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Προκλήσεις χωρίς τέλος

λωσή του, ζήτησε την επίλυση του Κυπριακού 
«στη βάση μιας δικοινοτικής και διζωνικής ομο-
σπονδίας με πολιτική ισότητα», και καταδίκα-
σε ρητά τον Τούρκο Πρόεδρο και τις «μονομε-
ρείς ενέργειές του» που αντιτίθενται στα ψη-
φίσματά του.

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας «κατα-
δικάζουν την ανακοίνωση που έκαναν στην 
Κύπρο ο Τούρκος και ο Τουρκοκύπριος ηγέ-
της στις 20 Ιουλίου 2021 σχετικά με το άνοιγ-
μα τμήματος της περίκλειστης περιοχής των 
Βαρωσίων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας εκφρά-
ζει τη βαθιά του λύπη για τις μονομερείς αυ-
τές ενέργειες, οι οποίες είναι αντίθετες με προ-
ηγούμενα ψηφίσματα και δηλώσεις του», ανα-
φέρει το κείμενο της ανακοίνωσης.

Η ανακοίνωση ικανοποίησε την Αθήνα και 
τη Λευκωσία, καθώς η πλειονότητα των με-
λών του Συμβουλίου Ασφαλείας, μονίμων και 
εκτάκτων, απέρριψε τις φιλοτουρκικές βρετα-
νικές μεθοδεύσεις. Οι Βρετανοί, οι οποίοι, ως 
μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και 
εγγυήτρια δύναμη στην Κύπρο, έχουν την ευ-
θύνη για τη σύνταξη των σχετικών κειμένων, 
είχαν παρουσιάσει ένα πρώτο προσχέδιο, από 
το οποίο απουσίαζε κάθε καταδίκη της Τουρ-
κίας, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των 
ΗΠΑ και άλλων χωρών. Με δήλωσή του, ο 
πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον 
τρέχοντα μήνα, Γάλλος μόνιμος αντιπρόσω-
πος στον ΟΗΕ εξ ονόματος του Συμβουλίου 
Ασφαλείας επιβεβαιώνει εκ νέου τις αποφά-
σεις 550 και 789 σχετικά με το καθεστώς των 
Βαρωσίων, που απαγορεύουν τον εποικισμό 
και ζητούν να επιστραφεί η πόλη στους νόμι-
μους ιδιοκτήτες της. Υποδηλώνει, επίσης, την 
ανάγκη σεβασμού και εφαρμογής των αποφά-
σεών του, συμπεριλαμβανομένης της μετάβα-
σης των Βαρωσίων υπό τη διοίκηση του ΟΗΕ. 

Η δήλωση του προέδρου του Συμβουλίου 
Ασφαλείας είναι σημαντική γιατί θα υπάρξει 
και συνέχεια με το ψήφισμα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, που θα συζη-
τηθεί στις 29 Ιουλίου, για το οποίο ήδη δίνεται 
διπλωματική μάχη, και το αίτημα για σύγκληση 
του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. 
Ο ύπατος εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πο-
λιτική και Αμυνα της Ευρωπαϊκής Ενωσης Ζο-
ζέπ Μπορέλ έχει δηλώσει πως αναμένονται οι 
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για να 
προχωρήσει η Ε.Ε. στο επόμενο βήμα, προκει-
μένου το ζήτημα να τεθεί και στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σκοπός 
εδώ είναι πλέον να αποφασιστούν κυρώσεις 
που θα πονέσουν τον Ερντογάν, αφού αυτός 
πλέον δείχνει να είναι ο μόνος δρόμος για να 
πάρει πίσω τα τετελεσμένα που δημιούργησε 
στην Κύπρο. Τέλος, κομβική σημασία για την 
πορεία του ζητήματος θα έχει και η συνέχεια 
που θα δώσουν στο θέμα οι ΗΠΑ, αφού πιθα-
νόν να είναι οι μόνες που μπορούν να εξανα-
γκάσουν τον Ερντογάν σε υποχώρηση. Βεβαί-
ως, τα συμφέροντα που διακυβεύονται είναι 
πολλά και ο σουλτάνος ποντάρει σε αυτά. Μά-
λιστα, όσον αφορά τη λειτουργία του και φύ-
λαξη του αεροδρομίου της Καμπούλ στο Αφ-
γανιστάν από τις τουρκικές δυνάμεις, έχει θέ-
σει κάποιες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων 
να είναι οι ΗΠΑ στο πλευρό της Τουρκίας στο 
διπλωματικό πεδίο. 

στη Νέα Υόρκη. Η Τουρκία μπορεί να εξασφαλί-
σει την απαραίτητη υποστήριξη από κάποια φιλι-
κά της κράτη, όπως είναι το Κατάρ, το Πακιστάν 

και το Αζερμπαϊτζάν. Το πιθανότερο, βέβαια, εί-
ναι το αίτημα αυτό να απορριφθεί, ωστόσο θα 

έχει γίνει μια αρχή για να το επαναφέρει στο 
μέλλον. Ο Ερντογάν, άλλωστε, κινείται δρα-
στήρια στη διεθνή πολιτική σκηνή για να 
εξασφαλίσει υποστήριξη. Και δεν ήταν 
καθόλου τυχαία μια αποστροφή της ομι-
λίας του, κατά τη διάρκεια της επίσκε-
ψής του στα κατεχόμενα, στην οποία 
αναφέρθηκε στη στήριξη που παρέ-
χει η Τουρκία στον αγώνα του Κοσό-
βου για αναγνώριση. Υπενθυμίζοντας 
ότι έγινε πράξη η συνεργασία μεταξύ 
των Κοινοβουλίων του Αζερμπαϊτζάν 
και των κατεχόμενων, ο Τούρκος Πρό-

εδρος είπε σχετικά με το αν αναμένει 
επαφές από άλλες χώρες: «Η καθιέρωση 

και η ανάπτυξη τέτοιων επαφών με διάφο-
ρες χώρες του κόσμου, ειδικά με το Αζερ-

μπαϊτζάν, σε υψηλό επίπεδο, είναι η προσπά-
θειά μας. Κάνουμε παρόμοια δουλειά σε αυτό 

το σημείο για όλες τις καταπιεσμένες χώρες. Για 
παράδειγμα, μια από αυτές είναι το Κοσσυφοπέ-
διο. Για το Κοσσυφοπέδιο, κάνουμε ό,τι μπορού-
με για να αυξήσουμε τον αριθμό των χωρών που 
το αναγνωρίζουν».

Στο τζαμί Μπιλάλ Αγά
Την Παρασκευή, ο Τατάρ ξανα-

πήγε στα Βαρώσια και προ-
σευχήθηκε στο τζαμί Μπι-

λάλ Αγά που εγκαινίασε 
διαδικτυακά ο Ερντο-
γάν και άνοιξε ξανά 
για λατρεία στις 20 
Ιουλίου. «Η ζωή 
στα Βαρώσια ανοί-
γει σιγά-σιγά στο 
κοινό», είπε ο Τα-
τάρ, προϊδεάζο-
ντας για επόμενα 
βήματα σε αυτήν 

την κατεύθυνση στο 
εγγύς μέλλον. Σε ό,τι 

αφορά τα Βαρώσια, ο 
τουρκικός σχεδιασμός εί-

ναι σαφής. Ο Ερντογάν, σε 
δηλώσεις του την Πέμπτη στην 

Αγκυρα, είπε πως το ιδανικό σε σχέ-
ση με τα Βαρώσια θα ήταν «να έκαναν αί-

τηση για τα μέρη αυτά τα αδέλφια μας στη βόρεια 
Κύπρο και να τα αποκτούσαν, να υπάρξουν και 
κάποιοι από την Τουρκία, να έρθουν και να φτά-
σουν στο σημείο να αποκτήσουν περιουσία εδώ». 

Από τα σχέδια, τις κινήσεις αυτές και τις δηλώσεις 
προκύπτει ότι ο Τούρκος Πρόεδρος σκοπεύει να 
προχωρήσει στην ενσωμάτωση της περίκλειστης 
πόλης στα κατεχόμενα και δεν παζαρεύει, όπως 
εσφαλμένα θεωρούν πολλοί σε Αθήνα, Λευκωσία 
αλλά και σε δυτικές πρωτεύουσες. Η κίνηση αυτή, 
άλλωστε, έχει ένα σαφή στόχο: να καταστρέψει κά-
θε προοπτική ομοσπονδιακής λύσης, στην οποία 
τα Βαρώσια θεωρείτο δεδομένο ότι θα περνούσαν 
στο ελληνοκυπριακό συνιστών κρατίδιο. Είναι σα-
φές ότι υπό τις προϋποθέσεις αυτές δεν μπορεί να 
υπάρξει καμιά προοπτική διαπραγμάτευσης για 
λύση μέσα στο υπάρχον πλαίσιο του ΟΗΕ και ότι 
καμία κυπριακή κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να 
αποδεχθεί να διαπραγματευτεί με το πιστόλι στον 
κρόταφο στα Βαρώσια και στη λογική των δύο κρα-
τών που θέλει ο Ερντογάν. Το Κυπριακό οδεύει σε 
αχαρτογράφητα νερά. 

Το μόνο που μπορεί πλέον να αποτρέψει τις εξε-
λίξεις, όπως τις οραματίζονται στην Αγκυρα και στα 
κατεχόμενα, είναι η αντίδραση της διεθνούς κοινό-
τητας, την οποία, παρά τους λεονταρισμούς του, 
υπολογίζει ο Ερντογάν. Την Παρασκευή και χάρη 
στην επιμονή των ΗΠΑ, της Ινδίας και της Ιρλαν-
δίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας, με ομόφωνη δή-

Ικανοποίηση σε Αθήνα και 
Λευκωσία για την καταδίκη 
των τουρκικών μεθοδεύσεων 
από το Συμβούλιο Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών


