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διεθνή02

Π
οιος θυμάται τις απειλές 
για επιβολή κυρώσεων 
σε βάρος της Τουρκίας 

με αφορμή την «κατάφωρη πα-
ραβίαση των κυριαρχικών δι-
καιωμάτων της Κύπρου» για τις 
γεωτρήσεις στην υφαλοκρηπίδα 
του νησιού; Ποιος θυμάται τους 
πανηγυρισμούς του επίσημου πο-
λιτικού κόσμου για τον «θρίαμβο» 
της «εθνικής γραμμής» και την 
επιβεβαίωση της «ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης»; 
Την στιγμή που η Άγκυρα ολοκλή-
ρωσε την πρώτη φάση των ερευ-
νών και γεωτρήσεων στην Κύπρο 
και έβαλε πλώρη για επανάληψη 
των τετελεσμένων στη θαλάσσια 
περιοχή του Καστελόριζου, εντός 
της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, 
ΟΗΕ και Ε.Ε. σιωπούν εκκωφα-
ντικά και αρνούνται πεισματικά 
να προχωρήσουν στην εφαρμογή 
των αποφάσεων που, με περισ-
σή υποκρισία, αποφάσισαν από 
μόνοι τους.
Και η εκκωφαντική σιωπή συνο-
δεύεται με ασφυκτικές πιέσεις σε 
Ελλάδα και Κύπρο να αναγνωρί-
σουν τις πειρατικές, κατά παρά-
βαση κάθε διεθνούς κανόνα και 
δικαίου, διεκδικήσεις της Άγκυρας 
όχι μόνο στον διαμοιρασμό των 
φυσικών πόρων της Ν.Α. Με-
σογείου αλλά και αυτής ακόμα 
της διάλυσης της υπόστασης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και του 
διαμοιρασμού του Αιγαίου στον 
25ο μεσημβρινό.

Ο γ.γ. του ΟΗΕ στηρίζει 
τη διάλυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας
Ο Αντόνιο Γκουτιέρες, γ.γ. του 
ΟΗΕ δεν άκουσε τίποτα για 
τις παράνομες γεωτρήσεις της 
Τουρκίας στην κυπριακή υφα-
λοκρηπίδα. Δεν άκουσε τίποτα 
για τα σχέδια προσάρτησης της 
κατεχόμενης Αμμοχώστου από 
τις δυνάμεις κατοχής. Πιθανά 
να «ξέχασε» και τα ομόφωνα 
ψηφίσματα του οργανισμού που 
προΐσταται σχετικά με την κατε-
χόμενη Κύπρο. Το μοναδικό μέ-
λημα του γ.γ. είναι η συνεχής και 
εκβιαστική αποστολή της ειδικής 
απεσταλμένης Τζέιν Χολ Λουτ και 
η εκβιαστική απαίτηση «επίλυσης» 
του Κυπριακού με διάλυση της 

Κύπρου. Σε πρόσφατη δήλωση 
του, στο Κυπριακό Πρακτορείο, 
ξεκαθάρισε τις προτεραιότητες 
του: «Το μήνυμά μου είναι πως 
είναι πολύ σημαντικό να έλθουν 
ταχέως σε συμφωνία στους όρους 
αναφοράς για να μπορέσουμε 
να ξεκινήσουμε ουσιαστικές δι-
απραγματεύσεις, (…) στη βάση 
του έργου που έγινε, κυρίως στο 
Κραν Μοντάνα». Δηλαδή, ο Αν. 
Γκουτιέρες απαιτεί επανέναρξη 
συνομιλιών τη στιγμή που η Τουρ-
κία απειλεί επίσημα την Κύπρο 
με νέα εισβολή, που παραβιάζει 
κατάφωρα την κυριαρχία της 
και ετοιμάζει νέο εποικισμό της 
κατεχόμενης Αμμοχώστου. Και 
όλα αυτά αδιαμαρτύρητα από την 
ελληνική και κυπριακή ηγεσία χω-
ρίς καμιά διεθνή διπλωματική ή 
νομική πρωτοβουλία καταδίκης 
πολεμικών απειλών και τετελε-
σμένων. Σε ποια άλλη χώρα του 
κόσμου συμβαίνουν αυτά χωρίς 
να «κουνιέται φύλλο»;

Η Αγγλία εγγυήτρια
δύναμη της Τουρκίας
Παρά το γεγονός ότι το Λονδίνο 
προετοιμάζει την «με κάθε τί-
μημα» έξοδο του από την Ε.Ε. η 
κυβέρνηση Τζόνσον αποσαφήνι-

σε στις 20/9 ότι ενώ προτίθεται 
να «αποχωρήσει από τις ομάδες 
εργασίας του Συμβουλίου» θα πα-
ραμείνει ενεργή σε όλες τις συζη-
τήσεις που αφορούν τις σχέσεις 
Ε.Ε.-Τουρκίας, στις επιτροπές 
που πιθανά τεθεί θέμα κυρώ-
σεων σε βάρος της Άγκυρας ως 
αποτέλεσμα της εισβολής στην 
κυπριακή ΑΟΖ. Σύμφωνα με την 
κυβέρνηση Τζόνσον οι επιτροπές 
αυτές αφορούν θέματα που σχε-
τίζονται με «ουσιαστικά εθνικά 
συμφέροντα της Βρετανίας στις 
διεθνείς σχέσεις, στην ασφάλεια 
και την οικονομία». Η Βρετανία, 
για να μείνουμε μόνο στα πρό-
σφατα γεγονότα έκανε ότι μπο-
ρούσε να αποτραπεί η, έτσι και 
αλλιώς ανενεργή, απόφαση της 
Ε.Ε. για επιβολή μέτρων κατά 
της Τουρκίας. Κατάφερε βέβαια, 
με συνεχείς παρεμβάσεις, να τα 
ακυρώσει στην πράξη σε πλήρη 
συμφωνία με το Βερολίνο. Η Αγ-
γλία παρεμβαίνει σθεναρά υπέρ 
της Τουρκίας σε ΗΠΑ, ΟΗΕ και 
Ε.Ε. επιχειρώντας να δοθεί χρό-
νος στον Ερντογάν να επιβάλλει 
τους σχεδιασμούς του συνολικά 
στην Ν.Α. Μεσόγειο και να επι-
ταχύνει ένα νέο σχέδιο Ανάν που 
θα οδηγήσει σε πλήρη παραλυσία 

την Κύπρο και σε ενίσχυση του 
δικού της ρόλου επικυριαρχίας 
στο νησί. 

Το Βερολίνο
σιωπά επιδεικτικά
Ψυχρολουσία ήταν το αποτέλε-
σμα της πρόσφατης επίσκεψης 
του νέου υπουργού Εξωτερικών 
Ν. Δένδια στη Γερμανία και οι 
συνομιλίες με τον ομόλογο του Χ. 
Μάας. Αν και η συνάντηση έγινε 
την ώρα που η Τουρκία εξέδωσε 
ναυτική οδηγία που δέσμευε μια 
τεράστια περιοχή νότια και δυτικά 
του Καστελόριζου για συνέχιση 
των «ερευνητικών αποστολών» 
της με τη συνοδεία φρεγατών, 
ο Γερμανός υπουργός δεν βρή-
κε ούτε ένα λόγο να πει για την 
παραβατική συμπεριφορά της 
Τουρκίας και την απειλή πολέ-
μου σε βάρος χώρας-μέλους της 
Ε.Ε. Αντίθετα ζήτησε εμφατικά 
εμπέδωση κλίματος «εποικοδο-
μητικού διαλόγου» μεταξύ των 
δύο χωρών. Λίγο νωρίτερα η ίδια 
η καγκελάριος Μέρκελ είχε αρ-
νηθεί τη σκοπιμότητα επιβολής 
«στοχευμένων μέτρων» κατά της 
Τουρκίας και είχε ζητήσει με τη 
σειρά της μέτρα αποκλιμάκωσης 
της έντασης και δίκαιου διαμοι-

ρασμού των πόρων της Ν.Α. Με-
σογείου. Το μοναδικό ενδιαφέρον 
των Γερμανών ιθυνόντων είναι η 
αποτροπή των απειλών απελευ-
θέρωσης των μεταναστευτικών 
ροών από τα παράλια της Μ. Ασί-
ας, αποσιωπώντας τις ευθύνες 
του τουρκικού καθεστώτος που 
εκβιάζει, έναντι γεωπολιτικών 
ανταλλαγμάτων, ολόκληρη της 
Ε.Ε. Αντίθετα –και ενώ οι χώρες 
της Ε.Ε και της Βαλκανικής έχουν 
θωρακίσει τα σύνορά τους–, κα-
τηγορείται η Αθήνα για ελλείψεις 
και παραλήψεις στη διαχείριση 
των μεταναστευτικών ροών και 
ασκούνται έμμεσες πιέσεις κατά 
της χώρας μας ως υπεύθυνης για 
«έλλειψη κατανόησης» στις βλέ-
ψεις της Τουρκίας που πυροδοτεί 
την «οργή» του Σουλτάνου 

Και η Ιταλία στο παιχνίδι 
Μέσα σε αυτό το κλίμα αρνητι-
κών εξελίξεων για το Κυπριακό η 
Ιταλία ανακοίνωσε διεθνή πρωτο-
βουλία για την αντιμετώπιση των 
εξελίξεων στην Λιβύη όπου, εκτός 
από τις ΗΠΑ και την Γαλλία που 
έπαιρναν μέχρι τώρα μέρος, τώρα 
καλείται επίσημα και η Τουρκία. 
Είναι γνωστή η αντίθεση μεταξύ 
Ιταλίας και Γαλλίας για τον έλεγχο 
των πετρελαίων της Λιβύης και η 
υπόγεια ενίσχυση του στρατάρχη 
Χαφτάλ που αντιμάχεται την ανα-
γνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας. 
Η Τουρκία, πολύτιμος σύμμαχος 
της διορισμένης «νόμιμης» κυβέρ-
νησης της Λιβύης, αναμένεται 
να ενισχύσει τις ιταλικές θέσεις 
στην περιοχή και παράλληλα να 
προωθήσει την δική της ατζέντα 
για καθορισμό νέων θαλάσσιων 
συνόρων μεταξύ Τουρκίας και Λι-
βύης με παράκαμψη της Ελλάδας 
και κατάργηση των δικαιωμάτων 
της Κρήτης.
Σε ένα χαοτικό διεθνές σκηνικό 
με πρωταγωνιστή τις τεράστιες 
γεωπολιτικές αναστατώσεις η 
Ελλάδα και η Κύπρος απειλού-
νται. Είναι οι συνέπειες της έλ-
λειψης κάθε σχεδιασμού έναντι 
των επεκτατικών βλέψεων της 
Τουρκίας και η καλλιέργεια του 
μύθου ότι οι δυτικοί «σύμμαχοι» 
θα αποτρέψουν τα «χειρότερα». 
Μοναδική και σίγουρη επιλογή 
υποχωρήσεων και ήττας.

ΟΗΕ και Ε.Ε. «κλείνουν το μάτι» στην Άγκυρα

 ❚ του Γιώργου Πατέλη
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ισχυρές πιέσεις σε ελλάδα και Κύπρο για αποδοχή τετελεσμένων


