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Δισαγωγικά
Σν βηβιίν θέξεη ηνλ ηίηιν «Οη Σνπξθνθχπξηνη ζε αλαδήηεζε, 2003-2010». Μέζα ζε 17
θεθάιαηα παξαζέησ ηε βαζηθή πνιηηηθή δηαδξνκή, ηηο αγσλίεο, ηηο αληηθάζεηο θαη ηηο
ειπίδεο πνπ θαηά θαηξνχο αλαδεηθλχνληαη κέζα ζηελ η/θ θνηλσλία. Δπηρεηξψ λα
θαιχςσ κε ηελ αλάιπζή κνπ ηνπο ζηαζκνχο πνπ ζεκάδεςαλ ηελ εμέιημή ηεο ζηνλ
ηνκέα ηεο πνιηηηθήο αλάιπζεο: απφ ην θαζεζηψο Νηελθηάο ζηελ εγεζία Σαιάη θαη
χζηεξα ζηελ επηινγή Έξνγινπ. εκαληηθφ ηκήκα ηνπ βηβιίνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλάιπζε
ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο Δξηνγάλ, γηαηί ρσξίο ηε δπλακηθή πνπ πξνζέθεξε ζηνπο η/θ,
ειάρηζηα ζα κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ. Οη εμειίμεηο παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ: παξ’ φιε
ηελ θαηαπίεζε απν ηνλ θαζεζηψο Νηελθηάο, ζεκαληηθέο δπλάκεηο εξγάζηεθαλ γηα ηελ
αιιαγή θαη ηελ ελζσκάησζε ζην ζχγρξνλν θφζκν. Απηή ε πνξεία δελ νινθιεξψζεθε.
Σν 2010 γχξηζε αλάπνδε ζειίδα. Οη δεκηνπξγηθέο αγσλίεο ζπλππάξρνπλ κε ηηο
αληηθάζεηο απηήο ηεο πνξείαο. ην ηέινο παξαζέησ ζχληνκα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα
η/θ πνιηηηθψλ πνπ πξσηαγσληζηνχλ απηή ηελ πεξίνδν, βαζηθά ζηνηρεία γηα ηα θφκκαηα,
πίλαθεο θαη ζηαηηζηηθά γηα ηνλ πιεζπζκφ φιεο ηεο Κχπξνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ζε
ςεθνθνξίεο απφ ην 1976 έσο ην 2010.

ΟΗ ΔΚΛΟΓΔ ΣΖ «ΜΔΣΑΠΟΛΗΣΔΤΖ»
Οη εθινγέο ζηελ Σνπξθία ζηηο 3 Ννεκβξίνπ 2002 ππήξμαλ νη πην ζεκαληηθέο ζηελ
ηζηνξία ηεο ζχγρξνλεο Σνπξθίαο, θαζψο νδήγεζαλ ηε ρψξα απηή ζηε δηθή ηεο
«κεηαπνιίηεπζε». Σν Κφκκα Αλάπηπμεο θαη Γηθαηνζχλεο (ΚΑΓ) κε εγέηε ηνλ Σ.
Δξηνγάλ έιαβε ην 34% θαη ζρεκάηηζε απηνδχλακε θπβέξλεζε. Σα ζηξψκαηα πνπ ήηαλ
ζην πεξηζψξην, ν ηάμεηο πνπ είλαη εθηφο ζπζηήκαηνο ή λoκήο ηεο εμνπζίαο, νη
εμαζιησκέλνη ζηηο παξαγθνππφιεηο, έδσζαλ ηε λίθε ζην Κφκκα Αλάπηπμεο θαη
Γηθαηνζχλεο. Ήηαλ κε ηνπξθηθνχο φξνπο ε εθδίθεζε ησλ αδπλάησλ. Ο Σ. Δξληνγάλ λένο, άθζαξηνο, ραξηζκαηηθφο- κε ηελ ςήθν έληεθα εθαηνκπξίσλ ηνχξθσλ θέξδηζε ην
ζηνίρεκα γηαηί εμέθξαζε κηα αδηφξαηε ειπίδα γηα κείσζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηηκσξία
ησλ δηεθζαξκέλσλ. Άιισζηε ζηελ Σνπξθία - φηαλ ην θξάηνο δελ κπνξεί - ηα ηζιακηθά
πεξηθεξεηαθά ζσκαηεία αζθνχλ θάπνηαο κνξθήο θνηλσληθή αιιειεγγχε.
Ζ παιαηά νκάδα ησλ πνιηηηθψλ (Δηζεβίη, Νηεκηξέι, Γηικάδ, Σζηιέξ, Δξκπαθάλ) κπήθε
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ζην ρξνλνληνχιαπν ηεο ηζηνξίαο θαη ε ηνπξθηθή «κεηαπνιίηεπζε» πξνρψξεζε. Ο Μ.
Δηζεβίη (Κφκκα Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο) πήξε ην 1999 22.1%, ελψ ζηηο 3 Ννεκβξίνπ
2002 ην 1.2%. Απφ ηα 7 εθαηνκχξηα ςήθνπο πνπ έιαβε ην 1999, θαηαπνληίζηεθε ην
2002 ιακβάλνληαο 382.047 ρηιηάδεο ςήθνπο. Ο ηνπξθηθφο ιαφο ηηκψξεζε ηνπο
παιαηνχο πνιηηηθνχο θαη φηη εμέθξαζαλ- θαθνδηνίθεζε, ζθάλδαια, δηεθζαξκέλν
θαζεζηψο, πειαηεηαθά δίθηπα. Σν παξαδνζηαθά θηινθεκαιηθφ θφκκα Ρεπνπκπιηθαληθφ Λατθφ, κε εγέηε ηνλ Ν. Μπαυθάι - απφ ην 8% ην 1999, αλέβεθε ζην
19%. Ήηαλ ν δεχηεξνο θεξδηζκέλνο ζηελ αλακέηξεζε γηαηί δελ ζπκκεηείρε ζηελ
θπβέξλεζε Δηζεβίη. ηηο, ζπγθξηηηθά, πην ειεχζεξεο εθινγέο ζηελ Σνπξθία απφ
ηδξχζεσο ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο (1923) νη ηνχξθνη θαηαςήθηζαλ κε πάζνο. Ο Σ.
Δξληνγάλ δελ δηαηχπσζε ζηε δηάξθεηα ησλ εθινγψλ ηηο παξαδνζηαθέο ηνπξθηθέο ζέζεηο
γχξσ απφ ηα δεηήκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Απέθπγε ηηο δεζκεχζεηο. ε ζρέζε κε ην
θππξηαθφ δελ έθαλε θακκία αλαθνξά ζε πξνζάξηεζε ησλ θαηερνκέλσλ εδαθψλ ηεο
Κχπξνπ ζηελ Σνπξθία, ζηφρν πνπ πξνσζνχζε ε πξνεγνχκελε θπβέξλεζε Δηζεβίη, θαη
θαηέβαζε ηε ξεηνξεία ηνπ ζην επίπεδν ελφο «ηνπξθηθνχ ξεαιηζκνχ» - κηζέο αλαθνξέο
ζην βειγηθφ κνληέιν ζηελ Κχπξν, άλνηγκα ζηελ Διιάδα κε επίζθεςε ζηελ Αζήλα (18
Ννεκβξίνπ, 2002) ελψ δηαηχπσζε ηελ πξνψζεζε ελφο ζρεδίνπ κε δηεθδίθεζε ζηε
χλνδν Κνξπθήο ηεο ΔΔ ζηελ Κνπεγράγε (Γεθέκβξηνο, 2002) ελφο
ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα έλαξμε εληαμηαθψλ ζπλνκηιηψλ.

Ο ΝΣΔΝΚΣΑ ΚΑΗ ΟΗ ΓΗΑΓΖΛΧΔΗ
ηελ θαηερφκελε Κχπξν νη εμειίμεηο έηξεραλ κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο. Ο ηνπξθηθφο
ζηξαηφο ζπλεξγαδφηαλ πιήξσο κε ην ζχζηεκα εμνπζίαο πνπ γηα δεθαεηίεο δηακφξθσζε
ν Ρ. Νηελθηάο. Ο παξαδνζηαθφο εγέηεο ησλ η/θ δηέζεηε ηζρπξέο ζπκπάζεηεο αιιά εμίζνπ
ηζρπξέο αληηπάζεηεο. Ζ πφισζε γχξσ απφ ηoλ Νηελθηάο έζεηε ζνβαξά εκπφδηα ζε κηα
θπζηνινγηθή εμέιημε ηεο πνιηηηθήο δσήο αλάκεζα ζηoπο η/θ. Ζ παξoπζία ηoπ δεv
επέηξεπε vα εθθξαζηoχv ηα απζεvηηθά ξεχκαηα θαη ηα αvηηζεηηθά ζπκθέξoληα. Ο Ρ.
Νηελθηάο κεηά ηε λίθε ηνπ ΚΑΓ ζηελ Σνπξθία αληηκεηψπηζε ηελ πην δχζθνιε ζηηγκή ηεο
θαξηέξαο ηνπ. Ακέζσο κεηά ηε λίθε Δξηνγάλ δέρζεθε δεκφζηεο επηζέζεηο (θξηηηθή
άζθεζε ν Ρ. Υφιπξνπθ, απεζηαικέλνο ησλ ΖΠΑ ζην θππξηαθφ, 29 Ννεκβξίνπ 2002),
ελψ θαίλεηαη φηη κε απφθαζε Δξηνγάλ έραζε ζεκαληηθέο ζπκκαρίεο ζηελ Άγθπξα.
Πνιιέο δπλάκεηο ζηελ Σνπξθία (ΜΜΔ, βηνκεραληθέο ελψζεηο) έθαλαλ ηελ εθηίκεζε φηη ν
Ρ. Νηελθηάο ήηαλ πηα εκπφδην γηα ηελ πξφνδν ζηηο επξσηνπξθηθέο ζρέζεηο θαζψο κε
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ηελ αδηάιιαθηε ζηάζε ηνπ ζην θππξηαθφ απνηεινχζε κηα καχξε ηξχπα ζηε δηεζλή
εηθφλα ηεο Σνπξθίαο. ηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2002 ν η/θ εγέηεο κεηέβε ζηελ Άγθπξα γηα
ιφγνπο πγείαο. ε δειψζεηο ηνπ ηφληζε φηη «απνθιείεηαη λα ππνθχςσ ζε νπνηαδήπνηε
εληνιή, ή πίεζε πνπ αζθείηαη φπνηα θαη αλ είλαη απηή». Ζ χλνδνο Κνξπθήο ηεο ΔΔ
ζηελ Κνπεγράγε θάιεζε ηα δχν κέξε ζηηο δηαθνηλνηηθέο ζπλνκηιίεο λα θαηαιήμνπλ ζε
ζπκθσλία πξηλ ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2003.
Ζ ζρέζε Δξηνγάλ -Νηελθηάο δνθηκάζηεθε ζην πξψην ηεζη ηεο λέαο ηνπξθηθήο εγεζίαο
ζηηο 10 Μαξίνπ 2003 ζηε ζπλάληεζε ηεο Υάγεο κε ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ΟΖΔ γηα
ζπλάληεζε θνξπθήο αλάκεζα ζηνλ ηφηε πξφεδξν Παπαδφπνπιν θαη ηνλ Ρ. Νηελθηάο.
Σν αδηέμνδν ζηε Υάγε πξνθάιεζε πιήζνο απφ εξσηήκαηα. Ζ Δ.Δ. αλαγλψξηζε δηα
δειψζεσλ ηνπ Δπηηξφπνπ γηα ηε Γηεχξπλζε Γ. Φεξρφηγθελ (11 Μαξηίνπ) φηη ν Νηελθηάο
δελ ήζειε ηελ πξφνδν. O η/θ εγέηεο κεηά ηε Υάγε απνθάζηζε λα παίμεη κε ην ρξφλν θαη
λα απνζπληνλίζεη ηηο πξνζδνθίεο ηεο πιεηνςεθίαο. ηελ θξίζηκε ζηηγκή ηεο Υάγεο ν
Δξηνγάλ επέιεμε λα κελ ζπγθξνπζηεί κε ηνλ Νηελθηάο αιιά επί ηεο νπζίαο πήξε
ηειεζίδηθεο απνθάζεηο. Έδσζε ηελ έγθξηζή ηνπ γηα λα θχγεη απφ ηε κέζε ν Νηελθηάο
κέζσ ηεο αιιαγήο ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο ζην θππξηαθφ θαη εληέιεη κέζσ ελφο
δεκνςεθίζκαηνο γηα ηελ επίιπζε. Ο Σ. Δξληνγάλ έθαλε δεκφζηα ζεηηθή αλαθνξά πάλσ
ζηελ ηξίηε εθδνρή ηνπ ρεδίνπ Λχζεο ηνπ ΟΖΔ κε ηε θξάζε «έρεη θαιπθζεί ε κεγάιε
απφζηαζε γηα λα ππάξμεη ζπκθσλία» ζπκπιεξψλνληαο φηη «ζηελ πνιηηηθή ε κηα
πιεπξά δελ κπνξεί λα πάξεη φηη ζέιεη» (CNN - Turk, 27 Μαξηίνπ 2003). Ζ εγεηηθή
ηξφηθα ηνπ ΚΑΓ. -Δξληνγάλ, Γθηνπι, Γαθίδ -επηζπκνχζε κηα πην νπζηαζηηθή θίλεζε ηεο
Σνπξθίαο πξνο ηελ Δ.Δ. Ο Σ. Δξληνγάλ κε βάζε ηηο πξψηεο εκπεηξίεο ηνπ ζηα δεηήκαηα
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο έθαλε ηε δήισζε πσο «φπνπ θαη αλ πάσ, βξίζθσ πάληα ην
Κππξηαθφ κπξνζηά κνπ» (11 Γεθεκβξίνπ 2002).
Οη δηαδειψζεηο ππέξ ηεο επίιπζεο ηνπ θππξηαθνχ θαη ε άλνδνο ηεο δεκνηηθφηεηαο
πνιηηηθψλ φπσο ν Μ. Σαιάη, ν Μ. Αθθηληδί, ν Ο. Οδθηνχξ θαη ν Α. Δξέι έδεημαλ ηε λέα
θνξά ησλ πξαγκάησλ. Ο Νηελθηάο βξέζεθε ζην επίθεληξν ηεο θξηηηθήο θαη κπξνζηά
ζηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο Δξηνγάλ άξρηζε λα ράλεη ην έδαθνο θάησ απφ
ηα πφδηα ηνπ. Οη δηαδειψζεηο δεκηνχξγεζαλ κηα θηλεηηθφηεηα ππνβνεζεηηθή γηα ηελ
ζηξαηεγηθή Δξληνγάλ - άλνηγκα ζηε δπλακηθή πνπ νηθνδνκνχλ ηα καδηθά θνηλσληθά
θηλήκαηα. Σε δπλακηθή απηή εμέθξαζαλ πξψηα ηα θεληξναξηζηεξά ζπλδηθάηα ησλ
δαζθάισλ θαη ησλ θαζεγεηψλ ήδε απφ ην 2000 θαη κεηά σο ν βαζηθφο θνξκφο
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αληίζεζεο πξνο ην ληελθηαζηθφ θαηεζηεκέλν. Ζ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ
ζην Διζίλθη ην Γεθέκβξην ηνπ 1999 θαη ε επηβεβαησκέλε απξφζθνπηε δηαδηθαζία
έληαμεο ηεο Κχπξνπ, πξνζέζεζε λέεο θνηλσληθέο δπλάκεηο φπσο νη θηιειεχζεξνη
θεληξνδεμηνί θαη νη επξσπατζηεο. Παξακνλέο ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο ηεο Κνπεγράγεο ην
Γεθέκβξην ηνπ 2002 ην θχκα ησλ δηαδειψζεσλ άξρηζε λα πξνζιακβάλεη πην ζαθείο
πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο. Γεθάδεο ρηιηάδεο η/θ δηαδήισζαλ ηε δηαθσλία ηνπο κε ηελ
αλαρξνληζηηθή πνιηηηθή Νηελθηάο, δήηεζαλ ηελ επίιπζε ηνπ θππξηαθνχ θαη ηελ
ελζσκάησζή ηνπο ζην ζχγρξνλν θφζκν κε ηε ζεηηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζηελ ΔΔ. Ζ
παξνπζία ηνπ ακεξηθαλνχ απεζηαικέλνπ ζην θππξηαθφ Σ. Γνπέζηνλ θαη ηνπ πξέζβε
ησλ ΖΠΑ ζηε Λεπθσζία Μ. Κιφζνλ ζηελ «αληηληελθηαζηθή» δηαδήισζε ζηηο 27
Φεβξνπαξίνπ 2003 ππήξμε κηα κειεηεκέλε επηινγή, κηα θίλεζε κε βαζηθφ απνδέθηε
ηνλ παιαηφ η/θ εγέηε. Οη δηαδειψζεηο ππήξμαλ ε θνξπθαία κνξθή αληίδξαζεο ησλ η/θ
απέλαληη ζην ζχζηεκα εμνπζίαο πνπ γηα δεθαεηίεο ηνπο θαζήισλε ζηελ ππαλάπηπμε.
Σν ΡΣΚ, ην Κφκκα Κνηλνηηθήο Απειεπζέξσζεο, ην Κίλεκα Δηξήλεο θαη Γεκνθξαηίαο
θαζψο θαη ηα πνιηηηθνπνηεκέλα ζπλδηθαιηζηηθά θηλήκαηα, ππήξμαλ νη θαζνδεγεηέο ηεο
λέαο εμέιημεο. Ζ πιαηεία Ηλνλνχ ζεκαηνδφηεζε ηελ αιιαγή. Με απηα ηα δεδνκέλα
εμεγείηαη ε ζεηηθή ςήθνο ησλ η/θ ζην δεκνςήθηζκα ζην ζρέδην πνπ ππέβαιε ν ηφηε ΓΓ
ηνπ ΟΖΔ Κ. Αλάλ ζηηο 24 Απξηιίνπ 2004. Οη δπλάκεηο γχξσ απφ ηνλ Νηελθηάο, ν Ν.
Έξνγινπ, ην ΚΔΔ, ην ΓΖΚΟ θαη δηάθνξνη ζχλδεζκνη κε εζληθηζηηθή θαηεχζπλζε
απέξξηςαλ ηελ πξφηαζε ηνπ ΟΖΔ ζεσξψληαο ηελ σο εηεξνβαξή, ή σο κηα «λίθε ησλ
ε/θ». Ο Ρ. Νηελθηάο ηελ εκέξα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο θάιεζε ηνπο η/θ λα θαηαςεθίζνπλ
ην ζρέδην Αλάλ θαηεγνξψληαο ηηο ΖΠΑ, ηε Μ. Βξεηαλία θαη ηνλ ΟΖΔ φηη «επέβαιαλ έλα
ζρέδην ην νπνίν δελ έρεη ζπκθσλεζεί θαη γη’ απηφ πξέπεη λα απνξξηθζεί. Ο Αιβαξν ληε
φην παξαπιεξνθφξεζε ην Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ φηη νη δχν
πιεπξέο είλαη πνιχ θνληά ζε ζπκθσλία, ελψ νη δηαθνξέο ήηαλ ηεξάζηηεο. Γη’ απηφ, ν
Κφθη Αλάλ θαηέζεζε ελψπηνλ ησλ δχν πιεπξψλ έλα ζρέδην 9.000 ζειίδσλ πνπ
θαλέλαο δελ γλσξίδεη ηη πεξηέρεη θαη ηη εθπιήμεηο επηθπιάζζεη ζε πεξίπησζε πνπ ζα
ππεξςεθηζζεί...».
Ο Ν. Έξνγινπ ραξαθηήξηζε ηελ ίδηα εκέξα ην δεκνςήθηζκα σο «παξάλνκν γηαηί ν
λφκνο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην χληαγκα. Ζ πξψηε παξάγξαθνο ηνπ λφκνπ γηα ην
δεκνςήθηζκα αθνξά ηελ θαηαζηξνθή ηεο ΣΓΒΚ... Τπήξμε παξέκβαζε απφ ην
εμσηεξηθφ, κέζσ ησλ ηειενξάζεσλ, ησλ ξαδηνθψλσλ θαη ησλ έληππσλ κέζσλ
ελεκέξσζεο ζηελ απφθαζε ηνπ ιανχ λα πεη λαη..».
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Ζ πιεηνςεθία ησλ η/θ κε ην εληππσζηαθφ 64%, ςήθηζε ζεηηθά ζηελ πξφηαζε ηνπ ΟΖΔ
θαη απηφ θαηαγξάθεηαη σο έθθξαζε ηεο επηζπκίαο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ η/θ λα βαδίζεη
κπξνζηά θαη σο κηα λίθε ηεο πξσηνβνπιίαο Δξηνγάλ λα αιιάμεη ηα δεδνκέλα θαη λα
δψζεη ην λεχκα γηα ηελ επίιπζε. Σαπηφρξνλα θαζηέξσζε ηνλ Μ. Α. Σαιάη σο ηνλ εγέηε
ηεο κεηαληελθηάο επνρήο. Ο Σαιάη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ «πξσζππνπξγνχ» θάιεζε
«ειιελνθχπξηνπο θαη ηνπξθνθχπξηνπο λα ςεθίζνπλ ππέξ ηεο ιχζεο ηνπ Κππξηαθνχ γηα
λα κε μαλαδήζνπλ ηηο πηθξέο ζηηγκέο ηνπ παξειζφληνο. Διπίδσ κε βάζε ην
απνηέιεζκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο φινη λα δήζνπκε θαιχηεξεο κέξεο ζε κηα εηξεληθή
ρψξα».

ΔΡΚΔΝΔΚΟΝ ΚΑΗ ΝΣΔΝΚΣΑ
Σν παξαδνζηαθφ ζχζηεκα εμνπζίαο ζηελ η/θ θνηλφηεηα είρε ζην θέληξν ηνπ ηνλ Ρ.
Νηελθηάο θαη ην απνιπηαξρηθφ ζχζηεκα εμνπζίαο πνπ αλέπηπμε ππφ ηε ζθηά ησλ
ζηξαηεπκάησλ θαηνρήο. Απηφ ην ζχζηεκα εμνπζίαο είρε ζνβαξνχο δεζκνχο κε ηα
παιαηά δεμηά θφκκαηα ζηελ Σνπξθία φζν θαη κε ην «βαζχ θξάηνο». Ζ ζπλεξγαζία απηή
είρε έλα ζρεηηθά ππεξθνκκαηηθφ ραξαθηήξα -απφ ηνλ Νηεκηξέι ζηνλ Δηζεβίη, απφ ηνλ
Οδάι ζηελ Σζηιέξ- γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο. Πξψην, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ
θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Σνπξθία απφ ην 1960 θαη χζηεξα, θαη, δεχηεξν, εμαηηίαο
ηεο πίζηεο ησλ θεκαιηθψλ δπλάκεσλ φηη ν Ρ. Νηελθηάο ήηαλ ν «ήξσαο»ηεο θππξηαθήο
ππφζεζεο. Αθνινπζψληαο έλα βνλαπαξηηθφ κνληέιν ζηελ άζθεζε εμνπζίαο ηαπηίζηεθε
κε ηε θαπινθξαηία, ηελ θαθνδηνίθεζε, ην λεπνηηζκφ θαη ηελ ηξνκνθξαηία γηα λα
επηβάιεη ηηο αλαρξνληζηηθέο απφςεηο ηνπ. Ζ αιαδoλεία θαη o ζπγθεληξσηηζκφο ηoπ
δεκηoχξγεζαλ θαvαηηζκφ θαη πφισζε γχξσ ηoπ. Αξvηφηαλ κε πείζκα λα δερζεί πσο ε
ζθέςε ησλ αvζξψπσλ πξoρσξά, αξvηφηαλ λα αιιάμεη ηξφπo ζθέςεο ν ίδηνο, γηαηί αv
ηov άιιαδε δεv ζα είρεη πηα ξφιo ζηα πoιηηηθά πξάγκαηα ησv η/θ. Απεπζχλεηαη ζηνπο
η/θ ζηηο 7 Μαίνπ 1990: «Γεv είκαζηε oη καζθαξάδεο ησv ε/θ...». Πξνεηδνπνηεί ηεv
Άγθπξα ζηηο 12 Απξηιίνπ 1989: «Iζσο ε Σoπξθία ζα πξέπεη vα θαηαβάιεη θάπoηo
ηίκεκα γηα ηεv είζoδφ ηεο ζηεv ΔΟΚ: Γεv κπoξεί φκσο ηo ηίκεκα απηφ vα είvαη ε
εγθαηάιεηςε ησv η/θ ζηo έιεoο ησv ε/θ γηα ζθαγή. Γεv ζα ζπγθαηαηεζεί ηo ηoπξθηθφ
έζvoο...»
Οη απνθαιχςεηο ζηελ Σνπξθία γηα ηελ ππφζεζε Δξθέλεθνλ δείρλνπλ πσο ν Νηελθηάο
ζπκκεηείρε ζε κηα παξαζηξαηησηηθή νξγάλσζε. Ζ ηνπξθηθή αζηπλνκία κε εληνιή ηνπ
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Δηζαγγειέα Κσλζηαληηλνχπνιεο ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ 2008 άξρηδε λα ζπιιακβάλεη
απφζηξαηνπο ζηξαηησηηθνχο, δεκνζηνγξάθνπο, θεκαιηζηέο παλεπηζηεκηαθνχο θαη
εγθιεκαηίεο ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ. Κνηλφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ ε θαηεγνξία γηα
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξαθξαηηθή νξγάλσζε «Δξγθέλεθνλ». χκθσλα κε ην
θαηεγνξεηήξην νκάδα κε αθξνδεμηφ πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ νξγάλσζε παξάλνκν
κεραληζκφ γηα λα «ζψζεη» ηελ Σνπξθία απφ ηελ θπβέξλεζε Δξηνγάλ θαη ηνπο
θηλδχλνπο πνπ απηή ζπλεπαγφηαλ.
Μέζα ζηα ληνθνπκέληα πνπ έρνπλ απνθαιπθζεί ζρεηηθά κε ηε δνκή θαη ηνπο ζηφρνπο
ηεο πεξηιακβαλφηαλ θαη ην ζελάξην γηα δνινθνλίεο πνιηηηθψλ πνπ ε νξγάλσζε
ζεσξoχζε σο επηθίλδπλνπο, κε θνξπθαίν ζηε ιίζηα ηνλ Σ. Δξηνγάλ. ην ζεσξεηηθφ
επίπεδν ε νξγάλσζε μεθηλνχζε απφ ην θφβν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ε νπνία ιφγσ ηνπ
αλνηθηνχ ηεο ραξαθηήξα ζα νδεγνχζε ζηελ «παξαθκή» ή θαη ζηε «δηάιπζε» ηεο
Σνπξθίαο. πλεπψο ε νξγάλσζε είρε απηνδηνξηζζεί σο πξνζηάηεο κηαο Σνπξθίαο πνπ
πεξηβάιιεηαη απφ ερζξνχο θαη νξγαλψζεθε γηα λα εκπνδίζεη αθφκα θαη κε ζθαίξεο
ηνπο εζσηεξηθνχο ηεο «ερζξνχο». Μηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο ππφζεζεο Δξγθέλεθνλ
αθνξά ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο θαη εηδηθφηεξα ζην θππξηαθφ.
χκθσλα κε απνθαιχςεηο ηνπ ηνπξθηθνχ ηχπνπ (πεξηνδηθφ Nokta θαη εθεκεξίδα
«Ραληηθάι») νη εγέηεο ηεο νξγάλσζεο απηήο θηλεηνπνηήζεθαλ ζην έπαθξνλ
ζρεδηάδνληαο πξαμηθφπεκα γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ απνδνρή απφ ηελ θπβέξλεζε
Δξηνγάλ ηνπ ζρεδίνπ ιχζεο ηνπ ΟΖΔ γηα ην θππξηαθφ (2004). ηηο ζπλνκηιίεο γηα ιχζε
ζηε Νέα Τφξθε (Φεβξνπάξηνο 2004) ε Σνπξθία ππνρξέσζε ηνλ η/θ εγέηε λα παξακείλεη
ζην ηξαπέδη ησλ ζπλνκηιηψλ θαη λα ζπδεηήζεη ζηε βάζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ ΟΖΔ. Ο
Τθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Σνπξθίαο Ο. Εηγηάι πνπ ήηαλ παξψλ ζηε Νέα Τφξθε θαη
αθνινπζνχζε ηηο εληνιέο ηνπ ΤΠΔΞ Α. Γθηνπι κε ηε θξάζε «εδψ δελ ζα δηαθνπνχλ νη
ζπλνκηιίεο. Δάλ ππάξμνπλ δπζθνιίεο ζα ηηο ζπδεηήζεηε καδί κνπ. Θα γίλεη απηφ πνπ ζα
πσ εγψ...», ππνρξέσζε ηνλ Νηελθηάο λα παξακείλεη ζην ηξαπέδη ησλ ζπλνκηιηψλ. Απηφ
ήηαλ κηα εμέιημε πνπ δελ απνδέρζεθε ν Νηελθηάο, θαη φπσο ιέλε ηα ζηνηρεία ηεο
πξναλάθξηζεο γηα ηελ Δξγθέλεθνλ, ν η/θ εγέηεο ήηαλ ζε επζεία επαθή κε ζηξαηεγνχο
πνπ αλήθαλ ζηελ νξγάλσζε κε θνηλφ ζηφρν ηε δηελέξγεηα πξαμηθνπήκαηνο γηα ηελ
αλαηξνπή ηνπ ηνχξθνπ πξσζππνπξγνχ. Ο ηέσο αξρεγφο ηνπ λαπηηθνχ λαχαξρνο Ο.
Οξλέθ ζε απνθαιπθζέλ εκεξνιφγηφ ηνπ γξάθεη φηη « ε θπβέξλεζε ηνπ ΚΑΓ κε ην λα
εγθξίλεη ην ζρέδην ηνπ ΓΓ ηνπ ΟΖΔ Κ. Αλάλ πξφδηδε ηελ παηξίδα. Γηα ην ιφγν απηφ
έπξεπε λα απνθαζεισζεί...».
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Σν ζρέδην αλαηξνπήο ηνπ Δξηλνγάλ δελ είρε ηελ έγθξηζε ηεο εγεζίαο ησλ ηνπξθηθψλ
ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ν ίδηνο ν αξρεγφο ηνπο Υ. Οδθηφθ ήηαλ αληίζεηνο κε απηφ ην
ζελάξην, θαη, δελ απνθιείεηαη, λα ελεκέξσζε θαη ην πξσζππνπξγηθφ γξαθείν γηα ηελ
θίλεζε απηή. Ο ίδηνο ν Υ. Οδθηφθ εθείλε ηελ πεξίνδν απέθεπγε λα ηξψεη ζε
ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο απφ ην θφβν δειεηεξίαζήο ηνπ. Ο ξφινο ηνπ Ρ. Νηελθηάο
ζηελ φιε ππφζεζε θαίλεηαη λα είλαη πξσηαγσληζηηθφο. ηα ρέξηα ηνπ Σ. Δξηνγάλ
έθζαζαλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ Δξγθέλεθνλ θαη ηαπηφρξνλα
εηζεγήζεηο γηα ηε ζχιιεςή ηνπ φπσο έγηλε κε ηνπο ηέζζεξεηο ζηξαηεγνχο. Ο Σ.
Δξηνγάλ γηα ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ Νηελθηάο ζην ρψξν
ησλ η/θ απέξξηςε ηελ εηζήγεζε. Ζ ηνπξθηθή αθξνδεμηά δηέζεηε ζηαζεξνχο δεζκνχο κε
ηε γηα δεθαεηίεο απφιπηε ληελθηαζηθή εμνπζία. Απηή ε απνθάιπςε βεβαηψλεη ηελ απφ
καθξνχ ρξφλνπ δηαζχλδεζε θχθισλ ηεο ηνπξθηθήο αθξνδεμηάο κε ην ληελθηαζηθφ
θαηεζηεκέλν.

Ο ΡΟΛΟ ΣΑΛΑΣ
Μέζα ζε κηα πνιχ δχζθνιε θαηάζηαζε πξαγκάησλ νη επηινγέο, νη αμηνινγήζεηο, θαη νη
πνιηηηθέο ηνπ Μ.Α.Σαιάη βνήζεζαλ ζην λα βγεη ε η/θ θνηλφηεηα απφ ην ληελθηαζηθφ
θαζεζηψο ζε κηα λέα επνρή πνπ ζπλδέεηαη απφιπηα κε ηελ πξννπηηθή ηεο έληαμεο
ζηελ Δ.Δ. Ο Σαιάη θέξδηζε ηελ πιεηνςεθία ζηελ ςεθνθνξία γηα ηελ αλάδεημε λένπ
εγέηε ζηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 2005. Ήδε ην ΡΣΚ κε ηηο ζέζεηο ηνπ είρε εθθξάζεη ηα λέα
ηζρπξά ξεχκαηα θαη ην γεγνλφο απηφ ηνπ επέηξεςε λα αλαδεηρζεί πξψην θφκκα ζηελ
ςεθνθνξία γηα ηε «βνπιή» ην Γεθέκβξην ηνπ 2003. Ο Ρ. Νηελθηάο βιέπνληαο ηε
δηακφξθσζε κηαο λέαο θαηάζηαζεο πξαγκάησλ δελ έζεζε ππνςεθηφηεηα απέλαληη
ζηνλ Σαιάη. Αθφκα θαη ν πηφο Νηελθηάο, ν εξηάξ, εγέηεο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο,
έγεηξε ηελ πιάζηηγγα πξνο ηελ πιεπξά Σαιάη.
Ο Μ.Α. Σαιάη ήηαλ ζε γεληθή επζπγξάκκηζε κε ηηο βαζηθέο επηινγέο Δξηνγάλ. Πνιηηηθφο
κε καξμηζηηθή παηδεία έδσζε ζηα ρξφληα ηεο θπξηαξρίαο Νηελθηάο φιν ην βάξνο ηνπ
ζηελ νξγαλσηηθή επηηπρία ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ Σνπξθηθνχ Κφκκαηνο (ΡΣΚ). Σφζν ν
νξγαλσηηθφο κεραληζκφο ηνπ, φζν θαη νη ζπλδηθαιηζηηθνί ηνπ βξαρίνλεο ζηνπο ρψξνπο
εξγαζίαο πέηπραλ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο. Απηφ ηνπ επέηξεςε λα εγεζεί κε κεγάιε
επηηπρία ησλ καδηθψλ δηαδειψζεσλ (2003), πνπ ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα ζηελ αλαηξνπή
ηνπ Ρ. Νηελθηάο. Έηζη ν Σαιάη έγηλε ν κφλνο πνιηηηθφο ν νπνίνο ζηε δεδνκέλε ρξνληθή
ζπγθπξία κπνξνχζε λα ζέζεη ηνλ Ρ. Νηελθηάο θαη ηηο ηδέεο ηνπ ζην πεξηζψξην. Σν
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φξακα Νηελθηάο («δχν θξάηε» ζηελ Κχπξν, κε αλαγλψξηζε ηνπ ςεπδνθξάηνπο ηνπ)
δελ άληεμε ζηε δπλακηθή ησλ αιιαγψλ. Κάησ απφ ηνπο πνιχ δχζθνινπο ζπζρεηηζκνχο
δπλάκεσλ (θαηνρηθφο ζηξαηφο, έπνηθνη, δεκνγξαθηθή αιινίσζε, επηξξνέο ηνπ
ληελθηαζηζκνχ) κπφξεζε λα ζπκβάιεη ζε κηα δηαθνξεηηθή πνξεία. Ο Σαιάη δηαθσλνχζε
κε ηελ πνιηηηθή Νηελθηάο θαη πίζηεπε ζε κηα εθδνρή ιχζεο βαζηζκέλεο ζηε δηδσληθή
νκνζπνλδία. Αζθαιψο θξίζηκν κέγεζνο ήηαλ ην είδνο ηεο νκνζπνλδίαο πνπ επεδίσθε.
Οη πνιχπινθεο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ Γ. Υξηζηφθηα (2008-2010) έδεημαλ φηη ζην
είδνο ηεο επηδίσμεο ππήξρε δηαθνξεηηθή εξκελεία θαη πεξηερφκελν. Τπήξρε φκσο θαη
ζεκαληηθφ πεδίν γηα δηαπξαγκάηεπζε.
Γχν θφκκαηα –έλα ζηελ Σνπξθία θαη έλα ζηνπο η/θ- θαη δχν πξφζσπα -Δξηνγάλ θαη
Σαιάη- δηαδξακάηηζαλ ηνπο βαζηθνχο ξφινπο ρσξίο λα έρνπλ ηδενινγηθή ζπγγέλεηα ή
άιινπο πξνεγνχκελνπο δεζκνχο. Απφ ηε κηα ήηαλ ην θφκκα ηνπ «καιαθνχ
ηζιακηζκνχ» ηνπ Σ. Δξληνγάλ θαη απφ ηελ άιιε ην κε παιαηφ καξμηζηηθφ ππφβαζξν
Ρεπνππιηθαληθφ Σνπξθηθφ Κφκκα κε εγέηε ηνλ Μ.Α. Σαιάη. Σα δχν θφκκαηα
ζπλεξγάζηεθαλ ζην θππξηαθφ, αλ θαη είλαη δχν αλάδειθα θφκκαηα. Ο Μ. Α. Σαιάη δελ
είρε ζεκαληηθέο πξνζβάζεηο ζηελ Άγθπξα, ελψ ν ηφηε πξφεδξνο ηεο Σνπξθίαο Α.
εδέξ δελ έθξπςε πνηέ ηελ αληηπάζεηα πξνο ην πξφζσπφ ηνπ. Ο Σ. Δξληνγάλ ζέιεζε
λα θιείζεη κηα πηζαλή θππξηαθή «έθπιεμε» ζηε δηαδξνκή ηνπ γηα ηηο βνπιεπηηθέο
εθινγέο ηνπ 2007 θάλνληαο πιάηεο ζηε δεκηνπξγία λένπ πνιηηηθνχ ζρήκαηνο αλάκεζα
ζηνπο ηνπξθνθχπξηνπο. Με ηε βνήζεηα πνπ έδσζε ζην λνετδξπζέλ θφκκα «Διεπζεξία
θαη Μεηαξξχζκηζε» νπζηαζηηθά αθχξσζε πηζαλφ ξπζκηζηηθφ ξφιν απφ ηνλ πηφ
Νηελθηάο, πξνζζέηνληαο άιιεο δπλάκεηο ζηελ -ππφ ηνλ Σαιάη- δνκή εμνπζίαο. Ο
ηνχξθνο πξσζππνπξγφο επίζεο ζέιεζε λα «κπινθάξεη» ηηο ζπρλέο θαη επηζεηηθέο
πεξηεγήζεηο ηνπ Ρανχθ Νηελθηάο ζην εζσηεξηθφ ζθεληθφ ηεο Σνπξθίαο.

Ζ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΑ ΜΔ ΣΖ ΓΔΦΤΡΑ
Οη Πξνεδξηθέο Δθινγέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2008 έθξπβαλ εθπιήμεηο. Πξψηα νδήγεζαλ
ζε απνθιεηζκφ ηνπ Σ. Παπαδφπνπινπ απφ ηνλ πξψην γχξν, θαη δεχηεξν, ζε λίθε ηνπ
ΓΓ ηνπ ΑΚΔΛ Γ. Υξηζηφθηα ζηελ ηειηθή αλακέηξεζε κε ηνλ Η. Καζνπιίδε. Ζ λίθε
Υξηζηφθηα δεκηνχξγεζε λέα δπλακηθή θαζψο ζε ζρεηηθά ζχληνκν δηάζηεκα μεθίλεζαλ
ζπλνκηιίεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ θππξηαθνχ. ηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο Υξηζηφθηα-Σαιάη
ηέζεθε ην δήηεκα ηεο δηάλνημεο νδνθξάγκαηνο ζην ηέξκα ηεο νδνχ Λήδξαο ζηελ παιηά
Λεπθσζία κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε ε/θ θαη η/θ ζηελ
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θαξδηά ηεο πφιεο. Ζ πξνζπάζεηα πξνζέθξνπζε ζηελ χπαξμε γέθπξαο πάλσ απφ ην
ζεκείν δηάλνημεο. Ζ θνηλή πξσηνβνπιία Υξηζηφθηα-Σαιάη λα θαηεδαθηζηεί ε γέθπξα –
σο ηξφπνο γηα λα αλνίμεη ην νδφθξαγκα- πξνζέθξνπζε ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ Γεληθνχ
Δπηηειείνπ ηξαηνχ ζηελ Άγθπξα. Με κηα δεκφζηα παξέκβαζή ηνπ ην Γ.Δ.. δηεπθξίληζε
φηη ην νδφθξαγκα γχξσ απφ ηελ νδφ Λήδξαο «βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρν ησλ
ηνπξθηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ ζπληάγκαηνο ηεο
ΣΓΒΚ…».
Ο Μ. Α. Σαιάη ππνρξεψζεθε λα πάεη γηα δχν ψξεο ζηα γξαθεία ηνπ Γ.Δ.. ζηελ
Άγθπξα (5 Ηαλνπαξίνπ 2007, ψξα 9.30 κε 11.30 πκ) «γηα λα ελεκεξσζεί γηα ηηο
απφςεηο ησλ ζηξαηησηηθψλ» ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ηνπ Γ.Δ.. Ο ηφηε
ΤΠΔΞ θαη κεηέπεηηα Πξφεδξνο ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο Α. Γθηνπι ζπλφδεπζε ηνλ
Σαιάη ζηε ζπλάληεζε απηή. ην άιιν άθξν ηνπ θάζκαηνο ν πνιππξάγκσλ
ζπληαγκαηνιφγνο Μ. ντζάι, ζχκβνπινο ηνπ Ρ. Νηελθηάο δήισζε (εθ/δα «Κηπξηζιί», 7
Ηαλνπαξίνπ 2007) φηη «αλ γθξεκηζηεί ε γέθπξα ζα γθξεκηζηνχλ θαη άιια πξάγκαηα
φπσο ην θαζεζηψο Σαιάη θαη ε θπβέξλεζε ηνπ Κφκκαηνο Γηθαηνζχλεο θαη Αλάπηπμεο
ηνπ Σαγίπ Δξληνγάλ…». Απηή ε δήισζε θσηνγξαθίδεη κε κεγάιε δφζε αιεζείαο ην ηη
αθξηβψο ζπλέβαηλε πίζσ απφ ηε ππφζεζε ηεο γέθπξαο. Σν Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ
επηρεηξνχζε λα ξνθαλίζεη κέζσ ηνπ αδχλακνπ ζηελ Άγθπξα Σαιάη, ηνλ ίδην ηνλ
Δξληνγάλ. Πξνεγήζεθε αλάινγε αληίδξαζε ησλ Α. εδέξ θαη ηνπ ΓΔ φηαλ ην ηνπξθηθφ
ΤΠΔΞ ππέβαιε πξφηαζε ζηε θηλιαλδηθή πξνεδξία γηα ην άλνηγκα ελφο ηνπξθηθνχ
ιηκαληνχ ζηα πινία κε θππξηαθή ζεκαία.
Μηα ζεηξά απφ ιφγνη δεκηνχξγεζαλ απηφ ην ζπγθξνπζηαθφ ζθεληθφ: κάρε εμνπζίαο
αλάκεζα ζην ηνπξθηθφ ΤΠΔΞ θαη ηνπο ζηξαηησηηθνχο, ζαθή κελχκαηα ζηνλ Σ.
Δξληνγάλ ελφςεη ηεο αλακέηξεζεο γηα ηελ εθινγή πξνέδξνπ ηεο Σνπξθηθήο
Γεκνθξαηίαο θαη απξνθάιππηε ελζάξξπλζε ησλ θηινληελθηαζηθψλ δπλάκεσλ αλάκεζα
ζηνπο η/θ απφ ην ζηξαηησηηθφ θαηεζηεκέλν. Ο ζπκβηβαζκφο κε ηελ ηειηθή θαηεδάθηζε
ηεο γέθπξαο ήηαλ έλα αθφκα δείγκα γξαθήο γηα ην πσο δηεμαγφηαλ ν αγψλαο αλάκεζα
ζηα βαζηθά θέληξα εμνπζίαο.
Ζ ζπκκαρία ηεο αληηπνιίηεπζεο ησλ «θηινληελθηαζηθψλ» δπλάκεσλ αλάκεζα ζηνλ
Σαρζίλ Δξηνγξνχινγινπ (Κφκκα Δζληθήο Δλφηεηαο) θαη ηνλ εξηάξ Νηελθηάο
(Γεκνθξαηηθφ Κφκκα) έλησζε ηθαλνπνηεκέλε απφ ηηο εμειίμεηο. Ο ζνβαξφο
ηξαπκαηηζκφο ηεο εηθφλαο ηνπ Σαιάη, ε επίζθεςή ηνπ ζην Δπηηειείν κε ηε ζπλνδεία
Γθηνπι θαη ε εκθαλήο αδπλακία ηνπ λα πξνβιέςεη ηηο εμειίμεηο απεηέιεζαλ επθαηξία γηα
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ηελ αληηπνιίηεπζε λα πεξάζεη ζε κηα πην επηζεηηθή ζηάζε απέλαληί ηνπ. Έηζη θάησ απφ
ηα λέα δεδνκέλα ην ΚΔΔ απνθάζηζε λα κελ ζπκκεηέρεη ζηηο εξγαζίεο ηεο ςεπδνβνπιήο
δεηψληαο πξφσξεο «βνπιεπηηθέο εθινγέο»...

Ζ ΠΡΧΣΖ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ
Ο εγέηεο ηνπ θφκκαηνο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο «Δζληθή Δλφηεηα» Σ.
Δξηνγξνχινγινπ ζθιήξπλε ηε ζέζε ηνπ ΚΔΔ απνθαζίδνληαο πξψην, λα κελ
ζπκκεηέρεη ζηηο εξγαζίεο ηεο ςεπδνβνπιήο, δεχηεξν, πξνέβαιε ην αίηεκα γηα πξφσξεο
«βνπιεπηηθέο εθινγέο» θαη, ηξίην, δήηεζε σο αληάιιαγκα γηα ηελ επάλνδφ ηνπ ζηελ
ςεπδνβνπιή ηε δηάιπζε ηνπ κπινθ εμνπζίαο. Ο πξφεδξνο ηνπ ΚΔΔ εθηίκεζε φηη «αλ
δελ ζπκβεί απηφ, δελ είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί ε εζσηεξηθή εηξήλε θαη ε απνθπγή
θξίζεο» (4 Ηαλνπαξίνπ 2007).
Οη αξηζκνί ηηο αξρέο ηνπ 2007 επλννχζαλ ηνλ Μ. Α. Σαιάη. ηε ςεπδνβνπιή ζε ζχλνιν
50 «βνπιεπηψλ» ην Ρεπνππιηθαληθφ Σνπξθηθφ Κφκκα ηνπ Σαιάη δηέζεηε 25 έδξεο, ην
ΚΔΔ 13, ην Γεκνθξαηηθφ Κφκκα ηνπ . Νηελθηάο 6, ην λενδεκηνχξγεην Κφκκα
«Διεπζεξίαο θαη Μεηαξξχζκηζεο» 4, ην Κφκκα «Δηξήλεο θαη Γεκνθξαηίαο» ηνπ Μ.
Αθθηληδί 1 έδξα θαη κία έδξα ζε αλεμάξηεην. Ο ζπλαζπηζκφο 25+4 έδηλε πιενλεθηήκαηα
ζηνλ Σαιάη, ρσξίο λα ππνηηκάηαη ην εηδηθφ βάξνο ηεο κίαο έδξαο ηνπ ζεκαληηθνχ Μ.
Αθθηληδί. Ο Σαιάη ζεψξεζε φηη έηζη θάιππηε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα ηνπξθηθά ηνπ
λψηα, αλ θαη παξέκελαλ απξφβιεπηεο νη ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ζηξαηεγνχο θαη ζηαζεξά
θαθέο κε ηνλ πξφεδξν Α. εδέξ. Σαπηφρξνλα ν Σαιάη αλέπηπμε κηα δηεζλή
δξαζηεξηφηεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο άξζεο ηεο «απνκφλσζεο» ησλ η/θ κε
επηζθέςεηο ζηηο Βξπμέιιεο θαη αιινχ.
ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ 2006 ην ΡΣΚ έραζε ηνλ έιεγρν ζην Γήκν ηεο
θαηερφκελεο Λεπθσζίαο κε ππνςήθην ηνλ «ππαξρεγφ» ηνπ Σαιάη θαη Γξακκαηέα
Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Κφκκαηνο, Κνπηιάη Δξθ. Σν κήλπκα ήηαλ ερεξφ: ην
Ρεπνππιηθαληθφ Σνπξθηθφ Κφκκα άξρηζε λα πθίζηαηαη θζνξά απφ ηελ άζθεζε ηεο
εμνπζίαο, ελψ ν . Νηελθηάο ζεψξεζε φηη ε λίθε ηνπ θφκκαηφο ηνπ ζην δήκν ηεο
θαηερφκελεο Λεπθσζίαο ήηαλ έλα ζήκα φηη ηα πξάγκαηα κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ. Ο
Μ. Α. Σαιάη κεηά ηελ απψιεηα ηεο δεκαξρίαο ζεψξεζε φηη θάηη δελ πάεη θαιά ζηνπο
ζρεδηαζκνχο ηνπ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζηελ αληηπνιίηεπζε έγηλε πην
επηζεηηθή. Γερφηαλ θξηηηθή απφ ηε δεμηά θαη ηελ αθξνδεμηά αιιά ηαπηφρξνλα ήηαλ ζε
ζπλερή ζθιεξή θφληξα κε ηα κηθξά θφκκαηα θαη νξηζκέλεο ζπλδηθαιηζηηθέο δπλάκεηο
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ηεο αξηζηεξάο πνπ έσο πξφζθαηα ήηαλ ζην ίδην ζηξαηφπεδν. Ο Σαιάη ηα έζπαζε κε
ηνπο έσο πξφζθαηα ζπλνδνηπφξνπο ζπλδηθαιηζηέο, ελψ δελ θαηάθεξε λα ζπλεξγαζηεί
κε αλεμάξηεηνπο πξννδεπηηθνχο πνιηηηθνχο φπσο ν Μ. Αθθηληδί

θαη ν Υ. Αγθνιεκιί.

Ζ ΚΑΛΠΖ ΣΑ ΥΔΡΗΑ ΣΧΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΧΝ
Ζ πνιηηηθή δσή ησλ η/θ έρεη δηαξθψο θηλεηηθφηεηα, δπκψζεηο θαη αλαηξνπέο. ηηο 24
Απγνχζηνπ 2007 νη Γεληθνί Γξακκαηείο ησλ ηξηψλ πην ζεκαληηθψλ θνκκάησλ
(Ρεπνππιηθαληθφ Σνπξθηθφ Κφκκα, Κφκκα Δζληθήο Δλφηεηαο θαη Γεκνθξαηηθφ Κφκκα)
ζπδήηεζαλ εθ λένπ ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ιεγφκελνπ
«ζπληάγκαηνο» ηνπ ςεπδνθξάηνπο θαη επίζεο ην ζέκα ηεο δηεμαγσγήο πξφσξεο
ςεθνθνξίαο. Οη αιιεπάιιειεο ζπλαληήζεηο γχξσ απφ ηα ίδηα ζέκαηα θαηέδεημαλ φηη ην
αδηέμνδν ήηαλ κεγάιν. Οχηε νη αξρεγνί, νχηε νη ΓΓ θαηάθεξαλ θάηη. Σν
Ρεπνπκπιηθαληθφ Σνπξθηθφ Κφκκα ππνζηήξημε φηη πξέπεη πξψηα λα γίλεη ε
αλαζεψξεζε ηνπ ιεγφκελνπ «ζπληάγκαηνο» θαη κεηά λα γίλεη ςεθνθνξία , ελψ ην
Κφκκα Δζληθήο Δλφηεηαο, δεηνχζε ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο θαη ηεο
δηαδηθαζίαο αλαζεψξεζεο. Ζ δηακάρε ήηαλ γηα ηελ ηακπαθέξα –ρξνλνδηάγξακκα γηα
λα γίλεη ε ςεθνθνξία θαη κε πνηνπο φξνπο. Γη’ απηφ θαη ν αξρεγφο ηνπ Κφκκαηνο
Δζληθήο Δλφηεηαο Σ. Δξηνπγξνχινγινπ πήγε ζηελ Άγθπξα θαη ζπλαληήζεθε κε ηνλ
Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ Α. Γθηνπι θαη ηνλ Τθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Δ. Απαθάλ.
Ζ «βνπιή» βξέζεθε ζε πιήξεο αδηέμνδν αθνχ ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο δελ
ζπκκεηείραλ ζηηο εξγαζίεο ηεο, πηέδνληαο έηζη ηνλ Σαιάη λα θάλεη πξφσξε εθινγηθή
δηαδηθαζία. Σν ηνπξθηθφ ΤΠΔΞ κε επαθέο κε θνκκαηηθνχο εγέηεο ζέιεζε λα ζπκβάιεη
ζην μεπέξαζκα ηεο πφισζεο. Σν κπντθνηάξηζκα ησλ εξγαζηψλ ηεο ςεπδνβνπιήο
ζπλέβαιε ζηελ φμπλζε ησλ πνιηηηθψλ παζψλ. Ο Σ. Δξηνγξνχινγινπ θαη ν . Νηελθηάο
έβιεπαλ ηε ζθελή λα θεχγεη θάησ απφ ηα πφδηα ηνπο θαη εμεβίαζαλ ηνλ Σαιάη λα
ζπξζεί ζε πξφσξε ςεθνθνξία κε ηελ ειπίδα λα ράζεη ηελ απηνδπλακία ηνπ. Μέζα ζε
κηα ηέηνηα αηκφζθαηξα ν Σαιάη έραζε κέξνο απφ ηελ επηξξνή ηνπ αθνχ δελ κπνξνχζε
λα εκθαληζηεί σο ν θεληξηθφο παξάγνληαο ζηαζεξφηεηαο. Ο . Νηελθηάο είρε ηα δηθά
επηπξφζζεηα θίλεηξα: ν ληελθηαζηζκφο επηζπκνχζε λα πάξεη ηε ξεβάλο απέλαληη ζηνλ
Μ. Α. Σαιάη θαη ζε θάζε πεξίπησζε ήηαλ ηδηαίηεξα επηζεηηθφο απέλαληη ζην ΡΣΚ. Απηή
ε θαηάζηαζε ζα νδεγνχζε, αξγά ή γξήγνξα ζε πξφσξε ςεθνθνξία. Ο Σαιάη
ππνρξεψζεθε λα απνδερζεί ην αίηεκα ησλ δχν, θαη κάιινλ επηζπκνχζε λα ην πξάμεη
ζε ρξφλν πνπ ζα επλννχζε ηνπο δηθνχο ηνπ ζρεδηακνχο. Έηζη ή αιιηψο, νινέλα θαη
πεξηζζφηεξνη αληηιακβάλνληαλ φηη ε ξήμε ζα είρε σο κφλε δηέμνδν ηελ πξνζθπγή ζε

13

Λάξθνο Λάξθνπ - ΟΗ ΣΟΤΡΚΟΚΤΠΡΗΟΗ Δ ΑΝΑΕΖΣΖΖ: 2003-2010

ςεθνθνξία. Ζ λίθε Δξηνγάλ ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ζηελ Σνπξθία ζηηο 22 Ηνπιίνπ
2007 επλννχζε ηνπο ζρεδηαζκνχο Σαιάη αιιά αζθαιψο απηφο δελ ήηαλ ηθαλφο
παξαγφληαο λα ξπζκίζεη ην εζσηεξηθφ ζθεληθφ. Ζ νηθνλνκία θαη ην θππξηαθφ ήηαλ νη
δχν ππιψλεο πνπ ζα φξηδαλ ηελ έληαζε θαη ηελ έθηαζε ηνπ εθινγηθνχ «κέηξνπ»...

Δ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΝΔΟΤ ΤΝΑΠΗΜΟΤ
Ζ η/θ εθεκεξίδα «Kipris» ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2007 δεκνζίεπζε δεκνζθφπεζε γηα ηηο
ηάζεηο πνπ ελ ησ κεηαμχ δηακνξθψζεθαλ ζηελ θνηλή γλψκε. Ζ έξεπλα δηεμήρζε απφ
ηελ εηαηξία KADEM. Οη αξηζκνί έδεημαλ φηη ε πνιηηηθή ηνπ Μ. Α. Σαιάη άξρηζε λα
ζπλαληά ζνβαξέο δπζθνιίεο, θαζψο νη η/θ γηα πξψηε θνξά δηαηχπσζαλ κηαλ, ππφ
φξνπο, απνδνθηκαζία ηεο εμνπζίαο ηνπ. Σν 46.6% ησλ εξσηεζέλησλ εθηηκνχζε φηη ν
ζπλαζπηζκφο εμνπζίαο ππφ ηνλ Σαιάη «δελ είλαη επηηπρήο», ελψ ππήξραλ 16% ζεηηθέο
απαληήζεηο («είλαη επηηπρήο», είπαλ) θαη ην ππφινηπν πνζνζηφ, 35.1 % απάληεζε
«νχηε επηηπρεκέλνο, νχηε απνηπρεκέλνο». ηα θνκκαηηθά πνζνζηά ην Ρεπνππιηθαληθφ
Σνπξθηθφ Κφκκα ζεκείσζε βνπηηά 9 κνλάδσλ (36%), θαζψο ζηελ ςεθνθνξία ηνπ 2005
έιαβε 45%. Με βάζε ηε ζπγθεξηκέλε έξεπλα ην δχν δεμηά θφκκαηα ζε ζπλεξγαζία
κπνξνχζαλ αιιάμνπλ ηε ξνή ησλ πξαγκάησλ θαη λα ζηξηκψμνπλ ηελ εγεκνλία Σαιάη:
ην Κφκκα Δζληθήο Δλφηεηαο (ΚΔΔ) κε πξφεδξν ηνλ Σ. Δξηνγξνχινγινπ δηαηεξνχζε ηελ
επηξξνή ηνπ (πνζνζηφ 34% ζε ζρέζε κε 32% ην 2005), ελψ ην θφκκα ηνπ εξληάξ
Νηελθηάο (Γεκνθξαηηθφ) έραζε θάπνην έδαθνο (10.5% ζε ζρέζε κε ην 13% ην 2005).
Σα δχν λέα θφκκαηα, απηφ κε ηελ νλνκαζία «Κφκκα ηεο Κνηλνηηθήο Γεκνθξαηίαο»
(θεληξναξηζηεξφ) θαηέγξαςε πνζνζηφ 10.5% θαη ην δεμηφ «Κφκκα Διεπζεξίαο θαη
Μεηαξξχζκηζεο» κε εγέηε ηνλ Σ. Αβηδί 7%.Σέζζεξα κηθξά θφκκαηα, έλα ηεο δεμηάο θαη
ηξία ηεο αξηζηεξάο ήηαλ θάησ απφ ην 1%. Δθηφο δεκνζθφπεζεο ήηαλ ην θφκκα
«Πνιηηηθή γηα ην Λαφ», πνπ ίδξπζε ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2007, ν Α. Γηνλινχεξ, ηέσο
δηεπζπληήο ζξεζθεπηηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ ςεπδνθξάηνπο. Δμίζνπ ελδηαθέξνληα είλαη ηα
ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ απαληήζεηο ησλ η/θ γχξσ απφ ηελ ηεξάξρηζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπο: αλεξγία, 31.6%, πιεζσξηζκφο 30.4%, δηεζλήο ζέζε ηνπο 27.3%,
λαξθσηηθά 12.3% θαη ζρέζεηο κε ηνπο ε/θ 10.5%. Ζ απφ καθξνχ ρξφλνπ ζπδήηεζε γηα
πηζαλή «ζπληαγκαηηθή» αλαζεψξεζε ψζηε ην «ζχληαγκα» ηνπ ςεπδνθξάηνπο λα πάξεη
ραξαθηήξα πξνεδξηθνχ ζπζηήκαηνο- θάηη πνπ επλννχζε θαη ν Σαιάη- έδεημε λα έρεη
ζεκαληηθή απήρεζε: ην 35% δειψλεη ππέξ πξνεδξηθνχ ζπζηήκαηνο, 16% ππνζηεξίδεη
ην ππάξρνλ, 14% ην ππάξρνλ κε πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο ζηνλ πξφεδξν, θαη 34%
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δήισζε «δελ μέξσ/δελ απαληψ».
Οη Σ. Δξηνγξνχινγινπ θαη . Νηελθηάο θαηεγνξνχζαλ επζέσο ηνλ Σ. Δξηνγάλ θαη ην
Κφκκα Αλάπηπμεο θαη Γηθαηνζχλεο φηη βξίζθνληαη πίζσ απφ θάζε ζελάξην
απνθιεηζκνχ ηνπο απφ ηελ θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή. Σαπηφρξνλα ππνζηήξημαλ φηη ην
λενζχζηαην θφκκα «Διεπζεξία θαη Μεηαξξχζκηζε» (ΚΔΜ), κε εγέηε ηνλ Σ. Αβηδί
(ιεγφκελν ΤΠΔΞ ζην ςεπδνθξάηνο) απνηεινχζε «παηδί» ησλ επηινγψλ ηνπ Δξηνγάλ κε
ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ εμειίμεσλ. Ο Μ. Α. Σαιάη, άξρηζε λα ράλεη ζνβαξφ κέξνο απφ
ηελ επηξξνή ηνπ, αιιά εμαθνινπζνχζε λα δηαηεξεί νξηζκέλα ηζρπξά πιενλεθηήκαηα:
ζπκπαγέο θαη θαιά δηθηπνκέλν ζηνπο καδηθνχο ρψξνπο θφκκα, θαιέο ζρέζεηο κε ηνλ Σ.
Δξηνγάλ θαη ηνλ Α. Γθηνπι θαη έιεγρνο ησλ κεραληζκψλ εμνπζίαο. χληνκα ζα
απνδεηρζεί φηη νη ξσγκέο ζην, ππφ ηνλ Σαιάη, ζχζηεκα εμνπζίαο ήηαλ πην ηζρπξέο απφ
ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ. ηαδηαθά νη η/θ αιιάδνπλ δηαζέζεηο θαη ν Σαιάη ζα ππνζηεί
ζνβαξφ πιήγκα.
Ζ ζπλάληεζή Σαιάη κε ηελ ΤΠΔΞ ησλ ΖΠΑ Υ. Κιίληνλ ζηελ Οπάζηγθηνλ ήηαλ
απνηέιεζκα ηεο επηινγήο ησλ ΖΠΑ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ πξνζπάζεηα Δξηνγάλ λα
βξεη ηξφπνπο λα ηνλψζεη ην πξνθίι ηνπ παξακνλέο ηεο δχζθνιεο ςεθνθνξίαο γηα
εθινγή «βνπιεπηψλ» ζηα θαηερφκελα (19 Απξηιίνπ 2009). Οη δπζθνιίεο ηεο ζπγθπξίαο
ππνρξέσζαλ ηνλ Μ.Α. Σαιάη λα γίλεη κέξνο ηνπ εθινγηθνχ αγψλα, αλαιακβάλνληαο ηα
ελία ηνπ ΡΣΚ θαη ζέηνληαο ζε δεχηεξε κνίξα ηνλ ηππηθά πξφεδξν Φ. νγηέξ. ηηο 14
Μαξηίνπ 2009 κεηέβε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα ζπλνκηιίεο κε ηνλ Σ. Δξηνγάλ κε ηνλ
νπνίν ζπδήηεζε ηελ ςεθνθνξία ζηα θαηερφκελα θαη πηζαλά κεηεθινγηθά ζελάξηα. Απφ
εθείλε ηε ζπλάληεζε πξνέθπςε ε απφθαζε Δξηνγάλ λα πξνζζέζεη εθινγηθνχο
«πφληνπο» ζην ππφ δνθηκαζία θφκκα ηνπ Σαιάη θιείλνληαο ζπλαληήζε κε ην ΓΓ ηνπ
ΟΖΔ Μπα θη Μνπλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζην πεξηζψξην ηεο ζπλάληεζεο «πκκαρία
ησλ Πνιηηηζκψλ» ιίγεο εκέξεο πξηλ ηελ ςεθνθνξία .

Ζ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΣΟ ΚΔΔ
ε δεκνζθφπεζε ηεο εηαηξείαο KADEM (εθεκεξίδα «Kipris») νη απαληήζεηο ζην
εξψηεκα «πνηνλ εκπηζηεχεζαη θαη πνηνλ ζα ςήθηδεο γηα ηελ πξνεδξία», ην 67% έδσζε
ηελ απάληεζε «Σαιάη». Σν θφκκα ηνπ έραλε έδαθνο αιιά ν ίδηνο έδεηρλε λα παξακέλεη
θπξίαξρνο ηνπ παηρληδηνχ. Ζ αιιαγή, σζηφζν, ζην ρψξν ηνπ ΚΔΔ ζπλέβαιε
απνθαζηζηηθά ζην λα αλαδηακνξθσζεί ην ζπλνιηθφ ζθεληθφ. Ο Ν. Έξνγινπ κε ςήθνπο
740 επεθξάηεζε ηνπ Σ. Δξηνπγξνχινγινπ (448 ςήθνπο) θαη εμειέγε πξφεδξνο. Ο
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Έξνγινπ ζπκπνξεχηεθε γηα αξθεηά ρξφληα κε ηνλ Ρ. Νηελθηάο. πγθξνχζηεθε καδί ηνπ
αιιά δελ θάεθε. Γηαηήξεζε ηελ εηθφλα ελφο «έληηκνπ γηαηξνχ» πνπ βνεζά ζηηο
δχζθνιεο ζηηγκέο. Με ηηο ζέζεηο ηνπ ζην θππξηαθφ ζπλάληεζε ηε κεγάιε κάδα ησλ
επνίθσλ. Σν ΚΔΔ απέθηεζε λέα δπλακηθή παίξλνληαο ςήθνπο, εθηφο απφ ηνπο
επνίθνπο, θαη απν ην ΡΣΚ θαη θπξίσο απφ ην ΓΖΚΟ ηνπ . Νηελθηάο. Μεηά ηε λίθε ηνπ
δήισζε νπαδφο ηεο ιχζεο ζην θππξηαθφ κε ηελ πξνυπφζεζε «νη ε/θ λα ρσλέςνπλ ηελ
νληφηεηα ηεο ΣΓΒΚ». Ο Έξνγινπ αθνχ αλέιπζε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα επερείξεζε
νξηζκέλα βήκαηα ζπλελλφεζεο κε ηνλ Σαιάη κε ζηφρν λα γίλεη απνδεθηφο απφ ηελ
θπβέξλεζε Δξηνγάλ σο κέξνο κηαο «ζεκαληηθήο εμέιημεο» ην 2009.
Ζ Άγθπξα ρσξίο ακθηβνιία πξνηηκνχζε ηελ ππεξνρή Σαιάη γηαηί ηνλ ζεσξνχζε
πνιηηηθφ κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί επνηθνδνκεηηθά αιιά ζηαδηαθά άξρηζε λα
ζπκθηιηψλεηαη κε ηελ ηδέα κηαο πηζαλήο κειινληηθήο λίθεο ηνπ παξαδνζηαθνχ Ν.
Έξνγινπ. Ο Σ. Δξηνγάλ θαη ην ηνπξθηθφ ΤΠΔΞ απνθάζηζαλ φηη δελ ζα αληηκεηψπηδαλ
ηνλ Ν. Έξνγινπ φπσο αληηκεηψπηζαλ ηνλ Ρ. Νηελθηάο. Απηφ ην γεγνλφο επηβεβαίσζε
θαη ε επηινγή ηνπ ηνπξθηθνχ ΤΠΔΞ λα θαιέζεη ηαπηφρξνλα Σαιάη θαη Έξνγινπ ζηελ
Άγθπξα γηα ζπλνκηιίεο γηα ην θππξηαθφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2009. Ζ Άγθπξα δηακφξθσλε
πιένλ ηε ζέζε φηη εάλ ληθήζεη ν Ν. Έξνγινπ ε Άγθπξα ζα ηνλ παξνηξχλεη λα ζπλερίζεη
ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ Γ. Υξηζηφθηα πάλσ ζηε γεληθή γξακκή πνπ είρε πηνζεηήζεη
ν Σαιάη. Σαπηφρξνλα επεμεξγάζηεθε πξνηάζεηο γηα ην άλνηγκα ελφο ιηκαληνχ ή ελφο
αεξνδξνκίνπ ηεο Σνπξθίαο ζηα πινία ή ηα αεξνπιάλα κε θππξηαθή ζεκαία θαη ππέβαιε
αίηεκα ζηελ ΔΔ θαη άιιεο ρψξεο γηα εθαξκνγή ηνπ ιεγφκελνπ απεπζείαο εκπνξίνπ κε
ηα θαηερφκελα. Με απηφ ηνλ ηξφπν επερείξεζε λα ζέζεη ζε λέα βάζε ην αίηεκά ηεο γηα
άξζε ηεο «απνκφλσζεο» κε ηαπηφρξνλν αίηεκα γηα δηεζλή ρξήζε ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο
Σχκπνπ θαη ηνπ ιηκαληνχ ηεο Ακκνρψζηνπ.

Ο ΔΡΟΓΛΟΤ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΘΔΖ
Ζ ςεθνθνξία γηα ηελ εθινγή λέαο «βνπιήο» ζηηο 19 Απξηιίνπ 2009 ζεκαηνδφηεζε
εμειίμεηο πνπ έθεξαλ ηελ ππνγξαθή ηνπ Ν. Έξνγινπ. Σν ΚΔΔ έιαβε ην 44.5% ησλ
ςήθσλ θαη θαηέιαβε 26 απφ ηηο 50 έδξεο ζηελ ςεπδνβνπιή. Οη αξηζκνί έδσζαλ ζηνλ
Ν. Έξνγινπ ηε ιεγφκελε «πξσζππνπξγία». Σν ΡΣΚ ηνπ Μ. Α. Σαιάη εμαζθάιηζε ην
29.5% ησλ ςήθσλ θαη 16 έδξεο, ην «Γεκνθξαηηθφ Κφκκα» ηνπ . Νηελθηάο ην 10% θαη
5 έδξεο, ε ζπζπείξσζε ησλ ζνζηαιηζηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ θφκκαηνο ηεο «Κνηλνηηθήο
Γεκνθξαηίαο» ηνπ Μ. Σζαξθηηδί έιαβε 6% θαη 2 έδξεο θαη ην Κφκκα «Διεπζεξία θαη
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Μεηαξξχζκηζε» ηνπ Σ. Αβηδί 5.3 % θαη 1 έδξα.
Ζ λίθε Έξνγινπ δελ άιιαμε ηνλ θεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ Μ. Α. Σαιάη ζην
θππξηαθφ αιιά αζθαιψο πεξηέπιεμε ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δηεμάγνληαλ νη
ζπλνκηιίεο. Οη αξηζκνί βεβαηψλνπλ φηη είραλ ζεκεησζεί κεηαηνπίζεηο θαζψο ζεκαληηθά
ηκήκαηα ηεο θνηλήο γλψκεο θηλήζεθαλ πην ζπληεξεηηθά. Ο Ν. Έξνγινπ κε ηηο πξψηεο
ηνπ δειψζεηο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ςεθνθνξίαο έζπεπζε λα θαζεζπράζεη ηελ
Άγθπξα εθθξάδνληαο πίζηε ζηηο ζπλνκηιίεο θαη αθνζίσζε ζηελ ΔΔ. Σαπηφρξνλα
δήηεζε λα έρεη «δηθφ ηνπ άλζξσπν» ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα. Απηή ε ζπληεξεηηθή
κεηαηφπηζε ησλ η/θ έρεη ηελ εμήγεζή ηεο ζηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο απφ ην ΡΣΚ:
κηθξνθνκκαηηθέο πξαθηηθέο, εμππεξεηήζεηο ζηνπο θνκκαηηθνχο πειάηεο, δηαξθήο
ζχγθξνπζε κε ηηο θηιηθέο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθέο ελψζεηο θαη αλαίηηα αληηπαιφηεηα κε ηηο
δπλάκεηο ηεο αξηζηεξήο αληηπνιίηεπζεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην ΡΣΚ έπεζε ζηελ
παγίδα λα εθαξκφζεη πξαθηηθέο πνπ θαηήγγεηιιε ζην παξειζφλ θαη απηφ θαίλεηαη λα
νδήγεζε έλα κέξνο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο ζηελ απνδνθηκαζία απηήο ηεο
αλαθνινπζίαο.
Ζ Άγθπξα έδεημε απνθαζηζηηθφηεηα λα ππνζηεξίμεη ηνλ Μ. Α. Σαιάη θαη ηνπο
ρεηξηζκνχο ηνπ ζην θππξηαθφ θαη απηή ε επηινγή μεπεξλνχζε ηνπο εθινγηθνχο
αξηζκνχο ηεο 19εο Απξηιίνπ 2009. Ήδε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ ν
Έξνγινπ αηζζάλζεθε ηελ επηζπκία ηεο Άγθπξαο λα κεηψζεη ηελ επηξξνή ηνπ, πξψηα κε
ηελ πξνβνιή ηεο είδεζεο φηη ν ίδηνο ν Έξνγινπ είρε ζρέζε κε ηελ παξαζηξαηησηηθή
νξγάλσζε «Δξγθέλεθνλ», θαη δεχηεξν, κε ηελ επηδεηθηηθή αγλφεζε ηνπ απφ ηνλ E.
Μπαγίο, ζηελφ ζχκβνπιν ηνπ Δξηνγάλ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη
αληηπξφεδξν ηνπ ΚΑΓ, ν νπνίνο επηζθέθζεθε ηα θαηερφκελα ηξεηο εκέξεο πξηλ ηελ
ςεθνθνξία θαη είρε ζπλαληήζεηο κφλν κε ηνλ πξφεδξν ηνπ ΡΣΚ Φ. νγηέξ θαη ηνλ
πξφεδξν ηνπ Κφκκαηνο «Διεπζεξία θαη Μεηαξξχζκηζε» Σ. Αβηδί. Ζ θπβέξλεζε Σ.
Δξηνγάλ –θάησ απφ ηελ αξηζκεηηθή πξαγκαηηθφηεηα- αλαδήηεζε κηα λέα θφξκνπια γηα
λα ζηεγάζεη ηηο εμειίμεηο κε «ζπγθαηνίθεζε» ηνπ Σαιάη κε ηνλ Ν. Έξνγινπ. Ζ
πξαγκαηηθή ζπγθαηνίθεζε ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ππφ ηνλ φξν λα κελ
επεξεαζηνχλ δσηηθά ζπκθέξνληα ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, θάηη πνπ
δεζκεχηεθε λα πξάμεη ν δεχηεξνο.

ΣΟ ΑΓΑΛΜΑ ΚΑΗ Ζ ΟΠΗΘΟΓΡΟΜΖΖ
Με ηελ ηζρπξνπνίεζε Έξνγινπ νξηζκέλεο εηδήζεηο άιιαμαλ πεξηερφκελν. Μηα απφ
απηέο αθνξνχζε ηελ ηειεηή ησλ απνθαιππηεξίσλ ελφο κεγάινπ άγαικαηνο ηνπ Κεκάι
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Αηηαηνχξθ ην νπνίν ζηήζεθε ζηνλ θπθιηθφ θφκβν πνπ βξίζθεηαη ακέζσο κεηά ην
νδφθξαγκα ηνπ Αγίνπ Γνκεηίνπ. Ο Μ. Α. Σαιάη δελ παξεπξέζεθε ζηε ηειεηή ησλ
απνθαιππηεξίσλ, ελψ ν πξφεδξνο ηνπ ΡΣΚ Φ. νγηέξ άζθεζε θξηηηθή ζηηο ππεξβνιέο
πνπ αθνχζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο. Σελ ίδηα πεξίνδν δπλάκεηο ηνπ ζθφηνπο
αλαηίλαμαλ βηβιηνπσιείν ζηε Λεπθσζία - 10 Απγνχζηνπ 2009. ην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο άξρηζε ε ζπδήηεζε γηα αθχξσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηα βηβιία ηζηνξίαο
θαη ε επάλνδνο ζε βηβιία πνπ έξρνληαη απφ ηελ Σνπξθία. Σν ΚΔΔ είρεη δειψζεη
πξνεθινγηθά φηη δελ ζπκθσλνχζε κε ηηο αιιαγέο ζην ζρνιηθά βηβιία ηζηνξίαο πνπ
πξνψζεζε ην ΡΣΚ.
ια ηα ζηνηρεία βεβαηψλνπλ φηη νη δπλάκεηο ηεο νπηζζνδξφκεζεο πξνζπάζεζαλ λα
δεκηνπξγήζνπλ πεξηζζφηεξα εκπφδηα ζηελ πνιηηηθή Σαιάη ζην θππξηαθφ. Πεξηέπιεμαλ
ηελ θαηάζηαζε εκθαλίδνληαο ηνλ λα θάλεη παξαρσξήζεηο ζηελ ε/θ πιεπξά πνπ ζέηνπλ
ζε θίλδπλν ηελ «ππφζηαζε» ησλ η/θ. Οη δπλάκεηο απηέο ζεσξνχζαλ σο «θίλδπλν» ηελ
πηζαλφηεηα λα θαηαιήμνπλ ζε ζεηηθφ απνηέιεζκα νη ζπλνκηιίεο Υξηζηφθηα-Σαιάη γη’
απηφ ζπληνλίδνληαλ ζε δηάθνξα επίπεδα γηα λα απνηξέςνπλ έλα ηέηνην ελδερφκελν. Ζ
λίθε Έξνγινπ ζηηο «βνπιεπηηθέο» εθινγέο ηνπ Απξίιε ελίζρπζε ηελ πξνζπάζεηα απηή,
θαζψο ζπλνδεπφηαλ θαη απφ δεκνζθνπηθή ππεξνπιία ησλ ζπληεξεηηθψλ ελφςεη ηεο
επφκελεο ςεθνθνξίαο.

ΣΟΝ ΑΣΔΡΗΜΟ ΣΟΤ ΝΣΔΡΒΗ
Ζ ςεθνθνξία ζηηο 18 Απξηιίνπ 2010 γηα ηελ επηινγή εγέηε ηεο η/θ θνηλφηεηαο δελ
έθξπβε εθπιήμεηο. Ζ εηαηξεία δεκνζθνπήζεσλ KADEM είρε πξνβιέςεη ην απνηέιεζκα.
Ο Ν. Έξνγινπ θέξδηζε ηε κάρε απφ ηνλ πξψην γχξν κε 50.38% , ελψ ν Μ. Α. Σαιάη
έκεηλε ζην 42.85%. Ο Σαιάη εμειέγε ην 2005 σο ν πνιηηηθφο εγέηεο ηεο ιχζεο, έζεζε
ζην πεξηζψξην ηνλ Ρ. Νηελθηάο θαη ππνζρέζεθε πνξεία καδί κε ηνλ επξσπατθφ θφζκν.
Σα δεδνκέλα άιιαμαλ. Δδψ θαη θαηξφ παξαηεξήζεθε κηα ζπληεξεηηθή αλαδίπισζε.
Αξθεηνί η/θ κεηά ην άλνηγκα ηεο πεξηφδνπ 2003 – 2007 επηζηξέθνπλ ζηε γνεηεία ηεο
ζηαζηκφηεηαο. Σα ζνβαξά αλνίγκαηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ 2003 (δηαδειψζεηο, αλαηξνπή
Ρ. Νηελθηάο, φξακα «ιχζε θαη ΔΔ») δελ έθεξαλ ην πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα.
Οξηζκέλνη η/θ εμέιαβαλ ηε ξεηνξηθή θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ Σ. Παπαδφπνπινπ σο
απφξξηςε ηεο ηδέαο γηα ιχζε. Έηζη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο γχξηζε πίζσ ζηελ
«αζθάιεηα» ηεο ςήθνπ ζηνλ Ν. Έξνγινπ. Οη αξηζκνί εμεγνχλ απηή ηε κεηαζηξνθή. ην
Σξίθσκν (17,240 ςεθνθφξνη) φπνπ θαη δηακέλεη ε πιεηνςεθία ησλ επνίθσλ, ν Ν.
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Έξνγινπ πήξε ην 59,34%, ν Σαιάη ην 34,.1%. ηελ Ακκνρψζην (43.000 ςεθνθφξνη)
ν Έξνγινπ έιαβε 52,99% θαη ν Σαιάη 41,44%. ηελ Κεξχλεηα (31.233 ςεθνθφξνη) ν
Έξνγινπ 50.91%, θαη ν Σαιάη 43.11%. ηε Μφξθνπ (21.211 ςεθνθφξνη) ν Έξνγινπ
έιαβε 52,54% θαη ν Σαιάη 42%. ηε Λεπθσζία Σαιάη ήξζε πξψηνο κε 47,16%, κε ηνλ
Έξνγινπ ζην 43,96%. Ζ πεξίπησζε ηεο Μφξθνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή: ζην
δεκνςήθηζκα ηνπ 2004 γηα ην ζρέδην ιχζεο ηνπ ΟΖΔ, ην 65% ςήθηζε ππέξ ηνπ
ζρεδίνπ. Σν 2010 ην 52.54% ςεθηζε ππέξ ηνπ Ν. Έξνγινπ ν νπνίνο εξγάζηεθε γηα ηελ
απφξξηςε ηνπ ηδίνπ ζρεδίνπ.
O χλδεζκνο «Πξνζηαζίαο ηεο ΣΓΒΚ» εμεγεί γηαηί ζηελ ςεθνθνξία ηεο 18εο Απξηιίνπ
ζα ςήθηδε Έξνγινπ: «ν θ. Έξνγινπ αθνινπζεί ζην θππξηαθφ ηελ πνιηηηθή ησλ δχν
ρσξηζηψλ ιαψλ, δχν ρσξηζηψλ θξαηψλ θαη δχν ρσξηζηψλ δεκνθξαηηψλ, πνιηηηθή πνπ
αληηθαηνπηξίδεη ηνπο αγψλεο ησλ η/θ. Οη ηνχξθνη ηεο Κχπξνπ ήξζαλ αληηκέησπνη κε ην
ζάλαην, ηελ πείλα θαη ηελ πξνζθπγηά θαη ηψξα παιεχνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ
αλεμαξηεζία ηνπο. Ζ θφξκνπια ελφο θξάηνπο, κίαο θπξηαξρίαο θαη θνηλήο ηαπηφηεηαο
πνπ απνδέρζεθε ν Σαιάη βιάπηεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ ηνχξθσλ ηεο Κχπξνπ».
Παξ’ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο Δξηνγάλ ν Σαιάη έραζε ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία κε
ζεακαηηθή δηαθνξά. Γήκαξρνη εθ Σνπξθίαο πνπ αλήθαλ ζην θφκκα ηνπ Δξηνγάλ ήξζαλ
αλεπίζεκα ζηελ Κχπξν θαη εξγάζηεθαλ ππέξ ηνπ Σαιάη- δελ έιεηςαλ θαη νη δεκφζηεο
ζπγθξνχζεηο κε επνίθνπο φπσο απηή ζηελ πεξίπησζε ηνπ Σξηθψκνπ. Ο ίδηνο ν Σ.
Δξηνγάλ δελ έθξπςε ηα ιφγηα ηνπ θαη ηελ παξακνλή ηεο ςεθνθνξίαο «ςήθηζε»
δεκφζηα Σαιάη -έζησ θαη αλ νη πξνβιέςεηο δελ επλννχζαλ ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπ. Ο Σ.
Δξηνγάλ δήισζε φηη «επί ηεο πεξηφδνπ ηνπ Μερκέη Αιί Σαιάη έγηλαλ πνιιά. Απμήζεθε
ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, βειηηψζεθε ε ζέζε ησλ η/θ ζηε δηεζλή θνηλφηεηα, ν η/θ
εγέηεο είρε επαθέο ζην εμσηεξηθφ κε μέλνπο εγέηεο». Γηα ηελ επφκελε εκέξα θαη
ζέινληαο λα δείμεη ην δξφκν ζηνλ Έξνγινπ, ν Σ. Δξηνγάλ δήισζε ζην Καλάιη 24 φηη
«επηζπκεί λα ζπλερηζηεί κε απνθαζηζηηθφηεηα ε δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία γηα ην
θππξηαθφ. Ζ ηνπξθηθή πιεπξά δελ ζα εγθαηαιείςεη ην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.
Αλ θάπνηνο εγθαηαιείςεη ην ηξαπέδη, αο ην εγθαηαιείςνπλ εθείλνη. Ζ Σνπξθία σο
εγγπήηξηα δχλακε εχρεηαη λα ηειεηψζνπλ απηή ηε ρξνληά νη δηαπξαγκαηεχζεηο. Ζ επρή
κνπ είλαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο λα ζπλερηζηνχλ κε ηελ ίδηα απνθαζηζηηθφηεηα. Δκείο, αο
είκαζηε απνθαζηζηηθνί. Ζ αξρή καο είλαη ε πνιηηηθή ηνπ φινη θεξδίδνπλ».
Ζ πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιαλ επί δχν ρξφληα νη Υξηζηφθηαο-Σαιάη δελ έζσζε ηελ
ππνςεθηφηεηα Σαιάη. Οη αξγφζπξηεο δηαδηθαζίεο, ε κηθξή πξφνδνο ζε ζρέζε κε ηελ
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ζπλνιηθή πξνζπάζεηα, έπεηζαλ πνιινχο η/θ φηη δελ ππήξρε ρψξνο γηα κηα κεγάιε
πξνζδνθία.

Ζ ΣΑΚΣΗΚΖ ΔΡΟΓΛΟΤ
Ζ Άγθπξα αλέιπζε πιήξσο ηα αδχλαηα ζηνηρεία Έξνγινπ –απνπζία δηεζλνχο
παξνπζίαο, ειάρηζηεο ζπκκαρίεο ζηελ Άγθπξα, θακία εκπεηξία ζε ζπλνκηιίεο ζην
θππξηαθφ- θαη ηα αμηνπνίεζε ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν. Ο λένο εγέηεο ησλ η/θ έζπεπζε
δχν κέξεο κεηά ηελ ςεθνθνξία λα δειψζεη ζηε «Υνπξηέη» φηη «ζα ζπλερίζσ ηηο
δηαπξαγκαηεχζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε κνπ ηηο απφςεηο φισλ, απφ ην ζεκείν φπνπ
ζηακάηεζαλ. Γελ ζα είκαζηε εκείο πνπ ζα απνρσξήζνπκε απφ ηηο ζπλνκηιίεο.
Παξακέλσ πηζηφο ζηηο παξακέηξνπο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, αιιά απηέο νη παξάκεηξνη
πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ, πξνζηαηεχνληαο ηα ζπκθέξνληα ηνπ η/θ ιανχ θαη ηεο
Σνπξθίαο, ζέινπκε ιχζε απφ ηελ νπνία ζα επσθειεζνχλ φινη...».
Ζ Άγθπξα –εηδηθφηεξα ην ηνπξθηθφ ΤΠΔΞ ζε ζπλεξγαζία κε ην πξσζππνπξγηθφ
κέγαξν- αλέιαβαλ κε έλαλ πην εκθαλή ηξφπν ηελ πνιηηηθή δηαρείξεζε ηεο κεηά Σαιάη
επνρήο. Ο Ν. Έξνγινπ ήμεξε πνιχ θαιά φηη έπξεπε λα ρεηξηζηεί κε λέα εξγαιεία ηελ
ηνπξθηθή εγεζία γηα λα κελ έρεη ην ηέινο ηνπ Ρ. Νηελθηάο. Έηζη άιιαμε ηε ξεηνξηθή ηνπ
θαη εκθαλίδεηαη λα έρεη αθνκνηψζεη ηε γξακκή ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο κε
νξηζκέλνπο ηξφπνπο: αμηνπνίεζε ζπκβνχινπο πνπ εξγάζηεθαλ ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή
νκάδα κε ηνλ Σαιάη, πχθλσζε ηηο επαθέο ηνπ κε πξφζσπα-θιεηδηά ζηελ Άγθπξα (
Γθηνπι, Δξηνγάλ), ζπλάληεζε ην ΓΓ ηνπ ΟΖΔ Μπα θη Μνπλ ζηε Νέα Τφξθε θαη
ρακήισζε ηελ παιαηά ξεηνξηθή ηνπ απέληαληη ζηελ ε/θ θνηλή γλψκε. ηε Νέα Τφξθε
δήηεζε ιχζε, θαηά ην δπλαηφ, έσο ην ηέινο ηνπ 2010.

ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΟΤ ΤΗΟΤ ΝΣΔΝΚΣΑ
Ο έληνλνο θνκκαηηζκφο ζηελ η/θ θνηλφηεηα ζπλδέεηαη ζπρλά κε κεηαθηλήζεηο
βνπιεπηψλ, κεηαγξαθέο απφ θφκκα ζε θφκκα, θεκνινγίεο γηα θίλεηξα θαη
ζθνπηκφηεηεο. ηηο 12 Απγνχζηνπ 2010 ην ΓΖΚΟ ηνπ . Νηελθηάο έκεηλε κε 2 απφ ηνπο
5 «βνπιεπηέο» πνπ εμέιεμε ην 2009 θαζψο ηξεηο δήισζαλ αλεμάξηεηνη. Ο . Νηελθηάο
δήισζε φηη «πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ γξαπηψο ηηο παξαηηήζεηο ηνπο ζην ΓΖΚΟ. Υηεο
ράζεθαλ φιε κέξα θαη δελ παξέζηεζαλ ζηε ζπλεδξία ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο, γη’
απηφ θαη παξαπέκθζεθαλ ζηελ πεηζαξρηθή επηηξνπή ηνπ θφκκαηνο κε ην αίηεκα ηεο
δηαγξαθήο. Σί παδάξεκα έθαλαλ δελ μέξσ. Θα ην ρσλέςεη απηφ ε βάζε ηνπ ΚΔΔ; Θα
δνχκε. Λακβάλνπκε παξάπνλα. Ο Ηξζέλ Κηνπηζηνχθ, ζα πξέπεη λα δεηήζεη ζπγγλψκε
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απφ ηελ εγεζία ηνπ ΡΣΚ επεηδή ηνπο θαηεγνξνχζαλ φηη κεηέθεξαλ βνπιεπηέο ην 2006
απφ ην ΚΔΔ ζην ΡΣΚ, ή λα ηνπο επραξηζηήζνπλ γηαηί έκαζαλ λα ην θάλνπλ θαη απηνί»
(ΚΤΠΔ, 12 Απγνχζηνπ 2010). Σελ ίδηα κέξα νη «δήκαξρνη» Βαηπιήο Μ. Αληαράλ θαη
Λεπθνλνίθνπ Κ. Μπνπράξα, έγηλαλ κέιε ηνπ ΚΚΔ, ελψ ε Γελί Νηνπδέλ γξάθεη φηη 90
πεξίπνπ άηνκα, πξψελ κέιε ηνπ ΓΖΚΟ θαη ηνπ ΚΔΜ, απφ ηηο πην παλσ πεξηνρέο
πξνζρψξεζαλ ζην ΚΔΔ.
Έηζη ε ζχλζεζε ηεο «βνπιήο» (ζε ζχλνιν 50) ην θαινθαίξη ηνπ 2010 δηακνξθψζεθε σο
εμήο: Κφκκα Δζληθήο Δλφηεηαο 24, Ρεπνππιηθαληθφ Σνπξθηθφ Κφκκα, 15, Κφκκα
Γεκνθξαηηθήο Κνηλσλίαο 3, ΓΖΚΟ 2, Κφκκα Διεπζεξίαο θαη Μεηαξξχζκηζεο 2, θαη
αλεμάξηεηνη 4 ( Σ. Δξηνπγξνχινγινπ, Δ. Αζιάλκπακπα, Δ. Υαζίπνγινπ θαη Μ. Αξίθ
Σαληδέξ - νη 3 ηειεπηαίνη απφ ην ρψξν ηνπ ΓΖΚΟ). ην κεηεθινγηθφ ηνπίν ην δεμηφ ΚΔΔ
δηαζέηεη δπλακηθή. Δληζρχεηαη, θηάλνληαο κηα αλάζα απφ ηελ απηνδπλακία ζηε
«βνπιή» (24 ζηνπο 26), θαζψο δηαζέηεη δπλεηηθνχο ζπκκάρνπο αλάκεζα ζηνπο
ηέζζεξεηο αλεμάξηεηνπο. Ζ άζθεζε ηεο εμνπζίαο ζε απηφ ην ζηάδην ηνπ πξνζδίδεη
πφληνπο. Ζ δπλακηθή αληίδξαζε ησλ ζπληερληψλ γηα ηα νηθνλνκηθά κέηξα πνπ
ιακβάλεη, δελ θαίλεηαη λα ηνπ αθαηξεί θάηη. Σν αξηζηεξφ ΡΣΚ βξίζθεηαη ζε ρακειή
πηήζε. Ο Σαιάη δελ επηζπκεί λα επαλέιζεη ζηελ εγεζία ηνπ, παξ’ φιν ην γεγνλφο φηη ν
λπλ πξφεδξνο Φ. νγηέξ εκθαλψο ερεη εμαληιήζεη ηα φξηά ηνπ. Σν θφκκα απηφ
αλαδεηεί επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ σο θφκκα ηεο παιαηάο αξηζηεξάο θαη
αλαδεηεί κηα λέα ξεηνξηθή πνπ ζα ηνπ πξνζζέζεη πφληνπο. ηα πιαίζηα απηά ην ΡΣΚ
πήξε ηελ πξσηνβνπιία θαη κέζσ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δήηεζε «ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ
πεξί πνιηηηθψλ θνκκάησλ, εθινγψλ θαη δεκνςεθηζκάησλ». Ο Φ. νγηέξ δήισζε φηη
«πξέπεη λα θαηαξγεζεί ν δηαρσξηζκφο ησλ βνπιεπηψλ αλά επαξρία. Απφ ηνπο 50
βνπιεπηέο, νη 30 πξέπεη λα εθιέγνληαη ρσξίο λα ππάγνληαη ζε θάπνηα επαξρία, ελψ νη
ππφινηπνη 20 λα θαηαλέκνληαη ζηηο επαξρίεο». Καηά ηνλ νγηέξ ε πξφηαζε απηή είλαη
πξννδεπηηθή γηαηί έηζη «ζα απνηξέπεηαη ν ιατθηζκφο απφ κέξνπο θάπνηνπ βνπιεπηή
ζηελ επαξρία ηνπ». (ΚΤΠΔ, 29/12/10).
Ο . Νηελθηάο πιεξψλεη ηελ ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Δξηνγάλ λα ζέζεη ζην
πεξηζψξην φηη εθθξάδεη ν «ληελθηαζηζκφο». Αλ θαη ππνζηήξημε ηνλ Ν. Έξνγινπ δελ
βξήθε ξφιν ζηε δεκφζηα ζθελή, ελψ ην ΓΖΚΟ θπιινξνεί.
Ο Ν. Έξνγινπ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην θππξηαθφ κηιά ειάρηζηα, δελ εκβαζχλεη
ζηα θεθάιαηα, δίλνληαο έηζη ηνλ θεληξηθφ ξφιν ζηνλ θνξπθαίν ζχκβνπιφ ηνπ Κ.
Οδεξζάη. Έηζη ελψ ν Έξνγινπ κάιινλ αληαιιάζζεη γεληθφινγεο ηδέεο κε ηνλ Γ.
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Υξηζηφθηα, ν Κ. Οδεξζάη έρεη ηελ επζχλε γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη ή πηζαλέο
αιιαγέο ζην ηξαπέδη ησλ ζπλνκηιψλ. ην ζπλνιηθφ ζθεληθφ ν Ν. Έξνγινπ εμειίρζεθε
ζε βαζηθφ παίθηε, εθηφο θαη εάλ ε πεξηπέηεηα κε ηελ πγεία ηνπ (εγρείξεζε θαξδηάο ζηελ
Άγθπξα, 20 Γεθεκβξίνπ 2010), εκπνδίζεη ζε θάπνην ζηάδην ηελ πνιηηηθή ηνπ εγεκνλία.
Ο Σ. Δξηνγξνχινγινπ πνπ αλαδεηεί θάπνην ξφιν ζηα πξάγκαηα, κεηά απφ ηηο ζπλερείο
ήηηεο πνπ ππέζηε ζηελ αληηπαξάζεζή ηνπ κε ηνλ Έξνγινπ, εηνηκάδεη ηε δεκηνπξγία
λένπ πνιηηηθνχ ζρήκαηνο ζην ρψξν ηεο δεμηάο. Οη ζπλαληήζεηο άξρηζαλ θαη έρεη
εηνηκαζηεί ην νξγαλσηηθφ πιάλν. ε δειψζεηο ηνπ ζηελ εθεκεξίδα «Καζεκεξηλή», (1
Ηαλνπαξίνπ 2011), ν Σ. Δξηνγξνχινγινπ ζεσξεί «μεθάζαξα» φηη «ππάξρεη αλάγθε γηα
ηελ αλαζπγθξφηεηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φηη ην ΚΔΔ δελ είλαη ζε ζέζε λα ηελ
πξνσζήζεη. Σν λέν θφκκα πνπ νξακαηίδνκαη ζα ππνζηεξίδεη ηε κεηάβαζε ζε κηα
πξνεδξηθή δεκνθξαηία, ζα έρεη θηιειεχζεξν ραξαθηήξα θαη ζα απαξηίδεηαη απφ λένπο
πνιηηηθνχο...»

ΚΟΡΑΝΗ ΜΔΣ΄ ΔΜΠΟΓΗΧΝ
Μεηά ηε λίθε ηνπ Έξνγινπ «ηεξνθήξπθεο» ηνπ ηζιακηθνχ λφκνπ πξνεξρφκελνη απφ ηελ
Σνπξθία επερείξεζαλ λα δηδάμνπλ καζήκαηα θνξαλίνπ κέζα ζε ζρνιεία. Ζ εμέιημε απηή
πξνθάιεζε αληηδξάζεηο γηαηί ε η/θ θνηλσλία έδεζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ην δηθφ
ηεο θνζκηθφ ραξαθηήξα. Σν κάζεκα γχξσ απφ ηα ζξεζθεπηηθά ζέκαηα δελ είρε
θεληξηθή ζέζε ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα θαη ζε απηφ ήηαλ αξθνχλησο βνεζεηηθέο νη
κεηαξξπζκίζεηο πνπ επέβαιε ζηελ Σνπξθία ν Κεκάι Αηηαηνχξθ- δηαρσξηζκφο
θξάηoπο/ζξεζθείαο, θαηάξγεζε ηνπ ραιηθάηνπ, θιείζηκν ζηα ζξεζθεπηηθά ηάγκαηα, ε
ζξεζθεία ράvεη ηηο δπvαηφηεηεο αvαπαξαγσγήο ησv ηδεψv ηεο κέζα ζηα ζρoιεία. Οη
«ηεξνθήξπθεο» ηεο ζαξίαο κε άδεηα απφ ηε δηεχζπλζε ζξεζθεπηηθψλ ππνζέζσλ
επερείξεζαλ λα δηδάμνπλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία. Ζ ζπληερλία ησλ δαζθάισλ
απνθάζηζε λα παξεκπνδίζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ θνξαλίνπ θαη έηζη ηα κέιε ηεο έκπαηλαλ
ζηηο ηάμεηο θαη δηέθνπηαλ ηε δηδαζθαιία, ππεξαζπηδφκελνη ηνλ θνζκηθφ ραξαθηήξα ηνπ
ζρνιείνπ θαζψο θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ επέθεξε ε εγεζία Σαιάη ζην ζρνιείν θπξίσο ζηελ αιιαγή ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο.
Γπλάκεηο κέζα ζην ΚΑΓ θάιπςαλ κε δεκφζηεο δειψζεηο απηή ηελ νπηζζνδξνκηθή
πξνζπάζεηα Ο αληηπξφεδξνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ ΚΑΓ Μ. Μπνδληάγ
δήηεζε απφ ηνλ Έξνγινπ λα πάξεη κέηξα θαηά ησλ δαζθάισλ πνπ κπαίλνπλ ζηηο
ηάμεηο θαη παξεκπνδίδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπ θνξαλίνπ, ελψ ν εγέηεο ηνπ θφκκαηνο
«Διεπζεξία θαη Μεηαξξχζκηζε» Σ. Αβηδί απνθάιεζε ηελ ελέξγεηα ηεο ζπληερλίαο
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«ζθάλδαιν». Ο «ππνπξγφο» παηδείαο ζην ςεπδνθξάηνο Ν. Σζανχζνγινπ επηηέζεθε
ζηε ζπληερλία ησλ δαζθάισλ θαη ησλ θαζεγεηψλ (10 Ηνπιηνπ 2010): «αλακεηγλχεζζε
ζαλ ηνλ κατληαλφ ζε θάζε ζέκα θαη ιφγσ ησλ ζπλερψλ απεξγηψλ ζαο θέηνο έκεηλαλ
ζηελ ίδηα ηάμε 300 καζεηέο. Οη η/θ είλαη ηνχξθνη θαη κνπζνπικάλνη». Γηα ηα καζήκαηα
θνξαλίνπ δήισζε φηη «απηά παξαδίδνληαη ηέζζεξεηο κέξεο ζηα ζρνιεία θαη κηα κέξα
ζηα ηδακηά θαη ζε απηά ζπκκεηέρνπλ 600 πεξίπνπ καζεηέο». Οη πξνζπάζεηεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ έδεημαλ ην παξάδεηγκα κηαο καρφκελεο ζπληερλίαο κε πνιηηηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ θαη επξσπατθή θαηεχζπλζε αθνχ ν αγψλαο ηνπο αθνξνχζε ηε
δηαηήξεζε ηνπ θνζκηθνχ ραξαθηήξα ηεο παηδείαο ηνπο.

Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΥΔΖ ΣΟΤΡΚΗΑ – ΦΔΤΓΟΚΡΑΣΟΤ
Σν ζέκα ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πνπ εξρφηαλ απφ ηελ Άγθπξα ζηνπο η/θ ζεσξήζεθε
σο ηακπνχ θαη νπδείο απφ ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ έζεηε εξσηήκαηα γχξσ απφ απηφ.
Απφ ην 1974 έσο ην 2004 ε νηθνλνκηθή βνήζεηα ζην ςεπδνθξάηνο ήηαλ 3 δηο, 71 εθ
δνι, απφ ην 2004 έσο ην 2007 550 εθ δνι θάζε ρξφλν, ην 2008, 800 εθ δνι θαη ην 2009
500 εθ δνι. Ζ πξψηε βνήζεηα δφζεθε ην 1964 θαη ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 315.500
ζηεξιηλψλ. Σν πνζφ απηφ δηλφηαλ θάζε ρξφλν κέρξη ην 1974. (ηα ζηνηρεία απφ έξεπλα
ηεο Α. Αλδξένπ, εθεκεξίδα «Πνιίηεο», 18 Ηνπιίνπ 2010). Σν ζέκα απηφ θαίλεηαη φηη
ελνρινχζε ηνλ Σ. Δξηνγάλ γη’ απηφ θαη απνθάζηζε λα ην αλνίμεη δεκνζίσο θαη κάιηζηα
κε ηνλ πην επηζεηηθφ ηξφπν (17 Ηνπιίνπ 2010). ε θνηλή δηάζθεςε ηχπνπ θάιεζε ηνλ
«πξσζππνπξγφ» ηνπ ςεπδνθξάηνπο Η. Κηνπηζνχθ, λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ άπνςε Δξηνγάλ ζπλνδεπφηαλ απφ εληνιή: «αλ δελ αθήζεηε
ηηο παιηέο ζπλήζεηεο θαη ζπλερίζεηε λα ιέηε «φρη εγψ δελ ζέισ λα ςαξέςσ ςάξη, ζέισ
κφλν ην ςάξη», απηή ε θαηάζηαζε ζα ζπλερηζηεί. Αλ δεη θαλείο ηα ρξήκαηα πνπ δίλεη ε
Σνπξθία ζηελ ΣΓΒΚ, ζα δηαπηζηψζεη φηη θάζε ρξφλν ην πνζφ απμάλεηαη. Σν 2002
δφζεθαλ 200 εθ. δνιάξηα θαη ζήκεξα δίλνπκε 600». ηε ζπλέρεηα αλέθεξε νξηζκέλεο
ζθέςεηο ηνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηνπ ςεπδνθξάηνπο κε πξψην ζηφρν «λα
ςεθηζηεί ηνλ Ηνχιην ην λνκνζρέδην κε ζθνπφ λα ηεζεί ππφ έιεγρν ην έιιεηκκα ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ». Ο Σ. Δξηνγάλ ππέδεημε θαη ηνπο ηξφπνπο γηα ηελ αλάπηπμε:
Α) πξφγξακκα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ππνζαιάζζηα θαιψδηα απφ ηελ
Σνπξθία ζηα θαηερφκελα, κε ζηφρν λα πέζνπλ νη ηηκέο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.
Β) κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη,
Γ) ηδησηηθνπνηήζεηο θαη άιισλ ππφ «θξαηηθφ» έιεγρν εηαηξεηψλ.
Γηα λα ηζνξξνπήζεη ηηο εληνιέο γηα ηελ αλάπηπμε, ν Σ. Δξηνγάλ πξνζέζεζε θαη ηα εμήο:
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«φηαλ ην θφκκα κνπ αλέιαβε ηελ εμνπζία ην 2002, νη θνηηεηέο έθηαλαλ ηηο 20 ρηιηάδεο,
ελψ ηψξα θηάλνπλ ηηο 42 ρηιηάδεο. Σφηε δελ ππήξραλ δξφκνη δηπινί, ηψξα ππάξρνπλ.
Σα μελνδνρεία είλαη ηεζζάξσλ θαη πέληε αζηέξσλ. Δλψ θάπνηε ππήξραλ κεξηθά κφλν
μελνδνρεία, ηα νπνία δελ κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ παγθφζκηνπ
ηνπξηζκνχ, ζήκεξα ππάξρνπλ μελνδνρεία πνιπηειείαο. ηαλ πήξακε ηελ εμνπζία ην
2002, ηα ρξέε ηεο Σνπξθίαο έθηαλαλ ην 63% ελψ ηψξα έρνπλ πέζεη ζην 8%. Απηφ ην
κνληέιν ζέινπκε λα εθαξκφζνπκε θαη ζηελ ΣΓΒΚ».
Ο Σ. Δξηνγάλ κίιεζε θαη γηα ην κηζζφ ηνπ Η. Κνπηζνχθ: «ν πξσζππνπξγφο παίξλεη
κηζζφ 8.000 Σ.Λ. (4.000 επξψ), ελψ έλαο δεκφζηνο ππάιιεινο φπσο νη γεληθνί
δηεπζπληέο ππνπξγείσλ κπνξεί λα παίξλνπλ θαη κηζζφ 14.000 ιηξψλ. Ίζσο ν
πξσζππνπξγφο λα κελ κπνξεί λα ην ζπδεηήζεη απηφ ζηελ ΣΓΒΚ, αιιά εγψ κπνξψ.
Απηή είλαη δίθαηε πξνζέγγηζε. Έλαο πξαγκαηηθφο θίινο ιέεη πηθξέο αιήζεηεο».
Ο Τπνπξγφο Δπηθξαηείαο Σ. Σζηηζέθ κίιεζε φπσο ν Δξηνγάλ κπξνζηά ζε η/θ
επηρεηξεκαηίεο: «είλαη πην εχθνιν λα βξεζεί λεξφ ζηελ έξεκν παξά λα πεηζζεί ε
«θπβέξλεζε» (Έξνγινπ)...νη ηδησηηθνπνηήζεηο ιηκαληψλ θαη ηνπ αεξνδξνκίνπ
Λεπθνλνίθνπ έπξεπε λα γίλνπλ εδψ θαη θαηξφ....λεπξηάδσ κε θάπνηα πξάγκαηα πνπ
θάλεηε. Ζ Σνπξθία δελ κπνξεί λα δψζεη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα...». Σν αεξνδξφκην ηεο
Σχκπνπ έρεη ήδε πεξάζεη ζηα ρέξηα ηεο ATLAS JET ε νπνία ππφζρεηαη αχμεζε ησλ
επηβαηψλ απφ 20.000 ζε 30.000 (αλαθνίλσζε ηεο εηαηξείαο ζηηο 13 Ηνπιίνπ 2010).
Μεηά ηηο ζπλνκηιίεο Δξηνγάλ-Κνπηζνχθ θαη ζχκθσλα κε ηε «Γελί Νηνπδέλ» (27 Ηνπιίνπ
2010) δπν εηδηθνί απφ ηελ Σνπξθία έθζαζαλ ζηα θαηερφκελα γηα λα κειεηήζνπλ
«θξαηηθέο» ππεξεζίεο θαη «λα πξνηείλνπλ ηξφπνπο ηδησηηθνπνίεζήο ηνπο»,
πξνθεηκέλνπ λα εμπγηαλζνχλ ηα νηθνλνκηθά ηνπ ςεπδνθξάηνπο θαη νη νπνίνη ζε πξψηε
θάζε κειεηνχλ ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο «αξρήο ειεθηξηζκνχ». Ο πξφεδξνο ηεο
Έλσζεο Υξεκαηηζηεξίσλ θαη Δπηκειεηεξίσλ Σνπξθίαο Σ. Υηζαξηδηθιίνγινπ ζε νκηιία
ηνπ ζηα θαηερφκελα είπε φηη ζην ςεπδνθξάηνο ππάξρεη κηα λέα «θπβέξλεζε» θαη έλαο
λένο «πξφεδξνο». «Δίλαη ν θαηάιιεινο ρξφλνο γηα ηελ πινπνίεζε νηθνλνκηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ. Θα πξέπεη απηέο λα αξρίζνπλ. Ζ ζεκεξηλή ζαο θαηάζηαζε κνηάδεη κε
ηε δηθή καο θαηάζηαζε ηνπ 2001. Δκείο πξαγκαηνπνηήζακε δχζθνιεο νηθνλνκηθέο
κεηαξξπζκίζεηο. πδεηήζηε ηηο δχζθνιεο κεηαξξπζκίζεηο. Βξείηε ηελ θνηλή ινγηθή θαη
ζέζηε ηελ ζε εθαξκνγή».
Δίλαη θαλεξφ φηη ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε επηρεηξεί λα δψζεη άιιεο θαηεπζχλζεηο ζηα
νηθνλνκηθά ηνπ ςεπδνθξάηνπο θαη θαίλεηαη λα είλαη ζηηο πξνζέζεηο ηεο λα
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ζηαζεξνπνηήζεη ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα ζηα επίπεδα ησλ 500 εθ. δνι. εηεζίσο. Ζ η/θ
εγεζία εκθαλίδεηαη απξφζπκε ζην λα πξνζέμεη ηηο «νδεγίεο» Δξηνγάλ. Γηα παξάδεηγκα
ν Μ. Α. Σαιάη δηαθσλνχζε κε ηελ πνιηηηθή ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ γηα ιφγνπο πνπ
ζρεηίδνληαλ κε ηελ ηδενινγία ηνπ θφκκαηφο ηνπ. Ο Έξνγινπ αληινχζε πνιηηηθή επηξξνή
αμηνπνηψληαο ην απνηέιεζκα ηεο βνήζεηαο. ήκεξα θαηά ηνλ Δξηνγάλ «απηφ ην
(ηνπξθηθφ) κνληέιν ζέινπκε λα εθαξκφζνπκε θαη ζηελ ΣΓΒΚ». Ζ η/θ εγεζία έσο ηψξα
απέδεημε φηη δελ δηέζεηε άιιε πξφηαζε πέξα απφ ην λα πεξηκέλεη ην «ςάξη». ηελ
πξάμε θαη κάιινλ κε απξνζπκία ζα ππνρξεσζεί λα αθνινπζήζεη ηηο εληνιέο Δξηνγάλ.

Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Δ ΑΓΗΔΞΟΓΟ
Ζ νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε βαζχ αδηέμνδν θαη νη αλαδεηήζεηο γηα λα βγεη απφ ην ηνχλει
είλαη ζπλερείο. Ζ «Κεληξηθή Σξάπεδα» ηνπ ςεπδνθξάηνπο (2 Ηνπλίνπ 2010) εληφπηζε
άλνδν ζην δείθηε ηεο αλεξγίαο γηα ην 2008 ζπλνιηθά 9.882 αλέξγνπο, απφ ηνπο
νπνίνπο ην 24,7% είλαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 15 - 24 εηψλ. χκθσλα κε ηνλ η/θ
ηχπν ην έιιεηκκα ζηνλ «πξνυπνινγηζκφ» ηνπ ςεπδνθξάηνπο θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν
ηνπ 2010 έθζαζε ζηα 48 εθαηνκκχξηα επξψ. Σν πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο ζηα θαηερφκελα
γηα ην 2008 ήηαλ 9,8%, ν πιεζσξηζκφο ζην 14,5%, νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ θαηά
2,37% θαη έθζαζαλ ηα 1.575 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ελψ νη εμαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά
9,92% θαη έθζαζαλ ηα 48 εθαηνκκχξηα επξψ. Ζ «αξρή ειεθηξηζκνχ» ηνπ
ςεπδνθξάηνπο, ρξσζηάεη ζε ηξάπεδεο 85 εθαηνκκχξηα επξψ. Γηα ηελ θαηαβνιή κηζζψλ
θαη ζπληάμεσλ θάζε κήλα απαηηνχληαη 18 εθαηνκκχξηα επξψ. Ο Ν. Έξνγινπ κε ηελ
ηδηφηεηα ηνπ «πξσζππνπξγνχ» κεηέβε ζηελ Άγθπξα κε θχξην ζθνπφ λα δεηήζεη
επηπξφζζεηε νηθνλνκηθή βνήζεηα ηεο ηάμεο ησλ 230 εθ. επξψ θαη πίζησζε 165 εθ.
επξψ. Ο Σ. Δξληνγάλ απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά δήισζε φηη ε η/θ εγεζία ζα πξέπεη λα
απαιιαγεί απφ ηελ ηεξάζηηα δεκηά πνπ πξνθαινχλ νη «η/θ αεξνγξακκέο» αθνχ
θαηαγξάθνπλ εηήζηα δεκηά 25 πεξίπνπ εθ. επξψ θαη δήηεζε ηελ ηδησηηθνπνίεζή ηνπο.
Γηα ην ζέκα ηεο κεηαθνξάο λεξνχ απφ ηελ Σνπξθία ζηα θαηερφκελα ν Σ. Δξληνγάλ
δήισζε «φηη ζχληνκα ζα γίλνπλ βήκαηα».
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο «ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο» νη κηζζνινγηθέο απνιαβέο έρνπλ σο
εμήο: πνζνζηφ 14.8% ηνπ πιεζπζκνχ (37.000 άηνκα), έρνπλ εηήζηα έζνδα 5.000
επξψ, έζνδα πνπ ζε κεληαία βάζε αλέξρνληαη ζηα 410 επξψ. Μηα κεγάιε κεξίδα
(21.4% ή 54.000 άηνκα) δεη κε κεληαίεο απνδνρέο 500 επξψ (6.000 επξψ ην ρξφλν),
ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 28.9% (73.000 άηνκα) έρνπλ εηήζηεο απνιαβέο 7.000
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επξψ (κεληαίσο 590 επξψ). Σν 65% ηνπ πιεζπζκνχ δεη κε κεληαίεο απνδνρέο πνπ
θπκαίλνληαη απφ 400 - 600 επξψ.
Δίλαη πξνθαλέο φηη, αθφκα θαη εάλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δελ είλαη απνιχησο
βεβαησκέλα, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο, παξακέλεη δχζθνιε. Ζ
νηθνλνκηθή πζηέξεζε νθείιεηαη ζε ηξεηο ιφγνπο θπξίσο:
1. Ζ θαηνρή απφ ηα ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα εκπφδηζε ηελ νηθνλνκηθή ειεπζεξία ηεο
επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο. Ο Ρ. Νηελθηάο επέβαιε ηηο πξαθηηθέο ηεο
ππνδνχισζεο ηνπ επηρεηξείλ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ πνιηηηθέο ζηξαηεγηθέο βξαβεία ζηνπο δηθνχο ηνπ, ηηκσξία ζηνπο αληηπάινπο ηνπ. Ήζειε λα ειέγρεη
θάζε νηθνλνκηθή πξσηνβνπιία.
2. Γηα δεθαεηίεο εκπεδψζεθε ε απφιπηε πίζηε ζηε ηνπξθηθή βνήζεηα γηαηί θξφληηδε
γηα φια ε Άγθπξα. Έηζη ην θάζε πξφβιεκα αθελφηαλ λα επηιπζεί απφ ηνπο
ηνχξθνπο ππνπξγνχο θαη εηδηθά απφ ηνλ εθάζηνηε Τπνπξγφ Δπηθξαηείαο κε
αξκνδηφηεηα ηελ Κχπξν. Δηήζηα βνήζεηα ζην ςεπδνθξάηνο, κηζζνί ζηνπο
«δεκνζίνπο» ππαιιιήινπο απφ ηελ Σνπξθία, βαζηθά έξγα απφ ηνχξθνπο
επηρεηξεκαηίεο (π.ρ. μελνδνρεία, θαδίλα).
3. Σν άιπην θππξηαθφ, ην κέγεζνο ηεο η/θ θνηλφηεηαο θαη ε επηβνιή ηεο Σνπξθίαο
δελ επέηξεςαλ ζηνπο επηρεηξεκαηίεο λα θάλνπλ κεγάια βήκαηα, είηε λα έξζνπλ
ζε επαθή κε ηελ ΔΔ, ή κε μέλεο εκπεηξίεο, λα κπνπλ ζηε λέα επνρή, λα
νξγαλψζνπλ θνηλνπξαμίεο θαη λα εθζπγρξνλίζνπλ ηηο ππνδνκέο ηνπο. Έκεηλαλ
πίζσ.
ήκεξα ε εθαξκνγή απφ ηελ ΔΔ ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηελ Πξάζηλε Γξακκή καδί κε ηε
βνήζεηα απφ ηελ ΔΔ θαη ηνλ ΟΖΔ, έρνπλ ζπκβάιεη ζε κεξηθή πξφνδν θαη ζηε
δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ έξγσλ ππνδνκήο, θπξίσο απνρεηεπηηθά, δξφκνη,
αλαπαιαηψζεηο. Ζ Σνπξθία δήηεζε απφ ηελ η/θ εγεζία λα αλαιάβεη πεξηζζφηεξεο
επζχλεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη δεκνζίσο πξφηεηλε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ
«δεκνζηνλνκηθνχ» ειιείκκαηνο θαη ηδησηηθνπνηήζεηο ζε δεκηνγφλνπο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο φπσο ηα δχν αεξνδξφκηα θαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Ο Ν. Έξνγινπ
πείζηεθε εμ αλάγθεο αλ θαη ηα κέηξα απηά είλαη έμσ απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ θφκκαηφο
ηνπ, ελψ ην ΡΣΚ θφκκα δηαθψλεζε. Ο Φ. νγηέξ δήισζε (29/12/10) φηη «ην ηειεπηαίν
νηθνλνκηθφ πξσηφθνιιν πνπ ππέγξαςε ε θπβέξλεζε έρεη πξνθαιέζεη έληαζε ζηηο
ζρέζεηο ηεο κε ηελ Σνπξθία» θαη πξνζέζεζε κε λφεκα φηη «φιε απηή ε θαηάζηαζε,
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ππνηηκά ηελ η/θ θνηλφηεηα θαη δελ κπνξεί λα γίλεη απνδερηή», ελψ ζεψξεζε σο «κε
νξζή» ηε δήισζε ηνπ «πξέζβε» ηεο Σνπξθίαο ζηα θαηερφκελα Καγηά Σνπξθκέλ «λα
καο βιέπεηε σο ην ΓΝΣ». Οη ζπληερλίεο αληηδξνχλ νξγαλψλνληαο απεξγηαθέο
θηλεηνπνηήζεηο θαηά ηεο πεξηνξηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεη ν Έξνγινπ θαη
ηαπηφρξνλα εθθξάδνπλ ηε δηαθσλία ηνπο γηα ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο. Ζ δχλακε ηεο
Σνπξθίαο πεγάδεη απφ ηε δπλαηφηεηά ηεο λα αλνίγεη ή λα πεξηνξίδεη ηε ζηξφθηγγα ηεο
νηθνλνκηθήο βνήζεηαο, ζπλεπψο ειάρηζηα κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ απφθαζή ηεο.

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΧΜΑΣΑ, ΠΗΝΑΚΔ, ΚΟΜΜΑΣΑ,
ΦΖΦΟΦΟΡΗΔ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΗΜΕΙΩΜΑΣΑ
Ραούυ Ντενκτάς: γελλήζεθε ζηελ Πάθν ην 1924. Απνθνίηεζε απφ ηελ Αγγιηθή
ρνιή Λεπθσζίαο. πνχδαζε Ννκηθά ζηελ Αγγιία. Σν 1948 έιαβε κέξνο ζηε
Γηαζθεπηηθή πλέιεπζε σο κέινο ηεο η/θ αληηπξνζσπείαο. Γηαηεξνχζε ζηελέο ζρέζεηο
κε ηελ αθξνδεμηά νξγάλσζε Σ.Μ.Σ. Με ηελ εθαξκνγή ησλ πκθσληψλ Επξίρεο θαη
Λνλδίλνπ (1959) εμειέγε πξφεδξνο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο. Μαδί κε ηνλ
Γ. Κιεξίδε δηεμήγαγαλ ηηο δηαθνηλνηηθέο ζπλνκηιίεο ηεο πεξηφδνπ 1968-74. Μεηά ηελ
ηνπξθηθή εηζβνιή πξνρψξεζε ζηελ αλαθήξπμε ηνπ «Οκφζπνλδνπ Σνπξθνθππξηαθνχ
Κξάηνπο» (13 Φεβξνπαξίνπ 1975), ελψ ζηηο 15 Ννεκβξίνπ ηνπ 1983 ζηελ αλαθήξπμε
ηεο «Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο Βφξεηαο Κχπξνπ». Ο Ρανχθ Νηελθηάο ηεξκάηηζε ηελ
ελεξγφ αλάκεημή ηνπ ζηελ πνιηηηθή ηνλ Απξίιην ηνπ 2005.

Γρ Ντερβίς Έρογλοσ: γελλήζεθε ζηελ Ακκφρσζην ην 1938. πνχδαζε ηαηξηθή ζην
παλεπηζηήκην ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Γηνξίζηεθε απφ ηνλ Ρ. Νηελθηάο ηέζζεξεηο
θνξέο «πξσζππνπξγφο» - απφ 1985 σο ην 2004. Παξαηηήζεθε απφ ηελ εγεζία ηνπ
ΚΔΔ ζηηο 21 Ννεκβξίνπ ηνπ 2005, ελψ ην Ννέκβξην ηνπ 2008 επαλεμειέγε ζηελ
πξνεδξία ηνπ. Σν ΚΔΔ θέξδηζε μαλά ηελ πιεηνςεθία ησλ εδξψλ ζηε «βνπιή» ζηηο 19
Απξηιίνπ ηνπ 2009 ιακβάλνληαο ην 44% ησλ ςήθσλ. ηηο 18 Απξηιίνπ 2010 αλήιζε
ζηελ εγεζία ησλ η/θ θεξδίδνλαο ηνλ Σαιάη κε πνζνζηφ 50,38% έλαληη 42,84%.
Μερκέη Αιί Σαιάη: Γελλήζεθε ζηελ Κεξχλεηα ην 1952. πνχδαζε Ζιεθηξνιφγνο θαη
Ζιεθηξνληθφο Μεραληθφο ζην Σερληθφ Παλεπηζηήκην ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ζηελ Άγθπξα.
Έγηλε «πξσζππνπξγφο» θαη ζρεκάηηζε ζπλαζπηζκφ εμνπζίαο ζηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 2004
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κε ην ΡΣΚ θαη ην ΓΖΚΟ. Μεηά ηε λίθε ηνπ ΡΣΚ ζηηο «βνπιεπηηθέο» ζηηο 20
Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2005, εγήζεθε δεχηεξνπ ζπλαζπηζκνχ εμνπζίαο. ηηο 17 Απξηιίνπ
2005 αλεδείρζε ζε εγέηε ησλ η/θ. ηηο 18 Απξηιίνπ 2010 εηηήζεθε ζηελ αληίζηνηρε
ςεθνθνξία απφ ηνλ Ν. Έξνγινπ

Φερντί αμπίτ ογιέρ: γελλήζεθε ην 1952 ζηε Λεπθσζία. Αλέπηπμε πινχζηα
ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε. Δμειέγε «βνπιεπηήο» ην 1985 θαη νλνκάζηεθε «Τπνπξγφο
Γεσξγίαο» ζην ζπλαζπηζκφ εμνπζίαο ηνπ 1993. Γηνξίζηεθε απφ ηνλ Σαιάη
«πξσζππνπξγφο» ηνπ ςεπδνθξάηνπο ζηηο 25 Απξηιίνπ ηνπ 2005. ηηο 21 Μαΐνπ ηνπ
2005 εμειέγε ζηελ πξνεδξία ηνπ ΡΣΚ, ζέζε πνπ δηαηεξεί έσο ζήκεξα.

ΣΑ ΣΟΤΡΚΟΚΤΠΡΙΑΚΑ ΚΟΜΜΑΣΑ
Σο Κόμμα Δθνικής Δνότητας
ΣΟ ΚΔΔ ηδξχζεθε ην 1975 θαη αλήθεη ζην δεμηφ πνιηηηθφ θάζκα. Πξαγκαηηθφο εγέηεο
ηνπ ήηαλ ν Ρ. Νηελθηάο. Απφ ην 1983 πξφεδξνο ηνπ ΚΔΔ ήηαλ ν Ν. Έξνγινπ. Πέξαζε
ζηα ρέξηα ηνπ Σ. Δξηνγξνχινγινπ γηα κηθξφ δηάζηεκα αιιά κε λέεο εθινγέο μαλαγχξηζε
ζηνλ Έξνγινπ. Σν 1992 δπλάκεηο πξνεξρφκελεο απφ ην ΚΔΔ κε αξρεγφ ηνλ .
Νηελθηάο ίδξπζαλ ην ΓΖΚΟ. ηελ πνιηηηθή δηαδξνκή ησλ η/θ εμέθξαζε ην κεγαιχηεξν
πνιηηηθφ ξεχκα.

Σο Ρεποσπλικανικό Σοσρκικό Κόμμα
ΣΟ ΡΣΚ ηδξχζεθε ην 1970 θαη είλαη ην πην παιηφ η/θ θφκκα. Κφκκα κε καξμηζηηθφ
ππφβαζξν θαη κε εηδηθή ζρέζε κε ηε νζηαιηζηηθή Γηεζλή. Πξφεδξφο ηνπ είλαη ν Φεξληί
ακπίη νγηέξ. Γηαηεξνχζε ζην παξειζφλ πξνλνκηαθέο ζρέζεηο κε ην ΑΚΔΛ.
εκαληηθφηεξε ζηηγκή ηνπ ήηαλ ε λίθε ηνπ ζηηο «βνπιεπηηθέο» ηνπ Γεθεκβξίνπ, 2003, 35,2% ησλ ςήθσλ. ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ αλάδεημε λέαο «βνπιήο» ηνπ Φεβξνπαξίνπ
2005 θέξδηζε ην 44% ησλ ςήθσλ εμαζθαιίδνληαο 24 απφ ηηο 50 έδξεο. Σνλ Απξίιε ηνπ
2005 ζηήξημε ηελ ππνςεθηφηεηα Σαιάη σο εγέηε ηεο η/θ θνηλφηεηαο. Νίθεζε ν Σαιάη κε
55%. ηελ ςεθνθνξία ηνπ 2009 ππνρψξεζε ζηε δεχηεξε ζέζε. ήκεξα απνηειεί ην
θχξην θφκκα ηεο αληηπνιίηεπζεο απέλαληη ζηνλ Έξνγινπ θαη ην ΚΔΔ.

Σο Κόμμα Κοινοτικής Απελεσθέρωσης/Κίνημα Διρήνης και Γημοκρατίας
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ΣΟ ΚΚΑ ηδξχζεθε ην 1976 σο ζνζηαιδεκνθξαηηθφ θφκκα κε εγέηε ηνλ Μνπζηαθά
Αθηληδί. εκείσζε ζεκαληηθέο επηδφζεηο ζηε δεθαεηία ηνπ 1980. Μεηά πέξαζε ζηελ
παξαθκή. Μεηαζρεκαηίζηεθε ζε «Κφκκα Δηξήλεο θαη Γεκνθξαηίαο», (13%, ην 1998).
Γηαζπάζηεθε: κηα κεξίδα αθνινχζεζε ηνλ Υ. Αγθνιεκιί, ελψ ην ΚΔΓ ζπλέρηζε ηελ
πησηηθή πνξεία. ήκεξα είλαη εθηφο πνιηηηθήο θαη ν Μ. Αθθθηληδί δελ κεηέρεη ηεο
ελεξγνχ δξάζεο.

Σο Γημοκρατικό Κόμμα
Σν «Γεκνθξαηηθφ Κφκκα» ηδξχζεθε ην 1992 κεηά απφ δηάζπαζε ζην ΚΔΔ. Ζγέηεο ηνπ
ν εξηάξ Νηελθηάο. Σν 1993 ζεκείσζε ηελ θαιχηεξε εθινγηθή ηνπ ζηηγκή: 29,2%.
Έθηνηε αθνινχζεζε πησηηθή πνξεία θαη θηλείηαη αλάκεζα ζην 12 κε 14%. Δπηδηψθεη ην
ξφιν ηνπ ξπζκηζηή άιινηε κε ην ΚΔΔ θαη άιινηε κε ην ΡΣΚ. ήκεξα είλαη εθηφο
ζπλαζπηζκψλ θαη 3 απφ ηνπο 5 βνπιεπηέο ηνπ θνηηάδνπλ πξνο ην ΚΔΔ.
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ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ: Ο ΠΛΗΘΤΜΟ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ
Government

Turkish

Total

Percentage

controlled

Cypriots and

distribution

areas

settlers

(%)

1995

650.700

181.400

832.100

2008

793.100

274.400

1.067.500

2009

799.400 (74.3)

277.200

1.076.600

100,0

(25,7)
2008

619.400 (57,5)

89.200 (8,3)

708.600

65,8

180.000 (16,7)

187.800(17,4) 367.800

34,2

Parenthesis: ( percentage distribution of population) GCs, TCs, Turkish settlers and
foreign residents in government controlled areas.

Έξεπλα: πκεψλ Μάηζεο

Ο ΠΛΖΘΤΜΟ ΣΖΝ ΚΑΣΔΥΟΜΔΝΖ ΚΤΠΡΟ
ήκεξα oη η/θ ππνινγίδνληαη ζε 90 ρηιηάδεο θαη νη έπνηθνη πεξίπνπ ζε 220.000. Σξηάληα
ρηιηάδεο είλαη ν ζηξαηφο θαηνρήο.
Οη ζηαηηζηηθέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ην 1960 έδσζαλ: 450.000 ε/θ θαη 102.000
η/θ.
ΝΟΜΗΜΑ: Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2005 ε ηνπξθηθή ιίξα αληηθαηάζηεζε ηελ παιηά
ηνπξθηθή ιίξα ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο Δξηνγάλ.
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ: Οη η/θ δηνηθνχληαη κε βάζε «ζχληαγκα» πνπ πξνβιέπεη
«πξνεδξηθφ ζχζηεκα» κε «πξφεδξν» θαη «πξσζππνπξγφ». Ο «πξφεδξνο» δηνξίδεη ηνλ
«πξσζππνπξγφ» ν νπνίνο γηα λα ζρεκαηίζεη «θπβέξλεζε» ρξεηάδεηαη λα έρεη ηελ
πιεηνςεθία ησλ 25+1 εδξψλ ζηελ απφ 50 «βνπιεπηέο βνπιή».
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΗΡΔΖ: Ζ θαηερφκελε πεξηνρή έρεη ρσξηζηεί ζηηο πην θάησ επαξρίεο:
Λεπθσζίαο, Ακκνρψζηνπ, Μφξθνπ, Κεξχλεηαο, Σξηθψκνπ θαη Καξπαζίαο.
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑ: ηελ θαηερφκελε Κχπξν ιεηηνπξγνχλ έμη Παλεπηζηήκηα ζηα νπνία
θνηηνχλ 42 ρηιηάδεο θνηηεηέο -θπξίσο απν ηελ Σνπξθία θαη ρψξεο ηεο Κ. Αζίαο. Οη
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νλνκαζίεο ηνπο:
Παλεπηζηήκην ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, Doğu Akdeniz άniversitesi
Ακεξηθάληθν Παλεπηζηήκην Κπξήλεηαο- Girne Amerikan άniversitesi
Σερληθφ Παλεπηζηήκην ηεο Μέζεο Αλαηνιήο- Orta Doğu Teknik άniversitesi Kuzey
Kıbrıs
Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Λεχθαο- Lefke Avrupa άniversitesi
Γηεζλέο Παλεπηζηήκην Κχπξνπ- Uluslararası Kıbrıs άniversitesi
ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΔ ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ.
Κπθινθνξνχλ επηά θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο κε ηηο πην θάησ νλνκαζίεο
Haber Havadis,
Afrika,
Birlik,
Kibris,
Kibrisli,
Yeniduzen,
Volkan
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ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΠΟ ΦΖΦΟΦΟΡΗΔ 1976- 2010.
Φεθνθνξία γηα ηελ αλάδεημε εγέηε ησλ η/θ, 18 Απξηιίνπ 2010/Πεγή GOOGLE

Τπνςήθηνο

Κφκκα

Φήθνη

Νηεξβίο Έξνγινπ

Κφκκα Δζληθήο Δλφηεηαο 61.491

50,38

Μερκέη Αιί Σαιάη

αλεμάξηεηνο

52.302

42,85

Σαρζίλ Δξηνπγξνχινγινπ

αλεμάξηεηνο

4.648

3,81

Εεθί Μπεζηθηέπειη

αλεμάξηεηνο

1.986

1,61

Μνπζηαθά Κεκάι Σηνπκθάλ αλεμάξηεηνο

964

0,79

Αξίθ αιίρ Κηξηάγ

αλεμάξηεηνο

521

0,43

Ατράλ Κατκάθ

αλεμάξηεηνο

168

0,14

χλνιν (ζπκκεηνρή 76, 37%)

%

125.294 100
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Φεθνθνξία γηα «βνπιεπηηθέο εθινγέο», 19 Απξηιίνπ 2009. ηηο θάιπεο ςήθηζαλ
171.000 ςεθνθφξνη γηα ηελ εθινγή 50 «βνπιεπηψλ»/ΠΖΓΖ:GOOGLE

Κφκκαηα

Φήθνη

%

Έδξεο +/–

44,07

26

+7

29,15

15

–9

10,65

5

–1

6,87

2

+1

6,20

2

+2

Κφκκα ηεο Δλσκέλεο Κχπξνπ (Birleşik Kıbrıs Partisi)

2,42

—

—

Κφκκα Πνιηηηθήο γηα ην Λαφ (Halk İεin Siyaset Partisi)

0,50

—

—

Αλεμάξηεηνη

0,14

—

–3

100,00 50

—

Δζληθφ Κφκκα Δλφηεηαο (Ulusal Birlik Partisi
Ρεπνπκπιηθαληθφ Σνπξθηθφ Κφκκα (Cumhuriyetεi Tφrk
Partisi)
Γεκνθξαηηθφ Κφκκα (Demokrat Partisi)
Κφκκα γηα ηελ Κνηλνηηθή Γεκνθξαηία (Toplumcu
Demokrasi Partisi)
Κφκκα γηα ηελ Διεπζεξία θαη ηε Μεηαξξχζκηζε
(Φzgφrlφk ve Reform Partisi)

χλνιν (ζπκκεηνρή 81,42%)

161.373

Φεθνθνξία γηα ηελ αλάδεημε εγέηε ησλ η/θ, 17 Απξηιίνπ 2005
Φεθνθφξνη: 147.823
Φήθηζαλ : 102.853
Πνζνζηφ: 69.58%
Μερκέη Αιί Σαιάη ( ΡΣΚ)
55.945
55.6 %
Νηεξβίο ΄Δξνγινπ (ΚΔΔ)
22.875
22.73 %
Μνπζηαθά Αξαπαηδίνγινπ (ΓΚ)
13.302
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13.22 %
Ννπξί Tζεβίθει (Νέν Κφκκα)
4.816
4.79 %
Εεθί Mπεζηθηεπειί (αλεμάξηεηνο)
1.725
1.72 %
Υνπζετλ Aλγθνιεκιί (ΚΚΑ)
1.054
1.05 %
Εερξά Σδελγθίδ (ΚΚ)
439
0.44 %
Αξίθ αιίρ Κίξληαγ (αλεμάξηεηνο)
309
0.30 %
Ατράλ Κατκάθ (αλεμάξηεηνο)
168
0.17 %

Φεθνθνξία γηα ηελ αλάδεημε εγέηε ησλ η/θ, 15 θαη 22 Απξηιίνπ 2000. Φεθνθνξία ζε
δχν γχξνπο.
Πξψην Γχξνο
Φεθνθφξνη 113.398
Φήθηζαλ 96.540
Πνζνζηφ 85.1%
Ρανχθ Νηελθηάο,37.563, 40.4
Νηεξβίο ΄Δξνγινπ (ΚΔΔ), 22.450, 24.1
Οδθηέξ Οδθηνχξ ( ΡΣΚ), 17.627, 19
Μνπζηαθά Αθηληδί (ΚΚΑ), 13.233, 14.2
Αιπάη Νηνπξηνπξάλ (ΚΝΚ), 1.628, 1.8
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Ατράλ Κατκάθ (αλεμάξηεηνο), 349, 0.4
ακί Γθνπληέλνγινπ ( αλεμάξηεηνο), 132, 0.1
Γεχηεξνο Γχξνο
Φεθνθφξνη 113.398
Φήθηζαλ 90.891
Πνζνζηφ 80.1%
Ρανχθ Νηελθηάο, 53.235, 62.5
Νηεξβίο ΄Δξνγινπ (ΚΔΔ), 31.972, 37.5
Φεθνθνξία γηα ηελ αλάδεημε εγέηε ησλ η/θ, 22 Απξηιίνπ 1990.
Φεθνθφξνη 103.100
Φήθηζαλ 94.572
Πνζνζηφ 91.7%

Ρανχθ Νηελθηάο, 61,404, 66.7
Ηζκατι Μπφδθνπξη (αλεμάξηεηνο), 29,568, 32.1
Αιπάη Νηνπξηνπξάλ (ΚΚΑ), 1,157, 1.2

Φεθνθνξία γηα ηελ αλάδεημε εγέηε ησλ η/θ, 5 Μαΐνπ 1985
Φεθνθφξνη: 94.277
Φήθηζαλ 80.828
Πνζνζηφ 85.7%
Ρανχθ Νηελθηάο, 55.349, 70.2
Οδθηέξ Οδθηνχξ ( ΡΣΚ), 14.412, 18.3
Αιπάη Νηνπξηνπξάλ (ΚΚΑ), 7.520, 9.5
Αξίθ Υαζάλ Σαρζίλ Νηεζέκ (αλεμάξηεηνο), 694, 0.9
εξβέη ακί Νηεληεηζάη ( αλεμάξηεηνο), 514, 0.7
Ατράλ Κατκάθ (αλεμάξηεηνο), 337, 0.4
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Φεθνθνξία γηα ηελ αλάδεημε εγέηε ησλ η/θ, 28 Ηνπλίνπ 1981
Φεθνθφξνη 84.693
Φήθηζαλ 75.051
Πνζνζηφ 88.6%
Ρανχθ Νηελθηάο (ΚΔΔ), 36.386, 51.7
Εηγηά Ρηδθί (ΚΚΑ), 21.483, 30.5
Οδθηέξ Οδθηνχξ ( ΡΣΚ), 8,958, 12.7
Υνπζακεηηίλ Σαλγηάξ (ΓΛΚ), 3,354, 4.8
εξβέη ακί Νηεληεηζάη (αλεμάξηεηνο), 180, 0.3
Φεθνθνξία γηα ηελ αλάδεημε εγέηε ησλ η/θ, 1976
Φεθνθφξνη 75.781
Φήθηζαλ 56.718
Πνζνζηφ 74.8%
Ρανχθ Νηελθηάο (ΚΔΔ), 41.242, 76.6
Αρκέη Μηηράη Μπεξπέξνγινπ (ΡΣΚ), 11.739, 21.8
εξβέη ακί Νηεληεηζάη (αλεμάξηεηνο), 423, 0.8
εθθί Λνπζηγθλάλ (αλεμάξηεηνο), 427, 0.8
Πηγή: Γραυείο Σύποσ και Πληρουοριών
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