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Cambridge. Έυει διαςελέρει εοεσμηςήπ ρςξ Θμρςιςξύςξ Έοεσμαπ για ςημ Διοήμη ςηπ
Τοαμκτξύοςηπ και ςξ Ιέμςοξ για ςημ Δπιρςήμη και ςιπ Διεθμείπ Ρυέρειπ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ
Υάοβαομς. Από ςξ Λάοςιξ 1996 έωπ ςξμ Ξκςώβοιξ 1998 εογάρςηκε ωπ Δπιρςημξμικόπ Σπεύθσμξπ
ςηπ Διεύθσμρηπ Ρςοαςηγικώμ Λελεςώμ, ρςξ Σπξσογείξ Δθμικήπ Άμσμαπ. Από ςξμ Ξκςώβοιξ 1998
έωπ ςξ Λάιξ 1999 ρσμεογάρςηκε με ςξ Σπξσογείξ Δνωςεοικώμ ρε θέμαςα ΜΑΞ.
Από ςξμ Αύγξσρςξ 1999 έωπ ςξμ Αύγξσρςξ ςξσ 2006 ήςαμ Διεσθσμςήπ Δοεσμώμ και από
ςξ Ρεπςέμβοιξ 2006 είμαι Γεμικόπ Διεσθσμςήπ ρςξ Δλλημικό Ίδοσμα Δσοωπαϊκήπ και Δνωςεοικήπ
Οξλιςικήπ (ΔΚΘΑΛΔΟ). Έυει διδάνει ρςα Οαμεπιρςήμια Οειοαιώπ και Αθημώμ, καθώπ και ρςη
Ρςοαςιωςική Ρυξλή Δσελπίδωμ, ςη Ρυξλή Δθμικήπ Αμύμηπ, ςη Ρυξλή Δθμικήπ Αρτάλειαπ, ςη
Μασςική Ρυξλή Οξλέμξσ και ςημ Αμώςαςη Διακλαδική Ρυξλή Οξλέμξσ.

Πεοίληψη
Ο ςυνδυαςμόσ διακρατικϊν διενζξεων, μθ-οριοκετθμζνων ςυνόρων και οικονομικϊν ηωνϊν με
αποκζματα υδρογονανκράκων είναι ςυνικωσ λίαν εκρθκτικόσ. Κακϊσ το γεωτρφπανο τθσ Noble
Energy ςυνεχίηει τθ γεϊτρθςθ ςτο Οικόπεδο 12, θ ζνταςθ ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο παραμζνει
ςε υψθλά επίπεδα. Εξετάηονται οι επιδιϊξεισ τθσ Σουρκίασ, οι ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ για τισ
διακοινοτικζσ ςυνομιλίεσ για το Κυπριακό, θ αναηιτθςθ ελλθνικοφ ρόλου ςτθν Ανατολικι
Μεςόγειο, θ χρθςιμότθτα τθσ Αποκλειςτικισ Οικονομικισ Ηϊνθσ, οι ςχζςεισ Σουρκίασ-Ιςραιλ
και Ελλάδασ-Ιςραιλ και οι προοπτικζσ για τα επόμενα ςτάδια τθσ κρίςθσ.

Λένειπ Κλειδιά
Φσζικό αέριο, Κύπρος, Ιζραήλ, Τοσρκία, ΑΟΖ, Αναηολική Μεζόγειος, Οικόπεδο 12
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ΕΝΣΑΗ ΣΗΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΕΟΓΕΙΟ:
ΣΟ ΓΕΩΠΟΛΙΣΙΚΟ «ΣΕΣΡΑΓΩΝΟ» ΕΛΛΑΔΑ-ΚΤΠΡΟΤ-ΙΡΑΗΛ-ΣΟΤΡΚΙΑ
Δρ. Θάνος Π. Ντόκος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ
Ο ςυνδυαςμόσ διακρατικϊν διενζξεων, μθ-οριοκετθμζνων ςυνόρων και οικονομικϊν
ηωνϊν με αποκζματα υδρογονανκράκων είναι ςυνικωσ λίαν εκρθκτικόσ. Κακϊσ το γεωτρφπανο
τθσ Noble Energy ςυνεχίηει τθ γεϊτρθςθ ςτο Οικόπεδο 12, θ ζνταςθ ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο
παραμζνει ςε υψθλά επίπεδα. Αν και χαμιλωςε ςε ζνα βακμό τουσ αρχικοφσ πολφ υψθλοφσ
τόνουσ (ςε μια προφανι αναδίπλωςθ από τισ αρχικζσ πολφ ςκλθρζσ δθλϊςεισ του Σοφρκου
πρωκυπουργοφ Σαγίπ Ερντογάν), θ Σουρκία ςυνεχίηει τθν «πολιτικι των κανονιοφόρων», όςον
αφορά τθν προςπάκεια τθσ Κφπρου να εκμεταλλευτεί (με μοχλό μια αμερικανικι εταιρία και ςε
ςυνεργαςία με το Ιςραιλ) τα εκτιμϊμενα ωσ ςθμαντικά κοιτάςματα φυςικοφ αερίου ςτθ
καλάςςια περιοχι νοτιοανατολικά τθσ νιςου και εντόσ τθσ Κυπριακισ Αποκλειςτικισ
Οικονομικισ Ηϊνθσ/ΑΟΗ (που ζχει οριοκετθκεί κατόπιν ςυμφωνίασ με το Ιςραιλ, αλλά όχι με το
Λίβανο, το Κοινοβοφλιο του οποίου δεν επικφρωςε -πικανϊσ λόγω και τουρκικισ παρζμβαςθστθ ςυμφωνία που είχε υπογράψει με τθν Κφπρο.

Φάρτης1 : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Kaynak: Ö. Balkaş

Ο πολιτικόσ ςτόχοσ τθσ Σουρκίασ είναι να ανακτιςει το χαμζνο ζδαφοσ από τισ αρχικζσ
επιλογζσ τθσ ςτισ εξεγζρςεισ ςε Λιβφθ και υρία και, εκμεταλλευόμενθ τθ δυναμικι τθσ
Αραβικισ Άνοιξθσ, να εδραιϊςει μια ηϊνθ άμεςθσ επιρροισ ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο και να
αναδειχκεί ςε θγεμονικό παίκτθ ςε ολόκλθρθ τθ Μζςθ Ανατολι (κα πρζπει να ςθμειωκεί,
βεβαίωσ, ότι οι αραβικζσ ελίτ, ςε αντίκεςθ με τθν κοινι γνϊμθ, δεν βλζπουν με καλό μάτι τθν
αφξθςθ τθσ τουρκικισ επιρροισ ςτθν περιοχι, αφοφ αυτι γίνεται ςε βάροσ των ιδίων, ιδιαίτερα
τθσ Αιγφπτου). Για να επιτφχει το ςτόχο αυτό, κεωρεί όχι μόνο χριςιμθ αλλά και απαραίτθτθ
μια ςφγκρουςθ με το Ιςραιλ. Παράλλθλα, θ Άγκυρα προςπακεί να αποτρζψει τθν γεωπολιτικι
και οικονομικι αναβάκμιςθ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ (μζςω τθσ μετατροπισ τθσ ςε
ενεργειακό κόμβο), αλλά και μελλοντικζσ προςπάκειεσ τθσ Ελλάδασ να κζςει ηιτθμα
Αποκλειςτικισ Οικονομικισ Ηϊνθσ (ΑΟΗ) ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο. Επίςθσ, θ ανάδειξθ Ιςραιλ
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και Κφπρου ςε ςθμαντικό ενεργειακό προμθκευτι τθσ Ευρϊπθσ κα μειϊςει ςε ζνα βακμό το
δικό τθσ επιδιωκόμενο ρόλο ωσ κεντρικοφ ενεργειακοφ κόμβου. Θ γενικότερθ κατάςταςθ ςτθν
περιοχι περιπλζκεται ακόμθ περιςςότερο λόγω τθσ προςπάκειασ αναγνϊριςθσ παλαιςτινιακοφ
κράτουσ, τισ διαφαινόμενεσ αλλαγζσ ςτισ ςχζςεισ Ιςραιλ-Αιγφπτου, τθν αςτάκεια ςτθ υρία,
αλλά και τθν ζνταςθ μεταξφ Ιράν και Σουρκίασ λόγω τθσ εγκατάςταςθσ νατοϊκοφ ραντάρ για
αντιπυραυλικι προςταςία από το Ιράν (ουςιαςτικά ολόκλθρο το υπο-περιφερειακό ςφμπλεγμα
αςφαλείασ *sub-regional security complex] τθσ Ανατολικισ Μεςογείου βρίςκεται ςε μεταβατικι
περίοδο).
Θ Σουρκία υποςτθρίηει ότι θ Κυπριακι Δθμοκρατία δεν ζχει το δικαίωμα να κθρφξει,
οριοκετιςει και εκμεταλλευτεί τθν Αποκλειςτικι Οικονομικι Ηϊνθ (ΑΟΗ) τθσ διότι ςτο νθςί
υπάρχουν δφο κοινότθτεσ με ίςα δικαιϊματα. Αν και το επιχείρθμα περί ςυμμετοχισ και των
Σουρκοκυπρίων ςτθν εκμετάλλευςθ τυγχάνει κάποιασ αποδοχισ ςε οριςμζνουσ κφκλουσ, το
γεγονόσ παραμζνει ότι το περιβόθτο Οικόπεδο 12 βρίςκεται ςτα νότια τθσ Κφπρου και θ
Σουρκία ουδζν νομικό δικαίωμα ζχει να αμφιςβθτιςει τισ ζρευνεσ και τθν εξόρυξθ φυςικοφ
αερίου. Διακζτει όμωσ ςτρατιωτικι και πολιτικι ιςχφ που προςδίδει ςτθν Άγκυρα μια αίςκθςθ
αλαηονείασ που τθν οδθγεί να απειλεί ακόμα και με τθ χριςθ βίασ για να εμποδίςει τισ ζρευνεσ
ςτθν κυπριακι ΑΟΗ. Με δεδομζνο, όμωσ, ότι απζναντί τθσ βρίςκεται όχι μόνο θ Κφπροσ, αλλά
και το ςτρατιωτικά ιςχυρό Ιςραιλ, τίκεται το ερϊτθμα αν ζχει κάνει θ Σουρκία ςωςτοφσ
υπολογιςμοφσ;
Δεν αποτελεί ζκπλθξθ θ αποςτολι του γνωςτοφ ερευνθτικοφ ςκάφουσ Πίρι Ρζισ τόςο
ςτα βόρεια, όςο και ςτα νότια τθσ Κφπρου, όχι πολφ μακριά από τθν περιοχι γεωτριςεων, με τθ
ςυνοδεία ναυτικϊν μονάδων για «επίδειξθ ςθμαίασ», αλλά τυχόν παρενόχλθςθ των
γεωτριςεων κα πρζπει να κεωρείται ελάχιςτα πικανι (με βάςθ μια ορκολογικι ανάλυςθ) διότι
δεν υπάρχει οποιαδιποτε αιτιολογία νομικισ φφςθσ, οπότε το Ιςραιλ κα το κεωριςει ωσ
άμεςθ πρόκλθςθ και κα είναι υποχρεωμζνο να αντιδράςει εμπράκτωσ, κάτι που ςτθν
πραγματικότθτα δεν κζλει καμία πλευρά. Εξάλλου, υπάρχει και αμερικανικι επαγρφπνθςθ, ςε
ςυνδυαςμό με τθν άςκθςθ πιζςεων προσ τθν Άγκυρα, κακϊσ το ςενάριο «κερμοφ» τουρκοιςραθλινοφ επειςοδίου αποτελεί εφιάλτθ για τθν Ουάςινγκτον.1 Μια ζνοπλθ ςφγκρουςθ κα
κατζλθγε είχε ςθμαντικό κόςτοσ και για τισ δφο πλευρζσ. Σο μεν Ιςραιλ ςε καμία περίπτωςθ δεν
κα ικελε να προςκζςει τθν Σουρκία ςτο μακρφ κατάλογο των εχκρϊν του. Αλλά και θ Άγκυρα,
βεβαίωσ, δεν κα ιταν λογικό να επικυμεί μια ευκεία αντιπαράκεςθ που ενδεχομζνωσ κα
κατζλθγε ςε ςτρατιωτικι ιττα. 2

1

Βζβαια, παρά τθ ςτρατθγικι χρθςιμότθτα τθσ Σουρκίασ για τισ ΘΠΑ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ, θ
Ουάςινγκτον, παρά τθν ζντονθ ενόχλθςθ τθσ κυβζρνθςθσ Ομπάμα από τθν κυβζρνθςθ Νετανυάχου, δεν
μποροφν να αποκλίνουν δραματικά από το γενικότερο πλαίςιο των αμερικανο-ιςραθλινϊν ςχζςεων.
2
Αν δεν πρυτανεφςει θ λογικι ι ςθμειωκεί ακζλθτθ κλιμάκωςθ, θ ςφγκρουςθ κα είναι αεροναυτικι μεν,
αλλά με κφριο πεδίο αντιπαράκεςθσ τον αζρα. Εκεί θ ιςραθλινι πλευρά ζχει ςαφι υπεροχι με μαχθτικά
αεροςκάφθ F-15 και F-16, κακϊσ και ιπτάμενα ραντάρ και αεροςκάφθ εναζριου ανεφοδιαςμοφ. Θ άλλθ
πλευρά κα επιχειριςει από αεροδρόμια ςτθ νότια Σουρκία ι τθν κατεχόμενθ Κφπρο με μαχθτικά F-16,
ιπτάμενα ραντάρ και αεροςκάφθ εναζριου ανεφοδιαςμοφ.
5
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Θ Κφπροσ φαίνεται να ζχει κάνει ςωςτζσ
κινιςεισ και αναμζνει ςυγκεκριμζνα οφζλθ από
τθν εξόρυξθ φυςικοφ αερίου (τθν οποία ορκότατα
προβάλει ςτο πλαίςιο τθσ ευρωπαϊκισ
ενεργειακισ αςφάλειασ).3 Ζχει τθ δυνατότθτα να
αφιςει το Ιςραιλ να αντιμετωπίςει τυχόν
ςτρατιωτικι κίνθςθ τθσ Σουρκίασ και τθν Άγκυρα
να εκτίκεται πολιτικά ςτα μάτια Αμερικανϊν,
Ευρωπαίων και Ρϊςων.4 Θ Ελλάδα, πζραν τθσ
ςτιριξθσ τθσ Κφπρου και των όποιων ζμμεςων
οφελϊν από τθν αντιπαράκεςθ Ιςραιλ-Σουρκίασ,
δεν ζχει λόγουσ αμεςότερθσ εμπλοκισ ςε αυτι τθ
φάςθ (πολφ περιςςότερο που δεν μπορεί να
αποκλειςτεί το ενδεχόμενο–χωρίσ να είναι και
ιδιαίτερα πικανό ςτο άμεςο μζλλον- κάποιασ
εξομάλυνςθσ των ςχζςεων Σελ Αβίβ-Άγκυρασ που
κα αφιςει Λευκωςία και Ακινα ‘ξεκρζμαςτεσ’).
Προφανϊσ θ ζνταςθ κα ζχει αρνθτικζσ
ςυνζπειεσ για τισ διακοινοτικζσ ςυνομιλίεσ για τθν
επίλυςθ του Κυπριακοφ. Αλλά εδϊ και αρκετζσ
εβδομάδεσ πλθκαίνουν οι ενδείξεισ για
κεαματικι ςκλιρυνςθ των κζςεων τθσ Σουρκίασ –
του
πραγματικοφ
ςυνομιλθτι
των
Ελλθνοκυπρίωνμζςω
των
ελάχιςτα
διπλωματικϊν δθλϊςεων του κ. Ερντογάν περί μθ
επιςτροφισ τθσ Μόρφου ι των Βαροςίων,
παγϊματοσ των ςχζςεων με τθν ΕΕ για το δεφτερο
εξάμθνο του 2012 όταν θ Κφπροσ κα αςκεί τθν
προεδρία τθσ ΕΕ –απειλι που ουδόλωσ
ςτενοχϊρθςε ςθμαντικζσ χϊρεσ τθσ ΕΕ- αλλά και
τθσ διλωςθσ ότι «κεωροφμε ντροπι για μασ
ακόμθ και για το ότι βριςκόμαςτε ςτο ίδιο
τραπζηι μαηί τουσ *με τουσ Ελλθνοκυπρίουσ+ ςτον
ΟΘΕ». Δεν αποκλείεται αυτι θ ςκλιρυνςθ τθσ
τουρκικισ ςτάςθσ να οφείλεται και ςτθν
ενόχλθςθ τθσ Αγκφρασ για τισ διαδθλϊςεισ των
Σουρκοκυπρίων πριν από μερικοφσ μινεσ.
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ΣΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 12
Θα ιταν ίςωσ χριςιμο να δοκοφν
οριςμζνα ςτοιχεία για τα υπό ζρευνα
κοιτάςματα φυςικοφ αερίου ςτθν
Ανατολικι Μεςόγειο. το Κοίταςμα
Λεβιάκαν, εντόσ τθσ ιςραθλινισ ΑΟΗ,
που εκτιμάται ότι περιζχει 480 δις.
κυβικά μζτρα φυςικοφ αερίου, ζχουν
ολοκλθρωκεί οι διερευνθτικζσ και θ
εξόρυξθ αναμζνεται να ξεκινιςει ςε
περίπου ζνα ζτοσ. το Οικόπεδο 12,
εντόσ τθσ κυπριακισ ΑΟΗ, τθν
εκμετάλλευςθ ζχει αναλάβει θ
αμερικανικϊν ςυμφερόντων εταιρία
Noble Energy (ςε ςυνεργαςία με τθν
ιςραθλινι Delek) και, ςφμφωνα με τισ
πρϊτεσ εκτιμιςεισ, το μζγεκοσ του
κοιτάςματοσ είναι μεγαλφτερο του
Λεβιάκαν. Πικανότατα εκτείνεται και
μζςα ςτθν ΑΟΗ του Ιςραιλ,
ςυνδζοντασ ακόμθ περιςςότερο τα
ςυμφζροντα των δφο χωρϊν. Οι
ζρευνεσ κα ολοκλθρωκοφν μζχρι τα
τζλθ του χρόνου, αλλά θ εξόρυξθ δεν
αναμζνεται να ξεκινιςουν πριν από
4-5 χρόνια, κατ’ ελάχιςτον. Σο κόςτοσ
του αγωγοφ προσ τθν Κφπρο (μικουσ
285 χλμ) υπολογίηεται ςε $4-5 δισ.
Πολλοί ειδικοί εκτιμοφν ότι λόγω του
μεγάλου βάκουσ, θ καταςκευι
υποκαλάςςιου αγωγοφ προσ τθν
Ελλάδα
δεν είναι οικονομικά
ςυμφζρουςα και ότι το πικανότερο
ςενάριο είναι θ καταςκευι μονάδασ
υγροποίθςθσ φυςικοφ αερίου (LNG)
ςτθν Κφπρο και ςτθ ςυνζχεια
μεταφοράσ του με ειδικά πλοία προσ
τισ ευρωπαϊκζσ αγορζσ.

Εδϊ και αρκετά χρόνια υπάρχει ςε εξζλιξθ μια ευρωπαϊκι προςπάκεια για μείωςθ τθσ ενεργειακισ
εξάρτθςθσ από ζνα κφριο προμθκευτι (Ρωςία). το πλαίςιο αυτό, θ Κυπριακι Δθμοκρατία (και το Ιςραιλ)
ζχουν μια εξαιρετικι ευκαιρία να προβάλλουν το ρόλο τουσ ςτθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ αςφάλειασ τθσ
ΕΕ με τθν παροχι ςθμαντικϊν ποςοτιτων “αςφαλοφσ” φυςικοφ αερίου. Εφόςον θ Κφπροσ παίξει ζξυπνα
το χαρτί αυτό κινοφμενθ με τθν απαραίτθτθ ςφνεςθ, θ γεωςτρατθγικι ςθμαςία τθσ νιςου ςαφϊσ κα
αυξθκεί.
4
Οριςμζνεσ ενζργειεσ/επιλογζσ ςτο τελευταίο διάςτθμα και μια εμφανισ ςκλιρυνςθ τθσ τουρκικισ
εξωτερικισ πολιτικισ κζτουν το ερϊτθμα αν θ πολιτικι μθδενικϊν προβλθμάτων με τουσ γείτονεσ και τθσ
χριςθσ τθσ ιπιασ ιςχφοσ ωσ κεντρικοφ εργαλείου εξωτερικισ πολιτικισ ανακεωροφνται.
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Η αμαζήτηση ελλημικού ρόλου στημ Αματολική Μεσόγειο
Σα βαςικά προβλιματα που καλείται να αντιμετωπίςει θ Ελλάδα είναι πρϊτον, θ
οικονομικι κρίςθ και δεφτερον, θ αρνθτικι διεκνι εικόνα τθσ χϊρασ και θ ζλλειψθ
διπλωματικοφ κεφαλαίου, περιφερειακοφ ρόλου και ςτρατθγικισ χρθςιμότθτασ. Για τθν
κεραπεία του προβλιματοσ αυτό επιβάλλεται θ εκμετάλλευςθ τυχόν ευκαιριϊν ςτο πλαίςιο
των ςθμαντικϊν αλλαγϊν ςτισ περιφερειακζσ ιςορροπίεσ.
Ενδιαφζρον ηιτθμα αποτελοφν οι δυνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ τουρκο-ιςραθλινισ ριξθσ για
τισ γεωςτρατθγικζσ ιςορροπίεσ ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο και το ρόλο τθσ Ελλάδασ. Είναι ακόμθ
νωρίσ για να εξαχκοφν κάποια αςφαλι ςυμπεράςματα, αλλά, μεταξφ άλλων, τίκεται υπό
αμφιςβιτθςθ ο διαμεςολαβθτικόσ ρόλοσ τθσ Σουρκίασ, που βαςιηόταν ςτισ καλζσ ςχζςεισ με
όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ πλευρζσ ςτισ περιφερειακζσ ςυγκροφςεισ τθσ Μζςθσ Ανατολισ.
Ανοίγεται, ζτςι, ζνα πεδίο διπλωματικισ δραςτθριοποίθςθσ για άλλεσ χϊρεσ που
ςυγκεντρϊνουν ζνα μίνιμουμ αποδοχισ από όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ πλευρζσ. Τπό φυςιολογικζσ
ςυνκικεσ, θ Ελλάδα κα αποτελοφςε ζναν αυτονόθτο υποψιφιο, αφοφ ζχει λίαν ικανοποιθτικζσ
ςχζςεισ με το Ιςραιλ, τθν Παλαιςτινιακι Αρχι, το Ιράν, τθ υρία, τθν Αίγυπτο, τθν Ιορδανία, και
φυςικά τισ ΘΠΑ και τθν ΕΕ. Φυςικά χρειάηεται ςαφισ αίςκθςθ των μεγεκϊν και των
δυνατοτιτων μασ. Θ αποδυνάμωςθ των ελλθνικϊν ερειςμάτων ςτθν περιοχι λόγω
μακροχρόνιασ αδράνειασ και το περιοριςμζνο ειδικό βάροσ τθσ χϊρασ ωσ αποτζλεςμα τθσ
οικονομικισ κρίςθσ –αλλά όχι μόνο- μασ περιορίηουν ςε ζναν ςυμπλθρωματικό/υποςτθρικτικό
ρόλο διαμεςολάβθςθσ, προςφζροντασ, όπωσ είχαμε πράξει ςε μικρό αρικμό περιπτϊςεων και
ςτο παρελκόν, τισ καλζσ μασ υπθρεςίεσ και άλλεσ διευκολφνςεισ (π.χ. τόπο ςυνάντθςθσ) για τθν
πραγματοποίθςθ εμπιςτευτικϊν επαφϊν και διαπραγματεφςεων ανάμεςα ςτισ αντιμαχόμενεσ
πλευρζσ.

Η χρησιμότητα της ΑΟΖ
Σο τελευταίο διάςτθμα κυριαρχεί ςτθ ςυηιτθςθ περί εξωτερικισ πολιτικισ, και
ειδικότερα των ελλθνοτουρκικϊν ςχζςεων, το ακόλουκο ερϊτθμα: Πρζπει θ Ελλάδα να κθρφξει
Αποκλειςτικι Οικονομικι Ηϊνθ (ΑΟΗ) ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο *ςτο Αιγαίο λόγω μικρϊν
αποςτάςεων τα ςυμφζροντά μασ φαίνεται να κατοχυρϊνονται από τθν υφαλοκρθπίδα+;

Χάρτης 2: Ελλημική άποψη περί απεικόμισης ΑΟΖ
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Βαςικι αφορμι αποτελεί θ ανακάλυψθ ςθμαντικϊν κοιταςμάτων φυςικοφ αερίου ςτθν περιοχι
μεταξφ Κφπρου και Ιςραιλ και οι εικαςίεσ για τθν φπαρξθ υδρογονανκράκων και ςτθν περιοχι
μεταξφ Καςτελόριηου και Κφπρου, που ζχουν οδθγιςει ςε προτροπζσ για οριοκζτθςθ
Αποκλειςτικισ Οικονομικισ Ηϊνθσ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου.
Γιατί δεν το πράττουμε; Οριςμζνοι αναλυτζσ κεωροφν ότι θ Ελλάδα «φοβάται» τθν
τουρκικι αντίδραςθ (διακοπι των διερευνθτικϊν επαφϊν και αποςτολι ερευνθτικϊν ςκαφϊν
ςτθν περιοχι), ενϊ αναπτφςςεται μια φθμολογία ότι θ Σουρκία δεν αναγνωρίηει το δικαίωμα
του Καςτελόριηου ςε ΑΟΗ διότι αυτό κα ιςοδυναμοφςε με ςθμαντικι μείωςθ τθσ τουρκικισ ΑΟΗ
ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι. Ενδεχομζνωσ θ απουςία αναφοράσ από ελλθνικισ πλευράσ ςτθν
ΑΟΗ ςτο παρελκόν να οφείλεται ςτθν επικυμία αποφυγισ εντάςεων, ςτο πλαίςιο μιασ
ςυντθρθτικισ και χαμθλϊν τόνων πολιτικισ απζναντι ςτθν Σουρκία. Ποια είναι όμωσ θ ςθμερινι
κατάςταςθ και πωσ πρζπει να χειριςτοφμε το ηιτθμα;
Τπάρχουν τρεισ πικανζσ επιφυλάξεισ: (1) Προφανϊσ κεντρικισ ςθμαςίασ είναι το αν
υπάρχουν ςθμαντικά κοιτάςματα υδρογονανκράκων ςτθν εν λόγω περιοχι. Τπάρχει πλθκϊρα
αναφορϊν και αρχικά αποτελζςματα μελετϊν για τθν περιοχι νοτίωσ τθσ Κφπρου, αλλά όχι για
τθν περιοχι μεταξφ Κφπρου και Σουρκίασ. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι δεν υπάρχουν, αλλά ασ
κρατάμε μικρό καλάκι. Επιπλζον, οι εταιρίεσ εξόρυξθσ υδρογονανκράκων κατά κανόνα
αποφεφγουν τισ περιοχζσ ζνταςθσ. (2) Είναι ςαφζσ ότι θ κιρυξθ ελλθνικισ ΑΟΗ δεν αρκεί.
Εφόςον δεν υπάρξει ςυμφωνία οριοκζτθςθσ με άλλουσ ενδιαφερόμενουσ, απαιτείται
προςφυγι ςτο Διεκνζσ Δικαςτιριο. (3) Αςφαλϊσ και το Καςτελόριηο ζχει δικαίωμα
υφαλοκρθπίδασ και ΑΟΗ. Είναι, βεβαίωσ, πικανό το Διεκνζσ Δικαςτιριο να του αποδϊςει
μειωμζνθ «επιρεια», με βάςθ γεωγραφικά χαρακτθριςτικά, και ςυνακόλουκα μικρότερθσ
ζκταςθσ ΑΟΗ.

Χάρτης 3: Τοσρκική άποψη περί απεικόνισης ΑΟΖ
Türkiye'nin Muhtemel Doğu Akdeniz Münhasır Ekonomik Bölge
Haritası

Suriye

Lübnan

İsrail

Mısır

Kaynak: S. Başeren

Σο ότι θ ΑΟΗ δεν αποτελεί πανάκεια για τθν Ελλάδα δεν ςθμαίνει, βεβαίωσ, ότι δεν
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πρζπει να εκμεταλλευκοφμε το ςυγκεκριμζνο δικαίωμα που μασ δίδει το Δίκαιο τθσ Θάλαςςασ.
Εξάλλου, πάγια τουρκικι τακτικι είναι θ δθμιουργία ηθτθμάτων -ςυχνά ςτεροφμενων νομικισ
βάςθσ- για τον «εμπλουτιςμό» του καταλόγου διμερϊν διαφορϊν, κεωρϊντασ κάποια από
αυτά τα ηθτιματα ωσ διαπραγματευτικά χαρτιά ι μζςα άςκθςθσ πίεςθσ (π.χ. «Γκρίηεσ Ηϊνεσ»).
Θ Ελλάδα οφείλει να χρθςιμοποιιςει κάκε είδουσ νομικό εργαλείο ι πολιτικό μζςο για να
ακυρϊςει ςτθν πράξθ τζτοιου είδουσ διεκδικιςεισ και να κατοχυρϊςει τα ςυμφζροντα τθσ. Θ
ανάγκθ οριοκζτθςθσ ΑΟΗ αποτελεί ζνα χρθςιμότατο «εργαλείο» και κα πρζπει να τεκεί με
ςαφι τρόπο -ωσ διμερζσ ηιτθμα προσ επίλυςθ- ςτο πλαίςιο των διερευνθτικϊν επαφϊν και να
αξιοποιθκεί διαπραγματευτικά με τον κατάλλθλο τρόπο. Εφόςον ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα
δεν ςθμειωκεί πρόοδοσ ςτισ ςυηθτιςεισ, θ Ελλάδα κα μποροφςε να εξετάςει το ενδεχόμενο
κιρυξθσ ΑΟΗ, προτείνοντασ παράλλθλα ςτισ άλλεσ εμπλεκόμενεσ χϊρεσ τθν προςφυγι ςε
διεκνζσ δικαιοδοτικό όργανο για τθ διευκζτθςθ του ηθτιματοσ.

Οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ
Από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990, το Ιςραιλ και θ Σουρκία επιςθμοποίθςαν τθ
ςυνεργαςία τουσ υπογράφοντασ μια ςειρά ςυμφωνιϊν αμυντικισ και οικονομικισ ςυνεργαςίασ.
Ουςιαςτικά επρόκειτο για μια διαδικαςία επαναχάραξθσ του γεωςτρατθγικοφ χάρτθ τθσ
περιοχισ και το ηθτοφμενο ιταν θ διαμόρφωςθ του περιφερειακοφ ςυςτιματοσ αςφαλείασ ςτθ
Μζςθ Ανατολι. Γράφοντασ πριν από αρκετά χρόνια (Ο Γεωστρατηγικός Ρόλος της Τουρκίας.
Εκδόςεισ Σουρίκθ, Ακινα, 2001, αλλά και διάφορα ενθμερωτικά ςθμειϊματα ςτθν περίοδο
1996-98), εκτιμοφςαμε ότι δεν είναι βζβαιο ότι θ “ςτρατθγικι ςυμμαχία” Σουρκίασ-Ιςραιλ κα
είναι μακράσ διάρκειασ και αναφζραμε παρακάτω τουσ πικανοφσ λόγουσ αδρανοποίθςισ ι
υποβάκμιςισ τθσ: (α) Για τθν Σουρκία: (1) επίλυςθ Κουρδικοφ και άμβλυνςθ ανθςυχιϊν για
ρόλο υρίασ (2) επικράτθςθ φιλο-ιςλαμικοφ κόμματοσ που πικανόν κα οδθγοφςε ςε ςφςφιγξθ
ςχζςεων με αραβικζσ χϊρεσ και Ιράν (β) Για το Ιςραιλ: (1) επίλυςθ τθσ αραβο-ιςραθλινισ
διαμάχθσ (2) ιςλαμικι επικράτθςθ ςτθν Σουρκία.
Ασ δοφμε τι ςυμβαίνει ςιμερα. Σο Κουρδικό δεν ζχει επιλυκεί, αλλά τα ςυμφζροντα
Σουρκίασ και Ιςραιλ αποκλίνουν όςον αφορά ςτθν αυτόνομθ κουρδικι οντότθτα ςτο Β. Ιράκ.
Ζχει υπάρξει ευρεία προςζγγιςθ Σουρκίασ και υρίασ και θ κυβζρνθςθ Ερντογάν ζχει επενδφςει
ςθμαντικά ςτισ ςχζςεισ τθσ με το μουςουλμανικό κόςμο, αςκϊντασ επανειλθμμζνα δθμόςια
κριτικι ςτισ ενζργειεσ του Ιςραιλ ςτο Παλαιςτινιακό. Θ επίκεςθ κατά του «Μάβι Μάρμαρα» και
θ διπλωματικι πρωτοβουλία Σουρκίασ και Βραηιλίασ ςχετικά με το πυρθνικό πρόγραμμα του
Ιράν και θ αρνθτικι ψιφοσ τθσ Σουρκίασ ςτο υμβοφλιο Αςφαλείασ του ΟΘΕ ςχετικά με τθν
επιβολι πρόςκετων κυρϊςεων κατά του Ιράν προκάλεςαν ςθμαντικι βλάβθ ςτισ διμερείσ
ςχζςεισ Άγκυρασ-Ιερουςαλιμ, ενϊ ζχουν επθρεάςει και τθ ςτάςθ του εβραϊκοφ λόμπυ ςτισ
ΘΠΑ. Παρότι οριςμζνοι και ςτισ δφο χϊρεσ (και ιδιαίτερα ότι ζχει απομείνει από το
ςτρατιωτικό/κεμαλικό κατεςτθμζνο ςτθν Σουρκία) καταβάλλουν προςπάκειεσ διαχείριςθσ τθσ
κρίςθσ και ελζγχου των ηθμιϊν, φαίνεται, όμωσ, ότι θ ςτρατθγικι ςχζςθ μεταξφ Σουρκίασ και
Ιςραιλ δεν υφίςταται πλζον.

Σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ
Σον τελευταίο ενάμιςθ χρόνο παρατθρείται μια προςπάκεια προςζγγιςθσ ΕλλάδασΚφπρου από τθν πλευρά του Ιςραιλ, το οποίο επικυμεί να διατθριςει καλζσ ςχζςεισ και με τισ
δφο χϊρεσ, να μειϊςει τθ διπλωματικι του απομόνωςθ, αλλά και να πωλιςει οπλικά
ςυςτιματα ςτθν Ελλάδα. Τπάρχει ζνα διαφαινόμενο παράκυρο ευκαιρίασ για ςυνεργαςία ςε
τομείσ όπωσ ο τουριςμόσ (κακϊσ οι ιςραθλινοί τουρίςτεσ αναηθτοφν αςφαλείσ προοριςμοφσ ςε
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κοντινι απόςταςθ από τθ χϊρα τουσ), οι οικονομικζσ επενδφςεισ (ςε μια χϊρα-μζλοσ τθσ ΕΕ), θ
ςτρατιωτικι ςυνεργαςία και θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διεκνοφσ
τρομοκρατίασ. Θα μποροφςε επίςθσ να εξεταςτεί το ενδεχόμενο φιλοξενίασ ςυναντιςεων
μεταξφ Ιςραθλινϊν και Αράβων (Παλαιςτινίων, φρων, Λιβανζηων, κλπ.), αν υπάρχει
ενδιαφζρον από τα εμπλεκόμενα μζρθ.
Ορκά θ ελλθνικι κυβζρνθςθ προωκεί τθ ςφςφιγξθ τθσ ςυνεργαςίασ υπό τθν
προχπόκεςθ ότι –προφανϊσ- δεν κα ςτρζφεται κατά τρίτων χωρϊν ςτθν περιοχι και, βεβαίωσ,
χρειάηονται πολφ προςεκτικοί χειριςμοί για να μθν αποξενϊςουμε χϊρεσ του αραβικοφ κόςμου
με τισ οποίεσ θ Ελλάδα παραδοςιακά διατθρεί καλζσ ςχζςεισ. Βελτίωςθ των ςχζςεων και
ςυνεργαςία με το Ιςραιλ ςε κζματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ δεν ςθμαίνει ότι θ Ελλάδα κα
αλλάξει τθν επικριτικι τθσ ςτάςθ όςον αφορά τθ ςυμπεριφορά τθσ ςθμερινισ ιςραθλινισ
κυβζρνθςθσ προσ τουσ Παλαιςτινίουσ.
Εξάλλου, ουδζν όφελοσ κα είχε θ Ελλάδα αν
ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
επαναλάμβανε το ςφάλμα τθσ δεκαετίασ του
ΘΑΛΑΙΟΤ ΧΩΡΟΤ
1990 και προςζγγιηε τισ ςχζςεισ τθσ με το
Θ οικονομικι ςυγκυρία επιβάλλει τθν
Ιςραιλ και τισ ςχζςεισ του Ιςραιλ με τθν
ταχφτερθ δυνατι εκμετάλλευςθ των
Σουρκία ωσ παίγνιο μθδενικοφ ακροίςματοσ.
ελλθνικϊν ενεργειακϊν αποκεμάτων και
Σζλοσ, για τθν ζξοδο από τθν οικονομικι
ιδθ ζχουν γίνει ςχετικζσ κινιςεισ από τθν
κρίςθ είναι απαραίτθτθ θ βελτίωςθ τθσ
ελλθνικι κυβζρνθςθ ςχετικά με τθν
ελλθνικισ εικόνασ και αξιοπιςτίασ ςτο πλαίςιο
εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ από εταιρίεσ
του
παγκόςμιου
χρθματοπιςτωτικοφ
που επικυμοφν να διεξάγουν ςχετικζσ
ζρευνεσ.
Οι
παραχωριςεισ
ςυςτιματοσ, όπου ο εβραϊκόσ παράγοντασ
εκμετάλλευςθσ κα αφοροφν κυρίωσ τθ
ζχει ςθμαντικι επιρροι.
δυτικι Ελλάδα και, ςε επόμενο ςτάδιο,
Προφανϊσ, υπάρχει και δυνθτικό
τθν περιοχι νότια τθσ Κριτθσ. Βεβαίωσ,
κόςτοσ για τθν αλλαγι πορείασ τθσ ελλθνικισ
δεν κα πρζπει να αναμζνεται ότι θ
εξωτερικισ πολιτικισ ςτθν περιοχι τθσ Μζςθσ
εκμετάλλευςθ των ενεργειακϊν πόρων κα
Ανατολισ –ςτθν ουςία πρόκειται για ζνα
μετατρζψει τθν Ελλάδα ςε αουδικι
‘ςτρατθγικό
ςτοίχθμα’
τθσ
ςθμερινισ
Αραβία.
ελλθνικισ κυβζρνθςθσ-- και αςφαλϊσ κάποια
ςτιγμι κα πρζπει να γίνει μια εκτίμθςθ
κόςτουσ-οφζλουσ (που κα ςυνοδευτεί από
διορκωτικζσ κινιςεισ, εφόςον κρικεί απαραίτθτο).

Τα επόμεμα στάδια της κρίσης
Αν και το ενδεχόμενο ακζλθτθσ κλιμάκωςθσ πάντοτε υπάρχει όταν πολεμικά πλοία και
αεροςκάφθ ςυνωςτίηονται ςε μια περιοριςμζνθ γεωγραφικι περιοχι, φαίνεται ότι θ
ςυγκεκριμζνθ διαμάχθ κα ςυνεχιςτεί με τα παραδοςιακά μζςα που χρθςιμοποιεί θ Σουρκία
ςτθν περιοχι: ςκλθρζσ δθλϊςεισ, επίδειξθ ςθμαίασ και αποςτολι του Πίρι Ρζισ για ζρευνεσ ςε
αμφιςβθτοφμενεσ περιοχζσ. Και είναι βεβαίωσ ςαφζσ ότι θ αντιπαράκεςθ Σουρκίασ-Ιςραιλ κα
ςυνεχιςτεί ςε διάφορα επίπεδα και περιοχζσ –παρά τισ ιςραθλινζσ και αμερικανικζσ
προςπάκειεσ εκτόνωςθσ τθσ κατάςταςθσ-, ςε ςυνάρτθςθ και με τισ εξελίξεισ ςτθν Αίγυπτο, τα
Παλαιςτινιακά Εδάφθ, τθ υρία και το ευρφτερο Κουρδικό ηιτθμα.
Όςον αφορά ςτθν Κφπρο, θ κίνθςθ τθσ Άγκυρασ για υπογραφι ςυμφωνίασ με τα
Κατεχόμενα ςτερείται μεν νομικισ βάςθσ, αλλά εφόςον προχωριςουν οι ζρευνεσ και βρεκοφν
ςθμαντικζσ ποςότθτεσ υδρογονανκράκων (κάτι κακόλου ςίγουρο, πάντωσ), τότε διαμορφϊνεται
μια νζα πολιτικι πραγματικότθτα που ενιςχφει τθ ντε φάκτο διαίρεςθ του νθςιοφ. Θεωροφμε
ότι εδϊ υπάρχει μια πολιτικι παράλειψθ τθσ Κυπριακισ κυβζρνθςθσ, θ οποία ζχει μεν κάνει τισ
ςωςτζσ διπλωματικζσ κινιςεισ (με προεργαςία που ξεκίνθςε από τον προθγοφμενο πρόεδρο,
Σάςςο Παπαδόπουλο) και ζχει εξαςφαλίςει μια, κατά τα φαινόμενα, ικανοποιθτικι ςτιριξθ από
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τισ μεγάλεσ δυνάμεισ (ενόψει και του δεφτερου γφρου διανομισ των «οικοπζδων», ςε ρωςικζσ,
γαλλικζσ και βρετανικζσ εταιρίεσ) , αλλά δεν χειρίςτθκε αποτελεςματικά το ηιτθμα τθσ διανομισ
των αναμενόμενων κερδϊν ςτο ςφνολο των κατοίκων του νθςιοφ. Αν θ λίαν γενικόλογθ
αναφορά του κ. Χριςτόφια ςτθ ςυμμετοχι των Σουρκοκυπρίων ςτθν εκμετάλλευςθ των
προςόδων από τουσ υδρογονάνκρακεσ ζπαιρνε τθ μορφι τθσ ςυγκεκριμζνθσ δζςμευςθσ ότι π.χ.
το 20% (κατά πλθκυςμιακι αναλογία) των κερδϊν κα ζμπαινε ςε ζνα ειδικό ταμείο προσ
όφελοσ των Σουρκοκυπρίων για αξιοποίθςθ μετά από τθν επίτευξθ λφςθσ ςτο Κυπριακό ηιτθμα,
είναι βζβαιο ότι κα αφαιροφςε το μοναδικό πολιτικό επιχείρθμα τθσ Άγκυρασ ςτο ςυγκεκριμζνο
κζμα. Σο παράκυρο ευκαιρίασ για μια τζτοια διλωςθ δεν ζχει κλείςει ακόμθ.
Όςον αφορά ςτθν Ακινα, αν και θ Σουρκία δείχνει να κζλει να κρατιςει τθν Ελλάδα ζξω
από τθν εξελιςςόμενθ κρίςθ και να μθν δθμιουργιςει κοινό ελλθνο-κυπρο-ιςραθλινό μζτωπο,
εξακολουκεί να υπάρχει ανθςυχία για το ενδεχόμενο αποςτολισ του Πίρι Ρζισ για τθν
πραγματοποίθςθ ερευνϊν ςε περιοχζσ εντόσ των (κεωρθτικϊν) ορίων τθσ ελλθνικισ
Αποκλειςτικισ Οικονομικισ Ηϊνθσ, όχι διότι κα δθμιουργοφςε κάποιο ςοβαρό τετελεςμζνο,
αλλά διότι κα ςθματοδοτοφςε τθ ςαφι επικυμία τθσ Αγκφρασ να ςφρει τθν Ακινα ςε
αντιπαράκεςθ (κεωρϊντασ ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί το τρζχον ανιςοηφγιο ιςχφοσ). Όςο και
αν μια κρίςθ με τθν Σουρκία κα ιταν το τελευταίο πράγμα που χρειάηεται θ Ελλάδα, εν μζςω
τθσ πρωτοφανοφσ οικονομικισ, πολιτικισ και κοινωνικισ κρίςθσ, θ Ακινα κα ιταν υποχρεωμζνθ
να αντιδράςει με διπλωματικά και πολιτικά μζςα, επαναφζροντασ τισ ελλθνο-τουρκικζσ ςχζςεισ
ςε ψυχρζσ κερμοκραςίεσ παλαιοτζρων εποχϊν. Ασ ελπίςουμε ότι θ «μζκθ τθσ ιςχφοσ», λίαν
προφανισ ςε δθλϊςεισ τθσ τουρκικισ θγεςίασ, δεν κα επθρεάςει τθ λιψθ αποφάςεων ςτθν
Άγκυρα, και ότι τελικά κα επικρατιςουν οι πιο ψφχραιμεσ φωνζσ.
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