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Αυτή είναι και η εντύπωση που αποκόµισε, σύµ-
φωνα µε πληροφορίες ο Έλληνας πρωθυπουργός, 
Αντώνης Σαµαράς κατά τις πρόσφατες επαφές του 
στο Ισραήλ και συζήτησε το θέµα τούτο, την περα-
σµένη Παρασκευή µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρα-
τίας, Νίκο Αναστασιάδη, στη συνάντησή τους στο 
Μέγαρο Μαξίµου στην Αθήνα.

Καθίσταται σαφές, από τα όσα λένε Ισραηλινοί 
αξιωµατούχοι, πως δεν προτίθενται να εµπιστευ-
τούν τις εξαγωγές του φυσικού αερίου τους µέσω 
Τουρκίας. Οι Ισραηλινοί παρουσιάζονται έντονοι 
στο θέµα αυτό και θεωρούν πως η πολιτική του 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκαλεί προβλήµατα στην 
περιοχή και διευρύνει το χάσµα µεταξύ του Τελ 
Αβίβ και της Άγκυρας.

Αναφορικά µε το θέµα της µεταφοράς του φυσι-
κού αερίου, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ προτίθε-
νται να συνδιαβουλευθούν και προς τούτο θα συ-

γκροτηθεί µια κοινή επιτροπή µε εκπροσώπους και 
των τριών χωρών. Η ιδέα συζητήθηκε κατά την επί-
σκεψη Σαµαρά, την έθεσαν οι Ισραηλινοί και τώρα 
µένει ουσιαστικά η συγκρότηση της επιτροπής αυ-
τής. Αυτή την εβδοµάδα θα µεταβεί στο Τελ Αβίβ ο 
υπουργός Ενέργειας και Εµπορίου, Γιώργος Λακ-
κοτρύπης. Η επίσκεψη ήταν προγραµµατισµένη, 
πλην όµως, εκ των πραγµάτων θα συζητηθεί και το 
θέµα αυτό. Όπως αναφέρουν ενηµερωµένες πηγές, 
στην επιτροπή που θα συγκροτηθεί θα συζητηθούν 
όλες οι επιλογές που προσφέρονται για µεταφορά 
του φυσικού αερίου και θα αποφασισθεί η πιο συµ-
φέρουσα και ασφαλώς εκείνη που εξυπηρετεί τους 
στρατηγικούς στόχους των εµπλεκοµένων.

Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές πως η Άγκυ-
ρα δεν ευνοεί σε καµία περίπτωση την αξιοποίηση 
των ενεργειακών πόρων της Κύπρου µε την ίδια να 
είναι εκτός διαδικασίας.

Η διάρρηξη των σχέσεων του Ισραήλ µε την Τουρκία έχει αποκτήσει βάθος και η επανασυγκόλ-
λησή τους δεν θεωρείται εύκολη υπόθεση. Το µήνυµα αυτό το έχει περάσει σε διάφορα επίπεδα 
το Τελ Αβίβ τόσο προς την Αθήνα όσο και προς τη Λευκωσία. 

Η τουρκική πλευρά έχει εµπλακεί στις συζητήσεις 
για την έναρξη ενός νέου κύκλου διαπραγµατεύσε-
ων, πλην όµως, παράλληλα προετοιµάζεται για το 
«Σχέδιο Β», που αφορά στην επόµενη ηµέρα ενός 
αδιεξόδου. Σύµφωνα µε πληροφορίες, σε Άγκυρα 
και ψευδοκράτος αξιολογούν ήδη, διά διαφόρων 
σεναρίων, τις δράσεις τους σε περίπτωση που απο-
τύχει η προσπάθεια αυτή.

Ο στόχος θα είναι η αναβάθµιση του ψευδοκρά-
τους και βαθµηδόν αναγνώρισή του. Τούτο, άλ-
λωστε, αναφέρθηκε και από τον Τούρκο υπουργό 
Εξωτερικών, Αχµέτ Νταβούτογλου, µετά τη συνά-
ντηση που είχε την περασµένη εβδοµάδα µε τον 
λεγόµενο υπουργό Εξωτερικών του ψευδοκράτους, 
Οζντίλ Ναµί, στην Άγκυρα.

Είπε πως παράλληλα µε τις διαπραγµατεύσεις θα 
εργάζονται και για την αναγνώριση του κατοχικού 
καθεστώτος. Η στάση αυτή αφήνει τα αποτυπώµα-
τά της και στις συζητήσεις για τη διαµόρφωση της 
κοινής δήλωσης, που θα εκδοθεί µετά την πρώτη 
συνάντηση του προέδρου Αναστασιάδη µε τον κα-
τοχικό ηγέτη, Ντερβίς Έρογλου.

Σύµφωνα µε πληροφορίες στις συζητήσεις για 
την κοινή δήλωση, που δεν έχουν ακόµη καταλή-
ξει, οι Τούρκοι φαίνεται σαφώς να µην αποδέχο-
νται ότι η νέα κατάσταση πραγµάτων που θα προ-
κύψει από µια συµφωνία θα είναι µετεξέλιξη της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Ενστάσεις έχουν και στο 
θέµα της κυριαρχίας και επιχειρούν συστηµατικά 
να νοθεύσουν την όποια ξεκάθαρη διατύπωση.

Σε σχέση µε το χρονοδιάγραµµα, αν και αρχικά 
επέµειναν να υπάρχει αναφορά στην κοινή δή-
λωση, στη συνέχεια εγκατέλειψαν τη θέση, αν και 
µέσω διαφόρων άλλων διατυπώσεων υπονοείται.

Σε συζητήσεις που έχουν οι Τούρκοι αξιωµατού-
χοι επιµένουν ακόµη πως θα πρέπει από τώρα να 
συζητηθεί «ποια θα είναι η θέση των δύο πλευρών 
µετά από ένα αδιέξοδο». Εννοούν µε αυτό βασικά, 
«ποια θα είναι η θέση του ψευδοκράτους» εάν απο-
τύχει η προσπάθεια. Κι αυτό, βέβαια, παραπέµπει 
σαφώς στο «Σχέδιο Β».

 Είναι πρόδηλο πως Άγκυρα και κατοχικό καθε-
στώς ασκούνται παράλληλα σε ένα επικοινωνια-
κό παιχνίδι, θέλοντας να εφαρµόσουν το γνωστό 
δόγµα του Ερντογάν, ότι «βρίσκονται ένα βήµα 
µπροστά από τους Ελληνοκύπριους». Γι’ αυτό και 
εξαγγέλλουν την ηµεροµηνία έναρξης των συνοµι-
λιών (4 Νοεµβρίου, ανακοίνωσε ο Νταβούτογλου), 
χωρίς να συµφωνηθεί, καθορίζουν χρονοδιάγραµ-
µα (Ιανουάριο έτοιµο σχέδιο λύσης, Μάρτιο δηµο-
ψηφίσµατα), ώστε να ασκηθούν πιέσεις κατά της 
ελληνοκυπριακής πλευράς.

Η εκτίµηση που υπάρχει σε ξένους διπλωµατι-
κούς κύκλους είναι πως η διαδικασία θα αρχίσει 
αργά ή γρήγορα και πως οι δυσκολίες θα υπερπη-
δηθούν. Σε αυτή την περίπτωση, η τουρκική πλευ-
ρά θα κινηθεί µε στόχο και πάλι να ξεκαθαρίσει 
το τοπίο, µε συµφωνία ή χωρίς, µέχρι τον Μάρτιο. 
Ένα χρονοδιάγραµµα το οποίο προδήλως εννοούν 
και ξένοι παράγοντες.

Ασκούνται σε «Σχέδιο Β» οι Τούρκοι

Η πολιτική Ερντογάν φέρνει πιο κοντά  
το Ισραήλ με την Κύπρο και την Ελλάδα




