
IENE - Ομιλία Γιάννη Χατζηβασιλειάδη 

Πέμπτη, 25/01/2018, Κτήριο Κωστής Παλαμάς (Ακαδημίας 48 και Σίνα) 

 Ενεργειακές και Γεωπολιτικές Προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο 

και Μέση Ανατολή και η Θέση της Ελλάδoς 

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι, 

Eκ μέρους του ΙΕΝΕ σας καλωσορίζω στην Απογευματινή Συνάντηση που 

οργανώνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και 

Ανάπτυξης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε 

αυτό το περικαλλές κτήριο «Κωστής Παλαμάς».  

Το θέμα μας είναι «Ενεργειακές και Γεωπολιτικές Προκλήσεις στην 

Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή και η Θέση της Ελλάδoς», 

που θα αναλύσουν διακεκριμένοι ομιλητές και θα ακολουθήσει συζήτηση. 

Το θέμα αυτό βρίσκεται σε μια διαρκή επικαιρότητα καθώς η Ελλάδα μαζί 

με την Κύπρο στο ΝΑ άκρο της ΕΕ είναι σε επαφή με Μέση Ανατολή, 

Ασία και Αφρική, στην Ανατολική Μεσόγειο και στους μεγάλους 

θαλάσσιους δρόμους. Η ανεύρεση μεγάλων υποθαλάσσιων κοιτασμάτων 

φυσικού αερίου στην περιοχή και οι προσδοκίες για νέα κοιτάσματα με τις 

εντεινόμενες έρευνες προκαλούν το ενδιαφέρον της ΕΕ που επιδιώκει την 

ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και γενικά συγκεντρώνουν το 

διεθνές ενδιαφέρον.  

Πέραν της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδος και λαμβάνοντας υπόψη τον 

καταλυτικό ρόλο της ενέργειας στην ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών 

και οικονομιών, οι εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και στις νέες 

τεχνολογίες στην έρευνα, παραγωγή και μεταφορά υδρογονανθράκων 

διαμορφώνουν ένα νέο γεωπολιτικό περιβάλλον στην περιοχή μας που 

προκαλεί το ενδιαφέρον τόσο εντός της ΕΕ όσο και εκτός.  

Στην σύγχρονη εποχή, ο ενεργειακός τομέας χαρακτηρίζεται από έντονες 

τεχνολογικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.  

Οι γεωτρήσεις σε μεγάλα βάθη στο θαλάσσιο περιβάλλον και στην ξηρά 

και η παραγωγή υδρογονανθράκων, υποστηρίζονται από εξειδικευμένη 

τεχνογνωσία και εξοπλισμό με μεγάλες επενδύσεις, που μόνο λίγες 

μεγάλες εταιρείες διαθέτουν, οι οποίες προθύμως επιχειρούν και 

επενδύουν στην περιοχή μας.  

Οι υπόγειοι και οι σχεδιαζόμενοι υποθαλάσσιοι αγωγοί μεταφοράς 

φυσικού αερίου και οι εξελίξεις και νέες ιδέες στις τεχνολογίες του LNG, 



καθώς και οι σχεδιαζόμενες μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις με 

υποθαλάσσια καλώδια και τεχνολογίες HVDC επεκτείνουν τα Ευρωπαϊκά 

ενεργειακά συστήματα και συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και 

στη Μαύρη Θάλασσα και στήνουν το σκηνικό με τις γεωπολιτικές 

προκλήσεις. 

Η ασφαλής και αξιόπιστη παραγωγή και μεταφορά φυσικού αερίου από 

την Ανατολική Μεσόγειο προς τις αγορές της Ευρώπης είναι ένα σοβαρό 

θέμα που εντάσσεται στα πλαίσια μιας νέας στρατηγικής στην ΕΕ, όπως η 

προώθηση του East- Med pipeline, καθώς και του EuroAsia 

Interconnector για την επέκταση του Ευρωπαϊκού διασυνδεδεμένου 

ηλεκτρικού συστήματος στα ΝΑ της ΕΕ.  

Η διεθνής συνεργασία των παραγωγών-χωρών της περιοχής της 

Ανατολικής Μεσογείου μπορεί να οδηγήσει στην ασφαλή και αξιόπιστη 

παραγωγή και μεταφορά φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο 

προς τις αγορές της Ευρώπης, αυξάνοντας τις προκλήσεις και αυτό πρέπει 

να αποτελέσει στρατηγικό στόχο της ΕΕ.  

Η Ελλάδα φαίνεται να συμμετέχει σε διεθνείς συνεργασίες με χώρες της 

Ανατολικής Μεσογείου, αλλά δεν φαίνεται να εγκαταλείπει την 

εσωστρέφεια και να επεξεργάζεται στρατηγική και μακρόπνοο σχέδιο 

δράσης με στόχους. Ισχυρή πολιτική βούληση και συνετές αποφάσεις στα 

πλαίσια μιας στρατηγικής μπορούν να οδηγήσουν σε σταθερά βήματα και 

διεθνείς συνεργασίες για έρευνα-παραγωγή σε ξηρά και θάλασσα και 

μεταφορά υδρογονανθράκων με μεγάλες επενδύσεις, υπερνικώντας όμως 

την εγχώρια αδράνεια και γραφειοκρατία.  

Σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από το μια δυναμική έρευνας-

παραγωγής υδρογονανθράκων και χάραξης νέων ενεργειακών δρόμων 

προς Ευρώπη, που επισκιάζονται και από γεωπολιτικές αντιπαλότητες 

αλλά και προβάλλονται στους διεθνείς ανταγωνισμούς, το ερώτημα είναι 

ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της Ελλάδος.  

Στις επόμενες δυο Συνεδρίες αυτά και άλλα σχετικά θέματα θα αναλυθούν 

από διακεκριμένους ομιλητές και θα συζητηθούν για να οδηγήσουν σε 

χρήσιμα συμπεράσματα για το παρόν και το μέλλον. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς της εκδήλωσης και 

όλους εσάς για την συμμετοχή σας και ευελπιστώ για έναν εποικοδομητικό 

διάλογο.   

 


