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Φυσικό αέριο από την ΑΟΖ για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία; Α, µπα. Μάλλον βρισκόµαστε 
στην αρχή του άδοξου τέλους ενός  οράµατος που αποσκοπούσε στην εκµετάλλευση του 
φυσικού αερίου στην ΑΟΖ της Κ∆.  

Ο κυκεώνας της φοβίας και του πανικού που ενέσκηψε σε όλο τον πλανήτη ελέω ιού, αλλά 
και στον τόπο µας, παραµέρισε έως και εξουδετέρωσε τις όποιες σκέψεις, συζητήσεις , περί 
της εκµετάλλευσης της Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης ( ΑΟΖ) . 

Η αναβολή των γεωτρήσεων από τις εταιρείες που αγόρασαν τα οικόπεδα της ΑΟΖ και η 
παράλληλη δράση της Τουρκίας ενδεχοµένως να προκαλέσουν δυσεπίλυτα προβλήµατα 
στο κράτος και όπως επισηµαίνει και ο  τέως ∆ιοικητής της ΚΥΠ και Αντιστράτηγος ε.α να 
αποτελεί απαρχή νέων περιπετειών αφού και πάλι δεν προνοήσαµε … 

Ο κ. Πενταράς, ακόµη αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «  ένα µεγαλεπήβολο σχέδιο  που αν 
γινόταν µε τις σωστές προϋποθέσεις και ιδιαίτερα µε την προβολή από το κράτος µιας 
αποτρεπτικής ισχύος η οποία θα διασφάλιζε την εκµετάλλευση του φυσικού αερίου µέσα σε 
συνθήκες ασφάλειας και ειρήνης, θα άλλαζε ευνοϊκά τα δεδοµένα όχι µόνο της Κύπρου αλλά 
και της ευρύτερης περιοχής και θα συνέβαλλε σε µια σωστή και δηµοκρατική λύση του 
Κυπριακού προβλήµατος.» 

Ωστόσο  η  παντελής  έλλειψη  στρατηγικής  οδήγησε  κατά  τον  Στρατηγό  Πενταρά  την 
Τουρκία «να θέσει υπό τον στρατηγικό της έλεγχο την ανατολική λεκάνη της 
Μεσογείου, περιλαµβανοµένης ασφαλώς και ολόκληρης  της Κύπρου. 

Ήδη,  από το 2006, τονίζει η Τουρκία κατέχει το 46% της Κυπριακής ΑΟΖ δυτικά της Κύπρου 
στην οποία περιέλαβε το 30% περίπου των οικοπέδων 4,5,6,7 και 1, χωρίς καµιά αντίδραση 
της τότε πολιτικής ηγεσίας, ενώ από το 2011, µε συµφωνία που υπέγραψε  το ψευδοκράτος 
µε τη Τουρκία, το πρώτο  εκχώρησε στη δεύτερη τα δικαιώµατα ερευνών και εκµετάλλευσης 
του φυσικού αερίου στα οικόπεδα που η Τουρκία διαχώρισε για λογαριασµό του 
ψευδοκράτους και τα οποία περιλαµβάνουν το σύνολο ή µέρος όλων των υπολοίπων 
οικοπέδων της Κ∆, πλην του 10 και 11 τα οποία η Τουρκία θεωρεί ότι ανήκουν στην ΑΟΖ 
της Αιγύπτου.»  



Για να προσγειώσει τους αιθεροβάµονες και να προβεί σε προειδοποιήσεις προς 
κυβερνώντες και κόµµατα ο Στρατηγός  Πενταράς παραπέµπει στην ενέργεια της Τουρκίας 
η οποία µεσούσης της πανδηµίας του κορωνοϊού, κατά παράβαση κάθε αρχής του διεθνούς 
δικαίου, αποδεικνύει δύο πράγµατα.  

• Πρώτον, ότι η Τουρκία πέραν και πάνω από τα οποιαδήποτε προβλήµατα 
αντιµετωπίζει η ίδια (πανδηµίας, οικονοµικά, πολιτικά κλπ) θέτει τις στρατηγικές της 
επιδιώξεις σε πρώτη προτεραιότητα, την υλοποίηση των οποίων συνεχίζει 
απρόσκοπτα 

•  ∆εύτερον, φαίνεται ότι και µετά τις  κυρώσεις που η ΕΕ επέβαλε στη Τουρκία τους 
προηγούµενους µήνες σε µια προσπάθεια να πεισθεί  να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο 
στη Κυπριακή ΑΟΖ, η τελευταία συνεχίζει απτόητη τις παράνοµες ενέργειές της, 
γνωρίζοντας πλέον ότι  καµιά προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας δεν είναι ικανή να 
την σταµατήσει. Αυτό σηµαίνει ότι για τα επόµενα δύο χρόνια περίπου, η Τουρκία θα 
παίζει στην ανατολική Μεσόγειο κυριολεκτικά ΄΄εν ου παικτοίς΄΄. Με λίγα λόγια, η 
Τουρκία θα διενεργεί  γεωτρήσεις σε οποιοδήποτε οικόπεδο της Κ∆ αποφασίσει … 

Οι επισηµάνσεις του Στρατηγού Πενταρά που ασχολήθηκε επισταµένα µε τα γεωστρατηγικά 
θέµατα, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για να µην βρεθούµε εκ νέου εξ απροόπτου και 
από όνειρο για σωτηρία της Κύπρου - πολιτικά και οικονοµικά-, το φυσικό αέριο να 
µετατραπεί σε απατηλό( όνειρο) … 

(του Στέλιου Ξιουρή, Offsite) 

 

ΠΗΓΗ:  https://energypress.gr/news/pentaras-adoxo-telos-sto-orama-tis-kyproy-gia-fysiko-aerio 

 

 


