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Η Τουρκία σταμάτησε 7 πλοία που συμφώνησαν 
με την Κ.Δ για έρευνες φυσικού αερίου

Την Παρασκευή στα κατεχόμενα 
ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει 
σε δημοσίευμα της η φιλοκυβερ-
νητική εφημερίδα Γενί Σαφάκ, 
με τίτλο “Ο πολεμικός στόλος 
σταμάτησε 7 πλοία”, το τουρκι-
κό πολεμικό παρεμπόδισε επτά 
πλοία διαφορετικών χωρών που 
συμφώνησαν με την Κυπριακή 
Δημοκρατία για έρευνες φυσι-
κού αερίου δυτικά της Κύπρου. 

Η Γενί Σαφάκ υποστηρίζει ότι 
πρόκειται για πλοία υπό σημαία 
Ιταλίας, Γαλλίας, Βρετανίας, Γερ-
μανίας και Μάλτας.
Αναφέρει επίσης ότι το πρώτο 
που εμποδίστηκε ήταν το γε-
ωτρύπανο Saipem 12000 της 
ιταλικής ΕΝΙ και πως στη συνέ-
χεια παρεμποδίστηκαν άλλα έξι 
πλοία. 

Στα κατεχόμενα μεταβαίνει ο 
Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου στις 25 Ιανουαρίου, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του 
τουρκικού ΥΠΕΞ. Σύμφωνα με 
την ανακοίνωση στο πλαίσιο της 
επίσκεψης ο Τούρκος ΥΠΕΞ θα 
έχει συνάντηση με τον Τ/Κ ηγέ-
τη Μουσταφά Ακιντζί, ‘αξιωμα-
τούχους της τδβκ’ και τους ηγέτες 
των πολιτικών κομμάτων. Θα συ-
ζητηθούν οι δυνατότητες ανάπτυ-

ξης πιο στενών σχέσεων μεταξύ 
Τουρκίας και ‘τδβκ’, ταυτόχρονα 
θα γίνει συντονισμός σχετικά με 
τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπρι-
ακό και την ανατολική Μεσόγειο. 

Ακιντζί: Χρειάζεται 
καλή θέληση και 
αποφασιστικότητα για λύση

Ε
ίναι γνωστή η ενδεχόμε-
νη λύση που μπορεί να 
εξευρεθεί στο Κυπρια-
κό, δήλωσε την Τετάρτη 

ο κατοχικός ηγέτης Μουσταφά 
Ακιντζί, λέγοντας πως το ση-
μαντικό είναι να επιδεικνύεται 
καλή θέληση και αποφασιστι-
κότητα.
Ο κ. Ακιντζί επισκέφτηκε την 
Τετάρτη το κατεχόμενο Πέργα-
μος και ακολούθως μετέβη στο 
μεικτό χωριό της Πύλας, όπου 
συναντήθηκε με τον Τ/κ αλλά 
και τον Ε/κ κοινοτάρχη.
«Θέλησή μας είναι μια κοινά 
αποδεκτή, ειρηνική λύση του 
Κυπριακού, στη βάση της πολι-
τικής ισότητας. Μπορούμε να το 
επιτύχουμε αυτό με σεβασμό ο 
ένας στα δικαιώματα του άλλου 
και με τις συγκλίσεις που επι-
τεύχθηκαν στο παρελθόν» είπε.

Συμπλήρωσε ότι αν πράξουν 
το καθήκον τους και οι δύο 
πλευρές, μπορεί να βρεθεί μια 
λύση.Η Τουρκία, η Ελλάδα, η 
Μεγάλη Βρετανία, τα Ηνωμέ-
να Έθνη και η ΕΕ θα πρέπει να 
συνδράμουν, πρόσθεσε.
Ο Τ/κ ηγέτης δήλωσε παράλλη-
λα ότι το σημαντικότερο είναι 
και οι δύο κοινότητες να θέλουν 
και να επιδιώκουν τη λύση.
Νωρίτερα, ο κ. Ακιντζί είχε 
επαφές στο κατεχόμενο Πέργα-
μος και μετέπειτα μετέβη στην 
Πύλα όπου συναντήθηκε με 
τον Τ/κ κοινοτάρχη, ενώ κατά 
την επίσκεψή του στο τ/κ κα-
φενείο του χωριού συνάντη-
σε και τον Ε/κ κοινοτάρχη. Η 
Πύλα είναι ιδιαίτερο μέρος και 
πάντοτε θέλουμε οι δύο κοι-
νοτάρχες να διατηρούν καλές 
σχέσεις, κατέληξε.


