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Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών, «µε έκδοση Αγγελίας προς Ναυτιλλόµενους, 
της 22ας Νοεµβρίου 2013, η Τουρκία δέσµευσε 
παράνοµα θαλάσσιες περιοχές που περιλαµβάνουν 
τµήµα των χωρικών υδάτων της Κυπριακής ∆ηµο-
κρατίας, πλησίον των ακτών της Καρπασίας και του 
κόλπου της Αµµοχώστου και τµήµα της παρακείµε-
νης κυπριακής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης 
(ΑΟΖ)». Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών 
«η δέσµευση έγινε µε δεδηλωµένο σκοπό τη διεξα-
γωγή σεισµογραφικών ερευνών από το τουρκικό 
ερευνητικό σκάφος «Barbaros Hayrettin Pasa», από 
τις 22 Νοεµβρίου µέχρι τις 18 ∆εκεµβρίου 2013».

Μετά από αυτή την εξέλιξη, «η κυπριακή κυβέρ-
νηση εξέδωσε αµέσως Αγγελία µε την οποία τονί-
ζει ότι µόνο η Κυπριακή ∆ηµοκρατία δύναται να 
δεσµεύει περιοχές εντός της κυπριακής Περιοχής 
Έρευνας και ∆ιάσωσης (που περιλαµβάνει και τα 
χωρικά ύδατα) και της ΑΟΖ της».  

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Εξωτερικών, «µελετά 
κι άλλους τρόπους για να µεταφερθεί στην Άγκυ-
ρα το µήνυµα ότι δεν της συµφέρει να συνεχίζει 
να υπονοµεύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια 
στην περιοχή και να παραβιάζει σαφείς νοµικές της 
υποχρεώσεις έναντι όλων των µελών της διεθνούς 
κοινότητας».  Το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι 
«παρά την τουρκική παραβατική συµπεριφορά, η 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία θα συνεχίσει απερίσπαστη 
τις δραστηριότητές της για εντοπισµό, εξόρυξη και 
εκµετάλλευση υδρογονανθράκων στις θάλασσές 
της, µέσω αδειοδοτηµένων από αυτήν φορέων, 
ενεργώντας πάντα σύµφωνα µε τις σχετικές πρό-
νοιες του διεθνούς ∆ικαίου της Θάλασσας και την 
εσωτερική της νοµοθεσία».

ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 
Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «∆ΙΑΣ» 

Με τον τίτλο «∆ίας εναντίον Αφροδίτης» η τ/κ 
εφηµερίδα «Κίπρισλι» γράφει σήµερα ότι η Τουρκία 
«έχει πατήσει το κουµπί» για τη διεξαγωγή ερευνών 
για υδρογονάνθρακες στην θαλάσσια περιοχή ανοι-
κτά της κατεχόµενης Κερύνειας.

Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, µετά τα θετικά απο-
τελέσµατα στις έρευνες που διεξήχθησαν κρυφά 
και σχολαστικά από τουρκικό ερευνητικό σεισµικό 

σκάφος, µια πλατφόρµα γεωτρήσεων που ονοµάζε-
ται «GSP ∆ίας» και ανήκει στην ρουµανική εταιρεία 
Sonnat offshore έφθασε χθες στην θάλασσα ανοι-
κτά της κατεχόµενης Κερύνειας.

Όπως αναφέρεται, η ρουµανική εταιρεία συνερ-
γάζεται µε την τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαί-
ου TPAO. Η πλατφόρµα GSP ∆ίας αναµένεται να 
αρχίσει εργασίες εντός των προσεχών ηµερών. Η 
TPAO ενοικίασε την ρουµανική πλατφόρµα τον πε-
ρασµένο Απρίλιο µε στόχο τη διεξαγωγή γεωτρήσε-
ων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Επικαλούµενη πληροφορίες από αξιόπιστες πη-
γές , η Κίπρισλι αναφέρει ότι η πλατφόρµα GSP 
∆ίας έχει σταλεί στην ανατολική Μεσόγειο ταυτό-
χρονα µε το πλοίο «Barbaros Hayrettin Pasa» για 
την πραγµατοποίηση ερευνών για εντοπισµό υδρο-
γονανθράκων.

Η εφηµερίδα υπενθυµίζει ότι ο Τούρκος υπουρ-
γός Ενέργειας, Τανέρ Γιλντίζ, είχε δηλώσει το Σε-
πτέµβριο ότι στοχεύουν να επεκτείνουν τις έρευνες 
για υδρογονάνθρακες µέχρι την περιοχή γύρω από 
την Κύπρο σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός Ερ-
ντογάν συµφωνούσε.

Το «Barbaros Hayrettin Pasa» και η πλατφόρµα 
«GSP ∆ίας», που ολοκλήρωσαν τις έρευνες στην 
Μαύρη Θάλασσα, στάληκαν στην Κύπρο µετά από 
έγκριση του Τούρκου πρωθυπουργού, σηµειώνεται.

Στο µεταξύ, η τ/κ εφηµερίδα «Κίπρις Ποστασί» 
αναφέρει ότι ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας δήλω-
σε ότι το σκάφος «Barbaros», που αγοράστηκε από 
την τουρκική TPAO προς 130 εκατοµµύρια δολά-
ρια, διεξάγει σεισµικές έρευνα στη Μερσίνα και την 
Αλεξανδρέττα και «θα πραγµατοποιήσει σεισµικές 
έρευνες και στην περιοχή νοτίως της Κύπρου».

Μετά από επαφές στο Παρίσι κατά τη συνάντηση 
του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας, ο κ. Γιλντίζ 
ανέφερε ότι η γαλλική εταιρεία GDF θέλει να κάνει 
µια επένδυση της τάξης των 7-8 δισ. ευρώ (στην 
Τουρκία) κάνοντας λόγο για δύο επενδυτές από το 
Παρίσι. Η µία επένδυση, είπε, θα σχετίζεται µε την 
έρευνα για πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα και η 
άλλη για τον εντοπισµό άνθρακα στην ξηρά.

Είπε επίσης ότι η TPAO θα ξεκινήσει την παρα-
γωγή πετρελαίου στη Σιβηρία µαζί µε την ουγγρική 
εταιρεία MOL. 

Η Λευκωσία καταγγέλλει τις 
νέες προκλήσεις της Τουρκίας
Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τουρκικές κινήσεις και δραστηριότητες και προβαίνει δια της 
διπλωµατικής οδού σε όλες τις δέουσες ενέργειες για καταγγελία των νέων παραβιάσεων της κυρι-
αρχίας, των κυριαρχικών δικαιωµάτων και δικαιοδοσιών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις θάλασσές 
της από την Τουρκία.


