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Την Ανοιξη του 2014 πληρέστερη
εικόνα για πετρέλαιο στο οικόπεδο 12

H Ε∆ΕΚ ζητά όπως εγγραφεί και συζητηθεί ενώ-
πιον της ολοµέλειας της Βουλής θέµα Ντάουνερ, µε 
αφορµή τη συνάντησή του µε τον Τούρκο ΥΠΕΞ 
Αχµέτ Νταβούτογλου στην παράνοµη «πρεσβεία» 
της Τουρκίας στα κατεχόµενα.

Όπως δήλωσε σήµερα στα γραφεία του Κινήµα-
τος, ο Α’ Αντιπρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα, η Ε∆ΕΚ 
δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Ντάουνερ έχει 
παραβιάσει ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλεί-
ας, υπενθυµίζοντας ότι ο κ. Ντάουνερ προ µερικών 
µηνών είχε συναντήσει τους Πρέσβεις των 5 µονί-
µων µελών του Συµβουλίου Ασφαλείας στο λεγό-
µενο «Υπουργείο Εξωτερικών» του ψευδοκράτους.

«Ο κ. Ντάουνερ µε τις θέσεις και τις πράξεις του 
επιβεβαιώνει την µεροληπτική στάση την οποία τη-
ρεί έναντι της Τουρκικής πλευράς µε αποτέλεσµα 
ο ίδιος να υπονοµεύει τον σκοπό για τον οποίο 
βρίσκεται στην Κύπρο ως ειδικός αντιπρόσωπος 
του Γ.Γ του ΟΗΕ», είπε και πρόσθεσε πως θα πρέ-
πει να κατανοήσει ο κ. Ντάουνερ ότι ως ο ειδικός 
αντιπρόσωπος του Γ.Γ του ΟΗΕ έχει υποχρέωση 
να καταβάλλει προσπάθειες για την εφαρµογή των 
ψηφισµάτων και των αποφάσεων του Συµβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ του οποίου υπηρετεί ως υπάλ-
ληλος και όχι να τις υπονοµεύει ο ίδιος.

Ο κ. Βαρνάβα, υπενθυµίζοντας ότι η Βουλή µε 
οµόφωνο ψήφισµά της στις 2 Φεβρουαρίου του 
2012 είχε καταγγείλει την απαράδεκτη και µερολη-
πτική συµπεριφορά του Αλεξάντερ Ντάουνερ, είπε 
πως κ. Ντάουνερ συνεχίζει την ίδια συµπεριφορά 
µε παραβίαση αυτή την φορά και των ψηφισµά-
των του Συµβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό 

541 και 550. «Γι αυτό το λόγο», συνέχισε, «ως Κ.Σ. 
Ε∆ΕΚ µε χθεσινή µας επιστολή προς τον Πρόεδρο 
της Βουλής ζητήσαµε όπως εγγραφεί και συζητηθεί 
ενώπιον της ολοµέλειας της Βουλής στο κεφάλαιο 
∆’ το θέµα «η ενέργεια του Ειδικού Αντιπροσώπου 
του Γ.Γ του ΟΗΕ στο κυπριακό Αλεξάντερ Ντάου-
νερ να συναντήσει τον Τούρκο Υπουργό Εξωτε-
ρικών στην παράνοµη καλούµενη πρεσβεία της 
Τουρκίας και η ανάγκη άµεσης αποµάκρυνσής του 
από την Κύπρο».

Την Ανοιξη του 2014 θα έχουµε καλύτερη ει-
κόνα για το ενδεχόµενο ύπαρξης πετρελαίου στο 
οικόπεδο 12 δήλωσε σήµερα στο ΚΥΠΕ από τις 
Βρυξέλλες όπου πραγµατοποιεί επαφές, ο Υπουρ-
γός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης.

Ερωτηθείς σχετικώς µε το δηµοσίευµα της εφη-
µερίδας «Φιλελεύθερος» ο Υπουργός ενέργειας 
καταρχάς υπενθύµισε παλαιότερη µελέτη του αµε-
ρικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Ερευνών, η 
οποία αναφέρονταν στην παρουσία τόσο φυσικού 
αερίου όσο και πετρελαίου στην Ανατολική Με-
σόγειο. «Η πρόβλεψη για φυσικό αέριο σταδιακά 
επιβεβαιώνεται, συνεπώς µπορεί κάποιος εύλογα 
να συµπεράνει ότι οι προοπτικές ύπαρξης και πε-
τρελαίου είναι καλές.

Το καλοκαίρι του 2013 η Noble ολοκλήρωσε 

τρισδιάστατες έρευνες στο οικόπεδο 12, τα ευρή-
µατα των οποίων αναλύονται και θα γίνουν γνω-
στά την Ανοιξη του 2014», επισήµανε ο Υπουργός, 
προσθέτοντας ότι «τότε θα έχουµε πληρέστερη 
εικόνα κατά πόσο υπάρχει πετρέλαιο, ενώ η επι-
βεβαιωµένη παρουσία του θα διευκρινιστεί µόνο 
αφού γίνει γεώτρηση».

Ο κ. Λακκοτρύπης θα έχει σήµερα συνάντηση µε 
εκπροσώπους σηµαντικών δεξαµενών σκέψης στις 
Βρυξέλλες, εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη 
βιοµηχανία ενέργειας, καθώς και οργάνων της ΕΕ. 
Επίσης, ο Υπουργός θα συναντηθεί σήµερα µε δη-
µοσιογράφους από κοινοτικά έντυπα, διεθνή πρα-
κτορεία και ευρωπαϊκές εφηµερίδες, τους οποίους 
θα ενηµερώσει σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις 
σε θέµατα υδρογονανθράκων.

“Ο πρόεδρος να µην αρκεστεί 
µόνο σε διαβήµατα”
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