
Τ ηλεφωνική επικοινωνία 
µε τον πρόεδρο της Ελ-
ληνικής ∆ηµοκρατίας, 

Κάρολο Παπούλια και µε τον 
υπηρεσιακό πρωθυπουργό, 
Παναγιώτη Πικραµµένο είχε 
ο πρόεδρος της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, ∆ηµήτρης Χρι-
στόφιας, εκφράζοντας την αλ-
ληλεγγύη της Κύπρου προς την 
Ελλάδα. Ο πρόεδρος Χριστό-
φιας, λίγο πριν αναχωρήσει 
για την επίσηµη επίσκεψή του 

στην Αυστρία «ευχήθηκε να 
βγει η χώρα από την κρίση το 
συντοµότερο δυνατό και µε τον 
καλύτερο τρόπο», όπως ανέφε-
ρε ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, Στέφανος Στεφάνου.

«Τα ζητήµατα της Ελλάδας εί-
ναι ζητήµατα που έχουν να κά-
νουν µε το κυριαρχικό δικαίω-
µα του λαού της να αποφασίζει 
για τα θέµατα που αφορούν 
την ίδια τη χώρα», δήλωσε ο κ. 
Στεφάνου.

Στο νέο σεισµογραφικό 
πλοίο που η Τουρκία θα 
αγοράσει, µε την ονοµα-

σία «Barbarossa Hayreddin 
Pasha», θα ανατεθεί η απο-
στολή να διενεργήσει έρευ-
νες γύρω από την Κύπρο, 
δήλωσε ο Τούρκος υπουρ-
γός Ενέργειας και Φυσικών 
Πόρων, Τανέρ Γιλντίζ. Ο κ. 
Γιλντίζ υπενθύµισε ότι οι 
έρευνες που άρχισε η ΤΡΑΟ 
(Τουρκική Ανώνυµη Εταιρεία 
Πετρελαίου) στο έδαφος των 
κατεχοµένων συνεχίζονται 
και οι εργασίες αυτές στό-
χος είναι να διευρυνθούν 
στον «περιβάλλοντα χώρο 
της Κύπρου». Το «Barbarossa 
Hayreddin Pasha», πρόσθε-
σε, θα καταπλεύσει στα νερά 

όπου διενήργησε έρευνες το 
«K.Ρiri Reis» και οι έρευνές 
του θα είναι πιο εκτεταµένες 

και τρισδιάστατες. Το νέο 
σκάφος αναµένεται να στοιχί-
σει 100 εκατ. δολάρια.

Τ ο Κυπριακό, οι εξελίξεις 
στη Συρία, το Αφγανιστάν 
και τη Σοµαλία βρέθηκαν 

στο επίκεντρο της συνάντησης 
που είχαν ο γενικός γραµµα-
τέας των Ηνωµένων Εθνών, 
Μπαν Κι Μουν, και ο Τούρκος 
πρόεδρος Αµπντουλάχ Γκιουλ, 
στο περιθώριο της συνόδου του 
ΝΑΤΟ στο Σικάγο.Σύµφωνα µε 
τον εκπρόσωπο του Μπαν Κι 
Μουν, «ο γενικός γραµµατέας 
εξέφρασε την ανησυχία του για 
την έλλειψη προόδου στις δια-
πραγµατεύσεις (για το θέµα της 
Κύπρου), κατά τους τελευταίους 
µήνες».

Εν τω µεταξύ, ο ειδικός σύµ-
βουλος του γγ στο Κυπριακό, 
Αλεξάντερ Ντάουνερ, ανα-
µένεται να επισκεφθεί µέσα 
στην εβδοµάδα τη Νέα Υόρκη 
για να έχει συναντήσεις στην 

έδρα του ΟΗΕ και να ενηµε-
ρώσει τον Μπαν Κι Μουν για 
το αδιέξοδο που υπάρχει στις 
διαπραγµατεύσεις στη Λευκω-
σία, ώστε να αποφασίσουν το 
επόµενο βήµα. Στη Νέα Υόρκη 
θα βρίσκεται, προερχόµενος 
από το Σικάγο, και ο Τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών, Αχµέτ 
Νταβούτογλου. Οι Τούρκοι 
απορρίπτουν το ενδεχόµενο 
συνέχισης των συνοµιλιών για 
το Κυπριακό µετά την ανάληψη 
της κυπριακής προεδρίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΓΚΙΟΥΛ-ΜΕΡΚΕΛ
Το Κυπριακό και η προεδρία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
την Κυπριακή ∆ηµοκρατία ήταν 
µεταξύ των θεµάτων που συ-
ζήτησαν ο Τούρκος πρόεδρος, 
Αµπντουλάχ Γκιουλ µε τη Γερ-

µανίδα καγκελάριο, Άνγκελα 
Μέρκελ, στο πλαίσιο γεύµατος 
στο Σικάγο των ΗΠΑ, στο πε-
ριθώριο της Συνόδου Κορυφής 
του ΝΑΤΟ. Το γεύµα έγινε µετά 
από πρόσκληση της κ. Μέρκελ 
προς τον κ. Γκιουλ. Η Γερµανί-
δα καγκελάριος φέρεται να ρώ-
τησε τον Τούρκο πρόεδρο εάν 
κατά τη διάρκεια της Προεδρίας 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η 
Άγκυρα θα διακόψει εντελώς 
τις σχέσεις της µε την ΕΕ, µε τον 
Αµπντουλάχ Γκιουλ να απαντά 
ότι η Τουρκία δεν θα έχει επα-
φές µόνο µε την προεδρεύουσα 
χώρα, αλλά οι σχέσεις της µε 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τους άλλους θεσµούς της ΕΕ 
θα συνεχίσουν. Επιπλέον, ο κ. 
Γκιουλ φέρεται να εξήγησε στην 
κ. Μέρκελ και τις θέσεις της 
Τουρκίας στο Κυπριακό.

Την αλληλεγγύη της Κύπρου 
εξέφρασε σε Παπούλια και Πικραµµένο 
ο πρόεδρος Χριστόφιας

Νέες έρευνες ανοιχτά της Κύπρου, 
προαναγγέλλει η Άγκυρα

Συζητήσεις Γκιουλ για το Κυπριακό 
στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ
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ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΟ «BARBAROSSA HAYREDDIN PASHA» 

Τουρκικός χάρτης µε περιοχές για σεισµολογικές έρευνες ακόµα 
και εντός της κυπριακής ΑΟΖ.


