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Φρένο Κομισιόν σε έργα Αρικλι
Η Κ αποκαλύπτει ποιοι είναι οι λόγοι αυτής της απόφασης

Η Κομισιόν κλείνει την πόρτα σε έργα υπο
ôopns στο ψευδοκράτο5 που εμπίπτουν
έμμεσα στη σφαίρα του λεγόμενου υπουργείου

οικονομϊα5 και ενέργειαε του κατοχικού

καθεστώτο5 και του προϊσταμένου
του Πληροφορϊε5 tos Κ αναφέρουν ότι
η αποστασιοποίηση ttis Κομισιόν και η
απόφαση xns να βάλει στο ψυγείο έργα

unoôouns είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με
τη δράση του Ερχάν Αρικλί και την εμπλοκή

του ούτω καλούμενου υπουργού
οικονομία5-ενέργεια5 και αναπληρωτή
πρωθυπουργού του ψευδοκράτου5 στη
δολοφονία του Τάσου Ισαάκ Κίνηση μεν
σημειολογική που δεν παύει ωστόσο να
στέλνει μηνύματα Σελ 5
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Εβαλε φρένο η Ε.Ε στα έργα Ερχάν Αρικλί
Η Κ αποκαλύπτει πώς η Κομισιόν αποστασιοποιείται από τον αν πρωθυπουργό που καταζητείται για τη δολοφονία Ισαάκ

Η απόφαση της Κομισιόν να βάλει στο ψυγείο έργα υποδομής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με τη δράση του Ερχάν Αρικλί και την εμπλοκή του υπουργού οικονομίας-ενέργειας και
αναπληρωτή πρωθυπουργού του ψευδοκράτους στη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ

Του ΠΑΥΛΟΥ Κ ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Η Κομισιόν κλείνει την πόρτα σε έργα υπο
δομή5/προγράμματα στο ψευδοκράτος τα
οποία εμπίπτουν εμμέσωε στη σφαίρα του
λεγόμενου υπουργείου οικονομία3 και
ενέργειαε του κατοχικού καθεσχώχο και
του προϊστάμενου του Πληροφορίε3 χα
Κ οι οποίεε δεν επιδέχονται αμφισβήτησα

αναφέρουν ότι η αποστασιοποίηση
χα Κομισιόν και η απόφαση ms να βάλει
στο ψυγείο έργα unoôoufls είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με τη δράση του Ερχάν
Αρικλί και την εμπλοκή του ούτω καλού

Θετικό πολιτικό μήνυμα από
τις Βρυξέλλες Καμία σχέοη με
πρόσωπο για το οποίο εκκρεμεί
διεθνές ένταλμα σύλληψης

μενού υπουργού οικονομία3-ενέργεια5
και αναπληρωτή πρωθυπουργού του ψευδοκράτος

στη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ
Οι iôurs πληροφορίε3 ms Κ αναφέρουν
ότι η Κομισιόν είχε ενημερωθεί από to
Apxés ms Kunpiarais Δημοκρατία5 αναφορικά

με τηνπρόσφατη υπουργοποίηση
του Ερχάν Αρικλί σε συνδυασμό με την
έκδοση διεθνού ενχάλμαχοε σύλληψή3
του από την Interpol για τη δολοφονία του
Τάσου Ισαάκ cms 11 Αυγούστου 1996 Στο
πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι οι ενέργειε
ms Κομισιόν είθισται να καθοδηγούνται
από τη διεθνή νομιμότητα κρίθηκε απαραίτητο

ôncos οι Βρυξέλλεε βάλουν στο ψυγείο

οποιαδήποτε έργα unoôoufls και προγράμματα

στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού
Κανονισμού για την τουρκοκυπριακή κοινότητα

τα οποία δύναται να θεωρηθεί ότι
σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με το
λεγόμενο υπουργείο οικονομικώνκαι ενέρ
γεια5 του κατοχικού μορφώματο3

Σημειώνεται ότι η Κομισιόν δεν έχει καμιά

σχέση με xis 5o\iès ms παράνομα ον

xôxnxas ούτω καλούμενα υπουργεία
κ.λπ και η δρομολόγηση έργων unoôoufls
και προγραμμάτων γίνεται απευθεία και
xojpis την οποιαδήποτε εμπλοκή του ψευδοκράτος

Evtoùtois η Κομισιόν έκρινε
ü)S απαραίτητη την πλήρη αποστασιοποί
ησή ms από έργα που θα μπορούσαν με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο να εκληφθούν
ότι εμπίπτουν έστω και εμμέσακ στη σφαίρα
επιρροή5 του λεγόμενου υπουργού οικο
νομίαΒ και ενέργεια και αναπληρωτή
πρωθυπουργού λόγω ms εμπλοκή3 του
σε φόνο και ms έκδοσα διεθνού εντάλ
ματοε σύλληψα εναντίον του Με άλλα
λόγια η κίνηση ms Κομισιόν είναι μεν σημειολογική

αλλά δεν παύει να στέλνει τα
απαραίτητα πολιτικά μηνύματα npos όλε
xis κατευθύνσειε και συνεπώε δεν στερείται
ouaias Ο κ Αρικλί για τον οποίο η Interpol
έχει εκδώσει red notice και καταζητείται
ôno)S και για άλλα εννέα πρόσωπα για Tis

δολοφονίε5 Ισαάκ και Σολωμού βλέπε πιο
κάτω είναι énoiKOS διαμένει από το 1986
στο ψευδοκράτο5 και ηγείται του κόμματο3

των εποίκων Αναγέννηση Qs αποτέλεσμα
του ôœOvoûs εντάλματο3 σύλληψα που
α<δόθηκε εναντίον του κατόπιν ενεργειών
τα KunpiaKfls Δημοκρατία είχε τεθεί
υπό κράτηση στο Κιργιστάν το 2012 οπότε
και αναμενόταν η εκτέλεση του εντάλμαπκ
ms Interpol Ωστόσο μετά από παρέμβαση
ms AYKupas npos τιε Apxés του Κιργιστάν
δεδομένων και των σχέσεων των δύο ο
Ερχάν Αρικλί αφέθηκε ελεύθερο

Ο Ερχάν Αρικλί που ακολουθεί σκληρή
γραμμή στο Κυπριακό κινείται στη λογική
λύσα δύο κρατών και θεωρεί ότι ένα MOE
το οποίο θα μπορούσε να οικοδομήσει εμπιστοσύνη

μεταξύ των δύο πλευρών θα
ήταν η πώληση ηλεκτρικού ρεύματο
από το ψευδοκράτο5 npos ns ελεύθερε
apioxés και όχι βέβαια η επιστροφή
ms περίκλειστα Αμμοχώστου στος νόμιμος

κάτοικος xns Σημειώνεχαι όχι 25
σχεδόν χρόνια μεχά xis δολοφονίε χου
Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού Kavtis
δεν έχει συλληφθεί και προσαχθεί ενώπιον
xns δικαιοσύνα Παρά χο yeyovôs όχι από

χον Νοέμβριο 1996 καχόπιν ενεργειών χου
χόχε γενικού εισαγγελέα Αλέκου Μαρκίδη
εκδόθηκαν δέκα συνολικά ενχάλμαχα σύλληψα

από χην Interpol πένχε για τη δολοφονία

του Τάσου Ισαάκ και πέντε για τη
δολοφονία του Σολωμού Σολωμού

Αρτθμόβ καταζητούμενων
Για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ καταζητούνται

οι
Ερχάν Αρικλί EnoiKos από την πρώην

Σοβιετική Ένωση μόνιμο5 kütoikos Κατεχομένων

από το 1986 Σήμερα unoupvôs
οικονομία5 και ενέργεκΒ και αναπληρωτα
npo)0unoupYÔs του ψευδοκράτος

Μεχμέτ Μουσταφά Αρσλάν ToùpKos
énoiKos 41 ετών το 1996 apxnYös των
Γκρίζων Λύκων στα κατεχόμενα Kütoikos
τότε xns κατεχόμενα πλευρά τα Λευ
Kcoaias

Χασίμ Πλμάζ ToùpKos énoiKOS και πρώην
μέλθ5 τα MIT των τουρκικών μυστικών
υπηρεσιών ο onoios το 1996 είχε καφενείο
στην πόλη ms Κερύνεια

Νεϊφέλ Μουσταφά Εργκούν ToùpKos
énoiKOS 26 ετών το 1996 και μέλο ms
παράνομα TOupKOKunpiaiais αστυνομία
που έφτασε ans κατεχόμενεε repioxés
όταν ήταν παιδί

Πολάτ Φικρέτ Κορελί ToupKOKùnpios
17 ετών το 1996 και kôtoikos τα κατεχόμενα

Αμμοχώστου
Για τη δολοφονία του Σολωμού Σολωμού

καταζητούνται
Κενάν Ακίν Omcos καλούμενο unoupvôs

γεωργίαβ και δασών του ψευδοκράτος
το 1996

ΕρτάλΧατζιαλί Εμανέτ Υπηρετούσε το
1996 cos διοικητή5 των ειδικών
δυνάμεων»του κατοχικού ψευδοκράτος

Χασάν Κοντακσί Πρώην ôiouarms του
κατοχικού στρατού

Αττίλα Σαβ Υπηρετούσε 1996 cos αρ
xnYôs τα λεγόμενα αστυνομίαε του
παράνομου μορφώματοε

Μεχμέτ Καρλί Ήταν το 1996 orpa-mvos
του κατοχικού στρατού

Δύσκολη εξίσωση
λέει ο Γκουτιέρες
Δύσκολη χαρακτήρισε την εξίσωση του

Κυπριακού ο ycvikôs γραμματέα Αντόνιο
Γκουτιέρε5 στο πλαίσιο τηλεφωνική5 επι
Koivcovias με τον ύπατο εκπρόσωπο τα
Ε.Ε Ιϊοσέπ Μπορέλ Πληροφορίε5 ms Κ
αναφέρουν ότι ο κ Γκουτιέρε ήταν προ
βληματισμένο3 αναφορικά με us npoonroés
των διαβουλεύσεων δεδομένα ms διαφοροποίησα

τα TOupiarais πλευρά3 και
τα δεδηλωμένα επιδίωξα μια λύσα
δύο κρατών Ο κ Γκουτιέρε ανέφερε μάλιστα

στον ύπατο εκπρόσωπο τα Ε.Ε ότι
ο OHE δεν δύναται να εξετάσει μια τέτοια
προοπτική λύσα δύο κρατών KaOcos εκ
φεύγει των όρων εντολήε του διεθνού5

οργανισμού

Εξήγησε ότι μιανέα ενδεχόμενη
εντολή θα μπορούσε να δοθεί μόνο εάν
και εφόσον συμφωνούσαν όλα τα μέρη
Σημείωσε μάλιστα ότι θα πρέπει να καταβληθούν

προσπάθπε5 γιανα αποφευχθεί
το ενδεχόμενο κατάρρευσα τα διαδικα
aias Σύμφωνα με ns ibies πληροφορίε5
τα Κ ο ùnaTOS εκπρόσωποε Γιοσέπ
Μπορέλ εξέφρασε την πρόθεση να προσκαλέσει

τον Ερσίν Τατάρ στΐ5 Βρυξέλ
λεε για να του εξηγήσει γιατί η Ε.Ε αντιτίθεται

σε λύση δύο κρατών Η εν λόγω
ιδέα του κ Μπορέλ προκαλεί εύλογα

ερωτηματικά καθαΒ ο ùnaros εκπρόσωπο5
έχει ήδη γνωστοποιήσει και αναλύσει npos
τον κ Τατάρ την αντίθεση ms Ε.Ε σε λύση
δύο κρατών στο πλαίσιο τα πρόσφατα
επίσκεψή3 του στην Κύπρο Oncos εξάλλου
πληροφορούμαστε ο κ Μπορέλ επανέλαβε
την επιθυμία τα Ε.Ε να συμμετάσχει στη
διαδικασία των συνομιλιών με καθεστώε
παρατηρητή προσθέτοντα μάλιστα ότι
εάν αυτό δεν είναι δυνατόν άμεσα θα μπορούσε

να γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο
Επεσήμανε ακόμη ότι η Ε.Ε μπορεί να
συμβάλει υποστηρικτικά σχη διαδικασία
χων συνομιλιών
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