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Οι Αγγλοσάξονες, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, έχουν στραφεί πραγματικά εναντίον του Ερντογάν, 
αποφασίζοντας να πιέσουν την Τουρκία μέσω της Κύπρου, κάτι που θα μπορούσε να εξαγριώσει 
την Τουρκία, να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση και να δημιουργήσει θύελλα στην ανατολική
Μεσόγειο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, πριν από λίγες ημέρες, ήραν το εμπάργκο όπλων που είχαν επιβάλει το 
1987 στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε 
στο Κογκρέσο ότι η μεσογειακή χώρα πλέον, »πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να 
επιτραπεί η εξαγωγή, επανεξαγωγή και μεταφορά αμερικανικών αμυντικών προϊόντων για το 
οικονομικό έτος 2023». Υπογραμμίστηκε ότι η Λευκωσία εξακολουθεί να είναι υποχρεωμένη να
απαγορεύει στα ρωσικά πολεμικά πλοία να εισέρχονται στα λιμάνια της. Προφανώς, αυτή η 
αντιρωσική απόφαση των πολιτικών ηγετών των Ελληνοκυπρίων ήταν η αιτία του 
απρόσμενου ελέους του υπερπόντιου προστάτη. Οι Ελληνοκύπριοι έσκυψαν και έλαβαν...

Οι Γιάνκηδες δεν πρόκειται να φήσουν τη Λευκωσία από τα μάτια τους

Οι όροι αυτοί κατοχυρώθηκαν στο νόμο για την εταιρική σχέση ασφάλειας και ενέργειας στην 
Ανατολική Μεσόγειο, τον οποίο ψήφισε το Κογκρέσο των ΗΠΑ το 2019. Αντανακλούσε επίσης την
πρόθεση της Ουάσινγκτον για στενότερους δεσμούς μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ υπό το 
φως των πρόσφατα ανακαλυφθέντων υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Με βάση την απόφαση των ΗΠΑ, θα τροποποιηθεί ο κανονισμός για τη διεθνή εμπορία όπλων 
(International Traffic in Arms Regulations, ITAR). Ο ITAR είναι ένα αμερικανικό κανονιστικό 
καθεστώς για τον περιορισμό και τον έλεγχο των εξαγωγών αμυντικής και στρατιωτικής 
τεχνολογίας προς το συμφέρον της εθνικής τους ασφάλειας και εναρμόνισης με τους στόχους της 
εξωτερικής τους πολιτικής.

Σε ετήσια βάση, η Ουάσινγκτον προτίθεται να αξιολογεί κατά πόσον η Λευκωσία συμμορφώνεται 
με τους όρους της άρσης του εμπάργκο, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς 
και του ξεπλύματος χρήματος και της άρνησης πρόσβασης των ρωσικών πολεμικών πλοίων σε 
λιμάνια για ανεφοδιασμό και συντήρηση.

Επισημαίνεται ότι η χώρα υπέγραψε συμφωνία με τη Μόσχα το 2015, η οποία επιτρέπει στο 
ρωσικό ναυτικό να προσεγγίζει τα λιμάνια της. Παραμένει σε ισχύ de jure. Ωστόσο, η 
Κυπριακή Δημοκρατία την παραβίασε επιβάλλοντάς τους απαγόρευση ελλιμενισμού στις 
αρχές Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Με τον τρόπο αυτό «κάλυπτε» τις κυρώσεις που επέβαλε 
η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας σε σχέση με την ουκρανική κρίση.

Το τέλος των «χρυσών διαβατηρίων»;
Την 1η Νοεμβρίου 2020, η Κυπριακή Δημοκρατία τερμάτισε το πρόγραμμα «χρυσό διαβατήριο», που 
προσέφερε ως αντάλλαγμα για επενδύσεις. Ήταν σε ισχύ για περισσότερα από 10 χρόνια. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου η κυπριακή υπηκοότητα χορηγήθηκε σε περίπου 7 χιλιάδες άτομα, 
σημαντικό μέρος των οποίων (περίπου ενάμιση με δύο χιλιάδες) ήταν εύποροι Ρώσοι. Μια 
διορισμένη από την κυβέρνηση επιτροπή διαπίστωσε ότι το σύστημα λειτούργησε χωρίς κατάλληλο 
μηχανισμό εποπτείας, με αποτέλεσμα πάνω από το 52% των περιπτώσεων, οι κάτοχοι των «χρυσών 



διαβατηρίων» δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και δεν είχαν τα δικαιολογητικά. Μετά 
τη θέσπιση των αντιρωσικών κυρώσεων από την ΕΕ, οι αρχές της Λευκωσίας άρχισαν να αφαιρούν 
την υπηκοότητα από τους Ρώσους υπηκόους που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των κυρώσεων.

Και τι δεν μπορεί να γίνει στο όνομα της συμμετοχής στο ΝΑΤΟ...

Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης χαρακτήρισε την άρση του αμερικανικού εμπάργκο 
όπλων «ιστορικό ορόσημο που αποδεικνύει την αυξανόμενη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ 
των δύο χωρών, μεταξύ άλλων και στον τομέα της ασφάλειας».

Η ευτυχία του είναι κατανοητή. Η Εθνική Φρουρά της Κυπριακής Δημοκρατίας (όπως ονομάζεται 
ο στρατός της χώρας) έχει μόλις 12.000 στρατιώτες. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι αυτοί 
οι ένδοξοι πολεμιστές έχουν απόλυτη ανάγκη από αμερικανικά όπλα. Για τη Λευκωσία, είναι πολύ 
πιο σημαντικό ότι οι ΗΠΑ είναι στο πλευρό της. Ο Αναστασιάδης, όταν ήρθε στην εξουσία, 
ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επιδιώξει την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ. Και χωρίς την 
καλή θέληση των Αμερικανών το σχέδιο αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Υπενθύμιση:
Οι ΗΠΑ επέβαλαν εμπάργκο, προκειμένου να υποχρεώσουν τις δυο πλευρές στην κυπριακή 
σύγκρουση, καθώς και την Ελλάδα και την Τουρκία, που ήταν εγγυήτριες χώρες, να καταλήξουν σε 
διπλωματική λύση του κυπριακού προβλήματος. Το νησί διχοτομήθηκε το 1974 μετά από στρατιωτικές
συγκρούσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων (με τη βοήθεια του τουρκικού στρατού που 
εισέβαλε). Κατά συνέπεια, η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία εντάχθηκε στην 
ΕΕ το 2004, ελέγχει μόνο τον Νότο. Και η λεγόμενη Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, η 
οποία αναγνωρίζεται μόνο από την Άγκυρα, ελέγχει το Βορρά.

Η αντίδραση της άλλης πλευράς, όπως είναι λογικό, εκφράστηκε με  τη δυσαρέσκεια και τον 
εκνευρισμό της τουρκοκυπριακής ηγεσίας. Ο Ερσίν Τατάρ, ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, 
προειδοποίησε για την απειλή κλιμάκωσης των εντάσεων όχι μόνο στο νησί αλλά και γενικότερα 
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Παρεμπιπτόντως, το CNN Turk ανέφερε ότι σύντομα πρόκειται να ξεκινήσουν απευθείας 
αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ της Ρωσίας και της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου».
Η πρώτη πτήση μέσω Τουρκίας αναμένεται να συμπέσει με τα εγκαίνια του νέου τερματικού 
σταθμού στο αεροδρόμιο Ερτζάν, τα οποία έχουν προγραμματιστεί για τις 15 Νοεμβρίου. 
Σημειωτέον ότι οι τουρίστες που φθάνουν στο αεροδρόμιο της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι πλέον
ελεύθεροι να επισκεφθούν τόσο το βόρειο όσο και το νότιο τμήμα του νησιού. Ωστόσο, εάν οι 
ταξιδιώτες αποφασίσουν να πάρουν πτήση με ανταπόκριση προς την Τουρκία, μπορούν να 
ξεκουραστούν και να δουν τα αξιοθέατα μόνο στη Βόρεια Κύπρο.

Η Ευρώπη εναντίον του Ερντογάν;

«Η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, θα πρέπει να επαναβεβαιώσει την 
κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού, τα οποία 
επιβεβαιώθηκαν επίσης από τις συμφωνίες του 1959-1960, και να ενεργήσει αναλόγως. Σε κάθε 
περίπτωση, η Τουρκία, ως εγγυήτρια χώρα, σύμφωνα με τις νομικές και ιστορικές της υποχρεώσεις,
θα συνεχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την υπόσταση, την ασφάλεια και την ηρεμία 
των Τουρκοκυπρίων με όλα τα μέσα», αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, απαιτώντας 
από την Ουάσιγκτον να ανακαλέσει την «προκλητική» της απόφαση.



Δεν χρειάζεται να μαντέψει κανείς, ότι όλο αυτό το χάος οργανώθηκε από την Ουάσιγκτον για 
να επιτεθεί στον Τούρκο ηγέτη Ρετζέπ Ερντογάν, ο οποίος, από την άποψη της συλλογικής 
Δύσης, συμπεριφέρεται με λάθος τρόπο. Συγκεκριμένα, συνομιλεί τακτικά με τον Βλαντιμίρ 
Πούτιν, αγοράζει σύγχρονα ρωσικά όπλα, θέλει να είναι φίλος και με την Κίνα, φρενάρει την 
ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Και τέλος (τι φρίκη!): Με εντολή του, η 
Τουρκία πρόκειται να γίνει πλήρες μέλος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), 
όπως ανακοίνωσε ο Ερντογάν σε σύνοδο κορυφής στη Σαμαρκάνδη στις 17 Σεπτεμβρίου του 
τρέχοντος έτους.

Η Ενωμένη Ευρώπη είναι θυμωμένη και πανικόβλητη. Δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ που έχουν 
θορυβηθεί, αλλά και η ίδια η Ευρώπη. Στη Γερμανία, επίσης, τα σχέδια της Άγκυρας έχουν 
προκαλέσει σκληρή κριτική σε βάρος της. «Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, κάνει περισσότερα από 
την Κίνα για να επιτρέψει στη Ρωσία να παρακάμψει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις», δήλωσε την 
περασμένη Δευτέρα (19 Σεπτεμβρίου) ο Γιούργκεν Τρίτιν, εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής των 
Πρασίνων στην Μπούντεσταγκ. Έθεσε το ζήτημα ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναρωτηθούν για πόσο καιρό «θα αφήσουν τον Ερντογάν να τους 
σέρνει από τη μύτη».
Η Τουρκία έχει πολλές αμαρτίες. Για παράδειγμα, «εμποδίζει το ΝΑΤΟ να επιβάλει το εμπάργκο 
όπλων στη Λιβύη και επίσης πραγματοποιεί ασκήσεις στην οικονομική ζώνη της Ελλάδας». Και 
επειδή το ισχύον καθεστώς δεν επιτρέπει την αποπομπή μιας ανυπότακτης χώρας από το 
δυτικό στρατιωτικό μπλοκ, πρέπει να επιβληθούν οικονομικά μέτρα στην Άγκυρα. 
Εννοείτε μήπως κυρώσεις; Παρατηρώ, παρεμπιπτόντως, ότι υπάρχει κάτι οδυνηρά οικείο σε 
αυτό...

Ο Νιλς Σμιντ, ο επίτροπος εξωτερικής πολιτικής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (το οποίο 
είναι ο «μεγάλος αδελφός» των Πρασίνων και των Ελεύθερων Δημοκρατών στον κυβερνητικό 
συνασπισμό), δήλωσε γενικά: «Από την άποψη της εξωτερικής πολιτικής, η πρόθεση του Ερντογάν
να ενταχθεί στον ΟΣΣ θα ήταν ένα ακόμη συμβολικό βήμα μακριά από τη Δύση και τις αξίες της. 
Αυτό είναι ένα σοβαρό πολιτικό λάθος για το μέλλον της Τουρκίας».

Ο Τούρκος ηγέτης θα αντεπιτεθεί

Ο Ερντογάν αντέδρασε μάλλον σκληρά σε όλη αυτή την ευρωπαϊκή πληροφοριακή εκστρατεία 
που τροφοδοτείται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. «Πρέπει να δηλώσω με σαφήνεια ότι 
είμαστε μέρος του κόσμου: δεν είμαστε ούτε Ανατολή ούτε Δύση. Γεωγραφικά, το μεγαλύτερο 
μέρος της χώρας μας ανήκει στην Ανατολή. Το δυτικό τμήμα του είναι μικρότερο. Αλλά η 
Ευρωπαϊκή Ένωση μας κρατάει συνεχώς πίσω επί 52 χρόνια. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
εξακολουθεί να μην μας έχει κάνει μέλη της κοινότητάς της εδώ και 52 χρόνια. Και εξακολουθούν 
να συνεχίζουν αυτόν τον περιορισμό ενώ είμαστε χώρα του ΝΑΤΟ. Και παρά το γεγονός ότι 
είμαστε χώρα του ΝΑΤΟ, ακόμη και οι χώρες του ΝΑΤΟ μας καθυστερούν ως προς τη διαδικασία 
ένταξης στην ΕΕ. Είμαστε μια από τις πέντε κορυφαίες χώρες του ΝΑΤΟ όσον αφορά το επίπεδο 
υποστήριξης που παρέχουμε», αντέτεινε.

Και πρόσθεσε ότι η Άγκυρα δεν σκοπεύει να λογοδοτήσει στις Βρυξέλλες για τη συμμετοχή της στη 
σύνοδο κορυφής του ΟΣΣ. Και θα συναντάται με όποιον κρίνει εκείνη σκόπιμο, 
συμπεριλαμβανομένου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Κινέζου προέδρου Σι 
Τζινπίνγκ. Inshallah! (Ινσάλα(χ) - Θεού θέλοντος).

...Έτσι λοιπόν, οι Αγγλοσάξονες, με επικεφαλής την Αμερική, στράφηκαν πραγματικά εναντίον
του Ερντογάν. Ωστόσο, δεν φαίνεται να έχουν λάβει υπόψη τους ότι ο Τούρκος ηγέτης είναι 
αρκετά ικανός να δεχτεί μια γροθιά (το έχει αποδείξει επανειλημμένα) και να επιδιώξει 



πεισματικά τα εθνικά συμφέροντα της χώρας του. Όπως τα βλέπει, φυσικά. Σε κάθε 
περίπτωση, δεν θα συγχωρήσει την προσβολή. Και η απάντηση, πρέπει να υποθέσουμε, θα 
είναι τουρκικού τύπου, ύπουλη και Γενιτσαρικού τύπου, σκληρή.


