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«Ο αγωγός East Med δεν απειλεί κανέναν» ήταν το μήνυμα που απέστειλαν ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, και ο
πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την τελετή υπογραφής της
Διακρατικής Συμφωνίας για τον αγωγό. Οι τρεις αρχηγοί κρατών κάλεσαν όποιον το
επιθυμεί να μετάσχει στο έργο, με την αυστηρή προϋπόθεση να σέβεται το Διεθνές Δίκαιο
και τους κανόνες καλής γειτονίας.
Έμφαση δόθηκε και στα οφέλη του αγωγού, που πέραν της οικονομικής και αναπτυξιακής
πλευράς, αναμένεται ότι θα συμβάλλει στην ειρήνη και συνεργασία στην περιοχή, αλλά και
στην αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης των χωρών που συμπράττουν για την κατασκευή
του.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος
Αναστασιάδης αναφέρθηκαν και στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα μετέχει στη
συγχρηματοδότηση του έργου, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών, που παρέχουν
διακομματική στήριξη στον αγωγό, θέτοντας την διπλωματική παράμετρο του έργου.

Η υπογραφή της Διακυβερνητικής Συμφωνίας για τον αγωγό φυσικού αερίου East Med
μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ έγινε στο Ζάππειο.
Τη συμφωνία υπέγραψαν παρουσία των πρωθυπουργών της Ελλάδας και του Ισραήλ Κυρ
ιάκου Μητσοτάκ
η
και Μπενιαμίν Νετανιάχου, και του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Αναστασιάδη, από τους
υπουργούς Ενέργειας των τριών χωρών Κωστή Χατζηδάκη, Γιουβάλ Στάινιτς και Γιώργο
Λακκοτρύπη.

«Με μεγάλη χαρά υποδέχομαι σήμερα στην Αθήνα δύο πολύ καλούς φίλους», είπε ο Κυριάκ
ος Μητσοτάκης
, στις κοινές δηλώσεις που ακολούθησαν. «Είναι το επιστέγασμα μιας στενής σχέσης» των
τριών χωρών. Η Συμφωνία του Ζαππείου έχει διάσταση οικονομική, αναπτυξιακή
διπλωματική, γεωστρατηγική, ανέφερε, σημειώνοντας ότι αποτελεί συμβολή στην ειρήνη
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και στη γεωπολιτική σταθερότητα, γιατί αποδεικνύει την έμπρακτη διάθεση των κρατών
προς τον σκοπό αυτό. «Θα αναβαθμίσει τη γεωστρατηγική υπεραξία Ελλάδας και Κύπρου
στη Μεσόγειο», τόνισε. προσθέτοντας ότι θα εμβαθύνει τη συνεργασία με το Ισραήλ.
Αφήνοντας αιχμές κατά της Τουρκίας, χωρίς να την κατονομάσει, ο κ. Μητσοτάκης
ανέφερε ότι ο αγωγός θα συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής, μακριά από ανέξοδους
αναθεωρητισμούς.
«Ο αγωγός East Med έρχεται να συμβάλλει στην αναμόρφωση ενός νέου ενεργειακού
τοπίου που σέβεται το διεθνές δίκαιο και παγιώνει τη διεθνή νομιμότητα», ανέφερε ο κ.
Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τη
δημιουργία του αγωγού. Παράλληλα, η χώρα μας καθίσταται κρίσιμος παίκτης στα
ενεργειακά στη Μεσόγειο. Όπως είπε, ο αγωγός αποτελεί συμβολή στην ειρήνη και την
γεωπολιτική σταθερότητα και αποδεικνύει την έμπρακτη πρόθεση των τριών κρατών να
αντιμετωπίσουν την ενέργεια ως κρίκο συνεργασίας μεταξύ των λαών και όχι ως αφορμή
διαφωνιών και συγκρούσεων. Παράλληλα, χαιρέτισε τη στήριξη της Ιταλίας για τον αγωγό,
λέγοντας ότι προσδοκά ότι η Ιταλία θα γίνει το τέταρτο μέλος της προσπάθειας.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα ωφέλη του αγωγού, λέγοντας ότι αποτελεί
επιστέγασμα μιας νέας γεωπολιτικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των τριών χωρών. Σε
οικονομικό επίπεδο, θα υπάρξουν έσοδα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής αερίου όσο
και μείωση των τιμών στην αγορά. «Δεν υπογράψαμε μια συμφέρουσα συμφωνία, αλλά
σφραγίσαμε και τη συνεργασία των χωρών μας», σε μια περίοδο κρίσιμη για την ασφάλεια.
«Ο East Med δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Τα τριμερή σχήματα δεν στρέφονται κατά
κανενός. Η περιφερειακή συνεργασία είναι ανοπιχτή σε όλους, υπό μία προϋπόθεση: να
σέβονται το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας. Δεν είναι ένας αγωγός
οικονομικής πρόδου αλλά ένας αγωγός ειρήνης και συνεργασίας των χωρών της περιοχής»,
κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στους πρώην υπουργούς Ενέργειας της Ελλάδας,
Γιάννη Μανιάτη και Γιώργο Σταθάκη που ήταν παρόντες στην τελετή, οι οποίοι και
συνέβαλαν ώστε να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα.
Αναστασιάδης: Ιστορικό γεγονός η σημερινή ημέρα

Από την πλευρά του, ο Νίκος Αναστασιάδης τόνισε ότι η συμφωνία επιβεβαιώνει ότι η
συνεργασία των χωρών έχει ωριμάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι τρεις χώρες να μπορούν να
προωθούν έργα με γεωπολιτική αξία. Ο αγωγός, ανέφερε, έχει τεράστια γεωπολιτική αξία
για τις χώρες και την ευρύτερη περιοχή, ενώ θα συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της
ΕΕ η οποία μετέχει στη χρηματοδότηση του έργου. «Επιβεβαιώνουμε με τον πλέον απτό
τρόπο πως η συνεργασία που τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει δεν περιορίζεται σε
θεωρητικές και κενού περιεχομένου διακηρύξεις, αλλά έχει ωριμάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε
να είμαστε σε θέση με πρακτικό και πειστικό τρόπο να προωθούμε στρατηγικά έργα με
ιδιαίτερη γεωπολιτική αξία», τόνισε ο πρόεδρος της Κύπρου.
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Η τριμερής συνεργασία έχει θεμελιωθεί σε ένα σχήμα αυτονόητης πολιτικής αξίας, που
εδράζεται στις ιστορικά κοινές αξίες, με στόχο την οριστική επίτευξη ειρήνης,
σταθερότητας και ασφάλειας στην εύφλεκτη περιοχή, ανέφερε. «Οι συνεργασίες που
έχουμε αναπτύξει δεν στρέφονται εναντίον της οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Το αντίθετο,
κάθε χώρα που το επιθυμεί είναι ευπρόσδεκτη, εφόσον τηρεί τους κανόνες του διεθνούς
δικαίου, ανέφερε, αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στην Τουρκία.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κύπρου, η ανακάλυψη υδρογονανθράκων στην ανατολική
Μεσόγειο μπορεί να ενισχύσει τις συμπράξεις και να ενισχύσει την αξία των πόρων,
συμβάλλοντας στην ασφάλεια στην περιοχή. Μάλιστα, ενέταξε την υπογραφή της
διακρατικής συμφωνίας «στην κοινή θέση πως η ανακάλυψη σημαντικών αποθεμάτων
υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, μπορεί να ενισχύσει τις συμπράξεις,
πολλαπλασιάζοντας τη στρατηγική τους αξία και συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στις
προσπάθειες επίτευξης ειρήνης στην περιοχή». Μια πεποίθηση, όπως επισήμανε, «που
συμμερίζεται και η πλειοψηφία των κρατών της περιοχής, μέσω της ίδρυσης του Φόρουμ
της Ανατολικής Μεσογείου από την Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Κύπρο, Αίγυπτο, Ιορδανία και
Παλαιστίνη, το οποίο έχει εξασφαλίσει την πλήρη στήριξη τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι τρεις χώρες θα προχωρήσουν και στην ηλεκτρική διασύνδεση
των τριών χωρών μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου, γνωστού ως EuroAsia Interconnector, ένα
έργο που επίσης έχει την έμπρακτη στήριξη της ΕΕ.
Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κύπριος Πρόεδρος εξέφρασε την κοινή
πεποίθηση πως οι συνεργασίες μας, βασιζόμενες στις αρχές του διεθνούς δικαίου, της
αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας και του ειλικρινούς διαλόγου, αποτυπώνουν τα
πλεονεκτήματα που μπορεί να επιτευχθούν όταν χώρες με κοινές ανησυχίες, στόχους και
συμφέροντα ενώνουν τις δυνάμεις τους αντί να αυτοαπομονώνονται.
Νετανιάχου: Ο αγωγός προσφέρει ασφάλεια στην περιοχή

Για ιστορική ημέρα για το Ισραήλ έκανε λόγο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν
Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι άνοιξε το κοίτασμα του Λεβαθιάν και υπάρχει μεγάλη
ποσότητα με εξαιρετικές αναπτυξιακές προοπτικές, την ώρα που το Ισραήλ υπέγραψε
συμφωνίες και με αραβικές χώρες.

Όπως και οι προηγούμενοι, ο κ. Νετανιάχου ανέφερε ότι ο αγωγός δεν απειλεί κανέναν.
Εμείς ζητάμε και προσκαλούμε οποιαδήποτε χώρα το επιθυμεί, καταρχήν η Ιταλία, κατόπιν
η Αίγυπτος, να συνδράμει. Αυτό θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη συνεργασία στην
περιοχή», ανέφερε.
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«Υπάρχει μία ιστορική ανωμαλία την οποία έχουν ζήσει οι χώρες μας. Στην Αθήνα και
στην Ιερουσαλήμ δημιουργήσαμε τα θεμέλια του Δυτικού Πολιτισμού. Η Ελλάδα και το
Ισραήλ, από τη μία μεριά, η Κύπρος στη μέση, δημιουργήσαμε τις αξίες οι οποίες έχουν
επικρατήσει στην ανθρωπότητα. Όμως, στη σύγχρονη εποχή, υπήρχε μία έλλειψη σύνδεσης
μεταξύ των χωρών μας. Αυτό όμως το διορθώσαμε», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Παράλληλα, τόνισε ότι η σημερινή τριμερής συνάντηση ήταν η έβδομη και ανέφερε ότι
αναβαθμίζει τη συνεργασία των τριών χωρών σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο για να
προμηθεύσουν με ενέργεια την Ευρώπη. Εξέφρασε μάλιστα τη βούληση του Ισραήλ για
περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Προηγήθηκαν συναντήσεις των τριών πολιτικών

Η σημασία του αγωγού θεωρείται τεράστια, καθώς ο East Med αναμένεται ότι θα αλλάξει
τα δεδομένα στην ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας τη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας
ως ενεργειακό κόμβο, ενώ θα συμβάλλει στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό
αέριο.

«Σημαντική μέρα για Ελλάδα - Κύπρο – Ισραήλ», χαρακτήρισε τη σημερινή ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με
τον πρόεδρο της Κύπρου και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στο Μέγαρο Μαξίμου. Και οι
τρεις αρχηγοί κρατών συναντήθηκαν σε τριμερή σύσκεψη στο Ζάππειο, λίγο πριν τη
συμφωνία. Σε ανάλογο κλίμα ήταν οι δηλώσεις του Νίκου Αναστασιάδη, που έκανε λόγο για
«ιστορικό ορόσημο.

Τα οφέλη του EastMed

Ο αγωγός θα συνδέσει τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου με την
ευρωπαϊκή αγορά μέσω της Κύπρου και της Ελλάδας. Πρόκειται για έργο που αναβαθμίζει
τον ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και
μεσογειακής λεκάνης και αποτελεί το επιστέγασμα της νέας γεωπολιτικής εταιρικής
σχέσης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Θέτει, παράλληλα, τέλος στην ενεργειακή
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απομόνωση της Κύπρου και διασφαλίζει την παροχή αερίου σε περιοχές της χώρας μας που
σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στο εθνικό δίκτυο.

Η συνεργασία για τον East Med δεν στρέφεται εναντίον οποιασδήποτε τρίτης χώρας,
αλλά μετατρέπει την ενέργεια σε καταλύτη της περιφερειακής συνεργασίας και της
σταθερότητας, προς όφελος όλων.

Το έργο συνάδει επίσης με τις στρατηγικές ενεργειακές επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς ανοίγει έναν νέο διάδρομο προμήθειας αερίου και θα συμβάλλει στην
ενεργειακή ασφάλεια των κρατών-μελών μέσω της διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων.

Στο οικονομικό επίπεδο, η χώρα μας θα επωφεληθεί από την παραγωγή, μεταφορά και
διανομή φυσικού αερίου, ενώ και οι καταναλωτές θα κερδίσουν από τη μείωση του κόστους
της ενέργειας. Κέρδη θα υπάρξουν και στο μέτωπο της περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς ο
East Med θα διευκολύνει τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων με
μεταβατικό καύσιμο το φυσικό αέριο.
Η αρχική δυναμικότητα του αγωγού σχεδιάζεται να είναι 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα
αερίου ανά έτος, με δυνατότητα διπλασιασμού της στο μέλλον.

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα www.protothema.gr, 2.1.2020
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ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ EAST MED, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 3.1.2020
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