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Η επύςκεψη του Ιςραηλινού πρωθυπουργού Benjamin Netanyahu ςτην Κύπρο ςτισ 16 Φεβρουαρύου, η πρώτη ςτην 
ιςτορύα για εν ενεργεύα ανώτατο εκτελεςτικό αξιωματούχο του ιςραηλινού κρϊτουσ, ςηματοδότηςε όχι μόνο την 
πρωτοφανό ϊνθιςη των Κύπρο-Ιςραηλινών ςχϋςεων από τον Δεκϋμβριο του 2010 όταν και υπεγρϊφη διακρατικό 
ςυμφωνύα καθοριςμού τησ ΑΟΖ μεταξύ των δύο κρατών, αλλϊ –ϋτι ςπουδαιότερον- υπογρϊμμιςε το γεγονόσ ότι 
το Τϋλ Αβύβ ϋχει αποφαςύςει να διευρύνει τη ςτρατιωτικό-διπλωματικό αςπύδα προςταςύασ του για να καλύψει 
κϊτι το ευρύτερο από τη γεώτρηςη και μελλοντικό ανϊπτυξη του πεδύου Αφροδύτη. Το γεγονόσ ότι η επύςκεψη 
διεξόχθη τρεισ μόλισ ημϋρεσ μετϊ την επύςημη προκόρυξη του β’ γύρου αδειοδοτόςεων από την πλευρϊ τησ 
Λευκωςύασ, ςυμπύπτοντασ ςχεδόν με τη διεξαγωγό αεροναυτικών αςκόςεων τησ Τουρκύασ ςε περιοχϋσ που εύχε 
παρανόμωσ δεςμεύςει εντόσ τησ Κυπριακόσ ΑΟΖ, επιβεβαιώνουν περύτρανα ότι ϋχει ξεκινόςει η δεύτερη φϊςη τησ 
Τούρκο-Ιςραηλινόσ ψυχροπολεμικόσ αντιπαρϊθεςησ αναφορικϊ με την Κύπρο.  
 
Το αντικεύμενο του δεύτερου αυτού γύρου δεν αφορϊ απλώσ την ομαλό διεξαγωγό του β' γύρου αδειοδοτόςεων 
όπου μετϊ την επιτυχό ανακϊλυψη αερύου τησ τϊξησ των 7 περύπου τρισ κυβικών ποδών (50% υπολογιζόμενησ 
αποληψιμότητασ), ςυγκεντρώνει μεγϊλο διεθνϋσ ενδιαφϋρον. Εύναι προφανϋσ ότι η επανϋναρξη και αναμενόμενη 
επύ τριμόνου ςυντόρηςη των τουρκικών ςτρατιωτικών προκλόςεων ςτην Κυπριακό ΑΟΖ εν παραλλόλω με την 
επύςπευςη τησ διεξαγωγόσ ερευνών ςτα «Κατεχόμενα» αποςκοπούν (α) ςτο να πειθαναγκϊςουν τισ μεγϊλεσ 
πετρελαώκϋσ εταιρύεσ, πρωτύςτωσ ρωςικόσ και γαλλικόσ πατρότητασ, που ϋχουν όδη εκδηλώςει ςαφϋσ ενδιαφϋρον 
για ςυγκεκριμϋνα πεδύα, εύτε να αποςυρθούν εύτε να μην ςυμμετϊςχουν καν ςτον διαγωνιςμό που όδη «τρϋχει» και 
(β) να παρουςιϊςουν κυρύωσ ςτο εςωτερικό τουσ μια ανϊλογη επιτυχύα από την πλευρϊ των Τουρκοκυπρύων.  
 
Το χρονικό πλαύςιο ςτο οπούο η Άγκυρα επιλϋγει να κλιμακώςει τισ πιϋςεισ τησ με την Ελλϊδα ςτο παρϊ 5’ τησ 
χρεοκοπύασ φαύνεται εκ πρώτησ όψεωσ μια ςωςτό τακτικό επιλογό, μόνο που η Τουρκύα και η μαξιμαλιςτικό τησ 
πολιτικό που αποςκοπεύ ςτη Φινλανδοπούηςη τησ ελεύθερησ Κύπρου, δεύχνει να μη ςυνειδητοποιεύ ότι η πολιτικό 
των κανονιοφόρων εναντύον ενόσ μϋλουσ τησ Τρόικασ του Ευρωπαώκού Συμβουλύου, που ϋχει όδη αναλϊβει την 
εναλλαςςόμενη προεδρύα τησ Ένωςησ για ζητόματα ΚΕΠΑΑ, εύναι τόςο αναχρονιςτικό όςο και αντιπαραγωγικό.  
   
Η αναχρονιςτικότητα αυτόσ τησ τακτικόσ εύναι ενδεικτικό και τησ απόςταςησ που χωρύζει την Τουρκύα από το 
Ευρωπαώκό τρόπο ςκϋπτεςθαι και γύγνεςθαι, αλλϊ πϋραν αυτού εύναι χαρακτηριςτικό και του γεγονότοσ ότι η 
τακτικό του πολεμοφοβικού εκβιαςμού που επιχεύρηςε να εφαρμόςει κατϊ τησ Κύπρου ςτην πρώτη φϊςη 
διερευνητικόσ γεώτρηςησ τησ Noble (επύ τησ Αφροδύτησ) δεν απϋδωςε τα προςδοκώμενα. Προφανώσ η Άγκυρα 
εκτιμϊ ότι δεν θα υπϊρξει ελλαδικό ςτρατιωτικό ςυνδρομό για την αποτροπό των εν λόγω εκφοβιςτικών 
τακτικών, όπωσ ϋγινε τον περαςμϋνο Οκτώβριο-Νοϋμβριο, παρϊ το γεγονόσ ότι ϋχουν ςημειωθεύ ςημαντικού 
πρόοδοι τησ ελληνοώςραηλινόσ ςτρατιωτικόσ ςυνεργαςύασ και ςε αμιγώσ επιχειρηςιακό επύπεδο.  
   
Δεν πρϋπει εν προκειμϋνω να μασ διαφεύγει το γεγονόσ ότι κατϊ την κλιμϊκωςη των τουρκικών επιχειρόςεων τον 
περαςμϋνο Νοϋμβριο καταγρϊφηκαν υπερπτόςεισ ιςραηλινών αεροςκαφών και πολεμικών ελικοπτϋρων ςε όλο 
το FΙR ευθύνησ τησ Κύπρου ενώ ςημαντικόσ αριθμόσ ιπταμϋνων μϋςων μεταςτϊθμευςε ςτην αεροπορικό βϊςη 
«Ανδρϋασ Παπανδρϋου» τησ Πϊφου. Η ςυνϋχιςη των τουρκικών ςτρατιωτικών προκλόςεων το μόνο που ενδϋχεται 
να προκαλϋςει εύναι να μετατρϋψει την Πϊφο ςε προκεχωρημϋνο επιχειρηςιακό «φυλϊκιο» για την Ελληνικό και 
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την Ιςραηλινό πολεμικό αεροπορύα.  
 
Παρϊλληλα ςε περύπτωςη που το Ιςραόλ επιλϋξει την Κύπρο ωσ ςτρατηγικό κϋντρο υγροπούηςησ και 
διαμετακόμιςησ αερύου εύναι ςαφϋσ ότι η εν λόγω ελληνοώςραηλινό ςτρατιωτικό ςυνεργαςύα θα επεκταθεύ και ςτο 
επύπεδο του ςτρατού ξηρϊσ καθώσ οι ανϊγκεσ προςταςύασ των υποδομών δεν μπορούν να καλυφθούν 
αποτελεςματικϊ μόνο από τισ δυνϊμεισ τησ εθνικόσ φρουρϊσ, οι οπούεσ ςε τελικό ανϊλυςη ϋχουν και εντελώσ 
διαφορετικό αποςτολό από την προφύλαξη μη ςτρατιωτικών υποδομών εν καιρώ ειρόνησ όςο ζωτικόσ ςημαςύασ 
και εϊν εύναι για την εθνικό οικονομύα.  
 
Το κρύςιμο διακύβευμα του β’ γύρου εκχωρόςεων δεν αφορϊ μόνο το ποια πεδύα θα αναλϊβουν η Gazprom, η Total 
ό η οποιαδόποτε ϊλλη εταιρεύα. Αυτό ϊλλωςτε θα το μϊθουμε ςε διϊςτημα 3-6 μηνών το αργότερο και η τουρκικό 
πολιτικό των κανονιοφόρων δεν φαύνεται ότι θα αποτρϋψει ςημαντικϋσ χώρεσ από το να μπουν δυναμικϊ ςτο 
παιχνύδι. Το εξύςου κρύςιμο -αν όχι κριςιμότερο διακύβευμα- του β’ γύρου -και αυτό που θα μϊθουμε όπωσ ϊλλωςτε 
δόλωςε και ο ύδιοσ ο Netanyahu ςτισ 16 Φεβρουαρύου- εύναι το κατϊ πόςο το Ιςραόλ θα επιτρϋψει ςτισ Noble & Delek 
να εξϊγουν ςημαντικό μϋροσ των ποςοτότων του Λεβιϊθαν και του Ταμϊρ ςτην Ευρώπη μϋςω Κύπρου.  
 
Όπωσ ϊλλωςτε δόλωςε ο ιςραηλινόσ πρωθυπουργόσ, δεύχνοντασ την προςωπικό του προτύμηςη ςτην εξαγωγό 
αερύου ςε υγροποιημϋνη μορφό «το πρώτο πρϊγμα που θϋλουμε να ολοκληρώςουμε ςτο πλαύςιο τησ ςυνεργαςύασ 
μασ με την Κύπρο μια ςυμφωνύα ενοπούηςησ [των πεδύων]. Δηλαδό μια ςυμφωνύα για τον διαχωριςμό, τη 
χρηςιμοπούηςη και την εκμετϊλλευςη των πεδύων [αερύου] ςτην κϊθε μια πλευρϊ [τησ ΑΟΖ]». Αυτό που ςτην 
πραγματικότητα μελετϊται, και αυτό εύναι ιδιαιτϋρωσ θετικό από Κυπριακόσ πλευρϊσ εύναι η μετατροπό τησ 
Αφροδύτησ ςε μια κοινό δεξαμενό εξαγωγόσ αερύου μαζύ με το ποςοςτό παραγωγόσ των ιςραηλινών πεδύων που 
θα εξαχθεύ.  
 
Το κρύςιμο ζητούμενο εύναι προφανώσ το προσ ποια κατεύθυνςη θα εξαχθεύ η εν λόγω δεξαμενό και εϊν το 
μϋγεθοσ τησ θα αυξηθεύ από την πλευρϊ τησ Κύπρου μετϊ την ολοκλόρωςη του β’ γύρου. Παρϊ τον εφηςυχαςμό 
οριςμϋνων που απϋκλειαν την πιθανότητα καταςκευόσ ενόσ ιςραηλινού ςταθμού υγροπούηςησ ςτο Ειλϊτ ωσ 
εξαιρετικϊ επικύνδυνη λόγω υποτιθϋμενων αραβικών αντιδρϊςεων, αυτό ακριβώσ το ενδεχόμενο φαύνεται να 
εξετϊζουν κατϊ προτεραιότητα οι ύδιοι οι Ιςραηλινού ωσ βαςικό εναλλακτικό ςχϋδιο ςτη λύςη του εν Κύπρω  
τερματικού ςτο Βαςύλικο. Όπωσ ξεκαθϊριςε ο ύδιοσ ο Netanyahu, “πρϋπει να εξετϊςουμε το ζότημα του 
Υγροποιημϋνου Φυςικού Αερύου. Αυτό θα μπορούςε να εξαχθεύ προσ την κατεύθυνςη τησ Ευρώπησ μϋςω τησ 
Κύπρου εύτε προσ την κατεύθυνςη τησ Αςύασ μϋςω του Ιςραόλ». Έωσ τα τϋλη Απριλύου το ζότημα αυτό αναμϋνεται 
να διευκρινιςτεύ.  
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