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Η Κύπρος πάει στη Χάγη για τις παραβιάσεις της
Τουρκίας στην ΑΟΖ
/ Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε το Εθνικό Συμβούλιο για την πρόθεση της Κυβέρνησης να φτάσει μέχρι και τη Χά
για υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων (Φωτογραφία: ΓΤΠ).
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Δημοκρατία, με φόντο τις τουρκικές παραβιάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσε εμμέσως και με τη δήλωση του ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης κατά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, το βράδυ της
Τετάρτης, η πολιτική ηγεσία πέραν των εξελίξεων στο Κυπριακό ενημερώθηκε και
για ενέργειες που προβαίνει η κυπριακή Κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει
τις προκλήσεις της Τουρκίας.
Στη διάρκεια της συζήτησης, υπήρξε πρόταση από πλευράς του προέδρου της
ΕΔΕΚ για το ενδεχόμενο προσφυγής στη Χάγη, με βάση και μήνυμα που έλαβε ο
Μαρίνος Σιζόπουλος από τον Πρόεδρο της Ελλάδας, Προκόπη Παυλόπουλο, κατά
την τελευταία τους συνάντηση στην Αθήνα. Παίρνοντας τον λόγο ο υπουργός
Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέφερε στην πολιτική ηγεσία πως ήδη έχουν
ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες.
Οι κινήσεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε καταγγελίες που είχαν γίνει προς
την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των

Ηνωμένων Εθνών.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό
Εξωτερικών της Ελλάδας, ο οποίος και τον ενημέρωσε για τη συνάντηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό που φαίνεται να βγαίνει
από τη συνάντηση στο Λονδίνο και το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα τόσο την Αθήνα
όσο και τη Λευκωσία είναι πως έχουν να κάνουν με έναν Τούρκο Πρόεδρο ο οποίος
είναι πλέον ανεξέλεγκτος.
Αναφορικά με το θέμα της προσφυγής στη Χάγη, πληροφορίες που μετέδωσε το
κανάλι ΣΙΓΜΑ, αναφέρουν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επιχείρησε να προχωρήσει σε
επίδοση κλήσης στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα για αμοιβαία προσφυγή στο
Δικαστήριο της Χάγης. Κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό, αφού σύμφωνα με τις
ίδιες πληροφορίες ουδείς άνοιξε την πόρτα της τουρκικής πρεσβείας για να
παραλάβει την κλήση.
Σημειώνεται ότι για να υπάρξει προσφυγή στο Δικαστήριο της Χάγης πρέπει να
γίνει από κοινού. Στο ενδεχόμενο που το ένα κράτος αρνείται, τότε, δύναται το
δεύτερο κράτος να προχωρήσει σε προσφυγή, αν τηρούνται συγκεκριμένες
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Επιπρόσθετα, σημειώνεται πως θα πρέπει να αναγνωρίζεται και από τα δυο κράτη
η δικαιοδοσία του συγκεκριμένου δικαστηρίου.
Διπλωματικοί κύκλοι της Λευκωσίας, δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο η Χάγη να
αποφασίσει υπέρ της Λευκωσίας, χωρίς ωστόσο, η απόφαση να είναι δεσμευτική
για την Τουρκία η οποία δεν αναγνωρίζει την δικαιοδοσία του Δικαστηρίου.
Παρόλα αυτά, μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελεί άλλο ένα ισχυρό πολιτικό εργαλείο
αύξησης της πίεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Τουρκία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επιχείρησε να προχωρήσει σε
επίδοση και μέσω τηλεομοιότυπου (fax) το οποίο αποτελεί επαρκές αποδεικτικό
στοιχείο, στο ενδεχόμενο που η Λευκωσία αποφασίσει να προσφύγει στην Χάγη
μονομερώς. Υπογραμμίζεται ότι η κίνηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις
παραβιάσεις της Τουρκίας εντός της κυπριακής ΑΟΖ.
Ενημέρωση για τριμερή
Όσον αφορά το Κυπριακό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τους
πολιτικούς ηγέτες για την πρόσφατη συνάντηση που είχε στο Βερολίνο με τον
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων,
Μουσταφά Ακιντζί.

Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία, μετά από μεγάλο χρονικό
διάστημα, επέλεξε να μην προβεί σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία του Εθνικού
Συμβουλίου. Ενδεχομένως γιατί δεν είχαν και πολλά να πουν για τα όσα άκουσαν.
Όπως μας αναφέρθηκε χαρακτηριστικά τα όσα τους ανέφερε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας ήταν ήδη λίγο ή πολύ γνωστά.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ενημέρωσε ενδελεχώς τα
μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τα αποτελέσματα της συνάντησής του στο
Βερολίνο με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και τον Τ/Κ ηγέτη, Μουσταφά
Ακιντζί,
επαναλαμβάνοντας την ειλικρινή βούληση, αλλά και αποφασιστικότητα της ε/κ
πλευράς για άμεση επανέναρξη του διαλόγου στη βάση της επιδιωκόμενης λύσης
που είναι η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, δήλωσε μετά τη συνεδρία του
Εθνικού ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παναγιώτης Σεντώνας.
Ενημέρωσε και ο Ακιντζί
O ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Μουσταφά Ακιντζί ενημέρωσε τους πολιτικούς
αρχηγούς στη «βουλή» στα κατεχόμενα για την τριμερή στο Βερολίνο. Σε δήλωσή
του μετά τη συνάντηση που διήρκεσε μιάμιση ώρα, ο αρχηγός του ΚΕΕ Ερσίν
Τατάρ είπε πως ο κ. Ακιντζί τους είπε όσα ήδη γνωρίζουν. Επεσήμανε πως δεν
αναμένεται η πραγματοποίηση πενταμερούς συνάντησης σύντομα λόγω των
«εκλογών» στα κατεχόμενα, των εκλογών στο Ηνωμένο Βασίλειο και επειδή
υπήρξαν σχετικές δηλώσεις από πλευράς Τουρκίας.
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