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Η στάση των ΗΠΑ - Ψύχραιμη η αντίδραση της Αθήνας

Βρυχάται για μια ακόμα φορά η Τουρκία, με αφορμή την έκδοση της κυπριακής Navtex και την έναρξ

Την ώρα που το γεωτρύπανο της ExxonMobil κατευθύνεται προς τη Λεμεσό, προκειμένου να
κάνει την πρώτη γεώτρηση στο οικόπεδο 10 της κυπριακής ΑΟΖ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
διαμηνύει πως «δεν θα αφήσουμε κανέναν πειρατή να εκμεταλλευθεί τα συμφέροντα μας
στην περιοχή». «Η Τουρκία δεν πρόκειται να επιτρέψει μονομερείς ενέργειες στην
Ανατολική Μεσόγειο», επανέλαβε, στο πλαίσιο παράδοσης του νέου πολεμικού σκάφους
«Μπούργκαζαντα» στο τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό.

Εκτός από τον Ερντογάν, και ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ δυναμιτίζει περαιτέρω το
κλίμα, σημειώνοντας σε ομιλία του πως η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει ποτέ, οι συνομιλητές
της να παραβιάσουν το δίκαιο, τα ιστορικά δικαιώματα και τα συμφέροντά της Τουρκίας
στη θάλασσα της, στη «γαλάζια πατρίδα». «Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μας και οι
ναυτικές δυνάμεις μας, όλοι μας, δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν αυτές οι
προβοκάτσιες. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι θα κάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα για να
προστατεύσουμε τα συμφέροντα και δικαιώματά μας», είπε χαρακτηριστικά.

Η Άγκυρα γνωρίζοντας πως αν υλοποιηθούν οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Κύπρου η χώρα
του θα μείνει εκτός παιχνιδιού, επιλέγει για μια ακόμα φορά να ανεβάσει τους τόνους.
Ωστόσο, η παρουσία του αμερικανικού κολοσσού, σε σύμπραξη με την Qatar Petroleum στην
κυπριακή ΑΟΖ, δείχνει ότι η Ουάσιγκτον επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις της με την Τουρκία,
αγνοώντας την επιθετική ρητουτική του προέδρου της.
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Από την πλευρά του, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί τις εξελίξεις με
προβληματισμό. Σχολιάζοντας τις τελευταίες αναφορές του προέδρου της Τουρκίας
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το Αιγαίο, πηγές του ελληνικού ΥΠΕΞ τόνισαν: «Ο μόνος
δρόμος για την σταθερότητα στην περιοχή είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, που
πρεσβεύει η Ελλάδα. Δεν πρόκειται να παρασυρθούμε από τις επιθετικές ρητορικές
εξάρσεις της Τουρκίας».

Έτοιμη για την πρώτη γεώτρηση η ExxonMobil

Το πρωί του περασμένου Σαββάτου, η Λευκωσία εξέδωσε τη NAVTEX με την οποία
δέσμευσε την περιοχή, όπου -από τις 10 Νοεμβρίου έως και 25 Φεβρουαρίου- η ExxonMobil,
σε συνεργασία με την Qatar Petroleum, θα ξεκινήσει την πρώτη γεώτρηση στο οικόπεδο 10
της κυπριακής ΑΟΖ.

Ήδη το υπερσύγχρονο πλωτό γεωτρύπανο Stena IceMax πλέει στη Μεσόγειο (προερχόμενο
από τα Κανάρια Νησιά) με προορισμό το λιμάνι της Λεμεσού, όπου όπως όλα δείχνουν θα
έχει φθάσει περί τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας.

Πάντως, οι πετρελαϊκοί κολοσσοί είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμά τους, με τις ΗΠΑ να έχουν στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα να
κρατηθεί μακριά. Οι προσδοκίες, εξάλλου, από την επικείμενη γεώτρηση είναι πολύ
μεγάλες. Εκτιμούν ότι το κοίτασμα θα είναι γιγαντιαίο.
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Αξίζει να σημειωθεί πως στην Ανατολική Μεσόγειο και γύρω από την κυπριακή ΑΟΖ, έχουν
συνωστιστεί οι στόλοι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της Ρωσίας, του Ισραήλ,
της Αιγύπτου, αλλά και της Τουρκίας. Εκεί φυσικά βρίσκεται και το Ελληνικό Πολεμικό
Ναυτικό.

Εν τω μεταξύ, το τουρκικό ερευνητικό σκάφοςÂ «Μπαρμπαρός»Â παραμένει νοτιοδυτικά
της Κύπρου που βρίσκεταιÂ στο ανατολικότερο άκρο της ελληνική υφαλοκρηπίδας, ενώ το
πλωτό γεωτρύπρανο «Φατίχ» είναι στον κόλπο της Αττάλειας. Το «Μπαρμπαρός» έχει
επιλέξει να πλέει στα οικόπεδα 4 και 5 τα οποία δεν έχουν παραχωρηθεί ακόμα σε ξένες
εταιρίες για εκμετάλλευση. Ασφαλώς οι πορείες των ερευνών σε λίγες ημέρες στο
κομμάτιÂ 10, αλλά και τον Ιανουάριο θα κρίνουν τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί ο Ταγίπ
Ερντογάν.

Τετ α τετ Χριστοδουλίδη - Πομπέο

Η κινητικότητα στην περιοχή είναι μεγάλη με ανώτερους αξιωματούχους της Exxon Mobil να
βρίσκονται σε συνεχή επαφή με την κυπριακή κυβέρνηση.

Την Τρίτη ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο θα υποδεχτεί στις
ΗΠΑ τον ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη και θεωρείται μια καλή ευκαιρία να οριοθετηθούν
οι κινήσεις των δυο πλευρών σε σχέση με την Τουρκία.
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Από την πλευρά του, ο ΠρόεδροςÂ Νίκος Αναστασιάδης σε μια προσπάθεια να κρατήσει τις
ισορροπίεςÂ δηλώνει πως «θα συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες αναβάθμισης των
ενεργειακών μας συμπράξεων με τις χώρες της ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης και
βεβαίως το τονίζω και με την επίλυση του κυπριακού και με την Τουρκία».

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 5/11/2018, #ODYSSEIA newpost
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