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ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ «ΑΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

 

Όλες οι πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά την πολιτική της Τουρκίας απέναντι 

στην Ελλάδα και Κύπρο, αλλά, παράλληλα, απέναντι και σε άλλες χώρες και 

διεθνείς οργανισμούς, καταδεικνύουν ότι αυτή σκόπιμα και μεθοδευμένα προ-

καλεί σύγχυση, αποπροσανατολισμό, ακόμη και εμπαιγμό θεσμών κ.λπ. Ενώ, 

π.χ. διατείνεται ότι επιθυμεί διευρυμένες -όπως, βέβαια, αυτή τις εννοεί- συνομι-

λίες με την Ελλάδα και καλές γειτονικές σχέσεις, ταυτόχρονα προβαίνει σε υ-

περ-εθνικιστικές κορώνες για εσωτερική κατανάλωση και πρόκληση αντιδράσε-

ων ώστε να πράξει αναλόγως, ενώ παράλληλα παραβιάζει κατάφωρα και συνε-

χώς τον θαλάσσιο και εναέριο χώρο της Ελλάδας. Πέραν από τις αήθεις απειλές 

που εκτοξεύει εναντίον ακόμη και μελών του ΝΑΤΟ, στο οποίο, όμως, και η ίδια 

είναι μέλος, επαληθεύοντας περίτρανα το αρχαίο ελληνικό ρητό «η ισχύς διαφ-

θείρει», καθώς και την παραδοσιακή της πολιτική του «διαίρει και βασίλευε».  

Το δε άκρον άωτον της πανουργίας, υποκρισίας και θεατρινισμού της, είναι η 

υιοθέτηση και προβολή της «Γαλάζιας Πατρίδας» γιατί, απλούστατα, δεν υπάρ-

χει γαλάζιο στα εθνικά της εμβλήματα και σύμβολα τα οποία είναι κατακόκκινα, 

για να θυμίζουν ίσως τους ωκεανούς αίματος αθώων θυμάτων από τις γενοκτο-

νίες εναντίον Ελλήνων, Αρμενίων, Κούρδων κ.ά. Συνεχίζει δε να επιδεικνύει κυ-

νική ασέβεια έναντι διεθνών θεσμών, αποφάσεων ΟΗΕ και ΕΕ, καθώς και Διε-

θνών Συνθηκών.  

Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, το οποίο ιδρύθηκε υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και οφεί-

λει να σέβεται τον Χάρτη του, είναι περίεργο γιατί ανέχεται την ιμπεριαλιστική 

και ακόμη αντι-Νατοϊκή πολιτική της Τουρκίας. Υπάρχει σοβαρή ανακολουθία. Η 

δε κορωνίδα αυτής της αλλοπρόσαλλης τουρκικής πολιτικής, που παραβιάζει 

τον Χάρτη και αποφάσεις του ΟΗΕ, είναι η προσπάθειά της, σε συνεργασία με 

αντι-Νατοϊκή χώρα, να ιδρύσει πυρηνικό εργοστάσιο στο έδαφός της προκαλώ-

ντας πολιτικό σεισμό στην περιοχή με τραγικές συνέπειες αν πραγματοποιηθεί.  

Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί η παραβίαση από το σημερινό καθεστώς της 

Τουρκίας της Οικουμενικής Διακήρυξης του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

και στο εσωτερικό της χώρας (πέραν από την παρασκηνιακή συνεργασία του με 

τρομοκρατικές οργανώσεις) με φυλακίσεις εκατοντάδων δημοσιογράφων, στρα-

τιωτικών, ακαδημαϊκών κ.ά. που διαφωνούν με την φασιστική πολιτική του κα-

θεστώτος. Συνάμα, ο λαός υποφέρει από μεγάλη φτώχια κ.λπ. προβλήματα, 

ενώ ο νέο - Σουλτάνος απολαμβάνει σκανδαλώδη προνόμια στο υπερ-

αυτοκρατορικό παλάτι του, συν τα οικονομικά κ.λπ. σκάνδαλα με στενούς συγ-

γενείς του και διεφθαρμένους ηγέτες τρίτων χωρών.  

Επίσης, επιχειρεί μια παγκόσμια πρωτοτυπία θεσμοθετώντας ένα αποκλει-

στικά δικής του και χιτλερικής έμπνευσης νέο-Οθωμανικό Lebensraum (ζωτικός 
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χώρος) με επεκτατικές τάσεις, το οποίο, όμως, όπως και στον Β’ ΠΠ, εξυπηρε-

τεί τα συμφέροντα ορισμένων ισχυρών Δυνάμεων που καλλιεργούν το «δόγμα» 

του «απαραίτητου εχθρού» στο οποίο επενδύουν ποικιλοτρόπως τα γνωστά- 

άγνωστα πολεμοκάπηλα, κερδοσκοπικά κυκλώματα, τα οποία, ορρωδώντας 

προ ουδενός, συνεχίζουν το φρικτό, απάνθρωπο «παιχνίδι» τους σε βάρος της 

ειρήνης και ευημερίας των λαών. Και τα οποία ούτε ο κορωνοϊός ή άλλο τρομε-

ρό δεινό πρόκειται να συγκινήσει. Απόλυτη διαφθορά, απόλυτη πώρωση συνεί-

δησης! 

Όμως, το τραγικότερο είναι η αδιαφορία της διεθνούς κοινότητας, ιδιαίτερα 

διεθνών οργανισμών που υποτίθεται ότι θεσμικά λειτουργούν για την προάσπι-

ση και εδραίωση της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προφανώς, τα 

παραπάνω κυκλώματα μεριμνούν για τη διαιώνιση του παρασιτισμού των ορ-

γανισμών αυτών υπονομεύοντας τον ουσιαστικό ρόλο τους. Και τούτο αποδει-

κνύεται, μεταξύ άλλων, ότι ανέχονται για 46 χρόνια (!) τουρκικά στρατεύματα 

κατοχής σε τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους - μέλους του ΟΗΕ και 

της ΕΕ (όχι όμως και του ΝΑΤΟ, με ό,τι αυτό σημαίνει), καθώς και παράνομες 

στρατιωτικές επεμβάσεις της σε άλλα κράτη. Αλλά, για να ενισχύσουμε τη μνή-

μη μας, που είναι απαραίτητη σαν οδηγός για το μέλλον, ποια αδιαφανή κυκλώ-

ματα ενίσχυσαν τον φρενοβλαβή Χίτλερ να καταλάβει την εξουσία με στυγνή βία 

κ.λπ., με αποτέλεσμα η ανθρωπότητα να θρηνήσει περίπου 80 εκατομμύρια 

ψυχές; Και τώρα, ποιοι ενισχύουν τον νέο Οθωμανό «Χίτλερ» (και τον ISIS) να 

προκαλέσει ένα Γ’ ΠΠ αν δεν τον εμποδίσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά οι 

γνήσιες δημοκρατικές Δυνάμεις;  

Το τελικό και κρίσιμο ερώτημα είναι, δεδομένου ότι η Τουρκία παραβιάζει έμ-

μεσα ή άμεσα, εκτός των προαναφερομένων, και το Διεθνές Δίκαιο το οποίο 

συνδέεται με αυτά: Οι δημοκρατικές Δυνάμεις και οι Διεθνείς Οργανισμοί θα α-

νεχθούν την παραχάραξή του και τη «θέσπιση» και επιβολή ενός νέου εκτρώ-

ματος «Διεθνούς Δικαίου», το οποίο, ουσιαστικά θα είναι το: «Διεθνές Άδικο Δί-

καιο»;  
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