
Aν η Τουρκία αµφι-
σβητήσει την ορι-
οθέτηση ανάµεσα 

σε Κύπρο και Ελλάδα και 
θεωρηθεί ότι αυτή η αµφι-
σβήτηση είναι θεµιτή, «τότε 
τα βάζεις όλα στο τραπέζι 
και είναι πολύ επικίνδυ-
νο γιατί θα καταλήξουµε 
να έχουµε γκρίζες ζώνες», 
δήλωσε ο υφυπουργός 
προεδρίας για Ευρωπαϊκά 
Θέµατα, Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης, τονίζοντας πα-
ράλληλα ότι η ύπαρξη της 
Κύπρου από µόνης της, 
εµποδίζει την Τουρκία να 
µονοπωλήσει την πρόσβα-
ση της προς την περιοχή 
της Μέσης Ανατολής και 
περαιτέρω, και αν ήταν δυ-
νατό να την βυθίσουν θα 
την βύθιζαν.

Μιλώντας σε διεθνές συ-
νέδριο µε θέµα «Ασφάλεια 

του Ενεργειακού Εφοδι-
ασµού στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Κύρια Ενεργειακά 
Σχέδια στην Ελλάδα και 
στην Κύπρο», που συνδι-
οργάνωσαν στο Ηράκλειο 
της Κρήτης τα Γραφεία 
Ενηµέρωσης του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου σε Κύ-
προ και Ελλάδα, ο κ. Μαυ-
ρογιάννης είπε ότι υπάρχει 
µια περιοχή ανάµεσα στην 
Κύπρο, την Ελλάδα, την 
Τουρκία, την Αίγυπτο, κυ-
ρίως, «δεν ξέρω αν είναι 
τρίγωνο. Είναι τρίγωνο αν 
δεν λάβουµε πλήρως υπό-
ψη το Καστελόριζο, ίσως 
να είναι κάπως διαφορετι-
κό το σχήµα, αν τα λάβου-
µε πλήρως υπόψη, εν πάση 
περιπτώσει εµείς επιδιώ-
κουµε ότι πρέπει να ληφθεί 
υπόψη, αλλά όταν µιλάµε 
για ηπειρωτική υφαλοκρη-

πίδα ουσιαστικά το τελικό 
κριτήριο είναι η δίκαιη 
λύση. Υπάρχει όντως ένα 
θέµα εκεί οριοθέτησης και 
πρέπει να είµαστε πάρα 
πολύ προσεχτικοί. Ακόµη 
και αν προχωρήσουµε σε 
οριοθέτηση ανάµεσα σε 
Κύπρο και Ελλάδα πρέπει 
να προσέξουµε κάποια 
συγκεκριµένα σηµεία, να 
µην δηµιουργήσουµε προ-
βλήµατα, γιατί αν έρθει η 
Τουρκία και σε αµφισβητή-
σει και θεωρηθεί ότι αυτή η 
αµφισβήτηση είναι θεµιτή, 
τότε τα βάζεις όλα στο τρα-
πέζι και είναι πολύ επικίν-
δυνο γιατί θα καταλήξουµε 
να έχουµε γκρίζες ζώνες», 
σηµείωσε. Ο κ. Μαυρο-
γιάννης είπε, επίσης, ότι 
«το 2014 έχουµε υποσχε-
θεί ότι θα έχουµε φυσικό 
αέριο».

Mνηµόνιο της Κυπριακής ∆ηµο-
κρατίας, στην Επιτροπή Υπουρ-
γών του Συµβουλίου Ευρώπης 

(ΣτΕ), αποκαλύπτει τις µεθοδεύσεις της 
Τουρκίας, για την µη ολοκλήρωση των 
ερευνών, σχετικά µε τύχη των Κυπρίων 
αγνοουµένων. Περιέχονται επίσης µαρ-
τυρίες υψηλόβαθµων Τούρκων αξιωµα-
τικών που έλαβαν µέρος στην τουρκική 
εισβολή το 1974. Έντεκα χρόνια από την 
καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµά-
των (Ε∆Α∆) στην υπόθεση Κύπρου κατά 
Τουρκίας και τρία χρόνια µετά (Μάρτιος 
2009), που η Επιτροπή των υπουργών 
του ΣτΕ, αποφάσισε να δώσει προτεραι-
ότητα στο έργο της Επιτροπής για τους 
Κύπριους αγνοούµενους, η Τουρκία αρ-
νείται, ουσιαστικά, να εφαρµόσει αποτε-
λεσµατικά την απόφαση του ∆ικαστηρίου 
και µε διάφορα προσκόµµατα εµποδίζει 
το έργο της Επιτροπής Αγνοουµένων.

Αν όχι το 2014, το πολύ το 2015 
θα έχει η Κύπρος φυσικό αέριο

Επιστολή-ντοκουμέντο αποκαλύπτει 
τις μεθοδεύσεις της Τουρκίας 
για τους αγνοούμενους
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Ο υφυπουργός Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέµατα προειδοποίησε για τυχόν κινδύνους 
σε περίπτωση που η Τουρκία αµφισβητήσει την οριοθέτηση ανάµεσα σε Κύπρο και Ελλάδα 
και θεωρηθεί ότι αυτή η αµφισβήτηση είναι θεµιτή.


