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Συνέντευξη που θα σχολιαστεί περέθεσε ο Πρόεδρος  Αναστασιάδη στο διεθνές δίκτυο 
Associated  Press.  Στη συνέντευξη γίνεται αναφορά  για τα οφέλη που μπορεί να 
αποκομίσει η Τουρκία σε περίπτωση που επιτευχθεί λύση του Κυπριακού. 

Μια συμφωνία για επανένωση της Κύπρου, θα συμβάλει στην μείωση των ενεργειακών 
αναγκών της Τουρκίας, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε 
συνέντευξή του στο Associated Press. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε ότι μια συμφωνία θα επιτρέψει στην Τουρκία να 
εφοδιαστεί με το φυσικό αέριο που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην Κύπρο και το Ισραήλ 
και θα συμβάλει στην βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε επίσης και στο αναβαθμισμένο διεθνές 
ενδιαφέρον για το Κυπριακό. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον ρόλο των Ηνωμένων 
Πολιτειών και είπε πως αυτός ήταν καθοριστικός για την επανέναρξη των ειρηνευτικών 
συνομιλιών και ότι το αυξανόμενο ενδιαφέρον για μια συμφωνία στηρίζεται στις 
δυνατότητες περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας και στην προσπάθεια να αμβλυνθεί 
η αστάθεια σε μια ταραγμένη περιοχή. 

Είπε επίσης ότι το Ισραήλ μπορεί να εξάγει το φυσικό του αέριο στην Τουρκία μέσω μια 
επανενωμένης Κύπρου, προσθέτοντας ότι υπάρχει πιθανότητα επίσκεψης του Ισραηλινού 
Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου στην Κύπρο την Άνοιξη. 

Τι γράφει η Σαμπάχ: 

Η Τουρκία μπορεί να συνεργαστεί με το Ισραήλ στο θέμα του φυσικού αερίου εάν οι 
συνομιλίες στο Κυπριακό καταλήξουν σε επιτυχία, σύμφωνα με πηγές από το τουρκικό 
Υπουργείο Ενέργειας το οποίο επικαλείται η αγγλόφωνη εφημερίδα Σαμπάχ. Σύμφωνα 
με τις ίδιες πηγές η Άγκυρα στοχεύει να είναι μέρος του προγράμματος μεταφοράς του 
αερίου και όχι απλώς διαμετακομιστικό σημείο. 

Αναλυτικά, η εφημερίδα Σαμπάχ αναφέρει ότι το Ισραήλ επιθυμεί να συνεργαστεί με την 
Άγκυρα για να μεταφέρει το φυσικό του αέριο μέσω Τουρκίας,  ωστόσο αυτό θα γίνει 
αφού οι δύο χώρες λύσουν τις διαφορές τους οι οποίες προέκυψαν μετά την επίθεση των 
ισραηλινών καταδρομέων στο τουρκικό πλοίο Μαβί Μαρμαρά. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το Ισραήλ θέλει να συνεργαστεί με τις τέσσερις εταιρείες 
ενέργειας της Τουρκίας.  Οι ίδιες πηγές από το Υπουργείο Ενέργειας της χώρας 



αναφέρουν επίσης ότι η Τουρκία μπορεί να συνεργαστεί με το Ισραήλ εάν οι συνομιλίες 
στην Κύπρο καταλήξουν σε επιτυχία. 

"Πρέπει να τοποθετηθούν έξι αγωγοί στην Μεσόγειο οι οποίοι θα στοιχίσουν 1.5 δις 
δολάρια", ανέφερε ένας Τούρκος αξιωματούχος ο οποίος είπε ότι αξίζει να τεθεί το 
πρόγραμμα σε εφαρμογή. Τούρκοι αξιωματούχοι λένε ότι η Τουρκία θα είναι μέρος του 
προγράμματος και δεν θα εγκαταστήσει μόνο τους αγωγούς. 

Οι ίδιοι αξιωματούχοι λένε ότι το πρόγραμμα θα βοηθήσει ώστε να διασφαλιστεί 
σταθερότητα στην περιοχή. "Εάν δεν πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα, η Τουρκία δεν θα 
έχει μεγάλες απώλειες. Οι τουρκικές εταιρείες ίσως να διστάζουν να ενταχθούν στο 
πρόγραμμα αν η Τουρκία δεν συνεργαστεί με το Ισραήλ. Η Τουρκία δεν έχει στόχο να 
είναι απλώς το σημείο μεταφοράς στην Μεσόγειο. Το σχέδιο θα παίξει σημαντικό ρόλο 
στις συνομιλίες στην Κύπρο αφού τα αποθέματα φυσικού αερίου δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αν συνεχιστεί η διαμάχη στην περιοχή", αναφέρει ο ίδιος 
αξιωματούχος στην εφημερίδα. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς στην Τουρκία, οποιαδήποτε άλλη γραμμή από το Ισραήλ στην 
Ευρώπη θα στοιχίσει οχτώ φορές περισσότερο από ότι αν περάσει από την Τουρκία. 
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 
Χέρι χέρι ΗΠΑ και Τουρκία σπρώχνουν συνομιλίες-εξπρές για Κυπριακό 
Kινήσεις ΜΑΤ των Αμερικανών στο Κυπριακό 
«Σχέδιο Ομπάμα»  και Συνομοσπονδία βλέπει ο Economist  για λύση του Κυπριακού 
Τι είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο διάγγελμά του για το Κυπριακό 
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