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«Οι πόροι στην Κύπρο είναι για όλους τους Κύπριους και η Τουρκία θα συνεχίσει τις
σεισμικές έρευνές της προκειμένου να ερευνήσει για πετρέλαιο και αέριο στην
υφαλοκρηπίδα της Κύπρου, έχουμε το δικαίωμα και μπορούμε να το ασκήσουμε όποτε
θέλουμε. Οποιοδήποτε βήμα εξαιρεί τη μια πλευρά του νησιού δεν είναι αποδεκτοί», δήλωσε
ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου, αναφερόμενος στις σεισμικές
έρευνες του Barbaros στην κυπριακή ΑΟΖ.

Η Τουρκία προκαλεί απροκάλυπτα ακόμη μια φορά στα ζητήματα των υδρογονανθράκων
στην Κύπρο δείχνοντας και στην Ελλάδα ποια θα είναι η στάση της σε περίπτωση που η
χώρα μας μπει στην διαδικασία οριοθέτησης ΑΟΣ στο Αιγαίο και στη Κρήτη.

Η Κύπρος έχει απειλήσει ότι θα εμποδίσει την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκία εάν
προχωρούσε τις έρευνες αλλά η Τουρκία δεν ένοιωσε καμία απειλή και συνεχίζει τις
έρευνες σε όλες τις περιοχές της ΑΟΖ της Κύπρου .Η ΕΕ καλείται να αποδείξει την
αλληλεγγύη προς τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου με ισχυρό τρόπο και όχι μόνο με
λεκτικές προτροπές για την τήρηση της διεθνούς νομιμότητας.

Πριν δύο χρόνια που ξεκίνησε η γεώτρηση σε συνεργασία Κύπρου –Ισραήλ η Τουρκία
προσπάθησε να παρεμποδίσει την πλατφόρμα γεώτρησης ,τότε η αντίδραση του Ισραήλ
ήταν άμεση και απολύτως προειδοποιητική και η Τουρκία δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια
γνωρίζοντας ότι όταν οι Ισραηλινοί απειλούν εάν χρειαστεί κάνουν πράξη τις απειλές.

Η Τουρκία γνωρίζει ότι η Ελλάδα όπως και η Κύπρος δεν θα έμπαινε σε μια κρίση τύπου
Ιμίων και θα προτιμούσε τις καταγγελίες σε διεθνές επίπεδο κάτι που έχει γίνει πολλές
φορές στο παρελθόν χωρίς κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.
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Οι βόλτες του Τουρκικού ερευνητικού σκάφους συνοδεία δύο πολεμικών πλοίων θα
συνεχιστούν και η πρόκληση δεν θα σταματήσει στις βόλτες ο κ Νταβούτογλου είπε επίσης
ότι « είπε πως αν η ελληνοκυπριακή πλευρά λέει ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν έχουν δικαίωμα
στις φυσικές αυτές πηγές που βρέθηκαν στον Νότο τότε πρέπει να συζητηθεί το σενάριο
των δύο κρατών»

Η Κυπριακή πλευρά δήλωσε ότι το Δεκέμβριο του 2014 το γεωτρύπανο να προχωρήσει στην
επόμενη γεώτρηση σε ένα από τα δυνητικά κοιτάσματα στα τεμάχια 2, 3 και 9.

Σε κάθε περίπτωση οι Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να είναι έτοιμες να δεχθούν πολύ
μεγαλύτερες προκλήσεις από τις βόλτες του Barbaros και να απαντήσουν ανάλογα σε κάθε
επίπεδο. Δεν είναι στο συμφέρον της χώρας η ανενόχλητη παρεμπόδιση από τους
Τούρκους στα ζητήματα των ενεργειακών αποθεμάτων. Η ΕΕ θα πρέπει να γίνει αποδέκτης
της πρόκλησης και να απαντήσει με ανάλογο τρόπο όπως με την Ρωσία.
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