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Διραγωγή 
 
Ξ ςίςλξπ ςηπ παοξϋραπ εογαρίαπ απξρκξπεί ρςη δημιξσογία εμϊπ πλαιρίξσ 

πξλιςικήπ δοάρηπ ρε έμα ςοίπςσυξ υχοόμ και ξογαμιρμόμ ξι ξπξίξι, ξ καθέμαπ με 

ςημ δική ςξσ δϋμαμη, έυξσμ ιδιαίςεοη γεχπξλιςική ρημαρία ρςξμ υόοξ ςηπ 

Δσοαρίαπ, ςηπ Λ. Αμαςξλήπ και ςηπ Αμ. Λερξγείξσ. Ιεμςοικϊ οϊλξ ρε ασςϊ ςξ 

ςοίπςσυξ καλείςαι μα διαδοαμαςίρει για ποόςη τξοά η Δλλάδα χπ μεράζχμ υόοξπ 

και πξλιςικϊ μέγεθξπ. ξ υοξμικϊ πλαίριξ καςά ςξ ξπξίξ ποξςείμεςαι η δημιξσογία 

ςξσ ποξαματεοθέμςξπ πλαιρίξσ έυει ιδιαίςεοη ρημαρία ςϊρξ για ςημ Δλλάδα, η 

ξπξία βοίρκεςαι εμ ςχ μέρχ ςηπ επιδειμξϋμεμηπ ξικξμξμικήπ ςηπ κοίρηπ, ϊρξ και 

για ςξ Θοάμ, ςξ ξπξίξ βοίρκεςαι ρε μεςχπική ρϋγκοξσρη με ςημ ΔΔ επί διατϊοχμ 

ζηςημάςχμ, και ςημ ΔΔ, η ξπξία βοίρκεςαι ρε ρςάδιξ διαμϊοτχρηπ και 

ρσρςημαςικήπ άρκηρηπ εμϊπ πλαιρίξσ ενχςεοικήπ πξλιςικήπ ρςη Λ. Αμαςξλή και εμ 

γέμει. 

 Ρςιπ παοακάςχ ρελίδεπ αμαλϋξμςαι ςα βαρικά δεδξμέμα και παοάμεςοξι 

αμά ζεϋγη υχοόμ και ξογαμιρμόμ και παοαςίθεμςαι ποξςάρειπ για ςημ αμάληφη 

ρσγκεκοιμέμηπ και ρσρςημαςικήπ δοάρηπ για ςημ διαμϊοτχρη ςξσ εμ λϊγχ 

ςοιπςϋυξσ. 
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ΛΔΡΟ Α 

Θ. υέρειπ Δλλάδαπ – Δσοωπαϊκήπ Έμωρηπ (ΔΔ) 

Ρςιπ ρυέρειπ ΔΔ-Θοάμ η θέρη ςηπ Δλλάδαπ είμαι ρημαμςική λϊγχ ςηπ ρσμμεςξυήπ 

ςηπ χπ πλήοξσπ μέλξσπ ρςξ ξικξδϊμημα ςηπ ΔΔ. Λεςά απϊ ςοειπ δεκαεςίεπ 

δοαρςηοιξπξίηρηπ ρςξ πλαίριξ ςηπ ΔΔ η ελλημική πξλιςική ηγερία και 

διπλχμαςική σπηοερία έυξσμ απξκςήρει θερμική εμπειοία ρε ϊλα ςα επίπεδα 

άρκηρηπ πξλιςικήπ ςχμ ξογάμχμ ςηπ ΔΔ. Άλλξςε ρσμμεςέυξμςαπ ρςα ϊογαμα 

άρκηρηπ ςηπ ενχςεοικήπ πξλιςικήπ ςηπ ΔΔ και άλλξςε απλόπ κοαςόμςαπ έμα 

ρςαθεοϊ επίπεδξ εμημέοχρηπ ςηπ δοάρηπ ασςόμ ςχμ ξογάμχμ, η ελλημική 

διπλχμαςία βοίρκεςαι ρε επατή με ςιπ ενελίνειπ. 

Οαοξλ‟ ασςά η παοξσρία και ρσμμεςξυή ςηπ Δλλάδαπ ρςξμ ςξμέα ςηπ 

ενχςεοικήπ πξλιςικήπ ςηπ ΔΔ γεμικά είμαι αμεπαοκήπ και παθηςική, εμό 

ειδικϊςεοα ρςξμ υόοξ ςηπ Λ. Αμαςξλήπ κοίμεςαι χπ αμϋπαοκςη. Ιαςά ςιπ 

ςελεσςαίεπ δϋξ δεκαεςίεπ, απξοοξτημέμεπ απϊ ςα ποξβλήμαςα και ςξμ 

αμςαγχμιρμϊ πξσ παοαδξριακά διέπξσμ ςιπ ελλημξ-ςξσοκικέπ ρυέρειπ, αλλά και 

ςξ ζήςημα ςηπ ξμoμαρίαπ ςηπ Οοόημ Γιξσγκξρλαβικήπ Δημξκοαςίαπ ςηπ 

Λακεδξμίαπ (ΟΓΔΛ), ξι εκάρςξςε ελλημικέπ κσβεομήρειπ δεμ έυξσμ εμπλακεί 

εμεογά ή με ιδιαίςεοξ εμδιατέοξμ ρςημ πξλιςική ςηπ ΔΔ ρςξμ εσαίρθηςξ υόοξ ςηπ 

Λ. Αμαςξλήπ. Απξςέλερμα ασςήπ ςηπ καςάρςαρηπ είμαι ςξ γεγξμϊπ ϊςι δεμ 

καςϊοθχρε μα απξκξμίρει ξικξμξμικά και πξλιςικά ξτέλη απϊ ςημ 

δοαρςηοιξπξίηρή ςηπ ρςημ Λ. Αμαςξλή. 

ξ γεγξμϊπ ϊςι μέυοι ρήμεοα η Δλλάδα δεμ δοαρςηοιξπξιήθηκε ρςα 

εσοχπαψκά θερμικά ϊογαμα ενχςεοικήπ πξλιςικήπ δεμ ρημαίμει ϊςι ποέπει μα 

ρσμευίρει μα στίρςαςαι η εμ λϊγχ καςάρςαρη. Αμςίθεςα, σπάουξσμ ξικξμξμικξί 

και πξλιςικξί λϊγξι ξι ξπξίξι καθιρςξϋμ επιςακςική ςημ αμαβάθμιρη ςηπ Δλλάδαπ 

ρςημ Λ. Αμαςξλή χπ υόοαπ μέλξσπ ςηπ ΔΔ. 

Ιαίοιξ είμαι ςξ παοϊμ υοξμικϊ πλαίριξ για ςημ ελλημική ξικξμξμία. Ρςξ μέρξ 

ςηπ ρκληοϊςεοηπ ξικξμξμικήπ κοίρηπ για ςημ υόοα ςξμ ςελεσςαίξ αιόμα, η 

αμάπςσνη ςηπ ελλημικήπ διπλχμαςίαπ ρςημ Λ. Αμαςξλή, ρϋμτχμα με ςξ 

επιυείοημα μιαπ μεοίδαπ πξλιςικόμ και διπλχμαςόμ, ταμςάζει χπ πξλσςέλεια 

διϊςι η υόοα δεμ έυει ςημ ξικξμξμική δϋμαμη, ξογάμχρη και ςξ αμθοόπιμξ 

δσμαμικϊ μα δοαρςηοιξπξιηθεί ρε μια πεοιξυή μικοϊςεοηπ ρημαρίαπ –και 

δσμηςικήπ επιοοξήπ- για ςημ Δλλάδα απϊ ϊ,ςι ςα Βαλκάμια. Ασςϊ δεμ είμαι 

ακοιβέπ. ξ γεγξμϊπ ϊςι η Δλλάδα βοίρκεςαι ρε ξνεία ξικξμξμική κοίρη δεμ ποέπει 
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μα θεχοηθεί χπ αμαρςαλςικϊπ παοάγξμςαπ, αλλά αμςίθεςα χπ κίμηςοξ για ςη 

διεϋοσμρη ςχμ ξοιζϊμςχμ ςηπ άρκηρηπ ςηπ ελλημικήπ ενχςεοικήπ πξλιςικήπ. Ζ 

ξικξμξμική αμάγκη χθεί ρε δοαρςηοιξπξίηρη για ςημ εϋοερη πϊοχμ και η Λ. 

Αμαςξλή είμαι ίρηπ ή και μεγαλϋςεοηπ ξικξμξμικήπ ρημαρίαπ για ςημ Δλλάδα 

απ΄ϊςι ςα Βαλκάμια, λϊγχ ςχμ εσκαιοιόμ πξσ παοξσριάζει η πεοιξυή ρε επίπεδξ 

εμέογειαπ, ςευμξγμχρίαπ και καςαρκεσόμ. 

Όπχπ παοαςίθεςαι παοακάςχ, η Λ. Αμαςξλή, και δη ςξ Θοάμ, είμαι κξμβικήπ 

ρημαρίαπ για ςα ξικξμξμικά ρσμτέοξμςα ςηπ ΔΔ αλλά και ςχμ μελόμ ςηπ ρε 

διμεοέπ επίπεδξ. α εσοχπαψκά θερμικά ϊογαμα αρυξλξϋμςαι με ςημ Λ. Αμαςξλή 

και ςξ Θοάμ ρε ρςαθεοή βάρη και δεμ είμαι ςσυαίξ ϊςι ϊλεπ ξι υόοεπ μέλη ςηπ ΔΔ 

ποξρδίδξσμ ρε ασςά ιδιαίςεοη και πξλλαπλή ρημαρία. Ιαςά κάπξιξμ ςοϊπξ, ξι 

Δσοχπαίξι εμδϊμσυα πεοιμέμξσμ απϊ ςημ Δλλάδα, λϊγχ ςηπ γεχγοατικήπ ςηπ 

θέρηπ και ςξσ πξλιςιρμξϋ ςηπ, μα ρσμβάλει ρςημ επέκςαρη ςηπ εσοχπαψκήπ 

επιοοξήπ ρςη Λ. Αμαςξλή και ςξ Θοάμ. Ιαςά ςξμ ίδιξ ςοϊπξ ξι μεραμαςξλικέπ 

υόοεπ επιδιόκξσμ έμθεομα ςημ ιρυσοξπξίηρη ςχμ διπλχμαςικόμ και ξικξμξμικόμ 

ρυέρεχμ με ςημ Αθήμα. Θδιαίςεοα για ςξ Θοάμ η θέρη ςηπ Δλλάδαπ χπ μέλξπ ςηπ ΔΔ 

είμαι ποξμξμιακή και επιζηςά ςημ ρϋρτινη ςχμ ρυέρεχμ ςηπ ρε μια επξυή κοίριμη 

για ςημ ευεοάμη. 

ξ ποϊβλημα πξσ αμςιμεςχπίζει η Αθήμα ρε ϊ,ςι ατξοά ςημ ποξξπςική 

αμάπςσνηπ ρσρςημαςικήπ πξλιςικήπ και ξικξμξμικήπ δοάρηπ ρε ρυέρη με ςξ Θοάμ 

και ςημ λξιπή Λ. Αμαςξλή είμαι η έλλειφη εμημέοχρηπ και γμόρηπ ςχμ ενελίνεχμ 

ρςξμ ιρλαμικϊ κϊρμξ. Ζ εμ λϊγχ έλλειφη απξοοέει απϊ ςημ έλλειφη ξογάμχρηπ 

και ασςή ξτείλεςαι ρςημ απξσρία δημιξσογίαπ και καθξοιρμξϋ ρςϊυχμ και 

ρυεδιαρμξϋ ρε ρυέρη με ςξ γεχπξλιςικϊ πλαίριξ δοάρηπ ςηπ Δλλάδαπ ρςημ Λ. 

Αμαςξλή και ςξ Θοάμ.  

Ρσμεπόπ βαρική ποξωπϊθερη για ςημ ρσγκοξςημέμη δοαρςηοιξπξίηρη ςηπ 

Δλλάδαπ ρςημ πεοιξυή είμαι η αμάπςσνη εοεσμηςικόμ και επιυειοηριακόμ 

σπξδξμόμ ρςημ Δλλάδα ρε ρυέρη με ςξμ πξλιςιρμϊ και ςιπ ςοέυξσρεπ πξλιςικέπ και 

ξικξμξμικέπ ενελίνειπ ρςημ Λ. Αμαςξλή. ξ Οοϊγοαμμα Λελεςόμ Λέρηπ Αμαςξλήπ 

(ΔΟΛΑ) ςξσ ΔΚΘΑΛΔΟ ποέπει μα εογαρθεί ακοιβόπ ποξπ ςημ καςεϋθσμρη ςηπ 

αμχςέοχ ποξωπϊθερηπ.  

Δκςιμάςαι ϊςι η αμαβάθμιρη ςξσ οϊλξσ ςηπ Δλλάδαπ ρςημ ΔΔ είμαι 

ρσμσταρμέμη και με ςημ αμάπςσνη ςξσ οϊλξσ ςηπ Δλλάδαπ ρςιπ ρυέρειπ ςηπ ΔΔ με 

ςημ Λ. Αμαςξλή. α χτέλη για ςημ Δλλάδα ρσμεπάγξμςαι α) ςημ αϋνηρη ςξσ 

κϋοξσπ ςηπ υόοαπ έμαμςι ςχμ Δσοχπαίχμ εςαίοχμ ρε μια κοίριμη επξυή για ςημ 
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ελλημική ξικξμξμία και πξλιςική ρκημή, β) ςημ αϋνηρη ερϊδχμ απϊ 

δοαρςηοιξπξίηρη απϊ επεμδϋρειπ μεραμαςξλικόμ εςαιοιόμ ρςημ Δλλάδα, γ) ςημ 

αϋνηρη ςξσ βιξςικξϋ επιπέδξσ ςχμ Δλλήμχμ με ςημ εογαρία ςξσπ ρε υόοεπ ςηπ Λ. 

Αμαςξλήπ, δ) ςημ επίδοαρη, έρςχ και μεοική, ρςξ καθερςόπ λήφηπ απξτάρεχμ 

ςηπ ΔΔ για ςημ Δλλάδα ςϊρξ ρςξμ ξικξμξμικϊ ςξμέα ϊρξ και ςξμ πξλιςικϊ. 

ΘΘ. υέρειπ ΔΔ – Θοάμ 

Ξι ρυέρειπ μεςανϋ ςηπ ΔΔ και ςξσ Θοάμ απέκςηραμ ιδιαίςεοη δσμαμική ςα 

ςελεσςαία είκξρι υοϊμια. Αμαλϋξμςαι ρε ζηςήμαςα πξλιςικήπ και ξικξμξμικήπ 

τϋρεχπ, υαοακςηοιζϊμεμα απϊ αρςάθεια ρε ϊ,ςι ατξοά ςημ θεςική ή αομηςική 

έκβαρη ςχμ ρυέρεχμ αμάλξγα με ςημ εσοϋςεοη γεχπξλιςική ιρξοοξπία και 

ρσγκσοίεπ. Γεμικά ρςξ πξλιςικϊ ρκέλξπ ξι ρυέρειπ υαοακςηοίζξμςαι χπ 

αμςαγχμιρςικέπ, εμό ρςημ ξικξμξμία σπάουει μεγαλϋςεοξ πεοιθόοιξ αομξμικήπ 

ρσμϋπαονηπ και ρσμεογαρίαπ. 

1. Πξλιςικέπ ρυέρειπ 

Λε δεδξμέμη ςημ ποξαματεοθείρα ρημαρία ςηπ Λ. Αμαςξλήπ χπ υόοξσ 

ζχςικξϋ για ςα ελλημικά ρσμτέοξμςα, ξ οϊλξπ ςξσ Θοάμ είμαι καθξοιρςικϊπ 

για ςα ρσμτέοξμςα ςηπ Δλλάδαπ και ςηπ ΔΔ. Ζ ιδιαίςεοη γεχγοατική θέρη ςξσ 

Θοάμ ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ εμεογειακϊ και ξικξμξμικϊ ςξσ υαοακςήοα 

καθιρςξϋμ εναιοεςικά ρημαμςική ςημ γεχπξλιςική ςξσ ρημαρία παγκξρμίχπ. 

Δμό ξικξμξμικά μέυοι ρήμεοα η ΔΔ απξςελεί ςξμ πλέξμ ρημαμςικϊ ξικξμξμικϊ 

επεμδσςή ςξσ Θοάμ, πξλιςικά ξι ρυέρειπ ςχμ δϋξ πλεσοόμ υαοακςηοίζξμςαι χπ 

επιδειμξϋμεμεπ. 

Λια ρειοά καίοιχμ πξλιςικόμ ζηςημάςχμ απαρυξλξϋμ ςξ Θοάμ και ςημ ΔΔ 

ςϊρξ ρε διεθμέπ επίπεδξ, ϊρξ και ρςξ ερχςεοικϊ ςηπ υόοαπ: ςξ πσοημικϊ 

ποϊγοαμμα ςξσ Θοάμ, ςξ Οαλαιρςιμιακϊ και ςα αμθοόπιμα δικαιόμαςα. Ζ 

ποξρέγγιρη ςχμ εμ λϊγχ ζηςημάςχμ απϊ ςημ ΔΔ και ςξ Θοάμ είμαι εκ 

διαμέςοξσ αμςίθεςη, με μϊμη εναίοερη ςξ εμεογειακϊ ζήςημα ρςξ ξπξίξ θα 

ήςαμ δσμαςϊμ μα βοεθεί κξιμή ποξρέγγιρη ρε πεοίπςχρη πξσ σπάονει έρςχ 

και ποξρχοιμϊπ ρσμβιβαρμϊπ ρςα άλλα ζηςήμαςα. 

1.1. Ποόγοαμμα πσοημικήπ εμέογειαπ ςξσ Θοάμ 

ξ πσοημικϊ ποϊγοαμμα ςξσ Θοάμ έυει αμαδειυθεί ρε μείζξμ ζήςημα 

ςημ ςελεσςαία δεκαεςία. Ρήμεοα η ΔΔ, και η Δλλάδα, δέυξμςαι μϊμξ ςημ 

υοήρη πσοημικήπ εμέογειαπ για ειοημικξϋπ ρκξπξϋπ απϊ ςξ Θοάμ και 
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διατχμξϋμ με ςημ απϊκςηρη πσοημικόμ ϊπλχμ απϊ ςημ ευεοάμη, η 

ξπξία εναουήπ ιρυσοίζεςαι ϊςι εμδιατέοεςαι για ςιπ ειοημικέπ υοήρειπ ςηπ  

πσοημικήπ εμέογειαπ και ϊυι για ςημ απϊκςηρη πσοημικόμ ϊπλχμ. Ζ 

διατξοά έγκειςαι ρςα μέςοα ξικξδϊμηρηπ εμπιρςξρϋμηπ αμάμερα ρςιπ δϋξ 

πλεσοέπ και ςξ κεμϊ πξσ παοαςηοείςαι ρε ασςϊμ ςξμ ςξμέα. Ζ ΔΔ ζηςεί 

ςημ πλήοη παοακξλξϋθηρη ςξσ πσοημικξϋ ποξγοάμμαςξπ ςξσ Θοάμ, εμό 

η ευεοάμη ρςξ πλαίριξ ςηπ εθμικήπ ςηπ αμεναοςηρίαπ δέυεςαι μϊμξ ςημ 

μεοική παοακξλξϋθηρη ςξσ πσοημικξϋ ποξγοάμμαςξπ ςηπ.  

 ξ πσοημικϊ ποϊγοαμμα ςξσ Θοάμ έυει υοξμικϊ σπϊβαθοξ 

ραοάμςα εςόμ και ρυεςίζεςαι με ςξμ ιοαμικϊ „μεγαλξψδεαςιρμϊ,‟ χπ 

απξςέλερμα ςηπ ιοαμικήπ εθμξγέμερηπ καςά ςξμ 20ξ αιόμα επί ςηπ 

δσμαρςείαπ ςχμ Οαυλεβί (1925-1979). Ρε ασςϊ ςξ διάρςημα ςξ Θοάμ έυει 

επιδείνει αςαλάμςεσςη ρςαθεοϊςηςα ρςημ απϊκςηρη πσοημικήπ εμέογειαπ 

για ειοημικξϋπ ρκξπξϋπ. Ξ ειοημικϊπ υαοακςήοαπ ςξσ πσοημικξϋ 

ποξγοάμμαςξπ, καίςξι δεμ είμαι απϊλσςα ποξβλέφιμξπ, έυει απξςελέρει 

πάμςξςε ςξ δϊγμα ςηπ ευεοάμηπ ςϊρξ επί Ράυη, ϊρξ και επί Θρλαμικήπ 

Δημξκοαςίαπ. Ξ ειοημικϊπ υαοακςήοαπ ςξσ πσοημικξϋ ποξγοάμμαςξπ ςξσ 

Θοάμ ρυεςίζεςαι με ςξ κξιμχμικξ-ξικξμξμικϊ πλαίριξ πξσ όθηρε ςημ 

ευεοάμη ρςημ αμάπςσνη ςξσ εμ λϊγχ ποξγοάμμαςξπ. 

 Δπί Λξυαμμάμς Πεζά Ραυ Οαυλεβί [ή Ράυη] (1941-1979) 

επεκςάθηκε ρε ρσρςημαςική βάρη ςξ ποϊγοαμμα εκρσγυοξμιρμξϋ ςηπ 

ιοαμικήπ ξικξμξμίαπ και κξιμχμίαπ, κσοίχπ καςά ςιπ δεκαεςίεπ ςξσ ‟60 και 

‟70. Ρε ασςϊ ςξ πλαίριξ, η υοήρη ςηπ πσοημικήπ εμέογειαπ για 

ξικξμξμικξϋπ και ιαςοικξϋπ λϊγξσπ απξςέλερε ςημ επιδίχνη ςηπ 

κσβέομηρηπ ςξσ Ράυη, ϊςαμ ςξ 1970 σπέγοαφε ςημ Ρσμθήκη Οεοί Λη 

Διαρπξοάπ ςχμ Οσοημικόμ Όπλχμ και ςξ 1974 αμέθερε ρε γαλλικέπ και 

γεομαμικέπ εςαιοίεπ ςημ καςαρκεσή πσοημικόμ αμςιδοαρςήοχμ, ϊπχπ 

ασςξϋ ςξσ άοςι ξλξκληοχθέμςξπ ρςξ Λπξσρέυο.1 Δίυε επιδιόνει μάλιρςα 

ςημ αγξοά ξκςό αμςιδοαρςήοχμ απϊ ςιπ ΖΟΑ αλλά ξι κσβεομήρειπ ςχμ 

Τξομς και Ιάοςεο δεμ ρσμτόμηραμ, αμηρσυόμςαπ για ςξ πμεϋμα 

αμεναοςηρίαπ πξσ διακαςείυε ςξμ Ράυη καςά ςημ δεκαεςία ςξσ ‟70.2  

                                                   
1
 William Burr, ‘A brief history of U.S.-Iranian nuclear negotiations’ Bulletin of the Atomic 

Scientists, 65/1 (2009).  
2
 Ibid., The Iranian Nuclear Program 1974-1978, 

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nukevault/ebb268/index.htm. 
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 Απϊ ςξ 1979 και εμςεϋθεμ ξ ενιρλαμιρμϊπ ςηπ πξλιςικήπ και 

κξιμχμικήπ ζχήπ ςξσ Θοάμ δεμ εμπϊδιρε ςημ Θρλαμική Δημξκοαςία μα 

ρσμευίρει ςημ αμαπςσνιακή πξλιςική ςξσ Ράυη ρςημ ιοαμική ξικξμξμία, 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και ςξσ Οοξγοάμμαςξπ Οσοημικήπ Δμέογειαπ. Ιαςά 

ςημ δεκαεςία ςξσ ‟80, ξ πϊλεμξπ με ςξ Θοάκ και ξ ξικξμξμικϊπ 

απξκλειρμϊπ απϊ ςιπ ΖΟΑ αμάγκαρε ςημ ευεοάμη μα αμαρςείλει ςξ 

εμδιατέοξμ ςηπ για ςημ αμάπςσνη ςξσ πσοημικξϋ ςηπ ποξγοάμμαςξπ. ξ 

εμδιατέοξμ αμαζχπσοόθηκε απϊ ςξ 1989 και καθϊλη ςημ διάοκεια ςηπ 

δεκαεςίαπ ςξσ ‟90 ϊςαμ ςξ Θοάμ απέκςηρε με μσρςικϊ ςοϊπξ ςευμξγμχρία 

και μέοξπ ςηπ ςευμξλξγίαπ για ςξμ εμπλξσςιρμϊ ξσοαμίξσ απϊ υόοεπ, 

ϊπχπ η Β. Ιξοέα, ςξ Οακιρςάμ και η Πχρία.  

Ιαςά ςη διάοκεια ασςήπ ςηπ πεοιϊδξσ ξι ΖΟΑ και η ΔΔ παοαςηοξϋραμ 

ποξρεκςικά ςιπ κιμήρειπ ςηπ ευεοάμηπ ρςξμ ςξμέα ςηπ πσοημικήπ 

εμέογειαπ υχοίπ μα αμηρσυξϋμ ιδιαίςεοα λϊγχ ςξσ ρςξιυειόδξσπ 

επιπέδξσ ςευμξγμχρίαπ ςξσ Θοάμ ρςξμ εμ λϊγχ ςξμέα. Ζ καςάρςαρη, 

χρςϊρξ, άλλανε μεςά ςξ 2001, ξπϊςε δϋξ γεγξμϊςα έτεοαμ ςξ πσοημικϊ 

ποϊγοαμμα ςξσ Θοάμ ρςξ διεθμέπ ποξρκήμιξ: η ςαυεία ποϊξδξπ ςξσ Θοάμ 

ρςημ απϊκςηρη ςευμξγμχρίαπ εμπλξσςιρμξϋ ξσοαμίξσ και η σιξθέςηρη 

ςξσ δϊγμαςξπ ςξσ „Άνξμα ςξσ Ιακξϋ‟ απϊ ςημ κσβέομηρη Λπξσπ ςξσ 

Μεόςεοξσ. Ρςξμ εμ λϊγχ άνξμα ςξ Θοάμ είυε ςημ δική ςξσ θέρη. 

Ζ ρςάρη ςηπ ΔΔ ρςξ εμ λϊγχ ζήςημα ςασςίζεςαι με ασςή ςχμ ΖΟΑ, 

ςϊρξ ρε επίπεδξ αουόμ ϊρξ και δοάρεχμ. Ιας‟ ξσρία η ενχςεοική 

πξλιςική ςηπ ΔΔ δεμ έυει διαμξοτόρει έμα ρςαθεοϊ θερμικϊ πλαίριξ 

δοάρηπ ρε ρυέρη με ςξ πσοημικϊ ποϊγοαμμα ςξσ Θοάμ. Ρςιπ ρσζηςήρειπ 

ςηπ „Ξμάδαπ 5+1‟ πξσ γίμξμςαι αμά ςακςά διαρςήμαςα για ςα πσοημικά 

ςξσ Θοάμ μαζί με ςιπ ΖΟΑ, Πχρία και Ιίμα, μεςέυξσμ ξι Γεομαμία, Βοεςαμία 

και Γαλλία απϊ ςημ ΔΔ, υχοίπ μα είμαι ρε θέρη ςα σπϊλξιπα μέλη ςηπ ΔΔ 

μα ρσμμεςάρυξσμ ρςη λήφη απξτάρεχμ για ςξ εμ λϊγχ θέμα. 

Ζ γεμική πξλιςική θέρη ςηπ ΔΔ για ςα πσοημικά ςξσ Θοάμ ςασςίζεςαι 

με ςημ αουή ςηπ Ρσμθήκηπ Οεοί μη Διαρπξοάπ ςχμ Οσοημικόμ Όπλχμ, 

ϊπχπ ασςή έυει διαςσπχθεί ρςη Διεθμή Σπηοερία Αςξμικήπ Δμέογειαπ και 

καςά καιοξϋπ έυει ρσζηςηθεί ρςξ πλαίριξ ςξσ ΞΖΔ. Ζ αμηρσυία ςηπ ΔΔ για 

ςξ εμδευϊμεμξ απϊκςηρηπ πσοημικόμ ϊπλχμ απϊ ςξ Θοάμ έυει 

γεχπξλιςικϊ σπϊβαθοξ και βαρίζεςαι ρςξ ρκεπςικϊ ϊςι θα ρημαςξδξςήρει 

ςημ διάδξρη ςχμ πσοημικόμ ϊπλχμ και ρςιπ αοαβικέπ υόοεπ, με 
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απξςέλερμα ςημ αμενέλεγκςη διάδξρή ςξσπ, άοα και εμδευϊμεμη υοήρη 

ςξσπ. Θδιαίςεοη θέρη ρςξμ εσοχπαψκϊ ρκεπςικιρμϊ για ςξ εμ λϊγχ θέμα 

καςέυει η αρτάλεια ςξσ Θροαήλ, καθόπ μέοξπ ςχμ αμαλσςόμ ςηπ ΔΔ 

θεχοεί ϊςι η ευεοάμη θα ήςαμ ρε θέρη μα ρςοέφει πσοημικέπ κεταλέπ 

εμαμςίξμ ςξσ ελ Αβίβ. Ζ ιοαμική ξπςική γχμία, χρςϊρξ, είμαι 

διατξοεςική.  

Δμό ξ Ράυηπ έβλεπε ςημ απϊκςηρη πσοημικήπ εμέογειαπ χπ 

ποξωπϊθερη μακοξποϊθερμηπ αμαπςσνιακήπ πξλιςικήπ για ςξ Θοάμ ρςξ 

πλαίριξ ςηπ κξιμχμίαπ ςχμ εθμόμ-κοαςόμ, η Θρλαμική Δημξκοαςία ςξ 

ποξρέγγιρε και ποξρεγγίζει επίρηπ χπ ζήςημα ξικξμξμικήπ ασςάοκειαπ 

αλλά και χπ θέμα πξλιςικήπ αμεναοςηρίαπ και γεχπξλιςικήπ επιοοξήπ. ξ 

θεξκοαςικϊ καθερςόπ ςηπ ευεοάμηπ, καίςξι επί ςηπ ξσρίαπ εκ διαμέςοξσ 

αμςίθεςξ με ςημ κξρμική ιδέα ςξσ έθμξσπ, δεμ καςάτεοε μέυοι ςόοα μα 

απαλείφει απϊ ςξμ μέρξ Θοαμϊ ςημ επιοοξή ςηπ πξλιςικήπ ιδέαπ ςξσ 

έθμξσπ, κληοξδϊςημα ςηπ δσμαρςείαπ ςχμ Οαυλεβί. Δπιπλέξμ, ρε πξλιςικϊ 

επίπεδξ η ιοαμξκεμςοική αμςίληφη ςξσ κϊρμξσ ρσμευίζει μα επηοεάζει 

μεγάλξ μέοξπ ςξσ πξλιςικξϋ κϊρμξσ ςξσ Θοάμ ρήμεοα. Ρσμεπόπ η 

κξρμξαμςίληφη ςηπ πξλιςικήπ ελίς ςξσ Θοάμ ρήμεοα, αμ και επιρήμχπ 

ιρλαμική, υαοακςηοίζεςαι χπ εθμικϊ-ιρλαμική ρςημ ποάνη.  

Ρε ασςϊ ςξ πλαίριξ, για ςημ ιοαμική κσβέομηρη ρήμεοα ςξ πσοημικϊ 

ποϊγοαμμα απξρκξπεί ποχςίρςχπ ρςη μακοϊπμξη εμεογειακή ςξσ 

αμεναοςηρία απϊ ςημ επιοοξή ςχμ νέμχμ δσμάμεχμ. Ρε πεοίπςχρη πξσ 

απξκςήρει πσοημικά ϊπλα η ευεοάμη αμαμέμεςαι μα ακξλξσθήρει ςημ 

πσοημική πξλιςική ςξσ Θροαήλ, δηλ. ςημ απξριόπηρη ςηπ καςξυήπ ςχμ εμ 

λϊγχ ϊπλχμ και ςημ μη παοαδξυή ή διάφεσρη ϊςι διαθέςει πσοημικέπ 

κεταλέπ. Ρε αμςίθερη με ςη γεμικϊςεοη τημξλξγία και κιμδσμξλξγία, η 

απϊκςηρη πσοημικόμ ϊπλχμ απϊ ςξ Θοάμ αμαμέμεςαι μα έυει απξςοεπςικϊ 

υαοακςήοα, απξβλέπξμςαπ ρςη διαςήοηρη ςξσ ιρυϋξμςξπ πξλιςειακξϋ 

ρσρςήμαςξπ ςξσ Θοάμ, και ϊυι ςημ διαρπξοά πσοημικόμ ϊπλχμ ρε 

ρσμμαυικέπ δσμάμειπ ςηπ ρςημ πεοιξυή, π.υ. Ρσοία, Υεζμπξλλά Κιβάμξσ. 

Οαοάλληλα, ςξ εμδευϊμεμξ πσοημικήπ επίθερηπ ςξσ Θοάμ εμαμςίξμ ςξσ 

Θροαήλ είμαι αμτίβξλξ διϊςι, πέοαμ ςηπ καςαρςοξτικήπ επίπςχρηπ πξσ 

θα έυει η επίθερη για ςξμ ίδιξ ςξμ επιςιθέμεμξ γεχπξλιςικά, ςξ 

θεξκοαςικϊ καθερςόπ ςηπ ευεοάμηπ δεμ είμαι ρε θέρη ιδεξλξγικά μα 

υοηριμξπξιήρει --ϊυι ϊμχπ και μα μημ καςέυει-- πσοημικά ϊπλα γεμικά 
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καθόπ ασςϊ απαγξοεϋεςαι απϊ ςξ Θρλάμ, και ειδικά δεμ είμαι ρε θέρη μα 

καςαρςοέφει ςη γη ϊπξσ βοίρκεςαι η δεϋςεοη ιεοϊςεοη πϊλη ςξσ Θρλάμ, η 

Θεοξσραλήμ. Ξσριαρςικά η αμηρσυία ςηπ Δϋρηπ για ςα πσοημικά ςξσ Θοάμ 

έγκειςαι ρςημ ποξξπςική αλλαγήπ ςηπ γεχπξλιςικήπ ιρξοοξπίαπ ρςημ Λ. 

Αμαςξλή πξσ θα ποξκαλέρει η καςξυή πσοημικόμ ϊπλχμ απϊ ςημ 

ευεοάμη. 

1.2 Παλαιρςιμιακό Εήςημα 

ξ Οαλαιρςιμιακϊ Εήςημα απξςελεί ςξ ρημαμςικϊςεοξ ποϊβλημα ςηπ 

διεθμξϋπ πξλιςικήπ μεςά ςξμ Β‟ Οαγκϊρμιξ Οϊλεμξ. Δπ‟ ασςξϋ η ΔΔ και ςξ 

Θοάμ έυξσμ εκ διαμέςοξσ αμςίθεςη ποξρέγγιρη. Για ςημ επίλσρη ςξσ 

ποξβλήμαςξπ η ΔΔ σιξθεςεί ςξ Φήτιρμα ςξσ ΞΖΔ 181 (ΘΘ) για ςημ διαίοερη 

ςηπ Οαλαιρςίμηπ (29/11/1947) βάρει ςξσ ξπξίξσ δημιξσογξϋμςαι δϋξ 

κοάςη, έμα αοαβικϊ και έμα εβοαψκϊ. Ρε ασςϊ ςξ πλαίριξ καλεί ςιπ δϋξ 

πλεσοέπ ρε ρσμξμιλίεπ για ςημ διεσθέςηρη ςχμ ζηςημάςχμ πξσ έυξσμ 

ποξκϋφει μεςά ςξσπ αοαβξψροαηλιμξϋπ πξλέμξσπ, και δη εκείμξμ ςξσ 

1967. 

 Απϊ ςημ πλεσοά ςξσ ςξ Θοάμ ποξρεγγίζει ςξ Οαλαιρςιμιακϊ 

εμςελόπ διατξοεςικά. Δμό ήςαμ μια απϊ ςιπ δϋξ ποόςεπ μξσρξσλμαμικέπ 

υόοεπ, μαζί με ςημ ξσοκία, πξσ αμαγμόοιραμ ςξ κοάςξπ ςξσ Θροαήλ και 

τιλξνεμξϋρε αμεπίρημη και υαμηλϊβαθμη ιροαηλιμή αμςιποξρχπεία ρςημ 

ευεοάμη μέυοι ςξ 1979, ςξ Θοάμ άλλανε ρςάρη ρςξ Οαλαιρςιμιακϊ μεςά 

ςημ εκδήλχρη ςηπ Θρλαμικήπ Δπαμάρςαρηπ και ςημ εγκαθίδοσρη ςηπ 

Θρλαμικήπ Δημξκοαςίαπ. ξ 1979 η ιροαηλιμή διπλχμαςική αμςιποξρχπεία 

εκδιόυθηκε απϊ ςημ ευεοάμη και ςξ κςήοιξ ςηπ δϊθηκε ρςημ Ξογάμχρη 

για ςημ Απελεσθέοχρη ςηπ Οαλαιρςίμηπ ςξσ Γιαρέο Αοατάς. Ζ ρσμμαυία 

Θοάμ-Θροαήλ απξςέλερε παοελθϊμ. 

 Ρήμεοα η ευεοάμη ρε ρυέρη με ςξ Οαλαιρςιμιακϊ αμτιρβηςεί ςξ 

Φήτιρμα 181 (ΘΘ) ςξσ ΞΖΔ και θεχοεί ςημ διαίοερη ςηπ Οαλαιρςίμηπ χπ 

μια εμέογεια η ξπξία αμςιβαίμει ςα ρσμτέοξμςα ςχμ Οαλαιρςιμίχμ, εμό 

παοάλληλα δεμ αμαγμχοίζει ςξ κοάςξπ ςξσ Θροαήλ. Ηεχοεί ςημ ίδοσρη 

εβοαψκξϋ κοάςξσπ ρςημ Οαλαιρςίμη χπ αδικαιξλϊγηςη ιρςξοικά και 

πξλιςικά, διϊςι ξι Οαλαιρςίμιξι και η γη ςξσπ δεμ είυαμ ξσδεμία ρυέρη με 

ςημ μαζιρςική γεμξκςξμία ρε βάοξπ ςχμ Δβοαίχμ. Ρε ασςϊ ςξ πλαίριξ ζηςά 

ςημ επιρςοξτή ςχμ Οαλαιρςιμίχμ ποξρτϋγχμ ρςιπ ερςίεπ ςξσπ και ςημ 

διεναγχγή δημξφητίρμαςξπ για ςξ πξλιςειακϊ μέλλξμ ϊλχμ ςχμ εδατόμ 
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ςηπ Οαλαιρςίμηπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ εδατόμ πξσ καςέυει ςξ 

Θροαήλ ρήμεοα και ςχμ εδατόμ πξσ διξικεί βάρει ςξσ Φητίρμαςξπ 181 

(ΘΘ) ςξσ ΞΖΔ. 

1.3. Αμθοώπιμα δικαιώμαςα 

ξ θέμα ςχμ Αμθοχπίμχμ Δικαιχμάςχμ, ϊπχπ διαμξοτόθηκε μεςά 

ςξμ Β‟ Οαγκϊρμιξ Οϊλεμξ με ατξομή ςξ Δβοαψκϊ Ξλξκαϋςχμα, απξςελεί 

έμαμ άλλξ ςξμέα ρϋγκοξσρηπ μεςανϋ ςηπ ΔΔ και ςξσ Θοάμ. Ζ ποξρέγγιρη 

ςξσ ζηςήμαςξπ είμαι εμςελόπ διατξοεςική απϊ ςιπ δϋξ πλεσοέπ.  

Ζ μεμ ΔΔ αμςιμεςχπίζει ςα Αμθοόπιμα Δικαιόμαςα σπϊ ςξ ποίρμα 

αουόμ, ϊπχπ ασςέπ ρσμξφίζξμςαι ρςημ Οαγκϊρμια Διακήοσνη ςχμ 

Αμθοχπίμχμ Δικαιχμάςχμ ςξσ ΞΖΔ (10/12/1948). Ζ „δσςική‟ ποξρέγγιρη 

ςξσ ζηςήμαςξπ βαρίζεςαι ρςιπ αουέπ ςξσ Γαλλικξϋ Διατχςιρμξϋ και ςημ 

κας‟ επιλξγή υοήρη ςηπ αουαίαπ ελλημξ-οχμαψκήπ πξλιςικήπ ρκέφηπ. Δμ 

γέμει βαρίζεςαι ρςξμ ξοθξλξγιρμϊ, ςημ εκκξρμίκεσρη και ςημ απξσρία 

ςξσ μεςατσρικξϋ ρςξιυείξσ απϊ ςημ εομημεία ςηπ ποαγμαςικϊςηςαπ και 

ςημ σιξθέςηρη ςηπ ανίαπ ςηπ αμθοόπιμηπ ζχήπ και δικαιχμάςχμ. 

ξ Θοάμ απϊ ςημ πλεσοά ςξσ απξδέυεςαι ςημ ρημαρία ςχμ 

Αμθοχπίμχμ Δικαιχμάςχμ, αλλά δεμ σιξθεςεί ςημ δσςική ποξρέγγιρή 

ςξσπ. Ασςϊ ξτείλεςαι ρςξ γεγξμϊπ ϊςι ςξ Θοάμ με ςξμ σπϊλξιπξ ιρλαμικϊ 

κϊρμξ δεμ απξςελξϋμ μέοξπ ςηπ ρϋγυοξμηπ „δσςικήπ ρκέφηπ,‟ διϊςι δεμ 

έυξσμ ςιπ ίδιεπ πξλιςιρςικέπ καςαβξλέπ και εμπειοίεπ και κσοίχπ δεμ 

έυξσμ βιόρει ςιπ ξικξμξμικέπ μεςαβξλέπ πξσ βίχρε ξ δσςικϊπ κϊρμξπ ςξσπ 

ςελεσςαίξσπ πέμςε αιόμεπ. Ωπ εκ ςξϋςξσ ςξ Θοάμ σιξθεςεί ςημ 

παοαδξριακή ιρλαμική αμςίληφη πεοί αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ, η ξπξία 

βαρίζεςαι θεχοηςικά ρςξ Ιξοάμι και ςιπ Οαοαδϊρειπ ςξσ Οοξτήςη ςξσ 

Θρλάμ και ποακςικά ρςημ εταομξγή ςξσ ιρλαμικξϋ ιεοξϋ μϊμξσ (ραοία). 

Ασςϊ ςξ πλαίριξ ρκέφηπ είμαι ρϋμτχμξ επί ςηπ βαρικήπ ξσρίαπ με ςιπ 

δσςικέπ αουέπ ρε ϊ,ςι ατξοά ςημ ανία ςηπ αμθοόπιμηπ ζχήπ και 

δικαιχμάςχμ, αλλά είμαι αμςίθεςξ με ςημ ξοθξλξγιρςική-εκκξρμικεσμέμη 

ποξρέγγιρη ςηπ Δϋρηπ. ξ Θοάμ, σιξθεςόμςαπ ςξ ιρλαμικϊ ςοϊπξ ρκέφηπ, 

ποξρεγγίζει ςξ θέμα εκλξγικεσμέμα, αλλά ρε έμα εσοϋςεοξ μεςατσρικϊ 

πλαίριξ. Δέυεςαι ςημ ανία ςηπ αμθοόπιμηπ ζχήπ ϊυι απϊλσςα, αλλά ρε 

ρυέρη με ςξ Ηείξ. Δπξμέμχπ, αμάλξγα με ςιπ πεοιρςάρειπ η αμθοόπιμη 

ζχή απξκςά μικοϊςεοη ρημαρία ϊςαμ ποϊκειςαι μα ρσγκοιθεί με ςιπ 

σπξυοεόρειπ ςξσ αμθοόπξσ ποξπ ςξ Ηείξ. Ζ εμ λϊγχ ιρλαμική 
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ποξρέγγιρη απξςελεί ςξμ πσοήμα ςηπ διατξοεςικήπ ποξρέγγιρηπ ςχμ 

αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ απϊ πλεσοά μξσρξσλμάμχμ. 

 Θδιαίςεοξ υαοακςηοιρςικϊ ςηπ ανίαπ ςχμ αμθοχπίμχμ 

δικαιχμάςχμ ρςξ Θοάμ ρήμεοα απξςελεί η κξρμική-εθμική ποξρέγγιρη ςξσ 

ζηςήμαςξπ απϊ ςημ δσμαρςεία ςχμ Οαυλεβί. ξ 1971 με ποχςξβξσλία ςξσ 

Ράυη ςξσ Θοάμ ξ ΞΖΔ σιξθέςηρε ςξμ Ιϋλιμδοξ ςξσ Ιϋοξσ Α‟ ςξσ Λεγάλξσ 

(539 π.Υ) χπ ςημ ποόςη Διακήοσνη Αμθοχπίμχμ Δικαιχμάςχμ ρςημ 

ιρςξοία. Ζ εμ λϊγχ κίμηρη έυει σπξρςηοιυθεί αλλά και αμτιρβηςηθεί απϊ 

κϋκλξσπ εοεσμηςόμ, αλλά παοαμέμει ρε ιρυϋ. Ρήμεοα ςξ ιοαμικϊ κοάςξπ, 

παοϊςι σιξθεςεί ςξ ιρλαμικϊ ρϋρςημα αμθοχπίμχμ ανιόμ, υοηριμξπξιεί 

καςά πεοίρςαρη ςημ κληοξμξμιά ςξσ Ράυη ρςξ εμ λϊγχ ζήςημα. 

2. Οικξμξμία 

Ζ ξικξμξμική ιδιαιςεοϊςηςα ςξσ Θοάμ ποξρδίδει ρε ασςϊ μείζξμα 

γεχπξλιςική ρημαρία. Δμεογειακά ςξ Θοάμ είμαι η δεϋςεοη μεγαλϋςεοη 

πεςοελαιξπαοαγχγϊπ υόοα ρςη Λέρη Αμαςξλή μεςά ςη Ραξσδική Αοαβία, εμό 

καςέυει ςη δεϋςεοη θέρη παγκξρμίχπ ρε απξθέμαςα τσρικξϋ αεοίξσ. Οέοαμ 

ςηπ εμέογειαπ, ςξ σπέδατξπ ςξσ Θοάμ είμαι πλξϋριξ ρε ξοσκςϊ πλξϋςξ, ϊπχπ 

υαλκϊ, ρίδηοξ, κλπ. Δμπξοικά είμαι μια αγξοά 70 εκ. καςξίκχμ με μεγάλεπ 

δσμαςϊςηςεπ απξοοϊτηρηπ ποξψϊμςχμ απϊ ςημ ΔΔ. Λε δεδξμέμα ςα αμχςέοχ, 

δε απξςελεί έκπληνη ςξ γεγξμϊπ ϊςι ςξ Θοάμ απξςελεί πϊλξ έλνηπ για 

διάτξοεπ πξλσεθμικέπ εςαιοίεπ, ςϊρξ απϊ ςημ Δσοόπη και ςημ Αρία, ϊρξ και 

απϊ ςημ Αμεοική. 

Λε δεδξμέμεπ ςιπ εμεογειακέπ αμάγκεπ ςηπ ΔΔ και ςημ ποξρπάθεια ςχμ 

εσοχπαψκόμ κοαςόμ μα απεναοςηθξϋμ απϊ ςημ μξμξπχλιακή ρυέρη με ςημ 

Πχρία, ξ οϊλξπ ςξσ Θοάμ ρςξμ εμεογειακϊ υάοςη ςηπ Δσοαρίαπ καθίρςαςαι 

κξμβικϊπ. Ωρςϊρξ, ξ γεχπξλιςικϊπ αμςαγχμιρμϊπ ςξσ Θοάμ με ςημ ΔΔ και ςιπ 

ΖΟΑ ρςη δσςική Αρία έυει καςαρςήρει ςξ Θοάμ ρςα μάςια ςχμ Δσοχπαίχμ χπ 

ςξμ „απαγξοεσμέμξ καοπϊ,‟ μια κλειρςή αγξοά με πξλλέπ εσκαιοίεπ αλλά και 

αβεβαιϊςηςα λϊγχ ςξσ ξικξμξμικξϋ απξκλειρμξϋ πξσ στίρςαςαι η υόοα απϊ 

ςιπ ΖΟΑ απϊ ςξ 1979 και εμςεϋθεμ, αλλά και ςξ γοατειξκοαςικϊ πλαίριξ 

λειςξσογίαπ ςξσ Θοάμ. Ρςιπ αουέπ ςξσ 21ξσ αιόμα η κσβέομηρη Υαςαμί ήοε 

πξλλέπ απαγξοεϋρειπ πξσ ίρυσαμ ρςξ ερχςεοικϊ ςξσ Θοάμ για ςξσπ νέμξσπ 

επεμδσςέπ, διεσκξλϋμξμςαπ ςημ ειροξή κεταλαίχμ και επεμδϋρεχμ ρςη 

υόοα. 
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Ξ αμχςέοχ απξκλειρμϊπ, χρςϊρξ, δεμ είμαι καθξλικϊπ και επιςοέπει ρςιπ 

πξλσεθμικέπ εςαιοίεπ και ςχμ υχοόμ ςηπ ΔΔ μα δοαρςηοιξπξιξϋμςαι 

ξικξμξμικά ρςξ Θοάμ. Έυει σπξλξγιρθεί ϊςι ξι υόοεπ ςηπ ΔΔ απξςελξϋμ ςξμ 

πλέξμ ρημαμςικϊ επεμδσςή ρε διάτξοξσπ ςξμείπ ςηπ ιοαμικήπ ξικξμξμίαπ, 

ϊπχπ ςημ βιξμηυαμία πεςοελαίξσ και τσρικξϋ αεοίξσ και πεςοξυημικόμ 

ποξψϊμςχμ, ςημ βιξμηυαμία ξυημάςχμ, ςημ ενϊοσνη υαλκξϋ, καςαρκεσέπ, 

καπμξβιξμηυαμία, ταομακεσςικά ποξψϊμςα, κλχρςξωταμςξσογία και είδη 

διαςοξτήπ. Απϊ ςξ 1993 έχπ ςξ 2008 ςξ Θοάμ απξοοϊτηρε 32 διρ. δξλ. απϊ 

νέμεπ επεμδϋρειπ. Ιξοσταία ήςαμ η επίδξρη ςξ ξικξμξμικϊ έςξπ 2007-08, 

ξπϊςε καςεγοάτη ειροξή 10,2 διρ. δξλ., έμαμςι 5,7 διρ. δξλ. και 4,2 διρ. 

δξλ. καςά ςα αμέρχπ ποξηγξϋμεμα ξικξμξμικά έςη αμςίρςξιυα.. Ιαςά ςημ 

επςαεςία 2000-2007 ξι ρσμαλλαγέπ ςξσ Θοάμ με ςξ ενχςεοικϊ αμήλθαμ ρςα 150 

διρ. δξλ. με πιρςόρειπ ςϊρξ απϊ ςξ δημϊριξ, ϊρξ και απϊ ςξμ ιδιχςικϊ ςξμέα. 

Σπξλξγίζεςαι ϊςι ςξ 2007 ςξ Θοάμ διαςηοξϋρε κετάλαια ϋφξσπ 62 διρ. δξλ. 

ρςξ ενχςεοικϊ. 

Λαζί με εςαιοίεπ απϊ ςημ Ιίμα, Πχρία, Θαπχμία, Λαλαιρία, Μ. Ιξοέα, 

Μξοβηγία και Δλβεςία, δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςξ Θοάμ εςαιοίεπ απϊ υόοεπ ςηπ 

ΔΔ, ϊπχπ ςημ Γεομαμία, Ρξσηδία, Βοεςαμία, Γαλλία, Ασρςοία και Θςαλία. Ρςξμ 

υόοξ ςξσ τσρικξϋ αεοίξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι η γαλλική ξςάλ και η 

μξοβηγική Ρςας Όιλ. Ρςημ ενϊοσνη υαλκξϋ απϊ ςα ςέλη ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ ‟90 

έυει επεμδϋρει η ρξσηδική Ρβεμςάλα Θμςξϋρςοι. Ρςημ βιξμηυαμία ασςξκιμήςξσ 

ξι γαλλικέπ Οεζό και Πεμό έυξσμ σπξγοάφει ρσμτχμίεπ ρσμεογαρίαπ με ςημ 

ιοαμική ασςξκιμηςξβιξμηυαμία Θοάμ Υξμςοϊ. Ρςξμ ςξμέα ςοξτίμχμ έυει 

επεμδϋρει η ελβεςική ρε ρσμεογαρία με ιοαμικέπ εςαιοίεπ. Ρςξμ κλάδξ ςχμ 

ςηλεπικξιμχμιόμ νευχοίζξσμ ξι επεμδϋρειπ ςηπ γαλλικήπ Αλκαςέλ (2004) και 

ςηπ γεομαμικήπ Είμεμπ (2005).  

Όπχπ ποξαματέοθηκε, ςοξυξπέδη ρςημ ξικξμξμική ρσμεογαρία ςξσ Θοάμ 

με ςημ ΔΔ, η ξπξία έκαμε θοαϋρη ςημ επξυή ςξσ Ράυη μέυοι ςξ 1979, απξςελεί 

ξ γεχπξλιςικϊπ αμςαγχμιρμϊπ ςηπ Θρλαμικήπ Δημξκοαςίαπ ςξσ Θοάμ με ςξ 

Θροαήλ και ςιπ ΖΟΑ ρςημ πεοιξυή ςηπ δσςικήπ Αρίαπ. Ζ έλλειφη διπλχμαςικόμ 

ρυέρεχμ αμάμερα ρςιπ δϋξ πλεσοέπ και η απξσρία κξιμήπ ποξξπςικήπ ρε 

καίοια ζηςήμαςα ςηπ πεοιξυήπ έυξσμ χπ απξςέλερμα ςημ πξλιςική κσοόρεχμ 

ρε βάοξπ ςξσ Θοάμ, κσοόρειπ πξσ σιξθεςεί και η ΔΔ χπ επί ςξ πλείρςξμ.  

Ωρςϊρξ, ξ γεχπξλιςικϊπ αμςαγχμιρμϊπ δεμ ρσμάδει με ςημ εμεογειακή 

έλνη πξσ αρκεί ςξ Θοάμ ρςημ ΔΔ και ςημ Δϋρη εμ γέμει. Έυξμςαπ άμερεπ 
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εμεογειακέπ αμάγκεπ, ξι υόοεπ ςηπ ΔΔ βλέπξσμ ρςξ Θοάμ μια ρημαμςική 

εμαλλακςική αγξοά και αμςαγχμιρςική ςηπ οχρικήπ. Ωρςϊρξ, εμεογειακά ςξ 

Θοάμ δεμ έυει ρσμπεοιλητθεί ρςα ρυέδια ςχμ ΖΟΑ και ςηπ ΔΔ για ςημ 

απεσθείαπ εμπξοία πεςοελαίξσ και τσρικξϋ αεοίξσ. Αμςίθεςα, ςξ Θοάμ 

στίρςαςαι καθερςόπ κσοόρεχμ ποξκειμέμξσ μα επιςεσυθεί απϊ ςημ Δϋρη ξ 

ρσμβιβαρμϊπ ςξσ Θοάμ με ςημ δσςική γεχπξλιςική θεόοηρη ςηπ πεοιξυήπ.  

Οέοαμ ςξσ καθασςξϋ εμεογειακξϋ πλξϋςξσ ςξσ Θοάμ, η υόοα έυει 

νευχοιρςή ρημαρία ρςξ εσοχπαψκϊ και αμεοικαμικϊ εμεογειακϊ ποϊγοαμμα 

ςχμ αγχγόμ για ςημ μεςατξοά πεςοελαίξσ και τσρικξϋ αεοίξσ απϊ ςξμ 

Ιαϋκαρξ και ςημ Ι. Αρία. ξ Θοάμ παοεμβάλλεςαι ρςημ πξοεία ςχμ αγχγόμ 

και η έλλειφη μιαπ κξιμήπ ξπςικήπ αμάμερα ρςξ Θοάμ και ςημ ΔΔ έυει 

αμαγκάρει ςημ ΔΔ και ςιπ ΖΟΑ μα μημ ρσμπεοιλάβξσμ ςξ Θοάμ ρςξ εμεογειακϊ 

δίκςσξ αγχγόμ ποξπ ςημ Δσοόπη. Ωρςϊρξ κάθε αγχγϊπ, είςε ξ South 

Stream, είςε ξ Μαμπξϋκξ, δϋμαμςαι μα καςαρςξϋμ απξλϋςχπ λειςξσογικξί με 

ςη ρσμμεςξυή ςξσ Θοάμ, ϊπχπ έυξσμ δηλόρει καςά καιοξϋπ διάτξοξι 

πξλιςικξί ηγέςεπ, π.υ. ξ Πεςζέπ αγίπ Δομςξγάμ ςηπ ξσοκίαπ και ξ Βλαμςίμιο 

Οξϋςιμ ςηπ Πχρίαπ. 

2.1 Ζ ιοαμική ξικξμξμία ρήμεοα 

Ζ ξικξμξμία ςξσ Θοάμ βαρίζεςαι καςά κϋοιξ λϊγξ ρςημ παοαγχγή 

πεςοελαίξσ και είμαι ρε ρημαμςικϊ βαθμϊ κοαςικά ελεγυϊμεμη. Σφηλϊπ 

πληθχοιρμϊπ και αμεογία έυξσμ χπ ρσμέπεια ςημ ρξβαοή αμεπάοκεια ςξσ 

ξικξμξμικξϋ ρσρςήμαςξπ. Απϊ ςα ςέλη ςξσ 2007, μέρχ ςξσ Θοαμικξϋ 

Ξογαμιρμξϋ Θδιχςικξπξιήρεχμ ςξσ Σπξσογείξσ Ξικξμξμίαπ, ςξ ιοαμικϊ 

δημϊριξ έυει εμςείμει ςημ εταομξγή εμϊπ τιλϊδξνξσ ποξγοάμμαςξπ 

ιδιχςικξπξιήρεχμ δημξρίχμ επιυειοήρεχμ ρε διάτξοξσπ ςξμείπ, ϊπχπ 

ςημ ενϊοσνη, διϋλιρη και εμπξοία πεςοελαίξσ, τσρικξϋ αεοίξσ, 

εμέογειαπ, ςηλεπικξιμχμιόμ, πεςοξυημικέπ βιξμηυαμίεπ, μεςαλλξσογία, 

υοημαςξξικξμξμικέπ σπηοερίεπ, μασςιλιακέπ σπηοερίεπ, παμεπιρςήμια, 

ασςξκιμηςξβιξμηυαμίεπ, αρταλιρςικϊ ρϋρςημα, ςριμεμςξβιξμηυαμίεπ και 

ςοαπεζικϊ ρϋρςημα.  

Ρςιπ 17/2/2009 άουιρε ρςαδιακά η διαδικαρία ιδιχςικξπξίηρηπ ςξσ 

80% ςηπ Λπαμκ-ε Λελλάς (= Δθμική οάπεζα), ςηπ δεϋςεοηπ μεγαλϋςεοηπ 

κοαςικήπ ςοάπεζαπ, μέρχ αουικήπ δημϊριαπ ποξρτξοάπ (5% ςχμ 

μεςξυόμ) ρςξ Υοημαςιρςήοιξ ευεοάμηπ. Αμ και αουικά  απξοοξτήθηκε 

λιγϊςεοξ απϊ ςξ 60% ςξσ σπϊ ιδιχςικξπξίηρη μεοιδίξσ ςξσ 5% ςηπ 
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ςοάπεζαπ και σπήονε εμδευϊμεμξ αμαρςξλήπ ςηπ διαδικαρίαπ δημϊριαπ 

ποξρτξοάπ απϊ ςξ Υοημαςιρςήοιξ ευεοάμηπ, η ιδιχςικξπξίηρη 

ποξυόοηρε και ξλξκληοόθηκε επιςσυόπ.3 ξμ Λάιξ 2009 νεκίμηραμ ξι 

διαδικαρίεπ ιδιχςικξπξίηρηπ ςχμ ςοαπεζόμ Ραμςεοάς (Saderat) και 

εςζαοάς (Tejarat). 

ξ παοϊμ πξρξρςϊ ιδιξκςηρίαπ και ελέγυξσ ςξσ κοάςξσπ επί ϊλχμ 

ςχμ κλάδχμ ςηπ ιοαμικήπ ξικξμξμίαπ έυει μειχθεί ρςξ 45% έμαμςι ςξσ 60% 

ςξ 2005. Απϊ ςξ 2005 έυξσμ απξκοαςικξπξιηθεί ςα πεοιξσριακά ρςξιυεία 

275 κοαςικόμ επιυειοήρεχμ με ρσμξλική ανία 63 διρ. δξλ., εμό 11 διρ. 

δξλ. εν ασςόμ αμαλξγξϋμ ρςξ ςοέυξμ ξικξμξμικϊ έςξπ. 

ξ Θοάμ σπέβαλε ςξμ Θξϋλιξ 1996 αίςηρη ποξρυχοήρεχπ ρςξμ 

Οαγκϊρμιξ Ξογαμιρμϊ Δμπξοίξσ (ΟΞΔ). H διαδικαρία επενεογαρίαπ ςηπ 

ιοαμικήπ σπξφητιϊςηςαπ έυει καθσρςεοήρει, λϊγχ ςηπ διεθμξϋπ πξλιςικήπ 

ρσγκσοίαπ, η ξπξία απξθαοοϋμει ςιπ διεθμείπ διαποαγμαςεϋρειπ με ςη 

υόοα επί ςξσ παοϊμςξπ και ςηπ αποξθσμίαπ ςηπ Θοαμικήπ Ισβέομηρηπ μα 

ξλξκληοόρει ςιπ απαιςξϋμεμεπ διαδικαρίεπ. Οοϊρταςα ςξ Θοάμ σπέβαλε 

ρςξμ ΟΞΔ σπϊμμημα ρυεςικά με ςξ Ιαθερςόπ Δνχςεοικξϋ Δμπξοίξσ. ξ 

σπϊμμημα διαμεμήθηκε ρςα κοάςη-μέλη ποξκειμέμξσ μα διαςσπόρξσμ 

παοαςηοήρειπ. 

2.2.Ζ παοαγωγή πεςοελαίξσ και τσρικξύ αεοίξσ 

Ζ παοξϋρα ρσμξλική ημεοήρια παοαγχγική δσμαμικϊςηςα 

πεςοελαίξσ ςξσ Θοάμ αμέουεςαι ρε 4 εκας. βαοέλια αογξϋ πεςοελαίξσ, 

δηλ. ςξ 5% πεοίπξσ ςηπ παγκϊρμιαπ παοαγχγήπ. α απξθέμαςα 

πεςοελαίξσ ςξσ Θοάμ αμέουξμςαι πεοίπξσ ρε 138 διρ. βαοέλια, δηλ. ςξ 

10% πεοίπξσ ςχμ παγκϊρμιχμ απξθεμάςχμ. Ρϋμτχμα με εκςιμήρειπ 

διεθμόμ εςαιοειόμ πεςοελαίξσ, ξι αμακαλϋφειπ ςχμ κξιςαρμάςχμ Ραλμάμ 

και Μςαουξβίμ, θα ασνήρξσμ ςα απξθέμαςα πεςοελαίξσ. Απϊ ςξ 

Ρεπςέμβοιξ ςξσ 2009 ςξ Θοάμ έυει πεοικϊφει ςημ ημεοήρια παοαγχγή ςξσ 

ρϋμτχμα με ρυεςικέπ απξτάρειπ ςξσ ΞΟΔΙ. Δτ‟ ϊρξμ ρσμευιρςεί η 

διεθμήπ ξικξμξμική κοίρη και η πςόρη ςηπ ςιμήπ ςξσ πεςοελαίξσ, 

αμαμέμεςαι μα δημιξσογηθεί ρξβαοϊ ποϊβλημα για ςημ ιοαμική ξικξμξμία 

η ξπξία εναοςάςαι απϊ ςξ πεςοέλαιξ.  

                                                   
3
 http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=214858 

http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=214858
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Σπξλειπϊμεμα μϊμξ έμαμςι ςχμ οχρικόμ, ςα απξθέμαςα ςξσ ιοαμικξϋ 

τσρικξϋ αεοίξσ αμέουξμςαι ρε 28,13 ςοιρ. κσβικά μέςοα., αμςιρςξιυξϋμ 

ρςξ 15% ςχμ παγκϊρμιχμ απξθεμάςχμ, αλλά μϊμξ ρςξ 2,7% ςηπ εςήριαπ 

παγκϊρμιαπ παοαγχγήπ. Ζ ιοαμική κσβέομηρη επιδιόκει ςημ ανιξπξίηρη 

ασςόμ ςχμ απξθεμάςχμ με ρςϊυξ ςημ αϋνηρη ςηπ εςήριαπ παοαγχγήπ 

απϊ ςα ρημεοιμά μη ικαμξπξιηςικά επίπεδα ςχμ 130 διρ. κ.μ. ρε 600 διρ. 

κ.μ. μέυοι ςξ 2025, καθόπ και ρςημ αϋνηρη ςχμ εναγχγόμ ρε Αμαςξλή 

και Δϋρη. 

2.3. Ο ποξϋπξλξγιρμόπ ςξσ ιοαμικξύ έςξσπ 21.3.2010-20.3.2011 

Ξ ποξωπξλξγιρμϊπ για ςξ ξικξμξμικϊ έςξπ 21.3.2010-20.3.2011 

αμέουεςαι ρε 368 διρ. δξλ., αοκεςά ασνημέμξπ με εκείμξμ ςξσ 

παοελθϊμςξπ ξικξμξμικξϋ έςξσπ (286 διρ. δξλ.), βαριρμέμξπ ρε μέρη 

εςήρια ςιμή 60 δξλ./βαοέλι. Ιϋοιξ υαοακςηοιρςικϊ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ 

ςξσ ςοέυξμςξπ εςήριξσ ποξωπξλξγιρμξϋ είμαι η καςά ςξ δσμαςϊμ μείχρη 

ςηπ ενάοςηρηπ ςηπ ιοαμικήπ ξικξμξμίαπ απϊ ςα πεςοελαψκά έρξδα και ςημ 

ιρυσοξπξίηρη ςχμ μη πεςοελαψκόμ ερϊδχμ.  

2.4. Σξ Πεμςαεςέπ Δθμικό Αμαπςσνιακό Ποόγοαμμα 

ξ Ρεπςέμβοιξ 2009 αμακξιμόθηκε απϊ ςημ ιοαμική κσβέομηρη ξ 

ρυεδιαρμϊπ και ξι ρςϊυξι ςξσ 5ξσ πεμςαεςξϋπ εθμικξϋ αμαπςσνιακξϋ 

ποξγοάμμαςξπ (2010-2015), ξι ξπξίξι υαοακςηοίρςηκαμ απϊ διεθμείπ 

ξικξμξμικξϋπ ξογαμιρμξϋπ και νέμξσπ αμαλσςέπ χπ σπεοβξλικά 

τιλϊδξνξι. ξ εμ λϊγχ ποϊγοαμμα ποξβλέπει σφηλξϋπ καςά μέρξ ϊοξ 

αμαπςσνιακξϋπ οσθμξϋπ ϋφξσπ 8%, ςη ρσγκοάςηρη πληθχοιρςικόμ 

πιέρεχμ ρςξ 12%, ςη ρςαδιακή μείχρη ςηπ αμεογίαπ ρςξ 7%, ςημ αϋνηρη 

ςχμ μη πεςοελαψκόμ εναγχγόμ ρςα 50 διπ. δξλ. εςηρίχπ, ςημ βελςίχρη 

ςξσ επεμδσςικξϋ κλίμαςξπ, ςημ αμάπςσνη εναγχγικξϋ εμπξοίξσ ρε μέεπ 

αγξοέπ. κλπ.  

Ωρςϊρξ, καςά ςημ διάοκεια ςηπ ρσζήςηρηπ ςξσ αμαπςσνιακξϋ 

ποξγοάμμαςξπ σπήοναμ αμςιδοάρειπ ρςξ ιοαμικϊ Ιξιμξβξϋλιξ αματξοικά 

με ςξ ρυέδιξ ςξσ πεμςαεςξϋπ ποξγοάμμαςξπ με έμταρη ρςημ 

καθσρςέοηρη σπξβξλήπ ςξσ, ςημ αξοιρςξλξγία ςχμ ρυεςικόμ 

μξμξρυεδίχμ και ςξμ ςοϊπξ σλξπξίηρηπ ςξσ κσβεομηςικξϋ ποξγοάμμαςξπ 

ρςαδιακήπ αμαδιάοθοχρηπ ςχμ κοαςικόμ επιδξςήρεχμ ρε βαρικά 

καςαμαλχςικά αγαθά. Ανιξρημείχςξ ςξ γεγξμϊπ ϊςι ςξ ποϊγοαμμα 
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καςέρςη μϊμξπ και ποξβλέπει ρςαδιακή ενάλειφη επιδξςήρεχμ ρε 16 

κϋοιεπ καςηγξοίεπ αγαθόμ με εναρτάλιρη ερϊδχμ 40 διρ. δξλ.,. ήδη απϊ 

ςξ ποόςξ έςξπ εταομξγήπ ςξσ. Ρημεία διατχμίαπ αμάμερα ρςη 

μξμξθεςική και ςημ εκςελερςική ενξσρία είμαι ξ έλεγυξπ επί ςχμ 

αμαπϊτεσκςχμ ασνήρεχμ ςχμ ςιμόμ ρςα μη επιδξςξϋμεμα πλέξμ αγαθά 

καθόπ και ξ ςοϊπξπ αμαδιαμξμήπ ςχμ ποξρπξοιζϊμεμχμ ερϊδχμ ποξπ ςιπ 

εσπαθείπ κξιμχμικέπ ξμάδεπ.  

2.5. Σξ καθερςώπ ςωμ κσοώρεωμ, η ιοαμική ξικξμξμία και ξι νέμεπ 
επεμδύρειπ 

Ιαςά ςξ ςελεσςαίξ έςξπ η πξλιςική και ξικξμξμική πίερη ςχμ ΖΟΑ 

ποξπ ςξ Θοάμ, καθόπ και η επιβξλή ξικξμξμικόμ κσοόρεχμ ρςξ ιοαμικϊ 

ςοαπεζικϊ ρϋρςημα, απξρκξπξϋμ ρςξ μα απξθαοοϋμξσμ νέμεπ επεμδϋρειπ 

ρςημ ιοαμική ξικξμξμία. Ρσμέπεια ασςξϋ είμαι ςξ γεγξμϊπ ϊςι μεοικξί εμ 

εμεογεία επεμδσςέπ επαμενεςάζξσμ ςη ρσμέυιρη ςηπ δοάρηπ ςξσπ ρςημ 

ιοαμική επικοάςεια. ξ Θοάμ υοειάζεςαι νέμεπ επεμδϋρειπ και απϊκςηρη 

ςευμξγμχρίαπ για ςξμ εκρσγυοξμιρμϊ και εμίρυσρη ςηπ βιξμηυαμίαπ 

πεςοελαίξσ ςξσ. Ζ υόοα εναοςάςαι ρυεδϊμ απξκλειρςικά απϊ ςα έρξδα 

ςξσ πεςοελαίξσ και η κσβέομηρη έυει ποξγοαμμαςίρει ςημ επέκςαρη ςηπ 

ημεοήριαπ παοαγχγήπ ρε επίπεδα 5,6 εκας. βαοέλια έχπ ςξ 2010 κάςι 

πξσ δεμ έυει λάβει υόοα μέυοι ρήμεοα.  

Ξι Δσοχπαίξι επιυειοημαςίεπ δίμξσμ έμταρη ρςη δσμαμική και ςιπ 

ποξξπςικέπ εμπξοικήπ και επεμδσςικήπ δοάρηπ ςηπ ιοαμικήπ ξικξμξμίαπ. 

ξπξθεςξϋμςαι ρςοαςηγικά ρε μεσοαλγικξϋπ ςξμείπ ςηπ εγυόοιαπ αγξοάπ, 

αμαμέμξμςαπ ςημ καςάλληλη γεχπξλιςική ρσγκσοία και ςημ υαλάοχρη 

ςχμ κσοόρεχμ απϊ ςημ αμεοικαμική πλεσοά. έςξια ενέλινη δεμ 

αμαμέμεςαι εμςϊπ ςξσ ςοέυξμςξπ εναμήμξσ λϊγχ ςηπ εσοϋςεοηπ 

γεχπξλιςικήπ καςάρςαρηπ, ςηπ πξλιςικήπ αρςάθειαπ πξσ ποξέκσφε ρςξ 

Θοάμ μεςά ςιπ Οοξεδοικέπ εκλξγέπ ςηπ 12ηπ Θξσμίξσ 2009, και κσοίχπ ςξσ 

ζηςήμαςξπ ςξσ εγυόοιξσ εμπλξσςιρμξϋ ξσοαμίξσ.  

Απϊ ςημ πλεσοά ςηπ, η Ιίμα τοξμςίζει μα εκμεςαλλεσθεί ςξ κεμϊ πξσ 

ατήμξσμ ξι απξυχοξϋρεπ δσςικέπ εςαιοίεπ. ςξ ςελεσςαίξ διάρςημα έυει 

εμιρυσθεί και διεσοσμθεί η εμεογειακή ρσμεογαρία Θοάμ-Ιίμαπ για 

καςαρκεσή/αμαβάθμιρη δισλιρςηοίχμ, καθόπ και ςιπ ποξςάρειπ 

επεμδσςικήπ ρσμεογαρίαπ –ρσμξλικήπ εκςιμόμεμηπ ανίαπ 42,8 διρ. δξλ.- 
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για καςαρκεσή μέχμ δισλιρςηοίχμ, καθόπ και πεςοελαιαγχγξϋ μήκξσπ 

1.640 υλμ. πξσ θα εμόμει ςημ Ιαρπία με ςξμ Ιϊλπξ ςξσ Ξμάμ. 

Ζ Δθμική Δςαιοεία Οεςοελαίξσ ςξσ Θοάμ (NIOC) και η Δθμική Δςαιοεία 

Οεςοελαίξσ ςηπ Ιίμαπ (CNPC) ξοιρςικξπξίηραμ ρςιπ 2/6/2009 ρσμτχμία 

αμάπςσνηπ και εκμεςάλλεσρηπ ςηπ τάρηπ 11 ςξσ κξιςάρμαςξπ Μ. Οαοπ, 

αμςικαθιρςόμςαπ ξσριαρςικά ςξ γαλλικϊ εμεογειακϊ ϊμιλξ Total, με ςημ 

Δθμική Δςαιοεία Οεςοελαίξσ ςηπ Ιίμαπ (CNPC), έμαμςι ςιμήμαςξπ 4,7 διρ. 

δξλ. Ζ ρσμτχμία ασςή ήςαμ απϊοοξια ςηπ επί μακοϊμ αμαρςξλήπ ςχμ 

ρυεςικόμ εογαριόμ απϊ ςξ γαλλικϊ ϊμιλξ σπϊ ςημ πξλιςική πίερη ςηπ 

Δϋρηπ. Ζ Total είυε αμαλάβει ςημ σλξπξίηρη ςξσ έογξσ απϊ ςξ 2004, ρε 

κξιμξποανία με ςη μαλαιριαμή Petronas.  

Δνάλλξσ εμεογειακξί ϊμιλξι ςηπ Ιίμαπ ρε ρσμεογαρία με ιοαμικξϋπ 

ξμίλξσπ έυξσμ αμαλάβει ςημ αμάπςσνη και εκμεςάλλεσρη πεςοελαψκόμ 

κξιςαρμάςχμ ρςξ Θοάμ. Δπιπλέξμ, ρςξ πλαίριξ διμεοξϋπ επεμδσςικήπ 

ρσμδιάρκεφηπ (10/5/2009) σπεγοάτηραμ 20 ρσμτχμίεπ μεςανϋ κοαςικόμ 

τξοέχμ και επιυειοημαςικόμ ξμίλχμ ςχμ δϋξ υχοόμ ρε διάτξοξσπ 

ςξμείπ, ϊπχπ ςξμ εκρσγυοξμιρμϊ ςξσ ριδηοξδοξμικξϋ δικςϋξσ, 

ρσμεογαρία ρε ενξοϋνειπ και καςαρκεσέπ και ςημ αμάπςσνη ςξσ ξικιρςικξϋ 

ποξγοάμμαςξπ ςηπ ιοαμικήπ κσβέομηρηπ. Δπίρηπ καςά ςξ ποξηγξϋμεμξ 

έςξπ (7-9/9/2009) σπεγοάτηραμ ρσμτχμίεπ μεςανϋ Θοάμ και Βεμεζξσέλαπ 

ατξοξϋρεπ ρςημ αμάπςσνη ςηπ τάρηπ 12 ςξσ κξιςάρμαςξπ τσρικξϋ 

αεοίξσ ςξσ Μξςίξσ Οαοπ (με επέμδσρη 760 εκας. δξλ. απϊ ςημ εθμική 

εςαιοεία πεςοελαίξσ ςηπ Βεμεζξσέλαπ PDVSA), ρε αμςίρςξιυξσ ϋφξσπ 

ιοαμική επέμδσρη για ςημ αμάπςσνη πεςοελαψκόμ κξιςαρμάςχμ ρςημ 

Βεμεζξσέλα και ςημ ποξμήθεια απϊ μέοξσπ ςξσ Θοάμ 20 υιλ. βαοελιόμ 

βεμζίμηπ ημεοηρίχπ απϊ ςημ Βεμεζξσέλα.  

Δϋξ άλλεπ μεγάλεπ ρσμτχμίεπ για ςημ αμάπςσνη διατξοεςικόμ 

τάρεχμ ςξσ ςεοάρςιξσ κξιςάρμαςξπ τσρικξϋ αεοίξσ ςξσ Μξςίξσ Οάοπ απϊ 

ςιπ διεθμείπ εςαιοείεπ Πέφξλ, Πϊγιαλ Μςαςπ Ρελλ και ξςάλ έυξσμ παγόρει 

απϊ ςξ 2007 λϊγχ ςχμ κσοόρεχμ και διεθμόμ πιέρεχμ. Ιαςά ςημ 

διάοκεια ςξσ 2009, αμαζχπσοόθηκε ςξ εμδιατέοξμ ςχμ νέμχμ 

επεμδσςόμ, και ρσγκεκοιμέμα ςηπ κξιμξποανίαπ Πέφξλ και Πϊγιαλ Μςαςπ 

Ρελλ για ςημ αμάπςσνη και λειςξσογία μξμάδαπ παοαγχγήπ 

σγοξπξιημέμξσ τσρικξϋ αεοίξσ (Persian LNG Unit) με ςημ πεοαιςέοχ 
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αμάπςσνη ςχμ τάρεχμ 13 και 14 ςξσ κξιςάρμαςξπ, αλλά και ςηπ ξςάλ 

για ςημ αμάπςσνη ςηπ τάρηπ 12 ςξσ εμ λϊγχ κξιςάρμαςξπ. 

Ιαςά ςξ ςελεσςαίξ ενάμημξ έυει αμαμεχθεί η ποξρπάθεια πιέρεχμ 

απϊ ςιπ ΖΟΑ και ςξ Θροαήλ ποξπ ςιπ αμχςέοχ και άλλεπ πξλσεθμικέπ 

εςαιοίεπ μα πεοιξοίρξσμ ή και μα απξρσοθξϋμ εμςελόπ απϊ ςξ Θοάμ. 

Οοάγμαςι έυει ασνηθεί ξ αοιθμϊπ δσςικόμ εςαιοιόμ πξσ εμδίδξσμ ρςιπ εμ 

λϊγχ πιέρειπ, πυ. η πεοίπςχρηπ γεομαμικήπ Μςέψμλεο. Ζ εμ λϊγχ κίμηρη 

έυει εμςείμει ςξ αίρθημα αβεβαιϊςηςαπ ςξσ νέμξσ επιυειοημαςία για ςημ 

ιοαμική αγξοά.  

Ωρςϊρξ, η καςάρςαρη δεμ υαοακςηοίζεςαι χπ „άρποξ-μαϋοξ,‟ διϊςι 

ςξ κεμϊ πξσ ατήμξσμ ξι απξυχοξϋρεπ ή λιγϊςεοξ δοαρςηοιξπξιξϋμεμεπ 

δσςικέπ εςαιοίεπ αμαπληοόμεςαι απϊ κιμεζικέπ κσοίχπ και οχρικέπ 

εςαιοίεπ. Οαοάλληλα, ρϋμτχμα με αμεπιβεβαίχςεπ πληοξτξοίεπ 

αμεοικαμικέπ εςαιοίεπ ρσμευίζξσμ μα δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςξμ 

εμεογειακϊ και άλλξσπ ςξμείπ ςξσ Θοάμ, δοόμςαπ είςε μέρχ ςοίςχμ 

εςαιοιόμ εδοεσξσρόμ ρςα ΖΑΔ, είςε ακϊμη και απεσθείαπ, π.υ. η Ιϊκα 

Ιϊλα και η Υάλιμπεοςξμ. Ρσμεπόπ η ιοαμική αγξοά υαοακςηοίζεςαι 

ρήμεοα χπ „κλειρςή αγξοά‟ ϊυι λϊγχ ςχμ ιδιαιςεοξςήςχμ ςξσ ιοαμικξϋ 

πξλιςικξ-ξικξμξμικξϋ ρσρςήμαςξπ, ϊρξ κσοίχπ ςχμ πξλιςικόμ και 

ξικξμξμικόμ πιέρεχμ ςχμ ΖΟΑ, ςξσ Θροαήλ και ςηπ ΔΔ. Απϊ 

επιυειοημαςικήπ πλεσοάπ η εμ λϊγχ καςάρςαρη καθιρςά ςημ ιοαμική 

αγξοά πξθηςή για ςξμ νέμξ επιυειοημαςία ξ ξπξίξπ είμαι έςξιμξπ μα 

επιδιόνει μεγάλα κέοδη ςη ρςιγμή πξσ άλλεπ εςαιοίεπ απξυχοξϋμ. 

ΘΘΘ. υέρειπ Δλλάδαπ – Θοάμ 

Ζ Δλλάδα και η Θρλαμική Δημξκοαςία ςξσ Θοάμ απξςελξϋμ δϋξ υόοεπ με 

ιδιαίςεοη γεχπξλιςική ρημαρία ρςημ πεοιξυή ςηπ Αμαςξλικήπ Λερξγείξσ και ςηπ 

Λέρηπ Αμαςξλήπ αμςίρςξιυα. Δίμαι υόοεπ με αουαίξ πξλιςιρμϊ, ιρυσοξϋπ 

ιρςξοικξϋπ δερμξϋπ και μακοαίχμη παοξσρία ρςξ γεχγοατικϊ πλαίριξ ϊπξσ 

ρήμεοα σπάουξσμ ςα κοάςη ςηπ Δλλάδαπ και ςξσ Θοάμ. 

Έυξμςαπ έμα πλξϋριξ ιρςξοικϊ σπϊβαθοξ πξλιςικόμ και πξλιςιρςικόμ 

ρυέρεχμ ήδη απϊ ςημ αουαιϊςηςα και ςξμ μεραίχμα μέυοι ρήμεοα, η Δλλάδα και 

ςξ Θοάμ ειρήλθαμ ρςη μεϊςεοη πεοίξδξ ςηπ ιρςξοίαπ ςξσπ δια μέρξσ ςηπ 

διαδικαρίαπ εθμξγέμερηπ με διατξοά εμϊπ αιόμα πεοίπξσ (19ξπ αι. για ςημ 

Δλλάδα και 20ξπ για ςξ Θοάμ), ϊρξ υοειάρθηκε δηλ. για μα διαδξθεί και μα 
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εδοαιχθεί η έμμξια ςξσ έθμξσπ κοάςξσπ απϊ ςα Βαλκάμια ρςημ μικοαριαςική 

ξσοκία και αμαςξλικϊςεοα, ρςξ Θοάμ. 

1. Διμεοείπ πξλιςικέπ ρυέρειπ  

 

Ξ βαρικϊςεοξπ παοάγξμςαπ πξσ ρσμδέει γεχπξλιςικά ςημ Δλλάδα με ςξ 

Θοάμ είμαι ξ γεχγοατικϊπ και ξικξμξμικϊπ άνξμαπ ςηπ Λικοάπ Αρίαπ (ρςη 

ρημεοιμή ξσοκία) πξσ ρσμδέει ςξ Αιγαίξ και ςημ Υεορϊμηρξ ςξσ Αίμξσ με ςξμ 

Ιαϋκαρξ, ςημ Ιαρπία και ςξμ Οεορικϊ Ιϊλπξ. Ξι εμ λϊγχ πεοιξυέπ 

ρυημαςίζξσμ έμα γεμικά εμιαίξ γεχγοατικϊ ρϋμξλξ επί ςξσ ξπξίξσ κσοίχπ η 

Δλλάδα, ςξ Θοάμ και η ξσοκία καςέυξσμ κϋοια θέρη. Δεμ είμαι ςσυαίξ ϊςι 

μεςά ςξ Β‟ Οαγκϊρμιξ Οϊλεμξ και καθ‟ ϊλη ςημ διάοκεια ςξσ Φσυοξϋ 

Οξλέμξσ, ςξ αμεοικαμικϊ σπξσογείξ ενχςεοικόμ είυε εμςάνει ςημ Δλλάδα, ςημ 

ξσοκία και ςξ Θοάμ ρςημ ίδια γεχπξλιςική εμϊςηςα. Ξ άνξμαπ Δλλάδαπ-

ξσοκίαπ-Θοάμ είυε και ρσμευίζει μα έυει ιδιαίςεοη γεχπξλιςική ρημαρία. 

Ξι ρυέρειπ Δλλάδαπ και Θοάμ καςά ςημ μεόςεοη πεοίξδξ παοαμέμξσμ 

αμεπαοκόπ αμαπςσγμέμεπ. Ρε ασςϊ έυει ρσμβάλλει καθξοιρςικά ςξ 

γεχπξλιςικϊ μέγεθξπ ςηπ ξσοκίαπ, η ξπξία έυει κάθε ρσμτέοξμ μα κοαςά 

ςημ Δλλάδα και ςξ Θοάμ απξμακοσρμέμεπ. Δίμαι υαοακςηοιρςικϊ ϊςι ρςημ 

μεςαπξλεμική γεχπξλιςική καςάρςαρη ρςημ Αμ. Λερϊγειξ και Δ. Αρία, η 

ξσοκία είυε ποχςαγχμιρςικϊ οϊλξ, καθόπ μεςείυε και ρςξ ΜΑΞ και ρςξ 

ρϋμτχμξ ςξσ ΡΔΜΞ, ρςξ ξπξίξ μεςείυε και ςξ Θοάμ. Ξϋρα μέλξπ και ςχμ δϋξ 

ξογαμιρμόμ, η ξσοκία είυε κξμβικϊ οϊλξ ρςη γεχπξλιςική ιρξοοξπία και 

καςαμξμή δσμάμεχμ ςηπ Δ. Αρίαπ. Λε ασςϊ ςξμ ςοϊπξ η ξσοκία κοαςξϋρε 

και κοαςά ςξ Θοάμ μακοιά απϊ ςημ Λερϊγειξ και ςημ Δλλάδα απϊ ςημ Λ. 

Αμαςξλή. 

Ασςή η ιρξοοξπία καςαλϋθηκε με ςημ Θρλαμική Δπαμάρςαρη ρςξ Θοάμ 

(1979), η ξπξία είυε χπ απξςέλερμα ςημ καςάλσρη ςξσ ΡΔΜΞ και ςη 

διαράλεσρη ςχμ αμεοικαμικόμ και εμ γέμει δσςικόμ ρσμτεοϊμςχμ ρςη Λ. 

Αμαςξλή. Δίμαι υαοακςηοιρςικϊ ϊςι μεςά ςξ 1979 και ςημ καςάογηρη ςξσ 

ΡΔΜΞ, η διπλχμαςική ποξρέγγιρη Δλλάδαπ και Θοάμ σπήονε πξλλαπλά 

ρςεμϊςεοη και ασςϊ καςαδεικμϋεςαι απϊ ςξ γεγξμϊπ ϊςι ςξ 90% ςχμ επιρήμχμ 

διπλχμαςικόμ ποάνεχμ Δλλάδαπ και Θοάμ σπξγοάτηκε απϊ ςημ δεκαεςία ςξσ 

‟80 και εμςεϋθεμ.  

Ζ καςάλσρη ςξσ ΡΔΜΞ είυε επίρηπ χπ απξςέλερμα ςξμ ρυεςικϊ 

πεοιξοιρμϊ ςξσ οϊλξσ ςηπ ξσοκίαπ ρςημ πεοιξυή ρε ρϋγκοιρη με ςξ 
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παοελθϊμ. Οαοά ςημ καςάογηρη ςξσ ΡΔΜΞ, η Δλλάδα και ςξ Θοάμ δεμ έυξσμ 

αμαπςϋνει ςιπ ρυέρειπ ςξσπ ϊρξ θα πεοίμεμε καμείπ βάρει ςχμ γεχγοατικόμ 

και ξικξμξμικόμ δεδξμέμχμ. Ρε ασςϊ έυει ρσμβάλει ςξ γεγξμϊπ ςηπ 

ρσγκοξσριακήπ ρυέρηπ ςηπ ευεοάμηπ με ςιπ ΖΟΑ, ςξ Θροαήλ και ςημ ΔΔ, κάςι 

πξσ δεμ σπήουε ποιμ ςξ 1979. 

Ρήμεοα ξ εμ λϊγχ άνξμαπ δίμει ρε κάθε υόοα δσμαςϊςηςεπ αμξιβαίαπ 

αμάπςσνηπ και επατόμ. ξ Μεξξθχμαμικϊ Δϊγμα ςηπ μη ρϋγκοξσρηπ ςξσ 

Μςαβξϋςξγλξσ έυει τέοει κξμςά, έρςχ και εμδευξμέμχπ ποξρχοιμά, για 

ποόςη τξοά ςημ ξσοκία και ςξ Θοάμ. Λε δεδξμέμη ςημ αμςαγχμιρςική ρυέρη 

ςξσ Θοάμ με ςιπ ΖΟΑ και ςξ Θροαήλ, η εμ λϊγχ ποχςξβξσλία ςηπ ςξσοκικήπ 

διπλχμαςίαπ έυει ποξκαλέρει αμάμικςα αιρθήμαςα ρςη Δϋρη και ςημ αμηρσυία 

ςξσ Θροαήλ και ςχμ ΖΟΑ.  

Ζ Δλλάδα καλείςαι απϊ ςιπ γεχπξλιςικέπ ενελίνειπ μα δοαρςηοιξπξιηθεί 

ρςξμ εμ λϊγχ γεχγοατικϊ άνξμα χπ υόοα-μέλξπ ςξσ ΜΑΞ και ςηπ ΔΔ. Ξι 

ρυέρειπ Δλλάδαπ-Θοάμ έυξσμ διατξοεςικϊ υαοακςήοα και σπϊβαθοξ απϊ ςιπ 

ρυέρειπ ξσοκίαπ-Θοάμ. Αμαπςϋρρξμςαπ ςημ πξλϋπλεσοη διπλχμαςία ςηπ, η 

ελλημική πλεσοά δϋμαςαι μα ρσμβάλει ρςημ ενξμάλσμρη ή ρςη διαμϊοτχρη 

πξοείαπ ενξμάλσμρηπ, ςχμ σπαουξσρόμ διατξοόμ μεςανϋ ςξσ Θοάμ και ςηπ 

Δϋρηπ, ςη διαςήοηρη ςηπ αρτάλειαπ ρςημ Αμ. Λερϊγειξ και ςημ ποξρέγγιρη 

Αθήμαπ και Άγκσοαπ. 

2. Ηερμικό πλαίριξ ρυέρεωμ Δλλάδαπ-Θοάμ  

Ιαςά ςη μεόςεοη πεοίξδξ ξι ελλημξ-ιοαμικέπ πξλιςικέπ ρυέρειπ διέπξμςαι 

απϊ ρειοά διπλχμαςικόμ ποάνεχμ, ϊπχπ ρσμθηκόμ, ρσμτχμιόμ και 

μμημξμίχμ καςαμϊηρηπ και ρσμεογαρίαπ. Ζ ποόςη ελλημξ-ιοαμική ρσμθήκη 

(εμπξοίξσ τιλίαπ και μασςιλίαπ) σπεγοάτη ςξ 1861 ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη. 

Ζ επϊμεμη ρσμθήκη ίδιξσ πεοιευξμέμξσ σπεγοάτη ςξ 1931 ρςξ Κξμδίμξ. 

Έκςξςε έυξσμ σπξγοατεί ρειοά ρσμτχμιόμ και μμημξμίχμ. Ξι κσοιϊςεοεπ 

κσοχθείρεπ ρσμτχμίεπ είμαι ξι ενήπ: Δμπξοική ρσμτχμία (Αθήμα, 

03.02.1976), Ρσμτχμία διεθμόμ ξδικόμ μεςατξοόμ (Αθήμα, 13.12.1990), 

Λμημϊμιξ επιρςημξμικήπ και ςευμξλξγικήπ ρσμεογαρίαπ (ευεοάμη, 

12.3.1991), Ρσμτχμία αεοξπξοικόμ μεςατξοόμ (Αθήμα, 26.06.1991, σπϊ 

επικαιοξπξίηρη), Λμημϊμιξ ρσμεογαρίαπ ρςξμ ςξμέα ςξσ ςξσοιρμξϋ 

(ευεοάμη, 30.11.1998), Ρσμτχμία ξικξμξμικήπ και ςευμικήπ ρσμεογαρίαπ 
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ρςξμ ςξμέα ςηπ γεχογίαπ (ευεοάμη, 01.05.1999), Διμεοήπ Ρσμτχμία 

Αμξιβαίαπ Οοξόθηρηπ και Οοξρςαρίαπ Δπεμδϋρεχμ (13.3.2002). 

Απϊ πλεσοά μμημξμίχμ ρσμεογαρίαπ τξοέχμ αματέοξμςαι ςα ακϊλξσθα: 

Οοχςϊκξλλξ ρσμεογαρίαπ μεςανϋ ςξσ ΔΞΛΛΔΥ και ςξσ Θμρςιςξϋςξσ 

Βιξμηυαμικξϋ Management ςξσ Θοάμ (Αθήμα, 1998), Λμημϊμιξ αμξιβαίαπ 

καςαμϊηρηπ (MOU) μεςανϋ ςηπ ΔΔΟΑ ΑΔ και ςηπ ιοαμικήπ NIOC (13.3.02-

αμεμεογϊ), Λμημϊμιξ ρσμεογαρίαπ (ΛΞU) ριδηοξδοξμικόμ δικςϋχμ (Αθήμα, 

Θαμξσάοιξπ 2003), Λμημϊμιξ ρσμεογαρίαπ (ΛΞU) μεςανϋ ςξσ ΞΟΔ και ςξσ 

Θοαμικξϋ αμςίρςξιυξσ ξογαμιρμξϋ EPCI και ίδοσρηπ Δπιυειοημαςικξϋ 

Ρσμβξσλίξσ Δλλάδαπ-Θοάμ (28.9.03). 

 Ρε ϊ,ςι ατξοά ςιπ εκκοεμείπ ρσμτχμίεπ, ασςέπ ατξοξϋμ ρε Διμεοή 

μασςιλιακή ρσμτχμία, Ρσμτχμία Απξτσγήπ Διπλήπ Τξοξλξγίαπ και 

Διρξδήμαςξπ, Ρσμτχμία Ρσμεογαρίαπ και αμξιβαίαπ ρσμδοξμήπ ρε 

ςελχμειακά θέμαςα, Οοχςϊκξλλξ Ρσμεογαρίαπ μεςανϋ ςχμ αμςίρςξιυχμ 

Σπξσογείχμ Δογαρίαπ, Λμημϊμιξ Ρσμεογαρίαπ για αμξιβαία αμαγμόοιρη 

πιρςξπξιηςικόμ μελόμ πληοόμαςξπ πξμςξπϊοχμ πλξίχμ, ίδοσρη έδοαπ 

Μασςιλιακξϋ Ακξλξϋθξσ ρςξ λιμέμα ςξσ Λπαμςάο-Αμπάπ, Λμημϊμιξ 

Ιαςαμϊηρηπ για ρσμεογαρία ςαυσδοξμικόμ σπηοεριόμ. ξ 1987 σπεγοάτη 

διμεοήπ Ρσμτχμία Ξικξμξμικήπ και ευμξλξγικήπ ρσμεογαρίαπ, βάρει ςηπ 

ξπξίαπ έυξσμ γίμει ςέρρεοιπ (4) Ρϋμξδξι ςηπ Λικςήπ Δισπξσογικήπ Ξικξμξμικήπ 

Δπιςοξπήπ. Ζ ςελεσςαία ποαγμαςξπξιήθηκε ρςημ ευεοάμη ρςιπ 28-29 

Ρεπςεμβοίξσ 2003. 

3. Διμεοείπ ξικξμξμικέπ ρυέρειπ 

 

Ρε ρυέρη με ςα αμχςέοχ ξ οϊλξπ ςξσ Θοάμ για ςημ Δλλάδα είμαι 

κξμβικϊπ, διϊςι είμαι η ιρυσοϊςεοη μξσρξσλμαμική υόοα ςηπ Λ. Αμαςξλήπ 

μαζί με ςημ ξσοκία. Βάρει ςξσ ϊγκξσ διμεοξϋπ εμπξοίξσ ςξ Θοάμ απξςελεί 

ςξμ ρημαμςικϊςεοξ εμπξοικϊ εςαίοξ ςηπ Δλλάδαπ ρςξμ υόοξ Λ. Αμαςξλήπ-Β. 

Ατοικήπ. ξ ενχςεοικϊ εμπϊοιξ Δλλάδξπ-Θοάμ παοξσριάζει έμςξμεπ 

ασνξμειόρειπ και υαοακςηοίζεςαι απϊ μεγάλξ έλλειμμα ρςξ εμπξοικϊ ιρξζϋγιξ 

ρε βάοξπ ςηπ Δλλάδαπ, γεγξμϊπ απξοοέξμ απϊ ρςιπ μεγάλεπ ειραγχγέπ αογξϋ 

πεςοελαίξσ ιοαμικήπ ποξέλεσρηπ. ξ Θοάμ καςαλαμβάμει ςημ ποόςη θέρη 

αμάμερα ρςξσπ ποξμηθεσςέπ ςηπ Δλλάδαπ ρε πεςοέλαιξ καςά ςημ ςοιεςία 

2006-2008.  
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Αματξοικά με ςιπ εμπξοικέπ ρσμαλλαγέπ Δλλάδξπ-Θοάμ καςά ςξ 2008 

ανιξρημείχςα είμαι ςα ακϊλξσθα: Ζ ανία ςχμ διμεοόμ εμπξοικόμ 

ρσμαλλαγόμ ασνήθηκε ρςα 2,03 διρ. εσοό, καςά 1,8% ρε ρυέρη με ςα 2 διρ. 

ςξ 2007. Ζ μεςαβξλή ασςή ξτείλεςαι απξκλειρςικά ρςημ αϋνηρη ςχμ 

ελλημικόμ ειραγχγόμ (και δη πεςοελαίξσ) απϊ ςξ Θοάμ (1,9%). Ξι ελλημικέπ 

εναγχγέπ ποξπ ςξ Θοάμ ρημείχραμ εκ μέξσ πςόρη, καςά 17,8%. Ρσμεπόπ, ςξ 

εμπξοικϊ ιρξζϋγιξ μεςανϋ Δλλάδαπ και Θοάμ ρσμέυιρε ςξ 2008 μα παοξσριάζει 

έλλειμμα (2,02 διρ. εσοό), διεσοσμέμξ καςά 2% ρε ρυέρη με ςξ αμςίρςξιυξ 

ςξσ 2007. 

Ιαςά ςξ 2008 ξι απξδσμαμχμέμεπ ελλημικέπ εναγχγέπ ποξπ ςξ Θοάμ 

ατξοξϋραμ κσοίχπ ρε είδη ςοξτίμχμ: ρε παοαρκεσαρμέμα/διαςηοημέμα 

λαυαμικά (9,7%), γλσκά κξσςαλιξϋ, ζελέδεπ, μαομελάδεπ κλπ. (9,6%), 

πλαρςικά είδη μεςατξοάπ/ρσρκεσαρίαπ (7,1%), τάομακα (6,9%), και 

παοαρκεσάρμαςα τοξϋςχμ (6,8%). Λεοικά απϊ ςα εναγόγιμα ελλημικά 

ποξψϊμςα αμςιμεςχπίζξσμ δσρκξλίεπ ειρϊδξσ ρςημ ιοαμική αγξοά λϊγχ 

ειραγχγικόμ πεοιξοιρμόμ, ςξσ επιυειοημαςικξϋ κιμδϋμξσ λϊγχ ςξσ 

μεςαβαλλϊμεμξσ θερμικξϋ πλαιρίξσ και διεθμόμ κσοόρεχμ, καθόπ και ςηπ 

ϋπαονηπ ξμξειδόμ ποξψϊμςχμ άλλχμ αμςαγχμιρςοιόμ υχοόμ.  

Αματξοικά με ςιπ ελλημικέπ ειραγχγέπ απϊ ςξ Θοάμ καςά ςξ ίδιξ έςξπ, 

απξςελξϋμςαι απϊ ακαςέογαρςξ πεςοέλαιξ, πξσ αμαλξγεί ςξ 2008 ρςξ 97,7% 

ςηπ ρσμξλικήπ ανίαπ ςχμ ειραγϊμεμχμ απϊ ςξ Θοάμ ποξψϊμςχμ. Λικοήπ ανίαπ 

ήςαμ ξι ειραγχγέπ καθαοιρμέμξσ υαλκξϋ και κοαμάςχμ υαλκξϋ ρε 

ακαςέογαρςη μξοτή (1,26% ςξσ ρσμϊλξσ), καθόπ και ειδόμ καθξοιρμέμηπ 

μξοτήπ ριδήοξσ / υάλσβα (0,25%). Ιαςά ςξ 2008, ρϋμτχμα πάμςα με ςα 

ρςξιυεία ςηπ ΔΡΣΔ, ςξ Θοάμ καςέλαβε ςημ 9η θέρη αμάμερα ρςξσπ ποξμηθεσςέπ 

ςηπ Δλλάδξπ με μεοίδιξ 3,34% ςχμ ρσμξλικόμ ελλημικόμ ειραγχγόμ. Δπίρηπ, 

ςξ Θοάμ καςέυει ςημ 84η θέρη αμάμερα ρςξσπ αγξοαρςέπ ελλημικόμ 

ποξψϊμςχμ με μεοίδιξ 0,05% ςχμ ρσμξλικόμ ελλημικόμ εναγχγόμ. 

3.1.  Δλλημικέπ επεμδύρειπ ρςξ Θοάμ  

Ζ παοξσρία ςχμ ελλημικόμ επιυειοήρεχμ ρςξ Θοάμ μέυοι ςόοα 

κοίμεςαι μάλλξμ χπ εσκαιοιακή με εναίοερη κάπξιεπ ελάυιρςεπ εμπξοικέπ 

και επεμδσςικέπ ρσμεογαρίεπ μακοξυοϊμιξσ υαοακςήοα Ρςξ Θοάμ έυει 

ποαγμαςξπξιηθεί και ποαγμαςξπξιείςαι ρήμεοα ρειοά ελλημικόμ 

επεμδϋρεχμ ρςξσπ ςξμείπ ςχμ καςαρκεσαρςικόμ έογχμ, ςηπ παοαγχγήπ 

ρχλήμχμ PVC με ρσμτχμίεπ παοαυόοηρηπ αδείαπ και μεςατξοάπ 
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ςευμξγμχρίαπ, απξθηκεσςικόμ υόοχμ ρςξ ιοαμικϊ λιμάμι ςξσ Λπαμςάο 

Αμπάπ, ςηπ ποξμήθειαπ μξμχςικόμ τϋλλχμ πξλσξσοεθάμηπ ρε δεναμεμέπ 

μεοξϋ και πεςοελαίξσ, ςηπ παοαγχγήπ θσοξπλαιρίχμ απϊ αλξσμίμιξ, ςηπ 

ποξμήθειαπ ρπϊοχμ απϊ Δλλάδα και μεςατξοά ςευμξγμχρίαπ 

καλλιέογειαπ ρπϊοχμ (ρίςξσ, βάμβακξπ και αοαβξρίςξσ), ςηπ διεθμξϋπ 

εμπξοίαπ ριςηοόμ και άλλχμ αγοξςικόμ εμπξοεσμαςικόμ αγαθόμ, ϊπχπ 

ελλημικξϋ ελαιξλάδξσ και επιςοαπέζιαπ ελιάπ. 
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ΛΔΡΟ Β 

Θ. Ποξςάρειπ Πξλιςικήπ 

ξ πεδίξ αμάπςσνηπ ςχμ ελλημξ-ιοαμικόμ ρυέρεχμ είμαι αμεκμεςάλλεσςξ 

ρςξμ ςξμέα ςηπ καθασςϊ διπλχμαςίαπ, καθόπ και ςηπ ξικξμξμικήπ και πξλιςιρςικήπ 

διπλχμαςίαπ. Ιάθε ςξμέαπ παοξσριάζει ςημ δική ςξσ ιδιαιςεοϊςηςα και βάρει 

ασςόμ ςχμ ιδιαιςεοξςήςχμ καλείςαι η ελλημική πλεσοά μα δξμήρει έμα ρυέδιξ 

δοάρηπ ρε ρυέρη με ςξ Θοάμ. 

1. Διπλωμαςία 

Ρε επίπεδξ πξλιςικήπ διπλχμαςίαπ, η Δλλάδα χπ μέλξπ ςηπ ΔΔ έυει 

ιδιαίςεοη ρημαρία για ςημ ιοαμική ενχςεοική πξλιςική ρε ϊ,ςι ατξοά ςημ 

ρυέρη ςηπ με ςημ ΔΔ. Οαοάλληλα, ξι παςοξπαοάδξςα θεςικέπ ρυέρειπ ςχμ δϋξ 

υχοόμ ρε ρσμδσαρμϊ με ςιπ παμάουαιεπ ελλημξ-ιοαμικέπ πξλιςιρςικέπ ρυέρειπ 

δημιξσογξϋμ έμα θεςικϊ πλαίριξ διπλχμαςικήπ ρσμεογαρίαπ ςχμ δϋξ υχοόμ. 

Ανιξρημείχςξ ςξ γεγξμϊπ ϊςι η Δλλάδα απξςελεί ςημ πλέξμ δημξτιλή υόοα 

ςηπ ΔΔ ρςξ Θοάμ. 

Ζ Δλλάδα δϋμαςαι μα διαδοαμαςίρει ρημαμςικϊ οϊλξ ρςα θέμαςα ςξσ Θοάμ 

ετϊρξμ αμαλάβει ρυεςική ποχςξβξσλία. Ιαςά ςημ παοξϋρα τάρη ξι διεθμείπ 

ρσγκσοίεπ και κσοίχπ η ελλημική ξικξμξμική κοίρη σπαγξοεϋξσμ ςημ άρκηρη 

ενχςεοικήπ πξλιςικήπ υαμηλόμ μεμ, αλλά ξσριχδόμ, ςϊμχμ ρε ϊ,ςι ατξοά ςξ 

θέμα ςχμ ρυέρεχμ ςξσ Θοάμ με ςημ ΔΔ. Λερξποϊθερμα, επίρηπ, η ελλημική 

πλεσοά θα ποέπει μα αμαπςϋνει έμα υαμηλόμ ςϊμχμ πλαίριξ δοάρηπ –μέρχ 

διατϊοχμ πξλσμεοόμ ποξγοαμμάςχμ επεμδϋρεχμ και δοάρεχμ πξλιςιρςικήπ 

διπλχμαςίαπ-- και μα ανιξπξιήρει ςημ επιδιχκϊμεμη βελςίχρη ςχμ ελλημξ-

ιοαμικόμ ρυέρεχμ για ςημ αμαβάθμιρη ςξσ ελλημικξϋ οϊλξσ εμςϊπ 

πξλσμεοόμ  ρσμμαυιόμ, αλλά και ρςημ εσοϋςεοη πεοιξυή.  

2. Οικξμξμική Διπλωμαςία 

Αμςίθεςα, ρςξμ ςξμέα ςηπ ξικξμξμικήπ διπλχμαςίαπ η Δλλάδα καλείςαι μα 

αμαπςϋνει ςημ μέγιρςη ςχμ δοάρεχμ ςηπ ρςιπ ρυέρειπ ςηπ με ςξ Θοάμ. Ζ 

βαθϋςαςη ξικξμξμική κοίρη ρςημ ξπξία έυει πεοιέλθει η Δλλάδα δεμ ατήμει 

πξλλά πεοιθόοια ρςξμ Έλλημα επιυειοημαςία, ξ ξπξίξπ με δεδξμέμη ςημ 

έλλειφη επεμδϋρεχμ ρςξ ερχςεοικϊ ςηπ Δλλάδαπ για ςα επϊμεμα 2-3 υοϊμια, 

καλείςαι μα αμαπςϋνει ςημ ενχρςοετή επιυειοημαςικϊςηςά ςξσ, αμαζηςόμςαπ 
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νέμεπ αγξοέπ για μα πχλήρει ςα ποξψϊμςα ςξσ και μα επεμδϋρειπ ρε μέεπ 

εταομξγέπ. Ζ ιοαμική ξικξμξμία, παοά ςξμ σφηλϊ κίμδσμξ απχλειόμ πξσ 

παοξσριάζει, απξςελεί μια κεοδξτϊοξ αγξοά για ςιπ ελλημικέπ επιυειοήρειπ. 

2.1 Ποξξπςικέπ ξικξμξμικήπ ρσμεογαρίαπ 

Ιαςά ςα ςελεσςαία έςη, ξι ιοαμικέπ κσβεομήρειπ έυξσμ λάβει 

ξοιρμέμα θεςικά μέςοα, λ.υ. επικϋοχραμ ςξμ Διεθμή Μϊμξ Δπιδιαιςηρίαπ 

(International Arbitration Law), φήτιραμ μέξ τξοξλξγικϊ μϊμξ, 

επέςοεφαμ ρε νέμεπ ςοάπεζεπ και αρταλιρςικξϋπ ξογαμιρμξϋπ μα 

εγκαςαρςαθξϋμ ρςιπ Εόμεπ Δλεσθέοξσ Δμπξοίξσ, εμξπξίηραμ ςξ ρϋρςημα 

ρσμαλλαγμαςικόμ ιρξςιμιόμ, εμό βοίρκξμςαι σπϊ καθερςόπ 

επαμενέςαρηπ διάτξοξι εογαςικξί μϊμξι και ξι μϊμξι πεοί εγκαςάρςαρηπ 

επιυειοήρεχμ. Ανιϊλξγεπ δσμαςϊςηςεπ ποξρτέοξμςαι για ςξσπ 

σπξφήτιξσπ νέμξσπ επεμδσςέπ ρςξ πλαίριξ λειςξσογίαπ ςχμ 6 Δλεσθέοχμ 

Εχμόμ Δμπξοίξσ & Βιξμηυαμίαπ και ςχμ 19 Διδικόμ Ξικξμξμικόμ Εχμόμ.  

α ποξρτεοϊμεμα γεμικόπ πλεξμεκςήμαςα για ςιπ νέμεπ επεμδϋρειπ 

πεοιλαμβάμξσμ: 

- δσμαςϊςηςα 100% νέμηπ ιδιξκςηρίαπ ςχμ θσγαςοικόμ εςαιοειόμ,  

- 15εςείπ τξοξαπαλλαγέπ,  

- δσμαςϊςηςα επαμαπαςοιρμξϋ κεταλαίξσ και κεοδόμ,  

- αςελή ειραγχγή ενξπλιρμξϋ κ.α.  

Αμςίθεςα παοαμέμξσμ ρε ιρυϋ κάπξιξι πεοιξοιρμξί για ςξσπ νέμξσπ 

επεμδσςέπ, ϊπχπ ςξ ϊςι δεμ είμαι ρε θέρη ποξ ςηπ παοϊδξσ ςοιεςίαπ μα 

επαμαπαςοίρξσμ ςιπ αουικέπ ςξσπ επεμδϋρειπ, ρε αμςίθερη με ςα 

επιμέοξσπ μεοίρμαςα, ςα ξπξία επαμαπαςοίζξμςαι ελεϋθεοα ρε εςήρια 

βάρη, καθόπ και ςα κέοδη, ςα ξπξία επίρηπ επαμαπαςοίζξμςαι ελεϋθεοα. 

Ρημαμςικϊ ρςξιυείξ ρςη λήφη απϊταρηπ για ςη δοαρςηοιξπξίηρη ή 

μη εμϊπ επεμδσςή ρε μία αγξοά είμαι ςξ ποξβλεπϊμεμξ πλαίριξ ςχμ 

διαδικαριόμ επίλσρηπ διατξοόμ και, κσοίχπ, η δσμαςϊςηςα ποξρτσγήπ 

ρε διεθμή διαιςηρία. Διδικϊςεοα, ϊρξμ ατξοά ρςημ Θοαμική αγξοά, ςξ 

θέμα είμαι ιδιαίςεοα ρημαμςικϊ λϊγχ ςξσ σφηλξϋ επιυειοημαςικξϋ 

κιμδϋμξσ και ςηπ αδιεσκοίμιρςηπ, ποξπ ςξ παοϊμ, διαρτάλιρηπ ςξσ 

Έλλημα επεμδσςή, ϊρξμ ατξοά ρςξ ρεβαρμϊ και ρςημ εταομξγή 

απξτάρεχμ διεθμξϋπ διαιςηρίαπ ρςξ Θοάμ. 

Ζ διεϋοσμρη ςχμ διμεοόμ ξικξμξμικόμ ρυέρεχμ είμαι ετικςή κας‟ 

αουήμ ρςξσπ ενήπ ςξμείπ:  
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- αμςαλλαγέπ επιρκέφεχμ εμδιατεοξμέμχμ επιυειοημαςιόμ μέρχ 

ςχμ Δπιμεληςηοίχμ και ςχμ άλλχμ τξοέχμ ιδιχςικήπ 

ποχςξβξσλίαπ,  

- ρσμμεςξυή εςαιοειόμ ςχμ δσξ υχοόμ ρε ρυήμαςα ρσμεογαρίαπ 

(joint ventures) ρςξμ καςαρκεσαρςικϊ ςξμέα,  

- αμάπςσνη ρσμεογαρίαπ με ςξσπ εμεογειακξϋπ τξοείπ ςξσ Θοάμ,  

- ρσμμεςξυή επιυειοήρεχμ ρε κλαδικέπ εκθέρειπ για ςημ αμάδεινη 

ςχμ ελλημικόμ ποξψϊμςχμ,  

- παοξυή ςευμξγμχρίαπ ρε ςξμείπ ϊπξσ η υόοα μαπ διαθέςει 

ρσγκοιςικϊ πλεξμέκςημα:  

o εμςαςική και ρϋγυοξμη καλλιέογεια  

o βιξκαλλιέογειεπ 

o επενεογαρία, ρσμςήοηρη και ςσπξπξίηρη ςοξτίμχμ 

o ιυθσξκαλλιέογειεπ, αλιεία και ρσρκεσαρία αλιεσμάςχμ  

o εμαλλακςικέπ μξοτέπ εμέογειαπ 

o αμςιμεςόπιρη νηοαρίαπ  

o διαυείοιρη σδάςιμχμ πϊοχμ και σπϊγειχμ σδάςχμ  

o ποξμήθεια ρϋγυοξμξσ γεχογικξϋ ενξπλιρμξϋ  

o ποξμήθεια ενειδικεσμέμξσ ενξπλιρμξϋ για ςημ 

επενεογαρία ζχξςοξτόμ  

o ποξμήθεια ξογαμικόμ λιπαρμάςχμ και εμςξμξκςϊμχμ 

o διεοεϋμηρη ςηπ δσμαςϊςηςαπ μεςατξοάπ τσρικξϋ αεοίξσ 

(LNG) απϊ ελλημικά πλξία και μακοξυοϊμιχμ 

μασλόρεχμ ελλημικόμ σπεοδεναμεμξπλξίχμ 

o ρσμμεςξυή ελλημικόμ επιυειοήρεχμ ρςξ ποϊγοαμμα 

ιδιχςικξπξιήρεχμ πξσ σλξπξιεί η Θοαμική κσβέομηρη  

o διεοεϋμηρη ρσμμεςξυήπ και αμάληφηπ ποξγοαμμάςχμ 

κοαςικόμ ποξμηθειόμ απϊ ελλημικέπ εςαιοείεπ,  

o ποξμήθειεπ ρϋγυοξμξσ ςηλεπικξιμχμιακξϋ σλικξϋ και ρε 

ρσμεογαρία με εγυόοιξσπ ξμίλξσπ αμάληφη κξιμόμ 

δοάρεχμ ρε ςοίςεπ υόοεπ 

o ανιξπξίηρη πεοιθχοίξσ ρσμεογαρίαπ ρςξμ ςξμέα ΛΛΔ 

o διεοεϋμηρη δσμαςϊςηςαπ καςαρκεσήπ μέχμ ή επιρκεσήπ 

παλαιόμ πλξίχμ ρε ελλημικά μασπηγεία 

o παοξυή ςευμξγμχρίαπ ρςξμ ςξμέα ςηπ ηλιακήπ εμέογειαπ  
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o παοξυή ςευμξγμχρίαπ ρε διάτξοξσπ βιξμηυαμικξϋπ και 

εμεογειακξϋπ κλάδξσπ 

o ςαυσδοξμικέπ σπηοερίεπ.  

Οοξξπςικέπ διαμξίγξμςαι για ελλημικέπ εναγχγέπ ρςημ ιοαμική 

αγξοά, ςχμ ακξλξϋθχμ ποξψϊμςχμ:  

(α) ςσπξπξιημέμα ςοϊτιμα, παοαδξριακά εναγόγιμα, λ.υ.  

ελαιϊλαδξ, ελιέπ, κξμρεοβξπξιημέμα τοξϋςα και λαυαμικά, 

μαρςίυα Υίξσ, είδη ζαυαοξπλαρςικήπ,  

(β) ποξψϊμςα ςηπ υημικήπ βιξμηυαμίαπ, ιδιαίςεοα τάομακα, 

καλλσμςικά, παοαψαςοικά ποξψϊμςα,  

(γ) δξμικά σλικά: αλξσμίμιξ, υάλσβαπ, μάομαοξ, ςριμέμςξ,  

(δ) σλικά και ενξπλιρμξϋ ρσρκεσαρίαπ πάρηπ τϋρεχπ. 

2.2. Σξ ζήςημα ςωμ κσοώρεωμ 

Ζ ποξςειμϊμεμη αμάπςσνη ςηπ ελλημικήπ επιυειοημαςικϊςηςαπ ρςξ 

Θοάμ καλείςαι μα λάβει σπϊφη ςηπ ςιπ αμηρσυίεπ ςχμ ΖΟΑ και ςηπ ΔΔ ξι 

ξπξίεπ έυξσμ ξδηγήρει ρςιπ κσοόρειπ ρε βάοξπ ςιπ ιοαμικήπ ξικξμξμίαπ. 

Αμαμτίβξλα η Δλλάδα χπ υόοα μέλξπ ςξσ ΜΑΞ και ςηπ ΔΔ καςαμξεί και 

ρσμμεοίζεςαι ςιπ εμ λϊγχ αμηρσυίεπ. Για ασςϊ ςξμ λϊγξ η 

δοαρςηοιξπξίηρη ςηπ ελλημικήπ επιυειοημαςικϊςηςαπ ρςξ Θοάμ θα ποέπει 

μα λάβει υόοα ρε αομξμία με ςιπ εμ λϊγχ αμηρσυίεπ. 

3. Πξλιςιρςική Διπλωμαςία 

Ξ ελλημικϊπ πξλιςιρμϊπ διαυοξμικά απξςελεί μεγάλξ, αμ και μέυοι ρήμεοα 

ξσριαρςικά αμεκμεςάλλεσςξ, κετάλαιξ για ςημ ελλημική ενχςεοική πξλιςική. 

Βαρικϊπ ςξμέαπ άρκηρηπ ςηπ ενχςεοικήπ πξλιςικήπ ςηπ Δλλάδαπ ρε ρυέρη με ςξ 

Θοάμ θα ποέπει μα είμαι η πξλιςιρςική διπλχμαςία. Ζ παμάουαια και διαοκήπ 

ρσμϋπαονη ςχμ δϋξ πξλιςιρμόμ μέυοι ρήμεοα έυει διαμξοτόρει έμα ιδιαίςεοα 

θεςικϊ πλέγμα ρυέρεχμ αμάμερα ρςξσπ δϋξ λαξϋπ. Ζ Δλλάδα καλείςαι μα 

δοαρςηοιξπξιηθεί ρςξμ εμ λϊγχ ςξμέα ποξκειμέμξσ μα ρςείλει ςξ μήμσμα ςξσ 

διαλϊγξσ ςχμ πξλιςιρμόμ χπ ποξωπϊθερη για ςημ ρσμϋπαονη ςχμ λαόμ. 

Ξι πξλιςιρςικέπ ρυέρειπ Δλλάδαπ και Θοάμ παοξσριάζξσμ, πξικιλία ςξμέχμ, 

εσοϋςηςα και βάθξπ γμχρςικϊ και υοξμικϊ. Ζ υοξμική ρσγκσοία είμαι καςάλληλη 

για ςημ αμάπςσνη ποχςξβξσλιόμ απϊ ςημ ελλημική πλεσοά ρε ασςϊ ςξμ ςξμέα. ξ 

2010 ρημαςξδξςεί ςημ επέςειξ ςχμ 2500 εςόμ απϊ ςη Λάυη ςξσ Λαοαθόμα, η 

ξπξία αμ και για ςξμ ιοαμικϊ εθμιρμϊ έυει απξταςική ρημαρία, απξςελεί ποόςηπ 



 

 

32 

ςάνεχπ εσκαιοία για ςημ αμάδεινη ςξσ εμ λϊγχ γεγξμϊςξπ χπ ρημείξσ ρσμάμςηρηπ 

και ρσμϋπαονηπ ςξσ ελλημικξϋ και ιοαμικξϋ πξλιςιρμξϋ. Λε δεδξμέμξ ϊςι ρε δέκα 

έςη θα ρσμπληοχθξϋμ επίρηπ 2500 έςη απϊ ςη Λάυη ςχμ Ηεομξπσλόμ και ςη 

Μασμαυία ςηπ Ραλαμίμαπ, η επϊμεμη δεκαεςία απξςελεί εσκαιοία για ςημ αμάπςσνη 

ρειοάπ εκδηλόρεχμ για ςημ αμάδεινη ςχμ ελλημξ-ιοαμικόμ πξλιςιρςικόμ ρυέρεχμ 

και ςηπ ρημαρίαπ ςξσπ για ςημ παγκϊρμια ιρςξοία. 

Ρε ασςϊ ςξ πλαίριξ διάτξοξι κοαςικξί τξοείπ ρςημ Δλλάδα και ςξ Θοάμ 

δϋμαμςαι μα αμαλάβξσμ ποχςξβξσλίεπ, ϊπχπ μάλιρςα μεοικξί ήδη έυξσμ κάμει: η 

Διεϋθσμρη Λξοτχςικόμ Σπξθέρεχμ ςξσ Δλλημικξϋ Σπξσογείξσ Δνχςεοικόμ, η 

Δλλημική Οοερβεία ρςημ ευεοάμη, ξ Σπξσογείξ Οξλιςιρμξϋ, ςξ Ίδοσμα ςηπ 

Βξσλήπ ςχμ Δλλήμχμ, ςξ Δσοχπαψκϊ Οξλιςιρςικϊ Ιέμςοξ Δελτόμ, η ςξπική 

ασςξδιξίκηρη, μξσρεία, παμεπιρςημιακά και εοεσμηςικά κέμςοα, εκθεριακξί υόοξι 

κλπ. 
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Δπιλξγικά ρυόλια 

Λε δεδξμέμη ςημ παοξϋρα ξικξμξμική κοίρη ρςημ Δλλάδα, σπάουει μια 

γεμικϊςεοη απαιριξδξνία ςϊρξ ρςξ μέρξ Έλλημα, ϊρξ και ςα μέλη ςηπ κοαςικήπ 

μηυαμήπ. Ασςή η απαιριξδξνία ξδηγεί ρσυμά ρε μια ρσγκοαςημέμη θεόοηρη ςηπ 

πξλιςικήπ και ξικξμξμικήπ ποαγμαςικϊςηςαπ. Ωρςϊρξ, η αμάγκη δεμ ποέπει μα 

χθεί ρςημ αποανία αλλά ρςημ πεοαιςέοχ δοαρςηοιξπξίηρη. Ρσμεπόπ ρε επίπεδξ 

ενχςεοικήπ πξλιςικήπ η ξικξμξμική κοίρη δεμ ποέπει μα αμςιμεςχπιρθεί χπ 

αμαρςαλςικϊπ παοάγξμςαπ για ςημ πεοαιςέοχ εμεογξπξίηρη ςηπ ελλημικήπ 

ενχςεοικήπ πξλιςικήπ ρςξ Θοάμ και ςημ εσοϋςεοη Λ. Αμαςξλή. Αμςίθεςα απξςελεί 

αίςιξ γεμεριξσογϊ για ςημ εσοϋςεοη και εμεογϊςεοη θεόοηρη ςηπ 

ποαγμαςικϊςηςαπ ρε πξλιςικϊ και ξικξμξμικϊ επίπεδξ απϊ ςημ ελλημική 

διπλχμαςία.  

Ζ πεοιξυή ςηπ Λ. Αμαςξλήπ απξςελεί πεδίξ ποξρξδξτϊοξ για ςημ ελλημική 

ξικξμξμία. ξ Θοάμ απξςελεί έμα απϊ ςα πλέξμ ιρυσοά μεραμαςξλικά κοάςη με 

σπξλξγίριμη γεχπξλιςική και ξικξμξμική επιοοξή. Ζ ρσρςημαςικξπξίηρη ςχμ 

επατόμ Δλλάδαπ και Θοάμ ρε ξικξμξμικϊ και πξλιςιρςικϊ επίπεδξ δϋμαςαι μα 

απξτέοει πξλλαπλά ξτέλη ςϊρξ για ςημ Δλλάδα ϊρξ και για ςημ ΔΔ και ςξ ΜΑΞ. 

Ρε ρυέρη με ςα ποξαματεοθέμςα, εοεσμηςικά ιδοϋμαςα και τξοείπ, ϊπχπ π.υ. 

ςξ ΔΚΘΑΛΔΟ, είμαι ρε θέρη μα ρσμβάλξσμ ρςημ σλξπξίηρη ςχμ αμχςέοχ ρημείχμ 

δημιξσογόμςαπ μια πλαςτϊομα επατόμ, δοάρεχμ και αμςαλλαγήπ απϊφεχμ με 

αμςίρςξιυα ιοαμικά ιδοϋμαςα και τξοείπ, αλλά και ςημ εμημέοχρη και 

εμεογξπξίηρη ςϊρξ ςξσ κοαςικξϋ, ϊρξ και ςξσ ιδιχςικξϋ ςξμέα ρςημ Δλλάδα. Ζ 

διξογάμχρη διμεοόμ και πξλσμεοόμ ρσμαμςήρεχμ ρε ζηςήμαςα ξικξμξμικήπ και 

πξλιςιρςικήπ τϋρεχπ παοξσριάζεςαι χπ επιςακςική αμάγκη για ςημ εμεογξπξίηρη 

ςηπ ελλημικήπ ενχςεοικήπ πξλιςικήπ ρςη Λέρη Αμαςξλή. Ρημειχςέξμ ϊςι η 

αμάπςσνη ςχμ ελλημξ-ιοαμικόμ ρυέρεχμ δεμ ποξςείμεςαι μα λάβει υόοα ρε βάοξπ 

άλλχμ ρσμμαυιόμ ςηπ Δλλάδαπ ρςημ Αμ. Λερϊγειξ. Αμςίθεςα, ξι ελλημξ-ιοαμικέπ 

ρυέρειπ ρςξ ρχρςϊ βαθμϊ και επίπεδξ δϋμαμςαι μα εμιρυϋρξσμ ςιπ άλλεπ 

ρσμμαυίεπ ςηπ Δλλάδαπ ρςημ πεοιξυή, λειςξσογόμςαπ ποξρθεςικά ρε ϊ,ςι ατξοά 

ςημ εμίρυσρη ςξσ οϊλξσ ςηπ Δλλάδαπ διεθμόπ χπ ενιρξοοξπηςικήπ και 

δημιξσογικήπ δϋμαμηπ ρςξ πλαίριξ ςηπ ΔΔ και ςξσ ΜΑΞ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΛΑ Α 
 
 

ΠΘΜΑΙΑ Α’ 

ΔΚΚΖΜΘΙΔ ΔΘΑΓΩΓΔ ΑΡΓΟΤ ΠΔΣΡΔΚΑΘΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΘΡΑΜ 

(ρε διπ. εσοώ) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ΑΝΘΑ 1,1 1,0 0,4 0,8 1,1 1,4 1,7 1,9 2,0 

 
Οηγή: ΔΡΣΔ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΛΑ Β 
 

ΠΘΜΑΙΑ Β’ 

ΔΘΛΔΡΔ ΔΛΠΟΡΘΟ ΔΚΚΑΔΟ- ΘΡΑΜ 

(ρε εσοώ) 

 Δναγωγέπ Διραγωγέπ Όγκξπ Δμπξοίξσ Θρξζύγιξ 

2002 8.557.594 487.127.576 495.685.17 -478.569.982 

2003 9.218.654 860.774.360 869.993.014 -851.555.706 

2004 17.313.888 1.155.081.448 1.172.395.336 -1.137.767.560 

2005 47.499.670 1.488.645.812 1.536.145.48 2 
 

-1.441.146.14 2 

2006 19.496.117 
 

1.814.716.63 7 
 

1.834.212.754 
 

-1.795.220.52 0 

2007 9.909.884 1.989.371.070 1.999.280.954 -1.979.461.186 

2008 8.148.538 
 

2.027.232.102 
 

2.035.380.640 
 

-2.019.083.564 

Λεςαβξλή 08/07 
 

-17,77% 1,90% 1,81% 2,00% 

Θαμ.-επ. 2009 10.611.675 227.933.763 
 

238.545.438 -217.322.088 

 
Οηγή: ΔΡΣΔ 
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Σξ ΔΚΘΑΛΔΠ 
 

ξ ΔΚΘΑΛΔΟ είμαι έμα αμενάοςηςξ, μη κεοδξρκξπικξϋ υαοακςήοα εοεσμηςικϊ και 

εκπαιδεσςικϊ ίδοσμα. ξ ΔΚΘΑΛΔΟ δεμ εκτοάζει, ξϋςε εκποξρχπεί ρσγκεκοιμέμεπ 

πξλιςικέπ απϊφειπ. Δπιυειοεί μϊμξ μα λειςξσογήρει χπ βήμα ελεϋθεοξσ διαλϊγξσ και 

χπ κέμςοξ παοαγχγήπ και διακίμηρηπ ιδεόμ.  

ξ ΔΚΘΑΛΔΟ υοξμξλξγείςαι απϊ ςα μέρα ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 1980 ρςξ πλαίριξ 

αμεπίρημχμ ρσμαμςήρεχμ παμεπιρςημιακόμ, ρςοαςιχςικόμ, διπλχμαςόμ και 

δημξριξγοάτχμ. Ξ ρςϊυξπ ςχμ ρσμαμςήρεχμ ασςόμ ήςαμ μα ποξρτέοξσμ μια 

αμενάοςηςη, ακαδημαψκή άπξφη ρυεςικά με ςιπ ενελίνειπ ρςιπ πεοιξυέπ ςηπ Λερξγείξσ, 

ςηπ Μξςιξαμαςξλικήπ Δσοόπηπ και ςηπ Λαϋοηπ Ηάλαρραπ, ρςξσπ ςξμείπ ςηπ 

Δσοχπαψκήπ ξλξκλήοχρηπ και ςχμ διαςλαμςικόμ ρυέρεχμ πξσ εμδιέτεοαμ άμερα ςημ 

Δλλάδα. ξμ Αποίλιξ ςξσ 1988, ξι ρσμαμςήρειπ ασςέπ πήοαμ θερμξθεςημέμη μξοτή και 

έςρι δημιξσογήθηκε ςξ Δλλημικϊ Ίδοσμα Αμσμςικήπ και Δσοχπαψκήπ Οξλιςικήπ 

(ΔΚΘΑΛΔΟ).  

Απϊ ςημ ίδοσρη ςξσ, ςξ ΔΚΘΑΛΔΟ έυει αμαπςϋνει πξλλέπ και ρημαμςικέπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ και έυει γίμει γμχρςϊ ρε ακαδημαψκξϋπ, πξλιςικξϋπ και 

επιυειοημαςικξϋπ κϋκλξσπ ρςημ Δλλάδα και ςξ ενχςεοικϊ. Ακξλξσθόμςαπ ςιπ ενελίνειπ 

ςηπ εσοϋςεοηπ πεοιξυήπ, ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ ΔΚΘΑΛΔΟ διεσοϋμθηκαμ για μα 

ρσμπεοιλάβξσμ εοεσμηςικά ποξγοάμμαςα πξσ θα ρσμέβαλαμ ρςημ εδοαίχρη ςχμ 

δημξκοαςιόμ ςηπ Αμαςξλικήπ, Ιεμςοικήπ και Μξςιξαμαςξλικήπ Δσοόπηπ με ςη 

δημιξσογία κξιμχμίαπ ςχμ πξλιςόμ, απξςελόμςαπ έμα ρημείξ αματξοάπ αμάμερα ρε 

ιδιχςικξϋπ και δημϊριξσπ τξοείπ ρε θέμαςα κξιμχμικξπξλιςικά, αρτάλειαπ και 

Δσοχπαψκήπ ξλξκλήοχρηπ.  ξ Δλλημικϊ Ίδοσμα Αμσμςικήπ και Δνχςεοικήπ Οξλιςικήπ 

μεςξμξμάζεςαι ρε Δλλημικϊ Ίδοσμα Δσοχπαψκήπ και Δνχςεοικήπ Οξλιςικήπ διαςηοόμςαπ 

ςξ ακοχμϋμιξ ΔΚΘΑΛΔΟ. 

Ζ μέα ξμξμαρία ςξσ Θδοϋμαςξπ εμπεοιείυε έμα ρατέπ μήμσμα: ρςξ πλαίριξ ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ και ςηπ εκκξλαπςϊμεμηπ ρσλλξγικήπ κσοιαουίαπ ςχμ κοαςόμ 

μελόμ ςηπ, ποέπει μα διαυχοιρθεί η εσοχπαψκή πξλιςική απϊ ςημ σπϊλξιπη ενχςεοική 

πξλιςική ςηπ Δλλάδαπ.  

Ωπ ρσμέπεια ασςήπ ςηπ αλλαγήπ, ςα επϊμεμα υοϊμια ςξ ΔΚΘΑΛΔΟ διεϋοσμε ρημαμςικά 

ςα εοεσμηςικά ςξσ εμδιατέοξμςα με ςημ σλξπξίηρη ικαμξϋ αοιθμξϋ ποξγοαμμάςχμ, με 

υοημαςξδϊςηρη ςηπ Δσοχπαψκήπ Δπιςοξπήπ και άλλχμ τξοέχμ, ρε θέμαςα εσοχπαψκήπ 

ξλξκλήοχρηπ, μεςαμάρςεσρηπ, αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ, υοηρςήπ διακσβέομηρηπ 

και μεςαοοϋθμιρηπ ςξσ ςξμέα αρτάλειαπ (Security Sector Reform), εμέογειαπ και 

κλιμαςικόμ αλλαγόμ. ξ Ίδοσμα ρσμέυιρε, βεβαίχπ, ςημ εμαρυϊληρή ςξσ με 

παοαδξριακά ζηςήμαςα ενχςεοικήπ και αμσμςικήπ πξλιςικήπ ρε πεοιξυέπ και θέμαςα 

ϊπχπ ξι ελλημξςξσοκικέπ ρυέρειπ, ςα Βαλκάμια, η Λερϊγειξπ, η Λέρη Αμαςξλή και ξι 

διαςλαμςικέπ ρυέρειπ. Διαςήοηρε, επίρηπ, ςημ επικέμςοχρή ςξσ ρε λειςξσογικέπ 

ποξςάρειπ πξλιςικήπ και λιγϊςεοξ ρε θεχοηςική έοεσμα. 
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