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Η πρόσφατη τοποθέτηση του αντιπροέδρου της Noble Charles Davidson ότι η αμερικανική εταιρία προτίθεται 
εφεξής να δώσει πρώτη προτεραιότητα στην εξαγωγή αερίου από το Λεβιαθάν μέσω αγωγών ερμηνεύθηκε από 
αρκετούς στη Λευκωσία και την Αθήνα ως προάγγελος δέσμευσης της Noble υπέρ του φερόμενου τουρκο-
ισραηλινού αγωγού. Μια προσεκτικότερη, ωστόσο, ανάλυση της δήλωσης του Davidson, αλλά και των ρεαλιστικών 
επιλογών που έχει στη διάθεσή της η αμερικανική εταιρία, προσφέρει μια εντελώς διαφορετική ερμηνεία.  

Εν πρώτοις, ο Davidson αναφέρθηκε στην ύπαρξη νέων ευκαιριών για την εξαγωγή αερίου στους γείτονες του 
Ισραήλ, η οποία θα έχει χαμηλότερο κόστος καθώς, σε πολλές περιπτώσεις το αέριο της Noble θα συνδεθεί με 
προϋπάρχοντα δίκτυα αγωγών. Αφορμή για αυτήν τη δήλωση του Davidson αποτέλεσε η κατά τον ίδιο 
«ριζοσπαστική αλλαγή που έλαβε χώρα στην Αίγυπτο, η οποία έχει δημιουργήσει για εμάς την ευκαιρία να 
πουλήσουμε αέριο τοπικά» προσθέτοντας ότι «Υπάρχουν δύο τερματικά υγροποίησης στην Αίγυπτο που έχουν 
πολύ σοβαρές απώλειες και αναζητούν νέες πηγές αερίου. Στην Ιορδανία είμαστε σε επαφή με βιομηχανικούς 
πελάτες».  

Το Γεωπολιτικό Πλαίσιο 

Από τη δήλωση αυτή προκύπτουν τρία ενδιαφέροντα συμπεράσματα:  

(α) ότι ο λόγος που δημιουργήθηκε αυτή η ευκαιρία για τη Noble είναι η φιλο-ισραηλινή στροφή της παρούσας 
μεταβατικής αιγυπτιακής κυβέρνησης με την οποία η Τουρκία είναι στα μαχαίρια εξαιτίας της παντοδαπούς 
υποστήριξης που συνεχίζει να προσφέρει στους οπαδούς του έκπτωτου κ.Μόρσι προσωπικά ο ίδιος ο κ.Ερντογάν  

(β) ότι η αναφορά του στην Ιορδανία απηχεί τη στρατηγική επιδιώξη του Ισραήλ να στηρίξει τον κλονιζόμενο από 
τις εξελίξεις στη Συρία βασιλιά Αμπντάλλα. Η Ιορδανία, ο σημαντικότερος ανεπίσημος σύμμαχος του Ισραήλ στην 
περιοχή, έχει απωλέσει, λόγω της αποσταθεροποίησης του Σινά, το μεγαλύτερο μέρος της τελικής της 
κατανάλωσης σε αέριο καθώς διεκόπη η λειτουργία του Δι-Αραβικού αγωγού που τη συνέδεε με την Αίγυπτο, και  

(γ) ότι ο αντιπρόεδρος της Noble απέφυγε επιμελώς να κάνει την οποιαδήποτε αναφορά στην Τουρκία, παρά το 
γεγονός ότι αποτελεί το μεγαλύτερο καταναλωτή αερίου στην περιοχή και πιθανότατα θα είναι σε θέση να της 
προσφέρει υψηλότερη τιμή αγοράς και από την Αίγυπτο και από την Ιορδανία.   

Γιατί άραγε απέφυγε κάτι τέτοιο ο κ.Davidson? 

Οι λόγοι είναι απλοί:  

(α) εφόσον επιδιώκει να πουλήσει αέριο στην νέα Αιγυπτιακή κυβέρνηση, η οποία και διέκοψε ουσιαστικά τις 
διπλωματικές της σχέσεις με την Τουρκία την προπερασμένη εβδομάδα, δεν θα ήταν φρόνιμο να επιδιώξει να κάνει 
το ίδιο και με τον κ.Ερντογάν (τουλάχιστον όχι ταυτοχρόνως). 

(β) Παρά την οικονομική ελκυστικότητα, από άποψη κυρίως κόστους κατασκευής, που θα είχε η επιλογή των 
εξαγωγών προς Τουρκία, ο κ.Davidson φαίνεται να κατανοεί ότι ένας τέτοιος αγωγός είναι πρακτικά αδύνατος, 
αφενός διότι το Τέλ Αβίβ δεν θα εγκρίνει την κατασκευή του χωρίς την προηγούμενη άδεια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και αφετέρου διότι –ασχέτως της Κύπρου- η επιστροφή του κ. Λίμπερμαν στην ηγεσία του 
ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, έθεσε την ταφόπλακα στην όποια δυναμική τουρκο-ισραηλινής 
επαναπροσέγγισης φυτοζωούσε.  
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Αξίζει εν προκειμένω να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο κ. Λίμπερμαν  είχε καταδικάσει δημοσίως τη «συγνώμη» του κ. 
Νετανιάχου προς τον κ. Ερντογάν τον περασμένο Απρίλιο, ενώ είχε κατηγορήσει τον τούρκο πρωθυπουργό 
(Σεπτέμβριος 2013) ότι προβαίνει «σε ναζιστική αντισημιτική προπαγάνδα»  απαντώντας σε δηλώσεις του 
Ερντογάν ότι το Ισραήλ οργάνωσε την πτώση του κ. Μόρσι. 

Οι ανωτέρω πολιτικές αλλαγές, ωστόσο, δεν εγγυώνται ότι τελικά θα υπάρξει η δηλούμενη μεταστροφή στην 
εξαγωγική στρατηγική της Noble. Πέραν του γεγονότος ότι η δυνητική εξαγωγή ισραηλινού αερίου στην Ιορδανία 
μπορεί τελικά να αποσταθεροποιήσει τους Χασεμίτες βασιλείς, η κατάσταση στην Αίγυπτο παραμένει εξαιρετικά 
ρευστή. Ένας από τους άμεσους λόγους που ξεσήκωσαν τη λαϊκή οργή κατά του Μουμπάρακ ήταν το 
σκανδαλώδες συμβόλαιο πώλησης αιγυπτιακού αερίου στο Ισραήλ για το οποίο ο τότε υπουργός πετρελαίου της 
Αιγύπτου, κ. Φάχμυ εκτίει ποινή πολυετούς φυλάκισης.  

Το συμβόλαιο αυτό –όπως και το σύνολο των διμερών εμπορικών σχέσεων- έχει ταυτιστεί στο συλλογικό των 
Αιγυπτίων ως ένα από τα σύμβολα διαφθοράς και νεποτισμού του προηγούμενου καθεστώτος, που παράλληλα 
ακολουθούσε μια πάγια πολιτική κατευνασμού έναντι του Ισραήλ. Παρά το γεγονός ότι οι στρατηγοί στο Καΐρο 
αισθάνονται την ανάγκη μιας τακτικής προσέγγισης με το Ισραήλ για την καλύτερη αντιμετώπιση της 
Μουσουλμανικής Αδελφότητας τόσο στην Αίγυπτο όσο και τη Λωρίδα της Γάζας, δεν θέλουν να ταυτισθούν 
βράχυ-μεσοπρόθεσμα κατά έναν τόσο προφανή τρόπο με το καθεστώς που οι ίδιοι ανέτρεψαν το 2011.  

Δεν είναι λοιπόν ακόμη σαφές κατά πόσο οι πολιτικές συνθήκες που δημιούργησαν την εμπορική «ευκαιρία» στην 
οποία αναφέρθηκε ο ο κ. Davidson θα συνεχίσουν να ισχύουν για τους επόμενους μήνες, πολλώ δε μάλλον για τα 
επόμενα χρόνια. Όσο παραμένει γεωπολιτικά κλειστός ο αγωγός προς Τουρκία, η Noble και οι εταίροι της στο 
Λεβιαθάν θα καταλάβουν ότι ούτε η Αίγυπτος ούτε η Ιορδανία μπορούν να εγγυθούν την ίδια μακροπρόθεσμη 
ασφάλεια και ευελιξία αγορών που εγγυάται η επιλογή ενός LNG.   

Το εμπορικό πλαίσιο 

Αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να αναλυθεί από τις πρόσφατες επιλογές και κινήσεις της Noble δεν είναι 
αυτό το οποίο δήλωσε ο κ. Davidson, αλλά αυτό το οποίο πράττει συστηματικά η αμερικανική εταιρία εδώ και 
μερικές εβδομάδες έναντι του συνόλου των επενδύσεων της στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Τι ακριβώς πράττει; 
Προβαίνει σε μια τακτική απομείωση ή επιχειρησιακή αναδίπλωση της παρουσίας της στην περιοχή την οποία 
επιδιώκει να αξιοποιήσει διαπραγματευτικά έναντι της Κύπρου, του Ισραήλ και της Woodside.  

Η αναδίπλωση αυτή διαφαίνεται από τις εξής πρόσφατες αποφάσεις της αμερικανικής εταιρίας:  

(α) Πρώτον, να αναβάλλει για τουλάχιστον 6 μήνες την εκτέλεση μιας πολυδάπανης αλλά δυνητικώς πολλά 
υποσχόμενης πετρελαϊκής γεώτρησης στο Λεβιαθάν που προγραμματιζόταν για τα τέλη Δεκεμβρίου. Η γεώτρηση 
αυτή θα κόστιζε περί τα $250 εκατομμύρια και θα είχε σοβαρές πιθανότητες (περί το 25%) να πιστοποιήσει την 
ύπαρξη πετρελαϊκού αποθέματος της τάξης των 1,5 δισεκατομμυρίων βαρελίων σε βάθη από 6.800-7.300 μέτρα 
εντός του φλοιού της γής. Για το σκοπό αυτό η Noble είχε κατασκευάσει στη Νότια Κορέα ειδική πλατφόρμα που 
θα μπορούσε να ολοκληρώσει αυτή την υπερβαθέα γεώτρηση και την οποία τελικά αποφάσισε να αποστείλει στα 
πεδία που αναπτύσσει στη Δυτική Αφρική.  

Το πόσο θα καθυστερήσει η δεύτερη πετρελαϊκή γεώτρηση στο Λεβιαθάν που θα μπορούσε να έχει προφανή 
θετικά αποτελέσματα για το σύνολο της περιοχής είναι άγνωστο, αλλά στην πραγματικότητα η αναβολή της 
μπορεί να διαρκέσει για 12 αντί για 6 μήνες καθώς η εταιρία μπορεί να προφασισθεί μια σειρά από τεχνικούς 
λόγους, συμπεριλαμβανομένης της απόστασης που θα πρέπει να καλυφθεί για να έρθει η πλατφόρμα από τη 
δυτική Αφρική, για να αναβάλλει τη διενέργεια της γεώτρησης και πέραν των 6 μηνών. 

(β) Δεύτερον, να αποσύρει από το Ισραήλ σημαντικό αριθμό τεχνικού υλικού και προσωπικού που σύμφωνα με 
τον αρχικό της προγραμματισμό θα έπρεπε να ξεκινήσει δουλειά για την ανάπτυξη του φυσικού αερίου του 
Λεβιαθάν μέσα στο 2014 πραγματοποιώντας –πιθανότατα-σειρά δοκιμαστικών παραγωγικών γεωτρήσεων και  

(γ) Τρίτον, να παγώσει τις διαπραγματεύσεις της με την αυστραλιανή Woodside αναφορικά με την οριστική 
εξαγορά του 30% της κοινοπραξίας που θα εκμεταλλευθεί το Λεβιαθάν, δηλώνοντας δημοσίως ότι το συμφωνηθέν 
τίμημα των $2.5 δις είναι ανεπαρκές. Το βασικό επιχείρημα των Noble/Delek είναι ότι από τον Δεκέμβριο του 2012 
όταν ανακοινώθηκε η αρχική συμφωνία για τη συμμετοχή της αυστραλιανής εταιρίας στο Λεβιαθάν ο συνολικός 
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όγκος των αποθεμάτων έχει αυξηθεί κατόπιν επανερμηνείας των γεωτρητικών δεδομένων. Το συμπληρωματικό 
επιχείρημα που χρησιμοποιείται ήδη από τον Οκτώβριο είναι ότι τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα που 
διαμορφώθηκαν στην περιοχή συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2012 μειώνουν το ποσοστό των εξαγωγών από το 
Λεβιαθάν μέσω LNG.  

Οι εν λόγω αποφάσεις της αμερικανικής εταιρίας σηματοδοτούν μια σαφή σκλήρυνση της διαπραγματευτικής της 
τακτικής έναντι τόσο των Αυστραλών όσο και έναντι της ισραηλινής κυβέρνησης, παρά την οριστική απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ισραήλ τον περασμένο Οκτώβριο να επικυρώσει την απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου που προβλέπει την εξαγωγή έως και του 40% των ισραηλινών αποθεμάτων. Η διαφαινόμενη 
αναβλητικότητα της Noble, ωστόσο, ενέχει σημαντικούς κινδύνους για το Ισραήλ καθώς πλέον έχει καταστεί 
σχεδόν αδύνατη η έναρξη της παραγωγής αερίου από το Λεβιαθάν για εσωτερική κατανάλωση στο Ισραήλ μέσα 
στο 2016.  

Η τελική έκθεση της διυπουργικής επιτροπής Tzemach, που τον Σεπτέμβριο του 2012 πρότεινε την εξαγωγή του 53% 
των ισραηλινών αποθεμάτων, αναφέρει ότι για κάθε χρόνο καθυστέρησης στην έναρξη της παραγωγής αερίου 
από το Λεβιαθάν η ισραηλινή οικονομία χάνει περίπου $550 εκατομμύρια. Αν κανείς αναλογιστεί ότι έχει χαθεί 
τουλάχιστον ένας περίπου χρόνος από τον αρχικό σχεδιασμό η πίεση προς την ισραηλινή κυβέρνηση να λάβει τις τελικές 
τις αποφάσεις αυξάνεται πλέον με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου μέσα στο 2014. Πέραν αυτού, ορισμένοι Ισραηλινοί 
αναλυτές προβλέπουν ότι χωρίς το Λεβιαθάν οι ρυθμοί αύξησης της παραγωγής από το Ταμάρ δεν θα επαρκέσουν 
για να καλύψουν τις συνολικές ανάγκες της χώρας περί το 2016-2017 εάν τηρηθεί το παρόν ραγδαίο πρόγραμμα 
αύξησης της χρήσης αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή.  

Εκτός από την καθυστέρηση στον τομέα της παραγωγής αερίου από το Λεβιαθάν, η Noble έχει ένα ακόμη ισχυρό 
χαρτί έναντι του Τέλ Αβίβ: την κατασκευή ενός δεύτερου υποθαλάσσιου αγωγού που θα συνδέει το Λεβιαθάν με το 
βόρειο τμήμα του Ισραήλ ανεξάρτητως του υπάρχοντος δικτύου που συνδέει το Ταμάρ με την Ασκελόν. Δεδομένου 
ότι το κόστος κατασκευής βαραίνει τις εταιρίες που θα αναπτύξουν το Λεβιαθάν, οι εταιρίες αρνούνται να 
κατασκευάσουν τον αγωγό εάν πρώτα δεν ξεκαθαρισθεί η στρατηγική του ισραηλινού κράτους η άδεια του οποίου 
είναι απαραίτητη για την οποιαδήποτε εξαγωγή αερίου. 

Αν και η αρχική εκτίμηση ήταν ότι οι διαδικασίες θα έτρεχαν γρήγορα μετά την απόφαση του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, η έρευνα της Ισραηλινής Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με τη δυνητική μονοπωλιακή θέση 
των Noble/Delek στην εσωτερική αγορά αερίου φαίνεται ότι φρενάρει εκ νέου τις εξελίξεις.  

Η τακτική αναδίπλωση της Noble αποσκοπεί στο να ξεκαθαρίσει στην ισραηλινή κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να 
ανεχθεί περαιτέρω καθυστερήσεις, επιδιώκοντας την το δυνατόν συντομότερη επίλυση του ζητήματος της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και την τελική εξαγωγική στρατηγική του Ισραήλ που το πιθανότερον είναι ότι θα 
επιτρέψει και την εξαγωγή αερίου μέσω αγωγών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Τέλ Αβίβ θα λάβει τις τελικές του 
αποφάσεις εντός του 2014 αν και το πιθανότερο είναι ότι η επιλογή του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου θα αποτελέσει 
την κύρια εξαγωγική επιλογή. 

Παράλληλα, λόγω του πολύ μεγάλου κόστους που θα έχει η παραγωγή αερίου από το Λεβιαθάν, που σημειωτέον 
είναι διπλάσιο σε μέγεθος από το Ταμάρ, η Noble επιδιώκει (μέσω της Woodside) να μειώσει το ήδη πολύ υψηλό 
επίπεδο δανεισμού που βαραίνει την ίδια και τους εταίρους τους από την ανάπτυξη του Ταμάρ. Οι Noble/Delek 
επεδίωκαν αρχικά την όσο το δυνατόν αμεσότερη έναρξη εξαγωγών και από το Ταμάρ. Ο αποκλεισμός των άμεσων 
εξαγωγών από το Ταμάρ προκάλεσε μεγαλύτερη άμεση ζημία στις εταιρίες από την ανατροπή της τελικής εισήγησης της 
επιτροπής Tzemach που πρωθούσε την εξαγωγή του 53% όχι του 40% των συνολικών ισραηλινών αποθεμάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, όσο μεγαλύτερο είναι το κεφάλαιο που θα φέρει στην κοινοπραξία η Woodside, η οποία θα 
αποτελέσει και τον τελικό αγοραστή για μέρος του αερίου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η δανειοληπτική ελάφρυνση 
των υφισταμένων εταίρων και τόσο μεγαλύτερη η μείωση του άμεσου επιχειρησιακού κόστους στη φάση 
ανάπτυξης του πεδίου. Η φάση αυτή στα πρόθυρα της οποίας βρίσκεται το Λεβιαθάν αναλογεί και στο 50% του 
συνόλου των επενδυτικών εξόδων του κύκλου εκμετάλλευσης ενός πεδίου φυσικού αερίου από την αρχική 
εξερεύνηση έως την τελική εξαγωγή/εμπορία. 

Πως Πολιτευόμεθα; 

Σε ότι αφορά την Κύπρο η τακτική αναδίπλωση της Noble έναντι του Ισραήλ εκτιμάται ότι θα σκληρύνει τη 
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διαπραγματευτική τακτική της εταιρίας έναντι της Λευκωσίας, απαιτώντας αλλαγές είτε στο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης των υποχρεώσεών της αναφορικά με την τήρηση της Συμφωνίας Συμπαραγωγής, είτε μια βελτιωμένη 
συμμετοχή στη διαχείριση/ιδιοκτησία του τερματικού υγροποίησης τουλάχιστον έως ότου ξεκαθαρίσει η 
κατάσταση με το Ισραήλ. Έναντι αυτών των ελιγμών η Κύπρος καλείται να παραμείνει αταλάντευτη στη 
στρατηγική επιλογή του Βασιλικού, θυμίζοντας στη Noble ότι η επιλογή ενός σταθμού υγροποίησης σε ευρωπαϊκό 
έδαφος αποτελεί την εμπορικά βέλτιστη, την ασφαλέστερη και την πλέον ευέλικτη επιλογή τόσο για την 
Αφροδίτη όσο και για το Λεβιαθάν. 

Η Δυναμική του Ενεργειακού Διαδρόμου Ν.Α. Μεσογείου1 

 

Σε ότι αφορά την Ελλάδα παρά τους προφανούς λόγους που έχει η ανάγκη προώθησης του αγωγού διασύνδεσης 
Κύπρου-Ελλάδος-Ισραήλ, η ελληνική ενεργειακή διπλωματία δεν θα πρέπει να λησμονεί το γεγονός ότι τόσο η 
Κύπρος όσο και το Ισραήλ είναι –τουλάχιστον προς το παρόν- σαφώς τοποθετημένοι υπέρ της επιλογής ενός 
τερματικού Υγροποίησης Φυσικού Αερίου, χωρίς φυσικά να έχει ακόμη διασφαλισθεί η συμμετοχή του Ισραήλ 
(Λεβιαθάν) στο Βασιλικό.  

Πέραν αυτού, η Ελληνική ενεργειακή διπλωματία, κατανοώντας τις διαφορετικές προτεραιότητες των εταίρων 
της, καλείται να διαχειρισθεί σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ιταλία την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
όπου πρέπει να δοθεί ουσιαστική μάχη για την ανάδειξη της σημασίας των Κυπριακών, Ισραηλινών και δυνητικών 
Ελλαδικών υδρογονανθράκων για την ενεργειακή ασφάλεια της Ε.Ε. μέσω της δημιουργίας του Νέου Ενεργειακού 
Διαδρόμου Ν.Α.Μεσογείου. Ο Διάδρομος αυτός αρχίζει να λαμβάνει σάρκα και οστά μέσω της ένταξης (14/10/2013) 
στον κατάλογο των έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του αγωγού αερίου Ελλάδος-
Κύπρου-Ισραήλ, αλλά και του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης υψηλής τάσης (Euro-Asia Interconnector).  

Ωστόσο –και αυτό πρέπει να αποτελέσει μια απο τις κορυφαίες προτεραιότητες της Ελλαδικής Προεδρίας- η 
δημιουργία ενός τέτοιου Διαδρόμου προαπαιτεί την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σε αυτό πρέπει να 
επικεντρωθούν οι κοινές μας προσπάθειες, καθώς σημαντικός αριθμός χωρών εκτιμάται ότι θα υποστηρίξουν την 
ενσωμάτωση αυτών των προαναφερθέντων έργων και του όλου σκεπτικού στην υπάρχουσα Στρατηγικού του 
Νοτίου Διαδρόμου (Southern Corridor). Ποιό είναι το πρόβλημα με αυτό; Η Στρατηγική του Νότιου Διαδρόμου πολύ 
απλά διέρχεται -ένεκα ΤΑΝΑΡ- μέσα από την Τουρκία και η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί την εξαγωγή 

                                                           
1 Πηγή Γραφήματος: http://www.defencegreece.com/index.php/2012/04/southeastern-mediterranean-hydrocarbons-a-new-

energy-corridor-for-the-eu/ (25/04/2012)  

 

http://www.defencegreece.com/index.php/2012/04/southeastern-mediterranean-hydrocarbons-a-new-energy-corridor-for-the-eu/
http://www.defencegreece.com/index.php/2012/04/southeastern-mediterranean-hydrocarbons-a-new-energy-corridor-for-the-eu/
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Το Παιχνίδι της Noble: Μεταστρέφεται η αμερικανική εταιρία  
υπέρ της επιλογής των Αγωγών? 

 

ισραηλινού αερίου μέσω Τουρκίας για στρατηγικούς πρωτίστως λόγους χωρίς την προηγούμενη επίλυση του 
Κυπριακού. Ο βέλτιστος τρόπος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο από γεωπολιτικής άποψης είναι προφανώς η 
κατασκευή ενός αγωγού, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο χειρότερος εχθρός του καλού (LNG) μπορεί να είναι το 
καλύτερο (αγωγός).  
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Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ως ίδρυμα πολιτικές θέσεις. Καταβάλλει μάλιστα προσπάθεια να παρουσιάζονται στα πλαίσια των 
εκδηλώσεών του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι γνώμες που 
δημοσιεύονται στις σειρές του θα πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να μην θεωρείται ότι 
αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του Ιδρύματος.. 

Learn more about our work - Visit our website at www.eliamep.gr/en   
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