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 Στις 14 και 19 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία οι δύο πρώτες 
συναντήσεις των διαπραγματευτών κ.κ. Γ. Μαυρογιάννη και Κουντρέτ Οζεράϊ, οι 
οποίοι ασχολήθηκαν με διαδικαστικά θέματα.  Όπως δε έγινε γνωστό η τρίτη 
συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου, ενώ στις 27 Φεβρουαρίου θα 
γίνουν οι χιαστί επισκέψεις του κ. Μαυρογιάννη στην Άγκυρα και του κ. Οζεράϊ στην 
Αθήνα όπου θα συναντηθούν με τους Γενικούς Γραμματείς των αντιστοίχων ΥΠΕΞ. 
Η κυπριακή κυβέρνηση ενίσχυσε τον Ε/Κ διαπραγματευτή με τον κ.  Πολυβίου 
Πολύβιο και τον πρώην Εισαγγελέα κ. Αλ. Μαρκίδη, για τον ορισμό του οποίου 
διαφώνησε το ΑΚΕΛ,  εκ του λόγου ότι χειριζόταν το Κυπριακό επί της προεδρίας 
του αειμνήστου Γλαύκου Κληρίδη. 
 Στις 17 Φεβρουαρίου ο κ. Αναστασιάδης δήλωσε ότι σε περίπτωση λύσεως, η 
Τουρκία θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στην προμήθεια και μεταφορά του 
κυπριακού και ισραηλινού αερίου, ενώ σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, 
που κυκλοφόρησαν αμέσως μετά τη δήλωσή του,  εντός της εβδομάδος θα 
επισκεφθούν την Τουρκία στελέχη των εταιρειών Noble Energy και Delek, που 
εκμεταλλεύονται τα κοιτάσματα αερίου του Ισραήλ και της Κύπρου, όπου θα 
συναντηθούν με εκπροσώπους των τεσσάρων μεγαλυτέρων ενεργειακών εταιρειών, 
προκειμένου να διερευνήσουν την μεταφορά του ισραηλινού αερίου στην ΕΕ με 
αγωγό μέσω Τουρκίας. 
 Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ ο κ. Κέρι θα επισκεφθεί την Κύπρο 
προκειμένου να συμβάλει στην ταχύτερη προώθηση των συνομιλιών και την επίλυση 
του προβλήματος,  ενώ βραδύτερα θα τον ακολουθήσει και ο αντιπρόεδρος κ.  
Μπάϊντεν. 
 
 Όλες οι ανωτέρω ενέργειες δείχνουν ότι το ενεργειακό θα χρησιμοποιηθεί ως 
μοχλός πιέσεως για την ταχύτερη επίλυση του προβλήματος, δεδομένου ότι χωρίς 
αυτή δεν είναι δυνατή η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και 
Τουρκίας. 
 Επίσης ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν την πίεση, γιατί επείγονται να κλείσει το 
ταχύτερο δυνατόν μία εστία αστάθειας στην περιοχή. 
 
 Παράλληλα προς τις συνομιλίες συνεχίζεται και η αντιπαράθεση του προέδρου κ. 
Αναστασιάδη με τους επικριτές του, εντός και εκτός Κύπρου, που τον κατηγορούν ότι 
ξεπούλησε τον Κυπριακό. Ιδιαίτερα του καταλογίζουν, ότι σύμφωνα με το 
ανακοινωθέν δεν εξασφαλίζεται η συνέχεια του κυπριακού κράτους, ότι η κυριαρχία 
εκπηγάζει εξίσου από ελληνοκυπρίους και τουρκοκυπρίους και ότι δεν 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ενός σύγχρονου κράτους, όπως ορίζονται από το 
Διεθνές Δίκαιο. 
 Στα θέματα αυτά,  που συνιστούν την κυρία αντιδικία μεταξύ των δύο μερών,  
αναφέρεται και δημοσίευμα της εφημερίδας «ΒΗΜΑ» στις 16 Φεβρουαρίου, 
σύμφωνα με το οποίο ο κ. Αναστασιάδης πριν συμφωνήσει για το ανακοινωθέν είχε 
ζητήσει την γνωμάτευση δύο κορυφαίων καθηγητών του Διεθνούς Δικαίου κ.κ. 
Κρόφορντ και Λόου,  οι οποίοι γνωμάτευσαν ότι με τα όσα αναφέρονται στο 
ανακοινωθέν : 



 - Δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση η συνέχεια του κράτους της Κύπρου ως μέλους 
του ΟΗΕ και της ΕΕ και ότι διατηρείται η μία ενιαία ιθαγένεια και η μία ενιαία 
νομική προσωπικότητα. 
 - Η κυριαρχία ενυπάρχει στο ενιαίο κράτος, χωρίς να εκχωρείται κάποια 
ιδιαίτερη μορφή κυριαρχίας στα συνιστώντα κρατίδια μιας μελλοντικής ομοσπονδίας. 
 - Η δευτερεύουσα ιθαγένεια των συνιστώντων κρατιδίων δεν είναι καθόλου 
ασυνήθης στην πράξη και δεν δημιουργεί πρόβλημα, καθώς μάλιστα στο 
ανακοινωθέν καθορίζεται ότι «θα συμπληρώνει και δεν θα υποκαθιστά την ενιαία 
ιθαγένεια». 
 - Διαφορετικές όμως ερμηνείες για κάποια θέματα δύνανται και από την 
τουρκική πλευρά, με τον κ. Ερόγλου να δηλώνει στις 17 Φεβρουαρίου, ότι σύμφωνα 
με απόφαση της Βουλής του ψευδοκράτους δεν τίθενται σε συζήτηση τα θέματα 
«εγγυήσεις» και «ιθαγένεια». 
 
 Μετά από όλα αυτά προκύπτει το συμπέρασμα ότι στο ανακοινωθέν 
περιελήφθησαν σκόπιμες ασάφειες προκειμένου να μπορεί η κάθε πλευρά να 
δικαιολογεί την υπογραφή της δίδοντας τη δική της ερμηνεία.  Επομένως όλα θα 
παιχτούν στις διαπραγματεύσεις και γι΄αυτό θα πρέπει να παρακολουθούμε στενά 
τις εξελίξεις, οι οποίες πιθανόν να παρουσιάσουν εκπλήξεις. 
 Η Ε/Κ πλευρά οφείλει να παραμείνει σταθερή στις θέσεις της και να μην 
υποκύψει στις τυχόν πιέσεις των ΗΠΑ για περαιτέρω υποχωρήσεις στις 
απαράδεκτες απαιτήσεις της τουρκικής πλευράς. Αντιθέτως, εκμεταλλευόμενη την 
πρεμούρα για λύση τόσο των ΗΠΑ όσο και της Τουρκίας, θα πρέπει να παραμείνει 
άκαμπτη και να μετακυλήσει τις πιέσεις προς την άλλη πλευρά. Σε καμία δε 
περίπτωση δεν πρέπει να παρασυρθεί από το σκεπτικό «η μη λύση είναι χειρότερη 
από οποιαδήποτε λύση», που ακούγεται από διάφορες πλευρές και να υποκύψει.  
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