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Συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας για 
μεταφορά ρεύματος στην Κύπρο;

Αναφορά στο Κυπριακό κα-
ταγράφεται στο τελικό ανα-
κοινωθέν της ∆ιάσκεψης των 
Αρχηγών Κρατών της Κοινοπο-
λιτείας, η οποία έλαβε χώρα στο 
Κολόµπο της Σρι Λάνκα. Οι Αρ-
χηγοί Κρατών της Κοινοπολι-
τείας, αφού επαναβεβαιώνουν 
τις προηγούµενες αποφάσεις 
τους για την Κύπρο, εκφράζουν 
την πλήρη υποστήριξη στην 
«κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδα-
φική ακεραιότητα και ενότητα 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας».

Οι Αρχηγοί υποστηρίζουν, 
επίσης, τις προσπάθειες του Γε-
νικού Γραµµατέα του ΟΗΕ για 

µια συνολική λύση του κυπρια-
κού προβλήµατος, στη βάση του 
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, 
και των σχετικών ψηφισµάτων 
του Συµβουλίου Ασφαλείας για 
µια ενιαία κυριαρχία, ιθαγένεια 
και διεθνή προσωπικότητα, στο 
πλαίσιο µιας διζωνικής, δικοι-
νοτικής οµοσπονδίας µε πολιτι-
κή ισότητα όπως αυτή εκφράζε-
ται στα σχετικά ψηφίσµατα του 
∆ιεθνούς Οργανισµού. Περαι-
τέρω, οι Αρχηγοί καλούν για 
την εφαρµογή των ψηφισµά-
των 365 (1974), 541 (1983), 
550 (1984), και 1251 (1999) 
του Συµβουλίου Ασφαλείας. 

Επίσης, επαναλαµβάνουν την 
υποστήριξή τους στον σεβασµό 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
όλων των Κυπρίων, συµπερι-
λαµβανοµένου του δικαιώµατος 
ιδιοκτησίας, καθώς επίσης και 
για τη διακρίβωση της τύχης 
των αγνοουµένων.

Τέλος, αναγνωρίζεται το κυ-
ριαρχικό δικαίωµα της Κυπρι-
ακής ∆ηµοκρατίας για εκµετάλ-
λευση των φυσικών της πόρων 
που βρίσκονται στην ΑΟΖ της. 
Γίνεται, επίσης, έκκληση για 
αποφυγή ενεργειών και δηλώ-
σεων που απειλούν τη σταθερό-
τητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

 Το τουρκικό έγγραφο αναφέρει αναλυτικά τα 
εξής: «Το σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της σύσφι-
ξης των οικονοµικών σχέσεων της Τουρκίας και 
της Ελλάδας. Προς αυτή την κατεύθυνση, υπήρξε 
συµφωνία µεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας για 
την κατάρτιση µελέτης στο θέµα της πώλησης ηλε-
κτρικής ενέργειας από την Τουρκία στην “Τουρκι-
κή ∆ηµοκρατία Βορείου Κύπρου” (“Τ∆ΒΚ”) και την 
“ελληνοκυπριακή διοίκηση”.

» Παράλληλα µε την µελέτη σκοπιµότητας που δι-
εξάγεται για το συγκεκριµένο σχέδιο, στις 3 Οκτω-
βρίου 2012, σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε 
στην Αγκυρα µεταξύ αξιωµατούχων της Τουρκίας 
και της ‘Τ∆ΒΚ’ µε αντικείµενο το σχέδιο µεταφο-
ράς νερού στην ‘Τ∆ΒΚ’, αποφασίστηκε και η επι-
τάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση του 
σχεδίου της µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος. Στην 
συνέχεια, ανακοινώθηκε επισήµως ότι εντός του 
χρονοδιαγράµµατος του σχεδίου µεταφοράς νερού 
θα ολοκληρωθούν οι εργασίες για την δηµιουργία 
των απαραίτητων υποδοµών για την µεταφορά ηλε-
κτρικού ρεύµατος από την Τουρκία στην ‘Τ∆ΒΚ’».

 Το εν λόγω έγγραφο δηµοσιεύεται στην επί-
σηµη ιστοσελίδα του Συµβουλίου Ασφαλείας της 
Τουρκίας.

 Σύµφωνα µε τον τουρκοκυπριακό Τύπο, το τουρ-
κικό ηλεκτρικό ρεύµα, το οποίο θα φτάσει µε καλώ-
διο από την Ανατολία στα κατεχόµενα, ενδέχεται 
στο µέλλον να πωληθεί στις ελεύθερες περιοχές.

 Στο έγγραφο διατυπώνεται καταληκτικά η εκτίµη-
ση ότι τα εν λόγω σχέδια ενδέχεται να συµβάλλουν 
στην απόσυρση της ιδέας για δηµιουργία µιας ενω-
µένης Κύπρου.

 Αν οι πληροφορίες του τουρκοκυπριακού Τύπου 
ευσταθούν, τότε πρόκειται για ένα επίσηµο έγγρα-
φο που θα έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη των ελληνο-
τουρκικών σχέσεων και του Κυπριακού.

 Στο έγγραφο, πάντως, δεν διευκρινίζεται ποια εί-
ναι συγκεκριµένα η επικαλούµενη συµφωνία Ελλά-
δας και Τουρκίας για το θέµα, ούτε δίνονται εξηγή-
σεις για το πώς το θέµα της εισαγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ένα κυρίαρχο κράτος, όπως είναι η 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία, µπορεί να αποτελέσει αντι-
κείµενο συµφωνίας µεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, 

Κοινοπολιτεία: ∆ικαίωµα της Κύπρου 
η αξιοποίηση φυσικού πλούτου

Για συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για μεταφορά στην Κύπρο ηλε-
κτρικού ρεύματος από τα τουρκικά παράλια κάνουν λόγο δημοσιεύματα του 
τουρκοκυπριακού Τύπου, που επικαλούνται μάλιστα έγγραφο του τουρκικού 
Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Η είδηση, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται, ενώ 
δεν εξηγείται και από τη λογική: Η Ελλάδα και η Τουρκία να κλείνουν συμφω-
νία για την Κύπρο;


