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ABSTRACT 

 The wider area of the Eastern Mediterranean sea is a sub-region of Eurasia 

with great geopolitical importance throughout the ages. However, in the 21st 

century the discovered deposits of energy resources in the sea bed have 

upgraded the role of this geographical area. According to the data of a United 

States Geological Service (USGS) study, which took place in 2010, in the sea bed 

of the Levantine Basin there are significant deposits both of natural gas and oil. 

 In view of the worldwide deficiency of energy resourses, the quest of energy 

supplies consists a major strategic issue. In this framework, it is obvious that the 

actions take into nation’s rules, in order to assure their energy resources, develop 

rivalries among them, demonstrated both the economical and political fields. This 

is the evidence that energy is one of the main factors of a country’s power. For this 

reason, the energy independence is in related with the notions of security and 

stability in the regional as well as in the global level. 

 Cyprus is located in a place with great strategic importance, which has 

been upgraded because of the discovered deposits in the Cypriot Exclusive 

Economic Zone (EEZ). Cyprus has come, in accordance with the international law, 

to maritime delimitation agreement with Egypt, Lebanon and Israel. However, the 

estimated deposits of natural gas in the EEZ of Cyprus have attracted many 

international companies and state actors to explore and exploit the resources in 

the bed of this sea. 

 Nonetheless, the discovered deposits in the EEZ of Cyprus are linked to the 

Cyprus question. Turkey has also been involved to this issue, especially since the 

50’s, in order to upgrade its geopolitical role. Following its revisionist power 

agenda, Turkey claims that islands, like Cyprus, Malta and Kastellorizo haven’t full 

rights to the delimitation of maritime zones in the region of the Eastern 

Mediterranean Sea. For this reason, Turkish government shows assertions to 

these deposits. 

 In summary, this dissertation examines political and international strategic 

aspects of the exploit of the energy resources in the maritime zones of Cyprus and 

particularly what is happening with the Turkish claims, which these are not in 

conformity with the relevant international legal framework and practice. The 



analysis includes the new geopolitical aspects of the Eastern Mediterranean Sea, 

with the reference to Cyprus and Turkey. The main focal point is the persistence of 

Turkey to achieve its basic strategic goal, mainly the geopolitical control of the 

island of Cyprus. So, this dissertation analyses the Turkish approach to the Cyprus 

question. The outcome of this approach is estimated to be significantly supportive 

to the wider role of Turkey in the region, particularly due to its continuous efforts to 

link its energy policy aspirations to the realism of the “de facto” division of Cyprus 

territory. In the other side, Cyprus, being a small state, has managed to increase 

its political influence in the region, following a legitimate approach with regard to 

the assurance of its sovereignty rights in the surrounding maritime region. 

 In conclusion, and taking into account the complicated factors of the Cyprus 

issue as well as the Turkish geopolitical aspirations, the Republic of Cyprus shall 

continue to follow the pattern already traced in its energy strategy by further 

enhancing the relevant alliances with the adjacent states. 
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ΣΕΛΙ∆Α ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η Ανατολική Μεσόγειος συνιστά µία περιοχή της υφηλίου µε γεωπολιτική 

και γεωοικονοµική σπουδαιότητα. Ανήκει στο ηπειρωτικό συγκρότηµα που 

συντίθεται από την Ευρώπη και την Ασία, γνωστό και ως Ευρασία, και αποτελεί 

έναν από τους πλέον σηµαντικούς γεωγραφικούς χώρους παγκοσµίως, στον 

οποίο εδράζονται τα σύνορα τριών ηπείρων: Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Από 

ιστορικής σκοπιάς, ανά τους αιώνες, υπήρξε ένα πεδίο σύγκρουσης αλλά και 

ειρηνικής συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισµών ενώ, από στρατηγικής πλευράς, 

αποτέλεσε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού πολέµου αντικείµενο έριδας των δύο 

υπερδυνάµεων, Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής (ΗΠΑ) και Σοβιετική Ένωση, 

προκειµένου να εξυπηρετήσουν αµφότερες τα συµφέροντα τους. Η κατάρρευση 

της Σοβιετικής Ένωσης προσέδωσε στην υπόψη γεωγραφική περιοχή ένα 

πολυδιάστατο και ιδιόµορφο πλαίσιο, µέσα στο οποίο αναδεικνύονται 

ανταγωνισµοί των κρατών, ιδιαίτερα σε ζητήµατα, που άπτονται της ενεργείας. 

 Στη σύγχρονη εποχή, η ενέργεια αποτελεί παράγοντα ισχύος των κρατών, 

ικανό να δηµιουργεί κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας σε µία περιοχή, έτσι ώστε να 

υπάρξει το ιδανικό επενδυτικό περιβάλλον για την αξιοποίηση και εκµετάλλευση 

των πηγών της. Η ζήτηση ενεργείας παρουσιάζει διαρκώς αυξανόµενη τάση 

παγκοσµίως και σε συνδυασµό µε τη γενικευµένη ανεπάρκεια ενεργειακών πηγών, 

έχει ως συνέπεια, οι ανάγκες σε ενέργεια να αποτελούν ένα µείζον στρατηγικό 

ζήτηµα. Το γεγονός αυτό συνακόλουθα επιφέρει, παράλληλα µε την αδιάκοπη 

προσπάθεια των κρατών να εξασφαλίσουν ενεργειακούς πόρους, να 

καταγράφονται ανταγωνισµοί µεταξύ τους στη διελκυστίνδα προσφοράς – ζήτησης 

ενέργειας, προτάσσοντας τα εθνικά συµφέροντα τους. Έτσι, η ενεργειακή 

αυτονοµία συνδέεται άµεσα µε την εφαρµόζουσα εξωτερική πολιτική των κρατών, 

µε την ασφάλεια τους, καθώς και µε τη σταθερότητα, τόσο σε περιφερειακό, όσο 

και σε διεθνές επίπεδο. 

 Οι ενεργειακές πηγές συντελούν αδιαµφισβήτητα στην ανάπτυξη των 

οικονοµιών των κρατών που τις διαθέτουν και ιστορικά η διαθεσιµότητα σε 

ενεργειακούς πόρους αποτελεί αντικείµενο έντονων οικονοµικών ανταγωνισµών. 

Στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η ύπαρξη πλούσιων κοιτασµάτων 
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πετρελαίου και φυσικού αερίου προσδίδουν σε αυτόν τον γεωγραφικό χώρο 

τεράστια γεωπολιτική σηµασία, που έχει ως αποτέλεσµα να σχετίζεται µε 

προσδοκίες και στρατηγικές επιδιώξεις, τόσο των κρατών που τον περιβάλλουν, 

όσο και µε αυτά που διαδραµατίζουν διαχρονικά κυρίαρχο ρόλο (ΗΠΑ, Ρωσία, Μ. 

Βρετανία κτλ) σε παγκόσµιο επίπεδο. Έτσι, η περιοχή προσέλκυσε συστηµατικά 

το ενδιαφέρον από µεγάλες εταιρείες, οι έρευνες των οποίων επιβεβαίωσαν 

αποθέµατα υδρογονανθράκων σε µεγάλες ποσότητες, ιδιαίτερα στο θαλάσσιο 

χώρο αυτής. 

 Ειδικότερα, η δηµοσίευση της επιστηµονικής µελέτης του Κέντρου 

Γεωλογικών Μελετών1 (USGS) των Η.Π.Α τον Μάϊο του 2010 επιτάχυνε τις 

εξελίξεις στο ενεργειακό περιβάλλον της Νοτιανατολικής Μεσογείου (Βλ. Εικόνα 1). 

Στην υπόψη µελέτη εκτιµάται ότι, υφίστανται στο βυθό της περιοχής, γνωστή και 

ως θάλασσα της Λεβαντίνης2, που οριοθετείται στο βορρά από την τουρκική 

ακτογραµµή, στα ανατολικά από τη Συρία, το Λίβανο και το Ισραήλ, στα νότια από 

την Αίγυπτο και τη Λιβύη και στα δυτικά από τη νοητή γραµµή, που ενώνει τις 

ακτές της Λιβύης µε τη νήσο Γαύδο, 1,8 δισ. βαρέλια πετρελαίου, 223 

τρισεκατοµµύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου και 6 εκατοµµύρια υγροποιηµένο 

φυσικό αέριο. 

 

Εικόνα 1 Απεικόνιση των µελετών του Κέντρου Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ 
(U.S.G.S) για τα κοιτάσµατα υδρογονανθράκων στην περιοχή της Λεβαντίνης και 
του ∆έλτα του Νείλου 

Πηγή: https://soundwaves.usgs.gov/2010/07/research.html πρόσβαση 16 Νοεµβρίου 2017  

                                            
1
 Βλ. https://pubs.usgs.gov/fs/2010/3027/pdf/FS10-3027.pdf πρόσβαση 2 Αυγούστου 2017. 

2
 Βλ. https://el.wikipedia.org/wiki/Θάλασσα_της_Λεβαντίνης πρόσβαση 3 Αυγούστου 2017. 
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 Η ανάλυση της προαναφερθείσας µελέτης οδήγησε τα κράτη της 

Νοτιοανατολικής Μεσογείου να αναζητήσουν τρόπους µε τους οποίους θα είναι 

δυνατή η εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων της περιοχής αυτής. Ουσιαστικά, η 

πολιτική των κρατών αυτών στον ενεργειακό τοµέα στράφηκε στην αναζήτηση από 

τη µία πλευρά οικονοµικών πόρων και από την άλλη στη χρήση της υπάρχουσας 

τεχνογνωσίας και των κατάλληλων µεθόδων, έτσι ώστε να τεθεί σε εφαρµογή η 

αναζήτηση, η εξόρυξη και ακολούθως, η µεταφορά των υδρογονανθράκων στις 

παγκόσµιες αγορές. 

 Η Κύπρος, στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων και στο κέντρο των χωρών της 

Ανατολικής Μεσογείου, κατέχει γεωγραφική θέση µε στρατηγική σηµασία. Η 

νευραλγική θέση της, από την ιστορική σκοπιά των πραγµάτων, έχει καθορίσει σε 

υπέρτατο βαθµό την ίδια της την ύπαρξη και υπόσταση. Το ιστορικό γίγνεσθαι της 

Κύπρου, όχι µόνο έχει καθορίσει την πορεία της, αλλά όπως διαπιστώνει κανείς τη 

σηµερινή εποχή, σε ένα σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον, προσδιορίζει και τη 

στρατηγική σηµασία της. Το µέγεθος αυτής έχει πολλαπλασιαστεί, ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια, καθώς η προαναφερθείσα ανακάλυψη κοιτασµάτων 

υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 

διαφοροποίησε τα δεδοµένα στην παγκόσµια αγορά και αποτελεί πόλο έλξης για 

τα κράτη, που προσδοκούν να διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο στην περιοχή αυτή3. 

 Η ανακάλυψη κοιτασµάτων φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή της 

Κύπρου προσέδωσε σε αυτήν γεωστρατηγικό χαρακτήρα, για τον οποίο απαιτείται 

να διαµορφώσει µία ενεργειακή στρατηγική, προκειµένου όχι µόνο να 

εκµεταλλευτεί το δικό της θαλάσσιο πλούτο, αλλά και µέσω της ανάπτυξης 

σχέσεων συνεργασίας µε έτερα κράτη, να δηµιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον 

για την προσέλκυση επενδύσεων, που θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη των 

οικονοµιών των κρατών αυτών. Η διαµόρφωση ενεργειακής στρατηγικής από την 

Κύπρο στην οποία θα περιλαµβάνεται η σύναψη στρατηγικών συµµαχιών, όπως 

για παράδειγµα µε το Ισραήλ, αναµφίβολα, πέραν της αξιοποίησης του φυσικού 

της πλούτου, θα διασφαλίσει, σε µέγιστο βαθµό, τα εθνικά της συµφέροντα σε 

ενεργειακό επίπεδο. 

                                            
3
 Βλ. Ε. Κοζάκου – Μαρκουλή, Υπουργός Εξωτερικών Κύπρου, στο http://www.diplomatic.gr/pd/ar-

yp-kyp.htm πρόσβαση 15 Σεπτεµβρίου 2017. 
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 Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος αποτελεί το πρώτο κράτος της Μεσογείου, που 

ενεργώντας µε νοµιµότητα σύµφωνα µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, δροµολόγησε τη 

διαδικασία, σχετικά µε την έρευνα της ύπαρξης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια 

περιοχή δικαιοδοσίας της, µέσω συµφωνιών οριοθέτησης της Αποκλειστικής 

Οικονοµικής Ζώνης (ΑΟΖ) της µε τα γειτονικά της κράτη. Όµως, η επακόλουθη 

κατανοµή του πλούτου από την εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων ανέδειξε ένα 

σηµαντικό πρόβληµα των σχέσεων των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου, που 

σχετίζεται άµεσα µε την οριοθέτηση της ΑΟΖ. Η πιθανή ύπαρξη 

υδρογονανθράκων στην περιοχή αποτέλεσε την αφορµή να υπάρχουν σηµαντικές 

διενέξεις µεταξύ κρατών, οι οποίες προστέθηκαν στα ήδη υπάρχοντα και άλυτα 

ζητήµατα, επί δεκαετίες, όπως το Κυπριακό και το Παλαιστινιακό. Παρά το γεγονός 

ότι η οριοθέτηση των ΑΟΖ µεταξύ κρατών της περιοχής εγείρει νέα ζητήµατα, 

υφίστανται διαβουλεύσεις προκειµένου να οριοθετηθούν. 

 Το άλυτο Κυπριακό ζήτηµα (εφεξής Κυπριακό) διασυνδέεται ασφαλώς µε 

την ανακάλυψη των υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι, η σύναψη συµµαχιών σε µία 

διαµορφωθείσα ενεργειακή πολιτική της Κύπρου θα προσδώσει µία νέα δυναµική 

στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, καθόσον η ενίσχυση της θέσης της 

προσδίδει επιπλέον πλεονεκτήµατα για µία δίκαιη λύση. Επιπρόσθετα, καθίσταται 

σαφές ότι, η επίλυση του ζητήµατος προσφέρει εχέγγυα στην οικονοµική 

βιωσιµότητα των επενδύσεων των κρατών, που θα συνάψουν συµµαχίες µε την 

Κύπρο. Τέλος, οι δύο κοινότητες, ιδιαιτέρως η τουρκοκυπριακή, αντιλαµβάνονται 

ότι η επίλυση του Κυπριακού πολλαπλασιάζει τις προοπτικές αξιοποίησης του 

φυσικού πλούτου προς όφελος του συνόλου των πολιτών της Κύπρου.  

 Η µεταπτυχιακή εργασία που ακολουθεί τιτλοφορείται ως: «Η εκµετάλλευση 

των υδρογονανθράκων της Κύπρου και οι διεκδικήσεις της Τουρκίας». Η µελέτη 

της βιβλιογραφίας εστιάστηκε στο πεδίο της ιστορικής αναδροµής της Κύπρου από 

την εποχή της παράδοσης της από την Οθωµανική Αυτοκρατορία στη Μεγάλη 

Βρετανία (εφεξής Βρετανία) µέχρι σήµερα, όπου δεσπόζουσα θέση επέχει το 

άλυτο Κυπριακό και οι προσπάθειες επίλυσης αυτού, και στο πεδίο του ∆ιεθνούς 

∆ικαίου Θάλασσας. Μέσα από τη µελέτη της βιβλιογραφίας στα ανωτέρω πεδία 

και επιπρόσθετα της µελέτης επίσηµων εγγράφων εθνικών φορέων και διεθνών 

οργανισµών καθώς και διαδικτυακών πηγών, καταγράφονται οι πτυχές που 
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πρόεκυψαν από την περιπλοκή της ενεργούς ανάµειξης της Τουρκίας στο 

Κυπριακό από τη δεκαετία του 1950 µέχρι σήµερα και των κινήσεων της Κύπρου 

για την αξιοποίηση του φυσικού της πλούτου σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο, 

έντονων διεργασιών, γεωπολιτικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου, ιδιαίτερα 

µετά τη δηµοσίευση της µελέτης του Κέντρου Γεωπολιτικών Μελετών (USGS) των 

ΗΠΑ.  

 Η παρούσα διπλωµατική εργασία λαµβάνει ως αξίωµα ότι, η Κύπρος ως µια 

κρατική οντότητα που συγκαταλέγεται στα µικρά κράτη βρίσκεται σε ένα διαρκή 

αγώνα για επιβίωση. Έτσι, παρά το γεγονός ότι ένα σηµαντικό τµήµα της τελεί υπό 

κατοχή από στρατεύµατα άλλου κράτους, ο στόχος της επιβίωσης της ως κρατική 

υπόσταση προσεγγίζεται µε επιτυχία, αν και το τίµηµα είναι βαρύ για τον κυπριακό 

ελληνισµό. Στο πλαίσιο αυτό, η στοχοθεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

περιλαµβάνει την αδιάκοπη προσπάθεια της για την επαύξηση των συντελεστών 

ισχύος της, την κατοχύρωση των κυριαρχικών της δικαιωµάτων εντός του νοµικού 

πλαισίου του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και την προάσπιση του εθνικού της συµφέροντος4.  

 Στο 1ο κεφάλαιο η ιστορική παράθεση των γεγονότων µετά την 

παραχώρηση, το 1878, της Κύπρου από την Οθωµανική Αυτοκρατορία στη 

Βρετανία αναδεικνύει τη γεωστρατηγική αξία της Κύπρου από ιστορικής σκοπιάς. 

Η ανακήρυξη της ως βρετανική αποικία αποτελεί µία απτή απόδειξη της 

σπουδαιότητας της. Ωστόσο, η ελληνοκυπριακή κοινότητα δεν έπαψε ποτέ να 

επιθυµεί την Ένωση µε την Ελλάδα και το τέλος της αποικιοκρατίας έδωσε την 

ευκαιρία να προβάλλει ολοένα και πιο έντονα το αίτηµα της. Όµως η πολιτική της 

Βρετανίας, όπως αναλύεται στο υπόψη κεφάλαιο, οδήγησε στην εκ νέου 

προσέγγιση της Κύπρου από την Τουρκία και στην ανακήρυξη της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας το 1960 µε τη σύµφωνη γνώµη, όχι µόνο των δύο κοινοτήτων, αλλά 

και της Ελλάδας, της Βρετανίας και της Τουρκίας ως εγγυήτριες δυνάµεις.  

 Στο 2ο κεφάλαιο, αναλύονται οι συµφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου και τα 

χαρακτηριστικά του συντάγµατος του 1960 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Γίνεται 

αναφορά στα γεγονότα, που οδήγησαν σε διαρκείς προστριβές µεταξύ των δύο 

κοινοτήτων και καταδεικνύονται τα αίτια της διεθνοποίησης του Κυπριακού, καθώς 

                                            
4
 Βλ. Ε. Ευαγόρου, «Τα Μικρά Κράτη και η Στρατηγική τους στο ∆ιεθνές Σύστηµα: Η 

περιπτωσιολογική Μελέτη της Κύπρου», Γεωστρατηγική, Τεύχος Νο 12, Ινστιτούτο Αµυντικών 
Αναλύσεων, Σεπτέµβριος - ∆εκέµβριος 2007, σελ.65. 
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και οι λόγοι που οδήγησαν στη µεσολαβητική προσπάθεια του Οργανισµού 

Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) από το 1964 και στις διακοινοτικές συνοµιλίες. Η µη 

επίτευξη θετικής εξέλιξης αυτών, σε µία περίοδο που η ελληνική κυβέρνηση 

τελικώς υπονόµευσε την κυπριακή ηγεσία, οδήγησε στην εισβολή της Τουρκίας 

στην Κύπρο το 1974. 

 Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού 

µετά την παράνοµη και καταδικαστέα, από το σύνολο της παγκόσµιας κοινότητας, 

πράξη της Τουρκίας να εισβάλει, µε το πρόσχηµα της εγγυήτριας δύναµης, και να 

κατέχει, ως σήµερα, σηµαντικό κοµµάτι της Κύπρου. Η ανάλυση της κάθε µίας 

προσπάθειας επίλυσης εύλογα απαντά στο ερώτηµα γιατί η Τουρκία διατηρεί 

εισέτι το τµήµα αυτό της Κύπρου, ενώ έχει ενεργήσει σε πλήρη αντιδιαστολή µε τις 

επιταγές του ∆ιεθνούς ∆ικαίου. Όµως, θα διαφανούν και τα λάθη της 

ελληνοκυπριακής πλευράς. Συνεκτιµώντας τα ανωτέρω, η Κύπρος πλέον 

βρίσκεται απέναντι στην οριστική διχοτόµηση ή στην αποδοχή της ∆ιζωνικής 

∆ικοινοτικής Οµοσπονδίας (∆∆Ο). Η εξέλιξη του ζητήµατος από το 1974 στη 

σηµερινή µορφή του φέρνει την ελληνοκυπριακή ηγεσία αντιµέτωπη µε 

προκλήσεις, που ενδεχοµένως να καθορίσουν µε τον πλέον απόλυτο τρόπο τις 

µελλοντικές γενεές. Παράλληλα, θα αναδειχτεί το επίτευγµα της ένταξης της 

Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), καθώς και οι προσπάθειες της να 

εκµεταλλευτεί ενεργειακά το φυσικό της πλούτο.  

 Στο 4ο κεφάλαιο, προκειµένου να κατανοηθεί η σηµερινή πολιτική της 

Τουρκίας και της Κύπρου στο ενεργειακό παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου, που 

θα παρουσιαστεί στα επόµενα κεφάλαια 5,6 και 7, αποτυπώνεται το θεωρητικό 

υπόβαθρο και αναδεικνύονται οι αρχές του ∆ιεθνούς ∆ικαίου Θάλασσας, σχετικά 

µε τον τρόπο καθορισµού των θαλασσίων ζωνών και του νοµικού καθεστώτος που 

τις διέπει. Μέσα από την αναφορά των διατάξεων, όπως αυτές πρόεκυψαν από τη 

∆ιεθνή σύµβαση περί ∆ικαίου Θάλασσας, αναδεικνύεται η τεράστια σηµασία ενός 

κειµένου που καθορίζει τις σχέσεις των κρατών και δυνητικά αποτελεί αντικείµενο, 

µέσα από το οποίο ορίζονται οι σχέσεις αυτές µε σαφήνεια και ακρίβεια στο πεδίο 

της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών. 

 Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται µία εκτενής ανάλυση στις συµφωνίες οριοθέτησης 

ΑΟΖ, που έχει συνάψει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε την Αίγυπτο, το Λίβανο και το 
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Ισραήλ, µε ιδιαίτερα πολλαπλασιαστική ισχύ στο ενεργειακό πεδίο µετά τα νέα 

δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως αυτά διαµορφώθηκαν από την 

πρόσφατη ανακάλυψη του κοιτάσµατος φυσικού αερίου Λεβιάθαν στην 

υφαλοκρηπίδα του Ισραήλ και τα ικανοποιητικά αποτελέσµατα της γεώτρησης σε 

οικόπεδο της Κύπρου. 

 Στο 6ο κεφάλαιο αναλύεται η θεώρηση της Τουρκίας, η οποία 

συγκαταλέγεται σε εκείνα τα κράτη που δεν έχουν υπογράψει τη ∆ιεθνή σύµβαση 

περί ∆ίκαιου της Θάλασσας, και µέσα από την ενδελεχή ερµηνεία των απόψεων 

της σε διπλωµατικό, πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο καταβάλλεται προσπάθεια 

κατανόησης της τουρκικής αντίληψης περί της οριοθέτησης των θαλασσίων 

ζωνών. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι αντιδράσεις της Τουρκίας στις συµφωνίες 

οριοθέτησης της Κύπρου, αναλύεται η συµφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ της Τουρκίας 

µε την «Τουρκική ∆ηµοκρατία της Βόρειας Κύπρου» και καταγράφονται οι 

τουρκικές αµφισβητήσεις έναντι των κυριαρχικών δικαιωµάτων της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. 

 Στο 7ο κεφάλαιο επιχειρείται να αποκρυπτογραφηθεί το ενεργειακό προφίλ 

της Κύπρου και της Τουρκίας στο διαρκώς µεταβαλλόµενο ενεργειακό περιβάλλον 

της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, µε την ανάλυση των ενεργειών / 

δραστηριοτήτων των δύο χωρών, ιδιαίτερα κατά την τελευταία περίπου 

δεκαπενταετία, αναλύεται η διαχρονική µεθοδολογία διαµόρφωσης της 

ενεργειακής στρατηγικής τους και πως τελικά αυτή, επί του παρόντος, 

αποκρυσταλλώνεται στη σύγχρονη γεωπολιτική ενεργειακή πραγµατικότητα. 

 Η υπόψη εργασία ολοκληρώνεται µε την παράθεση διαπιστώσεων και 

συµπερασµάτων του συγγραφέα αυτής, στα οποία πρωταρχική θέση 

καταλαµβάνει ότι, η εκµετάλλευση των ενεργειακών κοιτασµάτων της Κύπρου είναι 

άµεσα συνυφασµένη µε το Κυπριακό, που ταλανίζει το κράτος αυτό εδώ και 

αρκετές δεκαετίες. Τη σύγχρονη εποχή αποδεικνύεται αδιαµφισβήτητα η άρρηκτη 

σύνδεση του ζητήµατος µε την εκµετάλλευση του φυσικού πλούτου της Κύπρου. Η 

γεωστρατηγική αξία της Κύπρου, ένεκα των ανακαλύψεων, όχι µόνο έχει αυξηθεί 

σε µέγιστο βαθµό, αλλά αποτελεί για τις Μεγάλες ∆υνάµεις (εφεξής Μ. ∆υνάµεις) 

ένα µέσο πίεσης να επιλυθεί το ζήτηµα. Όµως, αυτή η πίεση δεν πρέπει να 

οδηγήσει την κυπριακή ηγεσία σε επιπλέον υποχωρήσεις γιατί διαχρονικά έχει 
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καταστεί σαφές ότι, η Τουρκία αντιλαµβανόµενη τη σπουδαιότητα της Κύπρου και 

ακολουθώντας µία αδιάλλακτη, επί µακρόν, στάση έχει κερδίσει πολλά. Το 

τελευταίο και απευκταίο από όλο τον ελληνισµό αποτελεί η επιβολή λύσης στον 

κυπριακό λαό, µε την οποία η Τουρκία θα ελέγχει το σύνολο του νησιού και θα 

εκµεταλλευτεί στο έπακρο το φυσικό της πλούτο. 



 

9 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Ιστορική Αναδροµή: Από το ζυγό της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας στην ανακήρυξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

1.1 Η πρώτη περίοδος της «Αγγλοκρατίας» στην Κύπρο (1878 - 1914) 

 1.1.1. Η σύµβαση της Κύπρου 

  Η γεωπολιτική και γεωστρατηγική σηµασία της Κύπρου την 

κατέστησαν στο διάβα των αιώνων, ως µία περιοχή που προσέλκυε πολλούς 

εισβολείς και κατακτητές διαφόρων αυτοκρατοριών ή ισχυρών κρατών / 

πολιτισµών. Η σύµβαση της Κύπρου5 (Cyprus Convention) ή «Αµυντική 

συµµαχία» («Convention of Defensive Alliance) ήταν αποτέλεσµα της µυστικής 

συµφωνίας µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, 

η οποία προέβλεπε την παραχώρηση της οθωµανικής κυριαρχίας επί της Κύπρου 

στη Βρετανία6. Η συγκεκριµένη σύµβαση ενέτασσε, από το 1878, την Κύπρο σε 

ένα ιδιόµορφο καθεστώς, το οποίο θα ανήκε στη de facto7 κυριαρχία της Αγγλίας 

και στην αντίστοιχη de jure8 της Τουρκίας. Ήταν αντικείµενο του Συνεδρίου του 

Βερολίνου, που είχε ως βασικό προσανατολισµό την αναθεώρηση των 

αποφάσεων της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου9, και την εµπέδωση ισορροπίας, 

                                            
5
 Υπογράφηκε την 4

η
 Ιουνίου 1878. 

6
 Βλ. Σ. Παπαγεωργίου, Η πρώτη περίοδος της ‘Αγγλοκρατίας’ στην Κύπρο (1878 - 1914) Πολιτικός 

Εκσυγχρονισµός και Κοινωνικές Αδράνειες, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1996, σελ. 76.  
7
 de facto (factum=πράξη): εκ των πραγµάτων, στην πράξη µε αυθαίρετη παρέµβαση. Η φράση 

δηλώνει ότι ενέργεια ή κατάσταση αναγνωρίζεται «εκ των πραγµάτων», ενώ η νοµιµότητα της 
αµφισβητείται και δεν έχει επίσηµα αναγνωριστεί ή δεν έχει ακόµη οριστικοποιηθεί ακόµη και αν 
αντιβαίνει προς τις απαιτήσεις της νοµιµότητας και του δικαίου. Βλ. 
http://www.sostoslogos.gr/latinikes-fraseis πρόσβαση 4 ∆εκεµβρίου 2017. Επιπλέον, A de facto 
government is in actual possession of authority and control of the state. Βλ. 
https://definitions.uslegal.com/d/de-jure-government-and-de-facto-government/ πρόσβαση 4 
∆εκεµβρίου 2017.  
8
 de jure (jus=νόµος): δια νόµου, µε νοµική κύρωση, µε διεθνή αναγνώριση. Η φράση αναφέρεται 

σε ενέργεια ή κατάσταση που θεωρείται σύµφωνη µε το νόµο και γενικότερα µε τους κανόνες 
δικαίου. Βλ. http://www.sostoslogos.gr/latinikes-fraseis πρόσβαση 4 ∆εκεµβρίου 2017. 
Επιπρόσθετα, A de jure government is the legal, legitimate government of a state and is so 
recognized by other states. Βλ. https://definitions.uslegal.com/d/de-jure-government-and-de-facto-
government/ πρόσβαση 4 ∆εκεµβρίου 2017. Η διαφορά των όρων de jure και de facto 
αποτυπώνεται στο παράδειγµα: A government that has been overthrown and has moved to 
another state will attain de jure status if other nations refuse to accept the legitimacy of the 
revolutionary government. Βλ. https://definitions.uslegal.com/d/de-jure-government-and-de-facto-
government/ πρόσβαση 4 ∆εκεµβρίου 2017. Άλλο παράδειγµα ενδεικτικό της διαφοράς των δύο 
όρων είναι: Η Τουρκία αποπειράθηκε το 1974 διχοτόµηση της Κύπρου de facto και επιδιώκει 
έκτοτε να την καταστήσει de jure. 
9
 ∆ιµερής συνθήκη που συνοµολογήθηκε µεταξύ της Ρωσικής και Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, 

θέτοντας τέρµα στον Ρωσο-Τουρκικό πόλεµο (Απρίλιος 1877 – Ιανουάριος 1878). Υπογράφτηκε 
στις 3 Μαρτίου 1878 στο προάστιο Άγιος Στέφανος της Κωνσταντινούπολης. Με τη συνθήκη αυτή 
ανατρέπονταν οριστικά οι συνέπειες της αντίστοιχης των Παρισίων (1856) σε µία προσπάθεια 
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αποδεκτής από το σύνολο των - εκτός Ρωσίας - µεγάλων ευρωπαϊκών 

δυνάµεων10.  

  Η Βρετανία, µετά την συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, κινήθηκε 

διπλωµατικά για τη σύγκληση του προαναφερθέντος συνεδρίου, καθώς διέβλεπε 

ότι διακινδυνεύονται, µέσω της συνθήκης, ζωτικά στρατηγικά της συµφέροντα και 

απέβλεπε µε την σύγκληση αυτού στην ανατροπή της διαµορφούµενης, σε βάρος 

της, ισορροπίας11. Στο πλαίσιο αυτό, η βρετανική διπλωµατία προσπάθησε να 

εκµεταλλευτεί τη θέση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, όπως αυτή πρόεκυψε µετά 

την υπογραφή της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, η οποία όντας ηττηµένη από το 

ρωσοτουρκικό πόλεµο αναγκάστηκε να παραχωρήσει την Κύπρο στη Βρετανία, µε 

αντάλλαγµα την προαναφερθείσα αµυντική συµµαχία, για την προστασία των 

οθωµανικών εδαφών από τη Ρωσία. Η Τουρκία παραχωρούσε στη Βρετανία για το 

διάστηµα που θα κατείχε την Κύπρο πλήρη εξουσία να διαµορφώνει νόµους και 

συµβάσεις σχετικές µε τη διοίκηση, καθώς και εµπορικές και προξενικές πράξεις, 

δίχως προηγούµενη έγκριση από αυτήν12.  

 1.1.2 Ο αντίκτυπος της Βρετανικής κατοχής σε εσωτερικό επίπεδο  

  Η εγκατάσταση της βρετανικής διοίκησης στην Κύπρο δηµιούργησε 

θετικά συναισθήµατα στη χριστιανική κοινότητα, σε αντίθεση µε τη µουσουλµανική, 

η οποία ευρισκόµενη σε κατάσταση αµηχανίας και σκεπτικισµού προσδοκούσε 

στην παροχή ισονοµίας και συµµετοχής στα κοινά, παρέχοντας αφοσίωση στη 

βρετανική διοίκηση13. Αποτελεί άξιο σηµείο αναφοράς ότι, στην ανάληψη της 

διοίκησης του νησιού από τους Βρετανούς, η ελληνοκυπριακή κοινότητα προέβαλε 

σε χαµηλούς τόνους το στόχο της ένωσης µε την Ελλάδα και επιπλέον, την εµµονή 

                                                                                                                                    
λύσης του Ανατολικού Ζητήµατος κατά τα ρωσικά συµφέροντα της εποχής εκείνης. Η Τουρκία 
έχανε το µεγαλύτερο µέρος των ευρωπαϊκών της εδαφών και υποχρεωνόταν να αφήσει πλήρως 
ανοιχτά τα στενά για τα σκάφη όλων των κρατών, µε την εξαίρεση όσων είναι σε εµπόλεµη 
κατάσταση µε τη Ρωσία. Επιπλέον, η υπόψη συνθήκη ανέτρεπε πλήρως την ισορροπία δυνάµεων 
που είχε επιβληθεί στην Ανατολή κατά τις προηγούµενες δύο δεκαετίες, προκαλώντας την 
αντίδραση των υπολοίπων Μεγάλων ∆υνάµεων. Τελικά η Ρωσία αναγκάστηκε να δεχτεί τη 
σύγκληση συνεδρίου στο Βερολίνο µε σκοπό την αναθεώρηση της συνθήκης. Βλ. «Συνθήκη του 
Αγίου Στεφάνου», Times [online], 3.3.2017, διαθέσιµο στο 
https://www.timesnews.gr/συνθήκη-του-αγίου-στεφάνου/ πρόσβαση 19 Οκτωβρίου 2017. 
10

 Βλ. Σ. Παπαγεωργίου, Η πρώτη περίοδος της ‘Αγγλοκρατίας’ στην Κύπρο (1878 - 1914) 
Πολιτικός Εκσυγχρονισµός και Κοινωνικές Αδράνειες, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1996, σελ. 76.  
11

 Ό.π. σελ. 75. 
12

 Ό.π. σελ. 76-80. 
13

 Ό.π. σελ. 91. 
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της να αναφέρεται ως κυπριακός λαός, ανεξάρτητα από αιτήµατα και προσδοκίες 

άλλων κοινοτήτων, ιδιαίτερα της µουσουλµανικής14. 

 1.1.3 Ο αντίκτυπος της Βρετανικής κατοχής σε διεθνές επίπεδο  

  Η Τουρκία µε την «Αµυντική Συµµαχία» επιδίωκε να διασφαλίσει τα 

ασιατικά της σύνορα, τα οποία κινδύνευαν από τη ρωσική προώθηση15, ενώ η 

Βρετανία σκόπευε να χρησιµοποιήσει το νησί της Κύπρου, λόγω της γεωγραφικής 

θέσης, ως προγεφύρωµα, που θα διευκόλυνε από τη µία πλευρά να αποφύγει 

δυσµενείς εξελίξεις στα Βαλκάνια και στη Μαύρη Θάλασσα και από την άλλη να 

διασφαλίσει τις θαλάσσιες οδούς προς την αυτοκρατορία των Ινδιών16. 

Ουσιαστικά, η κατοχή της Κύπρου από τη Βρετανία την καθιστούσε, ως κοµβικό 

σηµείο στον άξονα που οδηγούσε στις Ινδίες, κέντρο των αυτοκρατορικών 

συµφερόντων και κύρια πηγή οικονοµικής ισχύος του Ηνωµένου Βασιλείου17. Ο 

έλεγχος της Κύπρου επέτρεπε πλέον στη Βρετανία, να ανακτήσει τη στρατιωτική 

της επιρροή και τον έλεγχο στη νευραλγικής σηµασίας περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. 

  Η στρατηγική σηµασία της Κύπρου, κατά τη χρονική περίοδο 

σύναψης της συµφωνίας, είχε ενισχυθεί, καθώς είχαν ήδη ολοκληρωθεί οι 

εργασίες διένεξης της ∆ιώρυγας του Σουέζ18. Το υπόψη κατασκευαστικό έργο 

ένωσε τη Μεσόγειο µε την Ερυθρά Θάλασσα, οι οποίες έπαψαν να θεωρούνται 

κλειστή θαλάσσια λεκάνη και κλειστός υδάτινος θύλακας19 αντίστοιχα. Επιπλέον, 

όχι µόνο έθεσε νέα δεδοµένα στη ναυσιπλοΐα και στο εµπόριο αλλά, το κυριότερο, 

απέφερε τεράστια µείωση στο χρόνο που απαιτούνταν για την προσέγγιση από τα 

λιµάνια της Ευρώπης στα αντίστοιχα της Ασίας και της Άπω Ανατολής, µέσω της 

θάλασσας. Έτσι, τα πλοία µπορούν πλέον να προσεγγίζουν την Ασία, χωρίς να 

απαιτείται ο διάπλους της Αφρικανικής ηπείρου, γεγονός που συµβάλλει 

                                            
14

 Ό.π. σελ. 91-92.  
15

 Βλ. Π. Τζερµιάς, Ιστορία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 1
ος 

τόµος, Εκδόσεις Libro, Αθήνα 2001, 
σελ. 72.  
16

 Βλ. Σ. Παπαγεωργίου, Η πρώτη περίοδος της ‘Αγγλοκρατίας’ στην Κύπρο (1878 - 1914) 
Πολιτικός Εκσυγχρονισµός και Κοινωνικές Αδράνειες, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1996, σελ. 86. 
17

 Ό.π.  
18

 Οι εργασίες της διώρυγας ξεκίνησαν ουσιαστικά το 1854 και ολοκληρώθηκαν στις 25 Απριλίου 
1869. Στις 17 Νοεµβρίου του ιδίου έτους δόθηκε σε λειτουργία για την παγκόσµια ναυτιλία. Βλ. 
https://el.wikipedia.org/wiki/ ∆ιώρυγα_Σουέζ πρόσβαση 9 Σεπτεµβρίου 2017. 
19

 Ό.π.  
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αποφασιστικά στην παγκόσµια οικονοµία, λόγω της µείωσης του κόστους 

µεταφοράς των αγαθών. 

  Η προσδωθείσα στρατηγική αξία της Κύπρου, ως στρατιωτική / 

ναυτική βάση, µειώθηκε και αµφισβητήθηκε έντονα, λίγα χρόνια µετά τη σύναψη 

της «Σύµβασης της Κύπρου», µε την κατάκτηση της Αιγύπτου, το 1882, από την 

Βρετανία. Οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της Βρετανίας χαρακτηρίζονται ως 

έντονες, από την άποψη ότι, η διατήρηση της κτήσης αποτελούσε µείζον θέµα, 

συνεπεία του υψηλού κόστους σε σχέση µε τα αποδιδόµενα οφέλη.  

  Από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους επικράτησε η άποψη 

περί διατήρησης της κτήσης, ήταν ότι η Κύπρος, αν και µειωµένης στρατηγικής 

σηµασίας για τη Βρετανία, θα µπορούσε να αποκτήσει αξία, κάτω από άλλες, 

µελλοντικές, συνθήκες που θα µπορούσαν να διαµορφωθούν20. Ωστόσο, οι 

ενέργειες της βρετανικής διοίκησης της Κύπρου δεν συµβάδιζαν µε την άποψη της 

µείωσης της στρατιωτικής αξίας του νησιού, αντιθέτως κινούνταν στο πλαίσιο της 

αντιµετώπισης της, ως σηµαντικό στρατηγικό αντικείµενο εξουσίας, µε την εµµονή 

διατήρησης του καθεστώτος, όπως αυτό πρόεκυψε από τη συµφωνία του 187821.  

  Η βρετανική κατοχή της Κύπρου είχε ως θετικό αποτέλεσµα να 

εγκαθιδρυθούν σύγχρονοι θεσµοί, βασιζόµενοι στα δυτικά πρότυπα, µε στόχο τη 

λειτουργία της πολιτικής ζωής µε διαφορετικούς όρους22. Η Ορθόδοξη εκκλησία 

έχασε το µονοπώλιο πλέον της πολιτικής εκπροσώπησης της Κύπρου και 

µοιράστηκε την ηγεσία της ελληνοκυπριακής κοινότητας µε την ισχυρή κοινωνικά 

και οικονοµικά εµποροµεσιτική τάξη των πόλεων23. Στην πρώτη περίοδο της 

βρετανικής κατοχής θεµελιώθηκαν στην Κύπρο νέες πολιτικές, κοινωνικές και 

οικονοµικές δοµές24. 

  Κατά τη διάρκεια της κατοχής της Κύπρου από τους Βρετανούς, η 

ελληνοκυπριακή κοινότητα βρήκε πρόσφορο έδαφος, να προσπαθήσει να 

µετουσιώσει τις διαµορφωθείσες και διαρκείς προσδοκίες της, για ένωση µε την 

                                            
20

 Βλ. Σ. Παπαγεωργίου, Η πρώτη περίοδος της ‘Αγγλοκρατίας’ στην Κύπρο (1878 - 1914) 
Πολιτικός Εκσυγχρονισµός και Κοινωνικές Αδράνειες, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1996, σελ. 88. 
21

 Βλ. Π. Τζερµιάς, Ιστορία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 1
ος 

τόµος, Εκδόσεις Libro, Αθήνα 2001, 
σελ. 73. 
22

 Βλ. Σ. Παπαγεωργίου, o.p.cit., σελ. 213. 
23

 Ό.π.  
24

 Ό.π. σελ. 266. 
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Ελλάδα σε µείζον πολιτικό ζήτηµα. Ουσιαστικά, η ελληνοκυπριακή κοινότητα 

απαλλαγµένη από την Οθωµανική Αυτοκρατορία, ανέπτυξε εθνική συνείδηση και 

προέβαλε τις εθνικιστικές ιδέες, µέσω της Ορθόδοξης εκκλησίας, η οποία µε τη 

διάδοση αυτών ανέλαβε τον ηγετικό ρόλο να προβάλλει το αίτηµα για την ένωση 

µε την Ελλάδα. Στο ίδιο µήκος κύµατος µε την Ορθόδοξη εκκλησία κινήθηκε και η 

αστική και εµποροµεσιτική τάξη για τη διεύρυνση της πολιτικής ισχύος, την 

αποφασιστικότερη συµµετοχή της στα πολιτειακά όργανα και την εξασφάλιση της 

οικονοµικής της ευµάρειας25. 

  Η σύµβαση της Κύπρου δύναται να χαρακτηριστεί, από τη σκοπιά 

του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, ως µία συνθήκη µε ιδιόµορφα χαρακτηριστικά, καθόσον οι 

διατάξεις αυτής παρείχαν στη Βρετανία δικαιώµατα κατοχής και διοίκησης στην 

Κύπρο, παραµένοντας όµως έδαφος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Συνεπεία 

αυτών των χαρακτηριστικών του καθεστώτος, αποτέλεσε η βρετανική διοίκηση να 

θεωρεί τους Κύπριους ως Οθωµανούς υπηκόους, οι οποίοι δεν θα µπορούσαν να 

απολαύσουν της προστασίας των βρετανικών προξενικών αρχών στο έδαφος της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας26. 

1.2 Βρετανική κατοχή κατά την περίοδο του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου και 

του Μεσοπολέµου (1914-1940) 

 1.2.1 Η ανακήρυξη της Κύπρου ως Βρετανική αποικία  

  Η άρνηση της Τουρκίας να ταχθεί στο πλευρό των συµµάχων κατά 

τον πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, έδωσε την ευκαιρία στη Βρετανία να κηρύξει ως 

άκυρη τη σύµβαση της Κύπρου και να την προσαρτήσει στη Βρετανική 

Αυτοκρατορία. Η προσάρτηση αυτή, έγινε αποδεκτή από την Τουρκία, χωρίς να 

προβάλλει κάποια αντίσταση, επισφραγίστηκε µε τη συνθήκη των Σεβρών και 

επικυρώθηκε µε τη συνθήκη της Λωζάννης, στις 23 Αυγούστου του 1923, η οποία, 

συναφθείσα µετά τη µικρασιατική καταστροφή, προέβλεπε την οριστική και 

αµετάκλητη εγκατάλειψη όλων των δικαιωµάτων της Τουρκίας στην Κύπρο27. 

                                            
25

 Ό.π. σελ. 250-263. 
26

 Ό.π. σελ. 142-143. 
27

 Βλ. Μ. Πουλλάδος, «H µυστική αγγλοτουρκική συµφωνία», Η Σηµερινή [online], 4.6.2016, 
διαθέσιµο στο  
http://www.sigmalive.com/simerini/politics/337059/h-mystiki-agglotourkiki-symfonia, πρόσβαση 9 
Σεπτεµβρίου 2017. 
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  Η Αγγλία ήρε την τουρκική κυριαρχία στην Κύπρο και προσήρτησε το 

1914 de jure µονοµερώς την Κύπρο και ένα χρόνο αργότερα την προσέφερε στην 

Ελλάδα σε περίπτωση εισόδου της στον πόλεµο στο πλευρό των συµµάχων28. Η 

αγγλική προσφορά αποτελούσε για την Ελλάδα µία σπάνια ευκαιρία να λύσει το 

Κυπριακό σύµφωνα µε τους εθνικούς της πόθους, ευκαιρία που χάθηκε λόγω του 

εθνικού διχασµού και της κοντόφθαλµης διπλωµατίας της τότε κυβέρνησης29. 

  Η αγγλική προσφορά, που εκλήφθηκε ως απόδειξη ελληνικότητας 

της Κύπρου από την ελληνοκυπριακή πλευρά και ως ενίσχυση του φόβου από την 

αντίστοιχη τουρκοκυπριακή30, δεν λησµονήθηκε ποτέ από τους Έλληνες και τους 

Ελληνοκυπρίους, παρόλο που η Βρετανία υπογράµµισε ότι, η προσφορά της δεν 

ισχύει πλέον, εξαιτίας της άρνησης αυτών να την αποδεχτούν31. Από πολιτικής 

άποψης, οι Βρετανοί µε τη συγκεκριµένη προσφορά δεν αποδεχόντουσαν 

ουσιαστικά το δικαίωµα των λαών για αυτοδιάθεση32. 

  Το ζήτηµα της παραχώρησης της Κύπρου από τη Βρετανία στους 

Έλληνες, ήταν άµεσα συνυφασµένο µε τα συµφέροντα των κρατών στην ευρύτερη 

περιοχή, γεγονός που συνέβαλε να µην πραγµατοποιηθεί η επιθυµία των 

Ελληνοκυπρίων, που επικαλούνταν το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης, για ένωση µε 

την Ελλάδα33. Παρά τις όποιες προσπάθειες είχαν γίνει, µετά τη µη αποδοχή της 

προσφοράς των Βρετανών, τόσο από την τότε ελληνική κυβέρνηση, όσο και από 

την πλευρά των Ελληνοκυπρίων, το ζήτηµα της παραχώρησης αποτέλεσε 

αντικείµενο συζήτησης στις αγγλογαλλικές συµφωνίες του 191634 και του 192035. 

Εν τέλει, το Μάιο του 1925 η Κύπρος ανακηρύχθηκε βρετανική αποικία.  

                                            
28

 Βλ. Π. Τζερµιάς, Ιστορία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 1
ος 

τόµος, Εκδόσεις Libro, Αθήνα 2001, 
σελ. 75. 
29

 Ό.π. σελ. 76. 
30

 Βλ. Α. Ηρακλείδης, Το Κυπριακό Σύγκρουση και Επίλυση, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2002, σελ. 
242. 
31

 Βλ. Π. Τζερµιάς, o.p.cit, σελ. 76. 
32

 Ό.π. σελ. 76-77. 
33

 Ό.π. σελ. 78-79. 
34

 Στις 19 Μαΐου 1916 εκπρόσωποι της Βρετανίας και της Γαλλίας κατέληξαν µυστικά σε µια 
συµφωνία, γνωστή ως συµφωνία Sykes - Picot, µε την οποία τα περισσότερα από τα αραβικά 
εδάφη υπό την κυριαρχία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας πρέπει να χωριστούν σε βρετανικές και 
γαλλικές σφαίρες επιρροής µε την ολοκλήρωση του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου. Βλ.  
http://www.history.com/this-day-in-history/britain-and-france-conclude-sykes-picot-agreement 
πρόσβαση 19 Οκτωβρίου 2017. 
35

 Η συµφωνία υπογράφηκε µεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας την 23
η
 ∆εκεµβρίου 1920. 
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 1.2.2 Κυπριακές αντιδράσεις προς τη Βρετανική ∆ιοίκηση 

  Η αντίδραση του κυπριακού λαού απέναντι στη βρετανική κατοχή 

διογκώνονταν. Έτσι, η πρώτη εξέγερση των Κυπρίων ενάντια σε αυτήν 

εκδηλώθηκε τον Οκτώβριο του 193136 µε κύριες αιτίες αφενός την οικονοµική 

κρίση, η οποία συνδεόµενη µε τη βαριά φορολογία οδηγούσε τους 

Ελληνοκυπρίους να ζουν σε συνθήκες φτώχειας και αφετέρου η συνεχιζόµενη 

άρνηση των Βρετανών, να αποδεχτούν τα αιτήµατα τους σε εθνικές διεκδικήσεις37.  

  Το αίτηµα της ένωσης µε την Ελλάδα προβάλλονταν µονοδιάστατα 

από την ελληνοκυπριακή ηγεσία. Αυτή η προσέγγιση του ζητήµατος ικανοποιούσε 

τη βρετανική διοίκηση, η οποία εκµεταλλευόµενη τις υπάρχουσες διαφορές µεταξύ 

των δύο κοινοτήτων, διατηρούσε την εξουσία38. Η ελληνοκυπριακή ηγεσία επέδειξε 

εµµονή στη στρατηγική της ένωσης µε την Ελλάδα, επικαλούµενη την αρχή των 

εθνοτήτων39 και το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης.  

 1.2.3 Γεωστρατηγική σηµασία της Κύπρου για τη Βρετανία 

  Η σηµασία της Κύπρου για τη Βρετανία οφειλόταν στη γεωγραφική 

της θέση και έτσι επικράτησε η αντίληψη ολόκληρης της «Κύπρου ως βάσης» 

(Cyprus as a basis) και δεν φαινόταν να αρκούν µόνο «βάσεις στην Κύπρο» 

(bases in Cyprus)40, αντίληψη µε την οποία διακατεχόταν η βρετανική διπλωµατία, 

στο πλαίσιο της αποτροπής εξάπλωσης του ρωσικού παράγοντα. Η υπόψη 

βρετανική αντίληψη ενισχύθηκε περαιτέρω από τη µείωση της επιρροής της στην 

Αίγυπτο, στα µέσα της δεκαετίας του 1950, µε αποτέλεσµα να καταστεί η Κύπρος 

από τη Βρετανία ως κέντρο πληροφοριών αναφορικά µε τη Σοβιετική Ένωση, 

καθώς και να χρησιµοποιηθεί ως σηµείο µεταστάθµευσης αεροσκαφών και πλοίων 

στις δραστηριότητες τους στην εγγύς περιοχή41. Παράλληλα, η διατήρηση της 

                                            
36

 Γνωστά και ως Οκτωβριανά. 
37

 Βλ. Α. Ηρακλείδης, Το Κυπριακό Σύγκρουση και Επίλυση, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2002, σελ. 
250-256. 
38

 Βλ. Π. Τζερµιάς, Ιστορία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 1
ος 

τόµος, Εκδόσεις Libro, Αθήνα 2001, 
σελ. 88-93. 
39

 Πολιτική αρχή σύµφωνα µε την οποία πληθυσµοί που ανήκουν στο ίδιο έθνος έχουν το δικαίωµα 
να ιδρύσουν ενιαίο κράτος και πληθυσµοί διαφορετικού έθνους, από εκείνο που αποτελεί τη µεγάλη 
µάζα των κατοίκων ενός κράτους, έχουν το δικαίωµα να αποσχιστούν. Βλ.  
http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section2/glossary/5.htm πρόσβαση 9 Σεπτεµβρίου 2017. 
40

 Βλ. Α. Ηρακλείδης, o.p.cit., σελ. 237. 
41

 Ό.π. σελ. 239. 
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Κύπρου από τη Βρετανία αποτελούσε µήνυµα προς τρίτα κράτη ότι παραµένει µία 

ισχυρή χώρα. 

1.3 Βρετανική κατοχή κατά την περίοδο του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου και 

κατά την µεταπολεµική περίοδο (1940 - 1960) 

 1.3.1 Γενικά  

  Στη µεταπολεµική περίοδο παρουσιάστηκαν ευκαιρίες επίλυσης του 

Κυπριακού, µε κυριότερες τη ∆ιασκεπτική Συνέλευση µε την εκπόνηση 

Συντάγµατος από το Βρετανό Κυβερνήτη της Κύπρου Ουίνστερ42 (1948) και τις 

συνοµιλίες Χάρτινγκ43 - Μακαρίου44 (1955 - 1956)45. 

 1.3.2 Σύνταγµα Ουίνστερ 

  Η Βρετανία πρότεινε την εκπόνηση αποικιακού Συντάγµατος 

«αυτοκυβέρνησης», υπό την καθοδήγηση του Ουίνστερ, για την Κύπρο, που 

ουσιαστικά περιέγραφε τη θέση της για τη µη παραχώρηση της Κύπρου στην 

Ελλάδα και την οµαλή διαδικασία µέσα από την οποία µία βρετανική κτήση θα 

ανακτήσει την ανεξαρτησία. Στην πολιτική ζωή της Κύπρου η υπόψη πρόταση της 

Βρετανίας είχε διχαστική απήχηση, που οδήγησε να υιοθετεί το «Ένωσις και µόνο 

Ένωσις».  

  Ειδικότερα, τα ελληνοκυπριακά πολιτικά κόµµατα ενστερνίζονταν τη 

στρατηγική της ένωσης, ως το ζητούµενο για την επίλυση του Κυπριακού, πλην 

όµως υπήρχε σαφής διαφοροποίηση, ως προς τον τρόπο χάραξης και εφαρµογής 

                                            
42

 Βλ. Ν. Χριστοδουλίδης, «Η ∆ιασκεπτική Συνέλευση στην Κύπρο», Καθηµερινή [online], 
29.1.2012, διαθέσιµο στο http://www.kathimerini.gr/449028/article/epikairothta/ellada/h-diaskeptikh-
syneleysh-sthn-kypro, πρόσβαση 10 Σεπτεµβρίου 2017. 
43

 Βρετανός στρατάρχης και αποικιακός Κυβερνήτης της Κύπρου. Βλ. Ι. Κουλαφέτη, 
http://www.mixanitouxronou.com.cy/stiles/sinevi-simera/navagio-ton-sinomilion-makariou-chartingk-
1955-56-mia-ikosaetia-argotera-o-makarios-ekane-logo-gia-mia-chameni-efkeria/ πρόσβαση 10 
Σεπτεµβρίου 2017. 
44

 Αρχιεπίσκοπος της αυτοκέφαλης ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου από το 1950 µέχρι το 
θάνατο του (1977) και πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας από τις 16 Αυγούστου 1960 
επίσης µέχρι το θάνατο του. Λόγω της προϊστορίας του αλλά και του ρόλου του, ειδικά στον 
κυπριακό αγώνα, αποτελούσε για τον ίδιο τον κυπριακό λαό (Έλληνες και Τούρκους) 
αναγνωρισµένη προσωπικότητα του τότε Ελληνισµού. Βλ.  
https://el.wikipedia.org/wiki/Αρχιεπίσκοπος_Κύπρου_Μακάριος_Γ΄ πρόσβαση 8 Οκτωβρίου 2017. 
45

 Ξεκίνησαν την 4
η
 Οκτωβρίου 1955 και ολοκληρώθηκαν την 29

η
 Φεβρουαρίου 1956. Βλ. Ι. 

Κουλαφέτη, http://www.mixanitouxronou.com.cy/stiles/sinevi-simera/navagio-ton-sinomilion-
makariou-chartingk-1955-56-mia-ikosaetia-argotera-o-makarios-ekane-logo-gia-mia-chameni-
efkeria/ πρόσβαση 10 Σεπτεµβρίου 2017. 
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αυτής της στρατηγικής46. Επίσης, η πλειονότητα των Ελληνοκυπρίων, µετά την 

υπόψη πρόταση των Βρετανών, είχε την πεποίθηση ότι, οι Βρετανοί επιθυµούν να 

διατηρήσουν την Κύπρο και να αποφύγουν την ένωση της µε την Ελλάδα, καθώς 

µία τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε ελληνοτουρκική αντιπαράθεση και 

αποδυνάµωση µίας βασικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ47 µε παράλληλη υποβάθµιση, µε 

ότι αυτό θα επέφερε, της τουρκοκυπριακής πλευράς. 

  Οι σχέσεις της βρετανικής διοίκησης µε τους Ελληνοκυπρίους, µετά 

την αποτυχηµένη προσπάθεια επίλυσης του ζητήµατος µε τη ∆ιασκεπτική, 

επιδεινώθηκαν. Η απόρριψη της αυτοκυβέρνησης και η προσπάθεια για «Ένωσις 

και µόνον Ένωσις» αποτέλεσαν την αιτία να πολωθούν οι σχέσεις Ελληνοκυπρίων 

- Τουρκοκυπρίων. Οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί από το 

συγκεκριµένο ζήτηµα, θεώρησαν ότι µοναδική επιλογή τους πλέον αποτελεί η 

στήριξη στη Βρετανία, καθώς και η προσπάθεια να προκαλέσουν το ενδιαφέρον 

της Τουρκίας48. Άλλωστε, η στάση των Βρετανών απέναντι στην ελληνοκυπριακή 

πλευρά µετά την αποτυχία του ανωτέρω συντάγµατος καθώς και του 

δηµοψηφίσµατος του 1950, χαρακτηριζόταν ως αδιάλλακτη. 

 1.3.3 ∆ιεθνοποίηση του Κυπριακού  

  Ωστόσο, οι προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού σηµατοδοτήθηκαν 

από το ∆ηµοψήφισµα της Εθναρχίας49, υπό τον Μακάριο, του 1950 υπέρ της 

ένωσης, από την προσφυγή στον ΟΗΕ το 1954, ως αποτέλεσµα της στροφής της 

Ελλάδας υπέρ της ένωσης, και τέλος, από την ίδρυση της Εθνικής Οργάνωσης 

Κυπριών Αγωνιστών (ΕΟΚΑ)50. Ουσιαστικά, πρόκειται για ενέργειες, που δεν 

βοήθησαν στην προσπάθεια επίλυσης αντιθέτως προκάλεσαν τη δηµιουργία µίας 

πιο περίπλοκης κατάστασης.  

                                            
46

 Βλ. Α. Ηρακλείδης, Το Κυπριακό: Σύγκρουση και Επίλυση, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2002, 
σελ. 31-39. 
47

 Ό.π. σελ. 255. 
48

 Ό.π. σελ. 39. 
49

 Πραγµατοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 1950 µε το ερώτηµα προς τους Ελληνοκύπριους αν 
επιθυµούν την Ένωση µε την Ελλάδα. Βλ. Ν. Χριστοδουλίδης, «Το ενωτικό δηµοψήφισµα στην 
Κύπρο», Καθηµερινή [online], 2.9.2012, διαθέσιµο στο 
http://www.kathimerini.gr/467141/article/epikairothta/ellada/to-enwtiko-dhmoyhfisma-sthn-kypro, 
πρόσβαση 25 Σεπτεµβρίου 2017. 
50

 Ελληνοκυπριακή, εθνικιστική και αντάρτικη οργάνωση, που έδρασε κατά τη χρονική περίοδο 
1955 - 1959, στην Κύπρο, µε διακηρυγµένο σκοπό την αυτοδιάθεση της Κύπρου, την απαλλαγή 
από τη Βρετανική Αποικιοκρατία και τελικά την Ένωση της Κύπρου µε την Ελλάδα. Βλ. 
https://el.wikipedia.org/wiki/Εθνική_Οργάνωσις_Κυπρίων_Αγωνιστών πρόσβαση 10 Σεπτεµβρίου 
2017. 
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  Αναλυτικά, το δηµοψήφισµα αφενός εξυπηρετούσε την προσπάθεια 

διεθνοποίησης του αιτήµατος της ένωσης και αφετέρου την άσκηση πίεσης προς 

την Ελλάδα, να άρει την επιφύλαξη της για τη διεθνοποίηση του ζητήµατος51. 

Επιπλέον, η προσφυγή στον ΟΗΕ διεθνοποίησε το Κυπριακό, καθώς υπήρχε η 

άποψη ότι µε αυτήν θα αναδειχτεί το δίκαιο αίτηµα της ελληνοκυπριακής θέσης και 

θα αποτελέσει µέσο πίεσης προς τη Βρετανία52. Όµως, είχε τα αντίθετα από τα 

προσδοκώµενα αποτελέσµατα, διότι πείσµωσε τη βρετανική κυβέρνηση και 

ενέταξε την Τουρκία στο ζήτηµα ως µέρος της διένεξης σε διεθνές ακροατήριο53. 

Τέλος, η δηµιουργία της ΕΟΚΑ υιοθετήθηκε επίσης για τον ίδιο λόγο από την 

ελληνοκυπριακή πλευρά και ήταν η απαρχή του αγώνα εναντίον της βρετανικής 

αποικιοκρατίας.  

  Η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε εκ νέου µε επανειληµµένες 

προσφυγές στον ΟΗΕ από το 1954 έως το 1958, να εξασφαλίσει υποστήριξη στο 

Κυπριακό αλλά η Βρετανία, µε ισχυρή παρουσία στους κόλπους του ΟΗΕ, 

σκλήρυνε περαιτέρω τη στάση της απέναντι στην επιθυµία των Ελληνοκυπρίων 

για ένωση, συνεπικουρούµενη και από τις ΗΠΑ. Αµφότερες οι συγκεκριµένες 

χώρες υποστήριζαν ότι πρόκειται για ένα ζήτηµα που ανήκε στη δικαιοδοσία της Μ. 

Βρετανίας και δεν ενέπιπτε στην αρµοδιότητα του ΟΗΕ, ώστε να περιορίσουν το 

ζήτηµα µέσα σε δυτικά συµµαχικά πλαίσια αποκλείοντας οιασδήποτε ανάµειξη της 

τότε Σοβιετικής Ένωσης54.  

  Όµως, η σηµαντικότερη αρνητική εξέλιξη της προσφυγής του 1954 

αποτέλεσε αναµφίβολα η είσοδος της Τουρκίας, ως µέρος της διένεξης, 

δηµοσιοποιώντας το ενδιαφέρον της µε τρόπο αποκαλυπτικό των προθέσεων της. 

Η Τουρκία πλέον δεν µπορούσε να αποδεχτεί το ρόλο να παρακολουθεί τις 

εξελίξεις στο Κυπριακό και χαρακτήρισε την ενέργεια της προσφυγής του 

ζητήµατος στον ΟΗΕ, ως προσπάθεια προσάρτησης της Κύπρου από την Ελλάδα 

µε την υιοθέτηση του αιτήµατος των Ελληνοκυπρίων για ένωση µε αυτήν. 
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Επιπλέον, η προσφυγή στον ΟΗΕ έδωσε τη δυνατότητα στην Τουρκία, µε 

επιχειρηµατολογία που ακολουθείται έως σήµερα55, να εµφανιστεί ως 

ενδιαφερόµενο µέρος στο Κυπριακό, το οποίο στα µάτια της διεθνούς κοινής 

γνώµης αποκτούσε ολοένα και περισσότερο τα χαρακτηριστικά µίας διένεξης µε 

απρόβλεπτες συνέπειες σε περιφερειακό επίπεδο56. 

  Η υπόψη προσφυγή της Ελλάδας έδωσε την ευκαιρία στη Βρετανία 

να ενθαρρύνει επιπλέον την Τουρκία να διεκδικήσει περισσότερα στο Κυπριακό, η 

οποία για να αντικρούσει την επιχειρηµατολογία των Ελληνοκυπρίων για ένωση 

προέβαλε τη διπλή αυτοδιάθεση των κοινοτήτων και ενδεχόµενα δεινά της 

τουρκοκυπριακής κοινότητας σε µία υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση Κύπρο57. 

Επιπρόσθετα, η Τουρκία επιθυµούσε είτε τη διατήρηση της βρετανικής κυριαρχίας 

είτε την παραχώρηση της Κύπρου στο προηγούµενο καθεστώς λόγω της 

πεποίθησης της ότι η Ελλάδα ενεργεί, µέσω της διεθνοποίησης, για να οδηγήσει 

τη Βρετανία να της παραδώσει την Κύπρο58.  

  Η βρετανική κυβέρνηση, πέρα από την αποφασιστικότητα της να 

διατηρήσει τον έλεγχο της Κύπρου, ενέταξε στο Κυπριακό την Τουρκία. Η 

αιτιολογία αυτής της πράξης βασίζεται στην προσπάθεια της να καταστήσει το 

Κυπριακό, ως θέµα ελληνοτουρκικής διαµάχης στο οποίο θα µπορούσε 

προσφέροντας υπηρεσίες διαιτησίας να κατέχει συνεχώς ρόλο στην περιοχή59. Η 

Ελλάδα, αναλύοντας τις ενέργειες της Τουρκίας από τα τέλη της δεκαετίας του 

1940, εκτίµησε λανθασµένα ότι αυτή δεν θα ενδιαφερθεί για την Κύπρο. Ήταν ήδη 

φανερό την εποχή εκείνη ότι η Τουρκία, σε αντίθεση µε την Ελλάδα, είχε 

αναδειχθεί σε περιφερειακή δύναµη µε ιδιαίτερη βαρύτητα για τη βρετανική 

πολιτική στην ευρύτερη περιοχή και ως εκ τούτου, η Κύπρος καταλάµβανε 

κυρίαρχη θέση στους γεωπολιτικούς σχεδιασµούς της Τουρκίας60. 
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  Η στάση της αµερικανικής κυβέρνησης στην προσφυγή του 

ζητήµατος στον ΟΗΕ ήταν επικριτική προς την ελληνική πλευρά, γιατί 

αναδεικνυόταν µία ενδοσυµµαχική διαφορά στο πλαίσιο του Βορειοατλαντικού 

Συµφώνου (North Atlantic Treaty Organization: ΝΑΤΟ), το οποίο έτσι 

παρουσιαζόταν ως συµµαχία χωρίς συνοχή και µε τρωτά σηµεία. Το Κυπριακό, 

υπό το βάρος αυτής της εξέλιξης, θεωρούνταν από την αµερικανική πλευρά, ως 

αιτία απειλής της συνοχής του ΝΑΤΟ γεγονός το οποίο δυνητικά θα 

εκµεταλλευόταν η Σοβιετική Ένωση για περαιτέρω διείσδυση στην περιοχή61. Εν 

τέλει, οι ΗΠΑ ενστερνίστηκαν τις θέσεις της Βρετανίας µη υποστηρίζοντας την 

αυτοδιάθεση – ένωση της Κύπρου και ενθαρρύνοντας την εµπλοκή της Τουρκίας 

στο ζήτηµα ως άµεσα ενδιαφερόµενη62.  

  Οι σχέσεις ανάµεσα στους Ελληνοκυπρίους και τους 

Τουρκοκύπριους µέχρι την έναρξη του αντιαποικιακού αγώνα της ΕΟΚΑ 

διατηρούνταν σε καλό επίπεδο, παρά την αντίθεση θέση των Τουρκοκυπρίων για 

ένωση της Κύπρου µε την Ελλάδα. Όµως, η συνειδητοποίηση από την πλευρά 

των Τουρκοκυπρίων ότι έχουν διαφορετική εθνική ταυτότητα και υπό το φόβο 

περιορισµού των δικαιωµάτων τους, υπό ελληνικό καθεστώς, οδήγησε αυτούς να 

επιδιώξουν πιο ενεργό ρόλο στην πολιτική της Κύπρου και παράλληλα να 

διακηρύττουν την υποστήριξη τους στο βρετανικό καθεστώς63. Έτσι, η στάση αυτή 

των Τουρκοκυπρίων καθόρισε και τη θέση τους, σχετικά µε το αίτηµα της 

αυτοδιάθεσης εκ µέρους της ελληνοκυπριακής κοινότητας, καθώς ενστερνίστηκαν 

τις θέσεις των Βρετανών.  

  Η Βρετανία, πέρα από τη µεροληψία που επεδείκνυε υπέρ των 

Τουρκοκυπρίων, παρότρυνε αυτούς να αγωνιστούν κατά του αιτήµατος των 

Ελληνοκυπρίων για ένωση64. Στο πλαίσιο αυτό, η Βρετανία, ως µεσολαβητής στην 

προσπάθεια επίλυσης του ζητήµατος, έπεισε την Τουρκία να εµπλακεί ως τρίτο 

µέρος στη διένεξη συµµετέχοντας στη διάσκεψη του Λονδίνου το 1955. Στην 

υπόψη διάσκεψη το ζήτηµα οριοθετήθηκε ως διεθνές και το κυριότερο, 

αναγνωρίστηκε στην Τουρκία το δικαίωµα ισότιµης συµµετοχής στις 
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διαβουλεύσεις. Το αποτέλεσµα αυτό σηµατοδότησε την επιστροφή της Τουρκίας 

στο προσκήνιο για το θέµα της Κύπρου για πρώτη φορά από το 1923, όταν 

παραιτήθηκε επί των δικαιωµάτων της στο νησί, σύµφωνα µε τους όρους της 

Συνθήκης της Λωζάννης65.  

  Η άτυπη συµµαχία µεταξύ Βρετανίας – Τουρκίας για την 

αυτοδιάθεση της Κύπρου ενισχύθηκε ιδιαίτερα από την πλευρά της πρώτης, η 

οποία προκειµένου να αντιµετωπίσει το αίτηµα των Ελληνοκυπρίων για 

αυτοδιάθεση, προσπάθησε να εκµεταλλευτεί τους προαναφερθέντες φόβους, 

καθώς και τις θέσεις των Τουρκοκυπρίων66. Στο πλαίσιο αυτό, για πρώτη φορά µε 

την υποβολή του σχεδίου συντάγµατος αυτοκυβέρνησης από το λόρδο Ράντκλιφ, 

ανακοινώθηκε ταυτόχρονα από τον Υπουργό Αποικιών Λένοξ Μπόυντ η εφαρµογή 

δικαιώµατος αυτοδιάθεσης, τόσο από τους Ελληνοκύπριους, όσο και από τους 

Τουρκοκυπρίους67. 

 1.3.4 Συνοµιλίες Χάρντινγκ – Μακαρίου  

  Οι συνοµιλίες Χάρντινγκ – Μακαρίου πραγµατοποιήθηκαν σε µία 

περίοδο κατά την οποία οι συγκυρίες ευνοούσαν την ελληνοκυπριακή πλευρά, 

καθόσον την υπόψη χρονική στιγµή η µεν Βρετανία είχε εγκαταλείψει τη βάση της 

στην Αίγυπτο στα τέλη του 1954 και είχε µεταφέρει το βρετανικό στρατηγείο της 

Μέσης Ανατολής στην Κύπρο68, καθιστώντας αυτήν µε υψηλότερη στρατηγική 

σηµασία για τα βρετανικά συµφέροντα και ως το τελευταίο προπύργιο στο χώρο 

της Μέσης Ανατολής69, η δε Τουρκία είχε εκτεθεί σε διεθνές επίπεδο από τα 

γεγονότα του Σεπτεµβρίου 195570.  
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  Επιπλέον, η συµµετοχή στις υπόψη συνοµιλίες µόνο των 

Ελληνοκυπρίων και των Βρετανών, καθότι απουσίαζαν η Ελλάδα, η Τουρκία και η 

πλευρά των Τουρκοκυπρίων, γεννούσε περαιτέρω προσδοκίες για την επίτευξη 

του στόχου71. Επίσης, το προϋπάρχον, των συνοµιλιών, θετικό κλίµα 

προέρχονταν αφενός από την τοποθέτηση ενός Βρετανού µε υψηλό κύρος, του 

λόρδου Χάρντινγκ, στη θέση του κυβερνήτη της Κύπρου και αφετέρου από την 

κίνηση του να ζητήσει να συναντήσει το Μακάριο από την πρώτη κιόλας µέρα της 

άφιξης του στην Κύπρο72, µε την επιδίωξη να εξευρεθεί λύση στο Κυπριακό 

ζήτηµα και να σταµατήσει η ένοπλη εξέγερση του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα 

της ΕΟΚΑ. 

  Οι συνοµιλίες όµως δεν εξελίχθηκαν όπως αναµενόταν µε βάση τις 

προαναφερθείσες συγκυρίες. Σε αυτήν την εξέλιξη συνετέλεσε πρωτίστως η στάση 

της κυπριακής κυβέρνησης, η οποία αρχικώς πρότεινε αναγνώριση αυτοδιάθεσης, 

συνεργασία για σύνταγµα αυτοκυβέρνησης και την έναρξη των διαπραγµατεύσεων 

για το χρόνο εφαρµογής της αυτοδιάθεσης από τους Κύπριους73.  

  Το σχέδιο Χάρντινγκ ουσιαστικά προέβλεπε την παραχώρηση 

Συντάγµατος, αναγνώριση του δικαιώµατος της αυτοδιάθεσης µε αναβολή 

άσκησης για συµφωνηµένη χρονική περίοδο, περίπου δέκα χρόνια και τέλος, 

αυτοκυβέρνηση µετά επίσης από µία δεκαετία περίπου74. Τα ζητήµατα που ήταν 

δύσκολα να επιτευχθεί συµφωνία, αν και υπήρχαν ενδείξεις ότι υπήρχαν 

περιθώρια για λύσεις, ήταν η ανάθεση στο καθεστώς αυτοκυβέρνησης της 

δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, το ποσοστό της ελληνικής συµµετοχής στη Βουλή 

και το κυριότερο, η γενική αµνηστία των µελών της ΕΟΚΑ που βαρύνονταν µε 

διάφορες κατηγορίες, συνεπεία τροµοκρατικών και µη ενεργειών τους75. 

  Παρά το γεγονός ότι ο Μακάριος είχε εκδηλώσει την πρόθεση να 

αποδεχτεί τους όρους του σχεδίου Χάρντινγκ, οι πεντάµηνες συνοµιλίες 
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ναυάγησαν χωρίς να επιτευχθεί συµφωνία. Χαρακτηριστικό γεγονός της τελευταίας 

συνάντησης αποτελεί η έκρηξη βοµβών από την ΕΟΚΑ, που αποδεικνύει µε 

σαφήνεια ότι, η υπαναχώρηση του Μακαρίου οφείλεται κατά πολύ στις 

ασκούµενες πιέσεις στο εσωτερικό της Κύπρου από την ΕΟΚΑ και από 

εθνικιστικούς κύκλους76.  

 1.3.5 Σχέδιο Ράντκλιφ - Τριµερής ∆ιάσκεψη Λονδίνου - Σχέδιο Μακ 

Μίλλαν 

  Οι επόµενες προσπάθειες χρονικά για την επίλυση του ζητήµατος 

ήταν το προαναφερθέν σχέδιο Ράντκλιφ, που είχε ως επακόλουθο την εισήγηση 

από την πλευρά της Τουρκίας, ως µία επιλογή ενάντια στην ένωση, της 

διχοτόµησης της Κύπρου µε την αιτιολογία της διασφάλισης των στρατηγικών της 

συµφερόντων και της υπεράσπισης των δικαιωµάτων της τουρκοκυπριακής 

µειονότητας77. Ακολούθησε η τριµερής διάσκεψη του Λονδίνου, το 1955, ως 

προαναφέρθηκε, και τέλος, το σχέδιο Μακµίλλαν78, το 1958, περί τριπλής 

κυριαρχίας. Το τελευταίο ισοδυναµούσε δηλαδή µε τριχοτόµηση της Κύπρου79 και 

αποτέλεσε όµως την αφορµή, τόσο η ελληνοκυπριακή κοινότητα, όσο και η 

ελληνική κυβέρνηση να αναζητήσουν πλέον διαφορετικές λύσεις λαµβάνοντας 

υπόψη ότι όλες οι πρωτοβουλίες και τα σχέδια για λύση του Κυπριακού 

διαφοροποίησαν τους πρωταγωνιστές. Η Ελλάδα και η Τουρκία ανέλαβαν το ρόλο 

αυτό. 

1.4 Συµπερασµατικές παρατηρήσεις  

 Η Κύπρος αποτελούσε από τις αρχές του 19ου αιώνα στόχο της ελληνικής 

εξωτερικής πολιτικής ώστε να ενσωµατωθεί στο ελληνικό κράτος µε διπλωµατικά ή 

στρατιωτικά µέσα. Καθόλη τη διάρκεια του αιώνα αυτού οι Μ. ∆υνάµεις δεν είχαν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον για προσάρτηση της Κύπρου έως το 1878, οπότε και η 

Οθωµανική Αυτοκρατορία παρέδωσε την Κύπρο στη Βρετανία µε τέτοιο τρόπο 

που δεν επιδεχόταν περιθώρια αντίδρασης από τις Μ. ∆υνάµεις.  
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 Ο Χάρολντ Μακµίλαν διετέλεσε πρωθυπουργός της Αγγλίας (1957 – 1963).  
Βλ. https://www.theguardian.com/politics/1986/dec/30/obituaries πρόσβαση 19 Οκτωβρίου 2017. 
79
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 Η Κύπρος µε τη συµφωνία αυτή εντάχτηκε σε ένα σύγχρονο ισχυρό κράτος, 

όπως ήταν την εποχή εκείνη η Βρετανία, οπότε το βιοτικό επίπεδο των πολιτών 

της βελτιώθηκε σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι 

προστριβές µε τη βρετανική διοίκηση, η οποία αδυνατούσε να κατανοήσει τη 

διαφορετικότητα του ντόπιου πληθυσµού. Ως αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης 

αναδείχθηκε από την πλευρά της Βρετανίας η αντίθεση της στο αίτηµα της ένωσης 

µε την Ελλάδα στο οποίο, όµως, συνηγόρησε κατά κάποιο τρόπο και η εκάστοτε 

πολιτική ηγεσία της Κύπρου µε την προώθηση εθνικιστικών ιδεών. 

 Η διένεξη µεταξύ Ελληνοκυπρίων και Βρετανίας κατά την περίοδο 1948 - 

1950 αποκάλυψε τις έως τότε µη διακριτές διαφορές ανάµεσα στις δύο κοινότητες 

της Κύπρου. Ως συνέπεια αυτού, ήταν µία αντιαποικιακή διένεξη ανάµεσα στην 

ελληνοκυπριακή κοινότητα και στη Βρετανία να µετατραπεί σε µία εθνοτική 

σύγκρουση, µε αποσχιστική τάση, µεταξύ Ελληνοκυπρίων - Τουρκοκυπρίων και 

σε µία διακρατική διένεξη Ελλάδας – Τουρκίας καθιστώντας ως µείζον πρόβληµα 

της ευρύτερης περιοχής την ειρήνη και την ασφάλεια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Από τη γένεση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην τουρκική 

εισβολή  

2.1 Περίοδος ανεξαρτησίας Κύπρου (1960 - 1963) 

 2.1.1 Γενικά 

  Η πρώτη περίοδος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας χαρακτηρίζεται από 

την έντονη ανταγωνιστική προσπάθεια των δύο κοινοτήτων αφενός να 

διασφαλίσουν και να επεκτείνουν τα πλεονεκτήµατα και αφετέρου να 

ελαχιστοποιήσουν και να εξουδετερώσουν τα µειονεκτήµατα τους80, όπως αυτά 

αναδείχθηκαν από τις συµφωνίες Ζυρίχης- Λονδίνου81. Ωστόσο, αυτός ο έντονος 

ανταγωνισµός είχε ως συνέπεια οι δύο κοινότητες να έρθουν σε αντιπαράθεση και 

να οδηγήσουν σε εµπλοκή του διεθνή παράγοντα82. 

 2.1.2 Συµφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου (1960) 

  Οι συµφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου εκπορεύτηκαν ως προϊόν 

αµοιβαίου συµβιβασµού µεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Βρετανίας. Συγκεκριµένα, 

η Ελλάδα αποδεχόταν τη δηµιουργία ανεξάρτητου κράτους, η Τουρκία απέκλειε τη 

διχοτόµηση της Κύπρου και η Μ. Βρετανία παρέδιδε το µεγαλύτερο τµήµα της 

Κύπρου στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία διατηρώντας στο νησί βάσεις ως κυρίαρχο 

βρετανικό έδαφος83. Επιπλέον, οι τρεις αυτές χώρες εγγυήθηκαν το εδαφικό και 

νοµικό καθεστώς της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας84. Ωστόσο οι δύο κοινότητες 

αντιλαµβανόντουσαν τη νέα διαµορφωθείσα κατάσταση ως προσωρινή, ενώ 

παράλληλα από τη µία η ελληνοκυπριακή πλευρά αισθανόταν ότι οι υπόψη 

συµφωνίες δεν εκπληρώνουν τους εθνικούς τους πόθους και από την άλλη η 

τουρκοκυπριακή προσπαθούσε να κατοχυρώσει τα προνοµιακά δικαιώµατα των 

συµφωνιών85. 
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 Βλ. Ν. Κρανιδιώτης, Ανοχύρωτη Πολιτεία Τόµος Α, Εκδόσεις Εστία, Αθήνα 1985, σελ. 12. 
81
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  Η Βρετανία και οι ΗΠΑ αντιµετώπιζαν το Κυπριακό ως ένα ζήτηµα, 

που επηρέαζε τη συνοχή και την ενότητα της Βορειοατλαντικής συµµαχίας του 

ΝΑΤΟ εξαιτίας της εµπλοκής δύο µελών της, Ελλάδας και Τουρκίας. Επιπλέον, 

αναγνώριζαν το σηµαντικό ρόλο της Κύπρου στην ασφάλεια των συµφερόντων 

τους στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Άλλωστε, η Κύπρος από τα µέσα της 

δεκαετίας του 1950, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούσε προπύργιο του 

συστήµατος άµυνας των δυτικών συµφερόντων στη Μέση Ανατολή86. Ταυτόχρονα, 

αναδεικνυόταν ολοένα και περισσότερο η εµπλοκή των ΗΠΑ στα ζητήµατα της 

Ανατολικής Μεσογείου και η αναβάθµιση του ρόλου της Τουρκίας στην 

προσπάθεια των δυτικών κρατών για ασφάλεια στην περιοχή. 

  Συναφώς µε τα νέα δεδοµένα και µε την επιδίωξη της ∆ύσης να 

ανακόψει τη σοβιετική επιρροή η κυπριακή διένεξη υπέσκαπτε τη σταθερότητα και 

ενότητα του ΝΑΤΟ και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα στρατιωτικής αξιοποίησης της 

Κύπρου87. Ως εκ τούτου, η προσπάθεια της επίλυσης του Κυπριακού ήταν 

άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις επιδιώξεις του ΝΑΤΟ και των δυτικών χωρών. Αυτή η 

προσέγγιση του ζητήµατος τοποθετούσε τις βάσεις πάνω στις οποίες έπρεπε να 

διερευνηθεί κατά πόσο οι προτεινόµενες λύσεις έχουν περιθώρια να καταστούν 

βιώσιµες. Υπό το πνεύµα αυτό, η ένωση αποτελούσε µία ικανοποιητική λύση για 

τους στόχους των δυτικών συµβάλλοντας την επέκταση της επιρροής της Ελλάδας 

στην περιοχή πλην όµως υφίστατο η διαφωνία της Τουρκίας88. Κατόπιν τούτου και 

προκειµένου να αποφευχθεί, εκτός από την ένωση και η διχοτόµηση, η ίδρυση 

ανεξάρτητου κράτους προκρινόταν ως µία βιώσιµη λύση.  

 2.1.3 Χαρακτηριστικά του συντάγµατος του 1960 

  Το προτεινόµενο σχέδιο λύσης για ανεξάρτητο κράτος έγινε 

αποδεκτό από Ελλάδα και Τουρκία και το σύνταγµα αυτού παρείχε εγγυήσεις 

στους Τουρκοκύπριους, που ξεπερνούσαν την πληθυσµιακή αναλογία τους, 

εξασφάλιζε δύο βρετανικές στρατιωτικές βάσεις και έδινε το δικαίωµα σε Ελλάδα - 

Τουρκία να εγκαταστήσουν στρατιωτικές δυνάµεις στην Κύπρο89. Κύρια 

χαρακτηριστικά του συντάγµατος αποτέλεσαν τρεις διεθνείς συνθήκες, οι οποίες 
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προέβλεπαν την ίδρυση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων, την υποχρέωση της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας να µην προωθεί την ένωση ή τη διχοτόµηση µε δικαίωµα 

επέµβασης στις τρεις εγγυήτριες δυνάµεις για την επιβολή της συνταγµατικής 

τάξης και τέλος, η Ελλάδα και η Τουρκία είχαν την υποχρέωση να διαφυλάξουν 

την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου90. 

  Το σύνταγµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας εξυπηρετούσε κυρίως τα 

συµφέροντα της Βρετανίας και της Τουρκίας και µε την εφαρµογή του επιτεύχθηκε 

να παγιωθεί ο διαχωρισµός των δύο κοινοτήτων, καθώς και να παρασχεθεί 

πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη εθνικιστικών τάσεων και ανταγωνιστικών 

διαθέσεων µεταξύ τους91. Οι σχέσεις των δύο κοινοτήτων υπονοµεύτηκαν σε ένα 

περιβάλλον στο οποίο οι Ελληνοκύπριοι είχαν την πεποίθηση ότι το νέο σύνταγµα 

δεν ανταποκρινόταν στην εκπλήρωση της προσδοκίας τους για ένωση µε την 

Ελλάδα και οι Τουρκοκύπριοι, αντιλαµβανόµενοι τα κέρδη που αποκόµισαν σε 

σχέση µε την προηγούµενη κατάσταση, σκόπευαν να συνεχίσουν να αγωνίζονται 

για την εδραίωση αυτής.  

  Η ανεξαρτησία της Κύπρου προσέδωσε στην εξωτερική πολιτική των 

ΗΠΑ την πεποίθηση ότι υφίσταται πολιτική σταθερότητα στην Κύπρο και ότι είχε 

ανασχεθεί ο κίνδυνος επιρροής της από τη Σοβιετική Ένωση, κατόπιν της 

αυξηµένης δραστηριοποίησης της τελευταίας στην περιοχή. Η εξέλιξη αυτή για τον 

αµερικανικό παράγοντα καθιστούσε την Κύπρο ως κράτος στρατηγικής σηµασίας 

στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Για το λόγο αυτό, η 

πρωτοβουλία του Μακαρίου για τροποποίηση του κυπριακού συντάγµατος το 

1963 κινητοποίησε τις ΗΠΑ να δραστηριοποιηθούν περισσότερο στο υπόψη 

ζήτηµα έτσι ώστε να µην διαταραχθούν τα δικά τους συµφέροντα αλλά και τα 

αντίστοιχα του ΝΑΤΟ92. Απόρροια αυτής της ενέργειας αποτελεί η θέση των ΗΠΑ 

ότι, η επίλυση είναι εφικτή µόνο µε συµβιβασµό των δύο ενδιαφεροµένων µελών 

του ΝΑΤΟ, ήτοι της Ελλάδας και της Τουρκίας93. 
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  Οι δυσλειτουργίες του συντάγµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

παράλληλα µε τις επιδιώξεις έκαστης κοινότητας προκάλεσαν συνεχείς 

προστριβές. Προκειµένου να καταστεί µε λειτουργικό χαρακτήρα, ο πρόεδρος της 

Αρχιεπίσκοπος Μακάριος κατέθεσε προτάσεις, γνωστές ως τα «δεκατρία σηµεία 

του Μακαρίου»94, προς την τουρκοκυπριακή πλευρά, καθώς και προς τις 

εγγυήτριες δυνάµεις Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία για την αναθεώρηση του 

συντάγµατος του 196095. Ωστόσο, οι Τουρκοκύπριοι διακατεχόµενοι από φόβο ότι 

θα στερηθούν τις προνοµιακές πρόνοιες του υπόψη συντάγµατος δεν επέδειξαν 

διάθεση να συζητήσουν οιαδήποτε τροποποίηση αυτού. Επιπρόσθετα, η Τουρκία 

αρνήθηκε το υπόµνηµα του Μακαρίου, ενώ τα γεγονότα που ακολούθησαν το 

∆εκέµβριο του 196396 αποτέλεσαν την αφορµή να απειλεί µε στρατιωτική 

επέµβαση ως εγγυήτρια δύναµη97.  

  Η αποκατάσταση της τάξης από το βρετανικό στρατό συνέπεσε 

χρονικά µε την αλλαγή της στάσης της Τουρκίας για τη δηµιουργία ενός 

οµοσπονδιακού καθεστώτος µε γεωγραφική συγκέντρωση των Τουρκοκυπρίων, 

δηλαδή στη δηµιουργία µιας τουρκικής «κυπριακής δηµοκρατίας εκτός των 

συµφωνιών της Ζυρίχης»98. Η Τουρκία ενεργούσε αφενός µεν για να διατηρήσει η 

ίδια τα δικαιώµατα της, ένεκα της συνθήκης εγγυήσεως, και η τουρκοκυπριακή 

κοινότητα τις ευεργετικές πρόνοιες του συντάγµατος του 1960 και αφετέρου να 

θέσει σε εφαρµογή την απόσχιση των Τουρκοκυπρίων από την Κυπριακή 

∆ηµοκρατία99. 

  Η µη συµµετοχή της τουρκοκυπριακής κοινότητας στα κυβερνητικά 

όργανα και σε δηµόσιες θέσεις αντέβαινε στις αρχές του συντάγµατος του 1960 
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προκαλώντας προβλήµατα στην εύρυθµη καθηµερινή λειτουργία του κράτους100. 

Η κίνηση αυτή των Τουρκοκυπρίων να αποµακρυνθούν από τις δοµές της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και η αδιαλλαξία τους στο υπόµνηµα του Μακαρίου, τους 

περιθωριοποίησαν σε νοµικό πλαίσιο στη διεθνή κοινότητα, ενώ παράλληλα 

διαφάνηκε πιο εφικτή η ένωση της Κύπρου µε την Ελλάδα. Όµως, µία τέτοια 

εξέλιξη προσέκρουε στην Τουρκία η οποία, ως εγγυήτρια δύναµη, εξαιτίας των 

γεωστρατηγικών της θέσεων στην ευρύτερη περιοχή χρησιµοποιούσε την 

τουρκοκυπριακή κοινότητα για να αποτρέψει αυτό το ενδεχόµενο και να συνεχίζει 

η ίδια να έχει τη δυνατότητα να παρέµβει101. 

  Η διάσκεψη του Λονδίνου102, µε αντικείµενο την αποκατάσταση της 

ειρήνης και της ασφαλείας στην Κύπρο, καθώς και την αναζήτηση ενός 

λειτουργικού συστήµατος διακυβέρνησης, δεν επέτυχε το σκοπό της παρά το 

γεγονός της µείωσης της έντασης µεταξύ των δύο κοινοτήτων103. Η Βρετανία 

προώθησε το θέµα στο Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο µε το ψήφισµα 

186/1964104 καλούσε όλα τα µέλη να «απέχουν από οποιαδήποτε απειλή ή χρήση 

βίας ενάντια στην εδαφική ακεραιότητα και πολιτική ανεξαρτησία της κυρίαρχης 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας» και για την κυβέρνηση της Κύπρου ότι «έχει την ευθύνη 

για τη διατήρηση και αποκατάσταση της τάξεως και του νόµου». Ουσιαστικά, ο 

ΟΗΕ αναγνώρισε κατ΄ αυτόν τον τρόπο τη νοµική υπόσταση της105.  

  Η απόφαση αυτή ήταν πολύ σηµαντική για την ελληνοκυπριακή 

πλευρά, καθώς διαπραγµατεύεται µε βάση αυτή τη διεθνή αναγνώριση της και τη 

µοναδική εκπροσώπηση του κράτους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στη διεθνή 

κοινότητα106. Αντίθετα, η τουρκοκυπριακή κοινότητα ισχυρίζεται ότι το υπόψη 

ψήφισµα αποτελεί την αιτία για την ολοένα και περισσότερο αποδοχή στη διεθνή 

κοινότητα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας107.  
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  Επιπλέον, προκάλεσε τη δυσφορία της Τουρκίας, καθόσον 

συντελούσε στην εξασθένιση της σε στρατιωτικό και διπλωµατικό επίπεδο. 

Κατόπιν αυτού, η Τουρκία ενήργησε στρατιωτικά ώστε να εξασφαλισθεί πρόσβαση 

των Τουρκοκυπρίων από την περιοχή της Κερύνειας προς τη θάλασσα για τη 

στρατιωτική ενίσχυση της κοινότητας αυτών108. Παράλληλα, µε το ψήφισµα αυτό 

αποφασίσθηκε η ανάπτυξη ειρηνευτικής δυνάµεων υπό τον ΟΗΕ, η λεγόµενη 

UNFICYP109, στη θέση των βρετανικών στρατευµάτων ανάµεσα στις δύο 

κοινότητες. 

  Η ανεξαρτησία της Κύπρου µετέβαλλε τα δεδοµένα για τις 

γεωστρατηγικές κινήσεις των χωρών της ∆ύσης στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς 

πλέον αποτελούσε κυρίαρχο γεωπολιτικό παράγοντα στην περιοχή. Στο πλαίσιο 

αυτό, οι ΗΠΑ και η Βρετανία, αντιλαµβανόµενες τη θέση της Κύπρου και σε 

συνδυασµό µε την εσωτερική της κρίση, µε αποσταθεροποιητική απόχρωση για τη 

νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, κινήθηκαν να εξετάσουν λύσεις για την 

επίλυση του Κυπριακού110.  

  Η ΗΠΑ και η Βρετανία προωθούσαν σχέδιο111 ένωσης της Κύπρου 

µε την Ελλάδα και την ταυτόχρονη παράδοση εδαφικής περιοχής112, ως 

αντάλλαγµα, µικρότερης αξίας σε σχέση µε την Κύπρο. Υπόψη σχέδιο είχε σκοπό 

να πιέσει αφενός την Ελλάδα, παρουσιάζοντας σε αυτήν ότι επίκειται τουρκική 

εισβολή στην Κύπρο, και αφετέρου την Τουρκία για να αντιληφθεί ότι η 
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οµοσπονδία / διχοτόµηση δεν θα επιτύχει χωρίς να έχουν την υποστήριξη τους σε 

ανάλογη προσπάθεια τους113. 

2.2 Περίοδος 1964 - 1967  

 2.2.1 Μεσολαβητική προσπάθεια του ΟΗΕ 

  Η µεσολαβητική προσπάθεια των Ηνωµένων Εθνών για την 

προώθηση λύσης στο Κυπριακό περιελάµβανε και το διορισµό µεσολαβητή, ο 

οποίος προσπάθησε από τις αρχές του 1964 να γεφυρώσει τις απόψεις των 

Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Οι δύο πλευρές όµως διακρίνονταν από 

αδιαλλαξία και εµµονή στις αρχικές τους θέσεις.  

  Οι µεν Ελληνοκύπριοι πρότειναν τη λύση δηµιουργίας ενός κράτους 

στο οποίο η τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν θα είχε τα προνόµια και τις εγγυήσεις 

των συµφωνιών του 1960 και δεν αποδέχονταν λύση που θα απέκλειε ένωση µε 

την Ελλάδα. Αντίθετα, οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι µετά τις υπόψη συµφωνίες, 

είχαν ίσα δικαιώµατα µε την ελληνοκυπριακή κοινότητα παρά τη µικρότερη 

ποσόστωση τους, πρότειναν, πέραν της επιστροφής στις συνθήκες των 

συµφωνιών αυτών, και την οµοσπονδία ενός ελληνοκυπριακού και ενός 

τουρκοκυπριακού κράτους µε καθορισµένα γεωγραφικά όρια, γεγονός που θα 

απαιτούσε µετακινήσεις πληθυσµών και διάλυση του ενιαίου κράτους114. 

Επιπρόσθετα, η γειτνίαση µε την Τουρκία και η στρατηγική σπουδαιότητα της 

Κύπρου προβαλλόταν ως παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη στη 

διευθέτηση του ζητήµατος παράλληλα µε την άποψη ότι αποτελούν εθνική 

µειονότητα115.  

  Οι ελληνικές κυβερνήσεις την περίοδο αυτή προσέγγισαν το 

Κυπριακό στη γραµµή της αυτοδιάθεσης - Ένωσης ή της Ένωσης µε 

ανταλλάγµατα µέσα από τον ελληνοτουρκικό διάλογο, υποβαθµίζοντας το ρόλο της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Αυτή η επιλογή των ελληνικών κυβερνήσεων και µε 

δεδοµένη την ισχυρή τουρκική θέση στους κόλπους του ΝΑΤΟ µετέτρεψε το 
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αίτηµα για ένωση σε λύση διχοτόµησης116. Η παρέµβαση της αµερικανικής 

κυβέρνησης µετά την αλλαγή διακυβέρνησης στην Ελλάδα το 1964 οδήγησε στην 

έναρξη διµερών ελληνοτουρκικών διαπραγµατεύσεων, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, µε 

διαµεσολαβητή117 αρχικά τον Σακάρι Τουοµιόγια118 και κατόπιν τον Γκάλο Πλάζα 

Λάσσο119.  

 2.2.2 Έκθεση Τουοµιόγια 

  Από τις πρώτες συνοµιλίες του Τουοµιόγια διαπιστώθηκε η διάσταση 

απόψεων µεταξύ των δύο πλευρών. Η ελληνοκυπριακή πλευρά επέµενε στην 

εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος, που θα καταργούσε τις συνθήκες εγγυήσεως του 

1960 και θα περιόριζε τις, πέραν του δέοντος, ευεργετικές για την τουρκοκυπριακή 

κοινότητα διατάξεις του συντάγµατος. Κινούµενοι σε άλλη γραµµή πλεύσης οι 

Τουρκοκύπριοι επέµεναν στη διαµορφωθείσα από το Σύνταγµα του 1960 

κατάσταση ή στο να ιδρυθούν δύο ανεξάρτητα κράτη µε σαφή γεωγραφικά όρια, 

τα οποία θα συγκροτούσαν µία οµοσπονδία120. 

  Το αδιέξοδο του µεσολαβητή του ΟΗΕ, σε συνδυασµό µε τη µη 

αποδοχή της µεσολαβητικής προσπάθειας του, τόσο από την πλευρά της 

Τουρκίας όσο και από αυτήν των Μ. ∆υνάµεων, είχε ως αποτέλεσµα να 

υποσκαφτεί αυτή η προσπάθεια µε την ανάληψη πρωτοβουλίας από τις ΗΠΑ υπό 

τον Ντιν Άτσεσον121 για την εξεύρεση ειρηνικής επίλυσης χωρίς την εµπλοκή των 

δύο µελών του ΝΑΤΟ, Ελλάδας και Τουρκίας. 

 2.2.3 Σχέδιο Άτσεσον  

  Το σχέδιο Άτσεσον, που κατατέθηκε το καλοκαίρι του 1964, 

προέκρινε πολιτική λύση του ζητήµατος σε δύο βασικές παραλλαγές122. 
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Συγκεκριµένα, η πρώτη προέβλεπε την εγκατάσταση τουρκικής βάσης κατά 

κυριαρχία σε ευρεία εδαφική ζώνη στη χερσόνησο της Καρπασίας, ίση µε το 10%-

11% του εδάφους του νησιού, ως αντάλλαγµα για την ένωση του υπολοίπου της 

Κύπρου µε την Ελλάδα, η οποία προσέγγιζε τη διπλή ένωση, ενώ η δεύτερη 

προέβλεπε την παραχώρηση βάσης ίσης µε το 5% του εδάφους της Κύπρου στην 

Τουρκία, αυτή τη φορά υπό καθεστώς εκµίσθωσης για 50 έτη123. 

  Το σχέδιο Άτσεσον απορρίφθηκε από την Τουρκία, η οποία 

αποδεχόταν καθεστώς κυριαρχίας και όχι παραχώρησης υπό καθεστώς 

εκµίσθωσης. Η ελληνοκυπριακή ηγεσία θεωρώντας ότι οποιαδήποτε πρόταση 

διευθέτησης του ζητήµατος που περιλαµβάνει την ένωση µε ανταλλάγµατα, 

ταυτίζεται µε διχοτόµηση, απέρριψε το υπόψη σχέδιο, το οποίο αγνοούσε την 

υπόσταση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ως ανεξάρτητο κράτος. Επιπλέον, η 

ελληνική κυβέρνηση, αναλύοντας µε απλοϊκό τρόπο την κατάσταση, ακολουθούσε 

πολιτική, η οποία ήταν αντίθετη µε την αντίστοιχη των ΗΠΑ και µε την πεποίθηση 

ότι η στροφή της αµερικανικής εξωτερικής πολιτικής δεν ήταν προς όφελος της 

Ελλάδας και της Κύπρου, δεν έκανε αποδεκτό το σχέδιο Άτσεσον124. 

 2.2.4 Έκθεση Πλάζα 

  Η επόµενη προσπάθεια µεσολάβησης του ΟΗΕ125 

πραγµατοποιήθηκε από τον Πλάζα, το Μάρτιο του 1965, για να 

επαναπροσδιορίσει το Κυπριακό ως θέµα που αφορά τις δύο κοινότητες της 

Κύπρου, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση την επανέναρξη των συνοµιλιών, και 

απορρίπτοντας κατά αυτόν τον τρόπο την πρωτοβουλία των ΗΠΑ126.  

                                                                                                                                    
αναλυτικά µεταφρασµένες στην ελληνική γλώσσα στο Βλ. Ν. Κρανιδιώτης, Ανοχύρωτη Πολιτεία 
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  Η έκθεση Πλάζα127, η οποία περιείχε φιλελληνικές προτάσεις, 

αµφισβήτησε τη λειτουργικότητα του οµοσπονδιακού συστήµατος128 και κατέληγε 

στα συµπεράσµατα της ότι η Κύπρος είναι ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, το 

οποίο έχει το δικαίωµα να ενωθεί µε άλλο κράτος σε µεταγενέστερο χρόνο εφόσον 

συναινέσουν όλοι οι πολίτες αυτής, ο γεωγραφικός διαχωρισµός των δύο 

κοινοτήτων ήταν τουλάχιστον αβάσιµος και τέλος, ότι υφίσταται η αναγκαιότητα για 

παροχή εγγυήσεων σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη διασφάλιση των 

πολιτών ενάντια στις διακρίσεις129. Η υπόψη έκθεση χαρακτηρίστηκε από την 

Τουρκία ως µεροληπτική υπέρ της ελληνοκυπριακής κοινότητας και για το λόγο 

αυτό αξίωσε τη µη συνέχιση του έργου του συγκεκριµένου µεσολαβητή του ΟΗΕ.  

  Συµπερασµατικά, το σχέδιο Πλάζα τελικώς απέτυχε, καθόσον η 

τουρκοκυπριακή κοινότητα απέρριψε αυτή τη µεσολαβητική προσπάθεια του ΟΗΕ 

έτσι ώστε να µην εγκαταλειφθεί η αξίωση της για τη δηµιουργία ενός 

οµοσπονδιακού κράτους, σε αντίθεση µε την ελληνοκυπριακή που καταρχήν 

ικανοποιήθηκε από την πρόταση του σχεδίου για σύσταση ενιαίου κράτους130. 

Επιπρόσθετα, οι προσπάθειες του Πλάζα ήρθαν σε αντιπαράθεση µε 

πρωτοβουλίες χωρών για την επίλυση του ζητήµατος131, όπως αυτή των ΗΠΑ, η 

οποία προωθούσε την ιδέα της διπλής ένωσης και τις απευθείας διαπραγµατεύσεις 

µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας132. 

 2.2.5 Προσφυγή στον ΟΗΕ – ∆ιεθνοποίηση Κυπριακού 

  Η διεθνοποίηση του Κυπριακού δεν είχε την ίδια απήχηση, τόσο στα 

άµεσα ενδιαφερόµενα µέρη, όσο και στις Μ. ∆υνάµεις για διαφορετικούς λόγους. 

Συγκεκριµένα, η κυπριακή κυβέρνηση προσδοκούσε µε την προσφυγή στα Η.Ε. ότι 

θα βελτιωνόταν η διαπραγµατευτική θέση της απέναντι στους Τουρκοκύπριους και 
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την Τουρκία, έχοντας παράλληλα υποστήριξη των κρατών του τρίτου κόσµου και 

των ανατολικών χωρών, θα υποβάθµιζε τις συνθήκες συµµαχίας και εγγύησης 

που περιόριζαν, όπως υποστήριζε, την ανεξαρτησία της και τέλος, θα επιδίωκε την 

εξασφάλιση από τα Ηνωµένα Έθνη µίας δέσµης αρχών για την πολιτική 

διευθέτηση του ζητήµατος133. Σε αντίθεση, η τουρκοκυπριακή πλευρά και η 

Τουρκία αντιµετώπιζαν την ανάµειξη των Ηνωµένων Εθνών στο Κυπριακό, ως µία 

κίνηση των Ελληνοκυπρίων να προχωρήσουν τα σχέδια τους για τον αφανισµό 

της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κίνηση κάθετα αντίθετη µε τα δικά τους σχέδια, 

τα οποία δεν ήταν άλλα από τη διχοτόµηση της Κύπρου134.  

  Αναφορικά µε τη θέση των Μ. ∆υνάµεων σχετικά µε την ανάµειξη του 

ΟΗΕ υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις άµεσα συνυφασµένες µε τα συµφέροντα 

της κάθε χώρας ξεχωριστά. Έτσι, η προσφυγή στα Ηνωµένα Έθνη έδινε µια 

πρώτης τάξεως ευκαιρία στη Σοβιετική Ένωση και τους συµµάχους της να 

αναµειχθούν στην κυπριακή διένεξη µε δικαίωµα επέµβασης της και προσπάθεια 

εξασθένησης της επιρροής του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο, οπότε η 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία προσδοκούσε στην υποστήριξη της.  

  Αντίθετα, η Βρετανία και οι ΗΠΑ επεδίωκαν τη διεθνοποίηση σε 

µικρότερο βαθµό µε σκοπό να εξυπηρετούνται τα στρατηγικά και πολιτικά τους 

επιχειρήµατα και να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν πίεση σε Ελλάδα και Τουρκία 

για να εξευρεθεί µία λύση αποδεκτή στο Κυπριακό135. Μάλιστα, η εµπλοκή των 

ΗΠΑ, κυρίως την περίοδο 1964 - 1967, χαρακτηρίστηκε από δυσπιστία ως προς 

τα κίνητρα τους µε υποψίες για τυχόν σχέδια που θα υπονοµεύουν την 

ελληνοκυπριακή κοινότητα και την Ελλάδα136. 

2.3 Περίοδος 1967 - 1974 

 2.3.1 Γενικά 

  Η διεθνοποίηση του κυπριακού ζητήµατος έδωσε στην κυπριακή 

κυβέρνηση την ηθική και πολιτική υπόσταση για συνέχιση του αγώνα για 
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ανεξαρτησία αλλά δεν παρείχε πολιτική λύση αυτού καθώς και το µέσο για να 

αντιµετωπιστεί µε αποτελεσµατικό τρόπο η τουρκοκυπριακή κοινότητα137. Η 

περίοδος που ακολούθησε, 1967 - 1974, χαρακτηρίζεται από τις συνεχείς 

προσπάθειες, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, των δύο κοινοτήτων να επιλύσουν το 

ζήτηµα µε ειρηνικά µέσα. Παρά το γεγονός ότι την υπόψη περίοδο οι 

Ελληνοκύπριοι είχαν υποχωρήσει από τη θέση τους για ένωση, οι προσπάθειες 

δεν ευοδώθηκαν εξαιτίας της τουρκοκυπριακής αδιαλλαξίας αλλά και της 

αµφιλεγόµενης πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης138. 

  Τα επεισόδια του Νοεµβρίου του 1967139 έδωσαν στην Τουρκία 

ακόµα ένα πρόσχηµα για να προβάλλει σε διεθνές επίπεδο τα σχέδια της για 

διχοτόµηση, ασκώντας παράλληλα πίεση στην ελληνική κυβέρνηση140, τα οποία 

ενισχύονταν από την ισχυρότερη θέση της στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα, η έντονη 

αντίδραση της εµπεριέχεται στην απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης να 

εξουσιοδοτήσει την τουρκική κυβέρνηση για στρατιωτική επέµβαση141, η οποία 

απετράπει µετά την παρέµβαση των ΗΠΑ και την υιοθέτηση του σχεδίου Σάιρους 

Βανς142.  

 2.3.2 Σχέδιο Βανς  

  Το υπόψη σχέδιο143 αποσκοπούσε να κάµψει την πολεµοχαρή 

στάση της Τουρκίας και να αποδεχθεί η Ελλάδα την ικανοποίηση των αιτηµάτων 

της, µεταξύ των οποίων και την αποµάκρυνση της ελληνικής µεραρχίας144 στην 

Κύπρο, που πλέον δεν εξυπηρετούσε τα συµφέροντα των ΗΠΑ. Η αποχώρηση 

της ελληνικής µεραρχίας είχε ως αρνητικό αντίκτυπο την καταρράκωση του ηθικού 
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των Ελληνοκυπρίων, ενώ αντίθετα οδήγησε τους Τουρκοκύπριους στην 

ανακήρυξη, το ∆εκέµβριο του 1968, της «Προσωρινής Τουρκοκυπριακής 

∆ιοίκησης»145. Επιπρόσθετα, η επίσηµη γραµµή της ελληνοκυπριακής πλευράς, 

κατά τη δήλωση Μακαρίου, στις αρχές του 1968 µετατοπίστηκε προς την 

οριοθέτηση του στόχου της διατήρησης της ανεξαρτησίας της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας και της υπόστασης της ως κράτος θέτοντας στο περιθώριο τις όποιες 

ενέργειες και σκέψεις για ένωση µε την Ελλάδα146. 

 2.3.3 ∆ιακοινοτικές συνοµιλίες 1968 - 1974 

  Οι συνοµιλίες αυτές αποτέλεσαν ίσως την µεγαλύτερη ευκαιρία 

επίλυσης του Κυπριακού µε τη συµµετοχή µόνον των ενδιαφεροµένων µερών. 

∆ιεξαγόταν εντός του πλαισίου του ενιαίου κράτους υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για 

την επίλυση συνταγµατικών θεµάτων, που προέκυψαν ουσιαστικά από την 

κατάθεση της πρότασης των δεκατριών σηµείων του Μακαρίου, οι οποίες παρά τις 

διαφωνίες συνεχίστηκαν έως το 1974.  

  Η απαρχή των συνοµιλιών οφείλεται κατά πολύ στην 

προαναφερθείσα δήλωση του Μακαρίου περί «εφικτού» (ανεξαρτησία) αντί του 

«επιθυµητού» (της Ένωσης)147, θέση όµως που δεν καθησύχαζε την 

τουρκοκυπριακή πλευρά, που ενδιαφερόταν πρωτίστως για τη διασφάλιση 

καθεστώτος κοινότητας - όχι µειονότητας - µέσω ενός συστήµατος τοπικής 

αυτοδιοικήσεως / αυτονοµίας148. Κατά την περίοδο των συνοµιλιών οι 

Τουρκοκύπριοι παρουσιάστηκαν υποχωρητικοί, όπως και η τουρκική πλευρά, σε 

αντίθεση µε τη στάση του Μακαρίου, η οποία οδήγησε στο ναυάγιο των 

συνοµιλιών, παρά το γεγονός ότι στο επίπεδο των διαπραγµατεύσεων υπήρχε 

από την έναρξη τους κοινό έδαφος. 

  Συγκεκριµένα, το κύριο θέµα των συνοµιλιών αποτέλεσε το ζήτηµα 

της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Τουρκοκύπριοι αποδέχθηκαν το σύνολο των 

προτάσεων µε τα δεκατρία σηµεία του Μακαρίου όµως, ο Ελληνοκύπριος ηγέτης 

παρουσιάστηκε αρνητικός να παραχωρήσει τµήµα της τοπικής αυτοδιοίκησης σε 
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αυτούς. Κύριος στόχος, κατά αυτόν, θα «έπρεπε να είναι ο υποβιβασµός του 

πολιτικού status της τουρκοκυπριακής κοινότητας σε καθεστώς µειονότητας, 

παρέχοντας αυτονοµία µόνο σε θέµατα θρησκείας, εκπαίδευσης, πολιτισµού και 

προσωπικού status, αλλά όχι στην τοπική αυτοδιάθεση»149. Επιπλέον, οι 

συνοµιλίες διακρίνονταν από κλίµα καχυποψίας µεταξύ των δύο πλευρών εξαιτίας 

της επιθυµίας των Ελληνοκυπρίων για ένωση και των Τουρκοκυπρίων για 

διχοτόµηση. 

  Η κυβέρνηση της Τουρκίας, η οποία επεδίωκε την ανεξαρτητοποίηση 

της εξωτερικής πολιτικής από τις ΗΠΑ και από το ΝΑΤΟ, εξέφραζε την πεποίθηση 

ότι η οµοσπονδία αποτελούσε τη µοναδική βιώσιµη λύση του Κυπριακού. Έτσι, η 

ελληνική επέµβαση - πραξικόπηµα150 στην Κύπρο έδωσε το έναυσµα στην 

Τουρκία να δροµολογήσει την επίλυση του ζητήµατος στρατιωτικά για την 

αποφυγή επιβλαβών τετελεσµένων για αυτήν και για την προστασία των 

Τουρκοκυπρίων151. Τεκµηριώθηκε νοµικά από την ίδια στο πλαίσιο της Συµφωνίας 

Εγγύησης, ως απόρροια της ένοπλης ελληνικής επέµβασης στα εσωτερικά της 

Κύπρου, πράξη χαρακτηριζόµενη παράνοµη κατά το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και 

καταδικαστέα τόσο από την ίδια την Τουρκία όσο και σε διεθνές επίπεδο152.  

2.4 Συµπερασµατικές παρατηρήσεις 

 Η χρονική περίοδος από το 1948 έως το 1974 χαρακτηρίζεται από τις 

πολλές ευκαιρίες επίλυσης του Κυπριακού που παρουσιάστηκαν ως δράσεις της 

διεθνούς κοινότητας στο πλαίσιο του ΟΗΕ ή ως πρωτοβουλίες κυρίως των Μ. 

∆υνάµεων (ΗΠΑ, Βρετανία) προς εξυπηρέτηση, όµως, των δικών τους 

συµφερόντων. Ωστόσο, οι ευκαιρίες αυτές, που παρουσιάστηκαν στο παρόν 

κεφάλαιο, δεν οδήγησαν σε λύση για τους δικούς της λόγους η κάθε µία από 

αυτές. Αυτό όµως που δηµιουργεί εντύπωση είναι ότι, η κάθε χαµένη ευκαιρία δεν 
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αποτελούσε την τελευταία πράξη της διένεξης, αλλά έδινε τη θέση της σε άλλη µία 

ευκαιρία στις αντιδικούσες πλευρές να προσπαθήσουν για δίκαιη, ειρηνική και 

βιώσιµη λύση. 

 Η διαδοχική εµφάνιση νέων ευκαιριών έδινε στους Ελληνοκύπριους την 

ελπίδα και την προσδοκία ότι το ζήτηµα θα λυθεί. Όµως λάθη της 

ελληνοκυπριακής πλευράς, όπως η απόρριψη της «αυτοκυβέρνησης», η 

υιοθέτηση της ένωσης µε την Ελλάδα, η τελική µορφή των συµφωνιών Ζυρίχης – 

Λονδίνου, η στάση της ηγεσίας της υπό τον Μακάριο την περίοδο της ανεξάρτητης 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η στάση των Τουρκοκυπρίων την περίοδο 1964 - 1967, 

η αδιαλλαξία του Μακάριου στις διακοινοτικές συνοµιλίες, όχι µόνο δεν 

συνεισέφεραν σε µία ενδεχόµενη λύση, αλλά κατέστησαν το Κυπριακό ως ένα 

θέµα σύνθετης µορφής και άλυτο επί σχεδόν επτά δεκαετίες. 

 Επιπρόσθετα, καθόλη τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζουµε σε αυτό το 

πόνηµα οι Τουρκοκύπριοι τηρούν πιστά τις εντολές της Τουρκίας. Η Τουρκία από 

τα µέσα της δεκαετίας του 1950 κατέταξε την Κύπρο ως στρατηγικής / πολιτικής 

σηµασίας για αυτήν συνεπικουρουµένη και από τη γειτνίαση της µε αυτήν. Η 

τουρκική άποψη ότι, η Κύπρος βρίσκεται σε στρατηγικό σηµείο µε δυνατότητα 

έλεγχου της Ανατολικής Μεσογείου σε στρατιωτικό επίπεδο και 

συνυπολογιζόµενης της επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης, προκρίνει από µέρος 

της ενδεχόµενες συµβιβαστικές λύσεις, που θα καλύπτουν όµως τα στρατηγικά 

συµφέροντα και θα εγγυώνται την ισοτιµία µεταξύ Τουρκοκυπρίων – 

Ελληνοκυπρίων, ως αποδεκτές.  

 Η Τουρκία όµως είχε θέσει ως πρωταρχικό στόχο την κατάληψη του νησιού 

και ακολούθως, σε περίπτωση µη επίτευξης του, τη διχοτόµηση. Η αµερόληπτη 

κριτική των γεγονότων καταδεικνύει ότι, η Τουρκία δεν ενδιαφερόταν να υπάρξει 

δίαυλος συνεννόησης µε την Ελλάδα και την ελληνοκυπριακή πλευρά για 

εξεύρεση βιώσιµης και αποδεκτής λύσης από τα ενδιαφερόµενα µέρη. Το 

ενδιαφέρον της Τουρκίας εξαντλούνταν µέχρι το σηµείο να βρεθεί µία λύση, η 

οποία θα είναι προσωρινή δηλαδή θα προκαλέσει βραχυπρόθεσµα ή 

µακροπρόθεσµα την ανάγκη να διχοτοµηθεί ή ακόµα πιο επώδυνα να καταληφθεί 

η Κύπρος. Η θέση αυτή της Τουρκίας αποδείχθηκε µε τον πλέον περίτρανο τρόπο 
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µε την εισβολή του 1974 και την κατοχή έκτοτε µε στρατεύµατα του βορείου 

τµήµατος της Κύπρου. 

 Ο ρόλος των Μ. ∆υνάµεων, ιδιαίτερα των ΗΠΑ και της Βρετανίας, στο 

Κυπριακό είναι άµεσα συνυφασµένος µε τα συµφέροντα τους. Για τη Βρετανία η 

Κύπρος από τα µέσα της δεκαετίας του 1950 χαρακτηριζόταν µία βάση, η οποία 

πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες για την επίτευξη των συµφερόντων τους. 

Αποτελούσε το κατάλληλο όχηµα για αυτό υπό το µανδύα της παροχής ασφαλείας 

στην περιοχή. Η βρετανική αντίληψη για την Κύπρο ενισχύθηκε από την ανάγκη 

ανάσχεσης της σοβιετικής επιρροής, καθώς και από τη µείωση της αντίστοιχης 

βρετανικής µετά την αποχώρηση των στρατευµάτων της Βρετανίας από την 

Αίγυπτο. Και όλα αυτά σε µία χρονική περίοδο όπου η Βρετανία επιθυµούσε να 

παραµείνει κυρίαρχη δύναµη στη Μεσόγειο. Η διεθνοποίηση του Κυπριακού στα 

µέσα της δεκαετίας του 1950 φανέρωσε τους στόχους των ΗΠΑ, σχετικά µε το 

Κυπριακό, στους οποίους συµπεριλαµβάνονταν η µη σύγκρουση µεταξύ δύο 

συµµάχων του ΝΑΤΟ (Τουρκία - Ελλάδα), η µη διεύρυνση της σοβιετικής 

επιρροής στην περιοχή και η διατήρηση των βρετανικών βάσεων. 



 

41 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:  ∆ιπλωµατικές προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού 

από το 1974 έως σήµερα 

3.1 Γενικά  

 Η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού συνεχίστηκε και µετά τη 

στρατιωτική επέµβαση και εισβολή της Τουρκίας στο βόρειο τµήµα της Κύπρου, 

καθώς έκτοτε καταγράφεται µία σειρά διπλωµατικών ενεργειών προς αυτήν την 

κατεύθυνση µε την Τουρκία, τις περισσότερες φορές, αρνητική και αδιάλλακτη. 

Ωστόσο, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 η διχοτόµηση οριοθετείται, ως 

εναλλακτική λύση στην περίπτωση που δεν ευοδωθούν οι συνοµιλίες µεταξύ των 

δύο κοινοτήτων για λύση ∆ικοινοτικής - ∆ιζωνικής Οµοσπονδίας (∆∆Ο)153. 

 Όµως, η ανάλυση της καθεµίας διαπραγµατευτικής προσπάθειας ή 

µεσολάβησης, οι οποίες δεν έχουν καταλήξει σε επίλυση του Κυπριακού, οδηγεί 

στην άποψη ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει την πεποίθηση πλέον ότι, ο 

πραγµατικός συνοµιλητής της είναι η τουρκική πλευρά µε την ανάθεση ρόλου 

πιονιού στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, ώστε να ενεργεί κάτω από τις επιταγές 

της Τουρκίας. Από την άλλη, δεν συµβαίνει το ίδιο µε την τουρκοκυπριακή πλευρά, 

η οποία έχοντας διαγνώσει την απόµακρη στάση των ελληνικών κυβερνήσεων, 

γνωρίζει ότι συνοµιλεί µε την αντίστοιχη ελληνοκυπριακή.  

 Επιπρόσθετα, διαφαίνεται στην εξωτερική πολιτική σκηνή ότι οι δύο 

κοινότητες ενεργούν αντιµετωπίζοντας µε διαφορετική προσέγγιση το Κυπριακό, 

καθιστώντας τις όποιες διαπραγµατεύσεις άνευ ουσιαστικού περιεχοµένου, αφού 

οι Ελληνοκύπριοι χαρακτηρίζουν αυτό ως ζήτηµα ξένης εισβολής και κατοχής µε 

κατάφωρη παραβίαση των κανόνων ∆ιεθνούς ∆ικαίου, ενώ αντίθετα οι 

Τουρκοκύπριοι ως ζήτηµα µε αφετηρία τις αρνητικές καταστάσεις της περιόδου 

1964 - 1974, ένεκα της ελληνοκυπριακής διακυβέρνησης της Κύπρου154.  

 Η εµπλοκή της Τουρκίας δύναται να δικαιολογηθεί ως άµεση συνάρτηση µε 

τα κίνητρα της ανάλογα µε τα συµφέροντα της. Είναι φανερό ότι η Τουρκία 

παρουσιάζεται ως προστάτης των Τουρκοκυπρίων, συνεπεία της εθνοτικής 
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σελ. 172. 
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 Ό.π. σελ. 193-194. 
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ταύτισης µε αυτούς, και ταυτόχρονα επιδιώκει να εξυπηρετήσει και τα στρατηγικά 

της συµφέροντα ασφαλείας στην περιοχή155. Για την ασφάλεια της Τουρκίας η 

Κύπρος καταλαµβάνει πολιτική και στρατηγική σηµασία, η οποία δεν πρέπει να 

διαταραχθεί από την αύξηση της ελληνικής επιρροής ή της στρατιωτικής ενίσχυσης 

της156. Υπό το πνεύµα αυτό, για την Τουρκία αποδεκτές λύσεις του Κυπριακού 

αποτελούν εκείνες που ικανοποιούν σε κάποιο βαθµό την τουρκική αντίληψη για 

τη θέση, τη σηµασία και το ρόλο της Κύπρου και θα παρέχουν τα εχέγγυα η 

τουρκοκυπριακή κοινότητα να αντιµετωπίζεται ως ισότιµη της ελληνοκυπριακής157. 

 Η στάση των µεγάλων δυνάµεων και ιδιαίτερα των ΗΠΑ διακρίνεται από 

αδιαφορία, αµέλεια, έλλειψη σθένους και αποφασιστικότητας καθώς υπήρχε η 

δυνατότητα και η ικανότητα από την πλευρά τους να αποτραπεί τόσο η ελληνική 

επέµβαση όσο και η δεύτερη τουρκική εισβολή, τον Αύγουστο του 1974158. Η 

γεωπολιτική αξία της Κύπρου σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι δύο 

υπερδυνάµεις, ΗΠΑ και Σοβιετική Ένωση, βρισκόταν σε εµπόλεµη κατάσταση 

κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέµου, είχε ως αποτέλεσµα, τόσο οι ΗΠΑ, όσο 

και η Βρετανία να αποδεχθούν τη διαµόρφωση µίας προβλέψιµης κατάστασης, 

εξαιτίας της τουρκικής εισβολής, µε κυριότερο το διαµορφωθέν ισοζύγιο ισχύος 

υπέρ της Τουρκίας. Επίσης, η στάση τους ως προς τη διεθνοποίηση του 

Κυπριακού παρέµεινε αρνητική, ενώ παράλληλα πίεζαν για την έναρξη 

διακοινοτικών συνοµιλιών µε διαδικασία απόλυτα ελεγχόµενη159. 

 Η τουρκική στρατηγική µετά την εισβολή διαµορφώθηκε στο πλαίσιο της 

ανάπτυξης στρατιωτικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αντίθετα, η 

ελληνική πλευρά, η οποία καλούνταν να διαχειριστεί τις συνέπειες της εισβολής / 

κατοχής, προσπάθησε να διεθνοποιήσει το ζήτηµα χωρίς όµως επιτυχία, καθόσον 

τα ψηφίσµατα των διεθνών οργανισµών αγνοήθηκαν από την Τουρκία. Το 

σηµαντικότερο όµως σηµείο είναι ότι, η Ελλάδα και η Τουρκία υπέγραψαν κείµενο 

το ∆εκέµβριο του 1975 για έναρξη διακοινοτικών συνοµιλιών, που υποβίβαζε σε 
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 Ό.π. σελ. 289. 
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 Ό.π. σελ. 291. 
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 Ό.π. σελ. 292-293. 
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 Ό.π. σελ. 314. 
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 Βλ. Ά. Συρίγος, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2015, σελ. 352-353. 
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διαφορά µεταξύ δύο εθνοτικών οµάδων και παγιώνοντας την αντίληψη ότι το 

Κυπριακό είναι πρόβληµα διακοινοτικών διαφορών160. 

3.2 Περίοδος 1975 - 1982 

 3.2.1 Αποδοχή ∆ικοινοτικής - ∆ιζωνικής Οµοσπονδίας (∆∆Ο) 

  Οι συµφωνίες µετά την τουρκική εισβολή µεταξύ Ελληνοκυπρίων και 

Τουρκοκυπρίων κατέδειξαν µε εµφατικό τρόπο λάθη της ελληνικής πλευράς. 

Συγκεκριµένα, η συνάντηση161 Μακαρίου - Ντενκτάς162, µε χαρακτήρα πολιτικής 

συµφωνίας χωρίς νοµική δέσµευση, κατέληξε ότι η Κύπρος θα είναι δικοινοτική, 

οµοσπονδιακή δηµοκρατία163. Η ανάλυση του όρου «οµοσπονδιακός» αναφέρεται 

στον εσωτερικό τρόπο οργάνωσης ενός κράτους, ενώ η ερµηνεία του όρου 

«δικοινοτικός» προσδιορίζει ότι η συνταγµατική διάρθρωση του κράτους θα 

βασίζεται στις δύο κοινότητες164. 

  Ακολούθως, η συνάντηση165 Κυπριανού166 - Ντενκτάς περιελάµβανε 

το θέµα της διζωνικότητας της οµοσπονδίας. Η χρήση του όρου αυτού 

ερµηνευόταν διαφορετικά από τις δύο κοινότητες. Η ελληνοκυπριακή τον 

αντιλαµβανόταν ως δύο περιφέρειες µε περιορισµένα δικαιώµατα και κυριαρχία 

ενώ η τουρκοκυπριακή ως την ύπαρξη δύο οµόσπονδων και απολύτως κυρίαρχων 

σε πολλά θέµατα κρατών167. Η υποχώρηση χωρίς την παροχή κάποιου 

ανταλλάγµατος από την ελληνική πλευρά µε την αποδοχή ∆ικοινοτικής - ∆ιζωνικής 

Οµοσπονδίας αποτέλεσε αρνητική εξέλιξη καθώς υιοθετήθηκε και από τον ΟΗΕ 

ως αφετηρία για περαιτέρω υποχωρήσεις168. 
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 Βλ. Α. Συρίγος, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2015, σελ. 355. 
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 Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Εξωτερικών Ελλάδας  
http://www.mfa.gr/images/docs/kypriako/high_level_agreement_february_1977.pdf πρόσβαση 23 
Σεπτεµβρίου 2017. Η συνάντηση έλαβε χώρα στη Βιέννη στις 12 Φεβρουαρίου 1977.  
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 Ο Ραούφ Ντενκτάς εξελέγη, το 1973, άνευ ανθυποψηφίου, Αντιπρόεδρος της Κύπρου. 
Ανακήρυξε στις 13 Φεβρουαρίου 1975 τα κατεχόµενα εδάφη σε «Οµόσπονδο Τουρκοκυπριακό 
Κράτος», ενώ στις 15 Νοεµβρίου 1983 προέβη στην ανακήρυξη της «Τουρκικής ∆ηµοκρατίας 
Βορείου Κύπρου», ενός «κράτους» που αναγνωρίζεται µόνο από την Τουρκία. 
163

 Αναφέρεται ως «Αn independent, non-aligned, bi-communal Federal Republic» στο ακριβές 
κείµενο της συµφωνίας. 
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 Βλ. Ά. Συρίγος, op.cit., σελ. 358. 
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 Πραγµατοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 19 Μαΐου 1979. 
166

 Ο Σπύρος Κυπριανού διατέλεσε πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (1977 – 1988). 
167

 Βλ. Ά. Συρίγος, op.cit., σελ. 358. 
168

 Ό.π.  
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 3.2.2 Σχέδιο ΗΠΑ – Βρετανίας – Καναδά169 

  Οι ΗΠΑ σε συνεργασία µε τη Βρετανία και τον Καναδά ανέλαβαν 

πρωτοβουλία για την έναρξη εκ νέου διαπραγµατεύσεων και πρότειναν ένα 

σχέδιο, γνωστό και ως «Framework for a Cyprus settlement»170. Το σχέδιο αυτό 

αποτέλεσε αξιοµνηµόνευτη ευκαιρία για επίλυση και προέβλεπε δικοινοτική 

οµοσπονδία δύο ξεχωριστών συστατικών τµηµάτων171 και παρείχε τη δυνατότητα 

στις δύο κοινότητες, να διαπραγµατευθούν µε βάση αυτό. ∆εν παρείχε 

λεπτοµέρειες, αλλά έδινε το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα γινόταν οι συνοµιλίες µε 

βάση και την προαναφερόµενη συµφωνία Μακαρίου - Ντενκτάς. 

  Ωστόσο, η ελληνοκυπριακή πλευρά, υπό τον Κυπριανού, το 

απέρριψε διότι το θεωρούσε ως σχέδιο έξωθεν επιβεβληµένο κατά το πρότυπο 

Ζυρίχης - Λονδίνου172, παρόλο που αυτό προέβλεπε ότι οι Τουρκοκύπριοι θα 

παραχωρούσαν και εδάφη. Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε πείσει την 

Τουρκία και την τουρκοκυπριακή πλευρά να αποδεχτούν το σχέδιο και η Ελλάδα 

συνιστούσε στην ελληνοκυπριακή κοινότητα να το αποδεχτεί επίσης173. 

 3.2.3 Συµφωνία κορυφής Κυπριανού – Ντενκτάς 

  Στο πλαίσιο της συµφωνίας174 αυτής οι δύο ηγέτες των κοινοτήτων 

δεσµεύτηκαν µε την υιοθέτηση κειµένου δέκα σηµείων175, υπό την αιγίδα του 

Κουρτ Γιόζεφ Βάλτχάιµ176 σχετικά µε τη σύσταση οµοσπονδίας. Η υπόψη 

συµφωνία επιβεβαίωνε την έναρξη νέων συνοµιλιών και επανέλαβε τις θέσεις της 

συµφωνίας Μακαρίου - Ντενκτάς του 1977 αλλά απορρίφθηκε από τον 
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 Είναι γνωστό και ως «Πλαίσιο ABC» (American, British, Canadian), το οποίο κατατέθηκε προς 
τους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους τον Νοέµβριο του 1978. Βλ. Φ. Αργυρού, «Σχέδιο Ανάν 
από το 1975», Η Σηµερινή [online], 21.4.2009, διαθέσιµο στο 
http://www.sigmalive.com/archive/simerini/politics/145190, πρόσβαση 16 Νοεµβρίου 2017. 
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 Βλ. Π. Τζερµιάς, Ιστορία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 2
ος 

τόµος, Εκδόσεις Libro, Αθήνα 2001, 
σελ. 815. 
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 Βλ. Α. Ηρακλείδης, Το Κυπριακό: Σύγκρουση και Επίλυση, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 1996, 
σελ. 188. 
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 Ό.π, σελ. 189. 
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 Ό.π. σελ. 188-189. 
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 Υπογράφηκε το Μάιο του 1979. 
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 Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών Κύπρου 
http://www.moi.gov.cy/MOI/pio/pio.nsf/All/5BA83ABAD24F088EC2256D7C00368A54?OpenDocum
ent πρόσβαση 7 Οκτωβρίου 2017, Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Εξωτερικών Ελλάδας 
http://www.mfa.gr/images/docs/kypriako/10_point_agreement_may_1979.pdf πρόσβαση 8 
Οκτωβρίου 2017 και Βλ. Π. Τζερµιάς, Ιστορία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 2

ος 
τόµος, Εκδόσεις 

Libro, Αθήνα 2001, σελ. 818-819. 
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 Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ (1972 – 1981) και Πρόεδρος της Αυστρίας (1986 – 1992). 
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Κυπριανού, προκειµένου να αποφύγει µακροπρόθεσµες ευθύνες177. Αντικειµενικός 

στόχος της συµφωνίας, όπως και αυτής του 1977, ήταν η σύσταση οµοσπονδίας 

και για αυτό το λόγο οι δύο κοινότητες συµφώνησαν την επανέναρξη των 

διακοινοτικών συνοµιλιών. 

3.3 Περίοδος 1983 - 1999 

 3.3.1 Οι προτάσεις ντε Κουεγιάρ  

  Ο Χαβιέρ Περέζ ντε Κουεγιάρ178 επέδειξε έντονη δράση στο 

Κυπριακό µε µία σειρά πρωτοβουλιών, που ανέλαβε, για τη διευθέτηση του. 

Συγκεκριµένα, κατέθεσε το υπόµνηµα, γνωστό ως «∆είκτες ντε Κουεγιάρ»179, το 

οποίο έθεσε την οµοσπονδία ως βάση επίλυσης και πρότεινε έναν περιορισµό των 

κατεχοµένων εδαφών από τους Τουρκοκυπρίους180
. Έτσι, ουσιαστικά επανέφερε 

στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων τη συµφωνία πλαίσιο Μακαρίου - Ντενκτάς 

και έγινε άµεσα αποδεκτό από τους Τουρκοκυπρίους. Ωστόσο, ο Ελληνοκύπριος 

ηγέτης Κυπριανού απέρριψε το υπόµνηµα αιτώντας την αποχώρηση των 

στρατευµάτων κατοχής.  

 3.3.2 Μονοµερής ανακήρυξη «Τουρκικής ∆ηµοκρατίας Βόρειας 

Κύπρου» 

  Η µονοµερής ανακήρυξη από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ντενκτάς των 

τουρκοκρατούµενων εδαφών της Κύπρου ως «Τουρκική ∆ηµοκρατία της Βορείου 

Κύπρου - Τ∆ΒΚ»181 είχε ως αντίκτυπο για πρώτη φορά η διεθνοποίηση του 

Κυπριακού να αποφέρει αποτελέσµατα. Εν προκειµένω, η ενέργεια αυτή 

συνετέλεσε στην υιοθέτηση από το Συµβούλιο Ασφαλείας ψηφισµάτων182, τα 
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 Βλ. Α. Ηρακλείδης, Το Κυπριακό: Σύγκρουση και Επίλυση, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 1996, 
σελ. 190. 
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 Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ (1982 – 1991). 
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 Κατατέθηκε στις 8 Αυγούστου του 1983. 
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τόµος», Εκδόσεις 

Libro, Αθήνα 2001, σελ. 881-884. 
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 Γνωστό και ως ψευδοκράτος. 
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 Ψηφίσµατα Σ.Α. 541/1983 και 550/1984 της 18
ης

 Νοεµβρίου 1983 και της 11
ης

 Μαΐου 1984 
αντίστοιχα, διαθέσιµα στην επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα ΟΗΕ 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/541(1983), και 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/550(1984), πρόσβαση 23 
Σεπτεµβρίου 2017. 
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οποία καταδίκαζαν την ανακήρυξη και παράλληλα προέτρεπαν τη µη αναγνώριση 

της «κρατικής» αυτής οντότητας από τα κράτη - µέλη των Ηνωµένων Εθνών183. 

 3.3.3 Ελληνοκυπριακή πρόταση184  

  Η ελληνοκυπριακή ηγεσία υπό τον Γεώργιο Βασιλείου185 επέδωσε 

στον τουρκοκύπριο ηγέτη Ντενκτάς έγγραφο µε τίτλο «∆ιάγραµµα προτάσεων για 

την εγκαθίδρυση Οµόσπονδης ∆ηµοκρατίας και για τη λύση του Κυπριακού 

προβλήµατος». Οι προτάσεις της Ελληνοκυπριακής πλευράς συνάδουν µε τις 

πρόνοιες των συµφωνιών υψηλού επιπέδου του 1977 και του 1979, και είναι 

σύµφωνες µε το Χάρτη και τα ψηφίσµατα και τις αποφάσεις των Ηνωµένων Εθνών 

για την Κύπρο186. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνοκυπριακή πλευρά στόχευε, όπως 

αναφέρεται ρητά στο υπόψη έγγραφο, στη σύσταση ανεξάρτητης κυρίαρχης, 

εδαφικά ακέραιης, αδέσµευτης Οµόσπονδης ∆ηµοκρατίας µε έµφαση στη 

διατήρηση της ενότητας της Κύπρου µε ειρηνική συνεργασία µεταξύ των δύο 

κοινοτήτων και στην εγκαθίδρυση αποτελεσµατικού και καθόλα νόµιµου 

οµοσπονδιακού συστήµατος. 

 3.3.4 ∆έσµη ιδεών Γκάλι187  

  Η δέσµη ιδεών Γκάλι188 δεν περιείχε ουσιαστικές διαφορές από την 

αντίστοιχη του Ντε Κουεγιάρ. Περιελάµβανε τα ακόλουθα βασικά σηµεία189: 

   α. ∆ιζωνική οµοσπονδία στη βάση της ισοτιµίας µεταξύ 

των δύο κοινοτήτων. 
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 Βλ. Ά. Συρίγος, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2015, σελ. 368-369. 
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 Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών Κύπρου 
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 Πρόεδρος της Κύπρου (1988 – 1993). 
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 Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών Κύπρου 
http://www.moi.gov.cy/MOI/pio/pio.nsf/All/73D34D9D6FB91695C2256D7C0036C1F7/$file/1989%2
0proposals.pdf πρόσβαση 7 Οκτωβρίου 2017. 
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 Γενικός γραµµατέας του ΟΗΕ (1992 – 1996). 
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 Υιοθετήθηκε µε τα ψηφίσµατα του Σ.Α 750/1992 της 10
ης

 Απριλίου 1992 και 774/1992 της 26
ης

 
Αυγούστου 1992. Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα ΟΗΕ  
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/750(1992)  
και http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/774(1992) πρόσβαση 8 
Οκτωβρίου 2017.  
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 Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών Κύπρου 
http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/6645bc8e70e73e2cc2257076004d01c1/A710F7335FB5EB2
1C2256D7C0036D160/$file/1992%20Gali%20Ideas.pdf πρόσβαση 7 Οκτωβρίου 2017. 
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   β. Αµοιβαίος έλεγχος των δύο οµόσπονδων κρατών από 

την κάθε κοινότητα. 

   γ. Αµοιβαία συµµετοχή των δύο κοινοτήτων σε όλα τα 

όργανα και τις αποφάσεις του κεντρικού κράτους. 

   δ. Ύπαρξη µίας νοµικής προσωπικότητας και 

υπηκοότητας. 

   ε. Εδαφική επιστροφή στους Ελληνοκυπρίους, µε στόχο 

τη µετοίκηση µεγάλου αριθµού αυτών. 

   στ. Οριοθέτηση και τήρηση των ελευθεριών µετακίνησης, 

εγκατάστασης και ιδιοκτησίας, µε τη διασφάλιση της πλειοψηφίας της κάθε 

πλευράς. 

  Οι προτάσεις Γκάλι χαρακτηρίζονται ως ένα ολοκληρωµένο πακέτο 

λύσης του Κυπριακού. Η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνοκυπριακή πλευρά 

αποδέχθηκαν τη «∆έσµη Ιδεών» ως βάση διαπραγµάτευσης σε αντίθεση µε την 

Τουρκία και την τουρκοκυπριακή κοινότητα που την απέρριψαν, εξαιτίας της 

αδιαλλαξίας τους. Η απόρριψη αυτή αποτυπώνεται σε σχετικό ψήφισµα του 

Συµβουλίου Ασφαλείας190. 

 3.3.5 Αίτηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για ένταξη στους 

ευρωπαϊκούς θεσµούς 

  Η ανακήρυξη του ψευδοκράτους επέφερε ουσιαστικά τη διακοπή των 

όποιων συνοµιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Όµως, στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 η κατάσταση διαφαινόταν ότι αλλάζει µε την έναρξη διµερών 

επαφών µεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας191. Κινητικότητα στο ζήτηµα την υπόψη 

χρονική περίοδο επέδειξε, τόσο ο ΟΗΕ µε την αποστολή απεσταλµένων του 

                                            
190

 Ψήφισµα Σ.Α.789/1992 της 25
ης

 Νοεµβρίου 1992. Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα ΟΗΕ 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/789(1992) πρόσβαση 8 Οκτωβρίου 
2017. 
191

 Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας – Τουρκίας στη Ν. Υόρκη την 26
η
 Σεπτεµβρίου 

1990. Βλ. Ά. Συρίγος, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2015, σελ. 415. 
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Γενικού Γραµµατέα, όσο και οι ΗΠΑ επίσης µε τον ορισµό ειδικού συντονιστή για 

το Κυπριακό192. 

  Η τουρκική πλευρά ακολούθησε φαινοµενικά ήπια πολιτική, σε 

αντίθεση µε την τουρκοκυπριακή. Όµως, η απόφαση της Τουρκίας να επικαλείται 

συγκεκριµένο ψήφισµα193 του ΟΗΕ για συνεργασία των δύο κοινοτήτων «επί 

ισότιµης βάσεως» (on an equal footing) και όχι το σύνολο των ψηφισµάτων για το 

Κυπριακό, περιέπλεξε την κατάσταση σε µία χρονική περίοδο, κατά την οποία η 

ελληνική πλευρά ήταν διατιθέµενη να υποχωρήσει σε ζητήµατα όπως η άρση της 

οικονοµικής και εµπορικής αποµόνωσης των Τουρκοκυπρίων194. 

  Η διασύνδεση της ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. µε την πρόοδο των 

σχέσεων Τουρκίας - Ε.Ε. συνετέλεσε ώστε η αίτηση195 της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας, στρατηγικού χαρακτήρα για την ανάδειξη της ανάγκης επίλυσης του 

Κυπριακού, να προχωρήσει µε γρήγορους ρυθµούς. Η θετική γνωµοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Ιούνιο του 1993, η οποία αναγνώρισε την ευρωπαϊκή 

ταυτότητα και τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του νησιού, καθώς επίσης και τον 

προορισµό της να αποτελέσει µέρος της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας 

(ΕΟΚ) έκρινε ότι ικανοποιεί τα κριτήρια για ένταξη ώστε να γίνει µέλος αυτής196. Το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθέτησε πλήρως τη γνωµοδότηση στις 4 Οκτωβρίου 

1993 και στις 24 Ιουνίου 1994 σηµείωσε ότι η επόµενη φάση διεύρυνσης της 

Ένωσης θα περιελάµβανε την Κύπρο και την Μάλτα197.  

 3.3.6 Σύνδεση τελωνειακής ένταξης µε το Κυπριακό  

  Η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να διαπραγµατευθεί την 

τελωνειακή ένωση είχε ως αντίβαρο την ένταξη των ενταξιακών συνοµιλιών της 

                                            
192

 Ό.π.  
193

 Ψήφισµα 649/1990 της 12
ης 

Μαρτίου 1990. Στην παράγραφο 3 αναφέρεται στο αγγλικό κείµενο 
«Calls upon the leaders of the two communities to pursue their efforts to reach freely a mutually 
acceptable solution providing for the establishment of a federation that will be bi-communal as 
regards the constitutional aspects and bi-zonal as regards the territorial aspects, in line with the 
present resolution and their 1977 and 1979 high-level agreements, and to co-operate, on an equal 
footing, with the Secretary- General in completing, in the first instance and on urgent basis, an 
outline of an overall agreement, as agreed in June 1989». Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα ΟΗΕ 
https://documentsddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/99/IMG/NR057499.pdf?OpenEle
ment πρόσβαση 23 Σεπτεµβρίου 2017.  
194

 Βλ. Ά. Συρίγος, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2015, σελ. 415-416.  
195

 Υπεβλήθηκε στις 4 Ιουλίου 1990. Βλ. http://www.aboutcyprus.org.cy/index.php/gr/about-
cyprus/cyprus-in-the-eu πρόσβαση 23 Σεπτεµβρίου 2017. 
196

 Ό.π.  
197

 Ό.π.  
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Ε.Ε. µε την Κύπρο198. Αυτή η εξέλιξη επιβεβαίωσε µε τον καλύτερο τρόπο την 

ελληνική επιχειρηµατολογία ότι, η έναρξη των διαπραγµατεύσεων για την ένωση 

θα λειτουργούσε ως καταλύτης για την επίλυση του Κυπριακού, καθώς όπως 

διεφάνει λίγα χρόνια αργότερα, το σχέδιο Ανάν199 υπεβλήθηκε µε βάση την 

συγκεκριµένη ηµεροµηνία εντάξεως της Κύπρου στην Ε.Ε., δηλαδή όταν 

ολοκληρώθηκαν οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις200. 

  Η Ε.Ε., πέραν των γενικών προϋποθέσεων που θέτει η Σύµβαση 

της, έθεσε τα «κριτήρια της Κοπεγχάγης», τα οποία πρέπει να πληρούν οι υπό 

ένταξη χώρες, εν προκειµένω η Κύπρος και η Τουρκία, για ένταξη στους κόλπους 

της. Η ελληνική διπλωµατική προσπάθεια κινήθηκε σε πλαίσιο µέσα από το οποίο 

θα συναινούσε σε ένταξη άλλων χωρών (Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης) 

στην Ε.Ε. υπό την προϋπόθεση να ενταχθεί και η Κύπρος201. Η ενταξιακή 

προοπτική της Κύπρου προσέκρουε στις έντονες αντιδράσεις, οι οποίες 

περιγράφονται µε τον πλέον παραστατικό τρόπο στην κοινή διακοίνωση της 

Τουρκίας και της «Τουρκικής ∆ηµοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» µε ικανοποίηση 

του αιτήµατος ένταξης της Κύπρου µαζί µε αυτό της Τουρκίας202. 

  Η Ε.Ε. στις αποφάσεις της, σχετικά µε την ενταξιακή πορεία της 

Τουρκίας, στο συµβούλιο κορυφής του Λουξεµβούργου203 συµπεριλάµβανε τη 

βελτίωση των σχέσεων της Τουρκίας µε την Ελλάδα οπότε η υιοθέτηση εκ µέρους 

της Ε.Ε. των ελληνικών θέσεων προκάλεσαν την αντίδραση της Τουρκίας204. Αυτό 

εκφράστηκε µε τη διακοπή των συνοµιλιών Τουρκίας - Ε.Ε. και στο θέµα της 

Κύπρου µε την απειλή προσάρτησης των κατεχοµένων εδαφών, κατόπιν επίσηµης 

δήλωσης του κυβερνητικού εκπροσώπου της205. Αργότερα, οι αποφάσεις του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο Ελσίνκι206 αποδέχονταν την πάγια ελληνική θέση 

ότι, η επίλυση του Κυπριακού δεν αποτελούσε προϋπόθεση εντάξεως207.  

                                            
198

 Βλ. Ά. Συρίγος, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2015, σελ. 463-464. 
199

 Υποβλήθηκε από το γενικό γραµµατέα του ΟΗΕ (1997 – 2006) Κόφι Ανάν. 
200

 Βλ. Ά. Συρίγος, op.cit., σελ. 463-464. 
201

 Ό.π. σελ. 509-511. 
202

 Ό.π.  
203

 Πραγµατοποιήθηκε 12-13 ∆εκεµβρίου 1997. 
204

 Βλ. Ά. Συρίγος, op.cit., σελ. 509-511. 
205

 Ό.π. σελ. 511. 
206

 Πραγµατοποιήθηκε 10-11 ∆εκεµβρίου 1999. 
207

 Βλ. Ά. Συρίγος, op.cit.,σελ. 548-549. 
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3.4 Περίοδος 1999 - 2004 

 3.4.1 Σχέδιο Ανάν  

  Οι αποφάσεις στο Ελσίνκι είχαν ως αποτέλεσµα η διεθνής κοινότητα 

να ασχοληθεί µε το Κυπριακό, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 2002 - 2004. Η ανάληψη 

πρωτοβουλίας από το Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ Ανάν µετουσιώθηκε σε πράξη 

µε την υποβολή σχεδίου, που φέρει το όνοµα του, για την επίλυση του ζητήµατος. 

Υποβλήθηκε σε µία περίοδο, που το Κυπριακό είχε αποκτήσει δυναµική, λόγω της 

επικείµενης ένταξης της Κύπρου στους κόλπους της ευρωπαϊκής οικογένειας. 

  Ο στόχος του ΟΗΕ µε την κατάθεση του σχεδίου ως βάση 

διαπραγµάτευσης για τη διευθέτηση του Κυπριακού εντός ασφυκτικών 

χρονοδιαγραµµάτων ήταν η διασύνδεση της ένταξης µε την επίλυση του πολιτικού 

προβλήµατος, µε αποδέκτες τις δύο κοινότητες της Κύπρου. Καθιστούσε σαφές 

στους µεν Ελληνοκυπρίους ότι η µη αποδοχή του σχεδίου θα έχει ως αποτέλεσµα 

τη διακοπή της ενταξιακής πορείας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ε.Ε. και 

στους δε Τουρκοκυπρίους ότι θα τους οδηγούσε σε µείωση του βιοτικού επιπέδου 

και στην απώλεια των πλεονεκτηµάτων της ένταξης στην Ε.Ε.208. 

  Η καταψήφιση του σχεδίου Ανάν έγκειται στις σοβαρές ενστάσεις και 

από τις δύο πλευρές σχετικά µε τη βιωσιµότητα των προτεινόµενων λύσεων, 

καθώς και σε µία σειρά προβληµάτων. Συγκεκριµένα, το υπόψη σχέδιο 

παρουσίαζε πολλά νοµικά κενά στη λειτουργία του υπό σύσταση κράτους και 

εξίσωνε την πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων µε τη µειοψηφία των 

Τουρκοκυπρίων προκαλώντας προβλήµατα στη λήψη των αποφάσεων. Επιπλέον, 

το κυριότερο ερώτηµα, που γεννούσε το προαναφερθέν σχέδιο, ήταν κατά πόσο 

θα υπήρχε κατάλυση ή µη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Και αυτό γιατί υπήρχαν 

ρυθµίσεις στο σχέδιο µε τις οποίες η Κυπριακή ∆ηµοκρατία διατηρούσε τη νοµική 

προσωπικότητα της µε άλλη ονοµασία αλλά υπήρχαν και ρυθµίσεις µε τις οποίες 

το ψευδοκράτος δυνητικά αποκτούσε νοµική υπόσταση209. 

  Έτεροι λόγοι που διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο στην απόρριψη του 

σχεδίου Ανάν ήταν τα θέµατα της επιστροφής των προσφύγων, των εποίκων, των 

                                            
208

 Ό.π. σελ. 625-626. 
209

 Ό.π. σελ. 632-634. 
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διευθετήσεων για το περιουσιακό καθώς και η αποστρατικοποίηση της Κύπρου, η 

οποία όµως προέβλεπε την παραµονή των βρετανικών βάσεων. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων ανάµεσα στις δύο 

κοινότητες σηµαντικό θέµα ήταν η αποδοχή στο σχέδιο της πρότασης της 

τουρκοκυπριακής πλευράς για τη διατήρηση της συνθήκης εγγυήσεως ως 

απαραίτητη για την επίλυση του Κυπριακού. Ουσιαστικά, αυτό συνεπάγεται τη 

νοµιµοποίηση της Τουρκίας για επέµβαση και στο µέλλον210. 

 3.4.2 Ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. 

  Η ένταξη της Κύπρου ολοκληρώθηκε το Μάϊο του 2004 λίγες µόνον 

ηµέρες µετά την καταψήφιση του σχεδίου Ανάν σε ένα βεβαρηµένο κλίµα για την 

ελληνοκυπριακή κοινότητα και για την κυβέρνηση της. Η τεράστια επιτυχία της 

ένταξης προσέδωσε στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία το δικαίωµα, µε ενισχυµένη 

διαπραγµατευτική θέση και εγγυηµένη ασφάλεια, να διαχειρίζεται η ίδια τα 

συµφέροντα της στην Ε.Ε. µε τη συµµετοχή της στους µηχανισµούς λήψης 

αποφάσεων αυτής. Ουσιαστικά, η Κύπρος πλέον είχε να αντιµετωπίσει µόνο το 

µείζον θέµα της κατοχής τµήµατος της επικρατείας της από την Τουρκία211. 

  Αναφορικά µε την Τουρκία, η εξέλιξη αυτή καταγράφεται ως µία 

διπλωµατική ήττα, καθώς αποδέχτηκε τη νέα κατάσταση χωρίς να µετουσιώσει σε 

πράξη τις απειλές της περί πολέµου στην περίπτωση ένταξης της Κύπρου στην 

Ε.Ε.212. Όµως, αναλογιζόµενοι τη χρονική συγκυρία που επιτευχθεί αυτή και του 

αποτελέσµατος του δηµοψηφίσµατος, η Τουρκία κέρδισε σε ένα παιχνίδι 

εντυπώσεων, καθώς η διεθνής κοινότητα, µε πιο χαρακτηριστική τη δήλωση του 

Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ213, αποποίησε τις ευθύνες από αυτήν για την εισβολή 

                                            
210

 Ό.π. σελ. 631-639. 
211

 Ό.π. σελ. 640. 
212

 Ό.π. σελ. 641-642. 
213

 Βλ. Report of the Secretary-General on his mission of good offices in Cyprus 28 Μay 2004, UN 
S/2004/437 παρ.78. διαθέσιµο στο 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2004/437 πρόσβαση 23 Σεπτεµβρίου 
2017 «The change of policy engineered by the Turkish Government which enabled this new effort 
to take off reflects well on the political maturity of that country and her leaders. By the commitments 
made to me by Prime Minister Erdoğan on 24 January 2004 when we met at Davos, and by 
Turkey’s determination throughout the February meetings in New York, the talks process in 
Cyprus, and the culmination in Burgenstock, the effort to reach a settlement received an 
immeasurable boost. This leadership was late in arriving as it had to await the consolidation of the 
Government in Turkey and a realignment of Turkish Cypriot political forces, which unfortunately left 
little time for negotiation and campaigning. Nevertheless, Prime Minister Erdoğan’s commitment to 
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του 1974. Ωστόσο, ο στόχος της ένταξης της Κύπρου είχε στεφθεί από απόλυτη 

επιτυχία. 

3.5 Περίοδος 2005 - 2017 

 Η ένταξη της Κύπρου στους κόλπους της Ε.Ε. το Μάϊο του 2004 αποτέλεσε 

την αφορµή οι προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού να παραµείνουν ζωντανές. Σε 

αυτό συνηγορούσε και η έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της Τουρκίας 

µε την Ε.Ε. Ωστόσο, η περίοδος αυτή που ακολούθησε µετά την απόρριψη του 

σχεδίου Ανάν, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, χαρακτηρίζεται από µία στασιµότητα 

στο Κυπριακό.  

 Η κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας αµέσως µετά το δηµοψήφισµα 

βρέθηκε στη δύσκολη θέση να αντιµετωπίσει σε διπλωµατικό επίπεδο όλους 

αυτούς που συνηγορούσαν υπέρ του σχεδίου Ανάν. Η ηγεσία της, υπό τον Τάσσο 

Παπαδόπουλο214, πέτυχε σε µικρό χρονικό διάστηµα, µεταξύ άλλων, την αποδοχή 

από τη διεθνή κοινότητα του αποτελέσµατος του δηµοψηφίσµατος, την έναρξη 

διαλόγου µε τη διεθνή κοινότητα µέσα από τον οποίο προέβαλλε τις θέσεις της 

Κύπρου και τις ενστάσεις της επί του απορριφθέντος σχεδίου και τέλος, να 

καταστήσει σαφές ότι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία αποδέχεται λύση ∆ιζωνικής, 

∆ικοινοτικής Οµοσπονδίας. Επιπρόσθετα, η Κύπρος σε αυτήν την χρονική 

περίοδο ανέπτυξε συµµαχίες (Ρωσία, Κίνα, Γαλλία), ανέδειξε το σηµαντικό ρόλο 

της στους κόλπους της Ε.Ε. και συνετέλεσε στην περαιτέρω ουσιαστική 

ενεργοποίηση των µόνιµων µελών του Συµβούλιου Ασφαλείας του ΟΗΕ στο 

Κυπριακό215. 

 Οι προαναφερθείσες διπλωµατικές κινήσεις της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

οδήγησαν σε θετικά αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα216:  

  α. στη σύνδεση της Ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας µε το 

Κυπριακό στη βάση της υπογραφής και εφαρµογής του Πρωτοκόλλου Τελωνιακής 

                                                                                                                                    
me to be one step ahead in the efforts for a solution was kept, and I appreciated the strong support 
of the Turkish Government, from the top down, for my efforts.». 
214

 Πρόεδρος της Κύπρου (2003 – 2008). 
215

 Βλ. Κέντρο Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος [online], διαθέσιµο στο 
http://www.tassospapadopoulos.com/easyconsole.cfm/id/95, πρόσβαση 11 Νοεµβρίου 2017.  
216

 Ό.π.  
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Σύνδεσης, της οµαλοποίησης των σχέσεων Τουρκίας - Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 

και της αναγνώρισης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

  β. στην υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση λύσης του 

Κυπριακού, που να συνάδει µε τις αξίες και τις αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

  γ. στην υπογραφή της Συµφωνίας της 8ης Ιουλίου 2006217.  

 Οι απευθείας συνοµιλίες των δύο κοινοτήτων218 ξεκίνησαν το Σεπτέµβριο 

του 2008, όπου οι βάσεις για µια συµφωνία περιγράφονται στις Συµφωνίες Υψηλού 

Επιπέδου του 1977 και 1979, οι οποίες προβλέπουν το µετασχηµατισµό του 

ενιαίου κράτους σε ένα οµόσπονδο κράτος219. Ωστόσο, οι υπόψη συνοµιλίες 

ανάµεσα στις δύο ηγεσίες220, οι οποίες συνεχίστηκαν ουσιαστικά έως τον 

Ιανουάριο του 2012221, δεν κατέληξαν σε εποικοδοµητικά αποτελέσµατα.  

 Στις συνοµιλίες, τα Ηνωµένα Έθνη, µέσω του Γενικού Γραµµατέα Μπαν Κι 

Μουν222, σε µία προσπάθεια να αναβαθµίσουν το ρόλο τους στη διαδικασία 

υπέβαλλαν προτάσεις προκειµένου να γεφυρώσουν τις διαφορές σε πτυχές του 

Κυπριακού. Καταγράφηκε πρόοδος στα κεφάλαια της διακυβέρνησης, της 

κατανοµής της εξουσίας, της οικονοµίας και των ζητηµάτων της Ε.Ε., ενώ αντίθετα 

δεν υπήρξαν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα στα αντίστοιχα του περιουσιακού, 

                                            
217

 Η συµφωνία υπεγράφει µεταξύ των ηγεσιών των δυο κοινοτήτων, η οποία µεταξύ άλλων 
προέβλεπε τη δέσµευση για την επανένωση της Κύπρου µε βάση µια διζωνική, δικοινοτική 
οµοσπονδία και πολιτική ισότητα, την αναγνώριση του γεγονότος ότι το στάτους κβο είναι 
απαράδεκτο και η παράτασή του θα είχε αρνητικές επιπτώσεις για τους Τουρκοκύπριους και τους 
Ελληνοκύπριους και την άµεση έναρξη διαδικασίας. Βλ. Επίσηµη σελίδα Υπουργείου Εξωτερικών 
Κύπρου 
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/07996F9438080C39C2257F95002BE3BD/$file/Συµφωνία
%208ης%20Ιουλίου%202006.pdf πρόσβαση 9 Νοεµβρίου 2017. 
218

 Μεταξύ ∆ηµήτρη Χριστόφια, Πρόεδρου της Κύπρου (2008 – 2013), και του Μεχµέτ Αλι Ταλάτ, 
Τουρκοκύπριου ηγέτη (2005 - 2010).  
219

 ∆ήλωση του πρόεδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας την ηµέρα έναρξης (3 Σεπτεµβρίου 2008) 
των άµεσων διαπραγµατεύσεων µεταξύ των δύο πλευρών. Βλ. «Το κυπριακό πρόβληµα», Ο 
Φιλελεύθερος [online], 3.9.2008, διαθέσιµο στο  
http://newphil1-live.beluggaweb.net/afieromata/Kypriako_2008/2008ekselikseis_sept.htm, 
πρόσβαση 11 Νοεµβρίου 2017. 
220

 Τον Απρίλιο του 2010 ο Ντερβίς Έρογλου ανέλαβε την τουρκοκυπριακή ηγεσία αντικαθιστώντας 
τον Ταλάτ. 
221

 Συνάντηση Χριστόφια - Έρογλου στη Νέα Υόρκη µεταξύ 21-24 Ιανουαρίου 2012. 
222

 Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ (2007 – 2016). 
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του εδαφικού και της ασφάλειας και των εγγυήσεων 223, προβάλλοντας οι δύο 

πλευρές διαµετρικά αντίθετες απόψεις. Η τουρκοκυπριακή ηγεσία επέµεινε σε 

σειρά σηµαντικών ζητηµάτων να παρουσιάζει θέσεις, ασύµβατες µε το 

συµφωνηµένο πλαίσιο για λύση διζωνικής - δικοινοτικής οµοσπονδίας µε πολιτική 

ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται από τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ224.  

 Η οικονοµική κρίση του 2013 στην Κύπρο πάγωσε τη διαδικασία για την 

επίλυση του Κυπριακού, η οποία αναθερµάνθηκε στις αρχές του 2014 και 

επισφραγίστηκε µε την κοινή διακήρυξη της 11ης Φεβρουαρίου225, που υπέγραψαν 

οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων. Η Κοινή ∆ιακήρυξη προβλέπει διαπραγµάτευση εφ’ 

όλων των διαφόρων πτυχών του κυπριακού προβλήµατος, περιλαµβανοµένων των 

ενοτήτων διακυβέρνησης και καταµερισµού αρµοδιοτήτων, του περιουσιακού, 

θεµάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και οικονοµίας, του εδαφικού και της διεθνούς 

πτυχής της ασφάλειας. Η ∆ιακήρυξη, προβλέπει επίσης, ρητά, ότι µόνο µία 

συµπεφωνηµένη λύση µπορεί εν συνεχεία να τεθεί προς έγκριση σε χωριστά και 

ταυτόχρονα δηµοψηφίσµατα των δύο κοινοτήτων και ότι «οποιασδήποτε µορφής 

επιδιαιτησία αποκλείεται»226.  

 Οι συνοµιλίες ανεστάλησαν, κατόπιν απόφασης της ελληνοκυπριακής 

πλευράς τον Οκτώβριο του 2014, λόγω των συνεχών προκλήσεων εκ µέρους της 

Τουρκίας, ήτοι της παραβιάσεως της κυπριακής ΑΟΖ από το ερευνητικό πλοίο 

Barbaros Hayreddin Paşa (βλ. εικόνες 2 και 3). Η επανέναρξη των συνοµιλιών 

πραγµατοποιήθηκε επτά µήνες αργότερα, αφού στο µεταξύ είχε µεσολαβήσει η 

εκλογή στην τουρκοκυπριακή ηγεσία του Μουσταφά Ακιντζί.  

 

                                            
223

 Βλ. Emilia Christofi, «Negotiations for a Cyprus settlement - An historical review», Κυπριακό 
πρακτορείο ειδήσεων [online], 7.1.2017 διαθέσιµο στο http://www.cna.org.cy/webnews-
en.aspx?a=a8b114e790954b108ebdd68225c3adb8, πρόσβαση 11 Νοεµβρίου 2017. 
224

 Βλ. «Το κυπριακό πρόβληµα», Ο Φιλελεύθερος [online], διαθέσιµο στο http://newphil1-
live.beluggaweb.net/afieromata/KYPRIAKO_2009/2009_ekselikseis_sept1.htm, πρόσβαση 11 
Νοεµβρίου 2017.  
225

 Βλ. «Επαναρχίζουν οι συνοµιλίες για το Κυπριακό – Ολόκληρη η κοινή διακήρυξη Αναστασιάδη 
και Έρογλου», Euronews [online], διαθέσιµο στο http://gr.euronews.com/2014/02/11/synantisi-
anastasiadi-eroglou-kypros-cyprus-kypriako-synomilies, πρόσβαση 11 Νοεµβρίου 2017.  
226

 Βλ. Επίσηµη σελίδα Υπουργείου Εξωτερικών Ελλάδας http://www.mfa.gr/kypriako/ πρόσβαση 
11 Νοεµβρίου 2017. 
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Εικόνα 2 Παράνοµα δεσµευµένες (µε κόκκινο χρώµα) περιοχές της κυπριακής 
ΑΟΖ από την Τουρκία 

 
Πηγή: http://www.energia.gr/article.asp?art_id=87295 πρόσβαση 23 Νοεµβρίου 2017 

 

Εικόνα 3 Υποτύπωση κίνησης ερευνητικού πλοίου Barbaros Hayreddin Paşa 
εντός της κυπριακής ΑΟΖ 

 
Πηγή: http://www.kathimerini.gr/788754/article/epikairothta/politikh/paixnidia-entashs-sthn-aoz-
kyproy πρόσβαση 28 Νοεµβρίου 2017 

 Οι διαπραγµατεύσεις των δύο πλευρών συνεχίστηκαν µε αµείωτους 

ρυθµούς καθόλη τη διάρκεια του 2016 µε επιστέγασµα τη διάσκεψη του Μοντ 
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Πελεράν (Mont Pelerin)227 της Ελβετίας. Η πρώτη φάση της διάσκεψης 

ολοκληρώθηκε µε την παράδοση από την τουρκοκυπριακή πλευρά ποσοστών 

εδάφους, που πλησίαζαν τις ελληνοκυπριακές θέσεις, γεγονός που γεννούσε 

περαιτέρω προσδοκίες.  

 Η διακοπή της διάσκεψης, κατόπιν επιθυµίας του Ελληνοκύπριου ηγέτη 

Νίκου Αναστασιάδη228, διαφοροποίησε την κατάσταση στην επανέναρξη της, 

εξαιτίας δηλώσεων των ηγετών της Ελλάδας και της Κύπρου, µετά από συνάντηση 

τους, περί µηδενικών εγγυήσεων και πλήρους αποχώρησης του τουρκικού 

στρατού, οι οποίες εξέφραζαν µεν τις ελληνοκυπριακές θέσεις, αλλά εκλήφθηκαν 

από την τουρκοκυπριακή και την τουρκική πλευρά ως όροι και προϋποθέσεις που 

άλλαζαν τη συµφωνία του Μοντ Πελεράν Ι229. 

 Στην επιδείνωση του κλίµατος συνέτεινε περαιτέρω και έγγραφο non paper 

της ελληνικής κυβέρνησης µέσα από το οποίο γινόταν σαφές ότι, η ελληνική 

κυβέρνηση συµφωνεί να συµµετάσχει σε πολυµερή συνάντηση, υπό την αίρεση της 

προηγούµενης συζήτησης και συµφωνίας µε την Τουρκία, επί του θέµατος των 

εγγυήσεων και της ασφάλειας230. 

 Το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα χαρακτηρίζεται από τις προσπάθειες 

των ηγεσιών των δύο κοινοτήτων να κρατήσουν ζωντανή τη διαδικασία, ενώ στο 

ίδιο µήκος κύµατος κινούνται οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Ρωσία. Μέτα από συνεχείς 

διαβουλεύσεις και συναντήσεις µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων, για το 

Κυπριακό, πλευρών υπήρξε συµφωνία επανεκκίνησης των συνοµιλιών και 

καθορισµού ηµεροµηνίας έναρξης της διάσκεψης. Κατόπιν αυτού, ορίστηκε 

συνάντηση των ηγετών στη Γενεύη στις 9 Ιανουαρίου 2017 για το ζήτηµα του 

εδαφικού, παρουσίαση χαρτών την 11η του ιδίου µήνα και ακολούθως, την 

επόµενη µέρα, διάσκεψη για την Κύπρο µε την πρόσθετη συµµετοχή των 

                                            
227

 Πραγµατοποιήθηκε σε δύο φάσεις, από 7 έως 11 Νοεµβρίου 2016 (Mont Peleran I) και από 20 
έως 22 Νοεµβρίου 2016 (Mont Peleran ΙI). 
228

 Νυν πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Εξελέγη το Φεβρουάριο του 2013. 
229

 Βλ. Κ. Ηλιάδη, «Όλο το παρασκήνιο από τα δύο Μοντ Πελεράν», Πολίτης [online], 4.12.2016, 
διαθέσιµο στο  
http://politis.com.cy/article/olo-to-paraskinio-apo-ta-dio-mont-peleran, πρόσβαση 12 Νοεµβρίου 
2017 
230

 Ό.π. 
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εγγυητριών δυνάµεων, ενώ θα προσκληθούν όσα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη 

απαιτείται231.  

 Οι συνοµιλίες της Γενεύης, όµως, απέβησαν άκαρπες ένεκα της τουρκικής 

αδιαλλαξίας. Η τουρκική πλευρά αποχώρησε από τις διαπραγµατεύσεις, διότι δεν 

ήθελε ή και δεν µπορούσε να συζητήσει το κύριο ζήτηµα, τον πυρήνα του 

Κυπριακού από τη διεθνή σκοπιά που είναι η κατάργηση των εγγυήσεων και η 

απάλειψη κάθε δυνατότητας παρέµβασης, καθώς και η απόσυρση του κατοχικού 

στρατού232. Κατόπιν συµφωνίας των δύο ηγετών την 1η Φεβρουαρίου 2017 

ζητήθηκε από τα Ηνωµένα Έθνη να προετοιµάσουν, διαβουλευόµενα µε τις 

εγγυήτριες δυνάµεις, την επανασύγκλιση της ∆ιάσκεψης για την Κύπρο, σε 

πολιτικό επίπεδο233. 

 Η πενταµερής234 διάσκεψη του Κραν Μοντάνα της Ελβετίας τον Ιούλιο του 

2017 κατέληξε επίσης σε αδιέξοδο. Η αδιάλλακτη στάση της Τουρκίας στο θέµα 

της παραµονής των στρατευµάτων της στην Κύπρο και η εµµονή της να συνεχίσει 

να διατηρεί το µονοµερές επεµβατικό δικαίωµα, µη συναινώντας στην 

αντικατάσταση της συνθήκης εγγυήσεως µε τη συνθήκη εφαρµογής, 

αποτυπώνουν την αιτία του ναυαγίου των διαπραγµατεύσεων235. Οι σκληρές 

τουρκικές θέσεις διανθίστηκαν µε το αίτηµα να υπάρχει νοµική βεβαιότητα για την 

ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων - όπερ σήµαινε ότι η ασφάλειά τους θα έπρεπε να 

διασφαλιστεί µε µόνιµες παρεκκλίσεις που θα µετατρέπονταν σε πρωτογενές δίκαιο 

εντός ΕΕ236. Στην υπόψη διάσκεψη, η Τουρκία για πρώτη φορά συµµετείχε σε 

                                            
231

 Βλ. Κ. Ηλιάδη, «Όλο το παρασκήνιο από τα δύο Μοντ Πελεράν», Πολίτης [online], 4.12.2016, 
διαθέσιµο στο  
http://politis.com.cy/article/olo-to-paraskinio-apo-ta-dio-mont-peleran, πρόσβαση 12 Νοεµβρίου 
2017 
232

 Βλ. Επίσηµη σελίδα Υπουργείου Εξωτερικών Ελλάδας http://www.mfa.gr/kypriako/ πρόσβαση 
11 Νοεµβρίου 2017. 
233

 Ό.π.  
234

 Συµµετείχαν Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία ως εγγυήτριες δυνάµεις καθώς και η 
Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή κοινότητα. 
235

 Βλ. «'Ναυάγιο' στη διάσκεψη για το Κυπριακό στο Κραν Μοντανά», 7.7.2017, διαθέσιµο στο 
http://news247.gr/eidiseis/kosmos/diethnis-politiki/nayagio-gia-to-kypriako-sto-kran-
montana.4755429.html, πρόσβαση 11 Νοεµβρίου 2017. 
236

 Βλ. Α. Αθανασόπουλος, «Πώς φθάσαµε στο ναυάγιο του Κραν Μοντάνα», Το Βήµα [online], 
9.7.2017, διαθέσιµο στο http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=890675, πρόσβαση 12 
Νοεµβρίου 2017. 
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διάλογο για τα θέµατα ασφαλείας και εγγυήσεων µε το διεθνή παράγοντα όµως να 

τηρεί στάση ουδετερότητας237. 

3.6 Συµπερασµατικές παρατηρήσεις  

 Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, παρά τις προαναφερθείσες αποτυχηµένες 

πρωτοβουλίες / σχέδια για την επίλυση του ζητήµατος που πρόεκυψε, ιδιαίτερα 

από το 1948 και εντεύθεν, και σε συνδυασµό µε τα γεγονότα της κατοχής 

τµήµατος της από ξένη δύναµη (Τουρκία) και τη µονοµερή ανακήρυξη το 1983 της 

«Τ∆ΒΚ», δεν αποδέχθηκε τη σηµερινή άδικη κατάσταση, όπως αυτό 

αποτυπώνεται και επίσηµα από τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ. Κινήθηκε, ανεξάρτητα της 

ιδεολογίας των εκάστοτε κυβερνήσεων της, µε συγκεκριµένα βήµατα / στόχους 

που την οδήγησαν σε σωστές αποφάσεις, όπως ήταν η απόρριψη του σχεδίου 

Ανάν και η εντατικοποίηση της προσπάθειας για ένταξη στην Ε.Ε.. Η επίτευξη 

αυτού του στρατηγικού στόχου έχει θέσει το Κυπριακό σε διαφορετικά µονοπάτια, 

καθώς πλέον µε τον πιο επίσηµο τρόπο γίνεται φανερό ότι η Τουρκία µε τα 

στρατεύµατα της έχει καταπατήσει και προσπαθεί να οικειοποιηθεί ευρωπαϊκά 

εδάφη. 

 Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις του Κυπριακού µετά το ναυάγιο των 

διαπραγµατεύσεων στο Crans - Montana της Ελβετίας είχαν ως θετικό αντίκτυπο 

της αναγνώρισης από τη διεθνή κοινότητα του πυρήνα του ζητήµατος. 

Συγκεκριµένα, είναι πλέον βέβαιο ότι, η κατάργηση της αναχρονιστικής συνθήκης 

των εγγυήσεων του 1960 και η αποχώρηση των κατοχικών στρατευµάτων της 

Τουρκίας αποτελούν, όχι µόνο τον πυρήνα του ζητήµατος, αλλά καθορίζουν και τη 

συνέχιση των µελλοντικών διαπραγµατεύσεων, οι οποίες, όµως, δεν διαφαίνονται 

να επαναρχίζουν πριν την ολοκλήρωση των επικείµενων προεδρικών εκλογών 

στην Κύπρο στα τέλη Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Όµως δεν πρέπει να 

παραγκωνίζονται και λάθη της ελληνοκυπριακής πλευράς που νοµιµοποιούν την 

τουρκοκυπριακή ηγεσία µε «δικαιώµατα» όπως αυτό της συµµετοχής της ως 

ισότιµου συνοµιλητή στην πενταµερή διάσκεψη στο Crans – Montana που 

εξισώνει συνεπακόλουθα την Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε το ψευδοκράτος. 

                                            
237

 Βλ. Α. Αυγουστή, «Παράταιρες, παράξενες και ύποπτες µειοψηφικές φωνές στη Λευκωσία: Οι 
καταγγελίες του Κοτζιά», 14.7.2017, διαθέσιµο στο http://mignatiou.com/2017/07/parateres-
paraxenes-ke-ipoptes-miopsifikes-fones-sti-lefkosia-i-katangelies-tou-kotzia/, πρόσβαση 13 
Νοεµβρίου 2017. 
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 Η δυναµική που απέκτησε η Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε την προοπτική 

ένταξης στην Ε.Ε. και τελικώς µε την είσοδο της είχε ως θετικό αντίκτυπο να 

προσπαθήσει να εκµεταλλευτεί, βασιζόµενη πάντα στις επιταγές του ∆ιεθνούς 

∆ικαίου, το φυσικό της πλούτο στις θαλάσσιες περιοχές σε µία εποχή κατά την 

οποία η ανακάλυψη των υδρογονανθράκων αποτελεί ένα προβληµατικό ζήτηµα, 

που απασχολεί την επιστήµη του ∆ιεθνούς ∆ικαίου. Ουσιαστικά το ζήτηµα των 

υδρογονανθράκων, όπως και άλλα ζητήµατα της σηµερινής εποχής, 

διαµορφώνουν τη σύγχρονη ιστορία και το οποίο θα αναλυθεί στα κεφάλαια 5,6 

και 7, αφού πρώτα ο αναγνώστης της παρούσας εργασίας κατανοήσει το 

θεωρητικό υπόβαθρο σε βασικές ορολογίες και ερµηνείες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου 

στο επόµενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη και τα απορρέοντα 

δικαιώµατα των κρατών σε αυτήν 

4.1 Θαλάσσιες Ζώνες  

 Η διεθνής Σύµβαση του ΟΗΕ περί ∆ικαίου Θάλασσας (United Nations 

Convention on the Law of the Sea - UNCLOS)238 καθορίζει περιοχές – ζώνες στη 

θάλασσα (βλ. Εικόνα 4), οι οποίες όπως έχουν καθιερωθεί από το εθιµικό και το 

συµβατικό ∆ιεθνές ∆ίκαιο είναι239: 

  α. Η Χωρική Θάλασσα (ΧΘ) (Territorial Sea - TS) ή αλλιώς 

Αιγιαλίτιδα ζώνη (ΑΖ). 

  β. Η Συνορεύουσα Ζώνη ή Συνεχόµενη Θάλασσα (Contiguous 

Zone). 

  γ. Η Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ) (Exclusive Economic 

Zone - EEZ). 

  δ. Η Αλιευτική Ζώνη (Fishing Zone ή Exclusive Fishing Zone - 

FZ ή EFZ). 

  ε. Η Υφαλοκρηπίδα (Continental Shelf). 

  στ. Η Ανοικτή Θάλασσα (High Seas), η οποία βρίσκεται µετά το 

εξωτερικό όριο της ΑΟΖ όταν έχει εξαγγελθεί, ή το εξωτερικό όριο της ΧΘ όταν δεν 

υπάρχει ΑΟΖ.  

                                            
238

 Υπογράφηκε το 1982 στο Montego Bay της Τζαµάικα και κυρώθηκε την 16
η
 Φεβρουαρίου 1994. 

Η σύµβαση επικυρώθηκε από 168 συµβαλλόµενα µέρη, ήτοι 167 κράτη και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Επίσης, υφίστανται 14 κράτη µέλη του ΟΗΕ, τα οποία δεν επικύρωσαν τη συνθήκη αλλά 
την υπέγραψαν. Η Τουρκία περιλαµβάνεται σε εκείνα τα κράτη που δεν έχουν κυρώσει την υπόψη 
σύµβαση. Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα ΟΗΕ 
http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm πρόσβαση 19 
Οκτωβρίου 2017. 
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 Βλ. Π. Φωτίου, Σηµειώσεις ∆ιεθνούς ∆ικαίου, αναθεωρηµένη έκδοση, Απρίλιος 2003, σελ.1. 
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Εικόνα 4 Θαλάσσιες ζώνες σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση περί ∆ικαίου 

Θάλασσας 

Πηγή: http://www.unclosuk.org/unclosuk/sites/unclosuk/files/images/MSR.gif πρόσβαση 28 
Νοεµβρίου 2017 

 Το εξωτερικό όριο της Χωρικής Θάλασσας, λαµβάνεται ως αφετηρία 

µετρήσεως ή οριοθετήσεως για όλες τις άλλες ανωτέρω θαλάσσιες ζώνες. Για να 

οριοθετηθεί η Χωρική Θάλασσα και στη συνέχεια όλες οι άλλες θαλάσσιες ζώνες, 

χρησιµοποιούνται από τα Παράκτια Κράτη οι «Γραµµές Βάσεως» (Baselines), οι 

οποίες διακρίνονται σε δύο βασικές αρχές - µεθόδους: τη «Φυσική Ακτογραµµή» 

(Normal Baseline)240 και τις «Ευθείες Γραµµές Βάσεως» (Straight Baselines)241 242. 

4.2 Ορισµός – Νοµικό καθεστώς ΑΟΖ 

 Η ΑΟΖ ορίζεται η πέραν και παρακείµενη της χωρικής θάλασσας 

περιοχή243. ∆ιέπεται από ένα «ειδικό καθεστώς», το οποίο δεν ταυτίζεται ούτε µε το 

                                            
240

 Ως φυσική ακτογραµµή ορίζεται η γραµµή της κατώτατης ρηχίας (low water line)[=το σηµείο της 
ακτής στο οποίο σταµατάει η τελευταία φάση της παλίρροιας] κατά µήκος της ακτής. Βλ. Κ. Ιωάννου 
– Α. Στρατή, ∆ίκαιο της θάλασσας, Εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2013, σελ. 43. 
241

 Ευθεία γραµµή βάσης νοείται η γραµµή της συντοµότερης απόστασης µεταξύ των δυο σηµείων. 
Αποτελεί µέθοδο χάραξης του εσωτερικού ορίου της αιγιαλίτιδας ζώνης, η οποία εφαρµόζεται όταν 
η φυσική ακτογραµµή παρουσιάζει ορισµένες γεωγραφικές ιδιοµορφίες. Βλ. Κ. Ιωάννου - Α. Στρατή, 
∆ίκαιο της θάλασσας, Εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2013, σελ. 44. 
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καθεστώς της κυριαρχίας της αιγιαλίτιδας ζώνης, αλλά ούτε και µε το καθεστώς 

ελευθερίας της ανοικτής θάλασσας244. Το εύρος της δεν εκτείνεται πέραν των 200 

ναυτικών µιλίων από τις γραµµές βάσης από τις οποίες µετράται το εύρος της 

χωρικής θάλασσας245. Πρόκειται για µία θαλάσσια ζώνη µε καθεστώς αµιγώς 

λειτουργικό, το οποίο συνίσταται, αφενός, σε δικαιώµατα του παράκτιου κράτους 

και, αφετέρου, σε δικαιώµατα και ελευθερίες των υπολοίπων κρατών246. Η έννοια 

της ΑΟΖ έχει οικονοµικό χαρακτήρα, σε αντίθεση µε την υφαλοκρηπίδα που έχει 

γεωλογική έννοια, και η οριοθέτηση της πραγµατοποιείται αποκλειστικά από το 

παράκτιο κράτος. 

 Η Σύµβαση του 1982 κινείται στον ίδιο άξονα της νόµιµης και αποκλειστικής 

από το Παράκτιο Κράτος εκµεταλλεύσεως των ζώντων πόρων που υπάρχουν στην 

ζώνη της αποκλειστικής οικονοµικής εκµεταλλεύσεως, όπως εισήχθη µε τη 

Σύµβαση της Γενεύης 1958247, αλλά προχωρεί περισσότερο και στην οριοθέτηση 

της ζώνης µέχρι 200 ν.µ. από τις ακτές του παρακτίου κράτους (άρθρο 57), καθώς 

και στην περιγραφή των λειτουργικών δικαιωµάτων του παρακτίου κράτους 

λεπτοµερειακά248. 

4.3 Νοµικά δικαιώµατα παράκτιου κράτους στην ΑΟΖ  

 Τα δικαιώµατα που αναγνωρίζει η Σύµβαση 1982 είναι κυριαρχικά, δηλαδή 

όταν εξαγγελθεί ή οριοθετηθεί η ΑΟΖ, το παράκτιο κράτος έχει προτεραιότητα στην 

έρευνα, εκµετάλλευση και διαχείριση των φυσικών πόρων, ζώντων ή µη, στα ύδατα 

και το θαλάσσιο έδαφος και υπέδαφος της θαλάσσιας αυτής ζώνης (άρθρο 56)249. 

 Η αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωµάτων στην ΑΟΖ για τα παράκτια κράτη, 

χωρίς όµως εντός αυτής να υπάρχουν οι περιορισµοί στην ναυσιπλοΐα όπως 
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 Βλ. Κ. Ιωάννου – Α. Στρατή, ∆ίκαιο της θάλασσας, Εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2013, 
σελ. 168. 
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 Βλ. UNCLOS, Άρθρο 57, 1982. 
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 Βλ. Κ. Ιωάννου – Α. Στρατή, op.cit., σελ. 168. 
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 Η υπόψη σύµβαση για την Αλιεία και τη ∆ιατήρηση των Ζώντων Πόρων της Ανοικτής Θάλασσας 
υιοθετήθηκε το 1958 από την πρώτη συνδιάσκεψη των Η.Ε. για το ∆ίκαιο της Θάλασσας και α) 
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συµβαίνει στην ΧΘ και χωρίς να είναι ούτε µέρος της Ανοικτής Θάλασσας (ΑΘ), την 

θέλουν ως θαλάσσια ζώνη ιδιόρρυθµου καθεστώτος (sui generis), όπου ενώ τα 

παράκτια κράτη ασκούν κυριαρχικά δικαιώµατα, τα άλλα έχουν τα δικαιώµατα και 

τις ελευθερίες των ανοικτών θαλασσών, υπό τον όρο ότι στη ζώνη αυτή η 

ελευθερία των θαλασσών περιορίζεται µε όσα δικαιώµατα η Σύµβαση αναγνωρίζει 

στο παράκτιο κράτος (άρθρο 55)250. 

 Τα κυριαρχικά δικαιώµατα του παρακτίου κράτους στην ΑΟΖ 

περιλαµβάνουν (άρθρο 56(1) (α)):  

  α. Εξερεύνηση, εκµετάλλευση, διατήρηση και διαχείριση των 

φυσικών πόρων, ζώντων ή µη, των υπερκειµένων υδάτων, του βυθού και του 

υπεδάφους. 

  β. Άλλες δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την εξερεύνηση και 

εκµετάλλευση της ζώνης για οικονοµικούς σκοπούς όπως π.χ η παραγωγή 

ενέργειας από τα ύδατα, τα ρεύµατα και τους ανέµους251. 

 Πέρα από τα ανωτέρω κυριαρχικά δικαιώµατα το παράκτιο κράτος έχει 

δικαιοδοσία για (άρθρο 56 (1) (β)): 

  α. Τοποθέτηση και χρησιµοποίηση τεχνητών νησιών, 

εγκαταστάσεων και κατασκευών (συναφές και το άρθρο 60). 

  β. Θαλάσσια επιστηµονική έρευνα (όπως ρυθµίζεται ειδικότερα 

από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 246), που σηµαίνει πως τα άλλα κράτη 

χρειάζονται την συµφωνία και άδεια του παρακτίου κράτους για να 

πραγµατοποιήσουν τέτοια έρευνα. 

  γ. Προστασία και διατήρηση του θαλασσίου περιβάλλοντος στην 

περιοχή της ζώνης και για όλες τις δραστηριότητες σ’ αυτή252. 

 Ο όρος «κυριαρχικό δικαίωµα» παρουσιάζει διαφορές στη διεθνή σύµβαση 

περί ∆ικαίου της Θάλασσας όταν χρησιµοποιείται για την ΑΟΖ ή την 

υφαλοκρηπίδα. Συγκεκριµένα253:  
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  α. Τα δικαιώµατα στην ΑΟΖ αποκτώνται µόνο εφόσον υπάρξει 

υιοθέτηση της µε ρητή διακήρυξη (νόµος ή προεδρικό διάταγµα ή, σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις απλή δήλωση) από το παράκτιο κράτος ενώ στην περίπτωση της 

υφαλοκρηπίδας τα κυριαρχικά δικαιώµατα υπάρχουν ab initio (εξ υπαρχής) και 

ipso facto (αυτοδικαίως). 

  β. Η «αποκλειστικότητα» των κυριαρχικών δικαιωµάτων στην 

ΑΟΖ δεν έχει ακριβώς το ίδιο περιεχόµενο, όπως στην περίπτωση της 

υφαλοκρηπίδας. Έτσι, εντός της ΑΟΖ η διεθνής σύµβαση περί δικαίου της 

θάλασσας αναγνωρίζει παράλληλα δικαιώµατα σε τρίτα κράτη, σε περίπτωση 

αδυναµίας αλιείας από το παράκτιο κράτος του επιτρεπόµενου αλιεύµατος µε 

εξαίρεση όµως την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωµάτων του παράκτιου κράτους 

στο βυθό και το υπέδαφος της ΑΟΖ. Τέλος, ο χαρακτηρισµός της ΑΟΖ ως 

«αποκλειστικής» οφείλεται στο γεγονός ότι µόνο το παράκτιο κράτος έχει την 

εξουσία να υιοθετήσει µέσα στην ΑΟΖ τα αναγκαία µέτρα για την υλοποίηση των 

δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων του σχετικά µε τη ζώνη αυτή. 

4.4 Κυριαρχικά δικαιώµατα του παράκτιου κράτους στην εξερεύνηση και 

στην εκµετάλλευση µη ζώντων φυσικών πόρων 

 Το παράκτιο κράτος εντός της ΑΟΖ ασκεί κυριαρχικά δικαιώµατα, σύµφωνα 

µε το άρθρο 56(1)α για την εξερεύνηση, εκµετάλλευση, διατήρηση και διαχείριση 

των «µη ζώντων φυσικών πόρων» των υπερκείµενων υδάτων, του βυθού και του 

υπεδάφους του. Ως «µη ζώντες φυσικοί πόροι» ορίζονται οι ορυκτοί πόροι, κυρίως 

πετρέλαιο και φυσικό αέριο αλλά και υδρίτες (ενυδατωµένοι υδρογονάνθρακες σε 

µεγάλα βάθη από 200 έως 2500 µέτρα), υδροθερµικά πεδία και ηφαίστεια ιλύος 

(λάσπης). Το περιεχόµενο των δικαιωµάτων που αναγνωρίζονται επί των µη 

ζώντων φυσικών πόρων στην ΑΟΖ ταυτίζεται µε το αντίστοιχο περιεχόµενο των 

δικαιωµάτων που ασκεί επί της υφαλοκρηπίδας254. 
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4.5 Υποχρεώσεις τρίτων κρατών στην ΑΟΖ  

 Η ∆ιεθνής Σύµβαση αναφέρεται ρητά255 στην υποχρέωση των τρίτων 

κρατών στην ΑΟΖ που έχει κηρύξει ένα παράκτιο κράτος, η οποία συνίσταται στο 

να λαµβάνουν υπόψη κατά την άσκηση των δικαιωµάτων και την εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους στην ΑΟΖ, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του παράκτιου 

κράτους. Επιπρόσθετα, στο ίδιο άρθρο256 της σύµβασης γίνεται αναφορά στην 

υποχρέωση συµµόρφωσης των τρίτων κρατών στους νόµους και τους 

κανονισµούς του παράκτιου κράτους εφόσον αυτοί ακολουθούν τους κανόνες 

∆ιεθνούς ∆ικαίου και τη ∆ιεθνή σύµβαση περί ∆ικαίου Θάλασσας257.  

4.6 Οριοθέτηση Θαλασσίων Ζωνών στα παράκτια κράτη  

 4.6.1 Λειτουργία της Οριοθέτησης  

  Η διεθνής σύµβαση δεν προβλέπει τη θέσπιση κανόνων µέσα από 

τους οποίους τα παράκτια κράτη έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν τις θαλάσσιες 

ζώνες. Η ακολουθούσα πρακτική συνίσταται κάθε παράκτιο κράτος να καθορίζει µε 

την εσωτερική νοµοθεσία τα όρια των θαλασσίων ζωνών που το περιβάλλουν µέχρι 

το ανώτατο όριο που επιτρέπει το διεθνές δίκαιο, έτσι ώστε να εξειδικευθούν οι 

αρµοδιότητες του, καθώς και τα γεωγραφικά όρια των αρµοδιοτήτων στο πλαίσιο 

που ορίζει το διεθνές δίκαιο258.  

 4.6.2 ∆ιαδικασία Οριοθέτησης  

  Ο καθορισµός όµως των εσωτερικών ορίων των θαλασσίων ζωνών 

για τα παράκτια κράτη δεν αποτελεί µία εύκολη διαδικασία, ιδιαίτερα µετά την 

εισαγωγή στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η υφαλοκρηπίδα και η 

ΑΟΖ, οι οποίες εκτείνονται σε µεγάλη απόσταση από τις γραµµές βάσεις του κάθε 

κράτους. Συγκεκριµένα, η αποκλειστική ζώνη δύναται να εκτείνεται σε απόσταση 

ως 200 ν.µ. από τις γραµµές βάσεις259, ενώ για την υφαλοκρηπίδα είναι δυνατή η 
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επέκταση και πέραν των 200 ν.µ.260, όταν επιτρέπεται κάτι τέτοιο από το ∆ιεθνές 

∆ίκαιο. 

  Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται ότι οι θαλάσσιες ζώνες µεταξύ δύο ή 

περισσότερων κρατών, πολλές φορές επικαλύπτονται, γεγονός που δυσχεραίνει 

τη διαδικασία οριοθέτησης. Συµπεραίνεται από τα προαναφερθέντα ότι, η 

οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών σχετίζεται, τόσο µε τον καθορισµό της 

δικαιοδοσίας ενός κράτους σε µία θαλάσσια ζώνη, όσο και µε ποιον τρόπο θα 

επιλεχτεί ανάµεσα στα κράτη ως µέθοδος οριοθέτησης. 

  Τα κράτη έχοντας κατανοήσει ότι η οριοθέτηση των θαλασσίων 

ζωνών συντελεί στη δίκαιη εκµετάλλευση των πόρων της σε αυτές, κινούνται προς 

την κατεύθυνση να έρθουν σε συµφωνία µεταξύ τους, για να ολοκληρωθεί αυτή η 

επίπονη διαδικασία. Ωστόσο, παρουσιάζεται αδυναµία των κρατών να καταλήξουν 

σε συµφωνία το οποίο δεν σηµαίνει απαραίτητα την ύπαρξη διαφοράς, καθώς 

ενδέχεται τα ενδιαφερόµενα κράτη να δέχονται µία γεωγραφική γραµµή ως de facto 

γραµµή οριοθέτησης261.  

 4.6.3 Οριοθέτηση ΑΟΖ 

  Η οριοθέτηση της ΑΟΖ καθορίζεται στο άρθρο 74 (1) της σύµβασης 

∆Θ, η διατύπωση του οποίου αποτέλεσε προϊόν συµβιβασµού δύο διαφορετικών 

οµάδων262, της «µέσης γραµµής» και «αρχών ευθυδικίας (equitable principles)». 

Ως συνηθέστερη µέθοδος οριοθέτησης της ΑΟΖ263 χρησιµοποιείται η αρχή της 

ίσης απόστασης – µέση γραµµή264. Η συµφωνία της Τουρκίας µε τη Σοβιετική 

Ένωση (1978) για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στη Μαύρη Θάλασσα265 

οδηγεί στη διαπίστωση ότι σε ορισµένες περιπτώσεις, για λόγους σκοπιµότητας τα 

κράτη διακηρύσσουν ότι υιοθετούν µία συγκεκριµένη µέθοδο οριοθέτησης, ενώ 
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στην πράξη ακολουθούν µία άλλη266. Ωστόσο, κατά την οριοθέτηση της ΑΟΖ τα 

συµβαλλόµενα µέρη συχνά αποφεύγουν να οριοθετήσουν τµήµατα της ΑΟΖ τα 

οποία διεκδικούν τρίτα κράτη ή τα οποία εφάπτονται της ΑΟΖ τρίτων κρατών. 

Συνεπώς, οι γραµµές οριοθέτησης δεν εκτείνονται σε τριεθνή σηµεία267 ακόµα και 

αν δεν υπάρχει διαφορά οριοθέτησης268.  

4.7 Συµπερασµατικές παρατηρήσεις  

 Το ∆ιεθνές ∆ίκαιο είναι απόρροια της θέλησης των κρατών να ρυθµίζεται 

κατά τρόπο επιτακτικό η συµπεριφορά τους. Τα κράτη έχουν ορίσει και επιβάλλει 

στην ίδια τους την υπόσταση κανόνες για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να 

πράττουν. Επιπλέον, έχουν προβλέψει και κυρώσεις στις περιπτώσεις εκείνων 

των κρατών που ενεργούν αντιβαίνοντας το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, τις οποίες µάλιστα τις 

επιβάλλουν τα ίδια τα κράτη. Συναφώς, γίνεται κατανοητό ότι σε πρακτικό επίπεδο 

η θέσπιση κανόνων, η εφαρµογή αυτών και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε 

κράτη που δεν συµµορφώνονται µε τους κανόνες αυτούς καθορίζεται από το 

∆ιεθνές ∆ίκαιο, που τα ίδια τα κράτη έχουν εκπονήσει. 

 Στη σηµερινή εποχή κατά την οποία τα κράτη έχουν συνειδητοποιήσει ότι η 

ευηµερία τους και η οικονοµική τους ανάπτυξη έχει άµεση συνάφεια µε τις 

θαλάσσιες πλουτοπαραγωγικές πηγές, ιδιαίτερα µε την ανακάλυψη 

υδρογονανθράκων, το ∆ιεθνές ∆ίκαιο Θάλασσας, που είναι µέρος του ∆ιεθνούς 

∆ίκαιου, αποτελείται από ρυθµιστικούς κανόνες µε τους οποίους τα κράτη 

οριοθετούν θαλάσσιες ζώνες, όπως την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, για την 

εκµετάλλευση και αξιοποίηση του φυσικού τους πλούτου.
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δύο κρατών συναντά τη θαλάσσια ζώνη τρίτου κράτους. Βλ. Α. Στρατή, Ελληνικές θαλάσσιες ζώνες 
και οριοθέτηση µε γειτονικά κράτη, Εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012, σελ. 92.  
268

 Ό.π. σελ. 17. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Συµφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών της Κύπρου µε 

γειτονικά κράτη 

5.1 Γενικά 

 Το ∆ιεθνές ∆ίκαιο Θάλασσας (∆∆Θ) παρέχει το δικαίωµα στα κράτη µε 

θαλάσσιες ακτές να οριοθετήσουν την ΑΟΖ µε συµφωνία µε τις όµορες χώρες 

αυτών, ακολουθώντας συγκεκριµένες διαδικασίες. Η Κύπρος υπέγραψε και 

κύρωσε τη ∆ιεθνή σύµβαση περί του ∆ικαίου της Θάλασσας µε το νόµο 203/1988 

στις 14 Νοεµβρίου 1988269 και εφαρµόζοντας τις διατάξεις της υπόψη σύµβασης 

προχώρησε στην κήρυξη, µε το νόµο 64(Ι)/2004 στις 5 Απριλίου 2004270 

αναδροµικής ισχύος από 21 Μαρτίου 2003, ΑΟΖ.  

 Η κήρυξη της έχει ως επακόλουθο ότι, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία «... ασκεί 

κυριαρχικά δικαιώµατα σ΄ ό,τι αφορά στην εξερεύνηση, εκµετάλλευση, διατήρηση 

και διαχείριση των φυσικών πόρων, ζώντων ή µη, των υδάτων των υπερκείµενων 

του βυθού της θάλασσας, του βυθού της θάλασσας και του υπεδάφους της, και 

που σχετίζονται µε άλλες δραστηριότητες για την οικονοµική εκµετάλλευση και 

εξερεύνηση της ζώνης, όπως η παραγωγή ενέργειας από τα ύδατα, τα ρεύµατα και 

τους ανέµους....»271.  

 Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, βασιζόµενη στις υπάρχουσες ενδείξεις από την 

δεκαετία του 1970 για ύπαρξη κοιτασµάτων φυσικού αερίου στις θαλάσσιες ζώνες 

της, όπως αυτές ορίζονται από το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, έθεσε µετά και την κύρωση της 

σύµβασης περί του ∆ικαίου της Θάλασσας, στην αρχή της δεκαετίας του 1990 ως 

µία από τις βασικές προτεραιότητες της εξωτερικής της πολιτικής, την οριοθέτηση 

θαλασσίων ζωνών µε τα γειτονικά της κράτη.  

 Οι κυβερνήσεις της καθόλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και στις 

αρχές της επόµενης δεκαετίας, κινήθηκαν προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 

                                            
269

 Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Εξωτερικών Κύπρου 
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/all/30150DB2E86238D6C2258030002AC14E/$file/1.%201
988_1_203.pdf?openelement πρόσβαση 21 Οκτωβρίου 2017. 
270

 Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Εξωτερικών Κύπρου 
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/all/8D450A891DD09140C2258042004122E8/$file/THE%2
0EXCLUSING%20ECONOMIC%20ZONE%20AND%20THE%20CONTINENTAL%20SHELF%20L
AWS%202004%20AND%202014FINAL.pdf?openelement πρόσβαση 21 Οκτωβρίου 2017. 
271

 Βλ. µετάφραση στην επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου 
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2004_1_064.pdf πρόσβαση 3 Σεπτεµβρίου 2017.  
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διαύλου συνοµιλιών µε τα όµορα κράτη της περιοχής, µη παρεκκλίνοντας από το 

στόχο, συνεπεία διαφορετικών ιδεολογικών και πολιτικών πεποιθήσεων. Η εµµονή 

αυτή των εκάστοτε κυβερνήσεων επιβραβεύτηκε µε την επίτευξη του στόχου 

αυτού, καθώς η Κυπριακή ∆ηµοκρατία υπέγραψε συµφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ, 

κατά χρονολογική σειρά, µε την Αίγυπτο, το Λίβανο και το Ισραήλ. 

  Οι συµφωνίες αυτές αναφέρονται αποκλειστικά στην ΑΟΖ και εξαιτίας αυτού 

του γεγονότος, έχει δηµιουργηθεί στην κοινή γνώµη εσφαλµένα η εντύπωση ότι, η 

εκµετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της υφαλοκρηπίδας εξαρτάται 

από την κήρυξη της ΑΟΖ272. Ωστόσο, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς 

συνοµολογήθηκαν σε µία περίοδο σηµαντικών εξελίξεων ως προς τη θέσπιση 

θαλασσίων ζωνών και την εκµετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της 

Ανατολικής Μεσογείου273. 

5.2 Συµφωνία Κύπρου – Αιγύπτου 

 Η υπόψη συµφωνία, υπογράφηκε από τα συµβαλλόµενα µέρη την 17η 

Φεβρουαρίου 2003 και αποτέλεσε την πρώτη συµφωνία οριοθέτησης θαλασσίων 

ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο274. Στο άρθρο 1 της συµφωνίας ορίζεται ως 

µέθοδος οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης η αρχή της ίσης 

απόστασης / µέση γραµµή, από την οποία κάθε σηµείο είναι σε ίση απόσταση από 

τα εγγύτερα σηµεία της γραµµής βάσης των δύο Μερών275. Η διατύπωση του 

άρθρου αυτού της συµφωνίας εγείρει το ερώτηµα εάν ως γραµµές βάσης για τη 

χάραξη της µέσης γραµµής ελήφθησαν υπόψη οι ευθείες γραµµές βάσης των δύο 

κρατών ή η γραµµή της κατώτατης ρηχίας («φυσική ακτογραµµή»)276. Αξίζει όµως 

να σηµειωθεί ότι, τόσο η Κύπρος, όσο και η Αίγυπτος έχουν υιοθετήσει σύστηµα 

ευθειών γραµµών βάσης277. Στην υπόψη συµφωνία περιλαµβάνεται ο κατάλογος 

                                            
272

 Βλ. Α. Στρατή, Ελληνικές θαλάσσιες ζώνες και οριοθέτηση µε γειτονικά κράτη, Εκδόσεις Νοµική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012, σελ. 100.  
273

 Ό.π. σελ. 101. 
274

 Ό.π. σελ. 100. 
275

 Ό.π. σελ. 101 και 103. 
276

 Ό.π. σελ. 104. 
277

 Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα ΟΗΕ 
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/CYP_1993_Coordinates.pdf 
πρόσβαση 11 Αυγούστου 2017 και 
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/EGY_1990_Decree.pdf 
πρόσβαση 11 Αυγούστου 2017. 
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των γεωγραφικών συντεταγµένων που ορίζουν τη µέση γραµµή, αλλά και η 

χαρτογραφική απεικόνιση της οριοθετικής γραµµής (βλ. Εικόνα 5). 

 

 

Εικόνα 5 Θαλάσσιες ζώνες σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση περί ∆ικαίου 
Θάλασσας 

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/842127/article/epikairothta/politikh/h-8alassia-orio8ethsh-me-thn-
aigypto πρόσβαση 15 Νοεµβρίου 2017  

 Η συµφωνία µεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου έχει δεσµευτικό χαρακτήρα ως 

προς την υποχρέωση των δύο κρατών να συνεργασθούν για την εκµετάλλευση 

των φυσικών πόρων που εκτείνονται από την ΑΟΖ του ενός κράτους στην ΑΟΖ του 

άλλου (άρθρο 2)278. Όµως, η µη διάκριση των φυσικών πόρων σε αλιευτικούς 

πόρους και στα υποθαλάσσια κοιτάσµατα υδρογονανθράκων είχε ως συνέπεια να 

απαιτείται η θεσµοθέτηση επιπλέον ρυθµίσεων, πέραν της γενικότητας των 

προβλέψεων του συγκεκριµένου άρθρου της συµφωνίας. Έτσι τα δύο κράτη, αφού 

προγενεστέρα, την 19η Ιουλίου 2005, είχαν υπογράψει µνηµόνιο συναντίληψης 

(Memorandum of Understanding) και στο οποίο συµφωνούν να συνεργαστούν σε 

θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος στον τοµέα του πετρελαίου και του αερίου279, 

                                            
278

 Βλ. Α. Στρατή, Ελληνικές θαλάσσιες ζώνες και οριοθέτηση µε γειτονικά κράτη, Εκδόσεις Νοµική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012, σελ. 104. 
279

 Η συµφωνία - πλαίσιο κυρώθηκε µε τη ψήφιση από την κυπριακή βουλή, την 13
η
 Ιανουαρίου 

2012, του νόµου υπ αριθµόν 2(ΙΙΙ) του 2012 εν δυνάµει του άρθρου 169.2 αυτού. Το κοινοβούλιο 
της Αίγυπτου κύρωσε τη συµφωνία το 2014. Βλ. http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2012_3_002.pdf 
πρόσβαση 11 Αυγούστου 2017 και «Επικύρωση από τη Βουλή της Συµφωνίας Κύπρου - Αιγύπτου 
για τη µέση γραµµή», Η Σηµερινή [online], 19.1.2012, διαθέσιµο στο  
http://www.sigmalive.com/archive/news/politics/457110, πρόσβαση 21 Οκτωβρίου 2017.  
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υπέγραψαν στις 4 Μαΐου 2006 συµφωνία συνεκµετάλλευσης των κοιτασµάτων που 

βρίσκονται εκατέρωθεν της µέσης γραµµής θεσπίζοντας το νοµικό πλαίσιο για την 

από κοινού εκµετάλλευση των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων280.  

5.3 Συµφωνία Κύπρου – Λιβάνου  

 Η Κύπρος, µετά τη συµφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ µε την Αίγυπτο, 

υπέγραψε στις 17 Ιανουαρίου του 2007 αντίστοιχη συµφωνία µε τον Λίβανο αλλά 

εισέτι αυτή δεν έχει τεθεί σε ισχύ, καθόσον σε αντίθεση µε την Κύπρο281, ο Λίβανος 

δεν την έχει κυρώσει282. Η υπόψη συµφωνία υιοθετεί ως µέθοδο, όπως και η 

αντίστοιχη µε την Αίγυπτο, την αρχή της ίσης απόστασης / µέση γραµµή, ενώ 

παράλληλα δύναται να επισηµανθεί η αναφορά στο άρθρο 1 παρ. δ της συνθήκης 

για τη δυνατότητα στα συµβαλλόµενα κράτη περαιτέρω βελτιώσεως της ακριβούς 

θέσης της µέσης γραµµής283. Παράλληλα, οι δύο χώρες κατέθεσαν στο Γενικό 

Γραµµατέα του ΟΗΕ πίνακα µε τις συµφωνηθείσες γεωγραφικές συντεταγµένες έξι 

(6) σηµείων της οριοθετικής γραµµής (βλ. Εικόνα 6).  

                                            
280

 Βλ. Α. Στρατή, Ελληνικές θαλάσσιες ζώνες και οριοθέτηση µε γειτονικά κράτη, Εκδόσεις Νοµική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012, σελ. 108. 
281

 Κυρώθηκε το Νοέµβριο του 2007. Βλ. A. Στρατή, Ελληνικές θαλάσσιες ζώνες και οριοθέτηση µε 
γειτονικά κράτη, Εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012, σελ. 109. 
282

 Ο Λίβανος ισχυρίζεται ότι η ΑΟΖ του Ισραήλ, όπως οριοθετήθηκε στη συµφωνία µε την Κύπρο 
το 2010, επικαλύπτει τµήµα της δικής του ΑΟΖ. Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα ΟΗΕ 
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/communications/lbn_re_cyp
_isr_agreement2010.pdf πρόσβαση 24 Σεπτεµβρίου 2017 και 
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/communications/lbn_re_isr_
_listofcoordinates_e.pdf πρόσβαση 24 Σεπτεµβρίου 2017. 
283

 Βλ. Α. Στρατή, op.cit., σελ. 109. 
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Εικόνα 6 Συµφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ Κύπρου – Λιβάνου (2007) 

Πηγή: https://lebanongasnews.com/wp/lebanon-messy-procedure-in-delimitating-its-southern-
maritime-border/ πρόσβαση 6 Νοεµβρίου 2017 

5.4 Συµφωνία Κύπρου – Ισραήλ  

 Η τρίτη κατά σειρά συµφωνία που υπέγραψε η Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε τα 

όµορα σε αυτήν κράτη στην Ανατολική Μεσόγειο, ήταν µε το Ισραήλ284. 

Υπογράφηκε στις 17 ∆εκεµβρίου 2010, τέθηκε σε ισχύ στις 25 Φεβρουαρίου 2011 

και βασίζεται στην οριοθέτηση της ΑΟΖ µε βάση τη µέση γραµµή, µε 

προσδιορισµό γεωγραφικών συντεταγµένων δώδεκα (12) σηµείων (βλ. Εικόνα 7), 

όπως και στις δύο προηγούµενες συµφωνίες οριοθέτησης της ΑΟΖ µε Αίγυπτο και 

Λίβανο285. Όµως, σε αντίθεση µε αυτές δεν γίνεται ρητή αναφορά στον τρόπο 

χάραξης της µέσης γραµµής βάσει της αρχής της ίσης απόστασης286. Επιπλέον, 

στην παράγραφο ε του άρθρου 1 της συµφωνίας γίνεται αναφορά στις σχετικές µε 

την οριοθέτηση της ΑΟΖ αρχές του διεθνούς εθιµικού δικαίου αντί της ρητής µνείας 

                                            
284

 Το Ισραήλ υπέγραψε το 2010 συµφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ µε την Κύπρο, χωρίς, ωστόσο να 
έχει κηρύξει ΑΟΖ. Σύµφωνα µε το Ισραήλ, η θέση της συµφωνίας σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2011 
και η δηµοσίευση των συναφών γεωγραφικών συντεταγµένων επέχουν θέση κηρύξεως ΑΟΖ. Βλ. Α. 
Στρατή, Ελληνικές θαλάσσιες ζώνες και οριοθέτηση µε γειτονικά κράτη, Εκδόσεις Νοµική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012, σελ. 85. 
285

 Ό.π. σελ. 114. 
286

 Ό.π. σελ. 115. 
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του άρθρου 74 της διεθνούς σύµβασης287. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το 

υπόψη άρθρο περιλαµβάνει ρήτρα για αναθεώρηση / τροποποίηση των 

γεωγραφικών συντεταγµένων στα σηµεία (1) και (12)288 της οριοθέτησης, όπου 

είναι απαραίτητο, προβλέποντας παράλληλα µελλοντική οριοθέτηση µε τρίτα 

κράτη, υπονοώντας και τον Λίβανο289. 

 

 

Εικόνα 7 Συµφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ Κύπρου – Ισραήλ (2010) 

Πηγή: https://qifanabki.com/2011/07/21/oil-and-water/ πρόσβαση 15 Νοεµβρίου 2017  

5.5 Συµπερασµατικές παρατηρήσεις  

 Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε την υπογραφή συµφωνιών µε Αίγυπτο, Λίβανο 

και Ισραήλ ολοκλήρωσε την οριοθέτηση της ΑΟΖ µε τα γειτονικά της κράτη στο 

νότιο και νοτιοανατολικό τµήµα της290. Πέραν των τριών συµφωνιών, η Κύπρος 

τελούσε σε διαπραγµατεύσεις µε τη Συρία για οριοθέτηση της ΑΟΖ στα 

                                            
287

 Ό.π.  
288

 Πρόκειται για τα σηµεία 1: φ: 33 38’ 40’’ λ:033 53’ 40’’ και 12: φ:32 53 20’’ λ:032 58’ 20’’. Βλ. 
Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα ΟΗΕ 
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/cyp_isr_eez_20
10.pdf πρόσβαση 19 Αυγούστου 2017.  
289

 Βλ. Α. Στρατή, Ελληνικές θαλάσσιες ζώνες και οριοθέτηση µε γειτονικά κράτη, Εκδόσεις Νοµική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012, σελ. 114. 
290

 Ό.π. σελ. 115. 
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βορειανατολικά τµήµατα της επικράτειας της, οι οποίες όµως διακόπηκαν το 2011, 

ένεκα της εµφύλιας διαµάχης στη Συρία. 

 Αναλύοντας το περιεχόµενο των υπόψη συµφωνιών οριοθέτησης που 

σύναψε η Κύπρος καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι, είχαν τα ακόλουθα κοινά 

χαρακτηριστικά291: 

  α. δέχονταν ως νοµικό πλαίσιο τη σύµβαση για το δίκαιο της 

θάλασσας (1982)292, 

  β. υιοθετούσαν τη µέση γραµµή, 

  γ. η µέση γραµµή προσδιορίστηκε από λίγα σηµεία γεωγραφικών 

συντεταγµένων, 

  δ. η χάραξη κάλυπτε όλο το µήκος της προς οριοθέτησης 

θαλάσσιας περιοχής µεταξύ των εκάστοτε συµβαλλοµένων κρατών293. 

 Οι συµφωνίες αυτές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας προκάλεσαν την έντονη 

αντίδραση της Τουρκίας. Στο σηµείο αυτό, κρίνεται σκόπιµο, ο αναγνώστης της 

παρούσας εργασίας να ενηµερωθεί στο επόµενο κεφάλαιο, για την άποψη της 

Τουρκίας σχετικά µε θέµατα που άπτονται του ∆ιεθνούς ∆ικαίου Θάλασσας, όπως 

οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, κήρυξη ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα. 

                                            
291

 Βλ. Ά. Συρίγος, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2015, σελ. 710-711. 
292

 Το Ισραήλ ανήκει στην κατηγορία των κρατών που δεν έχουν υπογράψει την υπόψη σύµβαση. 
293

 ∆εν περιλαµβάνονται τα τριεθνή σηµεία. 



 

75 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο:  Η θέση της Τουρκίας και η αντίδραση της στην 

οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο 

6.1 Θεώρηση της Τουρκίας για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών 

 Η Τουρκία κατά την τρίτη διάσκεψη για το ∆ίκαιο της Θάλασσας υποστήριξε 

ότι, τα νησιά συµπεριλαµβανόµενων της Κύπρου και της Μάλτας στη Μεσόγειο 

Θάλασσα, πρέπει να έχουν δικαιώµατα στις θαλάσσιες ζώνες ανάλογα µε το 

µέγεθος και τον πληθυσµό τους. Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι τα νησιά δεν δικαιούνται 

υφαλοκρηπίδας / ΑΟΖ ή ότι αποτελούν ειδικές περιστάσεις µε αποτέλεσµα να µην 

λαµβάνονται υπόψη κατά την οριοθέτηση294. Όµως, το νοµικό καθεστώς των 

νησιών από την πλευρά του εθιµικού δικαίου ταυτίζεται µε αυτό της διεθνούς 

σύµβασης, γεγονός που έχει ως επακόλουθο τα νησιά να έχουν τα ίδια δικαιώµατα 

µε την ηπειρωτική επικράτεια. Συνεπώς, η Τουρκία υποστηρίζει ότι αυτή πρέπει να 

γίνει βασιζόµενη στην «αρχή της ευθυδικίας» (principle of equity)295, ώστε να 

απονέµεται δίκαιο αποτέλεσµα (equitable principles).  

 Η άποψη της Τουρκίας δεν υιοθετήθηκε από τα υπόλοιπα κράτη και έτσι 

θεωρήθηκε αντίθετη στη διεθνή πρακτική, αλλά παρόλο αυτά, έχει δηµοσιοποιήσει 

τη δική της πρόταση χάραξης ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς να 

αναγνωρίζει στην Κύπρο δικαιώµατα ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας (βλ. Εικόνα 8). 

Επίσης, η Τουρκία µε το νόµο 2674/1982 κατήργησε το σύστηµα ευθειών 

γραµµών βάσης και µέχρι τούδε δεν έχει προσδιορίσει τις νέες τουρκικές γραµµές 

βάσεις, αλλά χρησιµοποιεί τη φυσική ακτογραµµή ως γραµµή βάσης296. Βάσει του 

υπόψη νόµου, το υπουργικό συµβούλιο της Τουρκίας έχει την αρµοδιότητα να 

ορίσει τις γραµµές βάσεις, χωρίς να αναφέρεται µε ποια µέθοδο. Ωστόσο, µέχρι 

τούδε δεν το έχει πράξει297. 

                                            
294

 Βλ. Α. Στρατή, Ελληνικές θαλάσσιες ζώνες και οριοθέτηση µε γειτονικά κράτη, Εκδόσεις Νοµική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012, σελ. 151. 
295

 Ό.π. σελ. 154-155. 
296

 Ό.π. σελ. 153.  
297

 Βλ. Α. Στρατή, Ελληνικές θαλάσσιες ζώνες και οριοθέτηση µε γειτονικά κράτη, Εκδόσεις Νοµική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012, σελ. 153 και S. H. Baseren, Dispute over eastern Mediterranean maritime 
jurisdiction areas, Publications of Turkish Marine Research Foundation publication No 31, Beykoz / 
Istanbul 2010, σελ. 78-79. 



 

76 

 

Εικόνα 8 Χάραξη ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο κατά την πρόταση της Τουρκίας 

Πηγή: http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t58/t58_1.html πρόσβαση 15 Αυγούστου 2017  

 Η Τουρκία παρουσίασε, στο πλαίσιο ενεργειακού συνεδρίου το Μάρτιο του 

2012 στην Άγκυρα, για πρώτη φορά, έκθεση µε χάρτες, όπου σκιαγραφεί τη θέση 

της για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο298. 

Συγκεκριµένα, επικαλείται ότι η οριοθέτηση πραγµατοποιείται µέσω διµερών 

συµφωνιών ή µέσω διαιτησίας από το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης. 

Επιπρόσθετα, περιγράφονται οι γεωγραφικές και µη συνθήκες299, που πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη στην οριοθέτηση. Χαρακτηριστικό του τρόπου µε τον οποίο η 

Τουρκία αντιλαµβάνεται τις οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών, είναι ο 

παρουσιασθείς, στην υπόψη έκθεση, χάρτης µέσης γραµµής Τουρκίας – Αιγύπτου 

(βλ. Εικόνα 9), όπου παρουσιάζεται το όριο, το οποίο θεωρεί η Τουρκία ότι, 

αποτελεί τη βάση οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας της µε την Κύπρο και την 

Αίγυπτο, χωρίς να αναγνωρίζει δικαιώµατα υφαλοκρηπίδας στην Κύπρο πέραν 

των χωρικών της υδάτων (12 ναυτικά µίλια). 

                                            
298

 Στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας δηµοσιεύεται πολυσέλιδη 
έκθεση, µε τίτλο «Maritime delimitation & offshores activities in the Eastern Mediterranean- Legal 
and Political Perspectives Recent Developments» ή «Θαλάσσια οριοθέτηση και υπεράκτιες 
δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο- Νοµικές και πολιτικές ∆ιαστάσεις- Πρόσφατες εξελίξεις», 
του αναπληρωτή γενικού διευθυντή της ∆ιεύθυνσης Ναυτιλίας και Αεροναυτιλίας του τουρκικού 
ΥΠΕΞ, κ. Cagatay Erkiyes διαθέσιµο στο 
http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/maritime_delimitation.pdf, πρόσβαση 24 Σεπτεµβρίου 2017. 
299

 Ό.π.  



 

77 

 

Εικόνα 9 Μέση γραµµή ( Equidistant Line) Τουρκίας – Αιγύπτου 

Πηγή: Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Εξωτερικών Τουρκίας 
http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/maritime_delimitation.pdf πρόσβαση 24 Σεπτεµβρίου 2017  

 Οι θέσεις της Τουρκίας, αναφορικά µε το ζήτηµα της οριοθέτησης των 

ζωνών έγιναν, περισσότερο από κάθε άλλη χρονική περίοδο, ξεκάθαρες µετά τις 

συµφωνίες οριοθέτησης της Κύπρου µε τα γειτονικά της κράτη. Έτσι, ιδιαίτερα 

µετά τη συµφωνία µε το Λίβανο (2007), τα κρατικά ιδρύµατα και ακαδηµαϊκοί 

θεσµοί της Τουρκίας µε καίριες παρεµβάσεις τους συµµετέχουν, κατά τον πλέον 

ενεργό τρόπο, στη διαµόρφωση της τουρκικής εθνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο 

αυτό, παρουσιάστηκαν αναλύσεις και µελέτες ακαδηµαϊκών κύκλων, µέσα από τις 

οποίες καταγράφονται οι αντιδράσεις της Τουρκίας µε σκοπό, όπως αναφέρεται σε 

αυτές, την προστασία των συµφερόντων του τουρκικού κράτους. Η τουρκική 

εξωτερική πολιτική στο συγκεκριµένο θέµα ενστερνίζεται απόλυτα τις θέσεις των 

ακαδηµαϊκών κύκλων και πράττει σύµφωνα µε αυτές σε κάθε πτυχή παρόµοιων 

περιπτώσεων.  

 Η δηµοσίευση του βιβλίου του Τούρκου ακαδηµαϊκού Sertaç Hami 

Başeren300 παρουσιάζει την τουρκική άποψη για την οριοθέτηση της 

υφαλοκρηπίδας, η οποία κατ΄ αυτόν, πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε εθιµικούς 

                                            
300

 Καθηγητής στο τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Άγκυρας.  
Βλ. http://cv.ankara.edu.tr/baseren@politics.ankara.edu.tr πρόσβαση 25 Οκτωβρίου 2017. 
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κανόνες301 στην Ανατολική Μεσόγειο. Ειδικότερα, απεικονίζει τα όρια της 

τουρκικής υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο302 και σύµφωνα 

µε αυτή, η οριοθέτηση της τουρκικής υφαλοκρηπίδας δυτικά του µεσηµβρινού 32º 

16’ 18’’ και έως τα όρια του Αιγαίου, γίνεται µεταξύ Τουρκίας - Αιγύπτου, καθόσον 

τα δύο αυτά κράτη διαθέτουν τη µεγαλύτερη ενιαία ακτογραµµή303, δηλαδή 

εκτείνεται από το εξωτερικό όριο των χωρικών υδάτων της Καρπάθου, της Ρόδου 

και του Καστελόριζου έως επίσης του αντιστοίχου ορίου των χωρικών υδάτων, της 

Κύπρου, στην οποία όµως δεν αποδίδει δικαιώµατα στην οριοθέτηση (βλ. Εικόνα 

10). 

 

Εικόνα 10 Η τουρκική άποψη για την υφαλοκρηπίδα της στην Ανατολική Μεσόγειο 

Πηγή:http://www.iefimerida.gr/news/45083/οι-χάρτες-της-τουρκικής-προπαγάνδας-που-καταργούν-
ελληνική-και-κυπριακή-αοζ πρόσβαση 6 Νοεµβρίου 2017 

 Η προσπάθεια ανάδειξης και προβολής των τουρκικών θέσεων στη διεθνή 

κοινότητα συνεχίστηκε µε εµµονή, ώστε να δικαιολογηθεί µε αιτιάσεις και 

ισχυρισµούς το «δίκαιο» αυτών. Προς επίρρωση των συγκεκριµένων θέσεων, 

καταγράφεται η δηµοσίευση µελετών, από τις τουρκικές ακαδηµίες πολέµου και 

από το τουρκικό think tank «Bigesam», του ακαδηµαϊκού και στρατιωτικού Cihat 

                                            
301

 Βλ. S. H. Baseren, Dispute over eastern Mediterranean maritime jurisdiction areas, Publications 
of Turkish Marine Research Foundation publication No 31, Beykoz / Istanbul 2010, σελ. 91.  
302

 Ό.π. σελ. 82. 
303

 Ό.π. σελ. 81.  
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Yayci304. Οι προτάσεις305 του υπόψη στρατιωτικού, οι οποίες τυγχάνουν της 

απόλυτης αποδοχής της στρατιωτικής / πολιτικής ηγεσίας της Τουρκίας, 

βασίζονται στη µη αναγνώριση της κρατικής υπόστασης της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας και περιέχουν προτάσεις διαπραγµατεύσεις µε Λιβύη, Λίβανο, Ισραήλ 

και Αίγυπτο. 

 Η µελέτη του Yayci306 παρουσιάζει το σενάριο, µε προβολή χαρτών, στο 

οποίο η Τουρκία οριοθετεί ΑΟΖ µε Αίγυπτο, Ισραήλ και Λίβανο. Σε κάθε 

περίπτωση, η Τουρκία αγνοεί την ύπαρξη της Κύπρου και προτάσσει στα 

προαναφερθέντα κράτη ότι, σε ενδεχόµενη χάραξη ΑΟΖ µε αυτήν το όφελος τους 

θα είναι σηµαντικό, καθόσον µε την υπόψη χάραξη θα τους αποδίδεται 

περισσότερος γεωγραφικός χώρος για ενδεχόµενη εκµετάλλευση και 

αξιοποίηση307 (βλ. Εικόνα 11). Παράλληλα, παραθέτει αποφάσεις του ∆ιεθνούς 

∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου308, µε τις οποίες τροποποιήθηκε η υφαλοκρηπίδα, µε τη 

µέθοδο της µέσης γραµµής υπέρ του κράτους µε τη µεγαλύτερη ακτογραµµή ή σε 

βάρος νησιού κάποιας χώρας, για να αιτιολογήσει περαιτέρω την άποψη αυτή.  

                                            
304

 Βλ. «Οι Τούρκοι διαπραγµατεύονται την ΑΟΖ µας....χωρίς εµάς! », 6.4.2012, διαθέσιµο στο 
http://www.iefimerida.gr/news/45083/οι-χάρτες-της-τουρκικής-προπαγάνδας-που-καταργούν-
ελληνική-και-κυπριακή-αοζ, πρόσβαση 6 Νοεµβρίου 2017. 
305

 Η µελέτη του Yayci µε τίτλο «The Problem of Delimitation of Maritime Areas in Eastern 
Mediterranean and Turkey» στην τουρκική γλώσσα δηµοσιεύτηκε στο 
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bs/article/view/5000153432/5000138836 πρόσβαση 12 Νοεµβρίου 
2017. 
306

 Στην ετήσια έκθεση του 2013 από το Harvard Black Sea Security Program αναδηµοσιεύεται 
άρθρο, στην αγγλική γλώσσα, του Cihat Yayci µε τίτλο «Exclusive economic zones (EEZ) of Turkey 
and the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) in the Eastern Mediterranean» διαθέσιµο στο 
http://www.harvard-bssp.org/static/files/442/black_sea_2014.pdf, πρόσβαση 24 Σεπτεµβρίου 2017. 
Υπόψη άρθρο δηµοσιεύτηκε, στην τουρκική γλώσσα, το ∆εκέµβριο του 2011 στο «Turkish 
Association of Petroleum Geologists (TAPG) Bulletin No: 23 on 2

nd
 December 2011 in Turkey» 

διαθέσιµο στο http://www.tpjd.org.tr/images/bultenler/pdf/aralik2011.pdf, πρόσβαση 12 Νοεµβρίου 
2017. 
307

 Βλ. C. Yayci, «Exclusive economic zones (EEZ) of Turkey and the Turkish Republic of Northern 
Cyprus (TRNC) in the Eastern Mediterranean», σελ.71-72, Harvard Black Sea Security Program 
[online], διαθέσιµο στο http://www.harvard-bssp.org/static/files/442/black_sea_2014.pdf, πρόσβαση 
12 Νοεµβρίου 2017. 
308

 Περιπτώσεις µεταξύ Γαλλίας και Καναδά για τις νήσους Saint Pierre Miquelon, Λιβύης και 
Μάλτας, Γουινέας και Γουινέας – Μπισσάου, Γαλλίας και Αγγλίας για τα νησιά Καλαί και Ρουµανίας 
και Ουκρανίας για το νησί Serpent. Βλ. C. Yayci, «Exclusive economic zones (EEZ) of Turkey and 
the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) in the Eastern Mediterranean», σελ. 69-71, 
Harvard Black Sea Security Program [online], διαθέσιµο στο http://www.harvard-
bssp.org/static/files/442/black_sea_2014.pdf, πρόσβαση 12 Νοεµβρίου 2017. 
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Εικόνα 11 Ενδεχόµενες, κατά την τουρκική άποψη, οριοθετήσεις ΑΟΖ της 

Τουρκίας µε Αίγυπτο, Ισραήλ και Λίβανο 

Πηγή:http://www.iefimerida.gr/news/45083/οι-χάρτες-της-τουρκικής-προπαγάνδας-που-καταργούν-
ελληνική-και-κυπριακή-αοζ πρόσβαση 6 Νοεµβρίου 2017 

 Ειδικότερα, στην περίπτωση του Ισραήλ309 και µε δεδοµένο την ανακάλυψη 

σηµαντικού κοιτάσµατος υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ του, ο Yayci προβάλλει 

χάρτη οριοθέτησης ΑΟΖ µεταξύ Τουρκίας – Ισραήλ (βλ. Εικόνα 12), ο οποίος 

ξεκινά από τα παράλια της Τουρκίας στην περιοχή της Αλικαρνασσού και 

βασίζεται στην πάγια θεώρηση της Τουρκίας ότι τα νησιά του Αιγαίου δεν 

διαθέτουν υφαλοκρηπίδα.  

                                            
309

 Βλ. C. Yayci, op.cit, σελ.73. 
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Εικόνα 12 Ενδεχόµενη, κατά την τουρκική άποψη, οριοθέτηση ΑΟΖ της Τουρκίας 

µε Ισραήλ 

Πηγή:http://www.iefimerida.gr/news/45083/οι-χάρτες-της-τουρκικής-προπαγάνδας-που-καταργούν-
ελληνική-και-κυπριακή-αοζ πρόσβαση 6 Νοεµβρίου 2017 

 Στην περίπτωση χάραξης ΑΟΖ της Λιβύης µε την Τουρκία, η 

επιχειρηµατολογία της µελέτης του Yayci βασίζεται, µέσω σύγκρισης, στο 

επιπλέον γεωγραφικό χώρο που θα αποδοθεί στη Λιβύη (βλ. Εικόνα 13) στην 

περίπτωση αυτή, σε αντίθεση µε το αν πράξει το ίδιο µε την Ελλάδα310. Αντίστοιχη 

επιχειρηµατολογία χρησιµοποιεί και για την περίπτωση χάραξης ΑΟΖ µε το 

Λίβανο, όπως αποτυπώνεται στην προαναφερθείσα εικόνα 11. 

                                            
310

 Ό.π. σελ.74. 
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Εικόνα 13 Ενδεχόµενη, κατά την τουρκική άποψη, οριοθέτηση ΑΟΖ της Τουρκίας 

µε Λιβύη 

Πηγή:http://www.iefimerida.gr/news/45083/οι-χάρτες-της-τουρκικής-προπαγάνδας-που-καταργούν-

ελληνική-και-κυπριακή-αοζ πρόσβαση 6 Νοεµβρίου 2017 

 Όσον αφορά ενδεχόµενη συµφωνία οριοθέτησης µε την Αίγυπτο, η 

Τουρκία, πέραν της προβολής χάρτη µε µέθοδο χάραξης τη µέση γραµµή, όπως 

παρουσιάστηκε παραπάνω, την περίοδο 2011 – 2013, προσπάθησε να συνάψει 

συµφωνία οριοθέτησης µε αυτήν, λόγω των τότε εξαίρετων σχέσεων των δύο 

κυβερνήσεων311. Όµως, η ανατροπή της εξουσίας στην Αίγυπτο το 2013 και η 

ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων Τουρκίας - Αιγύπτου αναπόφευκτα οδήγησε την 

προσπάθεια σε τέλµα. Στο σηµείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι, η 

Αίγυπτος έχει έρθει σε επαφή µε την Ελλάδα για οριοθέτηση της ελληνικής 

υφαλοκρηπίδας µε την ΑΟΖ της Αιγύπτου, καθόσον οι δύο χώρες έχουν ίδιες 

θέσεις στο θέµα της επήρειας των νησιών στις θαλάσσιες οριοθετήσεις και της 

εφαρµογής της αρχής της µέσης γραµµής312.  

 Συνοψίζοντας, η µελέτη του Yayci έχει προφανή στόχο να προβάλλει στις 

χώρες της Ανατολικής Μεσογείου επιχειρήµατα και λόγους, για τους οποίους 

πρέπει να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση να οριοθετήσουν ΑΟΖ µε την 

                                            
311

 Βλ. Ά. Συρίγος, «Η θαλάσσια οριοθέτηση µε την Αίγυπτο», Καθηµερινή [online], 13.12.2015, 
διαθέσιµο στο http://www.kathimerini.gr/842127/article/epikairothta/politikh/h-8alassia-orio8ethsh-
me-thn-aigypto, πρόσβαση 15 Νοεµβρίου 2017.  
312

 Ό.π. 
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Τουρκία, γεγονός που θα αποδώσει, κατά την άποψη του, σε αυτά τα κράτη 

περισσότερο γεωγραφικό χώρο. Όµως είναι φανερό ότι, µέσα από την 

επιχειρηµατολογία αυτή σκιαγραφείται η ανησυχία της Τουρκίας, η οποία 

αποτυπώνεται στη µελέτη του Yayci µε συγκριτικό χάρτη πιθανής ΑΟΖ της 

Τουρκίας εκτάσεως 145.000 km2 που αποµειώνεται σε 41000 km2 σε συµφωνία µε 

τους ισχυρισµούς Ελλάδας και Κύπρου (βλ. Εικόνα 14). Επίσης, η ανησυχία 

καταγράφεται και στο δηµοσιοποιηµένο στην ίδια µελέτη χάρτη οριοθέτησης ΑΟΖ 

µεταξύ Ελλάδας και Κύπρου (βλ. Εικόνα 15), η οποία δύναται κατά τον Yayci να 

ξεπεραστεί, µόνο κατά την περίπτωση στην οποία η Τουρκία προχωρήσει στη 

µονοµερή ανακήρυξη ΑΟΖ, όπως πραγµατοποίησε και στο παρελθόν στη Μαύρη 

Θάλασσα. 

 

Εικόνα 14 α. Πιθανή, κατά την άποψη της, ΑΟΖ της Τουρκίας και β. Πιθανή, κατά 

την άποψη της, ΑΟΖ της Τουρκίας σε συµφωνία µε ισχυρισµούς Κύπρου και 

Ελλάδας 

Πηγή:http://www.iefimerida.gr/news/45083/οι-χάρτες-της-τουρκικής-προπαγάνδας-που-καταργούν-
ελληνική-και-κυπριακή-αοζ πρόσβαση 6 Νοεµβρίου 2017 
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Εικόνα 15 Ενδεχόµενη, κατά την τουρκική άποψη, οριοθέτηση ΑΟΖ Ελλάδας- 

Κύπρου 

Πηγή:http://www.iefimerida.gr/news/45083/οι-χάρτες-της-τουρκικής-προπαγάνδας-που-καταργούν-
ελληνική-και-κυπριακή-αοζ πρόσβαση 6 Νοεµβρίου 2017 

6.2 Αντίδραση της Τουρκίας στις συµφωνίες οριοθέτησης της Κύπρου  

 6.2.1 Γενικά 

  Αναφορικά µε την άποψη της Τουρκίας στην πρακτική της 

οριοθέτησης της ΑΟΖ, αυτή συνοψίζεται στην αντίδραση της στις συµφωνίες της 

Κύπρου µε Αίγυπτο, Λίβανο και Ισραήλ. Αναλυτικά προέβει σε313: 

   α. Ρηµατικές διακοινώσεις προς τον ΟΗΕ κατά των 

ανωτέρω συµφωνιών, 

   β. Έµπρακτες αµφισβητήσεις των κυπριακών κυριαρχικών 

δικαιωµάτων επί της ΑΟΖ και στρατιωτικές ασκήσεις σε περιοχές της Ανατολικής 

Μεσογείου,  

   γ. «Οριοθετήσεις» θαλασσίων περιοχών µεταξύ Τουρκίας 

– Τ∆ΒΚ και εκχωρήσεις αδειών στην τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου 

                                            
313

 Βλ. Ά. Συρίγος, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2015, σελ. 710-712. 
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(TPAO)314 για τις θαλάσσιες περιοχές δυτικά και ανατολικά της Κύπρου και νότια 

του συµπλέγµατος Μεγίστης. 

   δ. Πολιτικές πιέσεις προς τις άµεσα εµπλεκόµενες χώρες 

να ακυρώσουν υφιστάµενες συµφωνίες ή να διακόψουν τις διαπραγµατεύσεις µε 

Ελλάδα και Κύπρο. 

  Στο σηµείο αυτό, κρίνεται σκόπιµη η αντιδιαστολή της καθεµία 

αντίδρασης της Τουρκίας, οι οποίες ήταν άµεσες και αποτυπωµένες σε όλα τα 

επίπεδα (πολιτικό, διπλωµατικό, νοµικό και στρατιωτικό), µε εµπεριεχόµενο 

χαρακτήρα κλιµάκωσης, στις συµφωνίες, µε γνώµονα τις επιταγές του ∆ιεθνούς 

∆ικαίου, οριοθέτησης ΑΟΖ της Κύπρου. Όπως προαναφέρθηκε, η Τουρκία 

κατέθεσε στο Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ ρηµατικές διακοινώσεις, 

χαρακτηρίζοντας τις υπόψη συµφωνίες νοµικά άκυρες και µη δεσµευτικές315, 

αµφισβητώντας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο το κυριαρχικό δικαίωµα δυο 

ανεξάρτητων κρατών να υπογράψουν συµφωνίες οριοθετήσεως των ΑΟΖ τους, 

ιδίως στις περιπτώσεις που οι µεταξύ τους αποστάσεις είναι µικρότερες των 400 

µιλίων316.  

 6.2.2 Συµφωνία Κύπρου - Αίγυπτου 

  Η µόνιµη αντιπροσωπεία της Τουρκίας διαβίβασε ενηµερωτικό 

σηµείωµα317, στο οποίο ισχυρίζεται ότι, η οριοθέτηση δυτικά του µεσηµβρινού 32º 

16’ 18’’318 την αφορά, καθόσον τα δικαιώµατα της υφίστανται ab initio και ipso 

facto319. Επιπλέον, στο ίδιο σηµείωµα, η Τουρκία εκφράζει την άποψη ότι, η 

οριοθέτηση αυτών των περιοχών θα πρέπει να γίνει µε συµφωνία των 

                                            
314

 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) (Turkish Petroleum Corporation). Ιδρύθηκε το 1954 
µε το νόµο αριθ. 6327 µε την ευθύνη να ασχολείται µε την έρευνα, τη γεώτρηση, την παραγωγή, τη 
διύλιση και τις δραστηριότητες εµπορίας υδρογονανθράκων ως εθνική εταιρεία της Τουρκίας. Βλ. 
http://www.tp.gov.tr/eng/?tp=m&id=3 πρόσβαση 2 Σεπτεµβρίου 2017.  
315

 Βλ. Ά. Συρίγος, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2015, σελ. 713. 
316

 Ό.π.  
317

 Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα ΟΗΕ  
http://www.un.org/Depts/los/doalos_publications/LOSBulletins/bulletinpdf/bulletin54e.pdf σελ.127 
πρόσβαση 15 Αυγούστου 2017. 
318

 Η αναφορά της Τουρκίας στον µεσηµβρινό 32º 16’ 18’’ για την οριοθέτηση της ΑΟΖ της 
Ανατολικής Μεσογείου δεν δύναται να χαρακτηριστεί τυχαία, καθόσον ο υπόψη µεσηµβρινός 
εφάπτεται στις δυτικές ακτές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  
319

 Βλ. S.H. Baseren, Dispute over eastern Mediterranean maritime jurisdiction areas, Publications 
of Turkish Marine Research Foundation publication No 31, Beykoz / Istanbul 2010, σελ. 79. 
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«εµπλεκόµενων κρατών» βάσει της αρχής της ευθυδικίας320. Ακόµη, ισχυρίζεται 

ότι, η Κύπρος και η Αίγυπτος, όφειλαν να την έχουν προσκαλέσει ως τρίτο µέρος 

στην οριοθέτηση, λόγω της ύπαρξης της «Τ∆ΒΚ». 

  Επίσης, υποστηρίζει ότι, τα προαναφερθέντα κράτη έπρεπε να 

δεχτούν τη νόµιµη παρέµβαση της (intervention) στη συµφωνηθείσα οριοθέτηση, 

διεκδικώντας έτσι µε κάθε τρόπο (εφαρµογή της persistent objection) συµµετοχή 

και επιχειρηµατολογεί για αυτό, µε την υιοθέτηση χαρτών, στους οποίους εξαιρεί 

την Κύπρο από την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Τέλος, αποτελεί άξιο 

αναφοράς ότι, οι απόψεις της Τουρκίας, που διατυπώθηκαν µε το προαναφερθέν 

ενηµερωτικό σηµείωµα προς τα Ηνωµένα Έθνη, αµφισβητούν έµµεσα τα 

κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας επί της υφαλοκρηπίδας του Καστελόριζου321, 

γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της Ελλάδας µε ρηµατική διακοίνωση322. 

 6.2.3 Συµφωνία Κύπρου - Λιβάνου  

  Οι αντιδράσεις της Τουρκίας ήταν εντονότερες, καθόσον ανακοίνωσε 

στο Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών την πρόθεση της να διενεργήσει 

έρευνες εντοπισµού υδρογονανθράκων σε περιοχές της κυπριακής ΑΟΖ323. 

Επιπλέον, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών µε ανακοίνωση του324 τονίζει ότι η 

Τουρκία έχει δικαιοδοσία και νόµιµα δικαιώµατα και συµφέροντα στην Ανατολική 

Μεσόγειο325 και ότι είναι αποφασισµένη να προστατεύει αυτά στην υπόψη 

περιοχή, µη επιτρέποντας προσπάθειες υπονόµευσης των από έτερα κράτη326.  

  Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, προασπίζοντας τα κυριαρχικά της 

δικαιώµατα, αντέδρασε µε τη σειρά της στις ενέργειες της Τουρκίας, µε επιστολή327 

                                            
320

 Ό.π. 79-80.  
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 Βλ. Α. Στρατή, Ελληνικές θαλάσσιες ζώνες και οριοθέτηση µε γειτονικά κράτη, Εκδόσεις Νοµική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012, σελ. 107.  
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 Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα ΟΗΕ  
http://www.un.org/Depts/los/doalos_publications/LOSBulletins/bulletinpdf/bulletin57e.pdf σελ.129 
πρόσβαση 15 Αυγούστου 2017. 
323

 Βλ. Α. Στρατή, op.cit, σελ. 110.  
324

 Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Εξωτερικών Τουρκίας 
http://www.mfa.gov.tr/_p_30-january-2007_-press-release-regarding-the-efforts-of-the-greek-
cypriot-administration-of-southern-cyprus-to-sign-bilateral-agreements-concerning-maritime-
jurisdiction-areas-with-the-countries-in-the-eastern-mediterranean_br___p_.en.mfa πρόσβαση 15 
Αυγούστου 2017. 
325

 «Turkey has legitimate and legal rights and interests in the Eastern Mediterranean». 
326

 «Turkey is determined to protect its rights and interests in the Eastern Mediterranean and will 
not allow any attempt to undermine them». 
327

 Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Εξωτερικών Κύπρου 
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προς το Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ και προς το Συµβούλιο Ασφαλείας των 

Ηνωµένων Εθνών, υπογραµµίζοντας µε σαφήνεια ότι, το κυριαρχικό της δικαίωµα 

να εξερευνά και να εκµεταλλεύεται τους φυσικούς της πόρους, που βρίσκονται 

στην ΑΟΖ της, δεν µπορεί να αµφισβητηθεί βάσει της σύµβασης ή του γενικού 

∆ιεθνούς ∆ικαίου. 

 6.2.4 Συµφωνία Κύπρου – Ισραήλ  

  Η αντίδραση της Τουρκίας περιγράφεται στη ρηµατική διακοίνωση328 

της µόνιµης αντιπροσωπείας της στα Ηνωµένα Έθνη, µέσα από την οποία 

αναφέρει ότι δεν έχει κανένα ισχυρισµό σχετικά µε την οριοθέτηση της ΑΟΖ στη 

συγκεκριµένη περιοχή και ότι προσεγγίζει το θέµα εντός του πλαισίου του 

Κυπριακού προβλήµατος329. Επιπρόσθετα, στην υπόψη διακοίνωση η Τουρκία 

ασκεί κριτική στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία ισχυριζόµενη ότι αγνοεί τα δικαιώµατα 

και τη δικαιοδοσία των Τουρκοκυπρίων στη σύναψη των συµφωνιών µε τα άλλα 

κράτη. 

  Στην προαναφερθείσα συµφωνία υπήρξε και αντίδραση και από την 

πλευρά των Τουρκοκυπρίων. Έτσι, ο «Υπουργός Εξωτερικών» του ψευδοκράτους 

απέστειλε, µέσω του µόνιµου αντιπροσώπου της Τουρκίας στα Ηνωµένα Έθνη, 

επιστολή330 διαµαρτυρίας, όπου καταγγέλλει τη συµφωνία ως νοµικά και πολιτικά 

άκυρη, καθώς προστατεύει τα δικαιώµατα των Ελληνοκυπρίων και αγνοεί τα 

δικαιώµατα και τα συµφέροντα των Τουρκοκυπρίων. Επίσης, η επιστολή του 

ψευδοκράτους, καταλήγοντας, υπογραµµίζει ότι, οι πρωτοβουλίες της 

«ελληνοκυπριακής διοίκησης»331 στην Ανατολική Μεσόγειο θα έχουν ως 

αποτέλεσµα νέες και πολυδιάστατες εντάσεις, που εµπεριέχουν σηµαντικούς 

κινδύνους για την περιοχή.  

                                                                                                                                    
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/All/C1BBE5D03055BCF5C2257FA000458877?OpenDocu
ment&print πρόσβαση 15 Αυγούστου 2017. 
328

 Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα ΟΗΕ 
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/14842/A_65_674%3bS_2010_674-
EN.pdf?sequence=27&isAllowed=y πρόσβαση 15 Αυγούστου 2017. 
329

 «Turkey does not have any claim regarding the maritime areas subject to the said EEZ 
delimitation agreement. Turkey approaches this issue within the context of the Cyprus problem». 
330

 Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα ΟΗΕ 
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/14954/A_65_702%3bS_2011_46-
EN.pdf?sequence=26&isAllowed=y πρόσβαση 15 Αυγούστου 2017. 
331

 Αναφέρεται ως Greek Cypriot Administration.  
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  Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, όπως και στις προηγούµενες διαµαρτυρίες 

της Τουρκίας για την οριοθέτηση των ζωνών µε Αίγυπτο και Λίβανο, αντέδρασε µε 

ρηµατική διακοίνωση332, όπου κατέστησε σαφές προς την Τουρκία και προς το 

ψευδοκράτος ότι, η συµφωνία είναι εντός του πλαισίου της άσκησης των 

δικαιωµάτων της. Επιπλέον, αναφέρει ρητά ότι, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία είναι το 

µόνο νόµιµο κράτος, το οποίο είναι διεθνώς αναγνωρισµένο και αντιπροσωπεύει 

το σύνολο των Κυπρίων πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών της 

τουρκοκυπριακής κοινότητας333. 

6.3 Τουρκικές αµφισβητήσεις κυριαρχικών δικαιωµάτων της Κύπρου  

 Η Κύπρος, ως κρατική οντότητα µε αδιαµφισβήτητα κυριαρχικά δικαιώµατα 

στην ΑΟΖ της, παράλληλα µε την οριοθέτηση αυτής, προχώρησε σε διαχωρισµό 

των θαλασσίων περιοχών στα νότια και νοτιοανατολικά τµήµατα της Κύπρου σε 

τεµάχια (blocks)334 µε σκοπό την εκµετάλλευση των φυσικών πόρων, που 

βρίσκονται στις οριοθετηµένες περιοχές. Αργότερα, το 2007, προχώρησε στον 1ο 

γύρο αδειοδότησης για έρευνες υδρογονανθράκων, τα αποτελέσµατα του οποίου 

ήταν η παραχώρηση δικαιωµάτων έρευνας για το τεµάχιο 12 στη Noble Energy335 

και κατόπιν και δικαιωµάτων έρευνας και εκµεταλλεύσεως στην ίδια εταιρεία. Οι 

έρευνες στο υπόψη τεµάχιο είχαν ως αποτέλεσµα την ανακάλυψη ενός σηµαντικού 

κοιτάσµατος υδρογονανθράκων336. 

 Η έναρξη του 1ου γύρου αδειοδότησης µε την ανακοίνωση της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας το Φεβρουάριο του 2008 αποτέλεσε την αφορµή να αντιδράσει η 

Τουρκία σε πολιτικό επίπεδο µε την ανάληψη, εκ µέρους της, διπλωµατικών 

πρωτοβουλιών µε την Αίγυπτο, τη Συρία και το Λίβανο. Ωστόσο, η αντίδραση της 

δεν περιορίστηκε σε πολιτικό επίπεδο, καθώς κινήθηκε προς την κατεύθυνση να 

διαµορφώσει ενεργειακή στρατηγική, η οποία συνίσταται να καλύψει από τη µία τις 
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 Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα ΟΗΕ 
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/14932/A_65_695%3bS_2011_31-
EN.pdf?sequence=25&isAllowed=y πρόσβαση 15 Αυγούστου 2017.  
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 «The Republic of Cyprus is the only legitimate state in Cyprus, which is fully and internationally 
recognized and represents the people of Cyprus as a whole, including Turkish Cypriots.». 
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 Βλ. Ά. Συρίγος, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2015, σελ. 711. 
335

 Αµερικανική εταιρεία ισραηλινών συµφερόντων εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και 
φυσικού αερίου που εδρεύει στο Χιούστον του Τέξας. Βλ. https://www.nblenergy.com/ πρόσβαση 
24 Σεπτεµβρίου 2017.  
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 Γνωστό και ως Αφροδίτη. 
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εγχώριες ανάγκες της σε φυσικό αέριο και από την άλλη πλευρά να αναπτύξει 

γεωπολιτικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, καθιστώντας την ίδια ως 

διαµετακοµιστικό κέντρο του φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά337.  

 Η Τουρκία αντέδρασε µε τη διεξαγωγή αεροπορικών και ναυτικών 

γυµνασίων σε συγκεκριµένες θαλάσσιες περιοχές338, οπότε η Κύπρος 

διαµαρτυρήθηκε επισήµως στον ΟΗΕ339. Επιπλέον, ερευνητικά πλοία, τα οποία 

ενεργούσαν για λογαριασµό της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, παρενοχλήθηκαν σε 

περιοχή εντός της κυπριακής ΑΟΖ από τουρκικά πολεµικά πλοία µε αποτέλεσµα 

να διακόψουν τις έρευνες τους340. 

 Η Τουρκία µε τις ενέργειες της αποσκοπούσε πρωτίστως να αµφισβητήσει 

τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και ακολούθως, να 

αποτρέψει ενδιαφερόµενες εταιρείες για την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων να 

συµµετάσχουν στις διαδικασίες αδειοδότησης της Κύπρου, ήτοι να αποσύρουν το 

όποιο ενδιαφέρον τους, έτσι ώστε να µην εµπλακεί η τυχόν επένδυση τους στη 

διελκυστίνδα των διαφορών µεταξύ των δύο κρατών, θέτοντας της εν αµφιβόλω.  

 Οι αντιδράσεις των ξένων πετρελαϊκών εταιρειών δεν ήταν αναµενόµενες 

από την Τουρκία. Τα σηµαντικά κοιτάσµατα φυσικού αερίου σαφώς αποτελούσαν 

δέλεαρ για τις πετρελαϊκές εταιρείες να επενδύσουν στην έρευνα και στην 

εκµετάλλευση αυτών τη δεδοµένη χρονική στιγµή κατά την οποία η Κύπρος 

προχώρησε στη διαδικασία αδειοδοτήσεων, αφού προηγουµένως σύµφωνα µε τις 

επιταγές του ∆ιεθνούς ∆ικαίου οριοθέτησε την ΑΟΖ της µε γειτονικά κράτη341. 

                                            
337

 Η Τουρκία συµµετείχε στο πρόγραµµα κατασκευής του αγωγού ITGI (Italy-Turkey-Greece 
Interconnector) για τη µεταφορά φυσικού αερίου από την Κασπία θάλασσα στις αγορές της 
Ευρώπης µέσω των προαναφερθέντων κρατών. Βλ.  
https://www.naturalgasworld.com/category/pipelines/interconnector-turkey-greece-italy  
πρόσβαση 2 Σεπτεµβρίου 2017. Επίσης συµµετέχει από τα µέσα της δεκαετίας του 2000 και στα 
προγράµµατα κατασκευής των αγωγών Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP), Trans-
Adriatic Pipeline (TAP) και Nabucco, οι οποίοι είχαν τον ίδιο σκοπό µε τον ITGI. 
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 Βλ. Ά. Συρίγος, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2015 σελ. 714. 
339

 Επιστολές της µόνιµης αντιπροσωπείας της Κύπρου στον ΟΗΕ προς τον γενικό γραµµατέα την 
29

η
 Μαΐου 2007 Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα της µόνιµης αντιπροσωπείας της Κύπρου στον 

ΟΗΕ http://www.cyprusun.org/?p=4377 πρόσβαση 24 Σεπτεµβρίου 2017 καθώς και την 9
η
 

Αύγουστου 2007 Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα ΟΗΕ 
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/90498/S62.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
πρόσβαση 15 Οκτωβρίου 2017. 
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 Βλ. Ά. Συρίγος, op.cit, σελ. 714-715. 
341

 Ό.π., σελ. 715. 
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 Η Τουρκία, κατόπιν αυτής της δυσµενής εξέλιξης όσον αφορά στην τακτική 

της στο συγκεκριµένο θέµα, σε κάθε ευκαιρία που της δινόταν, δηλαδή σε κάθε 

περίπτωση ερευνών στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, αντέδρασε µε την αποστολή 

πολεµικών πλοίων, µε στόχο να σταµατήσει τις έρευνες. Όµως, η τακτική αυτή της 

Τουρκίας δεν αποπροσανατόλισε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, η οποία συνέχισε 

στο πλάνο που είχε χαράξει αναφορικά µε την εκµετάλλευση των 

υδρογονανθράκων342. 

6.4 «Οριοθέτηση» µεταξύ Τουρκίας και Ψευδοκράτους 

 Η Τουρκία υπέγραψε συµφωνία «οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας» την 21 

Σεπτεµβρίου 2011343, προσδιοριζόµενη από τις γεωγραφικές συντεταγµένες είκοσι 

επτά (27) σηµείων (βλ. Εικόνα 16), µε ένα ανύπαρκτο κράτος, χωρίς νοµική 

προσωπικότητα, ως αποτέλεσµα της παράνοµης εισβολής / κατοχής, στο οποίο 

διατηρεί πολιτική επιρροή και στρατιωτικές δυνάµεις, δηλαδή, ουσιαστικά 

υπέγραψε µε τον εαυτό της.  

 Η υπόψη συµφωνία δεν έχει νοµική ισχύ, δεν παράγει έννοµα 

αποτελέσµατα και χαρακτηρίζεται ανυπόστατη γιατί το ψευδοκράτος δεν είναι 

υποκείµενο του διεθνούς δικαίου και δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτει 

διεθνείς συνθήκες344. Επιπλέον, η κίνηση αυτή δεν συνάδει µε το δήθεν 

εµφανιζόµενο ενδιαφέρον της Τουρκίας στις επί µακρόν διαδοχικές προσπάθειες 

επίλυσης του Κυπριακού και αποτελεί µία προκλητική ενέργεια, µη σύννοµη µε το 

∆ιεθνές ∆ίκαιο, µε σκοπό να στρέψει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία στη 

διαφοροποίηση της ενεργειακής της πολιτικής για την εκµετάλλευση των φυσικών 

της πόρων και του ορυκτού της πλούτου.  

                                            
342

 Ό.π. σελ. 716. 
343

 Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Εξωτερικών Τουρκίας http://www.mfa.gov.tr/no_-
216_-21-september-2011_-press-statement-on-the-continental-shelf-delimitation-agreement-
signed-between-turkey-and-the-trnc.en.mfa πρόσβαση 24 Σεπτεµβρίου 2017. Απεστάλλει στον 
ΟΗΕ την 29

η
 Απριλίου 2014,σχεδόν τρία χρόνια αργότερα από την αναγγελία της. Βλ. Επίσηµη 

ηλεκτρονική σελίδα ΟΗΕ http://undocs.org/A/68/857 πρόσβαση 20 Οκτωβρίου 2017.  
344

 Βλ. Ά. Συρίγος, op.cit, σελ. 717. 
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Εικόνα 16 Συµφωνία «οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας» Τουρκίας – «Τ∆ΒΚ» 

Πηγή: https://www.ejiltalk.org/the-continental-shelf-delimitation-agreement-between-turkey-and-
trnc/ πρόσβαση 6 Νοεµβρίου 2017  

 Εκτός όµως από τη συµφωνία, η «Τ∆ΒΚ» εφαρµόζοντας τις εντολές της 

Τουρκίας προέβει στον καθορισµό οικοπέδων345 εντός της ΑΟΖ της Κύπρου, 

επικαλύπτοντας οικόπεδα αυτής (βλ. Εικόνα 17). Στα συγκεκριµένα οικόπεδα 

µάλιστα, η Τουρκία ανέθεσε την 23η Σεπτέµβριου 2011 στο πλοίο επιστηµονικών 

ερευνών KOCA PIRI REIS346 (βλ. Εικόνα 18), να εκτελέσει έρευνες για 

υποθαλάσσιους ενεργειακούς πόρους, ώστε να οριοθετήσει µονοµερώς την 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου347 (βλ. Εικόνα 19).  

                                            
345

 Βλ. http://www.tpao.gov.tr/eng/docs/report/tp-2012-annual-report.pdf πρόσβαση 22 Οκτωβρίου 
2017 και στην επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Εξωτερικών Τουρκίας 
http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/maritime_delimitation.pdf πρόσβαση 22 Οκτωβρίου 2017.  
346

 KOCA PIRI REIS: IMO: 7614783 MMSI: 271015037 ∆ιακριτικό (Call Sign): TC3163 Σηµαία: 
Turkey [TR] Έτος κατασκευής: 1978 Βλ. 
http://www.marinetraffic.com/gr/ais/details/ships/shipid:336930/mmsi:271015037/imo:7614783/ves
sel:K_PIRI_REIS πρόσβαση 15 Οκτωβρίου 2017.  
347

 Ανάλογη ενέργεια εκτελέστηκε µε το ίδιο πλοίο τον Ιούνιο του 2001 στην προσπάθεια εκ µέρους 
της Τουρκίας µονοµερούς οριοθέτησης της περιοχής. Βλ. 
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t58/t58_1.html πρόσβαση 15 Αυγούστου 2017. 
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Εικόνα 17 Παραχώρηση Άδειων ερευνών στη TPAO από το Υπουργείο Ενέργειας 

της Τουρκίας 

Πηγή: Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Εξωτερικών Τουρκίας 
http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/maritime_delimitation.pdf πρόσβαση 24 Σεπτεµβρίου 2017 

 

Εικόνα 18 2D σεισµικές έρευνες νότια και δυτικά της Κύπρου καθώς και µεταξύ 

Κύπρου και Καστελόριζου στο διάστηµα Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου 2011 

Πηγή: Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Εξωτερικών Τουρκίας 
http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/maritime_delimitation.pdf πρόσβαση 24 Σεπτεµβρίου 2017  
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Εικόνα 19 Μονοµερής οριοθέτηση της Τουρκίας της υφαλοκρηπίδας στην Νοτιο-

ανατολική Μεσόγειο 

Πηγή: http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t58/t58_1.html πρόσβαση 15 Αυγούστου 2017 

 Οι ενέργειες αυτές είχαν αποτρεπτικό χαρακτήρα, καθώς η ερµηνεία αυτών 

δύναται να διαστρεβλώσει την αντίληψη και ως εκ τούτου, να ωθήσει τις 

ενδιαφερόµενες εταιρείες για την εκµετάλλευση των πηγών εντός των οικοπέδων 

να περιορίσουν ή ακόµα και να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους για επένδυση σε 

µία περιοχή στην οποία το νοµικό καθεστώς είναι ασαφές. Η εξήγηση αυτού 

εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν θα είναι καθορισµένο, µε βάση το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, 

το κράτος που ασκεί κυριαρχικά δικαιώµατα στα ανωτέρω οικόπεδα.  

 Με την υπόψη συµφωνία η Τουρκία είχε για πρώτη φορά τη δυνατότητα να 

καταδείξει τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται τις θαλάσσιες οριοθετήσεις σε 

µια διαπραγµάτευση µε τον εαυτό της348. Ερµηνεύοντας αυτήν, εξάγονται 

ουσιαστικά συµπεράσµατα για την αντίληψη της Τουρκίας σχετικά µε την 

οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Η «οριοθετική» γραµµή της 

«ψευδοσυµφωνίας», σε αντίθεση µε τις συµφωνίες που έχει υιοθετήσει η Τουρκία 

στη Μαύρη Θάλασσα µε την πρώην Σοβιετική Ένωση, τη Βουλγαρία και τη 

Ρουµανία, δεν έχει βασιστεί στην αρχή της µέσης γραµµής / ίσης απόστασης 

                                            
348

 Βλ. Ά. Συρίγος, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2015, σελ. 718. 
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ανάµεσα στις νότιες ακτές της Τουρκίας και στις αντίστοιχες βόρειες της Κύπρου. 

Είναι µετατοπισµένη νοτιότερα πλησιέστερα στις ακτές της Κύπρου349.  

 Αξίζει να αναφερθεί ότι, η απόκλιση που παρατηρείται από την αρχή της 

µέσης γραµµής είναι µεγαλύτερη στο ανατολικότερο τµήµα του βορείου τµήµατος 

των κατεχοµένων τµηµάτων της Κύπρου. Αυτή η διαφοροποίηση στην 

«οριοθετική» γραµµή οδηγεί σε πιθανολογούµενα σενάρια κατανόησης ως προς 

τη χρησιµοποιηθείσα µεθοδολογία χάραξης αυτής. Έτσι, δύναται να ερµηνευθεί µε 

το εύρος της προς οριοθέτηση θαλάσσιας περιοχής ανάµεσα σε ηπειρωτικές και 

νησιωτικές ακτές, του οποίου η µείωση επιβαρύνει τους νησιωτικούς 

σχηµατισµούς. Επιπλέον, µία διαφορετική ερµηνεία έχει να κάνει ενδεχοµένως στη 

υπόψη περίπτωση, µε τα δικαιώµατα που παράγει στην υφαλοκρηπίδα το 

συγκεκριµένο τµήµα της Κύπρου συναρτήσει του πλάτους του. 

6.5 Εκχωρήσεις αδειών από την Τουρκία για εκµετάλλευση φυσικών 

πόρων  

 Το τουρκικό υπουργικό συµβούλιο µε απόφαση350 του από το 1974 

παραχώρησε άδεια στην TPAO για έρευνα πετρελαίου σε περιοχή νοτιανατολικά 

της ν. Ρόδου τοποθετώντας αυτήν στην υπόψη απόφαση, ως περιοχή εκτός 

τουρκικών χωρικών υδάτων, αλλά εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Το 2007 η 

τουρκική κυβέρνηση εκχώρησε εκ νέου άδειες στην ανωτέρω εταιρεία σε τέσσερις 

περιοχές351 (βλ. Εικόνα 20), η µία εκ των οποίων παρουσιάζει στρατηγικό 

ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώνει τα όρια της τουρκικής «υφαλοκρηπίδας» και 

«αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης» στα ανατολικά στον µεσηµβρινό 32 16’ 18’’ 

και τη µέση γραµµή ανάµεσα στις ακτές της Ανατολίας και της Αιγύπτου στο 

νότο352. Η υπόψη περιοχή επικαλύπτει τα δηλωθέντα από την Κυπριακή 

∆ηµοκρατία οικόπεδα, τα οποία «καταπατούν τα δικαιώµατα» της Τουρκίας353 και 

                                            
349

 Ό.π. σελ. 718. 
350

 Υπ’ αριθµόν 7/8594 από 2 Ιουλίου 1974. Βλ. S. H. Baseren, Dispute over eastern 
Mediterranean maritime jurisdiction areas, Publications of Turkish Marine Research Foundation 
publication No 31, Beykoz / Istanbul 2010, σελ. 83. 
351

 Με δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της κυβερνήσεως της Τουρκίας της 9
ης

 Αυγούστου 
2007 στις περιοχές TPO/XVI/A, TPO/XVI/D, TPO/XVI/E, TPO/XVI/F. Βλ. S. H. Baseren Dispute 
over eastern Mediterranean maritime jurisdiction areas, Publications of Turkish Marine Research 
Foundation publication No 31, Beykoz / Istanbul 2010, σελ. 84.  
352

 Ό.π. σελ. 84.  
353

 Ό.π.  
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υποδηλώνει354 ότι «η Τουρκία θα προασπίσει τα δικαιώµατα της στην Ανατολική 

Μεσόγειο, δεν θα αναγνωρίσει τις άδειες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και δεν θα 

επιτρέψει τις δραστηριότητες στα οικόπεδα που έχουν δοθεί άδειες 

παρεµβαίνοντας σε αυτές.» 

 

Εικόνα 20 Η τουρκική εκδοχή για την ΑΟΖ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

Πηγή: Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Εξωτερικών Τουρκίας 
http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/maritime_delimitation.pdf πρόσβαση 24 Σεπτεµβρίου 2017 

 

 Οι τουρκικές διεκδικήσεις σε περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου 

γνωστοποιήθηκαν µε τον πιο επίσηµο τρόπο τον Απρίλιο του 2012, µε τη 

δηµοσίευση στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως των εκχωρηθέντων αδειών της 

Τουρκίας προς την TPAO. Οι εκχωρήσεις περιελάµβαναν, τόσο τµήµατα της 

ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όσο και της Κυπριακής ΑΟΖ. Σχετικά µε την κυπριακή 

ΑΟΖ, η Τουρκία εκχώρησε τµήµατα της στο δυτικό τµήµα του νησιού, ενώ µε τη 

θεώρηση της περί των δικαιωµάτων των νησιών στην ΑΟΖ περιόρισε το 

Καστελόριζο στα δικά του χωρικά ύδατα και εκχώρησε άδειες και στο τµήµα από 

τη Ρόδο έως την Κύπρο. Ουσιαστικά, αυτή η στρατηγική της Τουρκίας εντασσόταν 

                                            
354

 Ό.π. σελ. 85 (Ανεπίσηµη µετάφραση του αγγλικού κειµένου από το συγγραφέα παρούσας 
εργασίας). 
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στο πλαίσιο παρεµβάσεως και διεκδικήσεων εκ µέρους της του µέγιστου τµήµατος 

της υφαλοκρηπίδας της Ανατολικής Μεσογείου355. 

6.6 Συµπερασµατικές παρατηρήσεις 

 Το ∆ιεθνές ∆ίκαιο αποδέχεται εθιµικά και συµβατικά ότι τα νησιά έχουν 

δικαίωµα σε αναγνώριση υφαλοκρηπίδας. Αυτό έχει εφαρµοστεί στη διεθνή 

πρακτική αφενός µεν µε τις διαφορές µεταξύ των κρατών συµφωνίες 

οριοθετήσεως της υφαλοκρηπίδας τους και αφετέρου µε αποφάσεις του ∆ιεθνές 

∆ικαστηρίου για την επίλυση τέτοιας µορφής ζητηµάτων.  

 Στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο προσδιορίζεται ο γενικός κανόνας οριοθετήσεως της 

υφαλοκρηπίδας µεταξύ των αντικειµένων ή παρακειµένων παρακτίων κρατών στη 

µέση γραµµή ή την ίση απόσταση από τις εκατέρωθεν ακτές. Έτσι, ενώ στη 

δικαστική νοµολογία έχει επικρατήσει η αρχή της ευθυδικίας, έχουν καταγραφεί 

αποφάσεις του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου µε τις οποίες επιλέγεται prima facie µία 

οριοθετική γραµµή στη µέση της προς οριοθέτηση περιοχής, την οποία 

ακολούθως µετακινεί λαµβάνοντας υπόψη τις «σχετικές περιστάσεις» και το τελικό 

«δίκαιο αποτέλεσµα». 

 Η Τουρκία, ερµηνεύοντας το ∆ιεθνές ∆ίκαιο σύµφωνα µε τα δικά της 

συµφέροντα, ισχυρίζεται ότι τα νησιά, όπως η Κύπρος, δεν διαθέτουν το δικαίωµα 

οριοθέτησης ΑΟΖ και δικαιολογεί κατά αυτόν τον τρόπο την αντίδραση της στις 

συµφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ της Κύπρου µε τα γειτονικά της κράτη. Ωστόσο, η 

θεώρηση αυτή έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση µε το άρθρο 121(2) της σύµβασης 

του ∆ικαίου της Θάλασσας356, όπου ρητά καθορίζει ότι τα νησιά, τόσο αυτά που 

ανήκουν σε ένα κράτος, όσο και αυτά που αποτελούν ανεξάρτητα κράτη, όπως η 

Κύπρος και η Μάλτα στην Μεσόγειο, διαθέτουν τα ίδια ακριβώς δικαιώµατα µε τα 

ηπειρωτικά κράτη. Έτσι, η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο χαράσσει τη δική της 

ΑΟΖ από την ακτογραµµή στο νότιο τµήµα της επικρατείας της, χωρίς να λαµβάνει 

υπόψη το Καστελόριζο και την Κύπρο. 

                                            
355

Βλ. Ά. Συρίγος, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2015, σελ. 740-741.  
356

 «....Except as provided for in paragraph 3, the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive 
economic zone and the continental shelf of an island are determined in accordance with the 
provisions of this Convention applicable to other land territory....» 
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 Είναι κοινά αποδεκτό ότι, στη διεθνή νοµολογία δεν έχει ακολουθηθεί ένας 

γενικός κανόνας στα δικαιώµατα των νησιών σχετικά µε τις οριοθετήσεις ΑΟΖ και 

Υφαλοκρηπίδας. Η επίκληση από την πλευρά της Τουρκίας γνωµοδοτικών 

αποφάσεων των δικαστηρίων, οι οποίες αφορούν µία πλειάδα περιπτώσεων, 

χαρακτηριστικών των διαφορετικών ερµηνειών στη διεθνή νοµολογία κατά την 

οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών όπου υφίστανται νησιωτικοί σχηµατισµοί, έχουν 

προφανή στόχευση να επηρεάσουν το διεθνές ακροατήριο στην περίπτωση της 

Κύπρου, αλλά και σε αυτήν των νησιών του Αιγαίου. Η Τουρκία µέσα από την 

προβολή και τη συνεχή ανάδειξη αυτών των νοµικών αποφάσεων αποβλέπει 

µελλοντικά να προκαταβάλλει µία δικαστική απόφαση σχετικά µε τη δικαιούµενη 

υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

 Συνοπτικά, η τουρκική επιχειρηµατολογία σχετικά µε την οριοθέτηση των 

θαλασσίων ζωνών είναι τουλάχιστον αντιφατική. Καταρχήν, η Τουρκία 

αντιµετωπίζει, ανάλογα µε την περίσταση, την Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε 

διαφορετική προσέγγιση είτε ως κράτος χωρίς όµως νόµιµη κυβέρνηση είτε ως 

δύο ξεχωριστά κράτη, από το 1983 και εντεύθεν, που προήλθαν από την 

κατάλυση της κρατικής οντότητας του 1960. Υπό το πνεύµα αυτό στο ζήτηµα των 

ενεργειακών κοιτασµάτων, η Τουρκία ισχυρίζεται ότι, η τουρκοκυπριακή κοινότητα 

έχει δικαιώµατα σε αυτά στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κύπρου αν και δεν έχει 

πρόσβαση σε αυτές, ενώ αντιθέτως συνάπτει «συµφωνία» µε την «Τ∆ΒΚ» για 

οριοθέτηση ΑΟΖ στην οποία, όπως επισηµαίνει, δεν έχει δικαιώµατα η Κυπριακή 

∆ηµοκρατία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: Ενεργειακές εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο 

θάλασσα 

7.1 Ενεργειακό προφίλ και ενεργειακή στρατηγική Κύπρου 

 7.1.1 Γενικά  

  Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία από το 2007 εισήλθε στο στάδιο της 

υλοποίησης του σχεδιασµού της για την ανακάλυψη και αξιοποίηση του δυναµικού 

υδρογονανθράκων, το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει στη νότια οριοθετηµένη και 

αναγνωρισµένη, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, ΑΟΖ της. Η 

οριοθέτηση µε τις γειτονικές της χώρες, Αίγυπτο, Λίβανο και Ισραήλ, έγινε µετά από 

διαπραγµατεύσεις και στη βάση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας357.  

  Ειδικότερα, η οριοθέτηση µε την Αίγυπτο πίεσε κατά κάποιο τρόπο 

την Κυπριακή ∆ηµοκρατία να δραστηριοποιηθεί ενεργά, εµπλεκόµενη σε έρευνες 

υδρογονανθράκων σκεπτόµενοι ότι, αντίστοιχα η Αίγυπτος σηµείωσε τεράστια 

επιτυχία στον τοµέα αυτό358. Οι έρευνες έγιναν και γίνονται µέσω παραχωρήσεων 

σε διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες. Η Shell359 είχε εξασφαλίσει παραχώρηση 42.000 

τ. χλµ. στα βαθιά νερά, κοντά στη µέση γραµµή µε την Κύπρο, µε επιτυχή έκβαση 

των ερευνών. Την ίδια εποχή, αξιολογήσεις σεισµικών ερευνών που έγιναν στην 

ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, έδωσαν σηµαντικά και θετικά στοιχεία για 

το πετρελαιοδυναµικό της περιοχής νότια του νησιού. Ακολούθησαν οι σηµαντικές 

ανακαλύψεις κοιτασµάτων φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του 

Ισραήλ, µε τα κοιτάσµατα Mari, Dalit και κυρίως του γιγαντιαίου κοιτάσµατος 

Tamar, 90 χλµ. ανοιχτά της Χάιφας360 (Βλ. Εικόνα 21).  

                                            
357

 Βλ. Ντ. Νικολάου, « Έρευνες Υδρογονανθράκων στην Κυπριακή ΑΟΖ - Πρόσφατες Εξελίξεις και 
Προοπτικές», 11.11.2014, διαθέσιµο στο http://www.energia.gr/article.asp?art_id=87295, 
πρόσβαση 10 Αυγούστου 2017. 
358

 Βλ. Κ. Νικολάου, «Οι έρευνες για κοιτάσµατα υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες ζώνες Ελλάδας 
και Κύπρου και η πολιτική των γειτονικών χωρών», 28.2.2010, διαθέσιµο στο 
https://ifestos.edu.gr/28-2-2010-κ-νικολάου-και-οικονοµικός-χώρος/, 
πρόσβαση 22 Οκτωβρίου 2017. 
359

 Ολλανδο- βρετανική πολυεθνική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου µε στόχο την κάλυψη 
της αυξανόµενης ενεργειακής ζήτησης παγκοσµίως. Βλ. http://www.shell.com/about-us/what-we-
do.html πρόσβαση 5 Νοεµβρίου 2017. 
360

 Βλ. Κ. Νικολάου, «Οι έρευνες για κοιτάσµατα υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες ζώνες Ελλάδας 
και Κύπρου και η πολιτική των γειτονικών χωρών», 28.2.2010, διαθέσιµο στο 
https://ifestos.edu.gr/28-2-2010-κ-νικολάου-και-οικονοµικός-χώρος/,  
πρόσβαση 22 Οκτωβρίου 2017. 



 

99 

 

Εικόνα 21 Ανακάλυψη φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή νοτιοανατολικά της 

Κύπρου  

Πηγή: http://www.sigmalive.com/timeliner/subjects/subject_cyprus_aoz/index.html πρόσβαση 15 
Νοεµβρίου 2017 

  Οι προαναφερθείσες ανακαλύψεις σε συνδυασµό µε τις πρόσφατες 

στα θαλάσσια τεµάχια της κυπριακής ΑΟΖ, αδιαµφισβήτητα ενίσχυσαν την 

ενεργειακή αξία της Κύπρου, ιδιαίτερα στο νότιο τµήµα της. Στο πλαίσιο αυτό, η 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία πραγµατοποίησε διαρθρωτικές αλλαγές στη νοµοθεσία της 

προκειµένου αφενός να εφαρµοστεί µε τους κανονισµούς και τις διατάξεις που 

απορρέουν από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική 

αυτής, ως µέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας από το 2004, και αφετέρου να 

προσελκύσει εταιρείες εξωτερικού στη διαδικασία εξερεύνησης, αξιοποίησης και 

εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων στα θαλάσσια οικόπεδα της. 

  Η προετοιµασία της διαδικασίας αδειοδότησης περιελάµβανε τη 

θεσµοθέτηση από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία του νοµοθετικού και ρυθµιστικού 

πλαισίου, µέσα από το οποίο προσδιορίζεται η άδεια ερευνών 

υδρογονανθράκων361, η άδεια εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων362, το Συµβόλαιο 

                                            
361

 Περιλαµβάνει βαρυτοµετρικές, µαγνητικές, 2D/3D σεισµικές έρευνες καθώς και ερευνητικές 
γεωτρήσεις και χορηγείται για διάρκεια τριών ετών µε δυνατότητα δύο ανανεώσεων από δύο έτη 
κάθε φορά. Σε κάθε ανανέωση, 25% της αδειοδοτούµενης περιοχής επιστρέφει στο κράτος. Βλ. 
Παρουσίαση Σ. Κασίνη, ∆ιευθυντής Υπηρεσίας Ενεργείας, στο Ινστιτούτο Νέων Κύπρου την 5 
Νοεµβρίου 2011. Αναρτηµένη στην επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Ενέργειας, Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού της Κύπρου 
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Αναλογικού Καταµερισµού Παραγωγής (Production Sharing Contract)363 και τα 

κριτήρια αξιολόγησης364. Επιπλέον, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία εκπόνησε στρατηγική 

περιβαλλοντική µελέτη365 αναφορικά µε τις δραστηριότητες αναζήτησης, έρευνας 

και εκµετάλλευσης των υδρογονανθράκων εντός της ΑΟΖ της µε τη ρητή αναφορά 

ότι, οι εταιρείες που θα λάβουν άδειες έρευνας και εκµετάλλευσης 

υδρογονανθράκων, να έχουν την υποχρέωση συµµόρφωσης µε τις πρόνοιες της 

µελέτης αυτής366. 

                                                                                                                                    
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/7b212f49ea997f25c2257424003e57dd/F35CAD9F4226E424C
225771B00546F25/$file/presentation_INE_05%20Nov.%202011.pdf πρόσβαση 25 Οκτωβρίου 
2017. 
362

 Παραχωρείται για χρονικό διάστηµα µέχρι είκοσι πέντε έτη µε δυνατότητα µιας ανανέωσης 
διάρκειας δέκα ετών. Βλ. Παρουσίαση Σ. Κασίνη, ∆ιευθυντής Υπηρεσίας Ενεργείας, στο Ινστιτούτο 
Νέων Κύπρου την 5 Νοεµβρίου 2011. Αναρτηµένη στην επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου 
Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού της Κύπρου 
www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/7b212f49ea997f25c2257424003e57dd/F35CAD9F4226E424C2257
71B00546F25/$file/presentation_INE_05%20Nov.%202011.pdf πρόσβαση 25 Οκτωβρίου 2017. 
363

 Συνάπτεται µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και των αδειούχων, αναφέρει τους όρους και τις 
πρόνοιες που καθορίζονται στην Άδεια Έρευνας Υδρογονανθράκων και στην Άδεια Εκµετάλλευσης 
Υδρογονανθράκων και διέπει τη συµµετοχή του κράτους στα έσοδα από την εκµετάλλευση. Βλ. 
Παρουσίαση Σ. Κασίνη, ∆ιευθυντής Υπηρεσίας Ενεργείας, στο Ινστιτούτο Νέων Κύπρου την 5 
Νοεµβρίου 2011. Αναρτηµένη στην επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Ενέργειας, Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού της Κύπρου 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/7b212f49ea997f25c2257424003e57dd/F35CAD9F4226E424C
225771B00546F25/$file/presentation_INE_05%20Nov.%202011.pdf πρόσβαση 25 Οκτωβρίου 
2017. 
364

. Τεχνικές και οικονοµικές δυνατότητες των αιτούντων, τρόποι µε τους οποίους ο αιτών προτίθεται 
να εκτελέσει τις δραστηριότητες που προβλέπονται στην άδεια, οικονοµικά ανταλλάγµατα που 
προσφέρει ο αιτών προκειµένου να λάβει την άδεια και τυχόν έλλειψη αποτελεσµατικότητας και 
ευθύνης που επέδειξε ο αιτών στο πλαίσιο προηγούµενης άδειας ή εξουσιοδότησης, οιασδήποτε 
µορφής, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσµου. Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου 
Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού της Κύπρου 

www.mcit.gov.cy/mcit/hydrocarbon.nsf/All/9E627A7ABDE91ACFC2257F5A0030C736?OpenDocu
ment πρόσβαση 13 ∆εκεµβρίου 2017. 
365

 Εκδόθηκε την 26 Σεπτεµβρίου 2008 µε τίτλο «Strategic Environmental Assessment (SEA) 
Concerning Hydrocarbon Activities within the Exclusive Economic Zone of the Republic of Cyprus». 
Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
της Κύπρου  
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/75BC9B3B204E5874C2257F370
0422790/$file/M20080301.pdf?OpenElement πρόσβαση 28 Οκτωβρίου 2017. 
366

 Βλ. Παρουσίαση Σ. Κασίνη, ∆ιευθυντής Υπηρεσίας Ενεργείας, στο Ινστιτούτο Νέων Κύπρου την 
5 Νοεµβρίου 2011. Αναρτηµένη στην επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Ενεργείας, 
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού της Κύπρου  
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/7b212f49ea997f25c2257424003e57dd/F35CAD9F4226E424C
225771B00546F25/$file/presentation_INE_05%20Nov.%202011.pdf πρόσβαση 28 Οκτωβρίου 
2017. 
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 7.1.2 Αποτελέσµατα ερευνών εκµετάλλευσης φυσικού πλούτου 

Κυπριακής ΑΟΖ 

  Κατόπιν των προαναφερθέντων, η Κύπρος προχώρησε στον πρώτο 

γύρο367 χορήγησης άδειας έρευνας / εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων σε 11 

ερευνητικά τεµάχια368. Μετά την ολοκλήρωση του369, υποβλήθηκαν τρεις αιτήσεις, 

οι οποίες περιελάµβαναν περιγραφή του ερευνητικού προγράµµατος, τεχνική και 

οικονοµική προσφορά, τεκµηρίωση της τεχνικής ικανότητας / κατάρτισης και της 

οικονοµικής ευρωστίας, µπόνους υπογραφής και παραγωγής και τρόπους 

προστασίας του περιβάλλοντος370, για τρία διαφορετικά ερευνητικά τεµάχια. 

  Ως αποτέλεσµα αυτού, στις 24 Οκτωβρίου 2008 χορηγήθηκε άδεια 

έρευνας Υδρογονανθράκων στην εταιρεία Noble Energy International Ltd για το 

τεµάχιο 12 και υπογράφηκε Συµβόλαιο Αναλογικού Καταµερισµού Παραγωγής. Η 

υπόψη εταιρεία έκτοτε πραγµατοποίησε τρισδιάστατες έρευνες (Σεπτέµβριος 

2009), δισδιάστατες έρευνες (Ιούνιος 2011) και την πρώτη ερευνητική γεώτρηση το 

φθινόπωρο του 2011371. Ακολούθως, ανακοίνωσε372, στις 28 ∆εκεµβρίου 2011, 

την ανακάλυψη φυσικού αερίου373 µε την επισήµανση της απαίτησης 

επιπρόσθετης ερευνητικής γεώτρησης πριν την έναρξη της παραγωγής. Η Noble 

Energy, επιπλέον, ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2013, µετά τη γεώτρηση 

αξιολόγησης και της παραγωγικής δοκιµής, την ύπαρξη ουσιαστικών ανακτήσιµων 

ποσοτήτων φυσικού αερίου και σηµαντικής παραγωγικής ικανότητας374.  

                                            
367

 ∆ιοργανώθηκε στο Λονδίνο στις 20 Νοεµβρίου 2006. 
368

 ∆εν περιελήφθησαν τα ερευνητικά τεµάχια 3 και 13. 
369

 ∆ιήρκεσε από 15 Φεβρουαρίου έως 16 Αυγούστου 2007. 
370

 Βλ. Παρουσίαση Σ. Κασίνη, ∆ιευθυντής Υπηρεσίας Ενεργείας, στο Ινστιτούτο Νέων Κύπρου την 
5 Νοεµβρίου 2011. Αναρτηµένη στην επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Ενεργείας, 
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού της Κύπρου 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/7b212f49ea997f25c2257424003e57dd/F35CAD9F4226E424C
225771B00546F25/$file/presentation_INE_05%20Nov.%202011.pdf πρόσβαση 25 Οκτωβρίου 
2017. 
371

 Συγκεκριµένα µε το γεωτρύπανο Noble Homer Ferrington IMO: 8755338 MMSI: 636011811 
∆ιακριτικό (Call Sign): A8BN7 Σηµαία: Liberia [LR]. Βλ. 
http://www.marinetraffic.com/gr/ais/details/ships/shipid:753240/mmsi:636011811/imo:8755338/ves
sel:NOBLE_HOMER_FERRINGTON πρόσβαση 29 Οκτωβρίου 2017. 
372

 Βλ. http://investors.nblenergy.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=635912 πρόσβαση 28 
Οκτωβρίου 2017. 
373

 Οι υπολογιζόµενες ποσότητες σύµφωνα µε την ανακοίνωση κυµαίνονται µεταξύ 5 και 8 
τρισεκατοµµυρίων κυβικών ποδών, µε στατιστικό µέσο όρο 7 τρισεκατοµµύρια κυβικά πόδια. 
374

 Βλ. http://www.kassinis-consulting.com/upload-
files/2014%2004%2030_presentation_Summaxia%20Politwn.pdf πρόσβαση 1 Ιουλίου 2017. 
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  Παράλληλα µε τη διαδικασία του πρώτου γύρου της διαδικασίας 

αδειοδοτήσεων, στο ερευνητικό πρόγραµµα της Κύπρου375, συγκεκριµένα κατά το 

χρονικό διάστηµα 2006 - 2009, συνέδραµε µε την εκτέλεση γεωφυσικών σεισµικών 

ερευνών η νορβηγική εταιρεία Petroleum Geo-Services (PGS)376. Η υπόψη 

εταιρεία µε το ερευνητικό πλοίο Falcon Explorer377 εκτέλεσε δισδιάστατες 

σεισµικές έρευνες εντός της κυπριακής ΑΟΖ από το Μάρτιο έως το Μάιο του 2006 

(βλ. Εικόνα 22) και µε το πλοίο Atlantic Explorer378 τρισδιάστατες σεισµικές 

έρευνες στο ερευνητικό οικόπεδο 3 τον Μάρτιο του 2007. Τέλος, η PGS µε το 

πλοίο Ramform Vanguard379 συνέλεξε περισσότερα δεδοµένα, κατά το χρονικό 

διάστηµα Σεπτέµβριος 2008 - Μάρτιος 2009, µε πρόσθετες δισδιάστατες έρευνες, 

µε αποτέλεσµα την καλύτερη αντίληψη των γεωλογικών συνθηκών του θαλάσσιου 

χώρου της Κύπρου και την καλύτερη αξιολόγηση του πετρελαϊκού δυναµικού της380 

(βλ. Εικόνα 23). Η συνολική κάλυψη σε γεωφυσικές έρευνες στα τεµάχια της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας απεικονίζεται στην εικόνα 24. 

                                            
375

 Βλ. Παρουσίαση Σ. Κασίνη, ∆ιευθυντής Υπηρεσίας Ενεργείας, στο Ινστιτούτο Νέων Κύπρου την 
5 Νοεµβρίου 2011. Αναρτηµένη στην επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Ενεργείας, 
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού της Κύπρου. Βλ. 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/7b212f49ea997f25c2257424003e57dd/F35CAD9F4226E424C
225771B00546F25/$file/presentation_INE_05%20Nov.%202011.pdf πρόσβαση 5 Ιουλίου 2017.  
376

 Το PGS παρέχει εικόνες και τρισδιάστατα µοντέλα της υποεπιφάνειας που χρησιµοποιούν οι 
εταιρείες πετρελαίου για την εξεύρεση αποθεµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Βλ. 
https://www.pgs.com/about-us/this-is-pgs/ πρόσβαση 28 Οκτωβρίου 2017. 
377

 IMO:8404551 Call sign: 3ERG5 Σηµαία: Παναµάς. Βλ.  
http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:457774/mmsi:-
8404551/imo:8404551/vessel:FALCON_EXPLORER πρόσβαση 28 Οκτωβρίου 2017. 
378

 IMO:9397212 MMSI: 566917000 ∆ιακριτικό (Call Sign): 9V2113 Σηµαία: Singapore [SG]. Βλ. 
http://www.marinetraffic.com/gr/ais/details/ships/shipid:733392/mmsi:566917000/imo:9397212/ves
sel:ATLANTIC_EXPLORER πρόσβαση 28 Οκτωβρίου 2017. 
379

 Σχεδιάστηκε για προηγµένες σεισµικές λειτουργίες υψηλής πυκνότητας. Από το 1999 που 
κυκλοφόρησε το σκάφος αυτό έχει επιτύχει άριστα και αξιόπιστα αποτελέσµατα σε όλες τις 
περιοχές του κόσµου. Βλ. https://www.pgs.com/marine-acquisition/tools-and-techniques/the-
fleet/flexible-capacity/ramform-vanguard/ πρόσβαση 28 Οκτωβρίου 2017. Επιπλέον πληροφορίες 
για το υπόψη πλοίο IMO: 9188714 MMSI: 311784000 ∆ιακριτικό (Call Sign): C6TU8 Σηµαία: 
Bahamas [BS]. Βλ.  
http://www.marinetraffic.com/gr/ais/details/ships/shipid:375793/mmsi:311784000/imo:9188714/ves
sel:RAMFORM_VANGUARD πρόσβαση 28 Οκτωβρίου 2017. 
380

 Βλ. Παρουσίαση Σ. Κασίνη, ∆ιευθυντής Υπηρεσίας Ενεργείας, στο Ινστιτούτο Νέων Κύπρου την 
5 Νοεµβρίου 2011. Αναρτηµένη στην επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Ενεργείας, 
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού της Κύπρου. Βλ.  
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/7b212f49ea997f25c2257424003e57dd/F35CAD9F4226E424C
225771B00546F25/$file/presentation_INE_05%20Nov.%202011.pdf πρόσβαση 5 Ιουλίου 2017. 
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Εικόνα 22 2D κάλυψη ερευνών στα τεµάχια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (2006) 

Πηγή: https://www.pgs.com/data-library/europe/mediterranean/cyprus-2006/ πρόσβαση 5 
Νοεµβρίου 2017 

 

 

Εικόνα 23 2D κάλυψη ερευνών στα τεµάχια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (2008) 

Πηγή: https://www.pgs.com/data-library/europe/mediterranean/cyprus-2008/ πρόσβαση 5 
Νοεµβρίου 2017 
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Εικόνα 24 Γεωφυσικές έρευνες στα τεµάχια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας  

Πηγή: Παρουσίαση Σ. Κασίνη, Εκτελεστικός Αντιπρόσωπος στην κρατική εταιρεία 
Υδρογονανθράκων Κύπρου, στο 2ο ενεργειακό συµπόσιο στη Λευκωσία (15 Μαρτίου 2013). Βλ. 
http://www.iene.gr/symposium-cyprus2013/articlefiles/2nd-session/Kasinis.pdf πρόσβαση 1 Ιουλίου 

2017.  

 

 Στο δεύτερο γύρο αδειοδότησης381, για όλα τα ερευνητικά οικόπεδα πλην 

του οικοπέδου 12 (βλ. Εικόνα 25), συµµετείχαν382 περισσότερες εταιρείες / 

κοινοπραξίες από τον αντίστοιχο πρώτο και χορηγήθηκαν πέντε (5) νέες άδειες σε 

αντίστοιχο αριθµό ερευνητικών τεµαχίων. Στις αρχές του 2013 υπογράφηκε 

Συµβόλαιο Αναλογικού Καταµερισµού Παραγωγής µε την κοινοπραξία ENI / 

KOGAS383 για τα τεµάχια 2, 3 και 9 και µε την TOTAL384 για τα οικόπεδα 10385 και 

                                            
381

 Πραγµατοποιήθηκε από τις 11 Φεβρουαρίου έως τις 11 Μαΐου 2012. 
382

 Υπεβλήθηκαν συνολικά τριάντα τρεις (33) αιτήσεις από δεκαπέντε (15) εταιρείες / κοινοπραξίες 
συµφερόντων κρατών διαφορετικής προέλευσης (ΗΠΑ, Καναδάς, Ισραήλ, Γαλλία, Ρωσία, Ηνωµένο 
Βασίλειο, Μαλαισία, Ιταλία, Αυστραλία, Κορέα, Νορβηγία, Κύπρος, Ινδονησία, Ολλανδία, Λίβανος). 
Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 
της Κύπρου  
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlhcarbon_gr/dmlhcarbon_gr?OpenDocument πρόσβαση 28 
Οκτωβρίου 2017.  
383

 Κοινοπραξία της ιταλικής πολυεθνικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου ENI βλ. 
https://www.eni.com/en_IT/company/company-profile.page πρόσβαση 29 Οκτωβρίου 2017 και της 
πολυεθνικής νοτιοκορεατικής εταιρείας ενέργειας Korea Gas Corporation (KOGAS) βλ. 
http://www.kogas.or.kr/en/main.action πρόσβαση 29 Οκτωβρίου 2017. 
384

 Γαλλική πολυεθνική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου, καταλαµβάνει την 4
η
 θέση 

παγκοσµίως στον τοµέα δραστηριοποίησης της. Βλ. https://www.total.com/en/our-group/total-a-
major-energy-operator πρόσβαση 29 Οκτωβρίου 2017. 
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11. Οι προαναφερθείσες εταιρείες πραγµατοποίησαν, χρονολογικά, τρισδιάστατες 

έρευνες στο τεµάχιο 11 (Ιούλιος - Αύγουστος 2013) και δισδιάστατες / 

τρισδιάστατες στα τεµάχια 2,3,9 (Σεπτέµβριος - ∆εκέµβριος 2013). 

 

Εικόνα 25 2ος γύρος αδειοδότησης οικοπέδων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας  

Πηγή: Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου, Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 
της Κύπρου  

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlhcarbon_gr/dmlhcarbon_gr?OpenDocument πρόσβαση 28 
Οκτωβρίου 2017  
 

 Οι καταγραφείσες επιτυχίες των δύο πρώτων γύρων µε τη 

δραστηριοποίηση παγκοσµίων εταιρειών - κολοσσών, έδωσαν το έναυσµα στην 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία να επιταχύνει τη διαδικασία ανάθεσης αδειών και στα 

οικόπεδα 6,8 και 10 της κυπριακής ΑΟΖ. Ο τρίτος γύρος αδειοδότησης386 της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας αφορούσε τα υπόψη τεµάχια (βλ. Εικόνα 26) και την 21η 

∆εκεµβρίου 2016 το υπουργικό συµβούλιο της µε ανακοίνωση387 του επέλεξε για 

                                                                                                                                    
385

 Η εταιρεία TOTAL παραιτήθηκε το Φεβρουάριο του 2015. Βλ. Χ. Χαραλάµπους, «Έκλεισε η 
συµφωνία µε TOTAL», Η Σηµερινή [online], 4.3.2015, διαθέσιµο στο 
http://www.sigmalive.com/simerini/politics/211749/ekleise-i-symfonia-me-total, πρόσβαση 29 
Οκτωβρίου 2017. 
386

 Πραγµατοποιήθηκε από 24 Μαρτίου έως 22 Ιουλίου 2016. Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα 
Υπουργείου Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού της Κύπρου 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlhcarbon3_gr/dmlhcarbon3_gr?OpenDocument πρόσβαση 
29 Οκτωβρίου 2017. 
387

 Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 
της Κύπρου 
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το τεµάχιο 6 τις Eni Cyprus Limited / Total E&P Cyprus B.V.388, για το τεµάχιο 8 

την Eni Cyprus Limited και για το τεµάχιο 10 τις Exxon Mobil Exploration and 

Production Cyprus (Offshore) Limited389 / Qatar Petroleum International Upstream 

O.P.C390. Η ολοκλήρωση των τριών γύρων αδειοδοτήσεων των οικοπέδων της 

Κυπριακής ΑΟΖ αποτυπώνεται στην εικόνα 27. 

 

Εικόνα 26 3ος γύρος αδειοδότησης οικοπέδων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

Πηγή: Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 
της Κύπρου  

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlhcarbon3_gr/dmlhcarbon3_gr?OpenDocument πρόσβαση 
28 Οκτωβρίου 2017  

                                                                                                                                    
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/36AE650343FCDC36C2258090003D2E16?OpenDocumen
t πρόσβαση 29 Οκτωβρίου 2017. 
388

 Θυγατρικές εταιρείες της ιταλικής ENI και της γαλλικής TOTAL αντίστοιχα. 
389

 Αµερικανική διεθνής εταιρία πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου, η οποία εδρεύει στο Τέξας και 
κατατάσσεται ως η µεγαλύτερη παγκοσµίως στον τοµέα της. Βλ. 
http://corporate.exxonmobil.com/en/company/about-us πρόσβαση 29 Οκτωβρίου 2017. Στη 
συγκεκριµένη εταιρεία ο νυν Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρεξ Τίλερσον κατείχε τη θέση του 
προέδρου και διευθύνοντα συµβούλου από το 2006 έως το 2016. 
390

 Κρατική δηµόσια εταιρεία του Κατάρ που δραστηριοποιείται στον τοµέα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. Βλ. https://www.qp.com.qa/en/AboutQP/Pages/AboutUs.aspx πρόσβαση 29 Οκτωβρίου 
2017. 
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Εικόνα 27 Κατανοµή οικοπέδων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας  

Πηγή: http://mignatiou.com/2017/05/giati-o-islamistis-tagip-erntogan-tremi-ta-ikopeda-6-ke-10-tis-
kipriakis-aoz/ πρόσβαση 29 Οκτωβρίου 2017  

 

 Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, σε µια εποχή κατά την οποία η παγκόσµια αγορά 

πετρελαίου βρίσκεται αντιµέτωπη µε φαινόµενα ύφεσης, επέδειξε αξιοµνηµόνευτη 

ενεργειακή πολιτική µε την προκήρυξη του τρίτου γύρου αδειοδότησης το 

Φεβρουάριο του 2016 αµέσως µετά την ανακάλυψη του κοιτάσµατος Zohr από 

ENI, εγγύς του οικοπέδου 11391 (Βλ. Εικόνα 28). Η κίνηση αυτή της Κύπρου δεν 

ήταν απλά µία τυπική διαδικασία για έναν επιπλέον γύρο αδειοδοτήσεων για τα 

τεµάχια της ΑΟΖ της, αλλά η προβολή, µε την προκήρυξη του τρίτου γύρου, στην 

παγκόσµια ενεργειακή κοινότητα των γεωπολιτικών οµοιοτήτων των οικοπέδων 8 

και 10 µε το κοίτασµα Zohr, καθώς και του οικοπέδου 6 µε το 12 µε αποτέλεσµα 

να προσελκύσει σηµαντικές εταιρείες για την αξιοποίηση των µέχρι στιγµής 

γεωφυσικών δεδοµένων σε αυτά392. 

                                            
391

 Το υπόψη κοίτασµα παρουσιάζει εγγύτητα της τάξης λίγων χιλιόµετρων µε την κυπριακή ΑΟΖ. 
392

 Βλ. ∆. Παπαπολυβίου, «Η Κυπριακή ΑΟΖ στην παγκόσµια αγορά υδρογονανθράκων», 
10.4.2017, διαθέσιµο στο  
http://www.huffingtonpost.gr/dimitris-papapolyviou/-_11075_b_15911318.html πρόσβαση 15 
Σεπτεµβρίου 2017. 
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Εικόνα 28 Εγγύτητα κοιτάσµατος Zohr µε οικόπεδο 11 της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας  

Πηγή: https://energypress.gr/news/provlimatismos-se-israil-kai-kypro-gia-terastio-koitasma-tis-eni-
stin-aigypto πρόσβαση 5 Νοεµβρίου 2017  

 7.1.3 ∆ηµιουργία τερµατικού σταθµού υγροποίησης φυσικού αερίου 

  Η αξιοποίηση των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων απαιτεί την 

ανάπτυξη κατάλληλων ενεργειακών υποδοµών. Έτσι, η κυβέρνηση της Κύπρου 

αποφάσισε393 την πραγµάτωση, ενός δαπανηρού έργου, ιδιαίτερα επιβαρυντικό 

                                            
393

 Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 
της Κύπρου 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/98523D8CC9501FBDC2257B2000473830?OpenDocument 
πρόσβαση 5 Νοεµβρίου 2017. 
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για τα οικονοµικά έξοδα στον τοµέα της ασφάλειας, της κατασκευής σταθµού 

υγροποίησης του φυσικού αερίου στο Βασιλικό, προσδοκώντας ότι τα οφέλη θα 

είναι σαφώς µεγαλύτερα από το κόστος αυτού, καθόσον ένα τέτοιο έργο θα 

συνδράµει στη µη εξάρτηση από χώρες που θα διέρχεται ο αγωγός.(Βλ. Εικόνα 

29) 

 

Εικόνα 29 Ενδεχόµενοι αγωγοί µεταφοράς φυσικού αερίου από τεµάχιο 12 και 

κοίτασµα Leviathan στο σταθµό υγροποίησης Βασιλικού  

Πηγή: Παρουσίαση Σ. Κασίνη, ∆ιευθυντής Υπηρεσίας Ενεργείας, στο Ινστιτούτο Νέων Κύπρου την 
5 Νοεµβρίου 2011. Αναρτηµένη Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Ενέργειας, Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού της Κύπρου 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/7b212f49ea997f25c2257424003e57dd/F35CAD9F4226E424C
225771B00546F25/$file/presentation_INE_05%20Nov.%202011.pdf πρόσβαση 5 Ιουλίου 2017 

 

 Με την κατασκευή του υπόψη σταθµού η Κύπρος επιδιώκει να καταστεί ο 

κύριος κόµβος για τη διακίνηση του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου394. 

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι σε αυτήν την περίπτωση η µετατροπή της Κύπρου 

από ενεργειακό πέρασµα σε κόµβο φυσικού αερίου θα αυξήσει σηµαντικά τη 

γεωπολιτική και γεωοικονοµική αξία του νησιού395. Όµως, για να καταστεί 

οικονοµικά βιώσιµο το συγκεκριµένο έργο απαιτεί ποσότητες φυσικού αερίου, που 

                                            
394

 Βλ. Π. Γαλιατσάτος, «Συµφωνία - πλήγµα για το φυσικό αέριο Κύπρου», Καθηµερινή [online], 
1.7.2014, διαθέσιµο στο http://www.kathimerini.gr/774221/article/epikairothta/politikh/symfwnia-
plhgma-gia-to-fysiko-aerio-kyproy, πρόσβαση 5 Νοεµβρίου 2017. 
395

 Βλ. Μ. Πουλλάδος, «Στα πλάνα το τερµατικό στο Βασιλικό», Η Σηµερινή [online], 2.3.2017, 
διαθέσιµο στο http://www.sigmalive.com/simerini/politics/409692/sta-plana-to-termatiko-sto-
vasiliko, πρόσβαση 5 Νοεµβρίου 2017. 
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επί του παρόντος δεν έχουν ανακαλυφθεί στο κοίτασµα του οικοπέδου 12. Ως εκ 

τούτου, είναι προφανές ότι η οικονοµική βιωσιµότητα εξαρτάται και από τη 

συµµετοχή έτερων κρατών, όπως είναι το Ισραήλ. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι, 

οι εταιρείες που διαχειρίζονται κοιτάσµατα φυσικού αερίου προσανατολίζονται σε 

πιο οικονοµικές λύσεις396.  

 Άξιο αναφοράς, όµως, αποτελεί η ενεργειακή συνεργασία Αιγύπτου και 

Ισραήλ, αναφορικά µε τη µεταφορά αερίου από το κοίτασµα Λεβιάθαν σε 

σταθµούς υγροποίησης στην Αίγυπτο. Η υπογραφή σχετικού νόµου από την 

Αιγυπτιακή κυβέρνηση διευρύνει τις προοπτικές της µεταφοράς του φυσικού 

αερίου της Κύπρου, πέραν αυτού του Ισραήλ, από τις ενεργειακές πηγές της στην 

Αίγυπτο397. Υπόψη εξέλιξη αναβαθµίζει το ρόλο της Κύπρου στην ευρύτερη 

περιοχή εξαιτίας της προοπτικής µεταφοράς του φυσικού αερίου της άµεσα και 

πριν ακόµα την υλοποίηση της κατασκευής του τερµατικού σταθµού στο Βασιλικό. 

Επιπλέον, η συνεργασία Αιγύπτου – Ισραήλ παρέχει στο Ισραήλ τη δυνατότητα 

διοχέτευσης του αερίου του στην Ευρώπη µέσω διαφορετικών δρόµων από αυτόν 

της Τουρκίας398. 

 7.1.4 Παρούσα κατάσταση – Μελλοντικές προοπτικές  

  Η επιτυχής ολοκλήρωση της καθόλα νοµότυπης διαδικασίας των 

γύρων αδειοδότησης και η ανάθεση, µε υπουργικές αποφάσεις της κυπριακής 

κυβέρνησης, των οικοπέδων της κυπριακής ΑΟΖ σε εταιρείες δροµολόγησε την 

απαρχή της διαδικασίας αξιοποίησης των κοιτασµάτων. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

ανάδοχες εταιρείες µε τον κατάλληλο εξοπλισµό και µε καταγραφείσες εµπειρίες 

από ανάλογα εγχειρήµατα τους στο παρελθόν έχουν προβεί σε γεωτρήσεις, τα 

                                            
396

 Τον Ιούλιο του 2014 οι εταιρείες Noble Energy, Delek, Avner και Ratio Oil, που εκµεταλλεύονται 
το ισραηλινό κοίτασµα Leviathan, έκλεισαν προκαταρκτική συµφωνία µε την βρετανικών 
συµφερόντων BG Group, ώστε να προµηθεύσουν µε φυσικό αέριο το τερµατικό υγροποίησης Ιdku 
στην Αίγυπτο. Βλ. Π. Γαλιατσάτος, «Συµφωνία – πλήγµα για το φυσικό αέριο Κύπρου», Καθηµερινή 
[online], 1.7.2014, διαθέσιµο στο 
http://www.kathimerini.gr/774221/article/epikairothta/politikh/symfwnia-plhgma-gia-to-fysiko-aerio-
kyproy,πρόσβαση 5 Νοεµβρίου 2017. 
397

 Βλ. Α. Πιµπίσιης, «Ανατροπή στα ενεργειακά – Θετική εξέλιξη για Κύπρο», Φιλελεύθερος, 
[online], 21.8.2017, διαθέσιµο στο 
http://www.philenews.com/eidiseis/politiki/article/424058/anatropi-sta-energiaka-thetiki-exelixi-ga-
kypro πρόσβαση 2 ∆εκεµβρίου 2017. 
398

 Βλ. «Ανατροπή στα ενεργειακά, µια ακόµη θετική εξέλιξη για την Κύπρο», 21.8.2017, διαθέσιµο 
στο http://www.defence-point.gr/news/anatropi-sta-energiaka-mia-akomi-thetiki-exelixi-gia-tin-kypro 
πρόσβαση 2 ∆εκεµβρίου 2017. 



 

111 

αποτελέσµατα των οποίων συντελούν στην εξαγωγή των πρώτων 

συµπερασµάτων.  

  Στο λυκόφως του τρέχοντος έτους (2017) έχουν ολοκληρωθεί οι 

γεωτρήσεις399 της κοινοπραξίας των εταιρειών TOTAL και ENI στο οικόπεδο 11400, 

οι οποίες κατέδειξαν την ύπαρξη κοιτάσµατος µε προβλεπόµενη γεωλογική 

διαµόρφωση, αλλά το περιεχόµενό του δεν είναι σε αυτόνοµα εµπορεύσιµες 

ποσότητες401. Ωστόσο, το αποτέλεσµα αυτό παρόλο που δεν ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες των εταιρειών και της κυπριακής κυβέρνησης, διαφαίνεται ότι, δεν έχει 

µετατρέψει τις προσδοκίες αυτές σε απογοήτευση, καθόσον τα µέχρι στιγµής 

αποτελέσµατα της προκαταρκτικής αξιολόγησης αναδεικνύουν τη σηµασία της 

ανακάλυψης εξαιτίας της οµοιότητας του µε το γειτνιάζον κοίτασµα Zohr. Η 

διαπίστωση αυτή αυξάνει τις πιθανότητες ύπαρξης αξιοποιήσιµων κοιτασµάτων 

στα οικόπεδα 6,8 και 10, τα οποία περιέχουν ανάλογες γεωλογικές δοµές µε το 

κοίτασµα Zohr, της κυπριακής ΑΟΖ402.  

  Τα αποτελέσµατα της γεώτρησης στο οικόπεδο 11 δροµολογούν τις 

περαιτέρω εξελίξεις σχετικά µε την πολιτική των αναδόχων εταιρειών. Έτσι, η 

ανακοίνωση των προκαταρκτικών αποτελεσµάτων από την κοινοπραξία TOTAL / 

ENI διαµόρφωσε τον προσανατολισµό στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. 

Συγκεκριµένα, η εταιρεία ENI, η οποία έχει ναυλώσει το γεωτρύπανο SAIPEM 

12000403, ανακοίνωσε την 24η Νοεµβρίου 2017 εκτέλεση γεωτρήσεων στα 

οικόπεδα 6 και 3 τους µήνες ∆εκέµβριο 2017 και Ιανουάριο 2018 αντίστοιχα404 και 

ακολούθως στο οικόπεδο 8. Ωστόσο, νωρίτερα και πριν την αναγγελία των 

προκαταρκτικών αποτελεσµάτων από τη διερευνητική γεώτρηση στο τεµάχιο 11, η 

                                            
399 Από το γεωτρύπανο WEST CAPELLA IMO: 9372523 MMSI: 356736000 ∆ιακριτικό (Call Sign): 
3E0L Σηµαία: Panama [PA] 
http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:419249/mmsi:356736000/imo:9372523/ves
sel:WEST_CAPELLA#Z1MAFumXirVBs7TC.99 πρόσβαση 2 ∆εκεµβρίου 2017. 
400

 Γνωστό και ως Ονησιφόρος. 
401

 Βλ. Π. Θεοχαρίδης, «Ελάχιστο τελικά το κοίτασµα στο «Ονησίφορος»», Φιλελεύθερος, 
[online],10.9.2017, διαθέσιµο στο 
http://www.philenews.com/eidiseis/politiki/article/428973/elachisto-to-koitasma-sto-onisiforos 
πρόσβαση 2 ∆εκεµβρίου 2017. 
402

 Ό.π. 
403 IMO: 9437359 MMSI: 311030700 ∆ιακριτικό (Call Sign): C6YF4 Σηµαία: Bahamas [BS] 
http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:373247/mmsi:311030700/imo:9437359/ves
sel:SAIPEM_12000#FoOOpuRq8T0KrMeA.99 πρόσβαση 2 ∆εκεµβρίου 2017. 
404

 Βλ. «Προχωρά µε νέες γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ η ΕΝΙ», 24.11.2017, διαθέσιµο στο 
http://energy.reporter.com.cy/oil/article/81091/prochora-me-nees-gotriseis πρόσβαση 2 ∆εκεµβρίου 
2017. 
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εταιρεία Exxon Mobil προανήγγειλε τη διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων στο 

τεµάχιο 10 στο δεύτερο εξάµηνο του 2018405. 

  Εν κατακλείδι, στις µελλοντικές εξελίξεις όπως αυτές 

προδιαγράφονται την παρούσα χρονική περίοδο, αξίζουν ιδιαίτερης αναφοράς και 

προσοχής οι πληροφορίες που διαρρέουν περί πρόθεσης της κυπριακής 

κυβέρνησης αρχικά να καταθέσει στα Ηνωµένα Έθνη συντεταγµένες για τον 

καθορισµό ΑΟΖ στην περιοχή βόρεια της Κύπρου και ακολούθως να διευθετήσει 

το ζήτηµα µε διαπραγµατεύσεις µε τη γειτνιάζουσα χώρα στη συγκεκριµένη 

γεωγραφική έκταση, την Τουρκία406. Η µονοµερής και καθόλα νόµιµη ενέργεια θα 

διαµορφώσει ένα διαφορετικό, µάλλον εκρηκτικό, σκηνικό, προµηνύοντας νέες 

αντιδράσεις της Τουρκίας, η ένταση των οποίων εκτιµάται ότι θα είναι ισχυρότερη 

από αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν. 

7.2 Ενεργειακό προφίλ και ενεργειακή στρατηγική της Τουρκίας  

 7.2.1 Γενικά  

  Η Τουρκία από τα µέσα της δεκαετίας του 1980, προκειµένου να 

καλύψει τις εγχώριες ενεργειακές ανάγκες της, έχει δραστηριοποιηθεί στην 

αξιοποίηση των υφιστάµενων κοιτασµάτων φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα, 

αφού προηγουµένως οριοθέτησε ΑΟΖ µε την πρώην Σοβιετική Ένωση, τη 

Βουλγαρία και τη Ρουµανία, όπως προαναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο. 

Ωστόσο, η µη επάρκεια των κοιτασµάτων αυτών οδήγησε την Τουρκία στην 

κάλυψη των αναγκών µε εισαγωγή φορτίων ενεργείας από τη Ρωσία και από το 

Αζερµπαϊτζάν (βλ. Εικόνες 30 και 31).  

                                            
405

Βλ. Κ. Μηλικούρης, «ExxonMobil – QP: ∆ύο γεωτρήσεις το 2ο εξάµηνο του 2018», 6.9.2017, 
διαθέσιµο στο http://energy.reporter.com.cy/business/article/79682/exxonmobil-qp-dyo πρόσβαση 
2 ∆εκεµβρίου 2017. 
406

 Βλ. Κ. Βενιζέλος, «ΑΟΖ και βορείως της Κύπρου», Φιλελεύθερος [online], 22.10.2017, διαθέσιµο 
στο http://www.philenews.com/eidiseis/politiki/article/443563/aoz-kai-boreios-tis-kyproy πρόσβαση 
2 ∆εκεµβρίου 2017. 
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Εικόνα 30 Γεωγραφική απεικόνιση των διαδροµών Blue stream και South Stream 

Πηγή: http://www.gazprom.com/f/posts/97/058372/map_gp_eng_1.jpg πρόσβαση 28 Οκτωβρίου 

2017  

 

 

Εικόνα 31 ∆ιαδροµή αγωγού Baku – Ceyhan 

Πηγή:http://worldenergynews.gr/media/k2/items/cache/7b74cb7c1df98e92e969c64cad239390_XL.
jpg πρόσβαση 28 Οκτωβρίου 2017  

 

  Η τουρκική ενεργειακή πολιτική αναπτύχθηκε ιδιαίτερα µε τη 

συµµετοχή της σε προγράµµατα κατασκευής αγωγών διοχέτευσης του φυσικού 

αερίου. Ειδικότερα, κατόπιν συµφωνίας µε το Αζερµπαϊτζάν, συµµετέχει στο 
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πρόγραµµα κατασκευής του αγωγού Trans – Anatolian Gas Pipeline (TANAP)407 

για τη µεταφορά του αζέρικου αερίου στην αγορά της Ευρώπης, µέσω Τουρκίας 

και Γεωργίας (βλ. Εικόνα 32).  

 

Εικόνα 32 ∆ιαδροµή Trans-Anatolian Gas Pipeline (TANAP)  

Πηγή:http://www.hurriyetdailynews.com/pre-qualification-tender-for-tanap-

announced.aspx?pageID=238&nid=52126 πρόσβαση 29 Οκτωβρίου 2017  

  Επιπρόσθετα, η Τουρκία, µαζί µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 

συµµετείχε στην κατασκευή του, αµερικανικών συµφερόντων, αγωγού Nabucco 

West408 για τη µεταφορά φυσικού αερίου στην Κεντρική Ευρώπη, ακολουθώντας 

το δροµολόγιο Τουρκία - Βουλγαρία - Ρουµανία - Ουγγαρία – Αυστρία (βλ. Εικόνα 

33). Απώτερος σκοπός του αγωγού Nabucco West ήταν η µείωση της εξάρτησης 

των Ευρωπαϊκών κρατών από την ενέργεια της Ρωσίας409.  

                                            
407

 Στις 24 ∆εκεµβρίου 2011, η Τουρκία και το Αζερµπαϊτζάν υπέγραψαν µνηµόνιο κατανόησης στο 
πλαίσιο µεταφοράς φυσικού αερίου µέσω του αγωγού TANAP. Βλ. 
http://www.tanap.com/corporate/about-us/ πρόσβαση 29 Οκτωβρίου 2017. 
408

 Βλ. http://www.hydrocarbons-technology.com/projects/nabuccopipeline/ πρόσβαση 29 
Οκτωβρίου 2017. 
409

 Ό.π.. 
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Εικόνα 33 ∆ιαδροµές αγωγών Nabucco West, Trans- Anatolian Natural Gas 

Pipeline (TANAP) και Trans-Adriatic Pipeline (TAP) 

Πηγή: http://www.onalert.gr/stories/o-polemos-ton-agogon-pos-exelisetai/23447 πρόσβαση 29 
Οκτωβρίου 2017  

  Επιπλέον, η Τουρκία συµµετέχει και στον αγωγό Trans - Adriatic 

Pipeline (TAP)410, ο οποίος θα µεταφέρει φυσικό αέριο από την περιοχή της 

Κασπίας Θάλασσας στην Ευρώπη. Με αφετηρία τα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας, 

όπου θα συνδέεται µε τον υπό σχεδιασµό αγωγό φυσικού αερίου της Ανατολίας 

(TANAP), ο TAP θα διασχίζει τη Βόρεια Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική 

Θάλασσα για να καταλήξει στη Νότια Ιταλία, όπου θα συνδέεται µε το ιταλικό δίκτυο 

µεταφοράς φυσικού αερίου µε κατεύθυνση την Ευρώπη.  

  Οι ανακαλύψεις φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο 

διαµόρφωσαν ένα νέο πλαίσιο της πολιτικής της Τουρκίας στο ενεργειακό πεδίο. Η 

Τουρκία αντιλαµβάνεται πλέον ότι, η ανάδειξη της σε περιφερειακή δύναµη στην 

υπόψη περιοχή είναι άµεσα συνυφασµένη µε την ανεξαρτησία της σε ενεργειακά 

αποθέµατα. Η άσκηση ηγεµονικής περιφερειακής πολιτικής της, ιδιαίτερα µετά την 

ανάληψη της εξουσίας από τον Ερντογάν, στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της 

Νοτιοανατολικής Μεσογείου περιλαµβάνει τη διεκδίκηση οριοθέτησης ΑΟΖ σε 

αυτόν, έτσι ώστε να δύναται να ασκεί το δικαίωµα ενεργειακής εκµετάλλευσης.  

                                            
410

 Βλ. https://www.tap-ag.gr/Σχετικά-µε-εµάς πρόσβαση 29 Οκτωβρίου 2017. 
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  Κινούµενη προς αυτήν την κατεύθυνση έχει προχωρήσει στην 

εκχώρηση αδειών ερευνών, οι οποίες όµως περιλαµβάνουν περιοχές, που 

ανήκουν, τόσο στην ΑΟΖ της Κύπρου, όσο και στην υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας. 

Επιπλέον, εκµεταλλεύεται ενεργειακά τις περιοχές, που περικλείονται στη δική της 

περιοχή δικαιοδοσίας, στους κόλπους Μερσίνης και Αλεξανδρέττας και τέλος, µε 

τη «συµφωνία οριοθέτησης» µε την «Τ∆ΒΚ» και την παραχώρηση οικοπέδων 

στην τουρκική εταιρεία TPAO επιθυµεί να εκµεταλλευτεί και σε περιοχές βόρεια της 

Κύπρου την ύπαρξη ενεργειακών κοιτασµάτων. 

  Στο πλαίσιο της τουρκικής ενεργειακής πολιτικής καταγράφεται από 

τα µέσα της περασµένης δεκαετίας και η ενίσχυση των σχέσεων της µε τη Ρωσία 

στον τοµέα αυτό. Οι δύο χώρες ανέπτυξαν, µε εξαίρεση του χρονικού διαστήµατος 

όξυνσης των σχέσεων τους ένεκα της κατάρριψης ρωσικού αεροσκάφους από την 

Τουρκία411, σηµαντικές εµπορικές διµερείς σχέσεις. Ωστόσο, όµως, πρόκειται για 

σύγκλιση αντικρουόµενων συµφερόντων, καθόσον και οι δύο χώρες διεκδικούν 

ρόλο ως περιφερειακές δυνάµεις στις ίδιες περιοχές, αυτές της Νοτιοανατολικής 

Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής412.  

  Ειδικότερα, Τουρκία και Ρωσία έχουν συνάψει συµφωνία για τον 

αγωγό Blue Stream413 (βλ. Εικόνα 34), ο οποίος συνδέει υποθαλάσσια τις δύο 

χώρες για τη µεταφορά του φυσικού αερίου, ενώ είχαν συνεργαστεί414 και για τον 

αγωγό αργού πετρελαίου Σαµψούντα – Τσειχάν (βλ. Εικόνα 35), ουσιαστικά ως 

εναλλακτική διαδροµή στον αγωγό Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, έργο το οποίο 

δεν προχώρησε λόγω παράλογων οικονοµικών απαιτήσεων της Τουρκίας415. 

Όµως, η ρωσική πολιτική παρουσιάζεται συµπαγής, χωρίς να διαφοροποιείται από 

τους ενεργειακούς σχεδιασµούς έτερων χωρών, στην προκειµένη περίπτωση της 

Τουρκίας.  

                                            
411

 Στις 24 Νοεµβρίου του 2015. 
412

 Βλ. Κ. Φίλης « Ρωσία - Τουρκία: Φυσικοί αντίπαλοι ή Σύµµαχοι», 16.5.2011, διαθέσιµο στο  
https://www.aixmi.gr/index.php/rosia-tourkia-antipaloi-h-symmaxoi/ πρόσβαση 23 Νοεµβρίου 2017. 
413

 Βλ. http://caspianbarrel.org/az/2014/10/russia-and-turkey-to-increase-blue-stream-gas-pipeline-
capacity/ πρόσβαση 4 Νοεµβρίου 2017.  
414

 Η Τουρκία µε δηλώσεις του τότε Υπουργού περιβάλλοντος και Ενέργειας Τανέρ Γιλντίζ 
προσπάθησε να επισπεύσει τις αποφάσεις της Ρωσίας προβάλλοντας την απειλή για µείωση της 
κίνησης των δεξαµενόπλοιων από τα στενά του Βοσπόρου. Βλ. http://www.defence-
point.gr/news/Τουρκία-Εκβιάζει-καταστάσεις-για-την πρόσβαση 4 Νοεµβρίου 2017.  
415

 Βλ. http://www.novinite.com/articles/119823/Russia,+Turkey+Fall+Out+over+Samsun-
Ceyhan+Oil+Pipeline+Project πρόσβαση 4 Νοεµβρίου 2017.  
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Εικόνα 34 ∆ιαδροµή BLUE STREAM 

Πηγή: http://caspianbarrel.org/az/2014/10/russia-and-turkey-to-increase-blue-stream-gas-pipeline-
capacity/ πρόσβαση 4 Νοεµβρίου 2017  

 

Εικόνα 35 ∆ιαδροµή αγωγού Samsun – Ceyhan 

Πηγή:http://www.novinite.com/articles/119823/Russia,+Turkey+Fall+Out+over+Samsun-
Ceyhan+Oil+Pipeline+Project πρόσβαση 4 Νοεµβρίου 2017  

 

  Συγκεκριµένα, η Ρωσία ασφαλώς και δεν έχει αποτιµήσει θετικά την 

προσπάθεια της Τουρκίας να αποτελέσει ενεργειακό κόµβο συµµετέχοντας, όπως 

προαναφέρθηκε, σε έναν αγωγό αµερικανικών συµφερόντων, του Nabucco West. 

Αντίθετα, η Ρωσία είχε υποστηρίξει το έργο του αγωγού φυσικού αερίου South 
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Stream416 για τη µεταφορά του φυσικού αερίου της, µέσω της Βουλγαρίας, προς 

την Ευρώπη παρακάµπτοντας την Τουρκία (βλ. Εικόνα 36).  

 

Εικόνα 36 ∆ιαδροµή SOUTH STREAM  

Πηγή: https://www.nytimes.com/2014/07/01/business/international/south-stream-pipeline-project-
in-bulgaria-is-delayed.html πρόσβαση 4 Νοεµβρίου 2017 

  Ωστόσο, η Ρωσία, τον Οκτώβριο του 2014, ανακοίνωσε τη µερική 

αντικατάσταση του South Stream µε τον αγωγό Turkish Stream (βλ. Εικόνα 37), 

διαδικασία που αρχικώς αδρανοποιήθηκε µετά την όξυνση των ρωσοτουρκικών 

σχέσεων το Νοέµβριο του 2015 και ενεργοποιήθηκε εκ νέου τον Οκτώβριο του 

2016 µε τη διακρατική συµφωνία , όπου προβλέπεται ο υπόψη αγωγός θα συνδέει 

άµεσα τα ρωσικά αποθέµατα φυσικού αερίου µε το τουρκικό δίκτυο µεταφοράς 

(βλ. Εικόνα 38). 

                                            
416

 Ως ανταγωνιστής του αγωγού Blue Stream ο οποίος διέρχεται την Τουρκία καθώς και του 
αγωγού Nabucco. Βλ. https://www.hydrocarbons-technology.com/projects/southstream/ πρόσβαση 
4 Νοεµβρίου 2017. 
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Εικόνα 37 ∆ιαδροµή SOUTH STREAM 

Πηγή: http://www.south-stream-transport.com/project/ πρόσβαση 4 Νοεµβρίου 2017  

 

Εικόνα 38 Γεωγραφική απεικόνιση Turkish and South Stream αγωγών 

Πηγή: https://worldview.stratfor.com/article/russia-carries-turkish-stream-pipeline πρόσβαση 5 
Νοεµβρίου 2017  

  Παράλληλα µε τις εξελίξεις που έχουν σηµειωθεί σε πολιτικό και 

ενεργειακό επίπεδο στο χώρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, η Ρωσία επιδιώκει 

τη διατήρηση ηγεµονικού ρόλου σε αυτήν την περιοχή, καθώς και έλεγχο της νέας 
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πηγής τροφοδοσίας της Ευρώπης αξιοποιώντας τις παραδοσιακές σχέσεις της µε 

την Κύπρο, ενώ επιχειρεί παράλληλα αναβάθµιση σχέσεων µε το Ισραήλ417. Στο 

πλαίσιο αυτό συµµετείχε, όπως προαναφέρθηκε, στο δεύτερο γύρο 

αδειοδοτήσεων για τα κυπριακά οικόπεδα418, και έχει εκδηλώσει πρόθεση 

συµµετοχής µε την εταιρεία GAZPROM419 στην κατασκευή τερµατικού σταθµού 

στην Κύπρο420. 

 7.2.2 Παρούσα κατάσταση – Μελλοντικές προοπτικές  

  Η τουρκική πολιτική χαρακτηρίζεται, σε απάντηση των ενεργειών της 

Κύπρου στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής της, από επαναλαµβανόµενες 

αντιδράσεις και προκλητικές ενέργειες. Έτσι, η πρόσφατη αντίδραση της στη 

διερευνητική γεώτρηση στο οικόπεδο 11 της κυπριακής ΑΟΖ ήταν αναµενόµενη 

και αποτυπώθηκε από την άµεση δέσµευση περιοχής νοτιοδυτικά Κύπρου, που 

περιλαµβάνει µέρος των οικοπέδων 5 και 6421, µε παράνοµη ναυτική αγγελία 

(ΝAVTEX) επ’ ωφελεία του ερευνητικού πλοίου Barbaros Hayreddin Paşa κατά το 

χρονικό διάστηµα Ιουλίου - ∆εκεµβρίου 2017422 (βλ. Εικόνα 39). Αντίστοιχη 

ενέργεια για το ίδιο πλοίο πραγµατοποιήθηκε και τον Απρίλιο του 2017 σε 

περιοχές της κυπριακής υφαλοκρηπίδας ανατολικά της Αµµοχώστου (βλ. Εικόνα 

40). 

                                            
417

 Βλ. Χ. Λιάγγου, «Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της Μεσογείου», 
Καθηµερινή [online], 1.4.2012, διαθέσιµο στο  
https://www.kathimerini.gr/454426/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/ellada-kypros-israhl-
allazoyn-ton-energeiako-xarth-ths-mesogeioy πρόσβαση 4 Νοεµβρίου 2017. 
418

 Για το οικόπεδο 9 µε τις εταιρείες Novatec και GP Global Resources.  
Βλ. http://www.lygeros.org/articles.php?n=10528&l=gr πρόσβαση 16 Νοεµβρίου 2017. 
419

 Η Gazprom είναι µια παγκόσµια ενεργειακή εταιρεία που εστιάζεται στη γεωλογική εξερεύνηση, 
παραγωγή, µεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία και πωλήσεις αερίου, συµπύκνωσης αερίου και 
πετρελαίου, πωλήσεις αερίου ως καυσίµου οχηµάτων, καθώς και παραγωγή και εµπορία 
θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. Βλ. http://www.gazprom.com/about/ πρόσβαση 4 Νοεµβρίου 
2017. 
420

 Βλ. http://www.gazprom-mt.com/WhatWeSay/OurPerspectives/Pages/GMT-Point-of-View--
LNG.aspx πρόσβαση 4 Νοεµβρίου 2017. 
421

 Βλ. «Έπιασε «δουλειά» το τουρκικό Barbaros στην Κύπρο - Στα Κατεχόµενα ο Τσαβούσογλου», 
18.7.2017, διαθέσιµο στο https://www.thepressroom.gr/ellada/epiase-doyleia-toyrkiko-barbaros-
stin-kypro-sta, πρόσβαση 2 ∆εκεµβρίου 2017. 
422

 Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι τα οικόπεδα της κυπριακής ΑΟΖ ανήκουν στην τουρκική 
υφαλοκρηπίδα. Οι εργασίες γεωτρήσεις ολοκληρώθηκαν περί τα µέσα Νοεµβρίου 2017. 
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Εικόνα 39 Περιοχή σεισµογραφικών ερευνών τουρκικού πλοίου Barbaros 

Hayreddin Paşa στην Κυπριακή ΑΟΖ (Ιούλιος- ∆εκέµβριος 2017) 

Πηγή:https://www.thepressroom.gr/ellada/epiase-doyleia-toyrkiko-barbaros-stin-kypro-sta 
πρόσβαση 2 ∆εκεµβρίου 2017  

 

 

Εικόνα 40 Περιοχή σεισµογραφικών ερευνών τουρκικού πλοίου Barbaros 

Hayreddin Paşa στην Κυπριακή ΑΟΖ (Απρίλιος - Ιούνιος 2017) 

Πηγή:https://www.pentapostagma.gr/2017/04/στην-κυπριακή-υφαλοκρηπίδα-στέλνει-τ.html 
πρόσβαση 3 ∆εκεµβρίου 2017  

  Οι προαναφερθείσες ενέργειες δεν πτόησαν την Κυπριακή 

∆ηµοκρατία, η οποία αταλάντευτη προχώρησε στη συνέχιση της διαδικασίας 
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εκµετάλλευσης των ενεργειακών της κοιτασµάτων µε την εκτέλεση των 

γεωτρήσεων στο οικόπεδο 11. Αντίστοιχη συµπεριφορά επέδειξαν και τα κράτη 

των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Χαρακτηριστικά, αξίζουν 

µνείας οι επισκέψεις σε επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών τόσο της Γαλλίας423 όσο 

και της Ιταλίας424 τις πρώτες εβδοµάδες της γεώτρησης από την εταιρεία TOTAL 

στο προαναφερθέν οικόπεδο, γεγονός που δύναται να χαρακτηριστεί ως 

συµπόρευση των κρατών αυτών µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και ως απαξίωση 

των ενεργειών της Τουρκίας. 

  Προς επίρρωση αυτών, καταγράφονται τα µηνύµατα στήριξης, προς 

την κυπριακή κυβέρνηση και προς τη γαλλική εταιρεία TOTAL, του Υπουργείου 

Εξωτερικών των ΗΠΑ καθώς και οι κινήσεις των δρώντων της περιοχής σε 

στρατιωτικό επίπεδο, µε την παρουσία γαλλικών φρεγατών και δυνάµεων των 

ΗΠΑ αλλά και δυνάµεων από άλλα κράτη, που αναδεικνύουν µε τον καλύτερο 

τρόπο τις γεωπολιτικές επιδιώξεις τους στη συγκεκριµένη περιοχή και τη 

διατήρηση ευθραύστων ισορροπιών425.  

  Η Τουρκία, ωστόσο, µέσα από το κλίµα αµφισβήτησης των 

κυριαρχικών δικαιωµάτων της Κύπρου µε τις προαναφερθείσες προκλητικές 

ενέργειες επιδιώκει την αναβάθµιση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής 

Μεσογείου. ∆εν µπορεί να χαρακτηριστεί µόνο ως συµπτωµατική χρονικά µε την 

έναρξη των γεωτρήσεων στο οικόπεδο 11 της κυπριακής ΑΟΖ η επίσκεψη του 

Τούρκου Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Μπεράτ Αλµπαϊράκ στο 

Ισραήλ για την προώθηση του αγωγού Ισραήλ – Τουρκίας (βλ. Εικόνα 41) σε 

αντιστάθµισµα του αγωγού East Med (βλ. Εικόνα 42), που αποτελεί έργο 

                                            
423

 Βλ. «Κύπρος: Σαφές µήνυµα στην Τουρκία η επίσκεψη της Υπ. Άµυνας της Γαλλίας- Ανοιχτά 
της Πάφου το Μπαρµπαρός», Euronews [online], 17.7.2017, διαθέσιµο στο 
http://gr.euronews.com/2017/07/17/total-anakoinvseis-gallida-ypam, πρόσβαση 2 ∆εκεµβρίου 
2017. 
424

 Βλ. «Στην Κύπρο φθάνει σήµερα η Ιταλίδα υπουργός Άµυνας», Πολίτης [online], 31.7.2017, 
διαθέσιµο στο  
http://politis.com.cy/article/stin-kipro-fthani-simera-i-italida-ipourgos-aminas, πρόσβαση 3 
∆εκεµβρίου 2017. 
425

 Βλ. ∆. Κοιλάκος, «Ξεκίνησε η γεώτρηση της Total στην Κύπρο – Η “ακτινογραφία” των εξελίξεων 
σε τεχνικό, διπλωµατικό και στρατιωτικό επίπεδο», 17.7.2017, διαθέσιµο στο 
https://energypress.gr/news/xekinise-i-geotrisi-tis-total-stin-kypro-i-aktinografia-ton-exelixeon-se-
tehniko-diplomatiko πρόσβαση 2 ∆εκεµβρίου 2017. 
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Ευρωπαϊκού Κοινού Ενδιαφέροντος (Project of Common Interest - PCI) της 

Ε.Ε.426.  

 

Εικόνα 41 Αγωγός Τουρκίας - Ισραήλ 

Πηγή:http://politis.com.cy/article/mperdema-me-israil-o-agogos-pros-tourkia-choris-lisi-tou-

kipriakou πρόσβαση 3 ∆εκεµβρίου 2017. 

 

Εικόνα 42 Αγωγός East Med 

Πηγή: http://www.energia.gr/article_en.asp?art_id=30285 πρόσβαση 3 ∆εκεµβρίου 2017  

                                            
426

 Βλ. https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/projects-by-country/multi-
country/7.3.1-0025-elcy-s-m-15 πρόσβαση 3 ∆εκεµβρίου 2017. 
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  Επιπρόσθετα, στο ίδιο µήκος κύµατος περιλαµβάνονται οι δηλώσεις 

του υπόψη Τούρκου Υπουργού για αποφασιστικότητα της Τουρκίας «να 

προστατεύσει τα συµφέροντα της και τα δικαιώµατα της στην υφαλοκρηπίδα της µε 

υποστήριξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας», ενώ παράλληλα εξαγγέλλει 

γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αµµοχώστου και της Μόρφου427. 

  Τέλος, αποτελεί σηµαντική είδηση για τις ενεργειακές προοπτικές της 

Τουρκίας στο εγγύς µέλλον η ήδη επιχειρησιακή απόδοση / αξιοποίηση έτερου, 

πέραν του Barbaros Hayrettin Paşa, ερευνητικού πλοίου MTA Oruç Reis 428, το 

οποίο κατασκευάστηκε στην Τουρκία, καθώς και οι εξαγγελίες από τον ίδιο τον 

Υπουργό Ενεργείας και Φυσικών Πόρων για αγορά γεωτρύπανου από την 

Τουρκία429, γεγονός που θα αυξήσει µε γεωµετρική πρόοδο τις δυνατότητες της 

για την εξόρυξη ενεργειακών πόρων. 

  Αποτελεί άξια αναφοράς και η στάση της τουρκοκυπριακής πλευράς, 

η οποία µέσω επίσηµων δηλώσεων του «Υπουργού Εξωτερικών» του 

ψευδοκράτους Ταχσίν Ερτουγρούλογλου ισχυρίζεται µία ενδεχόµενη στρατιωτική 

επέµβαση εκ µέρους της τουρκικής πλευράς για να πλήξουν τα γεωτρύπανα που 

εκτελούν εργασίες στην κυπριακή ΑΟΖ θα αποσκοπεί στο να διασφαλιστούν τα 

δικαιώµατα των Τουρκοκυπρίων στους φυσικούς πόρους της Κύπρου430 

7.3 Συµπερασµατικές παρατηρήσεις  

 Οι κινήσεις της Κύπρου στην ενεργειακή σκακιέρα της Ανατολικής 

Μεσογείου βασίζονται σε µία συµπαγή εξωτερική πολιτική. Οι όποιες αλλαγές 

σηµειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στη διακυβέρνηση της Κύπρου δεν µετέβαλλαν 

ούτε κατ’ ελάχιστον την ενεργειακή της πολιτική. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις της, 
                                            
427

 Βλ. ∆. Κοιλάκος, «Ξεκίνησε η γεώτρηση της Total στην Κύπρο – Η “ακτινογραφία” των εξελίξεων 
σε τεχνικό, διπλωµατικό και στρατιωτικό επίπεδο», 17.7.2017, διαθέσιµο στο 
https://energypress.gr/news/xekinise-i-geotrisi-tis-total-stin-kypro-i-aktinografia-ton-exelixeon-se-
tehniko-diplomatiko πρόσβαση 2 ∆εκεµβρίου 2017. 
428

 Βλ. Επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας 
http://www.mta.gov.tr/eng/sayfalar/departments/doc/MTA_ORUC_REIS_ENG_17032017.pdf 
πρόσβαση 3 ∆εκεµβρίου 2017. 
429

 Βλ. «Τουρκία: Γεωτρύπανο από Ν. Κορέα για γεωτρήσεις στη Μεσόγειο», Η Σηµερινή 
[online],12.10.2017, διαθέσιµο στο  
http://www.sigmalive.com/news/international/461245/tourkiageotrypano-apo-n-korea-gia-geotriseis-
sti-mesogeio, πρόσβαση 3 ∆εκεµβρίου 2017. 
430

 Βλ. «Ψευδοκράτος: Αν Χρειαστεί θα Επέµβουµε Στρατιωτικά για το Φυσικό Αέριο της Κύπρου», 
5.10.2017, διαθέσιµο στο http://www.energia.gr/article.asp?art_id=120454 πρόσβαση 2 
∆εκεµβρίου 2017. 
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ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές αρχές των πολιτικών τους κοµµάτων από τις 

οποίες προήλθαν, ακολούθησαν στο ενεργειακό πεδίο την ίδια στρατηγική. 

Αναλύοντας τη στρατηγική αυτή διαπιστώνεται ότι, πριν την εφαρµογή της είχε 

προηγηθεί επίµονη και επίπονη προετοιµασία, όσον αφορά το θεσµικό πλαίσιο 

αυτής µε τη ψήφιση νοµοσχέδιων και κανονισµών, όπως προαναφέρθηκε.  

 Η διαχρονική ενεργειακή στρατηγική απέφερε στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

απτά αποτελέσµατα. Η προκήρυξη των διαγωνισµών για την παροχή αδειών 

έρευνας και εκµετάλλευσης των τεµαχίων της ΑΟΖ της προσέλκυσαν το 

ενδιαφέρον εταιρειών, οι οποίες υπέβαλλαν τις προσφορές τους αντιλαµβανόµενες 

τις εγγενείς δυσκολίες στην υπόψη γεωγραφική περιοχή λόγω αφενός της µη 

επίλυσης του Κυπριακού και αφετέρου της µη διεξαγωγής ερευνών έως την 

ηµεροµηνία προκήρυξης αυτών.  

 Πέραν τούτου, εξίσου σηµαντικό είναι το αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι, µε 

την ενεργειακή στρατηγική της η Κύπρος πλέον κατατάσσεται στον παγκόσµιο 

χάρτη της εκµετάλλευσης των υδρογονανθράκων. Άλλωστε, δεν µπορεί κανείς να 

µην αναγνωρίσει πλέον ότι, ανήκει σε εκείνα τα κράτη που παράγουν και εξάγουν 

υδρογονάνθρακες, το οποίο δικαιολογεί απόλυτα και τη συνέχιση στο ακέραιο, µε 

τη δηµιουργία τερµατικού σταθµού φυσικού αερίου στο Βασιλικό, της ήδη 

πετυχηµένης, ιδιαίτερα για τους Κύπριους πολίτες, διαµορφωθείσας ενεργειακής 

πολιτικής. 

 Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία εφαρµόζει το ∆ιεθνές ∆ίκαιο της 

Θάλασσας κατά τρόπο επιλεκτικό. Στην περίπτωση της Μαύρης Θάλασσας και 

προκειµένου να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τα συµφέροντα της ως κρατική 

οντότητα, εφαρµόζει τη σύµβαση περί ∆ικαίου Θαλάσσης, γεγονός που 

αντικατοπτρίζεται εµφανέστατα στο περιεχόµενο των συµφωνιών οριοθέτησης στο 

προαναφερόµενο γεωγραφικό χώρο µε την πρώην Σοβιετική Ένωση, τη 

Βουλγαρία και τη Ρουµανία. Αντίθετα, στα νότια και στα δυτικά θαλάσσια σύνορα 

της, δηλαδή στο θαλάσσιο χώρο που συνορεύει µε την Κύπρο και την Ελλάδα, 

ερµηνεύει κατά το δικό της τρόπο την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Η 

διαφορετική ερµηνεία των διατάξεων του ∆ιεθνούς ∆ικαίου από την Τουρκία στην 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αποσκοπεί στην αποκόµιση οφελών και σε 

αυτήν την περιοχή.  
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 Η Τουρκία, ως µία χώρα που εισάγει το µεγαλύτερο µέρος των ενεργειακών 

της πόρων, εφαρµόζει πολιτικές στον ενεργειακό τοµέα, που έχουν ως στόχο οι 

εγχώριες ανάγκες να καλύπτονται µέσα από εθνικές δράσεις, προσδίδοντας σε 

αυτήν την απαιτούµενη ενεργειακή ασφάλεια. Ωστόσο, απαιτείται να αναζητεί και 

νέες πηγές για την κάλυψη των υπολοίπων αναγκών της, οι οποίες τη σηµερινή 

εποχή δύναται να καλυφθούν, ακόµα και στο σύνολο τους, από τα κοιτάσµατα 

υδρογονανθράκων. 

 Η Τουρκία κατέχει γεωστρατηγική θέση, καθόσον γειτνιάζει µε έναν 

γεωγραφικό χώρο, όπως είναι η Νοτιοανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή, 

πλούσιο σε κοιτάσµατα υδρογονανθράκων. Αυτό σε συνδυασµό µε τις ανάγκες της 

δύναται να την καταστήσουν ως σηµαντικό ενεργειακό κόµβο και ως έναν 

αξιόπιστο διαµετακοµιστικό κέντρο, ανάµεσα στις χώρες παραγωγής και σε αυτές 

της κατανάλωσης. Συνεπώς, η γεωγραφική θέση της Τουρκίας και η στρατηγική 

της στον ενεργειακό τοµέα µε την αδιάλειπτη προσπάθεια να διαδραµατίζει 

σηµαντικό και ενεργό ρόλο στην κατασκευή αγωγών µεταφοράς φυσικών πόρων 

από τις πλουτοπαραγωγικές χώρες στις ευρωπαϊκές αγορές, αποτελούν εχέγγυα 

για να εξασφαλίσει ως κράτος την ενεργειακή του ασφάλεια. 

 Ωστόσο, η ανάδειξη της Τουρκίας σε ενεργειακό κόµβο δεν δύναται να 

υλοποιηθεί άµεσα, καθόσον στις µέρες µας η υλοποίηση µίας τέτοιας στρατηγικής 

από την Τουρκία βρίσκεται αντιµέτωπη µε τα προβλήµατα, που η ίδια µάλλον έχει 

δηµιουργήσει µε τις συνορεύουσες σε αυτήν χώρες. Είναι ενδεικτικό ότι, η 

συµφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ Κύπρου – Ισραήλ, οι προχωρηµένες τριµερείς 

συζητήσεις µεταξύ Ελλάδας - Κύπρου και Ισραήλ για θέµατα στρατηγικού 

ενδιαφέροντος, η διαχρονικά αρνητική της στάση στο Κυπριακό, που 

αποτυπώνεται στο ενεργειακό πεδίο µε την υπογραφή µίας οµολογουµένως 

ανυπόστατης από το σύνολο της παγκόσµιας κοινότητας συµφωνίας αντίθετη µε 

το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και τη διεθνή πρακτική και τέλος, οι προβληµατικές σχέσεις της 

µε τα κράτη της Μέσης Ανατολής αποτελούν παράγοντες που δεν προάγουν αλλά 

υπονοµεύουν την ενεργειακή της στρατηγική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο : ∆ιαπιστώσεις – Συµπεράσµατα 

 Η στάση της Βρετανίας όσον αφορά την Κύπρο παραµένει διαχρονικά 

αµετάβλητη. Η διαµορφωθείσα πολιτική της, τόσο ως αποικιοκρατική δύναµη, όσο 

και µετέπειτα ως ένα ισχυρό κράτος, στην Κύπρο απέβλεπε στον πλήρη έλεγχο 

των περασµάτων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μ. Ανατολή. Η πραγµάτωση της 

πολιτικής αυτής επετεύχθει στα χρόνια της αποικιοκρατίας µε τη µετατροπή της 

Κύπρου σε µία βρετανική αποικία και µετά το τέλος αυτής µε τον έλεγχο 

στρατιωτικών βάσεων εντός της κυπριακής επικράτειας. 

 Ωστόσο, αυτή η πολιτική της Βρετανίας οδήγησε στην ανάληψη, από τα 

µέσα της δεκαετίας του 1950, σηµαντικού ρόλου στα δρώµενα της Κύπρου από 

την Τουρκία, η οποία όχι µόνο άδραξε την ευκαιρία να επωµιστεί το ρόλο αυτό, 

αλλά έθεσε ως πρωταρχικό στρατηγικό της στόχο τον έλεγχο της Κύπρου για την 

εξυπηρέτηση των συµφερόντων της. Έκτοτε, οι ενέργειες της Τουρκίας 

διακρίνονται από µεθοδικότητα και εµµονή προς την επίτευξη αυτού. Επιπλέον, µε 

την ανοχή και των Μ. ∆υνάµεων, κατέστησε µε τις πράξεις της το Κυπριακό ως 

ελληνοτουρκική διένεξη. 

 Η ανάθεση, στην Τουρκία, ρόλου εγγυήτριας δύναµης στο Κυπριακό 

αποτέλεσε για αυτήν ένα ακόµη «δώρο» της διεθνούς κοινότητας, προκειµένου να 

εφαρµόσει µε τον πλέον αψεγάδιαστο τρόπο την υλοποίηση του στόχου της. Υπό 

το πρόσχηµα αυτού του ρόλου, όχι µόνο εισέβαλε στρατιωτικά στην Κύπρο και 

διατηρεί επί σχεδόν πέντε δεκαετίες τµήµα της επικράτειας της, αλλά και µε τη 

συνεχή µετακίνηση Τούρκων εποίκων αλλοιώνει δηµογραφικά την 

τουρκοκυπριακή κοινότητα, η οποία µέχρι τούδε αποτελεί πειθήνιο όργανο αυτής. 

 Η de facto διχοτόµηση ουσιαστικά κάλυψε εν µέρει την τουρκική στόχευση 

και όχι εξ’ ολοκλήρου, γιατί όπως περίτρανα αποδεικνύεται από όλες τις 

προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού από το 1974 και εντεύθεν, η Τουρκία 

προσδοκά να καταλάβει µε κάθε µέσο ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια. Η 

αδιάλλακτη στάση της οδήγησε σε ναυάγιο κάθε προσπάθεια επίλυσης.  

 Όµως, µέσα από τα επιµέρους σηµεία στο πλαίσιο της οποιασδήποτε 

πρότασης επίλυσης του ζητήµατος, η Τουρκία προέβαλλε µε εύσχηµο τρόπο 
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διαχρονικά, αυτά τα οποία συµβάλλουν στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων της 

στο Κυπριακό. Άλλωστε, δεν αποτελεί κάτι νέο ότι, η Τουρκία τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες ενστερνίζεται τη λύση της ∆∆Ο µε την οποία θα ελέγχει µε έµµεσο τρόπο 

το οµοσπονδιακό κράτος και θα εργάζεται µε αθέµιτα µέσα για τη µελλοντική 

κυριαρχία της σε όλη την επικράτεια της Κύπρου. 

 Η Τουρκία διαχρονικά επιβουλεύεται την Κύπρο ως ζωτικό χώρο 

εξυπηρέτησης των συµφερόντων της. Η µη επίλυση του Κυπριακού µέχρι τούδε ή 

η προώθηση λύσης ∆∆Ο, αντίστοιχης του απορριφθέντος σχεδίου Ανάν, κινείται 

προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, η ανακάλυψη κοιτασµάτων 

υδρογονανθράκων στην νοτιοανατολική Μεσόγειο έδωσε σε αυτήν την ευκαιρία να 

επιβουλεύεται και την κυπριακή ΑΟΖ. Συγκεκριµένα, µε «όχηµα» την «Τ∆ΒΚ», η 

οποία παραµένει δέσµια, µέσω διµερών συµφωνιών εξάρτησης, της Τουρκίας, 

προσπαθεί να διαφοροποιήσει τους ενεργειακούς σχεδιασµούς στην υπόψη 

περιοχή των ήδη επικυρωµένων, βάσει του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, συµφωνιών 

οριοθέτησης. 

 Η ανάλυση του κειµένου της κοινής διακήρυξης της 14ης Φεβρουαρίου 2014 

στη βάση της προτεινόµενης λύσης ∆∆Ο ουσιαστικά προβλέπει την 

αντικατάσταση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε δύο ισότιµα κρατίδια και εξυπηρετεί 

στο έπακρο την προαναφερθείσα στοχοθεσία της Τουρκίας µε παράλληλη 

νοµιµοποίηση των πεπραγµένων της από το 1974 έως σήµερα. Επιπλέον, 

καθιστάται σαφές ότι, οι πρόνοιες αυτής της µορφής ∆∆Ο δεν προάγουν την 

ασφάλεια στο υπό σύσταση οµοσπονδιακό καθεστώς. 

 Στο τωρινό διαµορφωθέν ενεργειακό τοπίο της Ανατολικής Μεσογείου, το 

οποίο πραγµατεύεται η παρούσα εργασία, οι προοπτικές επίτευξης ενεργειακής 

ασφάλειας δεν είναι ευοίωνες. Η πρακτική της Τουρκίας, ιδιαίτερα µετά τις 

συµφωνίες οριοθέτησης της Κύπρου µε τα όµορα της κράτη, να επιβουλεύεται την 

κυπριακή ΑΟΖ και να εποφθαλµιά τα κοιτάσµατα σε αυτήν αποτελούν τροχοπέδη 

στην ενεργειακή ασφάλεια της υπόψη περιοχής. 

 Η Τουρκία αντιλαµβάνεται στη σηµερινή εποχή την αδιαµφισβήτητη 

αλληλεπίδραση της ενέργειας µε την ισχύ ενός κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, 

αναγνωρίζει στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία τη δυναµική που προσέδωσε σε αυτήν η 
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ανακάλυψη κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στο νότιο θαλάσσιο τµήµα της. Προς 

τούτο, η Τουρκία προκειµένου να αναιρέσει τις προοπτικές ενδυνάµωσης της 

ισχύος της Κύπρου έχει προβεί σε αναβαθµισµένες ενέργειες, µε επιθετικό ως επί 

το πλείστον πνεύµα, οι οποίες στερούνται κατά βάση νοµιµότητας (οριοθέτηση 

ΑΟΖ µε το ψευδοκράτος, µη αναγνώριση των καθόλα νόµιµων ενεργειών της 

Κύπρου στην οριοθέτηση της ΑΟΖ της) και διακρίνονται από προκλήσεις / απειλές 

προς την Κύπρο, έτσι ώστε να εγκαταλείψει προσπάθειες εκµετάλλευσης των 

κοιτασµάτων φυσικού αερίου στην ΑΟΖ της ή να συναινέσει στη διακίνηση του 

φυσικού αερίου µόνο µέσω Τουρκίας. 

 Αυτή η πολιτική της Τουρκίας διαφαίνεται, επί του παρόντος, ότι θα 

συνεχιστεί αφενός µε την υποστήριξη των θέσεων της αναφορικά µε την 

οριοθέτηση ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο, επιδιώκοντας να δηµιουργήσει 

διπλωµατική και στρατιωτική ένταση και συνεχίζοντας να ακολουθεί την πολιτική 

της «επίµονης αντίρρησης» ώστε να εξασφαλίζει νοµικά ερείσµατα 

αµφισβητήσεως και κυριαρχικών δικαιωµάτων στην περιοχή «ζωτικών εθνικών της 

συµφερόντων», και αφετέρου µε την παρεµπόδιση ερευνών στην κυπριακή ΑΟΖ. 

Όµως, αυτή η πολιτική ενδέχεται πλέον να αντιπαρατεθεί ευθέως µε τα 

συµφέροντα έτερων κρατών (Γαλλία, Ρωσία, ΗΠΑ κτλ.), πέραν της Κύπρου, 

εταιρείες των οποίων έχουν ήδη ή πρόκειται να αδειοδοτηθούν από την Κυπριακή 

∆ηµοκρατία για έρευνες εκµετάλλευσης των υδρογονανθράκων αυτής. 

 Υπό αυτές τις συνθήκες, η Τουρκία ενδέχεται να ακολουθήσει την ήδη 

δοκιµασµένη πολιτική της στη Μαύρη Θάλασσα µε την προσέλκυση εταιρειών, στο 

πλαίσιο κοινοπραξιών. Μία τέτοια κίνηση από ξένες εταιρείες που συµµετέχουν σε 

αυτές τις κοινοπραξίες µπορεί να χαρακτηριστεί εκ µέρους της ως αποδοχή, από 

τα κράτη αυτά, των θέσεων της Τουρκίας αναφορικά µε την οριοθέτηση των 

θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο. Άλλωστε, προσβλέπει και στην 

ανοχή των Μ. ∆υνάµεων, οι οποίες µε τη στάση τους διαχρονικά αποδέχτηκαν τις 

κατάφωρα άδικες ενέργειες της Τουρκίας, ενώ στις µέρες µας δεν µπορεί να 

θεωρηθεί τυχαία, για παράδειγµα η στάση της Βρετανίας στις τελευταίες 

διασκέψεις για το Κυπριακό καθώς και αυτή των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, θα 

διεκδικήσει την εκµετάλλευση φυσικών πόρων µέσω του ψευδοκράτους, ενώ 

παράλληλα θα επιδιώξει να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόµβο. 
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 Στο ενεργειακό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου, υπό τη σκέπη των 

γεγονότων της τελευταίας δεκαπενταετίας, αναδεικνύεται ο κοµβικός ρόλος της 

Ε.Ε., η οποία καλείται να διαµορφώσει ενεργειακή στρατηγική που να προασπίζει 

τα συµφέροντα των κρατών – µελών της, εν προκειµένω της Κύπρου, και να 

συµβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια.  

 Η τελευταία αποτελεί µία από τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιµετωπίζει 

η Ε.Ε. και πρέπει να εξασφαλιστεί από τη διαµόρφωση µίας ενεργειακής 

στρατηγικής που θα στηρίξει, όπως ευαγγελίζονται και τα θεσµικά της κείµενα, µε 

αλληλεγγύη και νοµότυπα την προσπάθεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για 

αξιοποίηση του φυσικού της πλούτου και θα δροµολογεί την κάλυψη των αναγκών 

της, µέσω των κρατών µελών της, δηλαδή µε την ενεργό συµµετοχή της στη 

δηµιουργία κατάλληλων εγκαταστάσεων (π.χ. Βασιλικό Κύπρου), ή και αγωγών 

που δεν θα διέρχονται από µη Ευρωπαϊκά κράτη. Έτσι, η αξιοποίηση του φυσικού 

πλούτου ενός κράτους - µέλους της θα ωφελεί πολλαπλά τα υπόλοιπα και θα 

πλέον θα είναι δυνατή η απεξάρτηση από τη Ρωσία αλλά και από έτερα κράτη, 

που δυνητικά θα θέσουν εµπόδια στη διοχέτευση του αερίου στις ευρωπαϊκές 

αγορές.  

 Η Κύπρος στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της κινείται προς την 

κατεύθυνση να καλλιεργήσει συνεργασίες µε τα όµορα σε αυτήν κράτη σε ένα 

περιβάλλον όπου θα περιστοιχίζεται από κλίµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Υπό 

αυτές τις συνθήκες, εκφράζει την πεποίθηση ότι δηµιουργούνται εκείνες οι 

προϋποθέσεις πάνω στις οποίες δύναται να υπάρξουν επιτυχείς συνεργασίες, υπό 

καθεστώς αµοιβαιότητας, στον ενεργειακό τοµέα. Μία τέτοια κατάσταση δηµιουργεί 

την ελπίδα οι ανακαλύψεις κοιτασµάτων φυσικού αερίου στα οικόπεδα της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δύναται να λειτουργήσουν καταλυτικά για τη δηµιουργία 

προϋποθέσεων εκµετάλλευσης από όλες τις χώρες σε ένα περιβάλλον 

σταθερότητας και διασφάλισης των εθνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων κάτω από 

τις επιταγές του ∆ιεθνούς ∆ικαίου. 

 Μέσα από την οπτική γωνία των ανωτέρω, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε 

εφόδια στη φαρέτρα της τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα 

διαπιστωθέντα ενεργειακά κοιτάσµατα στην ΑΟΖ της και τις ήδη αναπτυγµένες 

συνεργασίες / συµµαχίες µε τα όµορα κράτη καλείται να διαµορφώσει µία 
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στρατηγική, η οποία θα αποσκοπεί στη διαφύλαξη της υπόστασης της, ως διεθνώς 

αναγνωρισµένο κράτος από την παγκόσµια κοινότητα, και στην αναζήτηση, µέσω 

της Ε.Ε., αποδεκτού πλαισίου λύσης. Αν δεν δύναται να επιτευχθεί, υπό τις 

διαµορφωθείσες συνθήκες, αυτή η προοπτική, η διατήρηση του σηµερινού status 

quo ίσως αποτελεί µονόδροµο ως την πλέον ενδεδειγµένη λύση. 

 Η ενεργειακή στρατηγική της Κύπρου πρέπει να διέπεται από δράσεις προς 

όφελος των πολιτών της και να αποβλέπει στη βέλτιστη διαχείριση της 

εκµετάλλευσης των υδρογονανθράκων της. Η ήδη διατυπωµένη πρόταση για 

δηµιουργία τερµατικού σταθµού στο Βασιλικό προδιαγράφεται ως µία βασική 

επιλογή περί τούτου, αλλά είναι αναγκαίο να δροµολογηθούν και εναλλακτικοί 

τρόποι, όπως για παράδειγµα διοχέτευση του αερίου µέσω αγωγού ή µέσω 

πλωτών µονάδων υγροποίησης. Η στόχευση του κράτους θα πρέπει να 

διασφαλίσει ικανές ποσότητες για τις εγχώριες ανάγκες και παράλληλα να 

διαµορφώσει ελκυστική οικονοµική πολιτική για τις ξένες εταιρείες, αλλά 

ταυτόχρονα κερδοφόρα και για την ίδια.  

 Ο ρόλος του κράτους έχει βαρύνουσα σηµασία, καθώς απαιτείται η σύζευξη 

δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα για την υλοποίηση του στόχου της αξιοποίησης των 

κοιτασµάτων. Απαιτείται η δηµιουργία ενός σταθερού επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος στο πλαίσιο των θεσµικών κειµένων της Ε.Ε. Η δηµιουργία της 

κρατικής εταιρείας υδρογονανθράκων αποτελεί έµπρακτη απόδειξη του ρόλου 

αυτού. Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη και τις δράσεις έτερων κρατών σε 

ανάλογες καταστάσεις, κρίνεται επιβεβληµένο το εθνικό ταµείο υδρογονανθράκων 

µε αρµοδιότητα την ανάπτυξη αξιόλογης επενδυτικής πολιτικής στον τοµέα αυτό 

της ενέργειας, που θα αποδίδει ολοένα και περισσότερα κέρδη στην Κυπριακή 

∆ηµοκρατία. 

 Εν κατακλείδι, η αξιοποίηση των κοιτασµάτων σε υδρογονάνθρακες 

επιβάλλει από την εκάστοτε κυπριακή κυβέρνηση την επιλογή ιεραρχηµένων 

λύσεων, που θα συντελέσουν η Κυπριακή ∆ηµοκρατία να απαγκιστρωθεί από την 

όποια στασιµότητα στο διαρκώς εξελισσόµενο γεωστρατηγικό περιβάλλον της 

Ανατολικής Μεσογείου και να χαράξει µία ανεξάρτητη εθνική στρατηγική, ικανή να 

διασφαλίσει το βιοτικό επίπεδο των µελλοντικών γενεών. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου στο πέρασµα των αιώνων, 

συνυπάρχοντας στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, ανέπτυξαν, µέσω των θαλασσίων 

επικοινωνιών, εµπορικές σχέσεις αν και η ετερότητα τους, αποτέλεσε 

αναπόφευκτα µία από τις αιτίες πολιτιστικών συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων. 

Ωστόσο, η ιστορική κληρονοµιά των κρατών αυτών συνετέλεσε στην ανάδειξη τους 

ως κοιτίδες πολιτισµού, ικανή να καθοδηγεί τις νεότερες γενιές σε κλίµα 

αισιοδοξίας και ευόδωσης των προσδοκιών τους. 

 Η πολιτιστική κληρονοµιά προκαταβάλλει τα κράτη της Ανατολικής 

Μεσογείου να αναπτύξουν διαύλους συνεργασίας. Στο σύγχρονο γεωπολιτικό 

περιβάλλον της περιοχής αυτής, στο οποίο οι µεταβολές είναι συνεχείς και ενίοτε 

ραγδαίες, η δεδοµένη πλέον ύπαρξη ενεργειακών πόρων στο θαλάσσιο χώρο της 

καθιστά τη συνεργασία, µεταξύ των κρατικών οντοτήτων, κοµβικής σηµασίας 

παράγοντα, για να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα ενεργειακά κοιτάσµατα, 

αποκοµίζοντας παράλληλα τεράστια οφέλη και ενισχύοντας τις οικονοµίες τους. 

 Στο πλαίσιο αυτό, τα αποτελέσµατα της µελέτης του 2010, από το 

Αµερικανικό Κέντρο Γεωλογικών Μελετών και οι µετέπειτα, µέχρι σήµερα, εξελίξεις 

που αποτυπώνονται µε ανάγλυφο τρόπο στις θετικές αποτιµήσεις των 

ανακοινώσεων των εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου, για ποιοτικά και ποσοτικά αξιοποιήσιµα κοιτάσµατα 

υδρογονανθράκων, έχουν προσελκύσει και προκαλέσει αναµφίβολα το ενδιαφέρον 

κρατών από κάθε γωνιά της γης. 

 Η ανακάλυψη αυτή, ασφαλώς, προτρέπει τα κράτη να αναζητήσουν τη 

συνεργασία, προκειµένου αφενός να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες τους και 

αφετέρου να αποκοµίσουν οικονοµικά οφέλη από τις εξαγωγές των ποσοτήτων 

των κοιτασµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο. Ωστόσο, οι στρατηγικές τους, οι οποίες 

είναι άµεσα συνυφασµένες µε τα συµφέροντα και την ασφάλεια τους, διέπονται 

από πνεύµα ανεξαρτησίας, καθώς η κάθε µία χώρα επιδιώκει την αποκόµιση του 

µεγίστου, στο µέτρο του δυνατού, οφέλους για αυτήν από την όξυνση του 

ενεργειακού ανταγωνισµού σε ένα διαρκώς εξελισσόµενο περιβάλλον. 
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 Οι αλλαγές στα γεωπολιτικά δεδοµένα της ευρύτερης περιοχής της 

Ανατολικής Μεσογείου µε την προσθήκη νέων παραµέτρων, απόρροια των 

προαναφερθέντων ενεργειακών εξελίξεων στη θαλάσσια λεκάνη της, 

διαµορφώνουν ένα διαφορετικό τοπίο, αναµφίβολα πιο σύνθετο και πιο περίπλοκο 

από προγενέστερες εποχές. Στο νέο αυτό διαµορφωθέν σκηνικό, το 

γεωστρατηγικό ενδιαφέρον της περιοχής αναβαθµίστηκε και επακόλουθα 

προσέδωσε στα κράτη αυτής ανάλογη γεωστρατηγική αξία. Συναφώς, η µεταβολή 

των γεωπολιτικών δεδοµένων αναβάθµισε γεωστρατηγικά και την Κύπρο, η οποία 

κατόπιν των εκτιµήσεων για ενεργειακά κοιτάσµατα στην ΑΟΖ της ωθείται πλέον 

να αναζητήσει τη χάραξη µίας στρατηγικής συγκλίνουσας µε τα συµφέροντα των 

κρατών στην ευρύτερη περιοχή. 

 Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία ανταποκρίνεται την τελευταία δεκαπενταετία µε 

συνέπεια και αποφασιστικότητα, στις προκλήσεις που διαµορφώθηκαν στο 

σύγχρονο γεωστρατηγικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου. Οι πολιτικές της 

διαχρονικά έχουν σαφή προσανατολισµό δηµιουργίας ενός περιβάλλοντος 

σταθερότητας και επωφελούς συνεργασίας, καθιστώντας αυτονόητα αυτήν ως ένα 

κράτος που προάγει τη συνεργασία προς όφελος, όχι µόνο των πολιτών της, αλλά 

και του συνόλου της Ε.E, της οποίας αποτελεί µέλος. Οι κυπριακές ηγεσίες 

προσδοκούν και ευελπιστούν ότι, η ανακάλυψη των κοιτασµάτων 

υδρογονανθράκων δύναται να αποτελέσουν τον καταλύτη για την επιτυχία των 

πολιτικών αυτών, οι οποίες µε την προώθηση συνεργασιών / συµµαχιών δυνητικά 

ωφελούν την ίδια αλλά και τα κράτη γύρω από αυτήν στην ευρύτερη περιοχή. 

 Ωστόσο, η χάραξη στρατηγικής από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία αποτελεί ένα 

σύνθετο θέµα, καθώς η διαδικασία σχεδιασµού αυτής προσπίπτει σε διάφορα 

προσκόµµατα, τα οποία έχουν άµεση συνάφεια µε την ιστορία της, ιδιαίτερα της 

περιόδου που οριοθετείται από την παράδοση της από την Οθωµανική 

Αυτοκρατορία στη Βρετανία έως τις µέρες µας. Η παράθεση των ιστορικών 

γεγονότων αυτής της περιόδου στα πρώτα κεφάλαια της παρούσας εργασίας 

ανέδειξε ότι, η Κύπρος διαχρονικά αποτελεί έρεισµα στρατηγικής σηµασίας, τόσο 

για τα κράτη γειτνιάζοντα σε αυτήν, όσο και για τις Μ. ∆υνάµεις431. Οι στρατηγικές 

                                            
431

 Βλ. Ι. Μάζης, «Γεωστρατηγική ανάλυση της παρούσας συγκυρίας στη Ν.Α. Μεσόγειο», 
Γεωστρατηγική, Τεύχος Νο 6, Ινστιτούτο Αµυντικών Αναλύσεων, Σεπτέµβριος - ∆εκέµβριος 2004, 
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της Βρετανίας και ιδιαιτέρως της Τουρκίας στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου χαράχθηκαν και εφαρµόστηκαν µε απόλυτη προσήλωση στον 

πρωταρχικό στόχο τους, που δεν ήταν άλλος από να διαδραµατίζουν σηµαίνοντα 

ρόλο στα δρώµενα της Κύπρου. 

 Η εµµονή της επίτευξης του προαναφερθέντα στόχου από την Τουρκία στο 

πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής της να αναδειχθεί περιφερειακή δύναµη στην 

ευρύτερη περιοχή και παράλληλα η ανοχή των Μ. ∆υνάµεων στις πολιτικές της 

Τουρκίας, συνηγορώντας ενίοτε σε αυτές µε ποικίλους τρόπους, είχε ως συνέπεια 

τη δηµιουργία, τη βαθµιαία ανάδειξη σε µείζον θέµα και τη διαιώνιση επί δεκαετίες 

του Κυπριακού ζητήµατος. Τα ιστορικά γεγονότα του Κυπριακού ως αφετηρία και η 

διαµορφωθείσα κατάσταση στο πολιτικό και διπλωµατικό επίπεδο αυτού σε 

συνδυασµό µε τις µεταβαλλόµενες εξελίξεις στην ενεργειακή σκακιέρα της 

Ανατολικής Μεσογείου συνθέτουν ένα σκηνικό στο οποίο η Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

καλείται να σταθµίσει τα δεδοµένα και να διαµορφώσει τη στρατηγική της.  

 Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία επιβάλλεται, σεβόµενη την ιστορία της και τους 

διαρκείς αγώνες της για ανεξάρτητο και βιώσιµο κράτος να χαράξει, πατώντας 

στέρεα στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο, ολοκληρωµένη στρατηγική στο Κυπριακό, για 

δίκαιη και βιώσιµη λύση. Προτεινόµενες λύσεις, µέσω ∆ιεθνών Οργανισµών ή 

πρωτοβουλιών ισχυρών κρατών, που καταλύουν την Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή 

παραχωρούν τον γεωπολιτικό της έλεγχο στην Τουρκία πρέπει να αποφευχθούν 

µε κάθε νόµιµο τρόπο. Οι κυπριακές ηγεσίες καλούνται να προτάξουν σθεναρή 

αντίσταση σε σχέδια τύπου Ανάν, να απεµπλακούν από την επιζήµια ένταξη του 

Κυπριακού στις διακοινοτικές συνοµιλίες και να απαγκιστρωθούν από τη λύση της 

∆∆Ο, που ουσιαστικά εξυπηρετεί τις προσδοκίες της Τουρκίας για να 

επιβουλεύεται την κυριαρχία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας καθώς και τα κυριαρχικά 

δικαιώµατα αυτής. 

 Στη σύγχρονη εποχή, το Κυπριακό περιλαµβάνει νέες συνιστώσες, που 

προέρχονται από την ανακάλυψη των ενεργειακών κοιτασµάτων στην ευρύτερη 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οι ενεργειακές συµφωνίες της Κύπρου 

ενισχύουν τη διαπραγµατευτική θέση της στο Κυπριακό, για το οποίο άλλωστε έχει 

                                                                                                                                    
σελ. 25, διαθέσιµο στο http://old.turkmas.uoa.gr/mazissite/greekpubs/Geo_06.pdf, πρόσβαση 9 
Αυγούστου 2017. 
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επιδείξει πλείστες φορές κατά το παρελθόν κινήσεις καλής θελήσεως για την 

επίλυση του. Είναι εµφανές ότι, οι ενεργειακές συµφωνίες, οι οποίες αφορούν 

συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, έχουν άρρηκτη σύνδεση µε την ανάγκη 

δηµιουργίας ενός σταθερού περιβάλλοντος στην υπόψη περιοχή. Η σχέση αυτή 

οπωσδήποτε ασκεί πίεση να εξευρεθεί λύση στο Κυπριακό. Ωστόσο, επί του 

παρόντος, δεν έχει αποτρέψει τις εταιρείες και τα κράτη αυτών να διακόψουν, να 

αναβάλλουν ή ακόµα και να µαταιώσουν την οικονοµική τους επένδυση στην 

περιοχή, γεγονός που εξηγείται από τη διαφοροποίηση οικονοµικού και εθνικού 

συµφέροντος432.  

 Τα νέα δεδοµένα συνθέτουν, όπως προαναφέρθηκε, περισσότερο τη 

διαµόρφωση, εφαρµογή και χάραξη στρατηγικής από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές, το οποίο ασφαλώς και δεν επιδέχεται 

αµφισβήτηση, η αναγκαιότητα της άµεσης ενσωµάτωσης στη στρατηγική της 

Κύπρου του συνόλου των πτυχών επί των ενεργειακών θεµάτων. Άλλωστε, είναι 

πλέον δεδοµένο ότι η εύρεση αποθεµάτων φυσικού αερίου στην ΑΟΖ της Κύπρου 

δηµιουργεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να µετατραπεί η Κυπριακή 

∆ηµοκρατία σε σηµαντικό ενεργειακό κόµβο της Ανατολικής Μεσογείου και σε 

βασικό ενεργειακό προµηθευτή της Ευρώπης. Το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σηµασία 

αν αναλογιστεί κανείς την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από το φυσικό αέριο 

της Ρωσίας αλλά και τη διείσδυση των ΗΠΑ στις παγκόσµιες αγορές µε την ολοένα 

και αυξανόµενη παραγωγή σχιστολιθικού αερίου. 

 Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία επιβάλλεται για γεωοικονοµικούς και 

γεωπολιτικούς λόγους να προχωρήσει στην έρευνα και στην εκµετάλλευση των 

ενεργειακών της κοιτασµάτων. Καλείται να αναπροσαρµόσει τις προτεραιότητες 

της, θέτοντας στην κορυφή αυτών την αξιοποίηση των ενεργειακών κοιτασµάτων 

της, γεγονός το οποίο προϋποθέτει τη δηµιουργία επενδυτικού περιβάλλοντος, 

ελκυστικού και οικονοµικά βιώσιµου για εταιρείες από όλα τα µήκη και πλάτη του 

κόσµου, έτσι ώστε να δραστηριοποιηθούν στην αξιοποίηση των ενεργειακών 

πόρων του φυσικού πλούτου της Κύπρου. 

                                            
432

 Βλ. Λ. Πλιάτσικα, «Η Επίδραση Του Κυπριακού Στις Ενεργειακές Συµφωνίες Φυσικού Αερίου 
Της Κύπρου»,3.4.2017, διαθέσιµο στο https://powerpolitics.eu/η-επίδραση-του-κυπριακού-στις-
ενεργει/, πρόσβαση 5 Νοεµβρίου 2017. 
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 Το ενεργειακό παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου περιλαµβάνει πλέον 

πολλούς δρώντες, οι οποίοι προσπαθούν ο καθένας µε την πολιτική του 

πρωτίστως να ικανοποιήσει τα συµφέροντα του. Η Κύπρος, συµµετέχουσα σε 

αυτό, το από πάσης φύσεως, ενδιαφέρον παιχνίδι, καλείται να αγωνιστεί στο να 

γείρει τη ζυγαριά σε µία ισορροπία, στην οποία δεν θα αποτελεί η ίδια όµηρος των 

τουρκικών επιδιώξεων και δεν θα υπόκειται στον γεωπολιτικό έλεγχο της 

Τουρκίας. Αυτό άλλωστε ταυτίζεται σαφέστατα µε τις διαχρονικές επιθυµίες και 

άλλων κρατών της ευρύτερης περιοχής και ως εκ τούτου, αναδεικνύεται ότι, η 

σύγκλιση των στρατηγικών των κρατών της περιοχής. 

 Στο πλαίσιο αυτό, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, αν και συγκαταλέγεται στα 

µικρά κράτη, ουσιαστικά, υψώνει ανάστηµα στους κόλπους της διεθνούς 

κοινότητας µε ενέργειες, όπως η οριοθέτηση ΑΟΖ µε τις όµορες σε αυτήν χώρες, 

σύννοµες µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, ικανές να την αναδείξουν σε ελκυστικό ενεργειακό 

προορισµό. Εκείνο όµως που αποτελεί προσδοκία του κυπριακού λαού, είναι οι Μ. 

∆υνάµεις να εναρµονιστούν απόλυτα µε τις επιταγές του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και να 

µην αποστρέφουν το βλέµµα τους σε προκλητικές ενέργειες, όπως αυτές της 

Τουρκίας, κατά της Κύπρου. Η ανοχή των Μ. ∆υνάµεων άλλωστε αποτελεί και µία 

σηµαντική παράµετρος, η οποία επηρεάζει στο να µην έχουν τεθεί, µέχρι τούδε, σε 

εφαρµογή τα καταδικαστέα, για την Τουρκία, ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών 

για αυτές τις ενέργειες, προεξέχοντος αυτών της εισβολής και κατοχής τµήµατος 

της κυπριακής επικράτειας. 

 Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία κινείται διαρκώς προς την κατεύθυνση να 

αποτρέψει µε κάθε τρόπο, τη γεωστρατηγική αναβάθµιση της Κύπρου µε τη 

µετατροπή της σε εν δυνάµει ενεργειακό κόµβο της περιοχής της Ανατολικής 

Μεσογείου. Η εξήγηση αυτής της πολιτικής της Τουρκίας είναι οφθαλµοφανής, 

καθώς αυτό το ενδεχόµενο επιφέρει την πλήρη ανατροπή του δικού της 

σχεδιασµού που περιλαµβάνει την ανάδειξη της ίδιας σε ενεργειακό κόµβο στην 

υπόψη περιοχή. Επίσης, η ίδια η Τουρκία εκφράζει τον ισχυρισµό ότι η ανάδειξη 

της σε περιφερειακή δύναµη έχει διαµορφώσει τις απαραίτητες συνθήκες να 

υλοποιηθεί αυτή η επιδίωξη της. 

 Εν τέλει, η ύπαρξη υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα στην κυπριακή ΑΟΖ αποτελεί σηµαντική 
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εξέλιξη για την Κύπρο. Ωστόσο, η διαχείριση αυτού του ζητήµατος της 

εκµετάλλευσης των υδρογονανθράκων περιλαµβάνει δυνητικά τρεις αρνητικές 

συνέπειες: επιθετικές ορέξεις των γειτόνων, διαφθορά και στρέβλωση της 

οικονοµίας, υπό την έννοια ότι η έµφαση σε έναν παραγωγικό τοµέα λειτουργεί 

αρνητικά για τους υπολοίπους433. Η Κύπρος απαιτείται να διαµορφώσει µία 

συνολική στρατηγική που θα περιλαµβάνει όλες τις πτυχές της υπόστασης της ως 

κρατική οντότητα.  

 Η στρατηγική αυτή, που θα λαµβάνει υπόψη νέα γεωπολιτικά δεδοµένα και 

τις ενεργειακές διαστάσεις από την ανεύρεση των υδρογονανθράκων, σαφέστατα 

πρέπει να αποβλέπει στη διατήρηση των ήδη υπαρχόντων συνεργασιών και 

συµµαχιών, στην προσπάθεια να καλλιεργηθούν και νέες, όπως ήδη έχει κινηθεί 

µε το Ισραήλ και την Αίγυπτο, αλλά το κυριότερο να αναπτυχθούν σχέσεις µε τα 

ισχυρά κράτη που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 

για εξωτερική ενδυνάµωση και ανάπτυξη των συντελεστών ισχύος434. 

∆ιαµορφώνοντας ένα τέτοιο πλαίσιο η Κυπριακή ∆ηµοκρατία θα είναι ικανή να 

αναδείξει τις επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας µε τη διαρκή προσπάθεια 

επιβουλής, τόσο της υπόστασης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, όσο και των 

κυριαρχικών δικαιωµάτων επί της ΑΟΖ της σχετικά µε την εκµετάλλευση των 

ενεργειακών κοιτασµάτων.  

 Συναφώς µε τα ανωτέρω, το θέµα της εκµετάλλευσης των 

υδρογονανθράκων της Κύπρου σε συνάφεια µε τις διεκδικήσεις της Τουρκίας 

αποτελεί φλέγον ζήτηµα της σύγχρονης εποχής. Σαφέστατα, οι γεωπολιτικές του 

διαστάσεις του µε τις όποιες προεκτάσεις του αποτυπώνονται διαρκώς σε 

καθηµερινή βάση, ανάγοντας το θέµα αυτό σε ένα ζήτηµα ασφαλείας και 

εξυπηρέτησης συµφερόντων των κρατικών οντοτήτων. Επιπρόσθετα, είναι εύλογο 

το ζήτηµα αυτό να συνεχίσει να προβάλλεται στο βραχυπρόθεσµο ή και στο 

µεσοπρόθεσµο ερευνητικό ορίζοντα της ακαδηµαϊκής κοινότητας, η οποία δύναται 

να συµβάλλει κατά βέλτιστο τρόπο, διατηρώντας σε διαρκή εγρήγορση και 

επαγρύπνηση τον κυπριακό λαό, στην οµαλότερη και προσφορότερη εξέλιξη του 

υπόψη ζητήµατος για τα συµφέροντα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

                                            
433

 Βλ. Κ. Βενιζέλος, «Κουσκουβέλης: Να µην απορροφούν την ενέργεια µας οι διαπραγµατεύσεις», 
2.1.2015, διαθέσιµο στο http://mignatiou.com/2015/01/kouskouvelis-na-min-aporrofoun-tin-energia-
mas-i-diapragmatefsis/ πρόσβαση 7 ∆εκεµβρίου 2017. 
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 Συνοψίζοντας, στην παρούσα εργασία η παράθεση γεγονότων της ιστορίας 

της Κύπρου από το 1878 και εντεύθεν αναδεικνύει την ανάµειξη της Τουρκίας στα 

δρώµενα της Κύπρου, η µετεξέλιξη της οποίας δυστυχώς για το κυπριακό 

ελληνισµό επισφραγίστηκε µε την εισβολή και την κατοχή του βορείου τµήµατος 

της από τουρκικά στρατεύµατα. Τα νέα γεωπολιτικά δεδοµένα, όπως 

διαµορφώθηκαν από την ανακάλυψη των υδρογονανθράκων στην Ανατολική 

Μεσόγειο, ενέταξαν στο γεωπολιτικό παιχνίδι της ευρύτερης περιοχής και στην 

ενεργειακή σκακιέρα, πέραν της Τουρκίας, και άλλους δρώντες.  

 Στο πλαίσιο της δηµιουργίας γόνιµου περιβάλλοντος συνεργασίας και 

ανάπτυξης συµµαχιών, τα κράτη οδηγούνται σε σχέσεις που προάγουν τα 

συµφέροντα τους αλλά και σε συγκρουσιακές σχέσεις όταν τα συµφέροντα τους 

είναι διαµετρικά αντίθετα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον προκύπτουν διάφορα θέµατα, 

όπως αυτά που σχετίζονται µε την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στην 

ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και την ενάσκηση των κυριαρχικών 

δικαιωµάτων σε αυτές, που επιβάλλουν στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία να τα 

διαχειριστεί ορθά, έτσι ώστε να εκµεταλλευτεί µε τον πλέον βέλτιστο τρόπο την 

ανεύρεση των υδρογονανθράκων της στην ΑΟΖ της µε αποκλειστικό γνώµονα να 

αποτελέσουν τεράστιο αγαθό για την οικονοµική ευρωστία και την ευηµερία των 

µελλοντικών γενεών της. 
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