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Έρογλου: Η ελληνοκυπριακή πλευρά οδήγησε 
το κοινό ανακοινωθέν στον κατήφορο

Ο σχεδιασµός της κυβέρνησης 
για την κατασκευή τερµατικού 
υγροποίησης φυσικού αερίου 
συνεχίζεται ως έχει και βρίσκεται 
εντός των χρονοδιαγραµµάτων, 
δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας, 
Γιώργος Λακκοτρύπης κληθείς 
να σχολιάσει εάν τίθεται θέµα 
εµπλοκής στη διαδικασία και της 
Τουρκίας είτε µε αγωγό προς τη 
Τουρκία είτε µε άλλο τρόπο.

Σε δηλώσεις του µετά τη συ-
νεδρία της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Ελέγχου, στην οποία 
παρέστη για τη συζήτηση της 
έκθεσης της Γενικής Ελέγκτριας 
για το Υπουργείο Εµπορίου το 
2011, ο κ. Λακκοτρύπης ανέφε-
ρε ότι συνεχίζεται η διαπραγµά-
τευση για να ληφθούν σοβαρές 
αποφάσεις, προσθέτοντας πως 
µεσούσης της διαπραγµάτευσης, 
δεν µπορεί να τοποθετείται για 
τις θέσεις της Κυβέρνησης.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει αρκετό 
φυσικό αέριο για να στηριχθεί 
το τερµατικό, ο κ. Λακκοτρύπης 
ανέφερε ότι «έχουµε πολλά απο-
θέµατα φυσικού αερίου», ενώ τό-
νισε πως «δεν είναι θέµα ποσο-
τήτων, αλλά θέµα χρόνου».

Κληθείς να σχολιάσει τις θέ-
σεις ξένων οίκων που υποστη-

ρίζουν ότι το τερµατικό πρέπει 
είναι 100% ιδιωτικών συµφε-
ρόντων, ο υπουργός Ενέργειας 
απάντησε ότι αυτά τα θέµατα εξε-
τάζονται και τόνισε πως όλες οι 
επιλογές βρίσκονται ενώπιον της 
κυβέρνησης.

Ερωτηθείς εάν τίθεται θέµα 
εµπλοκής της Τουρκίας στη δια-
δικασία, είτε µε αγωγό προς τη 
Τουρκία είτε µε άλλο τρόπο, ο κ 
. Λακκοτρύπης είπε: «όσον µας 
αφορά εµάς, όχι». «Εµείς επι-

κεντρωνόµαστε στο στρατηγικό 
σχεδιασµό που είναι ο τερµατι-
κός σταθµός υγροποίησης φυ-
σικού αερίου για τις εξαγωγές», 
πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία 
τερµατικού σταθµού αποθήκευ-
σης καυσίµων στο Βασιλικό, ο 
Υπουργός Ενέργειας ανέφερε ότι 
ο διαγωνισµός τερµατίστηκε εδώ 
και µερικούς µήνες µετά από ει-
σήγηση της οµάδας διαπραγµά-
τευσης. 

Η ε/κ πλευρά πρότεινε ένα 
κοινό ανακοινωθέν πριν από την 
έναρξη των διαπραγµατεύσεων, 
ωστόσο απέρριψε το κείµενο που 
ετοίµασαν τα ΗΕ και θέτοντας 
συνεχώς προτάσεις οδηγεί την 
υπόθεση στον κατήφορο, δήλω-
σε ο Ντερβίς Έρογλου.

Όπως µεταδίδεται στα κατε-
χόµενα, ο Τ/κ ηγέτης δέχθηκε 
σήµερα επίσκεψη από την τουρ-
κική συντεχνία κέντρων αναψυ-
χής ξενοδοχείων (TOLEYIS) και 
την τ/κ συντεχνία εργαζοµένων 
Türk-is. Η τουρκική συντεχνία 
βρίσκεται στα κατεχόµενα για σε-

µινάρια.  Ο Ντ. Έρογλου ανέφερε 
ότι ακόµα και αν δεν τους ανα-
γνωρίζει καµιά άλλη χώρα εκτός 
από την Τουρκία, έχουν όλες τις 
δοµές που πρέπει και έχει ένα 
«κράτος», υποστηρίζοντας ότι 
κάποτε η διεθνής κοινότητα θα 
δει πόσο απάνθρωπα είναι τα 
«εµπάργκο» και θα τα παρατήσει.

 Με τον «Ε/κ ηγέτη», συνέχισε, 
δεν µπόρεσαν ακόµη να παρα-
καθίσουν στο τραπέζι των δια-
πραγµατεύσεων και είπε ότι  ενώ 
η ε/κ πλευρά πρότεινε το κοινό 
ανακοινωθέν απέρριψε το κείµε-
νο που ετοίµασαν τα ΗΕ και συ-

νεχώς θέτοντας προτάσεις οδηγεί 
την υπόθεση στον κατήφορο.

 Η υποψία ότι η ε/κ πλευρά δεν 
θέλει να προσέλθει στις διαπραγ-
µατεύσεις επαληθεύεται, υποστή-
ριξε ο κ. Έρογλου λέγοντας ότι 
δεν µπορεί να πει πως (οι Ε/κ) 
έχουν θέληση για λύση επειδή 
µέχρι σήµερα έχουν απορρίψει 
όλα τα σχέδια συµφωνιών των 
ΗΕ.  Επανέλαβε την επιθυµία του 
για ολοκλήρωση των διαπραγµα-
τεύσεων και διενέργεια δηµοψη-
φισµάτων µέχρι τον Απρίλιο και 
έδωσε λεπτοµέρειες σχετικά µε 
την διαδικασία.

Εντός των χρονοδιαγραµµάτων 
το τερµατικό στο Βασιλικό


