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«Φιρµάνι» κατά Κύπρου 
και εταιρειών πετρελαίου

Με... µανιφέστο η Αγκυρα 
αµφισβητεί ουσιαστικά 
ολόκληρη τη θαλάσσια 

ζώνη γύρω από τη Μεγαλόνη-
σο, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί 
να τορπιλίσει και την κυπροϊσ-
ραηλινή συνεργασία, η οποία 
αποδυναµώνει τον γεωστρατη-
γικό ρόλο της. Το πολιτικό και 
διπλωµατικό πλαίσιο για την 
πλήρη αµφισβήτηση και ανα-
τροπή των νέων δεδοµένων που 
έχει δηµιουργήσει η ανακάλυ-
ψη των τεράστιων κοιτασµάτων 
υδρογονανθράκων στην περι-
οχή της Ανατολικής Μεσογείου 
έθεσε η Αγκυρα µε το ανακοινω-
θέν-µανιφέστο που εξέδωσε το 
βράδυ της περασµένης Τετάρτης 
(15/2), παραµονή της επίσκε-
ψης του Ισραηλινού πρωθυ-
πουργού Μπ. Νετανιάχου στη 
Λευκωσία.

Η Αγκυρα αµφισβητεί πλέον 
τα κυριαρχικά δικαιώµατα της 
Κύπρου στις θαλάσσιες ζώνες 
στο νότιο µέρος του νησιού για 
λογαριασµό του «ψευδοκρά-
τους» (βάσει της υποτιθέµενης 
συµφωνίας που συνήψε το ψευ-
δοκράτος µε την ΤΡΑΟ), αλλά 
συγχρόνως διεκδικεί ως τµήµα 
της τουρκικής υφαλοκρηπίδας 
µεγάλο µέρος των θαλάσσιων 
ζωνών της Κύπρου, που θεωρη-
τικά µετά τη λύση του Κυπριακού 
θα ανήκαν και στους Τουρκοκύ-
πριους.

Με το µανιφέστο που εξέδω-
σε το τουρκικό ΥΠΕΞ ουσιαστι-
κά αµφισβητείται ολόκληρη η 

θαλάσσια ζώνη γύρω από την 
Κύπρο και εκτοξεύονται απει-
λές εναντίον όλων των ξένων 
πετρελαϊκών εταιρειών που θα 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη 
διεκδίκηση αδειών έρευνας και 
εκµετάλλευσης υδρογονανθρά-
κων στα υπόλοιπα Οικόπεδα της 
Κυπριακής ΑΟΖ.

Νετανιάχου και Χριστόφιας 
έβαλαν το θεµέλιο σε µια στρα-
τηγικού χαρακτήρα συνεργασία 
της Κύπρου και του Ισραήλ, που 
οδηγεί και στη συνεκµετάλλευση 
των κοιτασµάτων που βρίσκο-
νται στα όρια των ΑΟΖ των δύο 
χωρών.

Η Τουρκία αντιµετωπίζει µια 
µείζονα στρατηγική πρόκληση, 
καθώς δύο κρίσιµοι «αντίπα-
λοι», όπως η Κύπρος και το Ισ-
ραήλ, όχι µόνο εξασφαλίζουν 
το σηµαντικό πλεονέκτηµα της 
κατοχής µεγάλων αποθεµάτων 
ενεργειακών πόρων, αλλά λόγω 
της γεωγραφικής θέσης οι ίδιες 
χώρες αποκτούν το στρατηγικό 
πλεονέκτηµα της δυνατότητας 
αυτόνοµης εκµετάλλευσης και 
µεταφοράς στις διεθνείς αγορές 
του φυσικού αερίου, χωρίς να 
εξαρτώνται από τρίτες χώρες.

Η δυνατότητα αυτή που απο-
κτούν Κύπρος και Ισραήλ απο-
δυναµώνει σταδιακά τον γεω-
στρατηγικό ρόλο της Τουρκίας, 
η οποία µέχρι τώρα αποτελεί 
σχεδόν τον µοναδικό κόµβο δι-
ασύνδεσης της Ευρώπης µε τις 
πηγές ενέργειας της Κεντρικής 
Ασίας και της Κασπίας.

ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ
Η Τουρκία, εξαπολύοντας απει-

λές ότι «δεν θα επιτρέψει» µε κα-
νέναν τρόπο σε ξένες εταιρείες να 
κάνουν έρευνες σε «επικαλυπτό-
µενες» περιοχές και ότι θα «λάβει 
όλα τα αναγκαία µέτρα για να προ-
στατεύσει τα δικαιώµατα και τα 
συµφέροντά της σε περιοχές εντός 
της υφαλοκρηπίδας της» (κάνο-
ντας αναφορά σε συγκεκριµένα 
Οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΖ: 1, 
4, 5, 6, 7), θέλει να αποτρέψει τη 
συνέχιση των ερευνών που εφό-
σον εντοπίσουν νέα κοιτάσµατα 
θα προκαλέσουν τετελεσµένα που 
δύσκολα θα µπορούν να ανατρα-
πούν. Το µεγάλο πρόβληµα για 
την Κύπρο δεν θα είναι οι ρητο-
ρικές απειλές και αµφισβητήσεις, 
αλλά η έµπρακτη προσπάθεια 
επιβολής τετελεσµένων από την 
Τουρκία όταν αποκτήσει δυνα-
τότητα αποστολής στην περιοχή 
πλατφόρµας ή ειδικού σκάφους 
πραγµατοποίησης ερευνών. 

Οι τουρκικές απειλές σε ό,τι 
αφορά το νότιο µέρος του νησιού 
είναι µάλλον στον αέρα, καθώς 
εκεί, έστω και εµµέσως, εµπλέκε-
ται και το Ισραήλ, το οποίο απο-
τελεί απόλυτα πειστική δύναµη 
αποτροπής, αλλά δεν υπάρχει 
απάντηση προς το παρόν του τι 
θα συµβεί εάν η Τουρκία στείλει 
ερευνητικό σκάφος στα Οικόπεδα 
που αµφισβητεί και στα οποία δεν 
εφάπτεται η Ισραηλινή ΑΟΖ και 
συνεπώς η απάντηση θα πρέπει 
να δοθεί αποκλειστικά από τη 
Λευκωσία...
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Χριστόφιας και Νετανιάχου έβαλαν 
το θεµέλιο σε µια στρατηγικού 

χαρακτήρα συνεργασία 
της Κύπρου και του Ισραήλ.




