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«Γειψλσ ππεπζχλσο φηη φια ηα ζηνηρεία ζε απηήλ ηελ εξγαζία ηα
απέθηεζα, ηα επεμεξγάζζεθα θαη ηα παξνπζηάδσ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη
ηηο αξρέο ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, θαζψο θαη ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ
έξεπλα θαη ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Γειψλσ επίζεο ππεπζχλσο φηη, φπσο
απαηηείηαη απφ απηνχο ηνπο θαλφλεο, αλαθέξνκαη θαη παξαπέκπσ ζηηο πεγέο
φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηψ θαη ηα νπνία δελ ζπληζηνχλ πξσηφηππε
δεκηνπξγία κνπ»

Γεκήηξηνο Καξαγηάλλεο
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ΤΝΟΦΖ
Οη παγθφζκηεο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, δηεμάγνληαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ
ζαιάζζησλ αξηεξηψλ θαη απνηεινχλ ηελ θχξηα κνξθή δηεμαγσγήο ηνπ παγθφζκηνπ
εκπνξίνπ, ηνλ βαζηθφ ππιψλα

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο αιιά θαη ησλ

επηκέξνπο εζληθψλ νηθνλνκηψλ (Κεθάιαην 1ν). Οπνηαδήπνηε απεηιή ή θίλδπλνο
πνπ επεξεάδεη ηε δηεμαγσγή ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ, απνηειεί πεδίν έληνλεο
αλεζπρίαο

θαη

αλάιεςεο

δξάζεσλ

απφ

φινπο

ηνπο

θνξείο,

δηεζλείο,

πεξηθεξεηαθνχο, εζληθνχο αιιά θαη ηε δηεζλή λαπηηιηαθή βηνκεραλία. Σηο θπξηφηεξεο
απεηιέο γηα ην ζαιάζζην εκπφξην θαη ηηο κεηαθνξέο, ζπλζέηνπλ ε πεηξαηεία θαη ε
ηξνκνθξαηία, απεηιέο θαη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδνληαη δηαθνξεηηθά, αλάινγα κε
ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο πθίζηαληαη (Κεθάιαην 2ν). Μηα πεξηνρή ε
νπνία ζπληζηά απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δηεζλψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ
απνηειεί θαη ν Κφιπνο ηεο Γνπηλέαο, κε ηελ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεηξαηείαο
ζηελ Αθξηθή λα έρεη κεηαηνπηζηεί απφ ηελ αλαηνιηθή ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο
αθξηθαληθήο επείξνπ (Κεθάιαην 3ν), γηα ηελ νπνία ππήξμε θηλεηνπνίεζε απφ ην
ζχλνιν ησλ δξψλησλ ζηελ πεξηνρή αιιά θαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο, κε ιήςε
δξάζεσλ θαη κέηξσλ, ζην πιαίζην εμαζθάιηζεο ηνπ αζθαινχο πινπ ησλ ζθαθψλ
ζηελ πεξηνρή (Κεθάιαην 4ν).
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-1ΔΗΑΓΧΓΖ
ΚΟΠΟ
Ο

ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο

είλαη

δηηηφο·

λα

ππνγξακκίζεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο αζθάιεηαο ηεο δηεζλνχο λαπζηπινΐαο, κέζσ
ηεο αλάδεημεο ηεο αμίαο ησλ δηεζλψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη ηε δηαζχλδεζή
ηνπο κε ην δηεζλέο εκπφξην θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία· λα πξνβάιεη ηελ χπαξμε
ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεηξαηείαο ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο, ηηο δηαζηάζεηο πνπ έρεη
ιάβεη, αιιά θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ αξηζκφ δξψλησλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζή ηνπο.
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ
Σν πεδίν πιεξνθνξηψλ γηα ην ππφςε ζέκα είλαη επξχ, κε ηηο παξερφκελεο
πεγέο πιεξνθνξηψλ λα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ειεθηξνληθέο πεγέο, άξζξα θαη
εξγαζίεο θαη ιηγφηεξν απφ ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία. Σν κεγαιχηεξν κέξνο
ησλ παξαπάλσ πεγψλ είλαη μελφγισζζεο πξνέιεπζεο, θαζφζνλ δελ ππάξρνπλ
επαξθείο αληίζηνηρεο ζηελ ειιεληθή.
ΠΑΡΑΓΟΥΔ
ρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη αλάδεημε ηεο αζθάιεηαο ηεο δηεζλνχο
λαπζηπινΐαο, απηή έγηλε σο πξνο ηελ αζθάιεηα απφ εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο θαη
απεηιέο (security) θαη φρη ηελ αζθάιεηα απφ θπζηθά αίηηα (safety). Καηά ηελ
εμέηαζε ηεο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ, έγηλε
αλαθνξά επ‘ απηήο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, ρσξίο λα γίλεη κλεία γηα άιιεο
ζαιάζζηεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. Σέινο, κε βάζε ην γεγνλφο φηη ε πεηξαηεία ζηνλ
Κφιπν ηεο Γνπηλέαο νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ληγεξηαλέο αληάξηηθεο νκάδεο πνπ
ιπκαίλνληαη ην Γέιηα ηνπ Νίγεξα αιιά θαη ηελ επξχηεξε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ
Κφιπνπ ηεο Γνπηλέαο, φπσο ζα δηαθαλεί ζηελ ππφςε εξγαζία, ε αλάιπζε ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο επηθεληξψζεθε θπξίσο ζην θξάηνο ηεο Νηγεξίαο.
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ΝΑΤΗΠΛΟΨΑ – ΘΑΛΑΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ
ην θεθάιαην απηφ επηρεηξείηαη κηα πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο
λαπζηπινΐαο, ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο θαη κεηαθίλεζεο πιηθψλ αιιά θαη
αλζξψπσλ αλά ηελ πθήιην, ζηελ αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο αιιά θαη
ζηηο εζληθέο νηθνλνκίεο πνιιψλ ρσξψλ. Παξαηεξψληαο απιά θαη κφλν ηελ
πδξφγεην, είλαη εκθαλήο ε επηθξάηεζε ηνπ πγξνχ ζηνηρείνπ ζηνλ πιαλήηε, κε
αλακελφκελε ηελ επίδξαζή ηνπ ζην παγθφζκην γίγλεζζαη.
ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟΗ ΝΑΤΗΠΛΟΨΑ
Πξηλ φκσο πξνρσξήζσ ζηελ ππφςε πξνζέγγηζε, θξίλεηαη αλαγθαία κηα
εμνηθείσζε κε βαζηθνχο λαπηηθνχο νξηζκνχο θαη έλλνηεο, νη νπνίεο αλ θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ θαζεκεξηλή εηδεζηνγξαθία αιιά θαη ζε δνθηκηαθφ
επίπεδν, είλαη ακθίβνιν εάλ είλαη γλσζηέο ή θαηαλνεηέο απφ ην επξχ θνηλφ.
Ξεθηλψληαο ινηπφλ απφ ηε βάζε, ζρεηηθά κε ηε λαπζηπινΐα απηή θαζεαπηή,
εηπκνινγηθά είλαη κηα ζχλζεηε ιέμε, -λαπο (πινίν) θαη -πινΐα (πιέσ). Οξίδεηαη
ζπλήζσο, σο ε θίλεζε πινίσλ ζε ζάιαζζα, ιίµλε, πνηάµη θαη κπνξεί λα είλαη πρ
πνηάκηα, ιηκλαία, ζαιάζζηα, παξάθηηα, ππεξπφληηα ή πνληνπφξνο θιπ. Θεσξείηαη
φκσο θαη ε κεηαθνξά επηβαηψλ θαη πξντφλησλ µε πινίν. Σέινο ινγίδεηαη θαη σο ε
επηζηήµε πνπ αζρνιείηαη µε ηε δηαθπβέξλεζε πισηνχ κέζνπ πρ ηε ζρεδίαζε θαη
ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ, ηνλ έιεγρν ηεο θαηαλάισζεο θαπζίµσλ θ.ι.π. Ζ ιέμε
«λαπηηιία» νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ εµπνξηθψλ πινίσλ, ν εµπνξηθφο ζηφινο
µηαο ρψξαο θαη σο ηέηνηα κπνξεί λα είλαη εζληθή (πρ ε ειιεληθή λαπηηιία), δηεζλήο
θ.ν.θ. Δίλαη επίζεο θαη ζπλψλπκν ηεο λαπζηπινΐαο. Οη κεηαθνξέο κέζσ ηνπ πγξνχ
ζηνηρείνπ δηαθξίλνληαη ζε πνηάκηεο, ιηκλαίεο θαη ζαιάζζηεο. (Μπακπηληψηεο 1998,
1176-1177)
Με ηνλ φξν ζαιάζζηα κεηαθνξά ελλννχκε ηε δηαθίλεζε αλζξψπσλ αιιά θαη
πιηθψλ, πξψησλ πιψλ ή κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ, απφ έλα κέξνο ζε θάπνην
άιιν. Σν ζαιάζζην δίθηπν κεηαθνξψλ, ην νπνίν είλαη θαη ην θπξηφηεξν, ζε
ζπλδπαζκφ κε ην ρεξζαίν (νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ) θαη ην ελαέξην, ζπλζέηνπλ ην
παγθφζκην δίθηπν. Ζ δηαθχκαλζε ζηε ζπρλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ

-4ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ εμαξηάηαη απφ ηε κεηαβνιή ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο
δήηεζεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ηα θνξηία ησλ νπνίσλ πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ αλά
ηελ πθήιην. Ο θιάδνο ησλ κεηαθνξψλ, αληηθείκελν ηνπ νπνίν είλαη ε ζαιάζζηα
κεηαθνξά ησλ αγαζψλ θαη ησλ επηβαηψλ, απνηειεί ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία.
(ηνχζνπξαο θαη Γαιαθιήο 2011, 29)
χκθσλα κε ην ‗‘Rochdale Report‖
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ηνπ 1970, έλαο πιήξεο θαη

εκπεξηζηαησκέλνο νξηζκφο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο, ζα κπνξνχζε λα είλαη ν
αθφινπζνο:

«Ζ λαπηηιία είλαη κία πεξίπινθε βηνκεραλία, κέζα ζηελ νπνία νη

ζπλζήθεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζε έλαλ ηνκέα ηεο δελ εθαξκφδνληαη
απαξαίηεηα θαη ζε έλαλ άιιν. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο
έλα ζχλνιν απφ αιιεινζρεηηδφκελεο βηνκεραλίεο. Σα ζεκειηψδε ζηνηρεία ηεο, ηα
πινία, πνηθίιινπλ επξχηαηα ζε κέγεζνο θαη ηχπν, παξέρνληαο κεγάιε πνηθηιία
ππεξεζηψλ κεηαθνξάο γηα κεγάιε πνηθηιία θνξηίσλ, ηα νπνία πξέπεη λα
κεηαθεξζνχλ είηε ζε θνληηλέο είηε ζε καθξηλέο ζαιάζζηεο απνζηάζεηο. Χζηφζν,
παξφιν πνπ θάπνηνο κπνξεί λα δηαρσξίζεη ηνκείο θαη αγνξέο ζηνλ ρψξν ηεο
λαπηηιηαθήο

βηνκεραλίαο,

δελ

κπνξεί

λα

παξαγλσξίζεη

ηε

ζεκαληηθή

αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζή ηνπο. Πξφζζεηα, πξέπεη λα ηνληζζεί πσο ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο αζρνιείηαη κε ηελ εθηέιεζε ηνπ
δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη επνκέλσο ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα πεξίπινθν παγθφζκην
πιαίζην απφ ζπκθσλίεο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ζεκαζίαο αλάκεζα
νε

λαπηηιηαθέο

εηαηξείεο,

θνξησηέο,

θπβεξλεηηθέο

νξγαλψζεηο

θαη

άιια

εκπιεθφκελα κέξε». (ακπξάθνο θαη Γηαλλφπνπινο 2017, 12)
Ζ λαπηηιία, ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία, απαξηίδεηαη απφ
δηαθνξεηηθά είδε αγνξψλ, ε θαζεκία απφ ηηο νπνίεο νξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά

φπσο νη ζαιάζζηεο νδνί πνπ απαηηνχληαη,

νη πεξηνρέο

αλαρψξεζεο, ελδηάκεζσλ θαη ηειηθνχ πξννξηζκνχ, ε γεσγξαθηθή δηάξζξσζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο, ε θαηεγνξία ηνπ πινίνπ θαη θπξίσο ην είδνο θαη ην κέγεζνο
ηνπ θνξηίνπ. Αλάινγα κε ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθάζηνηε αγνξάο, ε
λαπηηιία κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο.
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Χο

πξνο

ην

Σν Rochdale Report εθδίδεηαη απφ ην ‗‘Committee of Inquiry into Shipping‘‘ πνπ εδξεχεη ζην
Λνλδίλν. Σα δεκνζηεχκαηά ηνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο Ναπηηιίαο.

-5κέγεζνο ηνπ θνξηίνπ, ζηε λαπηηιία γξακκψλ (liner shipping) θαη ζηε λαπηηιία
κεηαθνξάο ρχδελ (ρχκα) θνξηίσλ (bulk shipping). Χο πξνο ηηο ζαιάζζηεο νδνχο
δηαθξίλεηαη ζηελ πνληνπφξν (deep-sea shipping) θαη ζηε λαπηηιία κηθξφηεξσλ
απνζηάζεσλ (short sea, coastal and inland waterways shipping). Χο πξνο ην είδνο
ηνπ θνξηίνπ δηαθξίλεηαη ζηηο παξαθάησ δχν θαηεγνξίεο: ζηελ επηβαηεγφ λαπηηιία
(Passenger Shipping), ε νπνία αθνξά θπξίσο ηελ αθηνπινΐα, εμππεξεηείηαη απφ
επηβαηεγά/νρεκαηαγσγά πινία θαη ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο πξψησλ πιψλ,
εκηθαηεξγαζκέλσλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία δηαηξείηαη κε
θξηηήξην ηνλ ηχπν ηνπ πινίνπ ζε ηξεηο κεγάιεο ππνθαηεγνξίεο: ζηελ αγνξά ησλ
δεμακελφπινησλ (Tanker Chemical, LPG/LNG Market), ησλ πινίσλ ρχδελ μεξνχ
θνξηίνπ

(Bulk

Carrier

Market)

θαη

ησλ

πινίσλ

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ

(Containership Market)». (ηνχζνπξαο θαη Γαιαθιήο 2011, 29 - 30)
ΤΝΣΟΜΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΝΑΤΗΠΛΟΨΑ
Ηζηοπική Αναδπομή ηηρ Σεσνικήρ και Σεσνολογικήρ Δξέλιξηρ
Ζ εμέιημε ηνπ εκπνξίνπ ηζηνξηθά αθνινπζεί απηή ηεο αλζξσπφηεηαο, κε
επίθεληξν ην ρψξν ηεο Μεζνγείνπ 2. Αξρηθά κε απιέο αληαιιαγέο αγαζψλ εληφο
ησλ ζηελψλ ρεξζαίσλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ κηαο ρψξαο, κεηέπεηηα κεηαμχ εγγχο
γεσγξαθηθά ρσξψλ θαη ζηε ζπλέρεηα δηαγξάθνληαο φια ηα κήθε θαη πιάηε ηνπ
γλσζηνχ θφζκνπ, κε ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο λα θαηέρνπλ εγεηηθή ζέζε. Ζ
ξαγδαία άλνδνο θαη αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ ήηαλ θαη ε αηηία ηεο εμέιημεο πξψηα
ησλ ζαιαζζίσλ κέζσλ θαη αξγφηεξα ησλ ρεξζαίσλ κεηαθνξηθψλ. Σα ελαέξηα κέζα
εκθαλίζηεθαλ ζηε δηεμαγσγή ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ πνιχ αξγφηεξα, ζηηο αξρέο
ηνπ 19νπ αηψλα. (ακπξάθνο θαη Γηαλλφπνπινο 2017, 1)
Αθνινπζψληαο ηε εμειηθηηθή πνξεία ησλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηε
λαπζηπινΐα, απφ ηελ επνρή ηνπ «κνλφμπινπ», ζνβαξφ κεηνλέθηεκα απνηεινχζε ε
αδπλακία πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο γεσγξαθηθήο αληίιεςεο ησλ πξψησλ
λαπηηθψλ, θαζψο ε ζάιαζζα ήηαλ απέξαληε θαη αραλήο, δίρσο ηε δπλαηφηεηα
ζήκαλζεο ησλ ζαιαζζίσλ νδψλ. Απηφ αλάγθαδε ηε ζαιάζζηα κεηαθίλεζε λα

2

Οη πξψηνη ιανί πνπ άλνημαλ ηνλ δξφκν πξνο ηε ζάιαζζα ήηαλ νη ιανί ηεο Μεζνγείνπ (Φνίληθεο,
Έιιελεο, Αηγχπηηνη).

-6πξαγκαηνπνηείηαη εγγχο ησλ αθηψλ, απνθεχγνληαο ηηο αλνηρηέο ζάιαζζεο. Ζ
κνλαδηθή ηερληθή πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί ήηαλ ε
πινήγεζε δηα νπηηθήο επαθήο. Μεηαγελέζηεξα νη άλζξσπνη ηεο ζάιαζζαο
ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπο αλαγλσξηζζέληεο αζηεξηζκνχο

θαη ηα ινηπά νπξάληα

ζψκαηα, επηηξέπνληαο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξψησλ ηαμηδηψλ ζε αλνηρηέο
ζάιαζζεο. Ζ θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζαλαηνιηζκέλεο πινήγεζεο άιιαμε
ξηδηθά ζηα ηέιε ηνπ 13νπ αηψλα, κε ηελ αλαθάιπςε ηεο καγλεηηθήο ππμίδαο θαη ηνπ
εμάληα, θαζηζηψληαο εθηθηή κηα πεξηζζφηεξν κεζνδεπκέλε απφπεηξα εμεξεχλεζεο
ησλ άγλσζησλ ζαιαζζψλ. (ηνχζνπξαο θαη Γαιαθιήο 2011, 39)
Ζ λαπζηπινΐα αλαπηπζζφηαλ βξαδέσο κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 15νπ αηψλα.
Ζ έλαξμε φκσο ησλ ηαμηδηψλ ζε αλνηρηέο ζάιαζζεο, αχμεζε ηε λαπηηθή εκπεηξία
ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ θαη βειηίσζε ηηο πξνεγνχκελεο ηερληθέο λαπζηπινΐαο,
δίλνληαο λέα ψζεζε θαη πξννπηηθέο ζηε λαπηηιία , πεξί ηα ηέιε ηνπ 15νπ αηψλα.
Δίρε θηάζεη ε πεξίνδνο ησλ κεγάισλ ζαιαζζνπφξσλ θαη ηεο επαλάζηαζεο ζηε
ζαιάζζηα δηεμαγσγή ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, κε ηελ αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ
ζπλαιιαγψλ, ηελ αλαθάιπςε λέσλ επείξσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ εχξεζε θαη
εθκεηάιιεπζε λέσλ αγνξψλ.
Με ην πέξαζκα ζην 19ν αηψλα, ε αικαηψδεο εμέιημε ηεο πξφσζεο ησλ
πινίσλ, απφ ηα ηζηία ζηε ρξήζε ηνπ αηκνχ, ζεκαηνδνηεί ηελ εμέιημε ηεο δηεζλνχο
λαπζηπινΐαο, κε ηηο παγθφζκηεο κεηαθνξέο πξντφλησλ θαη αλζξψπσλ λα είλαη
πιένλ γεγνλφο. Οη ηαρχηαηνη ξπζκνί αλάπηπμεο ηνπ εκπνξίνπ δηα ζαιάζζεο
νδήγεζαλ θαη ζηελ γηγάλησζε ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο ππφ ηνλ φξν ηεο αχμεζεο
ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ. Ζ βηνκεραληθή επαλάζηαζε επέθεξε θαη ηηο
ηειηθέο αιιαγέο ζηελ θαηαζθεπή ησλ πινίσλ κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ μχινπ σο
πξψηε χιε, κε ην ζίδεξν θαη ην ράιπβα. Πιενλεθηήκαηα ησλ λέσλ πιηθψλ
θαηαζθεπήο απνηεινχλ ε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο αλζεθηηθφηεξσλ θαη πην
αμηφπηζησλ πινίσλ, κε ιηγφηεξεο αλάγθεο ζπληήξεζεο θαη κεγέζνπο ηθαλνχ λα
κεηαθέξνπλ

ηεξάζηηεο

πνζφηεηεο

πιηθψλ

(ακπξάθνο θαη Γηαλλφπνπινο 2017, 1)

θαη

κεγάιν

αξηζκφ

επηβαηψλ.
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Δηδηθά γηα ηε κεηαθνξά ηνπ καχξνπ ρξπζνχ, ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηα έξγα
ηνπ Ζξφδνηνπ θαη ην Πιίληνπ αιιά θαη πεξηγξαθέο ηνπ Μάξθν Πφιν γηα ηε
κεηαθνξά ηνπ απφ ην Μπαθνχ ζηε Βαγδάηε. Ζ ρξήζε ηνπ απφ ηελ αξραηφηεηα
αθφκα δελ πξννξηδφηαλ απνθιεηζηηθά γηα εηξεληθνχο ζθνπνχο. Χο πνιεκηθφ κέζν
έηπρε ρξήζεο ηφζν απφ ηνπο Κηλέδνπο, ηνπο Πέξζεο φζν θαη απφ ηνπο
Βπδαληηλνχο, κε ηε γλσζηή ζε φινπο κνξθή ηνπ πγξνχ ππξ, βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ
νπνίνπ απνηεινχζε θάπνηα ξεπζηή κνξθή πδξνγνλαλζξάθσλ, ε ζχζηαζε ηνπ
νπνίνπ θπιαζζφηαλ σο επηαζθξάγηζην θξαηηθφ κπζηηθφ.
Ζ ρξήζε ηνπ πήξε λέα ψζεζε φηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 18 νπ θαη 19νπ
αηψλσλ άξρηζε θαη έθηαζε ζηελ αθκή ηεο ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε,
δξνκνινγψληαο εμειίμεηο πνπ ζα άιιαδαλ ην παγθφζκην γίγλεζζαη. Ζ εθεχξεζε
ησλ θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο, σο θχξηαο θηλεηήξηαο δχλακεο (πινία,
απηνθίλεηα, βηνκεραλία), ε ρξήζε ηνπ σο βαζηθήο θαχζηκεο χιεο ζέξκαλζεο αιιά
θαη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, έζηξεςαλ ην παγθφζκην
ελδηαθέξνλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη ζηελ παξαγσγή
ησλ ππνπξντφλησλ ηνπ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θαη θπξίσο εμαηηίαο ηεο
αδηάθνπεο πξνζπάζεηαο ησλ θξαηψλ γηα εμαζθάιηζε ελεξγεηαθήο επάξθεηαο, ν
καχξνο ρξπζφο απνηειεί βαζηθφ ζπληειεζηή ηζρχνο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, αιιά
θαη αηηία πνιέκσλ. (ηνχζνπξαο θαη Γαιαθιήο 2011,140-141)
ΝΑΤΗΠΛΟΨΑ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΑ ΦΟΡΣΗΑ
Σα είδε ησλ θνξηίσλ πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ζαιάζζεο, είηε απηά
απνηεινχλ πξψηεο χιεο, ελδηάκεζα ή ηειηθά πξντφληα, παξνπζηάδνπλ κεγάιε
πνηθηιία. Ζ δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ζαιάζζηεο νδνχο
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αιιά θαη ηα εηδηθά θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην πινίν κεηαθνξάο αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ εθάζηνηε
θνξηίνπ. Δπηπξφζζεηα, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θνξηίνπ κπνξεί λα απαηηεζεί ε
χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ ιηκέλσλ θνξηνεθθφξησζεο θαη ελαπνζήθεπζήο ηνπο.

-8«Μία πξψηε δηάθξηζε κπνξεί λα γίλεη ζηηο εμήο ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο:
1.

ηα μεξά θνξηία, ηα νπνία δηαθξίλνπκε ζε ηξεηο κεγάιεο

ππνθαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κεηαθέξνληαη. Σα ρχδελ μεξά
θνξηία (bulk cargν), δειαδή νκνηνγελή θνξηία, πνπ κεηαθέξνληαη ζε ρχδελ κνξθή
(π.ρ. ηα δεκεηξηαθά)· ηα γεληθά μεξά θνξηία (break bulk cargν), δειαδή
αλνκνηνγελή θνξηία, ηα νπνία κεηαθέξνληαη ρσξίο ηδηαίηεξε ζπζθεπαζία φπσο
βαξέιηα, ζάθνπο θαη παιέηεο, αιιά απαηηνχλ θπζηθφ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηνπο θαηά
ηε κεηαθνξά θαη ηα νπνία δελ ζα πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηα μεξά ρχδελ θνξηία,
φπσο είλαη ηα ζηηεξά· ηα μεξά ζπζθεπαζκέλα θνξηία (general cargν) ηα νπνία
είλαη νκνηνγελή ή κε, πνπ κεηαθέξνληαη κφλo ζπζθεπαζκέλα θαη ζε νκνηφκνξθε
ζπζθεπαζία [π.ρ. ζε εκπνξεπκαηνθηβψηηα (containers)], ηα νπνία είλαη επξέσο
γλσζηά σο γεληθά θνξηία.
2.

ηα πγξά θνξηία, ηα νπνία κεηαθέξνληαη φια ζε ρχδελ κνξθή.

Δδψ κπνξνχκε ινηπφλ ηα

δηαθξίλνπκε ζην αξγφ πεηξέιαην (crude oil), ηα

παξάγσγα δηπιίζεσο ηνπ πεηξειαίνπ (products), ηα πγξνπνηεκέλα αέξηα (liquid
gases), ηα ρεκηθά θνξηία (chemicals) θαη ηέινο ηα ινηπά πγξά θνξηία πνπ
κεηαθέξνληαη ζε ρχδελ κνξθή.
3.

Σα εηδηθά θνξηία, πνπ είλαη κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία θνξηίσλ, ε

νπνία αλαθέξεηαη ζε θνξηία, ηα νπνία εθ θχζεσο ρξήδνπλ εηδηθήο κεηαρείξηζεο
θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο, φπσο θνξηία πνπ πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ παξακέλνληαο
ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο (π.ρ. πγξαέξηα, πνπ κεηαθέξνληαη ζε
ζπκπηεζκέλε κνξθή θαη απαηηνχλ ηδηαίηεξα ρακειέο ζεξκνθξαζίεο). Μηα δεχηεξε
ππνθαηεγνξία ησλ εηδηθψλ θνξηίσλ είλαη ηα επηθίλδπλα θνξηία, ηα νπνία ιφγσ ησλ
ηδηνηήησλ ηνπο, έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ηνλ Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ
(International Maritime Organization - ΗΜΟ) σο επηθίλδπλα φπσο είλαη ηα εχθιεθηα
πιηθά, νη ξαδηελεξγέο νπζίεο, νη ηνμηθέο νπζίεο (π.ρ. βαξέα κέηαιια, θπηνθάξκαθα
θ.ιπ.), νη νξγαληθέο κε νηθνδνκήζηκεο χιεο θ.ά.» (ακπξάθνο θαη Γηαλλφπνπινο
2017, 7)
Δθηφο φκσο απφ ηε κεηαθνξά πξψησλ πιψλ, πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ,
νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο θαη ζηε κεηαθνξά αλζξψπσλ
γηα πιεζψξα ιφγσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν ηνπξηζκφο, νη επαγγεικαηηθέο

-9ππνρξεψζεηο, ε κεηαλάζηεπζε θιπ. Ζ πεξίπησζε απηή αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν
θιάδν ηεο λαπηηιίαο, πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε ρψξα καο, θαζφζνλ ζπλδέεηαη κε ηε
βαξηά ηεο βηνκεραλία - ηνλ ηνπξηζκφ, ηελ επηβαηεγφ λαπηηιία.
ΝΑΤΗΠΛΟΨΑ – ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΛΟΗΧΝ
Ζ κεηαθνξά θνξηίσλ κέζσ ζαιάζζεο ππεξηεξεί απφ ηηο αληίζηνηρεο ρεξζαίεο
θαη ελαέξηεο θπξίσο ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο δεκηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. ηελ
ππφςε ζρέζε θφζηνπο - απνηειέζκαηνο ζπλεηζθέξνπλ επηπιένλ θαη ηα παξαθάησ
ζηνηρεία: ε ζρέζε επέλδπζεο θεθαιαίνπ θαη κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο, ε νπνία είλαη
κηθξφηεξε απφ θάζε άιιν κέζν· ε ζρέζε αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ζην πινίν θαη
κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο· ε απφζβεζε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ έρεη επελδπζεί θαη ην
νπνίν κφλν κε ην ζηδεξφδξνκν κπνξεί λα ζπγθξηζεί· ε ζρέζε δχλακεο πξφσζεο
κεηαμχ πινίσλ θαη ινηπψλ κέζσλ κεηαθνξάο, ε νπνία είλαη κηθξφηεξε έλαληη ησλ
κέζσλ πνπ θηλνχληαη ζην νδφζηξσκα ή ζηηο ζηδεξνηξνρηέο· νη δαπάλεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ππνδνρήο ησλ πινίσλ είλαη
θαηά πνιχ κηθξφηεξεο απφ απηέο ησλ ινηπψλ κέζσλ. (ηνχζνπξαο θαη Γαιαθιήο
2011,31)
Με δεδνκέλε ηελ επηθξάηεζε ηνπ πγξνχ ζηνηρείνπ ζηνλ πιαλήηε, ην πινίν
θαηέρεη ην απφιπην πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηα αεξνπνξηθά θαη ρεξζαία κέζα
κεηαθνξάο θαη απνηειεί ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο γηα ηελ επηθξάηεζε ησλ
ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη κεηαθηλήζεσλ.

πλεπψο θξίλεηαη ζθφπηκε κηα

αλάιπζε ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ πινίσλ σο πξνο ην είδνο
θνξηίνπ πνπ δχλαληαη λα κεηαθέξνπλ. Έλαο θχξηνο δηαρσξηζκφο ησλ εκπνξηθψλ
πινίσλ έρεη φπσο παξαθάησ:
«Φνξηεγά (Cargν Ships) είλαη πινία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά
δηάθνξσλ θνξηίσλ ηα νπνία κπνξεί λα είλαη: ηεξεά (ρχκα ή ηππνπνηεκέλα), Τγξά
θαη Τγξνπνηεκέλα, Μηθηά (ζηεξεά θαη πγξά καδί).
Δπηβαηεγά (Passenger Ships) είλαη πινία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε
κεηαθνξά θπξίσο επηβαηψλ. Παξάιιεια έρνπλ δηακνξθσζεί έηζη, ψζηε λα
κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ θαη νρήκαηα (ηνπιάρηζηνλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν),
θαζψο θαη κηθξέο πνζφηεηεο εκπνξεπκάησλ.

-10Δηδηθνχ πξννξηζκνχ (Special Purpνse Ships) είλαη πινία ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εηδηθνχο ζθνπνχο φπσο είλαη ε αιηεία, νη επηζηεκνληθέο
έξεπλεο, ε ηνπνζέηεζε θαισδίσλ, ε αλαςπρή θηι.
Βνεζεηηθά ή Βνεζεηηθήο Ναπηηιίαο (Auxiliary Ships) είλαη πινία θαη πισηά
λαππεγήκαηα ηα νπνία είηε θαηαζθεπάζηεθαλ γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο π.ρ. ζε πνηάκηα ή ιίκλεο, είηε έρνπλ ζθνπφ λα «βνεζνχλ»
θαη λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ πινίσλ ησλ άιισλ
θαηεγνξηψλ. Σέηνηα πινία είλαη ηα Ρπκνπιθά, ηα Ναπαγνζσζηηθά, νη πινεγίδεο, νη
Φνξηεγίδεο, νη πισηέο Γεμακελέο θιπ. (Σξηπνιίηεο θαη Σξηάληεο 2017, 36)
Ζ παγθνζκηνπνίεζε, ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ηελ εθξεθηηθή αχμεζε ηνπ
παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, αιιά θαη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, επέθεξαλ ηελ εμέιημε
απηνχ ηνπ ζπνπδαίνπ κέζνπ κεηαθνξάο γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, φρη κφλν σο
πξνο ην κέζν πξφσζεο ησλ πινίσλ αιιά θαη σο πξνο ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα
θαη ηηο ηερλνινγίεο, γηα ηνλ ηαρχηεξν, αζθαιέζηεξν θαη θαιχηεξα ειεγρφκελν πινπ.
Σα πινία ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα πςειήο ηερλνινγίαο ζηνπο
ηνκείο

ηεο

πινήγεζεο,

πξνζαλαηνιηζκνχ.

Σν

ησλ

επηθνηλσληψλ,

Φεθηαθά

ηεο

αζθάιεηαο

θαη

ηνπ

Πξνζαξκφζηκν

Απηφκαην

χζηεκα

Πεδαιηνπρήζεσο (Adaptive Digital Autνpilνt), ηα πζηήκαηα Απεηθνλίζεσλ
Ζιεθηξνληθνχ Υάξηε θαη Πιεξνθνξηψλ (Electrνnic Chart Display and Infνrmatiνn
Systems — ECDIS), ην ECDIS ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε άιισλ Ζιεθηξνληθψλ
Ναπηηθψλ Οξγάλσλ θαη πζηεκάησλ, φπσο ησλ Γνξπθνξηθψλ πζηεκάησλ
Πξνζδηνξηζκνχ Θέζεσο GNSS (Glνbal Navigatiνn Satellite Systems), ησλ
Οινθιεξσκέλσλ πζηεκάησλ Ναπηηιίαο INS (Intergraded Navigatiνnal Systems)3
θαη ησλ Οινθιεξσκέλσλ πζηεκάησλ Γέθπξαο IBS(Intergraded Bridge systems)4,

3

χκθσλα κε ηνλ ΗΜΟ νξίδεηαη σο «έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα λαπηηιίαο ππνζηεξίδεη ηελ
αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο, εθηηκψληαο ζηνηρεία εηζφδνπ απφ αξθεηνχο αλεμάξηεηνπο θαη
δηαθνξεηηθνχο αηζζεηήξεο, ζπλδπάδνληάο ηα, ψζηε λα παξέρεη πιεξνθνξίεο, λα παξάγεη ζε
ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν πξνεηδνπνηεηηθέο ζεκάλζεηο γηα πηζαλνχο θηλδχλνπο, θαζψο θαη γηα ηελ
ππνβάζκηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ».
4
χκθσλα κε ηνλ ΗΜΟ, νξίδεηαη σο «ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα γέθπξαο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο
ζπζηεκάησλ, ηα νπνία δηαζπλδένληαη έηζη, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θεληξηθή πξφζβαζε ή ε
δηνίθεζε θαη ν έιεγρνο απφ ζέζεηο εξγαζίαο, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο αζθαινχο θαη
απνηειεζκαηηθήο δηαρεηξίζεσο ηνπ πινίνπ, απφ πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ηα θαηάιιεια πξνο απηφ
πξνζφληα».

-11ηε ρξήζε Ζιεθηξνληθψλ Ναπηηιηαθψλ Υαξηψλ (ENC) 5. (Παιιεθάξεο, Καηζνχιεο
θαη Γαιαθιήο 2016)
ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΓΟΗ ΘΑΛΑΗΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ
Κύπιοι Γιεθνείρ Θαλάζζιοι Οδοί
Οη ζαιάζζηεο νδνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε λαπζηπινΐα, παξάθηηα ή
πνληνπφξν, επηιέγνληαη κε βάζε ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη αθνξνχλ
αξηζκφ παξαγφλησλ φπσο ε πεξηνρή παξαγσγήο – εμφξπμεο ηνπ θνξηίνπ, ε
νηθνλνκηθφηεξε ζαιάζζηα δηαδξνκή κε απνδεθηφ επίπεδν αλάιεςεο ξίζθνπ
(εκπφιεκεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο, πςειά πνζνζηά πεηξαηείαο θιπ), ην χςνο ηεο
πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο θαη ε ζηαζεξφηεηα ή ε δηαθχκαλζή ηνπο.
Λφγσ ηεο επηθξάηεζεο ηνπ ζαιάζζηνπ ζηνηρείνπ, ππάξρνπλ αλαξίζκεηα
ζαιάζζηα δξνκνιφγηα κέζσ ησλ νπνίσλ ππάξρεη πξφζβαζε ζε κηα πιεζψξα
ζεκείσλ

ηνπ πιαλήηε. Όκσο έλαο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο απφ απηά έρεη σο

αθεηεξία, πεξηιακβάλεη σο ελδηάκεζα ζεκεία αιιά θαη ηειηθφ πξννξηζκφ, ιηκάληα,
ζηελ πεξηνρή ησλ νπνίσλ εμάγνληαη πξψηεο χιεο, ηα νπνία εμππεξεηνχλ ηελ
επηβαηεγφ λαπηηιία, ζηα νπνία παξαηεξείηαη κεγάιε παξαγσγή ή θαηαλάισζε
πξντφλησλ, ή

γηαηί απνηεινχλ ζεκεία ζχλδεζεο κε ην ρεξζαίν, νδηθφ ή

ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν.
Δπηπξφζζεηα ε χπαξμε κεγάισλ βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ θαη ε γεσγξαθηθή
ζέζε ησλ κεγάισλ θαηαλαισηηθψλ αγνξψλ (βι. ΖΠΑ-ΔΔ) δηακνξθψλνπλ ηα
δξνκνιφγηα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Σέινο πξφζζεηνη παξάγνληεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζέηεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε κηαο ζαιάζζηαο νδνχ είλαη ηα
ζαιάζζηα ξεχκαηα, ην δηαηηζέκελν βάζνο θαη ε χπαξμε λαπηηιηαθψλ θπζηθψλ
θηλδχλσλ φπσο νη φγθνη πάγνπ, νη χθαινη θιπ. (ηνχζνπξαο θαη Γαιαθιήο 2011,
62)

5

Οη ENC απνηεινχλ κία εμειηγκέλε βάζε δεδνκέλσλ γεσγξαθηθψλ, λαπηηιηαθψλ θαη ινηπψλ
πιεξνθνξηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ζέζεσο, ηεο γεσκεηξίαο θαη ησλ
ηδηνηήησλ δηαθφξσλ θπζηθψλ νληνηήησλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνπο ράξηεο, π.ρ. θάξνη, λαπάγηα,
ζεκαληήξεο, ππνβξχρηνη αγσγνί θ.ιπ.
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ζπρλφηεηαο πινπνίεζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ην βηβιίν «Οηθνλνκηθή Δθκεηάιιεπζε
Πινίνπ» είλαη νη εμήο: (Μπισλφπνπινο, Αιεμφπνπινο θαη Μπισλνπνχινπ –
Μνίξα, 94)

Δηθφλα 1: Θαιάζζηνη Γξφκνη
Πεγή: (Μπισλφπνπινο, Αιεμφπνπινο θαη Μπισλνπνχινπ-Μνίξα n.d., 94)
1.

Ζ ζαιάζζηα νδφο ζχλδεζεο ηεο Δπξψπεο κε ηε Β. Ακεξηθή ζην Βφξεην

Αηιαληηθφ σθεαλφ .
2.

Ζ ζαιάζζηα νδφο ζχλδεζεο ησλ ρσξψλ ηεο Μεζνγείνπ κε ηηο ρψξεο

ηεο Ν.Α. Αζίαο, κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ.
3.

Οη ζαιάζζηνη νδνί πνπ δηέξρνληαη απφ ηε δηψξπγα ηνπ Παλακά θαη

ζπλδένπλ ηελ Δπξψπε θαη ηελ Α. Ακεξηθή κε ηε Γ. Ακεξηθή θαη Αζία.
4.

Ζ ζαιάζζηα νδφο ζχλδεζεο ηεο Δπξψπεο - κέζσ Ν. Αθξηθήο- θαη ηεο

Ακεξηθήο κε ηελ Αθξηθή.
5.

Ζ ζαιάζζηα νδφο ζχλδεζεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Β. Ακεξηθήο κε ηε Ν.

Ακεξηθή.
6.

Ζ ζαιάζζηα νδφο ζην Β. Δηξεληθφ σθεαλφ, πνπ ζπλδέεη ηε Γ. Ακεξηθή

κε ηελ Ηαπσλία θαη ηελ Κίλα.
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Ζ ζαιάζζηα νδφο ζην Ν. Δηξεληθφ σθεαλφ, πνπ ζπλδέεη ηε Γ. Ακεξηθή

κε ηε Ν. Αζία, Ηλδνλεζία, Ν. Εειαλδία θαη Απζηξαιία.

Δηθφλα 2: Κχξηα Θαιάζζηα Γξνκνιφγηα
Πεγή: (Dr. Rodrigue n.d.)
Ζ ζπνπδαηφηεηα θαη ε έληαζε ζε θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ νδνχο
εμαξηάηαη απφ ηηο κεηαβνιέο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζθνξά θαη ζηε δήηεζε ησλ
πεξηνρψλ, κε απνηέιεζκα αλάινγα κε ηηο γεσπνιηηηθέο ζπλζήθεο λα κεηαβάιιεηαη
ε

ζπρλφηεηα λαπηηιηαθήο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα εληζρχζεθε ε

νδφο Γηβξαιηάξ – Ακεξηθήο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ εηζαγσγψλ πεηξειαίνπ ησλ
ΖΠΑ απφ ηε Ληβχε. (Μπισλφπνπινο, Αιεμφπνπινο θαη Μπισλνπνχινπ – Μνίξα,
94)
Γιεθνείρ Θαλάζζιερ Οδοί ανά Δίδορ Φοπηίος
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε ρξήζε αιιά θαη ε έληαζε ρξήζεο ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ δηεζλψλ ζαιάζζησλ νδψλ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζθνξά θαη ηε
δήηεζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ πξντφληνο ή πιηθνχ, κε απνηέιεζκα νη ππφςε νδνί λα
είλαη ζηαζεξέο, πξνζδηνξηζκέλεο αιιά θαη πξνζσξηλέο. Με γλψκνλα ην εηδηθφ
βάξνο νξηζκέλσλ πιηθψλ – πξντφλησλ ζηε δηεμαγσγή ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ,
είλαη δπλαηή κηα πην εμεηδηθεπκέλε εμέηαζε ησλ δηεζλψλ ζαιάζζησλ νδψλ.
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«Πεηξέιαην

Δηθφλα 3: Οη θπξηφηεξεο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο ηνπ πεηξειαίνπ
Πεγή: (ακπξάθνο θαη Γηαλλφπνπινο 2017, 9)
Οη ζπνπδαηφηεξνη εμαγσγείο πεηξειαίνπ είλαη νη ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο,
ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο, ηεο Ηλδνλεζίαο, ηεο Νηγεξίαο θαη
ηεο Βελεδνπέιαο. Οη Ζ.Π.Α., παξφιν πνπ έρνπλ πνιχ κεγάιε παξαγσγή,
νπζηαζηηθά δελ ζπκκεηέρνπλ ζην παγθφζκην εκπφξην πεηξειαίνπ, γηαηί νιφθιεξε ε
εγρψξηα παξαγσγή ηνπο θαηαλαιψλεηαη απφ ηηο ίδηεο, δελ έρνπλ δειαδή θακία
εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα.
2.

Φπζηθφ αέξην.

Δηθφλα 4: Οη θπξηφηεξεο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο κεηαθνξάο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ
Πεγή: (ακπξάθνο θαη Γηαλλφπνπινο 2017, 10)
Σν θπζηθφ αέξην είλαη κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ελαιιαθηηθψλ
πεγψλ ελέξγεηαο, θαη θαιχπηεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο
παγθφζκηεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο. Γεδνκέλνπ φηη ε θαηαλάισζε πγξνπνηεκέλνπ
θπζηθνχ αεξίνπ απμάλεηαη εληππσζηαθά ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ζπλερψο
αλαπηχζζνληαη λέα πξνγξάκκαηα κεηαθνξψλ αεξίνπ. Ζ ζπλερψο απμαλφκελε
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κεηαθνξάο αεξίνπ θαη παξάιιεια πξνζαξκνγήο ησλ ηεξκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ζηελ ππνδνρή θαη εμππεξέηεζε ησλ λέσλ απηψλ ηχπσλ πινίσλ.
3.

ηδεξνκεηάιιεπκα.

Δηθφλα 5: Οη θπξηφηεξεο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο κεηαθνξάο ηνπ
ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο
Πεγή: (ακπξάθνο θαη Γηαλλφπνπινο 2017, 10)
Οη θπξηφηεξνη εμαγσγείο ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο είλαη ε Απζηξαιία θαη ε
Βξαδηιία θαηέρνληαο ην 70% ηνπ παγθφζκηνπ φγθνπ εμαγσγψλ, ε νπεδία, ν
Καλαδάο, ε Νφηηνο Αθξηθή, ε Ηλδία θαη ε Ηλδνλεζία κε ην ππφινηπν 30%. Οη
εηζαγσγείο ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο είλαη θπξίσο ηα θξάηε εθείλα, ηα νπνία δηαζέηνπλ
απηνθηλεηνβηνκεραλία, φπσο ε Κίλα, ε Κνξέα, ε Ηαπσλία θαη νη ρψξεο ηεο Γ
Δπξψπεο. ε απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο νη Ζ.Π.Α. δελ εηζάγνπλ
ζηδεξνκεηάιιεπκα, θαζψο ηα ζχλνξά ηνπο κε ηνλ Καλαδά είλαη θνηλά θαη ν
αλεθνδηαζκφο ηνπο γίλεηαη κέζσ ησλ ιηκλψλ ηνπ.
4.

Άλζξαθαο.

Ο άλζξαθαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή κεγάινπ κέξνπο ελέξγεηαο
ζηνλ θφζκν, θαζψο επίζεο θαη ζε κείγκα καδί κε ζηδεξνκεηάιιεπκα ζηελ
παξαγσγή αηζαιηνχ. Οη εηζαγσγείο άλζξαθα είλαη νπζηαζηηθά εθείλεο νη ρψξεο
πνπ εηζάγνπλ θαη ζηδεξνκεηάιιεπκα, δειαδή ε Ηαπσλία, ε Κίλα, ε Γ Δπξψπε, ε
Κνξέα θαη ε Βξαδηιία. Οη ρψξεο πνπ εμάγνπλ άλζξαθα είλαη ε Απζηξαιία, ν
Καλαδάο, ε Ν Αθξηθή, ε Βελεδνπέια, ε Κνινκβία θαη ε Ηλδνλεζία.
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Δηθφλα 6: Οη θπξηφηεξεο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο κεηαθνξάο ηνπ άλζξαθα
Πεγή: (ακπξάθνο θαη Γηαλλφπνπινο 2017, 10)
5.

Γεκεηξηαθά.

Σα δεκεηξηαθά απνηεινχλ θαη απηά έλα απφ ηα ηέζζεξα βαζηθφηεξα ρχδελ
μεξά θνξηία, ην εκπφξην ησλ νπνίσλ δεκηνχξγεζε θαη θαζηέξσζε ηελ χπαξμε
βαζηθψλ ζαιαζζίσλ δηαδξνκψλ. Ο κεγαιχηεξνο θαη ζεκαληηθφηεξνο εμαγσγέαο
δεκεηξηαθψλ παγθνζκίνπο είλαη νη Ζ.Π.Α., κε ηνλ κεγαιχηεξν φγθν παξαγσγήο θαη
εμαγσγψλ. εκαληηθή εμαγσγηθή αθεηεξία δεκεηξηαθψλ είλαη επίζεο ε Αξγεληηλή,
ε νπνία δίλεη θαζ‘ έηνο δχν ζνδεηέο, θαη ε Απζηξαιία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά,
εηζαγσγή δεκεηξηαθψλ θάλνπλ ε Αθξηθή, ε Κίλα, ε Ρσζία, ε Ηλδία, ε Ηαπσλία, ε
Μέζε Αλαηνιή θαη ε A Δπξψπε.» (ακπξάθνο θαη Γηαλλφπνπινο 2017, 9)

Δηθφλα 7: Οη θπξηφηεξεο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο κεηαθνξάο ησλ δεκεηξηαθψλ
Πεγή: (ακπξάθνο θαη Γηαλλφπνπινο 2017, 11)

-17ΓΗΔΘΝΔΗ ΘΑΛΑΗΟΗ ΓΗΟΓΟΗ
Γιεθνείρ Θαλάζζιοι Γίοδοι Μεηαθοπάρ Πεηπελαίος και Πεηπελαιοειδών
Πεξηνρέο εμαγσγήο πξψησλ πιψλ (π.ρ. κεηαιιεχκαηα) θαη ελεξγεηαθψλ
πφξσλ (π.ρ. πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην) επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ράξαμε
ζαιάζζησλ νδψλ ρχκα θνξηίσλ. Με δεδνκέλε ηε γεσγξαθηθή ζέζε απηψλ ησλ
πεξηνρψλ ε δηέιεπζε απφ θάπνηα θνκβηθά ζεκεία ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε γηα
νξηζκέλνπο παξάγνληεο. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, απηά ηα θνκβηθά ζεκεία
απνθαινχληαη δηεζλείο δίνδνη (chνkepνints).
χκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηνπ U.S. Energy Infνrmatiνn Administratiνn (EIA)
ηνπ 20176 ηνπ νη δηεζλείο ζαιάζζηνη δίνδνη γηα ην πεηξέιαην νξίδνληαη σο ζηελά
θαλάιηα θαηά κήθνο παγθφζκησλ ζαιάζζησλ νδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά,
θάπνηα εθ ησλ νπνίσλ ηφζν ζηελά ψζηε έρνπλ επηβιεζεί πεξηνξηζκνί ζην κέγεζνο
ησλ ζθαθψλ πνπ κπνξνχλ λα δηέιζνπλ απφ απηά.
Οη επηά ζαιάζζηνη δίνδνη πνπ επηζεκαίλνληαη ζηελ ππφςε αλαθνξά, είλαη
ηκήκαηα βαζηθψλ νδψλ εκπνξίνπ γηα ηελ παγθφζκηα κεηαθνξά πεηξειαίνπ δηα
ζαιάζζεο. Οη επηά δηεζλείο δίνδνη ηεο κεηαθνξάο πεηξειαίνπ είλαη ηα ζηελά ηνπ
Οξκνχδ θαη ηνπ Μπακπ Δι Μαληάκπ, ηα ζηελά ηεο Μάιαθα, ηα ηνπξθηθά θαη
δαλέδηθα ζηελά, νη δηψξπγεο ηνπ νπέδ θαη ηνπ Παλακά. Δλδερφκελε δηαθνπή ζε
θάπνην απφ απηά κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ηηκέο πεηξειαίνπ θαη λα πξνζζέζεη
ρηιηάδεο λαπηηθψλ κηιίσλ ιφγσ ηνπ πινπ απφ ελαιιαθηηθά δξνκνιφγηα. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη ην Αθξσηήξη ηεο Καιήο Διπίδαο δελ απνηειεί δηεζλή δίνδν αιιά έλα
θχξην εκπνξηθφ δξνκνιφγην θαη ελ δπλάκεη ελαιιαθηηθφ δξνκνιφγην ζε νξηζκέλεο
ζαιάζζηεο δηφδνπο. (U.S. Energy Information Administration n.d.)

6

Ζ Γηνίθεζε πιεξνθνξηψλ ελέξγεηαο ησλ ΖΠΑ [U.S. Energy Information Administration (EIA)] είλαη
ε ππεξεζία ζηαηηζηηθήο θαη αλάιπζεο εληφο ηνπ Σκήκαηνο Δλέξγεηαο ησλ ΖΠΑ (U.S. Department
of Energy). πιιέγεη, αλαιχεη θαη δηακνηξάδεη αλεμάξηεηεο θαη ακεξφιεπηεο πιεξνθνξίεο γηα γηα
ηελ ελέξγεηα, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή δεκηνπξγίαο αμηφπηζησλ πνιηηηθψλ, απνδνηηθψλ αγνξψλ θαη
ηεο δεκφζηαο θαηαλφεζεο επί ζεκάησλ ελέξγεηαο θαη ηεο δηάδξαζήο ηνπ κε ηελ νηθνλνκία θαη ην
πεξηβάιινλ. Δίλαη ε θνξπθαία εζληθή πεγή πιεξνθνξηψλ ελέξγεηαο θαη ζχκθσλα κε ην λφκν ηα
δεδνκέλα, νη αλαιχζεηο θαη νη πξνβιέςεηο ηνπ είλαη αλεμάξηεηα εγθξίζεσο απφ άιινπο
αμησκαηνχρνπο
ή
ππάιιεινπο
ηεο
θπβέξλεζεο
ησλ
ΖΠΑ.
Πεγή:https://www.eia.gov/about/mission_overview.php
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Δηθφλα 8: Ζκεξήζηεο κεηαθεξφκελεο πνζφηεηεο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη
πεηξειαηνεηδψλ έηνπο 2016, δηακέζνπ ησλ δηεζλψλ ζαιάζζησλ δηφδσλ (ζε εθαηνκ.
βαξέιηα αλά εκέξα)
Πεγή: (U.S. Energy Information Administration n.d.)
Οη δηεζλείο δίνδνη γηα ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά πεηξειαίνπ απνηεινχλ
θξίζηκν ηκήκα ηεο παγθφζκηαο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο. Σα ζηελά ηνπ Οξκνχδ θαη
ηεο Μάιαθα

είλαη νη πην

κεηαθεξφκελσλ πνζνηήησλ

ζεκαληηθέο

ζηξαηεγηθέο

δίνδνη απφ

πιεπξάο

πεηξειαίνπ. Ζ παξεκπφδηζε δηέιεπζεο απφ κηα

ζαιάζζηα δίνδν, αθφκα θαη βξαρππξφζεζκα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νπζηαζηηθέο
απμήζεηο ζηα ζπλνιηθά ελεξγεηαθά θφζηε θαη ζηηο παγθφζκηεο ελεξγεηαθέο ηηκέο. Οη
ζαιάζζηεο δίνδνη επίζεο θαζηζηνχλ ηα δεμακελφπινηα κεηαθνξάο πεηξειαίνπ θαη
πεηξειαηνεηδψλ

ππνπξντφλησλ,

επάισηα

ζηελ

θινπή

απφ

πεηξαηέο,

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, πνιηηηθέο αλαηαξαρέο ππφ ηε κνξθή πνιέκσλ ή
ερζξνπξαμηψλ, θαη ζηα αηπρήκαηα θαηά ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηα νπνία κπνξεί
λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθηθέο πεηξειαηνθειίδεο. (UNCTAD 2016)
Γιεθνείρ Θαλάζζιοι Γίοδοι Μεηαθοπάρ Σποθίμυν
Δπίζεο ζην πεδίν ηεο λαπηηιηαθήο αζθάιεηαο ππάξρεη θαη κηα, κνλαδηθή ζην
είδνο ηεο, αλαθνξά – αλάιπζεο ησλ ζαιάζζησλ δηφδσλ θξίζηκσλ ζην παγθφζκην
ζχζηεκα ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηνπ έηνπο 2017 ηνπ Chatham
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εκπφξην ηξνθίκσλ. χκθσλα κε ηελ ππφςε αλαθνξά,

ηξία ζεκειηψδε είδε

δηεζλψλ δηφδσλ είλαη θξίζηκα ζηελ παγθφζκηα αζθάιεηα ηξνθίκσλ: ηα ζαιάζζηα
ζηελά θαηά κήθνο ζαιαζζίσλ νδψλ, παξάθηηεο ππνδνκέο ζε θχξηεο πεξηνρέο
εμαγσγήο ζνδεηάο θαη νη εζσηεξηθέο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο ζε κεγάιεο πεξηνρέο
εμαγσγψλ.

Δηθφλα 9: Θαιάζζηεο, παξάθηηεο, εζσηεξηθέο δίνδνη θαη θχξηα δξνκνιφγηα
κεηαθνξψλ
Πεγή: (Bailey θαη Wellesley 2017)
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΝΑΤΗΠΛΟΨΑ – ΘΑΛΑΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ
ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ.
Ζ παγθνζκηνπνίεζε πνπ επήιζε ζηαδηαθά, νδήγεζε αλαπφθεπθηα

ζηε

ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη θαη‘ επέθηαζε ηεο δηεζλνχο
νηθνλνκίαο αιιά θαη ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ αξθεηψλ θξαηψλ. Δξγαιείν
απνηέιεζε θαη ε εθξεθηηθή αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ
ζθνπνχ απηνχ θαζψο

θαη ε αλάγθε γηα εκπνξηθή επέθηαζε θαη αχμεζε ηνπ

θέξδνπο. Πξνζθνξφηεξν «κέζν» γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζηφρσλ,
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Ο Οίθνο Chatham (Chatham House), ην βαζηιηθφ ηλζηηηνχην Γηεζλψλ ρέζεσλ, είλαη έλα
ηλζηηηνχην αλεμάξηεηεο πνιηηηθήο , κε έδξα ην Λνλδίλν. Ζ απνζηνιή ηνπ είλαη ε παξνρή βνήζεηαο
ζηε δεκηνπξγία ελφο δηαηεξήζηκνπ αζθαινχο, επηηπρεκέλνπ θαη δίθαηνπ θφζκνπ.
https://www.chathamhouse.org/about

-20ην

νπνίν

θαη

ζπγθέληξσλε

ηα

πεξηζζφηεξα

επηζπκεηά

ραξαθηεξηζηηθά,

απνδείρηεθε ην πγξφ ζηνηρείν.
Παξαηεξψληαο απιά θαη κφλν ηελ πδξφγεην, αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ην
πγξφ ζηνηρείν θπξηαξρεί ζε έθηαζε θαιχπηνληαο 139.768.200 ηεηξαγσληθά κίιηα, ε
νπνία ηζνδπλακεί πεξίπνπ κε ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ πιαλήηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη
απφ 50.000 κεγάια πινία κεηαθέξνληαο ην 80% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. Σν
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πδάηηλνπ απηνχ φγθνπ θαηαιακβάλεηαη απφ αλνηθηέο
ζάιαζζεο, δειαδή εθηάζεηο ζηηο νπνίεο ηα θξάηε δελ έρνπλ απζηεξή θξαηηθή
δηθαηνδνζία. Μέζα ζε απηφ ην άλαξρν πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη εληφο ηεο
ζάιαζζαο, ππάξρνπλ αζθαιψο θαη ηα ρσξηθά χδαηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ππφ ηελ
πιήξε θπξηαξρία ησλ παξάθηησλ θξαηψλ. (Μπφζε 2012, 16)
Ζ επίδξαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ
δηα ζαιάζζεο, απνηππψλεηαη ζηελ αλάιπζε έηνπο 2016 ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο πνπ εμέδσζε ε Παγθφζκηα Γηάζθεςε Δκπνξίνπ θαη
Αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (United Nations Conference on Trade And
Development - UNCTAD 8 ). χκθσλα κε ηα ηεξνχκελα ζηνηρεία παξαηεξείηαη
εηήζηα αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ δηα ζαιάζζεο θαηά 4,13% ηελ πεξίνδν
απφ ην 2005 έσο ην 2015. Ζ αχμεζε απηή γηα ην 2015 κεηαθξάδεηαη ζε επηπιένλ
ζαιάζζηα κεηαθνξά πνζφηεηαο θνξηίσλ πνπ αλέξρεηαη ζε 10 δηζ. ηφλνπο
εκπνξεπκάησλ. Δκθαλείο αηηίεο ηεο παξαπάλσ αχμεζεο απνηεινχλ ε αλνδηθή
δήηεζε ηεο θηλέδηθεο εγρψξηαο αγνξάο θαη ε αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ
ζηελ θεληξηθή Αζία. (ακπξάθνο θαη Γηαλλφπνπινο 2017, 13 - 14)
Ο πίλαθαο 1 πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππφςε αλάιπζε απνδεηθλχεη κε
αξηζκνχο ηελ αλνδηθή ηάζε ηεο κεηαθνξάο θνξηίσλ δηα ζαιάζζεο, ζε εθαηνκκχξηα
ηφλνπο, αλά ηχπν θνξηίνπ απφ ην 1970 έσο θαη ην 2015. ρεηηθά κε ην είδνο ηνπ
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Ζ UNCTAD είλαη ηκήκα ηεο Γξακκαηείαο ησλ ΖΔ. Αλαθέξεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ ΖΔ θαη ην
Οηθνλνκηθφ θαη Κνηλσληθφ πκβνχιην, δηαζέηεη φκσο δηθά ηεο κέιε, εγεζία θαη πξνυπνινγηζκφ.
Απνηειεί κφληκν δηαθπβεξλεηηθφ ζψκα, ην νπνίν εγθαζηδξχζεθε απφ ηε Γ ησλ ΖΔ ην 1964. Ζ
έδξα ηεο βξίζθεηαη ζηε Γελεχε θαη δηαζέηεη γξαθεία ζηε Νέα Τφξθε θαη ζηελ Αληίο Ακπέκπα. http:/
/unctad.org /en/ Pages/aboutus.aspx

-21κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ, ν ηνκέαο ησλ βαζηθφηεξσλ ρπδήλ (ρχκα) θνξηίσλ φπσο
άλζξαθαο θαη ζηδεξνκεηαιιεχκαηα, εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε. (ακπξάθνο θαη
Γηαλλφπνπινο 2017, 13 - 14)

Πίλαθαο 1: Μεηαβνιέο ζην δηεζλέο ζαιάζζην εκπφξην, επηιεγκέλα έηε (ζε εθαηνκ.
ηφλνπο θνξηίνπ)
Πεγή: (UNCTAD 2016, 6)
εκαληηθή επίζεο δηάζηαζε γηα κηα παξαγσγηθή θαη αλαπηπζζφκελε
λαπζηπινΐα, είλαη ε αλάγθε επέλδπζεο ζε κεγαιχηεξα θαη πην ζχγρξνλα πινία
θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ή αλαβάζκηζε ζεηξάο ππνδνκψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ηεο
φπσο ιηκάληα, θνξηνεθθφξησζεο, επηβίβαζεο – απνβίβαζεο, δηψξπγεο, θαλάιηα,
ππνδνκέο νη νπνίεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ ππιψλα αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ πνπ
πθίζηαληαη - ή ηξνρνπέδε ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο ή πζηέξεζεο ζε
ιεηηνπξγηθφηεηα -

θαη γεληθφηεξα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Παξάδεηγκα

απνηειεί θαη ε ρψξα καο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ κήθνπο αθηνγξακκήο θαη ησλ λεζηψλ
πνπ δηαζέηεη θαη ε νπνία αλέθαζελ ηαπηηδφηαλ κε ην πγξφ ζηνηρείν θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε απηφ. (ηνχζνπξαο θαη Γαιαθιήο 2011, 28)
Δλδηαθέξνληα ζεκεία ηεο ίδηαο αλάιπζεο απνηεινχλ θαη ηα παξαθάησ, κέζσ
ησλ νπνίσλ ππνγξακκίδεηαη θαη ε αλάγθε επελδχζεσλ γηα λα θαηαζηεί εθηθηή ε
ζπλέρηζε ηεο αλνδηθήο πνξείαο ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο αιιά θαη ε επίδξαζε ησλ

-22γεσπνιηηηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο πεξηνρέο αλαρψξεζεο, ελδηάκεζσλ θαη ηειηθνχ
πξννξηζκνχ:
«Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο πεηξειαίνπ παξνπζηάδνπλ κηα ζπλερή
απμεηηθή ηάζε, εμαηηίαο ησλ ρακειψλ ηηκψλ ηνπ καχξνπ ρξπζνχ, αιιά θαη ηεο
αζξφαο πξνζθνξάο θαη ηεο ζηαζεξήο δήηεζεο. Χζηφζν, ε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο
παγθφζκηαο

λαπηηιίαο

εκθάληζε

πζηέξεζε,

απφξξνηα

ηεο

πεξηνξηζκέλεο

αλάπηπμεο ζηε δήηεζε γηα μεξφ θνξηίν, ηδίσο θάξβνπλν θαη ζίδεξν, θαη ηεο
αγνξάο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ δηαθηλήζεθε παγθνζκίσο ην
95% ησλ αγαζψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηαπνίεζε. Παξά ηελ αξγή αλάπηπμε, ε
παγθφζκηα ρσξεηηθφηεηα ζπλέρηζε λα απμάλεηαη θαη έθηαζε ηα 1,8 δηο ηφλνπο dwt,
ζπκπηέδνληαο έηζη ηνπο λαχινπο ζε λέα ρακειά.
Ζ κεησκέλε δήηεζε ζηελ Κίλα, νη ρακειέο ηηκέο ζε νξηζκέλα
εκπνξεχκαηα, ε ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ θαη νη γεσπνιηηηθέο
ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο ζε πεξηνρέο φπνπ παξάγνληαη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο
πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, απνηεινχλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχο παξάγνληεο
αβεβαηφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λαπηηιίαο ζε παγθφζκην επίπεδν.
ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θνξηψζεθε ην 60% ησλ αγαζψλ
παγθνζκίσο ην 2015, θαη εθθνξηψζεθε ην 62%, πνζνζηφ ζεκαληηθά πςειφηεξν
απφ ην 41% ηνπ 2006.
Με εμαίξεζε ηελ Κίλα θαη κεξηθέο αθφκα ρψξεο ηεο Αζίαο, νη ιηκεληθέο
ππνδνκέο ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο είλαη αλεπαξθείο γηα λα
δερζνχλ κεγάια πινία. Καηά ζπλέπεηα, αλ δελ επελδχζνπλ ζεκαληηθά πνζά γηα
κεγαιχηεξα ιηκάληα, νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πηζαλφλ ζην κέιινλ λα
πξνζειθχζνπλ ιηγφηεξα πινία θη επνκέλσο λα επηβαξπλζνχλ κε κεγαιχηεξα
θφζηε κεηαθνξάο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εκπνξίνπ ηνπο.
Παξφια απηά, ε ζπλερηδφκελε αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ θαη
νη επελδχζεηο ζηηο δηψξπγεο ηνπ Παλακά θαη ηνπ νπέδ, δηαηεξνχλ ζεηηθέο
πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Δπίζεο, ε αλαθνξά ηεο
UNCTAD θαιεί ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο λα επελδχζνπλ ζε θιάδνπο φπσο ε
λαππεγηθή θαη ε ζηειέρσζε ησλ πινίσλ, ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ηα ζπγθξηηηθά

-23πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ έλαληη ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ.» (UNCTAD
2016)
Χο θαηαθιείδα

ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ,

ζην

νπνίν

αλαιχζεθε ε

ζπνπδαηφηεηα ηεο δηεζλνχο λαπζηπινΐαο, ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηηο
κεηαθνξέο, επηζεκαίλεηαη φηη, ην 75% ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δπξψπεο
κε ηξίηεο ρψξεο θαη ην 40% ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ εληφο ηεο
Δπξψπεο, πινπνηνχληαη κέζσ ζαιάζζεο θαη πεξίπνπ 400 εθαηνκκχξηα άηνκα
εηεζίσο ζηελ Δπξψπε ρξεζηκνπνηνχλ πισηά κεηαθνξηθά κέζα. Σν άλνηγκα ηεο
αγνξάο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ παξείρε ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ηε δπλαηφηεηα
ειεχζεξεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη ζε ρψξεο άιιεο απφ ηε ρψξα
πξνέιεπζήο ηνπο. Σνλίδεηαη επίζεο φηη ν θιάδνο ησλ κεηαθνξψλ ζπλερίδεη λα
ρξεζηκνπνηεί ην καχξν ρξπζφ γηα ηηο ελεξγεηαθέο ηνπ αλάγθεο, ζε πνζνζηφ πνπ
αγγίδεη ην 96%. Πξνβιέπεηαη φηη ην πεηξέιαην αθελφο ζα δηαηίζεηαη κειινληηθά ζε
κηθξφηεξεο πνζφηεηεο θαη αθεηέξνπ νη πεξηνρέο εμφξπμήο ηνπ ζα ραξαθηεξίδνληαη
απφ αζηάζεηα. Έσο ην 2050, ε ηηκή ηνπ πξνβιέπεηαη ν ππεξδηπιαζηαζκφο ηεο
ηηκήο ηνπ αλαθνξηθά κε ην 2005». (Δπξσπατθή Έλσζε 2017)
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Ζ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΝΑΤΗΠΛΟΨΑ, ΠΔΗΡΑΣΔΗΑ - ΔΝΟΠΛΖ ΛΖΣΔΗΑ –
ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ
Έρνληαο ππφςε ηε ζπνπδαηφηεηα θαη θξηζηκφηεηα πνπ έρεη ε δηεζλήο
λαπζηπινΐα ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηάο ηεο απφ ηνπο
θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρεη θξίλεηαη επηηαθηηθή. πλήζεηο θηλδχλνπο γηα ηηο ζαιάζζηεο
κεηαθνξέο απνηεινχλ επξέσο γλσζηέο έλλνηεο φπσο πεηξαηεία, έλνπιε ιεζηεία
θαη ηξνκνθξαηία, νη νπνίεο θαίλεηαη λα επηθαιχπηνληαη ζε θάπνην βαζκφ. Ο
θπξηφηεξνο θίλδπλνο γηα ηε δηεζλή λαπζηπινΐα είλαη ε πεηξαηεία, ε νπνία κπνξεί λα
εηπσζεί φηη απνηειεί κηα κνξθή ηξνκνθξαηίαο θαη πηζαλφηαηα λα ζπλδέεηαη κε
απηήλ. Ζ χπαξμε ηεο ηξνκνθξαηίαο απηήο θαζεαπηήο ζηε ζάιαζζα αλ θαη δελ
απνηειεί ηε ζπλήζε ηαθηηθή, ζα απνηειέζεη εθηάιηε γηα ηελ παγθφζκηα λαπζηπινΐα,
ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηξαηεγηθήο απφ ηηο ελεξγέο ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο. Χο
ηειεπηαία κνξθή άζθεζεο ζαιάζζηαο βίαο θαη ιηγφηεξν δηαδεδνκέλε, απνηειεί ν
ζαιάζζηνο αληαξηνπφιεκνο (guerilla war).
ΤΝΣΟΜΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΧΝ – ΑΠΔΗΛΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΝΑΤΗΠΛΟΗΑ
ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο επηρεηξείηαη κηα αλαζθφπεζε ησλ θπξηνηέξσλ
ρξνληθψλ ζεκείσλ εκθάληζεο θαη αλάπηπμεο ηεο πεηξαηείαο, κε ηηο φπνηεο
εθθάλζεηο ηξνκνθξαηίαο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε απηή. Λφγσ ηνπ κεγάινπ
φγθνπ πιεξνθνξηψλ ε αλαζθφπεζε αθνξά ζθνπίκσο ηηο πεξηνρέο ηεο
επξσπατθήο επείξνπ θαη ηεο Μεζνγείνπ. Ζ πεηξαηεία ζαθψο θαη ππήξρε θαη
αλαπηχρζεθε ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, φπσο ε ραξαθηεξηζηηθή πεξηνρή
«Maritime Asia» 9 , ε νπνία ιφγσ ηεο ηδηάδνπζαο ζαιάζζηαο γεσγξαθίαο ηεο
απνηεινχζε αλέθαζελ ηδαληθή πεξηνρή πεηξαηηθψλ ελεξγεηψλ.
Απαπσέρ ηηρ Πειπαηείαρ
Ζ πεηξαηεία ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ εκπνξίνπ, ρσξίο φκσο λα κπνξεί
λα απνηππσζεί ε απαξρή ηεο, κε πηζαλφ ζεκείν αλαθνξάο ηελ αλάπηπμε ησλ

9

Όπσο ππνζεκείσζε 11, ζειίδα 29.

-26πξψησλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλέπηπμε ν άλζξσπνο. Υαξαθηεξηζηηθφ
ζεκείν χπαξμεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεηξαηείαο είλαη ε επνρή ηνπ Μίλσα – κηλσηθή
πεξίνδνο, επεηδή θπξηάξρεζε ζηνλ ηφηε γλσζηφ θφζκν, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ
ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ, αθνχ πξψηα θαηάθεξε λα αληηκεησπίζεη ηελ πεηξαηεία.
Τπάξρνπλ βέβαηα αλαθνξέο γηα πεηξαηηθέο πξάμεηο

αθφκε θαη πξηλ απφ ηε

κηλσηθή πεξίνδν, ζηελ πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. (ηνχζνπξαο θαη
Γαιαθιήο 2011, 19)
Αλαθνξέο θαηά ηηο νπνίεο ε ελδπλάκσζε θαη θπξηαξρία ηνπ θξάηνπο
ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πεηξαηείαο έγηλαλ θαη απφ ην Θνπθπδίδε,
ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν έλα θξάηνο ηζρπξνπνηείηαη θαη αλαπηχζζεηαη κε φξνπο
ηζρχνο φηαλ θαηαπνιεκά θαη εμαιείθεη ηελ πεηξαηεία. ηελ νκεξηθή πεξίνδν, νη
ζαιάζζηεο κεηαθηλήζεηο πξνο ηνλ Δχμεηλν Πφλην, ηελ Αίγππην, ηε λφηηα Γαιιία θαη
ηε Μηθξά Αζία ήηαλ εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο ιφγσ ηεο πεηξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε
νπνία ήηαλ έλα εξγαιείν γηα ηνλ πξνζπνξηζκφ πινχηνπ. ηφρν απνηεινχζαλ ηα
ζθάθε, ην θνξηίν ηνπο αιιά θαη ηα πιεξψκαηα, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηηο
παξάθηηεο λεζησηηθέο ή επεηξσηηθέο πφιεηο ηνπ θξάηνπο. (Καιιηγά θαη Μάιιηαξεο
1997, 20-21)
Κλαζική Απσαιόηηηα έυρ και Ρυμαφκά Υπόνια
Πεξηβφεηνη πεηξαηέο ζηελ θιαζηθή αξραηφηεηα ήηαλ πξσηίζησο νη Ηιιπξηνί, νη
Σπξξελνί θαη αθνινχζσο νη Έιιελεο, νη Θξάθεο θαη νη Ρσκαίνη. Γηα ηνπο Φνίληθεο
ζαιάζζην θνξηίν απνηεινχζαλ εθηφο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη νη ζθιάβνη

πνπ

άξπαδαλ απφ παξάθηηεο πεξηνρέο. Ο 1νο αηψλαο π.Υ. ήηαλ ε θαηεμνρήλ πεξίνδνο
ηεο πεηξαηείαο, κε ηε δεκηνπξγία πνιιψλ κηθξψλ πεηξαηηθψλ θξαηψλ, θπξίσο ζηηο
λφηηεο κηθξαζηαηηθέο αθηέο. Θχκα πεηξαηείαο έπεζε θαη ν ίδηνο ν Ηνχιηνο Καίζαξαο
θαηά ηε δηάξθεηα ηαμηδηνχ ηνπ ζην Αηγαίν ην 75 π.Υ., ν νπνίνο απειεπζεξψζεθε κε
ηελ θαηαβνιή κηθξνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ, αθνχ νη πεηξαηέο δελ γλψξηδαλ ηελ αμία
ηεο ιείαο ηνπο. (ηνχζνπξαο θαη Γαιαθιήο 2011, 204-205)
Καηά ηνλ 1ν αηψλα π.Υ, ε πεηξαηεία ζεσξνχληαλ σο κηα λφκηκε πξαθηηθή ζηε
Μεζφγεην γηαηί νη πεηξαηέο πξνκήζεπαλ ηε ξσκατθή απηνθξαηνξία κε ζθιάβνπο γηα
ηηο πνιπηειείο αγνξέο. Μφλν φηαλ νη πεηξαηέο άξρηζαλ λα δηαθφπηνπλ βαζηθέο
νδνχο εκπνξίνπ ζηελ Αλαηνιή θαη ζηελ Αθξηθή, νη πφιεηο άξρηζαλ λα ζπλάπηνπλ

-27ζπκκαρίεο ελαληίνλ ησλ πεηξαηψλ. (Sterio 2009).Ζ ξσκατθή απηνθξαηνξία
απνθάζηζε λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηελ πεηξαηεία θαη ην 67 π.Υ. ,
αλέζεζε ζην ξσκαίν δηνηθεηή Πνκπήην, λα απαιιάμεη ηε «ζάιαζζά ηνπο»10 απφ
ηνπο πεηξαηέο. Ο Πνκπήηνο ηειηθά εμάιεηςε ηελ πεηξαηεία ζε δηάζηεκα 3 κελψλ. Οη
πεηξαηέο πηα δελ απνηεινχζαλ απεηιή γηα ηηο λαπηηθέο δπλάκεηο ηεο ξσκατθήο
απηνθξαηνξίαο. (Krzysztof, Wilczynski n.d.)
Λφγσ ηνπ ξσκατθνχ αγψλα θαηά ηεο πεηξαηείαο, ε πηνζέηεζε ησλ πξψησλ
λφκσλ θαηά ηεο πεηξαηείαο έγηλε απφ ηε Ρψκε. Ο Κηθέξσλαο απνθαινχζε ηνπο
πεηξαηέο ‗‘hostis

humani generis‘‘ θαη νη λφκνη εθείλεο ηεο πεξηφδνπ πνπ

γξάθηεθαλ απφ ηνλ ίδην θαη ηε ξσκατθή ζχγθιεην, εξκήλεπαλ ηελ πεηξαηεία σο
ελέξγεηα θαηά ησλ αηφκσλ θαη ηνπ έζλνπο. χκθσλα κε ην ξσκατθφ δίθαην, φια ηα
εγθιήκαηα πνπ ζπληζηνχζαλ πεηξαηεία ζα έπξεπε λα δηαπξάηηνληαη εθηφο ηεο
δηθαηνδνζίαο ηεο πφιεο ελφο έζλνπο. Ζ πεηξαηεία ζεσξνχληαλ σο ερζξφο
νιφθιεξεο ηεο αλζξσπφηεηαο θαη κπνξνχζε λα δησρζεί ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο
πφιεσο κεηά ηε ζχιιεςε, αιιά ην δηθαίσκα ηεο δίσμεο ήηαλ θνηλφ γηα φια ηα
έζλε. Απηνί νη πξψηκνη λφκνη απνηεινχλ αθφκα θαη ζήκεξα ηε βάζε ηνπ δηεζλνχο
πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηελ πεηξαηεία, νη νπνίνη θαη έρνπλ εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο
νηθνπκεληθήο δηθαηνδνζίαο θαηά ηεο πεηξαηείαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε πεηξαηεία
είλαη ην πξψην θαη κεγαιχηεξν έγθιεκα νηθνπκεληθήο δηθαηνδνζίαο. (Sterio 2009)
Ζ παξαθκή θαη θαηάξξεπζε ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο θαηά ηνλ 3ν αηψλα
κ.Υ πξνθάιεζε ηελ επαλεκθάληζε θαη ηαρεία αλάπηπμε ηεο πεηξαηείαο, ε νπνία
δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζε βαζηθνχο πνηακνχο, φπσο ν Ρήλνο θαη ν Έιβαο. Καηά ηε
δηάξθεηα ηνπ 9νπ αηψλα νη Βίθηλγθο επέιαζαλ πξνο ην Νφην ζηε Γπηηθή Δπξψπε,
ειέγρνληαο ηε ζαιάζζηα πεξηνρή αλάκεζα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε θαλδηλαβία
θαη ηελ θεληξηθή Δπξψπε, ιεειαηψληαο θαη δνινθνλψληαο κε επηδξνκέο ηδηαίηεξα
παξάθηηεο θαη παξαπνηάκηεο πφιεηο θαη γεληθά θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Ζ πεηξαηεία
απέθηεζε ηέηνηεο δηαζηάζεηο ζηηο αξρέο ηνπ Μεζαίσλα, ψζηε πνιιέο κεγάιεο
επξσπατθέο πφιεηο ρηίζηεθαλ ζε απφζηαζε 10 κε 20 ρηιηφκεηξα ζηελ ελδνρψξα
γηα πξνζηαζία. (Elleman 2015, 11)
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‗‘Mare Nostrum‘‘ ζεκαίλεη ζηα ιαηηληθά «ε δηθή καο ζάιαζζα». Έηζη νλφκαδαλ νη Ρσκαίνη ηε
Μεζφγεην Θάιαζζα.

-28Ζ εκθάληζε θαη θπξηαξρία ησλ ιάβσλ επί ησλ Ηιιπξηψλ ζηα Βαιθάληα, ηνλ 5°
κε 6° αηψλα κ.Υ., έιαβε ρψξα κε ηελ επαλεκθάληζε ηεο πεηξαηείαο. Σελ επέθηαζε
ηεο πεηξαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο έσο ηελ Αδξηαηηθή, ζηακάηεζαλ ηειηθά νη
Βπδαληηλνί κε ηνλ ηζρπξφ ζηφιν ηνπο. ηνλ αληίπνδα νη Γφηζνη, νη Βάλδαινη, νη
Ννξκαλδνί θαη άιινη δηέπιεαλ αξθεηά ζπρλά ηε Μεζφγεην θαη εξήκσλαλ ηηο αθηέο
ηεο. Ζ πεηξαηεία ζηε ζπλέρεηα έγηλε επξσπατθφ θαηλφκελν, κε ηνπο ζθαλδηλαβνχο
Βίθηλγθο αιιά θαη ηνπο Ννξκαλδνχο λα γίλνληαη ν θφβνο θαη ν ηξφκνο ησλ
εκπνξηθψλ πεξηνρψλ ηεο βφξεηαο θαη βφξεηαο - δπηηθήο Δπξψπεο αληίζηνηρα.
Αληίζηνηρα ε λφηηα Δπξψπε ζην κεζνγεηαθφ ρψξν, καζηίδνληαλ απφ ηηο πεηξαηηθέο
επηζέζεηο ησλ Αξάβσλ, νη νπνίνη έκεηλαλ ζηελ ηζηνξία σο αξαθελνί πεηξαηέο.
(ηνχζνπξαο θαη Γαιαθιήο 2011, 208-210)
Καηά ηνλ 12 αηψλα κ.Υ. θαη θαζψο απμαλφηαλ ην εκπφξην κεηαμχ Αλαηνιήο θαη
Γχζεο, ε πεηξαηεία έιαβε λέα ψζεζε θαη ιφγσ ησλ ζηαπξνθνξηψλ, κέζσ ησλ
νπνίσλ ζπλδέζεθε ε δπηηθή Δπξψπε κε ηηο ζαιάζζηεο νδνχο πξνο ηελ Άπσ
Αλαηνιή. Ζ ζαιάζζηα απηή δξαζηεξηφηεηα θαη δηεμαγσγή εκπνξίνπ είρε σο θέληξν
ηελ Ηηαιία δηφηη νη πφιεηο-θξάηε έιεγραλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εκπνξίνπ πνπ
γηλφηαλ αλαηνιηθφηεξα. Σν 1492 κ.Υ. φκσο, κε ηελ παξάδνζε ηεο Γξαλάδα ζηνπο
θαζνιηθνχο κνλάξρεο

θαη ηελ έμνδν δεθάδσλ ρηιηάδσλ Μαπξηηαλψλ απφ ηελ

Ηζπαλία ζε φιε ηελ βεξβεξηλή αθηή, ν αξηζκφο ησλ πεηξαηηθψλ επηζέζεσλ
απμήζεθε δξακαηηθά ζε φιε ηε ζαιάζζηα πεξηνρή. Όηαλ ην νζσκαληθφ λαπηηθφ
εηηήζεθε ζηε λαπκαρία ηεο Ναππάθηνπ 11 ην 1571 κ.Υ. πνιινί πξψελ λαπηηθνί
ζηξάθεθαλ ζηελ πεηξαηεία, απνθαινχκελνη σο θνπξζάξνη. Αξγφηεξα ην 1609 κ.Υ.
κε ηελ νιηθή εθδίσμε ησλ Μαπξηηαλψλ απφ ηελ Ηζπαλία, νη θνπξζάξνη

12

ελεξγνχζαλ ηφζν ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα φζν θαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηελ
Ηηαιίαο, ηεο Ηζπαλίαο θαη ζε πνιιά λεζηά ηεο Μεζνγείνπ. Θεσξείηαη φηη απφ ην
1569 έσο ην 1616 κ.Υ., 466 αγγιηθά πινία αηρκαισηίζηεθαλ απφ καπξηηαλνχο

11

Απφ ηηο κεγαιχηεξεο λαπκαρίεο φισλ επνρψλ, ηφζν γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζθαθψλ πνπ
ελεπιάθεζαλ, φζν θαη γηα ηελ ηαθηηθή πνπ εθαξκφζηεθε. Έιαβε ρψξα ζηηο 7 Οθησβξίνπ 1571 ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ναππάθηνπ (ηφηε Λέπαλην), κε αληηπάινπο ηα ρξηζηηαληθά θξάηε ηεο Γχζεο
θαη ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Έιεμε ηελ ίδηα κέξα, κε ζξηακβεπηηθή επηθξάηεζε ησλ Γπηηθψλ.
Πεγή: https://www.sansimera.gr/articles/318
12
Οη θνπξζάξνη ήηαλ πεηξαηέο (ή privateers) πνπ ελεξγνχζαλ ζηε Μεζφγεην. Οη πην γλσζηνί
θνπξζάξνη ήηαλ απφ ηηο βεξβεξηλέο αθηέο ηεο β.Αθξηθήο. Πεξηζζφηεξα γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ
πεηξαηψλ, privateers θαη buccaneers ζηε http://www.marinersmuseum.org/blog/2012/09/thedifference-between-pirates-privateers-and-buccaneers-pt-1/

-29θνπξζάξνπο θαη ηα πιεξψκαηά ηνπο πνπιήζεθαλ σο ζθιάβνη. (Elleman 2015, 1112)
16ορ - 18ορ Αιώναρ - Ο Κοινόρ Παπονομαζηήρ Πειπαηείαρ - Σπομοκπαηίαρ
Ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε πεξίνδν «άλζηζεο» ηεο πεηξαηείαο απνηειεί ε
απνθαινχκελε

«ρξπζή επνρή» ηεο πεηξαηείαο, ιφγσ ηεο αλαθάιπςεο ηεο

Ακεξηθήο κεηαμχ 1716 θαη 1726 κ.Υ. Έρεη εθηηκεζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφςε
δεθαηεηίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξί ηηο 2400 επηζέζεηο ζε πινία, ή 218 επηζέζεηο
εηεζίσο. (Elleman 2015, 15) Λάθπξα ησλ πεηξαηψλ απνηεινχζαλ πιένλ ν ρξπζφο
θαη ηα εκπνξεχκαηα ησλ ηζπαληθψλ πινίσλ, ηα νπνία θπξηαξρνχζαλ ζην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Καξατβηθήο. (ηνχζνπξαο θαη Γαιαθιήο 2011, 222)
Χο πξνο ηα θίλεηξα ηνπ πεηξαηηθνχ επαγγέικαηνο, ε πιεηνςεθία ησλ
πεηξαηψλ πξνεξρφηαλ απφ ηα ρακειά ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο θαη έδεηρλαλ λα
παξαθηλνχληαη απφ ρξεκαηηθνχο θαη πνιηηηθνχο ζηφρνπο. Οη πεηξαηέο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ρξπζήο επνρήο ζεσξνχζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζαλ επαλαζηάηεο θαηά
ηνπ θνηλσληθνχ θαηεζηεκέλνπ, εθθξάδνληαο κηα ζεξηψδε εθδίθεζε θαηά ηεο
θνηλσλίαο πνπ ηνπο αδίθεζε απφ ηε γέλλεζή ηνπο. Κάπνηνη θαπεηάληνη πεηξαηέο
δξνχζαλ ζαλ ηνπο ηξνκνθξάηεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο: Δίραλ ηελ θήκε
βαξβάξσλ, πηνζέηεζαλ κηα απάλζξσπε ζπκπεξηθνξά θαη θπβεξλνχζαλ δεζπνηηθά
κέζσ ηνπ ηξφκνπ. Καηά ην 16ν αηψλα, ε βαζίιηζζα ηεο Αγγιίαο Διηζάβεη
ζεσξνχζε ηνπο πεηξαηέο σο βνεζνχο ηνπ ζηέκκαηνο θαη ηνπ αγψλα ηνπ βαζηιηθνχ
λαπηηθνχ ελαληίνλ ηνπ ηζπαληθνχ εκπνξίνπ. Έηζη ε πεηξαηεία εμειίρζεθε ζε
ηξνκνθξαηία επηρνξεγνχκελε απφ ην θξάηνο, θαη νη πεηξαηέο ζεσξνχληαλ «ζαλ
έλαο ηδαληθφο ηξφπνο λα γηα θάπνηνλ λα ρηππήζεη ηνλ ερζξφ ηνπ θαη λα θξχςεη ηε
ιεπίδα». Δπί βαζηιείαο Διηζάβεη, ε πεηξαηεία ζαλ ηελ ηξνκνθξαηία ηεο ζχγρξνλεο
επνρήο ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ ηξφκν γηα ζπγθεθξηκέλνπο πνιηηηθνχο ζθνπνχο.
(Sterio 2009)
Πξνο ηα ηέιε ηνπ 17νπ αηψλα, κε ην ηέινο πνιιψλ πνιέκσλ αλάκεζα ζηηο
κεγαιχηεξεο λαπηηθέο δπλάκεηο (ε Αγγιία, ε Γαιιία θαη ε Ηζπαλία κεηαμχ άιισλ), ε
πεηξαηεία μαθληθά έπαπζε λα ρξεζηκνπνηείηαη σο επηρνξεγνχκελν θξαηηθφ φπιν
θαη νη πεηξαηέο αληί λα δξνπλ γηα ινγαξηαζκφ ζπγθεθξηκέλσλ θξαηψλ, ζηξάθεθαλ
ελαληίνλ

ηνπο.

ε

απάληεζε

απηήο

ηεο

κεηαζηξνθήο

ησλ

πεηξαηηθψλ

-30δξαζηεξηνηήησλ, νη λφκνη ησλ λαπηηθψλ θξαηψλ άιιαμαλ θαη άξρηζαλ λα
ζηνρνπνηνχλ ηνπο πεηξαηέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κηα ζεκειηψδεο αιιαγή έιαβε
ρψξα ζην δίθαην, απφ κηα κε παξεκβαηηθή ζηάζε θαηά ηεο πεηξαηείαο ηεο επνρήο
ηεο βαζίιηζζαο Διηζάβεη, ζε κηα ζεψξεζε ηεο πεηξαηείαο σο έγθιεκα
νηθνπκεληθήο δηθαηνδνζίαο ζηηο αξρέο ηνπ 18 νπ αηψλα, φπσο ζηε ξσκατθή επνρή.
(Sterio 2009)
19ορ – 20ορ Αιώναρ

Δηθφλα 10: Σα Κξάηε ηεο Μπαξκπαξηάο
Πεγή: https://www.flickr.com/photos/walkingsf/7094705733
Ο 19νο αηψλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο βεξβεξηλνχο πνιέκνπο ή πνιέκνπο
ηεο Μπαξκπαξηάο. Χο Μπαξκπαξηά ήηαλ γλσζηά απφ ηα ηέιε ηνπ Μεζαίσλα ηα
παξάιηα

ηεο βφξεηαο Αθξηθήο αλάκεζα ζην Μαξφθν θαη ηελ Αίγππην, πνπ

πεξηιάκβαλαλ ηελ Αιγεξία, ηελ Σπλεζία θαη ηε Ληβχε. Ζ Μπαξκπαξηά ήηαλ
γλσζηή γηα ηε ζπλερή θαη ππξεηψδε πεηξαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ βεξβεξηλψλ
θαξαβηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. ηφρν απνηεινχζνπλ ζπλήζσο αιιά φρη
απνθιεηζηηθά ηα ρξηζηηαληθά θαξάβηα θαη νη παξάθηηεο πεξηνρέο ηνπ επεηξσηηθνχ
θαη λεζησηηθνχ ρψξνπ. (Καιιηβξεηάθεο 2001)
Πάγηα πξαθηηθή ησλ βεξβεξηλψλ πεηξαηψλ ηνπο απνηεινχζε ε απαγσγή
κειψλ ησλ πιεξσκάησλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζνχλ ιχηξα απφ ην θξάηνο ζην
νπνίν άλεθε ην πιήξσκα θαη ην πινίν. Δπίζεο φπσο έρεη αλαθεξζεί,
ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη απφ άιια θξάηε σο θνπξζάξνη γηα ιεζηξηθέο επηδξνκέο

-31θαηά εκπνξηθψλ πινίσλ αληίπαινπ θξάηνπο. Οη δχν θχξηεο επξσπατθέο δπλάκεηο,
ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε Γαιιία, πξνηίκεζαλ ιφγσ ηνπ ζπλερνχο θφζηνπο
θαηαβνιήο ιχηξσλ λα θαηαβάιινπλ ζηα θξάηε ηεο Μπαξκπαξηάο, πνζά γηα ηελ
αζθαιή δηέιεπζε ησλ εκπνξηθψλ ηνπο πινίσλ. Ο ιφγνο ηνπ θφζηνπο παξνρήο
αζθαιείαο γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ ακεξηθαληθψλ πινίσλ ήηαλ θαη ε αηηία ησλ
2 βεξβεξηλψλ πνιέκσλ (1801–1805 θαη 1815–1816 κ.Υ). Ζ ήηηα ησλ πεηξαηψλ αλ
θαη πξνθάιεζε ηε δηαθνπή ησλ επηζέζεσλ ζε ακεξηθαληθά πινία, εληνχηνηο νη
πεηξαηηθέο επηδξνκέο ζηελ Μεζφγεην ζπλερίζηεθαλ παξά ηα βξεηαληθά ρηππήκαηα
σο αληίπνηλα θαη ηειηθά έιαβαλ ηέινο κε ηε γαιιηθή θαηάθηεζε ηεο Αιγεξίαο, ην
1830 κ.Υ, νπφηε θαη επήιζε ηέινο επνρήο γηα ηε ζαιάζζηα κάζηηγα. (Office of the
Historian, Bureau of Public Affairs, DoS USA n.d.)

Δηθφλα 11:Captain William Bainbridge pays tribute to the Dey of Algiers in 1800.
Πεγή: (Wikipedia n.d.)
Ο πεηξαηηθφο θίλδπλνο έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ δπλακηθά ζηα ηέιε ηνπ 20 νπ
αηψλα. Αλ θαη ν ζθνπφο ίδξπζήο ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Γξαθείνπ (International
Maritime Bureau-IMB) ην 1979 ήηαλ ν ρεηξηζκφο πεξηζηαηηθψλ δηαθζνξάο ζην
ζαιάζζην εκπφξην, ήδε απφ ην 1981 μεθίλεζε ηελ θαηαγξαθή ζπκβάλησλ θαη
αλαθνξψλ πεηξαηείαο.
Απφ ηα αξρεία ηεο επνρήο εθείλεο, νη επηζέζεηο αθνξνχζαλ θπξίσο ζην
αξρηπέιαγνο νχινπ ησλ Φηιηππηλψλ, ζηνλ θφιπν ηεο Σατιάλδεο, ζηε λφηηα Κίλα,

-32ζηα ζηελά ηεο Μάιαθα, κεηαμχ Μαιαηζίαο θαη Ηλδνλεζίαο θαη γεληθφηεξα ζηελ
πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο, γλσζηήο θαη σο «Maritime Asia» 13 . Ζ
ηξνκνθξαηία θαη ε θαηαγεγξακκέλε ηαχηηζή ηεο κε πξάμεηο πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ
πεηξαηεία έθαλε αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο δηεζλψο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία
ηνπ 20νπ αηψλα.

Οη κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαλ ζηηο πεηξαηηθέο επηζέζεηο ζηηο

πξναλαθεξφκελεο πεξηνρέο θαη ζρεηίδνληαλ κε ηελ θαηάιεςε, ηελ θαηαζηξνθή
ησλ πινίσλ θαη ηηο ζαλάζηκεο επηζέζεηο, αλαθέξνληαλ σο ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο.
Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζεκεηψζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξα θξνχζκαηα
πεηξαηείαο ζηε λνηηναλαηνιηθή Αζία, κε θάζεηε αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηα
ζηελά ηεο Μάιαθα, ζηα ζηελά ηεο ηγθαπνχξεο θαη ηνλ Ηλδηθφ σθεαλφ. Ζ πεηξαηεία
ζηε λνηηναλαηνιηθή Αζία κεηαμχ 1970-2000 έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ
αλαπηχρηεθαλ νηθνλνκηθά νη ρψξεο ηεο πεξηνρήο ζε αληηζηνηρία κε ηελ ηζηνξηθή θαη
πνιηηηθή ηνπο εμέιημε. (Μπφζε 2012, 31-33)
Πειπαηεία ηον 21ο αιώνα
χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Γξαθείνπ (The ICC
International Maritime Bureau (IMB)) γηα ην έηνο 2008, έιαβαλ ρψξα 293
πεξηζηαηηθά πεηξαηείαο θαη έλνπιεο ιεζηείαο θαηά πινίσλ , πνζνζηφ απμεκέλν
θαηά 11% ζε ζρέζε κε ην 2007, ην νπνίν νθεηιφηαλ ζε άλεπ πξνεγνπκέλνπ
αχμεζε ησλ επηζέζεσλ ζηνλ θφιπν ηνπ Άληελ. Παξαηεξήζεθε 2ε ζπλερήο ρξνληά
αχμεζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ κε 239 ην 2006 θαη κε 263 ην 2007. Σν 2008 49 ζθάθε
δέρζεθαλ πεηξαηηθή επίζεζε, 889 κέιε πιεξσκάησλ θξαηήζεθαλ φκεξνη θαη 49
ζθάθε δέρζεθαλ ππξά. Σα ππφςε λνχκεξα μεπεξλνχλ νπνηαδήπνηε άιιε
θαηαγξαθή ηνπ Κέληξνπ Καηαγξαθήο Πεηξαηείαο (Piracy Report Center –PRC). Ζ
αλαθνξά επηζήκαλε φηη 111 πεξηζηαηηθά αθνξνχζαλ ηελ αλαηνιηθή αθηή ηεο
νκαιίαο θαη ηνλ θφιπν ηνπ Άληελ, ην νπνίν ζπληζηά αχμεζε πεξίπνπ 200% ζε
ζχγθξηζε κε ην 2007. Απηή ε αχμεζε νθείιεηαη ιφγσ ηεο αλαβάζκηζεο ησλ
δπλαηνηήησλ ησλ νκαιψλ πεηξαηψλ λα επηρεηξνχλ ζε κεγαιχηεξε αθηίλα απφ ηηο
αθηέο απφ φηη παιαηφηεξα.

13

Πξφθεηηαη γηα κηα ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ Δξπζξά ζάιαζζα, ηνλ Πεξζηθφ
θφιπν, ηε ζάιαζζα ηεο Αξαβίαο θαη ηνλ θφιπν ηεο Βεγγάιεο, ηα ζηελά ηεο Μάιαθθα έσο ηε
ζάιαζζα ηεο λφηηαο Κίλαο ή θαη ηε ζάιαζζα ηεο αλαηνιηθήο Κίλαο, φπνπ ν δηάπινπο ησλ
εκπνξηθψλ πινίσλ είλαη ζπρλφο θαη ε πξφζβαζε γηα ηνπο ζχγρξνλνπο πεηξαηέο ζρεηηθά εχθνιε.
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Δηθφλα 12: Κπθιηθφ Γηάγξακκα κε ηηο θπξηφηεξεο πεξηνρέο-θξάηε ζηα νπνία
έιαβαλ ρψξα νη πεξηζζφηεξεο απφ 2/3 θαηαγεγξακκέλεο πεηξαηηθέο επηζέζεηο ην
Πεγή: (ICC Interational Maritime Bureau 2009)
Ζ Νηγεξία έξρεηαη δεχηεξε ζηνλ αξηζκφ επηζέζεσλ θαη ζπλέρηζε λα απνηειεί
ζαλ πεξηνρή πςεινχ θηλδχλνπ. ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο ππφςε έθζεζεο είλαη ε
κείσζε ησλ επηζέζεσλ ζε άιιεο πεξηνρέο. Γηα παξάδεηγκα ε ζπλερήο εηήζηα
κείσζε ησλ επηζέζεσλ ζηελ Ηλδνλεζία, απφ ηηο 121 επηζέζεηο ην 2003 ζηηο 28 ην
2008, νθεηιφηαλ ζηηο

απνηειεζκαηηθέο πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο απφ ηηο

εζληθέο αξρέο. Μείσζε ππήξμε θαη ζηηο επηζέζεηο ζηα ηελά ηεο Μάιαθα.
ηελ αληίζηνηρε έθζεζε γηα ην έηνο 2010, αλαθέξεηαη φηη θξαηήζεθαλ φκεξνη
πεξηζζφηεξνη απφ θάζε άιιν έηνο θαηαγξαθήο. Οη πεηξαηέο απήγαγαλ 1181
λαπηηθνχο θαη ζθφησζαλ 8. 53 πινία έπεζαλ ζχκα πεηξαηείαο. Οη παξαπάλσ
αξηζκνί ήηαλ νη πςειφηεξνη ζε ζρέζε κε φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.
Αλαθέξζεθαλ 445 επηζέζεηο, απμαλφκελνη θαηά 10% ζε ζχγθξηζε κε ην 2009. Σν
2006 νη απαρζέληεο λαπηηθνί αξηζκνχζαλ 188, ην 2006 1050 θαη ην 2010 έθηαζαλ
ηνπο 1181. Παγθνζκίσο νη πεηξαηηθέο επηζέζεηο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα απμήζεθαλ
δξακαηηθά ζε ζρέζε κε ηηο επηζέζεηο έλνπιεο ιεζηείαο ζηα ρσξηθά χδαηα.
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Δηθφλα 13: Κπθιηθφ Γηάγξακκα κε ηηο θπξηφηεξεο πεξηνρέο – θξάηε ζηα νπνία
έιαβε ρψξα ην 75% ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πεηξαηηθψλ επηζέζεσλ ην έηνο 2010
Πεγή: ( ICC International Maritime Bureau 2011)
Σα πεξηζηαηηθά πεηξαηείαο πινίσλ ζηηο αθηέο ηεο νκαιίαο απνηέιεζαλ ην
92% επη ηνπ εηήζηνπ πνζνζηνχ θαη αθνξνχζαλ πεηξαηεία 49 ζθαθψλ θαη απαγσγή
1016 λαπηηθψλ, ελψ 28 ζθάθε θαη 638 λαπηηθνί θξαηήζεθαλ φκεξνη γηα θαηαβνιή
ιχηξσλ απφ νκαινχο πεηξαηέο ην 2010. Αληίζεηα ηα πεξηζηαηηθά ζηνλ Κφιπν ηνπ
Άληελ κεηψζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ, κε 53 επηζέζεηο ην 2010 απφ ηηο 117
ην 2009. Ζ κείσζε νθεηιφηαλ ζηηο πεξηπνιίεο

λαπηηθψλ Γπλάκεσλ δηαθφξσλ

θξαηψλ παγθνζκίσο απφ ην 2008 θαζψο θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ
κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο ηνπ θπιιαδίνπ ‗‘Best Management Practices,version 3
(BMP 3)΄΄, πνπ εθδφζεθε ην 2009 απφ ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία θαη απφ αξηζκφ
Ναπηηθψλ. Δπηπξφζζεηα ε ζπκβνιή ησλ λαπηηθψλ δπλάκεσλ ζην θέξαο ηεο
Αθξηθήο ζπλέβαιιε δξαζηηθά ζηε κείσζε ησλ επηζέζεσλ ζηελ ππφςε πεξηνρή.
Αληίζεηα ε Ηλδνλεζία θαηείρε ηα πςειφηεξα επίπεδα επηζέζεσλ έλνπιεο ιεζηείαο
απφ ην 2007. ( ICC International Maritime Bureau 2011)
Σν ΗΜΒ γηα ην έηνο 2016 αλαθέξεη ζηελ έθζεζή ηνπ φηη θαηαγξάθεθαλ 191
πεξηζηαηηθά πεηξαηείαο θαη έλνπιεο ιεζηείαο θαηά πινίσλ. Ο αξηζκφο απηφο
απνηειεί ην ρακειφηεξν εηήζην αξηζκφ πεξηζηαηηθψλ απφ ην 1998, θαηά ην νπνίν
θαηαγξάθεθαλ 202 πεξηζηαηηθά παγθνζκίσο, φκσο ν αξηζκφο πιεξσκάησλ πνπ
απήρζεθαλ ην 2016 ήηαλ ν πςειφηεξνο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο.
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Δηθφλα 14: Κπθιηθφ Γηάγξακκα κε ηηο θπξηφηεξεο πεξηνρέο – θξάηε ζηα νπνία
έιαβε ρψξα ην 63% ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πεηξαηηθψλ επηζέζεσλ ην έηνο 2016
Πεγή: (ICC International Maritime Bureau 2016)
ηηο επηζέζεηο ηνπ 2016, πξαγκαηνπνηήζεθε επηβίβαζε ζην
πινίν ζε 150 πεξηπηψζεηο, 22 απφπεηξεο επίζεζεο, 12 πεξηπηψζεηο ππξψλ θαηά
πινίσλ θαη 7 πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πινία έπεζαλ ζχκα πεηξαηείαο. ρεηηθά
κε ηηο απαγσγέο, 151 κέιε πιεξσκάησλ θξαηήζεθαλ ππφ νκεξεία θαη 62
απήρζεθαλ απφ ηα ζθάθε ηνπο ζε 15 δηαθνξεηηθά πεξηζηαηηθά, ζε ζχγθξηζε κε 19

Δηθφλα 15: Παγθφζκηνο Υάξηεο κε ίρλε ησλ πεξηζηαηηθψλ άζθεζεο ζαιάζζηαο
βίαο θαηά ην έηνο 2016, ζχκθσλα κε ην ΗΜΒ
Πεγή: (ICC International Maritime Bureau 2016)
κέιε πνπ απήρζεθαλ ζε 5 δηαθνξεηηθά πεξηζηαηηθά ην 2015. Ο Κφιπνο ηεο
Γνπηλέαο παξέκεηλε σο πεξηνρή απαγσγψλ κε 34 κέιε πιεξσκάησλ ζε 9

-36δηαθνξεηηθά πεξηζηαηηθά ην 2016. Τπήξμε αμηνζεκείσηε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ
αλαθεξζέλησλ πεξηζηαηηθψλ ζηε Νηγεξία κε 36 ην 2016 απφ 14 ην 2015.
Αληηζέησο

ππήξμε αμηνζεκείσηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηελ

Ηλδνλεζία απφ 108 ην 2015 ζε 49 ην 2016. (ICC International Maritime Bureau
2017)
Καηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2017 αλαθέξζεθαλ 87 πεξηζηαηηθά πεηξαηείαο
θαη έλνπιεο ιεζηείαο ζην Κέληξν Αλαθνξάο Πεηξαηείαο ηνπ ΗΜΒ. Μεηαμχ απηψλ,
ζε 63 ζθάθε επεηεχρζε επηβίβαζε ησλ πεηξαηψλ, 12 ζθάθε δέρζεθαλ ππξά,
έγηλαλ 6 απφπεηξεο επίζεζεο θαη 4 ζθάθε έπεζαλ ζχκα πεηξαηείαο. Όζνλ αθνξά
ηα κέιε ησλ πιεξσκάησλ, 63 λαπηηθνί θξαηήζεθαλ φκεξνη, 41 απήρζεθαλ, 3
ηξαπκαηίζηεθαλ θαη 2 δνινθνλήζεθαλ.

Δηθφλα 16: Κπθιηθφ Γηάγξακκα κε ηηο θπξηφηεξεο πεξηνρέο – θξάηε ζηα νπνία
έιαβε ρψξα ην 75% ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πεηξαηηθψλ επηζέζεσλ ην πξψην
εμάκελν ηνπ 2017
Πεγή: (ICC International Maritime Bureau 2017)
7 πεξηζηαηηθά αθνξνχζαλ ζηε νκαιία, 3 πεξηζηαηηθά έιαβαλ ρψξα ζηνλ
θφιπν ηνπ Άληελ, ελψ ε Νηγεξία αθνξά ζε 13 αλαθνξέο έλαληη 24 γηα ηελ ίδηα
πεξίνδν ην 2016. Τπάξρεη δειαδή κηα ζεκαληηθή κείσζε. Ζ βία θαηά ησλ
πιεξσκάησλ πινίσλ ζπλερίδεηαη, κε ην ήκηζπ ησλ ζθαθψλ πνπ δέρζεθαλ ππξά
παγθνζκίσο, λα πξνέξρνληαη απφ ηε Νηγεξία. Οη επηζέζεηο αλνηρηά ηεο νκαιίαο
θαηαδεηθλχνπλ φηη νη νκαινί πεηξαηέο δηαηεξνχλ αθφκε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηε

-37δπλακηθφηεηα λα επηηίζεληαη ζε εκπνξηθά πινία καθξηά απφ ηηο αθηέο. (ICC
International Maritime Bureau 2017)

Δηθφλα 17: Παγθφζκηνο Υάξηεο κε ίρλε ησλ πεξηζηαηηθψλ άζθεζεο ζαιάζζηαο
βίαο θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2017, ζχκθσλα κε ην ΗΜΒ
Πεγή: (ICC International Maritime Bureau 2017)
ηελ Αζία, ν αξηζκφο θπξίσο ησλ ρακειήο έληαζεο επηζέζεσλ ζηα αλνηρηά
ηεο Ηλδνλεζίαο κεηψζεθε απφ 24 ην 2016 ζε 19 ην 2017. Οκνίσο ππήξμε κείσζε
ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηελ πεξηνρήο ησλ Φηιηππίλσλ κε 4 πεξηζηαηηθά ζην δεχηεξν
ηξίκελν ζε ζχγθξηζε κε 9 πεξηζηαηηθά ην πξψην. Απηή ε κείσζε απνδίδεηαη ζηε
ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηελ Ηλδνλεζία, ηε Μαιαηζία θαη ηηο Φηιηππίλεο.
Πεπιοσέρ επικίνδςνερ – επιππεπείρ ζε θαινόμενα πειπαηείαρ ή ένοπληρ
ληζηείαρ.
χκθσλα ινηπφλ κε ηηο Τπεξεζίεο Δκπνξηθνχ Δγθιήκαηνο (Commercial
Crime Services14) ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ (International Chamber

14

Πξφθεηηαη γηα ηνλ βξαρίνλα ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαηά ηνπ. Έρεη έδξα ζην
Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη έρεη σο θχξην έξγν ηελ θαηαπνιέκεζε θάζε κνξθήο εκπνξηθνχ εγθιήκαηνο.

-38of Commerce - ICC15) θαη ηνπ ηκήκαηνο «Piracy Prone Areas and Warnings», νη
πεξηνρέο ζηηο νπνίεο παξαηεξήζεθε πεηξαηηθή δξαζηεξηφηεηα, είλαη νη παξαθάησ:
 Νφηηα-Κεληξηθή Ακεξηθή θαη Καξατβηθή. Πεξηιακβάλνληαη ην
Δθνπδαδφξ (Guayaquil) θαη ην Πεξνχ (Callao).
 Υψξεο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο θαη ηεο Ηλδηθήο Τπνεπείξνπ.
Πεξηιακβάλνληαη ην Μπαλγθιαληέο, ε Ηλδνλεζία (Tanjung Priok – Jakarta, αλνηρηά
λήζσλ Bintan , Dumai, Karimun , Nipah, Pulau Takong Kecil, Batu Ampar/Batam,
Samarinda, Belawan, θαζψο θαη ησλ αγθπξνβνιίσλ θαη πεξηβαιιφλησλ πδάησλ),
ε Κίλα (Tianjin/Caofeidian), ε Ηλδία (Sikka and Kandla), ε Μαιαηζία (Sabah), ηα
ζηελά ηεο ηλγθαπνχξεο, ην Βηεηλάκ (Vung Tau), ηα ηελά ηεο Μάιαθα θαη ε Νφηηα
ηληθή Θάιαζζα.
 Ζ Αθξηθή θαη ε Δξπζξά Θάιαζζα. Πεξηιακβάλνληαη ε Νηγεξία
(Lagos), ε Γνπηλέα (Conakry), ε νκαιία, ην Μπελίλ (Cotonou), ε Αθηή
Διεθαληνζηνχ (Abidjan) ,ε

Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ (Pointe Noire), ην Σφγθν

(Lome), ε Δξπζξά Θάιαζζα, ε Αξαβηθή Θάιαζζα, ν Κφιπνο ηνπ Άληελ, θαη ν
Ηλδηθφο Χθεαλφο (ICC Commercial Crime Services n.d.)
Όζνλ αθνξά ην

NATO Shipping Centre – NSC, νη πεξηνρέο απεηιήο

πεηξαηείαο θαη έλνπιεο ιεζηείαο γηα ηελ δηεζλή λαπηηιηαθή θνηλφηεηα είλαη αλνηρηά
ηεο νκαιίαο, ζην δπηηθφ Ηλδηθφ Χθεαλφ, ηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο, ηε Νφηηα
Θάιαζζα ηεο Κίλαο θαη αθνξά ηηο παξαθάησ πεξηνρέο: (NATO Shipping Centre
n.d.)
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Δίλαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ ζψκα πνπ εθθξάδεη κε θχξνο ηηο επηρεηξήζεηο απφ φινπο ηνπο
ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ, ζε θάζε κέξνο ηνπ θφζκνπ. Βαζηθή απνζηνιή ηνπ ICC είλαη ε πξνψζεζε
ηνπ ειεχζεξνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ. Βνεζάεη ηηο επηρεηξήζεηο λα ληηκεησπίζνπλ
ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο επθαηξίεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. πεγή: http://www.iccwbo.gr/

-39 Αλαηνιηθή Αθξηθή/Ηλδηθφο Χθεαλφο

Δηθφλα 18: Υάξηεο ζαιάζζηαο αζθάιεηαο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο/Ηλδηθνχ Χθεαλνχ
Πεγή: http://www.shipping.nato.int/nsc/media-centre/downloads/maritime-securitycharts.aspx
 Γπηηθή Αθξηθή/ Κφιπνο ηεο Γνπηλέαο

Δηθφλα 19: Υάξηεο ζαιάζζηαο αζθάιεηαο Γπηηθήο Αθξηθήο/ Κφιπνπ ηεο Γνπηλέαο
Πεγή: http://www.shipping.nato.int/nsc/media-centre/downloads/maritime-securitycharts.aspx
 Άπσ Αλαηνιή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηελψλ ηεο Μάιαθα, ηελ
Ηλδνλεζία θαη ηε ζάιαζζα ηεο λφηηαο Κίλαο)
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Δηθφλα 20: Υάξηεο ζαιάζζηαο αζθάιεηαο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Άπσ Αλαηνιήο
Πεγή: http://www.shipping.nato.int/nsc/media-centre/downloads/maritime-securitycharts.aspx
ΠΔΗΡΑΣΔΗΑ
Πεηξαηήο είλαη «ν ιεζηήο πνπ δξα ζηε ζάιαζζα· µέινο ηνχ πιεξψκαηνο
ζθάθνπο πνπ ελεξγεί πεηξαηεία εηο βάξνο εµπνξηθψλ θαη επηβαηηθψλ πινίσλ
(αλεμαξηήησο ηεο εζληθφηεηαο ηνπο), ρσξίο λα θαιχπηεηαη γηα ηε δξάζε ηνπ απφ
ζπγθεθξηκέλε ρψξα ή πνιηηεία, ρσξίο δει. ην ζθάθνο ηνπ λα θέξεη ζεµαία (θαη'
αληηδηαζηνιή πξνο ηνλ θνπξζάξν, ν νπνίνο ελεξγεί θαηαδξνκέο, εληεηαικέλνο απφ
ζπγθεθξηκέλε αξρή θαη ελαληίνλ ερζξηθήο ρψξαο)». Ζ ελλνηνινγηθή πξνέιεπζε ησλ
ιέμεσλ «πεηξαηεία» θαη «πεηξαηήο» αλάγεηαη ζην αξραίν ειιεληθφ ξήκα πεηξάσ-ψ,
ην νπνίν ζεκαίλεη πξνζπαζψ, δνθηκάδσ. (Μπακπηληψηεο 1998)
ύμβαζη ηυν Ζνυμένυν Δθνών για ηο Γίκαιο ηηρ Θάλαζζαρ ( Ζνυμένα
Έθνη 1982)
Ζ πεηξαηεία σο δηεζλήο λνκηθφο φξνο νξίδεηαη ζην Άξζξν 15 ηεο πλζήθεο
ηεο Γελεχεο γηα ηηο Αλνηρηέο Θάιαζζεο ηνπ 1958 θαη απφ ην Άξζξν 101 ηεο
πλζήθεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο ηνπ 1982 (UNCLOS:
United Nations Convention on the Law of the Sea). Καη νη δχν πλζήθεο
ζηεξηδφκελεο ζην δηεζλέο εζηκηθφ δίθαην, νξίδνπλ σο πξάμε πεηξαηείαο ηελ
εγθιεκαηηθή ελέξγεηα ησλ επηβαηψλ ή ηνπ πιεξψκαηνο ελφο πινίνπ ή
αεξνζθάθνπο ελαληίνλ ελφο άιινπ πινίνπ ή αεξνζθάθνπο, ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ

-41πιεξψκαηνο απηνχ θαη ηνπ θνξηίνπ ηνπ, πξνο ίδην φθεινο, ζε Γηεζλή Ύδαηα ή ζε
Γηεζλή Δλαέξην Υψξν.
Οη πξάμεηο πνπ ζπληζηνχλ πεηξαηεία, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 101 ζηε
χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, είλαη νη αθφινπζεο:
«1. Κάζε παξάλνκε πξάμε βίαο ε θξάηεζεο ε θάζε πξάμε δηαξπαγήο
πνπ δηαπξάηηεηαη γηα ηδησηηθνχο ζθνπνχο απφ ην πιήξσκα ε ηνπο επηβάηεο
ηδησηηθνχ πινίνπ ε αεξνζθάθνπο θαη πνπ θαηεπζχλεηαη:
α.

ζηελ

αλνηθηή

ζάιαζζα,

ελαληίνλ

άιινπ

πινίνπ

ε

αεξνζθάθνπο ε ελαληίνλ πξνζψπνπ ε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πάλσ ζην πινίν ε
ην αεξνζθάθνο απηφ,
β.

ελαληίνλ πινίνπ, αεξνζθάθνπο, πξνζφλησλ ε πεξηνπζηαθψλ

ζηνηρείσλ, ζε ηφπν εθηφο ηεο δηθαηνδνζίαο νπνηνπδήπνηε θξάηνπο.
2.

Κάζε πξάμε εθνχζηαο ζπκκεηνρήο ζηε ιεηηνπξγία ελφο πινίνπ ε

αεξνζθάθνπο ελ γλψζεη ησλ γεγνλφησλ πνπ θαζηζηνχλ ην πινίν ε ην αεξνζθάθνο
απηφ πεηξαηηθφ.
3.

Κάζε πξάμε ππνθίλεζεο ε ζθφπηκεο δηεπθφιπλζεο πξάμεο πνπ

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ε 2 απηνχ ηνπ άξζξνπ.»
Έλα

πινίν (ή αεξνζθάθνο), ζχκθσλα κε ην Άξζξν 103 ζεσξείηαη σο

πεηξαηηθφ αλ ηα πξφζσπα, πνπ αζθνχλ ηνλ πξαγκαηηθφ έιεγρν ζ‘ απηφ, ην
πξννξίδνπλ γηα λα δηαπξάμνπλ κηα απφ ηηο πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν
101. Σν ίδην ηζρχεη θαη αλ ην πινίν ε ην αεξνζθάθνο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα
δηαπξαρζεί νπνηαδήπνηε ηέηνηα πξάμε, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ παξακέλεη
ππφ ηνλ έιεγρν ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη ππεχζπλα.
Κάζε θξάηνο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 105, κπνξεί λα θαηάζρεη έλα πεηξαηηθφ
πινίν ε αεξνζθάθνο ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα ε ζε άιιν κέξνο έμσ απφ ηελ
δηθαηνδνζία νπνηνπδήπνηε άιινπ θξάηνπο, σο θαη έλα πινίν ε αεξνζθάθνο πνπ
έρεη θπξηεπζεί θαη ειέγρεηαη απφ πεηξαηέο, θαη λα ζπιιάβεη ηα πξφζσπα θαη λα
θαηάζρεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο πάλσ ζην πινίν. Σα δηθαζηήξηα ηνπ
θξάηνπο πνπ ελέξγεζαλ ηελ θαηάζρεζε κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ αθελφο κελ γηα

-42ηηο πνηλέο πνπ ζα επηβιεζνχλ, αθεηέξνπ δε γηα ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ ζρεηηθά
κε ηα πινία, ηα αεξνζθάθε ε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ
δηθαησκάησλ ηξίησλ κεξψλ πνπ ελεξγνχλ κε θαιή πίζηε.
ε πεξίπησζε πνπ ε θαηάζρεζε πινίνπ (ή αεξνζθάθνπο) ππφπηνπ γηα
πεηξαηεία έρεη γίλεη ρσξίο λα ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία πνπ λα ηε δηθαηνινγνχλ,
θαηά ην Άξζξν 106, ην θξάηνο ην νπνίν πξνέβε ζηελ θαηάζρεζε επζχλεηαη
απέλαληη ηνπ θξάηνπο ηνπ νπνίνπ ηελ εζληθφηεηα θέξεη ην πινίν ε ην αεξνζθάθνο,
γηα θάζε απψιεηα ε δεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ θαηάζρεζε ηνπ.
Καηάζρεζε γηα ιφγνπο πεηξαηείαο, θαηά ην Άξζξν 107, κπνξεί λα γίλεη κφλν
απφ πνιεκηθά πινία ε ζηξαηησηηθά αεξνζθάθε, ε απφ άιια πινία ε αεξνζθάθε
κε εκθαλή δηαθξηηηθά ζηνηρεία φηη αλήθνπλ ζε θξαηηθή ππεξεζία θαη είλαη
εμνπζηνδνηεκέλα γηα ην ζθνπφ απηφ.
Όια ηα θξάηε, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 100, πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη ζην
κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο πεηξαηείαο ζηελ αλνηθηή
ζάιαζζα ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ δηθαηνδνζία
νπνηνπδήπνηε θξάηνπο.
χκθσλα κε ην Άξζξν 110 (Γηθαίσκα λενςίαο)
1.

Δθηφο

απφ

πεξηπηψζεηο

επέκβαζεο

δπλάκεη

εμνπζηψλ

πνπ

πξνβιέπνληαη απφ ζπλζήθε, πνιεκηθφ πινίν πνπ ζπλαληά ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα
μέλν πινίν, εθηφο απφ ηα πινία πνπ απνιαχνπλ πιήξνπο εηεξνδηθίαο ζχκθσλα κε
άξζξα 95 θαη 96, δελ δηθαηνχηαη λα ζηακαηήζεη γηα έιεγρν εθηφο αλ ππάξρεη
βάζηκνο ιφγνο ππνςίαο φηη

ην

πινίν

επηδίδεηαη

ζε

πεηξαηεία

,

ζε

δνπιεκπφξην, ζε παξάλνκεο εθπνκπέο θαη ην θξάηνο ηεο ζεκαίαο ηνπ πνιεκηθνχ
έρεη δηθαηνδνζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 109, ην πινίν δελ έρεη εζληθφηεηα, ή αλ θαη
θέξεη μέλε ζεκαία ε αξλείηαη λα πςψζεη ηε ζεκαία ηνπ, απηφ έρεη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηελ ίδηα εζληθφηεηα κε ην πνιεκηθφ.
2.

ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, ην πνιεκηθφ πινίν κπνξεί λα

πξνβεί ζε εμαθξίβσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πινίνπ λα θέξεη ηε ζεκαία ηνπ. Γηα ην
ζθνπφ απηφ, κπνξεί λα ζηείιεη ιέκβν ππφ ηε δηνίθεζε αμησκαηηθνχ ζην χπνπην
πινίν. Αλ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ εγγξάθσλ ε ππφλνηα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη,

-43κπνξεί λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ έξεπλα πάλσ ζην πινίν, ε νπνία ζα πξέπεη λα
γίλεη κε θάζε δπλαηή δηάθξηζε.
3.

Αλ νη ππφλνηεο απνδεηρηνχλ αβάζηκεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν

πινίν ζην νπνίν έρεη γίλεη ε έξεπλα δελ έρεη δηαπξάμεη νηηδήπνηε πνπ λα
δηθαηνινγεί ηηο ππφλνηεο απηέο, ζα απνδεκησζεί γηα θάζε απψιεηα ε δεκηά πνπ
κπνξεί λα ππέζηε. Οη δηαηάμεηο απηέο εθαξκφδνληαη mutatis mutandis ζε
ζηξαηησηηθά αεξνζθάθε αιιά θαη ζε νπνηαδήπνηε άιια δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλα
πινία ε αεξνζθάθε πνπ έρνπλ εκθαλή δηαθξηηηθά ζηνηρεία φηη αλήθνπλ ζε θξαηηθή
ππεξεζία.
Γιαθοποποίηζη Πειπαηείαρ – Ένοπληρ Ληζηείαρ
Ο Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (International Maritime Organisation IMO), ζχκθσλα κε ην ςήθηζκα Α.1025(26) πεξί ηνπ Κψδηθα Πξαθηηθήο γηα ηε
δηεξεχλεζε ησλ εγθιεκάησλ ηεο πεηξαηείαο θαη ηεο έλνπιεο ιεζηείαο θαηά ησλ
πινίσλ, νξίδεη ηελ έλνπιε ιεζηεία σο κηα απφ ηηο παξαθάησ πξάμεηο:
«α. Κάζε παξάλνκε πξάμε βίαο ή παξάλνκεο θξάηεζεο ή θάζε πξάμεο
αξπαγήο ή απεηιήο αξπαγήο, πνπ δελ ζηνηρεηνζεηεί πεηξαηεία, ε νπνία
δηαπξάηηεηαη γηα πξνζσπηθνχο

ζθνπνχο θαη θαηεπζχλεηαη ελαληίνλ πινίνπ ή

ελαληίνλ πξνζψπσλ επί ελφο πινίνπ, εληφο ησλ εζσηεξηθψλ, αξρηπειαγηθψλ
πδάησλ ή ζηε ρσξηθή ζάιαζζα ελφο θξάηνπο.
β.

Κάζε πξάμε πξφθιεζεο ή εθ πξνζέζεσο δηεπθφιπλζεο θάπνηαο εθ ησλ

πξάμεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη σο άλσζελ.» (IMO 2009)
Όζνλ αθνξά ηηο λνκηθέο έλλνηεο ηεο πεηξαηείαο θαη ηεο έλνπιεο ιεζηείαο απφ
ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, είλαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί φηη ελψ ε πεηξαηεία
δηαπξάηηεηαη ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα, ε έλνπιε ιεζηεία δηαπξάηηεηαη ζηα
ρσξηθά ή ζηα αξρηπειαγηθά χδαηα , εάλ πξφθεηηαη γηα αξρηπειαγηθφ 16 θξάηνο.
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Καηά ην άξζξν 46 ηεο ζπλζήθεο ηνπ Montego Bay Αξρηπειαγηθφ Κξάηνο πξνζδηνξίδεηαη σο
θξάηνο θαζ‘ νινθιεξία απφ έλα ή πεξηζζφηεξα αξρηπειάγε θαη ελδερνκέλσο θαη απφ άιιεο
λήζνπο.

-44Ο Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο ηνπ ΟΖΔ θαη ην Γηεζλέο Ναπηηιηαθφ
Γξαθείν
πεηξαηεία

ηνπ

Γηεζλνχο

Δκπνξηθνχ

Δπηκειεηεξίνπ, νξίδνπλ ηε ζαιάζζηα

σο νπνηαδήπνηε παξάλνκε πξάμε πνπ ζπκβαίλεη ζηελ ζάιαζζα. Ο

ππφςε φξνο φκσο ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηνπο δχν ζεζκνχο πξνθεηκέλνπ λα
πεξηγξαθνχλ πεξηζηαηηθά ζαιάζζηαο θινπήο (sea robbery), ζηνηρείν ην νπνίν
δπζρεξαίλεη ηελ αθξηβή θαηαγξαθή ησλ πεξηζηαηηθψλ. (Μπέιινπ 2009)
Γιάκπιζη Πειπαηείαρ βάζει Γιεθνούρ Βιβλιογπαθίαρ (Μπφζε 2012, 41-42)
(ηνχζνπξαο θαη Γαιαθιήο 2011, 178-181)

Μηθξήο Έληαζεο / Κιίκαθαο

• Λάθπξα: Σηκαιθή - Πνζά κηθξήο ζρεηηθά αμίαο
• Υξήζε καραηξηψλ, κηθξψλ φπισλ

Μεζαίαο Έληαζεο /Κιίκαθαο

• Λάθπξα: Τιηθά - θνξηίν πινίνπ - απαγσγή κειψλ
πιεξψκαηνο
• Υξήζε ζχγρξνλνπ θαη βαξέσο νπιηζκνχ
• Οξγαλσκέλε θαη πξνζρεδηαζκέλε επηρείξεζε
• Ύπαξμε κεηξηθνχ ζθάθνπο

Τςειήο Έληαζεο / Κιίκαθαο

• Λάθπξα: Σν πινίν κεηά ηνπ θνξηίνπ θαη ηνπ πιεξψκαηνο
• Υξήζε βαξέσο θαη ζχγρξνλνπ νπιηζκνχ
• πκκεηνρή εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ
• Γεκηνπξγία θαη ρξεζηκνπνίζε Πινίνπ Φαληάζκαηνο

Σχπνπ νκαιηθήο Πεηξαηείαο
• Καηάιεςε θαη απαγσγή πινίνπ κεηά πιεξψκαηνο θαη θνξηίνπ γηα ιήςε ιχηξσλ

Δηθφλα 21: Γηάγξακκα Καηεγνξίεο Πεηξαηείαο
Πεγή: Γεκηνπξγία απφ δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ (ηνχζνπξαο θαη Γαιαθιήο 2011,
178-181) (Μπφζε 2012, 41-42)
Ζ πεηξαηεία κπνξεί λα δηαθξηζεί ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηνπο
ζηφρνπο, ηνλ νπιηζκφ θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαθηηθέο:


Ζ πεηξαηεία ρακειήο έληαζεο ή θιίκαθαο, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα θαηά

ηελ ειιηκεληζκφ ηνπ πινίνπ ή φηαλ απηφ βξίζθεηαη ζε αγθπξνβφιην, κε ιάθπξα απφ
ηηκαιθή ηνπ πιεξψκαηνο ή αληηθείκελα ηνπ πινίνπ πνπ αθαηξνχληαη θαη
κεηαθέξνληαη εχθνια, ζρεηηθά κηθξήο αμίαο. Όπια ησλ πεηξαηψλ απηήο ηεο

-45θαηεγνξίαο απνηεινχλ ζπλήζσο καραίξηα. Οη επηρεηξήζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ
νλνκάδνληαη θαη «Hit -Rob-Run» (Υηππψ- ιεζηεχσ- δηαθεχγσ).


Ζ πεηξαηεία κεζαίαο έληαζεο ή θιίκαθαο, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζηελ

αλνηρηή ζάιαζζα θαη θπξίσο ζε εκπνξηθέο ζαιάζζηεο νδνχο, κε ιάθπξα ηηκαιθή
ηνπ πιεξψκαηνο, ην θνξηίν ηνπ ζθάθνπο
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ή θαη απαγσγέο κειψλ ηνπ

πιεξψκαηνο γηα ιήςε ιχηξσλ. ην πιείζην ησλ πεξηπηψζεσλ, κεηά ηελ θινπή
ηνπ θνξηίνπ ή/θαη αληηθεηκέλσλ, ην ζθάθνο θαη ην πιήξσκα αθήλεηαη ειεχζεξν.
Υξεζηκνπνηείηαη βαξχο νπιηζκφο θαη γεληθφηεξα φπια λέαο ηερλνινγίαο κε ηα
νπνία ηξνθνδνηνχλ ηνπο πεηξαηέο εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο. Σαθηηθή απνηειεί ε
θαιά ζρεδηαζκέλε θαη ιεπηνκεξήο πξνεηνηκαζία ηνπ ηξφπνπ ηεο πξνζβνιήο ηνπ
πινίνπ «ζχκαηνο» θαη ε δεδνκέλε χπαξμε ελφο κεηξηθνχ πινίνπ (mother ship) γηα
ηελ παξνρή ηνπ αλαγθαίνπ νπιηζκνχ, ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ σο νξκεηήξην γηα ηα
ηαρχπινα πνπ πξνζεγγίδνπλ ηα πινία αιιά θαη σο κέζνπ δηαθπγήο.


Ζ πεηξαηεία πςειήο έληαζεο ή πεηξαηεία ζεκαληηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο,

κε ιάθπξν ην θνξηίν ηνπ πινίνπ ή ην ίδην ην πινίν κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή ηνπο.
Σαθηηθή απνηειεί ε χπαξμε νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη
ζθνπνχο: Καηάιεςε ηνπ πινίνπ, κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ ηνπ ζε άιιν πινίν/α ή
κεηαθνξά ηνπ πινίνπ ζε «θίιην» ιηκάλη θαη κεηαθφξησζε ηνπ θνξηηνχ εθεί, αιιαγή
νλφκαηνο θαη ηεο ζεκαίαο ηνπ, πιαζηνγξάθεζε ησλ εγγξάθσλ ηδηνθηεζία. ηε
ζπλέρεηα ρξεζηκνπνίεζή ηνπ – απνθαιείηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο «πινίν
θάληαζκα» (phantom ship phenomenon) - ζηε λαπηηιηαθή αγνξά γηα κεηαθνξά
θνξηίσλ, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ην επφκελν εχθνιν ιάθπξν.
Οξγαλσηηθά απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή θαη εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ γηα
ηελ παξνρή ζχγρξνλνπ νπιηζκνχ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε δηθηχνπ γηα ηελ εχξεζε
«πειαηψλ». Απηή ε θαηεγνξία πεηξαηείαο απνηειεί ηελ πιένλ ζχγρξνλε κε πςειά
πνζνζηά θέξδνπο, ηεο ηάμεσο ησλ εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Δίλαη φκσο θαη ε
πιένλ επηθίλδπλε γηα ηε δσή ησλ κειψλ ησλ πιεξσκάησλ, θαζφζνλ απηφ είηε
ξίρλεηαη ζηε ζάιαζζα, είηε θξαηείηαη ζε νκεξεία γηα ηε ιήςε ιχηξσλ, κε ηε

17

πλήζσο ζηνρνπνηνχληαη ζθάθε πνπ κεηαθέξνπλ επεμεξγαζκέλα πξντφληα πεηξειαίνπ.

-46δνινθνλία ηνπ λα απνηειεί δπζηπρψλ ηελ πάγηα ηαθηηθή. ε απηή ηελ θαηεγνξία
πεηξαηείαο εληάζζνληαη θαη νη πξνζβνιέο ηδησηηθψλ ζθαθψλ αλαςπρήο κε ζθνπφ
ιαθχξσλ, ζπλήζσο ρξεκάησλ ή πνιχηηκσλ αληηθεηκέλσλ.
Χο εηδηθή θαηεγνξία πεηξαηείαο αληηκεησπίδεηαη πιένλ ε ηαθηηθή πνπ
αθνινπζείηαη θαηά ηηο πεηξαηηθέο επηζέζεηο αλνηρηά ηεο νκαιίαο. χκθσλα κε ηελ
ηαθηηθή απηή ην πινίν αθνχ θαηαιεθζεί νδεγείηαη ζε αζθαιή θαηαθχγηα θαη ζηε
ζπλέρεηα νη πεηξαηέο επηθνηλσλνχλ κε ηελ πινηνθηήηξηα εηαηξία πξνθεηκέλνπ λα
ζπκθσλεζεί ε θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ πνζνχ σο ιχηξα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ
πινίνπ θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ πιεξψκαηνο.
Γιασυπιζμόρ πεπιζηαηικών πειπαηείαρ και ένοπληρ ληζηείαρ ζύμθυνα
με ηο ICC International Maritime Bureau (2017)
χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Γξαθείνπ (The ICC
International Maritime Bureau ή IMB) «Πεξί πεηξαηείαο θαη έλνπιεο ιεζηείαο θαηά
πινίσλ», γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ, ιφγσ ηνπ
δηαθνξεηηθνχ

ηξφπνπ

νξηζκνχ

θαη

θαηεγνξηνπνίεζεο

ησλ

πεξηζηαηηθψλ,

πξνηείλεηαη γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο ν δηαρσξηζκφο ηνπο ζε ηξία γεληθά επίπεδα –
Η,ΗΗ θαη III, κε βάζε ηηο επηπηψζεηο πνπ είρε ζην πιήξσκα, ζην ζθάθνο θαη ζην
θνξηίν. Αλαιπηηθφηεξα:


Δπηπέδνπ Η νξίδεηαη ην πεξηζηαηηθφ ην νπνίν έρεη άκεζε επίδξαζε ζην

πιήξσκα, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ:
Όηαλ ππάξρεη ηξαπκαηηζκφο, δνινθνλία, απαγσγή, απεηιή ηνπ
πιεξψκαηνο ή φηαλ ην πιήξσκα αγλνείηαη ή θξαηείηαη ππφ νκεξεία.
Πεξηζηαηηθφ πεηξαηείαο θαηά ην νπνίν ε δηνίθεζε ηνπ πινίνπ
αλαιακβάλεηαη απφ άηνκα πνπ επηβαίλνπλ ζε απηφ.
Πεξηζηαηηθφ θαηά ην νπνίν ην πιήξσκα ππνρσξεί ζε αζθαιέο ζεκείν
ηνπ πινίνπ (citadel)


Δπηπέδνπ ΗΗ νξίδεηαη ην πεξηζηαηηθφ θαηά ην νπνίν ην ζθάθνο δέρεηαη

ππξά, νη νκάδεο αζθαιείαο βάιινπλ θαηά ηεο πξνζεγγίδνπζαο απεηιήο,

-47ιεζηψλ/πεηξαηψλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί φηη θέξνπλ νπιηζκφ νπνηνπδήπνηε
ηχπνπ, είηε είλαη επηβαίλνληεο είηε φρη.


Δπηπέδνπ ΗΗΗ νξίδεηαη ην πεξηζηαηηθφ ην νπνίν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη

ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ επηπέδσλ.
Αίηια και Παπάγονηερ ανάπηςξηρ ηηρ Πειπαηείαρ
Ζ άλνδνο ηεο πεηξαηείαο, κε ηε γηγάλησζή ηεο ηε ζχγρξνλε επνρή, κπνξεί λα
απνδνζεί ζε αξηζκφ αηηίσλ, κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εθ ησλ νπνίσλ απνηεινχλ
ηα παξαθάησ :


Ζ θχξηα αηηία παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη άζθεζεο κνξθήο βίαο

ζηε ζάιαζζα, ζηνλ αέξα θαη αζθαιψο ζηε μεξά, απνηεινχλ ε θηψρεηα, ε αλέρεηα,
ε αλαξρία, ε αδηθία θαη παξφκνηνη παξάγνληεο νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ
ηνπο θαη ππάξρνπλ κε δηάθνξε έληαζε ζε πνιιά ζεκεία ηνπ πιαλήηε, κε
απνθνξχθσκα ηελ αθξηθαληθή ήπεηξν θαη ηελ λνηηναλαηνιηθή Αζία, ζεκεία ζηα
νπνία ε πεηξαηεία γηγαληψλεηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Σα παξαπάλσ
ραξαθηεξηζηηθά ησλ θησρψλ θαη επάισησλ ρσξψλ νπζηαζηηθά ζπξψρλνπλ κεγάιν
αξηζκφ αλζξψπσλ ζε παξάλνκεο πξαθηηθέο εχθνινπ πινπηηζκνχ, φπσο ην
νξγαλσκέλν έγθιεκα, ε έλνπιε ιεζηεία θαη ε πεηξαηεία.


ηνλ

πξναλαθεξφκελν

πξσηαξρηθφ

παξάγνληα

επηδξά

πνιιαπιαζηαζηηθά ε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ, κε ηηο
κεηαθνξέο θνξηίσλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ζαιάζζησλ
αξηεξηψλ, ιφγσ νηθνλνκηθψλ, γεσπνιηηηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. Έρεη
ήδε αλαθεξζεί φηη απνηειεί βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ εθδήισζε πεηξαηηθψλ
επηζέζεσλ εθφζνλ ην 80% ησλ εκπνξηθψλ θνξηίσλ κεηαθέξεηαη κέζσ
ζαιάζζεο 18 . Ζ πάγηα ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζαιάζζησλ νδψλ, φπσο
απηέο αλαιχζεθαλ ζην 1ν θεθάιαην, γηα νηθνλνκηθνχο, γεσπνιηηηθνχο θαη
νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ γλψζεο ησλ
δξνκνινγίσλ ησλ πινίσλ.

18

Βιέπε ζειίδα 19.
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Δπηπξφζζεηα ε χπαξμε ζαιάζζησλ ζηελψλ θαηά κήθνο ησλ θπξηφηεξσλ

ζαιάζζησλ

νδψλ,

γλσζηψλ

«δηεζλψλ

δηφδσλ»

19

νδεγεί ζε

πεξηνρέο

ζπγθέληξσζεο πινίσλ, αγθπξνβφιηα, θαη ρακειέο ηαρχηεηεο θαζηζηψληαο ηα
πινία επάισηα ζε πεηξαηηθέο επηζέζεηο θαη ελζαξξχλνληαο ηέηνηνπ ηχπνπ ελέξγεηεο
θαζφζνλ απμάλνληαη γεσκεηξηθά νη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο.


Ζ αλάγθε κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ πινίσλ πξνθάιεζε,

ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο πινήγεζεο, αλαηαξάμεηο ζηελ
παγθφζκηα λαπηηιία, σζψληαο πνιιέο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο λα κεηψζνπλ ην θφζηνο
ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε νιηγνκειψλ πιεξσκάησλ. Ζ
πηνζέηεζε απηήο ηεο ηαθηηθήο φκσο απνδείρηεθε φηη απνηέιεζε πιήγκα γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ πινίσλ, θαζηζηψληαο ηα πεξηζζφηεξν επάισηα ζηηο πεηξαηηθέο
επηζέζεηο. (Μπφζε 2012, 50)


Μηα

δπλεηηθή

δηαζχλδεζε

ηεο ηξνκνθξαηίαο κε ηελ πεηξαηεία,

παξαπέκπεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεηξαηείαο σο κέζν ρξεκαηνδφηεζεο θαη
εμνπιηζκνχ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ, φπνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηείζδπζε
ζηηο θξαηηθέο δνκέο, ηε δηαθζνξά θαη ηελ θπξηαξρία ηνπο ζε αδχλακα ή
απνηπρεκέλα θξάηε, θαζίζηαηαη εχθνιε ε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ
αθνξνχλ ην είδνο ηνπ θνξηίνπ ησλ πινίσλ, ηνπ ρξφλνπ δηέιεπζεο, αγθπξνβνιίνπ
θαη ειιηκεληζκνχ.


Οη γεληθφηεξεο ειιείςεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα ιηκάληα, νη νπνίεο

ζρεηίδνληαη κε ηε πεηξαηεία ρακειήο έληαζεο θαη αθνξνχλ θπξίσο θινπέο ζε
αγθπξνβνιεκέλα πινία. Σν πξφβιεκα ζπλαληάηαη θπξίσο ζηα ιηκάληα ηεο
Νηγεξίαο, ζην Κέξαο ηεο Αθξηθήο θαη ζε πεξηνρέο ηεο λφηηαο θαη λνηηναλαηνιηθήο
Αζίαο. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ε αζηπλφκεπζε είλαη ειιηπήο, ελψ ζε
άιιεο πεξηπηψζεηο νη Αξρέο δελ είλαη θαιά εμνπιηζκέλεο κε ηα θαηάιιεια κέζα
γηα ηελ πξφιεςε ησλ πεηξαηηθψλ επηζέζεσλ. (Μπφζε 2012, 51)
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Ζ ζχλδεζε ησλ πεηξαηηθψλ νκάδσλ κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα έρεη

ζνβαξέο ζπλέπεηεο θαη ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο
ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη γηα ηηο ελέξγεηεο
πνπ αθνινπζνχλ ηελ θαηάιεςε ηνπ πινίνπ (κεηαθνξά ηνπ πινίνπ ζε θαηαθχγην
θαη παξακνλή ηνπ γηα αλαγθαίν δηάζηεκα, ε πιαζηνγξάθεζε εγγξάθσλ θαη ε εθ
λένπ λενιφγεζε ηνπ πινίνπ, ε αιιαγή ζεκαίαο, ε λνκηκνπνίεζε θινπηκαίσλ κέζσ
θνξησηηθψλ, ε εχξεζε αγνξαζηή ηνπ θιεκκέλνπ θνξηίνπ, ε επαθή κε
πινηνθηήηξηα εηαηξία θιπ) απαηηείηαη δηαζχλδεζε κε ηνπηθνχο θνξείο θαη αξρέο
αιιά θαη κε άιιεο νκάδεο ηνπ νξγαλσκέλνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο. (ηνχζνπξαο
θαη Γαιαθιήο 2011, 171-172)
ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ
Πειπαηεία και Σπομοκπαηία
Οη έλλνηεο ηεο πεηξαηείαο θαη έλνπιεο ιεζηείαο

φπσο αλαθέξζεθε είλαη

νπζηαζηηθά ζπλαθείο, κε ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά βάζεη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ηελ
ηέιεζε ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα ή ζηα ρσξηθά χδαηα. Οκνίσο ε ζρέζε κεηαμχ
πεηξαηείαο θαη ηξνκνθξαηίαο δελ κπνξεί εχθνια λα απνζαθεληζηεί. Έηζη έρνπλ
ππάξμεη πεξηζηαηηθά επηζέζεσλ ζε πινία, θαηά ηηο νπνίεο ν απψηεξνο ζηφρνο δελ
ήηαλ ε θινπή αιιά πξάμεηο πνπ επηρεηξήζεθαλ κε θάπνηα απψηεξε πνιηηηθή
ζηφρεπζε. Ζ αζθάιεηα ηεο δηεζλνχο λαπζηπινΐαο, πέξα απφ ην θαηλφκελν ηεο
πεηξαηείαο, ην νπνίν αθνξά ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ
άζθεζεο βίαο, αληηκεησπίδεη θαη ηελ απεηιή ηεο ζαιάζζηαο ηξνκνθξαηίαο. Σα
ηειεπηαία ρξφληα ε ηξνκνθξαηία δξαζηεξηνπνηείηαη κε ρηππήκαηα ζηελ μεξά, κε
απνθνξχθσκα ην ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα ηεο 11εο επηεκβξίνπ ην 2001 θαη
πξφζθαηα ζε αξηζκφ επξσπατθψλ πφιεσλ φπσο ζηε Βαξθειψλε, Λνλδίλν, Ρψκε,
Παξίζη,

Βξπμέιιεο

θιπ.

Τπήξμαλ

φκσο

θαη

πεξηπηψζεηο

ζαιάζζησλ

ηξνκνθξαηηθψλ ρηππεκάησλ, ηα νπνία πξνθάιεζαλ ηε δηεζλή αλεζπρία, φρη φκσο
θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.

-50Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζαιάζζηαο ηξνκνθξαηίαο, ηα νπνία έρνπλ
απνδνζεί ζηελ Al Qaeda20, απνηεινχλ ηα εμήο. H Ζ πξψηε επίζεζε αθνξά ζηελ
απνηπρεκέλε απφπεηξα ελαληίνλ ηνπ USS Sullivan ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1999, θαη
αθνινχζσο ε επηηπρεκέλε επίζεζε ζην ακεξηθάληθν αληηηνξπηιηθφ USS Cole, ζηηο
12 Οθησβξίνπ ηνπ 2000, ζην ιηκάλη ηνπ Άληελ, θαηά ηελ νπνία ζθνηψζεθαλ 17
άηνκα θαη ηξαπκαηίζηεθαλ 38. Χζηφζν έλα αληηηνξπηιηθφ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί
σο ζηφρνο ελαληίνλ ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ, θαζηζηψληαο θαηαιιειφηεξε ηελ
θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ σο πεξηζηαηηθφ ζαιάζζηνπ αληαξηνπνιέκνπ 21.

Σν δεχηεξν

πεξηζηαηηθφ αθνξά ζηελ επίζεζε θαηά ηνπ γαιιηθνχ ππεξδεμακελφπινηνπ (VLCC)
MS Limburg ζηνλ Κφιπν ηνπ Άληελ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002, ην νπνίν θαηλνκεληθά
δηνξγαλψζεθε απφ ζπλεξγάηεο ηεο Al Qaeda θαη ζαθψο θαηαηάζζεηαη ζηελ
θαηεγνξία ηεο ζαιάζζηαο ηξνκνθξαηίαο, κνινλφηη είρε αζήκαληεο επηπηψζεηο.
(Møller 2009, 25), Ζ ππφςε

επίζεζε πέξαλ ηνπ ελφο θαη κφλν ζαλάηνπ ελφο

κέινπο ηνπ πιεξψκαηνο, είρε σο απνηέιεζκα θαη κηα πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή,
απφ ηε δηάρπζε ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή 90.000 βαξειηψλ πεηξειαίνπ. (Μπέιινπ
2009, 138)
Αθφκα έλα παξάδεηγκα ζαιάζζηαο ηξνκνθξαηίαο απνηειεί ε ηξνκνθξαηηθή
ελέξγεηα ζην θξνπαδηεξφπινην «City of Poros», ζηηο 11 Ηνπιίνπ 1988. Ζ επίζεζε
ζην «City of Poros», ζχκθσλα κε έξεπλεο ησλ δησθηηθψλ αξρψλ, απνδφζεθε ζηελ
ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε Fatah-RG22 , κε ζηφρν έλα γθξνππ ηνπξηζηψλ απφ ηηο
ΖΠΑ πνπ αλακελφηαλ λα επηβηβαζηεί ζην πινίν εθείλε ηελ εκέξα. Σα απνηέιεζκα
ηεο επίζεζεο ήηαλ 13 λεθξνί, εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο ήηαλ επηβάηεο ηνπ
απηνθηλήηνπ

ζην

Σξνθαληεξφ

23

θαη

νη

ελλέα

απφ

ηελ

επίζεζε

ζην

θξνπαδηεξφπινην, θαζψο θαη 60 ηξαπκαηίεο. (Λακπξφπνπινο 1999)

20

Βιέπε ζειίδα 53.
Πεξηζζφηεξα πεξί ζαιάζζηνπ αληαξηνπνιέκνπ ζηε ζειίδα 58.
22
Ηδξχζεθε ην 1974, φηαλ απνζρίζηεθε απφ ηε Fatah, κεηά ηηο δηαθσλίεο ηνπ αξρεγνχ ηεο Ακπνχ
Νηληάι (πξαγκαηηθφ φλνκα: ακπξί Αι Μπάλα), ν νπνίνο απνηειεί δεζπφδνπζα πξνζσπηθφηεηα
ζηνλ δηεζλή ηξνκνθξαηηθφ ρψξν. Η έδπα ηηρ ήηαν ζηη Βαγδάηη ωρ ηο 1982, οπόηε μεηαθέπθηκε ζηη
ςπία και από ηο 1985 ζηη Λιβύη. Σην ηελεςηαία δεκαεηία (1984-1994) ζηην Δλλάδα έλαβαν σώπα
12 επειζόδια, για ηα οποία ανέλαβε ηην εςθύνη ή αποδόθηκαν ζηην οπγάνωζη ηος Αμπού Νινηάλ».
23
Σν κεζεκέξη ηεο ίδηαο εκέξαο ζεκεηψζεθε έλα άιιν ρηχπεκα κε ηελ έθξεμε ελφο απηνθηλήηνπ
απέλαληη απφ ηνλ Ναπηηθφ Όκηιν Ακθηζέαο. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε θαη ε επίζεζε ζην
θξνπαδηεξφπινην.
21

-51Ο ΗΜΟ θαη ην ΗΜΒ επίζεο είλαη απνδέθηεο θξηηηθήο γηαηί νη πεξηπηψζεηο
ζαιάζζηαο ηξνκνθξαηίαο δελ θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα αλαθνξψλ ηνπο, θάηη
φκσο πνπ ζα έπξεπε λα πθίζηαηαη γηαηί ε ζαιάζζηα ηξνκνθξαηία αθνξά
πεξηζηαηηθά βίαο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηε ζάιαζζα θαη σο ηέηνηα ζα έπξεπε αλ
απνηεινχλ αληηθείκελν θαηαρψξεζεο θαη κειέηεο. (Μπέιινπ 2009, 138) Απηφ
ζπκβαίλεη γηαηί ην ΗΜΒ δελ δίλεη νξηζκφ ηεο ηξνκνθξαηίαο ζηε ζάιαζζα (maritime
terrorism), θαζψο δελ έρεη δηαθνξεηηθή θαηαρψξηζε κεηαμχ πεηξαηείαο θαη
ηξνκνθξαηίαο. (Μπφζε 2012, 112-113)
Ζ ζαιάζζηα ηξνκνθξαηία επί ηνπ παξφληνο απνηειεί ακειεηέν θίλδπλν
εθφζνλ αθνξά ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα, πεξίπνπ ζην 2% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη αλαγθαίεο ζπλζήθεο
γηα κηα επηηπρεκέλε ηξνκνθξαηηθή επίζεζε κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ζηε ζάιαζζα κε
κεγάιε δπζθνιία. Οη ηξνκνθξάηεο κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ δηεμάγεη επηρεηξήζεηο
ζηε ζάιαζζα γηαηί κπνξνχλ λα ην πξάμνπλ κε κεγαιχηεξε επθνιία θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ μεξά. Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ,
ε ζαιάζζηα δξαζηεξηφηεηα δελ είλαη απαξαίηεηε. (M. N. Murphy, Chapter Two:
Maritime Terrorism n.d.)
Δπιλογή ηος ςγπού ζηοισείος ή όσι υρ ηο νέο επισειπηζιακό πεδίο ηυν
ηπομοκπαηικών ομάδυν
Οη απφςεηο ζρεηηθά κε ην αλ ην ζαιάζζην πεδίν κπνξεί λα απνηειέζεη ην λέν
επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ ηξνκνθξαηία δηίζηαηαη. Βάζεη ησλ κέρξη ηψξα
πξαθηηθψλ δηαθξίλνληαη θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο θαη ηάζεηο απφ πιεπξάο ησλ
ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ, σο πξνο ηηο πξνηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηαθηηθέο πνπ
εθαξκφδνπλ, ηνλ ζηφρν πνπ ζέινπλ λα επηηχρνπλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ ή
κπνξεί λα απνθηήζνπλ.
χκθσλα κε ηνλ Peter Lehr, ζεσξείηαη φηη νη ηξνκνθξάηεο είλαη ζπληεξεηηθνί
σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ επηιέγνπλ γηα λα επηρεηξήζνπλ έλα ηξνκνθξαηηθφ
ρηχπεκα θαη ξέπνπλ πξνο ηε ρξεζηκνπνίεζε ηαθηηθψλ θαη κεζφδσλ πνπ έρνπλ
δνθηκαζζεί κε επηηπρία ζην παξειζφλ. Αθφκα θαη αλ απνθαζίζνπλ λα
δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην ζαιάζζην επηρεηξεζηαθφ πεδίν, αξρηθά ζα πξνρσξήζνπλ
ζηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ πςειψλ πηζαλνηήησλ επηηπρνχο νινθιήξσζεο θαη

-52ρακειήο έληαζεο επηπηψζεσλ θαη αθνινχζσο ζε πην ζθιεξά ρηππήκαηα κε
ζνβαξέο ζπλέπεηεο, κεηαθέξνληαο παξάιιεια δνθηκαζκέλεο κεζφδνπο απφ ην
ρεξζαίν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. Γη απηφ θαη ε πιεηνςεθία ησλ ζαιάζζησλ
ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ αθνξνχζε απηνζρέδηνπο ππξνδνηηθνχο κεραληζκνχο,
είηε ππξνδνηνχκελνπο απφ βνκβηζηέο απηνθηνλίαο θαηά ηελ πξφζθξνπζε ζε
πινία,

είηε

ηνπνζεηεκέλνπο

ζε

πινία

κε

ρακειή

ηαρχηεηα

πιεχζεο,

αγθπξνβνιεκέλα ή θαηά ηε δηάξθεηα ειιηκεληζκνχ ηνπο. Ζ φιε κεηαζηξνθή ησλ
κέρξη ηψξα ηαθηηθψλ ηνπο απφ ηε ζηεξηά ζηε ζάιαζζα, ζα ήηαλ αληίζεηε ζηε
ζπληεξεηηθή ζηξαηεγηθή ησλ δνθηκαζκέλσλ ρηππεκάησλ. (Lehr 2010)
Δπίζεο ε επηινγή ελφο ζαιάζζηνπ ζηφρνπ απαηηεί εηδηθή εθπαίδεπζε,
ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο ζε πξνζσπηθφ θαη κέζα, ζηνηρεία ηα νπνία δε
δηαζέηνπλ νη πεξηζζφηεξεο ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο. Ζ εθπαίδεπζε γηα ελέξγεηα κε
παγίδεπζε απηνθηλήηνπ, κε ρξήζε γηιέθσλ εθξεθηηθψλ ή γηα εθηφμεπζε επίζεζεο
κηθξήο θιίκαθαο απφ νιηγνκειείο νκάδεο κε ηε ρξήζε ειαθξψλ φπισλ, είλαη
ιηγφηεξν απαηηεηηθή ζε πξνζσπηθφ, κέζα θαη ηθαλφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα
απαηηνχκελα γηα έλα ζαιάζζην ηξνκνθξαηηθφ εγρείξεκα, φπσο ηθαλφηεηεο
πινήγεζεο πινίνπ, ρεηξηζκνχ ησλ δηάθνξσλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θαη
κέζσλ επηθνηλσλίαο αιιά θαη δπλαηφηεηεο παξνρήο ζρεηηθήο εθπαίδεπζεο επί
απηψλ, ηα νπνία δε δηαζέηνπλ νη πθηζηάκελεο ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο. Παξάδεηγκα
απνηειεί ε πξψηε απνηπρεκέλε ηξνκνθξαηηθή επίζεζε πνπ εθηνμεχηεθε θαηά ηνπ
USS The Sullivans, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2000 (Attacks on US Warships in Port of
Aden n.d.), γηαηί ην γεκάην κε εθξεθηηθά πινηάξην βπζίζηεθε πξηλ θηάζεη ζηνλ
ζηφρν ηνπ, ιφγσ ηνπ ππεξβνιηθνχ βάξνπο ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ πνπ κεηέθεξε. Σν
φιν εγρείξεκα κε ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε ρξφλν, ρξήκα, εμεηδηθεπκέλε
εθπαίδεπζε θαη κεησκέλεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο νδεγεί ηνπο ηξνκνθξάηεο ζηε
ζηγνπξηά ησλ δνθηκαζκέλσλ ρεξζαίσλ ρηππεκάησλ. (Hastings and Asal 2013)
Ζ επηινγή ελφο πινίνπ σο ηξνκνθξαηηθνχ ζηφρνπ

ραξαθηεξίδεηαη απφ

νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα θαη πεξηνξηζκνχο. Σν ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο ηνπ
ζθάθνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηβαηψλ, ε έιιεηςε νπηηθναθνπζηηθήο θάιπςεο
απφ ηα ΜΜΔ θαη ε πξφζβαζή ηνπο ζε απηφ, ζα ηχγραλε πεξηνξηζκέλεο
δεκνζηφηεηαο ζε ζρέζε κε έλα αληίζηνηρν πιήγκα ηχπνπ δίδπκσλ πχξγσλ. Έλαο
άιινο παξάγνληαο είλαη φηη ην πινίν είλαη κέξνο ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ σθεαλψλ
θαη απέρεη σο θάηη απφκαθξν απφ ηε ζπλεζηζκέλε αζηηθήο δσή ηεο πιεηνςεθίαο

-53ησλ αλζξψπσλ. Έλα ηέηνην ρηχπεκα δελ ζα απνηεινχζε πιήγκα ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ θαζφζνλ ζα πεξηνξηδφηαλ ζηελ
πδάηηλε ζθαίξα. ηνλ αληίινγν, κηα ζαιάζζηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζα θηλνχληαλ
κεηαμχ δηάθνξσλ επηινγψλ: Σελ εθαηφκβε λεθξψλ ζηνρεχνληαο έλα επηβαηεγφ
πινίν ή ππεξσθεάλην, εθφζνλ έλα κεγάιν πινίν πξνζθέξεη ππθλφηεηα ζηφρνπ
φπσο έλα πνδνζθαηξηθφ γήπεδν, κηα αγνξά, έλα θηίξην. Μηα δεχηεξε επηδίσμε ζα
κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα νηθνινγηθή θαηαζηξνθή, κε δηάρπζε ρπδήλ θνξηίνπ
ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζαιάζζηα πεξηνρή, ε θαηαζηξνθή ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ
κε ηε ρξήζε ελφο θνξηεγνχ πινίνπ κε εθξεθηηθφ θνξηίν θαη ηέινο ε δηαθνπή ή ν
εμαλαγθαζκφο παξάθακςεο κηα βαζηθήο ζαιάζζηαο αξηεξίαο, ζηνρεχνληαο ζε
θάπνηα δηεζλή ζαιάζζηα δίνδν, δεκηψλνληαο ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ή ηηο
εζληθέο νηθνλνκίεο νξηζκέλσλ θξαηψλ – ζηφρσλ. (Hastings and Asal 2013)
Ζ ειθπζηηθφηεηα ελφο ζαιάζζηνπ ζηφρνπ, κε φξνπο θαηλνηνκίαο θαη επίηεπμεο
αηθληδηαζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπζθνιία ειέγρνπ ηνπ έκςπρνπ θα άςπρνπ
θνξηίνπ

πνπ επηβηβάδεηαη/θνξηψλεηαη απφ ιηκάλη ζε ιηκάλη, απνηειεί κηα

πξαγκαηηθφηεηα. ηε ζχγρξνλε επνρή ππάξρνπλ αξθεηέο εκπνξηθέο εηαηξίεο πνπ
πξνζθέξνπλ εθπαίδεπζε ζηελ πινήγεζε πινίσλ θαζψο θαη ηερλνγλσζία ζε
ζέκαηα

λαπζηπινΐαο,

παξαθάκπηνληαο

ηελ

πζηέξεζε

ησλ

πεξηζζφηεξσλ

ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ ζηνλ ηνκέα απηφ. Λχζε ζην ππφςε «πξφβιεκα» απνηειεί
θαη ην εθηαιηηθφ ζελάξην λαπηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ηξνκνθξαηψλ αιιά θαη ρξήζε
πινίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ απφ ηνπο πεηξαηέο ζε κηα δηαθαηλφκελε ζχλδεζε
ηξνκνθξαηίαο – πεηξαηείαο, εμππεξεηψληαο ακθφηεξνπο ηνπο ζηφρνπο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θέξδνπο θαη ηεο εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αχμεζε ησλ
πηζαλνηήησλ ηνπ ηξνκνθξαηηθνχ εγρεηξήκαηνο.
Παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο επαλαζηαηηθήο – ηξνκνθξαηηθήο νκάδαο, κε
αλεπηπγκέλε λαπηηθή πηέξπγα δξάζεο απνηεινχλ νη Liberation Tigers of Tamil
Eelan (LTTE), γλσζηνί σο νη «Σίγξεηο Σακίι». Σν 1984, νη LTTE δεκηνχξγεζαλ κηα
λαπηηθή δχλακε, ηνπ «Θαιάζζηνπο Σίγξεηο», ε νπνία δηέζεηε ηαρχπινα αιιά θαη
κεγαιχηεξα ζθάθε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πινίσλ θαληαζκάησλ 24 , θαζψο θαη

24

Βιέπε ζειίδα 41.

-54εμνπιηζκέλνπο απηνδχηεο, ε νπνία εθηφμεπε επηζέζεηο ζε πινία πνπ αλήθαλ ζην
Ναπηηθφ ηεο ξη Λάλθα. (Møller 2009, 27)
Ζ αληηζηξνθή ηεο θαηάζηαζεο απηήο ζεσξείηαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ
πηζαλή, κε δεδνκέλν φηη ε εθδήισζε ρεξζαίσλ θαη ελαέξησλ ηξνκνθξαηηθψλ
ρηππεκάησλ έρεη νδεγήζεη ζηε ιήςε απζηεξψλ ελαέξησλ θαη ρεξζαίσλ κέηξσλ
αζθαιείαο, δεκηνπξγψληαο έλα πιέγκα αζθαιείαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ήδε έρεη
πξνιεθζεί ε ηέιεζε πεξηζζφηεξσλ αλάινγσλ πεξηζηαηηθψλ. Τπφ ηελ επηδίσμε
επίηεπμεο ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ αηθληδηαζκνχ απφ ηνπο ηξνκνθξάηεο, ε απφπεηξα
ηξνκνθξαηηθνχ ρηππήκαηνο, είηε ππφ ηε κνξθή βνκβηζηηθήο ελέξγεηαο ζε
επηβαηεγφ – ππεξσθεάλην πινίν, είηε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε σο κέζνπ απηνθηνλίαο
ζθάθνπο κεηαθνξάο εχθιεθηνπ – εθξεθηηθνχ θνξηίνπ, θαηά άιινπ πινίνπ ή
λαπηηιηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαληάδεη πεξηζζφηεξν απφ πηζαλή.
ΓΗΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΟΜΟΗΟΣΖΣΔ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ – ΠΔΗΡΑΣΔΗΑ
Γιαθοπέρ
Ζ ρξήζε βίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απνηειεί ηελ θνηλή ζπληζηακέλε θαη
ζπλάκα δελ κπνξεί λα δηαθξηζεί πάληα ε πξνέιεπζε ή ηα θίλεηξα ηεο επίζεζεο. Ζ
νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζην φηη ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο πεηξαηείαο
είλαη ην νηθνλνκηθφ πξνζσπηθφ φθεινο απφ ηα ιάθπξα. Αληίζεηα ν ζθνπφο ηεο
θινπήο ζην πιαίζην ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη ε νηθνλνκηθή ζηήξημε ελφο πνιηηηθνχ
ζθνπνχ, ε αλαηξνπή ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο, ε πηψζε εγεηψλ θιπ. Όηαλ νη
πεηξαηέο θαηαιακβάλνπλ έλα πινίν γηα λα απνζπάζνπλ ιχηξα ή λα θιέςνπλ
ην θνξηίν, ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ ηεξκαηίδεη ην πεξηζηαηηθφ, ρσξίο λα
εγείξνληαη ζέκαηα

αζθαιείαο.

Χζηφζν,

ζηελ

πεξίπησζε

ηεο

ζαιάζζηαο

ηξνκνθξαηίαο, αλ νη ηξνκνθξάηεο πξνβνχλ ζηελ θαηάιεςε ελφο πινίνπ, ηφηε
αθνινπζνχλ

ζεκαληηθά

δεηήκαηα

αζθάιεηαο,

φπσο

κπινθαξηζηεί κε εθξεθηηθά θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ

ην

ελδερφκελν

θαηαζηξνθή

λα
ελφο

ιηκαληνχ ή γηα ηε δηαθνπή ηεο ειεχζεξεο δηέιεπζεο απφ ζπγθεθξηκέλνπο
ηνπο λαπηηιηαθνχο δξφκνπο ή θφκβνπο, θαλάιηα ή δηψξπγεο ή λα απνηειέζεη
εξγαιείν εθβηαζκνχ γηα πνιηηηθνχο ζθνπνχο. (Μπέιινπ 2009, 138)
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Πέξαλ ησλ επδηάθξηησλ δηαθνξψλ ππάξρνπλ θαη θάπνηα θνηλά ζεκεία. «Σν
πξψην είλαη φηη θαη νη δχν νκάδεο απνηεινχληαη απφ κε θξαηηθνχο παίθηεο 25. Καη νη
δχν ζπγθξνηνχληαη απφ άηνκα-κέιε πνπ έρνπλ απνθνπεί απφ ην θξάηνο
πξνέιεπζήο ηνπο, δηακνξθψλνπλ νληφηεηεο (ζπιινγηθφηεηεο) εθηφο εζληθψλ
ζπλφξσλ, έρνπλ ζηφρν θπξίσο πνιίηεο θαη νη πξάμεηο ηνπο απνζθνπνχλ ζηελ
θαηαζηξνθή θαη ζηνλ ζάλαην ηνπ αληηπάινπ. Ζ ζχκπξαμε απηή ζα ιάβεη ρψξα,
εθφζνλ νη ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο επηδηψμνπλ λα μεπεξάζνπλ ηηο δεζκεχζεηο
πνπ έρνπλ γηα επηζέζεηο κφλν ζε ρεξζαίνπο ζηφρνπο. Δάλ απηφ ζπκβεί, ηφηε
ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ιάβνπλ κέξνο ζε θνηλέο ελέξγεηεο κε ηηο εγθιεκαηηθέο
νξγαλψζεηο» Ζ πηζαλνινγνχκελε ζχκπξαμε ηξνκνθξαηψλ θαη πεηξαηψλ, φπσο
απηή εθθξάδεηαη κέζσ δηαθφξσλ απφςεσλ είλαη ππφ ακθηζβήηεζε έλεθα έιιεηςε
ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο. Όκσο ππάξρνπλ αλαθνξέο πεξηζηαηηθψλ ζχκθσλα κε ηα
νπνία εμηξεκηζηέο έρνπλ επηβηβαζηεί ζε πινία κε ζθνπφ λα εθπαηδεπηνχλ ζηελ
πινήγεζή ηνπο, απνθηψληαο ηε δπλαηφηεηα εθηφμεπζεο ελφο ηξνκνθξαηηθνχ
λαπηηθνχ ρηππήκαηνο 11εο επηεκβξίνπ. (Μπφζε 2012, 106 θαη 109)
χκθσλα κε ηνλ Martin Murphy ε πεηξαηεία θαη ε ζαιάζζηα ηξνκνθξαηία
ραξαθηεξίδνληαη απφ αξηζκφ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία θαη
δηαηήξεζή ηνπο. Έηζη νη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πεηξαηεία είλαη: ε
λνκηθή

θαη

geography),

δηθαηνδνηηθή
θαη

ε

αδπλακία,
δηακάρεο

ε

θαη

επλννχκελε
ε

αηαμία

γεσγξαθία

(conflict

and

(favorable
disorder),

ππνρξεκαηνδνηνχκελε επηβνιή λφκνπ/αλεπαξθήο αζθάιεηα, ραιαξφ πνιηηηθφ
πεξηβάιινλ, πνιηηηζκηθή απνδνρή/ λαπηηθή παξάδνζε θαη ππφζρεζε αληακνηβήο.
Κεληξηθή ηδέα ησλ αλσηέξσ παξαγφλησλ απνηειεί ε δηάλζηζε ηεο πεηξαηείαο φηαλ
ηα θξάηε είλαη απξφζπκα ή αλίθαλα λα εμαιείςνπλ ηελ απεηιή. Σα πεξηζηαηηθά
πεηξαηείαο ζα ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη φζν απηνί νη παξάγνληεο παξακέλνπλ
επλντθνί απέλαληί ηνπο. (Nelson 2012, 19)

25

Τπάξρεη κεηαμχ άιισλ θαη ε άπνςε φηη ε ηαχηηζε ηνπ πεηξαηή κε ηνλ ηξνκνθξάηε έρεη κηα
ηζηνξηθή ζπλέρεηα θαη ππνδειψλεη φηη φπνηνο ιεηηνπξγεί εθηφο θξαηηθνχ θνξέα, δειαδή σο «κε
θξαηηθφο παίθηεο» (άιιν παξάδεηγκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε al-Qaeda) απνηειεί ερζξφ, δελ
εληάζζεηαη ζηηο δηεζλείο ζπλζήθεο γηα ηε πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζα
αληηκεησπίδεηαη κε εμαηξεηηθή ζθιεξφηεηα. (Μπφζε 2012, 95)
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Πίλαθαο 2: Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πεηξαηεία θαη ζηε ζαιάζζηα
ηξνκνθξαηία
Πεγή: (N. M. Murphy 2007, 9)
Οκνίσο ν Martin Murphy νξίδεη παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηε δεκηνπξγία θα
δηαηήξεζε ηεο ζαιάζζηαο ηξνκνθξαηίαο. Ζ λνκηθή θαη δηθαηνδνηηθή αδπλακία, ε
γεσγξαθηθή αλαγθαηφηεηα (geographical necessity), ε αλεπαξθήο αζθάιεηα, νη
αζθαιείο

πεξηνρέο

βάζεο,

ε

λαπηηθή

παξάδνζε,

ε

ραξηζκαηηθή

θαη

απνηειεζκαηηθή εγεζία, ε θξαηηθή θαη ε ππφζρεζε αληακνηβήο. Πνιινί απφ απηνχο
ηνπο παξάγνληεο είλαη θνηλνί κε ηελ πεηξαηεία. Χζηφζν νη ιφγνη πνπ νη παξάγνληεο
ηπγράλνπλ εθκεηάιιεπζεο είλαη δηαθνξεηηθνί. Ζ ηξνκνθξαηία ήηαλ θαη παξακέλεη
κηα κνξθή βίαο πνπ δηαπξάηηεηαη κε ζθνπφ ηελ πνιηηηθή αιιαγή θαη ην λαπηηθφ
πεδίν είλαη απιά ε πεξηνρή πνπ εθκεηαιιεχνληαη νη ηξνκνθξάηεο γηα λα επηηχρνπλ
ηνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο ηνπο ζηελ μεξά. (Nelson 2012, 19)
ηόσοι και Σακηικέρ Θαλάζζιυν Σπομοκπαηικών Δπιθέζευν
Οη ηξνκνθξάηεο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ λαπηηιηαθά «εξγαιεία-πξνλφκηα» γηα
λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζηφρνπο. Να

πξνθαιέζνπλ

δεκηέο

έλα

θιίκα θφβνπ· Να

ζηξαηησηηθφ

ή άιιν χπνπην

ζε

απνθηήζνπλ

πινία

πξνθεηκέλνπ

λα

δεκηνπξγήζνπλ

ή/θαη λα κεηαθέξνπλ παξάλνκα,

αξθεηέο

πιηθφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ· Να απνθηήζνπλ
ρξήκαηα κέζσ ηεο πεηξαηείαο. (Μπέιινπ 2009, 138)

-57ην πιαίζην ηεο θήξπμεο ηνπ ηεξνχ πνιέκνπ,

ν Abdulrahim Mohammed
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Abda al-Nashηri , ν εγθέθαινο πίζσ απφ ην ζρεδηαζκφ ή ηελ απφδνζε ηέιεζεο
ζαιάζζησλ

ηξνκνθξαηηθψλ

επηζέζεσλ

ρξεζηκνπνηνχκελεο ππνςήθηεο ηαθηηθέο

ηεο

al-Qaeda,

πεξηειάκβαλε

ζηηο

δηαθφξνπο ηχπνπο ηξνκνθξαηηθψλ

ελεξγεηψλ. Δπίζεζε ζηα πινία κε πινηάξηα θνξησκέλα κε εθξεθηηθά. Αλαηίλαμε
κηθξψλ ζθαθψλ ζε κηθξή απφζηαζε απφ πνιεκηθά πινία, θξνπαδηεξφπινηα ή θαη
ιηκάληα·

Δπίζεζε θαη πξφζθξνπζε κηθξψλ αεξνζθαθψλ ζε πεηξειαηνθφξα ή

άιια κεγάια εκπνξηθά ζθάθε· Γχηεο - απηφρεηξεο βνκβηζηέο ή νκάδεο δπηψλ
εμεηδηθεπκέλσλ ζηα εθξεθηηθά γηα ηελ θαηαζηξνθή επηπιενπζψλ πιαηθνξκψλ
(θπξίσο ζε ρψξνπο άληιεζεο πεηξειαίνπ). (Μπφζε 2012, 94)
ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΠΔΗΡΑΣΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ
(Oceans Beyond Piracy n.d.)
Ζ θπξηφηεξε επίπησζε ηεο πεηξαηείαο αθνξά ην αλππνιφγηζην θφζηνο ηεο
απψιεηαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Ζ πεηξαηεία ζηηο κέξεο καο πιένλ έρεη βαξχ
ηίκεκα ζε αλζξψπηλεο δσέο ησλ λαπηηθψλ δηεζλψο. Ζ άιιε δηάζηαζε κηθξφηεξεο
βέβαηα ζεκαζίαο αθνξά απηή ηεο νηθνλνκίαο. Μηα βαζηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ
επηπηψζεσλ ηεο πεηξαηείαο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία αιιά θαη ζηηο επηκέξνπο
εζληθέο νηθνλνκίεο ησλ εκπιεθφκελσλ θξαηψλ έρεη σο εμήο:


Ζ θαηαβνιή ιχηξσλ γηα απειεπζέξσζε κειψλ πιεξσκάησλ πινίσλ

απνηειεί ην ζπλήζε ζθνπφ θαη κέζνδν ησλ πεηξαηψλ.


Σν θφζηνο ησλ αζθαιίζηξσλ ηα νπνία επσκίδνληαη νη πινηνθηήηεο θαη νη

πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο αθνξνχλ 4 θαηεγνξίεο σο εγγχεζε θαηά ηεο πεηξαηείαο.
Αζθάιηζηξα θηλδχλνπ πνιέκνπ (war risk), απαγσγήο θαη ιχηξσλ [kidnap and
ransom (K&R)] , θνξηίνπ (cargo) θαη ζθάθνπο (hull).


Σν θφζηνο αλάπηπμεο Ναπηηθψλ Γπλάκεσλ πνπ αθνξά ζην θφζηνο

αλάπηπμεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζθαθψλ θαζψο θαη ην θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ
εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ.

26

Πεξηζζφηεξα ζην: https://www.globalsecurity.org/security/profiles/abd_al-rahim_al-nashiri.htm
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Σν θφζηνο άζθεζεο δίσμεο ησλ πεηξαηψλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε

κεηαθνξά ζηε ρψξα πνπ ζα αζθεζεί δίσμε, ην πξνζσπηθφ θαη ηα κέζα πνπ ζα
εκπιαθνχλ θαζψο θαη ηηο λνκηθέο θαη δηθαζηηθέο θαη αζηπλνκηθέο αξρέο πνπ ζα
εκπιαθνχλ.


Σν θφζηνο ησλ Οξγαληζκψλ γηα ηε κείσζε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο

πεηξαηείαο,

πνπ

αθνξά

ιεηηνπξγηθά

θφζηε

θαζψο

θαη

ηεο

ίδξπζεο

θαηαπηζηεπκαηηθψλ ηακείσλ.

Δηθφλα 22: Υάξηεο δξνκνινγίσλ κέζσ Γηψξπγαο ηνπ νπέδ θαη κε παξάθακςε
απηήο
Πεγή: OCB, Economic cost of Piracy, http://www.ics-shipping.org/docs/defaultsource/Piracy-Docs/the-economic-cost-of-piracy.pdf?sfvrsn=0


Ζ ρξεζηκνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ δξνκνινγίσλ γηα ηελ απνθπγή

πεηξαηηθψλ επηζέζεσλ, ην νπνίν απμάλεη θαηαθφξπθα ην κεηαθνξηθφ θαη
ιεηηνπξγηθφ θφζηνο.

Σέηνηα θφζηε δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ

απαγφξεπζε ρξήζεο ησλ ζαιαζζίσλ δηφδσλ. ηελ αχμεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ
θφζηνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλάγθε απμεκέλεο ηαρχηεηαο πινπ γηα ηελ κείσζε
παξακνλήο ζε επηθίλδπλεο πεξηνρέο.


Σα δεπηεξεχνληα (καθξννηθνλνκηθά) θφζηε ηεο πεηξαηείαο φπσο ε

απψιεηα θεξδψλ απφ ηελ παξάθακςε ζεκείσλ κε θαηαβνιή ηέινπο δηειεχζεσο

-59(πρ Γηψξπγα ηνπ νπέδ), απψιεηεο ζηε δηεμαγσγή εκπνξίνπ, ζηελ πεηξειατθή,
ηνπξηζηηθή, αιηεπηηθή βηνκεραλία ησλ θξαηψλ.


Σν θφζηνο απνηξεπηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ αζθαιείαο ησλ

πινίσλ, πνπ αθνξά ζηελ αγνξά εμνπιηζκνχ αζθαιείαο ησλ ζθαθψλ θαζψο θαη
ρξεζηκνπνίεζε ηδησηηθψλ ζηνηρείσλ παξνρήο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο.


ηελ πεξίπησζε ηξνκνθξαηίαο πξνζηίζεηαη θαη κηα ελδερφκελε

νηθνινγηθή θαηαζηξνθή.


Οη παξαπάλσ επηπηψζεηο ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο επηθέξνπλ ηειηθά

θαη ηελ αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ δηαθφξσλ θνξηίσλ.27
Οη επηπηψζεηο ζε αξηζκνχο απφ ζρεηηθά πξφζθαηα ζηνηρεία έρνπλ σο
εμήο: (Oceans Beyond Piracy n.d.)


Αλαηνιηθή Αθξηθή

Δηθφλα 23: ηνηρεία απφ επηπηψζεηο πεηξαηείαο ζηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή
Πεγή: Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ΟΒΡ γηα ην 2016

27

Βιέπε ζειίδα 5.

-60545 λαπηηθνί δέρζεθαλ επίζεζε, ην ζπλνιηθφ θφζηνο απφ ηηο πεηξαηηθέο
επηζέζεηο αλέξρεηαη ζε 1.7 δηζ. δνιάξηα, 726,1 εθαη. δνιάξηα δαπάλεο γηα παξνρή
πξνζηαζίαο απφ ππεξεζίεο αζθαιείαο, 228.3 εθαη. δνιάξηα γηα δηεζλείο λαπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.


Γπηηθή Αθξηθή

Δηθφλα 24: ηνηρεία απφ επηπηψζεηο πεηξαηείαο ζηε Γπηηθή Αθξηθή
Πεγή: Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ΟΒΡ γηα ην 2016
1921 λαπηηθνί δέρζεθαλ επίζεζε, 96 θξαηήζεθαλ φκεξνη, ην ζπλνιηθφ
θφζηνο απφ ηηο πεηξαηηθέο επηζέζεηο αλέξρεηαη ζε 793.7 εθαη. δνιάξηα, 345.9,1
εθαη. δνιάξηα δαπάλεο γηα παξνρή πξνζηαζίαο απφ ππεξεζίεο αζθαιείαο.


Πεξηνρή Αζίαο
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Δηθφλα 25: ηνηρεία απφ επηπηψζεηο πεηξαηείαο ζηελ Αζία
Πεγή: Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ΟΒΡ γηα ην 2016
2283 λαπηηθνί δέρζεθαλ επίζεζε, ππήξμε δεκία χςνπο 4.5 εθαη. δνιαξίσλ
απφ θινπή θνξηίνπ, ππήξμαλ αλαγθαζηηθέο αλαδξνκνινγήζεηο ησλ πινίσλ, 67
λαπηηθνί θξαηήζεθαλ φκεξνη, 6 λαπηηθνί ζθνηψζεθαλ.
Θαλάζζιορ ανηαπηοπόλεμορ – Μια άγνυζηη θαλάζζια απειλή καηά ηηρ
αζθάλειαρ ηηρ ναςζιπλοΐαρ
Γηα

ιφγνπο πιεξφηεηαο εμέηαζεο ησλ θηλδχλσλ θαη απεηιψλ πνπ

αληηκεησπίδεη ε δηεζλήο λαπζηπινΐα, ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζην ζαιάζζην
αληαξηνπφιεκν, σο κηα ηξίηε δηάζηαζε άζθεζεο βίαο ζηε ζάιαζζα. Όπσο ε
πεηξαηεία, ε έλνπιε ιεζηεία θαη ε ζαιάζζηα ηξνκνθξαηία παξνπζηάδνπλ θνηλά
ζεκεία θαη ππεξθάιπςεο, πνιιέο θνξέο κε ειάρηζηεο δηαθνξέο σο πξνο ην λνκηθφ
πιαίζην, αλάινγε πεξίπησζε αθνξά θαη ε ζχγθξηζε ηεο ζαιάζζηαο ηξνκνθξαηίαο
θαη ηνπ ζαιάζζηνπ αληαξηνπνιέκνπ.

Πίλαθαο 3: Πίλαθαο κε ζπγθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεηξαηείαο, ζαιάζζηαο
αληαξζίαο θαη ηξνκνθξαηίαο
Πεγή: (Møller 2009, 9)

-62Ζ ζαιάζζηα ηξνκνθξαηία είλαη κηα ζηξαηεγηθή ή ηαθηηθή θαηά ηελ νπνία ν
ζχηεο κπνξεί λα δηαιέμεη είηε πιήξσο θαη ζε κφληκε βάζε είηε πεξηζζφηεξν ζπρλά,
ηκεκαηηθά θαη πεξηνδηθά, δηαθνξνπνηψληαο κεηαμχ ή ζπλδπάδνληαο κε βίαην
πνιηηηθφ αγψλα κε αληαξηνπφιεκν ή/θαη ηξνκνθξαηία. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζε
ηξνκνθξαηία θαη αληαξηνπφιεκν δελ είλαη πιήξσο εκθαλήο. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά
αθνξά ζηελ θιίκαθα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηνπο ηππηθνχο ζηφρνπο ησλ
επηζέζεσλ. Ο αληαξηνπφιεκνο δηεμάγεηαη ζπλήζσο ζε αξθεηά κεγάιε θιίκαθα θαη
θαηεπζχλεηαη ελαληίνλ ζηξαηησηηθψλ ή θαη‘ ειάρηζην ελαληίνλ θπβεξλεηηθψλ
ζηφρσλ, ελψ ε ηξνκνθξαηία ιακβάλεη ρψξα ζε κηθξφηεξε θιίκαθα θαη εθαξκφδεηαη
ηππηθά ελαληίνλ πνιηηψλ θαη κε θξαηηθψλ ζηφρσλ. « Απηφ πνπ απνκέλεη σο
πηζαλή

πξνζζήθε

ζηηο

θαηεγνξίεο

πνιεκηθφ

πεδίν

ηνπ

ζαιάζζηνπ/αο

αληαξηνπφιεκνπ ή ηξνκνθξαηίαο είλαη ζπλεπψο ζαιάζζηεο δηαζηάζεηο ή ηκήκαηα
επαλαζηάζεσλ πνπ είλαη σο επί ην πιείζηνλ επίγεηα.» Οη νκνηφηεηεο θαη
δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα θαηλφκελα ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα. (Møller 2009, 23)
Απότειρ και ςμπεπάζμαηα
Με δεδνκέλα ηα θελά θαη ηα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκφ ηεο
πεηξαηείαο, ππάξρνπλ αληίζεηεο απφςεηο ζρεηηθά κε ην αλ ζα πξέπεη νη πεηξαηέο
λα αληηκεησπίδνληαη λνκηθά φπσο νη ηξνκνθξάηεο ή αλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη
ππφςε φηη πξσηαξρηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη ην θέξδνο θαη φρη νη πνιηηηθέο κεηαβνιέο
θαη ε αιιαγή ζηελ έλλνκε ηάμε.
Τπάξρεη ε άπνςε φηη νη έλλνηεο ηνπ πεηξαηή θαη ηνπ ηξνκνθξάηε ηαπηίδνληαη,
εθφζνλ νη δξάζεηο ηνπο ραξαθηεξίδνληαη σο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξέο θαη
εληάζζνληαο ηνπο ζηελ θαηεγνξία ησλ «ερζξψλ ηεο αλζξσπφηεηαο». πλάκα
φκσο ηνλίδνπλ θαη ηε δηαθνξά ηνπο σο πξνο ηνλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ, ηθαλή
ζπλζήθε γηα ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο θαη ηελ αλάγθε μερσξηζηήο αληηκεηψπηζήο
ηνπο. Ο πεηξαηήο ζήκεξα, αληίζεηα κε ηελ εηθφλα ηνπ παξειζφληνο, απνηειεί έλαλ
ηδεαηφ ηξνκνθξάηε, ν νπνίνο ελεξγεί ζε κηθξέο νκάδεο, εθηνμεχνληαο ζπλερψο
επηζέζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ππέξκεηξε βία, ζηεξηδφκελνο ζην δένο θαη ζηελ
ηαθηηθή ηνπ αηθληδηαζκνχ. Δπνκέλσο αλ θαη ε άζθεζε βίαο θαη ηξνκνθξαηίαο
απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθψλ – νηθνλνκηθψλ επηδηψμεσλ, δελ παχεη
λα εληάζζεηαη ζηνπο ερζξνχο ηνπ έλλνκνπ θξάηνπο. (Μπφζε 2012, 90-91)

-63ηε ζεκεξηλή επνρή εθθξάδεηαη θαη ε αληίζεηε άπνςε, φηη δειαδή νη πεηξαηέο
δηαθέξνπλ απφ ηνπο ηξνκνθξάηεο θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη αλαιφγσο,
απνθεχγνληαο κηα κνλαδηθή νιηζηηθή θαη κεδεληζηηθή θνηλή δξάζε. Ο Murphy
αλαγλσξίδεη φηη ε πεηξαηεία κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα ζπνξαδηθά αλά ηελ πθήιην,
παξακέλεη φκσο έλα ηνπηθφ πξφβιεκα. εκεηψλεη επίζεο φηη ελψ ε πξαθηηθή ησλ
πεηξαηηθψλ επηζέζεσλ αθνξνχζε πνιιά κέξε αλά ηελ πθήιην, ε ζχγρξνλε
πεηξαηεία εζηηάδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, νη νπνίεο θαηά θαηξνχο θαη ιφγσ
ζπγθπξηψλ αιιάδνπλ. Δπηπξφζζεηα νη επηζέζεηο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο δελ έρνπλ
ηφζν κεγάιε επίπησζε ζε ζχγθξηζε κε ηνλ θχξην φγθν ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ.
(M. N. Murphy, Small Boats, Weak States, Dirty Money: Piracy and Maritime
Terrorism in the Modern World 2008, 177,377 θαη 380)
Σελ άπνςε πεξί δηαθνξνπνίεζεο πεηξαηείαο θαη ηξνκνθξαηίαο ππνζηήξημε
θαη ν John Patch, νπνίνο ζεσξεί ηελ πεηξαηεία σο κηα ππεξβάιινπζα απεηιή, ε
νπνία δελ αμίδεη κηαο δηεζλνχο αληηκεηψπηζεο, δειψλνληαο φηη

«ε δηάθξηζε

αλάκεζα ζηελ πεηξαηεία θαη ζηε ζαιάζζηα ηξνκνθξαηία δελ είλαη ελλνηνινγηθή
νχηε αθαδεκατθή. Όζνλ αθνξά ζηελ πεηξαηεία, ε επζχλε βξίζθεηαη ζηνπο
αμησκαηνχρνπο επηβνιήο ηνπ ηνπηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη φρη ζην ηξαηφ. Όζνλ
αθνξά φκσο ηελ ηξνκνθξαηία ηφηε απηφ ζεκαίλεη εκπινθή ηνπ Πνιεκηθνχ
Ναπηηθνχ. Μαθάξη βέβαηα ηα πξάγκαηα λα ήηαλ ηφζν απιά.» (Nelson 2012, 21)
Σφζν ε πεηξαηεία φζν θαη ε ηξνκνθξαηία ζρεηίδνληαη κε νκάδεο ιεζηψλ πνπ
δηαθνξνπνηήζεθαλ απφ ηα θξάηε ηνπο, δεκηνπξγψληαο εμσεδαθηθνχο ζχιαθεο.
Καη ηα δχν εγθιήκαηα ζηνρεχνπλ πνιίηεο, ζρεηίδνληαη κε πξάμεηο αλζξσπνθηνλίαο
θαη θαηαζηξνθήο θαη γηα ηδησηηθνχο ζθνπνχο, φπσο νξίδεη ε χκβαζε ηεο Γελεχεο
(γηα ηελ αλνηρηή ζάιαζζα). Οη νκνηφηεηεο θαη νη επηθαιχςεηο αλάκεζά ηνπο έρνπλ
νδεγήζεη αξηζκφ λνκηθψλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο παληεινχο εγθαηάιεηςεο ηνπ φξνπ
πεηξαηεία θαη επηθξάηεζεο ηνπ φξνπ ζαιάζζηα πεηξαηεία. Δπηβεβαηψλνληαο ηνλ
θιαζζηθφ νξηζκφ ησλ πεηξαηψλ σο ερζξνχο ηεο αλζξσπφηεηαο (hostis humani
generis) θαη ζπλδένληάο ηεο κε ηελ ηξνκνθξαηία, νη ΖΠΑ θαη άιια έζλε ζα
απνθηήζνπλ έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πεηξαηψλ αιιά θαη
άιια πεξηζηαηηθά ηξνκνθξαηίαο αλά ηνλ θφζκν. Ζ αλαγλψξηζε θαη απνδνρή ηεο
πεηξαηείαο σο δηεζλέο έγθιεκα ζα πξνζδψζεη ζηα θξάηε πνπ δελ ζέινπλ λα
δηψμνπλ πνηληθά ηνπο πεηξαηέο κηα ελαιιαθηηθή επηινγή, ην δηεζλέο δηθαζηήξην. Αλ

-64ε πεηξαηεία ηεζεί ππφ ηε δηθαηνδνζία ηνπ δηεζλνχο δηθαζηεξίνπ, ηα θξάηε δελ ζα
ρξεηάδεηαη λα επσκηζηνχλ ην βάξνο ηεο άζθεζεο δίσμεο αηνκηθά. (Douglas 2008)
Οη αληηηηζέκελεο απφςεηο πεξί εμίζσζεο ή δηαρσξηζκνχ ηεο πεηξαηείαο θαη
ηεο ζαιάζζηαο ηξνκνθξαηίαο, κε ηηο δηαθνξέο, ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο ελδερφκελεο
επηθαιχςεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα δχν απηά εγθιήκαηα, δελ κπνξνχλ λα κελ
ππνζηνχλ θξηηηθή θαη ζπλάκα λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζηνηρεία ππφ ην θσο ησλ
πθηζηάκελσλ θαηαζηάζεσλ θαη απνηειεζκάησλ. Ο δηαρσξηζκφο ηνπο σο πξνο ηνλ
πξσηαξρηθφ ζηφρν ηνπο είλαη εκθαλήο θαη πιήξσο θαηαλνεηφο. Οηθνλνκηθφ θέξδνο
θαη πνιηηηθνί ζηφρνη. Γελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο, γηαηί ε
πεηξαηεία κπνξεί θάιιηζηα λα απνηειέζεη κηα απφ ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
ηξνκνθξαηίαο, κέζσ άζθεζεο πεηξαηείαο απφ ηξνκνθξάηεο ή ιφγσ κηαο ακνηβαία
επσθεινχο ζπλδηαιιαγήο κεηαμχ ηνπο.
Δπίζεο είλαη μεθάζαξν πιένλ φηη ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θαη ησλ
δχν εγθιεκάησλ απαηηεί ηε ζπλέξγεηα ζηξαηησηηθψλ δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ
ελδπλάκσζεο ησλ ζεζκψλ θαη ησλ δνκψλ ησλ θξαηψλ ζηελ πεξηνρή ησλ νπνίσλ
επδνθηκνχλ νη παξαπάλσ κνξθέο άζθεζεο βίαο. Σέινο γηα ηελ άξζε ησλ
εκπνδίσλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πεηξαηψλ, θξίλεηαη
αλαγθαία ε πηνζέηεζε απνθάζεσλ ηχπνπ πξσηνθφιισλ 2008 νκαιίαο, ψζηε ηα
θξάηε λα ειεπζεξσζνχλ απφ ηηο αηέιεηεο ηνπ δηεζλνχο λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε, θαηαδίσμε, ζχιιεςε θαη εθδίθαζε ησλ πεηξαηψλ ζε φια ηα κήθε
θαη πιάηε ηεο πθειίνπ.

-653Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ
ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΖ ΠΔΗΡΑΣΔΗΑ ΣΟΝ ΚΟΛΠΟ ΣΖ ΓΟΤΗΝΔΑ
ην θεθάιαην απηφ ζα νξηζζεί αξρηθά ην γεσγξαθηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ
παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο πεηξαηείαο, θαζψο θαη ε θαηάζηαζε ησλ θξαηψλ
πνπ πεξηβξέρνληαη απφ ηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο, θπξίσο ζην νηθνλνκηθφ πεδίν.
Αθνινχζσο ζα πξνζδηνξηζζνχλ νη παξάγνληεο πνπ αλάγνπλ ηνλ Κφιπν ηεο
Γνπηλέαο ζε ζεκαληηθή πεξηνρή - hotspot πεηξαηείαο, ηα αίηηα – ζπλέπεηεο, ε
ρξνλνινγηθή εκθάληζε θαη εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηνλ Κφιπν
δηαθαηλφκελεο πεηξαηηθέο ηαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη.

θαη νη

Δηδηθή αλαθνξά ζα γίλεη

ζηε Νηγεξία, αθελφο ιφγσ ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηηο εζσηεξηθέο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα, αθεηέξνπ γηαηί ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία
ησλ πεηξαηψλ είλαη ληγεξηαλήο θαηαγσγήο θαη ελεξγνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή
ηνπ θφιπνπ, ζχκθσλα κε ηηο εθζέζεηο πεηξαηείαο ηνπ ΗΜΒ.
ΚΟΛΠΟ ΣΖ ΓΟΤΗΝΔΑ – ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΡΑΣΧΝ ΣΟΤ ΚΟΛΠΟΤ
Κόλπορ ηηρ Γοςινέαρ

Δηθφλα 26: Γεσγξαθηθφο Υάξηεο κε ηα θξάηε ηνπ Κφιπνπ ηεο Γνπηλέαο
Πεγή : http://www.nstpjda.com/the-gulf-of-guinea/
Πξφθεηηαη γηα θφιπν ηνπ Αηιαληηθνχ σθεαλνχ, ηνλ κεγαιχηεξν θφιπν ηεο
Αθξηθήο. Δθηείλεηαη απφ ην αθξσηήξην Πάικαο κέρξη ην αθξσηήξην Λνπέδ. ηνλ

-66Κφιπν εθβάιινπλ νη πνηακνί Βφιηα θαη Νίγεξαο. Ο ηειεπηαίνο, κε έλα ηεξάζηην
δέιηα, δεκηνπξγεί δχν κηθξφηεξνπο επηκέξνπο θφιπνπο, ηνλ Κφιπν ηνπ Μπελίλ θαη
ηνλ Κφιπν ηεο Μπηάθξα. Οη ρψξεο πνπ πεξηβξέρνληαη απφ ηνλ Κφιπν, ζχκθσλα
κε ηα αλσηέξσ φξηα, είλαη ε Ληβεξία (αθξσηήξην Πάικαο), ε Αθηή Διεθαληνζηνχ, ε
Γθάλα, ην Σφγθν, ην Μπελίλ, ε Νηγεξία, ε Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ άν Σνκέ θαη
Πξίλζηπε, ην Κακεξνχλ, ε Ηζεκεξηλή Γνπηλέα θαη ε Γθακπφλ (αθξσηήξην Λνπέδ).
(Britannica n.d.)

Δηθφλα 27: Υάξηεο κε ηα θξάηε ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο
δείθηεο ηξσηφηεηαο γηα ην έηνο 2016
Πεγή:Fragile States Index 2016, http://fundforpeace.org/fsi/
Σα παξαπάλσ θξάηε πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο αλήθνπλ
ζηελ θαηεγνξία ησλ ηξσηψλ θξαηψλ (fragile states) θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ
θηψρεηα, αλεξγία, ρακεινχ επηπέδνπ ζπλζήθεο δηαβίσζεο, δηαθζνξά θαη δηακάρεο
– ζπγθξνχζεηο, φπσο θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ ηεο ππνζαράξηαο
Αθξηθήο. 28 Σξείο απφ ηηο ρψξεο ηνπ Κφιπνπ (Νηγεξία, Γθακπφλ θαη Ηζεκεξηλή
Γνπηλέα) είλαη κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ Δμαγσγψλ Πεηξειαηνπαξαγσγψλ Υσξψλ
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Τπνζαράξηα Αθξηθή είλαη γεσγξαθηθφο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ην ηκήκα
ηεο Αθξηθήο πνπ εθηείλεηαη λφηηα απφ ηελ αράξα, ή ηεο ρψξεο ηεο Αθξηθήο πνπ βξίζθνληαη
πιήξσο ή ελ κέξεη λνηίσο ηεο αράξαο. Πεγή: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/SubSaharan_Africa

-67(ΟΠΔΚ) 29 . Αλάκεζα ζε απηέο ππάξρνπλ θαη δχν (Ληβεξία θαη Γθακπφλ) ζηηο 9
θησρφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. (πάζε 2016)

Δηθφλα 28: Υάξηεο κε ηα θξάηε ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο
δείθηεο ηξσηφηεηαο γηα ην έηνο 2016
Πεγή: Fragile States Index 2016, http://fundforpeace.org/fsi/
Διδικό Βάπορ ηος Κόλπος ηηρ Γοςινέαρ
Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο παξαηεξνχληαη απμεκέλα θξνχζκαηα πεηξαηείαο,
αιιά θαη άιισλ κνξθψλ άζθεζεο βίαο θαη εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
ζπγθεληξψλνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία είλαη θαη νη ιφγνη γηα ηνπο
νπνίνπο νη πεξηνρέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη σο «θαπηέο»- hotspots. Γηα ηνλ Κφιπν
ηεο Γνπηλέαο νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ ζεκαληηθή ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, ζχκθσλα κε
ηελ έθζεζε ηνπ Οίθνπ Chatham 30 γηα ην ζπλέδξην ηνπ 2012 (Chatham House
2013), είλαη θπξίσο νη εμήο:


Γεσγξαθηθή ηνπνζεζία
Ο Κφιπνο ηεο Γνπηλέαο απνηειεί ζεκαληηθή ζαιάζζηα αξηεξία γηα ηε

δηεμαγσγή ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, απφ ηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή κέρξη ηε
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Απνζηνιή ηνπ ΟΠΔΚ είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε ελνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ πεηξειαίνπ ησλ
θξαηψλ-κειψλ ηνπ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ αγνξψλ πεηξειαίνπ κε ζθνπφ ηελ
εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθή, νηθνλνκηθήο θαη απξφζθνπηεο πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ ζηνπο
θαηαλαισηέο, ελφο ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο ζηνπο παξαγσγνχο θαη θαη κηαο δίθαηεο θεθαιαηνπρηθήο
αληαπφδνζεο ζε απηνχο πνπ επελδχνπλ ζηελ πεηξειατθή βηνκεραλία. Πεγή: http://www.opec.org
30
Βιέπε ππνζεκείσζε 7 ζειίδα 18.

-68δπηηθή, θεληξηθή θαη λφηηα Αθξηθή. Ζ εγγχηεηα ζηελ Δπξψπε θαη ζηε βφξεην
Ακεξηθή γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ δηα κέζνπ ηεο πεξηνρήο απηήο
απμάλεη ην εηδηθφ βάξνο ηεο πεξηνρήο ζηελ παγθφζκηα παξνρή ελέξγεηαο.


Βαζηθή πεγή πδξνγνλαλζξάθσλ
Ζ πεξηνρή παξάγεη εκεξεζίσο 5.4 εθαηνκκχξηα βαξέιηα αξγνχ

πεηξειαίνπ. Οη ΖΠΑ θαιχπηνπλ ην 15% ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε αξγφ πεηξέιαην απφ
ηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο, θαζψο ε Κίλα θαη ε Ηαπσλία εμαξηψληαη απφ απηφ, σο κηα
ζεκαληηθή πνζφηεηα ησλ απνζεκάησλ ηνπο ζε πεηξέιαην θαη αέξην. Δπίζεο
ζπλερίδεη λα πξνκεζεχεη ηε Γαιιία θαη άιια επξσπατθά θξάηε.


Δπελδχζεηο
Οη πεηξειατθέο εηαηξίεο απφ ηελ Αλαηνιή θαη ηε Γχζε έρνπλ

πξνρσξήζεη ζε ζεκαληηθέο επελδχζεηο εμφξπμεο πεηξειαίνπ, ηφζν ζηε μεξά φζν
θαη ζηε ζάιαζζα ηεο πεξηνρήο θαη εθφζνλ ε ππφςε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ
ηνπο

πςειφηεξνπο

ξπζκνχο

αλαθάιπςεο

λέσλ

απνζεκάησλ

πεηξειαίνπ

παγθνζκίσο, πξνζειθχεη λέεο επελδχζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.


Πινχζηεο αιηεπηηθέο θαη άιιεο ζαιάζζηεο πεγέο
ηελ πεξηνρή

δξαζηεξηνπνηνχληαη αιηεπηηθέο

κεραλφηξαηεο

απφ

δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ. Πνιιέο φκσο είλαη παξάλνκεο εμαηηίαο ησλ αλεπαξθψλ
θαη αθαηάιιεισλ ειέγρσλ αζθαιείαο, γεγνλφο πνπ ζπληειεί ζηελ ππεξαιηεία ζηελ
πεξηνρή.


Πινχζηνη δαζηθνί, γεσξγηθνί θαη νξπθηνί πφξνη. Οη παξαπάλσ πφξνη

εμάγνληαη κέζσ ηνπ Κφιπνπ ηεο Γνπηλέαο ζηηο αγνξέο ηεο Δπξψπεο θαη ησλ ΖΠΑ.
Νιγηπία
Μεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο, φπσο
πξναλαθέξζεθε, αλήθεη θαη ε Νηγεξία. Σν ππφςε θξάηνο ζεσξείηαη σο ην πην
ζεκαληηθφ ηνπ Κφιπνπ ηεο Γνπηλέαο αιιά θαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θξάηε ηεο

-69ππνζαράξηαο Αθξηθήο31, ιφγσ ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ, ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο θαη
ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. Όκσο ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζην
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, δεκηνπξγνχληαη έληνλα θαηλφκελα αληαξηνπφιεκνπ,
ζπγθξνχζεσλ, δηαθζνξάο, αδηθαηνιφγεηεο θηψρεηαο, θαη θπξηφηεξα ην γεγνλφο φηη
ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θξνπζκάησλ πεηξαηείαο ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο,
αθνξνχλ ζε ληγεξηαλέο νκάδεο, ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φισλ ησλ
δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ζα αθνινπζήζεη κηα αλαθνξά
ζρεηηθά κε ην θξάηνο Νηγεξία.
Ζ Νηγεξία αλεμαξηεηνπνηήζεθε ην 1960, σο πξφηεξε βξεηαληθή απνηθία. Χο
πξψελ απνηθηαθφ θξάηνο δηήιζε απφ παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο δηθηαηνξηψλ θαη
απνιπηαξρηθψλ θαζεζηψησλ, κε κφλν ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο ηελ παξνπζία
μέλσλ

εηαηξηψλ-θνινζζψλ

ηνπ ελεξγεηαθνχ

θιάδνπ.

Οη ππφςε

πεξίνδνη

απνιπηαξρηθήο δηαθπβέξλεζεο ζπλδέζεθαλ κεηαμχ άιισλ κε ηελ ππνγξαθή
κεγάινπ αξηζκνχ λφκσλ θαη δηαηάμεσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ λνκηκνπνηνχληαλ ε
θαζνιηθή δηαρείξηζε ηνπ «καχξνπ ρξπζνχ» απφ ηελ εηαηξία Chevron θαη θπξίσο
απφ ηελ Royal Dutch Shell. (Μπφζε 2012, 82-83) «Οη θαηαγγειίεο φηη νη
πεηξειατθέο εηαηξείεο νπιίδνπλ θαη θαζνδεγνχλ ηα δνινθνληθά ζψκαηα ηνπ
Νηγεξηαλνχ ζηξαηνχ, είλαη πνιιέο. Καη ηα ζηνηρεία αδηάζεηζηα: «Ζ Chevron, είλαη
γλσζηφ φηη αγφξαζε θαη έδσζε φπια ζε λένπο ζηελ πεξηνρή ηνπ Οπάξη, γηα λα
πνιεκήζνπλ ηνλ θφζκν πνπ ήηαλ αληίζεηνο ζηηο πξαθηηθέο ηεο εηαηξείαο ζηελ
πεξηνρή», ιέεη ν Αληγηάθη Νηζηξηκφβνπ, δηθεγφξνο θαη αθηηβηζηήο ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ. «Αθφκε θαη θαλνληνθφξνπο ιέκβνπο αγνξάδεη ε Shell γηα ηo ζηξαηφ
ηεο Νηγεξίαο. Κη απηφο ν ζηξαηφο, φηαλ κηα θνηλφηεηα αληηηίζεηαη ζηα ζρέδηα ηεο
εηαηξείαο, ηελ ηζνπεδψλεη», ιέεη ν Λέληνπ Μίηη, ζχληξνθνο θαη ζπγθξαηνχκελνο ηνπ
Κέλ άξα Οπίνπα, ηνπ πνηεηή πνπ έγηλε ζχκβνιν ην 1995. Σφηε, ε ρνχληα ηεο
Νηγεξίαο ηνλ απαγρφληζε επεηδή εγήζεθε ηνπ εηξεληθνχ θηλήκαηνο πνπ ζηάζεθε
εκπφδην ζηα ζρέδηα ηεο Shell.» (SMALL PLANET 2006)
Αληίζεηα φκσο κε ηηο πινχζηεο, ράξηλ ζηνλ νξπθηφ πινχην ηνπο, ρψξεο ηνπ
Πεξζηθνχ Κφιπνπ, ε Νηγεξία φρη κφλν δελ εμειίρζεθε ζε έλα εχξσζην θξάηνο,
αιιά αληηζέησο ππέζηε ζνβαξέο πεξηβαιινληνινγηθέο θαηαζηξνθέο, ιφγσ ηεο
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https://www.belfercenter.org/publication/why-nigeria-matters-world

-70ξχπαλζεο πνπ πξνμέλεζε ε εμφξπμε ηνπ πεηξειαίνπ, νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε
θαηαζηξνθή άιισλ θιάδσλ αλάπηπμεο ηεο ρψξαο φπσο ν αιηεπηηθφο θαη ν
γεσξγηθφο. «Σν Γέιηα ηνπ πνηακνχ Νίγεξα, φπνπ παξάγνληαη ηεξάζηηεο
πνζφηεηεο πεηξειαίνπ πνπ ηξνθνδνηνχλ ηελ παγθφζκηα αγνξά, είλαη κία απφ ηηο
πην ηαξαγκέλεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. Έλαο ρακέλνο παξάδεηζνο φπνπ νη
πεηξειαηνθειίδεο έρνπλ θαηαζηξέςεη έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πδξνβηνηφπνπο
ηνπ θφζκνπ, θαηαδηθάδνληαο 27.000.000 ηζαγελείο ζηελ εμαζιίσζε θαη ηελ
ιηκνθηνλία. Οη δηαξξνέο πεηξειαίνπ ζηνλ πνηακφ Νίγεξα θαηάζηξεςαλ ηελ
ρισξίδα θαη ηελ παλίδα, δειεηεξίαζαλ ηελ ηξνθηθή αιπζίδα, κε απνηέιεζκα λα
εμσζήζνπλ ζε κεηαλάζηεπζε ηνπο 27 εθαηνκκχξηα απηφρζνλεο ηεο πεξηνρήο, απφ
ηηο θπιέο Ijaw, Ogoni θαη Itsekiri. Οη θάηνηθνη δήηεζαλ ηελ απφδνζε ησλ επζπλψλ
θαη απαίηεζαλ ηνλ ηεξκαηηζκφ απηήο ηεο θαηάζηαζεο. Χο απάληεζε νη εηδηθέο
δπλάκεηο, ν ζηξαηφο θαη ε αζηπλνκία ηεο Νηγεξίαο νπιίζηεθαλ απφ ηηο πεηξειατθέο
εηαηξίεο θαη ηνπο επηηέζεθαλ καδηθά κε ηε ρξήζε σκήο βίαο.» (SMALL PLANET
2006)
Σξαγηθή απφιεμε ζηελ παληειή αγλφεζε ησλ θνηλσληθψλ αηηεκάησλ θαη
αδηθηψλ, ιφγσ ηεο ζπλερνχο ππνβάζκηζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θπιψλ πνπ
θαηνηθνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γέιηα ηνπ Νίγεξα, απνηέιεζε ε δεκηνπξγία
θαη αλάπηπμε έλνπισλ νξγαλψζεσλ θαη, απφ ηελ άιιε, ε αληαπάληεζε ηεο
θπβέξλεζεο θαη ησλ εηαηξεηψλ κε ζηξαηησηηθέο θαη κηζζνθνξηθέο επηρεηξήζεηο.
(Μπφζε 2012, 82-83) Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο έλνπιεο νξγαλψζεηο, πνπ αξρηθά
απαζρφιεζε πεξηζζφηεξν ιφγσ ηεο ζπρλφηεηαο ηεο δξάζεο ηεο αιιά θαη ηνπ
πνιηηηθνχ ιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε θαηά ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο ελεξγεηψλ,
ήηαλ ην Κίλεκα γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηνπ Γέιηα ηνπ Νίγεξα (Movement for the
Emancipation of the Niger Delta, MEND), ην νπνίν εκθαλίζηεθε ην 2005. H
MEND) είλαη κηα νκάδα απφ παξαζηξαηησηηθνχο πνπ κάρνληαη ελαληίνλ ηεο
ληγεξηαλήο θπβέξλεζεο κε ζθνπφ λα αλαδείμνπλ αδηθίεο θαη θνηλσληθέο αηηηάζεηο,
ζρεηηθά κε ηε θξαηηθή δηαθζνξά, ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο
πεηξειατθέο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα, θαζψο θαη ηε ρακειή
νηθνλνκηθή αλάπηπμε παξά ηνλ νξπθηφ πινχην ηεο ρψξαο. (Fiorelli 2014, 6-7)
Ζ MEND απνηεινχζε ηελ θπξηφηεξε νκάδα καρεηψλ κέρξη θαη ην 2009, φηαλ
ν ηφηε πξφεδξνο ηεο ρψξαο Goodluck Jonathan ρνξήγεζε ακλεζηία ζηνπο
αληάξηεο ηεο ΜΔΝD κε απνηέιεζκα λα παξαδνζνχλ πνιιά φπια ζηηο αξρέο,

-71ρσξίο φκσο λα δηαιπζεί ε νκάδα απηή, θαζψο ε θπβέξλεζε πιήξσλε ηφζν ηνπο
αξρεγνχο ηεο φζν θαη ηα κέιε ηεο γηα λα απέρνπλ απφ ηε βία. Ο ησξηλφο
πξφεδξνο Muhammadu Buhari ζέιεη λα δηαιχζεη απηέο ηηο αληάξηηθεο νκάδεο θαη
έρεη δηαθφςεη θάπνηα απφ ηα αθξηβά ζπκβφιαηα κε απηέο ηηο νκάδεο. Χζηφζν ην
2016 ε θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε θαζψο λέεο αληάξηηθεο νκάδεο έρνπλ θάλεη ηελ
εκθάληζή ηνπο φπσο νη ‗‘Niger Delta Avengers‘‘, νη νπνίνη έρνπλ ήδε επηηεζεί ζε
αζηπλνκηθέο θαη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο θαη έρνπλ πξνεηδνπνηήζεη ηηο μέλεο
πεηξειατθέο εηαηξίεο λα απνρσξήζνπλ απφ ηε ρψξα. Μηα αθφκα ζρεηηθά
πξφζθαηε νκάδα απνηειεί ε ‗‘Asawana Deadly Force of Niger Delta‘‘. ηνπο
θηλδχλνπο ζην λφηην ηκήκα ηεο ρψξαο, πέξαλ ησλ νξγαλψζεσλ ζην Γέιηα ηνπ
Νίγεξα, πξνζηίζεηαη θαη ε χπαξμε εμηξεκηζηηθψλ νκάδσλ κε εθθξαδφκελεο
απφςεηο γηα αλαβίσζε ηνπ αθηηβηζκνχ ηεο Μπηάθξα 32. Σέηνηνπ είδνπο απνζρηζηηθά
θηλήκαηα, ελ έηε 2017, έρνπλ ήδε ραξαθηεξηζηεί σο ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο απφ ηνλ
ησξηλφ πξφεδξν ηεο Νηγεξίαο 33 . ην βφξεην θαη αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο
ππάξρεη ν ηξφκνο ηεο Boko Haram34. (Terra Firma Risk Management 2017, 5)
Οη έλνπιεο νξγαλψζεηο ζην ζχλνιφ ηνπο θαηαδηθάδνπλ ηελ θπβέξλεζε σο
δηαθζαξκέλε, θαζψο ε απνηθηνθξαηηθή δηαρείξηζε ηνπ πινχηνπ ηεο ρψξαο έρεη
θαηαζηήζεη ηε ρψξα κία απφ ηηο θησρφηεξεο ηεο Αθξηθήο. Ζ καδηθή αλεξγία σζεί
ηνπο λένπο ζην έγθιεκα, ζηελ παξάλνκε δηαθίλεζε πεηξειαίνπ, ζηελ πεηξαηεία,
ζηηο απαγσγέο θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο έλνπιεο νκάδεο. Οη Αξρέο αζθάιεηαο
ηεο ρψξαο, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαηαδίσμε ησλ έλνπισλ νκάδσλ, ζπρλά
αλαθέξνπλ ζπιιήςεηο μέλσλ κηζζνθφξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πεηξαηηθέο
ελέξγεηεο ησλ αλσηέξσ νξγαλψζεσλ. (Μπφζε 2012, 80)
Δηδηθή κλεία γηα δχν θξάηε ηνπ θφιπνπ, ηε Νηγεξία θαη ην Κακεξνχλ, γίλεηαη
ζηελ αλαθνξά ηνπ 2017 γηα ηα επάισηα θξάηε, ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ
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Ο πφιεκνο ηεο Μπηάθξα έιαβε ρψξα ην δηάζηεκα 1967-1970, φηαλ ην ληγεξηαλφ θξάηνο
βξέζεθε αληηκέησπν κε αμηψζεηο απφ ηε θπιή Igbo. Μία απφ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ ήηαλ ν
ινηκφο ζε επξεία έθηαζε εο ρψξαο.
33
http://www.newsweek.com/nigeria-biafra-ipob-nnamdi-kanu-665943
34
Πξφθεηηαη γηα ηζιακηζηηθή εμηξεκηζηηθή νξγάλσζε πνπ δξα απφ ην 2009 ζην βφξεην ηκήκα ηεο
ρψξαο, σο αληίδξαζε αξρηθά ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ βνξείνπ ηκήκαηνο ηεο ρψξαο απφ ηνπο
θπβεξλφληεο. Βιέπε http://time.com/92436/what-is-boko-haram/

-72Fund for Peace35, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε ηνπηθή αζηάζεηα, ε δηαζπλδεζηκφηεηα
κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο θαη νη δηαζπλνξηαθέο πηέζεηο εληάζεθαλ ιφγσ
ησλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ ζηε πξία. Γεγνλφο πνπ επηθέξεη παξφκνηεο
ζπλέπεηεο απνηειεί ε επηδείλσζε ηεο ζέζεο ηεο Νηγεξίαο σο επάισην θξάηνο
βάζεη ησλ δεηθηψλ ηεο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα fragile states index, ιφγσ αξηζκνχ
αηηηψλ. H επαλαθνξά ζηελ εμνπζία ηνπ Muhammadu

Buhari ην 2015 κε

ηαπηφρξνλε «εθζξφληζε» ηνπ Goodluck Jonathan κέζσ κηα ηαξαρψδνπο
πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο· ην πιήγκα πνπ δέρζεθε ε ληγεξηαλή νηθνλνκία απφ ηελ
κεγάιε πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ ηελ ππφςε πεξίνδν· νη ζπλζήθεο
ηξνκνθξαηίαο πνπ επηθξαηνχλ ζην βφξεην ηκήκα ηεο ρψξαο, απφ ηηο δξάζεηο ηεο
ηζιακηζηηθήο εμηξεκηζηηθήο νξγάλσζεο Boko Haram. Γηα ην έηνο 2016, δεχηεξν
θξάηνο κε ηε κεγαιχηεξε επηδείλσζε απνηειεί έλα άιιν θξάηνο ηνπ θφιπνπ, ην
Κακεξνχλ, ην νπνίν γλψξηζε κηα έμαξζε ηεο δηαζπλνξηαθήο βίαο εμαηηίαο ηεο
επέθηαζεο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Boko Haram θαη εληφο ησλ
ζπλφξσλ ηνπ.
ΤΝΔΠΔΗΔ ΚΑΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ
ςνέπειερ και Δπιπηώζειρ ηος Φαινομένος ηηρ Πειπαηείαρ ζηον Κόλπο
Ο Κφιπνο ηεο Γνπηλέαο ζήκεξα απνηειεί έλα δηεζλέο ‗‘hotspot‘‘ πεηξαηείαο
θαη κηα πεξηνρή αληαξηνπφιεκνπ ζηε μεξά θαη ζηε ζάιαζζα, σο απνηέιεζκα ηεο
αλαζθάιεηαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κέζσ ησλ απαγσγψλ, ηεο θινπήο θνξηίνπ
πινίσλ, ηεο έληνλεο άζθεζεο βίαο θαηά ηελ ηέιεζε ησλ παξαπάλσ, θαζψο θαη
ιφγσ ησλ θαηαζηξνθψλ ππνδνκψλ ησλ πεηξειατθψλ εηαηξηψλ. Σν κείγκα ησλ
δξαζηψλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο θαηεπζχλεηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ απιεζηίαο
θαη πνιηηηθψλ ζθνπψλ – θνηλσληθψλ αηηεκάησλ, ηα νπνία πξνζδίδνπλ ζηελ
πεξηνρή

πνιχπηπρεο

δπλαηφηεηεο

ζπγθξνχζεσλ

θαη

δηακάρεο.

Κνηλφ

παξνλνκαζηή ζε φιεο ηηο παξαθάησ αηηίεο πξφθιεζεο αλαζθάιεηαο ζηε δηεζλή
λαπζηπινΐα θαη φρη κφλν, απνηειεί ν Κφιπνο ηεο Γνπηλέαο ν νπνίνο, άκεζα ή

35

Ο νξγαληζκφο ‗‘Fund for Peace‘‘ είλαη έλαο αλεμάξηεηνο, ακεξφιεπηνο, κε θεξδνζθνπηθφο
νξγαληζκφο, εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πξαθηηθψλ
εξγαιείσλ θαη πξνζεγγίζεσλ γηα κεηξηαζκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ, ρξήζηκσλ γηα ηνπο ιήπηεο
απνθάζεσλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε http://global.fundforpeace.org/.

-73έκκεζα, ζχκθσλα κε ηνλ F.Vreÿ (Vreÿ 2009, 24), ζρεηίδεηαη κε φινπο ηνπο
παξαθάησ παξάγνληεο δηακάρεο θαη ζπγθξνχζεσλ:


Ζ εμφξπμε πεηξειαίνπ πνπ πξνθαιεί εμεγέξζεηο απηνλνκηζηψλ φπσο

ζηελ Cabinda ηεο Angola.


Ζ εμφξπμε πεηξειαίνπ πνπ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνπο

εκθχιηνπο πνιέκνπο φπσο ζηε Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ.
Γηαθξαηηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ πξνέθπςαλ ιφγσ ησλ πεξηνρψλ πεγψλ



θαη εθκεηάιιεπζεο, κεηαμχ ηεο Νηγεξίαο θαη ηνπ Κακεξνχλ ζηελ ππφζεζε ηεο
Υεξζνλήζνπ Bakassi36 θαη κεηαμχ Ηζεκεξηλήο Γνπηλέαο θαη ηνπ Κακεξνχλ ζρεηηθά
κε ηα λεζηά θαη ηα ζαιάζζηα ζχλνξα37.


Σνπηθέο

ή

πεξηθεξεηαθέο

ζπγθξνχζεηο

σο

απνηέιεζκα

θνηλσληθνπνιηηηθψλ ζεκάησλ φπσο ζην Σζαλη.


Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηδφκελεο κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, νη νπνίεο

πεγάδνπλ απφ επηζέζεηο ελαληίσλ πεηξειατθψλ ππνδνκψλ φπσο ζηε Νηγεξία θαη
ζηελ Ηζεκεξηλή Γνπηλέα.
Καηά δήισζε ηεο
απμεκέλνπ

αξηζκνχ

πξεζβεπηνχ F.Ukonga, ζηηο επηπηψζεηο ιφγσ ηνπ

πεξηζηαηηθψλ

πεηξαηείαο

ζηνλ

Κφιπν

ηεο

Γνπηλέαο

πεξηιακβάλνληαη ην απμεκέλν θφζηνο ζαιάζζηαο κεηαθίλεζεο θαη κεηαθνξάο,
ιφγσ πςειφηεξσλ αζθαιίζηξσλ, ε κείσζε εζφδσλ ησλ ιηκέλσλ θαζψο φιν θαη
ιηγφηεξα πινία ειιηκελίδνληαη ζε απηνχο ιφγσ ηεο δηαθαηλφκελεο απεηιήο, ε
θινπή θνξηίσλ πεηξειαίνπ αιιά θαη κέζσ ησλ αγσγψλ πεηξειαίνπ ζηε μεξά, κε
νξηζκέλεο ρψξεο λα έρνπλ απψιεηεο έσο θαη 1/3 ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηνπο.
Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ επηπηψζεσλ πνπ νθείινληαη ζηελ πεηξαηεία, ζε
ζπλδπαζκφ κε άιια ππάξρνληα πξνβιήκαηα, φπσο ε παξάλνκε αιηεία θαη
ππεξαιηεία, ηα νπνία έρνπλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηνπο ληφπηνπο αιηείο θαη ζηε
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Ζ δηακάρε γηα ηελ πινχζηα ζε θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ ρεξζνλήζνπ Bakassi έιεμε κε απφθαζε
ηνπ Γ.Γ ππέξ ηνπ Κακεξνχλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε http://www.haguejusticeportal.
net/index.php? id =9635
37
Βιέπε Gulf of Guinea Commission: heads of state meeting, Africa Research Bulletin
45(12) (January 2009), 17775.

-74κείσζε ησλ ηρζπναπνζεκάησλ θαη ηέινο νη πνιηηηθέο αλαηαξαρέο, νη νπνίεο
νδεγνχλ ζε κείσζε ηεο πνζφηεηαο εμφξπμεο πεηξειαίνπ. (Chatham House 2013,
7)
Αιηίερ Δμθάνιζηρ και Δπιπηώζειρ ηος Φαινομένος ζηη Νιγηπία
Οη ρακειέο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, ε εθξεθηηθή δηαθζνξά θαη ν βαλδαιηζκφο
ησλ αγσγψλ θαπζίκνπ είλαη κφλν κέξνο ηνπ πεηξειατθνχ πξνβιήκαηνο ηεο
Νηγεξίαο. Απφπεηξεο απφ ηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο θαη ηα ΖΔ λα βάινπλ έλα ηέινο
ζηελ πεηξαηεία είραλ θάπνην βαζκφ επηηπρίαο, αιιά νη ζπλήζεηο πξαθηηθέο
εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη – ζπλερήο αιιαγή ηνπνζεζίαο θαη ε πξνζαξκνγή ζε
λέα κέηξα αζθαιείαο. Οη κεληαίεο απψιεηεο εζφδσλ ηεο Νηγεξίαο ππνινγίδνληαη
ζε 1.5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα κεληαίσο, ζχκθσλα κε ηνλ αλαπιεξσηή πξέζβε
ησλ ΖΔ, Michel Sison, θαηά δήισζή ηνπ ζε κηα αλαθνξά ηνπ νξγαληζκνχ
Chatham House38. Οη απψιεηεο απηέο νθείινληαη ζηε δξαζηεξηφηεηα – πεηξαηεία,
θινπή, απάηεο, ιαζξαίν εκπφξην-

ησλ πεηξαηψλ ηεο πεξηνρήο,

νη νπνίεο

αλέξρνληαη ζε 400.000 βαξέιηα αξγνχ πεηξειαίνπ εκεξεζίσο. Ζ πνζφηεηα απηή
ηζνχηαη κε ηε ζπλνιηθή εκεξήζηα εμαγσγηθή δπλαηφηεηα ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ
Forcados. (Slav 2016)
Σν ιαζξεκπφξην ηνπ θιεκκέλνπ αξγνχ πεηξειαίνπ δηεμάγεηαη απφ ηηο ίδηεο
πεηξαηηθέο νκάδεο, νη νπνίεο κε ηε ρξήζε ζχγρξνλνπ νπιηζκνχ θαη κηθξψλ
ηαρχπινσλ ζθαθψλ ιπκαίλνληαη ηε ζαιάζζηα θαη ηηο παξαπνηάκηεο πεξηνρέο ηνπ
Γέιηα ηνπ Νίγεξα. Ζ φιε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή, πξνζέιθπζε
ιαζξεκπφξνπο φπισλ κε απνηέιεζκα λα κεηαηξαπεί ζε έλα «παξάδεηζν»
δηαθίλεζεο φπισλ. Μέξνο ησλ εζφδσλ ησλ νξγαλψζεσλ απφ ην ιαζξεκπφξην
πεηξειαίνπ ζπλεπψο δηαηίζεηαη γηα ηελ αγνξά νπιηζκνχ πξνο ελίζρπζε ησλ
πεηξαηηθψλ επηζέζεσλ θαη ηνπ αληαξηνπφιεκνπ θαηά ηεο «δηεθζαξκέλεο» θξαηηθήο
εμνπζίαο. Ζ κείσζε ή εμαθάληζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ κνλνπσιίνπ, απνηειεί ζηφρν
κηαο άιιεο νκάδαο πνπ δξα ζην Γέιηα ηνπ Νίγεξα, ηεο Λατθήο Γχλακεο
Δζεινληψλ ηνπ Γέιηα ηνπ Νίγεξα (Niger Delta People‘s Volunteer Force). (Μπφζε
2012,
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Δπηπξφζζεηα

έλα

Βιέπε ππνζεκείσζε 7 ζειίδα 18.

κέξνο

ησλ

ιαθχξσλ

απφ

ηελ

πεηξαηηθή

-75δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή, κπνξεί λα θαηεπζχλεηαη άκεζα ζε ηζιακηζηηθέο
εμηξεκηζηηθέο νξγαλψζεηο, θπξίσο ζηε ληγεξηαλή Boko Haram39, ε νπνία ζπλδέεηαη
κε ηελ Al Qaeda in the Islamic Maghreb. (Fiorelli 2014, 7)
Δπιπηώζειρ ζηα άλλα κπάηη ηηρ πεπιοσήρ
Παξά ηα απμαλφκελα θξνχζκαηα πεηξαηείαο ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο, πνιιέο
ρψξεο ηεο πεξηνρήο φπσο ε Αγθφια, ε Ηζεκεξηλή Γνπηλέα,

θαη ε Λατθή

Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ αγλφεζαλ παληειψο ηε δηαθαηλφκελε απεηιή θαη αληί
απηνχ επηθεληξψζεθαλ ζε εζσηεξηθά ρεξζαία ζέκαηα. ε ζπλδπαζκφ κε ηηο
θησρέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζε απηέο ηηο ρψξεο, απηή ε έιιεηςε
πξφγλσζεο ηεο αλάπηπμεο ηεο πεηξαηείαο, παξφηξπλαλ άηνκα κε πεξηνξηζκέλεο
νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο λα ζηξαθνχλ ζην ζαιάζζην έγθιεκα, δηαησλίδνληαο ηελ
αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ηεο ζαιάζζηαο πεηξαηείαο θαη ησλ ζπλζεθψλ αζηάζεηαο
ηεο πεξηνρήο. (Fiorelli 2014, 8)
Κόζηορ ηος θαινομένος ηηρ πειπαηείαρ

Δηθφλα 29: Γηάγξακκα αλάιπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θφζηνπο απφ ηα θξνχζκαηα
πεηξαηείαο ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο ην 2016.
Πεγή: http://oceansbeyondpiracy.org/reports/sop/west-africa
χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ OBP γηα ην 2016 (Oceans Beyond Piracy n.d.):

39

Απφ
καξηπξία
απαρζέληνο
θαπεηάληνπ
ηνπ
πινίνπ
‗‘CRetriever‘‘.
http://edition.cnn.com/2014/06/24/world/africa/nigeria-kidnapped-captain/index.html

Βιέπε

-76Σν αλζξψπηλν θφζηνο απφ ηα πεξηζηαηηθά πεηξαηείαο αλήιζε ζε 1,921
λαπηηθνχο, φπσο ζην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα.
Σν εθηηκψκελν ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο πεηξαηείαο θαη ηεο έλνπιεο
ιεζηείαο ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο αλήιζε ζε 793.7 εθαη. δνιάξηα. Σα επηκέξνπο
θφζηε φπσο απηά αλαιχνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα θαη αθνξνχλ ζε θφζηνο
αζθάιηζεο, θινπήο θνξηίνπ, εκπνξίνπ θαη δξαζηεξηνηήησλ απνηξνπήο πεηξαηείαο
φπσο θφζηνο δηεζλσλ λαπηηθψλ δπλάκεσλ, ζπζηεκάησλ αλαθνξψλ πεηξαηείαο,
ηνπηθήο λαπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο πινίσλ, παξνρήο
πξνζηαζίαο απφ ηδηψηεο θιπ.

Δηθφλα 30: Γηάγξακκα αλάιπζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο απφ ηα θξνχζκαηα
πεηξαηείαο ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο ην 2016.
Πεγή: http://oceansbeyondpiracy.org/reports/sop/west-africa
ΔΜΦΑΝΗΖ ΚΑΗ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ ΣΖ ΠΔΗΡΑΣΔΗΑ ΣΟΝ
ΚΟΛΠΟ
Πεπίοδορ 2011 - 2015
Σν θαηλφκελν ηεο πεηξαηείαο αλ θαη ππήξρε αλέθαζελ, έιαβε ζεκαληηθέο
δηαζηάζεηο

ην

2012,

ζηε

ζαιάζζηα

πεξηνρή

ηεο

αλαηνιηθήο

Αθξηθήο.

Αθνινπζψληαο ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ πεηξαηεία ζηελ αλαηνιηθή Αθξηθή, απφ ην 2012 ην πξφβιεκα
ηεο πεηξαηείαο ζηε νκαιία έηπρε έληνλεο δηεζλνχο πξνζνρήο θαη φρη άδηθα. ηελ

-77θνξχθσζή ηεο, 3.863 λαπηηθνί πνπ ηαμίδεςαλ ζηνλ Ηλδηθφ Χθεαλφ, ελεπιάθεζαλ
ζε πεξηζηαηηθά ζαιάζζηνπ εγθιήκαηνο, θαηλφκελν ην νπνίν πξνθάιεζε ηε δηεζλή
θαηαθξαπγή. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηε δηεζλή αληίδξαζε κε δηάθνξα κέζα
θπξίσο ζηξαηησηηθήο θχζεσο, νδεγψληαο ζε κείσζε 78% ησλ πεηξαηηθψλ
επηζέζεσλ ην 2012, παξνπζηάδνληαο κηα ζπξξίθλσζε κέρξη θαη ζήκεξα. Σν
επίηεπγκα απηφ ζεσξήζεθε ηφηε σο κηα κεγάιε επηηπρία γηα ην ζεκαληηθφ
πεξηνξηζκφ θαη γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ ζαιάζζηνπ εγθιήκαηνο ζηελ πεξηνρή. Ο
πεξηνξηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεηξαηείαο δελ αθνξνχζε φκσο ζε φιεο ηηο
ζαιάζζηεο πεξηνρέο. Σν ππφςε έηνο ινηπφλ, θαηά ην νπνίν ε κείσζε ησλ
πεξηζηαηηθψλ ζηελ αλαηνιηθή Αθξηθή αλεξρφηαλ ζην 78%, ν αξηζκφο ησλ πινίσλ
θαη ησλ λαπηηθψλ πνπ δέρζεθαλ επηζέζεηο ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο μεπέξαζαλ ην
άζξνηζκα ησλ ζαιάζζησλ επηζέζεσλ ζηνλ θφιπν ηνπ Άληελ θαη ζην δπηηθφ Ηλδηθφ
σθεαλφ. Απηφ πξνθάιεζε ηελ έληνλε δηεζλή αλεζπρία γηα αθφκε κηα θνξά, θαζψο
ε πεηξαηεία ζηε δπηηθή Αθξηθή αλαδείρζεθε ζηε λέα «θαπηή» πεηξαηηθή πεξηνρή
πνπ ζα απαζρνινχζε πιένλ ηε δηεζλή θνηλφηεηα. (Best 2015, 3-4)
Σελ αλεζπρεηηθή απηή αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ην 2012, αθνινχζεζε κηα
πεξίνδνο, θαηά ηελ νπνία ν Κφιπνο ηεο Γνπηλέαο ζεσξνχληαλ φηη αλέθακπηε ζε
ζέκαηα αζθαινχο λαπζηπινΐαο, κε κηα ζηαδηαθή κείσζε ζε επηζέζεηο ζθαθψλ
(vessels) ζηελ πεξηνρή απφ ην 2013 έσο ην 2015. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ
ΗΜΒ, νη επηζέζεηο ζηελ πεξηνρή κεηψζεθαλ απφ 52 πεξηζηαηηθά ην 2013, θαηά 21%
ζε 41 πεξηζηαηηθά ην 2014, θαη αθνινχζσο θαηά 24% ζε ζχγθξηζε κε ην 2015 ζε
31 πεξηζηαηηθά.

εκαληηθή κείσζε θαηαγξάθεθε θαη ζε άιιεο παξαδνζηαθά

εππαζείο πεξηνρέο φπσο ε ΝΑ Αζία, φπνπ ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή πξφνδνο. Γηα
παξάδεηγκα ζηελ Ηλδνλεζία ε πεηξαηεία θαη ε έλνπιε ιεζηεία κεηψζεθαλ
ζεκαληηθά απφ 108 πεξηζηαηηθά ην 2015, ζε 49 ην 2016, πηψζε 55%. (Blede
2017). (Best 2015, 3-4)

‗‘Ο Κφιπνο ηεο Γνπηλέαο, ν νπνίνο απνηειεί βαζηθφ

ζαιάζζην hotspot πεηξαηείαο απφ ην 2011, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηελ
πεξηζζφηεξν πιεγείζα πεξηνρή παγθνζκίσο απφ ηελ πεηξαηεία‘‘. Ζ παξαπάλσ
παξαηήξεζε δηαηππψζεθε απφ ακεξηθαλνχο θαη αθξηθαλνχο εηδηθνχο θαηά ηε
δηάξθεηα νκάδαο εξγαζίαο πνπ νξγαλψζεθε απφ ην ‗‘African Center for Strategic
Studies‘‘ ζην Abidjan, απφ 14-17 Φεβξνπαξίνπ 2017. (Blede 2017)
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χκθσλα κε ηελ επηζθφπεζε ηνπ ΟΒΡ γηα ηελ πεηξαηεία ζηε Γπηηθή Αθξηθή
γηα ην έηνο 2016 θαηαγξάθεθαλ ηα παξαθάησ:
Οη βίαηεο επηζέζεηο έιαβαλ ρψξα θπξίσο ζε ληγεξηαλά χδαηα ζε ζρέζε κε ην
παξειζφλ, επηζεκαίλνληαο φηη ε πεηξαηεία θαη ε ζαιάζζηα έλνπιε ιεζηεία ζηε
Γπηηθή Αθξηθή επεξεάδεηαη ηζρπξά απφ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε αζθάιεηαο ζηε
Νηγεξία.

Δηθφλα 31: Υάξηεο κε ηα πεξηζηαηηθά επίζεζεο (54) ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο ην
2016.
Πεγή: (ICC International Maritime Bureau 2016)
Καηεγξάθεζαλ ζπλνιηθά 95 πεξηζηαηηθά, ζε ζχγθξηζε κε 54 ην 2015. Δπίζεο
ην αλζξψπηλν θφζηνο ήηαλ κεγαιχηεξν, κε 1.921 λαπηηθνχο λα έρνπλ ππνζηεί
ζπλέπεηεο ζε ζρέζε κε 1.225 πεξηπηψζεηο ην 2015. Σν 2016 ππήξμε άλνδνο ηνπ
αξηζκνχ ησλ λαπηηθψλ πνπ επιήγεζαλ ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ
πεξηζηαηηθψλ κε ηελ εμαίξεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζε ρξήζε
«κεηξηθνχ πινίνπ» 40 γηα ην ιφγν φηη δελ ππήξμε ηέηνην πεξηζηαηηθφ ην εμεηαδφκελν
έηνο.
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Πεξί κεηξηθνχ ζθάθνπο βιέπε ζειίδα 51.

-79Οη απαγσγέο γηα θαηαβνιή ιχηξσλ απμήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ 1/3 ζε
ζρέζε κε ην 2015, ελψ ν αξηζκφο ησλ πεξηζηαηηθψλ πεηξαηείαο θαη ζαιάζζηαο
έλνπιεο ιεζηείαο ζηε Γπηηθή Αθξηθή απμήζεθε θαηά 76% ζε ζρέζε κε ην 2015.
Καηαγξάθεθαλ επίζεο 15 επηζέζεηο ζηηο παξαπνηάκηεο πεξηνρέο ζην Γέιηα ηνπ
Νίγεξα, αιιά απηέο δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ζπλνιηθέο ζηαηηζηηθέο. Ο
ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ επηζέζεσλ θαηά ηεο ηνπηθήο θίλεζεο ζηελ πεξηνρή είλαη
πηζαλφηαηα πςειφηεξνο. Απφ ηα 95 πεξηζηαηηθά ηα 55 έιαβαλ ρψξα ζε δηεζλή
χδαηα, σζηφζν φια εληφο ηεο ΑΟΕ θξαηψλ ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο.

Δηθφλα 32: Ραβδφγξακκα αλάιπζεο ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο πνπ έιαβαλ ρψξα νη
πεηξαηηθέο επηζέζεηο ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο ην 2016.
Πεγή: http://oceansbeyondpiracy.org/reports/sop/west-africa

Δηθφλα 33: Γηάγξακκα αλάιπζεο ηνπ νπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα
πεξηζηαηηθά πεηξαηείαο ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο ην 2016.
Πεγή: http://oceansbeyondpiracy.org/reports/sop/west-africa

-80Ζ έλνπιε ιεζηεία γεληθά έιαβε ρψξα ζπλήζσο θνληά ή ζε ζπγθεθξηκέλα
αγθπξνβφιηα ζηελ πεξηνρή αιιά θαη αλνηρηά ησλ ληγεξηαλψλ αθηψλ. ην 55% ησλ
πεξηζηαηηθψλ νη δξάζηεο έθεξαλ νπιηζκφ δηαθφξσλ ηχπσλ. ηα 30 απφ ηα 52
πεξηζηαηηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ειαθξά φπια θαη βαξέα νπινπνιπβφια, 1.113
λαπηηθνί απεηιήζεθαλ κε απιή επίδεημε ηνπ νπιηζκνχ ελψ 178 δέρζεθαλ
απεηιήζεθαλ άκεζα κε ηνλ θεξφκελν νπιηζκφ. ε πέληε πεξηζηαηηθά ππήξμε
ηξαπκαηηζκφο λαπηηθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κε ζαλάζηκσλ ηξαπκάησλ απφ
ππξά φπινπ.
ρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ζηνπο απαρζέληεο απφ ηελ
θξάηεζε κέρξη θαη ηελ δηάζσζή ηνπο, απηνί θξαηήζεθαλ γηα δηάζηεκα 2-4
εβδνκάδσλ θαηά κέζν φξν. πλήζσο θξαηνχληαλ ζε εγθαηαζηάζεηο ζην Γέιηα ηνπ
Νίγεξα καδί κε ληφπηνπο απαρζέληεο. Οη ιηγνζηέο αλαθνξέο κε πιεξνθνξίεο γηα ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ πεηξαηψλ ζηνπο απαρζέληεο έθαλαλ ιφγν γηα ρεηξνδηθία,
βαζαληζηήξηα, αθφκα θαη ππνβνιή ζε εηθνληθέο εθηειέζεηο. Δπηπιένλ δελ ππήξρε
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη νη φκεξνη έπξεπε λα επηβηψζνπλ κε πεξηνξηζκέλεο
κεξίδεο ηξνθήο. χκθσλα κε ηνλ Rohan Ruparelia, κέινο πιεξψκαηνο ηνπ
Μaximus MT41, ν νπνίνο θξαηήζεθε φκεξνο, « Μαο ρηππνχζαλ, καο αλάγθαδαλ λα
ζηεθφκαζηε φξζηνη ζηε βξνρή φιε λχρηα. Σν κφλν πξάγκα πνπ δελ έθαλαλ ήηαλ λα
καο βηάζνπλ»
χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Γξαθείνπ (The
ICC International Maritime Bureau (IMB)) γηα ην έηνο 2016 θαη αλαθνξηθά κε ηε
ρξήζε βίαο θαη νπιηζκνχ ζε αξηζκφ πεξηζηαηηθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ ηεο
Γνπηλέαο, αλαθέξνληαη ηα εμήο:


Νηγεξία – Λάγθνο
«Οη πεηξαηέο/ιεζηέο είλαη ζπρλά θαιά νπιηζκέλνη, βίαηνη θαη

έρνπλ

θαηαιάβεη θαη ιεζηέςεη ζθάθε / έρνπλ απαγάγεη πιεξψκαηα θνληά ζε αθηέο,
πνηάκηα, αγθπξνβφιηα, ιηκάληα θαη ζε πεξηβάιινληα χδαηα.

41

Βιέπε ζειίδα 86.

-81Μπελίλ-Κνηφλνπ



Αλ θαη ν αξηζκφο ησλ επηζέζεσλ ζεκείσζε ζεκαληηθή πηψζε, ε
πεξηνρή παξακέλεη πςεινχ ξίζθνπ. Παξειζνχζεο επηζέζεηο έδεημαλ φηη νη
πεηξαηέο/ιεζηέο ζε απηή ηελ πεξηνρή είλαη θαιά εμνπιηζκέλνη θαη βίαηνη θαη ζε
νξηζκέλα πεξηζηαηηθά εμαπέιπζαλ ππξά θαη θαηέιαβαλ πινία (hijacked ships). Οη
πεηξαηέο εμαλαγθάδνπλ ηνπο θαπεηάληνπο

λα ζαιπάξνπλ πξνο άγλσζηε

ηνπνζεζία φπνπ θαη θιέβνπλ ηα ππάξρνληα ηνπ πινίνπ θαη κεξηθέο θνξέο ην
θνξηίν (gas oil). Μέιε πιεξψκαηνο έρνπλ ηξαπκαηηζζεί θαη ζην παξειζφλ.
Πξφζθαηεο πεξηπνιίεο απφ ηηο Αξρέο ηνπ Μπελίλ θαη ηεο Νηγεξίαο είραλ σο
απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζέζεσλ.»
Θαιάζζηα πεξηνρή
2012

Κξάηνπο

2013 2014 2015

2016

Α΄Δμάκ.2017

Νηγεξία

27

31

18

14

36

7

Κακεξνχλ

1

-

1

1

-

-

Γθακπφλ

-

2

1

-

-

-

Ηζεκεξηλή Γνπηλέα

-

-

-

-

-

-

Σφγθν

15

7

2

-

1

-

Ληβεξία

-

-

1

2

-

-

Αθηή Διεθαληνζηνχ

5

4

3

1

1

-

Γθάλα

2

1

4

2

3

-

-

-

1

-

-

-

Λατθή

Γεκνθξαηία

ηνπ

άν Σνκέ θαη Πξίλζηπε
Μπελίλ
2
1
Πίλαθαο 4: Πίλαθαο κε θαηαγεγξακκέλεο επηζέζεηο θαη απφπεηξεο επηζέζεσλ
ελαληίνλ πινίσλ ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο θξαηψλ ηνπ Κφιπνπ ηεο Γνπηλέαο.
Πεγή: Πίλαθαο κε ζχλζεζε ζηνηρείσλ απφ ηηο εθζέζεηο ηνπ ΗΜΒ, γηα ην έηνο 2016
θαη ην Α΄ Δμάκελν ηνπ 2017

-82Ζ θαηάζηαζε ζην Γέιηα ηνπ Νίγεξα αλ θαη παξαβιέπεηαη ζε επίπεδν
πεηξαηείαο, σζηφζν ζπλδέεηαη άκεζα. Οη επηζέζεηο ζηελ ηνπηθή εκπνξηθή θίλεζε
φπσο επηβαηεγά ζθάθε ή ηξάηεο, θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κε ηηο επηζέζεηο ελαληίνλ
εκπνξηθψλ πινίσλ ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο απφ ηηο αθηέο. Αλεπίζεκεο πεγέο
εηθάδνπλ φηη νη λαπηηθνί πνπ βξίζθνληαη ππφ νκεξία θξαηνχληαη ζε εγθαηαζηάζεηο
ζην Γέιηα ηνπ Νίγεξα καδί κε ηνπο απαρζέληεο απφ ηηο ηνπηθέο πεξηνρέο θαη
επίζεο ν εμνπιηζκφο πνπ έρεη θιαπεί απφ παξαπνηάκηεο επηζέζεηο, φπσο
εμσιέκβηεο κεραλέο, ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζαιάζζηεο επηζέζεηο.
Α΄ Δξάμηνο Έηοςρ 2017
χκθσλα κε ηελ αλαθνξά πεηξαηείαο ηνπ IMB γηα ην Α΄ Δμάκελν ηνπ 2017 ν
Κφιπνο ηεο Γνπηλέαο παξακέλεη έλα ‗‘hotspot‘‘ απαγσγψλ. Ηδηαίηεξε αμία αλ θαη
πξψηκα, έρνπλ ηα πξψηα ζηαηηζηηθά ζρεηηθά κε ηηο απαγσγέο θαη ηελ απφζηαζε
πνπ έιαβαλ ρψξα νη επηζέζεηο. Έιαβαλ ρψξα 16 πεξηζηαηηθά, κε 17 λαπηηθνχο λα
έρνπλ απαρζεί ζε ηξία απφ απηά, θαηά ηνλ πινπ ησλ πινίσλ 30 έσο 60 λ.κ. απφ
ηελ αθηή Bayelsa. 3 ζθάθε δέρζεθαλ ππξά ελψ βξίζθνληαλ ελ πισ ζε απφζηαζε
60 έσο 100 λ.κ. απφ ηελ ίδηα αθηή. Οη απαγσγέο θαη νη επηζέζεηο ζπλερίδνληαη ζηνλ
Κφιπν ηεο Γνπηλέαο, ζε απνζηάζεηο πεξηζζφηεξν απφ 100 λ.κ. απφ ηηο αθηέο.

Δηθφλα 34:Υάξηεο κε ηα πεξηζηαηηθά επίζεζεο (16) ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο ην Α΄
Δμάκελν ηνπ 2017.
Πεγή: Έθζεζε ΗΜΒ γηα ην Α΄ Δμάκελν ηνπ 2017

-83ΣΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ ΠΔΗΡΑΣΔΗΑ ΣΟΝ ΚΟΛΠΟ ΣΖ ΓΟΤΗΝΔΑ –
ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ ΠΔΗΡΑΣΔΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΦΡΗΚΖ
χκθσλα κε ηηο πην πξφζθαηεο αλαζεσξεκέλεο νδεγίεο Ηνπλίνπ 2016 γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο πεηξαηείαο ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπτλέαο, πνπ εμέδσζε ε δηεζλήο
λαπηηιηαθή βηνκεραλία, αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ (BIMCO, ICS, INTERCARGO,
INTERTANKO 2016):
Οη πεηξαηέο ηνπ Κφιπνπ ηεο Γνπηλέαο είλαη επέιηθηνη σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ
επηρεηξνχλ θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ είλαη δχζθνιε ε πξφβιεςε ηεο πεξηνρήο
εληφο ηεο νπνίαο έλα πινίν ζα δερζεί επίζεζε. χκθσλα κε ηηο νδεγίεο απηέο, νη
πεξηνρέο απμεκέλνπ θηλδχλνπ είλαη έλαληη ησλ αθηψλ ηεο Γθάλα, Νηγεξίαο, Σφγθν,
Κακεξνχλ θαη Μπελίλ, ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη πξαθηηθέο
αληηκεηψπηζεο ηεο πεηξαηείαο.

Οη επηζέζεηο θαη ε έλνπιε ιεζηεία έρνπλ ιάβεη

ρψξα λνηίσο σο ηελ Αγθφια θαη βνξείσο σο ηε ηέξξα Λεφλε.
ηηο ίδηεο πάληα νδεγίεο αλαθέξεηαη φηη, ην κνληέιν ησλ πεηξαηηθψλ
επηζέζεσλ ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ θινπή θαη ζηελ
απαγσγή γηα ιχηξα. Γεληθά, νη πεηξαηέο είλαη πεξηζζφηεξν βίαηνη απφ ηνπο
αληίζηνηρνπο ηεο νκαιίαο. Οη ζάλαηνη λαπηηθψλ παξακέλνπλ θάηη ζπλεζηζκέλν θαη
ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ‗‘Oceans Beyond Piracy‘‘ ην 2015, 23 άλζξσπνη
δνινθνλήζεθαλ

θαηά

ηε

δηάξθεηα

πεηξαηηθψλ

επηζέζεσλ.

Ζ

πεηξαηηθή

δξαζηεξηφηεηα ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο, σο πξνο ηα θίλεηξα, κπνξεί λα
δηαρσξηζηεί ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:


Έλνπιε Λεζηεία. Γεληθά απηή είλαη επθαηξηαθή, βίαηε θαη ιακβάλεη ρψξα

φπνπ ηα ζθάθε πιεζηάδνπλ, παξαζχξνληαη ή ειιηκελίδνληαη. Καηά θχξην ιφγν ε
πξφζεζε είλαη ε αξπαγή πνιχηηκσλ αληηθεηκέλσλ απφ ηα ρξεκαηνθηβψηηα,
ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη πξνζσπηθά ηηκαιθή.


Κινπή θνξηίνπ. Απηή ε θαηεγνξία ιακβάλεη ρψξα ζε φιε ηελ επξχηεξε

πεξηνρή θαη ζπρλά θαηά ηε κεηαθνξά θνξηίσλ κέζσ πξφζδεζεο πινίσλ ζηε κέζε
ηεο ζάιαζζαο [STS (ship to ship)], φπνπ ηα πινία είλαη ηδηαίηεξα επάισηα. Χο επί
ην πιείζηνλ ζρεηίδεηαη κε δεμακελφπινηα κεηαθνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη ρεκηθψλ
αιιά ππάξρνπλ επίζεο θαη θαλνληθέο επηζέζεηο θαη θινπέο ζε πινία κεηαθνξάο

-84γεληθψλ θνξηίσλ. Σα ζθάθε θαηαιακβάλνληαη γηα αξθεηέο κέξεο θαη ην θνξηίν
κεηαθέξεηαη ζε κηθξφηεξα ζθάθε. Απηά ηα πεξηζηαηηθά νξγαλψλνληαη πξνζερηηθά
θαη ζπρλά αθνξνχλ

θαθνπνηά ζηνηρεία κε εκπνξηθά ζπκθέξνληα ζηηο αθηέο.

Πξφζθαηεο θινπέο θνξηίσλ ππνδειψλνπλ φηη νη πεηξαηέο ζπρλά θαηέρνπλ λαπηηθή
ηερλνγλσζία πνπ ηνπο επηηξέπεη λα απελεξγνπνηνχλ ηηο επηθνηλσλίεο, λα
ρεηξίδνληαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θνξηίνπ θιπ.


Απαγσγέο. Όινη νη λαπηηθνί θηλδπλεχνπλ απφ απηή ηελ θαηεγνξία

πεηξαηείαο. Οη πεξηπηψζεηο πινίσλ πνπ δέρνληαη επίζεζε θαη λαπηηθνί πνπ
απάγνληαη θαη νδεγνχληαη ζηελ αθηή γηα ιχηξα παξακέλνπλ ζπλεζηζκέλεο. Ο
πθηζηάκελνο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο είλαη ε απαγσγή 4 – 5 λαπηηθψλ, ζπλήζσο ηνλ
πινίαξρν ή ηνλ πξψην κεραληθφ, γηα ηνπο νπνίνπο θαηαβάιινληαη πςειφηεξα
ιχηξα. Τπάξρεη γεληθά έλα θαινζρεδηαζκέλν ζχζηεκα ππνδνκψλ, ζην νπνίν
θξαηνχληαη νη απαρζέληεο λαπηηθνί γηα 4 – 6 εβδνκάδεο, θαζψο κφλν ειάρηζηνη
φκεξνη κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ πεξηζζφηεξν ππφ ηηο ζπλζήθεο νκεξίαο ηνπο.
Τπνινγίδεηαη φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξί ηηο 11 νκάδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζην Γέιηα ηνπ Νίγεξα θαη δηαθαίλεηαη κηα αχμεζε ζηηο απαγσγέο ιφγσ πνιηηηθψλ
θηλήηξσλ.
Οη ζνκαινί πεηξαηέο ρξεζηκνπνηνχλ παξαδνζηαθά ηε κέζνδν ηεο απαγσγήο
γηα θαηαβνιή ιχηξσλ θαηά ηελ νπνία ηφζν ηα πιεξψκαηα φζν θαη ηα ζθάθε
θξαηνχληαη γηα θαηαβνιή ιχηξσλ γηα δηάζηεκα κελψλ ή αθφκα θαη εηψλ. Σα
πεξηζηαηηθά πεηξαηείαο ζηε δπηηθή Αθξηθή σζηφζν, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί
παξαπάλσ, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηξία δηαθνξεηηθά κνληέια πεηξαηείαο. Πνιιέο
θνξέο νη πεηξαηηθέο κέζνδνη ζηηο δχν πιεπξέο ηεο Αθξηθήο εζθαικέλα
ζπζρεηίδνληαη θαη ζπλεμεηάδνληαη, εληνχηνηο απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο
πεηξαηείαο

φζνλ

αθνξά

ζηηο

γελεζηνπξγέο

αηηίεο

ηνπ

θαηλνκέλνπ,

ζην

«επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν» πνπ εθαξκφδεηαη θαζψο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ
ρσξψλ ηεο πεξηνρήο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ απεηιή. Απηέο νη δηαθνξέο
επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πξνζέγγηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ
θαηλνκέλνπ. Ζ θξίζε απφ ηε ζνκαιηθή πεηξαηεία κεηξηάζηεθε κέζσ ηεο δηεζλνχο
θνηλφηεηαο, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ηεο πεηξαηείαο ζηε δπηηθή Αθξηθή πινπνηείηαη
απφ ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο κε ηελ ππνζηήξημε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. (KaneHartnett n.d.)

-85ρεηηθά πάληα κε ηηο ηαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνπο
πεηξαηέο ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο, ζχκθσλα κε ηηο εθζέζεηο ηνπ ΗΜΒ ησλ
ηειεπηαίσλ εηψλ, παξαηεξείηαη κηα ζπλερήο αχμεζε ησλ απαγσγψλ γηα θαηαβνιή
ιχηξσλ. Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηνπο εμήο 2 ιφγνπο.
Πξψηνλ γηαηί νη λαπηηθέο δξάζεηο ησλ παξάθηησλ θξαηψλ ηνπ Κφιπνπ κε ηηο
πεξηπνιίεο πινίσλ ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ λα έρνπλ θαηαζηήζεη δπζθνιφηεξε θαη
επηθηλδπλφηεξε ηελ θινπή θνξηίνπ θαη δεχηεξνλ, γηαηί ιφγσ ηεο πηψζεο ζηηο ηηκέο
ηνπ πεηξειαίνπ, ε θινπή πεηξειαίνπ λα απνηειεί ιηγφηεξν πξνζνδνθφξα επηινγή
απφ ηελ απαγσγή γηα ιχηξα. (Terra Firma Risk Management 2017, 7)
Ζ κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο πεηξαηηθέο επηζέζεηο ζηνλ Κφιπν ηεο
Γνπηλέαο ζπρλά δηαζέηεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαθηηθέο
ηχπνπ νκαιίαο (βιέπε ΒΜΡ4 Section 4), αιιά ππάξρνπλ θαη βαζηθέο δηαθνξέο.
Γηα παξάδεηγκα, ε θχξηα απεηιή πξνέξρεηαη απφ πξνζέγγηζε κε ηαρχπινα θαη έλα
πξφζθαην πεξηζηαηηθφ

αθνξνχζε

ηελ εθπνκπή ελφο ηαρππιφνπ απφ έλα

άγλσζην κεηξηθφ πινίν (mother ship)42. Ο θίλδπλνο απφ κηα πεηξαηηθή επίζεζε
είλαη ραξαθηεξηζηηθά πςειφο φηαλ ην πινίν είλαη αγθπξνβνιεκέλν ή εθηειεί
ειηγκνχο εληφο ή πιεζίνλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Μηα άιιε θαηάζηαζε
ηξσηφηεηαο ησλ πινίσλ είλαη απηή ηεο

επηρείξεζεο πξφζδεζεο πινίσλ ζηε

ζάιαζζα (STS operations), φηαλ είλαη πξνζδεκέλα.
ρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ησλ δεμακελφπινησλ, ε θινπή θνξηίνπ έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ πψιεζε πεηξειαηνεηδψλ παξαγψγσλ ζηελ πεξηνρή. Γηα ηα μεξά
θνξηία θαη ηνπο ινηπνχο ηνκείο, ε βίαηε ιεζηεία είλαη πην ζπλήζεο. Οη επηζέζεηο,
εληφο θαη εθηφο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ, θαίλεηαη λα είλαη απνηέιεζκα ζρεδηαζκνχ
βαζηζκέλνπ ζε πιεξνθνξίεο απφ ηνπο πεηξαηέο, ην νπνίν γίλεηαη αληηιεπηφ απφ
ηηο άξηζηα ζπληνληζκέλεο θαη εθηεινχκελεο επηρεηξήζεηο. Παξάδεηγκα δηαξξνήο
πιεξνθνξηψλ απνηειεί ε είδεζε ζηηο 02 Μαξηίνπ 2016, ζχκθσλα κε κηα
ελεκέξσζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ‗‘Standard P&I Club‘‘, φηη πηζαλφηαηα
ππήξμε δηαξξνή πιεξνθνξηψλ «ζε άηνκα κε ηελ πξφζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα
πξνρσξήζνπλ ζε πεηξαηηθέο ελέξγεηεο ζηελ πεξηνρή», ιφγσ πηζαλήο παξαβίαζεο
αζθάιεηαο ζην Κέληξν Γηακνηξαζκνχ Ναπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ ζηνλ Κφιπν ηεο

42

Πεξί κεηξηθνχ ζθάθνπο βιέπε ζειίδα 51.

-86Γνπηλέαο (Maritime Trade Information Sharing Centre, Gulf of Guinea – MTISCGoG). χκθσλα πάληα κε ηελ ίδηα πεγή

ε παξαβίαζε δελ είρε επηζήκσο

επηβεβαησζεί κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή θαη φηη «ηα πινία ζα έπξεπε λα είλαη
ηδηαηηέξσο πξνζεθηηθά θαηά ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ζην MTISC GoG». (e-Nautilia
2016)
Οη πεηξαηηθέο ηαθηηθέο θαη κέζνδνη γηα ην έηνο 2016 ζχκθσλα κε ην
πξφγξακκα OBP43 , παξνπζίαζαλ κεηαβνιέο σο εμήο:


Απαγσγέο γηα θαηαβνιή ιχηξσλ. Οη απαγσγέο γηα θαηαβνιή ιχηξσλ

απμήζεθαλ ζεκαληηθά ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Γέιηα ηνπ Νίγεξα. Οη ίδηεο
πεηξαηηθέο ζπκκνξίεο πνπ επζχλνληαη γηα απηέο ηηο επηζέζεηο είλαη πηζαλφ νη ίδηεο
νκάδεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ απαγσγή θαη άζθεζε βίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γέιηα
ηνπ Νίγεξα.

Δηθφλα 35: Υάξηεο δηαβάζκηζεο ηεο έληαζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ απαγσγψλ γηα
ιχηξα ζηηο ληγεξηαλέο αθηέο θαη επηζήκαλζεο ηεο επηθίλδπλεο δψλεο ζην Γέιηα
ηνπ Νίγεξα.
Πεγή: http://oceansbeyondpiracy.org/publications/gulf-guinea-2016-trends


Άζθεζε Βίαο. Οη πεηξαηέο γίλνληαη φιν θαη πην βίαηνη θαη επηζεηηθνί θαη

ζπρλά μεθηλνχλ ηηο επηζέζεηο κε ππξά θαηά ηεο γέθπξαο ησλ πινίσλ κε ζθνπφ ηελ
ηξνκνθξάηεζε ηνπ πιεξψκαηνο πξηλ ηελ επηβίβαζε.

43

Ο OBP είλαη έλα πξφγξακκα ηνπ ΜΚΟ ‗‘One Future Earth‘‘, κε φξακα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
εηξήλεο κέζσ ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο θαη έρεη σο απνζηνιή λα ζπλδξάκεη ζηελ εμάιεηςε ησλ
αηηηψλ πνπ πξνθαινχλ πνιέκνπο. Πεξηζζφηεξα ζην http://oneearthfuture.org/
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Αθηίλα Γξάζεο. Ζ επηρεηξεζηαθή αθηίλα ησλ πεηξαηψλ έρεη απμεζεί ζε

πεξηζζφηεξν απφ

50 λ.κ. απφ ηε ληγεξηαλή αθηή θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο

επίζεζεο ηνπ MV Leon Dias, ζε απφζηαζε πεξίπνπ 100 λ.κ.


Τηνζέηεζε ηαθηηθψλ. Οη πεηξαηέο θαίλεηαη λα εμεξεπλνχλ λέεο ηαθηηθέο

θαη λα ελεξγνχλ ζε κεγαιχηεξε αθηίλα. Ζ πξφζθαηε πεηξαηεία ηνπ ΜT Maximus,
ην νπνίν ζάιπαξε απφ ην Abidjan, 600 λ.κ

απφ

ην

Γέιηα

ηνπ

Νίγεξα.

(Oceans Beyond Piracy 2016)
Μάιηζηα σο πξνο ηηο ηαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη, ζχκθσλα κε ελδείμεηο νη
απαγσγείο έρνληαο ζηγνπξηά ζηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ, βειηηψλνπλ ηηο
δπλαηφηεηέο ηνπο ζε πιηθνηερληθφ επίπεδν, κε ζθνπφ λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ
νκήξσλ πνπ κπνξνχλ λα απαγάγνπλ γηα θαηαβνιή ιχηξσλ, αιιά θαη λα απμήζνπλ
ην ρξνληθφ δηάζηεκα θξάηεζήο ηνπο ζε νκεξία. Δμέιημε δηαθαίλεηαη λα ππάξρεη θαη
ζηηο ηαθηηθέο νξγάλσζεο ησλ επηζέζεσλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη ζηηο
ζηξαηεγηθέο δηαπξαγκάηεπζεο γηα θαηαβνιή ησλ πςειφηεξσλ δπλαηψλ ιχηξσλ.
(e-Nautilia 2016)
Υαπακηηπιζηικά Πεπιζηαηικά (ICC International Maritime Bureau 2016)
Γηα ηελ ξεαιηζηηθφηεξε απφδνζε ησλ ηαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνπο
πεηξαηέο ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο, παξαηίζεληαη ηξία πεξηζηαηηθά πεηξαηείαο,
φπσο απηά θαηαγξάθεθαλ ζηελ έθζεζε έηνπο 2016 ηνπ ΗΜΒ.


Έλνπιε ιεζηεία - Ζ πεξίπησζε ηνπ Πινίνπ Μεηαθνξάο Πνιχ Βαξέσλ

Φνξηίσλ ‗‘ Teal‘‘.
ηηο 3 Ηνπιίνπ 6 άλδξεο νπιηζκέλνη κε καραίξηα θαη απηφκαηα φπια
επηηέζεθαλ ζην πιήξσκα ηνπ πινίνπ ‗‘Teal‘‘, ελψ απηφ ήηαλ αγθπξνβνιεκέλν
αλνηρηά ηνπ ιηκαληνχ Conacry. Οη ιεζηέο άλνημαλ ππξ θαη απείιεζαλ ην πιήξσκα,
πξνθαιψληαο δεκηέο ζην ηκήκα ησλ θαηαιπκάησλ.
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Δηθφλα 36: Heavy Lift Vessel ‗‘Teal‘‘.
Πεγή:http://www.marinetraffic.com/gr/ais/details/ships/shipid:367214/mmsi:306122
000/imo:8113566/vessel:TEAL
ηε ζπλέρεηα ιήζηεςαλ

ην πιήξσκα απφ κεηξεηά θαη πξνζσπηθά

αληηθείκελα ππφ ηελ απεηιή φπινπ. Σνπηθνί πξάθηνξεο επηθνηλψλεζαλ κε ηηο
ιηκεληθέο αξρέο, αιιά ην ζθάθνο αζθαιείαο δελ έθηαζε παξά 1 αξγφηεξα φηαλ πηα
νη δξάζηεο είραλ εγθαηαιείςεη ην ζθάθνο.


Απαγσγή γηα θαηαβνιή ιχηξσλ – Ζ πεξίπησζε ηνπ δεμακελφπινηνπ

‗‘Sampatiki‘‘.
ηηο 26 Μαξηίνπ ην δεμακελφπινην ‗‘Smapatiki‘‘ βξηζθφηαλ ελ πισ, απφ
ην ιηκάλη ηνπ Harcourt πξνο ην ιηκάλη ηνπ Lagos, φηαλ δέρζεθε επίζεζε απφ 9
ελφπινπο γχξσ ζηα κεζάλπρηα. Μεηά απφ 4 ψξεο νη πεηξαηέο επηβηβάζηεθαλ θαη
απήγαγαλ 5 κέιε ηνπ πιεξψκαηνο. Οη φκεξνη θξαηήζεθαλ γηα πεξίπνπ 45 εκέξεο
ζε αηρκαισζία ζηελ αθηή. χκθσλα κε ηνλ ηξίην κεραληθφ ηνπ πινίνπ, ην
πιήξσκα θξάηεζε ην εζηθφ ηνπ κε πξνζεπρέο θαη ηε κλήκε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.
Οη δηαπξαγκαηεχζεηο θαζπζηέξεζαλ ιφγσ επηπινθψλ ιφγσ ηεο χπαξμεο νκήξσλ
πνιιψλ εζληθνηήησλ.

Δηθφλα 37: Oil/Chemical Tanker ‗‘Sampatiki‘‘.
Πεγή:http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:755880/mmsi:63601
5901/imo:9405772/vessel:SAMPATIKI

-89Ζ απειεπζέξσζε ησλ απαρζέλησλ κειψλ

θαζπζηέξεζε επίζεο

εμαηηίαο ηεο δηαθνπήο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ έιαβε ρψξα αξθεηέο θνξέο
φηαλ ε εηαηξία επηρείξεζε λα δηαπξαγκαηεπηεί ρακειφηεξν πνζφ ιχηξσλ απφ απηφ
πνπ απαηηνχζαλ νη πεηξαηέο.


Κινπή πινίνπ – Ζ Πεξίπησζε ηνπ Γεμακελφπινηνπ ‗‘Maximus‘‘

Δηθφλα 38: Oil Products Tanker ‗‘Maximus‘‘.
Πεγή:http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:712879/mmsi:3
57132000/imo:9387164/ vessel:MAXIMUS
ηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 2016, ην product δεμακελφπινην ‗‘MT Maximus‘‘
ζεκαίαο Παλακά, δέρζεθε επίζεζε απφ 14 έλνπινπο πεηξαηέο ελψ βξηζθφηαλ ελ
πισ 77λκ λνηίσο ηνπ Abidjan, ζηελ Αθηή Διεθαληνζηνχ. Οη πεηξαηέο έζεζαλ ππφ
νκεξεία θαη ηα 18 κέιε ηνπ πιεξψκαηνο, ιεειάηεζαλ φιεο ηηο θακπίλεο θαη
έθιεςαλ πξνζσπηθά αληηθείκελα ηνπ πιεξψκαηνο. ηε ζπλέρεηα 8 πεηξαηέο
εγθαηέιεηςαλ ην πινίν παίξλνληαο καδί ηνπο 2 απφ ηνπο νκήξνπο. Έλα ζθάθνο
πεξηπνιίαο ηνπ λαπηηθνχ ηνπ Σφγθν θαηάθεξε λα αλαραηηίζεη πξνζσξηλά ην
δεμακελφπινην θαη λα ην θσηνγξαθίζεη. Οη πεηξαηέο είραλ αιιάμεη ην φλνκα ηνπ
δεμακελφπινηνπ θαη παξείραλ ςεπδείο πιεξνθνξίεο ζην Ναπηηθφ ηνπ Σφγθν.
Ζ θσηνγξαθία ζηάιζεθε ζηνπο πινηνθηήηεο γηα επαιήζεπζε. Καζψο ην
δεμακελφπινην θηλνχληαλ ζηε ληγεξηαλή ΑΟΕ, ην Ναπηηθφ ηνπ Σφγθν έδσζε ηηο
ζπληεηαγκέλεο ηνπ δεμακελφπινηνπ ζην ληγεξηαλφ Ναπηηθφ ην νπνίν θαη απέζηεηιε
έλα πνιεκηθφ πινίν γηα παξαθνινχζεζε. ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 2016, ην ληγεξηαλφ
Ναπηηθφ επηβηβάζηεθε ζην δεμακελφπινην θαη κεηά απφ αληαιιαγή ππξψλ
πεηξαηέο παξαδφζεθαλ.

νη
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Δηθφλα 39: Οη πεηξαηέο πνπ θαηέιαβαλ ην ‗‘Maximus‘‘, κε ρεηξνπέδεο ζην Λάγθνο
ηεο Νηγεξίαο, ζε έθζεζή ηνπο ζηα ΜΜΔ απφ ηηο ληγεξηαλέο αξρέο.
Πεγή: (Terra Firma Risk Management 2017)
Κιείλνληαο ην θεθάιαην απηφ, ην θαηλφκελν ηεο πεηξαηείαο ζηνλ Κφιπν ηεο
Γνπηλέαο έρεη ιάβεη δηαζηάζεηο αιιά θαη ηελ πξνζνρή πνπ αξκφδεη απφ ηε δηεζλή
θνηλφηεηα, ψζηε λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
αδπλακίεο, ηε θχζε ησλ απεηιψλ, αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ θαη ηηο
λέεο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη ηέινο ηηο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ,

φπσο ζην

παξαθάησ πίλαθα αλάιπζεο (Gómez 2014, 21)

Πίλαθαο 5: Πίλαθαο Αλάιπζεο ησλ Αδπλακηψλ- Απεηιψλ θαη ησλ Ηζρπξψλ εκείσλ
– Δπθαηξηψλ πνπ πθίζηαληαη ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο.
Πεγή : (Gómez 2014, 21)
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ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ ΣΖ ΠΔΗΡΑΣΔΗΑ
ΣΟΝ ΚΟΛΠΟ ΣΖ ΓΟΤΗΝΔΑ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΖΝ
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΟΤ
ΓΗΔΘΝΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ
Όζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πεηξαηείαο ζε λνκνζεηηθφ πιαίζην,
εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη νη λνκνζεηηθέο αδπλακίεο ζην επίπεδν ζχιιεςεο ησλ
πεηξαηψλ θαη πνηληθήο δίσμήο ηνπο, ζε ζρέζε πάληα κε ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ
κπνξεί λα ππάξμεη αλάινγα κε ηα χδαηα ζηα νπνία ηειέζηεθε ην ζαιάζζην
έγθιεκα (Υσξηθά χδαηα, ΑΟΕ, Αλνηρηή Θάιαζζα), ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ηνπ
εθάζηνηε θξάηνπο, ηε «ζεκαία» ηνπ πινίνπ κε ηδηαίηεξε πνιππινθφηεηα ππφ ην
θαζεζηψο ησλ «ζεκαηψλ επθαηξίαο»44, ηελ «εζληθφηεηα» ηνπ θνξηίνπ, ησλ κειψλ
ηνπ πιεξψκαηνο. (Møller 2009, 15)

Δηθφλα 40: ρεδηάγξακκα κε ηηο λνκηθέο επηπινθέο ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηεο
πεηξαηείαο
Πεγή: (Møller 2009, 16)

44

εκαίεο Ανοικηών νηολογίων ή ζημαίερ εςκαιπίαρ ή ζημαίερ εςκολίαρ «ζεσξνχληαη νη εζληθέο
ζεκαίεο εθείλσλ ησλ ρσξψλ, ησλ νπνίσλ νη λφκνη επηηξέπνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ λα λενινγνχληαη
ππφ ηε ζεκαία ηνπο πινία αιινδαπήο πινηνθηεζίαο, ζε αληίζεζε κε φζα ηζρχνπλ ζηηο παξαδνζηαθέο λαπηηιηαθέο ρψξεο, ζηηο νπνίεο ην δηθαίσκα ρξεζηκνπνηήζεσο ηεο ζεκαίαο ηνχο
παξέρεηαη θάησ απφ απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο θαη κε αλειαζηηθέο ππνρξεψζεηο.» (ακπξάθνο θαη
Γηαλλφπνπινο 2017, 70)

-92Ζ πνιππινθφηεηα πνπ κπνξεί λα ιάβεη κηα πεξίπησζε επέκβαζεο απφ έλα
θξάηνο, πνιχ εχζηνρα απνηππψλεηαη ζην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα, ην νπνίν
αλαπαξηζηά κηα ππνζεηηθή, αιιά φρη απίζαλε πεξίπησζε, ζηελ νπνία έλα πινίν
πνπ αλήθεη ζε ηξίηνπο παξαηεξεί θαη εθηηκά αλ ζα δξάζεη γηα λα απνηξέςεη κηα
πεηξαηηθή επίζεζε ελαληίνλ πινίνπ πνπ αλήθεη ζε άιιν έζλνο, ην νπνίν θηλείηαη
ζηα φξηα ησλ Υσξηθψλ Τδάησλ ελφο άιινπ θξάηνπο. (Møller 2009, 15)
ην ίδην πάληα πιαίζην, δελ ππάξρεη θάπνηα εηδηθή αληηκεηψπηζε ψζηε λα
εμνπζηνδνηεζνχλ ηα θξάηε γηα επέκβαζε εληφο ηεο ΥΘ, φπσο έγηλε ζηελ
πεξίπησζε ηεο νκαιίαο. Δηδηθά γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζνκαιηθήο πεηξαηείαο,
ην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πξνρψξεζε ην 2008,

ζε 5

δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε εμνπζηνδφηεζε νπνηνπδήπνηε
Έζλνπο πνπ εθηεινχζε πεξηπνιίεο ζηνλ Κφιπν ηνπ Άληελ, λα εηζέξρεηαη ζηα
ζνκαιηθά ρσξηθά χδαηα θαη λα ρξεζηκνπνηεί βία ελαληίνλ ησλ πεηξαηψλ. Σν
θείκελν πνπ ζπλφδεπε ηηο ππφςε απνθάζεηο ππνγξάκκηδε φηη απηέο ζα ίζρπαλ
απνθιεηζηηθά γηα ηε νκαιία θαη δελ ζα απνηεινχζαλ πξνεγνχκελν ππφ ην
Γηεζλέο Γίθαην. (Sterio 2009)
Μηα άιιε δηεζλήο λνκηθή αηέιεηα απνηειεί θαη ην άξζξν 100 ηεο πλζήθεο γηα
ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ.
χκθσλα κε ην ππφςε άξζξν κε ηίηιν «Τπνρξέσζε ζπλεξγαζίαο γηα ηελ
θαηαζηνιή ηεο πεηξαηείαο», φια ηα θξάηε πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη ζηνλ
κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο πεηξαηείαο ζηελ αλνηρηή
ζάιαζζα ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ηε δηθαηνδνζία
νπνηνπδήπνηε θξάηνπο. Ζ ππφςε δηαηχπσζε, κεηά απφ κηα πξνζεθηηθή εμέηαζε,
ππνδειψλεη φηη ε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πεηξαηείαο
απνηειεί δπλαηφηεηα θαη φρη ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ πνπ απνηεινχλ κέξε ηεο
χκβαζεο ησλ ΖΔ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο θαη νπζηαζηηθά ε κε ζπκκφξθσζε
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ππφςε άξζξνπ δελ απνηειεί παξαβίαζε ηεο πλζήθεο.
(ηνχζνπξαο θαη Γαιαθιήο 2011, 208)
ηα πθηζηάκελα πξνβιήκαηα, πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο αδπλακίεο ηνπ δηεζλνχο
πιαηζίνπ, πξνζηίζεληαη ηα λνκηθά θαζεζηψηα ησλ θξαηψλ ηνπ Κφιπνπ ζε επίπεδν
δίσμεο, ζχιιεςεο θαη εθδίθαζεο ησλ πεηξαηψλ αιιά θαη ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ
πνπ δεκηνπξγνχλ ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο δηεζλνχο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο λα
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ησλ πινίσλ λα έρνπλ έλνπινπο ηδησηηθνχο θξνπξνχο, φηαλ βξίζθνληαη εληφο ησλ
ρσξηθψλ πδάησλ ησλ θξαηψλ ηνπ Κφιπνπ. (Oceans Beyond Piracy n.d.) Γηα
παξάδεηγκα ε θπβέξλεζε ηεο Νηγεξίαο πξνρψξεζε

ζε ζχιιεςε θαη θξάηεζε

πινίσλ, ηα νπνία εηζήιζαλ ζηα ρσξηθά ηεο χδαηα, ελψ ππήξρε ζην ζθάθνο
νπιηζκέλν ηδησηηθφ πξνζσπηθφ αζθαιείαο. (Ναπηηθά Υξνληθά 2005)
Καη ελψ ηα πεξηζηαηηθά πεηξαηείαο απφ ην 2011 ζπλέρηδαλ λα απμάλνληαη
ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο, κε ην πθηζηάκελν δηεζλέο λνκηθφ πιαίζην θαη ηελ
αδπλακία ησλ επάισησλ θξαηψλ ηνπ Κφιπνπ, λα θαζηζηνχλ αδχλαηε νπνηαδήπνηε
απφπεηξα απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πεηξαηηθψλ επηζέζεσλ,

ηα

πεξηθεξεηαθά θξάηε, κε ηε βνήζεηα ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, εμέθξαζαλ ηε ζέιεζή
ηνπο λα θαηαπνιεκήζνπλ ην θαηλφκελν απηφ κε ηε ζχλαςε πεξηθεξεηαθψλ
ζπκθσληψλ θαη κε ππνζρέζεηο λα βειηηψζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. (KaneHartnett n.d.)
ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΛΖΦΘΖΚΑΝ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
Αποθάζειρ ηος ςμβοςλίος Αζθαλείαρ ηος ΟΖΔ
Σν πκβνχιην Αζθαιείαο, κε ηελ απφθαζε «2018» ηνπ 2011 θαη ηελ
απφθαζε «2039» ηνπ 2012, ζρεηηθά κε ηελ πεηξαηεία θαη ηελ έλνπιε ιεζηεία ζηνλ
Κφιπν ηεο Γνπηλέαο, θαηέμεημε ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ
Κφιπνπ λα ζεζπίζνπλ κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα λα θαηαπνιεκήζνπλ ηε
ζαιάζζηα πεηξαηεία, ηελ έλνπιε ιεζηεία, ηηο γελεζηνπξγέο αηηίεο ηνπο θαζψο θαη λα
ηχρνπλ αλάινγεο εθκεηάιιεπζεο νη ππάξρνπζεο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη
εμσηεξηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζαιάζζηαο αζθάιεηαο θαη
πξνζηαζίαο ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο. Δπίθεληξν ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ
απνηεινχζε ε πξνψζεζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο
γεληθά, ζηελ πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ. (ΚΔΠΠΑ 2013)
Ππυηοβοςλία ’’G7++ FoGG’’
Τπφ ηελ αηγίδα ηεο Οκάδαο ησλ Δπηά (G7) αλαπηχρζεθε κηα πξσηνβνπιία,
κε ηίηιν «Φίινη ηεο Οκάδαο ηνπ Κφιπνπ ηεο Γνπηλέαο» (G7 Friends of the Gulf of
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ζηε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο πεξηβάιινληνο ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο, ζηελ
αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ απφ ηηο αθξηθαληθέο ρψξεο, ζηε ζπζρέηηζε
ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ηελ αζθάιεηα, ζηε ζεκαζία ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, θαη ηέινο ζηελ αλάγθε γηα κηα νινθιεξσκέλε
αληίδξαζε πνπ ζα ζπκπεξηειάκβαλε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαθπβέξλεζε θαη
ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο. (ΚΔΠΠΑ 2013) ηηο 26-27 Ηνπλίνπ 2017,έιαβε ρψξα
ζηελ Ρψκε ε ζπλάληεζε «ηεο νκάδαο ησλ Φίισλ ηεο Γνπηλέαο» ‗‘G7++ FoGG‘‘,
ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ θαη άιια θξάηε θαη θνξείο φπσο ε Νηγεξία, ην Μπελίλ, ην
Κακεξνχλ θ.ι.π. αιιά θαη αληηπξφζσπνη ησλ αθξηθαληθψλ πεξηθεξεηαθψλ
νξγαληζκψλ ECCAS, ECOWAS, GGC θαζψο θαη ησλ ηνπηθψλ εζληθψλ θέληξσλ
ζπληνληζκνχ ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Γηανπληέ, φπσο ζα αλαθεξζεί παξαθάησ.
(Presidency of the Council of Ministers G7 2017 2017)
Κώδικαρ ςμπεπιθοπάρ ηος Γιαοςνηέ
Μηα ζπκθσλία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεηξαηείαο ζηνλ
Κφιπν ηεο Γνπηλέαο, απνηέιεζε θαη o «Κψδηθαο πκπεξηθνξάο ζρεηηθά κε ηελ
θαηαζηνιή ηεο πεηξαηείαο, ησλ έλνπισλ ιεζηεηψλ θαηά πινίσλ θαη ησλ
παξάλνκσλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε Γπηηθή θαη Κεληξηθή Αθξηθή» (―Code
of Conduct concerning the prevention of piracy, armed robbery against ships and
illicit maritime activity in west and central Africa‘‘). Σνλ Ηνχλην ηνπ 2013
πξαγκαηνπνηήζεθε χλνδνο Κνξπθήο ζην Γηανπληέ ηνπ Κακεξνχλ, ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ αξρεγνί θξαηψλ ηνπ Κφιπνπ ηεο Γνπηλέαο αιιά θαη νη βαζηθνί
πεξηθεξεηαθνί αθξηθαληθνί νξγαληζκνί ήηνη, ε «Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα ησλ Κξαηψλ
ηεο Κεληξηθήο Αθξηθήο» - ‗‘ECCAS‘‘, ε «Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα ησλ Κξαηψλ ηεο
Γπηηθήο Αθξηθήο» - ‗‘ECOWAS‘‘ θαη ε «Δπηηξνπή ηνπ Κφιπνπ ηεο Γνπηλέαο» ‗‘GGC‘'45. Σα θπξηφηεξα απνηειέζκαηα ηεο ζπλφδνπ, ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε
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Ζ ‗‘GGC‘‘ ηδξχζεθε απφ ηε ζπλζήθε ηνπ Ληκπξεβίι, Γθακπφλ, ζηηο 3 Ηνπιίνπ 2001 απφ ηελ
Αγθφια, ην Κνγθφ, ηε Γθακπφλ, ηε Νηγεξία θαη ην άν Σνκέ θαη Πξηλζίπε, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία
ησλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ, ηεο εηξήλεο, ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Σν 2008
πξνζρψξεζαλ θαη ην Κακεξνχλ θαη ε Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνγθφ. Βιέπε http://cggrps.org/en/thegulf-of-guinea-commission/

-95ηεο Ύπαηεο Δθπξνζψπνπ ηεο ΔΔ γηα Θέκαηα ΚΔΠΠΑ (ΚΔΠΠΑ 2013), ήηαλ ηα
εμήο :
Ζ ζέζπηζε ελφο «Κψδηθα δενληνινγίαο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ



θαηαζηνιή ηεο πεηξαηείαο, ησλ έλνπισλ ιεζηεηψλ ζε πινία, θαη ησλ παξάλνκσλ
ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε Γπηηθή θαη Κεληξηθή Αθξηθή», ν νπνίνο
ζηεξίρζεθε ζηνλ «Κψδηθα δενληνινγίαο ηνπ Σδηκπνπηί γηα ηνλ δπηηθφ Ηλδηθφ
Χθεαλφ». Σα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ Κψδηθα απηνχ αθνξνχζαλ ζηελ αληαιιαγή
πιεξνθνξηψλ θαη ζηνλ ζπληνληζκφ γηα ηελ απνηξνπή ηεο πεηξαηείαο θαη άιισλ
παξάλνκσλ ζαιάζζησλ πξάμεσλ, πνπ ζα επηηπγράλνληαλ κε ηε δεκηνπξγία ελφο
εζληθνχ θέληξνπ - ζεκείνπ επαθήο ζε θάζε θξάηνο κέινο, ηε δεκηνπξγία
πεξηθεξεηαθψλ δηαθξαηηθψλ θαη δηαπεξηθεξεηαθψλ θέληξσλ ζπληνληζκνχ, θαζψο
θαη κε ηε βειηίσζε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο πνηληθήο δίσμεο ησλ πεηξαηψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξφηξπλζεο ησλ θξαηψλ πνπ ππέγξαςαλ ηε
ζπκθσλία

λα

πξνζαξκφζνπλ

αλάινγα

ηηο

εζληθέο

ηνπο

λνκνζεζίεο.
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αξρηηεθηνληθή απηή ζα ηεινχζε ππφ ηελ αηγίδα ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο 46, ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε αλάιεςε πεξηζζφηεξσλ δξάζεσλ απφ ηα αθξηθαληθά θξάηε.
Κνκβηθφ ζεκείν ηεο ππνγξαθήο ηνπ Κψδηθα Γηανπληέ απνηέιεζε ε πξνζηαζία ηεο
εζληθήο θπξηαξρίαο ησλ θξαηψλ πνπ ππέγξαςαλ ηε ζπκθσλία, ηνλίδνληαο κε
απηφλ ηνλ ηξφπν κηα αθφκε θνξά, φηη ηα πεξηθεξεηαθά θξάηε ζα εγνχληαλ ησλ
πξνζπαζεηψλ θαηαπνιέκεζεο ηεο πεηξαηείαο ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο. (ΚΔΠΠΑ
2013) (Kane-Hartnett n.d.)


Ζ έθδνζε ελφο κλεκνλίνπ ζπκθσλίαο πνπ ππεγξάθε απφ ηνπο

επηθεθαιήο ηεο ECCAS, ηεο ECOWAS θαη ηεο GGC, γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη
πξνζηαζίαο ζηε Γπηηθή θαη Κεληξηθή Αθξηθή, ζχκθσλα κε ην νπνίν ππήξμε
πξφβιεςε ζχζηαζεο νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ εθπφλεζε ζρεδίνπ
παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο.


Ζ ιήςε απφθαζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο δηαπεξηθεξεηαθνχ

Κέληξνπ ζπληνληζκνχ (Inter-regional Coordination Centre - ICC) ζην Γηανπληέ, ην
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Κέληξσλ πνπ ζα δεκηνπγνχληαλ, ππφ ηελ αηγίδα ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο.

Δηθφλα 41: Υάξηεο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Γηανπληέ κε ηα Κέληξα πληνληζκνχ
αλά Εψλεο Δπζχλεο.
Πεγή: https://gogin.eu/index.php/mission/?lang=en
Οη θπξηφηεξεο πξσηνβνπιίεο ζηελ πεξηνρή, πξνο ελίζρπζε ηνπ Κψδηθα ηνπ
Γηανπληέ, νη νπνίεο κεηαμχ άιισλ ζπλδξάκνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πεηξαηείαο
ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο, αλαθέξνληαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ
ζρεηηθά κε ην ρέδην δξάζεο γηα ηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο, 2015-2020 θαη

-97αλαπαξηζηψληαη ζηνλ ράξηε ηεο εηθφλαο 41, είλαη νη εμήο (πκβνχιην ηεο ΔΔ
2015):


Γηαπεξηθεξεηαθφ Κέληξν πληνληζκνχ - Inter-regional Coordination

Centre (ICC): Λεηηνπξγεί κέζσ ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο γηα ηε Ναπηηθή Αζθάιεηα
ζηελ Κεληξηθή θαη Γπηηθή Αθξηθή, κε βάζε ην Γηανπληέ ηνπ Κακεξνχλ, κε ζθνπφ λα
επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο απφ ηνπο ηξεηο πεξηθεξεηαθνχο
νξγαληζκνχο. ζα έρεη δε ζπλνιηθή εμνπζία θαη αξκνδηφηεηα ζε ζηξαηεγηθφ θαη
πνιηηηθφ επίπεδν λα θαηεπζχλεη ηνπο πφξνπο θαη ηα κέζα απφ κηα πεξηνρή ζε άιιε
φπσο θξίλεηαη ζθφπηκν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζαιάζζηνπ εγθιήκαηνο.
(πκβνχιην ηεο ΔΔ 2015) Σν ICC αλ θαη εγθαηληάζηεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014,
επαλδξψζεθε κε πςειφβαζκνπο αμησκαηνχρνπο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2017, αλ θαη
ππήξρε δέζκεπζε λα θαηαζηεί επηρεηξεζηαθφ εληφο ηνπ 2016. (Vervaeke 2017)


Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν γηα ηε Θαιάζζηα Αζθάιεηα ζηελ Κεληξηθή

Αθξηθή (Regional Coordination Centre for Maritme Security in Central Africa –
CRESMAC). Δθαξκφδεηαη κέζσ ηεο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο ησλ Κξαηψλ ηεο
Κεληξηθήο Αθξηθήο (Economic Community of Central African States- ECCAS) θαη
εγθαηληάζηεθε επίζεκα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014.


Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Θαιάζζηαο Αζθάιεηαο ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο

(Regional Coordination Centre for Maritme Security in West Africa –CRESMAC).
Δθαξκφδεηαη κέζσ ηεο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο ησλ Κξαηψλ ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο
(Economic Community of West African States- ECOWAS).


Marine Domain Awareness for Trade-Gulf of Guinea -MDAT-GOG.

Λεηηνπξγεί ζην Μπξέζη ηεο Γαιιίαο θαη ζην Πφξηζκνπζ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο.


Zone D Center: Λεηηνπξγεί ζην Κνηφλνπ ηνπ Μπελίλ θαη ειέγρεη ηηο

ζαιάζζηεο πεξηνρέο ηνπ Σφγθν, ηνπ Μπελίλ θαη ηεο Νηγεξίαο.


Zone E Center: Λεηηνπξγεί ζηελ Νηνπάια ηνπ Κακεξνχλ θαη

ειέγρεη ηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο ηνπ Κακεξνχλ, ηεο Ηζεκεξηλήο Γνπηλέαο, ηεο
Γθακπφλ θαη ηνπ άν Σνκέ θαη Πξίλζηπε. (ΚΔΠΠΑ 2013)
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Δηθφλα 42: Γηάγξακκα Γηθηχνπ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα
Γηανπληέ.
Πεγή:http://africacenter.org/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-MSS-Cameroon-Bell-Bell-EN.pdf
χκθσλα κε ην αλσηέξσ δηάγξακκα (Δηθφλα 43) θαη ζρεηηθά κε ηα
πνιπεζληθά θέληξα ζπληνληζκνχ:
Ζ αξρηηεθηνληθή γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ζάιαζζαο ζηνλ Κφιπν ηεο
Γνπηλέαο ζα αλαπηπρζεί ζε πέληε δψλεο (A, D, E, F θαη G) πνπ ζα θαιχπηνπλ ην
ζαιάζζην ρψξν ησλ ECOWAS θαη ECCAS, ε θαζεκία ζπληνληδφκελε απφ έλα
Πνιπεζληθφ Κέληξν πληνληζκνχ (Multinational Coordination Center -ΜΜCC).
Σν ΜΜCC ηεο Εψλεο Α ζηε Λνπάληα ηεο Αγθφιαο θαη ην ΜΜCC ηεο
Εψλεο F πνπ βξίζθεηαη ζηε Άθξα ηεο Γθάλαο δελ είλαη αθφκε επηρεηξεζηαθά.
Σν ΜΜCC ηεο Εψλεο D ζηελ Νηνπάια θαη ην ΜΜCC ηεο Εψλεο Δ ζην
Κνηνλνχ ηνπ Μπελίλ, είλαη επηρεηξεζηαθά.
Σν ΜΜCC ηεο δψλεο G βξίζθεηαη ζηελ Πξάηα ηνπ Πξάζηλνπ
Αθξσηεξίνπ θαη είλαη αθφκα ζε ζηάδην ζρεδηαζκνχ.
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Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Γηανπληέ, κέρξη θαη ην 2017
έρεη σο εμήο. ην ζηξαηεγηθφ επίπεδν ην ICC δε ιεηηνπξγεί. Σν θέληξν αλακέλεη ην
δηνξηζκφ δηεπζπληή θαη πιηθνηερληθή ππνζηήξημε, ηα νπνία κπνξνχλ λα
παξαζρεζνχλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο GoGIN47. Σν CRESMAO έρεη εθνδηαζζεί
κε ηνλ βαζηθφ εμνπιηζκφ γξαθείνπ. Ζ Γεξκαλία έρεη δεζκεπηεί λα παξάζρεη ηα
θνλδχιηα γηα ηνλ απαξαίηεην ιεηηνπξγηθφ εμνπιηζκφ. Σα ΜΜCC ηεο Εψλεο E (κε
Εψλε εληφο ηνπ Κφιπνπ ηεο Γνπηλέαο), έρεη επαλδξσζεί κε δηεζλέο πξνζσπηθφ,
σζηφζν αληηκεησπίδεη ιεηηνπξγηθά θαη δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα. Ζ Γεξκαλία, απφ
θνηλνχ κε ηηο ΖΠΑ, αλέιαβαλ ηνλ Μάην ηνπ 2016 λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο αλάγθεο
ηνπ ππφςε MMCC ζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ. Σα MMCC ησλ Εσλψλ F θαη G
εμαθνινπζνχλ λα κελ είλαη επηρεηξεζηαθά. Σν MMCC ηεο Εψλεο D (κε Εψλε εληφο
ηνπ Κφιπνπ ηεο Γνπηλέαο) είλαη ην κφλν πιήξσο επηρεηξεζηαθφ θέληξν,
δηαζέηνληαο λαπηηθή δχλακε

3 ζθαθψλ πεξηπνιίαο απφ ηα θξάηε ηεο ππφςε

Εψλεο. (EU 2017, 6-7)
H ECOWAS έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζε ελέξγεηεο γηα ηελ έλαξμε ησλ
επηρεηξήζεσλ απφ ην ICC, κέζσ ηεο επάλδξσζήο ηνπ, γηα ηελ επηρεηξεζηαθή
ιεηηνπξγία ηνπ CRESMAO θαη πηζηψλεηαη ην γεγνλφο φηη ηα Πνιπεζληθά Κέληξα
πληνληζκνχ (MMCC) ησλ Εσλψλ E, F θαη G είλαη επηζήκσο έηνηκα γηα ηελ πιήξε
ελεξγνπνίεζή ηνπο. (EEAS Press Team 2017)


Maritime Trade and Information Sharing Centre (MTISC- GoG)-

Marine Domain Awareness for Trade – Gulf of Guinea (MDAT-GoG):
ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηνπ Γηανπληέ,
ζηνλ ηνκέα ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, δεκηνπξγήζεθε ην 2014, ην «Κέληξν
ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο»
(Maritime Trade Information Sharing Centre for the Gulf of Guinea, MTISC-GoG),
κε έδξα ην λαπηηθφ πεξηθεξεηαθφ παλεπηζηήκην ηεο Άθξα ζηε Γθάλα. Απφ ηε
δεκηνπξγία ηνπ είρε ηελ ππνζηήξημε δηαθφξσλ δηεζλψλ δξψλησλ, πεξηθεξεηαθψλ
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Βιέπε ζειίδα 103.

-100νξγαληζκψλ, ηελ ίδηα ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία θαη απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε ηεο
ΔΔ. Δπαλδξψζεθε απφ πξνζσπηθφ ησλ Ναπηηθψλ ησλ ηνπηθψλ θξαηψλ, ηεο
λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο ηεο πεξηνρήο θαη πξνζσπηθφ ηεο INTERPOL. Καηά ηε
ιεηηνπξγία ηνπ πξνεηδνπνηνχζε ηα ζθάθε ζρεηηθά κε χπνπηα πεξηζηαηηθά θαη
επηζέζεηο. Δπίζεο, αληάιιαζε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ
θξαηψλ ηεο πεξηνρήο. Όξηζε πεξηνρέο πςεινχ ξίζθνπ, ζηηο νπνίεο ηα εκπνξηθά
πινία κπνξνχζαλ λα αλαθέξνπλ πιεξνθνξίεο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπο, ζε
εζεινληηθή βάζε. (πκβνχιην ηεο ΔΔ 2015, 11) (Gómez 2014, 18-19) Ζ ιεηηνπξγία
ηνπ

MTISC - GoG

ηεξκαηίζηεθε ζηηο 20 Ηνπλίνπ 2016, νπφηε θαη ηέζεθε ζε

ιεηηνπξγία ν δηάδνρνο κεραληζκφο ‗‘Maritime Domain Awareness for Trade-Gulf of
Guinea- MDAT- GoG (ICC International Maritime Bureau 2017) (BIMCO, ICS,
INTERCARGO, INTERTANKO 2014)
O κεραληζκφο ππνβνιήο αλαθνξψλ γηα ηνλ Κφιπν ηεο Γνπτλέαο,
MDAT- GoG, ιεηηνπξγεί κε επζχλε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Γαιιίαο, κε
λαπηηθέο δπλάκεηο ηεο Γαιιίαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, απφ δχν θέληξα πνπ
εδξεχνπλ, ζην Brest (Γαιιία) θαη ζην Portsmouth (Αγγιία) θαη ζθνπφο ηνπ είλαη ε
αλάπηπμε, δηαηήξεζε θαη λα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε λαπηηθή εηθφλα
ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο ηεο δπηηθήο Αθξηθήο.

Γηαρεηξίδεηαη έλα ρέδην

Δζεινληηθήο Πεξηνρήο Αλαθνξψλ (Voluntary Reporting Area –VRA), ζχκθσλα κε
ην νπνίν ηα εκπνξηθά πινία πξνηξέπνληαη λα αλαθέξνπλ πιεξνθνξίεο ηεο
γεσγξαθηθήο

ηνπο

ζέζεο,

φζν

βξίζθνληαη

ζηελ

«Καζνξηζκέλε

Πεξηνρή

Αλαθνξψλ» φπσο απηή έρεη θαζνξηζηεί ζην λαπηηθφ ράξηε Q6114 ηεο πεξηνρήο
ηνπ Κφιπνπ. Ο κεραληζκφο απηφο ιακβάλεη αλαθνξέο, αληαιιάζεη πιεξνθνξίεο
θαη παξέρεη νδεγίεο ζηα πινία ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή
ηνπ Κφιπνπ ηεο Γνπηλέαο. Γελ έρεη έιεγρν ή αξκνδηφηεηα αλάπηπμεο ησλ ηνπηθψλ
λαπηηθψλ δπλάκεσλ, αιιά δηαζπλδέεηαη κε εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά θέληξα
λαπηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηα νπνία κπνξεί λα θαηεπζχλεη ζηελ πεξηνρή ηνπ
πεξηζηαηηθνχ πεηξαηείαο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγεη, δηαλέκνληαη ζε άιινπο
πεξηθεξεηαθνχο

θπβεξλεηηθνχο

νξγαληζκνχο,

ζην

πιαίζην

αληαιιαγήο

πιεξνθνξηψλ γηα βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή. Οη «νδεγίεο γηα ηελ

-101αληηκεηψπηζε ηεο πεηξαηείαο ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπτλέαο» 48 πξνηξέπνπλ ηα πινία
λα αλαθέξνπλ νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθφ ζηνλ ππφςε κεραληζκφ θαη παξέρνπλ
ηππνπνηεκέλε θφξκα αλαθνξάο ζπκβάληνο γηα ππνβνήζεζε ησλ πινίσλ.
(BIMCO, ICS, INTERCARGO, INTERTANKO 2016)
Ππογπάμμαηα ηηρ Γιεθνούρ Κοινόηηηαρ
Σα θπξηφηεξα πξνγξάκκαηα – ζρέδηα (projects) πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε
δηεζλή θνηλφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεηξαηείαο θαη έλνπιεο
ιεζηείαο ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο έρνπλ σο εμήο:


Πξφγξακκα «ηήξημε ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ζηελ

Αθξηθή»-EU Maritime Transport Support Program
Σν πξφγξακκα ηεο ΔΔ ( 2014 -2016) πεξηειάκβαλε ηξία έξγα πνπ
ζηφρεπαλ

ζηελ

αληαιιαγή

δεδνκέλσλ,

ζηε

ζαιάζζηα

αζθάιεηα,

ζηνπο

απνηειεζκαηηθνχο ειέγρνπο ησλ πινίσλ απφ ηα θξάηε ησλ ιηκέλσλ θαζψο θαη ηελ
απνδνηηθφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ. ην πξφγξακκα απηφ ζπλδέζεθαλ ε Αθξηθαληθή
Έλσζε, ε ECOWAS, ε ECCAS. (πκβνχιην ηεο ΔΔ 2015, 21)


Critical Maritime Routes in the Gulf of Guinea Program –CRIMGO.
Σν πξφγξακκα απηφ μεθίλεζε ην 2013 κε ζθνπφ λα ελδπλακψζεη ηηο

επηρεηξεζηαθέο δπλαηφηεηεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη εζληθψλ λαπηηθψλ νξγαληζκψλ
θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα ηνπ Γηανπληέ θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο
ηνπ. Γηαδξακάηηζε επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνχ
Κέληξνπ πληνληζκνχ ICC, ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ παξαπάλσ
αξρηηεθηνληθή. Έπαςε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 2016, νπφηε θαη μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία
ηνπ έλα άιιν πξφγξακκα ηνπ CMR49, ην ‗‘Gulf of Guinea Inter-Regional Network –
GoGIN‘‘. (CMRP CRIMGO 2016)
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Βιέπε ζειίδα 111.
Ζ ΔΔ αλέπηπμε ην Πξφγξακκα «Κξίζηκεο Ναπηηθέο Γηαδξνκέο» - ―Critical Maritime Routes-CMR‖
γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο ηεο αζθάιεηαο ζε βαζηθέο λαπηηθέο αξηεξίεο. θνπφ ηνπ
πξνγξάκκαηνο απνηέιεζε ε ζηαδηαθή δεκηνπξγία κηα εληαίαο παγθφζκηαο δξάζεο πνπ ζα
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EU Gulf of Guinea Inter-Regional Network –GoGIN.
Σν Γηαπεξηθεξεηαθφ Γίθηπν ηνπ Κφιπνπ ηεο Γνπηλέαο, δεκηνπξγήζεθε

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016 απφ ηελ ΔΔ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο λαπηηθήο
αζθάιεηαο ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο, θπξίσο κε ηελ ππνζηήξημε ηεο εγθαζίδξπζεο
ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη ηερληθά απνηειεζκαηηθνχ πεξηθεξεηαθνχ δηθηχνπ
πιεξνθνξηψλ. Καιχπηεη 19 ρψξεο ηνπ Κφιπνπ ηεο Γνπηλέαο, αλ θαη νη αξρηθέο ηνπ
δξάζεηο επηθεληξσλφληνπζαλ ζηηο Εψλεο D θαη

E 50 ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ

Yaoundé, εθηεηλφκελν απφ ην Σφγθν κέρξη ηε Γθακπφλ. Απνηειεί ηε ζχγρξνλε
ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο CRIMGO, ζπλερίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο
ησλ πεξηθεξεηαθψλ πξννπηηθψλ γηα δηάινγν θαη ζπληνληζκφ ζην λαπηηθφ πεδίν.
(CMRP GoGIN 2017)


Γξάζε Τπνζηήξημεο ηεο Οινθιεξσκέλεο Ναπηηθήο ηξαηεγηθήο ηεο

Γπηηθήο Αθξηθήο (Support to West Africa Integrated Maritime Security –SWAIMS)
ην πιαίζην ηεο ζπλδηάζθεςεο πνπ δηνξγάλσζε ε Δπξσπατθή Έλσζε
ζηε Μάιηα, ζηηο 5-6 Οθησβξίνπ 2017, κε ζέκα ‗‘Our Ocean conference‘‘,
αλαθνίλσζε κεηαμχ άιισλ ηελ ππνζηήξημε ηεο λαπηηθήο αζθάιεηαο ζηνλ Κφιπν
ηεο

Γνπηλέαο,

επηπιένλ

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

GoGIN,

κέζσ

δχν

λέσλ

πξνγξακκάησλ: Έλα πξφγξακκα βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ιηκέλσλ ηεο
δπηηθήο θαη θεληξηθήο Αθξηθήο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο Support to West Africa
Integrated Maritime Security - SWAIMS. (European Commission 2017)
Ο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζπλδξνκή ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ
ECOWAS (IMS ή EIMS) θαη ε βειηίσζε ηεο λαπηηθήο αζθάιεηαο ζηνλ Κφιπν ηεο
Γνπηλέαο κέζσ κηαο ζπλδπαζηηθήο πξνζέγγηζεο ζε λνκηθά, ηερληθά θαη
επηρεηξεζηαθά ζέκαηα ηεο πεξηνρήο, κε ηελ αλάιεςε δξάζεσλ ζε δχν βαζηθά
πεδία: Πξψηνλ κε ηελ ελδπλάκσζε ηνπ λνκηθνχ, δηαθπβεξλεηηθνχ πιαηζίνπ θαη
ηνπ πιαηζίνπ επηβνιήο ηνπ λφκνπ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ππνζηήξημε ηεο
λαπηηθήο αζθάιεηαο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηζρπξψλ λαπηηθψλ πνιηηηθψλ,
δηαθπβέξλεζεο θαη ζεζκψλ ζηα θξάηε ηνπ Κφιπνπ ηεο Γνπηλέαο, αιιά θαη κέζσ

ζπλεηζθέξεη ζηε δεκηνπξγία δηαπεξηθεξεηαθψλ ζπλεξγεηψλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο λαπηηθήο
αζθάιεηαο ζηηο βαζηθέο αξηεξίεο. Βιέπε: https://criticalmaritimeroutes.eu/mission/#who
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ρεηηθά κε ηηο Εψλεο D θαη E βιέπε Δηθφλα 41, ζειίδα 95.

-103ηεο αλάπηπμεο ηππνπνηεκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζπιινγή
πεηζηεξίσλ ζηε ζάιαζζα θαη ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζηα δηθαζηήξηα. Γεχηεξνλ, κε
ηελ ελίζρπζε επηρεηξεζηαθψλ δπλαηνηήησλ επηβνιήο λφκνπ θαη αληίδξαζεο, κέζσ
ζεζκηθήο θαη ηερληθήο αλάπηπμεο δπλαηνηήησλ· εηδηθφηεξα κε ηελ παξνρή βαζηθνχ
εμνπιηζκνχ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζηελ μεξά θαη ζηε ζάιαζζα, ζε ζπλδπαζκφ
κε αληίζηνηρε εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνίεζεο θαη ζπληήξεζήο ηνπ, αιιά θαη κε ηελ
ελίζρπζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηδξπκάησλ εθπαίδεπζεο θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ
πνιηηψλ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Σέινο ε χπαξμε ελφο ηξίηνπ ηνκέα δξάζεο, ζα
δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. (EU 2017, 3)


NATO Shipping Centre –NSC
Σν NSC δεκηνπξγήζεθε ζηηο 01 Ηνπιίνπ 1999, γηα ηε δεκηνπξγία ζηελνχ

ζπληνληζκνχ κεηαμχ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο δηεζλνχο λαπηηιηαθήο θνηλφηεηαο θαη κε
ζθνπφ λα πξνάγεη ηε λαπηηθή αζθάιεηα. Έλα απφ ηα θχξηα ζεκεία επαθήο κε ηελ
λαπηηιηαθή θνηλφηεηα είλαη ε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο ην
ΝΑΣΟ θαη ε επίηεπμε αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, ε ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα ηεο
δηεζλνχο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο, ζε ζπλαληήζεηο-ζπζθέςεηο ζρεηηθά κε ηελ
αζθάιεηα ησλ εκπνξηθψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ε παξνρή νδεγηψλ αζθαιείαο
ζηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ θαη ηέινο ε παξνρή

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε

δηεμαγφκελεο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ απξφζθνπηε εθηέιεζε ησλ
εκπνξηθψλ κεηαθνξψλ. (ALLIED MARITIME COMMAND 2015)
ην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ, ην ΝSC πξνέβε ην 2014 ζηελ έθδνζε
ηνπ εγρεηξηδίνπ ―Naval Cooperation And Guidance (NCAGS) – Guide To Owners,
Operators, Masters And Officers‖, ην νπνίν πξνηάζεθε λα ππάξρεη ζε θάζε
εκπνξηθφ πινίν πνπ εκπιέθεηαη ζηηο δηεζλείο κεηαθνξέο. θνπφο ηεο έθδνζεο
απηήο είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε δηάδξαζε κεηαμχ λαπηηθψλ
δπλάκεσλ θαη ηνπ θιάδνπ ησλ εκπνξηθψλ κεηαθνξψλ. Δηδηθφηεξα ην εγρεηξίδην
απηφ δεκηνπξγήζεθε σο νδεγφο, γηα ηηο παγθφζκηαο εκβέιεηαο αξρέο θαη
δηαδηθαζίεο ηνπ NCAGS, πνπ πθίζηαληαη γηα λα βειηηψζνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ
ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ζε πεξηφδνπο έληαζεο, θξίζεο ή ζπγθξνχζεσλ. (NATO
STANDARDIZATION OFFICE (NSO) 2014)

-104ΒΑΗΚΟΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΗ ΑΦΡΗΚΑΝΗΚΟΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ: ECOWAS, ECCAS,
GGC ΚΑΗ ΑΦΡΗΚΑΝΗΚΖ ΈΝΧΖ
Οη πεξηθεξεηαθνί νξγαληζκνί Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα ησλ Κξαηψλ ηεο Γπηηθήο
Αθξηθήο-ECOWAS θαη ε Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα ησλ Κξαηψλ ηεο Κεληξηθήο
Αθξηθήο-ECCAS, έρνπλ ζεζπίζεη πνιηηηθέο θαη έρνπλ δξνκνινγήζεη ζπγθεθξηκέλεο
ελέξγεηεο, θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο απμαλφκελεο δηεζλνχο πίεζεο θαη ηεο
δηεζλνχο ζηήξημεο. Ζ ECCAS ζπλέηαμε κηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηελ
αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα ην 2008 θαη ίδξπζε ην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν γηα ηελ
αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα ζηελ Κεληξηθή Αθξηθή- CRESMAC. Ζ ECOWAS πηνζέηεζε
έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην πξφιεςεο ησλ θξίζεσλ, ην 2008, ην νπνίν
αληηκεησπίδεη, κεηαμχ άιισλ, δηαζπλνξηαθά δεηήκαηα θαη δεηήκαηα αζθάιεηαο ζηε
ζάιαζζα θαη κηα ζηξαηεγηθή- ζρέδην εθαξκνγήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο. (ΚΔΠΠΑ 2013) Ζ ECOWAS επίζεο πηνζέηεζε ηελ «Οινθιεξσκέλε
Ναπηηθή ηξαηεγηθή»

(Integrated Maritime Strategy- IMS or EIMS) πνπ

πηνζεηήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2014, παξέρεη κηα αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ελεξγεηψλ
ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. ηελ ππφςε ζηξαηεγηθή έρνπλ ηεζεί δξάζεηο
γηα ηε λαπηηθή αζθάιεηα θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο λαπηηθήο δηαθπβέξλεζεο. (EU
2017, 4)
Ζ Αθξηθαληθή Έλσζε 51 εμέδσζε ηελ «Οινθιεξσκέλε Αθξηθαληθή Ναπηηθή
ηξαηεγηθή 2050»
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, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014.

Δπηπξφζζεηα ζηελ «Οινθιεξσκέλε Αθξηθαληθή Ναπηηθή ηξαηεγηθή 2050», ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 2016 ε Αθξηθαληθή Έλσζε πηνζέηεζε κηα ζπλζήθε λαπηηθήο
αζθάιεηαο θαη αλάπηπμεο (treaty on maritime safety and security and
development) – γλσζηή σο «O θαηαζηαηηθφο ράξηεο ηνπ Lome». ηφρνο ηεο ήηαλ
λα ππνβνεζεζεί ε πξνζπάζεηα λα μεπεξαζηεί ην ζαιάζζην έγθιεκα ζηελ Αθξηθή
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Ζ Αθξηθαληθή Έλσζε (ΑΔ) είλαη έλαο νξγαληζκφο πνπ απνηειείηαη απφ φια ηα 55 αθξηθαληθά
θξάηε (αλαγλσξηζκέλα δηεζλψο κε έδξα ηελ Αληίο Ακπέκπα (Αηζηνπία). θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο
ηεο είλαη ε ζπλεηζθνξά ζηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν, ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη κηαο βηψζηκεο νηθνλνκίαο ησλ αθξηθαληθψλ θξαηψλ. Βιέπε:
https://au.int/
52
Ζ «Οινθιεξσκέλε Αθξηθαληθή Ναπηηθή ηξαηεγηθή 2050» ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο – The
African Union‘s ‗‘2050 Africa‘s Integrated Maritime (AIM) Strategy‘‘ παξέρεη έλα επξχ πιαίζην γηα
ηελ πξνζηαζία θαη βηψζηκε εθκεηάιιεπζε ηνπ ζαιάζζηνπ αθξηθαληθνχ πεδίνπ κε ζθνπφ ηελ
θεξδνθνξία. Βιέπε: http://oceansbeyondpiracy.org/publications/2050-africas-integrated-maritimestrategy-2050-aim-strategy

-105θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο. Μέρξη ζηηγκήο, ε ζπλζήθε έρεη
ππνγξαθεί απφ 32 ρψξεο. (Blede 2017)
H Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα ησλ Κξαηψλ ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο – ECOWAS ζην
πιαίζην ησλ ελεξγεηψλ ηεο, απηφλνκα ή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Οηθνλνκηθή
Κνηλφηεηα ησλ Κξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αθξηθήο – ECCAS, έρεη ζπλεηζθέξεη ζηε
λαπηηθή αζθάιεηα γεληθά, φκσο νη πθηζηάκελεο πξνζπάζεηεο δελ επαξθνχλ γηα λα
ζηεξηρζεί ε πνιηηηθή ηνπ Γηανπληέ. Ζ θνηλφηεηα ηνπ Κφιπνπ ηεο Γνπηλέαο – GGC53,
αλακελφηαλ λα ιεηηνπξγήζεη σο «γέθπξα» αλάκεζα ζηελ ECOWAS θαη ECCAS,
ρσξίο φκσο λα πξνζθέξεη νπζηαζηηθά επί ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Γηανπληέ. (EU
2017, 6)
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΠΟ ΣΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ ΚΡΑΣΖ
Οη ρψξεο ηνπ Κφιπνπ ηεο Γνπηλέαο άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχλ εηαηξηθέο
ζρέζεηο, κέζσ ηεο ππνγξαθήο ζπκθσληψλ θαη δηεμαγσγήο θνηλψλ επηρεηξήζεσλ,
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ηφζν ζηε ζάιαζζα φζν θαη
ζηελ μεξά. Παξάδεηγκα απνηειεί ε ζπλεξγαζία επί ζαιάζζησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο
Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Νηγεξίαο κε ηε Γεκνθξαηία ηνπ Μπελίλ, νη
νπνίεο ππέγξαςαλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011 κηα ηέηνηα ζπκθσλία. Ζ άζθεζε
«Δπηρείξεζε

Δπεκεξία»

-

‗‘Operation

Prosperity‘‘,

πνπ

αθνξνχζε

ζηε

ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία, απνηεινχληαλ απφ θνηλέο λαπηηθέο πεξηπνιίεο ζηα
ζαιάζζηα ζχλνξά ηνπο, γηα έμε κήλεο. θνπφο ηεο Νηγεξίαο ήηαλ λα ππνζηεξίμεη
ηε γείηνλα ρψξα ζηε δεκηνπγία ππνδνκψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πεηξαηείαο.
Ζ επηρείξεζε βαζίζηεθε επίζεο ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Ζ επηηπρία ηεο
επηρείξεζεο απνδφζεθε ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο ηνπ Μπελίλ
απφ ηνπο πεηξαηέο θαη ηε κεηαθίλεζή ηνπο ζην Σφγθν θαη ζηελ Αθηή Διεθαληνζηνχ
θαζψο θαη ζην γεγνλφο φηη ηα απνηειέζκαηα απηά θηλεηνπνίεζαλ ηελ Γθάλα λα
ζπλεξγαζηεί κε ην Ναπηηθφ ηνπ Μπελίλ γηα λα επσθειεζεί απφ ηελ εκπεηξία πνπ
είρε απνθηήζεη. (ISS 2015)
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Βιέπε ππνζεκείσζε 42, ζειίδα 96 ηεο παξνχζαο.

-106Θαλάζζιερ Εώνερ Αζθαλείαρ (Secure Zones)
Δθηφο ησλ ζπλεξγαζηψλ ησλ θξαηψλ ηνπ Κφιπνπ ζε δηκεξέο επίπεδν, ε
Γθάλα, ην Σφγθν, ην Μπελίλ θαη ε Νηγεξία εγθαζίδξπζαλ Εψλεο Αζθαιείαο,
πιεζίνλ κεγάισλ ιηκαληψλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα νξηνζεηεκέλεο
πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ηα ζθάθε κπνξνχλ λα αγθπξνβνινχλ κε αζθάιεηα,
αλακέλνληαο ηνλ ειιηκεληζκφ ηνπο ή ηε κεηαθφξησζε κεηαμχ πινίσλ. ηε Νηγεξία
κηα ηδησηηθή εηαηξία παξέρεη πινία, ζπληήξεζε θαη πιηθνηερληθή ππνζηήξημε θαη
αλαιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ θαη θνζηνιφγεζε γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηεο ελψ
νη Έλνπιεο Γπλάκεηο παξέρνπλ ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο θαη ηνλ νπιηζκφ. ηελ
Γθάλα, ε Αξρή Ληκέλσλ (Ports & Harbour Authority)

είλαη ππεχζπλε γηα ηελ

παξνρή πεξηπνιηψλ αζθαιείαο, ελψ ζην Μπελίλ θαη ζην Σφγθν, ηα λαπηηθά ηνπο
είλαη ππεχζπλα γηα ηηο πεξηπνιίεο. (Oceans Beyond Piracy n.d.)

Δηθφλα 44: Θαιάζζηεο Εψλεο Αζθαιείαο ζηα θξάηε ηεο Γθάλα, Σφγθν, Μπελίλ θαη
Νηγεξίαο.
Πεγή: http://oceansbeyondpiracy.org/reports/sop/west-africa
Σοπικέρ Ναςηικέρ Γπάζειρ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016, ζρεδφλ 40 ζθάθε απφ ην ληγεξηαλφ Ναπηηθφ
πεξηπνινχζαλ ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο, καδί κε ζθάθε απφ ηε Γθάλα, ην
Κακεξνχλ ην Σφγθν, ηελ Αθηή Διεθαληνζηνχ θαη ην Μπελίλ, κε απνζηνιή ηελ
απνηξνπή πεξηζηαηηθψλ πεηξαηείαο θαη έλνπιεο ιεζηείαο ζηε ζάιαζζα. Δθηφο ησλ
λαπηηθψλ δπλάκεσλ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο, ε Νηγεξηαλή Τπεξεζία Ναπηηιηαθήο
Γηνίθεζεο θαη Αζθάιεηαο - Nigerian Maritime Administration and Safety Agency
NIMASA- ζπλεξγάδεηαη κε ην ληγεξηαλφ Ναπηηθφ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
πεηξαηείαο θαη ηεο έλνπιεο ιεζηείαο ζηε ζάιαζζα. (Oceans Beyond Piracy n.d.)

-107-

Δηθφλα 45: Ίρλε ζθαθψλ ηνπ Ναπηηθνχ ηεο Νηγεξίαο ζχκθσλα κε ην Απηφκαην
χζηεκα Αλαγλψξηζεο (AIS).
Πεγή: http://oceansbeyondpiracy.org/reports/sop/west-africa
Νιγηπία
Δλψ ε ληγεξηαλή Γεξνπζία πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία ad hoc δηθαζηεξίνπ γηα
ηελ εθδίθαζε ησλ πεξηζηαηηθψλ πεηξαηείαο, ζχκθσλα κε ην OBP, ην 2016 δελ
ππήξμαλ επίζεκεο δηψμεηο. Χζηφζν εθηηκήζεθε φηη ππήξμε ζχιιεςε 7 αηφκσλ γηα
πεξηπηψζεηο ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο πεηξαηείαο θαη έλνπιεο ιεζηείαο. ε
6 απφ ηα άηνκα απηά, απαγγέιζεθε θαηεγνξία επίζεζεο ελαληίνλ ηνπ
δεμακελφπινηνπ ‗‘Maximus‘‘, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2016, ελψ ην έβδνκν άηνκν
ηέζεθε ππφ θξάηεζε γηα ιεζηεία ζε έλα αγθπξνβνιεκέλν δεμακελφπινην, ην ‗‘ Ngol
Cunene‘‘, ζηηο 13 Ηνπλίνπ 2016, ζην αγθπξνβφιην ηεο Λνπάληα. (Oceans Beyond
Piracy n.d.)
χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 2016, ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ
Γξαθείνπ (International Maritime Bureau - IMB), δηεμήρζε ε επηρείξεζε ‗‘TSΑRE
TSEKU‘‘, απφ ηηο ληγεξηαλέο λαπηηθέο δπλάκεηο. Ο Αξρεγφο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ
Ναπηηθνχ ηεο Νηγεξίαο, Αληηλαχαξρνο

Ibok-Ete Ibas, δήισζε φηη ππήξμε

θαηαθφξπθε κείσζε ησλ πεηξαηηθψλ επηζέζεσλ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο
επηρείξεζεο θαη ππνζηήξημε φηη

ηα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο,

βειηίσζαλ ηηο κεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ππνδνκψλ
πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ. (ICC International Maritime Bureau 2016)
ηελ αλαθνξά πεηξαηείαο ηνπ IMB, γηα ην Α΄ Δμάκελν ηνπ 2017, ππήξμαλ νη
παξαθάησ εηδήζεηο - πιεξνθνξίεο:

-108Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο NIMASA, Dr. Dakuku Peterside, δηαβεβαίσζε
ηελ παγθφζκηα λαπηηθή θνηλφηεηα φηη, «ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ηεο Νηγεξίαο
επέλδπζε πνιιά ζηελ αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ αληηκεηψπηζεο ηνπ εγθιήκαηνο
ηεο πεηξαηείαο θαη έλνπιεο ιεζηείαο ζηα χδαηά ηεο». Γήισζε επίζεο φηη «ζηνλ
ηνκέα ηεο δηα-νξγαληζκηθήο ζπλεξγαζίαο, ε NIMASA αλαλέσζε ην Μλεκφλην
πκθσλίαο κε ην ληγεξηαλφ Πνιεκηθφ Ναπηηθφ (ΠΝ) γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ απηήο θαη ηνπ ληγεξηαλνχ ΠΝ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο
αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο ζηα εζληθά χδαηα θαζψο θαη ζηε ρξήζε ησλ
δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ ‗‘Falcon Eye‘‘ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο πνπ
δηαζέηεη ην ληγεξηαλφ ΠΝ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηεζλψλ λαπηηιηαθψλ
ζπζηεκάησλ

θηλδχλνπ θαη αζθάιεηαο (Global Maritime Distress and Safety

Systems), γηα λα απνθξίλνληαη ζε ζήκαηα θηλδχλνπ εληφο ησλ ληγεξηαλψλ πδάησλ
ψζηε λα απνηξέπνπλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη επαξθψο ζε απεηιέο εληφο ηνπ
ληγεξηαλνχ λαπηηθνχ πεξηβάιινληνο».
Ζ

Οκνζπνλδηαθή

Κπβέξλεζε

ελέθξηλε

ηελ

πξνκήζεηα

ηξηψλ

ειηθνπηέξσλ θαη 12 ζθαθψλ ηαρείαο παξέκβαζεο (fast intervention vessels)
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ παξάθηηα θαη ελαέξηα επηηήξεζε ησλ ληγεξηαλψλ
ζαιάζζησλ νδψλ. (ICC International Maritime Bureau 2017)
ΜΔΣΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ - ΜΚΟ
Σν OBP54 πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ‗‘OBP West Africa‘‘ ην
2012, ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ηνπ ζπλερηδφκελνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεηξαηείαο
ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο. Σν επηηειείν ηνπ ‗‘ΟΒΡ‘‘, αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία ηνπ
απφ ηελ εκπινθή ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζνκαιηθήο πεηξαηείαο, πξνζπάζεζε
λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ,

κέζσ ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ

επεξεαδφκελσλ κεξψλ απφ ην θαηλφκελν απηφ. Απνηειέζκαηα απηψλ ησλ
πξσηνβνπιηψλ ππήξμε έλαο αξηζκφο δξάζεσλ. Ζ ζχγθιεζε νκάδσλ εξγαζίαο κε
ηε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ζηε δπηηθή Αθξηθή· ε αλάπηπμε ηεο δηθηπαθήο πιαηθφξκαο ‗‘ ++
Friends of Gulf of Guinea Maritime Capacity Building‘‘ γηα ην ζπληνληζκφ ηεο
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Βιέπε ππνζεκείσζε 40.

-109δεκηνπξγίαο δπλαηνηήησλ απφ ηα έζλε πνπ δεζκεχηεθαλ ζηνλ Κψδηθα
Γενληνινγίαο ζηε Γπηηθή Αθξηθή (Κψδηθαο Γηανπληέ)·ε ζπκκεηνρή ζηε ζρεδίαζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπλφδνπ ηνπ Γηανπληέ γηα ηε ζαιάζζηα αζθάιεηα ζηνλ
Κφιπν ηεο Γνπηλέαο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013. (Gregory θαη Schommer n.d.)
ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεηξαηείαο ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο
θηλεηνπνηήζεθε θαη ε δηεζλήο λαπηηιηαθή βηνκεραλία (BIMCO, ICS, INTERTANKO
and INTERCARGO) κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ έθδνζε «νδεγηψλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο πεηξαηείαο ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπτλέαο», κε πην πξφζθαηε ηε 2ε
έθδνζε ηνπ Ηνχληνπ ηνπ 2016. (BIMCO, ICS, INTERCARGO, INTERTANKO 2016)
χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ OBP ζρεηηθά κε ην νηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ
πξνθάιεζε ε πεηξαηεία ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο ην 2016, πεξηγξάθνληαη ζε πνιχ
κεγάιν βαζκφ ηα κέηξα πνπ έιαβαλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο απηέο θαζαπηέο, γηα λα
αληηκεησπίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή δεκία πνπ είραλ ππνζηεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα
κε ηε ιήςε ησλ εμήο κέηξσλ (Oceans Beyond Piracy n.d.):
Ναςηικέρ Τπηπεζίερ παποσήρ Αζθάλειαρ με ςμβόλαιο
ηε δπηηθή Αθξηθή πθίζηαληαη δηάθνξα είδε κνξθψλ

ζχκπξαμεο κεηαμχ

ηδησηηθψλ εηαηξηψλ θαη θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ αζθαιείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηε βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ εζληθψλ δπλάκεσλ. Δθθάλζεηο απηήο ηεο
ζχκπξαμεο απνηεινχλ ε ζπλνδεία εκπνξηθψλ πινίσλ, ε ιεηηνπξγία ή/θαη
πξνζηαζία

δσλψλ αζθαιείαο [αγθπξνβφιηα θαη πεξηνρέο γηα ηε κεηαθφξησζε

θνξηίσλ κέζσ πξφζδεζεο (STS)] θαη ε πξνζηαζία ησλ ππεξάθηησλ πεηξειατθψλ
εγθαηαζηάζεσλ.
κάθη ςνοδείαρ
Οη ληγεξηαλέο αξρέο αζθαιείαο έρνπλ ππνγξακκίζεη επαλεηιεκκέλα φηη ηα
ζθάθε ζπλνδείαο είλαη ε κφλε ππεξεζία αζθαιείαο πνπ επηηξέπεηαη ζηε ληγεξηαλή
ΥΘ. Χζηφζν ζηελ πξάμε απηφ δελ θαίλεηαη λα εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο. Σα ζθάθε ζπλνδείαο αλήθνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ απφ ηδησηηθή εηαηξία
θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ληγεξηαλφ Ναπηηθφ, φκσο κέξνο πιεξψκαηνο ησλ ζθαθψλ
απηψλ παξέρεηαη απφ απηφ, απνθιεηζηηθά φκσο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε νπιηζκνχ
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ππεξεζίεο ζπλνδείαο εκπνξηθψλ πινίσλ απφ θαη πξνο ιηκάληα θαη ηεξκαηηθνχο
ζηαζκνχο ζηε Νηγεξία, γηα ηελ παξνρή πξνζηαζίαο ζηελ θίλεζε πινίσλ αλάκεζα
ζηηο ππεξάθηηεο πεηξειατθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηα ιηκάληα, ή γηα ηελ παξνρή
αζθάιεηαο ζε ππεξάθηηεο εγθαηαζηάζεηο πεηξειαίνπ ή αεξίνπ. Οη εθνπιηζηέο
κπνξνχλ λα ζπλάςνπλ ζπκβφιαην κε ζθάθε ζπλνδείαο γηα ηε δηέιεπζε απφ ηε
ΥΘ, αληηθαζηζηψληαο ηνπο έλνπινπο ηδησηηθνχο θξνπξνχο.
Ηδιυηικέρ Πεπιπολίερ Αζθαλείαρ
Σα ζθάθε πεξηπνιίαο παξέρνπλ ζρεδφλ ζπλερή αζθάιεηα αλνηρηά ηεο
Νηγεξίαο, ζπρλά πεξηπνιψληαο

γχξσ απφ ηηο ππεξάθηηεο εγθαηαζηάζεηο

πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ.
Ηδιυηικοί Ένοπλοι Φποςποί Αζθαλείαρ
Οη

νκάδεο

κηζζσκέλσλ

ηδησηηθψλ

έλνπισλ

θξνπξψλ

αζθαιείαο

απαγνξεχνληαη απφ φια ηα θξάηε ηνπ Κφιπνπ ηεο Γνπηλέαο. πλεπψο, νη νκάδεο
επί ηνπ θαηαζηξψκαηνο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πινίσλ φζν απηά
θηλνχληαη

εθηφο

ρσξηθψλ

απνκαθξχλνληαη απφ

πδάησλ,

αξρέο

εληφο

επηβνιήο

απηψλ

λφκνπ

φκσο

ζα

πξέπεη

θαη θπβεξλεηηθέο

λα

δπλάκεηο

αζθαιείαο. Απηφ ην κνληέιν ιεηηνπξγίαο επηηξέπεη ζε εκπνξηθά ζθάθε λα
δηαηεξνχλ έλα πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο θαη ηαπηφρξνλα λα επηηξέπνπλ ζηα
παξάθηηα θξάηε λα δηαηεξνχλ ην κνλνπψιην ηεο ρξήζεο έλνπιεο δχλακεο. Όκσο
κφλν έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ηδησηηθψλ εηαηξηψλ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα
ζπλάπηνπλ ζπκβφιαηα κε ηέηνηνπ είδνπο νκάδεο. Δπηπξφζζεηα, νη εθνπιηζηέο
κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα πξνζιάβνπλ άνπινπο ζπκβνχινπο σο ζπλδέζκνπο
κεηαμχ ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ ζθάθνπο θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ νκάδσλ.
ΓΡΑΔΗ ΑΠΟ ΣΡΗΣΑ ΚΡΑΣΖ Δ ΓΗΜΔΡΔ ΔΠΗΠΔΓΟ
Οξηζκέλα θξάηε ηνπ Κφιπνπ ηεο Γνπηλέαο έρνπλ ήδε πξνρσξήζεη ζηε
ζχλαςε

εηαηξηθψλ

ζρέζεσλ

θαη ζπλεξγαζηψλ,

κέζσ

ηεο

αχμεζεο

ησλ

δηαηηζέκελσλ πφξσλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα
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«Δπεκεξία», θαηά ηελ νπνία δηεμήρζεζαλ θνηλέο πεξηπνιίεο απφ ηε Νηγεξία κέρξη
ην Μπελίλ. πλεξγαζίεο θαη ζπκθσλίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη κε θξάηε ηεο ΔΔ
αιιά θαη άιια θξάηε φπσο νη ΖΠΑ, ε Βξαδηιία, ε Κίλα, ε Ηλδία, ε Νφηηα Αθξηθή κε
ζθνπφ ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ ζε ζεζκηθφ επίπεδν. (ΚΔΠΠΑ
2013)
Δθηφο απφ ηε ζεζκηθή βειηίσζε ησλ θξαηψλ ηνπ Κφιπνπ ηεο Γνπηλέαο,
πνιιά επξσπατθά θξάηε ζπλεξγάδνληαη γηα λα βνεζήζνπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ
ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο πεξηνρήο, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο πεξηθεξεηαθψλ
εηαίξσλ, ηεο δηεζλνχο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ Γαιιία
δειψλεη παξνχζα ζηελ πεξηνρή κε ηελ απνζηνιή ‗‘ French national programme of
naval missions, organisation of bilateral exercises dedicated to maritime
surveillance and law enforcement at sea‘‘ – ‗‘CORYMBE‘‘, κε ην πξφγξακκα
‗‘French national programme of support in the field of maritime security and safety
ASECMAR‘‘» ην νπνίν εθάξκνζε απφ ην 2011 θαη αθνξνχζε ζηελ ελίζρπζε ησλ
λαπηηθψλ ππεξεζηψλ ζαιάζζηαο αζθάιεηαο ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη κε ηε
δηεμαγσγή ησλ αζθήζεσλ ‗‘NEMO‘‘. Ζ άζθεζε ‗‘ΝΔΜΟ 16.5‘‘ κε ηελ νλνκαζία ‗‘
Maritime Structure on Securitisation'‘, δηεμήρζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2016, κε ηε
ζπκκεηνρή λαπηηθψλ δπλάκεσλ ηεο Νηγεξίαο, ηεο Γθακπφλ, ηνπ Μπελίλ, ηνπ
Κακεξνχλ θαη ηεο Γθάλα. (Mutum 2016)
Άιια θξάηε φπσο ην Βέιγην, ε Γαλία, ε Ηηαιία, νη Κάησ Υψξεο, ε
Πνξηνγαιία, ε Ηζπαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζε άιινπο
ηνκείο. (πκβνχιην ηεο ΔΔ 2015, 22) Σν Βέιγην γηα παξάδεηγκα ζπλδξάκεη ζηελ
αλάπηπμε δπλαηνηήησλ απφ ηα θξάηε ηνπ Κφιπνπ, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
‗‘Maritime Capacity Building 2016 mission to the Gulf of Guinea‘‘ ηνπ Βειγηθνχ
Ναπηηθνχ, κε ζθνπφ ηε ζπλεθπαίδεπζε κε πξνζσπηθφ ηνπ λαπηηθνχ θαη ηεο
αθηνθπιαθήο ησλ θξαηψλ ηνπ Κφιπνπ, ηε ζπκκεηνρή κε ην πινίν ‗‘A960 Godetia‗‘
ζε θνηλέο λαπηηθέο αζθήζεηο θαη ηε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ, εληφο ηνπ πιαηζίνπ
APS. (Ridgway 2016)
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US Africa Command (AFRICOM55) Partnership Station – APS
Πξφθεηηαη γηα ην βαζηθφηεξν λαπηηθφ πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο ηεο

Ναπηηθήο Γχλακεο ησλ ΖΠΑ ζηελ Αθξηθή- U.S. Naval Forces Africa‘s (NAVAF),
γηα ηελ αζθάιεηα. Ο ζηφρνο ηνπ APS είλαη ε δεκηνπξγία λαπηηθήο αζθάιεηαο κε
αχμεζε ηεο λαπηηθήο ελεκεξφηεηαο, ησλ δπλαηνηήησλ απφθξηζεο θαη ππνδνκψλ.
Σν APS επηδηψθεη λα βειηηψζεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λαπηηθψλ δπλάκεσλ πνπ
ζπκπξάηηνπλ ρξεζηκνπνηψληαο 4 ππιψλεο γηα λα απμήζεη ηελ λαπηηθή αζθάιεηα:
Σελ αλάπηπμε ηνκέα λαπηηθήο ελεκεξφηεηαο, δηαηεξψληαο κηα επθξηλή εηθφλα ηνπ
ζαιάζζηνπ

πεξηβάιινληνο·

ηε

δεκηνπξγία

λαπηηθψλ

επαγγεικαηηψλ·

ηε

δεκηνπξγία λαπηηιηαθψλ ππνδνκψλ· ηελ αλάπηπμε δπλαηνηήησλ απφθξηζεο κε
ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθήο ελζσκάησζεο. (AFRICOM - PAO 2012)


Ζ ‗‘Obangame Express‘‘, δηεμάγεηαη απφ ηε NAVAF θαη είλαη λαπηηθή

άζθεζε ζρεδηαζκέλε λα βειηηψζεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ
εζλψλ κε ζθνπφ λα απμήζεη ηε λαπηηθή αζθάιεηα ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο.
Δπηθεληξψλεηαη ζηηο λαπηηθέο επηρεηξήζεηο απαγφξεπζεο, θαζψο θαη ζηηο ηερληθέο
πξνζέγγηζεο, επηβίβαζεο, έξεπλαο θαη θαηάιεςεο.

(U.S. Naval Forces Europe-

Africa/U.S. 6th Fleet 2017)


Ζ ‗‘Saharan Express‘‘ είλαη κηα εηήζηα πεξηθεξεηαθή λαπηηθή άζθεζε

πνπ δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ NAVAS

ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Νηαθάξ ηεο

ελεγάιεο. Οη αζθήζεηο απηέο ζρεδηάζηεθαλ γηα λα βειηηψζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο
επηηήξεζεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο ΥΘ θαη ηεο ΑΟΕ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θξαηψλ. To
2016 ήηαλ ην πξψην έηνο πνπ ζπλδπάζηεθαλ απηέο νη δχν αζθήζεηο ζε κηα εληαία.
Ζ ‗‘Saharan Express‘‘ επηθεληξσλφηαλ ζηα χδαηα απφ ηε ελεγάιε κέρξη ηε
Γνπηλέα ελψ ε ‗‘Obangame Express‘‘ ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή

55

απφ ηελ Αθηή

Ζ Αθξηθαληθή Γηνίθεζε ησλ ΖΠΑ είλαη κηα απφ ηηο 6 Δπηρεηξεζηαθέο Γηνηθήζεηο ηνπ Σκήκαηνο
Άκπλαο ησλ ΖΠΑ, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, αζθήζεηο θαη ζπλεξγαζίεο γηα
ηελ αζθάιεηα ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν θαη ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο. Βιέπε
http://www.africom.mil/media-room/article/6107/fact-sheet-united-states-africa-command
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θαη πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ησλ Εσλψλ ηνπ «Κψδηθα Γηανπληέ». (Foggo III 2016)
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ - ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αχμεζεο δπλαηνηήησλ
ησλ θξαηψλ ηνπ Κφιπνπ ηεο Γνπηλέαο, νη πθηζηάκελεο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηέο
ηνπο απνηεινχλ πξφθιεζε γηα ηηο ππεξεζίεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ. Ζ απνπζία ελφο
ζχγρξνλνπ θαη άξηηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηνπηθψλ
ζπζηεκάησλ απνλνκήο δηθαηνζχλεο θαη άιινη παξάγνληεο, παξεκπνδίδνπλ ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δίσμεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηέιεζε πξάμεσλ πνπ
ζηνηρεηνζεηνχλ ζαιάζζην έγθιεκα. Οη παξαπάλσ αδπλακίεο απνδεηθλχνληαη απφ
ην γεγνλφο φηη κέρξη ηψξα δελ έρνπλ ιάβεη ρψξα επηηπρείο δηθαζηηθέο δηψμεηο πνπ
λα αθνξνχλ πεξηζηαηηθά πεηξαηείαο ζηε Γπηηθή Αθξηθή. (Oceans Beyond Piracy
n.d.)
ην παξφλ θεθάιαην αλαιχζεθε κηα πιεζψξα δξάζεσλ πνπ έρνπλ
αλαιεθζεί απφ ηα θξάηε ηνπ Κφιπνπ, ηνπο δηεζλείο θνξείο φπσο ε ΔΔ, ην ΝΑΣΟ,
ηνπο πεξηθεξεηαθνχο αθξηθαληθνχο νξγαληζκνχο ECCAS, ECOWAS, GGC, ηα
επξσπατθά θαη αθξηθαληθά θξάηε, ζε δηκεξέο ή εζληθφ επίπεδν, αιιά θαη απφ ηελ
ίδηα ηε δηεζλή λαπηηιηαθή βηνκεραλία, ζηελ πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ ηεο Γνπηλέαο θαη
γεληθφηεξα ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο. Αληίζεηα πξνο ηηο δξάζεηο
πνπ έρνπλ αλαιεθζεί,

νη «αξηζκνί» είλαη απνζαξξπληηθνί. χκθσλα κε ηηο

εθζέζεηο ηνπ ΗΜΒ γηα ηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο, φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ ζην
πξνεγνχκελν θεθάιαην, αλ θαη ηα πεξηζηαηηθά πεηξαηείαο ζηελ πεξηνρή έβαηλαλ
κεηνχκελα απφ ην 2012 έσο ην 2015, ην 2016 ππήξμε ξαγδαία αχμεζε ζηα
πεξηζηαηηθά πεηξαηείαο, έλνπιεο ιεζηείαο αιιά θαη ζηηο απαγσγέο πιεξσκάησλ
(Δηθφλα…ζει 82)56.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ην Πνιπεζληθφ Κέληξν πληνληζκνχ ζηε Εψλε D,
ην νπνίν είλαη ην κνλαδηθφ πιήξσο επηρεηξεζηαθφ θέληξν απφ ην 2014 57 , ηα

56
57

Βιέπε ζειίδεο 78-83.
Βιέπε ζειίδα 101.
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ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ παξαθάησ Πίλαθα.

Πίλαθαο 6: Πίλαθαο κε ζηαηηζηηθά ηέιεζεο πεξηζηαηηθψλ ζηε Εψλε D.
Πεγή: (ATONFACK GUEMO 2017)
Αληίζεηα, ζην άιιν ηκήκα ηνπ Κφιπνπ, ηε Εψλε Δ, ζηελ νπνία ην αληίζηνηρν
θέληξν δελ είλαη αθφκα πιήξσο επηρεηξεζηαθφ, ζπγθεληξψλεηαη ην ζχλνιν ησλ
πεηξαηηθψλ επηζέζεσλ. ηε Εψλε E πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο
Νηγεξίαο- Γέιηα ηνπ Νίγεξα, φπνπ παξαηεξψληαο απιά θαη κφλν ηνπο ράξηεο
απεηθφληζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ πεηξαηείαο γηα ην έηνο 2016 (Δηθφλα 31) θαη Α΄
Δμάκελν ηνπ 2017 (Δηθφλα 34), ζρεηίδεηαη κε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
πεξηζηαηηθψλ θαη ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή.
Ζ αχμεζε ησλ πεηξαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ην 2017, ζρεηίδεηαη σο έλα βαζκφ θαη
κε ηελ εκθάληζε λέσλ αληάξηηθσλ – ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ, φπσο νη ‗‘Niger
Delta Avengers‘‘ θαη νη ‗‘Niger Delta Greenland Justice Mandate‘‘,νη νπνίεο κε ηηο
πεηξαηηθέο επηζέζεηο ζε ζάιαζζα θαη μεξά, απνζθνπνχλ ζηε δηαθνπή ηεο
παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ηνπ πεηξειαίνπ ηεο Νηγεξίαο θαη ζηνπο θαιχηεξνπο
φξνπο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηηο πεηξειατθέο εηαηξίεο ζην Γέιηα ηνπ Νίγεξα. Αλ θαη
κέρξη ζηηγκήο

δελ ππάξρνπλ απηά

ζηνηρεία

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηεο

ηξνκνθξαηίαο κέζσ ησλ ιάθπξσλ απφ ηηο πεηξαηηθέο επηζέζεηο ζηελ πεξηνρή, ε
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ππφςε, ζηελ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηελ ηειεπηαία δηεηία θαη παξά ην θάζκα
δξάζεσλ θαη κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε φια ηα επίπεδα. (Vervaeke 2017)
Σν παξάδνμν ηεο αχμεζεο ησλ θξνπζκάησλ πεηξαηείαο ζηνλ Κφιπν παξά
ηελ πιεζψξα δξάζεσλ, κέηξσλ θαη εληζρχζεσλ ζε φια ηα επίπεδα κπνξεί λα
εμεγεζεί θαη απφ ην δεχηεξν ππιψλα ηνπ πξνβιήκαηνο, ν νπνίνο ππήξρε
αλέθαζελ ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν θαη παξά ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο γηα δεθαεηίεο,
αθφκα θαη ζήκεξα ε δηεζλήο θνηλφηεηα δελ κπνξεί λα δψζεη ιχζε. Σα αίηηα ινηπφλ
γηγάλησζεο ηνπ θαηλνκέλνπ πέξα απφ ηε δηάζηαζε ησλ αληαξηψλ θαη ηεο
ηξνκνθξαηίαο, βξίζθνληαη ζηελ παξαηεηακέλε θηψρεηα θαη εθκεηάιιεπζε ησλ
αθξηθαληθψλ ρσξψλ απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, κηα θαηάζηαζε ε νπνία κάιινλ
ζπκθέξεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ δηεζλψλ θνινζζψλ αιιά θαη ησλ
θξαηψλ πνπ ππήξραλ ή/θαη έρνπλ ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή.
Ζ

θαθή

θαη

δηεθζαξκέλε

δηαθπβέξλεζε,

ε

θαθνδηαρείξηζε

ησλ

πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ, νη πνιχ ρακεινί ξπζκνί αλάπηπμεο, ηα πςειά
πνζνζηά αλεξγίαο, θπξίσο κεηαμχ ησλ λέσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, νη νπνίνη
ελδίδνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο πνπ ηνπο παξέρεη ε πεηξαηεία (θινπή
πεηξειαίνπ,

θαηαβνιή

πςειψλ

ιχηξσλ

γηα

απειεπζέξσζε

απαρζέλησλ

πιεξσκάησλ, εκπνξία φπισλ θαη θνξηίσλ ζε ηξνκνθξαηηθά δίθηπα), αιιά θαη ε
αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ αδειθηθψλ δεζκψλ πνπ παξέρνπλ νη ζπκκνξίεο
ζηα κέιε ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηηο δηεθζαξκέλεο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ, είλαη
θάπνηεο απφ ηηο πξσηαξρηθέο αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ, γηα ηηο νπνίεο, αλεμάξηεηα
ησλ φπνησλ δξάζεσλ έρνπλ αλαιεθζεί,

νη κειινληηθέο εθηηκήζεηο βάζεη

ζηαηηζηηθψλ είλαη απνθαξδησηηθέο 58.Δπηπιένλ ε ήδε εχζξαπζηε θαηάζηαζε ζηνλ
Κφιπν έρεη επηβαξπλζεί απφ ηηο θξίζεηο ζηε βφξεην Αθξηθή, ζηελ πεξηνρή αρέι 59.
(Barrios 2013) (Mindzie θαη Blyth 2014)

58

Βιέπε ζειίδεο 86-87 ηεο παξνχζεο.
αρέι νλνκάδεηαη ε ζηεπηθή ισξίδα γεο λφηηα ηεο εξήκνπ αράξα, πνπ μεθηλά απφ δπηηθά πξνο
αλαηνιηθά απ' ηε ελεγάιε ζπλερίδεη ζε λφηηα Μαπξηηαλία θεληξηθφ Μάιη, βφξεηα Μπνπξθίλα Φάζν,
θεληξηθφ Νίγεξα, βφξεηα Νηγεξία, θεληξηθφ Σζαλη,ην θεληξν-βφξεην νπδάλ θαη θαηαιήγεη ζηελ
βφξεηα Δξπζξαία ζηα παξάιηα ηεο Δξπζξάο Θαι. Βιέπε https://www.britannica.com/place/Sahel
59
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Ζ πεηξαηεία ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο, φπσο θαη ζε φια ηα ζεκεία ηνπ
πιαλήηε πνπ πθίζηαηαη, επεξεάδεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ παγθφζκηα
νηθνλνκία, ηηο νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ, παξαγσγψλ ή θαηαλαισηψλ θαη απνηειεί
πεδίν αλεζπρίαο θαη αλάιεςεο δξάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα. ρεηηθά κε ηελ
αθξηθαληθή ήπεηξν, ζηηο δχν πιεπξέο ηεο αλαπηχρζεθαλ δχν δηαθνξεηηθέο κνξθέο
πεηξαηείαο αιιά θαη δξάζεσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. ηελ αλαηνιηθή
Αθξηθή, ην θαηλφκελν έιαβε ρψξα πιεζίνλ ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ παξαγσγήο
πεηξειαίνπ, ηεο θνκβηθήο ζεκαζίαο ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ θαη ζηηο αθηέο
απνηπρεκέλσλ θξαηψλ (νκαιία), κε αλάιεςε δηαθφξσλ δξάζεσλ αιιά θαη
δηεζλψλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ – Operation ATALANTA θαη ΝΑΣΟ –
SEA GUARDIAN).
ηε δπηηθή Αθξηθή θαη εηδηθφηεξα ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο, ε
γηγάλησζε ηνπ θαηλνκέλνπ έιαβε ρψξα ζηηο αθηέο ρσξψλ, επάισησλ φρη φκσο
απνηπρεκέλσλ, κε πεξηνξηζκέλεο φκσο δπλαηφηεηεο. Ζ Νηγεξία, ε νπνία βάζεη
ησλ ζηαηηζηηθψλ «επζχλεηαη» γηα ηηο πεηξαηηθέο επηζέζεηο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ,
αθελφο απνηειεί ηζρπξφ ππιψλα ηνπ Κφιπνπ κε ζηξαηησηηθέο δπλαηφηεηεο,
αθεηέξνπ ηαιαλίδεηαη απφ εζσηεξηθέο δηακάρεο, αληαξηνπφιεκνπο (θπξίσο ζην
Γέιηα ηνπ Νίγεξα) θαη ηελ ηξνκνθξαηία (Boko Haram). Οη πξνζπάζεηεο φισλ ησλ
δξψλησλ, δηεζλψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη εζληθψλ, επηθεληξψλνληαη ζηε κφληκε
αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, κε ηελ επαχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ θξαηψλ ηνπ
Κφιπνπ, ζε λνκηθφ, ζηξαηησηηθφ θαη ζεζκηθφ επίπεδν, ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλά λα
αληηκεησπίζνπλ ην θαηλφκελν θαη θπξίσο ηηο γελεζηνπξγέο αηηίεο ηνπο, φρη κφλν κε
ηελ αλάιεςε ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζα άκβιπλαλ πξνζσξηλά ηηο
επηπηψζεηο. Αλ θαη έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα ζε επίπεδν νξγάλσζεο,
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο θαη ελδπλάκσζεο ησλ θξαηψλ ηνπ Κφιπνπ, δελ κπνξνχλ
λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, παξά κφλν κε ηελ νινθιήξσζε ησλ
δξνκνινγεκέλσλ δξάζεσλ, φπσο ε νινθιήξσζε θαη πιήξεο επηρεηξεζηαθή
ελεξγνπνίεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Γηανπληέ, νη αιιαγέο ζην λνκηθφ θαζεζηψο
αληηκεηψπηζεο ησλ πεηξαηψλ απφ ηα θξάηε ηνπ Κφιπνπ θ.ι.π.
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