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Πρόλογος
Τα τελευταία χρόνια, στη δημοσιογραφία, εξέχουσα θέση έχει η φιλολογία για τον
αγωγό Φυσικού Αερίου Eastmed και ειδικότερα:
•

για την χρησιμότητά του,

•

για το πόσο είναι εφικτός και ρεαλιστικός από άποψη αποθεμάτων, από τεχνική
και οικονομική άποψη,

•

για το ρόλο που μπορεί να παίξει στην εξυπηρέτηση των αναγκών της Ε.Ε.,
στην προώθηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της ΕΕ, κυρίως από Ρωσία.

Ωστόσο δεν λείπουν τα άρθρα και οι αναλύσεις που προβάλλουν τη θέση, πως, είναι
οικονομικά μη βιώσιμος και τεχνικά πολύ δύσκολος, λόγω και του μεγάλου βάθους
από το οποίο θα περάσει.
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1. Πώς Πρόκυψε ο EastMed. Ο ρόλος του Ισραήλ
Η ιδέα του αγωγού EastMed πρωτοεμφανίστηκε γύρω στο 2009-2010, μετά την
ανακάλυψη φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, και ειδικότερα του
κοιτάσματος

φυσικού αερίου Tamar στην παράκτια ζώνη του Ισραήλ. Αυτή η

ανακάλυψη, άνοιξε το δρόμο για παραπέρα έρευνα και αξιοποίηση των κοιτασμάτων
της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής.
Στη συνέχεια ανακαλύφθηκε το κοίτασμα Leviathan(Ισραήλ) το 2010 και το
κοίτασμα Zohr στην ΑΟΖ της Αιγύπτου πέντε χρόνια αργότερα και έτσι εκτιμήθηκε
πως ετίθετο στην ημερήσια διάταξη η μελέτη εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου
στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιπρόσθετα:
•

η

ιδέα

για

κοιτάσματος

τον

αγωγό

Calypso από

ενισχύθηκε

και

με

την

εύρεση

του

την ENI με αποθέματα 6-8 τρισ. κυβικά

πόδια (tcf)
•

Επίσης ανακαλύφθηκε το κοίτασμα «Αφροδίτη», από την Noble Energy, με
αποθέματα 4,5 τρισ. κυβικά πόδια (tcf)

+
Όμως, η ειδησεογραφία άρχισε να παρουσιάζει και αρνητικά δεδομένα, σχετικά
με το project.
•

Για

παράδειγμα,

συν

τω

χρόνω,

οι

φορείς

εκμετάλλευσης

του

κοιτάσματος Leviathan, έχουν ήδη διαθέσει μέρος του συνολικού όγκου τους
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σε εγχώριες εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως στην
εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της Ιορδανίας.
•

Επίσης η Αίγυπτος έχει επικεντρωθεί στην κάλυψη των εγχώριων αναγκών
και την απαλλαγή από τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

•

Επιπλέον, μετά την ανάκληση του καθεστώτος σχετικά με τις εξαγωγές
φυσικού αερίου (2019), η Αίγυπτος θα χρησιμοποιεί μόνο τους δύο δικούς
της τερματικούς σταθμούς LNG στη Damietta και το Idku για διακίνηση του
φυσικού αερίου της..

Όλες αυτές οι εξελίξεις, όπως καταλαβαίνουμε, αδυνατίζουν την προώθηση του
Eastmed.
Αλλά και στο Ισραήλ, το οποίο είναι καθοριστικός παράγοντας για την υλοποίηση του
Eastmed,

υφίστανται

διχογνωμίες.

Ο

μεν

Νετανιάχου

είναι

ιδιαίτερα

υποστηρικτικός, όμως από εκεί και πέρα, τόσο το υπουργείο Εξωτερικών όσο και το
αρμόδιο υπουργείο Ενέργειας, παρά το γεγονός ότι κάνουν δηλώσεις υπέρ του
EastMed, δεν είναι στην πράξη τόσο ένθερμοι υποστηρικτές. Δεν φαίνεται να αποτελεί
συνολικά, προτεραιότητα για τους Ισραηλινούς, ο αγωγός. Επίσης είναι κατανοητό,
πως, αν και στις διάφορες χώρες της περιοχής υπάρχει γενικά αποδοχή του project, στο
τέλος της ημέρας, την οικονομική βιωσιμότητα του αγωγού, την τύχη του EastMed,
θα την κρίνει η αγορά και οι εταιρείες.
2. Ο ΑγωγόςEastMed (Eastern Mediterranean Pipeline)
2.1 Συνοπτικά τεχνικά στοιχεία
• Όταν αποφασίστηκε ο συγκεκριμένος αγωγός (EastMed), ήταν μία από τις τρεις
εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν για την εξαγωγή του φυσικού αερίου από τη
λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου (Levant), προς την Ευρώπη, μέσω Κρήτης και
ηπειρωτικής Ελλάδας.
•

Οι άλλες δύο πιθανές λύσεις ήταν:
•

Κατασκευή αγωγού προς Τουρκία και από κει διοχέτευση προς Δυτική
Ευρώπη,

•

Διοχέτευσή του στην Αίγυπτο, όπου υπάρχει υποδομή υγροποίησής του και εν
συνεχεία εξαγωγή του με πλοία σε υγροποιημένη μορφή
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Βεβαίως, όπως γνωρίζουμε, ετέθη σαν εναλλακτική λύση και η δημιουργία
τερματικού στην θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, υγροποίηση φυσικού αερίου
και μεταφορά του με πλοία.
•

Ο αγωγός Eastmed θα συνδέσει Ισραήλ, Κύπρο, Κρήτη, Πελοπόννησο και θα
"κουμπώνει" στον σχεδιαζόμενο αγωγό Poseidon, στο Φλωροβούνι της
Θεσπρωτίας, ο οποίος θα καταλήγει στο Οτράντο της Ιταλίας. Με βάση τα
χαρακτηριστικά του, αλλά κυρίως τα μεγάλα βάθη από τα οποία θα διέλθει, ο
αγωγός αυτός είναι υψηλού κόστους και τεχνικών δυσκολιών και γι αυτό
θεωρείται από αρκετούς ότι είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί,

• Όμως τα ανακαλυφθέντα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου κοιτάσματα
φυσικού αερίου, θεωρούνται σε γενικές γραμμές από τους εμπνευστές του έργου,
ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και η
Ελλάδα μπορεί να γίνει η γέφυρα της Ευρώπης για το αέριο της περιοχής.
• Ο αγωγός αυτός, προκαλεί το ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω του μεγέθους του, αλλά
κυρίως λόγω της γεωπολιτικής σημασίας του.
• Με τον αγωγό Εastmed εκτιμάται ότι αποφεύγεται η υπερβολική εξάρτηση από
την οδό που χρησιμοποιείται για το αέριο της Κασπίας μέσω Τουρκίας Ο αγωγός
αποτελείται από ένα σύστημα υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών και στοχεύει
στην απ’ ευθείας διασύνδεση των κοιτασμάτων της Νοτιοανατολικής Μεσογείου
με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Φυσικού Αερίου μέσω της Ελλάδας.
• Ο Eastmed θα εκτείνεται σε μήκος περίπου 1.700 χιλιομέτρων, από τα κοιτάσματα
φυσικού αερίου στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο μέχρι το σημείο διασύνδεσης με
τον αγωγό ΠΟΣΕΙΔΩΝ. Το έργο αυτό

αποτελείται συγκεκριμένα

από τα

παρακάτω επιμέρους τμήματα:
ü

150χλμ, περίπου υποθαλάσσιου αγωγού από την Λεκάνη της Λεβαντίνης
μέχρι την Κύπρο

ü

650χλμ περίπου υποθαλάσσιου αγωγού από την Κύπρο έως την Κρήτη;

ü

400χλμ. περίπου Υποθαλάσσιου αγωγού από την Κρήτη μέχρι την
Πελοπόννησο;

ü

500χλμ περίπου χερσαίου αγωγού από την Ηπειρωτική Ελλάδα μέχρι το
σημείο διασύνδεσης με τον αγωγό
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• Ο αγωγός έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει μέχρι και 15 δισεκατομμύρια κυβικά
μέτρα φυσικού αερίου από τα πρόσφατα ανακαλυφθέντα κοιτάσματα στην
περιοχή της Λεκάνης της Λεβαντίνης (Κύπρος και Ισραήλ), καθώς και τα
κοιτάσματα που θα βρεθούν στην Ελλάδα, τόσο προς το Ελληνικό Εθνικό
Σύστημα Φυσικού Αερίου, όσο και προς το αντίστοιχο Ιταλικό μέσω του αγωγού
ΠΟΣΕΙΔΩΝ.
• Το συγκεκριμένο έργο προωθείται από την εταιρεία YAΦΑ-ΠΟΣΕIΔΩΝΑ.Ε (50
% ΔΕΠΑ, 50 % Εdison)
Η ίδια, ελληνική εταιρεία ΥΑΦΑ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα, εμπλέκεται
στην ανάπτυξη άλλων 3 σημαντικών αγωγών φυσικού αερίου: του αγωγού Ποσειδών,
του αγωγού IGB (Ελληνοβουλγαρικός αγωγός) και του αγωγού EastMed, οι οποίοι
έχουν όλοι ανεξαιρέτως χαρακτηριστεί ως Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (σύμφωνα με
τον Υπ´αριθ. 2016/89 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), λόγω της συνεισφοράς
τους στην Ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια μέσω της διαφοροποίησης οδεύσεων και
πηγών προμήθειας φυσικού αερίου.

2.2 Δεδομένα φυσικού αερίου στη λεκάνη Levant και την Ευρώπη
•

Η ενεργειακή σημασία της λεκάνης αυτής προέκυψε μετά τη δημοσίευση της
έκθεσης του Γεωλογικού Ινστιτούτου των Η.Π.Α. (USGS) το 2010, η οποία
εκτιμά ότι η λεκάνη της Λεβαντίνης μπορεί να περιέχει 122 τρισεκατομμύρια
κυβικά πόδια φυσικού αερίου και 1,7 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

• Στην Ανατολική Μεσόγειο, εκτός της Αιγύπτου, έχουν ανακαλυφθεί μέχρι
στιγμής 1,18 τρισεκ. κυβικά μέτρα αερίου.
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Αποθέματα Ανατολικής Μεσογείου
•

Πίνακας με βάση μεταπτυχιακή εργασία Δημήτριου Λιανού και εποπτεύουσα
καθηγήτρια την Σοφία Σταματάκη Οκτώβριος 2017

https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/46066/Lianos_Diplo
ma_Thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Χώρες και κοιτάσματα

Αποθέματα φυσικού Αποθέματα
αερίου τρις κπ .

πετρελαίου

δις

βαρέλια
Λεκάνη Λεβαντίνης έκθεση Γεωλογικού

122

1,7

Ινστιτ. ΗΠΑ (USGS) το 2010
ΔΕΛΤΑ

ΝΕΙΛΟΥ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

USGS 223

1,8

ΝΕΙΛΟΥ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

USGS 77

4,4

εκτιμηση
ΔΕΛΤΑ

επιβεβαιωμένα
Γάζα ευρύτεη περιοχή λωρίδας

3 τρις κπ

Gaza Marine – 1, Marine – 2

1,4 τρις κ.π

Τουρκία 177 δις κπ

0,177τρις Κ. π

Ισραήλ tamar

10 τρις κ.π

Ισραήλ leviathan

22 τρις κ.π

Ισραήλ επιβεβαιωμένα

7 τρις κ.π

Υψίπεδα Γκολάν

14 εκ βαρέλια
7-11 εκ βαρέλια

Ισραήλ Noa

40 δις κπ

Ισραήλ Mari – B,

1,5 τρισ κ π

Karish & Tanin1

2,4 τρισ κ π

Ισραήλ Daniel East και West

9 τρις κ.π

Κύπρος Αφροδίτη (block 12)

5-8 τρις κπ

Κύπρος Καλυψώ

6-8 τρις κ.π.

20 εκ βαρέλια
2,5 δις. Βαρέλια

Περιοχές "Γλαύκου", "Καλυψώ" (Κύπρος)

1,5 δισ. ισοδύναμα

"Νουρ"(Αίγυπτο)"Βόρειου Καρίς" ( Ισραήλ).

βαρέλια

Αίγυπτος επιβεβαιωμένα

77 τρισ κ π

1,8 δις. Βαρέλια

Αίγυπτος Zohr

30 τρις κπ

Λίβανος

30 τρισ κ. π

660 εκατ. βαρέλια

ΣΥΡΙΑ

8,5 τρις. κ.π

2,5 δις. Βαρέλια
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Ελλάδα
•

-

-

Ένα βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα προαναφερθέντα και τον
σχετικό πίνακα, είναι, ότι, για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της
Ανατολικής Μεσογείου είναι πιθανή, η εμπλοκή, άμεσα ή έμμεσα, οκτώ
κρατών

και συγκεκριμένα, του Ισραήλ, της Κύπρου, της Αιγύπτου, του

Λίβανου, της Συρίας, της Παλαιστινιακής Αρχής – Λωρίδα της Γάζας, της
Τουρκίας και της Ελλάδας κάτι που ασφαλώς καθιστά σύνθετη την προώθηση
αυτής της εκμετάλλευσης.
• Η ζήτηση φυσικού αερίου στην Ευρώπη ,προβλέπεται μέχρι το 2040 να αυξηθεί
σε 502 δισεκ, κυβικά μέτρα τον χρόνο από 434 δισεκ. κυβικά μέτρα το 2015, ενώ
παράλληλα, η παραγωγή από ευρωπαϊκές πηγές εκτιμάται ότι θα μειωθεί.
2.3 Οικονομικά στοιχεία αγωγού EastMed
Σε μελέτη σκοπιμότητας που έγινε από την εταιρεία IntecSeaκαι C&MEngineering, για
λογαριασμό της IGIPoseidon (50:50 ΔΕΠΑ και Edison) , η διάρκεια κατασκευής του
αγωγού υπολογίζεται σε 7,5 χρόνια και το ύψος της επένδυσης εκτιμάται από 5,22 έως
5,94 δισ. ευρώ, ανάλογα με το αν θα υπάρξει πρόβλεψη για αύξηση της χωρητικότητας
στο τμήμα μετά την Κρήτη.
2.4 Πλεονεκτήματα του έργου EastMed
•

Σύμφωνα με τους εμπνευστές του έργου, αυξάνει την ασφάλεια και
διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου της Ευρώπης, καθώς
και τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με τους στόχους που η Ε.Ε. έχει θέσει για την
εσωτερική ενεργειακή αγορά.

•

Αξιοποιεί την εγγύτητα των κοιτασμάτων της Λεκάνης της Λεβαντίνης με την
Ηπειρωτική Ευρώπη, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την διαφοροποίηση πηγών
τροφοδοσίας και , οδεύσεων, αφού δύναται να προμηθεύσει την Ευρωπαϊκή
αγορά αερίου με 8-15 δις. κυβ. μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από νέες πηγές,
το οποίο είναι συνολικά ή μερικώς παραγόμενο εντός της Ε.Ε.

•

Σύμφωνα με τη μελέτη της εταιρείας οικονομικών και γεωστρατηγικών
αναλύσεων IHS-CERA το πλεόνασμα εξαγωγικού δυναμικού ισραηλινού και
κυπριακού αερίου, υπερβαίνει τα 30 bcm/έτος, (Πηγή: Δημήτρης Μανόλης
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Διευθυντής

ΔΕΠΑ).“Έρευνα

και

εκμετάλλευση

υδρογονανθράκων:

Προοπτικές ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία” )
•

Ενδυναμώνει την ασφάλεια προμήθειας με μία νέα διασύνδεση απευθείας με
τα κοιτάσματα παραγωγής.

•

Συνδέει τα κοιτάσματα της Λεβαντίνης με τις Ευρωπαϊκές αγορές, παρέχοντας
στην Κύπρο και το Ισραήλ μία σταθερή αγορά για τις προς εξαγωγή ποσότητες
αερίου, ενώ παράλληλα προσφέρει στην Ε.Ε. προμήθεια αερίου από νέα,
διαφοροποιημένη πηγή.

•

Διασυνδέει την Κύπρο με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Φυσικού Αερίου,
προωθώντας περαιτέρω την εμπορική δραστηριότητα της αγοράς φυσικού
αερίου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

•

Υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και της Κύπρου, με τις δύο
χώρες να επωφελούνται από τα έσοδα των δραστηριοτήτων παραγωγής
υδρογονανθράκων, μεταφοράς αερίου, διανομής αερίου σε νέες περιοχές καθώς
και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην τελική αγορά αερίου. (Εννοείται
πως τα οικονομικά οφέλη για την Ελλάδα συναρτώνται και με την ανεύρεση
κοιτασμάτων στην Ελλάδα)

•

Θα παρέχει φυσικό αέριο στις περιοχές της Ελλάδας που δεν έχουν ακόμη
πρόσβαση στο Εθνικό Δίκτυο, όπως η Κρήτη, η Πελοπόννησος και η Δυτική
Ελλάδα.

2.5 Πρώτο σχόλιο για το project EastMed
Ένα πρώτο σχόλιο προβληματισμού για τον αγωγό, αφορά την «όδευσή» του. Ο
αγωγός αυτός που

θα συνδέει όπως αναφέρθηκε, Ισραήλ, Κύπρο, Κρήτη,

Πελοπόννησο και θα "κουμπώνει" στον σχεδιαζόμενο αγωγό Poseidon, στο
Φλωροβούνι της Θεσπρωτίας και θα καταλήγει στο Ότραντο της Ιταλίας , με βάση τα
χαρακτηριστικά του, αλλά κυρίως τα μεγάλα βάθη από τα οποία θα διέλθει
συνεπάγεται υψηλό κόστος και τεχνικές

δυσκολίες, γι αυτό

θεωρείται

δικαιολογημένα, από ορισμένους πολύ δύσκολος να υλοποιηθεί.
2.6 Βασική επιδίωξη μέσω του EastMed
Ως στόχος κατασκευής του αγωγού προβάλλεται η ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση της
Ευρώπης. Αναφέρθηκε προηγουμένως πως στόχος του EastMed είναι να αποφεύγεται
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η υπερβολική εξάρτηση από την οδό που χρησιμοποιείται για το αέριο της Κασπίας
μέσω Τουρκίας . Κύριος όμως στόχος τίθεται και η ανεξαρτητοποίηση από τη Ρωσία,
απ’ όπου καλύπτει μέχρι τώρα το μεγαλύτερο μέρος τον αναγκών της,. Κατά κανόνα,
όταν γίνεται λόγος για ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης εννοείται, βασικά,
ενεργειακή ανεξαρτησία από Ρωσία. Για το λόγο αυτό έχει δεδομένη και την άμεση
υποστήριξη της ΕΕ, μέσω κονδυλίων από το CEF (Connect Europe Facility) ένα
χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε. για επενδύσεις σε υποδομές που αφορούν μεταφορές
ενέργεια και ψηφιακά projects.
Η γνώμη μου συγκλίνει προς την δεύτερη υπόθεση, δηλαδή ότι βασική επιδίωξη είναι
η μείωση της εξάρτησης από Ρωσία που έχει γίνει αυτοσκοπός της «Δύσης» τα
τελευταία χρόνια, αν και το έργο αυτό δεν πρόκειται να επηρεάσει ουσιαστικά τις
εξαγωγές της Ρωσίας.
Tο Ισραήλ, η Κύπρος και η Ελλάδα υπό την ομπρέλα των ΗΠΑ προωθούν την
υλοποίηση του αγωγού EastMed, που με βάση την επιθυμία τους αλλά και τα
χαρακτηριστικά του θα είναι ανταγωνιστικός στη ρώσικη διείσδυση στην Ευρώπη
με φυσικό αέριο.
2.7 Χαρακτηριστικά και χρονικό του Eastmed
•

Ο αγωγός φυσικού αερίου Eastmed αναμένεται να ξεκινήσει περίπου 170
χιλιόμετρα από τη νότια ακτή της Κύπρου και να φτάσει στο Otranto στις
ακτές

της Puglian της Ιταλίας μέσω

της

νήσου Κρήτης και

της

ηπειρωτικής Ελλάδας.
•

Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του υποθαλάσσιου αυτού τμήματος
προβλέπεται να τοποθετηθεί σε βάθη 3-3,5 χιλιομέτρων, με βάση τα
χαρακτηριστικά του, θα αποτελέσει το βαθύτερο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού
αερίου, πιθανότατα και τον μακρύτερο, με εκτιμώμενο μήκος 1.900
χιλιόμετρα.

•

Οι εμπλεκόμενες χώρες αναφέρουν, ότι, η χωρητικότητα του αγωγού θα είναι
20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) ετησίως, αν και οι ως σήμερα
εκτιμήσεις ήταν εντός του διαστήματος 12-16 δισεκατομμυρίων κυβικών
μέτρων φυσικού αερίου ετησίως.(περίπου 15 δις κμ )

•

Σύμφωνα με τον Yuval Steinitz, τον ισραηλινό υπουργό Ενέργειας, οι
ενδιαφερόμενοι θα χρειαστούν ένα χρόνο για να εξομαλύνουν όλα τα
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εναπομένοντα διοικητικά ζητήματα και 4-5 χρόνια για την κατασκευή του
αγωγού, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε η λειτουργία του να
ξεκινήσει πριν από το 2025.
•

Οι τρεις προαναφερόμενες χώρες κατέληξαν σε συμφωνία στα τέλη Νοεμβρίου
2018 για την κατασκευή του, με εκτιμώμενο κόστος (γύρω στα 7 δις. Δολάρια)
(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8
C%CF%82_EastMed) περίπου το ίδιο με το κόστος κατασκευής του
ανταγωνιστικού αγωγού TurkStream).

•

Αρνητικό δεδομένο για το project, είναι το γεγονός, ότι, η Αίγυπτος που θα
μπορούσε εν δυνάμει να συμβάλλει στο project αυτό, έχει επικεντρώσει σαν
στόχο της, την κάλυψη των εγχώριων αναγκών και την απαλλαγή από τις
εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

•

Επιπλέον, μόλις ανακληθεί το καθεστώς εξαγωγέων φυσικού αερίου το 2019,
έχει σαν στόχο να χρησιμοποιήσει μόνο τους δύο δικούς της τερματικούς
σταθμούς LNG στη Damietta και το Idku προκειμένου να διοχετεύσει το
παραγόμενο αέριο από το κοίτασμα Λεβιάθαν της ανατολικής Μεσογείου στις
ευρωπαϊκές και της παγκόσμιες αγορές.

•

Έτσι, τίθεται ένα βασικό

ερώτημα. Ποιανού το φυσικό αέριο θα

χρησιμοποιηθεί για τον αγωγό EastMed;
•

Αν ο αγωγός ξεκινήσει στην υπεράκτια Κύπρο, τότε θα ήταν λογικό να
αναμένουμε ότι το μεγαλύτερο μέρους του φυσικού αερίου που θα μεταφέρει
θα προέρχεται από την Κύπρο κάτι που δεν μπορεί να το ισχυριστεί κάποιος με
τα σημερινά δεδομένα.
Υφιστάμενα κατά Φώσκολο αποθέματα στην περιοχή
Στην εκτίμηση αποθεμάτων πέρα της αναφερθείσης μεταπτυχιακής μελέτης
στο ΕΜΠ έχουμε και εκτίμηση από τους καθηγητές Φώσκολο, Κονοφάγο
κ.α., για τα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο που παρατίθεται ώστε να
δοθεί σφαιρική ενημέρωση. Όμως πέρα της αναφοράς τους στα ευρεθέντα
κοιτάσματα προχωρούν και στην εκτίμηση πως είναι υπεραρκετά για να
στηρίξουν τον αγωγό EastMed και γι αυτό πιέζουν για γρήγορη προώθηση του
με την αξιοποίηση των βέβαιων για αυτούς αποθεμάτων. Στο θέμα της

13

ρεαλιστικότητας του Eastmed, υφίστανται όμως και διαφορετικές, νομίζω πιο
ρεαλιστικές προσεγγίζεις για την αξιολόγηση του αγωγού αυτού.
Όπως αναφέρει ο κ Φώσκολος σε άρθρο του («Το υπερόπλο EastMed - Μανιάτης και
ΔΕΠΑ

έσωσαν

την

ενεργειακή

παρτίδα»

27

Δεκεμβρίου

2019).

/(https://slpress.gr/oikonomia/to-yperoplo-eastmed-maniatis-kai-depa-esosan-tinenergiaki-partida/) τα ανευρεθέντα κοιτάσματα φυσικού αερίου από το 2014 μέχρι
σήμερα στην Αίγυπτο είναι τα εξής: Al Noor από την ΕΝΙ (90 τρισ. κυβ. πόδια το
2018), Ζορ από την ΕΝΙ (30 τρισ κ.π. το 2015), Σαλαμάτ από την BP (5 τρισ κ.π. το
2015), Ατολλ-1 από την BP (5 τρισ κ.π. το 2015). Το σύνολο των ανευρεθέντων
κοιτασμάτων στην αιγυπτιακή ΑΟΖ είναι 130 τρισ κ.π.
Στην ισραηλινή ΑΟΖ έχουν βρεθεί τα κοιτάσματα Karish και Tannin από τη Noble (3,5
τρισ κ.π. Πριν το 2014 είχαν βρεθεί από τη Noble το Λεβιάθαν (22 τρισ κ.π. το 2010),
Ταμάρ (8 τρισ κ.π. το 2009) και Νταλίτ (0,8 τρισ κ.π.). / συνολο 34,3 τρισ κ.π.
Στην κυπριακή ΑΟΖ βρέθηκε το Καλυψώ από την ΕΝΙ (7 τρισ κ.π. το 2016) και το
Γλαύκος από την κοινοπραξία ExxonMobil-Qatar (7-8 τρισ κ.π. το 2017). Είχε το 2011
βρεθεί το Αφροδίτη από τη Noble (4,5 τρισ κ.π.) συνολο Κύπρου 19,5 τρις κ.π.
Γενικό σύνολο 3 χωρών =183,8τρις κ.π. = περίπου 5,25 τρις κυβικά μέτρα φυσικού
αερίου.

Τα αποθέματα που εκτιμά ο Φώσκολος ότι υπάρχουν ανά οικόπεδο στην Ανατολική
Μεσόγειο είναι τα εξής:
Πίνακας Αποθεμάτων κατά Φώσκολο
ΚΟΙΤΑΣΜΑ

ΕΡΕΥΝΗΣΕ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΕΤΟΣ

ΧΩΡΑ

AlNoor

ΕΝΙ

90 τρισ. κ.π.

2018

Αιγυπτος

Ζορ

ΕΝΙ

30 τρισ. κ.π.

2015

Αιγυπτος

Σαλαμάτ

BP

5 τρισ. κ.π.

2015

Αιγυπτος

Ατολλ-1

BP

5 τρισκ.π.

2015

Αιγυπτος

Karish

/ Noble

Tannin

3,5

τρισ.

κ.π.

Ισραήλ

(Αθροιστικά)

Λεβιάθαν

Noble

22 τρισ. κ.π.

2010

Ισραήλ

Ταμάρ

Noble

8 τρισ. κ.π.

2009

Ισραήλ
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Νταλίτ

Noble

0,8 τρις κπ

Καλυψώ
Γλαύκος
Αφροδίτη

ΕΝΙ
ExxonMobil-Qatar
Noble

7 τρις κπ
7-8 τρισκ.π.
4,5 τρις κ.π.

ΣΥΝΟΛΟ

Ισραήλ
2016
2017
2011

Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος

183,8 τρις κπ
5,25 τρις κυβ μέτρα

Κατά τον κ Φώσκολο, «οι ανακαλύψεις δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία για την
δυνατότητα να τροφοδοτηθεί ο αγωγός EastMed με φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα
της Ανατολικής Μεσογείου» Μάλιστα όπως αναφέρει, το 2020, θα γίνουν στην
κυπριακή ΑΟΖ δύο επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις και επτά ερευνητικές, που σημαίνει
πως ό,τι βρεθεί θα προστεθεί στα παραπάνω.
Με βάση επίσης τον κ Φώσκολο (πηγή: Φώσκολοs «Το υπερόπλο EastMed - Μανιάτης
και ΔΕΠΑ έσωσαν την ενεργειακή παρτίδα» (27/12/ 2019) υπάρχουν 80 τρισ. Μ3 που
θα εφοδιάσουν την Ευρώπη μέσω Eastmed. Έτσι ο Φώσκολος όπως και ο Κονοφάγος
είναι πολύ αισιόδοξοι και γι αυτό υπέρμαχοι του project. Όμως οι εκτιμήσεις τους
θεωρούνται από πολλούς συναδέλφους τους, πολύ αισιόδοξοι και γι αυτό υπέρμαχοι
του project. Θεωρούν ότι τα αποθέματα που θα τροφοδοτήσουν τον αγωγό σίγουρα
υπάρχουν και μάλιστα ως το 2024 που θα τελειώσει ο αγωγός και θα ξεκινήσει το έργο,
θα υπάρχουν τόσα που θα υπερβαίνουν τις ανάγκες τροφοδοσίας του.
Να συμπληρώσουμε εδώ πως ο καθηγητής Αντώνης Φώσκολος (δημοσίευση 27
Δεκεμβρίου 2019) όσον αφορά τις αισιόδοξες εκτιμήσεις του επιχειρηματολογεί
λαμβάνοντας υπόψη γεωλογικά δεδομένα που αφορούν τη δημιουργία της Μεσογείου
(πριν 20 εκ χρόνια) τα χαρακτηριστικά του μεσογειακού βυθού και τα γενικότερα
γεωλογικά χαρακτηριστικά.
Εξίσου αισιόδοξος είναι ο καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου του
Αγίου Ανδρέα (Πατρών), Αβραάμ Ζεληλίδης, που σημειώνει ότι η κυπριακή ΑΟΖ
«κρύβει διαμάντια» Κρυμμένα «διαμάντια» και στα άλλα «οικόπεδα» της Λευκωσίας
Σε σχέση με την σημασία που αποδίδεται στον EastMed, πρέπει να αναφερθεί σαν
σημαντικό γεγονός το συνέδριο ΜED 7, το οποίο έγινε στη Λευκωσία, όπου επτά
χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, ήτοι Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα,
Ελλάδα και Κύπρος, αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν από κοινού τα κοιτάσματα
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υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου για να απαγκιστρωθούν από το ρωσικό
φυσικό αέριο - εννοείται με τις ευλογίες των ΗΠΑ.
Και το «κερασάκι στην τούρτα», όπως μας το λέει ο δημοσιογράφος Χάρης
Φλουδόπουλος, είναι αυτό που αναφέρει ότι «η Exxon-Mobil και η Total έχουν έρθει
στην Κύπρο και την Ελλάδα για να μείνουν. Και μάλιστα για πάνω από 100 χρόνια.
Στον ίδιο αστερισμό

υπεραισιοδοξίας κινούνται και οι αναφορές και τοποθετήσεις

των εκάστοτε –τα τελευταία χρόνια-

υπουργών (πχ Σταθάκης, Χατζηδάκης,

Σκουρλέτης, γενικών γραμματέων ΥΠΕΝ(Βεροιόπουλος) και διοικητών (πχ Κιτσάκος
πρώην διοικητής ΔΕΠΑ) που έχουν χαρακτηρίσει τον EastMed στρατηγικής σημασίας
έργο και τον θεωρούν βιώσιμο, χωρίς όμως οικονομοτεχνική τεκμηρίωση. Πόσο όμως
έχουν δίκιο; Έχει βάση η εκτίμησή τους ή μήπως υπηρετεί σκοπιμότητες, κυρίως τη
διαχρονική σύμπλευση τους, εντονότερα τα τελευταία χρόνια με ΗΠΑ και Ισραήλ.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αποδείχτηκε το ίδιο υποτελής όπως και οι προηγούμενες.
Υποστήριξε χωρίς καμιά επεξεργασία και μελέτη τον αγωγό αυτό απλά και μόνο επειδή
το επιζητούσαν Ισραήλ και Αίγυπτος. Ο Υπουργός ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Γ.
Σταθάκης αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, ήταν τα παπαγαλάκια Αμερικάνων και
Ισραήλ. Για την ιστορία, ποτέ το τμήμα Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ , πριν την κωλοτούμπα του
Τσίπρα το 2015, δεν είχε υιοθετήσει και αντιμετωπίσει θετικά τον Eastmed.
Ο κ. Σταθάκης (13 Μαρ 2019) στο πλαίσιο του συνεδρίου

ERAWeek, που

πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον των ΗΠΑ, σε συνάντηση εργασίας με θέμα τις
προοπτικές της ΝΑ Μεσογείου ως παραγωγού πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπου
υπήρξαν αντιπροσωπείες σε ψηλό επίπεδο από Αίγυπτο, Ισραήλ, Κύπρο(Γιώργο
Λακκοτρύπη) και τον υφυπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, όπως όλα τα τελευταία χρόνια,
εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος χωρίς όμως να τεκμηριώνει την αισιοδοξία αυτή σε
αντικειμενικά δεδομένα.
Στην παρέμβαση του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκης, μίλησε
για Ευρεία στήριξη στον αγωγό East Med εννοείται και από Ελλάδα και στάθηκε στα
εξής σημεία:
•

«Οι πρόσφατες ανακαλύψεις κοιτασμάτων στην περιοχή διαμορφώνουν πολύ
θετικές προσδοκίες για τον μετασχηματισμό της περιοχής σε μεγάλο εξαγωγέα
φυσικού αερίου.

•

Η συγκρότηση του "Φόρουμ για το Φυσικό Αέριο" στην Αίγυπτο αποτελεί ένα
αποφασιστικό βήμα ενίσχυσης της συνεργασίας σε αυτήν τη κατεύθυνση.
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•

Με δεδομένα τα μέχρι τώρα διαπιστωμένα αποθέματα φυσικού αερίου της
περιοχής, ο αγωγός East Med, που θα συνδέσει την περιοχή της ΝΑ Μεσογείου
με την καρδιά της ευρωπαϊκής αγοράς, είναι μια τεχνικά και εμπορικά βιώσιμη
λύση που θα συνεισφέρει στην εμπορική εκμετάλλευση των κοιτασμάτων και
θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης.

Στη δήλωση του στους δημοσιογράφους ο κ. Σταθάκης ανέφερε πως «μετά τις εξελίξεις
των τελευταίων χρόνων η περιοχή της ΝΑ Μεσογείου μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη
των παραγωγών φυσικού αερίου, με σημαντικές δυνατότητες να καλύψει το έλλειμμα
τροφοδοσίας φυσικού αερίου της Ευρώπης και την ασφάλεια εφοδιασμού της στις
επόμενες δεκαετίες»
Δηλώσεις θετικές για τον EastMed, όμως δηλώσεις του αέρα που δεν βασίζονταν σε
αντικειμενικά δεδομένα.
Ή άλλη προσέγγιση
Υπάρχει, όμως,

μια δεύτερη

κατηγορία

ερευνητών, (πχ Μπασιάς και

Σοφία

Σταματάκη πρώην πρόεδροι της ΕΔΕΥ, ο Γιάννης Γρηγορίου στέλεχος των ΕΛΠΕ,
Μπαμπασίκας Δημήτρης γεωφυσικός πρώην στέλεχος ΕΛΠΕ,)

που

είναι πολύ

προσεκτικοί σε όσα δημοσιεύουν και παρουσιάζουν. Αυτοί, παρουσιάζουν έγκυρες
και όχι ανεύθυνες εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα και τον αγωγό, αντιμετωπίζοντάς τον
με πολύ σκεπτικισμό.
•

Να επισημάνουμε πως με βάση το σχεδιασμό του .Eastmed αφετηρία του θα
είναι η παράκτια ζώνη της Κύπρου και επομένως έχουν τεράστια σημασία τα
όποια βέβαια αποθέματα της Κύπρου.

•

Όμως οι δύο ανακαλύψεις που έχουν μέχρι στιγμής δημοσιοποιηθεί (Ροιτερς
από αιγυπτιακή ιστοσελίδα ahramonline), είναι η 6-8 τρισ. κυβικά
πόδια (tcf) για το κοίτασμα Calypso που ερεύνησε η ENI (δηλώσεις από
Εκτελεστικό Πρόεδρο της ΕΝΙ Claudio Descalzi) και η εκτίμηση για 4,5 τρισ.
κυβικά

πόδια (tcf)

από

το

κοίτασμα

«Αφροδίτη»

που

ερεύνησε

η Noble Energy, (ανακοίνωση στο χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ, από
ισραηλινές εταιρίες Ντελεκ και Ανβερ).
•

Αυτές, βεβαίως, οι ποσότητες
του

δεν αρκούν για να στηρίξουν την υλοποίηση

αγωγού και μάλιστα αν λάβουμε υπόψη πως

μια προσωρινή συμφωνία να

στείλει

φυσικό

αέριο

η Noble υπέγραψε
στον

τερματικό
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σταθμό LNG Idku της Αιγύπτου, πιθανότατα μέσω ενός υποθαλάσσιου
αγωγού.
•

Αν θέλουμε λοιπόν να κρίνουμε τη βιωσιμότητα του αγωγού EastMed,
με βάση την τρέχουσα κατάσταση, μόνο το κοίτασμα «Καλυψώ» και τα
κοιτάσματα του Ισραήλ έχουν τη δυνατότητα να εφοδιάσουν τον αγωγό, καθώς
οι δυνατότητες εξαγωγής φυσικού αερίου της Ελλάδας είναι σήμερα μηδενικές
αφού οι μέχρι σήμερα έρευνες στην Ελλάδα που είναι σε αρχικά στάδια δεν
έχουν δώσει βέβαια αποθέματα.

•

Το υποθαλάσσιο τμήμα, από την παράκτια ζώνη της Κύπρου μέχρι το νησί της
Κρήτης βρίσκεται σε βάθος 3 χλμ. και εκτείνεται σε μια σεισμικά ενεργή ζώνη.
Ωστόσο, υπάρχει ακόμα ένα πρόβλημα καθώς η Τουρκία διεκδικεί δικαιώματα
επί των αποθεμάτων υδρογονανθράκων στην Κύπρο (τον Φεβρουάριο του
2018 έστειλε πολεμικά πλοία στην εξέδρα γεώτρησης της ΕΝΙ.

•

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας T. Erdogan δήλωσε ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει
ποτέ την εξαγωγή φυσικών πόρων από την Ανατολική Μεσόγειο εάν δεν γίνουν
σεβαστά

τα

δικαιώματα

της Τουρκίας και

του

ψευδοκράτους

της Βόρειας Κύπρου.
•

Γνωρίζοντας τους εγγενείς κινδύνους για την κατασκευή ενός αγωγού φυσικού
αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν υπήρξε ενδιαφέρον από τις μεγάλες
εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου να συμμετάσχουν στο έργο.

•

Αυτό είναι ανησυχητικό, καθώς και το γεγονός ότι η χρηματοδότησή του
αναμένεται να γίνει κυρίως από ιδιώτες επενδυτές, για τους οποίους δεν
γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, το όποιο ενδιαφέρον, παρά τη χρηματοδότηση της
ΕΕ με 35 εκατομμύρια για την προώθηση αυτού που θεωρεί ως έργο κοινού
ενδιαφέροντος.

•

Ωστόσο, ακόμη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αγωγός φυσικού
αερίου EastMed παρουσιάζει έναν «πονοκέφαλο», καθώς η προώθησή του θα
τον καθιστούσε ουσιαστικά ανταγωνιστικό σε σχέση με τον υλοποιούμενο
σήμερα και τον μόνο δεδομένο

αγωγό TransAdriaticPipeline (TAP) με

χωρητικότητα 10 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως,.
•

Η

τιμή

του

φυσικού

αερίου

που

θα

προμηθεύεται

μέσω

του

αγωγού EastMed μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο εμπόδιο για όλους – αν το
κόστος παραγωγής υπεράκτιου αερίου της Μεσογείου διαμορφωθεί στα 4-5
18

δολάρια/MMBtu όπως αναμένεται, η προσθήκη επιπλέον κόστους μεταφοράς,
συνολικά

θα τοποθετήσει

τον EastMed στο χαμηλότερο φάσμα των

ευρωπαϊκών επιλογών προμήθειας φυσικού αερίου (ο εφοδιασμός με ρωσικό
φυσικό αέριο φέρεται να είναι κερδοφόρος με επίπεδα τιμών τόσο χαμηλά όσο
4 δολάρια/MMbtu).
•

Όλα αυτά θα μπορούσαν να αλλάξουν, εάν κάποια από τις χώρες
της Ανατολικής Μεσογείου ανακαλύψει ένα τεράστιο κοίτασμα φυσικού
αερίου, μεταβάλλοντας τα οικονομικά της παραγωγής ή πιθανώς και την
υγροποίηση.

•

Με

βάση

αρκετών

τους

σχεδιασμούς,

γεωτρητικών

ερευνών για

το 2019 θα
ανακάλυψη

είχαμε

διεξαγωγή

υδρογονανθράκων

στην Κύπρο, την Αίγυπτο και ίσως και το Ισραήλ αλλά ως σήμερα δεν έχουμε
κάποια απτά αποτελέσματα..
•

Έχουμε έρευνες της ExxonMobil στο οικόπεδο 10 στην παράκτια Κύπρο που
θα έδειχναν σε μεγάλο βαθμό τη συνολική ελκυστικότητα της Κύπρου ως
χώρας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου αλλά ως σήμερα όμως δεν
έχουμε δημοσιευμένα θετικά αποτελέσματα .

•

Το κοίτασμα «Noor» στην Αίγυπτο, Zohr, έχει

μια πολύ ενδιαφέρουσα

προοπτική με την BP να αγοράζει μερίδιο, γεγονός που πιθανότατα
θα πυροδοτήσει όλες τις άλλες γεωτρήσεις
ωστόσο,

αν

επιβεβαιωθεί

μια

στην Ανατολική Μεσόγειο,

μεγάλη ανακάλυψη

υδρογονανθράκων,

πιθανότατα θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της Αιγύπτου και όχι για την
προμήθεια του αγωγού φυσικού αερίου EastMed.
•

Όπως είχε αναφερθεί η ελπιδοφόρα προοπτική του EastMed θα συνδεόταν
ουσιαστικά με τον 2ο διεθνή γύρο αδειοδότησης του Ισραήλ από τον οποίο
αναμένονται ευρήματα που μοιάζουν με τον Leviathan και που θα μπορούσαν
να καταστήσουν κερδοφόρα την κατασκευή του αγωγού. Όμως ως σήμερα δεν
γνωρίζουμε κάτι θετικό.

•

Συνοψίζοντας, μέχρι τότε, μέχρι να έχουμε νέα θετικά δεδομένα, οι προοπτικές
είναι ασφαλώς δυσοίωνες. Γίνεται τόση κουβέντα για τον Eastmed που όμως δεν
συνοδεύεται από συγκεκριμένη τεκμηρίωση για το πόσο ρεαλιστικός είναι.

2.8 Κριτήρια αξιολόγησης του EastMed. Πόσο είναι εφικτός ο EastMed;
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Το κρίσιμο λοιπόν θέμα είναι η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα. H αντικειμενική
αξιολόγηση για το κατά πόσο είναι εφικτός ο EastMed, σχετίζεται με:
•

πρώτον την ύπαρξη ικανών αποθεμάτων φυσικού αερίου που θα τον
τροφοδοτήσουν ,

•

δεύτερο την εκτίμηση κατά πόσο είναι εφικτή η τεχνική υλοποίηση του με
όρους οικονομικούς, δηλαδή όρους που να έλκουν υποψήφιους αγοραστές ΦΑ
να τον προτιμήσουν,

•

τρίτον αν οι 4 χώρες που τον επιλέγουν, τον επιλέγουν σθεναρά και όχι με
πιθανή μεταβολή της στάσης τους αύριο.

Για το πρώτο θέμα, της ύπαρξης δηλαδή ικανών αποθεμάτων φυσικού αερίου που θα
τροφοδοτήσουν τον αγωγό,

ενώ υπάρχει ομάδα

επιστημόνων

(πχ Φώσκολος,

Κονοφάγος) που τον υποστηρίζουν θεωρώντας πως τα υπάρχοντα και αναμενόμενα
αποθέματα ως το 2024 θα είναι υπεραρκετά για την υλοποίηση του, υπάρχουν
επιστήμονες αλλά και αρμόδιοι παράγοντες που τονίζουν πως με τα σημερινά
αποθέματα δεν στηρίζεται η τροφοδοσία του αγωγού. Π.χ. η θέση των Μπασιά, πρώην
Διευθύνοντος συμβούλου Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων
(ΕΔΕΥ) (Βλέπε: Μπασιάς, «Οι λόγοι που καθυστερούν οι έρευνες υδρογονανθράκων»
( 26 Νοεμβρίου 2019)), του Κωνσταντίνου Φίλη (Διεθνολόγου), και του Νεοκλή
Συλικιώτη ΓΓ ΑΚΕΛ, με απόψεις πολύ συγκρατημένες.
Ο Νεοκλής Συλικιώτης σε άρθρο του «Οι τριμερείς, ο EastMed και η καλλιέργεια
ψευδαισθήσεων από τους κυβερνώντες» (04.02.2020), είναι αρκετά συγκρατημένος.
Την άποψη του αυτή ενισχύει το γεγονός πως και τα κοιτάσματα που έχουν βρεθεί
μέχρι σήμερα, οι χώρες τους (πχ Αίγυπτος, Ισραήλ), βάζουν σε προτεραιότητα την
κάλυψη εσωτερικών αναγκών και σε δεύτερη μοίρα την τροφοδοσία του EastMed.
2.9 Όχι υπερβολικές, ρεαλιστικές προσεγγίσεις
•

Με τα ως σήμερα δεδομένα, είναι ακόμα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για
τον EastMed ως βιώσιμο και κερδοφόρο έργο, καθώς αντιμετωπίζει μια
ανησυχητική μάχη με την παραδοσιακά δύσκολη γεωπολιτική σκακιέρα στον
ευαίσθητο χώρο της ΝΑ Μεσογείου καθώς και την γεωλογία του χώρου.

Το έργο του αγωγού EastMed είναι καταδικασμένο να αποτύχει, αφού η κατασκευή
και η βιωσιμότητα του δεν είναι εφικτή, εκτιμά ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας,
LuigiDiMaio, στο τουρκικό πρακτορείο Ανατολού. Όλη αυτή την περίοδο που
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φαίνεται να προωθείται ο αγωγός από τις 4 χώρες (Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία),
η θέση της Ιταλίας δεν είναι καθόλου σαφής, αλλά θέση με παλινωδίες. Στις 7 Μαΐου
2019, ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε δήλωσε, σε εκδήλωση κοντά
στη Ρώμη, ότι η Ιταλία τάσσεται ενάντια στην κατασκευή του αγωγού Poseidon,
δηλαδή του τελευταίου κομματιού του αγωγού EastMed που θα συνδέει την Ελλάδα
με την Ιταλία μέσω της Αδριατικής Θάλασσας, θέτοντας υπό διακύβευση την
ολοκλήρωση του έργου Ωστόσο, τη 1 Ιανουαρίου 2020 ο υπουργός Οικονομικής
Ανάπτυξης της Ιταλίας Στέφανο Πατουανέλι απέστειλε στον Έλληνα ομόλογό του μια
επιστολή στήριξης προς τον αγωγό EastMed και, συνεπώς, επανέφερε τη στήριξη της
Ιταλίας προς το εγχείρημα.
•

Σε ότι αφορά τους Έλληνες αρμόδιους επίσης υφίσταται σκεπτικισμός. Με
βάση πρόσφατη συνέντευξη του (9/12/19) στην Καθημερινή της Κύπρου ο
πρώην

πρόεδρος

της

ΕΔΕΥ

( Ελληνική

Διαχειριστική

Εταιρεία

Υδρογονανθράκων) Γιάννης Μπασιάς εκτιμά ότι ο EastMed δεν μπορεί να
αποτελέσει την κορυφαία επιλογή με τα σημερινά αποθέματα στην Ανατολική
Μεσόγειο
•

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της ΕΔΕΥ «τα σημερινά αποθέματα φυσικού αερίου
της νοτιοανατολικής Μεσογείου δεν ικανοποιούν τα αναγκαία οικονομικά
κριτήρια για να υποστηρίξουν επενδύσεις καινούργιων υποδομών και
μεταφοράς. Χρειάζονται διπλάσιοι όγκοι κοιτασμάτων».

•

«Η ύπαρξη εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων στην Ελλάδα θα συμβάλει σε
αυτό», υπογραμμίζει ο κ. Μπασιάς, υποστηρίζοντας ότι οι «σημαντικές
επενδύσεις τοπικών υποδομών» που θα ακολουθήσουν σε μια τέτοια
περίπτωση, θα συμβάλλουν με τη σειρά τους «στη μείωση του συνολικού
κόστους του προγράμματος του αγωγού».

Με βάση αυτή την προσέγγιση, ο επικεφαλής της ΕΔΕΥ, δράττεται της ευκαιρίας να
επισημάνει ότι «αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι έρευνες πρέπει
να προχωρήσουν χωρίς αργοπορίες στην Ελλάδα.»
3. H Εμπλοκή της Ελλάδας: Ελλάδα και EastMed
Η Ελλάδα, ως σήμερα, δεν φημίζεται για λήψη πρωτοβουλιών. Αυτό συμβαίνει και με
τον EastMed Η αρχική ιδέα και πρόταση ήταν από Ισραήλ που τον πρόβαλε και τον
προώθησε. Ως συνήθως η εμπλοκή της Ελλάδας ήρθε σε δεύτερη φάση. Η Ελλάδα,
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όπως συνήθως υπήρξε παρακολουθητής, αλλά με ενθουσιασμό, όπως συνηθίζει
γενικά και τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο για τις επιθυμίες των ΗΠΑ αλλά και τις
επιθυμίες Ισραήλ και Αιγύπτου. Το Ισραήλ επιδεικνύει ιδιαίτερη βιασύνη για
προώθησή του, αλλά επισημαίνουμε, με βάση όσα γνωρίζουμε, πως, όποιες ποσότητες
βρεθούν στα οικόπεδα που αφορούν την επικράτεια Ισραήλ, θα κατευθυνθούν κατά
προτεραιότητα για τις ανάγκες του ίδιου του Ισραήλ. Έτσι εξηγείται η βιασύνη
του Ισραήλ, το οποίο έσπευσε, αξιοποιώντας ως χρήσιμο ηλίθιο την Ελληνική
Κυβέρνηση , να προχωρήσει άρον-άρον, σχεδόν πρωτοχρονιάτικα, στην υπογραφή
του αγωγού EastMed στην Αθήνα.
Η Ελλάδα, με βάση τα ως σήμερα δεδομένα, δεν μπορεί να έχει καμία συμβολή στο
έργο. Δεν μπορεί να μιλήσει για δικά της επιβεβαιωμένα αποθέματα και είναι άγνωστο
πότε θα μπορέσει να μιλήσει για αυτά. Η Ελλάδα είχε καθυστερήσει έρευνες στο
παρελθόν, με τη διακοπή ερευνών υδρογονανθράκων για πάνω από 15 χρόνια (από
1998 ως και 2015), , αλλά συνεχίζει και σήμερα να καθυστερεί. Μάλιστα κατά τον ως
πρόσφατα διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΔΕΥ, κ Μπασιά, η καθυστέρηση συνεχίστηκε
και τα τελευταία χρόνια(ομιλία του 26 Νοεμβρίου 2019 στο 24ο Εθνικό Συνέδριο του
ΙΕΝΕ «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2019»), καθυστέρηση που οφείλεται σε δύο παράγοντες:
α) Στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη αγορά άρχισε να αναπτύσσεται πριν από
μόλις 10 χρόνια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν η απαιτούμενη εμπειρία και
η απαιτούμενη τεχνολογία («παρά το γεγονός ότι και τα δύο αναπτύσσονται
με ταχείς ρυθμούς από την πλευρά των εμπλεκόμενων φορέων».
β) Στο γεγονός ότι καταγράφονται αντιδράσεις που αφορούν στο Περιβάλλον, οι
οποίες άλλοτε βασίζονται σε συγκεκριμένα επιχειρήματα και άλλοτε όχι.
Ας υποθέσουμε όμως πως ο αγωγός αυτός προχωράει. Ποια θα είναι η συμμετοχή και
συμβολή της Ελλάδας. Τα δικά μας αποθέματα είναι άγνωστα και οι καθυστερήσεις
έρευνας δεδομένες. Με τα σημερινά δεδομένα η συμμετοχή μας θα είναι μηδενική.
3.1 Τα αρνητικά δεδομένα
Το έργο, παρά τις θετικές αναφορές σε υψηλό επίπεδο, δεν έχει οριστικοποιηθεί διότι
υπολείπονται οι τεχνικές μελέτες, δηλαδή εκείνες που θα καταδείξουν εάν το έργο
μπορεί να κατασκευαστεί. Αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν στα μέσα του 2021.
Δηλαδή η τελική επενδυτική απόφαση θα παρθεί γύρω στα τέλη του 2021. Όμως το
σπουδαιότερο δεδομένο βρίσκεται στη δήλωση του Κύπριου υπουργού Ενέργειας
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Γιώργου Λακκοτρύπη στο ΡΙΚ: «Το πλέον σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η εξεύρεση
αγοραστή για το φυσικό αέριο, ώστε να κριθεί και η βιωσιμότητα του έργου».
Και είναι όντως το πλέον σημαντικό, αφού το κόστος μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω
του EastMed υπολογίζεται στα 2,8 ή 3,5 δολάρια ανά mmbtu (εκατομμύρια BTU British Thermal Unit), ανάλογα με το αν ο αγωγός θα είναι δυναμικότητας 10 ή 20 bcm
(δισ. κυβικά μέτρα). (Σημείωση: 1 mmbtu=28,263682 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου
σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και πίεση. Ένα κυβικό πόδι φυσικού αερίου, ανάλογα
με την ποιότητά του, αποδίδει κατά την καύση του 1.010-1.070 btu).
3.2 Αναπάντητα ερωτήματα
Θα ξεκινήσουμε από το βασικό ερώτημα του κόστους. Ποιος θα αγοράσει το αέριο που
θα προέρχεται από τον EastMed, πληρώνοντας γύρω στα 3 δολάρια ανά mmbtu, όταν
το υπάρχον κόστος μεταφοράς του NordStream είναι γύρω στα 0,9 δολάρια ανά
mmbtu; Υπάρχει κάποιος που θα υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
του για να είναι "ανεξάρτητος" από τη Ρωσία ή τρίτες χώρες (ιδίως μάλιστα όταν η
όποια συνεργασία δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα);
Αλλά, ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι η Ευρώπη αποφασίζει να πληρώσει ακριβά το
φυσικό αέριο του EastMed, ποιες ανάγκες της θα καλύψει; Η κατανάλωση της
Ευρώπης το 2018 ήταν σχεδόν 500 bcm με αυξητικές τάσεις, άρα η δυναμική των 10
bcm δεν καλύπτει στην ουσία ούτε το 2% του συνόλου ζήτησης. Να σημειώσουμε ότι
ο NordStream έχει δυνατότητα μεταφοράς 55 bcm ανά έτος.
Άρα οι ποσότητες που θα μεταφέρει ο αγωγός, με την ολοκλήρωση του έργου, θα
είναι πολύ μικρές σε σχέση με τις ποσότητες χρειάζεται η Δυτική Ευρώπη
Με βάση την ποσότητα που θα μεταφέρεται στην Δυτική Ευρώπη μέσω του EastMed,
ο αγωγός αυτός δεν μπορεί να αξιολογηθεί σαν σημαντικός.

3.3 Ενστάσεις κατά του EastMed
Αν και οι ελληνικές κυβερνήσεις και ορισμένοι επιστήμονες είναι θιασώτες και θερμοί
υποστηρικτές του EastMed, υπάρχουν επιστήμονες αλλά και θεσμικοί παράγοντες που
έχουν ενστάσεις για το project αυτό.
Ο κ Μπασιάς

είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξος. Όπως ανέφερε, θα έπρεπε σήμερα

(26/11/19) να τρέχουν 2-3 γεωτρήσεις αλλά δεν γίνεται τίποτε
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Ενημερωτικά όπως ανέφερε ο κ. Μπασιάς, οι τρέχουσες παραχωρήσεις φθάνουν τις
11 ενώ όπως τόνισε νέες περιοχές παρουσιάζονται σε διεθνείς εταιρίες.
Τα προαναφερθέντα

υποστηρικτικά σημεία από

Σταθάκη, είναι εγκεφαλικά

κατασκευάσματα που δεν βασίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα. Μάλιστα με τη
δήλωσή του αυτή, ο κ. Σταθάκης έρχεται σε διάσταση με τον φορέα που επόπτευε,
δηλαδή, την ΕΔΕΥ γιατί ο κ. Μπασιάς(της ΕΔΕΥ) δεν θεωρεί ότι τα ως σήμερα
αποθέματα είναι επαρκή για να στηρίξουν τον East Med,
Η θέση των Ιταλών είναι επίσης προβληματική. Είτε τον αμφισβητούν είτε κρατούν
αμφιλεγόμενη, με διακυμάνσεις,στάση όπως έχουμε παρατηρήσει ως σήμερα..
Νομίζω, φάνηκε και με τα όσα προανέφερα η προσωπική μου

θέση. .

Ένα

κατηγορηματικό ΟΧΙ με τα ως σήμερα δεδομένα και επομένως, το θέμα είναι αν
μπορεί να καταστεί εφικτός, ο αγωγός αυτός αύριο, ή μήπως πρέπει να αναζητηθούν
άλλες λύσεις. Στην αρνητική τοποθέτηση μου συνηγορούν όλα τα προαναφερθέντα
δεδομένα. Δηλαδή:
•

τα ανευρεθέντα ως σήμερα αποθέματα που δεν επαρκούν κατά την γνώμη των
πο αρμόδιων για την τροφοδοσία του αγωγού.

•

Οι χώρες

με τα μεγαλύτερα ως σήμερα αποθέματα(Αίγυπτος, Ισραήλ) ,

περισσότερο ενδιαφέρονται να στηρίξουν τις εσωτερικές ανάγκες των χωρών
τους και δευτερευόντως τον Eastmed
•

Τα μεγάλα βάθη από τα οποία θα περάσει ο αγωγός καθιστούν τον αγωγό
τεχνικά δύσκολο και οικονομικά μη ανταγωνιστικό (πχ σε σχέση με άλλους
αγωγούς που λειτουργούν ή βρίσκονται σε κατασκευή. (πχ Nordstream, TAP)

•

Με δεδομένο πως στην αρνητική αυτή θέση, η σε σκεπτικισμό συγκλίνουν και
αρμόδιοι παράγοντες της χώρας., όπως ο μέχρι πρότινος διευθύνων σύμβουλος
ΕΔΕΥ κ. Μπασιάς , οι Ιταλοί ιθύνοντες, (βλέπε δήλωσή του

Ιταλού Υπ.

Εξωτερικών στο «Ανατολού», που χαρακτηρίστηκε σαν πισώπλατη μαχαιριά για
τον αγωγό, αλλά και πολλοί ειδικοί για «μη βιώσιμο αγωγό», είναι ακατανόητη
και προκαλεί απορία η αισιοδοξία που διακατέχει ακόμη την ελληνική πλευρά.
•

Tα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα και δεν πρέπει να παρακαμφθούν. Για
παράδειγμα, τι απάντηση δίνεται στα 2 ερωτήματα που τίθενται.

•

Πρώτον: Είναι επαρκή τα αποθέματα για τροφοδοσία του αγωγού East Med;
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•

Δεύτερον: Είναι όντως η εφικτή και κατάλληλη λύση ο αγωγός EastMed για τη
μεταφορά των υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου στην Δυτική
Ευρώπη με βάση τα ωε σήμερα δεδομένα,

ΟΧΙ. Σε αυτό συγκλίνουν ειδικοί και αρμόδιοι παράγοντες που κατά τη γνώμη
μου αντιμετωπίζουν ορθά το θέμα και δεν πρέπει να αγνοηθεί η γνώμη τους.,
Μπασιάς, Συλικιώτης, Ιταλοί (Φίλης, κλπ)
4. Επίκαιρες και Κρίσιμες Πτυχές του Έργου
4.1 Σημασία, βιωσιμότητα EastMed
Στην ίδια συχνότητα, αντίθετοι

στις αισιόδοξες προσεγγίσεις για τον EastMed,

υπάρχουν εκτός από επιστήμονες και

πολιτικοί παράγοντες και χώρες που

αμφισβητούν τη βιωσιμότητα του, με ρεαλιστική θεωρώ προσέγγιση.
Απόψεις Συλικιώτη (ΓΓ.ΑΚΕΛ.). Ο ΓΓ.ΑΚΕΛ Νεοκλής Συλικιώτης στο άρθρο του
«Οι τριμερείς, ο EastMed και η καλλιέργεια ψευδαισθήσεων από τους κυβερνώντες (
4/2/20) έχει εκφράσει ενδιαφέρουσες απόψεις για το θέμα. Αφού αναφέρει πως ο
εντοπισμός κοιτάσματος υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ το 2011 δημιούργησε
νέα δεδομένα για την Κύπρο, μεγάλες προκλήσεις και τεράστιες προοπτικές, στη
συνέχεια θέτει σειρά ερωτημάτων που αμφισβητούν το κατά πόσο η επιλογή EastMed
είναι η καταλληλότερη επιλογή για αξιοποίηση των κοιτασμάτων Κύπρου αλλά και
γενικά της Ανατολικής Μεσογείου.
Ο Ν.Σ ασκεί δριμύτατη κριτική στην κυπριακή κυβέρνηση, γιατί με αφορμή τον
EastMedεγκατέλειψε την προτεραιότητα της λύσης του Κυπριακού. Άσκησε επίσης
κριτική, γιατί, από το 2013 σχεδιασμός και οι δομές για το ενεργειακό πρόγραμμα της
χώρας μας ξηλώθηκαν. ‘Ασκησε κριτική γιατί εγκαταλείφθηκε ο σχεδιασμός για
δημιουργία τερματικού υγροποίησης που φαίνεται να προκρίνει ο ίδιος και αναφέρει.
«Γίνονται καθημερινά πομπώδεις εξαγγελίες», «Η κυβέρνηση αντί να παράγει
ουσιαστικά αποτελέσματα, η κυβερνητική πολιτική παράγει τίτλους σε πρωτοσέλιδα.»,
«Θέση λοιπόν του ΑΚΕΛ είναι ότι για την αξιοποίηση του ΦΑ πρέπει να γίνεται
σχετική μελέτη με όλες τις επιλογές και να αποφασίζουμε την καλύτερη επιλογή με
καθαρά τεχνικά και οικονομικά κριτήρια. Τους αγωγούς ΦΑ δεν τους κάνουν οι
κυβερνήσεις αλλά οι εταιρείες. Είναι τεχνικά έργα που κατασκευάζονται αφού
εξασφαλίσουν εκ των προτέρων αγοραστές και κρίνονται αποκλειστικά από την
τεχνική και οικονομική τους απόδοση. Αυτό που αποφασίζεται σε κάθε τριμερή
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Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ δεν είναι η κατασκευή του αγωγού EastΜed, αλλά η
πρόθεση και η επιθυμία!!!! των κυβερνήσεων να προχωρήσει το έργο αυτό.» Όπως
αναφέρει ο ΝΣ οι κυβερνήσεις των χωρών δεν θα κατασκευάσουν κανέναν αγωγό
αλλά θα δημιουργήσουν το πολιτικό και νομικό πλαίσιο ώστε αν κάποια εταιρεία
αποφασίσει να κάνει αγωγό να μπορεί να τον κάνει. Τη στιγμή όμως, όπως αναφέρει,
το Ισραήλ έχει αποφασίσει ότι τα κοιτάσματα ΦΑ που έχει επιβεβαιωμένα θα τα
χρησιμοποιεί μόνο για εσωτερική κατανάλωση και απαγορεύει την εξαγωγή τους. Τότε
τι? Εμείς μόνο ένα κοίτασμα έχουμε επιβεβαιωμένο και αυτό αποφασίσαμε να το
στείλουμε στην Αίγυπτο. Τελικά ποιο ΦΑ διερωτάται ο ΝΑ θα μεταφέρεται από
τον αγωγό EastΜed στην Ευρώπη; Κανένας δεν έκανε μελέτη για το ποιο θα είναι
το κόστος κατασκευής του και ποιο το κόστος πώλησης του ΦΑ; Αν το κόστος
μεταφοράς του ΦΑ, είναι αύριο διπλάσιο από αυτό που αγοράζουν σήμερα οι χώρες
της ΕΕ, θα επιλέξουν το ΦΑ του EastΜed; Και για ποιο λόγο; Ο αγωγός EastΜed
συμφέρει περισσότερο από τη δημιουργία τερματικού; Έχει γίνει καμία μελέτη που να
απαντά το πιο πάνω ερώτημα σε τεχνικό, οικονομικό, πολιτικό επίπεδο; Γιατί για το
τερματικό, χωρίς καμία μελέτη, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι είναι μη βιώσιμο και
σταμάτησε κάθε σχεδιασμό, ενώ για τον αγωγό και πάλι χωρίς καμία μελέτη δίνει την
εντύπωση ότι είναι έργο βιώσιμο; Γιατί εξαφάνισαν τη μελέτη του Τεχνολογικού
Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), η οποία όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το 2013
τόνιζε πως η πιο σωστή, ευέλικτη και αποτελεσματική επιλογή για την Κύπρο είναι να
προχωρήσει στη δημιουργία τερματικού; Ο αγωγός είναι μια εξαγγελία για άσκηση
πολιτικής και δημιουργίας γεωστρατηγικών εντυπώσεων και όχι ένα τεχνικό έργο για
την καλύτερη αξιοποίηση ΦΑ. Εκφράζουμε την ευχή έστω και μια φορά η κυβέρνηση
να καταφέρει ένα έργο που εξαγγέλλει εδώ και 5 χρόνια να το υλοποιήσει. Ο καθένας
θα κριθεί από το αποτέλεσμα. Πάντως μέχρι τώρα το αποτέλεσμα είναι μόνο λόγια και
διακηρύξεις Ως Κύπρος μόνο ένα κοίτασμα έχουμε επιβεβαιωμένο (κοίτασμα
Αφροδίτη). Ακόμη και αυτό δεν καταφέρνουμε να το αξιοποιήσουμε για διάφορους
λόγους. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η απροθυμία της
κυβέρνησης του Ισραήλ να υπογράψει με την Κυπριακή Δημοκρατία συμφωνία
συνεκμετάλλευσης. Το τελευταίο διάστημα οι Ισραηλινοί σκληραίνουν τη στάση τους
και θέλουν να έχουν λόγο στην αξιοποίηση του κοιτάσματος. Για 7 χρόνια κάνουμε
τριμερείς και δεν καταφέραμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Μήπως τελικά όλη αυτή
η ιστορία είναι μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων; Η Κύπρος έχει κάθε λόγο να
επιδιώκει την περιφερειακή συνεργασία με όλα τα κράτη της περιοχής, αμοιβαία
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επωφελείς συνεργασίες, βασισμένες στη συνεργασία, την ανάπτυξη και το σεβασμό
του διεθνούς δικαίου.
Αυτό όμως απέχει πόρρω από τις αντιλήψεις και τις ψευδαισθήσεις που συστηματικά
καλλιεργεί η κυβέρνηση Αναστασιάδη, ότι οι στρατιωτικές συνεργασίες με Ισραήλ
και ΗΠΑ θα θωρακίσουν την ΑΟΖ ή ότι κατέστη η Κύπρος «γεωπολιτικός άρχοντας
της Μεσογείου». Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα που καταρρέει η πολιτική τους και
αποκαλύπτονται οι ψευδαισθήσεις που καλλιεργούσαν στους πολίτες, αντί οι
κυβερνώντες να ασχοληθούν με την ουσία δίνοντας πειστικές απαντήσεις και πάλι
αναλώνονται στην επικοινωνιακή διαχείριση των ζητημάτων. Ας καταλάβουν
επιτέλους ότι έχει όρια η επικοινωνιακή διαχείριση. Οφείλουν να ασχοληθούν με την
ουσία της πολιτικής τους, η οποία μόνο σε αδιέξοδα οδηγεί. Η πραγματικότητα είναι
αδυσώπητη. Η Τουρκία –εκμεταλλευόμενη το διαπραγματευτικό κενό στο Κυπριακό–
εντείνει προκλητικά την επιθετικότητά της, δημιουργεί νέα παράνομα τετελεσμένα σε
βάρος της Κύπρου, χωρίς όμως να υπάρχει η αντίστοιχη διεθνής αντίδραση. Σε κάθε
περίπτωση, η Κύπρος δεν πρέπει και δεν μπορεί να αποδεχτεί τις τουρκικές αξιώσεις
που δεν βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ούτε την
επιθετικότητα της κατοχικής δύναμης. Θέση του ΑΚΕΛ είναι ότι το ενεργειακό
πρόγραμμα

της

Κυπριακής

Δημοκρατίας

πρέπει

να

συνεχιστεί.

Χωρίς

τυμπανοκρουσίες, αλλά με έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό. Πρέπει να
συνεχιστεί, με παράλληλη και αταλάντευτη την ετοιμότητά μας για λύση του
Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, κάτι που αποτελεί την ύψιστη
προτεραιότητα για το μέλλον του λαού μας.
Στην ανάλυση του βάζει πολλά ερωτηματικά για τη τύχη του EastMed, ενώ
παρουσιάζοντας τη γραμμή Αναστασιάδη και Ισραηλινών δεν μπορεί να αποδεχτεί
κάποιος ότι το έργο θα προχωρήσει απρόσκοπτα με δεδομένη και την πισώπλατη
μαχαιριά από τον Ιταλό Υπ. Εξωτερικών LuigiDiMaio για τον αγωγό «Μη βιώσιμος» ο
αγωγός λέει στο τουρκικό πρακτορείο «Ανατολού».
Όπως αναφέρει, το έργο του αγωγού EastMed είναι καταδικασμένο να αποτύχει, αφού η
κατασκευή και η βιωσιμότητα του δεν είναι εφικτή. Πώς σχολιάζουν άραγε τις
τοποθετήσεις αυτές, Αθήνα και Λευκωσία;
4.2 Τριμερείς με Ισραήλ και Κύπρο και EastMed
Όπως αναφέρθηκε ,το Ισραήλ, είναι προφανώς ο καθοριστικός παράγοντας για την
υλοποίηση του EastMed, και ο Νετανιάχου είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικός. Όμως,
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από εκεί και πέρα, τόσο το υπουργείο Εξωτερικών όσο και το αρμόδιο υπουργείο
Ενέργειας, παρά το γεγονός ότι κάνουν δηλώσεις υπέρ του EastMed δεν είναι στην
πράξη τόσο ένθερμοι υποστηρικτές. Με τις διάφορες τριμερείς επαφές το αποτέλεσμα
όπως εκτιμά και διεθνολόγος Φίλης δεν έχουμε ουσιαστικά αλλά απλά μια
επικοινωνιακή σκοπιμότητα και όχι ουσιαστικό αποτέλεσμα. Επομένως η επιμονή σε
ένα σχέδιο θνησιγενές και η σχέση με χώρες εγκλημάτων και εγκληματιών όπως τα ο
Ισραήλ πρέπει να υποβαθμιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
4.3 Πληροφόρηση γύρω από πρόσφατες έρευνες
Στόχος «Δελφίνι». Όπως αναφέρεται στον τύπο, στον στόχο αυτό το τρυπάνι δεν
έφτασε στο κοίτασμα, αλλά το κοίτασμα μάλλον υπάρχει!!!. Σε δημοσίευμα του ο
(Κώστας Βενιζέλος, 11 Ιανουαρίου 2019) αναφέρει πως ολοκληρώθηκε η γεώτρηση
στο στόχο «Δελφίνι» και ενώ όλοι ανέμεναν ανακοινώσεις αυτές δεν έγιναν. Είχε
ειπωθεί, ότι θα γινόντουσαν ανακοινώσεις, αλλά επικράτησε απόλυτο σιωπητήριο. Η
μη ανακοίνωση αποτελεσμάτων τροφοδότησε σενάρια και πρωτίστως τα χειρότερα.
Ότι, δηλαδή, δεν ανακοινώθηκαν αποτελέσματα επειδή δεν έδωσε καλά αποτελέσματα
η γεώτρηση. Μπορεί να ισχύει τούτο, μπορεί και όχι. Αυτό θα αποκαλυφθεί, μόνο όταν
υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.
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4.4 Εναλλακτικοί τρόποι αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Ανατολικής
Μεσογείου και ο παράγοντας Τουρκία
Στο μεταξύ αυτή την περίοδο, οι οίκοι IHS, Intec SEA και C&MEngineering, εκτός
από τις τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους κατασκευής του EastMed, μελετούν και
τις εναλλακτικές λύσεις μεταφοράς του φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο
προς την Ευρώπη. Η μία εναλλακτική είναι μέσω Τουρκίας, με κόστος κοντά στο 1
δολάριο ανά mmbtu.
Η άλλη εναλλακτική είναι η μεταφορά στην Αίγυπτο και υγροποίηση στα εργοστάσια
που βρίσκονται εκεί, με κόστος 3,5-4,5 δολάρια ανά mmbtu. Πάλι πουθενά δεν
αναφέρεται η μεταφορά και υγροποίηση στην Κύπρο με τη δημιουργία των
απαραιτήτων μονάδων και ακολούθως μεταφορά με πλοία στους τελικούς
προορισμούς. Η λύση μεταφοράς του φυσικού αερίου με κατασκευή αγωγού μέσω
Τουρκίας αντίκειται στα εθνικά συμφέροντα διότι θα καταστήσει τη γείτονα, ακόμα
πιο σημαντικό ενεργειακό κόμβο και εκβιαστή της Ελλάδας. Είναι γνωστή η
συμπεριφορά της όλα αυτά τα χρόνια αλλά και αυτή την περίοδο.
Η επιλογή λύσης μέσω Τουρκίας και επομένως ελέγχου της ροής της ενέργειας που θα
περνά από τα εδάφη της, πιθανά θα ευνοήσει λύση του Κυπριακού προς όφελός της,
λόγω

μεγαλύτερης διαπραγματευτικής ικανότητας στο διεθνές γίγνεσθαι και

δυνατότητας μεγαλύτερων πιέσεων.
Επομένως, η μεταφορά του ΦΑ της Ανατολικής Μεσογείου μέσω Τουρκίας μπορεί να
είναι η οικονομικότερη αλλά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από μας.
4.5 Το παραμύθι με την κατοχύρωση ΑΟΖ
Τέλος, το παραμύθι ότι με τον EastMed κατοχυρώνεται η ΑΟΖ της Ελλάδας, είναι
αστείο. Αν μη τι άλλο, η Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS III)
στο άρθρο 79, σχετικά με τα υποβρύχια καλώδια και αγωγούς αναφέρει τα εξής:
• Πρώτον, πως «όλα τα κράτη έχουν δικαίωμα να τοποθετούν υποβρύχια
καλώδια και αγωγούς στην υφαλοκρηπίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου».
• Δεύτερον, πως «επιφυλασσομένου του δικαιώματος του να λαμβάνει πρόσφορα
μέτρα για την εξερεύνηση της υφαλοκρηπίδας, την εκμετάλλευση των φυσικών
πόρων της και την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της μόλυνσης από αγωγούς, το
παράκτιο κράτος δεν μπορεί να εμποδίζει την τοποθέτηση ή συντήρηση των
καλωδίων ή αγωγών».
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• Τρίτον, πως «η χάραξη της πορείας για την τοποθέτηση αυτών των
σωληναγωγών πάνω στην υφαλοκρηπίδα, υπόκειται στη συναίνεση του
παράκτιου κράτους».
Άρα αν πρωτίστως δεν καθορίσουμε την ΑΟΖ μας, δίνουμε στην Τουρκία ακόμα ένα
πάτημα να επεμβαίνει στα εσωτερικά μας, προβάλλοντας αξιώσεις στην πορεία του
υπό κατασκευή αγωγού, δημιουργώντας κωλύματα και προωθώντας τα δικά της
Και το «κερασάκι στην τούρτα», όπως μας το λέει ο δημοσιογράφος Χάρης
Φλουδόπουλος, είναι πως η Exxon-Mobil και η Total έχουν έρθει στην Κύπρο και την
Ελλάδα για να μείνουν. Για πάνω από 100 χρόνια. Στην Κύπρο και ευρύτερα έχουν
σχεδιαστεί να γίνουν και άλλες τρεις γεωτρήσεις από την κοινοπραξία Total-ENI,
μπλοκ 6, 8 ίσως και 11, και τουλάχιστον 1 από την Exxon-Mobil. Στην προσδοκία πως
θα βρεθεί πολύ φυσικό αέριο μέχρι σήμερα δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας
σχετικά, θετικά αποτελέσματα. Που να δικαιώνουν τις προσδοκίες.
4.6 Η θέση της Ελλάδος. Η σημασία των μελετών
Η θέση της Ελλάδας πρέπει να είναι παρόμοια με αυτήν που έχει το ΑΚΕΛ,
Δηλαδή, για την αξιοποίηση του ΦΑ πρέπει να γίνει σχετική μελέτη με όλες τις
επιλογές στο τραπέζι και να αποφασιστεί η καλύτερη δυνατή επιλογή συνεκτιμώντας,
με καθαρά τεχνικά, οικονομικά αλλά και γεωπολιτικά κριτήρια Να αφήσουμε τις
μελέτες να δείξουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αξιοποίησης των ελληνικών
κοιτασμάτων αν και όταν βρεθούν. Απορρίπτουμε αυτή τη στιγμή τον EastMed,
δίνουμε προτεραιότητα στην έρευνα και βλέπουμε τις επόμενες κινήσεις μας ανάλογα
με τα δεδομένα..
Να μελετηθεί και η λύση που προτείνει το ΑΚΕΛ (Κύπρος) της υγροποίησης των
όποιων κοιτασμάτων μας και αξιοποίηση από μας τους ίδιους. αλλά και όλες οι
εναλλακτικές λύσεις με βάση ολοκληρωμένη μελέτη. Βεβαίως γεννάται εύλογα το
ερώτημα τι νόημα έχει ένας τρίτος αγωγός για Δυτική Ευρώπη με τόση μικρή
δυναμικότητα και με δεδομένους ΤΑΡ, Νordstream II)
4.7 Δυσοίωνo το μέλλον του EastMed
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Ένα πολύ σημαντικό δεδομένο που πρέπει να ληφθεί υπόψη, βρίσκεται στη δήλωση
του Κύπριου υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη στο ΡΙΚ: «Το πλέον
σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η εξεύρεση αγοραστή για το φυσικό αέριο, ώστε να
κριθεί και η βιωσιμότητα του έργου».
Και είναι όντως το πλέον σημαντικό, αφού το κόστος μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω
του EastMed υπολογίζεται στα 2,8 ή 3,5 δολάρια ανά mmbtu (εκατομμύρια BTU British Thermal Unit), ανάλογα με το αν ο αγωγός θα είναι δυναμικότητας 10 ή 20 bcm
(δισ. κυβικά μέτρα). Σημείωση: 1 mmbtu=28,263682 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου σε
συγκεκριμένηθερμοκρασία και πίεση. Ένα κυβικό πόδι φυσικού αερίου, ανάλογα με
την ποιότητά του, αποδίδει κατά την καύση του 1.010-1.070 btu.
4.8 Αναπάντητα ερωτήματα
Θα ξεκινήσουμε από το βασικό ερώτημα του κόστους. Ποιος θα αγοράσει το αέριο
που θα προέρχεται από τον EastMed πληρώνοντας γύρω στα 3 δολάρια ανά mmbtu,
όταν το υπάρχον κόστος μεταφοράς του NordStream είναι γύρω στα 0,9 δολάρια ανά
mmbtu; Υπάρχει κάποιος που θα υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
του για να είναι "ανεξάρτητος" από τη Ρωσία ή τρίτες χώρες (ιδίως μάλιστα όταν μέχρι
στιγμής η συνεργασία τους δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα);
Η άλλη εναλλακτική είναι η μεταφορά στην Αίγυπτο και υγροποίηση στα εργοστάσια
που βρίσκονται εκεί, με κόστος 3,5-4,5 δολάρια ανά mmbtu. Πάλι πουθενά δεν
αναφέρεται η μεταφορά και υγροποίηση στην Κύπρο με τη δημιουργία των
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απαραιτήτων μονάδων και ακολούθως μεταφορά με πλοία στους τελικούς
προορισμούς. Η λύση μεταφοράς του φυσικού αερίου με κατασκευή αγωγού μέσω
Τουρκίας αντίκειται στα εθνικά συμφέροντα διότι θα καταστήσει τη γείτονα, ακόμα
πιο σημαντικό ενεργειακό κόμβο και εκβιαστή της Ελλάδας. Είναι γνωστή η
συμπεριφορά της όλα αυτά τα χρόνια.
Οι μελέτες θα δείξουν αν ο καλύτερος τρόπος είναι ο αγωγός και το μέγεθος του, όσον
αφορά τις ποσότητες που θα μπορεί να μεταφέρει, η υγροποίηση όπως είχε
αποφασιστελι για την Κύπρο και η διακίνηση με πλοία , ή κάποιος άλλος τρόπος.
5. Συμπεράσματα: Γεωπολιτική Παράμετρος
Συνοψίζοντας όσα εκθέσαμε προηγουμένως μπορούμε να ισχυριστούμε πως ο αγωγός
Eastmed είναι ένας αγωγός στον αέρα. Για πολλούς λόγους
•

¨Όπως φαίνεται τα δεδομένα δεν συνηγορούν για βιώσιμο αγωγό. Τα
αποθέματα που θα τον τροφοδοτήσουν δεν είναι εξασφαλισμένα, τόσο γιατί
αυτά που έχουν βρεθεί δεν είναι υπεραρκετά όπως υποστηρίζει ο Φώσκολος
αλλά για τον πρόσθετο λόγο ότι οι διάφορες χώρες (πχ Αίγυπτος, Ισραήλ, )
έχουν το βλέμμα σε μεγάλο βαθμό στραμμένο στην αξιοποίηση του ΦΑ τους
για εσωτερικές ανάγκες

•

Οι τεχνικές δυσκολίες και ειδικά λόγω βαθών είναι μεγάλες Όχι αξεπέραστες
με την σημερινή ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλά με μεγάλη οικονομική
επιβάρυνση που δεν τον καθιστούν ανταγωνιστικό

•

Στην εκμετάλλευση ή όχι των υδρογονανθράκων μας, είναι παρούσα η
τεράστια γεωπολιτική παράμετρος. Οφείλουμε να εξετάσουμε αναλυτικά ποιο
είναι το ενδιαφέρον, η στάση, οι παρεμβάσεις των χωρών της περιοχής αλλά
και όσων χωρών θεωρούν ότι έχουν ζωτικό συμφέρον στην περιοχή. (που δεν
είναι μόνο οι 7 γειτονικές χώρες. Ζωτικό συμφέρον

για παράδειγμα

προβάλλουν μόνιμα οι ΗΠΑ, όχι με βάση αντικειμενικές παραμέτρους –όπως
οι γεωγραφικοί-

αλλά με βάση την μόνιμη αυτοανακήρυξή τους σαν

πλανητάρχες. Οι ΗΠΑ σαν η βασική χώρα του ΝΑΤΟ, θεωρεί πως έχει ζωτικό
συμφέρον για ανάμιξη σε κάθε χώρα του ΝΑΤΟ αλλά και στην ευρύτερη
επικράτεια των χωρών αυτών.
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Επίσης είναι γνωστές οι επιδιώξεις της ΕΕ και Ισραήλ που θέλουν την προώθηση του
αγωγού EastMed, ενός αμφιλεγόμενου αγωγού όπως φάνηκε νομίζω, με το έτσι θέλω
και με κάθε τρόπο. Η Γερμανία αν και η πιο ισχυρή χώρα στην Ε.Ε., αναπτύσσει
μεγάλη ενεργειακή συνεργασία με Ρωσία για τους αγωγούς ΝordStream I και σήμερα
για τον ΝordStream II , αλλά όμως πολεμά και αποτρέπει στο πλαίσιο της ΕΕ κάθε
δική μας συνεργασία με Ρωσία.
Επειδή το θέμα είναι τεράστιο, θα περιοριστούμε εδώ για να πούμε πως με βάση την
εμπειρία μας, καμία κυβέρνηση μας ως σήμερα, παρά τα λεγόμενα, δεν άσκησε
ανεξάρτητη ενεργειακή πολιτική, αλλά πολιτική υπαγορευμένη και συμπληρωματική
στα συμφέροντα ισχυρών χωρών και πολυεθνικών ενεργειακών ομίλων, στο πλαίσιο
του «ανήκομεν εις την Δύσιν».
Αν θέλουμε να μιλάμε για μια ανεξάρτητη πολυδιάστατη ενεργειακή πολιτική,
οφείλουμε να επιδιώκουμε απεξάρτηση, σταδιακή έστω, από τη Δύση, και όχι να
μιλάμε για παραπέρα σύσφιξη σχέσεων με ΗΠΑ, Ισραήλ. Γνωρίζοντας τους
ενεργειακούς παίκτες που έχουν σημασία για μας ας προωθήσουμε τη μέγιστη δυνατή
συνεργασία με Κύπρο, Ιταλία, Νορβηγία , ίσως Γαλλία, Ρωσία, Καζαχστάν, Αλγερία,
ΙΡΑΝ. Θεωρώ ότι αυτές οι χώρες έχουν μια κάποια απόσταση από τα βασικά κέντρα
της Δύσης (ΗΠΑ, Βερολίνο) και έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά, χρήσιμα, για μια
συνεργασία στο ενεργειακό επίπεδο, που θεωρώ πως βοηθούν πραγματικά σε μια
πολυδιάστατη ενεργειακή πολιτική.
Βασική κατεύθυνση μας πρέπει να είναι η πραγματική και όχι μια μαϊμού
πολυδιάστατη ενεργειακή πολιτική και η μελέτη διαφορετικών σεναρίων τρόπου
αξιοποίησης των όποιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων βρούμε. Η λύση Eastmed
πρέπει να απορριφθεί κατά τη γνώμη μου γιατί ούτε σίγουρη από άποψη αποθεμάτων
είναι αλλά ούτε και οικονομική, με βάση τα σημερινά δεδομένα. Άρα προς το παρόν,
στα άμεσα καθήκοντα της χώρας είναι η προώθηση των ερευνών και κατά τη διάρκεια
των ερευνών αυτών να ενισχυθεί ο προβληματισμός και η μελέτη της βέλτιστης
αξιοποίησης των εγχώριων κοιτασμάτων μας αν και όταν αυτά βρεθούν με τη βέλτιστη
λύση, Οπωσδήποτε έχουμε μία οκταετία και όχι λιγότερο μπροστά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΠ-ΕΚΥ
Χρονικό έρευνας υδρογονανθράκων ΔΕΠ ΕΚΥΕΔΕΥ
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Ημερομηνίες-σταθμοί για το θεσμικό πλαίσιο των υδρογονανθράκων στην
Ελλάδα
1975: Ιδρύεται η Δημόσια Εταιρεία Πετρελαίου με σκοπό την αξιοποίηση των
ελληνικών υδρογονανθράκων
1985: Ιδρύεται η κρατική ΔΕΠ Έρευνα και Ανάπτυξη Υδρογονανθράκων (ΔΕΠ-ΕΚΥ)
και το 1986 αναλαμβάνει τον συντονισμό για την έρευνα σε όλη την Ελλάδα
1998: Η κυβέρνηση Σημίτη, στο πλαίσιο μιας αναδιάταξης του πετρελαϊκού τομέα,
αποφασίζει

την

κατάργηση

της

ΔΕΠ-ΕΚΥ.

Η

δραστηριότητά

της

απορροφήθηκε από τα ΕΛΠΕ (τα οποία αποτελούν μεταποιητική και
εμπορική επιχείρηση) και η έρευνα υποβαθμίζεται για τα επόμενα 15 χρόνια
στον τομέα των ερευνών
2011: Ιδρύεται η ΕΔΕΥ, η οποία μέχρι το 2015 λειτούργησε υποτυπωδώς,
καθώς δεν είχε ούτε δική της στελέχωση ούτε δικό της προϋπολογισμό.
2016: Η ΕΔΕΥ αναδιοργανώνεται πλήρως, αποδεσμεύεται ο προϋπολογισμός της,
αποκτά δικά της γραφεία και στελεχώνεται από κατάλληλο επιστημονικό
προσωπικό, ενώ καθήκοντα προέδρου αναλαμβάνει ο Γιάννης Μπασιάς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
Πίνακας που περιέχεται στο άρθρο του Χάρη Φλουδόπουλου (13 Μαΐου 2019), «Πώς
η Μεσόγειος έγινε το «next big thing» του oil industry», και παρουσιάζει τα αποθέματα
φυσικού αερίου που είχαν βρεθεί ως Μάιο 2019:
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