Τουρκία σε ΕΕ: Θα υπάρξει
ένταση εάν εμπλακείτε στην
κυπριακή ΑΟΖ
Η Άγκυρα προειδοποιεί την ΕΕ ότι οι
ελληνοτουρκικές σχέσεις και οι προοπτικές
επίλυσης του Κυπριακού θα επιδεινωθούν –
Προσπαθεί να «γκριζάρει» την κυπριακή ΑΟΖ
Νέες προκλήσεις από την Τουρκία, που προειδοποιεί την
Ευρωπαϊκή Ένωση να μην εμπλακεί στο ζήτημα της κυπριακής ΑΟΖ,
απειλώντας με επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και των
προοπτικών επίλυσης του Κυπριακού.

Σε απόρρητο έγγραφο που έστειλε η Τουρκία στα 27 κράτη-μέλη –
εξαιρουμένης της Κύπρου, που δεν αναγνωρίζει- και που
δημοσιεύει η κυπριακή εφημερίδα «Φιλελεύθερος», η Άγκυρα
διαμηνύει ότι τυχόν τυχόν αποφάσεις εναντίον των
δραστηριοτήτων της στην ανατολική Μεσόγειο «θα ήταν λάθος»,
ενώ επιχειρεί να «γκριζάρει» την περιοχή, χαρακτηρίζοντας
μάλιστα το ζήτημα ως διμερές.

Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, δεν θα ήταν «συνετό» η ΕΕ να
ενεργήσει ως «δικαστήριο» για τις θαλάσσιες ζώνες και τα
σύνορα και κατηγορεί τις Βρυξέλλες πως ήδη έχουν δημιουργήσει
την εντύπωση πως είναι «προκατειλημμένος παράγοντας στην
περιοχή».

Μάλιστα, η Τουρκία θεωρεί ότι μια ευρωπαϊκή απόφαση κατά της
δραστηριότητάς της στην ΑΟΖ θα προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά
στην «αποδυναμωμένη εικόνα» που ήδη εκπέμπει η Ε.Ε. ως
«προκατειλημμένος παράγοντας στην περιοχή».

«Είμαστε της άποψης ότι θα ήταν συνετό εάν η Ε.Ε. δεν λάβει
υπόψη τις αλληλοεπικαλυπτόμενες αξιώσεις σχετικά με την
περιοχή της θαλάσσιας δικαιοδοσίας και δεν ενεργήσει ως
δικαστήριο κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα θαλάσσια
σύνορα», γράφει το έγγραφο, γεγονός που δείχνει ότι η Τουρκία
θέλει να «γκριζάρει» την περιοχή.

Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, η στάση της ΕΕ «εμπεριέχει τον
κίνδυνο να αποθαρρύνει περαιτέρω τις προσπάθειες προς την
κατεύθυνση λύσης του κυπριακού προβλήματος, ως επίσης και να
επιδεινώσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις».

«Η περιοχή γεωτρήσεων βρίσκεται στην υφαλοκρηπίδα μας»

Η Τουρκία επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς της, βάσει των οποίων
οι δραστηριότητές της στην ανατολική Μεσόγειο στηρίζονται σε
δήθεν νόμιμα δικαιώματα, που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.

«Η περιοχή γεωτρήσεων βρίσκεται στην υφαλοκρηπίδα μας που
καταχωρήθηκε στον ΟΗΕ, από το 2004» αναφέρουν οι συντάκτες του
εγγράφου, που προσθέτουν ότι όλα τα άλλα νησιά, μεταξύ αυτών
και η Κύπρος, δεν μπορούν να δημιουργήσουν πλήρη ΑΟΖ, και ότι
κάτι τέτοιο θα προκαλούσε στρεβλώσεις στη δίκαιη οριοθέτηση,
βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η Άγκυρα επαναφέρει την πρόταση «για την εγκαθίδρυση μιας

κοινής επιτροπής ενέργειας, με τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων
και των Ελληνοκυπρίων», σημειώνοντας ότι «διαφορετικά, θα
συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα να προστατεύσουμε τα δικά μας
δικαιώματα στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα. Επιπλέον, εφόσον η
ελληνοκυπριακή πλευρά δεν σταματήσει τις μονομερείς
δραστηριότητες υδρογονανθράκων ή αποτύχει να συνεργαστεί με
τους Τουρκοκύπριους με σκοπό την καθιέρωση κοινού μηχανισμού
λήψης αποφάσεων για τους υδρογονάνθρακες, είμαστε επίσης
αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των
τουρκοκυπριακών υπεράκτιων πόρων στην περιοχή», αναφέρει το
τουρκικό non paper, που καταλήγει λέγοντας ότι «θα πρυτανεύει
η κοινή λογική» στις αποφάσεις της Ε.Ε.

Το non paper της Τουρκίας, φωτοτυπία του οποίου δημοσίευσε η

εφημερίδα «Φιλελεύθερος»

ΠΗΓΗ:https://www.protothema.gr/greece/article/901982/tourkia-s
e-ee-tha-uparxei-edasi-ean-eblakeite-stin-kupriaki-aoz/

«Έφτασε» στον κυπριακό βυθό
το τουρκικό γεωτρύπανο – Η
Βρετανία σχηματίζει φιλοτουρκικό μέτωπο εντός της ΕΕ
Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει σοβαρές ενδείξεις πως το τουρκικό
γεωτρύπανο Πορθητής έχει ξεκινήσει κανονικά τη γεώτρηση εντός
της κυπριακής ΑΟΖ, καθώς τουρκικά πλοία μεταφέρουν
τσιμέντο και λάσπη, υλικά που χρησιμοποιούνται για σκοπούς της
γεώτρησης.

Η κίνηση αυτή, όπως και η κάθοδος εντός Ιουλίου του δεύτερου
γεωτρύπανου, του «Γιαβούζ», στον κόλπο της κατεχόμενης
Καρπασίας, δείχνουν πως η Τουρκία δεν μπλοφάρει και θα φτάσει
μέχρι το τέλος.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με ρεπορτάζ της κυπριακής εφημερίδας
”Φιλελεύθερος” η Βρετανία προσπαθεί με κάθε τρόπο να
διασφαλίσει πως η Τουρκία δεν θα δεχθεί κυρώσεις
στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, στις 20-21 Ιουνίου, παρά την
εισβολή στην ΑΟΖ κράτους-μέλους της ΕΕ.

Την ίδια θέση υιοθετούν αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ. Ως
αποτέλεσμα, η αποστολή της Λευκωσίας καθίσταται ακόμη
δυσκολότερη, τόσο στο επίπεδο των ΥΠΕΞ αύριο και μεθαύριο στο
Λουξεμβούργο, όσο και στη Σύνοδο Κορυφής, την Πέμπτη και την
Παρασκευή, στις Βρυξέλλες. Πόσο μάλλον αν συνυπολογιστεί ότι η
λήψη μέτρων κατά της Τουρκίας απαιτεί ομόφωνη απόφαση των 28
κρατών-μελών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Βουλγαρίας, η οποία
βρίσκεται στην ίδια γραμμή με τη Βρετανία και διαμηνύει ότι
ναι μεν πρέπει να επιδειχθεί αλληλεγγύη προς την Κύπρο, αλλά
δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να προκληθεί ζημιά στις
ευρωτουρκικές σχέσεις και στη συνεργασία σε θέματα ενέργειας
και μεταφορών.
Παρόμοια θέση διατυπώνει και η Ουγγαρία, η οποία εμφανίζεται
ως να αντιλαμβάνεται τις θέσεις της Λευκωσίας, αλλά την ίδια
ώρα σημειώνει ότι δεν πρέπει να διαταραχθούν οι σχέσεις και η
συνεργασία με την Τουρκία.
Στάση ανοχής προς την ίδια κατεύθυνση τηρεί η ρουμανική
προεδρία, ενώ το κοκτέιλ στήριξης της Άγκυρας συμπληρώνουν δύο
επιχειρήματα που «παπαγαλίζουν» κάποια κράτη-μέλη:
Συγκεκριμένα κράτη-μέλη θεωρούν ότι δεν είναι δυνατόν να τεθεί
θέμα λήψης μέτρων κατά της Τουρκίας από την ΕΕ, στη Σύνοδο
Κορυφής στις 20-21 Ιουνίου, υποδεικνύοντας ότι 48 ώρες
αργότερα θα λάβουν χώρα οι επαναληπτικές εκλογές για την
ανάδειξη δημάρχου στην Κωνσταντινούπολη, τις οποίες ο Ερντογάν
εκλαμβάνει εν πολλοίς ως δημοψήφισμα.

Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία που προσχηματικά αναπτύσσεται
από τα εν λόγω κράτη της ΕΕ, εάν τεθεί θέμα λήψης μέτρων κατά
της Τουρκίας, τότε ο Ερντογάν ενδέχεται να τινάξει τις γέφυρες
με την ΕΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την ευρωτουρκική
συμφωνία στο Προσφυγικό.
Παράλληλα, η Τουρκία, έχοντας ισχυρή χείρα βοηθείας από το
Λονδίνο, αξιοποιεί την ιδιότητά της ως κράτους-μέλους του
ΝΑΤΟ. Παρεμβαίνει προς κράτη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας
που έχουν και καθεστώς μέλους της ΕΕ και διαμηνύει ότι εάν
συναινέσουν σε μέτρα στη Σύνοδο Κορυφής για το ζήτημα της
κυπριακής ΑΟΖ, τότε η Άγκυρα «θα ενεργήσει ανάλογα» στο
πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Θέση η οποία κινείται μεταξύ προειδοποίησης
και απειλής…
Με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη
κατανοούν την ανάγκη να υπάρξει «φραστική κλιμάκωση» προς την
κατεύθυνση στήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά καμιά χώρα
δεν μιλά για μέτρα.

Η κυπριακή Κυβέρνηση, παρά το δύσβατο πολιτικό περιβάλλον που
επικρατεί, αναμένεται να δώσει μάχη τόσο σε επίπεδο ΥΠΕΞ αύριο
στο Λουξεμβούργο, όσο και στη Σύνοδο Κορυφής, προκειμένου να
εξασφαλίσει ένα πλαίσιο μέτρων κατά της Άγκυρας.

Τόσο για διασύνδεση της προώθησης των πάγιων τουρκικών
αιτημάτων στην Ε.Ε. (αναβάθμιση Τελωνειακής Ένωσης, ελευθέρωση
θεωρήσεων διαβατηρίων και προώθηση διαπραγματευτικών
κεφαλαίων) με το ζήτημα της κυπριακής ΑΟΖ. Όσο και για επιβολή
μέτρων κατά εταιρειών ή/και προσώπων που ενέχονται στη
διαδικασία γεωτρήσεων.

ΠΗΓΗ:https://www.pronews.gr/kypros/780684_eftase-sto-vytho-toy
rkiko-geotrypano-i-vretania-shimatizei-filo-toyrkiko-metopo-

entos

