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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Ο Αξθηηθφο Χθεαλφο έρεη κεγάιν κέγεζνο θαη κνηξάδεηαη κηα ζηελή ζπλνξηαθή γξακκή κε ην πνιηθφ 

θάιπκκα πάγνπ. Ζ επηθάλεηά ηνπ αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ 66.500 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, δειαδή ην 

1/6 ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο, ελψ ε ζπλνιηθή ηνπ έθηαζε αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ 30 εθαηνκκχξηα 

ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. Ζ Αξθηηθή είλαη ην βνξεηφηεξν ζεκείν ηνπ πιαλήηε φπνπ κπνξεί λα 

αλαπαπζεί κηα ήπεηξνο. Αλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Αξθηηθήο θαιχπηεηαη απφ πάγν, ν πιεζπζκφο 

ηεο Αξθηηθήο αλέξρεηαη ζε 4 εθαη. θαηνίθνπο, νη νπνίνη είλαη δηαζθνξπηζκέλνη ζηηο ΖΠΑ, Αιάζθα, 

Ηζιαλδία θαη Φηλιαλδία, Ννξβεγία, νπεδία, Καλαδάο, Γξνηιαλδία, Ρσζία, εθ ησλ νπνίσλ ην 1/3 

ζεσξείηαη φηη είλαη γεγελείο πιεζπζκνί. 

ηηο 19 επ 96, ηδξχζεθε ην «Αξθηηθφ πκβνχιην», ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ 8 κφληκα κέιε, 6 Οκάδεο 

Δξγαζίαο θαη 38 Παξαηεξεηέο. Σν Αξθηηθφ πκβνχιην είλαη ην πην ελεξγφ θαη θνξπθαίν 

δηαθπβεξλεηηθφ θφξνπκ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ηνπ ζπληνληζκνχ θαη 

ηεο ακνηβαίαο πιεξνθφξεζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Αξθηηθήο, ησλ απηφρζνλσλ θνηλνηήησλ ηεο 

Αξθηηθήο θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο Αξθηηθήο πνπ αζρνινχληαη κε θνηλά δεηήκαηα κέζσ ηεο εμεξεχλεζεο, 

ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ, ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηεο Αξθηηθήο. 

Σα 8 κέιε ηνπ πκβνπιίνπ απνηεινχλ νη ρψξεο, νη νπνίεο ζπλνξεχνπλ κε ηνλ Αξθηηθφ Χθεαλφ 

(Καλαδάο, Ρσζία, ΖΠΑ, Ννξβεγία θαη Γαλία) θαη αθνινπζνχλ ε Ηζιαλδία, ε Φηλιαλδία θαη ε 

νπεδία. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ δψδεθα ρψξεο κε θαζεζηψο Μφληκνπ Παξαηεξεηή, αθνχ έρνπλ 

αλαγλσξίζεη ηελ θπξηαξρία ησλ «αξθηηθψλ ρσξψλ. Σν Αξθηηθφ πκβνχιην αλαπηχζζεη ζπκθσλίεο κε 

ηηο αξρέο αζθαιείαο ησλ είθνζη πξεζβεηψλ θαη ησλ ζπκκαρηθψλ ρσξψλ ηεο Αξθηηθήο, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο. Πξνζπαζεί επίζεο λα πξνσζήζεη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ηε ξχπαλζε θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Οη παγθφζκηεο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο επεξέαζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο απηφρζνλεο 

γεγελείο πιεζπζκνχο ηεο Αξθηηθήο, δηφηη ε ηήμε ησλ πάγσλ επεξεάδεη άκεζα ηελ ηξνθηθή αιπζίδα ηεο 

πεξηνρήο θαη θαη΄ επέθηαζε ην γεληθφηεξν νηθνζχζηεκα πρ δψα, αιηεχκαηα, θπηά, θ.ά. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ηα θξάηε πνπ έρνπλ δσηηθά ζπκθέξνληα ζηνλ Αξθηηθφ Χθεαλφ ζεσξνχλ ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή  σο επθαηξία γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε λέσλ ζαιάζζησλ νδψλ λαπζηπινΐαο, γεγνλφο ην νπνία ζα 

ηνπο πξνζδψζεη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ιφγσ ηεο κείσζεο θαπζίκσλ θαη ηνπ ρξφλνπ 

λαπζηπινΐαο. 

Σα ηεξάζηηα απνζέκαηα ζε πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην θαη κεηαιιεχκαηα ζηελ Αξθηηθή έρνπλ 

πξνθαιέζεη ην δηεζλέο ελδηαθέξνλ αξθηηθψλ θαη κε θξαηψλ, κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ 

εμαηηίαο ηεο ηήμεο ησλ πάγσλ. Σα Αξθηηθά θξάηε δηεμήγαγαλ εληαηηθέο έξεπλεο θαη ζπιινγή 

δεδνκέλσλ, κε ζθνπφ λα δηεθδηθήζνπλ αμηψζεηο επί ηνπ σθεάληνπ ππζκέλα (βπζνχ) θαη ηεο 

αληίζηνηρεο πθαινθξεπίδαο ηνπο. 

Ζ Αξθηηθή είλαη έλα ζχγρξνλν παξάδεηγκα ηνπ δηιήκκαηνο αζθάιεηαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ, ηα νπνία αλαβαζκίδνπλ ζπλερψο ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. Σα πεξηζζφηεξα απφ 

απηά ηα θξάηε δηαζέηνπλ ζηφινπο παγνζξαπζηηθψλ, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα ελφο 

αηπρήκαηνο, πνπ λα έρεη δξακαηηθέο ζπλέπεηεο γηα νιφθιεξε ηελ πεξηνρή. 

Λέμεηο Κιεηδηά: Σήμε ησλ Πάγσλ, Γεσπνιηηηθφο Αληαγσληζκφο, Βηψζηκε Αλάπηπμε, Αξθηηθφο 

Κχθινο, Αζθαιήο Ναπζηπινΐα  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε Αξθηηθή σο πεξηνρή εμάπηεη ηελ αλζξψπηλε θαληαζία απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ησλ πξψηκσλ ραξηψλ ησλ Βίθηλγθο φπνπ θαηαγξάθεηαη σο ν 

ηφπνο δηαβίσζεο ησλ δξάθσλ πνπ απνηεινχζαλ ην ηξσηφ ζεκείν ησλ θαηά ηα άιια αηξφκεησλ 

πνιεκηζηψλ. πσο είλαη θπζηθφ, ε Αξθηηθή ζεσξείηαη ηαπηφζεκε κε ηνλ Βφξεην (γεσγξαθηθφ) Πφιν 

ηεο γεο. Ο Αξθηηθφο Kχθινο
1
 ή Βφξεηνο Πνιηθφο Κχθινο σο φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

δηαρσξίζνπλ ηελ Αξθηηθή Εψλε απφ ηελ Βφξεηα Εψλε. Ζ δηάθξηζε απηή έρεη πηνζεηεζεί δηφηη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Αξθηηθήο είλαη ζάιαζζα, πνπ θαιχπηεηαη απφ πάγνπο
2
. πλεπψο, φπσο είλαη 

θπζηθφ ε δηαβίσζε ζηελ πεξηνρή θαζίζηαηαη αδχλαηε θαη πξνθαλψο ε Αξθηηθή είλαη ηδηαηηέξσο 

αθηιφμελε γηα ηνλ άλζξσπν
3
. 

Ζ Αξθηηθή απνηειεί αληηθείκελν έξηδαο πνιιψλ κεηαμχ δηαθφξσλ θξαηψλ, ηα νπνία έρνπλ δσηηθά 

ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή θαη ζηνρεχνπλ ζηελ εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζηηο πεγέο ελέξγεηαο, ζηνλ 

πινχην ηνπ ππεδάθνπο, ζηα δηθαηψκαηα αιηείαο, ζηηο πξψηεο χιεο, θ.ά. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ε φπνηα εθκεηάιιεπζε ηνπ πινχηνπ ηεο Αξθηηθήο ζα πινπνηεζεί κειινληηθά ζε επξεία 

θιίκαθα, δεδνκέλσλ ησλ ξαγδαίσλ αιιαγψλ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ έιιεηςε απνζεκάησλ 

πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Οη θχξηνη παξάγνληεο, πνπ πξνζδίδνπλ γεσζηξαηεγηθή αμία ζηελ Αξθηηθή είλαη: 

 Ζ εμεύξεζε λέσλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ. Δθηηκάηαη φηη ην έλα ηέηαξην ησλ παγθνζκίσλ 

θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ θξχβεηαη θάησ απφ ηνλ ππζκέλα ηεο. Απηφο ν παξάγνληαο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφο εηδηθά ζε κία πεξίνδν φπνπ ε δήηεζε ζε ελέξγεηα απμάλεηαη παγθνζκίσο. 

 Οη λέεο ηερληθέο εμόξπμεο, ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, κέζσ ησλ νπνίσλ ηα 

ππνζαιάζζηα θνηηάζκαηα πξψησλ πιψλ είλαη πιένλ πξνζβάζηκα, νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ γηα ηελ απφθηεζή ηνπο. 

 Ζ έιιεηςε πνζνηήησλ ηξνθήο ζηα όξηα ηνπ ππνζηηηζκνύ, παγθνζκίσο, ζπλεπάγεη ηελ αχμεζε 

ηεο δήηεζεο πξσηετλνχρσλ ηξνθψλ πρ ςαξηψλ. πλεπψο, φπσο είλαη θπζηθφ ηα θξάηε 

«αληαγσληζηέο» επηδίδνληαη ζε κία μέθξελε θνχξζα, κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

πινχηνπ ηεο Αξθηηθήο. 

 Ζ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε σο ζπλέπεηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο απεηιεί ηελ χπαξμε θαη 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ησλ ηζαγελψλ πιεζπζκψλ ηεο Αξθηηθήο, δηφηη απμάλεηαη ε δπλαηφηεηα 

γηα πεξηζζφηεξε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα. 

                                                           
1 Το όριο, βόρεια του οποίου εκτείνεται θ Αρκτικι, είναι ο Αρκτικόσ Κφκλοσ (66° 33’Β), που αποτελεί το όριο για τον 

ιλιο του μεςονυκτίου και τθν πολικι νφχτα. Ο κφκλοσ αυτόσ ονομάηεται Αρκτικόσ γιατί ςαν τοποκεςία αντιςτοιχεί 
πλθςίον τθσ προβολισ επί τθσ γιινθσ επιφάνειασ του νοτιότερου άκρου του αςτεριςμοφ τθσ Μεγάλθσ Άρκτου. 

2 Ο Αρκτικόσ Ωκεανόσ αντιμετωπίηεται ωσ μζροσ του Ατλαντικοφ Ωκεανοφ, διότι, ςε κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ 
είναι πλεφςιμοσ με τθν βοικεια ειδικών ςκαφών (παγοκραυςτικά). Σε κάκε περίπτωςθ, θ ςυγκεκριμζνθ περιοχι δεν 
διαφεφγει τθσ επίδραςθσ του φαινομζνου του κερμοκθπίου και αρκετζσ φορζσ ζχει μάλιςτα καταγραφεί διπλάςια 
ταχφτθτα ςτο λιώςιμο των πάγων ςε ςχζςθ με άλλα ςθμεία του πλανιτθ.  

3 Ωςτόςο, ςε αντίκεςθ με τθν Ανταρκτικι -τθν άλλθ περιοχι (νότια) τθσ γιινθσ επιφάνειασ που είναι μόνιμα καλυμμζνθ 
με πάγουσ- θ Αρκτικι κατοικείται από αυτόχκονεσ φυλζσ που οι Αμερικάνοι αποκαλοφν Εςκιμώουσ, οι ίδιοι 
αυτοαποκαλοφνται «Ινουίτ». 
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 H δηεθδίθεζε πθαινθξεπίδαο, ππφ ην πξίζκα ηεο δηακάρεο ησλ ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ, απφ 

θξάηε φπσο Ρσζία, Γαλία, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, Ννξβεγία, Καλαδάο, ηα νπνία 

ζεσξνχλ φηη ππάξρεη θπζηθή ζπλέρεηα ηνπ επεηξσηηθνχ ηνπο εδάθνπο ζηνλ Αξθηηθφ Χθεαλφ. 

Πεδίν ζχγθξνπζεο κεηαμχ Καλαδά θαη Γαλίαο είλαη ην ζηελφ ηνπ Νάξεο (Nares strait) θαη κεηαμχ 

Ρσζίαο θαη Ννξβεγίαο, ε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Μπάξεληο (Barent Sea), ε νπνία ελδερνκέλσο έρεη 

ηεξάζηηα ελεξγεηαθά θνηηάζκαηα. 

Με ρξήζε ζηξαηεγηθψλ φξσλ θαζαξά ζηξαηησηηθνχ ραξαθηήξα, ε δψλε ηεο Αξθηηθήο ελψλεη ηελ 

επεηξσηηθή Ρσζία κε ηε Βφξεην Ακεξηθή. Παξάιιεια, ε Αξθηηθή είλαη γηα ηνπο Ρψζνπο ε κνλαδηθή 

δίνδνο ζηνλ Αηιαληηθφ πνπ δελ έρεη πεξηνξηζκνχο (παξέρεη ειεπζεξία θίλεζεο ζηα δηεζλή ηεο χδαηα). 

Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν παξαηεξείηαη απμαλφκελε ελδπλάκσζε ηνπ 

Βφξεηνπ Ρσζηθνχ ζηφινπ. Σα επφκελα ρξφληα αλακέλεηαη αλάινγε ζηξαηησηηθή ελδπλάκσζε θαη 

παξνπζία φισλ ησλ ππνινίπσλ Αξθηηθψλ θξαηψλ. Απηφ εγθπκνλεί ηνλ θίλδπλν κηαο ελδερφκελεο 

έληαζεο ή θαη θξίζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ.  

Ζ ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην παηγλίδη ηνπ Πφινπ είλαη, επί ηνπ παξφληνο, λα παξαθνινπζεί 

πξνζεθηηθά ηηο εμειίμεηο, θαζψο ελζσκαηψλεη ζηνπο θφιπνπο ηεο ηξείο θαλδηλαβηθέο ρψξεο (νπεδία, 

Φηλιαλδία, Γαλία), κία εθ ησλ νπνίσλ δηαηεξεί δσηηθά ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή, ελψ ε Ννξβεγία πνπ 

παξακέλεη πεξήθαλα εθηφο ηεο επξσπατθήο νηθνγέλεηαο, είλαη αλεμάξηεηνο παίθηεο. Ζ αλεζπρία ηεο 

ΔΔ, ζε ηειηθή αλάιπζε είλαη νη ζπλέπεηεο πνπ ζα είρε κηα ελδερφκελε γεληθεπκέλε θξίζε κεηαμχ ησλ 

Αξθηηθψλ θξαηψλ ζηα βφξεηα ζχλνξά ηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: 

ΓΔΧΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΞΗΑ  

ΣΟΤ ΑΡΚΣΗΚΟΤ ΧΚΔΑΝΟΤ  

(ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ-ΚΛΗΜΑ-ΠΛΖΘΤΜΟΗ) 

 

1.1 Δηζαγσγηθά ηνηρεία Γεσγξαθίαο ζηελ Αξθηηθή 

Ζ Αξθηηθή είλαη κηα κεγάιε πεξηνρή κε έθηαζε 13.980.000 η.ρικ.(4,7 θνξέο πεξίπνπ ην κέγεζνο ηεο 

Μεζνγείνπ) γχξσ απφ ηνλ Βφξεην Πφιν, ζηνλ αληίπνδα ηεο Αληαξθηηθήο. Πεξηιακβάλεη βφξεηα 

ηκήκαηα ησλ ΖΠΑ (Αιάζθα), ηνπ Καλαδά, ηεο Ρσζίαο, ηεο Ννξβεγίαο, ηεο νπεδίαο, ηεο Φηλιαλδίαο, 

ηελ Ηζιαλδία, ηελ Γξνηιαλδία (νη νπνίεο θαινχληαη Αξθηηθέο Υψξεο), θαζψο θαη φιν ηνλ ζαιάζζην 

ρψξν, ν νπνίνο νλνκάδεηαη Αξθηηθφο Χθεαλφο ή Βφξεηνο Παγσκέλνο Χθεαλφο. O Αξθηηθφο σθεαλφο ή 

Βφξεηνο Παγσκέλνο σθεαλφο είλαη ν µκηθξφηεξνο θαη ν πην ξερφο σθεαλφο. Έρεη έθηαζε 20.327 εθαη. 

km2 θαη µέζν βάζνο 1.050 m. Αληηζηνηρεί ζην 2,8% ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο. Ο Γηεζλήο Τδξνγξαθηθφο 

Οξγαληζµφο (ΗΖΟ)
4
 ηνλ αλαγλσξίδεη σο σθεαλφ αλ θαη νξηζµέλνη σθεαλνγξάθνη, ιφγσ ηνπ φηη δελ 

επηθνηλσλεί πιαηηά µε ηνλ Αηιαληηθφ θαη θπξίσο µε ηνλ Δηξεληθφ σθεαλφ – ηνλ ζεσξνχλ σο ζάιαζζα, 

ηελ νλνκαδφκελε Αξθηηθή ζάιαζζα. 

Ο Βφξεηνο Παγσκέλνο Χθεαλφο είλαη κηα ζρεδφλ πεξίθιεηζηε ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ ζπλδέεηαη απφ ηε 

κία πιεπξά ηεο κε ηνλ Δηξεληθφ Χθεαλφ, κέζσ ηνπ Βεξίγγεηνπ Πνξζκνχ, θαη απφ ηελ άιιε, κε ηνλ 

Αηιαληηθφ κέζσ ηεο ζάιαζζαο Γξνηιαλδίαο/Ννξβεγίαο. ην ππφινηπν κέξνο ηεο, πεξηθιείεηαη απφ ηελ 

Δπξαζηαηηθή θαη ηελ Ακεξηθαληθή ήπεηξν.   

Ζ αθηνγξακκή ηνπ αλέξρεηαη ζηα 45.390 km. Σν θέληξν ηνπ θαιχπηεηαη απφ µφληµν πξνθάιπµµα µε 

µέζν πάρνο ηα 3 m. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ µελψλ ην µεγαιχηεξν µέξνο ηνπ σθεαλνχ 

θαιχπηεηαη απφ πάγνπο. Πεξηβάιιεηαη απφ ην ρεξζαίν φγθν ηεο Δπξψπεο, ηεο Αζίαο, ηεο Βφξεηαο 

αµεξηθάληθεο επείξνπ, ηεο Γξνηιαλδίαο θαη απφ αξθεηά λεζηά. Θάιαζζεο πνπ ππάξρνπλ ζ‟ απηφλ είλαη 

ε ζάιαζζα Μπάξεληο (Barentssea), ε ζάιαζζα Μπνθφξ (Beaufordsea), ε ζάιαζζα Σζνχθζη 

(Chukchisea), ε αλαηνιηθή ζάιαζζα ηεο ηβεξίαο, ε ζάιαζζα ηεο Γξνηιαλδίαο, ε ζάιαζζα Κάξα 

(Karasea), ε ζάιαζζα Λαπηέβ (Laptevsea) θαη ε Λεπθή ζάιαζζα (Whitesea). πλδέεηαη µε ηνλ 

Δηξεληθφ µέζσ ηνπ Βεξίγγεηνπ πνξζµνχ θαη µε ηνλ Αηιαληηθφ µέζσ ηεο ζάιαζζαο ηεο Γξνηιαλδίαο 

θαη ηεο ζάιαζζαο ηνπ Λαµπξαληφξ (Labradorsea). 

Ζ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο νξίδεηαη είηε κε βάζε ηνλ αξθηηθφ θχθιν είηε ηελ αξθηηθή ηζφζεξκε γξακκή. 

Σν ζπλεζέζηεξν φξην, βφξεηα ηνπ νπνίνπ εθηείλεηαη ε Αξθηηθή, είλαη ν Αξθηηθφο Κχθινο (66° 33‟Β), 

πνπ απνηειεί ην φξην γηα ηνλ ήιην ηνπ κεζνλπθηίνπ θαη ηελ πνιηθή λχρηα. Σν άιιν φξην είλαη, κε βάζε 

ην θιίκα, ε αξθηηθή ηζφζεξκε γξακκή ησλ 10 °C ηνλ Ηνχιην, ε νπνία θαη απνηειεί ηελ ηειεπηαία απφ 

ηνλ Ηζεκεξηλφ δελδξνγξακκή. Χζηφζν, δελ ππάξρεη έλαο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνο νξηζκφο γηα ην πνπ 

αξρίδεη θαη πνπ ηειεηψλεη ε Αξθηηθή. 

ηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο ππάξρνπλ ζεµαληηθά αιηεπηηθά πεδία βαθαιάνπ θαη ηδηαίηεξα ζηελ 

εθηεηαµέλε επεηξσηηθή πθαινθξεπίδα ησλ αξθηηθψλ παξαιίσλ, ζηε ζάιαζζα Μπάξεληο θαη ζηα λεξά 

γχξσ απφ ηελ Ηζιαλδία. ηηο αξθηηθέο πεξηνρέο θπξηαξρεί ε αιηεία ηεο θάιαηλαο, απφ µεγάια 
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αιηεπηηθά θξάηε φπσο ε Ννξβεγία, ε Ηζιαλδία, ε Ηαπσλία, ε Οιιαλδία, ε Ρσζία, ε Μ. Βξεηαλία. Σα 

ηειεπηαία φµσο ρξφληα, ιφγσ ηεο δηεζλνχο θαηαθξαπγήο γηα ηε δξακαηηθή κείσζε ησλ ζειαζηηθψλ 

απηψλ, έρνπλ επηβιεζεί, κεηά απφ δηεζλείο ζπκθσλίεο, απφ νξηζκέλα θξάηε πνζνζηψζεηο δειαδή 

πεξηνξηζµνί ζηηο πνζφηεηεο ησλ αιηεπκάησλ µε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία απηψλ πνπ θηλδπλεχνπλ µε 

εμαθάληζε. 

Ζ Αξθηηθή έρεη ζηξαηεγηθή ζέζε, θαζψο πεξηβάιιεηαη απφ ηελ Ακεξηθή, ηελ Αζία θαη ηελ Δπξψπε. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Αξθηηθή έρεη γίλεη πεξηνρή έληνλσλ αληηπαξαζέζεσλ κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θξαηψλ, ηα νπνία έρνπλ δσηηθά ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

Αξηθηθή ήηαλ απξνζπέιαζηε ιφγσ ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ πάγνπ θαη δηαδξακάηηζε 

κείδσλ ζέκα ηελ επνρή ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. 

Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ βπζνχ ηνπ σθεαλνχ (πεξίπνπ ην κηζφ), ζπληζηά ηελ Κεληξηθή Λεθάλε, έλα 

ζρεδφλ επίπεδν πθαινπιαίζην. Σν ππφινηπν κηζφ ηνπ, απνηειείηαη απφ έλα επεηξσηηθφ πθαινπξαλέο, 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νπνίνπ αλήθεη ζηελ Δπξαζηαηηθή ήπεηξν. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

παξάδεηγκα ηεο λήζνπ FranzJosef Land, ε νπνία επηθάζεηαη ηεο γεσγξαθηθήο πθαινθξεπίδαο ηεο 

Ρσζίαο, ζε κηα απφζηαζε πεξίπνπ 1500 ρηιηνκέηξσλ απφ ηηο αθηέο ηεο.  

Ζ Κεληξηθή Λεθάλε, δηαηξέρεηαη απφ ηξία παξάιιεια ξήγκαηα ηα νπνία είλαη πξνεθηάζεηο ηνπ 

αηιαληηθνχ εθαηζηεηαθνχ ξήγκαηνο. Σν ξήγκα Lomonosov ζηε κέζε, ρσξίδεη ηηο εθαπηφκελεο 

πθαινθξεπίδεο Γξνηιαλδίαο θαη ηβεξίαο. Σα βάζε πνπ ζπλαληψληαη ζηηο πεξηνρέο εθηφο ηεο 

Κεληξηθήο Λεθάλεο, είλαη ηδηαίηεξα κηθξά γηα σθεαλφ, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ηελ πεξηνρή 

ηεο λήζνπ Novaja Zemlja θαη ηελ πεξηνρή ηνπ Βεξίγγεηνπ Πνξζκνχ φπνπ είλαη κηθξφηεξα ησλ 100 

κέηξσλ. Αληίζηνηρα, ζηε ζάιαζζα ηνπ Μπάξεληο ηα βάζε είλαη κεηαμχ 200 θαη 300 κέηξσλ. 

ε απηή ηελ πεξηνρή, δνπλ κφλν 4 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη πεξίπνπ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ Αξθηηθή 

κηα απφ ηηο πην αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ηεο Γεο. Πεξίπνπ ην 10% απηνχ ηνπ αξηζκνχ είλαη 

απηφρζνλεο πιεζπζκνί – έζλε, πνπ έρνπλ δήζεη ζηελ Αξθηηθή, πνιχ πξηλ απφ ηελ άθημε ησλ 

Δπξσπαίσλ ζηελ πεξηνρή. 

Τπάξρνπλ 8 ρψξεο, ησλ νπνίσλ κέξε ησλ εδαθψλ ηνπο βξίζθνληαη ζηελ Αξθηηθή: ε Ννξβεγία, ε 

νπεδία, ε Φηλιαλδία, ε Γαλία, ν Καλαδάο, νη ΖΠΑ, ε Ρσζία θαη ε Ηζιαλδία. Ζ Ηζιαλδία, ζχκθσλα 

κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλαγλσξηζκέλνπο νξηζκνχο, είλαη ην κφλν θξάηνο πνπ βξίζθεηαη πιήξσο ζηελ 

Αξθηηθή, φια ηα ππφινηπα θξάηε έρνπλ κφλν θάπνηεο πεξηνρέο ηνπο εθεί. Χζηφζν, αλ ππνζέζνπκε φηη 

ν πνιηθφο θχθινο ή ε βφξεηα δελδξνγξακκή είλαη ηα κφλα θξηηήξηα, ε Ηζιαλδία δελ κπνξεί λα νξηζηεί 

σο κέξνο ηεο Αξθηηθήο. 

Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηελ Αξθηηθή είλαη πνηθηιφκνξθεο. Γελ ππάξρνπλ πνιιέο πφιεηο ζηελ 

Αξθηηθή θαη είλαη ζπρλά πνιχ καθξηά ε κία απφ ηελ άιιε, φπσο π.ρ. ζηε ηβεξία ηεο Ρσζίαο, ζηελ 

Αιάζθα ησλ ΖΠΑ θαη ζηνλ Καλαδά. Οη πφιεηο ηεο Αξθηηθήο είλαη παξφκνηεο κε ηηο πφιεηο ζε άιια 

κέξε ηνπ θφζκνπ, παξαδείγκαηα πφιεσλ είλαη ην Μνχξκαλζθ ζηε Ρσζία, ην Ρέηθηαβηθ ζηελ Ηζιαλδία 

θαη ην Σξφκζε ζηε Ννξβεγία. Πνιινί άλζξσπνη δνπλ ζε κηθξέο πφιεηο ή νηθηζκνχο πνπ δηαζπείξνληαη 

ζε ηεξάζηηεο πεξηνρέο ηεο ηβεξίαο, ηεο Αιάζθαο, ηνπ Καλαδά, ηεο Γξνηιαλδίαο θαη ηεο θαλδηλαβίαο. 

ην βνξεηφηεξν ζεκείν, ζηε πηηζβέξγε (Spitsbergen) θαη ζην Καλαδηθφ Αξθηηθφ Αξρηπέιαγνο, 

εγθαηαζηάζεθαλ επηζηεκνληθνί ζηαζκνί, ησλ νπνίσλ ν ζθνπφο είλαη ε έξεπλα θαη ε ππνζηήξημε ησλ 

επηζηεκφλσλ. ιεο απηέο νη θνηλφηεηεο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηνπο, κνηξάδνληαη παξφκνηεο 

ζπλζήθεο απνκφλσζεο, δχζθνιεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ πνιηθή κέξα θαη λχρηα, ε νπνία ζπρλά 

δηαηαξάζζεη ηνλ χπλν ησλ θαηνίθσλ. 
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1.2 Κιηκαηηθή Αιιαγή ζηελ Αξθηηθή 

Ζ θιηκαηηθή αιιαγή κε ηε κνξθή ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κε απνηέιεζκα ηελ 

ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, έρεη δξακαηηθή επίπησζε ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Αξθηηθή.  

Ζ κέζε ηηκή αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ παξαηεξήζεθε ηνλ 20ν αηψλα ήηαλ ε κεγαιχηεξε πνπ 

έρεη παξαηεξεζεί ηελ ηειεπηαία ρηιηεηία. Ζ ζεξκνθξαζία απμήζεθε δχν θνξέο πεξηζζφηεξν ζηνπο 

πφινπο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. Οη κφληκνη παγεηψλεο ππνρσξνχλ, 

πξνθαιψληαο αζηαζείο ζπλζήθεο ζην έδαθνο θαη ζπλεπαθφινπζα ζηηο θαηαζθεπέο επί απηνχ. ε φιε 

ηελ έθηαζε ηεο Αξθηηθήο δψλεο ν πάγνο ειαηηψλεηαη γξήγνξα θαη αλεμέιεγθηα.  

ηε Γξνηιαλδία, γηα παξάδεηγκα, ε παγσκέλε επηθάιπςε ηεο μεξάο ιηψλεη θαη νη παγεηψλεο ζε φιε 

ηελ επηθξάηεηα ππνρσξνχλ. Μέρξη ην 2004, ε πνζφηεηα ηνπ ζαιαζζίνπ πάγνπ πνπ θάιππηε ηνλ Βφξεην 

Παγσκέλν σθεαλφ, ειαηηψζεθε θαηά 5% κέζα ζε 20 ρξφληα, ελψ ην πάρνο ηνπ παγσκέλνπ ζηξψκαηνο 

ειαηηψζεθε θαηά 40%. 

Σν θαηλφκελν απηφ είλαη δπζηπρψο, επηηαρπλφκελν. Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα αλεζπρεί φηη 

πξνζεγγίδνπκε έλα ζεκείν θακπήο ή θνξχθσζεο, απφ ην νπνίν θαη κεηά κηα ζεηξά επαιιήισλ 

θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ ζα ζεκάλνπλ ηελ έλαξμε κηαο ξαγδαίαο θιηκαηηθήο αιιαγήο πνπ ζα αιιάμεη ηε 

δσή ζηνλ πιαλήηε φπσο ηε γλσξίδνπκε ζήκεξα. 

Ζ πνιηθή ηνχληξα, ζπλεπεία ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο, δίλεη ηε ζέζε ηεο ζε λέεο αλαδπφκελεο 

δαζηθέο εθηάζεηο, νη νπνίεο κεηαηνπίδνληαη νινέλα θαη βνξεηφηεξα ζπκπαξαζχξνληαο καδί ηνπο θαη 

ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ηεο πινηνκίαο. Ζ πινηνκία αλακέλεηαη λα αλαπηπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ 

πξνθαιψληαο δξακαηηθή αιιαγή ζηε θπζηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο. 

Ζ αιιαγή ζηελ παλίδα ζα έξζεη γξεγνξφηεξα: ε εμαθάληζε ηνπ πάγνπ ζηελ Αξθηηθή ζα απαγνξεχζεη 

ην θπλήγη ηεο θψθηαο θαη ζα νδεγήζεη ζηελ εμαθάληζε ηεο ιεπθήο πνιηθήο αξθνχδαο. Ζ απνπζία ηεο 

ηνχληξαο, ζα νδεγήζεη ζηελ εμαθάληζε θαη άιινπο νξγαληζκνχο, φπσο ην ειάθη ηεο αξθηηθήο. Ζ 

άλνδνο ηεο ζηάζκεο ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ, αλακέλεηαη λα επηηαρχλεη ην θαηλφκελν ηεο 

ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε θαζψο νη πνζφηεηεο πάγνπ πνπ ιηψλνπλ, θαη νη νπνίεο ζην παξειζφλ 

θαηαθξαηνχζαλ κεγάια απνζέκαηα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη κεζαλίνπ (αεξίσλ πνπ επζχλνληαη γηα 

ηελ ππεξζέξκαλζε), ζα πάςνπλ λα πθίζηαληαη. Απηφ νδεγεί ζε κηα κε αλαζηξέςηκε πεξηβαιινληηθή 

θαηάζηαζε. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε απνπζία πάγνπ ζηελ Αξθηηθή αλακέλεηαη λα θάλεη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πην 

ήπηεο, κε απνηέιεζκα ε εθκεηάιιεπζε ησλ νξπθηψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο λα θαηαζηεί πην ειθπζηηθή. Ζ 

Αξθηηθή ζα θαηαζηεί δειαδή πιήξσο εθκεηαιιεχζηκε. Πνιινί πξνβιέπνπλ φηη νξηζκέλα είδε ςαξηψλ 

ζα απμήζνπλ ηνπο πιεζπζκνχο ηνπο κε ζπλέπεηα ηελ αλάπηπμε ηεο αιηεπηηθήο νηθνλνκίαο. Οξηζκέλα 

άιια φκσο, φπσο ην θαβνχξη ησλ αθηψλ ηεο Ννξβεγίαο ζα εμαθαληζηνχλ. Νέεο λαπηηθνί νδνί ζα 

δηαλνηρηνχλ θαη ε εκπνξηθή θίλεζε ζα απμεζεί θαηαθφξπθα ζπκπαξαζχξνληαο ηελ αλάπηπμε 

ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ εθεί φπνπ ηψξα δελ πθίζηαληαη. Ζ απμαλφκελε κφιπλζε αλακέλεηαη λα 

απεηιήζεη κεγάιν κέξνο ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. 

  



[9] 

1.3 Γεγελείο Πιεζπζκνί ζηελ Αξθηηθή  

Ζ Αξθηηθή θηινμελεί εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν 

νξηνζέηεζεο ηεο πεξηνρήο. Πεξίπνπ 4 εθαηνκκχξηα θάηνηθνη δνπλ ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη βφξεηα 

ηνπ Αξθηηθνχ Κχθινπ. Ο πιεζπζκφο πεξηιακβάλεη γεγελείο θαηνίθνπο θαη απηνχο πνπ έθζαζαλ 

πξφζθαηα, θπλεγνχο θαη βνζθνχο πνπ δνχλε ζηελ πεξηνρή θαη θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ. Πνιιέο νκάδεο 

γεγελψλ απαληψληαη κφλν ζηελ Αξθηηθή, φπνπ ζπλερίδνπλ ηηο παξαδνζηαθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

πξνζαξκφδνληαη ηαπηφρξνλα ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν. ηνπο πξνεγνχκελνπο αηψλεο, ε εηζξνή λέσλ 

αθίμεσλ αχμεζε ηελ έληαζε ζην αξθηηθφ πεξηβάιινλ κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ζηελ αιηεία, ην θπλήγη 

άγξησλ δψσλ θαη ηελ αχμεζε ζηε βηνκεραλία. 

Τπάξρνπλ πνιιέο εζληθφηεηεο θαη πεξηζζφηεξνη απφ 40 δηαθνξεηηθνί απηφρζνλεο πιεζπζκνί. 

εκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο είλαη πνιίηεο ηεο ΔΔ. Ζ Αξθηηθή είλαη ε θαηνηθία 

πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ γεγελψλ πιεζπζκψλ. ‟ απηνχο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη Ίλνπηη ζηελ Βφξεηα 

Ακεξηθή, νη Νέλεηο ζηε Ρσζία θαη νη άκη ζηελ Φελλνζθάληηα. Ζ Γξνηιαλδία είλαη κηα ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε επεηδή νη Ίλνπηη εθεί, απνηεινχλ ζρεδφλ ην 90% ηνπ πιεζπζκνχ. 

Δπηζεκαίλεη φηη, ε Αξθηηθή δελ είλαη κία εληαία, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν κία πνιχ κεγάιε θαη 

αλνκνηνγελήο πεξηνρή. Οξηζκέλεο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο έρνπλ αθξαίεο θπζηθέο ζπλζήθεο, έλα 

εχζξαπζην πεξηβάιινλ θαη ρακειή ππθλφηεηα πιεζπζκνχ. Άιιεο πεξηνρέο, φπσο ε επξσπατθή 

Αξθηηθή, είλαη ηδηαηηέξσο αλαπηπγκέλεο αζηηθνπνηεκέλεο πεξηνρέο κε πςειήο θαηάξηηζεο θαη πςεινχ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ πιεζπζκφ θαη ηζρπξφ δπλακηθφ θαηλνηνκίαο. 

 
Δηθόλα «1-2» Υάξηεο Πνζνζηνχ Απηνρζφλσλ Λαψλ ζηηο Αξθηηθέο πεξηνρέο ησλ Αξθηηθψλ Κξαηψλ. 

Πεγή:https://live.staticflickr.com/256/32211456112_377946b364.jpg 

https://live.staticflickr.com/256/32211456112_377946b364.jpg
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Δηθόλα «1-3» Καηαλνκή Γεγελψλ Πιεζπζκψλ ζηνλ Αξθηηθφ Κχθιν 

Πεγή:https://www.arcticcentre.org/loader.aspx?id=db23528c-8b34-4a13-af57-4dbacbce897f 

  

https://www.arcticcentre.org/loader.aspx?id=db23528c-8b34-4a13-af57-4dbacbce897f%20
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν: 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΟΡΤΚΣΟ ΠΛΟΤΣΟ ΣΖΝ ΑΡΚΣΗΚΖ –  

ΠΛΑΝΖΣΗΚΟ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

 

2.1 Πιαλεηηθό Θεζαπξνθπιάθην Φπζηθώλ Πόξσλ ζηελ Αξθηηθή  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε Αξθηηθή έρεη κπεη ζην ζηφραζηξν ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ιφγσ ηεο 

εμάληιεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ θνηηαζκάησλ σο „„παξζέλα‟‟ απνζήθε ζεκαληηθψλ αλεθκεηάιιεπησλ 

απνζεκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ. 

Ζ ελεξγεηαθή απνζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟80 θαη ‟90 επέηξεπε ζηα παγθφζκηα θέληξα 

απνθάζεσλ λα παξακεξίζνπλ ή ηνπιάρηζηνλ λα θαζπζηεξήζνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο γηα πξνζπάζεηα 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ πινχηνπ ηεο Αξθηηθήο, κε ην πξφζρεκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, πιελ φκσο ε κείσζε ησλ παγθνζκίσλ απνζεκάησλ, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, 

θαζψο θαη ε ξαγδαία πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο εμφξπμεο, νδήγεζαλ ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε λα 

πηνζεηήζνπλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ Αξθηηθή. 

ην ππέδαθνο ηεο Αξθηηθήο εθηηκάηαη φηη ππάξρνπλ: 

 Σν 1/4 ησλ παγθφζκησλ απνζεκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

 Δθαηνληάδεο δηο βαξέιηα αξγνχ πεηξειαίνπ. 

 Σεηξάθηο εθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα θπζηθνχ αεξίνπ. 

 Αθζνλία πνιχηηκσλ ιίζσλ πρ δηακάληηα, θ.ά, κεηαιιεπκάησλ πρ ληθέιην, παιιάδην, πιαηίλα, 

θνβάιηην, βνιθξάκην, ςεπδάξγπξν θ.ά), θαζψο θαη ηεξάζηηνο αιηεπηηθφο πινχηνο. 

Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε πξόζθαηεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο εθηηκάηαη όηη ζηνλ Αξθηηθό Κύθιν 

βξίζθνληαη πεξηζζόηεξν από ην 25% ησλ κε εθκεηαιιεύζηκσλ απνζεκάησλ ηνπ πιαλήηε ζε 

πεηξέιαην θαη θπζηθό αέξην. Δπηπιένλ, ζην ππέδαθνο ηεο Αξθηηθήο θαηά πάζα πηζαλόηεηα 

εληνπίδνληαη κεηαιιεύκαηα, ζηδεξνκεηαιιεύκαηα, θαζώο επίζεο θαη πνιύηηκνη ιίζνη. Με 

ζεκεξηλέο εθηηκήζεηο, ε αμία ηνπο αλέξρεηαη ζε ακύζεηα πνζά δνιαξίσλ. 

Δληνχηνηο, νη δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην αξθηηθφ πεξηβάιινλ, νη ηερλνινγηθέο δπζθνιίεο 

θαζψο θαη ε ρακειή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ζπλέβαιαλ ζηε κείσζε ησλ πεξαηηέξσ απνζηνιψλ έξεπλαο 

ζηηο παξαιηαθέο πεξηνρέο (ελδερφκελν χπαξμεο πεξηζζφηεξνπ αλεμεξεχλεηνπ πινχηνπ).  

Ο ηεξάζηηνο αιηεπηηθφο πινχηνο θαη ε ηδηαίηεξε λαπηηιηαθή αμία ηεο Αξθηηθήο αλαβαζκίδνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηε Γεσζηξαηεγηθή ηεο ζεκαζία, θαζηζηψληαο ηελ πην ειθπζηηθή, φρη κφλν γηα ηα 

ζπλνξηαθά θξάηε αιιά θαη γηα άιιεο έηεξεο  ρψξεο, πνπ πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ ηηο ελεξγεηαθέο 

ηνπο αλάγθεο θαη λα πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπο. 
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2.2 Φπζηθό Αέξην ζηελ Αξθηηθή 
 

Δθηηκάηαη φηη ην 1/3 ησλ παγθφζκησλ, πνπ απνκέλνπλ λα αλαθαιπθζνχλ, απνζεκάησλ ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ βξίζθεηαη βνξείσο ηνπ Αξθηηθνχ Κχθινπ, κεξίδην ησλ νπνίσλ δηεθδηθνχλ ηα πξνζθείκελα ζηνλ 

Αξθηηθφ Χθεαλφ θξάηε.  

χκθσλα κε επηζηεκνληθέο εθηηκήζεηο, ηα δχν ηξίηα ηνπ αλεμεξεχλεηνπ αεξίνπ ηεο Αξθηηθήο 

εληνπίδνληαη ζε κφλν ηέζζεξηο πεξηνρέο: ηε Νφηηα Θάιαζζα Κάξα (39%), ηε Βφξεηα θαη Νφηηα 

Λεθάλε ηνπ Μπάξεληο θαη ηελ Πιαηθφξκα ηεο Αιάζθαο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ ησλ 

θνηηαζκάησλ αλήθεη ζηε Ρσζία.Tα αλεμεξεχλεηα θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ ζπγθεληξψλonati ζε 

ηξείο βαζηθέο πεξηνρέο, ηε ιεθάλε ηεο Γπηηθήο ηβεξίαο, ηε ιεθάλε αλαηνιηθά ηεο ζάιαζζαο ηνπ 

Μπάξεληο θαη ηελ Αιάζθα.  

Αλαθνξηθά κε ηα ήδε γλσζηά θνηηάζκαηα παξαηεξνχληαη 61 ηεξάζηηα πεδία θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

πεηξειαίνπ θπξίσο ζηε Ρσζία, ηελ Αιάζθα, ηνλ Βνξεηνδπηηθφ Καλαδά θαη ηε Ννξβεγία. Απφ ηα 

παξαπάλσ πεδία, ηα δεθαπέληε είλαη αλελεξγά (έληεθα ζην Καλαδά, δχν ζηε Ρσζία θαη δχν ζηε 

Ννξβεγία), ηα ηξηάληα-ηξία βξίζθνληαη ζηε Ρσζηθή επηθξάηεηα (ιεθάλε Γπηηθήο ηβεξίαο), έμη 

βξίζθνληαη ζηελ Αιάζθα, έληεθα ζην Καλαδά θαη έλα ζηε Ννξβεγία. Σέινο, πεξηζζφηεξα απφ 

ηεηξαθφζηα πεδία πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, πνπ πεξηέρνπλ 40 δηο βαξέιηα πεηξειαίνπ, 1136 ηξηο 

θπβηθά πφδηα θπζηθνχ αεξίνπ θαη 8 δηο βαξέιηα θπζηθνχ αεξίνπ ζε πγξή κνξθή, έρνπλ εληνπηζηεί 

παξαιηαθά ζηα Βφξεηα ηνπ Αξθηηθνχ θχθινπ θπξίσο ζηε ιεθάλε ηεο Γπηηθήο ηβεξίαο (Ρσζία) θαη 

ζηε Βφξεηα πιαγηά ηεο Αιάζθαο. 

 

2.3 Πεηξειατθά Κνηηάζκαηα ζηελ Αξθηηθή 
 

Ζ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο είλαη εμαηξεηηθά πινχζηα ζε θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά 

πφιν έιμεο γηα πνιιά θξάηε. χκθσλα κε έξεπλεο εθηηκάηαη πσο ε Αξθηηθή δηαζέηεη ην 13% ζε 

πεηξέιαην ησλ ζπλνιηθψλ απνζεκάησλ παγθνζκίσο. Υαξαθηεξηζηηθά, ππνινγίδνληαη 90 δηο βαξέιηα 

ηζνδπλάκσλ πεηξειαίνπ. Ζ κεγαιχηεξε πνζφηεηα θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ βξίζθεηαη ζηε Ρσζηθή 

επηθξάηεηα, ζηελ Αιάζθα, ηνλ Καλαδά θαη ηε Γξνηιαλδία. Δπηπιένλ, εηθάδεηαη πσο ε πεξηνρή ηεο 

Δπξαζίαο θαηέρεη ην 63% ζηε βάζε πφξσλ ηνπ Αξθηηθνχ Κχθινπ ελψ ε Βφξεηνο Ακεξηθή ην 36%. Ζ 

Αξθηηθή απνηειεί πινχζηα γεσγξαθηθή πεξηνρή εμφξπμεο πεηξειαίνπ, θαζψο εθηηκάηαη φηη πεξηέρεη  

πεξίπνπ 256 δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα ζην ππέδαθφο ηεο. Δπίζεο, εθηηκάηαη φηη ε Αξθηηθή θξχβεη ην 

3% κε 4% ησλ θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ απνκέλεη λα αλαθαιπθζνχλ ζηνλ θφζκν. 

Γεδνκέλεο ηεο παγθφζκηα δήηεζεο ζε πεηξέιαην, ε νπνία θπκαίλεηαη ζηα πεξίπνπ 30 δηο βαξέιηα ην 

ρξφλν, θαζηζηά ηελ εμφξπμε ησλ επίκαρσλ απνκαθξπζκέλσλ θνηηαζκάησλ ηεο Αξθηηθήο άθξσο 

ειθπζηηθή θαη επηθεξδή δξαζηεξηφηεηα γηα ηεο παξάθηηεο ή κε ρψξεο ηνπ αξθηηθνχ θχθινπ.  

ηελ παξαθάησ Δηθφλα δηαθξίλνληαη ηα θπξηφηεξα ζεκεία εζηίαζεο εμφξπμεο θνηηαζκάησλ 

πεηξειαίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο ζηελ θνηιάδα Mackenzie (Καλαδάο), ζηνλ θφιπν Prudhoe θαη 

Kuparuk (Αιάζθα), ζηε Βφξεηα Ννξβεγία (ζάιαζζα Barents), θαζψο θαη ζηηο πεξηνρέο ζε Pechora θαη 

Yamal (Ρσζία). 
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Δηθόλα «2-1» Αξθηηθή Εψλε (Central Intelligence Agency) 

Πεγή:https://live.staticflickr.com/459/32241367911_78f972b035_b.jpg 

 

Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα πεξηζζφηεξν απφ ην 70% ησλ αλεμεξεχλεησλ θνηηαζκάησλ 

πεηξειαίνπ ηεο Αξθηηθήο ππνινγίδεηαη πσο βξίζθεηαη ζε 5 πεξηνρέο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ Αιάζθα, ηε 

Ακεξηθαλναζηαηηθή ιεθάλε, ηε ιεθάλε αλαηνιηθά ηεο ζάιαζζαο ηνπ Μπάξεληο, ηε ιεθάλε ζηα 

αλαηνιηθά ηεο Γξνηιαλδίαο θαη ηε ιεθάλε δπηηθά ηεο Γξνηιαλδίαο θαη αλαηνιηθά ηνπ Καλαδά. Ζ 

Βνξεηνακεξηθαληθή πιεπξά ηεο Αξθηηθήο ππνινγίδεηαη πσο δηαζέηεη ην 65% ησλ αλεμεξεχλεησλ 

θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ κε ηελ Αιάζθα λα έρεη ηα κεγαιχηεξα απνζέκαηα ηεο ηάμεσο ησλ 30 δηο 

βαξειηψλ, ηελ Ακεξηθαλναζηαηηθή ιεθάλε (βφξεηα ηνπ Καλαδά) κε 9,7 δηο βαξέιηα θαη ην Αλαηνιηθφ 

ξήγκα ηεο Γξνηιαλδίαο κε 8,9 δηο βαξέιηα ελψ ζπλνιηθά θαη νη ηξείο καδί ζεσξείηαη πσο δηαζέηνπλ 

πεξίπνπ 48,6 δηο βαξέιηα δειαδή ην 55% ησλ ζπλνιηθψλ θνηηαζκάησλ. 

https://live.staticflickr.com/459/32241367911_78f972b035_b.jpg
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Δηθόλα «2-2» Κνηηάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Αξθηηθή  

Πεγή: https://i.pinimg.com/564x/93/cd/29/93cd290dda22ff5b500b2c32601a2f60.jpg 

 

Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο ηεο Αξθηηθήο ζα πξνθαιέζεη αξηζκφ ζνβαξψλ 

πξνβιεκάησλ π.ρ. δηαηάξαμε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ησλ ςαξηψλ, κφιπλζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο, δηαηάξαμε ηεο νκαιήο δσήο ησλ ηζαγελψλ πιεζπζκψλ. 

ηελ επφκελε Δηθφλα πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεληαη ν παγθφζκηνο ράξηεο ησλ πεξηνρψλ, φπνπ 

ππάξρνπλ θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ θαη θαίλεηαη μεθάζαξα φηη νη ζπλνξεχνπζεο κε ηελ Αξθηηθή ρψξεο, 

ζρεδφλ φιεο, θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζην παγθφζκην ζχζηεκα παξαγσγήο (θαη εθκεηάιιεπζεο) 

πγξψλ πδξνγνλαλζξάθσλ
5
. 

  

                                                           
5 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη πεηξειαηνπαξαγσγέο ρψξεο θαη ε αληίζηνηρε παξαγσγή ηνπο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν είλαη 

πνιχ κηθξέο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηεο θαηαλάισζεο, κε κφλν ηελ Ννξβεγία θαη ηελ Βξεηαλία λα θαηέρνπλ θάπνηα 

ηθαλή δπλακηθφηεηα. 

https://i.pinimg.com/564x/93/cd/29/93cd290dda22ff5b500b2c32601a2f60.jpg
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Δηθόλα «2-3» Παγθφζκηα Κνηηάζκαηα Τδξνγνλαλζξάθσλ  

Πεγή: https://ourworldindata.org/grapher/oil-proved-reserves 

  

https://ourworldindata.org/grapher/oil-proved-reserves
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν: 

Ζ ΜΑΥΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΓΗΑ ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ 

ΤΦΑΛΟΚΡΖΠΗΓΑ ΚΑΗ ΑΟΕ ΣΖΝ ΑΡΚΣΗΚΖ ΕΧΝΖ 

 

3.1 Ζ Μάρε ησλ Μαρώλ γηα ηελ Οξηνζέηεζε Τθαινθξεπίδαο θαη ΑΟΕ ζηελ Αξθηηθή 

ηηο κέξεο καο,  ε ζαιάζζηα (offshore) παγθφζκηα παξαγσγή πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ 

αλέξρεηαη ζε 42 εθαηνκκχξηα βαξέιηα εκεξεζίσο πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 30% πεξίπνπ ηεο 

παγθφζκηαο παξαγσγήο πδξνγνλαλζξάθσλ. Σν πνζνζηφ απηφ αλακέλεηαη ζην κέιινλ λα απμεζεί 

επεηδή: 

α. Ζ παγθφζκηα δήηεζε εθηηκάηαη φηη ζα απμεζεί. 

β. Ζ ηερλνινγία γεψηξεζεο θαη εμφξπμεο επηηξέπεη λα γίλεηαη έξεπλα ζε φιν θαη κεγαιχηεξα βάζε. 

γ. Σα αλαθαιπθζέληα ρεξζαία απνζέκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ θαη θπζηθνχ αεξίνπ αξρίδνπλ ήδε λα 

εμαληινχληαη παξά ην γεγνλφο ηεο αλαθάιπςεο ηνπ ζρηζηνιηζηθνχ αεξίνπ. 

Οη ζαιάζζηεο πεξηνρέο πνπ αλακέλεηαη κειινληηθά ζηνλ θφζκν λα ηχρνπλ ηδηαίηεξεο αλάπηπμεο ζηελ 

έξεπλα θαη παξαγσγή θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζπγθξνχζεσλ θπξηφηεηαο 

απηψλ είλαη: 

 Ζ κείδνλα πεξηνρή ηνπ Αξθηηθνύ Χθεαλνύ: Δθηηκάηαη φηη ε Αξθηηθή θαηέρεη πεξίπνπ ην 30% 

ησλ παγθφζκησλ κε αλαθαιπθζέλησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ην 13%ηνπ πεηξειαίνπ. 

Απηφ ηζνδπλακεί κε πεξίπνπ 400 δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα πεηξειαίνπ, δειαδή 10 θνξέο ηε 

ζπλνιηθή πνζφηεηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη κέρξη ζήκεξα ζηε Βφξεηα 

Θάιαζζα. 

 H Ννηηναλαηνιηθή Μεζόγεηνο κε αλακελφκελα απνζέκαηα 60 - 200 δηο αληίζηνηρα βαξέιηα 

πεηξειαίνπ. 

 Ζ Θάιαζζα ηεο Νόηηαο Κίλαο κε αλακελφκελα απνζέκαηα 50 - 120 δηο αληίζηνηρα βαξέιηα 

πεηξειαίνπ.  

ηνλ Αξθηηθφ Χθεαλφ, νη ρψξεο πνπ θηινδνμνχλ λα κνηξαζηνχλ ην πινχην ηεο είλαη: ε Ρσζία (κέζσ 

ηεο ηβεξίαο), ν Καλαδάο, ε Γαλία (κέζσ ηεο Γξνηιαλδίαο), ε Ννξβεγία, νη Ζ.Π.Α. (κέζσ ηεο 

Αιάζθαο) θαη ε Ηζιαλδία. Πξφθεηηαη γηα θξάηε, πνπ βξίζθνληαη ζε δεκνγξαθηθή άλνδν, ελψ ε 

νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη ζε γεληθέο γξακκέο θαιή. Ζ δχλακή ηνπο αλακέλεηαη λα 

εληζρπζεί ράξε ζηνπο αθφινπζνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο: δεκνγξαθηθέο ηάζεηο, δήηεζε γηα θπζηθνχο 

πφξνπο, παγθνζκηνπνίεζε θαη θιηκαηηθή αιιαγή.  

χκθσλα κε ηε ζπλζήθε UNCLOS, ηα πέληε Κξάηε πνπ βξέρνληαη απφ ηνλ Αξθηηθφ Χθεαλφ έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα νξηνζεηήζνπλ ΑΟΕ, ε νπνία δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

200 λαπηηθψλ κηιίσλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε UNCLOS θαη ηα πέληε Κξάηε πνπ βξέρνληαη 

απφ ηνλ Αξθηηθφ Χθεαλφ έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο νξηνζέηεζεο ηεο πθαινθξεπίδαο. Σα Κξάηε κπνξνχλ 

λα νξίζνπλ πθαινθξεπίδα θαη πέξαλ ησλ 200 λαπηηθψλ κηιίσλ αξθεί λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ 

άξζξνπ 76 ηεο ζπλζήθεο UNCLOS. 
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ηαλ ην φξην ηεο πθαινθξεπίδαο ελφο παξάθηηνπ θξάηνπο εθηείλεηαη πέξαλ ησλ 200 λαπηηθψλ κηιίσλ 

απφ ηηο επζείεο γξακκέο βάζεσο, ηφηε ην εμσηεξηθφ φξην ηεο πθαινθξεπίδαο είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ 

παξαθάησ δχν γξακκψλ: 

α. Μηαο γξακκήο 350 λαπηηθψλ κηιίσλ απφ ηελ ρσξηθή γξακκή βάζεο ηνπ παξάθηηνπ Κξάηνπο.  

β. Μηαο γξακκήο 100 λαπηηθψλ κηιίσλ απφ ηελ ηζνβαζή θακπχιε ησλ 2.500 κέηξσλ.  

Απαηηείηαη σζηφζν λα δηεπθξηληζηεί φηη ην εμσηεξηθφ φξην ηεο πθαινθξεπίδαο νξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηε 

γεσινγία θαη ηε γεσκνξθνινγία ηνπ πθαινπξαλνχο θαη ν βπζφο ηνπ Αξθηηθνχ Χθεαλνχ κέρξη ζήκεξα 

δελ έρεη εξεπλεζεί επαξθψο.  

Με ηα κέρξη ζήκεξα ππάξρνληα δεδνκέλα δηαθαίλεηαη φηη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Αξθηηθήο ην 

εμσηεξηθφ φξην ηεο πθαινθξεπίδαο κπνξεί λα ππνιείπεηαη θαηά πνιχ ησλ ζεσξεηηθψλ αλψηαησλ 

νξίσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Σα παξάθηηα Κξάηε ηεο Αξθηηθήο ζηηο κέξεο καο δηεμάγνπλ 

πδξνγξαθηθέο θαη γεσθπζηθέο έξεπλεο ηνπ Αξθηηθνχ Χθεαλνχ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ ηα 

εμσηεξηθά φξηα ηεο πθαινθξεπίδαο ηνπο κε αθξίβεηα, αιιά νξηζκέλα κφλν απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

απνθηψληαη γίλνληαη δηαζέζηκα ζην θνηλφ. ηελ εηθφλα 6 εκθαλίδεηαη ην γεσγξαθηθφ αιιά θαη 

ππνζαιάζζην αλάγιπθν ηνπ Αξθηηθνχ Χθεαλνχ. Παξαθάησ ζα αλαιχζνπκε ηηο λνκηθέο δηεθδηθήζεηο 

γηα θάζε Κξάηνο μερσξηζηά φπσο απηέο έρνπλ ππνηππσζεί κέρξη ζήκεξα. 

 

Δηθόλα «3-1» ξηα ηεο ΑΟΕ φισλ ησλ Κξαηψλ ηεο Αξθηηθήο κε βάζε ην Γηεζλέο Γίθαην 

Πεγή:https://scx1.b-cdn.net/csz/news/800a/2022/marine-conservation-in-1.jpg 

ηελ πξνεγνχκελε Δηθφλα, απεηθνλίδεηαη ε γξακκή ησλ 350 λαπηηθψλ κηιίσλ, νη γξακκέο ησλ 2.500 + 

100 λαπηηθψλ κηιίσλ, ηα ραξαγκέλα ηα φξηα ηεο ΑΟΕ φισλ ησλ Κξαηψλ κε βάζε ην Γηεζλέο Γίθαην.  

https://scx1.b-cdn.net/csz/news/800a/2022/marine-conservation-in-1.jpg
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν: 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΈΝΧΖ –  

ΕΧΣΗΚΑ ΤΜΦΔΡΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΚΣΗΚΖ ΕΧΝΖ 
 

4.1 ηξαηεγηθά πκθέξνληα ηεο ΔΔ ζηελ Αξθηηθή 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα ζηελ Αξθηηθή θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ λα ζηεξίμεη ηελ πνιπκεξή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ ρσξψλ, κε ζθνπφ ε 

Αξθηηθή λα παξακέλεη αζθαιήο, ζηαζεξή, βηψζηκε, εηξεληθή θαη επεκεξνχζα. Γεδνκέλνπ φηη ε ΔΔ 

θαηέρεη θπξίαξρν ξφιν θαη εγείηαη ησλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ παγθνζκίσο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θξίζεο ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, βξίζθεηαη ζην επίθεληξν γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ ηεξάζηησλ αιπζηδσηψλ επηπηψζεσλ ηεο ππεξζέξκαλζεο ηεο Αξθηηθήο απφ ηηο 

εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, απφ εθπνκπέο νξγαληθψλ ξχπσλ, αηζάιεο, βαξέσλ κεηάιισλ, θ.ά, 

ηα νπνία κνιχλνπλ ηνλ Αξθηηθφ Χθεαλφ. 

Χο κεγάιε, βηνκεραλνπνηεκέλε θαη πνιππιεζήο νηθνλνκηθή δχλακε, ε ΔΔ επεξεάδεη ηελ Αξθηηθή 

πνηθηινηξφπσο. Ζ ΔΔ έρεη κεγάιν αληίθηππν ζηελ Αξθηηθή εμαηηίαο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηεο 

απνηππψκαηνο θαη ηεο δήηεζεο γηα πφξνπο θαη πξντφληα. Ζ ζπκβνιή ηεο ΔΔ ζηελ ππεξζέξκαλζε ηεο 

Αξθηηθήο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 8% ησλ παγθφζκησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Δπηπιένλ, ε ΔΔ επζχλεηαη γηα ην 36 % πεξίπνπ ηεο ελαπφζεζεο αηζάιεο ζηελ Αξθηηθή, ε 

νπνία επηηαρχλεη ηελ ππεξζέξκαλζε ηεο Αξθηηθήο, ηελ ηήμε ηνπ ρηνληνχ θαη ησλ επηθαλεηψλ πάγνπ θαη 

απνηειεί επηβιαβή αηκνζθαηξηθφ ξχπν. 

Ζ ΔΔ γλσξίδνληαο ηνλ αληίθηππφ ηεο ζηελ πεξηνρή ζηξέθεηαη ζε πξσηνβνπιίεο γηα λνκνζεηηθέο 

πξνηάζεηο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Πξάζηλεο πκθσλίαο, έρνληαο σο άμνλεο ηελ θαηλνηνκία θαη 

ηηο πεξηθεξεηαθέο επελδχζεηο. θνπεχεη λα αληηκεησπίζεη απηφλ ηνλ αληίθηππν κε ζπληνληζκέλν ηξφπν, 

ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο θαη κε ηηο θνηλφηεηεο ηεο 

Αξθηηθήο. Αλαιακβάλνληαο δξάζε κείσζεο ησλ ζεκαληηθψλ πεγψλ ξχπαλζεο πνπ πιήηηνπλ ηηο 

πεξηνρέο ηεο Αξθηηθήο απφ ηνλ αέξα, ηελ μεξά θαη ηε ζάιαζζα, φπσο ηα πιαζηηθά/ζαιάζζηα 

απνξξίκκαηα, ε αηζάιε, ηα ρεκηθά πξντφληα θαη νη εθπνκπέο απφ ηηο κεηαθνξέο, αιιά θαη θαηά ηεο κε 

βηψζηκεο εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

Ζ ΔΔ έρεη ζεκειηψδεο ζπκθέξνλ λα ζηεξίμεη ηελ πνιπκεξή ζπλεξγαζία ζηελ Αξθηηθή θαη λα 

θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο γηα λα δηαζθαιίζεη φηη παξακέλεη κηα πεξηνρή ρακειήο έληαζεο, 

ζηαζεξφηεηαο, επεκεξίαο θαη εηξεληθήο ζπλεξγαζίαο, αληαπνθξηλφκελε ζηηο γεσπνιηηηθέο, 

πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πξνθιήζεηο, θαζψο θαη ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο. 
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4.2 ηξαηεγηθή Αμία ηεο Αξθηηθήο γηα ηελ ΔΔ 

 
Γηα ηελ ΔΔ, ε Αξθηηθή απνηειεί θαίξηα ζηξαηεγηθή πεξηνρή φζνλ αθνξά ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηηο 

πξψηεο χιεο θαη ηα γεσζηξαηεγηθά-δηεζλή δεηήκαηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη απμαλφκελν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο, κεηαμχ άιισλ θαη απφ θξάηε εθηφο ηεο Αξθηηθήο. 

Ζ Αξθηηθή κπνξεί λα παξέρεη ζηελ Δπξψπε γλψζεηο, πξντφληα, πφξνπο θαη ελέξγεηα δσηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ γηα ην θιίκα. Ζ παξαγσγή ελέξγεηαο, ν ηνπξηζκφο, ε εμνξπθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ε δαζνπνλία, ε βηννηθνλνκία θαη ε αιηεία απνηεινχλ νξηζκέλεο απφ ηηο ηζρπξέο 

βηνκεραλίεο ηεο ΔΔ πνπ εμαξηψληαη απφ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο απφ ηελ Αξθηηθή. 

Ζ θιηκαηηθή αιιαγή ζηελ Αξθηηθή απνηειεί ηε βαζηθή απεηιή γηα ηνπο δήκνπο θαη ηηο πεξηθέξεηεο ηεο 

ΔΔ, κε δπλεηηθά πνιχ ζνβαξέο επηπηψζεηο. Οη ζεξκνθξαζίεο, πνπ απμάλνληαη ηξεηο θνξέο ηαρχηεξα 

απ‟ φ,ηη ζηνλ ππφινηπν θφζκν, θαζψο θαη ε ηήμε ησλ πάγσλ θαη ηνπ πεξκαθξφζη, έρνπλ ηεξάζηηεο 

αιπζηδσηέο επηπηψζεηο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε θαη ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. Οη καθξνπξφζεζκεο 

πνιηηηθέο γηα ην θιίκα ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο πξέπεη λα είλαη δίθαηεο απφ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή 

θαη πεξηθεξεηαθή άπνςε. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ 

επελδχζεσλ ζηελ Αξθηηθή. Σαπηφρξνλα, είλαη ζεκαληηθφ λα επηηεπρζεί ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο 

ππεχζπλεο αλάπηπμεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνπνηεζεί πιήξσο ην δπλακηθφ ηεο Αξθηηθήο σο θηλεηήξηαο δχλακεο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

ςεθηαθήο κεηάβαζεο ζηελ ΔΔ. ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Αξθηηθή πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ 

πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα, ζηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο, ζηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη 

ζηνλ ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ 

πεξηνρή. 

 

4.3 ηξαηεγηθή Πνιηηηθή Αζθαιείαο ηεο ΔΔ γηα ηελ Αξθηηθή 

 
Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην γηα ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο ζέηεη σο 

θπξίαξρν ζηφρν ηελ χπαξμε κηαο εηξεληθήο, βηψζηκεο θαη επεκεξνχζαο Αξθηηθήο, αλαγλσξίδνληαο φηη 

νη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε Αξθηηθή απαηηνχλ θνηλέο, πνιπεπίπεδεο πξνζπάζεηεο ζε ηνπηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. πγθεθξηκέλα: 

 Σνλίδεηαη ε αλάγθε λα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο 

ζπλεξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ε πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο ζα παξακείλεη αζθαιήο, 

ζηαζεξή θαη εηξεληθή. Σνλίδεηαη, επίζεο, ε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο, ηεο ζηήξημεο θαη ηεο 

πξνψζεζεο ηεο εηξεληθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο κέζσ ζεηξάο πθηζηάκελσλ 

δνκψλ ζπλεξγαζίαο, πξσηίζησο κέζσ ηνπ Αξθηηθνχ πκβνπιίνπ σο πξνεμάξρνπζαο κνξθήο 

ζπλεξγαζίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο, ηφζν ζε δηαπξνζσπηθφ φζν θαη ζε δηαθπβεξλεηηθφ 

επίπεδν.  

 Γηα ιφγνπο ζηαζεξφηεηαο, ε ΔΔ πξέπεη επίζεο λα αλαγλσξίζεη ηνλ ξφιν θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

δηεζλψλ κε θπβεξλεηηθψλ πιαηζίσλ ζπλεξγαζίαο ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, φπσο ην 

Φφξνπκ ησλ Γεκάξρσλ ηεο Αξθηηθήο, ην Γίθηπν ησλ Αξαηνθαηνηθεκέλσλ Βφξεησλ Πεξηνρψλ 

(NSPA), ην Βφξεην Φφξνπκ, ην Αξθηηθφ Οηθνλνκηθφ πκβνχιην θαη ε UArctic, ζηελ πξνψζεζε 

ηνπ δηαιφγνπ γηα ηε ζηήξημε ηεο ζηαζεξφηεηαο. Απηά ηα ππνεζληθά πιαίζηα κπνξνχλ λα 
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πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή πξνζηηζέκελε αμία απνθέξνληαο θαξπνχο κε απηά έξγα θαη θέξλνληαο 

ζε επαθή εηαίξνπο ιηγφηεξν πεξηνξηζκέλνπο απφ πνιηηηθέο εμειίμεηο πςεινχ επηπέδνπ· θαιεί ηα 

ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ λα δεκηνπξγήζνπλ εηαηξηθέο ζρέζεηο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ καδί ηνπο. Σν 

Δπξσαξθηηθφ πκβνχιην ηεο Θάιαζζαο ηνπ Μπάξεληο θαη ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηνπ 

Μπάξεληο κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα πξνσζνχλ ηε βηψζηκε αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Μπάξεληο. 

 Σνλίδεηαη ε δηαρξνληθή αμία ηνπ Αξθηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν σο ζεζκηθφ φξγαλν έρεη επζχλε 

έλαληη ησλ θαηνίθσλ ηεο Αξθηηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ. Σν 

έξγν ηνπ Αξθηηθνχ πκβνπιίνπ ζηεξίδεηαη εδψ θαη θαηξφ ζηηο θχξηεο αξρέο ηεο θπξηαξρίαο θαη 

ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο κε βάζε ην δηεζλέο δίθαην. Μεηά ηελ παξαβίαζε ησλ ελ ιφγσ αξρψλ 

απφ ηε Ρσζία, νη εξγαζίεο ηνπ Αξθηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ αλαζηαιεί πξνζσξηλά. Πξέπεη λα 

εμεηαζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην πκβνχιην ζα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη ηηο ζεκαληηθέο εξγαζίεο 

ηνπ ππφ ην θσο ησλ ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ· επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζε πνπ απεπζχλεη εδψ θαη 

εηθνζηέλα ρξφληα γηα ηελ απνλνκή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαζεζηψηνο «παξαηεξεηή» ζην 

Αξθηηθφ πκβνχιην. 

 Ο αληίθηππνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ Αξθηηθή ζα είλαη θαηά ησλ δήκσλ θαη ησλ 

πεξηθεξεηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, κέζσ ηεο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. πλεπψο, ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Αξθηηθή 

απνηεινχλ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ ΔΔ. 

 Κάζε δξαζηεξηφηεηα ζηελ Αξθηηθή πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ Δπξσπατθή Πξάζηλε πκθσλία 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο, ηελ βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ φισλ 

ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή. 

 

4.4 Γξάζεηο ηεο ΔΔ γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Αξθηηθήο 
 

Ζ ΔΔ, βαζηδφκελε ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηεο Αξθηηθήο ζα αλαιάβεη κία ζεηξά πξσηνβνπιηψλ 

φπσο παξαθάησ: 

 Δλδπλάκσζε ησλ ζηξαηεγηθώλ πξνβιέςεώλ ηεο, εμεηάδνληαο ηδίσο ηνπο δεζκνχο κεηαμχ 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη αζθάιεηαο· ζα ελζσκαηψζεη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Αξθηηθή ζηελ 

εμσηεξηθή δηπισκαηία ηεο θαη ζα αμηνπνηήζεη ηελ πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία. Γηα λα κεηξηαζηνχλ 

νη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ε ΔΔ ζα επεθηείλεη ηηο ηθαλφηεηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

θαη ηε ζπλεξγαζία έξεπλαο θαη δηάζσζεο. Θα θαζηεξψζεη κφληκε παξνπζία ζηε Γξνηιαλδία γηα 

λα εληζρπζεί ε εηαηξηθή ηεο ζρέζε θαη ε πξνβνιή ησλ επηηφπησλ δξάζεσλ ηεο ΔΔ. 

 Αληηκεηώπηζε ησλ νηθνινγηθώλ, θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ πξνθιήζεσλ πνπ 

νθείινληαη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη αλάιεςε ηζρπξήο δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δθαξκφδνληαο ηελ Δπξσπατθή 

Πξάζηλε πκθσλία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λέαο πξνζέγγηζεο γηα κηα βηψζηκε γαιάδηα 

νηθνλνκία, θαη επηηπγράλνληαο ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηεο ζε δηεζλέο επίπεδν, ε ΔΔ ζα επηδηψμεη λα 

κεηξηάζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, λα πξνζαξκνζηεί θαη λα 

αλαθάκςεη απφ απηά, αιιά θαη λα πξνζθέξεη επξσπατθέο ιχζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε κηαο 

απνθαζηζηηθήο πξάζηλεο θαη γαιάδηαο κεηάβαζεο. Ζ ΔΔ ζα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεη βηψζηκεο 
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ζρέζεηο κε ηνπο εηαίξνπο ηεο ζηελ πεξηνρή θαη λα εληζρχεη ηε δηαθπβέξλεζε ησλ σθεαλψλ ηεο 

Αξθηηθήο. 

 Δπέλδπζε ζην κέιινλ ησλ αλζξώπσλ πνπ δνπλ ζηελ Αξθηηθή, παξέρνληαο θίλεηξα γηα ηε 

βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνλψλνληαο ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, κεηαμχ 

άιισλ κε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ, ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ Αξθηηθή, ζε ζέκαηα φπσο ε θαηλνηνκία θαη ε έξεπλα, ε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο, νη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο θαη ε εθπαίδεπζε. 

 Πξνώζεζε κηαο θαηλνηόκνπ πξάζηλεο κεηάβαζεο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο νη πεξηνρέο ηεο 

Αξθηηθήο κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζπκβαηψλ κε ην κέιινλ ζε 

θαηλνηφκνπο ηνκείο, φπσο: ελέξγεηα κε νπδέηεξν ηζνδχγην άλζξαθα, πδξνγφλν, βηψζηκεο 

εμνξπθηηθέο βηνκεραλίεο, ειεθηξνληθή κάζεζε, ειεθηξνληθή πγεία, ζπλδεζηκφηεηα θαη 

ππνδνκέο, βηψζηκνο ηνπξηζκφο, πξάζηλεο ηερλνινγίεο, αιηεία θαη γεσξγία. Ζ ΔΔ ζα επηκείλεη 

ψζηε ην πεηξέιαην, ν γαηάλζξαθαο θαη ην θπζηθφ αέξην λα παξακείλνπλ ζην έδαθνο, θαη ζηηο 

πεξηνρέο ηεο Αξθηηθήο. 

 

4.5 Υξεκαηνδόηεζε ησλ Γξάζεσλ ηεο ΔΔ γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Αξθηηθήο 
 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ γηα ηελ Αξθηηθή παξέρεηαη κέζσ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ, ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο θαη ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο 

γηα ηε Βφξεηα νπεδία θαη ηε βνξεηναλαηνιηθή Φηλιαλδία, θαζψο θαη ησλ πξνγξακκάησλ Interreg
6
 

πνπ επεθηείλνπλ ηελ εκβέιεηα ησλ δξάζεσλ ηεο ΔΔ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Νήζσλ Φεξφε, ηεο 

Ηζιαλδίαο, ηεο Γξνηιαλδίαο, ηεο Ννξβεγίαο θαη ηεο Ρσζίαο. Σα πξνγξάκκαηα απηά απνηεινχλ βαζηθά 

κέζα ζηε δηάζεζε ηεο ΔΔ γηα λα θαζνδεγήζεη ηηο εμειίμεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηελ Αξθηηθή. Καηά ηελ 

πεξίνδν 2021-2027, ηα πξνγξάκκαηα ζπλνρήο ηεο ΔΔ ζα επηθεληξσζνχλ ζηελ πξάζηλε θαη ηελ 

ςεθηαθή κεηάβαζε, ζηεξίδνληαο ηνλ έμππλν νηθνλνκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ κέζσ ζηξαηεγηθψλ ζπλερνχο 

έμππλεο εμεηδίθεπζεο, ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη πξσηνβνπιηψλ γηα ηνπο λένπο 

ζηελ Αξθηηθή. Οη βφξεηεο πεξηθέξεηεο ηεο Φηλιαλδίαο θαη ηεο νπεδίαο είλαη επίζεο επηιέμηκεο γηα ην 

λέν Σακείν Γίθαηεο Μεηάβαζεο, ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ ειάθξπλζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηάβαζε ζε κηα θιηκαηηθά νπδέηεξε νηθνλνκία. 

Ο όκηινο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδύζεσλ (ΔΣΔπ) ζα δηαδξακαηίζεη θαίξην ξφιν ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ InvestEU
7
, καδί κε άιινπο εηαίξνπο πινπνίεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εζληθψλ 

αλαπηπμηαθψλ ηξαπεδψλ ή δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, φπσο ε θαλδηλαβηθή Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ. Μπνξεί λα ζπκκεηάζρεη νπνηαδήπνηε ρψξα εθηφο ΔΔ, ζπλεηζθέξνληαο ζην InvestEU. Ζ 

ΔΣΔπ ζα ζηεξίμεη ηελ πξάζηλε ελέξγεηα ζηελ Αξθηηθή. Ζ ρξεκαηνδφηεζε θαη νη επελδχζεηο 

δηαηίζεληαη γηα έξγα πνπ εθαξκφδνπλ ηελ θπθιηθή νηθνλνκία, απμάλνληαο ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

πφξσλ θαη ζεκεηψλνληαο πξφνδν φζνλ αθνξά βηψζηκεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, θαζψο θαη γηα άιια 

θπθιηθά έξγα θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ. 

  

                                                           
6
https://en.wikipedia.org/wiki/Interreg 

7
https://en.wikipedia.org/wiki/InvestEU 

https://en.wikipedia.org/wiki/Interreg
https://en.wikipedia.org/wiki/InvestEU
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5ν: 

Ζ ΑΡΚΣΗΚΖ Χ ΜΖΛΟΝ ΣΖ EΡΗΓΟ 

ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΓΔΧΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΚΗΔΡΑ 

 

5.1 Πεδίν Γεσζηξαηεγηθήο ύγθξνπζεο 

Οη δχν θπξίαξρεο ρψξεο, νη νπνίεο γεηηληάδνπλ ζηελ Αξθηηθή είλαη νη ΖΠΑ θαη ε Ρσζία, ρψξεο πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ παγθφζκην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ζηελ 

άκπλα.  

Γεδνκέλνπ φηη ε Αξθηηθή πξνζθέξεη ηε ζπληνκφηεξε ρσξηθή δηαδξνκή αλάκεζα ζηηο δχν κεγάιεο 

ππξεληθέο δπλάκεηο, κεηαηξέπεη ηελ πεξηνρή σο Τςειήο ηξαηεγηθήο εκαζίαο, ε νπνία αιιάδεη ηα 

ζχγρξνλα δεδνκέλα ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. 

Αλ εμεηαζηεί ε πεξίπησζε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ κεηαμχ ησλ ΖΠΑ θαη ΔΓ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

Αξθηηθή ππήξμε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κηα εμαηξεηηθά ζχληνκε νδφο γηα αεξνζθάθε 

ζηξαηεγηθνχ βνκβαξδηζκνχ, ελψ ηα ππξεληθά ππνβξχρηα είραλ ηε δπλαηφηεηα θηλήζεσο θαη 

απνθξχςεσο, ζε ηξφπν ψζηε λα ζπληξίςνπλ ηνλ αληίπαιν ζε πεξίπησζε αηθληδηαζηηθνχ ππξεληθνχ 

πιήγκαηνο
8
.  

ρεδφλ κέρξη θαη ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 20νπ αηψλα, ην ζχλνιν ηνπ ζαιαζζίνπ ρψξνπ ηεο Αξθηηθήο 

ήηαλ θαιπκκέλν απφ ρνλδξφ ζηξψκα πάγνπ, ελψ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ήηαλ αθξαίεο γηα λα 

θηινμελεζεί θαη λα αλαπηπρζεί νπνηαδήπνηε κνξθή αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Γη‟ απηφ, φπνηεο 

απνζηνιέο νξγαλψλνληαλ θαηά θαηξνχο εμππεξεηνχζαλ θαηά θχξην ιφγν επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο.  

Οη ζπλζήθεο, φκσο, άξρηζαλ λα αιιάδνπλ απφ ην ηέινο ηνπ 20νπ αηψλα θαη κάιηζηα ξαγδαία. Σν 

ζηξψκα πάγνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο άξρηζε λα ιηψλεη θαη κάιηζηα κε πνιχ ηαρχηεξνπο ξπζκνχο 

απφ απηνχο πνπ είραλ πξνβιεθζεί, κε νξηζκέλνπο επηζηήκνλεο λα θάλνπλ ιφγν γηα νινθιεξσηηθή 

απνκείσζε ηνπ κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 2040. Ζ παξαπάλσ θιηκαηηθή αιιαγή ζα επηθέξεη ηξνκαθηηθέο 

αλαθαηαηάμεηο ζην παγθφζκην γίγλεζζαη δεδνκέλνπ φηη ζηελ Αξθηηθή θξχβνληαη ηεξάζηηνη 

αλαμηνπνίεηνη πφξνη: απφ λέεο εκπνξηθέο ζαιάζζηεο γξακκέο θαη αιηεπηηθά πεδία έσο ηνπξηζηηθά 

αμηνζέαηα, ελψ ζην ππέδαθφο ηεο ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο φηη βξίζθνληαη ηα κεγαιχηεξα 

ελαπνκείλαληα θνηηάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ. 

Οη ζαιαζζνπφξνη εδψ θαη αηψλεο νλεηξεχνληαλ λα αλαθαιχςνπλ έλα βφξεην πέξαζκα πνπ λα ζπλδέεη 

ηνλ Αηιαληηθφ Χθεαλφ κε ηνλ Δηξεληθφ. Τπήξρε, φκσο, ν απνηξεπηηθφο παξάγνληαο ησλ πάγσλ, νη 

νπνίνη έθξαδαλ ηε ζαιάζζηα νδφ ηεο Αξθηηθήο. Σψξα, ε θιηκαηηθή αιιαγή έρεη άξεη, σο έλα βαζκφ 

ηνπιάρηζηνλ, ηα εκπφδηα απηά. Ο ζπγθεθξηκέλνο σθεαλφο παγψλεη ζε πνιχ κηθξφηεξε έθηαζε, γηα 

ιηγφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θάζε έηνο θαη κε ιεπηφηεξα ζηξψκαηα πάγνπ. Οη ζπλζήθεο απηέο 

επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε κεγάισλ πνληνπφξσλ πινίσλ απφ απηφλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ Αξθηηθή Οδφ 

(ArcticRoute ή Northern Sea Route) θαη ηελ νδφ ηνπ Βνξεηνδπηηθνχ Πεξάζκαηνο (North 

WestPassage). 

  

                                                           
8 Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ακεξηθαληθέο πφιεηο ηάηι, ηθάγν, Οπάζηλγθηνλ θαη Νέα Τφξθε απέρνπλ ιηγφηεξν απφ 4.500 

κίιηα απφ ηελ ξσζηθή Αξθηηθή. Δπίζεο, ε κηθξφηεξε δηαδξνκή αλάκεζα ζηε Γπηηθή αθηή ησλ ΖΠΑ θαη ηελ Μφζρα -ή 

αθφκα θαη ην Πεθίλν- δηέξρεηαη πιεζίνλ ηνπ Βνξείνπ πφινπ. 
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Οη ξφηεο απηέο είλαη ρξπζνθφξεο, θαζψο ζπληνκεχνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ Αηιαληηθνχ θαη 

Δηξεληθνχ Χθεαλνχ ζηνλ κηζφ ρξφλν απφ ηηο ζπλήζεηο δηφδνπο, φπσο νη δηψξπγεο ηνπ νπέδ θαη ηνπ 

Παλακά. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε απφζηαζε απφ ην Σφθπν ζην Ακβνχξγν πεγαίλνληαο απφ ηε 

δηψξπγα ηνπ νπέδ είλαη 13.950 λαπηηθά κίιηα ελψ κέζσ ηνπ Βνξείνπ Πεξάζκαηνο ε απφζηαζε απηή 

κεηψλεηαη δξακαηηθά θαηά 40%, πεξίπνπ ζηα 8080 λαπηηθά κίιηα. Ήδε ειιεληθά πνληνπφξα 

δεμακελφπινηα κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δνθηκαζηηθά ηαμίδηα κε 

επηηπρία παξά ηηο αθξαίεο - αθφκα θαη κε ηελ φπνηα βειηίσζε - ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ εθεί, φπσο 

είλαη νη ζεξκνθξαζίεο 35 βαζκψλ Κειζίνπ ππφ ην κεδέλ ζηηο «θαιέο επνρέο». 

 

Δηθόλα «5-1» Αξθηηθνί Οδνί (Arctic Route ή Northern Sea Route θαη North West Passage) 

Πεγή:https://gdb.rferl.org/FF13DC9C-A2BD-4B5D-A9DD-014248237962.png 

 

5.2 Μήιν ηεο Έξηδνο ε Αξθηηθή 

Δπί εθαηνληάδεο ρξφληα ν καθξηλφο Βνξξάο ήηαλ έλαο ηφπνο κε αλαμηνπνίεηνπο πφξνπο θαη ρσξίο 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. ήκεξα ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε ηαπηφρξνλε πνξεία κε ηελ ηερλνινγηθή 

εμέιημε ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο Βφξεηεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε απμήζεθε θαη (αλα)ζεξκάλζεθε καδί κε 

ηελ Αξθηηθή. Ζ πεξηνρή ππνινγίδεηαη φηη πεξηέρεη 23-25% αλαμηνπνίεησλ παγθφζκησλ απνζεκάησλ 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη φρη κφλν. εκαληηθά ζηξαηεγηθά νξπθηά φπσο, ην παιιάδην, ε 

πιαηίλα, ην νπξάλην θαη ην θνβάιηην. Μεγάια απνζέκαηα μπιείαο θαη άλζξαθα. 

Ζ πεξηνρή έρεη ηεξάζηην ελδηαθέξνλ θαη ιφγσ ησλ πινχζησλ ππεξάθηησλ θνηηαζκάησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ θξχβεη ν παγσκέλνο βπζφο, ηελ νξηνζέηεζε ησλ νπνίσλ ζε δψλεο νηθνλνκηθήο 

εθκεηάιιεπζεο (ρσξηθά χδαηα, ΑΟΕ,) επηδεηνχλ νη ρψξεο κε αθηέο ζε απηφλ ηνλ σθεαλφ. Οη 

πνιπεζληθνί ελεξγεηαθνί θνινζζνί έρνπλ ήδε παηήζεη πφδη ζηελ Αξθηηθή μεθηλψληαο ηηο 

πξνθαηαξθηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ηεο, ελψ νη δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο αλακέλεηαη λα εληαηηθνπνηεζνχλ. ε απηφ ην πιαίζην, εθηηκάηαη σο αλαγθαία ε ζπλεξγαζία ησλ 

Κξαηψλ ηνπ βνξξά πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ δηακάρεο θαη δηελέμεηο ζηελ πεξηνρή. Οη ρψξεο πνπ 

βξίζθνληαη πιεζίνλ ηνπ Βνξείνπ Πφινπ ηεο Γεο αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ θνκβηθφ ξφιν ζηηο 

εμειίμεηο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ζηελ Αξθηηθή.  

https://gdb.rferl.org/FF13DC9C-A2BD-4B5D-A9DD-014248237962.png
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Ζ Αξθηηθή ζεξκαίλεηαη θαη καδί ηεο ζεξκαίλεηαη θαη ε γεσπνιηηηθή ηεο ζεκαζία. Σν ιηψζηκν ησλ 

πάγσλ αλνίγεη λέεο επθαηξίεο γηα έξεπλεο θαη εμφξπμε πφξσλ αθφκε θαη γηα γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Οη δηακάρεο γηα ηηο λέεο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη αλάκεζα ζε αξθηηθέο ε κε αξθηηθέο 

ρψξεο. Οη επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ ζα είλαη ε δηάλνημε ησλ λέσλ 

ζαιάζζησλ νδψλ. Ζ «Βφξεηα ζαιάζζηα Γηαδξνκή» πάλσ απφ ηελ Δπξαζία θαη ην «Βνξεηνδπηηθφ 

Πέξαζκα» απνηεινχλ ηηο λέεο αξθηηθέο δηαδξνκέο, νη νπνίεο φρη κφλν ζα κεηψζνπλ ηνπο ρξφλνπο 

εκπνξηθήο δηέιεπζεο ησλ σθεαλψλ, αιιά ζα εμαζθαιίζνπλ θαη αζθαιέζηεξεο δηαδξνκέο λαπζηπινΐαο.  

Ζ Αξθηηθή βξίζθεηαη αλάκεζα ζε αληαγσληζηηθά θαη κεηαβαιιφκελα ζπκθέξνληα, απηφρζνλεο 

πιεζπζκνί αληί λα έρνπλ ην πξψην θαη ηειεπηαίν ιφγσ εθηνπίδνληαη θαη απνζησπνχλ θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο κε βίαην ηξφπν. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη αξρίζεη λα δεκηνπξγεί ηελ δηθή ηεο πνιηηηθή 

ζηξαηεγηθή ζρεηηθά κε ηελ Αξθηηθή θαζψο πνιιά απφ ηα θξάηε κέιε ηεο αλήθνπλ ζην Αξθηηθφ 

πκβνχιην. 

Μεγάιεο είλαη θαη νη αλεζπρίεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζε ζνβαξά πεξηβαιινληηθά 

αηπρήκαηα ηφζν απφ ηελ δηέιεπζε κεγάινπ φγθνπ εκπνξηθψλ πινίσλ φζν θαη απφ ηελ εμφξπμε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο ή ηελ αλάπηπμε παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ππεξαιίεπζε θαη ην 

θπλήγη ηεο θάιαηλαο. Γηφηη φπσο έρεη δηδάμεη θαη ην παξειζφλ, ε αλζξψπηλε παξνπζία ζε κηα 

“παξζέλα” πεξηνρή ηεο Τθειίνπ ζπλεπάγεηαη θαη ηέηνηα γεγνλφηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6ν: 

ΑΝΑΒΗΧΖ ΣΖ ΡΧΗΚΖ ΗΥΤΟ ΣΖΝ ΑΡΚΣΗΚΖ -

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑ 

 

6.1 Ζ Αλαβίσζε ηεο Ρσζηθήο Ηζρύνο 

Ζ Ρσζία θαίλεηαη λα αλαθχεηαη σο ε επηθξαηέζηεξε Αξθηηθή δχλακε ελ ζπγθξίζεη κε ηηο ππφινηπεο 

ρψξεο πνπ ζπλνξεχνπλ κε ηελ Αξθηηθή. Πέξαλ ηεο ηεξάζηηαο αθηνγξακκήο ηεο ζηε βφξεηα πιεπξά ηεο 

(ην 53% ηεο ζπλνιηθήο Ρσζηθήο αθηνγξακκήο), ε Ρσζία δηαηεξεί κηα καθξάλ ηζηνξηθή παξνπζία ζηελ 

πεξηνρή, ζηελ νπνία δηακέλεη έλαο επκεγέζεο ηζαγελήο πιεζπζκφο, ν νπνίνο αξηζκεί γχξσ ζηα 1.4 

εθαηνκκχξηα. 

Σαπηνρξφλσο, ε Ρσζία έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζηελ επαλαιεηηνπξγία πεξίπνπ 50 νβηεηηθψλ 

ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ, ελψ ε ίδηα δηαηείλεηαη πσο έρεη νινθιεξψζεη ηελ θαηαζθεπή 475 λέσλ βάζεσλ 

γηα ζηξαηησηηθή ρξήζε, θαζψο θαη 16 λέσλ ιηκαληψλ. Ζ Ρσζηθή παξνπζία ζηελ πεξηνρή ζθξαγίδεηαη 

κε ηελ αλάπηπμε λέσλ ζπκβαηηθψλ αιιά θαη ππξεληθψλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, κεζαίνπ θαη κεγάινπ 

βειελεθνχο, φπσο επί παξαδείγκαηη ηνπ αληηαεξνπνξηθνχ ζπζηήκαηνο S-400 
9
θαη ησλ ππξελνθίλεησλ 

ηνξπίισλ Poseidon
10

. 

Ζ Ρσζία δηαηεξεί κεγάια νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ζηελ Αξθηηθή, πνπ αθνξνχλ πξσηίζησο ηελ 

εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ Βφξεηνπ Θαιάζζηνπ Γξφκνπ, ε 

νπνία ζα ηεο επηηξέπεη λα απνθηά έμνδν ζηνλ Δηξεληθφ θαη Αηιαληηθφ Χθεαλφ ζε αηζζεηά κηθξφηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Χο εθ ηνχηνπ, θαζίζηαηαη πξφδειφλ πσο ε Αξθηηθή κεηεμειίζζεηαη ζε κηα πεξηνρή 

πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ Ρσζία. 

Ζ Ρσζία, δεχηεξε ζην θφζκν ζε παξαγσγή θαη δηαλνκή πεηξειαίνπ κεηά ηε ανπδηθή Αξαβία, θαη 

πξψηε ζε παξαγσγή θαη δηαλνκή θπζηθνχ αεξίνπ, αληιεί κεγάιε νηθνλνκηθή θαη δηπισκαηηθή ηζρχ 

απφ ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο. Γεδνκέλεο ηεο εθηίκεζεο φηη κέζα ζηα επφκελα 20 ρξφληα ε παξαγσγή 

πεηξειαίνπ απφ ηε δπηηθή ηβεξία ζα ζεκεηψζεη ζεκαληηθή κείσζε ιφγσ εμάληιεζεο, νη ζαιάζζηεο 

πεξηνρέο Μπάξεληο θαη Κάξα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 90% ησλ θνηηαζκάησλ εληφο ξσζηθήο 

πθαινθξεπίδαο, αλακέλεηαη λα κνλνπσιήζνπλ ην ελδηαθέξνλ, ηφζν ηεο γεηηφλνπ Ννξβεγίαο φζν θαη 

άιισλ αληαγσληζηηθψλ θξαηψλ - ακθηζβεηνχλησλ ηεο ξσζηθήο θπξηαξρίαο ζηελ πεξηνρή (ΖΠΑ). 

Αληίζεην κε ην Ρσζηθφ Γφγκα είλαη κηα ελδερφκελε παξνπζία ηνπ ΝΑΣΟ ζηηο βφξεηεο ζάιαζζεο, ηελ 

νπνία ζεσξεί απνζηαζεξνπνηεηηθφ παξάγνληα, ζην πιαίζην ηεο ζπιινγηζηηθήο απνθπγήο ζηξαηεγηθήο 

πεξηθχθισζεο. 

  

                                                           
9
https://en.wikipedia.org/wiki/S-400_missile_system 

10
https://en.wikipedia.org/wiki/Status-6_Oceanic_Multipurpose_System 

https://en.wikipedia.org/wiki/S-400_missile_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Status-6_Oceanic_Multipurpose_System
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6.2 Πνιηηηθή ηεο Ρσζίαο ζην Πεδίν ηεο Αξθηηθήο  

Ζ Ρσζία ζεσξεί ηελ Αξθηηθή πςειή ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα, δηφηη απνηειεί βαζηθή πεγή εζφδσλ. 

Δμ΄ νπ, ε Ρσζία επηδηψθεη πξσηίζησο κηα πνιηηηθή πνπ είλαη επηθεληξσκέλε ζηελ ελίζρπζε ηεο 

εζληθήο ηεο θπξηαξρίαο ζηελ πεξηνρή.  

χκθσλα κε ην ξσζηθφ ππνπξγείν Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, νη πφξνη ζηε ξσζηθή Αξθηηθή 

πθαινθξεπίδα εθηηκάηαη φηη ηζνδπλακνχλ κε 83 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο πεηξειαίνπ, ην 80% εθ ησλ 

νπνίσλ βξίζθνληαη ζηηο ζάιαζζεο ηνπ Barents θαη ηνπ Kara. Ζ Ρσζηθή Αξθηηθή πθαινθξεπίδα 

πεξηέρεη κεηαμχ 5 θαη 9% ησλ πγξψλ πδξνγνλαλζξάθσλ ηεο Ρσζίαο θαη κέρξη 12,5% ησλ πφξσλ ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ Αξθηηθή δψλε πεξηέρεη επίζεο ζεκαληηθνχο πφξνπο θαη ζηελ μεξά. Σα απνζέκαηα 

θπζηθνχ αεξίνπ ηεο ρεξζνλήζνπ Yamal κφλν είλαη 505.569 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα, θαη 

πεηξειατθψλ πφξσλ είλαη 4.144 εθαηνκκχξηα ηφλνη.  

Γεδνκέλνπ φηη ε Ρσζία έρεη ζεκαληηθέο ρεξζαίεο πεγέο ελέξγεηαο, έξγα εμφξπμεο απφ ππεξάθηηεο 

πεγέο δελ ήηαλ πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 κέρξη θαη ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000. Έπεηηα, ζην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ιφγσ ησλ πςειψλ 

ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ηεο κείσζεο ησλ πφξσλ ζε πεξηνρέο παξαδνζηαθήο 

παξαγσγήο ζηε Γπηηθή ηβεξία αιιά θαη ησλ γεσπνιηηηθψλ ζπλζεθψλ άξρηζε ν αληαγσληζκφο ζηελ 

Αξθηηθή κε ηελ ηήμε ησλ πάγσλ. Έηζη, ε Ρσζία έζεζε σο θχξην ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο θξαηηθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ Αξθηηθή, ηελ αλάπηπμε ησλ πφξσλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηνπ πεηξειαίνπ ζηελ 

Αξθηηθή. 

Ζ Ρσζία επηδεηθλχεη ηε ζηξαηησηηθή ηζρχ ηεο θαη ηελ πεξηθεξεηαθή παξνπζία ηεο ζηελ Αξθηηθή, 

θπξίσο κε ζηξαηεγηθά βνκβαξδηζηηθά θαη ζηξαηεγηθά ππξεληθά ππνβξχρηα, θαη λαπηηθέο πεξηπνιίεο, 

θαζψο θαη κε ρεξζαίεο θαη λαπηηθέο αζθήζεηο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ θνξπθή ηεο ππνζαιάζζηαο 

νξνζεηξάο πνπ δηαζρίδεη ηνλ Βφξεην Παγσκέλν σθεαλφ ζε κήθνο 1.800 ρικ., αλάκεζα ζηα ζηβεξηθά 

χδαηα θαη ην θαλαδηθφ λεζί Έιζκηξ, κηα ξσζηθή απνζηνιή είρε ζηήζεη ην θαινθαίξη ηνπ 2007, ζε 

βάζνο 4.200 κέηξσλ ζηελ θάζεην ηνπ Βνξείνπ Πφινπ, ηε ξσζηθή ζεκαία, ζεκαηνδνηψληαο θαη 

επίζεκα ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ ηεο Αξθηηθήο. 

Οη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ρσζίαο ζηελ Αξθηηθή είλαη νη 

παξαθάησ:  

 Ζ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηε Ρσζηθή Αξθηηθή, δειαδή ε βειηίσζε ηεο 

δηαθπβέξλεζεο, θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ ηεο.  

 Ζ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη 

πξνγξάκκαηα, ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο κε 

καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο. 

 Ζ δεκηνπξγία ζύγρξνλσλ ππνδνκώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηθνηλσληώλ πρ θέληξα 

επηθνηλσληώλ, επίγεησλ θαη δνξπθνξηθώλ θιπ. 

 Ζ πεξηβαιινληηθή αζθάιεηα (αλάπηπμε ησλ πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ ηεο Αξθηηθήο, 

πξνγξάκκαηα θαζαξηζκνύ πεξηβάιινληνο από πξνεγνύκελε κόιπλζε).  

 Ζ δηεζλήο ζπλεξγαζία ζηελ Αξθηηθή (επσθειείο πνιπκεξείο θαη δηκεξείο ζπλεξγαζίεο, ε 

πξνώζεζε ησλ λέσλ νδώλ ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ).  

 Ζ εμαζθάιηζε ηεο ζηξαηησηηθήο αζθάιεηαο, ηεο άκπλαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζπλφξσλ ηεο 

Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ζηελ Αξθηηθή.  
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Οη κεραληζκνί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη: 

α.  Παξνρή λνκηθνχ πιαηζίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ησλ ζεκειίσλ ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο 

Αξθηηθήο Ρσζηθήο δψλεο.  

β. Καζηέξσζε εηδηθψλ θαζεζηψησλ εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαη θπβεξλεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο λαπζηπινΐαο θαηά κήθνο ηνπ Βφξεηνπ 

πεξάζκαηνο.  

γ. Βειηίσζε ηεο θαλνληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ παξαδνζηαθή αιηεία, εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

ησλ απηνρζφλσλ θνηλνηήησλ, ρξήζε ηεο γεο θαη πξνζηαζία ηεο παξαδνζηαθήο θαηνηθίαο θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. 

δ. ρεκαηηζκφο ελφο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη αλάιπζεο ηνπ επίπεδνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ηεο Αξθηηθήο δψλεο. 

 

6.3 ηξαηεγηθή ηεο Ρσζίαο ζηελ Αξθηηθή  

Ζ Ρσζία πξνβάιιεη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ πξσηνθαζεδξία θαη πξσηνβνπιία ζηελ Αξθηηθή ηφζν 

ζηελ εζσηεξηθή φζν θαη ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, θαη εηδηθφηεξα κεηά ηε δεχηεξε 

πξνεδξηθή ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ Vladimir Putin. Ζ ζεκαζία ηεο Αξθηηθήο γηα ηε Ρσζία απφ ηε κία, 

θαη ην δηαξθψο απμαλφκελν δηεζλέο ελδηαθέξνλ απφ ηελ άιιε, ηξνθνδφηεζε ηελ απνθαζηζηηθφηεηα 

θαη ηελ πξφζεζή ηεο λα θαηαζηεί θεληξηθφο παίθηεο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ρξεζηκνπνηεί 

φια ηα δηαζέζηκα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη ζηξαηησηηθά κέζα. 

Ζ Ρσζηθή πνιηηηθή είλαη ζηξακκέλε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ Αξθηηθή, πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ην 20% ηνπ ΑΔΠ ηεο θαη ην 22% ησλ εμαγσγψλ ηεο πξνέξρεηαη απφ πεξηνρέο βφξεηα ηνπ 

Αξθηηθνχ θχθινπ. Ζ ηειηθή επηζπκεηή θαηάζηαζε, φπσο ππαγνξεχεη ην ξσζηθφ δφγκα, είλαη ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο Αξθηηθήο σο πεξηνρή ζηξαηεγηθψλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο Ρσζίαο. 

Παξάγνληαο επηηπρίαο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη ε αλάπηπμε ηεο Βφξεηαο Θαιάζζηαο Οδνχ 

(Northern Sea Route-NSR)
11

. Ζ νινθιήξσζε ηεο NSR, θαη ε αλάδεημή ηεο ζε ζηξαηεγηθή λαπηηθή 

αξηεξία κεηαμχ Άπσ Αλαηνιήο θαη Δπξψπεο, πεξλά κέζα απφ ηελ ξσζηθή νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο Ρσζίαο είλαη ε θαηαβνιή ηέινπο δηειεχζεσο απφ ηα πινία, θαζψο θαηά ηελ πάγηα 

ξσζηθή ζέζε, ε NSR πεξλά εμ‟ νινθιήξνπ κέζα απφ ξσζηθή ρσξηθή ζάιαζζα (ν ξσζηθόο ηζρπξηζκόο 

πεγάδεη από ην άξζξν234 ηνπ ΔΔΘ). 

εκαληηθνί πνιιαπιαζηαζηέο ηζρχνο γηα ηελ αλσηέξσ επηδίσμε είλαη: 

 Ζ δηαζεζηκφηεηα θαη ην έξγν πνπ ζα θιεζεί λα επηηειέζεη ν ζηφινο ησλ παγνζξαπζηηθψλ ηεο 

ρψξαο, πξψηνο παγθνζκίσο ζε κέγεζνο θαη ηερλνινγία. 

 Ζ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία νινθιεξσκέλνπ –ππφ πιήξε ξσζηθή δηνίθεζε- ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ θπθινθνξίαο, παξνρήο επθνιηψλ θαη ππεξεζηψλ λαπηηιηαθήο θαζνδήγεζεο 

πξννξηδφκελν γηα ρξήζε απφ ηε δηεζλή εκπνξηθή λαπηηιία.  

 Ζ αχμεζε ηεο εηήζηαο κεηαθνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο NSR απφ 5-6εθ. κεηξηθνχο ηφλνπο πνπ 

είλαη ζήκεξα ζηα αηζηφδνμν, πιελ φκσο φρη αδχλαην, κέγεζνο ησλ15-17εθ. ηφλσλ. 

 Ζ θαηαζθεπή κνληέξλσλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη αληηζηνίρσλ ππνδνκψλ, θαη ε 
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λαππήγεζε ππξεληθψλ παγνζξαπζηηθψλ λέαο ηερλνινγίαο γηα αληηθαηάζηαζε ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ.  

 Ζ θαηαζθεπή αεξνζθαθψλ επηηήξεζεο αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο θαη ζηνιίζθνο ζθαθψλ έξεπλαο 

θαη δηάζσζεο. 

 

 

Δηθόλα «6-1» Βφξεηα Θαιάζζηα Οδφο (Northern Sea Route-NSR) 

Πεγή:https://i.insider.com/542d6f2c6da8112815701308?width=1000&format=jpeg&auto=webp 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7ν: 

ΣΟ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΣΖ ΚΗΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΚΣΗΚΖ 

 

7.1 Δλδηαθέξνλ ηεο Κίλαο γηα ηελ Αξθηηθή 

Ζ Κίλα ηα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζε λα δείρλεη έληνλα ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ Αξθηηθή. Μηα πνιχ 

ζεκαληηθή θίλεζε ππήξμε ε επηδήηεζε ηεο ζέζεο ηνπ κνλίκνπ παξαηεξεηή ζην Αξθηηθφ πκβνχιην, 

θάηη πνπ πέηπρε καδί κε άιια ελδηαθεξφκελα θξάηε ην Μάην 2013, φπσο απνθαζίζηεθε κε ηε 

Γηαθήξπμε ηεο Κηξνχλα
12

. Δπίζεο έρεη ήδε ζηελ θαηνρή ηεο παγνζξαπζηηθά, γεγνλφο πνπ είλαη 

δεισηηθφ ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο ρψξαο γηα ηελ πεξηνρή. 

Σν ελδηαθέξνλ ηεο Κίλαο γηα ηελ Αξθηηθή ζρεηίδεηαη πξσηίζησο κε ηε δηάλνημε ησλ νδψλ λαπζηπινΐαο 

θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζε απηέο, θαη έρεη πεξηζζφηεξν καθξνπξφζεζκν πξνζαλαηνιηζκφ. 

Παξάιιεια, ηελ ελδηαθέξεη ε επίπησζε πνπ κπνξεί λα έρεη ε θιηκαηηθή αιιαγή πνπ πθίζηαηαη ην 

αξθηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη ζηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζηελ Κίλα. Δπίζεο, νη πφξνη θαη ηα αιηεχκαηα ηεο Αξθηηθήο απνηεινχλ έλα πεδίν ελδηαθέξνληνο ζην 

νπνίν ζέιεη λα εμαζθαιίζεη πξφζβαζε. 

πλάξηεζε φισλ ησλ αλσηέξσ είλαη ε Κίλα λα εδξαησζεί σο κεγάιε δχλακε, απνθεχγνληαο φκσο ηελ 

άκεζε αλάκεημή ηεο ζε δεηήκαηα δηθαηνδνζίαο θαη θπξηαξρίαο θαη πφξσλ. Γηα λα κελ πξνθαιεί ηα 

ππφινηπα θξάηε ιεηηνπξγεί ππφ ηελ θάιπςε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη πξνβαίλεη ζε ζπλεξγαζίεο κε 

ηνπο άιινπο εηαίξνπο ζηελ Αξθηηθή. 

 

7.2 ηξαηεγηθή Πνιηηηθή ηεο Κίλαο ζηελ Αξθηηθή 

Ζ Κίλα απηή ηελ ζηηγκή παγθνζκίσο ζπλαγσλίδεηαη σο νηθνλνκηθή δχλακε ηηο ΖΠΑ θαη πξνζπαζεί λα 

παγησζεί ζηελ πξψηε ζέζε ζηξέθνληαο ην βιέκκα ηεο ζηηο πνιηηηθέο, ζηξαηησηηθέο, 

πεξηβαιινληνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζηγά ζηγά κε ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ 

ζηελ Αξθηηθή. Σν κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ησλ θηλέδσλ έρεη απνζπάζεη ε πξννπηηθή ησλ λέσλ 

ζαιάζζησλ νδψλ πνπ ζα κεηψζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην ρξφλν κεηαθνξάο εκπνξηθψλ πξντφλησλ, αιιά 

θαη ηα έμνδα ησλ εκπνξηθψλ ηαμηδηψλ. ια απηά καδί κε ην νξπθηφ πινχην ηεο πεξηνρήο ηεο Αξθηηθήο 

έρνπλ σζήζεη ηελ Κίλα λα δηαζέζεη κεγάια πνζά γηα ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ζηελ πεξηνρή, θαζψο 

θαη ζηελ θαηαζθεπή λέσλ παγνζξαπζηηθψλ πινίσλ.  

Ζ Κίλα ιεηηνπξγεί ηέζζεξα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα γηα επηζηεκνληθή αξθηηθή έξεπλα: 

 Ηλζηηηνχην Πνιηθήο Έξεπλαο ηεο Κίλαο.  

 Σν Κηλέδηθν Ηλζηηηνχην Θαιάζζησλ Τπνζέζεσλ.  

 Σν Ηλζηηηνχην Χθεαλνινγίαο.  

 Δξεπλεηηθφ Κέληξν γηα Θαιάζζηα Αλάπηπμε ηεο Κίλαο.  

H έξεπλα εζηηάδεη  θπξίσο ζε ηνκείο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη ζηηο επηπηψζεηο απφ ηελ ηήμε ησλ 

πάγσλ. Μέζα ζε κία δεθαεηία πεξίπνπ ε Κίλα έρεη δηεμάγεη πεξίπνπ ηξείο πνιχ αμηφινγεο εξεπλεηηθέο 
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απνζηνιέο ζηελ Αξθηηθή κε ην εξεπλεηηθφ πινίν Xue Long
13

 πνπ ζεκαίλεη δξάθνο ηνπ ρηνληνχ θαη 

πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζε κέγεζνο παγθνζκίσο ππξελνθίλεηα παγνζξαπζηηθά. 

Ζ Κίλα ζπλεξγάδεηαη εληαηηθά κε ηα θξάηε ηεο Αξθηηθήο αιιά θαη κε δηεζλείο εηαίξνπο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ αιιαγψλ ζηελ πεξηνρή. Χζηφζν, πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο 

Κίλαο εθηφο απφ ηελ πξνψζεζε ηεο πεξηβαιινληνινγηθήο πξνζηαζίαο είλαη, φπσο πξναλαθέξακε, ηα 

νηθνλνκηθά θέξδε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ δηάλνημε ησλ λέσλ ζαιάζζησλ νδψλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηεο Βφξεηαο Θαιάζζηαο Γηαδξνκήο. ρεδφλ ην κηζφ ΑΔΠ ηεο Κίλαο βαζίδεηαη ζηηο 

εμαγσγέο θαη ζην εμσηεξηθφ εκπφξην, ε δεκηνπξγία λέσλ ζαιάζζησλ δηαδξνκψλ πξνζθέξεη ζηελ ρψξα 

πνιχ δπλαηά νθέιε. 

Ζ θηλέδηθε θπβέξλεζε ζηαδηαθά κε δηπισκαηηθέο θηλήζεηο πξνζπαζεί λα εμαζθαιίζεη φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά νθέιε ζηελ Αξθηηθή. Αμίδεη λα πξνζζέζνπκε κηα θξάζε ελφο 

θηλέδνπ αθαδεκατθνχ κε ην φλνκα Li Zhenfu φπνπ αλαθέξεη, «πνηνο ειέγρεη ηελ αξθηηθή ζαιάζζηα 

δηαδξνκή, ζα ειέγρεη ην λέν πέξαζκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ηεο δηεζλνχο ζηξαηεγηθήο».  

Χζηφζν, ε Κίλα πξνζπαζεί λα είλαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν πην ζηαζεξέο θαη δηπισκαηηθέο νη 

θηλήζεηο ηεο, γηα λα απνθχγεη λα ραξαθηεξηζηεί σο πξνθιεηηθή έλαληη ησλ πέληε θπξίαξρσλ αξθηηθψλ 

θξαηψλ θαη ράζεη ηελ ζέζε ηεο σο παξαηεξεηήο ζην ζπκβνχιην.  

Ζ Κίλα επηδηψθεη λα ιχζεη ηα δεηήκαηα επί ησλ ζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ ησλ αξθηηθψλ θξαηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ πθαινθξεπίδα κέζσ ηνπ δηπισκαηηθνχ δηαιφγνπ θαη απηφ γηαηί εμαηηίαο ησλ λέσλ ζαιάζζησλ 

νδψλ ην δήηεκα ηεο αξθηηθήο απφ πεξηθεξεηαθφ γίλεηαη δηαπεξηθεξεηαθφ. 

Ζ Κίλα παξφιν πνπ πξνζεγγίδεη ην δήηεκα ηνπ Αξθηηθνχ θχθιν κε κηα επηθχιαμε, δείρλεη λα γλσξίδεη 

πνιχ θαιά πνηνη έρνπλ ην πάλσ ρέξη ζηα δεηήκαηα ηνπ Αξθηηθνχ Κχθινπ. Ζ Κίλα ζέιεη λα πξνσζεί ηα 

ζπκθέξνληα ηεο κε εηξεληθφ ηξφπν θαη λα απνθχγεη θάζε είδνπο έληαζε κε νπνηνδήπνηε αξθηηθφ 

θξάηνο θαη πφζν κάιινλ ηελ Ρσζία. 

 

7.3 Ζ Άλνδνο ηεο Κίλαο ζην Πεδίν ηεο Αξθηηθήο 

Ζ Κίλα γλσζηνπνίεζε ηελ Αξθηηθή ζηξαηεγηθή ηεο ην 2018, δηαθεξχζζνληαο πσο ε ίδηα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη πιένλ έλα “εκηαξθηηθφ” θξάηνο. Ζ αλάπηπμε ησλ βηνκεραληψλ πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ, 

αιηείαο θαη ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή θξίλεηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ην Κηλεδηθφ θξάηνο, θαη γηα 

απηφ ην ιφγν έρεη πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ Πνιηθνχ Γξφκνπ ηνπ Μεηαμηνχ, πνπ ζπληζηά επί 

ηεο νπζίαο ηελ Πνιηθή δηάζηαζε ηεο γεσζηξαηεγηθήο θαη νηθνλνκηθήο πξσηνβνπιίαο „‟Μία Εψλε, 

΄Έλαο Γξφκνο‟‟. 

Γηα ηελ Κίλα, ε απνζηνιή αγαζψλ πξνο ηελ Δπξψπε δηα ηεο ελ ιφγσ ζαιάζζηαο νδνχ ζα θαηαζηεί 

ηαρχηεξε θαηά 10 κε 12 κέξεο. πγθεθξηκέλα, ν ζρεδηαζκφο πξνλνεί επελδχζεηο ζε έξγα ππνδνκψλ 

ζηνλ Βφξεην Θαιάζζην Γηάδξνκν, ζε ιηκάληα θαη βάζεηο ζηελ Ηζιαλδία θαη Γξνηιαλδία θαη ζε 

ππνδνκέο εθκεηάιιεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Ρσζία.  
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Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη, ε Κίλα έρεη πξνρσξήζεη ζηελ αλέγεξζε ζηφινπ 

παγνζξαπζηηθψλ, φπσο πξναλαθέξζεθε ην “The Snow Dragon 2”, ελψ επηδηψθεη ζπγρξφλσο ηελ 

ζχζθημε ησλ επελδπηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ηεο ζρέζεσλ κε ηελ Ηζιαλδία, ηελ Γξνηιαλδία θαη ηελ 

Φηιαλδία, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηελ παξαγσγή γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο 

θαη ε έληαμή ηνπο ζην Πνιηθφ Γξφκν ηνπ Μεηαμηνχ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην Κηλεδηθφ θξάηνο 

ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Ρσζία γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Αξθηηθήο θαη γηα ηελ πξνάζπηζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. 

 

 

Δηθόλα «7-1» Οδνί Ναπζηπινΐαο θαη Υεξζαίνη Οδηθνί Άμνλεο απφ ηελ Κίλα πξνο ηελ Αξθηηθή 

Πεγή:https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/05/daily-chart 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8ν: 

ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ - ΝΟΜΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ  

ΣΖ ΑΡΚΣΗΚΖ 

 

8.1 Ννκηθό Καζεζηώο 

Σν Γηεζλέο Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (ΓΓΘ), φπσο απνηππψζεθε κε ηε λέα ηνπ κνξθή ζηε ζχλνδν ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηνπ 1982, εγείξεη κεγάιν αξηζκφ δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ παξαθηίσλ θξαηψλ.  

Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηα Αξθηηθά θξάηε είλαη νη αξρέο πεξί δηαρσξηζκνχ ησλ απνθιεηζηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ δσλψλ (ΑΟΕ), θαζνξηζκνχ ηεο πθαινθξεπίδαο, ηεο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο πέξαλ 

ησλ 200 λαπηηθψλ κηιίσλ απφ ηηο αθηέο, ην θαζεζηψο ησλ ζηελψλ δηεζλνχο λαπζηπινΐαο, ν έιεγρνο ηεο 

ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θαη ηέινο, ην δηθαίσκα δηεμαγσγήο επηζηεκνληθψλ αιηεπηηθψλ θαη 

σθεαλνγξαθηθψλ εξεπλψλ.  

Με βάζε ην ΓΓΘ ηέζζεξα εθ ησλ πέληε Αξθηηθψλ θξαηψλ, ν Καλαδάο, ε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, ε 

Γαλία θαη ε Ννξβεγία λνκηκνπνηνχληαη ζηε ρσξνζέηεζε ησλ πθαινθξεπίδσλ ή/θαη ησλ ΑΟΕ ηνπο. 

Δμαίξεζε απνηεινχλ νη ΖΠΑ, νη νπνίεο δελ είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο χκβαζεο γηα ην ΓΓΘ. 

Σνλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ θαη ζπλφξσλ, δπζθνιεχνπλ ε παξνπζία παγεηψλσλ θαη παξαζπξφκελσλ 

παγφβνπλσλ. Γεκηνπξγείηαη επίζεο ακθηβνιία γηα ηα φξηα ηεο ρεξζαίαο έθηαζεο ιφγσ ηνπ πάγνπ πνπ 

επηθαιχπηεη νιφθιεξεο πεξηνρέο, θαη ν νπνίνο κπνξεί ιαλζαζκέλα ή εζθεκκέλα λα ζεσξεζεί 

πξνέθηαζε ηεο μεξάο, δεκηνπξγψληαο δηαθσλία ζε ζέκαηα θπξηαξρίαο, ηδίσο ζε ζηελά δηεζλνχο 

λαπζηπινΐαο. 

Πέληε θξάηε ζπλνξεχνπλ γχξσ απφ ηελ Αξθηηθή, εθ ησλ νπνίσλ κφλν ηέζζεξα έρνπλ κεηαμχ ηνπο 

ρεξζαία ζχλνξα, δειαδή ζχλνξα ππάξρνπλ κεηαμχ Ννξβεγίαο-Ρσζίαο θαη κεηαμχ Καλαδά-ΖΠΑ. Σα 

ζχλνξα απηά έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη ε θαηάζηαζή ηνπο δελ ακθηζβεηείηαη. Δθεί πνπ δεκηνπξγείηαη 

πξφβιεκα είλαη ζηα ζαιάζζηα ζχλνξα φπνπ φια ηα κέησπα είλαη αλνηθηά θαη ζίγνπλ φιεο ηηο πιεπξέο. 

Πην αλαιπηηθά, ππάξρνπλ δηαθσλίεο: 

(α) Mεηαμύ Ννξβεγίαο θαη Ρσζίαο γηα ην ζέκα ηεο ζέζπηζεο πθαινθξεπίδαο θαη ΑΟΕ γχξσ απφ 

ην Svalbard –ππφ λνξβεγηθή θπξηαξρία – θαη γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ κεηαμχ ηνπο 

πθαινθξεπίδσλ ζηελ πεξηνρή ηεο ζάιαζζαο ηνπ Μπάξεληο. 

(β) Mεηαμύ Καλαδά θαη ΖΠΑ ζηε ζάιαζζα Μπψθνξ (BeaufortSea) θαη 

(γ) Mεηαμύ Καλαδά θαη Γαλίαο γηα ηελ θπξηαξρία θαη ηα ζαιάζζηα ζχλνξα ζην ζηελφ Nares 

κεηαμχ Γξνηιαλδίαο θαη λήζνπ Ellesmere (Καλαδάο). 

Απφ ην 1926, ε Ρσζία δηαθήξπμε κνλνκεξψο, ζε κηα πξνζπάζεηά ηεο λα επεθηείλεη ηελ θπξηαξρία ηεο, 

φηη ηεο αλήθνπλ φιεο νη λήζνη θαη ρεξζαίεο εθηάζεηο, πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ ηνκέα πνπ νξίδεηαη απφ 

ηνλ κεζεκβξηλφ 168°49‟30‟‟,ηνλ παξάιιειν 32°04‟35‟‟ θαη ηνλ Βφξεην Πφιν, φπσο βιέπεηαη ζηελ 

αθφινπζε εηθφλα. 
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Δηθόλα «8-1» Κπξηαξρηθέο δηεθδηθήζεηο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο 

Πεγή:https://scx1.b-cdn.net/csz/news/800a/2015/carvingupthe.jpg 

  

https://scx1.b-cdn.net/csz/news/800a/2015/carvingupthe.jpg
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8.2 Ννκηθέο Γηεθδηθήζεηο Ρσζίαο 

Σε ζέζε απηή ππνζηήξημε ηφζν ην 1928 φζν θαη αξγφηεξα ην 1950,φηαλ αλαθήξπμε ηε ζάιαζζα πνπ 

πεξηθιείεηαη ζηνλ παξαπάλσ ηνκέα, ρσξηθή. Πνηέ σζηφζν δελ ηνπνζεηήζεθε ξεηψο θαη επηζήκσο. 

Δίλαη φκσο θαη αθφκε ζήκεξα, θξαηαηά ε άπνςε ζηε Ρσζία φηη κηα ηφζν ηδηαίηεξε πεξηνρή φπσο ε 

Αξθηηθή, πξέπεη λα δηέπεηαη απφ εηδηθφ δίθαην. 

ηε ζθαίξα ησλ απφςεσλ απηψλ αλήθεη ν ηζρπξηζκφο απφ ηελ πιεπξά ηεο Ρσζίαο φηη νη 

επεθηεηλφκελνη απφ ηελ μεξά πάγνη ζην εζσηεξηθφ ηεο ζάιαζζαο, ελέρνπλ ζέζε εδάθνπο θαη άξα ζα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη εθεί ην παξάθηην θξάηνο αζθεί θπξηαξρία. ε φηη αθνξά ηηο παξάθηηεο 

ζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο Ρσζίαο, απηέο ζεσξνχληαη απφ απηή σο εζσηεξηθά χδαηα, ηζηνξηθά χδαηα θαη 

θιεηζηά, φπνπ ε ίδηα αζθεί ηελ πιήξε θπξηαξρία. 

8.3 Ννκηθέο Γηεθδηθήζεηο ΖΠΑ 

Σηο απφςεηο απηέο ακθηζβήηεζαλ ζπζηεκαηηθά νη ΖΠΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ, 

απνζηέιινληαο παγνζξαπζηηθά πινία, πνιεκηθά πινία θαη ππνβξχρηα λα δηαπιένπλ ηηο πεξηνρέο απηέο, 

ελψ εγθαηέζηεζαλ εξεπλεηηθνχο ζηαζκνχο ζε παξαζπξφκελα παγφβνπλα εληφο ηεο πεξηνρήο πνπ ε 

Ρσζία είρε αλαθεξχμεη αηχπσο δηθή ηεο.  

Ζ Ρσζία αληέδξαζε πεξηνξίδνληαο ηελ θπξηαξρία ηεο εληφο ηνπ λφκηκνπ νξίνπ ησλ 12 λαπηηθψλ 

κηιίσλ. πσο έπξαμε πξψηε ε Ννξβεγία, ε Ρσζία δηαθήξπμε ΑΟΕ 200 λαπηηθψλ κηιίσλ απφ ηηο αθηέο 

ηεο ην1977. 

 

8.4 Ννκηθέο Γηεθδηθήζεηο Καλαδά 

Ο Καλαδάο, έρεη αλαθνηλψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηνλ Αξθηηθφ Ωθεαλφ απφ ην 1907, 

ππνζηεξίδνληαο φηη ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ πάγσλ πάλσ απφ μεξά αιιά θαη απηψλ πνπ επηπιένπλ, 

θαζηζηά πξνβιεκαηηθή ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΓΘ, θαη ζπλεπψο ε πεξηνρή ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ 

εηδηθνχο θαλφλεο πνπ ζα ηζρχνπλ θαη‟ εμαίξεζε γηα ηα αξθηηθά θξάηε.  

ηελ πεξηνρή ηνπ Βνξεηνδπηηθνχ ζηελνχ (ζεκείνπ εμφδνπ ζηνλ Αηιαληηθφ σθεαλφ) κεηαμχ Γαλίαο θαη 

Καλαδά, ν Καλαδάο ηζρπξίδεηαη φηη λνκηκνπνηείηαη λα νξίζεη επζείεο γξακκέο βάζεο, κεηαμχ ησλ 

λεζηψλ πνπ ηνπ αλήθνπλ, δεκηνπξγψληαο εζσηεξηθά χδαηα θαη αζθψληαο ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο 

πεξηνρήο ησλ ζηελψλ. 

Ζ δηέιεπζε ππξεληθψλ ακεξηθαληθψλ ππνβξπρίσλ έρεη πξνθαιέζεη αλαζθάιεηα ζηνπο Καλαδνχο 

ζρεηηθά κε ηελ ππφ ηελ επηθάλεηα θαηάζηαζε ησλ αξθηηθψλ ηνπ πδάησλ, θαζψο ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο φηη απηέο ιεηηνπξγνχλ σο κπζηηθέο πεξηνρέο πεξηπνιίαο ησλ ΖΠΑ. 

Ζ θαλαδηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή έδσζε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ησλ βνξείσλ αθηψλ ηεο θαη ηελ 

πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ζηα ζηελά. Σν 2007, απνθαζίζηεθε ε θαηαζθεπή κεγάισλ ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο λήζνπ Baffin θαη ζηξαηησηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή 

Resolute Bay. 

Ζ δηπισκαηηθή δηακάρε κε ηηο ΖΠΑ έρεη ζρέζε κε ηελ νξηνζέηεζε πθαινθξεπίδαο ζηε ζαιάζζηα 

πεξηνρή Μπψθνξ (Beaufort). Σν ελδηαθέξνλ ησλ δχν κεξψλ έρεη λα θάλεη άκεζα κε ηελ χπαξμε 

θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ ελδηάκεζε ησλ δχν θξαηψλ πεξηνρή. 
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8.5 Ννκηθέο Γηεθδηθήζεηο Ννξβεγίαο 

Ζ ξσζν-λνξβεγηθή δηακάρε γηα ην ζέκα ηεο πθαινθξεπίδαο ηνπ Svalbard, μεθηλά απφ ηνλ ηζρπξηζκφ 

φηη ην πθαινπιαίζην γχξσ απφ ην Svalbard είλαη πξνέθηαζε ηεο γεσγξαθηθήο πθαινθξεπίδαο ηεο 

Ννξβεγίαο θαη επηθάζεηαη ζε απηή.  

Καηά ηελ ίδηα άπνςε, ην Svalbard απνηειεί αθέξαην θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο 

Ννξβεγίαο, δελ θαηνηθείηαη θαη άξα δελ δηθαηνχηαη δηθήο ηνπ πθαινθξεπίδαο. Γηα ην ιφγν απηφ ην 

δηθαίσκα ζπλεθκεηάιιεπζεο ησλ πφξσλ ηεο ζάιαζζαο πέξαλ ησλ 12 λκ απφ απηφ, παχεη λα ηζρχεη θαη 

γίλεηαη λνξβεγηθή απνθιεηζηηθφηεηα. ηελ άιιε ηνπ δηάζηαζε, ην ξσζν-λνξβεγηθφ πξφβιεκα, 

βξίζθεηαη ζηελ νξηνζέηεζε ηεο κεηαμχ ηνπο ρσξηθήο ζάιαζζαο, ΑΟΕ θαη επεηξσηηθψλ 

πθαινθξεπίδσλ, φπνπ νη Ννξβεγνί πξνσζνχλ ηε κέζνδν ηεο κέζεο γξακκήο, ελψ νη Ρψζνη απηή ηεο 

γξακκήο ηνκέσλ (αλαινγία ζάιαζζαο κε ηηο παξαθείκελεο εθηάζεηο μεξάο). Ζ επηθαιππηφκελε 

πεξηνρή πνπ πξνθχπηεη έρεη έθηαζε 132.000 ηεη.ρηιηνκέηξσλ, θαη είλαη πινχζηα ζε πιεζπζκνχο 

ςαξηψλ θαη πδξνγνλάλζξαθεο. Ζ ζπκθσλία ηνπ 1987 κεηαμχ ησλ αληηκαρνκέλσλ κεξψλ γηα ακνηβαία 

παξαίηεζε απφ ηηο δηεθδηθήζεηο, ραξαθηεξίζηεθε σο GreyZone. 

 

8.6 Ννκηθέο Γηεθδηθήζεηο Γαλίαο 

Ζ Γαλία, είλαη Αξθηηθή ρψξα πνπ αγσλίδεηαη γηα ηελ θπξηαξρία ηεο Γξνηιαλδίαο. Σν κεγαιχηεξν 

κέησπν δηακάρεο ηεο, είλαη κε ηνλ Καλαδά γηα ηελ ππφζεζε ηεο θπξηφηεηαο ηεο λήζνπ Hans ζηα ζηελά 

Nares πνπ ρσξίδνπλ Γξνηιαλδία θαη ηε λήζν Ellesmere (Καλαδάο). Μεηά ηελ νξηνζέηεζε ηεο 

πθαινθξεπίδαο κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ ην 1973, ην πξφβιεκα δε ιχζεθε. Ζ δηαθσλία γηα ηε λήζν 

Hans είλαη ν ιφγνο πνπ ν Καλαδάο επέλδπζε ζηελ θαηαζθεπή παγνζξαπζηηθψλ πινίσλ γηα ην 

πνιεκηθφ ηνπ λαπηηθφ, ε θπθινθνξία ησλ νπνίσλ, εληζρχνπλ ηε δηπισκαηηθή ηνπ ηζρχ θαη επηξξνή 

ζηελ πεξηνρή. 

 

8.7 Αξθηηθό πκβνύιην 

Ηδξχζεθε ζχκθσλα κε κία κε δεζκεπηηθή λνκηθά δηαθήξπμε ηεο Οηηάβα 1996, θαη απνηειεί ηελ θχξηα 

νληφηεηα γηα ηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο πεξηθεξεηαθψλ δεηεκάησλ ζηελ Αξθηηθή. Ζ Γξακκαηεία ηνπ 

εδξεχεη ζην Σξφκζν ηεο Ννξβεγίαο θαη έρεη 8 θξάηε-κέιε (Καλαδάο, Γαλία, Φηλιαλδία, Ηζιαλδία, 

Ννξβεγία, Ρσζηθή Οκνζπνλδία, νπεδία θαη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 5 

Αξθηηθψλ Υσξψλ, επί πιένλ ηεο νπεδίαο, ηεο Φηλιαλδίαο θαη ηεο Ηζιαλδίαο, 6 Οξγαληζκνχο 

απηφρζνλσλ πιεζπζκψλ σο Μφληκνπο πκκεηέρνληεο (Τhe Aleut International Association, the Arctic 

Athabaskan Council, the Gwich’ in Council International, the Inuit Circumpolar Council, the Russian 

Association of Indigenous Peoples of the North and the Saami Council) θαη δηάθνξνπο παξαηεξεηέο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Γεξκαλία, Γαιιία, ε Κίλα, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θ.ι.π. Σν θαζεζηψο ηνπ 

παξαηεξεηή ζην Αξθηηθφ πκβνχιην είλαη αλνηθηφ ζε Κξάηε πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Αξθηηθή, καδί κε 

δηαθπβεξλεηηθέο, δηαθνηλνβνπιεπηηθέο, παγθφζκηεο, πεξηθεξεηαθέο θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο 

πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην πκβνχιην φηη κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζην έξγν ηνπ. Οη παξαηεξεηέο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Αξθηηθήο ζπκβάινπλ θπξίσο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πκβνχιην ζε επίπεδν 

νκάδσλ εξγαζίαο.  

Σν Αξθηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα πξνάγεη ηελ ζπλεξγαζία ζε θνηλά αξθηηθά δεηήκαηα, 

πρ δεηήκαηα βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, εμαηξνπκέλσλ απηψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα, θ.ά. 
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Σν Αξθηηθφ πκβνχιην ιεηηνπξγεί σο έλα forum ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ ρσξίο φκσο λα 

απνηειεί Γηεζλή Οξγαληζκφ κε λνκνπαξαγσγηθή ηζρχ. ιεο νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ απηφ 

είλαη απνηέιεζκα νκνθσλίαο (consensus), ελψ νη ζπλζήθεο πνπ απνηεινχλ πξντφλ δηαπξαγκάηεπζεο 

ζην Αξθηηθφ πκβνχιην, κεηαμχ ησλ Αξθηηθψλ θξαηψλ.  

Καηέρεη κηα πνιχ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ ππνβνήζεζε ηεο νξηνζέηεζεο ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ 

Αξθηηθνχ Χθεαλνχ, ελψ κεηαμχ άιισλ κέρξη ζήκεξα ηα Αξθηηθά θξάηε έρνπλ ζπλάςεη ηέζζεξηο 

ζεκαληηθέο ζπλζήθεο: 

 Σν 2011,  ε πξψηε ζπλζήθε αθνξά ζηελ έξεπλα θαη ηελ δηάζσζε θαη θαηαλέκεη επζχλεο γηα ηελ 

αληαπφθξηζε ηελ δνκή θαη ηελ δηάξζξσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ Αξθηηθφ Χθεαλφ.  

 Σν 2013, ε δεχηεξε ζπλζήθε ζρεηίδεηαη κε ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ αληαπφθξηζε ησλ Αξθηηθψλ 

θξαηψλ ζηελ κφιπλζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Αξθηηθήο. 

 Σν 2016, 2017, νη ηειεπηαίεο ζπλζήθεο επηθεληξψλνληαη ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηελ 

ζπλεξγαζία.  

Ζ πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Αξθηηθήο αιιάδεη θάζε δχν έηε κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Αξθηηθήο.Σν 

πκβνχιην ηεο Αξθηηθήο είλαη έλα θφξνπκ πνπ δελ έρεη πξνυπνινγηζκφ πξνγξακκαηηζκνχ. ια ηα 

έξγα ή πξσηνβνπιίεο ηνπ, ρξεκαηνδνηνχληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο Αξθηηθήο. Μεξηθά απφ 

ηα έξγα ιακβάλνπλ επίζεο νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ άιινπο θνξείο. Σν Αξθηηθφ πκβνχιην δελ 

κπνξεί θαη δελ επηβάιεη ηελ εθαξκνγή ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, ησλ αμηνινγήζεσλ ή ησλ 

ζπζηάζεσλ ηνπ. 

Οη απνθάζεηο ηνπ Αξθηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε νκνθσλία κεηαμχ ησλ νθηψ Κξαηψλ ηνπ 

Αξθηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ πιήξε δηαβνχιεπζε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ Μνλίκσλ Αληηπξνζψπσλ. Ζ 

επζχλε εθαξκνγήο αλήθεη ζε θάζε Κξάηνο κέινο. Σέινο, ε ζπκθσλία ίδξπζεο ηνπ Αξθηηθνχ 

πκβνπιίνπ, φπσο δηαηππψλεηαη ζηε Γηαθήξπμε ηεο Οηάβα, απνθιείεη ξεηψο ηε ζηξαηησηηθή 

αζθάιεηα. 

Οη αμηνινγήζεηο θαη ζπζηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Αξθηηθήο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο θαη 

ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο:  

 Οκάδα εξγαζίαο γηα ηελ Ναπηηιηαθή πλεξγαζία ζηελ Αξθηηθή (TFAMC) 

 Οκάδα εξγαζίαο γηα ηηο ππνδνκέο ησλ ηειεπηθνηλσληώλ ζηελ Αξθηηθή (TFTIA) 

 Οκάδα εξγαζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ Αξθηηθή (SCTF) 

 Oκάδα εξγαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο Αξθηηθήο Υισξίδαο θαη Παλίδαο (Conservation of 

Arctic Flora and Fauna - CAFF), (δειαδή ηεο δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο 

δηαζθάιηζεο ηεο βησζηκφηεηαο ησλ έκβησλ πφξσλ ηεο Αξθηηθήο). 

 Οκάδα έθηαθηεο πξόιεςεο, πξνεηνηκαζίαο θαη αληαπόθξηζεο (Emergency Prevention, 

Preparedness and Response- EPPR) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Αξθηηθήο. 

 Οκάδα Δξγαζίαο  πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Αξθηηθήο (Protection of the 

Arctic Marine Environment -PΑΜΔ) γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε βηψζηκε ρξήζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο Αξθηηθήο. 

 Οκάδα εξγαζίαο γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε (Sustainable Development Working Group -

SDWG) γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηελ Αξθηηθή θαη ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ Αξθηηθή παξνπζηάδεη ζαθέζηαηα ζηξαηησηηθή ζεκαζία ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο σο 

ζεκαληηθή ελαέξηα θαη ζαιάζζηα νδφο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε Αξθηηθή Θάιαζζα δελ 

αληηκεησπίδεηαη σο κηα καθξηλή θαη δπζπξφζηηε ηνπνζεζία δηφηη απνηειεί ηελ θεληξηθή ζχλδεζε 

κεηαμχ Βνξείνπ Ακεξηθήο θαη Δπξαζίαο. Δπί πιένλ, νη αλαμηνπνίεηεο κέρξη ηψξα θαχζηκεο χιεο ηεο 

πεξηνρήο ζα κπνξνχζαλ λα εμαιείςνπλ ή θαη‟ ειάρηζηνλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ ελεξγεηαθή εμάξηεζε απφ 

ην πεηξέιαην ησλ ρσξψλ ηνπ Αξαβηθνχ Κφιπνπ, πνπ καζηίδεηαη απφ ηε ρξήζε ζηξαηησηηθήο βίαο θαη 

ηελ αζηάζεηα. 

ηηο κέξεο καο, νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ έρνπλ εθηνμεπζεί ζε ηδηαίηεξα πςειφ επίπεδν θαη ην θπζηθφ 

αέξην θαηαγξάθεη ζπλερψο λέεο απμήζεηο, θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη θπζηθφ ηα θξάηε λα ζηξαθνχλ πξνο 

ηελ Αξθηηθή γηα εμεχξεζε λέσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ. 

Έηζη, αλ θαη ν αγγινζαμνληθφο ηξφπνο ζθέςεο ηφζν ησλ αθαδεκατθψλ φζν θαη ησλ αλαιπηψλ 

ακχλεο/δεκνζηνγξάθσλ πξνζεγγίδεη ην ελεξγεηαθφ πεδίν σο ην παηρλίδη κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο (zero 

sum game) ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ γηα λα θεξδίζεη θάπνηνο πξέπεη θάπνηνο άιινο λα ράζεη, ηα λέα 

παγθφζκηα ελεξγεηαθά δεδνκέλα, θαζηζηνχλ αλαγθαία κία δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο. 

ε ηνχηε ηε ινγηθή εληάζζεηαη θαη ε «αλαπάληερε» ζηξνθή ησλ ΖΠΑ λα ζπεχζνπλ γηα πξνζρψξεζε 

ζηε χκβαζε ΓΘ ψζηε κειινληηθά λα βξεζεί ζην επίθεληξν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ. 

Σα δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ηηο επφκελεο δεθαεηίεο ην γεσνηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ Αξθηηθή ζα 

απμάλεηαη εθζεηηθά, νδεγψληαο ηα θξάηε ζε έλαλ «αγψλα δξφκνπ» γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ 

ηνπ βπζνχ ηεο θαη ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ εδαθψλ ηεο, ελψ δελ είλαη απίζαλν ην ζελάξην ηεο 

κειινληηθήο θιηκάθσζεο ηεο έληαζεο θαη ηεο δηαηάξαμεο ηεο πεξηθεξεηαθήο αζθάιεηαο, ηδηαίηεξα ζην 

επξσπατθφ αξθηηθφ ηκήκα. 

Ζ απμαλφκελε γεσζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Αξθηηθήο γίλεηαη εκθαλήο φζν νη Μεγάιεο Γπλάκεηο 

εληζρχνπλ ηελ παξνπζία ηνπο ζε απηή, ζέηνληαο ηέινο ζηελ αληίιεςε φηη πξφθεηηαη γηα κηα πεξηνρή 

ρακειήο έληαζεο φπνπ ηα θξάηε ζα δηαηεξνχλ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο, αλεμαξηήησο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηνπο ζπκθεξφλησλ. 

Απψηεξνο ζηφρνο ησλ θξαηψλ είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο πεξηνρήο κε 

ηελ δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο αζθάιεηαο, ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ 

ηεο θαη ηελ κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

ηνλ πνιηηηθφ ηνκέα, νη παξαδνζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ε δπζπηζηία θαη ε πξνζηαζία ηνπ 

εζληθνχ ζπκθέξνληνο θαζνξίδνπλ νπνηαδήπνηε θίλεζε ηνπο ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν. Ζ αζάθεηα πνπ 

ππήξρε γηα πνιινχο αηψλεο σο πξνο ηελ νξηνζέηεζε ηεο εζληθήο επηθξάηεηαο ησλ πέληε παξάθηησλ 

Αξθηηθψλ θξαηψλ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ησλ πάγσλ θαη ηεο ρακειήο ζηξαηεγηθήο αμίαο ηεο 

πεξηνρήο, κεγάισζε ην πξφβιεκα ηεο δηεθδίθεζεο. Οη ελδηαθεξφκελεο ρψξεο (παξάθηηεο ή θαη κε) 

επηηαρχλνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο γηα εμαζθάιηζε πξσηεχνληα ξφινπ ζηελ Αξθηηθή, εηδηθά κεηά ησλ 

βίαησλ ζπλεπεηψλ ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε δεκηνπξγήζεθε έλα λέν πεδίν Γεσζηξαηεγηθή 

ζχγθξνπζεο. 

Ζ Ρσζία, ζπληεξψληαο αλέθαζελ, νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή, 

πξνεγήζεθε ζε πξσηνβνπιία θηλήζεσλ έλαληη ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ, θαηαιακβάλνληαο πεξηνρέο θαη 

δηθαηψκαηα δηέιεπζεο. Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Ρσζίαο, πιένλ είλαη εμσζηξεθήο ζηελ Αξθηηθή. 
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Οη ΖΠΑ, σο ππεξδχλακε κε αλακθηζβήηεηε πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή ηζρχ, 

εμαθνινπζνχλ λα εκκέλνπλ ζε κεζφδνπο δηεπζέηεζεο δηαθνξψλ ζηελ Αξθηηθή, έμσ απφ ηα πιαίζηα 

ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θαιάζζεο, ελζαξξχλνληαο δηκεξείο ζπκθσλίεο, θαζψο αλακέλνπλ απφ απηέο 

πεξηζζφηεξα νθέιε. Ζ νιηγσξία ηεο, σζηφζν, ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θηλήζεσλ ζηελ Αξθηηθή 

επέηξεςε ζηε Ρσζία λα αλαθάκςεη δπλακηθά, ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ ην κέιινλ ζηελ πεξηνρή λα 

πξνβιέπεηαη μαλά ςπρξνπνιεκηθφ. 

Ο Καλαδάο, ζπγγελήο εζλνινγηθά κε ηηο ΖΠΑ, επηδηψθεη ηε ζπκκαρία κε ηελ ππεξδχλακε ΖΠΑ, 

παξφιν πνπ επηθξαηεί έθδεινο ν εθλεπξηζκφο γηα ηελ παξαβίαζε ησλ ρσξηθψλ ηνπ πδάησλ απφ απηέο. 

Ζ ζπκκαρία έρεη σο ζηφρν λα εμαζθαιίζεη ηα λψηα ηνπ, δηεπζεηψληαο δηαθνξέο κε ηηο ΖΠΑ, ψζηε λα 

ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπ, βγαίλνληαο πεξηζζφηεξν ζηε αξθηηθή ζάιαζζα θαη εληζρχνληαο αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηνλ αξθηηθφ ραξαθηήξα ηνπ. 

Ζ Ννξβεγία έρεη ηζνκνηξάζεη ηνπο ηνκείο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ίδην βαζκφ ΖΠΑ θαη Ρσζία, βξηζθφκελε 

ζην ελδηάκεζν δχν ηζρπξψλ πφισλ ζπκθεξφλησλ. ληαο κέινο ηνπ ΝΑΣΟ, εκπηζηεχεηαη ηελ 

αζθάιεηα ηεο εδαθηθήο ηεο θπξηαξρίαο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο βηνκεραλίαο 

ελέξγεηαο ζηε ζπκκαρία. Απφ ηελ άιιε, ε ζπλεθκεηάιιεπζε θαη ε ζπλεξγαζία ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα 

κε ηε γείηνλα Ρσζία, έρεη αξρίζεη λα απνδίδεη θαξπνχο. Σν θνηλφ ζπκθέξνλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

ζπλεθκεηάιιεπζε ησλ ηεξαζηίσλ απνζεκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ γεσγξαθηθή πθαινθξεπίδα ηεο 

Δπξαζίαο εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ηνπ κεξηδίνπ ηεο ζηελ αγνξά ελέξγεηαο. 

Σέινο, ε Γαλία έρεη αμηψζεηο ζε φηη αθνξά ην πεηξέιαην πνπ θξχβεηαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ σθεαλνχ 

βφξεηα ηεο Γξνηιαλδίαο θαη δηαηεξεί θαιέο ζρέζεηο κε ηε Ννξβεγία. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» 

ΟΡΗΜΟΗ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΣΧΝ ΘΑΛΑΗΧΝ ΕΧΝΧΝ 

 

Α-1. ύκβαζε UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 
14

 

Καηαηέζεθε γηα ππνγξαθή ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 1982 ζην MontegoBay ηεο Σδακάηθα. Απηφ ήηαλ ην 

απνθνξχθσκα κηαο εληαηηθήο εξγαζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα πεξηζζφηεξα απφ 

14 ρξφληα κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ 150 ρσξψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ φιεο ηηο πεξηνρέο 

ηνπ θφζκνπ, φια ηα λνκηθά θαη πνιηηηθά ζπζηήκαηα θαη ην θάζκα ηεο θνηλσληθφ - νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. 

Με ηελ έθδνζήο ηεο, ε ζχκβαζε ελζσκάησζε παξαδνζηαθνχο θαλφλεο γηα ηηο ρξήζεηο ησλ σθεαλψλ 

θαη ηαπηφρξνλα εηζήγαγε λέεο λνκηθέο έλλνηεο θαη λένπο θαλφλεο. Ζ χκβαζε ηέζεθε ζε ηζρχ ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 308 ηεο ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 1994, 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ 

εμεθνζηνχ εγγξάθνπ επηθχξσζεο ή πξνζρψξεζεο. ήκεξα, είλαη ην παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλν 

θαζεζηψο πνπ αζρνιείηαη κε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην δίθαην ηεο ζάιαζζαο. 'Έρεη θπξσζεί απφ 

154 θξάηε θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηα Διιεληθά ζπκθέξνληα. 

Ννκηθφ απνηέιεζκα ηεο ζρεδφλ παγθφζκηαο απνδνρήο ηεο είλαη φηη πεξηάγεη ην ζπκβαηηθφ θείκελν θαη 

ζην ρψξν ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ ψζηε νη ξπζκίζεηο ηεο λα δεζκεχνπλ θαη εθείλα ηα Κξάηε πνπ δελ 

έρνπλ πξνζρσξήζεη αθφκε ζε επηθχξσζε. Ζ Διιάδα επηθχξσζε ηε ζχκβαζε ζηηο 21/7/1995. 
15

 

χκθσλα κε απηή πξνβάιιεηαη ε εηξεληθή ρξήζε ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ σθεαλψλ, θαηαγξάθεηαη ην 

λνκηθφ θαζεζηψο απηψλ θαη ησλ γεσθπζηνγλσκηψλ πνπ επξίζθνληαη εθεί, απνθξπζηαιιψλεηαη ην 

λνκηθφ θαζεζηψο ηεο αλνηθηήο ζάιαζζαο θαη ησλ ζαιαζζίσλ πεξηνρψλ εζληθήο δηθαηνδνζίαο, 

ξπζκίδεηαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ ζαιάζζησλ θαη ππνζαιάζζησλ πφξσλ, απνηππψλεηαη ν ζεβαζκφο ζηε 

ζεκειηψδε αξρή ηεο ειεπζεξίαο ηεο λαπζηπινΐαο, θαη ηέινο δεκηνπξγνχληαη θαη λένη κεραληζκνί 

επηιχζεσο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ θξαηψλ γηα φιεο ηηο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζάιαζζα. 

 

Α-2. Φπζηθή Αθηνγξακκή (ΦΑ) 

Eίλαη ε λνεηή  γξακκή πνπ παξαθνινπζεί ηε γεληθή θαηεχζπλζε ησλ αθηψλ, θαηά ηε ρακειφηεξε 

ξερία ζηελ άκπσηε. 

 

Α-3. Δπζείεο Γξακκέο Βάζεσο (ΔΓΒ) 

Eίλαη ηα επζχγξακκα ηκήκαηα πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηα Κξάηε γηα λα θιείλνπλ εμσηεξηθά:  

α.  Σνπο γεσθπζηθνχο ζρεκαηηζκνχο (λεζηά, βξάρνπο, ζθνπέινπο) πνπ επξίζθνληαη ζε άκεζε 

γεηηλίαζε κε ηηο αθηέο ηνπο σο θξαγκφο ή πεξηδέξαην απηψλ.  

β. Σηο πνιπεγθνιπηθέο ή πνιπζρηδείο αθηέο ηνπο. 
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γ. Σα ιηκάληα, ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο, ιηκελνβξαρίνλεο, πξνβιήηεο , ζεκαληήξεο θαη φζα 

άιια έξγα εμππεξεηνχλ ηα ιηκάληα.  

δ. Σηο εθβνιέο ησλ πνηακψλ, θαη ηα δέιηα απηψλ αλεμαξηήησο ηνπ κήθνπο ηνπο. 

 

Α-4. Δζσηεξηθά Ύδαηα (ΔΤ) 

Δίλαη ηα χδαηα πνπ επξίζθνληαη πξνο ηελ πιεπξά ηεο μεξάο εθαξκφδνληαο είηε ηε ΦΑ είηε ηηο ΔΓΒ. Σα 

ΔΤ ησλ Κξαηψλ δελ απνηεινχλ ζαιάζζηα δψλε θαη λνκηθά εμνκνηψλνληαη κε ην έδαθνο ηνπ Κξάηνπο 

ηνπο. ηα ΔΤ ζπγθαηαιέγνληαη νη ιίκλεο , νη πνηακνί θαη νη εθβνιέο ηνπο αθφκε θαη φηαλ ζρεκαηίδνπλ 

δέιηα, νη ιηκέλεο κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη νη θφιπνη φηαλ απηνί είλαη λφκηκνη ή ηζηνξηθνί. ηα ΔΤ 

απαγνξεχεηαη ξεηψο ε πξνζέγγηζε θάζε πινίνπ ρσξίο άδεηα. 

 

Α-5. Υσξηθή Θάιαζζα (ΥΘ) 

χκθσλα κε ηελ ζχκβαζε UNCLOS εθηείλεηαη κέρξη ηα 12 λαπηηθά κίιηα απφ ηε ΦΑ ηεο ή ηηο ΔΓΒ 

θαη νξίδεηαη κνλνκεξψο κε λφκν ηνπ θάζε θξάηνπο. φπσο ζαθψο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 ηεο 

ζπλζήθεο: «Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not 

exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention» 

ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζαιάζζηα ζχλνξα δχν γεηηνληθψλ Κξαηψλ απέρνπλ ιηγφηεξνησλ 24 

κηιίσλ, ηφηε ηα ρσξηθά χδαηα θάζε Κξάηνπο νξίδνληαη απφ ηε κέζε γξακκή κεηαμχ ησλ ζαιαζζίσλ 

ζπλφξσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 15: «Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each 

other, neither of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its 

territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the 

baselines from which the breadth of the territorial seas of each of the two States is measured».  

Ζ θπξηαξρία ηνπ Κξάηνπο ζηε ΥΘ εθηείλεηαη ζε λνεηή ζηήιε πνπ ζρεκαηίδεηαη κε ζηίγκα ην 

εμσηεξηθφ φξην ηεο ΥΘ θαη πεξηιακβάλεη θαζ' χςνο ηνλ Δζληθφ Δλαέξην Υψξν ηνπ Κξάηνπο έσο ην 

αλψηαην χςνο ησλ 50 ρικ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη ηε 

ζαιάζζηα κάδα, ην βπζφ θαη ην ππνζαιάζζην έδαθνο. Κάζε Υψξα έρεη πιήξε δηθαηνδνζία θαη αζθεί 

πιήξε θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ζηα ρσξηθά ηεο χδαηα.  

 

Α-6. Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εώλε (ΑΟΕ) 

Δίλαη ε ζαιάζζηα πεξηνρή έμσ απφ ην φξην ηεο ΥΘ, ζηελ νπνία ην παξάθηην Κξάηνο έρεη θπξηαξρηθά 

δηθαηψκαηα (κόλν εθόζνλ εμαγγειζεί θαη νξηνζεηεζεί), κε ζθνπφ ηελ εμεξεχλεζε, εθκεηάιιεπζε, 

δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, δσληαλψλ ή κε, ησλ ππεξθεηκέλσλ πδάησλ ζηνλ 

ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ βπζνχ ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ ππεδάθνπο ηνπ, θαη ζε ζρέζε κε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε θαη εμεξεχλεζε ηεο δψλεο, φπσο ε παξαγσγή 

ελέξγεηαο απφ ηα χδαηα, ηα ξεχκαηα θαη ηνπο αλέκνπο. Ζ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε εθηίλεηαη 

κέρξη θαη ηα 200 λαπηηθά κίιηα απφ ηηο αθηέο ηνπ Κξάηνπο φπσο ζαθψο πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 55,56 

θαη 57 ηεο ζπλζήθεο UNCLOS.  
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Α-7. Ζ Τθαινθξεπίδα (Continental Shelf ) 

χκθσλα κε ην άξζξν 76 ηεο ζπλζήθεο UNCLOS απνηειείηαη απφ ηε ζαιάζζηα ιεθάλε θαη ην 

ππέδαθνο απηήο ε νπνία μεθηλάεη απφ ην ηέινο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ θαη εθηείλεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 

επεηξσηηθνχ νξίνπ ή ην φξην ησλ 200 λαπηηθψλ κηιίσλ απφ ηηο επζείεο γξακκέο βάζεο ηνπ παξάθηηνπ 

Κξάηνπο, φπνπ ην ηέινο ηνπ επεηξσηηθνχ νξίνπ είλαη κηθξφηεξν.  

Ζ πθαινθξεπίδα είλαη δπλαηφλ λα εθηείλεηαη θαη πέξαλ ησλ 200 κηιίσλ φηαλ ην ηέινο ηνπ επεηξσηηθνχ 

νξίνπ μεπεξλά ηα 200 λαπηηθά κίιηα αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ηα ζηαζεξά ζεκεία πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηε γξακκή ησλ εμσηεξηθψλ νξίσλ ηεο πθαινθξεπίδαο ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο, είηε δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλνπλ ηα 350 λαπηηθά κίιηα απφ ηηο επζείεο γξακκέο βάζεο απφ ηηο νπνίεο κεηξάηαη ην πιάηνο 

ηεο ρσξηθήο ζάιαζζαο ή δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηα 100 λαπηηθά κίιηα απφ ηελ ηζνβαζή θακπχιε ησλ 

2.500 κέηξσλ. Σo παξάθηην θξάηνο αζθεί ζηελ πθαινθξεπίδα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα γηα ην ζθνπφ 

ηεο εμεξεχλεζεο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο. 

 

Δηθόλα «Α-1» ρεκαηηθή επεμήγεζε ηνπ άξζξνπ 76 ηεο ζπλζήθεο UNCLOS 

Πεγή:https://www.marinespecies.org/i/images/thumb/6/64/OceanZones.jpg/1200px-OceanZones.jpg 

 

Α-8. Αλνηρηή Θάιαζζα (ΑΘ) 

Eίλαη ε ζαιάζζηα  έθηαζε έμσ απφ ην φξην ηεο ΥΘ αιιά φηαλ έρεη νξηνζεηεζεί ΑΟΕ έμσ απφ ην φξην 

απηήο. ηελ Αλνηρηή Θάιαζζα φια ηα Κξάηε πέξαλ ησλ δηθαησκάησλ ηεο ειεχζεξεο λαπζηπινΐαο θαη 

ηεο ππεξπηήζεσο απνιακβάλνπλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ηεο αιηείαο, ηεο ηνπνζεηήζεσο ππνβξπρίσλ 

θαισδίσλ, επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη εγθαηαζηάζεσο Σερληηψλ Νήζσλ. ε φηη αθνξά ζηε ξχπαλζε 

ησλ ζαιαζζψλ θαη ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα, ε ζπλζήθε πξνβιέπεη φηη ηα θξάηε-

κέιε δεζκεχνληαη γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θαη είλαη ππεχζπλα γηα ηε 

δεκία πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηελ παξαβίαζε ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο ξχπαλζεο απηνχ ηνπ είδνπο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 192 έσο 196 ηεο ζπλζήθεο UNCLOS. 

  

https://www.marinespecies.org/i/images/thumb/6/64/OceanZones.jpg/1200px-OceanZones.jpg


[42] 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

[1] Krauss, Clifford, et al. "As polar ice turns to water, dreams of treasure abound." New York Times 

10 (2005). 

[2] Depledge, Duncan, Klaus Dodds, and Caroline Kennedy-Pipe. "The UK‟s Defence Arctic 

Strategy: Negotiating the slippery geopolitics of the UK and the Arctic." The RUSI Journal 164.1 

(2019): 28-39. 

[3] TODOROV, Andrey A., and N. LYZHIN Dmitriy. "The UK‟s interests in the Arctic." Arctic 36 

(2019): 69. 

[4] Hilde, Paal Sigurd. "The” new” Arctic–the Military Dimension." Journal of Military and 

Strategic Studies 15.2 (2013).  

[5] Depledge, Duncan, and Klaus Dodds. "The UK and the Arctic: The strategic gap." The RUSI 

Journal 156.3 (2011): 72-79. 

[6]  Bird, Kenneth J., et al. Circum-Arctic resource appraisal: Estimates of undiscovered oil and gas 

north of the Arctic Circle. No. 2008-3049. US Geological Survey, 2008. 

[7] Gunitskiy, Vsevolod. "On thin ice: water rights and resource disputes in the Arctic Ocean." 

Journal of International Affairs (2008): 261-271. 

[8] Zaikov, Konstantin S., et al. "Scenarios for the Development of the Arctic Region (2020–

2035)." Arktikai Sever (2019): 4-19. 

[9] Griffiths, Franklyn.Towards a Canadian Arctic Strategy. Canadian International Council, 2008. 

[10] Pound, Gregory T. Norway's Impact on the New Strategic Concept. AIR COMMAND AND 

STAFF COLLEGE, AIR UNIVERSITY MAXWELL AIR FORCE BASE United States, 2010. 

[11] Østerud, Øyvind, and GeirHønneland. "Geopolitics and international governance in the 

Arctic."Arctic Review5.2 (2014). 

[12] Zysk, Katarzyna. "The evolving Arctic security environment: an assessment." Blank S. Russia in 

the Arctic. Carlisle, PA: US Army War College (2011): 91-138. 

[13] Cohen, Ariel. From Russian competition to natural resources access: Recasting US Arctic policy. 

Heritage Foundation, 2010. 

[14] Jensen, Leif Christian, Øystein Jensen, and SveinVigelandRottem. "Norwegian foreign policy in 

the High North." AtlantischPerspectief 35.3 (2011): 15-19. 

[15] Paul, Michael. "A new Arctic strategy for the EU: Maritime security and geopolitical signalling." 

(2021): 4. 

[16] Koivurova, Timo, et al. "Overview of EU actions in the Arctic and their impact." (2021). 

[17] Raspotnik, Andreas, and Adam Stępień. "The European Union and the Arctic: A decade into 

finding its Arcticness." Handbook on Geopolitics and Security in the Arctic. Springer, Cham, 

2020. 131-146. 

[18] Heininen, Lassi. "Overview of Arctic Policies and Strategies."Arktika i Sever(2020): 195-202. 



[43] 

[19] Schunz, Simon, Bram De Botselier, and Sofía López Piqueres. "The European Union‟s Arctic 

policy discourse: green by omission." Environmental Politics 30.4 (2021): 579-599. 

[20] Paul, Michael. "A new Arctic strategy for the EU: Maritime security and geopolitical signalling." 

(2021): 4. 

[21] Alexeeva, Olga, and Frédéric Lasserre. "The snow dragon: China‟s strategies in the 

Arctic." China perspectives 2012.2012/3 (2012): 61-68. 

[22] Lasserre, Frédéric, Linyan Huang, and Olga V. Alexeeva. "China's strategy in the Arctic: 

threatening or opportunistic?." Polar Record 53.1 (2017): 31-42. 

[23] Jakobson, Linda. "China prepares for an ice-free Arctic." SIPRI insights on peace and 

security 2010.2 (2010). 

[24] Østerud, Øyvind, and GeirHønneland. "Geopolitics and international governance in the 

Arctic."Arctic Review5.2 (2014). 

[25] Loukacheva, Natalia. "The Arctic promise: Legal and political autonomy of Greenland and 

Nunavut". University of Toronto Press, 2007. 

[26] Hassol, Susan. Impacts of a warming Arctic-Arctic climate impact assessment. Cambridge 

University Press, 2004. 


