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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΠΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΙΑ
Στις 3 Φεβρουαρίου δόθηκε στη δημοσιότητα η από 29 Ιανουαρίου 2014 έκθεση
των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ προς τη Γερουσία, η οποία αναφέρεται μεταξύ
άλλων και στα Δυτικά Βαλκάνια, χαρακτηρίζοντας την ΠΓΔΜ, την οποία αναφέρει
με το συνταγματικό της όνομα και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως τις πιο επικίνδυνες
χώρες για αποσταθεροποίηση στην περιοχή.
Ειδικότερα για τα Σκόπια αναφέρει, ότι η κυβέρνησή τους εξακολουθεί να
προωθεί τον «μακεδονικό εθνικισμό» σε βάρος της ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης
και προειδοποιεί, ότι όσο παραμένει παγωμένη η διαδικασία ένταξης της χώρας στην
ΕΕ και το ΝΑΤΟ, λόγω της διενέξεως για το όνομα με την Ελλάδα και τα
προβλήματα στις σχέσεις της με τη Βουλγαρία, τόσο μεγαλύτερος θα γίνεται ο
κίνδυνος για την πρόκληση έντασης από την αλβανική μειονότητα.
Παρά τη σαφή προειδοποίηση προς τον κ. Γκρουέφσκι ότι παίζει με τη φωτιά,
αυτός δεν πρόκειται να υποχωρήσει, γιατί έχει στηρίξει την πολιτική του ανέλιξη
στο «μακεδονικό εθνικισμό» και αν τον εγκαταλείψει θα καταρρεύσει και αυτός
μαζί του. Αν όντως θέλουν οι ΗΠΑ και η ΕΕ λύση, θα πρέπει να δείξουν προς τους
Σκοπιανούς, ότι υπεύθυνος για το αδιέξοδο είναι ο κ. Γκρουέφσκι και ο
«μακεδονικός του εθνικισμός», γιατί μόνον έτσι θα αναγκαστεί να υποχωρήσει και
αν δεν το πράξει θα αποπεμφθεί από το λαό των Σκοπίων.
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΟΖ ΚΥΠΡΟΥ
Την 1η Φεβρουαρίου και ενώ αναμένετο η επίσκεψη της υπευθύνου για τις
ευρωπαϊκές και ευρωασιατικές υποθέσεις Υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ κ.
Νούλαντ στην Αθήνα και την Κύπρο, μια τουρκική φρεγάτα παρενόχλησε το
νορβηγικό σεισμογραφικό πλοίο «Princes» το οποίο διεξήγαγε τρισδιάστατες έρευνες
στο τεμάχιο 9 εντός της κυπριακής ΑΟΖ, για λογαριασμό της γαλλικής εταιρίας
«Total» και το ανάγκασε να φύγει από την περιοχή, δηλώνοντάς του ότι έχει εισέλθει
σε τουρκικά ύδατα.
Η ενέργεια αυτή είναι η μεγαλύτερη ως τώρα πρόκληση της Τουρκίας με στόχο
την αμφισβήτηση της κυπριακής ΑΟΖ και αποτελεί μήνυμα όχι μόνο προς την
Κύπρο αλλά και προς τη Γαλλία, στην οποία ανήκει η εταιρία «Total» και προς τις
ΗΠΑ των οποίων η υφυπουργός θα επισκέπτετο κατά σύμπτωση (;) την περιοχή
τις επόμενες ημέρες.
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ κ. Κέρι ζήτησε από τον Έλληνα ΥΠΕΞ κ. Βενιζέλο, κατά τη
συνάντηση που είχαν στην Ουάσιγκτον στις 18 Ιανουαρίου 2014, να ασκηθούν
πιέσεις στον κ. Αναστασιάδη για ταχύτερη πρόοδο στο Κυπριακό.
Στις 29 Ιανουαρίου 2014 το ΣΑ/ΟΗΕ ενέκρινε ομοφώνως ψήφισμα για την
εξάμηνη ανανέωση της θητείας της Ειρηνευτικής Δυνάμεως στην Κύπρο
(ΟΥΝΦΙΚΥΠ) μέχρι τις 31 Ιουλίου 2014, εκφράζοντας ταυτοχρόνως και την
απογοήτευσή του για το ότι δεν έχουν επαναρχίσει ακόμη οι επίσημες ενδοκυπριακές
συνομιλίες.
Στις 3 Φεβρουαρίου 2014 επισκέφθηκε την Αθήνα η Υφυπουργός Εξωτερικών των
ΗΠΑ κ. Νούλαντ, υπεύθυνη για τις ευρωπαϊκές και ευρωασιατικές υποθέσεις και είχε
συνομιλίες με τους κ.κ. Σαμαρά και Βενιζέλο με επίκεντρο το Κυπριακό και στις 4
Φεβρουαρίου 2014 επισκέφθηκε την Κύπρο, όπου συναντήθηκε με τους κ.κ.

Αναστασιάδη και Ερόγλου. Σε γραπτή δε δήλωσή της αμέσως μετά ανέφερε, ότι
ύστερα από τις διαβεβαιώσεις των κ.κ. Αναστασιάδη και Ερόγλου αναμένει
ουσιαστική πρόοδο εντός των ημερών.
Συνεχίζονται διαβουλεύσεις για τη σύνταξη κοινού ανακοινωθέντος μεταξύ των
δύο κοινοτήτων, χωρίς επιτυχία μέχρι σήμερα.
ΟΙ ΗΠΑ, δείχνουν με τις κινήσεις τους, πως πιστεύουν ότι έχει έλθει η
κατάλληλη ώρα για την επίλυση του Κυπριακού, εκτιμώντας ότι τελικά ο κ.
Αναστασιάδης, που είχε ταχθεί υπέρ του Σχεδίου Ανάν, θα ενδώσει στις πιέσεις και
θα αποδειχθεί πιο συμβιβαστικός απ΄ότι δείχνει. Το μέλλον φυσικά θα δείξει!!
Ελπίζω ότι ο κ. Αναστασιάδης θα τιμήσει το λόγο του και δεν θα απογοητεύσει
τους Κυπρίους και γενικά τον ελληνισμό.

