Μέγα ψεύδος η αλλαγή στάσης της Τουρκίας στο Κυπριακό
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Το καθεστώς των κατεχομένων καιΑξιολόγηση
η κατοχική δύναμη Τουρκία έχουν ξεκινήσει μία εκστρατεία παραπληροφόρησης για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων με διαρροές
Αξιολόγηση
που συστηματικά περιέχουν ψευδείς πληροφορίες.
Του ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
ΠΗΓΗ: http://mignatiou.com
Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που διεξάγονται συνομιλίες για τη διευθέτηση του Κυπριακού και ενώ εμείς θα έπρεπε να είχαμε συνηθίσει ή οι ίδιοι να είχαν τερματίσει το εν λόγω…
σπορ της ψεύτικης προπαγάνδας, συνεχίζουν προφανώς επειδή επιτυγχάνουν τα ποθητά αποτελέσματα.
Αφού ο ίδιος ο Μουσταφά Ακιντζί έδωσε τον τόνο για τη δήθεν συμφωνία του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε βασικά ζητήματα του Κυπριακού, στη συνέχεια άλλαξε
ρότα και μίλησε για παραπληροφόρηση ενημερώνοντας όμως ότι το τελευταίο διάστημα έχει σημειωθεί πρόοδος στο κεφάλαιο της διακυβέρνησης και της κατανομής των
εξουσιών. Μεγάλο ψέμα…
Ο κατοχικός ηγέτης πρόσθεσε ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία στο ζήτημα της εκ περιτροπής προεδρίας, το οποίο -όπως είπε και προσγείωσε ακόμα και τους
Ελληνοκύπριους οπαδούς του- «αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αρχής της πολιτικής ισότητας».

Ο κ. Ακιντζί ανέφερε ότι το θέμα των περιουσιών θα συζητηθεί στο τέλος των συνομιλιών, και το ζήτημα των εγγυήσεων όταν έρθει η… ώρα του. Αντιγράφοντας τον Ταγίπ
Ερντογάν και τους ισλαμο-εθνικιστές της Άγκυρας και των κατεχομένων, μας είπε αυτά που γνωρίζαμε ήδη:
«Η ελευθερία μας, η ισότητά μας και η ασφάλειά μας είναι πολύ σημαντικά ζητήματα για εμάς. Η λύση θα συμπεριλαμβάνει αυτές τις αρχές», τόνισε. Ο εν λόγω κύριος ενστερνίστηκε
και τη θέση της Τουρκίας για τις εγγυήσεις. Υπάρχουν πέντε ενδιαφερόμενα μέρη, είπε, οι Τουρκοκύπριοι, οι Ελληνοκύπριοι, η Τουρκία, η Βρετανία και η Ελλάδα.
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Κορυφαίος παράγοντας της Κύπρου, έντονα ενοχλημένος με τα τουρκικά ψέματα, εξήγησε ότι όσα λέει η πλευρά της κατοχικής δύναμης «δεν έχουν ίχνος αλήθειας. Άλλο η
συζήτηση, άλλο η συμφωνία. Οι θέσεις που εκφράζει ο κ. Ακιντζί δεν γίνονται αποδεκτές». Τον ακούει κανείς;
Επίσης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, που συμμετέχει στις συνομιλίες, δήλωσε ότι μάλλον παρακολουθεί άλλες διαπραγματεύσεις θέλοντας να τονίσει -με ευγενικό τρόπο- ότι η
τουρκική προπαγάνδα απλά είναι ένα μάτσο ψέματα.
Η σημερινή κυπριακή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, ενώ γνωρίζουν τον τρόπο ανάπτυξης και διάχυσης της διασποράς ψευδών ειδήσεων από την Άγκυρα, εν
τούτοις δεν έχει βρει τον τρόπο αντιμετώπισής τους.
Ο τρόπος είναι βεβαίως εύκολος και απαιτείται η καθημερινή ενημέρωση του λαού και των ξένων μέσω ενός καταλόγου με όλα όσα συζητήθηκαν και ΔΕΝ αποφασίστηκαν. Διότι από
τη συζήτηση στην απόφαση η απόσταση είναι από την Άγκυρα στη… Λευκωσία.

Η τουρκική προπαγάνδα, ειδικά η παρουσίαση του κ. Ακιντζί ως ενός «προβάτου» ανάμεσα στους λύκους, διεξάγεται με σκοπό να δημιουργηθεί θετική εικόνα για τον
κατοχικό ηγέτη στην περίπτωση που εκβιαστικά οδηγηθούν τα μέρη σε συμφωνία και δημοψήφισμα. Αλλά, ωρέ μάγκες μου, ο Ακιντζί θα αποφασίσει ή η «Μητέρα
Πατρίδα Τουρκία»;
Υπάρχει περίπτωση, μία στο εκατομμύριο, να επιτρέψει ο Ερντογάν στον κατοχικό ηγέτη να θέσει σε κίνδυνο τα στρατηγικά συμφέροντα της ισλαμικής του «δημοκρατίας»; Έχει
κανείς να μας δείξει έστω και μία απόδειξη για την ελάχιστη έστω αλλαγή της γνωστής τουρκικής θέσης, ότι δηλαδή η Κύπρος είναι τουρκικό έδαφος και δεν εγκαταλείπεται; Όχι
βέβαια.
Ο νέος παράνομος «πρέσβης» της Τουρκίας στα κατεχόμενα της Κύπρου, που έσπευσε να παρηγορήσει τον Έρογλου, έθεσε τους όρους του πραγματικού παιγνιδιού της
κατοχικής δύναμης, διαλύοντας τα «σύννεφα» και αποκαλύπτοντας ότι το αφεντικό είναι ο ίδιος και όχι ο κ. Ακιντζί:
Στην Κύπρο, υπογράμμισε, υπάρχουν «δύο χωριστά εδάφη, δύο χωριστές εθνότητες, δύο χωριστά κράτη». Αυτά τα «δύο κράτη» μπορούν να ζήσουν κάτω από μια ομόσπονδη δομή
δίπλα-δίπλα και σε ορισμένα θέματα στη διεθνή αρένα να έχουν μια φωνή. Εάν μπορεί να προκύψει ένα τέτοιο ομόσπονδο κράτος, ίσως να είναι επιτυχημένο».
Ο παράνομος «πρέσβης» καταθέτει δημόσια και με ακρίβεια την εντολή που έλαβε από τα αφεντικά του πριν αναχωρήσει από την Άγκυρα. Είναι αυτό που φωνάζουμε όσοι
δεν εμπιστευόμαστε την κατοχική δύναμη. Οι Τούρκοι επιδιώκουν ένα συνομοσπονδιακό μόρφωμα στη βάση αυτής της απαράδεκτης διευθέτησης, της διζωνικής
δικοινοτικής ομοσπονδίας.
Θα επιτρέψουμε να επιβληθεί αυτή η «λύση» στην πατρίδα μας; Νομίζω πως μόνο τρελοί, για να μη χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, θα δεχθούν δύο κράτη, δύο χωριστές εθνότητες, δύο
εδάφη. Ευτυχώς, μας άνοιξε τα μάτια ο Τούρκος «πρέσβης» στα κατεχόμενα…
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ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Ο Πρόεδρος του Ισραήλ συνεχίζει στον δρόμο που χάραξε ο Πρωθυπουργός της χώρας του αναφορικά με τις σχέσεις Ιεροσολύμων-Λευκωσίας. Δήλωσε την
Πέμπτη ότι η συνεργασία των δύο χωρών σε τομείς όπως η ενέργεια θα συντείνει στην εμβάθυνση των διμερών σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Εβραϊκού
Κράτους.
Ο Πρόεδρος του Ισραήλ μίλησε για τους διαχρονικά στενούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας, λόγω γεωγραφίας και ιστορίας, και τόνισε ότι η Κύπρος και η χώρα του αποτελούν
πυλώνες σταθερότητας και ασφάλειας. Ισχυρές και σημαντικές κουβέντες γεμάτες νοήματα και μηνύματα.
Στο Ισραήλ ανησυχούν για το ενδεχόμενο να μπει η Τουρκία από την «πίσω πόρτα» στην ενωμένη Κύπρο και συστήνουν στην κυπριακή πολιτική ηγεσία να αποφύγει πάση
θυσία τη νομιμοποίηση της τουρκικής παρουσίας στο νησί.
Δεν πρέπει… Και είμαι βέβαιος ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν τα ανησυχητικά μηνύματα που καταφτάνουν από τους Ισραηλινούς.
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