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Περίληψη • Το μεγαλύτερο πρόβλημα γύρω από την Ανατολική Μεσόγειο υπήρξε η 

κλιμάκωση των διενέξεων μεταξύ της Τουρκίας και σχεδόν όλων των γειτόνων 

της. 

• Κανένας ισχυρισμός σχετικά με τις ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι 

ξεκάθαρα υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς. 

• Η παγκόσμια εμπειρία δείχνει πως οι συμφωνίες επιτυγχάνονται μέσω 

διαπραγματεύσεων, συμβιβασμών και συχνά παραπομπής στα διεθνή 

δικαστήρια. Η Ανατολική Μεσόγειος δεν διαφέρει ως προς αυτά. 

• Οι χαμηλές τιμές είναι πιθανό να παραμείνουν για το υπόλοιπο της δεκαετίας, 

καθιστώντας πολύ δύσκολο για το ακριβό φυσικό αέριο της Ανατολικής 

Μεσογείου να επιτύχει πωλήσεις στις παγκόσμιες αγορές. 

• Οι γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο δεν αποσκοπούν στην 

ανακάλυψη φυσικού αερίου, αλλά εξυπηρετούν πολιτικούς σκοπούς. 

• Μέχρι στιγμής συμφωνίες για τις ΑΟΖ έχουν επιτευχθεί μέσω διαπραγματεύσεων 

μεταξύ των άμεσα εμπλεκομένων πλευρών. Μονομερείς ανακηρύξεις ή δηλώσεις 

που να αγνοούν τα δικαιώματα των άλλων δεν δύνανται να λύσουν το πρόβλημα 

και δεν μπορούν να υπερισχύσουν. 

• Η μόνη λογική οδός είναι αυτή του διαλόγου. 

• Η Κύπρος θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην επίλυση των προβλημάτων 

της και τις διαπραγματεύσεις, αποσυνδέοντάς τα από την εκμετάλλευση του 

φυσικού αερίου. 

• Το μέλλον του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου βρίσκεται στις τοπικές 

και περιφερειακές αγορές. Οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου θα πρέπει να 

αντιμετωπίσουν πιο ρεαλιστικά τις προοπτικές φυσικού αερίου, δίνοντας 

προτεραιότητα στις περιφερειακές παρά στις παγκόσμιες αγορές. 
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“Από το 2018 
το μεγαλύτερο 
πρόβλημα στην 
Ανατολική 
Μεσόγειο 
υπήρξε η 
κλιμάκωση των 
διενέξεων της 
Τουρκίας με 
σχεδόν όλους 
τους γείτονές 
της.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Εισαγωγή  
 

Από το 2018 το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ανατολική Μεσόγειο υπήρξε η κλιμάκωση των 
διενέξεων της Τουρκίας με σχεδόν όλους τους γείτονές της. 
 
Οι διαφορετικές αξιώσεις και διεκδικήσεις επί των ΑΟΖ και των υφαλοκρηπίδων στην 
περιοχή παρουσιάζονται συνολικά στην Εικόνα 1. 
 
 Εικόνα 1: Διεκδικήσεις ΑΟΖ 

 
Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) με 
πλήρη δικαιώματα για τα νησιά θα διαμόρφωνε ένα τοπίο σχετικά με τις ΑΟΖ της περιοχής 
όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 5. Οι αλληλοτεμνόμενες γραμμές της Εικόνας 1 
καταδεικνύουν την πολυπλοκότητα του προβλήματος. Κεντρικό ρόλο ως προς τα ανωτέρω 
διαδραματίζει η δυναμική εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και ο ισχυρισμός της πως τα 
νησιά δεν διαθέτουν ΑΟΖ, εξαιρώντας έτσι την Κύπρο, αλλά και την Κρήτη. Για την ακρίβεια, 
η Τουρκία έχει δημιουργήσει τους δικούς της μοναδικούς κανόνες, για να δικαιολογήσει τους 
ισχυρισμούς της, οι οποίοι δεν είναι συμβατοί με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και το 
εθιμικό διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τα οποία τα νησιά διαθέτουν ΑΟΖ. 
 
Η διένεξη κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, με τα 
πολεμικά πλοία Ελλάδας και Τουρκίας να έρχονται σε ευθεία αντιπαράθεση και τις δύο 
χώρες να φθάνουν στα πρόθυρα του πολέμου. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-10/the-conflicts-that-keep-turkey-and-greece-at-odds-quicktake
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“…οι 
σχεδιασμοί 
εκμετάλλευσης 
φυσικού αερίου 
στην Ανατολική 
Μεσόγειο έχουν 
ανατραπεί 
εξαιτίας των 
προκλήσεων 
που 
αντιμετωπίζει η 
παγκόσμια 
αγορά 
ενέργειας.” 
 
 
 

Εντούτοις, η μεσολάβηση της Γερμανίας με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 
Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και του ΝΑΤΟ, παρήγαγε αποτελέσματα. Η Τουρκία απέσυρε το 
πλοίο σεισμογραφικών ερευνών Oruç Reis από την αμφισβητούμενη περιοχή μεταξύ Κρήτης, 
Κύπρου και Καστελόριζου (Εικόνα 2), ενώ τα πολεμικά πλοία και των δύο χωρών επέστρεψαν 
στις βάσεις τους. 
 
 
Εικόνα 2: Η νήσος Καστελόριζο απέναντι από τις τουρκικές ακτές 

 

 
Πηγή: Global Security Review 

 
Τόσο ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο Πρόεδρος της 
Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συμφώνησαν για την έναρξη συνομιλιών, με την ελπίδα 
πως αυτές θα οδηγήσουν σε διαπραγματεύσεις. 
 
Καμία από τις διεκδικήσεις επί των ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι εντελώς 
αδιαφιλονίκητη υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς. Η διεθνής εμπειρία δείχνει επίσης πως 
η εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας εν τέλει καταλήγει σε συμφωνίες μέσω 
διαπραγματεύσεων, συμβιβασμών, συχνά δε και μέσω προσφυγής σε διεθνή δικαστήρια. Η 
περίπτωση της Ανατολικής Μεσογείου δεν θα μπορούσε να διαφέρει. Νωρίτερα μέσα στην 
χρονιά η Ελλάδα αποδέχθηκε συμβιβασμούς ως προς τη οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών 
της προκειμένου να επιτύχει συμφωνίες σχετικά με την ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. 
 
 

Η τρέχουσα κατάσταση της βιομηχανίας φυσικού αερίου 
 
Εν τω μεταξύ οι σχεδιασμοί εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν 
ανατραπεί εξαιτίας των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια αγορά ενέργειας1, οι 
οποίες επιταχύνθηκαν από τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στην 
παγκόσμια οικονομία. 
 
Σε ό,τι αφορά την έρευνα και την παραγωγή στην Ανατολική Μεσόγειο, επικρατεί 
στασιμότητα λόγω της αναστολής των δραστηριοτήτων των διεθνών εταιρειών πετρελαίου. 

 
1 https://cyprus-mail.com/2020/09/06/the-future-of-global-gas-demand/ 
 

https://globalsecurityreview.com/kastellorizo-key-to-turkish-greek-ambitions-eastern-mediterranean/
https://www.politico.eu/article/greece-turkey-resume-talks-four-year-hiatus/
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“Η Ευρώπη δεν 
χρειάζεται το 
φυσικό αέριο 
της Ανατολικής 
Μεσογείου.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο κλάδος βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης εξαιτίας της υπερπροσφοράς πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και της μειωμένης ζήτησης στις παγκόσμιες αγορές που προκάλεσε ο Covid-
19. Βάσει της εμπειρίας από προηγούμενες περιόδους ύφεσης, πιθανόν να χρειαστούν δύο 
με τρία χρόνια μέχρι την ανάκαμψη. Οι εξελίξεις αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα όχι μόνο την 
ακύρωση γεωτρήσεων, αλλά και τον επηρεασμό του γενικότερου σχεδιασμού 
εκμετάλλευσης στην Ανατολική Μεσόγειο. 
 
Οι διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες ανακοίνωσαν περικοπές στις δαπάνες μεταξύ 20% και 50% 
το 2020, με ακόμη μεγαλύτερες να αναμένονται για το 2021. Οι δραστηριότητες έρευνας και 
παραγωγής στην Ανατολική Μεσόγειο δεν αναμένονται να επανεκκινήσουν σύντομα, με τις 
επόμενες γεωτρήσεις να τοποθετούνται πλέον μετά το 2021. 
Η βιομηχανία φυσικού αερίου αντιμετώπιζε προβλήματα εξαιτίας της πλεονάζουσας 
παραγωγής αερίου και υγροποιημένου LNG ήδη πριν τον Covid-19, η πανδημία απλώς 
επιδείνωσε την κατάσταση. Ο ανταγωνισμός από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει 
να επίσης να προσμετρηθεί. Οι καταστροφικές επιπτώσεις του Covid-19 στην παγκόσμια 
οικονομία και την ενεργειακή ζήτηση, καθώς και η κατάρρευση της τιμής του πετρελαίου, 
οδήγησαν την τιμή του φυσικού αερίου/LNG σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε Ευρώπη και Ασία. 
 
Η πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) για το φυσικό αέριο αναφέρει 
πως θα χρειαστούν χρόνια για να επανακάμψει η παγκόσμια ζήτηση φυσικού αερίου, 
προβλέποντας συνεχή, μακροπρόθεσμη πλεονάζουσα παραγωγή και προσφορά. Αυτό 
σημαίνει πως οι τιμές πιθανόν να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα καθ’ όλη τη δεκαετία, 
καθιστώντας την πρόσβαση του φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στις διεθνείς 
αγορές ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας του υψηλού του κόστους. 
 
Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την δική της Πράσινη Συμφωνία και 
ετοιμάζεται να αυξήσει τον στόχο μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030 
από 40% σε 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Κάτι τέτοιο θα σημαίνει και πιο 
«πράσινες» μορφές ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την κατανάλωση φυσικού 
αερίου πιθανόν να μειωθεί κατά 25% σε σχέση με τα επίπεδα του 2015 έως το 2030. Η 
Ευρώπη δεν χρειάζεται το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου. 
 
Όταν η δραστηριότητα επανακάμψει, οι διεθνείς εταιρείες πετρελαίου θα κινηθούν για 
μεγάλα έργα, εύκολα ως προς την υλοποίησή τους και με μεγάλη απόδοση, και η Ανατολική 
Μεσόγειος δεν συγκαταλέγεται σε αυτά. Όπου αυτό δεν ισχύει, θα επιδιώξουν να 
αποδεσμευτούν. 
 
Παρά ταύτα, οι διεθνείς εταιρείες πετρελαίου έχουν ευρύτερο και πιο μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα και καθώς πωλούν, μέρος της δραστηριότητάς τους είναι να διατηρήσουν 
επιβεβαιωμένα κοιτάσματα μέσω νέων ανακαλύψεων, δεδομένου πως υπάρχει η 
δυνατότητα εκμετάλλευσης κάποια στιγμή στο μέλλον. Για παράδειγμα, η εταιρεία ΕΝΙ, ένας 
από τους σημαντικότερους παίκτες στην περιοχή, έχει ορίσει μία μακροπρόθεσμη τιμή 
φυσικού αερίου στα 5,50 δολάρια ΗΠΑ/ MMBTU. Για όσο διάστημα η ανάπτυξη ενός 
κοιτάσματος και η διάθεσή του στην αγορά καλύπτονται από την παραπάνω τιμή, η εταιρεία 
θα το θεωρεί εκμεταλλεύσιμο. 
 
Οι περισσότερες διεθνείς εταιρείες πετρελαίου δεν έχουν συνυπολογίσει τον αντίκτυπο της 
ενεργειακής μετάβασης στην παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε βάθος 
χρόνου. Οι ENI, BP και Shell πιθανόν να το έχουν πράξει, η μεγαλύτερη όμως αγορά φυσικού 
αερίου για αυτές στην περιοχή είναι η εγχώρια αγορά της Αιγύπτου, η οποία μεγαλώνει 
συνεχώς και αποδίδει καλές τιμές, έτσι ώστε να μην εξαρτάται από την εξαγωγή του φυσικού 
της αερίου. 
 

https://cyprus-mail.com/2020/08/28/oil-and-gas-crisis/
https://cyprus-mail.com/2020/07/04/oil-and-gas-sector-crisis-deepens/
https://cyprus-mail.com/2020/07/04/oil-and-gas-sector-crisis-deepens/
https://cyprus-mail.com/2020/05/24/east-med-should-focus-on-local-markets/
https://www.iea.org/reports/gas-2020
https://cyprus-mail.com/2020/09/20/no-sector-untouched-by-plans-to-cut-eu-carbon-emissions-by-55-per-cent/
https://cyprus-mail.com/2020/09/20/no-sector-untouched-by-plans-to-cut-eu-carbon-emissions-by-55-per-cent/
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“Σε άλλα 
σημεία όμως 
της Ανατολικής 
Μεσογείου, οι 
διεθνείς 
εταιρίες 
πετρελαίου θα 
επιχειρήσουν 
να κερδίσουν 
χρόνο. […] θα 
διατηρήσουν 
την παρουσία 
τους, είναι 
μάλλον απίθανο 
όμως να 
συνεχίσουν 
μεγάλης 
έκτασης 
δραστηριότητες 
έρευνας και 
παραγωγής 
(ακόμα και μετά 
τον Covid-19) 
έως ότου οι 
συνθήκες της 
αγοράς το 
επιτρέψουν.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το ίδιο ισχύει για τις άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ΑΟΖ της Αιγύπτου. Θα 
συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους παρέχοντας πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην τεράστια 
και διαρκώς επεκτεινόμενη ενεργειακή αγορά της Αιγύπτου. Η Chevron θα κάνει το ίδιο στο 
Ισραήλ, χωρίς όμως να προβεί σε νέες επενδύσεις. 
 
Σε άλλα σημεία όμως της Ανατολικής Μεσογείου, οι διεθνείς εταιρίες πετρελαίου θα 
επιχειρήσουν να κερδίσουν χρόνο. Για λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα 
διατηρήσουν την παρουσία τους, είναι μάλλον απίθανο όμως να συνεχίσουν μεγάλης 
έκτασης δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής (ακόμα και μετά τον Covid-19) έως ότου οι 
συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν. 
 
Για όσο διάστημα επικρατεί αβεβαιότητα, είτε λόγω των συνθηκών της αγοράς, είτε για 
γεωπολιτικούς λόγους, οι περισσότερες διεθνείς εταιρείες πετρελαίου δεν πρόκειται να 
προχωρήσουν σε σημαντικές επενδύσεις, αφήνοντας έτσι τις τοπικές αγορές, οι οποίες παρά 
τις σημαντικές προοπτικές τους απαιτούν την επίλυση των διαφορών και την περιφερειακή 
συνεργασία. 
 
Κατά συνέπεια οι εξαγωγές φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο θα παραμείνουν 
μία δύσκολη υπόθεση. Το εργοστάσιο στην πόλη Idku της Αιγύπτου έχει σταματήσει να 
εξάγει αέριο LNG από τον περασμένο Μάρτιο λόγω των χαμηλών τιμών. Την ίδια στιγμή, η 
παραγωγή από τα υπάρχοντα κοιτάσματα, όπως τα Ταμάρ, Λεβιάθαν και Ζοχρ, ωφελεί τις 
εγχώριες αγορές της Αιγύπτου και του Ισραήλ, εκεί δηλαδή όπου μπορεί να βρίσκεται το 
μέλλον του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, σε εγχώριες και περιφερειακές 
αγορές. 
 
 

Η Τουρκία ανακαλύπτει φυσικό αέριο στη Μαύρη Θάλασσα   
 
Ο Πρόεδρος της Τουρκίας ανακοίνωσε την 21η Αυγούστου την ανακάλυψη ενός σημαντικού 
κοιτάσματος φυσικού αερίου 320 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων εντός της ΑΟΖ της 
χώρας στο πεδίο Tuna-1 στον Εύξεινο Πόντο. Το κοίτασμα βρίσκεται σε απόσταση 150 
χιλιομέτρων από τις τουρκικές ακτές (Εικόνα 3). Πρόκειται για την μεγαλύτερη συνολικά 
ανακάλυψη κοιτάσματος της Τουρκίας και τη μεγαλύτερη ως τώρα στον Εύξεινο Πόντο, η 
οποία έγινε από την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Τουρκίας TPAO με χρήση του 
γεωτρύπανου «Φάτιχ». 
 

https://cyprus-mail.com/2020/05/24/east-med-should-focus-on-local-markets/
https://cyprus-mail.com/2020/05/24/east-med-should-focus-on-local-markets/
https://tellimer.com/article/hydrocarbon-hail-mary-turkey-joins-the-club
https://tellimer.com/article/hydrocarbon-hail-mary-turkey-joins-the-club
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“Ο Εύξεινος 
Πόντος διαθέτει 
περισσότερες 
προοπτικές 
ανακάλυψης 
κοιτασμάτων 
φυσικού αερίου 
από την 
Ανατολική 
Μεσόγειο, όπου 
ύστερα από 
επτά 
κοστοβόρες 
γεωτρήσεις από 
το 2018 δεν 
προέκυψε η 
ανακάλυψη 
κάποιου 
εκμεταλλεύσιμου 
κοιτάσματος.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3: Η ανακάλυψη φυσικού αερίου της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα

 
Το ακριβές μέγεθος του κοιτάσματος καθώς και το εκμεταλλεύσιμο ποσοστό του θα γίνουν 
γνωστά ύστερα από περαιτέρω διερευνητικές γεωτρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, είναι μεγάλου 
μεγέθους και πιθανή εκμετάλλευσή του θα μπορούσε να αποφέρει 10-15 δισεκατομμύρια 
κυβικά μέτρα ανά έτος για τα επόμενα 15 με 20 χρόνια. Με τη μέση κατανάλωση της 
Τουρκίας να εκτιμάται στα 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ανά έτος τα τελευταία τρία 
χρόνια, το Tuna-1 θα μπορούσε να παρέχει μεταξύ 20 και 30% των ετήσιων αναγκών της 
χώρας σε φυσικό αέριο, μειώνοντας την εξάρτηση από τις εισαγωγές και βελτιώνοντας την 
ενεργειακή ασφάλεια. 
 
Ο Εύξεινος Πόντος διαθέτει περισσότερες προοπτικές ανακάλυψης κοιτασμάτων φυσικού 
αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο, όπου ύστερα από επτά κοστοβόρες γεωτρήσεις από το 
2018 δεν προέκυψε η ανακάλυψη κάποιου εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος. 
 
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την άποψη πως οι γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική 
Μεσόγειο δεν αποσκοπούν στην ανακάλυψη φυσικού αερίου, αλλά εξυπηρετούν πολιτικούς 
σκοπούς. 
 
 

Προς τι οι διενέξεις; Πάντως όχι για το φυσικό αέριο  
 
Φαινομενικά οι αυξανόμενες διενέξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν να κάνουν με τις 

αμφισβητούμενες ΑΟΖ, δηλαδή τον έλεγχο και την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων 

τους οποίους φαίνεται να διαθέτει εν αφθονία η περιοχή. 

 

Δεδομένων των παγκόσμιων εξελίξεων, προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο δικαιολογούνται 

οι διενέξεις αυτές και αν η περιοχή κάνει στην ουσία βήματα προς τα πίσω. Με την Ευρώπη 

σε πρώτη γραμμή, ο κόσμος απομακρύνεται από τη χρήση ορυκτών καυσίμων και παρότι η 

μετάβαση προς καθαρές μορφές ενέργειας απαιτεί χρόνο, η αυξανόμενη χρήση 

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/092320-all-seven-turkish-gas-wells-drilled-in-east-med-to-date-uneconomic-minister
https://cyprus-mail.com/2020/02/02/gas-is-not-the-solution/
https://cyprus-mail.com/2020/02/02/gas-is-not-the-solution/


Policy Brief        #134/2020 σελ. 8 

Διευθετώντας τις διαφορές επί των ΑΟΖ της Ανατολική Μεσογείου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“…το φυσικό 
αέριο της 
Ανατολικής 
Μεσογείου 
πιθανόν να 
παραμείνει 
υπερβολικά 
ακριβό για 
εμπορική 
εκμετάλλευση 
στις παγκόσμιες 
αγορές. Κατά 
συνέπεια, ο 
υποθετικός 
πλούτος που 
κρύβει ο βυθός 
των 
αμφισβητούμενων 
αυτών 
θαλασσών 
μπορεί να μην 
προκύψει 
ποτέ.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οδηγεί τον κόσμο σε μια εποχή ενεργειακής αφθονίας, 

συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου. 

 

Η ειρωνεία της όλης ιστορίας είναι πως με την φθηνή παροχή φυσικού αερίου στις 

παγκόσμιες αγορές να αναμένεται να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και τις τιμές 

να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου πιθανόν να 

παραμείνει υπερβολικά ακριβό για εμπορική εκμετάλλευση στις παγκόσμιες αγορές. Κατά 

συνέπεια, ο υποθετικός πλούτος που κρύβει ο βυθός των αμφισβητούμενων αυτών 

θαλασσών μπορεί να μην προκύψει ποτέ. 

 

Επιπλέον, η πιθανότητα ύπαρξης σημαντικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή 

μεταξύ Κύπρου, Καστελλορίζου. Κρήτης και των ορίων της αιγυπτιακής ΑΟΖ (η οποία 

βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας) είναι μικρή. 

 

Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες πιθανότητες ανακαλύψεων υδρονονανθράκων είναι οι εξής: 

ολόκληρη η ΑΟΖ της Αιγύπτου, η Λεκάνη της Λεβαντίνης, η οποία περιλαμβάνει τμήματα των 

ΑΟΖ της Αιγύπτου, του Ισραήλ και της Κύπρου (όπου και ανακαλύφθηκαν τα κοιτάσματα 

Ταμάρ, Λεβιάθαν και Αφροδίτη), η περιοχή γύρω από τα όρια μεταξύ κυπριακής και 

αιγυπτιακής ΑΟΖ (όπου βρίσκονται τα κοιτάσματα Ζοχρ, Γλαύκος και Καλυψώ) και η περιοχή 

νοτιοδυτικά της Κρήτης (Εικόνα 4). Καμία από αυτές τις περιοχές δεν αμφισβητείται, με τις 

περιοχές που διεκδικεί η Τουρκία να συγκεντρώνουν μάλλον μικρές πιθανότητες ύπαρξης 

υδρογονανθράκων. 

 

Εικόνα 4: Οι σημαντικότερες ανακαλύψεις φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο 

 

 
Source: Bloomberg 

 

https://cyprus-mail.com/2020/08/23/east-med-stepping-back-in-time/
http://tekmormonitor.blogspot.com/2019/03/energy-cyprus-gas-fields-are-turning.html
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“Όποια και να 
είναι η 
εξήγηση, η 
ύπαρξη 
φυσικού αερίου 
δεν φαίνεται να 
παίζει 
σημαντικό 
ρόλο.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Μονομερείς 
ανακηρύξεις ή 
δηλώσεις που 
να αγνοούν τα 
δικαιώματα των 
άλλων δεν 
δύνανται να 
λύσουν το 
πρόβλημα και 
δεν μπορούν να 
υπερισχύσουν”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εύλογα προκύπτει το ερώτημα τι ακριβώς επιδιώκουν οι χώρες της περιοχής, μια μη 

ρεαλιστική εικόνα πλούτου ή απλά να επικρατήσουν στο πλαίσιο εδραιωμένων ιστορικών 

αντιπαλοτήτων; Μήπως η όλη κατάσταση είναι αποτέλεσμα της αποφασιστικότητας της 

Τουρκίας να επιβάλει τη θέλησή της και να προβάλει την εικόνα μιας περιφερειακής δύναμης 

στην ευρύτερη περιοχή από το Αζερμπαϊτζάν μέχρι την Αλγερία; Όποια και να είναι η 

εξήγηση, η ύπαρξη φυσικού αερίου δεν φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο. 

 

Θα αποτελούσε μεγάλο αναχρονισμό, αν οι διενέξεις αυτές ξέφευγαν από κάθε έλεγχο ως 

αποτέλεσμα της επιδίωξης κυριαρχίας επί περιοχών μικρής οικονομικής αξίας και όχι για 

τους υδρογονάνθρακες, όπως συχνά αναφέρεται. 

 
 

Τι έχει συμφωνηθεί έως τώρα 
 
Μέχρι στιγμής συμφωνίες για τις ΑΟΖ έχουν επιτευχθεί μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των 
άμεσα εμπλεκομένων πλευρών. Μονομερείς ανακηρύξεις ή δηλώσεις που να αγνοούν τα 
δικαιώματα των άλλων δεν δύνανται να λύσουν το πρόβλημα και δεν μπορούν να 
υπερισχύσουν. 
 
Επίσημες συμφωνίες έχουν έως τώρα επιτευχθεί μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου, Κύπρου και 
Ισραήλ, Ελλάδας και Ιταλίας (Εικόνα 5) και πιο πρόσφατα μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Όλες 
οι προαναφερθείσες συμφωνίες βασίζονται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). 
 
Εικόνα 5: ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο 

 

 
Πηγή: GreekCityTimes 

 
Η Κύπρος έχει επίσης συνάψει συμφωνία με τον Λίβανο, η οποία όμως δεν έχει κυρωθεί 
εξαιτίας των διαφορών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ ως προς την ΑΟΖ. 
 
Η Τουρκία και η Λιβύη υπέγραψαν Μνημόνιο Συμφωνίας για τον καθορισμό 
των θαλασσίων ζωνών τον Νοέμβριο του 2019, το οποίο ορίζει μία διαχωριστική γραμμή 
μεταξύ των δύο χωρών χωρίς να λαμβάνει καθόλου υπόψη τα δικαιώματα των νησιών, ούτε 

https://greekcitytimes.com/2020/06/11/greek-italian-maritime-deal-disrupts-turkeys-endeavour-for-east-mediterranean-dominance/
https://www.reuters.com/article/us-turkey-libya-idUSKBN1Y213I
https://www.reuters.com/article/us-turkey-libya-idUSKBN1Y213I
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ακόμα της Κρήτης. Το μνημόνιο καταδικάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες ως «αντιπαραγωγικό και προκλητικό». Παρόλα αυτά, η Τουρκία το χρησιμοποίησε 
για την οριοθέτηση της διεκδικούμενης «υφαλοκρηπίδας» της (Εικόνα 1). 
 
Παρότι η Ελλάδα εισήλθε αργοπορημένα στις συμφωνίες για τις ΑΟΖ, υιοθέτησε μια 
πραγματιστική προσέγγιση στις πρόσφατες συμφωνίες της με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Αν 
και αμφότερες βασίστηκαν στο UNCLOS, περιείχαν συμβιβασμούς που διευκόλυναν την 
επίτευξη της συμφωνίας.    
 
Η συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για τις θαλάσσιες ζώνες που υπογράφθηκε τον Ιούνιο, 
βασίστηκε σε συντεταγμένες που συμφωνήθηκαν το 1977, πριν δηλαδή την εφαρμογή του 
UNCLOS, οι οποίες φαίνονται να περιορίζουν την επήρεια των νησιών στο Ιόνιο Πέλαγος και 
να αποκλίνουν από την αρχή της μέσης απόστασης (Εικόνα 3). 
 
Η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου στις 6 Αυγούστου, η οποία προκάλεσε την οργή της 
Τουρκίας, έχει ορίσει μόνο μερικώς το όριο της ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών, περίπου 40%, 
μεταξύ του 26ου και του 28ου μεσημβρινού (Εικόνα 1). Δεν εκτείνεται ως τη λιβυκή ΑΟΖ, ενώ 
στα ανατολικά αποφεύγει τις περιοχές που επηρεάζονται από την Κύπρο και το Καστελόριζο. 
Αυτό φαίνεται να ζητήθηκε από την Αίγυπτο καθώς θεωρεί τα ζητήματα αυτά περίπλοκα, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Τουρκία. 
 
Επίσης, το συμφωνηθέν όριο δεν φαίνεται να συμπίπτει με τη μέση γραμμή μεταξύ Αιγύπτου, 
Κρήτης, Καρπάθου και Ρόδου, καταλήγοντας σε ένα ποσοστό 56% έναντι 44% υπέρ της 
Αιγύπτου. Παρόλα αυτά αποτελεί θετικό βήμα. 
 
Παρότι οι συμφωνίες της Ελλάδας με την Ιταλία και την Αίγυπτο περιλαμβάνουν ασάφειες, 
αφήνουν ταυτόχρονα περιθώριο για μελλοντικές διαπραγματεύσεις ως προς τα υπόλοιπα, 
μη συμφωνηθέντα όρια των ΑΟΖ, με ενδεχόμενη κατάληξη στο Διεθνές Δικαστήριο της 
Χάγης. Εντούτοις, είναι ιδιαίτερα σημαντικές ως βάσεις για μελλοντικές διαπραγματεύσεις. 
Πρόκειται για ρεαλιστικές συμφωνίες, σε αντίθεση με το ακραίο μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης, 
το οποίο αγνοεί παντελώς τα δικαιώματα των νησιών, ακόμη και της Κρήτης. 
 
 

Περιθώριο για διαπραγματεύσεις;  
 
Ύστερα από μια περίοδο έντασης τον Αύγουστο και στις αρχές Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα και η 
Τουρκία απέφυγαν την ευθεία ναυτική αντιπαράθεση. Το τουρκικό ερευνητικό Oruç Reis 
συνέχισε να πλέει στα ύδατα νότια του Καστελλορίζου (Εικόνα 6), έχει πλέον όμως 
αποσυρθεί. Οι επιθετικές θαλάσσιες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν έτυχαν διεθνούς 
υποστήριξης, τουναντίον. Η διεθνής κοινότητα στο σύνολό της καταδίκασε τη συμπεριφορά, 
με τις εκκλήσεις για διευθέτηση των διαφορών μέσω διαπραγματεύσεων να 
πολλαπλασιάζονται καθημερινά με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Γερμανίας 
και με τη στήριξη Ηνωμένων Πολιτειών, Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας, αποφεύγοντας 
όμως ισχυρότερες δράσεις, όπως κυρώσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.reuters.com/article/us-eu-summit-greece-turkey-idUSKBN1YF228
https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2020/09/Policy-Brief-131-FINAL.pdf
https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2020/09/Policy-Brief-131-FINAL.pdf
https://www.foxnews.com/opinion/turkey-greece-ancient-rivalry-matters-now-victor-davis-hanson
https://www.foxnews.com/opinion/turkey-greece-ancient-rivalry-matters-now-victor-davis-hanson
https://www.independent.co.uk/voices/turkey-erdogan-brexit-european-union-migrants-sanctions-greece-b512524.html
https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-09-12/pompeo-says-worried-by-turkey-s-actions-in-east-mediterranean
https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-09-12/pompeo-says-worried-by-turkey-s-actions-in-east-mediterranean
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“Σε περίπτωση 
αδιεξόδου, το 
πιθανότερο οι 
διαφορές να 
παραπεμφθούν 
προς επίλυση 
στο Διεθνές 
Δικαστήριο της 
Χάγης.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Οι 
διαπραγματεύσει

ς θα πρέπει να 
λάβουν χώρα 
υπό αυστηρές 
προϋποθέσεις 
και εντός του 
πλαισίου που 
ορίζει το 
διεθνές δίκαιο 
σε ζητήματα 
οριοθέτησης 
ΑΟΖ. Μια 
ανοικτή 
ημερήσια 
διάταξη σπάνια 
οδηγεί σε απτά 
αποτελέσματα.”  
 
 
 
 

Εικόνα 6: Το τουρκικό σεισμογραφικό πλοίο Oruç Reis, συνοδευόμενο από φρεγάτες του τουρκικού 
πολεμικού ναυτικού 

 

 
Πηγή: AFP 

 
Η όλη επιθετικότητα δεν απέφερε κάποια απτά οφέλη στην Τουρκία. Κάποιοι υποστηρίζουν 
πως ενίσχυσε τις διεκδικήσεις της στις αμφισβητούμενες περιοχές, επιτρέποντάς της να 
ξεκινήσει διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος. Κάτι τέτοιο όμως απλώς δεν ισχύει. Οι 
διεκδικήσεις αυτές μπορούν να εξετασθούν μόνο μέσω διαπραγματεύσεων, οι οποίες όταν 
και εφόσον λάβουν χώρα θα θέσουν όλα τα ζητήματα επί τάπητος υπό την αντικειμενικότητα 
του διεθνούς δικαίου. 
 
Η Ελλάδα μπορεί να δέχθηκε έντονη εσωτερική κριτική για τη συγκρατημένη στάση της, 
κέρδισε όμως ισχυρή στήριξη διεθνώς και μέσω αυτής απέφυγε τον κίνδυνο της ναυτικής 
σύγκρουσης, πιθανόν σε βάθος χρόνου. 
 
Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο χωρών προβλέπονται να συνεχιστούν στις αρχές Οκτωβρίου, 
ύστερα από την αποκλιμάκωση και την μεσολάβηση της Γερμανίας και των ΗΠΑ. Σε 
περίπτωση αδιεξόδου, το πιθανότερο οι διαφορές να παραπεμφθούν προς επίλυση στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτός είναι ο δρόμος της λογικής και ο οποίος δύναται να 
επικρατήσει με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. 
 
Η άμεση ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει την επίλυση των θαλάσσιων διαφορών. Οι 
διαπραγματεύσεις θα πρέπει να λάβουν χώρα υπό αυστηρές προϋποθέσεις και εντός του 
πλαισίου που ορίζει το διεθνές δίκαιο σε ζητήματα οριοθέτησης ΑΟΖ. Μια ανοικτή ημερήσια 
διάταξη σπάνια οδηγεί σε απτά αποτελέσματα. 
 
Δεδομένων των συμβιβασμών που δέχθηκε η Ελλάδα για τη σύναψη των συμφωνιών με 
Ιταλία και Αίγυπτο, θα πρέπει να υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης, συμβιβασμού και 
συμφωνίας με την Τουρκία. Η συμφωνία για την επανέναρξη των συνομιλιών είναι ένα 
ελπιδοφόρο σημάδι σχετικά με την ετοιμότητα τόσο της Ελλάδας, όσο και της Τουρκίας για 
συμβιβασμό. 
 
Αυτές οι συμφωνίες, καθώς και άλλες συμφωνίες για τις ΑΟΖ στην Μεσόγειο, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως προηγούμενο από το Διεθνές Δικαστήριο ώστε να συνεισφέρει στην 
εύρεση ενός αποδεκτού συμβιβασμού σε περίπτωση που οι δύο χώρες παραπέμψουν την 
υπόθεση στο δικαστήριο. Το πρόβλημα δεν δείχνει αξεπέραστο. 
 

https://www.dailysabah.com/politics/eu-affairs/turkish-navy-to-continue-protecting-oruc-reis-vessel-in-eastern-mediterranean?gallery_image=undefined#big
https://cyprus-mail.com/2020/09/28/turkey-sees-eu-summit-as-chance-for-reset/
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“Η μόνη λογική 
οδός είναι αυτή 
του διαλόγου.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η μόνη λογική οδός είναι αυτή του διαλόγου. Ας ελπίσουμε πως με τη συνεχή μεσολάβηση 
της Γερμανίας και τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών η λογική θα επικρατήσει, αφού 
αποτελεί την κύρια ελπίδα για την διευθέτηση των διαφορών στις ΑΟΖ της Ανατολικής 
Μεσογείου. 
 
Επιπλέον, όποια φόρμουλα προκύψει από αυτές τις διαπραγματεύσεις θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για την επίλυση άλλων περιφερειακών διαφορών ως προς τις 
ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο. 
 
 

Διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα  
 
Η Ελλάδα διαθέτει ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα στη διαπραγμάτευση: 
 

• Έχει με το μέρος της την διεθνώς αναγνωρισμένη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), απολαμβάνοντας διεθνή πολιτική στήριξη. 
 

• Μέχρι στιγμής έχει διαχειριστεί τις προκλήσεις και την επιθετικότητα της Τουρκίας 
συγκρατημένα, μην επιτρέποντας στον εαυτό της να παρασυρθεί σε στρατιωτική 
διαμάχη. 
 

• Οι επιπτώσεις του Covid-19 στην οικονομία της έχουν περιοριστεί, η ανάκαμψη όμως 
προϋποθέτει την άνοδο του τουρισμού. 
 

• Θα λάβει 32 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και 40 δισεκατομμύρια σε 
χαμηλότοκα μακροπρόθεσμα δάνεια από το πακέτο ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που θα διευκολύνει την ανάκαμψη της οικονομίας. 
 

• Έχει συμφωνήσει για την οριοθέτηση των ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο βάσει του 
UNCLOS, κάτι που της προσδίδει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα. 
 

• Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά αποδοχής 
και επιθυμεί να επικεντρωθεί στην οικονομική ανάπτυξη.  
 

Η θέση της Τουρκίας είναι πιο περίπλοκη. Ο Covid-19 συνιστά ακόμα απειλή για τον 
πληθυσμό και την οικονομία, η οποία υποφέρει. Ως αποτέλεσμα, η τουρκική λίρα 
καταποντίζεται, έχοντας υποχωρήσει κατά 33% έναντι του αμερικανικού δολαρίου από την 
αρχή της χρονιάς. Επιπροσθέτως, η συμφωνία με τη Λιβύη είναι εξαιρετικά επισφαλής, 
ιδιαίτερα σε περίπτωση παραίτησης του Πρωθυπουργού της αναγνωρισμένης από τα 
Ηνωμένα Έθνη Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης Φαγιέζ Αλ Σάρατζ στα τέλη 
Οκτωβρίου, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε στα μέσα Σεπτεμβρίου. 
 
Επιπλέον, η δημοτικότητα του Προέδρου της Τουρκίας βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα εν μέσω 
των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19 στη χώρα και της άσχημης κατάστασης της 
οικονομίας. Το κόμμα του AKP συγκεντρώνει ποσοστό κοντά στο 30% στις δημοσκοπήσεις σε 
σύγκριση με το 42,5% που έλαβε στις βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο του 2018. 
 
Στη διάρκεια του περασμένου έτους η τουρκική λίρα έχασε περίπου το ένα τέταρτο της αξίας 
της έναντι του αμερικανικού δολαρίου, βρισκόμενη σε ελεύθερη πτώση καθ’ όλη τη διάρκεια 
της προεδρίας του, χάνοντας πάνω από 70% της αξίας της από την ανάδειξη του Ερντογάν ως 
προέδρου τον Αύγουστο του 2014. 
Είναι ξεκάθαρο πως και οι δυο χώρες έχουν πολλά να κερδίσουν από ενδεχόμενη συμφωνία, 
αφού κάτι τέτοιο θα τους επιτρέψει να επικεντρωθούν στην ανάκαμψη από τις επιπτώσεις 

https://www.youtube.com/watch?v=JRJqtBURKDI
https://finance.yahoo.com/news/turkey-downgraded-moody-buffers-slide-211626435.html
https://finance.yahoo.com/news/turkey-downgraded-moody-buffers-slide-211626435.html
https://finance.yahoo.com/news/turkey-downgraded-moody-buffers-slide-211626435.html
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“Η 
περιφερειακή 
συνεργασία 
μέσω του EMGF 
θα μπορούσε να 
ξεκλειδώσει τη 
δυναμική της 
περιφερειακής 
αγοράς 
ενέργειας και 
φυσικού 
αερίου, 
ωφελώντας 
οικονομικά και 
εμπορικά την 
περιοχή με 
τρόπο που δεν 
θα ήταν 
διαφορετικά 
εφικτός.” 
 
 
 
 
 
 

του Covid-19 στον πληθυσμό και την οικονομία, και πολλά να χάσουν αν η μεταξύ τους 
κατάσταση επιδεινωθεί. 
 

 
Αντίκτυπος στην Κύπρο 
 
Ο πιθανός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τη συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ και 
η συμφωνία οριοθέτησης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου φαίνεται να παραμερίζουν σε 
κάποιο βαθμό την Κύπρο. 
 
Ο διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία η οποία θα 
επηρέαζε την ΑΟΖ της Κύπρου. Η Κύπρος όμως δεν συμμετέχει σε αυτόν τον διάλογο, παρά 
μόνο έμμεσα μέσω της στενής της σχέσης και του συντονισμού με την Ελλάδα. 
 
Κάτι τέτοιο είναι ακόμα πιθανότερο να συμβεί σε περίπτωση παραπομπής της διαφοράς στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο θα γνωματεύσει μόνο επί των ζητημάτων που θα του 
παρουσιαστούν και τα οποία θα έχουν από κοινού συμφωνηθεί μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας. 
 
Η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου καλύπτει μόνο ένα τμήμα του ορίου της ΑΟΖ μεταξύ των δύο 
χωρών και δεν λαμβάνει υπόψη την Κύπρο και το Καστελλόριζο. Αυτό έγινε ύστερα από 
αίτημα της Αιγύπτου, καθώς θεωρεί τα ζητήματα ιδιαίτερα περίπλοκα. Το γεγονός αυτό 
αφήνει ανοικτά ερωτήματα τα οποία μπορούν να διευθετηθούν μόνο με απευθείας 
συνομιλίες με την Τουρκία, χωρίς τη συμμετοχή της Κύπρου. 
 
Εν τω μεταξύ, προκειμένου να διατηρήσει την πίεση και να στείλει το μήνυμα πως είναι 
αποφασισμένη να συνεχίσει με τους σχεδιασμούς της, η Τουρκία συνέχισε και κλιμάκωσε 
την επέμβασή της στην ΑΟΖ της Κύπρου. Μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου διεξήγε σεισμικές 
έρευνες στα ανατολικά του νησιού, σε μια περιοχή που περιλαμβάνει τα οικόπεδα 2 και 3 
που έχουν παραχωρηθεί στις ENI και Total, με το «Yavuz» να πραγματοποιεί γεωτρήσεις στο 
οικόπεδο 6. Ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως η Τουρκία βλέπει την Κύπρο ως ένα εντελώς 
ξεχωριστό ζήτημα. 
 
Οι εξελίξεις αυτές αφήνουν την Κύπρο σε ευάλωτη θέση, με την ανησυχία πως η θέση της ως 
προς την επίλυση των διενέξεων στην Ανατολική Μεσόγειο αποδυναμώνεται με ταχείς 
ρυθμούς. Αυτή θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη σε περίπτωση συνέχισης και προόδου του 
διαλόγου μεταξύ Ελλάδα και Τουρκίας, με την Κύπρο να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. 
 
Ο ενδεδειγμένος δρόμος για την Κύπρο φαίνεται πως είναι η συνέχιση των 
διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος ύστερα από τις λεγόμενες 
«προεδρικές» εκλογές στα κατεχόμενα εδάφη τον Οκτώβριο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ 
Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε πως μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου προτίθεται να συγκαλέσει 
εκ νέου συνάντηση των πέντε βασικών εταίρων. 
 
Η Κύπρος θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην επίλυση των προβλημάτων της και τις 
διαπραγματεύσεις, αποσυνδέοντάς τα από την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου. 
 
Προκειμένου να βοηθήσει την συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το κυπριακό, η Γερμανία 
προσφέρθηκε να μεσολαβήσει για την διακοπή των τουρκικών δραστηριοτήτων έρευνας και 
γεώτρησης στα κυπριακά ύδατα. 
 

http://www.newsincyprus.com/news/264806/unsg-to-restart-reunification-talks-after-elections-in-breakaway-north
http://www.newsincyprus.com/news/264806/unsg-to-restart-reunification-talks-after-elections-in-breakaway-north
https://cyprus-mail.com/2020/02/17/were-stubbornly-ignoring-the-reality-of-our-gas-find/
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“Η Ελλάδα και 
η Τουρκία 
μπορούν να 
ηγηθούν της 
επαναπροσέγγισης 

στην 
προβληματική 
περιοχή της 
Ανατολικής 
Μεσογείου. 
Στην μετά-
Covid-19 εποχή 
και οι δύο 
χώρες θα 
χρειαστεί να 
δώσουν ώθηση 
στις οικονομίες 
τους. Κάτι 
τέτοιο είναι 
δυνατό μόνο 
αφού 
εξαλείψουν 
κάθε διαμάχη 
μέσω 
διαπραγματεύσεων” 

 
 
 
 
 
“Το μέλλον του 
φυσικού αερίου 
της Ανατολικής 
Μεσογείου 
βρίσκεται στις 
τοπικές και 
περιφερειακές 
αγορές. Ύστερα 
από τον Covid-
19 οι χώρες της 
Ανατολικής 
Μεσογείου θα 
πρέπει να 
αντιμετωπίσουν 
πιο ρεαλιστικά 
τις προοπτικές 
φυσικού 
αερίου, 
δίνοντας 
προτεραιότητα 
στις 
περιφερειακές 
παρά στις 
παγκόσμιες 
αγορές.” 

Με την επίλυση των διαφορών Ελλάδας-Τουρκίας και του κυπριακού ζητήματος, η Τουρκία 
θα βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση για να διαπραγματευτεί την ευρύτερη, αμοιβαίου οφέλους 
μελλοντική της σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Θα ήταν επίσης σε θέση να συμμετάσχει στο νεοδιαμορφωθέν East Med Gas Forum, 
δεδομένου φυσικά πως συμφωνεί με τους σκοπούς του. Η περιφερειακή συνεργασία μέσω 
του EMGF θα μπορούσε να ξεκλειδώσει τη δυναμική της περιφερειακής αγοράς ενέργειας 
και φυσικού αερίου, ωφελώντας οικονομικά και εμπορικά την περιοχή με τρόπο που δεν θα 
ήταν διαφορετικά εφικτός. 
 

Συστάσεις 
 
Η Ελλάδα και η Τουρκία μπορούν να ηγηθούν της επαναπροσέγγισης στην προβληματική 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Στην μετά-Covid-19 εποχή και οι δύο χώρες θα χρειαστεί 
να δώσουν ώθηση στις οικονομίες τους. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό μόνο αφού εξαλείψουν 
κάθε διαμάχη μέσω διαπραγματεύσεων. 
 
Η άμεση ημερήσια διάταξη για την συνέχιση των συζητήσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 
τον Οκτώβριο θα πρέπει να περιλαμβάνει την επίλυση των θαλάσσιων διαφορών. Οι 
διαπραγματεύσεις θα πρέπει να διεξαχθούν υπό αυστηρούς όρους και εντός του πλαισίου 
που θέτει το διεθνές δίκαιο για ζητήματα οριοθέτησης ΑΟΖ.  
 
Άλλα διμερή ζητήματα θα μπορούσαν να θιχτούν στη συνέχεια και με την εμπιστοσύνη που 
θα προσφέρει η επιτυχής επίλυση των θαλάσσιων διαφορών. 
 
Κανένας ισχυρισμός σχετικά με τις ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι απολύτως 
ξεκάθαρος υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς. Πρόσφατες συμφωνίες οριοθέτησης και 
άλλες συμφωνίες στη Μεσόγειο περιείχαν συμβιβασμούς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως προηγούμενο από το Διεθνές Δικαστήριο ώστε να συνεισφέρει στην εύρεση ενός 
αποδεκτού συμβιβασμού σε περίπτωση που οι δύο χώρες παραπέμψουν την υπόθεση στο 
δικαστήριο. Το πρόβλημα δεν δείχνει αξεπέραστο. 
 
Η διευθέτηση των θαλάσσιων διαφορών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα βοηθούσε επίσης 
την Κύπρο να επικεντρωθεί στην επίλυση του Κυπριακού ζητήματος, αποσυνδεδεμένου από 
μη ρεαλιστικές ενεργειακές προσδοκίες. Μετά τις λεγόμενες «προεδρικές» εκλογές στα 
κατεχόμενα, όλες οι πλευρές, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι και οι τρεις εγγυήτριες 
δυνάμεις, θα πρέπει να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. 
 
Προκειμένου να διευκολύνει τη συνέχιση των συνομιλιών για το Κυπριακό, η Γερμανία 
προσφέρθηκε να μεσολαβήσει για τη διακοπή των τουρκικών δραστηριοτήτων έρευνας και 
γεώτρησης στα κυπριακά ύδατα. Η Τουρκία θα πρέπει να ανταποκριθεί και να αποσυρθεί 
από την ΑΟΖ της Κύπρου. 
 
Το μέλλον του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου βρίσκεται στις τοπικές και 
περιφερειακές αγορές. Ύστερα από τον Covid-19 οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου θα 
πρέπει να αντιμετωπίσουν πιο ρεαλιστικά τις προοπτικές φυσικού αερίου, δίνοντας 
προτεραιότητα στις περιφερειακές παρά στις παγκόσμιες αγορές. 
 
Η επίλυση της διένεξης με την Ελλάδα και του Κυπριακού ζητήματος θα επιτρέψει στην 
Τουρκία να διαπραγματευτεί από καλύτερη θέση μία ευρύτερη, αμοιβαία επωφελή 
μελλοντική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στείλει 
τα κατάλληλα μηνύματα. 

https://cyprus-mail.com/2020/09/23/east-med-gas-forum-could-boost/
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Θα είναι επίσης σε καλύτερη θέση για να ενταχθεί στο νέο East Med Gas Forum, το οποίο θα 
μπορούσε να απελευθερώσει τη δυναμική της περιφερειακής αγοράς ενέργειας και φυσικού 
αερίου. 

 

 


