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Εδαφικές διεκδικήσεις στην Αρκτική: Μια νέα ψυχρή αναμέτρηση; 

 
 

Η Αρκτική καλύπτει την έκταση 21 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων στον 
Βόρειο Πόλο της Γης. Ανέκαθεν, αποτελούσε μία πρόκληση για τους εξερευνητές εξαιτίας 
του αφιλόξενου κλίματός της.  

Η σημασία της Αρκτικής στη διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας του 
πλανήτη είναι τεράστια, δεδομένου ότι λειτουργεί ως “φυσικό κλιματιστικό”. Ωστόσο, τα 
τελευταία δέκα χρόνια με την ταχεία τήξη των πάγων αναδεικνύεται ως μία περιοχή τόσο 
περιβαλλοντικού όσο και οικονομικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, η τάση που 
διαφαίνεται για αλλαγή του οικονομικού μοντέλου από τον πρωτογενή τομέα στο 
δευτερογενή, επέφερε μία κούρσα ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων, υπερδυνάμεων, και 
των χωρών των οποίων η υφαλοκρηπίδα εκτείνεται πέραν του αρκτικού κύκλου. 

Οι πέντε χώρες που έχουν κυριαρχικά δικαιώματα στην Αρκτική1, γνωρίζουν ότι το 
25% των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχουν απομείνει στον 
πλανήτη βρίσκονται στην Αρκτική. Ο βυθός τής κατέχει το 13% των παγκοσμίων 
αποθεμάτων πετρελαίου στον πλανήτη και το 30% των αντίστοιχων φυσικού αερίου. 
Μείζονος σημασίας ερωτήματα που προκύπτουν είναι η ασφάλεια σε επίπεδο παγκόσμιου 
ενεργειακού ισοζυγίου και η βιομηχανοποίηση αυτής της περιοχής του πλανήτη, καθώς και 
τα υπέρογκα κόστη που απαιτούνται για ανάπτυξη της κατάλληλης τεχνολογίας και 
διατήρηση των βιομηχανικών μονάδων σε πολικές θερμοκρασίες. 

Το 2007 λόγω της κλιματικής αλλαγής συνέβη κάτι πρωτοφανές. Το Βόρειο-
Δυτικό πέρασμα ελευθερώθηκε από τους πάγους και στις 21 Αυγούστου δόθηκε η 
δυνατότητα και σε μη παγοθραυστικά πλοία να διασχίσουν το πέρασμα. Αυτό 
σηματοδότησε ένα νέο σταθμό για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα. Ένα πλοίο σήμερα, για να 
πάει από το Λονδίνο στο Τόκυο μέσω της διώρυγας του Παναμά, θα διανύσει 15 χιλιάδες 
μίλια, όμως με το άνοιγμα της Αρκτικής Θάλασσας η διαδρομή περιορίζεται σε μόλις 8,5 
χιλιάδες μίλια μέσω του Βερίγγειου Πορθμού.  
 
Αρκτικό Συμβούλιο 
 

Το Αρκτικό συμβούλιο, που συστάθηκε το 1996 με τη διακήρυξη της Οτάβα, 
αποτελεί ένα διακυβερνητικό φόρουμ το οποίο έχει ως στόχο την προώθηση της 
επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των αρκτικών χωρών. 

Κράτη μέλη αποτελούν οι ΗΠΑ, η Ρωσική Oμοσπονδία, ο Καναδάς ,η Νορβηγία, 
η Δανία, η Σουηδία, η Φινλανδία και η Ισλανδία, ενώ έχει αποδοθεί το καθεστώς των 
μονίμων συμμετεχόντων σε έξι οργανώσεις αυτοχθόνων λαών. Επίσης, ως παρατηρητές 
έχουν γίνει δεκτοί τόσο ευρωπαϊκά και ασιατικά κράτη όσο και διακυβερνητικοί και μη 
κυβερνητικοί οργανισμοί. Ωστόσο, επειδή αποτελεί θεσμό soft law, δεν παράγει 
δεσμευτικούς κανόνες δικαίου. Ακόμα και τα δύο πρόσφατα και μοναδικά νομικά 
δεσμευτικά κείμενα αν και διαμορφώθηκαν στα πλαίσια του Συμβουλίου εισήχθησαν στα 
δίκαια των χωρών ως διακρατικές συμφωνίες. Επίσης το Αρκτικό Συμβούλιο δεν έχει δικό 
του προϋπολογισμό, ενώ ύστερα από αίτηση των ΗΠΑ μείζονα θέματα ασφαλείας και 
εδαφικών διαφορών δεν αποτελούν θέματα συζήτησης στο συμβούλιο και επιλύονται 
διακρατικά. 
 
 
 
 

                                                           
1
 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,, Ρωσική Ομοσπονδία, Καναδάς, Δανία, Νορβηγία. 
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Νομικό Καθεστώς 

 
Ενώ η Ανταρκτική είναι μια χερσαία έκταση καλυμμένη από πάγους και διέπεται 

νομικά από τη Συνθήκη για την Ανταρκτική (1959), δεν υφίσταται αντίστοιχο νομικό 
καθεστώς για την Αρκτική, η οποία περιλαμβάνει, στο μεγαλύτερο μέρος, αχανείς 
παγωμένες θαλάσσιες εκτάσεις. Επειδή λοιπόν πρόκειται για μια συμπαγή μάζα πάγων, κατά 
συνέπεια μέρος της Ανοικτής Θάλασσας, δεν μπορεί να γίνει δεκτή η Θεωρία των Τομέων.2 
Επιπροσθέτως, τυγχάνει εφαρμογής η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS 
III, 1982), η οποία μεταξύ άλλων καθορίζει τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας (λ.χ. Α.Ο.Ζ.) 
και τη δυνατότητα επέκτασης της υφαλοκρηπίδας ενός κράτους πέραν των 200 ν.μ., με 
αίτηση στην Επιτροπή για τα Όρια της Υφαλοκρηπίδας (CLCS).3  
 
Εδαφικές διεκδικήσεις 

 

 
 
 
 

                                                           
2 Σύμφωνα με τη Theory of Sectors, κάθε κράτος που βρέχεται από τον Αρκτικό Ωκεανό θα πρέπει να 
θεωρηθεί κυρίαρχο σε ένα νοητό εδαφικό τρίγωνο με βάση την ακτή του και κορυφή τον Βόρειο Πόλο. 
3 H απόφαση της Επιτροπής δεν είναι δεσμευτική αλλά έχει το χαρακτήρα εισήγησης-σύστασης (σε 
συνδυασμό και με άρθρο 76 §10, Σύμβαση ΔΘ). 
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Ρωσία 
 

Η Ρωσία διεκδικεί έναν χώρο στην Αρκτική μεγαλύτερο από τη συνολική έκταση 
της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Το 2001, ήταν η πρώτη χώρα που επιχείρησε 
και επίσημα να διεκδικήσει επέκταση της υφαλοκρηπίδας της, με αίτηση που υπέβαλε στην 
CLCS (αιτούμενη συνολικά 984 τ.χ. - Lomonosov Ridge), ωστόσο χωρίς επιτυχία.4 
Παράλληλα, ιστορικής σημασίας κίνηση αποτελεί η τοποθέτηση της ρώσικης σημαίας από 
το βαθυσκάφος Mir στην προαναφερθείσα υποθαλάσσια οροσειρά, το 2007. Το 2008 
επικύρωσε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, την Αρκτική Στρατηγική(2008-2020)5, το οποίο 
προβλέπει την επιστημονική απόδειξη του συσχετισμού Ρωσίας-Αρκτικής και ταυτόχρονα 
την ενίσχυση των βιομηχανικών μονάδων στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας (2008-
2010). Ως δεύτερος στόχος ορίζεται η νόμιμη διεθνής αναγνώριση της επέκτασης στην 
περιοχή και η έναρξη εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων (2011-2015), σε συνδυασμό με την 
ανάδειξη της περιοχής σε βασικό παράγοντα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας (2016-2020). 
Προκειμένου όμως να επιτύχει τα παραπάνω, πραγματοποιεί μια σειρά από κινήσεις, όπως 
την απομόνωση της ΕΕ στην περιοχή καθώς και την ανάπτυξη ισχυρών στρατιωτικών 
δυνάμεων. Όσον αφορά τις σχέσεις της με τους λοιπούς παίκτες, συγκρούεται με τον 
Καναδά και τη Δανία για την οροσειρά Lomonosov, ενώ με τη Νορβηγία η κατάσταση έχει 
εξομαλυνθεί.6 Στο επίπεδο των ρωσοαμερικανικών σχέσεων, παρατηρούνται σημαντικές 
οικονομικές διασυνδέσεις στους τομείς της ενέργειας και των επενδύσεων. Ακόμα, η Ρωσία 
δραστηριοποιήθηκε υπέρ του περιβάλλοντος, συνεισφέροντας δέκα εκατομμύρια δολάρια 
στο ΑΣ, προκειμένου να κατασκευάσει υποδομές για την προστασία της φύσης. 
 
ΗΠΑ 
 

Είναι κυρίαρχη η άποψη πως η αμερικανική πολιτική έχει αγνοήσει την περιοχή της 
Αρκτικής. Μόλις το 2013, εκδίδεται η εθνική στρατηγική ασφαλείας, η οποία στοχεύει στην 
προώθηση των εθνικών συμφερόντων ασφαλείας, στην προστασία του αρκτικού 
περιβάλλοντος και των πόρων του και στην ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας μέσω του 
Αρκτικού Συμβουλίου. Παράλληλα, θέτει ως αρχή τη διαβούλευση με τους αυτόχθονες 
κατοίκους της Αλάσκας αναφορικά με τα ζητήματα που τους επηρεάζουν. 

Παρά την γενική υπεροπλία τους, οι Η.Π.Α εμφανίζουν αξιοσημείωτες ελλείψεις 
στον στόλο των παγοθραυστικών πλοίων τους, σε αντίθεση με τον πανίσχυρο Ρωσικό στόλο. 
Επομένως, αναγνωρίζεται η ανάγκη για την διεύρυνση της ναυτικής παρουσίας στην 
Αρκτική. Για αυτόν τον λόγο, εκτός από την αύξηση των πλωτών μέσων, προωθείται η 
ανάπτυξη και των εν γένει υποδομών, όπως η δημιουργία προκεχωρημένων λιμένων που θα 
αποτελέσουν κέντρο βάρους για την αύξηση των δυνατοτήτων της Ακτοφυλακής. 

Οι ΗΠΑ αποτελούν μια από τις ελάχιστες χώρες που δεν έχουν επικυρώσει τη 
σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Έτσι ενώ έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν την 
υφαλοκρηπίδα τους, δεν μπορούν να εγείρουν τις αξιώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, 
όπως το να υποβάλουν στην C.E.L.F αίτηση για επέκταση της υφαλοκρηπίδας πέρα από τα 
200ν.μ ή να ανακηρύξουν ΑΟΖ. 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Λόγω έλλειψης επαρκών επιστημονικών αποδείξεων και σε συνδυασμό με τις ενστάσεις που προέβαλαν ο 
Καναδάς, η Δανία, η Νορβηγία, οι Η.Π.Α., καθώς και η Ιαπωνία. 
5 Πρόκειται για το Σύμφωνο Osnovy, το οποίο συμπλήρωσε το Morskaya Doktrina του 2001. 
6  Με την υπογραφή της Συνθήκης Barents το 2010. 
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Καναδάς 
 

Παρά τη φιλόδοξη ρήση «Our North, Our Heritage, Our Future» ο Καναδάς 
μέχρι σήμερα έχει προχωρήσει σε μετριοπαθείς ενέργειες, συγκριτικά με τα παρακείμενα 
κράτη.7 Η εξωτερική πολιτική της χώρας διατυπώνεται επίσημα στην «Canada’s Northern 
Strategy».  Οι τέσσερις πυλώνες στους οποίους βασίζεται η στρατηγική του Καναδά 
αναφέρονται ως: ενάσκηση της κυριαρχίας του Καναδά στην Αρκτική, κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή, προστασία του περιβαλλοντικού πλούτου του Βορρά 
και ενίσχυση της διοίκησης από τους αυτόχθονες λαούς.  
 

Τρεις είναι οι κύριες διενέξεις του Καναδά με τις γειτονικές του χώρες αναφορικά με 
τη θεμελίωση κυριαρχικών δικαιωμάτων στη Αρκτική. Εκτός της διαφοράς τού με τη Ρωσία 
σχετικά με την υποθαλάσσια κορυφογραφή Λομονόσοφ, στη θάλασσα Beaufort υπάρχει μια 
συνεχιζόμενη διαμάχη Η.Π.Α.-Καναδά και στα θαλάσσια σύνορα στη Θάλασσα Lincoln 
έχουν δημιουργηθεί τριβές μεταξύ Καναδά και Δανίας. 
Το νομικό καθεστώς του Βορειοδυτικού Περάσματος τίθεται επίσης υπό αμφισβήτηση. Ο 
Καναδάς θεωρεί ότι είναι μέρος των εσωτερικών υδάτων του σύμφωνα με τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Οι Η.Π.Α. και άλλα παράκτια κράτη 
θεωρούν ότι είναι ένα διεθνές στενό.  
 
Μέλη Αρκτικού Συμβουλίου – Ασία – Ε.Ε. 
 

Η Δανία αφενός ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στην 
Αρκτική, αφετέρου υπέβαλε το 2014 αίτημα επέκτασης της υφαλοκρηπίδας της στην CLCS. 
Ως προς τη Νορβηγία, επισημαίνεται ότι είχε υποβάλλει αντίστοιχο αίτημα επέκτασης της 
υφαλοκρηπίδας της (2006), το οποίο ωστόσο δεν ευδοκίμησε, ενώ η Φινλανδία είναι μία 
από τις «επίμαχες» χώρες δίχως πρόσβαση στον Αρκτικό Ωκεανό, όπως και η Σουηδία. Η 
στρατηγική της Σουηδίας – με την οποία προσομοιάζει και η πολιτική της Ισλανδίας -
υιοθετήθηκε τον Μάιο του 2011, και ως πρωτεύοντες στόχοι μνημονεύονται, μεταξύ άλλων, 
η ενίσχυση του Αρκτικού Συμβουλίου και η αντιμετώπιση της  κλιματικής αλλαγής.  

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική συνοψίζεται σε τέσσερις 
πυλώνες: κλιματική αλλαγή, πηγές, συνοριακές διαφωνίες και θαλάσσια μεταφορά. Η ίδια, 
συμμετέχει περιστασιακά στο Αρκτικό Συμβούλιο., ως de facto παρατηρητής. Παρά το 
γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει ήδη από το 2008 ένα έγγραφο που 
σκιαγραφεί τα συμφέροντα της Ένωσης στην περιοχή, απερρίφθη δύο φορές το αίτημα για 
λήψη θέσης μόνιμου παρατηρητή (2009 και 2013). Τέλος, επισημαίνεται ότι, εκτός από τις 
Η.Π.Α., έτσι και η ΕΕ αμφισβητεί την επικυριαρχία της Οτάβα στο βορειοδυτικό πέρασμα. 

Τον Μάιο του 2013, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα εγκρίνονται ως μόνιμοι 
παρατηρητές στο Αρκτικό Συμβούλιο. Έκτοτε το ενδιαφέρον των τριών ασιατικών χωρών 
στα αρκτικά εδάφη διαθέτει δύο πτυχές: την οικονομική και την επιστημονική. 
Συγκεκριμένα, η κινεζική κυβέρνηση δεν δημοσιοποιεί επίσημη αρκτική πολιτική ωστόσο, 
γνωστοποιεί την επιθυμία της για την εκμετάλλευση των Βόρειων ναυτιλιακών δρόμων 
(NSR), οι οποίες και θα της επιτρέψουν την σύνδεση της με ευρωπαϊκούς εμπορικούς 
δρόμους.8 Αξιοσημείωτη είναι η απόπειρα εξαγοράς τμήματος του εδάφους της Ισλανδίας. 
Σε αντίθεση με την Κίνα, πρωταρχικός στόχος της ιαπωνικής κυβέρνησης αποτελεί η 
προστασία του αρκτικού περιβάλλοντος. από το 2011, το National Institute of Polar 
Research (NIPR), εφαρμόζει διακρατικό σχέδιο με στόχο την συσχέτιση των ιαπωνικών 

                                                           
7 Τα κράτη της Αρκτικής, γνωστά και ως NORCs, περιλαμβάνουν τη Ρωσία, τον Καναδά, τις Η.Π.Α., τη 
Νορβηγία, τη Δανία (Γροιλανδία), και την Ισλανδία. 
8Katarzyna Zysk,Asian Interests in the Arctic:Risks and gains for Russia,Asia Policy,Number ,pp. (30-38) ,National 
Bureau of National Research 18,July 2014 
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ερευνητικών προσπαθειών με την κλιματική αλλαγή στην Αρκτική. Τέλος, κινητήρια δύναμη 
της κορεατικής πολιτικής συνιστά η προσδοκία πως η περιοχή θα αποτελέσει κέντρο 
οικονομικής ανάπτυξης.  
 
Νέα ψυχρή αναμέτρηση; 
 
Θα είναι η Αρκτική ο τόπος όπου θα διεξαχθεί μια νέα ψυχρή αναμέτρηση ή ακόμη και μια 
θερμή σύγκρουση;  
 

Η στρατιωτική δραστηριότητα και ο οικονομικός ανταγωνισμός των παικτών, η 
δυσχέρεια οριοθέτησης των αρκτικών συνόρων, αλλά και η πρόσφατη εμπειρία του Ψυχρού 
Πολέμου, δημιουργούν αναμφίβολα ένα κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας. 
Πρωταγωνιστικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν η Ρωσία και οι Η.Π.Α. Παρά την 
εντονότερη στρατιωτική παρουσία στην Αρκτική, οι ρωσικές αρχές είναι λιγότερο από 
όλους διατεθειμένες να έρθουν σε αντιπαράθεση με τις Η.Π.Α. Η Ρωσία αφενός δεν θέλει να 
απομονωθεί από τον υπόλοιπο κόσμο, αφετέρου επιδιώκει να συνεργαστεί με την 
Washington. Το πεδίο που τα συμφέροντα των δύο «εταίρων» συμπίπτουν είναι η Αρκτική, 
ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη το έντονο ενδιαφέρον της Κίνας για την περιοχή. Ούτε όμως 
οι Η.Π.Α. δείχνουν να επιδιώκουν μια άμεση σύγκρουση με τη Ρωσία, κι αυτό διότι τόσο οι 
τράπεζες της Wall Street όσο και οι εταιρίες εξόρυξης έχουν επενδύσει στη ρωσική αγορά. 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση συνεργασίας των δύο αυτών δυνάμεων, είναι αμφίβολο αν 
κάποια άλλη από τις διεκδικήτριες χώρες θα επιχειρούσε να διαταράξει το status quo. 
Συμπερασματικά, οι συνθήκες προκρίνουν την ειρηνική επίλυση του ζητήματος, κάτι το 
οποίο μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν συνειδητοποιήσουμε ότι η Αρκτική «ανήκει» σε όλους. 

Εκτός των πολιτικο-οικονομικών διεκδικήσεων, δύο είναι οι βασικές αντιμαχόμενες 
θεωρίες που θα καθορίσουν το ηθικό πλαίσιο γύρω από το οποίο θα λαμβάνονται οι 
αποφάσεις για την Άρκτικη και αυτές είναι η ανθρωποκεντρική  και η οικοκεντρική ηθική 
θεωρία.9 Ειδικότερα αυτό το ηθικό πλαίσιο πρέπει να εμπερικλείει την διαχείριση του 
περιβάλλοντος η οποία θα είναι σε συνάρτηση με τον απαραίτητο σεβασμό στη φύση ώστε 
να διατηρείται η ακεραιότητα της Αρκτικής χωρίς την καταλήστευση των πόρων, την 
μόλυνση του νερού και την έκθεση απορριμμάτων από εγκαταλειμμένες στρατιωτικές βάσεις 
ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αποτελεί ακόμη και θέμα δικαιοσύνης εκτός από ηθικής να 
μην υπονομεύουμε  τις συνθήκες που ζουν οι αυτόχθονες πλυθησμοί. Υπό το πρίσμα της 
διανεμητικής δικαιοσύνης κάποιοι πλυθησμοί υποφέρουν δυσανάλογα απο τις παραβιάσεις 
των δικαιωμάτων τους (δίκαιωμα στη γη και τους φυσικούς πόρους) ως αποτέλεσμα 
περιβαλλοντικών παραγόντων.10 Από την άλλη πλευρά υπάρχουν αυτόχθονες πληθυσμοί, 
όπως π.χ. στην περιοχή της Αλάσκα που έχουν έρθει σε συμφωνία με πετρελαϊκές εταιρίες, 
όπως η Shell εξαιτίας των οικονομικών οφελών που προκύπτουν. Συγκεκριμένα η περιοχή 
της North Slope Borough έχει έσοδα που αγγίζουν τα 300 εκατομμύρια δολάρια 
προερχόμενα από φόρους. Οι πολιτισμικές και κοινωνικές σχέσεις  αλλάζουν λόγω των νέων 
συνθηκών, καθώς εμφανίζονται νέα επαγγέλματα με πιθανή την εξαφάνιση των παλαιών και 
επιπλέον αυξημένη ανθρώπινη κινητικότητα στην περιοχή. 

                                                           
9 Ανθρωποκεντρική ηθική θεωρία:  βάζει τον άνθρωπο στο κέντρο δίνοντας του απόλυτη ηθική αξία και στην 
φύση σχετική ηθική αξία.  
Οικοκεντρική ηθική θεωρία: δίνει απόλυτη ηθική αξία στη φύση.  
10 «Θέματα Βιοηθικής. Η Ζωή Κοινωνία και η Φύση μπροστά στις προκλήσεις των Βιοεπιστημών» Σελ:401-
402 Επιστ. επιμέλεια: Σταυρούλα Τσινόρεμα, Κίτσος Λούης. Πανεπιστημιακες εκδόσεις Κρήτης. 


