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Περίληψη: 

Από τα τέλη του 2011 η Κύπρος μπήκε σε μια νέα εποχή όπου οι φυσικοί της πόροι θα 

έπαιζαν πλέον καθοριστικό ρόλο τόσο στα εσωτερικά πολιτικά της δρώμενα όσο και στα 

περιφερειακά γεωπολιτικά δεδομένα. Εξέλιξη-κλειδί απετέλεσε η ανακάλυψη φυσικού 

αερίου στο «Οικόπεδο 12», το λεγόμενο κοίτασμα «Αφροδίτη», μετά από ερευνητική 

γεώτρηση που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2011 και ολοκληρώθηκε στα τέλη του ιδίου 

χρόνου. Οι προσδοκίες που δημιούργησε στον κυπριακό λαό η ανακάλυψη του φυσικού 

αερίου έμελλαν να αντικατασταθούν από αισθήματα ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Η 

ευλογία του φυσικού αερίου μετατράπηκε σύντομα σε κατάρα, διαψεύδοντας όσους 

πίστευαν ότι το σύνηθες αυτό σχήμα δεν θα ίσχυε στην Κύπρο. Υπάρχουν δύο επίπεδα 

στα οποία μπορούμε να αξιολογήσουμε τα θετικά και τα αρνητικά της ανακάλυψης 

υδρογονανθράκων στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). Πρώτο 

επίπεδο αποτελεί το εσωτερικό πολιτικό και οικονομικό σκηνικό της Κύπρου, ενώ σε 

δεύτερο επίπεδο βρίσκονται οι περιφερειακές και παγκόσμιες διεθνοπολιτικές εξελίξεις 

στον τομέα της ενέργειας αλλά και της ασφάλειας και οικονομίας. 

 

Abstract: 

Since the late 2011, Cyprus entered a new era where its natural resources were to play 

a decisive role both in its domestic politics and the regional geopolitical realities. Key 

development was the discovery of natural gas in “Block 12”, the so called 

“Aphrodite” reserve, after a drilling that started in September, 2011, and finished at 

the end of the same year. The expectations that this discovery created among the 

Cypriot people were soon replaced by feelings of insecurity and uncertainty. The 

blessing of the natural gas soon turned into a curse, refuting all those who believed 

that this common paradigm was not applicable to Cyprus. There are two levels on 

which we could evaluate the pros and cons of the hydrocarbons discovery in the 

Cypriot Exclusive Economic Zone (EEZ). The first level is the domestic political  and 

economic scene of Cyprus, while on a second level are the regional and international 

political developments in the sector of energy as well as security and economy. 
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Κύπρος και Ενεργειακές Εξελίξεις: Προκλήσεις και 
Προοπτικές* 

 

Ζήνωνας Τζιάρρας 

Junior Research Scholar, Strategy International 

Υποψήφιος Διδάκτωρ, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών, University of Warwick 

Εισαγωγή 

Από τα τέλη του 2011 η Κύπρος μπήκε σε μια νέα εποχή όπου οι φυσικοί της πόροι θα έπαιζαν 

πλέον καθοριστικό ρόλο τόσο στα εσωτερικά πολιτικά της δρώμενα όσο και στα περιφερειακά 

γεωπολιτικά δεδομένα. Εξέλιξη-κλειδί απετέλεσε η ανακάλυψη φυσικού αερίου στο «Οικόπεδο 

12», το λεγόμενο κοίτασμα «Αφροδίτη», μετά από ερευνητική γεώτρηση που ξεκίνησε το 

Σεπτέμβριο του 2011 και ολοκληρώθηκε στα τέλη του ίδιου χρόνου. Οι προσδοκίες που 

δημιούργησε στον κυπριακό λαό η ανακάλυψη του φυσικού αερίου έμελλαν να αντικατασταθούν 

από αισθήματα ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Η ευλογία του φυσικού αερίου μετατράπηκε 

σύντομα σε κατάρα, διαψεύδοντας όσους πίστευαν ότι το σύνηθες αυτό σχήμα δεν θα ίσχυε στην 

Κύπρο. Υπάρχουν δύο επίπεδα στα οποία μπορούμε να αξιολογήσουμε τα θετικά και τα 

αρνητικά της ανακάλυψης υδρογονανθράκων στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 

(ΑΟΖ). Πρώτο επίπεδο αποτελεί το εσωτερικό πολιτικό και οικονομικό σκηνικό της Κύπρου, 

ενώ σε δεύτερο επίπεδο βρίσκονται οι περιφερειακές και παγκόσμιες διεθνοπολιτικές εξελίξεις 

στον τομέα της ενέργειας αλλά και της ασφάλειας και οικονομίας. 

Εσωτερικές Εξελίξεις και Πολιτικές Επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης 

Το 2013 κάθε άλλο παρά θετικά ξεκίνησε για τους Κύπριους. Υπό την σκιά των απότοκων μιας 

πολιτικά ταραχώδους πενταετίας επί διακυβέρνησης του ΑΚΕΛ (Ανορθωτικό Κόμμα 

Εργαζόμενου Λαού), με πρόεδρο το Δημήτρη Χριστόφια, οι προεδρικές εκλογές του 

Φεβρουαρίου, 2013, έφεραν στην εξουσία τον Νικό Αναστασιάδη του συντηρητικού ΔΗΣΥ 

(Δημοκρατικός Συναγερμός). 

                                                 
* To παρόν κείμενο βασίζεται σε παρουσίαση που έγινε από τον γράφοντα κατά την διημερίδα “Mare Nostrum IV: 

Ζητήματα Ασφάλειας και Πολιτισμού στη Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική”, στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την 23η Μαΐου, 2013, με τίτλο «Κύπρος και Εξελίξεις στον Ενεργειακό Τομέα». 
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Η πολιτική μετάβαση, και οι ανακατατάξεις που επήλθαν λόγω αυτής στο εσωτερικό μετά τις 

εκλογές, οδήγησαν και στη σταδιακή ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που είχε ξεκινήσει από τον 

προγούμενο χρόνο και που σχετίζεται με τη συνομολόγηση δανειακής σύμβασης με την Τρόικα 

για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στη Νήσο. Το συμφωνημένο Μνημόνιο (δανειακή 

σύμβαση) πρόσθεσε και την Κύπρο στην ομάδα των κρατών του Ευρωπαϊού Νότου που 

μαστίζονται από τα επιβαλλόμενα από την Τρόικα μέτρα λιτότητας. Και όχι μόνο αυτό αλλά η 

Κύπρος έγινε και υποκείμενο πρωτοφανούς πειραματισμού εφόσον έχει επιβληθεί «κούρεμα» 

της τάξης του 40% σε όλες τις καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ (το οποίο προβλέπεται να 

αυξηθεί), ενώ οι καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ της Λαϊκής Τράπεζας έχουν περάσει στην 

«κακή Λαϊκή», μετά τη διάσπασή τηε σε «καλή» και «κακή», και έχουν στην ουσία χαθεί 

ολοκληρωτικά.1 Με βάση αυτό, αλλά και με δεδομένο ότι το χρηματοπιστωτικό πρόβλημα της 

Κύπρου είναι κοινό και στις υπόλοιπες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται εμφανές ότι η 

διαχείριση της κρίσης από τους Ευρωπαίους έχει πρωταρχικά πολιτικούς και όχι οικονομικούς 

σκοπούς. Η οικονομία (οικονομικά μέτρα)στην προκειμένη περίπτωση είναι το μέσο άσκησης 

πολιτικής. 

Σε τελευταία ανάλυση τα επιβληθέντα μέτρα, σε συνάρτηση με το ψυχολογικό και κοινωνικο-

οικονομικό σόκ που έχει δημιουργήσει η κρίση, έχουν εξαφανίσει σε μια νύχτα την αξιοπιστία 

του κυπριακού τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα, καταφέρνοντας έτσι καίριο πλήγμα 

σε ένα από τους βασικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας. Αυτή όμως η 

πραγματικότητα συνοδεύεται και από πολιτικο-διπλωματικές επιπτώσεις. Κατ’ αρχήν η 

οικονομία και οι διάφοροι τομείς της ήτανε μέχρι τώρα το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα και 

ο εξέχων παράγοντας ισχύος της Κύπρου σαν «μικρό κράτος». Η καταστροφή της – διότι περι 

αυτού πρόκειται – σημαίνει την πολιτική και διπλωματική υποβάθμισή της στην περιφερειακή 

                                                 
1 “24Η Αποκαλυπτικό: Χάνονται οι καταθέσεις άνω των 100000 ευρώ - Επιβεβαίωση Διοικητή,” 24H.com.cy, 

21/03/2013, στο http://24h.com.cy/oikonomia/22631-apokaliptiko-laiki.html [τελευταία πρόσβαση, 24/04/2013]. 

Και, “40% το κούρεμα στις καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου,” Zapra.gr, 25/03/2013, στο 

http://www.zarpa.gr/40-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B1-

%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%AC%CE%BD%CF%89-

%CF%84%CF%89%CE%BD-100-000-%CE%B5/ [τελευταία πρόσβαση, 24/04/2013]. 

http://24h.com.cy/oikonomia/22631-apokaliptiko-laiki.html
http://www.zarpa.gr/40-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-100-000-%CE%B5/
http://www.zarpa.gr/40-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-100-000-%CE%B5/
http://www.zarpa.gr/40-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-100-000-%CE%B5/
http://www.zarpa.gr/40-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-100-000-%CE%B5/
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και διεθνή σκηνή, η οποία με τη σειρά της την καθιστά ευάλωτη και την βάζει σε μειονεκτική 

θέση έναντι διαφόρων εσωτερικών και διεθνών πολιτικών εξελίξεων. 

Επι του πρακτέου, η δυσμενής πολιτική και διπλωματική θέση στην οποία βρίσκεται η 

Μεγαλόνησος, που απορρέει από την οικονομική κρίση, γίνεται αντιληπτή στις προσπάθειες 

διαφόρων δρώντων (όπως η Τουρκία, αλλά και ευρωπαϊκά κράτη) να την κεφαλαιοποιήσουν 

προς ίδον όφελος. Υπό αυτό το πρίσμα μπορούν να γίνουν κατανοητές οι – επικοινωνιακές – 

κινήσεις της Άγκυρας και της τουροκυπριακής ηγεσίας οι οποίες, με αφορμή την κρίση, 

στοχεύουν στο να πλήξουν την αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα μάτια της 

ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινότητας. Η επικοινωνιακή αυτή στρατηγική έχει δύο βασικούς 

στόχους: (α) την άσκηση πιέσεων για μια επίλυση του Κυπριακού που θα ήταν ευνοϊκή για την 

Τουρκία, και, κατ’ επέκταση, (β) την προσπάθεια περαιτέρω ώθησης την τουρκικής πορείας για 

ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) – μέσω της Λύσης του κυπριακού. 2  Η πιθανή 

πραγματοποίηση των στόχων της Άγκυρας, βέβαια, συνεπάγεται πλέον και την αποκόμιση 

οφελών από την μελλοντική εκμετάλλευση των κυπριακών υδρογονανθάκων. Αυτός είναι και 

ένας από τους βασικούς λόγους που η Κύπρος και η επίλυση του Κυπριακού, υπο όρους 

ευνοϊκούς για την Τουρκία, αποτελούν προτεραιότητα για την Άγκυρα· τόσο, που ο πρόεδρος 

του τουρκικού κοινοβουλίου, Cemil Çiçek, δήλωσε πως, «σε περίπτωση που η ΕΕ ζητήσει από 

την Τουρκία να αποφασίσει μεταξύ πλήρους ένταξης και [διατήρησης] της Κύπρου, τότε θα 

επιλέξουμε την Κύπρο χίλιες φορές».3 

Από την άλλη, η Κύπρος δέχεται διπλωματικές πιέσεις τόσο από αξιωματούχους διαφόρων 

ευρωπαϊκών κρατών, όσο και από διάφορα Μέσα Μαζικής Ένημέρωσης-φερέφωνα τα οποία 

επιμένουν ότι η Λύση του Κύπριακού είναι ίσως η μόνη εξέλιξη που θα μπορούσε να βγάλει την 

Κύπρο από τη δύσκολη θέση.4 Αυτή η στάση από μέρους τέτοιων κρατών μπορεί και πάλι να 

                                                 
2 Για εκτενή ανάλυση σχετικά με την επικοινωνιακή στρατηγική της τουρκοκυπριακής διοίκησης και της Τουρκίας 

στην Κύπρο βλ., Zenonas Tziarras, “Economic Crisis in Cyprus: Repercussions, Turkey and the Turkish-Cypriots,” e-

International Relations, 3/01/2013, στο http://www.e-ir.info/2013/01/03/economic-crisis-in-cyprus-repercussions-

turkey-and-the-turkish-cypriots/ [τελευταία πρόσβαση, 26/04/2013]. 
3 “Turkey would choose Cyprus,” Anadolu Agency, 25/04/2013, στο http://www.aa.com.tr/en/rss/167199--quot-

turkey-would-choose-cyprus-quot [τελευταία πρόσβαση, 26/04/2013].  
4 Βλ. για παράδειγμα, James Kaner, “For Cyprus, a Sudden Need to Play Nice With Turkey,” The New York Times, 

27/03/2013, στο http://www.nytimes.com/2013/03/28/business/global/for-cyprus-a-sudden-need-to-play-nice-

http://www.e-ir.info/2013/01/03/economic-crisis-in-cyprus-repercussions-turkey-and-the-turkish-cypriots/
http://www.e-ir.info/2013/01/03/economic-crisis-in-cyprus-repercussions-turkey-and-the-turkish-cypriots/
http://www.aa.com.tr/en/rss/167199--quot-turkey-would-choose-cyprus-quot
http://www.aa.com.tr/en/rss/167199--quot-turkey-would-choose-cyprus-quot
http://www.nytimes.com/2013/03/28/business/global/for-cyprus-a-sudden-need-to-play-nice-with-turkey.html?pagewanted=all&_r=1&
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εξήγηθεί  με δύο τρόπους: (α) για πολλά από τα μέλη της ΕΕ, αλλά και για τις Ηνωμένες 

Πολιτειες Αμερικής (ΗΠΑ), η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ εμπερικλείει πολλά και διάφορα 

συμφέροντα, και (β) η επίλυση του Κυπριακού θα μπορούσε να φέρει νέες προοπτικές 

εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου της Κύπρου, οι οποίες θα ήταν συμφέρουσες για την 

Ευρώπη. Σημειωτέον ότι το ζήτημα του φυσικού αερίου προκύπτει συχνά στις συζητήσεις για 

την αποπληρωμή του δανείου που παραχωρήθηκε στην Κύπρο. Επίσης, αρκετοί είναι αυτοί που 

ανησυχούν ότι οι όροι και η γλώσσα του Μνημονίου δεν είναι ξεκάθαρα σε αυτό το ζήτημα, 

κάτι που στο εγγύς μέλλον και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Τρόικα, ή στην εξαγωγή και εκμετάλλευση του 

αερίου υπό αρνητικούς για την Κύπρο όρους, με πρόσχημα την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

της προς τους δανειστές. 

Ενεργειακές Εξελίξεις, Προοπτικές και Προκλήσεις 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω φαίνεται η σημασία που έχει το εσωτερικό πολιτικο-οικονομικό 

σκηνικό και η σύνδεσή του πλέον με τις πολιτικές της Τρόικα, για το μέλλον της Κύπρου. 

Επιπλέον φαίνεται ότι το φυσικό αέριο θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις μέλλουσες εξελίξεις 

τόσο σε σχέση με την επίλυση του Κυπριακού και τις οικονομικές υποχρεώσεις της Λευκωσίας, 

όσο και σε σχέση με την οικονομική ανάκαμψη/ανάπτυξη και τη γεωπολιτική και 

γεωοικονομική σημασία της Κύπρου. 

Με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των υδρογονανθράκων η Κυπριακή Δημοκρατία, τα 

τελευταία δύο περίπου χρόνια, έχει προβεί σε διάφορες ενέργειες τόσο στο εσωτερικό όσο και 

στο εξωτερικό, προσπαθώντας να βρεί τρόπους εκμετάλευσης του φυσικού αερίου καθώς και να 

δημιουργήσει συνεργασίες. Μετά την προκήρυξη του πρώτου γύρου αδειοδοτήσεων (2007) και 

την επιλογή αδειοδότησης της εταιρίας Noble Energy International Ltd. για έρευνα 

υδρογονανθράκων στον «οικόπεδο 12», το Φεβρουάριο του 2012 η Κυπριακή Δημοκρατία 

                                                                                                                                                             
with-turkey.html?pagewanted=all&_r=1& [τελευταία πρόσβαση, 26/04/2013], και, Menekse Tokyay, “Cyprus 

crisis: Opportunities and challenges for reunification,” Southeast European Times, 17/04/2013, στο 

http://setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2013/04/17/feature-04 [τελευταία 

πρόσβαση, 26/04/2013]. Επίσης, Justin Vela, “Turkey: Does Ankara Hold the Key to Ending Cyprus Financial 

Woes?,” Eurasianet.org, 14/04/2013, στο http://www.eurasianet.org/node/66785 [τελευταία πρόσβαση, 

26/04/2013]. 

http://www.nytimes.com/2013/03/28/business/global/for-cyprus-a-sudden-need-to-play-nice-with-turkey.html?pagewanted=all&_r=1&
http://setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2013/04/17/feature-04
http://www.eurasianet.org/node/66785
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προκήρυξε δεύτερο γύρο αδειοδότησης. Ενώ στον πρώτο γύρο είχαν διατεθεί τα τεμάχια 1, 2, 

και 4-12 (από τα 13 στο σύνολο), στον δεύτερο γύρο διατέθησαν όλα τα τεμάχια πλήν του 12, 

στο οποίο βρίσκεται ήδη η Noble. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κατά το δεύτερο γύρο, ο 

οποίος έληξε στις 26 Μαϊου, 2013, υπεβλήθησαν 33 αιτήσεις από 15 εταιρίες ή κοινοπραξίες οι 

οποίες προέρχονταν από 15 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.5 

Μέχρι στιγμής, έχει παραχωρηθεί άδεια για πέντε τεμάχια (2, 3, 9, 10, 11). Για τα τεμάχια 2, 3 

και 9 έχει λάβει άδεια η κοινοπραξία της ιταλικής ΕΝΙ και της νοτιοκορεάτικης KOGAS. Για 

τα τεμαχια 10 και 11 η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει συμφωνία με τη γαλλική 

πολυεθνική Total. 6  Ο πρόεδρος της Κυπριακής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΚΡΕΤΥΚ) 

δήλωσε ότι «η ΕΝΙ ενδιαφέρεται και για άλλα τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ» ενώ σημείωσε ότι 

υπάρχει πιθανότητα να δοθούν άδειες για έρευνα και σε άλλα τεμάχια της κυπριακής 

Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) πριν την λήξη του δεύτερου γύρου. 7  Αξίζει να 

αναφερθεί ότι λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας των κυπριακών τεμαχίων με τα ισραηλινά, και 

συγκεκριμένα το κοίτασμα «Λεβιάθαν», η Λευκωσία και το Τέλ Αβίβ συνεργάζονται στενά με 

στόχο τη συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων τους.  

Πέραν από τη συνεργασία για το φυσικό αέριο, η Κύπρος υπέγραψε επίσης, το 2012, συμφωνία 

με Ελλάδα και Ισραήλ για τη μελέτη και δημιουργία του Σχεδίου Ενεργειακής Γέφυρας 

Ευρώπης-Ασίας, το λεγόμενο «EuroAsia Interconnector» (βλ. Εικονα 1). Το έργο αυτό έχει ως 

                                                 
5 Γιώργος Π. Παμπορίδης, Οι Υδρογονάνθρακες της Κυπριακής Δημοκρατίας, imh, Λευκωσία, 2012, σ.18-20. 

Επίσης, “Κατάλογος εταιρειών οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τον 2ο Γύρο Χορήγησης Αδειών Eξερεύνησης 

Υδρογονανθράκων σε Υπεράκτιες περιοχές της Κύπρου,” Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 

Υπηρεσία Ενέργειας, Κυπριακή Δημοκρατία, στο 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/all/A646C9A01491AC4DC2257A070033B486/$file/%CE%9A%CE%B1%CF%8

4%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82%20%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%

B9%CF%8E%CE%BD%20%CE%BF%CE%B9%20%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%B5%CE

%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B1%CE%BD%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%

CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD.pdf?openelement [τελευταία πρόσβαση, 26/04/2013]. 
6 “Ξεκίνησε ο β' γύρος αδειοδοτήσεων σε τέσσερα οικόπεδα στην κυπριακή ΑΟΖ,” iefimerida.gr, 30/10/12, στο 

http://www.iefimerida.gr/node/74458#ixzz2RbE2LRx5 [τελευταία πρόσβαση, 26/04/2013]. Επίσης, “Έπεσαν οι 

υπογραφές με την Total,” SigmaLive, 06/02/2013, στο http://www.sigmalive.com/news/local/29142 [τελευταία 

πρόσβαση, 26/04/2013]. 
7 “«Όχι» εξαγωγή φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας, λέει ο πρόεδρος της ΚΡΕΤΥΚ,” Φιλελεύθερος, 08/04/2013, στο 

http://www.philenews.com/el-gr/eidiseis-politiki/39/140102/ochi-exagogi-fysikou-aeriou-meso-tourkias-leei-o-

proedros-tis-kretyk [τελευταία πρόσβαση, 26/04/2013]. 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/all/A646C9A01491AC4DC2257A070033B486/$file/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82%20%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CE%BF%CE%B9%20%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B1%CE%BD%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD.pdf?openelement
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/all/A646C9A01491AC4DC2257A070033B486/$file/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82%20%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CE%BF%CE%B9%20%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B1%CE%BD%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD.pdf?openelement
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/all/A646C9A01491AC4DC2257A070033B486/$file/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82%20%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CE%BF%CE%B9%20%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B1%CE%BD%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD.pdf?openelement
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/all/A646C9A01491AC4DC2257A070033B486/$file/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82%20%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CE%BF%CE%B9%20%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B1%CE%BD%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD.pdf?openelement
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/all/A646C9A01491AC4DC2257A070033B486/$file/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82%20%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CE%BF%CE%B9%20%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B1%CE%BD%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD.pdf?openelement
http://www.iefimerida.gr/node/74458#ixzz2RbE2LRx5
http://www.sigmalive.com/news/local/29142
http://www.philenews.com/el-gr/eidiseis-politiki/39/140102/ochi-exagogi-fysikou-aeriou-meso-tourkias-leei-o-proedros-tis-kretyk
http://www.philenews.com/el-gr/eidiseis-politiki/39/140102/ochi-exagogi-fysikou-aeriou-meso-tourkias-leei-o-proedros-tis-kretyk
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στόχο την «σύνδεση Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας με ηλεκτρικό καλώδιο υψηλής 

δυναμικότητας που θα μεταφέρει ποσότητα κάπου 2000 MW ηλεκτρικής ενέργειας διά μέσου 

των χωρών αυτών [συνδέοντάς το με το ηπειρωτικό δίκτυο της Ευρώπης].»8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπλέον, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προχωρήσει σε ενέργειες για την κατασκευή 

πετρελαϊκού αποθηκευτικού χώρου για εξαγωγικούς σκοπούς, καθώς και για την μελέτη 

κατασκευής τερματικού υγροποίησης φυσικού αερίου (LNG Plant). Τέλος, εξετάζονται από την 

Κυπριακή Δημοκρατία τόσο πιθανές λύσεις για την γρήγορη εισαγωγή φυσικού αερίου και την 

ελάττωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και η πιθανότητα δημιουργίας 

υποθαλάσσιου αγωγού που θα συνδέει τα κοιτάσματα Ισραήλ και Κύπρου, προμηθεύοντας την 

                                                 
8 “Ομιλία του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω δρος Τίτου Χριστοφίδη, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας 

κ. Δημήτρη Χριστόφια, στη Διάσκεψη Κορυφής για την αποθήκευση φυσικού αερίου για την παραγωγή ενέργειας 

2012,” Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Κυπριακή Δημοκρατία, 24/05/2012, στο 

http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/81C4BE635025C8D1C2257A08003139D2?Opendocument [τελευταία 

πρόσβαση, 26/04/2013]. 

Πηγή: http://www.dei-quantumenergy.com/ 

Εικόνα 1 – EuroAsia Interconnector 

http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/81C4BE635025C8D1C2257A08003139D2?Opendocument
http://www.dei-quantumenergy.com/
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ηπειρωτική Ευρώπη με φυσικό αέριο.9 Όσον αφορά την άμεση λύση εισαγωγής φυσικού αερίου 

για τις εσωτερικές ανάγκες μέχρι το κυπριακό φυσικό αέριο να είναι διαθέσιμο, αναφέρθηκε ότι 

θα παίρνονταν αποφάσεις μέσα στο Μάιο του 2013, παρόλο που εκτιμάται ότι μια τέτοια λύση 

δεν θα ήταν επικερδής.10 

Σε σχέση με το «οικόπεδο 12» στο οποίο έχουν διεξαχθεί ήδη κάποιες εργασίες, ο εξοπλισμός 

για τη δεύτερη επιβεβαιωτική γεώτρηση έχει καταφθάσει στην τοποθεσία και οι εργασίες είναι 

προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στα μέσα Ιουνίου, 2013. 11  Οι επιλογές της Κυπριακής 

Δημοκρατίας σχετικά με την εκμετάλλευση και εξαγωγή του φυσικού αερίου είναι αρκετές, 

παρόλο που μόνο μερικές από αυτές είναι οικονομικά ή πολιτικά εφικτές αυτή τη στιγμή. Οι 

επιλογές αυτές είναι:12 

1. Η δημιουργία αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από το «οικόπεδο 12» της κυπριακής 

ΑΟΖ, ή ακόμα και από τα ισραηλινά κοιτάσματα, στο Νησί. 

2. Η κατασκευή τερματικού υγροποίησης φυσικού αερίου (LNG Plant), για την 

υγροποίηση και εξαγωγή του (Εικόνα 2).13 

3. Η εξαγωγή του φυσικού αερίου σε συμπιεσμένη μορφή (CNG Plant). 

4. Η εξαγωγή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω αγωγών, κατόπιν σύνδεσης του 

Αραβικού Αγωγού με τα δίκτυα της Λιβύης και Αλγερίας (Mediterranean Gas Ring – 

βλ. Εικόνα 3). 

5. Η κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης του Ισραήλ με την Κύπρο και την 

Ελλάδα. 

6. Η κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της Κύπρου με την Τουρκία για την 

τροφοδοσία της τελευταίας από το κυπριακό και ίσως το ισραηλινό φυσικό αέριο. 

7. Χρησιμοποίηση φυσικού αερίου για χαμηλού κόστους παραγωγή ενέργειας για 

εσωτερική κατανάλωση και εξαγωγή της σε τρίτες χώρες. 

                                                 
9 ‘Οπ.π. 
10 “Test drills to start in Block 12 in June,” The Cyprus Weekly, 27/04/2013, στο http://www.incyprus.com.cy/en-

gb/Top-Stories-News/4342/34599/block-12-drilling [τελευταία πρόσβαση, 27/04/2013].  
11 Όπ.π. “Ξεκινά η επιβεβαιωτική γεώτρηση - Στόχος τουλάχιστον 6 τρισ.κυβικά πόδια,” Φιλελεύθερος, 

03/06/2013, στο http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/147815/xekina-i-epivevaiotiki-geotrisi-

sto-temachio-12-tis-kypriakis-aoz [τελευταία πρόσβαση, 03/06/2013]. 
12 Παμπορίδης, Οι Υδρογονάνθρακες της Κυπριακής Δημοκρατίας, σ.107-120. 
13 Βλ. την μελέτη του διευθυντή της Noble για την ανάπτυξη τερματικών LNG μαζί με άλλους δύο ειδικούς, Gerald 

Peereboom, Gregory A. Beard και Hans Peter Doorneweert, “Eastern Mediterranean: A New LNG Province,” Gas 

Technology Institute, στο http://www.gastechnology.org/Training/Documents/LNG17-proceedings/1-2-

Gerald_Peereboom.pdf [τελευταία πρόσβαση, 27/04/2013]. 

http://www.incyprus.com.cy/en-gb/Top-Stories-News/4342/34599/block-12-drilling
http://www.incyprus.com.cy/en-gb/Top-Stories-News/4342/34599/block-12-drilling
http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/147815/xekina-i-epivevaiotiki-geotrisi-sto-temachio-12-tis-kypriakis-aoz
http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/147815/xekina-i-epivevaiotiki-geotrisi-sto-temachio-12-tis-kypriakis-aoz
http://www.gastechnology.org/Training/Documents/LNG17-proceedings/1-2-Gerald_Peereboom.pdf
http://www.gastechnology.org/Training/Documents/LNG17-proceedings/1-2-Gerald_Peereboom.pdf
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Εικόνα 3 – Mediterranean Gas Ring 

Πηγή: Mott MacDonald – www ec.europa.eu  

Εικόνα 3 – Εικονική Αναπαράσταση Τερματικού LNG στην Περιοχή 

Βασιλικού 

Πηγή: Gerald Peereboom, http://www.gastechnology.org 

http://www.gastechnology.org/
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Από τις παραπάνω επιλογές η πρώτη, που αφορά στον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου από το 

«οικόπεδο 12» στις ακτές της Κύπρου, θεωρείται μια βασική προϋπόθεση τόσο για την 

τροφοδοσία της Νήσου από τα δικά της κοιτάσματα όσο και για τη σύνδεση των κοιτασμάτων 

της με αυτά του Ισραήλ, με προοπτικές εξαγωγής. Κατά τα άλλα, η πιο βιώσιμη και εφικτή 

επιλογή για εξαγωγή, δεδομένων των γεωπολιτικών συνθηκών, θεωρείται η κατασκευή 

τερματικού υγροποίησης φυσικού αερίου – παρόλο που για να καταστεί βιώσιμη πρέπει να 

υπάρχουν τελικά τουλάχιστον έξι τρισεκατομμύρια κυβικά ποδια στο κόιτασμα.14 Εξ άλλου, τον 

Απρίλιο του 2013, ο διευθυντής της Noble Energy, της αδειούχου εταιρίας για έρευνες στο 

«οικόπεδο 12», δήλωσε πως το τερματικό LNG, και όχι ο αγωγός, είναι η πιο εφαρμόσιμη 

(viable) επιλογή για την εξαγωγή του φυσικού αερίου. Περαιτέρω, έχει  ήδη αναγνωρισθεί η 

τοποθεσία όπου θα διευκόλυνε τη μεταφορική διαδικασία.15 

Οι υπόλοιπες επιλογές φαίνονται λιγότερο εφικτές λόγω διάφορων τεχνικών και πολιτικών 

εμποδίων. Η μεταφορά συμπιεσμένου φυσικού αερίου εμπεριέχει μεγάλα ρίσκα καθώς κάτι 

τέτοιο δεν έχει ξαναεπιχειρηθεί πουθενά αλλού. Η κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης 

Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας αν και εφικτή είναι δύσκολη και τουλάχιστον προς το παρόν η 

οικονομική βιωσιμότητά της είναι αμφίβολη. Η σύνδεση των  κυπριακών κοιτασμάτων με τους 

αραβικούς αγωγούς της Βορείου Αφρικής είναι επίσης δύσκολη λόγω της πολιτικο-κοινωνικής 

αστάθειας στην περιοχή, λόγω των κακών σχέσων μεταξύ Ισραήλ και αραβικού κόσμου αλλά 

και πιθανών αντιρρήσεων από μέρους της Ρωσίας. Η δε επιλογή για αγωγό που να συνδέει την 

Κύπρο με την Τουρκία είναι – τουλάχιστον προς το παρόν – ανέφικτη λόγω των γνωστών 

πολιτικών προβλημάτων στις σχέσεις των δύο χωρών. Παρόλο που αρκετοί στηρίζουν ότι κάτι 

τέτοιο θα μπορούσε να γίνει με την επίλυση του Κυπριακού – το οποίο δεν αποκλείεται – αυτή 

μπορεί να καθυστερήσει να έρθει, ενώ δικαιολογημένα θα μπορούσε κανείς να είναι σκεπτικός 

για το κατά πόσον μια συνεργασία με την Τουρκία θα ήταν ασφαλής. Και αυτό, όχι λόγω 

ρατσιστικών ή άλλων εθνικιστικών προσγγίσεων αλλά διότι αντικειμενικά το ιστορικό της 

Τουρκίας όσον αφορά το σεβασμό διεθνών και άλλων συμβάσεων και συμφωνιών δεν αφήνει 

χώρο για αισιοδοξία. Τέλος, όσον αφορά την επιλογή παραγωγής φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας 
                                                 
14 “Ξεκινά η επιβεβαιωτική γεώτρηση - Στόχος τουλάχιστον 6 τρισ.κυβικά πόδια”. 
15 “Noble keen on Cyprus LNG plant,” Financial Mirror, 15/04/2013, στο http://www.financialmirror.com/news-

details.php?nid=29506 [τελευταία πρόσβαση, 26/04/2013]. 

http://www.financialmirror.com/news-details.php?nid=29506
http://www.financialmirror.com/news-details.php?nid=29506
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μέσω της αξιοποίησης του φυσικού αερίου, είναι ήδη στη διαδικασία υλοποίησης με το 

προαναφερθέν σχέδιο EuroAsia Interconnector.16 

Περιφερειακή Γεωπολιτική και Γεωοικονομία 

Είναι γεγονός ότι οι ενεργειακές εξελίξεις και προοπτικές δεν μπορούν να αξιολογηθούν 

ξεχωριστά από εσωτερικές δυναμικές ή περιφερειακές – και κατ’ επέκταση διεθνείς – 

γεωπολιτικές και γεωοικονομικές πραγματικότητες. Το κατά πόσο δηλαδή τα ενεργειακά 

αποθέματα της Κύπρου θα αποδεικτούν τελικά ευλογία ή κατάρα δεν εξαρτάται μόνο από τους 

χειρισμούς της κυπριακής κυβέρνησης αλλά και από άλλες εξελίξεις και άλλους δρώντες. 

Κατ’ αρχήν η Κύπρος δέχεται συχνά απειλές από την Τουρκία λόγω των προσπαθειών της να 

αξιοποιήσει το φυσικό αέριο. Ως γνωστόν, η Τουρκία όχι μόνο δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη της 

Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά ισχυρίζεται ότι η τουρκοκυπριακή διοίκηση του ψευδοκράτους 

(σαν ξεχωριστό κράτος), αλλά και η ίδια, δικαιούνται μέρος των κερδών του φυσικού αερίου. 

Παράλληλα, η διαφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το ζήτημα της υφαλοκρυπίδας και 

της ΑΟΖ του Αιγαίου (μεταξύ άλλων), παίζουν βασικό ρόλο καθώς δημιουργούν εμπόδια στην 

σύνδεση των ΑΟΖ Κύπρου και Ελλάδας και συνεπως και σε άλλα συναφή ζητήματα 

συνεργασίας. 17  Μέσα στα πλαίσια αυτών των δυσκολιών η Κύπρος αλλά και η Ελλάδα 

αναζήτησαν συμμάχους. Τη δεδομένη στιγμή, γύρω στα τέλη της περασμένης δεκαετίας, το 

Ισραήλ ήταν έτοιμο να ανταποκριθεί στην αναζήτηση των δύο κρατών για δύο λόγους: (α) η 

ανακάλυψη των δικών του κοιτασμάτων τα τελευταία χρόνια δημιούργησε και σε αυτό την 

ανάγκη για συνεργασίες κυρίως λόγω της αναζήτησης διόδων εξαγωγής, και (β), η σταδιακή 

                                                 
16 Παμπορίδης, Οι Υδρογονάνθρακες της Κυπριακής Δημοκρατίας, σ.107-120. 
17 Για τις διαφορές των θαλασσίων ζωνών και τη θέση της Ελλάδας, της Κύπρου, και της Τουρκίας σε αυτές βλ. 

Βασίλης Π. Κικιλίας (επιμ.), ΑΟΖ: Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Από τη Στρατηγική Κίνηση στην Οικονομική 

Λύση, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2012. Επίσης, Ζήνωνας Τζιάρρας, “Η Τουρκική Περιφερειακή Πολιτική 

Ασφάλειας σε Νέο Γεωπολιτικό Περιβάλλον,” Strategy International, Κείμενο Έρευνας SI, 1/2012, Ιούνιος 2012, 

σ.21-26, στο 

http://strategyinternational.org/images/stories/ResearchPaperSeries/SI_Research_Paper_Series_2012-1.pdf 

[τελευταία πρόσβαση, 27/04/2013], και, Zenonas Tziarras, “The Law of the Sea Convention, the Eastern 

Mediterranean, and Clinton’s Testimony,” Strategy International, 2/2012, Οκτώβριος 2012, στο 

http://www.strategyinternational.org/images/stories/ResearchPaperSeries/SI_Research_Paper_Series_2012-2.pdf 

[τελευταία πρόσβαση, 27/04/2013]. 

http://strategyinternational.org/images/stories/ResearchPaperSeries/SI_Research_Paper_Series_2012-1.pdf
http://www.strategyinternational.org/images/stories/ResearchPaperSeries/SI_Research_Paper_Series_2012-2.pdf
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ρήξη των σχέσεων του με την Τουρκία, άφησε για το Ισραήλ λίγες εναλλακτικές επιλογές στην 

κατά τα άλλα αραβοκρατούμενη και εχθρική – γι’ αυτό – περιοχή.18 

Τους τελευταίους όμως μήνες οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή είναι ραγδαίες. 

Διάφορα γεγονότα φαίνεται να οδηγούν σε περιφερειακή και διεθνή κλιμάκωση διαφόρων 

κρίσεων. Η συνεχιζόμενη αστάθεια στον αραβικό κόσμο μετά την «Αραβική Άνοιξη», η ένταση 

της συριακής κρίσης και οι αναφορές για χρήση χημικών από το καθεστώς όπως και για τη 

συμμετοχή εξτρεμιστικών ισλαμιστικών στοιχείων στην εξέγερση, οι αυξανόμενες πιθανότητες 

για επίλυση του Κουρδικού ζητήματος στην Τουρκία, η συνεχιζόμενη ανησυχία για την 

ανάπτυξη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και η σύνδεση του με τις ανησυχητικές 

κινήσεις της Βορείου Κορέας, και τέλος οι προσπάθειες για συμφιλίωση Τουρκίας και Ισραήλ 

μετά την απολογία του τελευταίου για το περιστατικό του Μαβί Μαρμαρά, προμηνύουν 

σημαντικές εξελίξεις.19  

Τι σημασία έχουν όμως όλα αυτά για την Κύπρο; Για την καλύτερη διαχείριση των κρίσεων από 

διεθνείς και περιφερειακούς δρώντες η Κύπρος ίσως να αναγκαστεί να χάσει στρατηγικά και 

συμμαχικά της πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι η Δύση, με πρωτοστάτη το ΝΑΤΟ 

και τις ΗΠΑ, θέλει κατ’ αρχήν την αλλαγή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσσαντ στη Συρία 

και εν συνεχεία την παύση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Για να γίνει κάτι τέτοιο όμως 

εφικτό πρέπει η Τουρκία και το Ισραήλ να βρίσκονται σε σταθερότητα αλλά και σε συνεργασία 

μεταξύ τους, σαν δυτικοί σύμμαχοι στην περιοχή, σε περίπτωση που χρειαστεί να επέμβουν. Η 

επίλυση του Κουρδικού ζητήματος και η απολογία του Ισραήλ προς την Τουρκία λειτουργούν 
                                                 
18 Για την τριμερή συνεργασία βλ. μεταξύ άλλων, Ιωάννης Θ. Μάζης, “Ο γεωστρατηγικός άξονας Ισραήλ-Κύπρου-

Ελλάδος,” Foreign Affairs: The Hellenic Edition, 06/04/2012, στο http://foreignaffairs.gr/articles/68736/ioannis-th-

mazis/o-geostratigikos-aksonas-israil-kyproy-ellados [τελευταία πρόσβαση, 27/04/2013], και, Ζήνωνας Τζιάρρας, 

“Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές,” Καθημερινή (Κύπρου), 21/05/2012, στο 

http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=90536 [τελευταία πρόσβαση, 

27/04/2013]. 
19 Κατά τη συγγραφή αυτού του κειμένου βρίσκονται σε εξέλιξη μαζικές διαδηλώσεις στην Τουρκία οι οποίες 

αποτελούνται κατά κύριο λόγω από φιλοκοσμικά κινήματα που αντιτίθενται στις πολιτικές του Πρωθυπουργού 
Ταγίπ Ερντογάν για αυταρχικοποίηση και Ισλαμοποίηση της κοινωνίας. Η διεθνή εικόνα της χώρα έχει ήδη πληγεί 
λόγω της σκληρής και αδικαιολόγητης βίας που ασκείται στους διαδηλωτές από τα σώματα ασφαλεία. Πιθανή 
περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης θα μπορούσε κάλλιστα να δημιουργήσει πολιτική αστάθεια (αλλά και 
αλλαγές) τόσο στη χώρα όσο και στην περιφέρεια καθώς μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στις σχέσεις Τουρκίας-
Δύσης, Τουρκίας-αραβικού κόσμου και Τουρκίας-Ισραήλ. Συνεπώς η κατάσταση στην περιοχή παραμένει σε 
υψηλή ρευστότητα. 

http://foreignaffairs.gr/articles/68736/ioannis-th-mazis/o-geostratigikos-aksonas-israil-kyproy-ellados
http://foreignaffairs.gr/articles/68736/ioannis-th-mazis/o-geostratigikos-aksonas-israil-kyproy-ellados
http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=90536
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θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Η επαναπροσέγγιση όμως του Ισραήλ με την Τουρκία θέτει 

σε κίνδυνο τη συνεργασία του με Κύπρο και Ελλάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι την ακυρώνει. 

Αυτό γίνεται αφενός δίοτι η τριμερής συνεργασία είχε στηριχθεί εν μέρει στην κοινή αντίληψη 

και καχυποψία των τριών κρατών για την Τουρκία, και αφετέρου διότι η εν δυνάμει συμφιλίωση 

Ισραήλ-Τουρκίας συνεπάγεται και συνεργασία σε ενεργειακά θέματα. Θα μπορούσε δηλαδή, 

χωρίς αυτό να είναι βέβαιο, το Ισραήλ να προτιμήσει μια εξαγωγική οδό του φυσικού του 

αερίου που να περνάει από την Τουρκία παρά την Κύπρο, παρόλο που είναι επίσης πιθανόν να 

προσπαθήσει και τα δύο χωρίς να αποκλείσει την μια συνεργασία για την άλλη.20 

Τα δυτικά συμφέροντα όμως δεν επηρεάζουν την Κύπρο μόνο έμμεσα αλλά και άμεσα. Τον 

Απρίλιο του 2013 ο Αμερικανός Πρέσβης, John Koening, ζήτησε από τον Κύπριο Πρόεδρο, 

Νίκο Αναστασιάδη, να μην δώσει άδειες για έρευνες στα τεμάχια 5 και 6 της κυπριακής ΑΟΖ. 

Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε στην αποφυγή εντάσεων στην περιοχή 

δεδομένου και του ότι η Τουρκία δήλωσε πως για να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό, πρέπει να 

επέλθει παύση στις κυπριακές ενεργειακές εξελίξεις.21 Έτσι, οι Αμερικανοί έχουν ευθυγραμμιστεί 

με την τουρκική πολιτική σε αυτή την περίπτωση πιέζοντας ουσιαστικά την Κυπριακή 

Δημοκρατία από τη μια να θυσιάσει εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα που μπορούν να 

αποφέρουν ανάπτυξη, και από την άλλη να επισπεύσει την επίλυση του Κυπριακού. Η στάση 

αυτή των ΗΠΑ μπορεί να γίνει κατανοητή εφόσον αντιληφθούμε τη μεγιστοποίηση της 

γεωστρατηγικής σημασίας της Τουρκίας εν μέσω της αστάθειας στη Μέση Ανατολή και δή στη 

Συρία. Η επίλυση του Κυπριακού θα συνεπαγόταν επίσης οφέλη για τις ΗΠΑ αφού κάτι τέτοιο 

θα έδινε ώθηση στην τουρκική υποψηφιότητα για ένταξη στην ΕΕ (διαχρονικός αμερικανικός 

στόχος), ενώ θα σήμαινε και ενεργειακά/οικονομικά οφέλη που θα απέρρεαν από πιθανές 

συνεργασίες στην περιφέρεια. 

                                                 
20 Για τις αναλυτικότερες απόψεις του γράφοντος σε σχέση με τις πρόσφατες τουρκο-ισραηλινές σχέσεις και την 

γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση στην Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο βλ., Zenonas Tziarras, “Turkey 

and Israel: The Revitalization of Relations?,” Strategic Outlook, 26/03/2013, στο 

http://www.strategicoutlook.org/turkish-foreign-policy/news-turkey-and-israel--the-revitalization-of-

relations.html [τελευταία πρόσβαση, 27/04/2013], και, Zenonas Tziarras, “Something is Happening in the MidEast 

and the EastMed,” The Globalized World Post, στο http://thegwpost.com/2013/03/27/something-is-happening-in-

the-mideast-and-the-eastmed/ [τελευταία πρόσβαση, 27/04/2013]. 
21 “Αμερικανοί: Μην αδειοδοτήσετε τα οικόπεδα 5 και 6,” SigmaLive, 24/04/2013, στο 

http://www.sigmalive.com/news/politics/42037 [τελευταία πρόσβαση, 27/04/2013]. 

http://www.strategicoutlook.org/turkish-foreign-policy/news-turkey-and-israel--the-revitalization-of-relations.html
http://www.strategicoutlook.org/turkish-foreign-policy/news-turkey-and-israel--the-revitalization-of-relations.html
http://thegwpost.com/2013/03/27/something-is-happening-in-the-mideast-and-the-eastmed/
http://thegwpost.com/2013/03/27/something-is-happening-in-the-mideast-and-the-eastmed/
http://www.sigmalive.com/news/politics/42037
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Επιπλέον, μετά από ανακοινώσεις ότι την επόμενη δεκαετία υπάρχει περίπτωση οι ΗΠΑ και η 

Κίνα να τροφοδοτήσουν τις παγκόσμιες αγορές με φτηνό φυσικό αέριο, η στήριξη της Τουρκίας 

από τους Αμερικανούς αποκτά επιπρόσθετες διαστάσεις.22 Υπό αυτό το πρίσμα, η Κύπρος και 

το Ισραήλ, σαν ανεξάρτητα κράτη ή σε συνεργασία, θα αποτελούσαν ανταγωνιστές των 

Αμερικανών στην πώληση φυσικού αερίου. Έτσι, η καθυστέρηση της εξόρυξης του φυσικού 

αερίου αφενός και η σύνδεση του με την – αμερικανική σύμμαχο – Τουρκία αφετέρου, μετά 

από μια σύντομη επίλυση του Κυπριακού, θα ήταν προς το συμφέρον των ΗΠΑ. 

Συμπεράσματα 

Από τα μέχρι τώρα αναλυθέντα προκύπτουν δύο συμπεράσματα σχετικά με τις ενεργειακές 

εξελίξεις στην Κύπρο: (α) τουλάχιστον θεωρητικά μιλώντας, υπάρχουν όντως καλές προοπτικές 

μέσα από την ανακάλυψη του φυσικού αερίου, δεδομένου πάντα ότι η επιβεβαιωτική γεώτρηση 

θα δείξει στους επόμενους μήνες ότι το μέγεθος του κοιτάσματος στο «οικόπεδο 12» είναι όσο 

υπολογιζόταν μέχρι τώρα. (β) Το μέλλον της Κύπρου στον ενεργειακό τομέα, και κατ’ 

επέκταση όπως είδαμε στην οικονομία και το Κυπριακό, φαίνεται να εξαρτάται από διεθνείς 

εξελίξεις αλλά και από τις πραγματικότητες στο εσωτερικό της χώρας. 

Η ανακάλυψη ενεργειακών πόρων τόσο στην Κύπρο όσο και στο Ισραήλ – μελλοντικά ίσως και 

στο Λίβανο – θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυξημένη συνεργασία μεταξύ περιφερειακών 

δρώντων και συνεπώς σε οικονομική ανάπτυξη, ειρήνη, σταθερότητα, και ευημερία. ‘Ομως τα 

ενδιαφερόμενα μέρη φαίνεται να οδηγούνται κυρίως από τα ξεχωριστά εθνικά τους συμφέροντα 

και να επικεντρώνονται στις πολιτικές τους διαφορές παρά στις θετικές προοπτικές.23 Από την 

άλλη, υπό τις ιδιαίτερες περιφερειακές γεωπολιτικές συνθήκες οι οποίες προσδίδουν μεγάλη 

σημασία σε άλλες χώρες (βλ. Τουρκία), η εξόρυξη/εκμετάλλευση, ή μη, του φυσικού αερίου  

έχει καταλήξει να λειτουργεί σαν μοχλός πίεσης κατά της Κύπρου και όχι το αντίστροφο. Ένα 

μέσο δηλαδή και πρόσχημα για να προσαρμόζονται υπό πίεση οι πολιτικές και διπλωματικές 

κινήσεις της ανάλογα με τα περιφερειακά και διεθνή συμφέροντα. Σε αυτό βέβαια συνέτεινε και 

                                                 
22 Νικόλας Ζαννέττος, “Χάνει την υπομονή της η Woodside με τους Ισραηλινούς,” SigmaLive, 24/04/2013, στο 

http://www.sigmalive.com/news/local/42046 [τελευταία πρόσβαση, 27/04/2013]. 
23 Για τις πιθανότητες συνεργασίας ή σύγκρουσης λόγω της ανακάλυψης φυσικών πόρων βλ. Zenonas Tziarras, 

“Cypriot Natural Gas and the Eastern Mediterranean: Between Crisis and Cooperation,” Political Reflection 

Quarterly, Vol.3, No.2, 2012, pp.56-59. 

http://www.sigmalive.com/news/local/42046
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η πολιτικο-οικονομική αποδυνάμωση της Νήσου λόγω της οικονομικής κρίσης, με ότι αυτό 

σημαίνει για τις υπάρχουσες ανθρώπινες, θεσμικές, και ιδεολογικές ευθύνες στην Κύπρο. 

Εν κατακλείδι, μεσο/μακροπρόθεσμα το φυσικό αέριο φαίνεται ότι θα αποδειχθεί περισσότερο 

κατάρα παρά ευλογία. Για να δημιουργηθούν οι μικρές πιθανότητες που θα μπορούσαν να 

ανατρέψουν ένα τέτοιο σενάριο πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να βρεί τρόπους σχεδιασμού 

εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής που να ξεπερνούν την απλή αντίδραση σε γεωπολιτικές 

εξελίξεις και εξωτερικά επιβαλλόμενες οικονομικές πολιτικές. Πρέπει να υπάρξει σωστή, μη 

συμβατική, ανάλυση των δεδομένων και πολιτική βούληση η οποία θα δώσει οικονομική 

δυναμική στο εσωτερικό και, μέσω της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής αναβάθμισης, να 

παίξει ενεργό ρόλο στο σχηματισμό εξωτερικών εξελίξεων. 
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