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Κυρίες και Κύριοι,
Aγαπητοί Φίλοι,
Είναι προφανής ο συσχετισμός Γεωπολιτικών εξελίξεων με τα ενεργειακά δρώμενα.
Υπάρχουν χώρες και περιοχές με ενεργειακές δυνατότητες και ενεργειακή
εξασφάλιση, οι οποίες κινούνται από θέση ισχύος ενώ άλλα κράτη και οντότητες,
που εξαρτώνται ενεργειακά, βρίσκονται σε πιο αδύναμη θέση. Η ενεργειακή
δύναμη τροφοδοτεί την γεωπολιτική ισχύ και ως εκ τούτου σε παγκόσμια κλίματα
οι πάντες επιδιώκουν την βελτίωση των ενεργειακών δυνατοτήτων τους με
ποικίλους τρόπους.
Στη σημερινή, όμως, εποχή γινόμαστε μάρτυρες και μίας νέας εξέλιξης που
τροφοδοτεί ακόμη περισσότερο την συσχέτιση αυτή και που θα ανατρέψει
κατεστημένες ισορροπίες στην ενεργειακή παγκόσμια εικόνα και θα έχει
επιπτώσεις και στα γεωπολιτικά δεδομένα τις επόμενες δεκαετίες. Και αυτή δεν
είναι άλλη από τον μετασχηματισμό που λαμβάνει χώρα στον χώρο της ενέργειας.
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι νέες τεχνολογίες, οι εξελίξεις στα συστήματα
διαχείρισης, η κλιματική αλλαγή, η αύξηση της εμπλοκής των καταναλωτών στα
ενεργειακά θέματα φέρνουν στο προσκήνιο νέες δυνάμεις και δημιουργούν την
ανάγκη χάραξης νέας γεωπολιτικής στρατηγικής από όλους τους ενδιαφερόμενους.
Τα ζητήματα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά και το ΙΕΝΕ δεν θα μπορούσε να
απουσιάζει από την παρακολούθηση και την μελέτη τους. Θα έλεγα ότι είναι
υποχρέωση του. Η Επιτροπή Γεωπολιτικής και Ενέργειας δημιουργήθηκε με κύριο
σκοπό να ενημερώνει για τις Γεωπολιτικές εξελίξεις ανά τον κόσμο και όπου είναι
δυνατό να τις συσχετίζει με τις ενεργειακές αντίστοιχες. Μέσα στο πνεύμα αυτό
εντάσσεται και η σημερινή εκδήλωση για την οποία φιλοδοξούμε να

επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και να αποτελέσει σταδιακά ένα θεσμό ορόσημο, ένα
θεσμό μεταξύ γεωπολιτικής και ενέργειας, ένα θεσμό ανταλλαγής και συζήτησης
πάνω σε αυτό το άκρως ενδιαφέρον θέμα.
Η σημερινή συνεδρίαση αφιερώνεται σε μία εξαιρετικά δύσκολη περιοχή τόσο
γεωπολιτικά όσο και ενεργειακά, την περιοχή της ΝΑ Μεσογείου και της Μέσης
Ανατολής. Μία περιοχή που αποτελεί συχνά το υπ’ αριθμόν ένα ζήτημα στην
Γεωπολιτική επικαιρότητα (ίσως το πιο ασταθές γεωγραφικό σημείο) και εμπλέκει
όλες τις βασικές δυνάμεις του πλανήτη αλλά και εμάς σαν έθνος τόσο στην Ελλάδα
όσο και στη Κύπρο.
Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι κατά την άποψη μου επιτυχημένη συνεδρίαση
είναι εκείνη που έχει από τη μία μεριά υψηλού επιπέδου ομιλητές και από τη άλλη
υψηλή συμμετοχή των συνέδρων στη συζήτηση που ακολουθεί και στην ανταλλαγή
απόψεων. Επομένως, ήλθε η ώρα να προχωρήσουμε στη 1η Συνεδρίαση και
παρακαλώ τους ομιλητές να πάρουν τη θέση τους.
Ευχαριστώ.

