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Ο ενεργειακός τομέας, από την παραγωγή, τη μεταφορά μέχρι και τη διάθεση-πώληση ενεργειακών 
προϊόντων είναι κομβικής σημασίας στη διαμόρφωση και αναβάθμιση της γεωπολιτικής ισχύος των 
εθνικών κρατών. Η ενέργεια, πέρα από τη βασική της ιδιότητα, αυτή του εμπορεύματος, αποτελεί 
παράγοντα ισχύος στα διεθνή τραπέζια συνομιλιών, καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης της θέσης, 
των αξιώσεων και των διεκδικήσεων των εθνικών-κρατικών σχηματισμών στο πλαίσιο του διακρατικού 
ανταγωνισμού. Αποτελεί βασικό παράγοντα ρύθμισης της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής 
πραγματικότητας. Στην βάση των ενεργειακών ζητημάτων χαράσσονται πολιτικές διακυβέρνησης, 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται κυριαρχικά έργα που αλλάζουν τη γεωγραφία μεγάλων περιοχών, 
εκτοπίζουν πληθυσμούς και προκαλούν μη αντιστρεπτές καταστροφές. Διαμορφώνουν την εξωτερική 
πολιτική, την άμυνα και τα επίπεδα στρατιωτικοποίησης των κρατών, εντός και εκτός συνόρων, κάτι που 
άμεσα εκβάλλει στο κοινωνικό πεδίο και στις ποιότητες του κοινωνικού ελέγχου. Ενώ, με κεντρικό επίδικο 
το ζήτημα της ενέργειας και στο πλαίσιο των διακρατικών ανταγωνισμών διενεργούνται μια σειρά 
πόλεμοι, οι οποίοι, πέρα από τις καταστροφικές συνέπειές τους, επαναδιευθετούν τη θέση και την ισχύ 
των εμπλεκόμενων κρατών.  
Ο ενεργειακός τομέας, με το μεγάλο εύρος των εμπορευματικών του επιχειρήσεων, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός και για τον κόσμο του κεφαλαίου. Ολόκληρο το καπιταλιστικό οικοδόμημα βασίζεται στην 
αέναη μεγέθυνση της παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης ενέργειας, κάτι που την ανάγει σε 
θεμελιώδη συνθήκη  για την αναπαραγωγή του. Αυτό, σκιαγραφείται από την ισχύ και το μέγεθος των 
πολυεθνικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, με ηχηρά ονόματα, όπως BP, Εnergean, Total, 
ExxonMobil, Repsol, Shell κ.ά. οι οποίοι διαμορφώνουν ισχυρά πεδία ανταγωνισμού. Ο ενδοκλαδικός 
ανταγωνισμός καθορίζει τη χωροθέτηση, το ενεργειακό ισοζύγιο, το βαθμό αποκέντρωσης, τις πηγές 
ενέργειας, τις τεχνολογίες, την κλίμακα, τις επενδύσεις, τα δίκτυα, ακόμα και -τις τελευταίες δεκαετίες- τα 
επίπεδα περιβαλλοντικής «προστασίας». 
 
Ενέργεια και στρατιωτικοποίηση. Η παρουσία ενεργειακών κοιτασμάτων στην περιοχή που 
καταλαμβάνει ένα κράτος σχετίζεται, πέρα από την -αμφιλεγόμενη- εξασφάλιση της τροφοδοσίας για τις 
ανάγκες που το ίδιο έχει, με τη δυνατότητά του να επηρεάζει την πορεία των πραγμάτων στην περιοχή 
όπου βρίσκεται,  συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να καθορίζει τους όρους εμπορίου και να 
ισχυροποιεί τη θέση του στη διεθνή σκακιέρα.  Σε πλανητικό επίπεδο, η έρευνα και εξόρυξη 
υδρογονανθράκων εντάσσεται στον ανταγωνισμό μεταξύ κρατών και επενδυτών για τον ενεργειακό και 
ευρύτερο έλεγχο των αγορών. Διακρατικές συμμαχίες και κοινοπραξίες μεταξύ ενεργειακών κολοσσών 
στήνονται για την εμβέλεια της ισχύος  του κάθε κράτους και την κερδοφορία των επενδυτών. Αυτός είναι 
και ο λόγος που συχνά συνδέεται η κατοχή πλούσιων ενεργειακών κοιτασμάτων με πολεμικές συρράξεις 
μεταξύ κρατών. Ο συσχετισμός των ενεργειακών αποθεμάτων ενός κράτους με την πιθανότητα 
πολεμικών συγκρούσεων με άλλα κράτη αποτελεί την μία όψη της πραγματικότητας, καθώς η 
απαιτούμενη προεργασία για τον «μη πόλεμο» συνοδεύεται με ενίσχυση της στρατιωτικοποίησης για την 
«άμυνά» του απέναντι στα κράτη που διεκδικούν μερίδιο του ενεργειακού «πλούτου» και τη διαρκή 
αναβάθμιση των εξοπλιστικών του συστημάτων και δαπανών. Αυτό, αντικατοπτρίζεται σε ένα γενικότερο 
μιλιταριστικό καθεστώς που εγκαθιδρύεται και αφορά στην κάθε πτυχή της ζωής των κατοίκων του εν 
λόγω κράτους. Προς την ίδια κατεύθυνση, δεν λείπουν και συνδυαστικές συμφωνίες, που περιλαμβάνουν 
στρατιωτικο-πολιτικά πρότζεκτ. Έτσι, κάποιες συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας συνοδεύονται με 
αντίστοιχες συμφωνίες της στρατιωτικής βιομηχανίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η συμφωνία Ρωσίας- 
Ινδίας κατά την οποία η Ρωσία θα αναλάβει την  κατασκευή 12 πυρηνικών αντιδραστήρων στην Ινδία, 
ενώ η Ινδία θα αγοράσει MIG-29Ks έναντι ποσού 1.5 δις δολαρίων.   
 

Ενέργεια και εθνικοί λόγοι. Η καταστροφή που συντελείται από τα κάθε είδους ενεργειακά «έργα», με 
την αποψίλωση δασών, την ρύπανση της ατμόσφαιρας, την μόλυνση θαλασσών, ποταμών και γενικότερα 
του υδροφόρου ορίζοντα, είναι ασύλληπτη. Η απόσπαση της μέγιστης κοινωνικής συναίνεσης κρίνεται ως 
αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των «ενεργειακών δρόμων», οι εξορυκτικές 
δραστηριότητες και γενικότερα τα μεγάλα «αναπτυξιακά» έργα, όπως η παραγωγή ενέργειας από τις 
διαφημιζόμενες ως Α.Π.Ε. (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Η γεωπολιτική των υδρογονανθράκων τίθεται 
ως ζήτημα «υψίστης εθνικής σημασίας» και επιχειρείται ως τέτοιο να νομιμοποιήσει τα «έργα» 



πλασάροντάς τα ως σωτήρια και να υποβαθμίσει τις τραγικές συνέπειες σε επίπεδο ζωής και 
περιβάλλοντος συνολικότερα. Σε αυτή την κατεύθυνση, η προώθηση εθνικών λόγων και η σύμμειξή τους 
με αναπτυξιακούς  αποτελεί το όχημα για τη διαμόρφωση της απαιτούμενης εθνικής ομοθυμίας και της 
απορρόφησης των αντιδράσεων. Η πολυπόθητη ανάπτυξη  διαχρονικά συμπλέκεται με λόγους περί 
εθνικής ολοκλήρωσης. Ανάπτυξη και «εθνική υπεροχή» αποτελούν τα βασικά ιδεολογήματα κατασκευής 
συνοχής μεταξύ των «υπηκόων» και κατ' επέκταση διαμόρφωσης πεδίων απόσπασης κοινωνικών 
συναινέσεων. Ειδικότερα στο περιβάλλον κρίσης των τελευταίων ετών και της όξυνσης των εθνικισμών σε 
πολλές περιοχές του «δυτικού κόσμου», κινήσεις αντίστασης των από κάτω απέναντι στα καταστροφικά 
σχέδια κράτους και κεφαλαίου, θα μπορούν να χαρακτηρίζονται ως «ακραίες-επικίνδυνες» για το εθνικό 
συμφέρον, με σκοπό την περιθωριοποίηση και την καταστολή τους.   

Αν και το ζήτημα είναι παγκόσμιας εμβέλειας, θα επικεντρώσουμε στην περιοχή της Νοτιανατολικής 
Μεσογείου, στις διευθετήσεις που επιχειρούνται τα τελευταία χρόνια στο ενεργειακό τοπίο, τις πολιτικές, 
οικονομικές και κοινωνικές τους διαστάσεις. Χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει πως ό,τι συμβαίνει σε αυτό 
το σημείο είναι περισσότερο σημαντικό από τις ανακατατάξεις ισχύος που συμβαίνουν σε άλλα σημεία, 
λόγου χάρη στην περιοχή της Νοτιανατολικής Ασίας. Το εύρος της θεματικής είναι μεγάλο, ωστόσο -στο 
πλαίσιο αυτού του εισηγητικού κειμένου- επιλέχθηκε η εστίαση στον συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο 
λόγω των ιδιαιτεροτήτων του, οι οποίες ανάγονται στο οικονομικό, πολιτικό και ενεργειακό στρατηγικό 
σχεδιασμό όχι μόνο του ελληνικού κράτους και της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκής Ένωσης), αλλά και της Κύπρου, 
Τουρκίας και Ισραήλ. Οι Α.Ο.Ζ.1 (αποκλειστικές οικονομικές ζώνες), είτε ορισμένες είτε 
διαφιλονικούμενες, αποτελούν έναν ακόμα παράγοντα που επηρεάζει τις εξελίξεις. Σημαντικό επίσης για 
να δούμε τι γίνεται στην περιοχή είναι το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον για τα ίδια τα κοιτάσματα 
υδρογονανθράκων της, από την σκοπιά κυρίως της γεωπολιτικής αλλά και της οικονομικής και 
διπλωματικής τους σημασίας.  
 
Στον ελλαδικό χώρο το ζήτημα της έρευνας, εξόρυξης και μεταφοράς υδρογονανθράκων, έπειτα από τα 
ευρήματα φυσικού αερίου της τελευταίας πενταετίας στην Ν.Α. Μεσόγειο και τις διαρκώς αυξανόμενες 
ανάγκες ανεφοδιασμού της ευρωπαϊκής αγοράς, έχει αναχθεί σε κορυφαίο ζήτημα που συνδέεται με μια 
γενικότερη ανακατάταξη  συσχετισμού δυνάμεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, για το 
ελληνικό κράτος το ζήτημα της εξόρυξης υδρογονανθράκων και της μεταφοράς τους, παρουσιάζεται ως 
σωτήρια λύση για την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών που το ίδιο έχει. Προφανώς, η εν λόγω 
ρητορεία χρησιμοποιείται για νομιμοποίηση των «έργων», αφού, αν λάβουμε υπόψη την ήδη υπάρχουσα 
εγχώρια παραγωγή στην περιοχή Πρίνου της Καβάλας, δεν είδαμε να χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο 
πετρέλαιο για την κάλυψη των "εγχώριων αναγκών". Ο όρος «εγχώριες ανάγκες» έτσι κι αλλιώς είναι 
κυριαρχικός. Δεν μπορούμε όταν μιλάμε για ανάγκες να αφαιρούμε από τη συζήτηση απαντήσεις σε 
ερωτήματα όπως ποιοι/ες έχουν την ανάγκη, με ποιους τρόπους και διαδικασίες αυτή ικανοποιείται -με 
σημείο αναφοράς την ενέργεια, τα ζητήματα αυτά δεν θα μπορούσαν να ξεπεραστούν στη βάση κανενός 
είδους φιλικού εκλεκτισμού προς το «εγχώριο». Στη συνέχεια της ίδιας ρητορικής, η λεγόμενη ανάπτυξη 
του ενεργειακού τομέα του ελληνικού κράτους παρουσιάζεται ως σημαντικό διακύβευμα για την 
ισχυροποίησή του, την ασφάλεια και τα εθνικά του συμφέροντα. Τάζει «εθνική σωτηρία»  και έξοδο από 
την οικονομική εξαθλίωση (χρησιμοποιώντας και το γνωστό νομιμοποιητικό τέχνασμα περί δημιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας), «εθνική ανόρθωση», πλούτο και υπεροχή, όλα εκείνα που επενδύουν το 
φαντασιακό της κοινότητας του έθνους και νομιμοποιούν τα σχέδια της κυριαρχίας. 

Στην όλη κουβέντα για το ενεργειακό όσον αφορά στο ελληνικό κράτος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη 
γεωγραφική θέση του στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Ανατολικής 
Μεσογείου, που του δίνει το «πλεονέκτημα» να διεκδικεί ρόλο «αξιόμαχου παίκτη» στον διεθνή 
διακρατικό και καπιταλιστικό ανταγωνισμό. Πέραν αυτού, αποτελεί στήριγμα «σταθερότητας» που για τη 
«διεθνή κοινότητα» και το πολυεθνικό κεφάλαιο που δραστηριοποιείται στην περιοχή, ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια που ένα «τόξο αστάθειας» εκτείνεται από την βόρεια Αφρική μέχρι και τη Μαύρη 
θάλασσα. Η θέση του αναβαθμίζεται ακόμη περισσότερο λόγω των σχεδίων διέλευσης αγωγών  εντός 
ελλαδικού χώρου, τα οποία εντάσσονται στον κατάλογο με τα μεγαλύτερα ενεργειακά επενδυτικά πλάνα 
στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου. Ακριβώς λόγω αυτής της «αστάθειας», αναζητούνται 
εναγωνίως και υποστηρίζονται από διακρατικούς και κρατικούς σχηματισμούς, στο όνομα της περίφημης 



«ενεργειακής ασφάλειας», εναλλακτικές οδοί μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι πολλαπλές 
οδοί μεταφοράς δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ανασφάλεια που μπορεί να προκαλείται π.χ. από τον 
πόλεμο στη Συρία ή από τις διενέξεις μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας ή τις εμπορικές «φιλίες» που 
αναπτύσσει το Ιράν με τη Ρωσία, αλλά και με ένα άνοιγμα της αγοράς στο πεδίο μεταφοράς των υ/α ώστε 
να υπάρχουν πολλές εναλλακτικές και σε αυτό το επίπεδο και να κλείνονται οι πιο συμφέρουσες 
οικονομικά και πολιτικά συμφωνίες. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που τον Οκτώβριο του 2017, η ευρωπαϊκή 
τράπεζα για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη (ΕBRD) και η ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων (ΕΙΒ) 
προόριζε δάνεια ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων και 2 δισ. ευρώ αντίστοιχα, για τη χρηματοδότηση 
του νοτίου διαδρόμου φυσικού αερίου (SGC), στον οποίο κύριος εργολάβος είναι η BP. Ο διάδρομος θα 
αποτελείται από μέγα-αγωγούς μήκους 3500χλμ. που θα μεταφέρουν 16 δισ. m3 φυσικού αερίου ανά 
έτος από το Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη (το ελληνικό του τμήμα είναι γνωστό ως TAP-trans adriatic 
pipeline). 

Για την «ενεργειακή ασφάλεια» φαίνεται ότι «εργάζεται» και το ΝΑΤΟ, με περαιτέρω παρουσία και 
στρατιωτικοποίηση των περιοχών όπου πραγματοποιούνται ενεργειακές επιχειρήσεις. Όπως διαβάζουμε 
στην επίσημη ιστοσελίδα του: «Η διακοπή του ενεργειακού εφοδιασμού θα μπορούσε να επηρεάσει την 
ασφάλεια των κοινωνιών των Συμμάχων και των εταίρων και να έχει αντίκτυπο στις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Ενώ αυτά τα ζητήματα εμπίπτουν πρωτίστως στην ευθύνη των εθνικών 
κυβερνήσεων, οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συνεχίζουν να διαβουλεύονται για την ενεργειακή ασφάλεια και να 
αναπτύσσουν περαιτέρω την ικανότητα του ΝΑΤΟ να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια...Το ΝΑΤΟ 
επιδιώκει να εμπλουτίσει τη στρατηγική αντίληψη περί των ενεργειακών εξελίξεων με τις συνέπειες που 
αυτές θα είχαν σε ζητήματα ασφάλειας, να αναπτύξει την ικανότητά του να υποστηρίζει την προστασία 
κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, και να εργάζεται στην κατεύθυνση σημαντικής βελτίωσης της 
ενεργειακής επάρκειας του στρατού.» 

Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται η συμφωνία Κύπρου-Αιγύπτου (Σεπτέμβριος 2018), σύμφωνα με την 
οποία θα πραγματοποιείται εξαγωγή αερίου και μεταφορά του μέσω αγωγού στην Ε.Ε., από το κοίτασμα 
«Αφροδίτη» της Κυπριακής Α.Ο.Ζ., με τη μορφή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Διερευνώνται οι 
δυνατότητες κατασκευής σταθμών μεταφοράς του στον ελλαδικό χώρο, θέμα που έχει ενταχθεί και στην 
τριμερή συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου (Σεπτέμβριος 2016). Σημαντικό ρόλο στον τομέα του 
υγροποιημένου φυσικού αερίου θα διαδραματίσει η αυξημένη αποθηκευτική ικανότητα των 
εγκαταστάσεων που καταλαμβάνουν όλη την έκταση της νήσου Ρεβυθούσα στον Σαρωνικό κόλπο, η υπό 
κατασκευή υπόγεια αποθήκη στη νότια Καβάλα, καθώς και η δρομολογούμενη κατασκευή και 
εγκατάσταση του πλωτού σταθμού αποθήκευσης-επαναεριοποίησης FSRU ανοιχτά της 
Αλεξανδρούπολης. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη τα σχέδια για μια σειρά άλλους αγωγούς αερίου 
(TAP -το 98% του οποίου έχει ολοκληρωθεί-, IGB, IGF, IGI Poseidon, Ιονίου-Αδριατικής) που συνδέουν την 
Κασπία και την Ανατολική Μεσόγειο με τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, ανοίγοντας για το ελληνικό κράτος 
επιπρόσθετες πύλες εισόδου φυσικού αερίου και ενισχύοντας τον διαμετακομιστικό του ρόλο. 

 
«Σύναψη συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ»2 
Παράθεμα 1: Η αξιοποίηση των διαφημιζόμενων ως μεγάλων ενεργειακών αποθεμάτων, κοιτάσματα 
Λεβιάθαν και Ταμάρ στον κόλπο της Λεβαντίνης, που ιδιοποιείται το Ισραήλ, παρόλο που η περιοχή 
γειτνιάζει με την λωρίδα της Γάζας, καθορίζουν τις ενεργειακές πολιτικές και τις κινήσεις του κεφαλαίου 
στην περιοχή.  
Η πρώτη προσέγγιση μεταξύ των τριών κρατών έγινε το 2012, όπου υπεγράφη συμφωνία για τη 
δημιουργία του ενεργειακού αγωγού της Ανατολικής Μεσογείου (East Med), που θα αποτελείται από δύο 
βασικά σχέδια. Σύμφωνα με το πρώτο σχέδιο, το Ισραήλ θα μπορεί να μεταφέρει φυσικό αέριο (από το 
κοίτασμα Λεβιάθαν) στην Κύπρο με δεξαμενόπλοια LNG ή μέσω ενός υποθαλάσσιου αγωγού. Από την 
Κύπρο η παραγόμενη ενέργεια από τα κοιτάσματα και των δύο κρατών (Λεβιάθαν και Αφροδίτη) θα 
μεταφέρεται στην Ελλάδα, μέσω ενός υποθαλάσσιου αγωγού που θα περνάει από την Κρήτη, και από 
εκεί θα μεταφέρεται στην Ευρώπη. Μάλιστα, αυτό το σχέδιο βρίσκεται ήδη στην λίστα της ΕΕ με τα 
«Σχέδια Κοινού Ενδιαφέροντος».  



Το δεύτερο σχέδιο για τον East Med περιλαμβάνει την παραγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
το Ισραήλ μέσω του EuroAsia Interconnector. Το σχέδιο αυτό βασίζεται και πάλι στη συνεργασία μεταξύ 
Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και γι’ αυτό τα τρία κράτη υπέγραψαν τον Αύγουστο του 2013 το λεγόμενο 
"μνημόνιο συνεννόησης" για την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου καλωδίου διασύνδεσης, το οποίο θα 
μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια στην ευρωπαϊκή αγορά.  

Το τριμερές μνημόνιο που υπέγραψαν οι υπουργοί ενέργειας των τριών κρατών αναφέρει «την επιθυμία 
τους για προώθηση των μεταξύ τους σχέσεων και την ενδυνάμωση της συνεργασίας τους στα ενεργειακά 
ζητήματα της περιοχής». Σταδιακά υπογράφτηκαν και άλλες συμφωνίες, με αξιοσημείωτη εκείνη της 
ενίσχυσης της συνεργασίας των τριών κρατών κυρίως στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, με 
αμοιβαία ανταλλαγή πληροφορίων, παροχή αμυντικού εξοπλισμού από το Ισραήλ, χορήγηση άδειας από 
το ελληνικό κράτος για τη διεξαγωγή ναυτικών ασκήσεων και μια κοινή προσπάθεια «για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας». Τον Μάρτιο του 2019 πραγματοποιήθηκε τριμερής συνάντηση 
κορυφής μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, με παρουσία και στήριξη των ΗΠΑ και απώτερο στόχο τη 
διεύρυνση της συμμαχίας με τη συμμετοχή της Αιγύπτου, για την επανεκκίνηση του έργου του αγωγού 
φυσικού αερίου East Med. Την ίδια περίοδο, το τουρκικό κράτος «υπενθυμίζει» την πολιτική του ισχύ 
στην περιοχή, στη λογική της έμπρακτης αμφισβήτησης του λεγόμενου εναέριου και θαλάσσιου χώρου 
του ελληνικού κράτους και της «κυπριακής ΑΟΖ».  

«Σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και Ισραήλ»3  
Παράθεμα 2: Το πρώτο βήμα για τη συνεργασία της Αιγύπτου με το ελληνικό και κυπριακό κράτος στον 
τομέα της ενέργειας έγινε το Νοέμβριο του 2014 στο Κάιρο. Η Αίγυπτος την περίοδο εκείνη βρισκόταν σε 
κρισιακό περιβάλλον και παρουσίαζε σημαντική έλλειψη σε φυσικό αέριο, καθώς δεν εισήγαγε αέριο από 
τη Ρωσία και την Αλγερία, διότι -σύμφωνα με τα δεδηλωμένα- υπολειπόταν στην απαραίτητη τεχνολογία.  
Η προσέγγιση των δυο κρατών συνεισφέρει στη συμφωνία οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών τους και 
την κήρυξη ΑΟΖ, που θα οδηγήσει στην από κοινού εκμετάλλευση των ενεργειακών αποθεμάτων που 
ενδεχομένως υπάρχουν στην περιοχή. Οι διαβουλεύσεις και συμφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου 
ξεκινάνε το 2014 για μεταφορά φυσικού αερίου από το κοίτασμα Λεβιάθαν στα θεωρούμενα ισραηλινά 
ύδατα. 
Από την άλλη, η ανακάλυψη του κοιτάσματος φυσικού αερίου Zohr στη Μεσόγειο βρίσκεται στα σύνορα 
των ΑΟΖ αιγυπτιακού, κυπριακού και ελληνικού κράτους. Το κοίτασμα Zohr βρέθηκε το 2015 στο 
οικόπεδο 9, γνωστό και ως Shorouk. Αποτελεί το μεγαλύτερο κοίτασμα στην Αίγυπτο, αλλά και γενικότερα 
στη Μεσόγειο, και ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου στον κόσμο(σύμφωνα με την 
ιταλική εταιρία ΕΝΙ), το οποίο προπαγανδίζεται ως τέτοιο που θα καλύπτει την εγχώρια ζήτηση της 
Αιγύπτου για αρκετές δεκαετίες. Το κοίτασμα αυτό βρίσκεται κοντά στο οικόπεδο 11 της Κύπρου, ενώ 
διενεργούνται και περαιτέρω έρευνες για άλλα κοιτάσματα φυσικού αερίου και στην Κυπριακή ΑΟΖ.  
 
Η είσοδος της Αιγύπτου στη συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τόσο 
για τις οικονομίες των κρατών, μέσω της ανάπτυξης του ενεργειακού τους τομέα, όσο και για την πολιτική 
σταθερότητα στην περιοχή. Το αιγυπτιακό κράτος διατηρεί τη μεγάλη του επιρροή μεταξύ των αραβικών 
κρατών. Μην ξεχνάμε ότι στην Αίγυπτο «ισοπεδώθηκε» ένας μεγάλος κύκλος επαναστάσεων και 
εξεγέρσεων στον αραβικό κόσμο (γνωστές ως «αραβική άνοιξη») - αφού προηγουμένως είχαν 
«καθαιρέσει» έναν επί δεκαετίες δικτάτορα του επιπέδου Μουμπάρακ. Επομένως, είναι κομβικής 
σημασίας η σταθερότητα σε αυτή τη χώρα για όλη την περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης 
Ανατολής. Επιπλέον το αιγυπτιακό κράτος εμφανίζει τον εαυτό του στη διεθνή σκακιέρα ως το 
παραδοσιακό αραβικό ανάχωμα στον «ισλαμικό φονταμενταλισμό». Η συνεργασία των τεσσάρων 
κρατών, σε κάθε περίπτωση, θα μπορέσει να αναδιευθετήσει συνολικά τις ισορροπίες στην περιοχή, προς 
όφελος της καπιταλιστικής συσσώρευσης και επέκτασης. 
 
Ο ρόλος των ΗΠΑ στην περιοχή 
Οι ΗΠΑ επιδεικνύουν μεγάλο ενδιαφέρον για τους ενεργειακούς πόρους της Νοτιοανατολικής Μεσογείου 
για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι τα ενεργειακά αποθέματα των χωρών της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου μπορούν να αποτελέσουν μια εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας της 
ευρωπαϊκής ένωσης με ενέργεια, ώστε να μειωθεί η εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου, άρα και η 



επιρροή και ισχύς του ρωσικού κράτους (τα κράτη του πρώην ανατολικού μπλοκ, αλλά και η Φινλανδία, 
Βουλγαρία, Σλοβακία, Πολωνία, Αυστρία, Ελλάδα κ.α. βασίζονται είτε εξολοκλήρου είτε στο μεγαλύτερο 
ποσοστό από το φυσικό αέριο των ρωσικών εδαφών). Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το κλίμα 
αστάθειας στην περιοχή και περισσότερο με το πραξικόπημα στην Αίγυπτο (2013) και με τον πόλεμο στη 
Συρία - προφανώς οι ΗΠΑ θέλουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της περιοχής και την αποκατάσταση μιας 
ομαλότητας που θα συνάδει με τα συμφέροντά τους και την από 30ετίας στρατιωτική παρουσία τους 
στην περιοχή (Ιράκ-χώρες περσικού κόλπου). Μάλιστα, το 2014 οι ΗΠΑ προχώρησαν σε συμφωνία με την 
Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ σε θέματα εμπορίου, ασφάλειας και ενέργειας, η οποία θα 
προστατευόταν και από την παρουσία του 6ου στόλου των ΗΠΑ στην περιοχή. 
 
1 Σύμφωνα με τη Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ περί Δικαίου της Θάλασσας (1982), η αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) 

θεωρείται η θαλάσσια έκταση, εντός της οποίας ένα κράτος έχει δικαίωμα έρευνας ή άλλης εκμετάλλευσης των θαλάσσιων 
πόρων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας από το νερό και τον άνεμο. Εκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων 
μιας χώρας (συνήθως 12 ναυτικά μίλια) στα 200 ναυτικά μίλια από την ακτογραμμή. Η χρήση του όρου μπορεί να 
περιλαμβάνει την υφαλοκρηπίδα, ονομαστικά και μόνο. Σε επίπεδο ουσίας δικαίου και συνεπαγόμενων δικαιωμάτων είναι 
δύο διαφορετικές ζώνες. Η ΑΟΖ δεν συμπεριλαμβάνει τα χωρικά ύδατα, ούτε και την υφαλοκρηπίδα πέραν των 200 ν.μ. Η 
διαφορά χωρικών υδάτων και ΑΟΖ είναι πως τα χωρικά ύδατα αφορούν σε πλήρη κυριαρχία, ενώ η ΑΟΖ αποτελεί απλό 
"κυριαρχικό δικαίωμα", το οποίο αναφέρεται στη δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους μέχρι και κάτω από την επιφάνεια της 
θάλασσας. Η επιφάνεια είναι διεθνή ύδατα. https://el.wikipedia.org 

2-3 Το περιεχόμενο των συμφωνιών έχει αντληθεί από μία από τις πολλές ερευνητικές εργασίες (πτυχιακές εργασίες, διατριβές 

κ.α.) πάνω στο θέμα των «ενεργειακών πόρων» του ελληνικού κράτους και την αξιοποίησή τους. Για τις εν λόγω άφθονες 
εργασίες η χρηματοδότηση από εγχώρια, εταιρικά και ευρωπαϊκά προγράμματα είναι γενναιόδωρη, μιας που τα εν λόγω έργα 
χρειάζονται, πέραν της υπερπαραγωγής εθνικών-αναπτυξιακών λόγων, και επιστημονική δικαιολόγηση. Ο επιστημονικός 
λόγος πάντα συνοδεύει τα καταστροφικά, κυριαρχικά σχέδια ώστε, ενδεδυμένα με τον λόγο της αυθεντίας και του 
ορθολογισμού, να μπορούν να καθησυχάζουν την όποια κοινωνική δυσαρέσκεια και να νομιμοποιείται η καταστροφή. 
Επιπλέον, ο όρος «οικόπεδο» για να χαρακτηριστεί ο τεμαχισμός στεριάς και θάλασσας σύμφωνα με τα σχέδια της κυριαρχίας, 
κρατών και κεφαλαίου, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στη γλώσσα μας, τη γλώσσα των 
αγωνιζόμενων ενάντια στο σύνολο των εξουσιαστικών, καταπιεστικών και εκμεταλλευτικών σχέσεων.  

 

Εξορύξεις υδρογονανθράκων και ελληνική πραγματικότητα 

Όσον αφορά στον ελλαδικό χώρο, το 1/3 της ελληνικής επικράτειας έχει αδειοδοτηθεί προς έρευνα και 
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές που εκτείνονται από το Ιόνιο 
πέλαγος μέχρι την Κρήτη, περιλαμβάνοντας ολόκληρη την περιφέρεια της Ηπείρου χωρισμένη σε δύο-
κατά τον κυρίαρχο λόγο- «οικόπεδα» (Ιωάννινα-Θεσπρωτία & Άρτα-Πρέβεζα), περιοχές της 
Αιτωλοακαρνανίας από τον Αμβρακικό κόλπο ως το Μεσολόγγι, περιοχές της Β/Δ Πελοποννήσου όπως ο 
Πατραϊκός κόλπος, ο Κυπαρισσιακός κόλπος και το Κατάκολο στην Ηλεία, καθώς και θαλάσσιες περιοχές 
της δυτικής και Ν/Δ Κρήτης, ενώ εκκρεμεί η αδειοδότηση άλλων 6 «οικοπέδων» νότια και Ν/Α του 
νησιού. Στις συγκεκριμένες εκτάσεις συμπεριλαμβάνονται θαλάσσια πάρκα και υγροβιότοποι, όπως το 
θαλάσσιο πάρκο Ζακύνθου, το πάρκο Κοτυχίου-Στροφυλιάς και το πάρκο λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-
Αιτωλικού. 
Οι παραπάνω εκτάσεις έχουν παραχωρηθεί σε εθνικές και πολυεθνικές εταιρείες-«ενεργειακούς 
κολοσσούς», οι οποίες έχουν αναλάβει την αρχική έρευνα, αλλά και τη διαδικασία εξόρυξης των 
υδρογονανθράκων. Πρόκειται για την αγγλική ENERGEAN Oil & GAS, την ισπανική REPSOL S.A., την 
ιταλική EDISON, τη γαλλική TOTAL, την αμερικανική EXXON MOBILκαι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ.) 
του ομίλου Λάτση, τα οποία έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον συγκεκριμένο τομέα. Πιο συγκεκριμένα, η 
ENERGEAN, πολυεθνική εταιρεία παραγωγής και έρευνας υδρογονανθράκων, δραστηριοποιείται εδώ και 
38 χρόνια σε μεγάλα ενεργειακά projects κατά βάση στη Μεσόγειο, και συγκεκριμένα στον ελλαδικό 
χώρο από το 2007, κατέχοντας το 100% των αδειών στα κοιτάσματα του Πρίνου στην Καβάλα και του 
Κατάκολου στην Ηλεία. Επιπλέον, συμμετέχει κατά 40% στην έρευνα υδρογονανθράκων στην Ήπειρο και 
την Αιτωλοακαρνανία σε κοινοπραξία με την ισπανική REPSOL S.A.    -από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο, με παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες-, η οποία 
κατέχει το 60% των αδειών και είναι διαχειρίστρια εταιρεία του έργου(τις έρευνες για τον ακριβή 
εντοπισμό κοιτασμάτων πραγματοποιεί η ιταλική εταιρεία γεωφυσικών ερευνών Geotech). Στην ίδια 
κατεύθυνση, τον Απρίλιο του 2019, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παραχώρησε -και 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%AF%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B1


αναμένεται να κυρωθεί άμεσα από τη Βουλή- στην κοινοπραξία REPSOL S.A - ΕΛ.ΠΕ. το δικαίωμα για 
έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου, και εξ’ ολοκλήρου στα 
ΕΛ.ΠΕ. αντίστοιχα δικαιώματα στη θαλάσσια περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Εντός του καλοκαιριού 
αναμένεται να υπογραφούν στα Χανιά με την κοινοπραξία EXXON MOBIL - TOTAL - ΕΛ.ΠΕ. και οι άλλες 
δύο συμβάσεις που είναι σε εκκρεμότητα για τις δύο θαλάσσιες περιοχές νότια και Ν/Δ της Κρήτης. Να 
σημειωθεί ότι τα ΕΛ.ΠΕ. ήδη κατέχουν το 100% της διαχείρισης των χερσαίων περιοχών Άρτας-Πρέβεζας 
και Β/Δ Πελοποννήσου, ενώ αναζητούν τρόπους επαναδραστηριοποίησης της αναξιοποίητης άδειας 
ερευνών στο Θρακικό πέλαγος, συμμετέχοντας με ποσοστό 25% σε κοινοπραξία με την καναδική εταιρεία 
CALFRAC WELL SERVICES LTD. Παράλληλα, η κοινοπραξία ΕΛ.ΠΕ. - EDISON αναμένεται να ξεκινήσει το 
2020 γεωτρήσεις στη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού κόλπου, στην οποία πραγματοποιεί έρευνες από 
το 2014. 
Συνοψίζοντας, ήδη έχουν κυρωθεί από τη Βουλή τέσσερις συμβάσεις παραχώρησης, και συγκεκριμένα: 

 Πατραϊκός Κόλπος (ΕΛΠΕ 50% - διαχειριστής, Edison 50%) 

 Δυτικά της Κέρκυρας (Total 50% - διαχειριστής, ΕΛΠΕ 25% και Edison 25%), θαλάσσιο μπλοκ 2 

 Άρτα - Πρέβεζα (ΕΛΠΕ 100%) και Βορειοδυτική Πελοπόννησος (ΕΛΠΕ 100%), χερσαίες περιοχές 

 Αιτωλοακαρνανία και Ιωάννινα-Θεσπρωτία (Repsol 60% - διαχειριστής, Energean 40%), χερσαίες 

περιοχές 

 
και αναμένεται η κύρωση από τη Βουλή τριών ακόμη, και συγκεκριμένα: 

 θαλάσσια περιοχή Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα (ΕΛΠΕ 50%, Repsol S.A. 50% - διαχειριστής) 

 θαλάσσια περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο (ΕΛΠΕ 100%)   

 δύο περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης (Total - διαχειριστής 40%, ExxonMobil 40%, ΕΛΠΕ 

20%) 

Η έρευνα υδρογονανθράκων διαρκεί περίπου 7 χρόνια και πραγματοποιείται αφενός σε δημόσιες 
εκτάσεις μετά από αδειοδότηση των δήμων, αφετέρου σε ιδιωτικές εκτάσεις μετά από έγγραφη άδεια 
των ιδιοκτητών, κάτι που πολύ συχνά παρακάμπτεται, ειδικά σε φτωχές και ερημωμένες περιοχές της 
υπαίθρου, όπως αυτές της Ηπείρου, όπου οι εταιρείες προχωρούν στις έρευνες εν αγνοία των κατοίκων. 
Χωρίζεται σε 3 φάσεις οι οποίες δεν βρίσκονται στο ίδιο σημείο σε όλες τις περιοχές, λόγω διαφορετικής 
χρονικής περιόδου της παραχώρησης, αλλά και της έντασης των τοπικών αντιστάσεων ανά περιοχή.  
Η 1η φάση της έρευνας (περίπου 3 χρόνια)περιλαμβάνει σεισμικές, γεωφυσικές, κοιτασματολογικές 
έρευνες με χιλιάδες μικρές γεωτρήσεις σε βάθος 15-20 μέτρων, όπου τοποθετούνται εκρηκτικά και 
γίνονται σεισμικές μετρήσεις, κάτι που προϋποθέτει αποψίλωση της περιοχής. Κατά τη 2η φάση 
(περίπου 2 χρόνια), στα σημεία των εκρήξεων γίνονται επιλεγμένες από την κάθε εταιρεία γεωτρήσεις 
εντοπισμού των πιο πιθανών σημείων όπου υπάρχει κοίτασμα εμπορικά εκμεταλλεύσιμο. Πρόκειται για 
προσομοίωση κανονικής γεώτρησης και το κόστος της καθεμίας ανέρχεται στα 40-50 εκατομμύρια ευρώ. 
Τέλος, κατά την 3η φάση (περίπου 2 χρόνια), η εταιρεία επεξεργάζεται τα στοιχεία που έχει συλλέξει και 
παίρνει την τελική απόφαση επένδυσης. 
Στην περίπτωση της Ηπείρου, το Σεπτέμβρη του 2017 υπογράφτηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Γ. Σταθάκη η παραχώρηση 4.187 τ. χλμ. για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων στο 
«οικόπεδο» «Ιωάννινα-Θεσπρωτία» και τον Μάρτιο του 2018 κυρώθηκε από τη Βουλή η παραχώρηση 
4.606,9 τ. χλμ. στο «οικόπεδο» «Άρτα-Πρέβεζα». Η πιο «ώριμη» περιοχή ως προς τον σχεδιασμό είναι το 
«οικόπεδο» «Ιωάννινα-Θεσπρωτία», όπου έχει ολοκληρωθεί το 20% της 1ης φάσης. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 12.000 γεωτρήσεις-εκρήξεις στην 
περιοχή των Ιωαννίνων. Δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι στα Ιωάννινα έχουν εντοπιστεί κοιτάσματα 
σχιστολιθικού αερίου, ενός μη συμβατικού υδρογονάνθρακα που εξορύσσεται με τη μέθοδο fracking. Για 
την εξόρυξη αυτού του αερίου, που βρίσκεται ανάμεσα στις σχισμές των πετρωμάτων, απαιτούνται 
χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού ανά φρεάτιο και «ενέσεις» μεγάλης πίεσης με χημικά, τα οποία αφενός 
προκαλούν ρύπανση, αφετέρου αυξάνουν τον κίνδυνο για σεισμούς, λόγω των αυξημένων πιέσεων στο 
υπέδαφος. Πρόκειται για μία καταστροφική μέθοδο, που δε μπορεί να διασφαλιστεί ότι δε θα 
χρησιμοποιηθεί εν καιρώ από τις εμπλεκόμενες εταιρείες.  



Η φάση της έρευνας είναι μια διαδικασία με ορατές και καθόλου αμελητέες συνέπειες στις περιοχές 
όπου διενεργείται. Πλήθος «περιβαλλοντικών μελετών και σχεδίων δράσης» από τα αρμόδια υπουργεία, 
καθώς και διακηρύξεις κάθε λογής «ειδικών» και επιστημόνων (βιολόγων, μηχανικών, βοτανολόγων, 
αρχαιολόγων, δασολόγων, ορνιθολόγων) δημοσιοποιούνται -όπως σε κάθε κυρίαρχο αναπτυξιακό 
σχέδιο- για να νομιμοποιήσουν καταστροφικές παρεμβάσεις στις προς εκμετάλλευση περιοχές. 
Παρεμβάσεις που ενισχύονται από τη διαμεσολάβηση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι 
είτε εγκρίνουν την πρόσβαση της έρευνας σε δημοτικές εκτάσεις, διαβεβαιώνοντας τους κατοίκους των 
περιοχών για τις «επιστημονικά ελεγμένες και ασφαλείς μεθόδους» της, ή στην καλύτερη περίπτωση 
διεκδικούν νομικούς περιορισμούς και «δημόσια διαβούλευση» με την τοπική κοινωνία, αφήνοντας 
πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο της έρευνας και εξόρυξης με «περιβαλλοντικούς όρους».  
Το εν λόγω αναπτυξιακό σχέδιο, είτε στο ερευνητικό του στάδιο είτε στο στάδιο υλοποίησής του, 
υπόσχεται μόνο λεηλασία και καταστροφή, που κανένας νομικός περιορισμός ή επιστημονική διακήρυξη 
δεν μπορεί να την αποτρέψει. Αποψιλώσεις, τεράστια διανοίγματα δρόμων σε δασικές εκτάσεις, αλλαγή 
χρήσεων γης, φτωχοποίηση και εκτοπισμός κατοίκων από τις κοινότητές τους, θανάτωση και εξαφάνιση 
ζώων, ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους, του υδροφόρου ορίζοντα και ηχορύπανση είναι μερικές 
από τις καταστροφικές συνέπειες που επιφυλάσσουν κράτος και πολυεθνικές στις συγκεκριμένες 
περιοχές. Και φυσικά δεν πρέπει να παραλείψουμε τη μεγάλη πιθανότητα ατυχημάτων, τα οποία κάθε 
άλλο παρά σπάνια είναι, αν ρίξουμε μια ματιά στον παγκόσμιο χάρτη παραγωγής (γεωτρήσεις) και 
μεταφοράς υδρογονανθράκων. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 
Ατυχήματα σε πλατφόρμες – εξέδρες γεωτρήσεων 

Κόλπος του Μεξικού (1979) 
Στις 3 Ιουνίου 1979, μετά από έκρηξη στην πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου «Ixtoc 1» όπου 
πραγματοποιούσε γεώτρηση η Pemex, μια κρατική εταιρεία πετρελαίου του Μεξικού, διέρρευσαν στη 
θάλασσα πάνω από 3,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. 
Νορβηγία (1980)/Μ. Βρετανία (1988) 
Από την ανατροπή της νορβηγικής εξέδρας Alexander Kielland το 1980 σκοτώθηκαν 123 εργαζόμενοι, ενώ 
από την έκρηξη της βρετανικής εξέδρας Piper Alpha το 1988 σκοτώθηκαν 167 εργαζόμενοι. 
Κόλπος του Μεξικού (2010) 
Τον Απρίλιο του 2010, έκρηξη στην εξέδρα Deepwater Horizon της British Petroleum (Β.P)προκάλεσε τη 
βύθισή της, τον θάνατο 11 εργαζομένων και τη διαρροή σχεδόν 5 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου.  
 
Ατυχήματα κατά τη θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου 

Ναυάγιο «EXXONVALDEZ» (1989) 
Το 1989, το πλοίο Exxon Valdez, το οποίο μετέφερε περίπου 300.000 βαρέλια πετρελαίου, ναυάγησε στις 
ακτές της Αλάσκας, μολύνοντας πάνω από 2.000 χλμ. των ακτογραμμών της.  
Ναυάγιο «PRESTIGE» (2002) 
Το 2002, το πλοίο Prestige, το οποίο μετέφερε περίπου 500.000 βαρέλια πετρελαίου, ναυάγησε στον 
Ατλαντικό ωκεανό, ρυπαίνοντας τις ακτές της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Πορτογαλίας. 
Ναυάγιο «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» (2017) 
Το Σεπτέμβριο του 2017, το μικρό δεξαμενόπλοιο «Αγία Ζώνη ΙΙ», το οποίο μετέφερε 16.000 βαρέλια 
πετρελαίου, βυθίστηκε στον κόλπο του Σαρωνικού, ρυπαίνοντας την ακτογραμμή από τη Σαλαμίνα και 
τον Πειραιά μέχρι τη Γλυφάδα. 
Εσκεμμένη διαρροή - Περσικός Κόλπος (1991) 
Η μεγαλύτερη παγκόσμια περιβαλλοντική καταστροφή από ορυκτά καύσιμα προκλήθηκε κατά τη 
διάρκεια του πολέμου στον Περσικό κόλπο το 1991. Τα στρατεύματα του Ιράκ, προσπαθώντας να 
εμποδίσουν τις δυνάμεις των Η.Π.Α. να προχωρήσουν στο Κουβέιτ, προκάλεσαν εσκεμμένα τη διαρροή 
περίπου 9,5 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, καλύπτοντας τεράστια θαλάσσια έκταση με πετρέλαιο 
πάχους περίπου 10 εκατοστών. 
Σε αυτό το σημείο να προσθέσουμε πως στο πλάι των υδρογονανθράκων, και όχι αντιθετικά, 
αναπτύσσονται οι Α.Π.Ε. (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), μια ακόμα βαριά βιομηχανία που απαιτεί 
επιπλέον πυκνά δίκτυα, όπως υποσταθμούς, ταμιευτήρες νερού, δρόμους και γραμμές μεταφοράς για 



την εκμετάλλευση του ανέμου, της ηλιακής ακτινοβολίας και των υδάτων, εξασφαλίζοντας κέρδη στους 
βιομήχανους και καταστρέφοντας φύση και  τοπικές κοινωνίες.    
 

Η διαφορετική γλώσσα των αγωνιζόμενων 

Υπάρχουν ανά τον κόσμο πολλά παραδείγματα αντιστάσεων ενάντια στα αναπτυξιακά έργα που 
λεηλατούν τη γη και αλώνουν τις ζωές μας. Στον ελλαδικό χώρο,  χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του 
αγώνα ενάντια στα μεταλλεία χρυσού της Β/Α Χαλκιδικής και έχει σημασία να θυμηθούμε πως ξεκίνησε 
και προχώρησε δυναμικά και αυτοοργανωμένα, για να μετακυλήσει τελικά στο πεδίο των θεσμικών 
διεκδικήσεων και να απονευρωθεί. Η εγχώρια σοσιαλδημοκρατία έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην 
αποδυνάμωση αυτού του αγώνα, μοιράζοντας προεκλογικά ελπίδες για αναστολή του έργου, 
κατευθύνοντάς τον στην οδό της ανάθεσης και της διεκδίκησης μέσω θεσμικών οδών, με το έργο και τη 
λεηλασία να συνεχίζονται απρόσκοπτα. Με τον τρόπο αυτό, ένας δυναμικός και ζωντανός αγώνας, που 
για τόσα χρόνια μπλόκαρε το έργο, βρήκε τα όριά του και έδωσε τη δυνατότητα στην εξουσία να 
αναλάβει τη διαχείρισή του. Αναδεικνύοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι οι αγωνιζόμενοι/ες δεν 
έχουν να προσβλέπουν σε τίποτα από τη συνδιαλλαγή με το κράτος και ότι η διαμεσολάβηση των 
υποθέσεών μας από θεσμικούς φορείς γίνεται πάντα με κυριαρχικούς όρους.  
 
Τα ζητήματα του ρυπογόνου αυτού πολιτισμού δεν λύνονται με ποσοτικές διευθετήσεις λιγότερης 

παρέμβασης ή λιγότερης ρύπανσης. Αυτός ο πολιτισμός -και η ανάπτυξή του- είναι συνυφασμένος με τη 
λεηλασία και την εκμετάλλευση. Το επίδικο για τις αγωνιζόμενες και τους αγωνιζόμενους ενάντια στα 
σχέδια της κυριαρχίας δεν είναι ο εξορθολογισμός του, αλλά η ανατροπή του.  

Στην Ήπειρο, εδώ και πάνω από ένα χρόνο, έχει ξεκινήσει ένας αγώνας από τους κατοίκους της, που 
πλήττονται άμεσα από τα  εξορυκτικά σχέδια.  Μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες αγωνιζομένων της 
περιοχής, ως σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες δράσεις αντιπληροφόρησης, πορείες, 
παρεμβάσεις, καθώς επίσης και εκδηλώσεις και δράσεις αλληλεγγύης στην Αθήνα και σε άλλες  πόλεις 
της περιφέρειας.  Ο αγώνας των κατοίκων της Ηπείρου μάς αφορά όλους και όλες, ως κομμάτι του 
συνολικότερου αγώνα των «από κάτω» ενάντια στον εξουσιαστικό κόσμο, και της ρητής διακήρυξης ότι οι 
ζωές μας δεν είναι αναλώσιμες, ότι στη γη αναλαμβάνουμε να στήσουμε τα ριζώματά μας, ότι η γη είναι 
ζωή και αυτή δεν παραδίδεται. 

 Απέναντι στη σιωπή που επιχειρείται να επιβληθεί, αντιστάσεις που έχουν ορθωθεί τα προηγούμενα 
χρόνια μας δείχνουν τον δρόμο. Οι απαντήσεις μας χρειάζεται να μην είναι διορθωτικές των 
επιβαλλόμενων σχεδίων αλλά να κατευθύνονται προς την καταστροφή τους. Η οικειοποίηση των 
χαρακτηριστικών της αυτοοργάνωσης από αγωνιζόμενους κατοίκους και αλληλέγγυους/ες ενάντια στην 
καταστροφή του περιβάλλοντος-συλλογικά, χωρίς αρχηγούς, διαμεσολαβητές και λογικές κέρδους- 
μπορεί να γίνει τροχοπέδη στην καταστροφή και λεηλασία που μας ετοιμάζουν. Η όποια εμπλοκή 
θεσμικών φορέων (κρατικοί, δημοτικοί, κομματικοί, Μ.Κ.Ο., Μ.Μ.Ε.) στους αγώνες, τους υποβιβάζουν σε 
διεκπεραίωση διεκδικήσεων. Στον αντίποδα της ανάθεσης και των διαδικασιών αιτηματικού χαρακτήρα 
προτάσσουμε αδιαμεσολάβητους πολύμορφους αγώνες (με αντιπληροφόρηση, πορείες, συγκρούσεις, 
σαμποτάζ) όπου η ρήξη με την επιβολή των νόμων και των θεσμικών οδών χτίζει νέα περιεχόμενα  στις 
συνειδήσεις των ανθρώπων. Στα συντρίμμια του υπάρχοντος, να χτίσουμε τον δικό μας κόσμο με 
θεμέλια  αυτά της αυτοοργάνωσης, της αλληλεγγύης, της συνύπαρξης με τη γη και τους οργανισμούς της. 

Αυτοοργανωμένες διαδικασίες και ακηδεμόνευτοι αγώνες για τον αυτοκαθορισμό της ζωής μας 

Αγώνας για τη γη και την ελευθερία 





Αυτοδιαχειριζόµενο κατε ιληµµένο έδαφος 
στο πάρκο τρί τση


