
 

Ομιλία Προέδρου Συμμαχίας Πολιτών στο δημόσιο διάλογο με θέμα 

«Οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι ενέργειες της 
Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΖ και οι στόχοι της» 

21 Μαρτίου 2018 

Ξεκινώντας την παρέμβαση μου επιτρέψετε μου να υπενθυμίσω τα αυτονόητα 
αναφορικά με την σημασία της ενέργειας.  

Το ζήτημα της ενέργειας, αυτό καθ’ εαυτό, είναι κορυφαίας σημασίας για όλα 
τα Κράτη του πλανήτη.  Η διασφάλιση ενεργειακών πόρων και σταθερής 
ενεργειακής προμήθειας με ευνοϊκούς όρους αποτελεί πρώτη προτεραιότητα 
για κάθε κράτος.  Η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική πρόοδος, η ποιότητα της 
ζωής, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, είναι ζητήματα συνυφασμένα με 
την ενεργειακή επάρκεια ενός Κράτους.  Πέραν τούτων, η στρατιωτική 
ικανότητα, η άμυνα και ασφάλεια ενός Κράτους εξαρτώνται απόλυτα από την 
εξασφάλιση σταθερής προμήθειας ενέργειας. 

Λογικό λοιπόν είναι, η κατοχή ή ο έλεγχος ενεργειακών πηγών, πέραν του 
οικονομικού οφέλους, να προσφέρει μεγάλη γεωπολιτική και γεωστρατηγική 
αξία σε μια χώρα.   

Η ενέργεια αποδεικνύεται ένα πολύ σημαντικό διπλωματικό εργαλείο, στη 
σκακιέρα των διεθνών σχέσεων και της εξωτερικής πολιτικής ενός Κράτους που 
είναι παραγωγός και προμηθευτής ενέργειας.  Η δημιουργία ενεργειακής 
εξάρτησης, δημιουργεί προϋποθέσεις και ευνοϊκές συνθήκες πολιτικών 
συμμαχιών ή και πολιτικής εξάρτησης ή επηρεασμού.  Η ευαισθησία και 
ανησυχία των Ηνωμένων Πολιτειών για τον βαθμό ενεργειακής εξάρτησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία και οι αναζητήσεις άλλων ενεργειακών 
πηγών προμήθειας της Ευρώπης, είναι ένα επίκαιρο ζήτημα με πολλές 
διαστάσεις. 

Στην Κύπρο το ζήτημα πιθανής ύπαρξης υδρογονανθράκων στην Κυπριακή 
θάλασσα συζητείτο από της ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η έλλειψη 
της αναγκαίας τεχνολογίας για θαλάσσιες έρευνες και εξόρυξη από μεγάλο 
βάθος, οι ανησυχίες για τις πιθανές αντιδράσεις της Τουρκίας, η έλλειψη 



 
 

στρατιωτικής ισχύος που ενίσχυε τα φοβικά μας σύνδρομα κλπ, μας κρατούσαν 
καθηλωμένους σε ακαδημαϊκές συζητήσεις. 

Το Σχέδιο Ανάν, το 2004, επανέφερε το ζήτημα στο προσκήνιο, με τα όσα 
απέδιδε στις Βρετανικές Στρατιωτικές Βάσεις.  

Μετά από την εμπειρία αυτή, κρίναμε σκόπιμο όπως ρυθμίσουμε αυτό το 
ζήτημα γρήγορα και με τρόπο που θα διασφάλιζε τα συμφέροντα του 
κυπριακού λαού. Στόχος μας ήταν, στην περίπτωση επαναφοράς ενός 
παρόμοιου σχεδίου λύσης, να μην υπάρχουν δυνατότητες μεταβίβασης των 
ενεργειακών πηγών της κυπριακής ΑΟΖ στη Βρετανία ή στην Τουρκία. 

Εφαρμόζοντας το τρίπτυχο «Στρατηγικός Σχεδιασμός – Σύναψη Συμμαχιών – 
Υλοποίηση με Μυστικότητα», προχωρήσαμε στη διαμόρφωση και εφαρμογή, 
με τη σύμφωνο γνώμη και της Ελλάδας, μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, που 
αποδείχθηκε αποτελεσματική. 

Αξιοποιήσαμε την ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας η οποία περιόριζε τις 
αντιδράσεις της, τόσο σε ένταση όσο και σε μορφή.  Με πλήρη μυστικότητα, 
ετοιμάσαμε και υπογράψαμε συμφωνία καθορισμού της ΑΟΖ με τον Λίβανο, 
συμφωνία συνεκμετάλλευσης με την Αίγυπτο, ενώ εγκαινιάσαμε το διάλογο 
και υποβάλαμε χάρτες στη Συρία και το Ισραήλ των οποίων εξασφαλίσαμε τη 
συγκατάθεση αλλά όχι την υπογραφή.  Με την ίδια μυστικότητα οργανώσαμε 
και ολοκληρώσαμε τις πρώτες έρευνες καλύπτοντας ολόκληρη την Κυπριακή 
ΑΟΖ πλην αυτής στη πλευρά των κατεχόμενων περιοχών.   

Πρώτη φορά, τόσο σοβαρές εξελίξεις έμειναν μακριά από τα φώτα 
δημοσιότητας, γιατί αυτό επέβαλλε το εθνικό συμφέρον.  

Στον καθορισμό και ανακήρυξη της Κυπριακής ΑΟΖ αλλά και στη διεξαγωγή των 
ερευνών μας, τηρήσαμε πιστά τις αρχές και κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. 

Με ρεαλιστικότητα προβλέψαμε ορθά, στη στρατηγική μας, τις τουρκικές 
αντιδράσεις και τα όριά τους, γι’ αυτό και η απάντησή μας ήταν πάντοτε άμεση 
και ουσιαστική. Η δημιουργία σοβαρού πολιτικού κόστους στην Τουρκία, κάθε 
φορά που επιχειρούσε να μας παρεμποδίσει στην άσκηση των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων μας, η σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με μεγάλες φίλες χώρες 



 
 

όπως η Γαλλία, και η αποτελεσματική θωράκιση των κινήσεών μας, οδήγησαν 
την Άγκυρα σε μια πολιτική σιωπηρής αποχής μέχρι το καλοκαίρι του 2010. 

Η συνεχιζόμενη προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να αξιοποιήσει τον 
δυνητικό πλούτο υδρογονανθράκων που βρίσκεται εντός των ορίων της, έως 
σήμερα οριοθετημένης, ΑΟΖ, της  εξελίσσεται εντός ενός νέου περιβάλλοντος 
γεωπολιτικών ανακατατάξεων που μετασχηματίζουν την ευρύτερη περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου.  

Αυτές οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις δημιουργούν κινδύνους αλλά 
προσφέρουν και ευκαιρίες. Ένα κράτος του μεγέθους και των δυνατοτήτων της 
Κύπρου, οφείλει να μελετά προσεκτικά και σε βάθος τις εξελίξεις και να 
αναπροσαρμόζει την τακτική του, για να μπορέσει να πετύχει τους εθνικούς του 
ενεργειακούς στόχους. 

Οι γεωπολιτικές αλλαγές και η ρευστότητα στην περιοχή μας οφείλονται σε μια 
σειρά από παράγοντες, τους οποίους οφείλουμε να μελετήσουμε σε βάθος 
γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι μας επηρεάζουν και ως προς τη λύση του 
Κυπριακού και ως προς το ενεργειακό μας πρόγραμμα.  

Η αποχώρηση των ΗΠΑ από την περιοχή άφησε ένα τεράστιο κενό. Επειδή, 
όμως, το κενό δεν έχει θέση στην ιστορία, επιχειρούν σήμερα να το καλύψουν 
η Ρωσία και η Τουρκία η οποία στο πνεύμα του νέο-Οθωμανισμού αξιοποιεί 
την στρατιωτική της ισχύ αλλά και τη θρησκεία ως εργαλεία επίτευξης των 
στόχων της. Θα επανέλθω αργότερα στην Τουρκία. Ένας άλλος σημαντικός 
παράγοντας είναι η ανακάλυψη υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, 
με ψηλές προσδοκίες.  

Αν οι ψηλές αυτές προσδοκίες, ως προς τις ποσότητες που διαθέτει η περιοχή 
μας, επαληθευτούν, τότε αναπόφευκτα θα διαφοροποιηθεί το γεωπολιτικό 
περιβάλλον, οι ισορροπίες, η αξία και ρόλος των χωρών. Ένας τρίτος 
παράγοντας είναι αυτός της ριζοσπαστικοποίησης σημαντικού μέρους του 
Ισλαμικού κόσμου και η τρομοκρατία.  

 Για τη διαρκή παρακολούθηση και μελέτη των δεδομένων και των εξελίξεων 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύσταση ενός Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας 
το οποίο, με την αρωγή επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων, θα διαμορφώσει 



 
 

μια ολοκληρωμένη, πολυεπίπεδη και σύνθετη στρατηγική η οποία από τη μια 
θα αποτρέπει τους όποιους κινδύνους παρουσιάζονται και από την άλλη θα 
αξιοποιεί τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα στην περιοχή και τα πλεονεκτήματα 
που διαθέτουμε.  

Η πρόσφατη επιθετική ενέργεια της Τουρκίας, με την χρήση του πολεμικού της 
στόλου προκειμένου να αποτρέψει την ΕΝΙ να προχωρήσει στη γεώτρηση στο 
Οικόπεδο 3, έχει διάφορες πτυχές που πρέπει με ψυχραιμία να αξιολογήσουμε 
προκειμένου, με σωστή στρατηγική να ανατρέψουμε τους Τουρκικούς 
σχεδιασμούς. Η ένταση και ο τρόπος αντίδρασης της Τουρκίας πρέπει να 
αναλυθούν σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει αναφορικά με τη λύση 
που επιδιώκει στο Κυπριακό αλλά τους σχεδιασμούς της για μετατροπή της σε 
ενεργειακό κόμβο. Υπάρχουν, όμως, και διαστάσεις που άπτονται της 
ευρύτερης εθνικής στρατηγικής της Τουρκίας για την περιοχή και το ρόλο που 
θέλει να αναλάβει.  

Ως προς το Κυπριακό είναι ξεκάθαρο πως η Τουρκία επιδιώκει μια λύση που θα 
οδηγεί σ’ ένα κράτος υπό παραλυσία και υπό την κηδεμονία της, ως εγγυήτρια 
δύναμη με παρουσία στρατευμάτων της στο νησί. Ενόσω δεν πετυχαίνει αυτή 
τη λύση ενδιάμεσος της στόχος είναι η παρεμπόδιση  της Κυπριακής 
Δημοκρατίας να αξιοποιήσει τους υδρογονάνθρακες που φιλοξενούν οι 
Κυπριακές θάλασσες. Όσο μεγαλύτερες είναι οι ανακαλύψεις κοιτασμάτων 
τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ανησυχία της Άγκυρας για αναβάθμιση της αξίας και 
της θέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός που μπορεί να διαφοροποιήσει 
τα δεδομένα που συνθέτουν το Κυπριακό. Γι’ αυτό θα πρέπει να αναμένεται 
συνέχεια στις προκλήσεις και στην επιθετικότητα που επέδειξε.  

Σημασία έχει να εκτιμήσουμε σωστά τις δυνατότητες της Τουρκίας με βάση την 
εμπειρία  των τελευταίων μηνών. Απλά σημειώνω για προβληματισμό ότι αυτό 
που πέτυχε με την ΕΝΙ, επιχείρησε να το κάνει τον Δεκέμβρη με το πλοίο της 
TOTAL, αλλά απέτυχε. Αυτή η αδυναμία πρέπει να τύχει αξιοποίησης από την 
Κυπριακή Δημοκρατία. Ενδεχόμενα να μας δείχνει κάποιους 
προσανατολισμούς που πρέπει να ακολουθήσουμε. 

Το κλίμα έντασης που δημιούργησε η Τουρκία αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον 
των γνωστών  πρωτευουσών και διεθνών κέντρων αποφάσεων για επανέναρξη 



 
 

των συνομιλιών για λύση του Κυπριακού, πιστεύοντας ότι αυτό θα οδηγήσει σε 
αποκλιμάκωση. Το ερώτημα είναι: όντως θα έχουμε αποκλιμάκωση ή 
διασύνδεση του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη 
λύση του Κυπριακού και μετατροπή του σε δικοινοτικό ζήτημα;  

Η επιμονή της Τουρκοκυπριακής ηγεσίας για κοινή Επιτροπή συνδιαχείρησης 
και ισότιμα δικαιώματα, δεν αφήνει περιθώρια για αυταπάτες για το τι θα 
συμβεί στο τραπέζι των συνομιλιών. 

Οι ενέργειες της Άγκυρας δεν είναι άσχετες με τα νέα ενεργειακά δεδομένα 
όπως διαμορφώνονται στην περιοχή με τις χώρες της Κύπρου, του Ισραήλ και 
της Αιγύπτου να συνεργάζονται, την Ελλάδα να προσφέρει δίαυλο προς την 
Ευρωπαϊκή αγορά και την Τουρκία να απομονώνεται βλέποντας το στόχο της 
να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο να καθίσταται ανέφικτος.  

Όσον αφορά την ένταση των προκλήσεων θεωρώ ότι αυτή η πτυχή θα πρέπει 
να αναλυθεί σε συνάρτηση με την επίθεση στο Αφρίν και την προσπάθεια 
εμβολισμού Ελληνικής φρεγάτας στο Αιγαίο. Οι συστηματικές δηλώσεις 
Ερτογάν για αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάνης και η έντονη πολεμική του 
ρητορική, δεν θα πρέπει, κατά την άποψη μου, να ερμηνευτούν ως εξάρσεις 
της στιγμής. Αν όντως ο Ερτογάν επιδιώκει αναθεώρηση της Συνθήκης της 
Λωζάνης, θα πρέπει να φέρει στο τραπέζι του διαλόγου όλα τα μέρη που την 
συνυπέγραψαν. Από τη στιγμή που τα άλλα μέρη αρνούνται κάθε συζήτηση, ο 
μόνος τρόπος να τα οδηγήσει η Τουρκία σε διάλογο είναι μέσα από ένα θερμό 
επεισόδιο ή μια ελεγχόμενη στρατιωτική σύρραξη, για τον τερματισμό της 
οποίας θα θέσει όρους και προϋποθέσεις.  

Κάθε σενάριο, κάθε ενδεχόμενο θα πρέπει να μελετηθεί σε βάθος και σε όλες 
τις πτυχές και διαστάσεις του. Ένα μικρό κράτος όπως η Κύπρος είναι 
ευκολότερο, λειτουργώντας προληπτικά, να αποτρέψει τη δημιουργία νέων 
δεδομένων ή τετελεσμένων παρά να τα ανατρέψει όταν αυτά δημιουργηθούν.  

Η ανακάλυψη υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, άλλαξε τις 
ισορροπίες στην περιοχή, δημιουργώντας νέα δεδομένα που προσέλκυσαν το 
ενδιαφέρον όλων των πρωταγωνιστών στη διεθνή σκηνή. Η διαχείριση των 
υδρογονανθράκων απαιτεί έξυπνους και λεπτούς χειρισμούς αλλά και 



 
 

αποφασιστικότητα,  για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τον ρόλο μας, 
αφού η ενέργεια αποδεικνύεται σε ένα ισχυρό διπλωματικό εργαλείο.  

Είναι σημαντικό, για λόγους ασφάλειας και όχι μόνο, τόσο στον τομέα της 
εξόρυξης, όσο και στον τομέα της ενεργειακής υποδομής να εμπλέξουμε όλες, 
αν είναι δυνατό, τις μεγάλες χώρες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον 
ενεργειακό τομέα. 

Η δυναμική εμβάθυνσης της περιφερειακής συνεργασίας δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για την οικοδόμηση ενός νέου συστήματος ασφάλειας, το οποίο 
να εδράζεται σε κοινά ενεργειακά και οικονομικά συμφέροντα. 

Άμεσος στόχος μας θα πρέπει να είναι η θωράκιση και ενίσχυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με στρατηγικές συμμαχίες με χώρες που απέδειξαν τη φιλία τους, 
την αποφασιστικότητα τους και με τις οποίες έχουμε κοινά ενεργειακά και όχι 
μόνο συμφέροντα.  

Παράλληλα στόχος μας πρέπει να είναι η διαμόρφωση των κατάλληλων 
προϋποθέσεων για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη (οικονομικά 
αλλά και γεωπολιτικά) εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων μας, ανεξάρτητα 
από τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού που δεν εξαρτώνται από τη δική 
μας βούληση.  

Στον γεωπολιτικό μας σχεδιασμό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα 
δεδομένα, χωρίς υπερβολές αλλά και χωρίς υποβάθμιση των προοπτικών και 
των δυνατοτήτων μας.  

Η στρατηγική μας πρέπει να λαμβάνει υπόψη  και να αξιοποιεί με κίνητρα ή 
αντικίνητρα, τα Ευρωπαϊκά συμφέροντα, τις ενεργειακές ανάγκες της 
Ευρωπαϊκής αγοράς, τα γεωστρατηγικά συμφέροντα της Βρετανίας, των ΗΠΑ 
και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Τον σύνθετο και περίπλοκο αραβικό κόσμο και τον 
ρόλο της Αιγύπτου σε όλο αυτό το πλέγμα. Πρέπει, ακόμα, να λαμβάνει υπόψη 
το ρόλο και τα συμφέροντα του Ισραήλ, τα ζητήματα ασφάλειας που το 
απασχολούν, όπως και τα γεωστρατηγικά και ενεργειακά συμφέροντα και το 
ρόλο της Ρωσίας.  

 



 
 

Βασική παράμετρος στους σχεδιασμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να 
είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα συμφέροντα της αλλά και ο ρόλος και οι ευθύνες 
που η Ένωση πρέπει να αναλάβει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδοκά όπως το 
Φυσικό Αέριο της Κύπρου αποτελέσει εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας της 
ευρωπαϊκής αγοράς. Θεωρείται περίπου αυτονόητο, χωρίς καν οικονομικές 
μελέτες ωφελιμότητας για την Κύπρο, ότι το Φυσικό μας Αέριο θα 
τροφοδοτήσει τις ανάγκες των εταίρων μας. Τι κάνει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
για την ασφάλεια αυτών των ευρωπαϊκών πηγών ενέργειας; Είναι αδιανόητο 
να εξαντλείται σε δηλώσεις και αναποτελεσματικές παραστάσεις προς την 
Τουρκία. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει το Κυπριακό Φυσικό Αέριο θα πρέπει να 
συμβάλει ενεργά κι αποφασιστικά στην προστασία του δημιουργώντας τις 
απαραίτητες συνθήκες εξόρυξης και εκμετάλλευσης του. 

Είμαστε μια μικρή χώρα αλλά με μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα λόγο 
της γεωγραφικής μας θέσης. Πολλά και σημαντικά Ευρωπαϊκά συμφέροντα ή 
σχεδιασμοί στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου δεν μπορούν να 
εξυπηρετηθούν παραμόνο με τη θετική συμβολή της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Η διάθεση και η χρήση των υποδομών της Κύπρου είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είτε ανθρωπιστικής φύσης είτε στα 
πλαίσια της PESCO και όχι μόνο. Εδώ όμως θα πρέπει να ισχύει η αρχή της 
αμοιβαιότητας, του αμοιβαίου οφέλους. Κι αν αυτή η αρχή δεν είναι για 
κάποιους εταίρους μας αυτονόητη θα πρέπει να την καταστήσουμε εμείς.  

Η μέχρι σήμερα διαχείριση του ζητήματος της ΑΟΖ και των υδρογονανθράκων 
από μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας μας προσφέρει ηθικό πλεονέκτημα, 
αφού όλα έγιναν σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Ο σχεδιασμός για την 
αξιοποίηση των όποιων εσόδων θα γίνει μέσα από ένα ειδικό ταμείο σύμφωνα 
με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Αν οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας 
θέλουν να έχουν τα ίδια οφέλη που θα έχουν οι υπόλοιποι πολίτες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν έχουν παρά να απεγκλωβιστούν από την 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Άγκυρας και να εργαστούν μαζί μας για μια 
δίκαιη λύση που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
των νόμιμων πολιτών της και κανενός άλλου.  

 



 
 

 

Το ζήτημα των υδρογονανθράκων είναι κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους και 
όχι υπόθεση των κοινοτήτων. Αυτή την αρχή πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρη 
οφθαλμού μέχρι το τέλος.  

 


