεί την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων. Υπο-
στήριξε, μάλιστα, ότι «οι Ελληνοκύπριοι εξοπλί-
ζονται και αγοράζουν 300 εκατ. ευρώ εξοπλι-
σμό κάθε χρόνο» και ότι «θα πρέπει να λάβου-
με κάποια στρατιωτικά μέτρα εδώ. Τα μη επαν-
δρωμένα αεροσκάφη μπορούν να χρησιμοποι-
ήσουν το αεροδρόμιο για προσγείωση και απο-

Προκλητικό σόου
στα κατεχόμενα
ετοιμάζει ο Ερντογάν

γείωση και για σκοπούς άμυνας, ώστε να μπορούν να επιβλέπουν 
το τι συμβαίνει στην περιοχή».

Σε ό,τι αφορά την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, το Βα-
ρώσι, ο Τατάρ δήλωσε ότι δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάτα-
ξη η επιστροφή της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου στους 
νόμιμους κατοίκους της και προσέθεσε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος 
θα δώσει σημαντικά μηνύματα κατά την επίσκεψή του στα κατε-
χόμενα στις 20 Ιουλίου. «Εχει πάψει να υπάρχει πλέον στην ημε-
ρήσια διάταξη η επιστροφή του Βαρωσίου. Αλλωστε, το Βαρώ-
σι ανήκει στα τουρκικά βακούφια. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό 
να παραμείνει κλειστό το μέρος εκείνο για άλλα 46 χρόνια. Το μέ-
ρος εκείνο ήταν πολύ σημαντικό τουριστικό κέντρο στο παρελ-
θόν και τώρα έχει πολλούς επισκέπτες, παρά την πανδημία. Με-
τατράπηκε από τώρα στο σημαντικότερο κέντρο έλξης της τουρ-
κικής δημοκρατίας της βόρειας Κύπρου (ψευδοκράτος)». Δεν εί-
ναι καθόλου τυχαίο, τέλος, ότι ο Τατάρ αναφέρθηκε και στα ψη-
φίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, λέγοντας ότι απο-
τελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο για εξεύρεση λύσης και επανέ-
φερε την πρόταση για μια λύση που θα βασίζεται στην ύπαρ-
ξη δύο κυρίαρχων ίσων κρατών, ουσιαστικά δηλαδή μια πρό-
ταση διχοτόμησης. Στο ίδιο πνεύμα με τον Τατάρ, σε ό,τι αφο-
ρά τη λύση των δύο κρατών, έχουν κάνει δηλώσεις τις τελευταί-
ες ημέρες ο Τσαβούσογλου, ο αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι, αλ-
λά και ο ίδιος ο Ερντογάν. 

Η απειλή να οδηγήσει ο σουλτάνος τα πράγματα σε εκτρο-
χιασμό κατά την επίσκεψή του στα κατεχόμενα είναι ορατή σε 

όλους και γι’ αυτό υπήρξε ανακοίνωση του Στέ-
ιτ Ντιπάρτμεντ αλλά και τηλεφωνική επικοινω-
νία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου Σαρλ Μισέλ με τον Ερντογάν. Οι παρεμβά-
σεις αυτές είχαν σκοπό να χαμηλώσει τους τό-
νους κατά την επίσκεψη, ωστόσο εκείνος απέρ-
ριψε με ηχηρό τρόπο αυτές τις εκκλήσεις. «Εγώ 
δεν ακούω κανέναν, δεν δέχομαι οδηγίες από 
κανέναν», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος και ξεκα-
θάρισε πως όχι μόνο δεν θα ακούσει τις συστά-
σεις της Ε.Ε., αλλά θα πραγματοποιήσει άμεσα 
σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις στην ανατολι-
κή Μεσόγειο και στην κυπριακή ΑΟΖ. 

Συνεδρίαση
Η Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνει ήδη τα μέτρα 
της γι’ αυτό που θα ακολουθήσει. Ο Πρόεδρος 
Νίκος Αναστασιάδης συγκάλεσε συνεδρίαση 
του Εθνικού Συμβουλίου για τις 14 Ιουλίου, με 
αντικείμενο την επίσκεψη του Ερντογάν στα κα-
τεχόμενα και τους τρόπους αντίδρασης. Ο Κύπρι-
ος Πρόεδρος έστειλε μήνυμα σε κάθε κατεύθυν-
ση πως, αν ο Ερντογάν προχωρήσει σε άνοιγμα 
των Βαρωσίων υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, 
τότε και η διαδικασία για την επίλυση του Κυπρι-
ακού θα πρέπει να θεωρείται νεκρή. Σαφή προ-

ΣΤΙΓΜΙΌΤΥΠΌ από παλαιότερη 
επίσκεψη του Ερντογάν στα κατεχόμενα 
στη μαύρη επέτειο της εισβολής. Πάνω, 
με τον Ερσίν Τατάρ τον περασμένο 
Νοέμβριο στην Αμμόχωστο

Εντονες αντιδράσεις προκαλούν οι εκδηλώσεις που προγραμματίζει 
ο Τούρκος Πρόεδρος στην επέτειο της εισβολής


