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ΗΠΑ: Η Τουρκία δεν έχει ασυλία για τις επιθέσεις 
κατά Κούρδων διαδηλωτών στην Ουάσιγκτον

της αμερικανικής μυστικής αστυνομίας.
Σε πρωτόδικο επίπεδο, το Περιφερειακό 
Δικαστήριο της Ουάσιγκτον είχε αποφαν-
θεί ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια της 
ασυλίας. Η τουρκική πλευρά, όμως, άσκη-
σε έφεση με βασικό επιχείρημα ότι οι συ-
γκεκριμένες ενέργειες έγιναν για λόγους 
ασφαλείας του προέδρου. Με δεδομένο 
ότι η υπόθεση αφορούσε την εμπλοκή μιας 
ξένης κυβέρνησης, οι δικαστές ζήτησαν τη 
γνωμοδότηση των τριών αρμόδιων κυβερ-
νητικών υπηρεσιών (Υπουργείο Δικαιο-
σύνης, Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μυστική Αστυ-
νομία). Ωστόσο, η κοινή γνωμοδότηση 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι επίμαχες 
πράξεις δεν έγιναν για λόγους προστασίας 
του Τούρκου προέδρου και συνεπώς δεν 
απολαμβάνουν την ασυλία που προβλέ-
πουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου.

Μ
ε μια κοινή γνωμοδότηση που 
κατατέθηκε με υπόμνημα στο 
Περιφερειακό Δικαστήριο της 
Ουάσιγκτον, το αμερικανικό 

υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία 
με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και την μυστική 
αστυνομία (secret service) απεφάνθη ότι η 
Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια της ασυ-
λίας που προβλέπεται στον νόμο «Foreign 
Sovereign Immunities Act» (FSIA) σχετι-
κά με τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί 
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέ-
δρου Ερντογάν το 2017 στην αμερικανική 
πρωτεύουσα.
Υπενθυμίζεται ότι οι άνδρες της ασφάλειας 
του Τούρκου προέδρου είχαν επιτεθεί και 
χτυπήσει βίαια ειρηνικούς διαδηλωτές στην 
πλατεία Σέρινταν και στην συνέχεια είχαν 
εμπλακεί σε αψιμαχίες με το προσωπικό 
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Υπενθυμίζεται, ότι τα ηγετικά στελέχη των 
Επιτροπών Διεθνών Σχέσεων Βουλής και 
Γερουσίας είχαν στείλει νωρίτερα επιστολή 
στον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίν-
κεν με την οποία του ζητούσαν να ξεκα-
θαρίσει ότι η Τουρκία δεν διαθέτει ασυ-
λία βάσει του νόμου «Foreign Sovereign 
Immunities Act» (FSIA).

Η Γαλλία νέο μέλος του East Med Gas Forum

«απανθρακοποίηση του φυσικού αερίου» 
και το «LNG ως καύσιμο για τα σκάφη», 
σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές παγκό-
σμιες τάσεις. Τα μέλη του Φόρουμ θα 
σχηματίσουν ειδικές ομάδες εργασίας 
εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη της 
στρατηγικής και για καθεμία από αυτές τις 
πρωτοβουλίες.
Στη συνέχεια, οι υπουργοί επισήμαναν 
την πρόοδο που σημειώθηκε στην προ-
ετοιμασία μελέτης με θέμα «Προμήθεια 
και ζήτηση φυσικού αερίου στην Ανατο-
λική Μεσόγειο», σύμφωνα με την αξιο-
λόγηση της αγοράς φυσικού αερίου, μία 
μελέτη που στηρίζεται από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση.
Περαιτέρω, στη συνάντηση συζητήθηκαν 

Α
κόμη πιο ενισχυμένο το Φόρουμ 
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου 
για το Φυσικό Αέριο, καθώς η 
Γαλλία αποφασίστηκε να συμμε-

τάσχει ως πλήρες μέλος και οι ΗΠΑ ως 
παρατηρητής.
Στη τέταρτη Υπουργική συνάντηση του 
Φόρουμ για το φυσικό αέριο στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, που πραγματοποιήθηκε 
στο Κάιρο, συμμετείχαν οι υπουργοί της 
Αιγύπτου, της Ελλάδας, της Κύπρου, του 
Ισραήλ, της Ιορδανίας, της Ιταλίας και της 
Παλαιστίνης, που ενέκριναν τη λειτουρ-
γία του Οργανισμού που έλαβε επίσημα 
«σάρκα και οστά» από την 1η Μαρτίου. 
Από την Αθήνα συμμετείχε μέσω τηλεδι-
άσκεψης, ο υπουργός Ενέργειας και Περι-
βάλλοντος Κώστας Σκρέκας, ενώ την Κύ-
προ εκπροσώπησε η υπουργός Ενέργειας 
Νατάσα Πηλείδου.
Στο κοινό ανακοινωθέν τους, όλοι οι 
υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της ανάπτυξης 
μιας βιώσιμης περιφερειακής αγοράς 
φυσικού αερίου, με πλήρη σεβασμό των 
δικαιωμάτων των μελών του έναντι των 
φυσικών τους πόρων, σύμφωνα πάντοτε 
με το διεθνές δίκαιο. Επίσης, αναγνώ-
ρισαν το σημαντικό ορόσημο αλλά και 
όλα τα σημαντικά βήματα και τα διαδοχι-
κά επιτεύγματα που πραγματοποιήθηκαν 
από την έναρξη της ιδέας του Φόρουμ τον 
Ιανουάριο του 2019 μέχρι τη σημερινή 
επίσημη έναρξη της λειτουργίας του.
Η πρώτη θητεία του Οργανισμού θα γί-
νει φέτος από την Αίγυπτο και θα ακο-
λουθήσει η Κύπρος το 2022. Η Κύπρος 
θα παραλάβει την προεδρία του διεθνούς 
οργανισμού από τον Ιανουάριο του 2022.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν ακόμα οι 
δυνατότητες ανάπτυξης μιας μακροπρό-
θεσμης στρατηγικής για το Φόρουμ, με 
δύο νέες πρωτοβουλίες σχετικά με την 
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τα επίσημα αιτήματα που υπέβαλαν οι 
χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν στο 
Φόρουμ, όπου η Γαλλία έγινε νέο πλήρες 
μέλος του, ενώ το Φόρουμ συμφώνησε να 
καλωσορίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής ως χώρα παρατηρητή.
Τα ιδρυτικά μέλη συμφώνησαν να συγκα-
λέσουν την επόμενη Υπουργική Συνάντη-
ση στο Κάιρο κατά τα τέλη του 2021.
Τέλός, οι συμμετέχοντες υπουργοί εξέ-
φρασαν τη βαθιά εκτίμησή τους προς 
την Αίγυπτο και τον Πρόεδρο της χώρας 
‘Αμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι για την παροχή 
της μέγιστης υποστήριξής του ως χώρας 
υποδοχής και προς τον Αιγύπτιο υπουργό 
Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων Τάρεκ 
Ελ Μόλα.


