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Executive Summary 
 

The question of European energy security has brought attention to the strategic significance of 
Southeastern Europe as a transport hub of natural gas and a key region for European energy security. To 
meet increasing natural gas demand and reduce energy dependency on Russia, European authorities need 
to promote the realization of projects contributing to the diversification of natural gas supply, alongside 
improving Europe‟s relationship with Russia by diversifying its import routes, two targets which are not 
necessarily mutually exclusive.  
 The principal targets of this study are (a) to illustrate the major geopolitical parameters of the 
European Union‟s Southern Gas Corridor Strategy which aspires to diversify the Union‟s natural gas import 
sources while strengthening the political and economic independence of hydrocarbon-rich former Soviet 
States (b) to present the general framework and key strategic objectives of Greek foreign policy, and the 
role Greece‟s energy policies are expected to play and (c) to evaluate through a strategic lens Europe‟s 
options for the Southern Gas Corridor.   

Europe‟s Southern Gas Corridor Strategy is founded on the necessity to maximize the imports of 
non-Russian gas via non-Russian controlled territory, so as to establish an additional route of supply 
diversification. Any meaningful discussion on the feasibility of the three remaining Southern Gas Corridor 
Strategy pipeline projects, namely Nabucco, BP‟s South East Europe Pipeline (SEEP) and Trans-Adriatic 
Pipeline (TAP) that vie for the transportation of (initially) Azeri gas to Europe via Turkey, requires an 
examination of the geopolitical environment which will –to a large extent- determine their eventual 
implementation.  
 The study analyzes the geopolitical rationale behind Europe‟s Southern Gas Corridor Strategy by 

focusing on the reasons which have led to the weakening of the rather “pharaonic” Nabucco pipeline 

project compared to its two smaller and more cost-efficient (even when taking into consideration the 

scaled-down version presented in the last few days by the Nabucco consortium) competitors TAP and ITGI. 

Understanding why Nabucco has lost significant ground is crucial for securing Greece‟s role in the Southern 

Gas Corridor. A special reference is also made to BP‟s SEEP project, a rather nebulous latecomer in the 

Shah Deniz-II race and the way its implementation may influence Greek policy and interests. The study 

then evaluates the likely impact of each project‟s implementation on Greece‟s foreign policy.  

 

Main conclusions 

 
Greek foreign policy makers will function, at least for the near future, under the Damocles sword of the 
country‟s economic crisis. This imposes a number of constraints and limitations. In addition, as key 
organizations such as the EU and NATO are changing in an effort to adapt to new global and regional 
trends, Greece needs to find its own niche in the distribution of regional roles and convince its partners 
and allies of its own added value in common endeavours. A difficult task, indeed, for a country with 
limited resources but the alternative is strategic irrelevance in the wider region. The best option would 
probably be Greece‟s active participation to the shaping of the EU‟s new regional policies, without, 
however, ignoring the need for national initiatives or the further multilateralization of Greece‟s foreign 
policy.  

While maintaining and even further emphasizing its European orientation, there is no reason why 
Greece cannot develop its relations with other major powers, including the US and Russia. Past tensions 
between Washington and Moscow made it difficult –and politically costly- for countries like Greece to 
cooperate with Russia on areas of common interest (like energy). The „reset‟ in U.S.-Russian relations 
would probably allow Greece more leeway for energy cooperation with Russia.  

As mentioned in various parts of the study, energy-related projects can be instrumental in 
Greece’s effort to repair its image, re-acquire a leading regional role, increase its influence and 
accumulate ‘diplomatic capital’. In this context, the Southern Gas Corridor can play an important 
role. Unfortunately for Athens the decision for the pipeline route was not taken by Greece. Despite 
Greece’s initial preference for ITGI, once Shah-Deniz decided in favour of TAP the Greek government 
must immediately embrace the project and facilitate its completion at the earliest possible time 
[and, of course, under the best possible conditions for Greek interests]. Otherwise, the final 
decision of Shah-Deniz will be in favour of either Nabucco or SEEP. To prevent such a development, 
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an active diplomatic effort, on the basis of close coordination and cooperation between the 
Ministries of Foreign Affairs and Energy & Environment should be undertaken by Greece.     

It should be mentioned that TAP will be crossing Albania before reaching its final destination 
(Italy), which raises some questions because of various outstanding issues between Greece and Albania 
which need to be resolved. Although it would be a mistake to underestimate bilateral problems, it would 
also be wrong to underestimate the common interests and the potential for bilateral cooperation as 
Albania is, for a number of reasons, an important neighbour and partner for Greece. The potential 
benefits of cooperation should also be understood and appreciated in Albania, as well.  

If TAP wins the SD2 tender, it should seriously consider the inclusion of a Greek private or 
state gas company/entity as a partner. Greece should also use the IGB network to Hungary as a means 
of accelerating the transfer of Arab, Cypriot or Israeli LNG to these states regardless of the competition 
between TAP, SEEP and Nabucco. These LNG sources, especially the Arab/Qatari one, would be available 
once IGB is commissioned, circa 2013, and thereby eliminate the commercial underpinning of the SEEP 
project that in its current form appears to be completely disregarding Greek interests. 

In addition to the Southern Gas Corridor, Greece should try to enlarge its footprint in the 
energy map through other projects, including South Stream, Burgas-Alexandroupolis1, as well as the 
exploitation of potential oil and gas deposits in various parts of the country, notably in Western 
Greece and the maritime areas to the south of Crete. While Greece should continue and intensify its 
diplomatic efforts for the delimitation of its exclusive economic zone (EEZ) and other maritime zones with 
neighboring countries, this should not unduly delay efforts to exploit natural resources in the 
aforementioned areas.    

Finally, if technological and financial conditions allow, Greece could also benefit through the 

construction of a pipeline to transport natural gas from the Israeli and Cypriot deposits in the Eastern 

Mediterranean through Greece to Western European markets. Such a pipeline project, as well as a Liquid 

Natural Gas (LNG) alternative, would make an even larger contribution to European Energy security, 

especially if combined with prospective Greek hydrocarbons production. In a very difficult period for 

Greece, such energy projects provide an excellent opportunity for diplomatic and economic 

benefits.   

                                                   
1
    As a result of the recent [December 2011] decision by the Bulgarian government, the proposed Burgas-Alexandroupolis oil pipeline may not 

be constructed, although Russian sources claim that the project is only temporarily “frozen”, a position Greece would obviously welcome.  
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υμοπτική Παρουσίαση 
 

Σξ ζήςημα ςηπ εσοχπαψκήπ εμεογειακήπ αρτάλειαπ ρςξμ ςξμέα ςξσ τσρικξύ αεοίξσ έυει αμαδείνει ςη 
ρςοαςηγική ρπξσδαιόςηςα ςηπ Ν.Α. Δσοώπηπ χπ εμόπ μείζξμξπ ρημαρίαπ κόμβξσ διαμεςακόμιρηπ αεοίξσ και 
μιαπ πεοιξυήπ σφηλήπ ποξςεοαιόςηςαπ για ςημ εμεογειακή ρςοαςηγική ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. Η Δ.Δ. 
ποξκειμέμξσ μα καλύφει ςιπ ασναμόμεμεπ αμάγκεπ ςηπ ρε ειραγχγέπ αεοίξσ, μειώμξμςαπ παοάλληλα ςημ 
ενάοςηρή ςηπ από ςη Ρχρία, υοειάζεςαι μα διατξοξπξιήρει ςόρξ ςιπ πηγέπ όρξ και ςιπ ξδεύρειπ ειραγχγήπ 
από πεοιξυέπ όπχπ η Καρπία και η Μέρη Αμαςξλή, βελςιώμξμςαπ παοάλληλα ςιπ ρυέρειπ ςηπ με ςη Ρχρία, 
δύξ ρςόυξι πξσ δεμ αλληλξ-απξκλείξμςαι σπξυοεχςικά.   
 Η μελέςη ςξσ ΔΛΙΑΜΔΠ αμαλύει ςη γεχπξλιςική λξγική σπξρςήοινηπ ςηπ Δσοχπαψκήπ ςοαςηγικήπ 
ςξσ Νξςίξσ Διαδοόμξσ, επικεμςοώμξμςαπ ςξ εμδιατέοξμ ςηπ ρςξσπ λόγξσπ για ςξσπ ξπξίξσπ έυει 
απξδσμαμχθεί ρςοαςηγικά ςξ ταοαχμικώμ διαρςάρεχμ ρυέδιξ Nabucco ρσγκοιςικά με ςιπ άλλεπ δύξ 
μικοόςεοεπ και λιγόςεοξ κξρςξβόοεπ εμαλλακςικέπ ςξσπ, δηλαδή ςξ ITGI και ςξ TAP. Καςαμξώμςαπ ςξ γιαςί 
ςξ Nabucco έυει υάρει μεγάλξ μέοξπ ςηπ αμςαγχμιρςικόςηςάπ ςξσ είμαι κοίριμξ ποξκειμέμξσ μα 
διαρταλιρθεί ξ οόλξπ ςηπ Δλλάδξπ ρςη ςοαςηγική ςξσ Νξςίξσ Διαδοόμξσ.  
Η μελέςη επίρηπ ανιξλξγεί ςημ αμςαγχμιρςικόςηςα ςξσ εμ πξλλξίπ αρατξύπ ρυεδίξσ πξσ καςέθερε ρςα ςέλη 
επςεμβοίξσ ςξσ 2011 η ΒΡ, ςξσ South East European Pipeline (SEEP) και ςξσ ςοόπξσ καςά ςξμ ξπξίξ 
εμδευόμεμη σλξπξίηρή ςξσ θα επηοεάρει ςημ Δλλημική πξλιςική και ςα ελλημικά ρσμτέοξμςα. Η μελέςη εμ 
ςέλει καςαλήγει ρςημ ανιξλόγηρη ςξσ ςοόπξσ με ςξμ ξπξίξ η σλξπξίηρη ςξσ κάθε ρυεδίξσ εμδέυεςαι μα 
επηοεάρει ςημ ελλημική ενχςεοική (εμεογειακή) πξλιςική. 

 
Βασικά υμπεράσματα 
 
Ζ διαηήπηζη και πεπαιηέπυ εμθαηική ενδςνάμυζη ηος Δςπυπαφκού πποζαναηολιζμού ηηρ Δλλάδορ δεν 
αιηιολογεί ζε καμία πεπίπηυζη ηη μη ανάπηςξη ηυν ζσέζευν ηηρ Δλλάδορ με άλλερ μεγάλερ δςνάμειρ, 
ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν Ζ.Π.Α. και ηηρ Ρυζίαρ. Οι παλαιόηεπερ ενηάζειρ μεηαξύ ηηρ Οςάζινγκηον και ηηρ 
Μόζσαρ, καθιζηούζαν δύζκολη –και πολιηικά δαπανηπή- για σώπερ όπυρ η Δλλάδα, ηην ανάπηςξη μιαρ 
ζηπαηηγικήρ ζςνεπγαζίαρ με ηη Ρυζία ζε πεπιοσέρ κοινού ενδιαθέπονηορ όπυρ η ενέπγεια. Ζ ζσεηικά 
ππόζθαηη ‘επανεκκίνηζη’ ηυν Αμεπικανο-Ρυζικών ζσέζευν θα δώζει ζηην Δλλάδα μεγαλύηεπο πεπιθώπιο 
ελιγμών ζε όηι αθοπά ηην ανάπηςξη ηηρ ενεπγειακήρ ηηρ ζςνεπγαζίαρ με ηη Ρυζία.  

Όπυρ αναθέπεηαι ζε απκεηά ζημεία ηηρ μελέηηρ, η ζςμμεηοσή ηηρ Δλλάδορ ζε ζσέδια ενεπγειακών 
ςποδομών ζηπαηηγικήρ ζημαζίαρ μποπεί να ζςνηελέζει καηαλςηικά ζηιρ πποζπάθειερ ηηρ Δλλάδορ να 
διοπθώζει ηη διεθνή ηηρ εικόνα, να ανακηήζει ηον ηγεηικό ηηρ πόλο ζε πεπιθεπειακό επίπεδο, να αςξήζει ηην 
πολιηική ηηρ επιπποή και να ζςζζυπεύζει πολύηιμο «διπλυμαηικό κεθάλαιο». ε αςηό ηο πλαίζιο, η 
ζςμμεηοσή ηηρ Δλλάδορ ζηο Νόηιο Γιάδπομο μποπεί να διαδπαμαηίζει ένα ζημανηικό πόλο. 

Δπζηπρώο γηα ηελ Αζήλα ε απόθαζε επηινγήο ηνπ θαηαιιειόηεξνπ αγωγνύ εμαγωγήο ηνπ 
αδεξηθνύ αεξίνπ δελ ειήθζε από ηελ Ειιάδα. Παξά ηελ αξρηθή πξνηίκεζε ηεο Ειιάδνο γηα ηνλ ITGI, 
από ηε ζηηγκή πνπ νη εηαίξνη ηνπ Shah-Deniz επέιεμαλ ην ζρέδην ΣΑΡ ωο δπλεηηθνύ ηξνθνδόηε ηεο 
ηηαιηθήο αγνξάο, ε Ειιεληθή θπβέξλεζε πξέπεη λα εθθξάζεη άκεζα ηελ ππνζηήξημή ηεο ζην ζρέδην 
θαη λα δηεπθνιύλεη ηελ νινθιήξωζή ηνπ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, θαη ππό ηηο βέιηηζηεο γηα ηα 
ειιεληθά ζπκθέξνληα πξνϋπνζέζεηο. Δηαθνξεηηθά ε ηειηθή απόθαζε ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ Shah-
Deniz ζα είλαη ππέξ είηε ηνπ Nabucco είηε ηνπ SEEP, δύν ζρεδίωλ πνπ απνθιείνπλ πιήξωο ηελ 
Ειιάδα. 

Ππέπει να ζημειυθεί όηι έναρ από ηοςρ πποηεινόμενοςρ αγυγούρ διέπσεηαι μέζυ Αλβανίαρ ππιν να 
καηαλήξει ζηην Ηηαλία, γεγονόρ ηο οποίο εγείπει οπιζμένα επυηήμαηα δεδομένηρ ηηρ ύπαπξηρ εκκπεμοηήηυν 
μεηαξύ Δλλάδορ και Αλβανίαρ, οι οποίερ ππέπει να επιλςθούν. Αν και θα ήηαν λάθορ να ςποηιμηθεί η 
ζημαζία αςηών ηυν διμεπών πποβλημάηυν, θα ήηαν εξίζος λάθορ να ςποηιμηθούν ηα κοινά ζςμθέπονηα και 
ηο δςναμικό διμεπούρ ζςνεπγαζίαρ μεηαξύ ηυν δύο συπών, καθώρ η Αλβανία είναι, για μια ζειπά λόγυν, 
έναρ ζημανηικόρ γείηοναρ και εηαίπορ ηηρ Δλλάδορ. 

ε κάθε πεπίπηυζη εάν ηο ΣΑΡ επικπαηήζει ηυν SEEP ή Nabucco, οι εηαίποι ηος ΣΑΡ θα ππέπει να 
εξεηάζοςν ζοβαπά ηο ενδεσόμενο ζςμπεπίλητήρ ζηο ζσέδιο μια ελληνική, κπαηικήρ ή ιδιυηικήρ εηαιπείαρ 
αεπίος. Ζ Δλλάδα θα ππέπει παπάλληλα να αξιοποιήζει ηο δίκηςο ηυν αγυγών από ηον IGB (Interconnector 
Greece Bulgaria) έυρ ηην Οςγγαπία πποκειμένος να επιηασύνει ηη μεηαθοπά Απαβικού, Κςππιακού ή 
Ηζπαηλινού Τγποποιημένος Φςζικού Αεπίος (ΤΦΑ) ζηιρ σώπερ ηηρ Βαλκανικήρ, ανεξαπηήηυρ ηος 
ανηαγυνιζμού μεηαξύ ηυν ΣΑΡ, SEEP και Nabucco. Αςηέρ οι πηγέρ ΤΦΑ, ιδιαιηέπυρ όζερ πποέπσονηαι από 
ηο Καηάπ, (θα) είναι διαθέζιμερ όηαν ολοκληπυθεί – πεπί ηο 2013- ο IGB και θα μποπέζοςν να καλύτοςν ηιρ 
ανάγκερ διαθοποποίηζηρ ηυν ειζαγυγών αεπίος ηηρ Βαλκανικήρ καηά ηπόπο πος θα εξαλείτει ηην εμποπική 
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βάζη ηος SEEP, ενόρ ζσεδίος πος ηοςλάσιζηον ζηην ςπάπσοςζα μοπθή ηος αδιαθοπεί ενηελώρ για ηα 
ελληνικά ζςμθέπονηα.   

Δπιππόζθεηα με ηην πολιηική ηος Νοηίος Γιαδπόμος, ε Ειιάδα πξέπεη λα ζπλερίζεη ηηο 
πξνζπάζεηέο ηεο έηζη ώζηε λα δηεπξύλεη ην απνηύπωκά ηεο ζηνλ ελεξγεηαθό ράξηε ηεο πεξηνρήο 
κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε άιια ζρέδηα αγωγώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ South Stream, 
ηδίωο κεηά ηελ ελδερόκελε αθύξωζε ηνπ πεηξειαηαγωγνύ Μπνπξγθάο-Αιεμαλδξνύπνιεο ύζηεξα 
από ηελ απόθαζε ηεο βνπιγαξηθήο θπβέξλεζεο ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 2011 λα θαηαγγείιεη ηε 
ζπκκεηνρή ηεο ζηελ θνηλνπξαμία θαηαζθεπήο ηνπ αγωγνύ. 

Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη επίζεο ε εμεξεύλεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηωλ δπλεηηθώλ απνζεκάηωλ 
πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηεο Ειιάδνο, ηδίωο όζωλ ελδερνκέλωο βξίζθνληαη ζηε Δπηηθή 
Ειιάδα θαη ηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο λνηίωο ηεο Κξήηεο. Αν και η Δλλάδα θα ππέπει να ζςνεσίζει και να 
επιηείνει ηιρ διπλυμαηικέρ ηηρ πποζπάθειερ αναθοπικά με ηην οποθέηηζη ηηρ ΑΟΕ ηηρ με ηιρ γειηονικέρ ηηρ 
σώπερ, αςηό δεν θα ππέπει να καθςζηεπήζει ηιρ πποζπάθειερ ηηρ αναθοπικά με ηην εκμεηάλλεςζη ηυν 
θςζικών πόπυν πος ενδεσομένυρ βπίζκονηαι ζηιρ εν λόγυ πεπιοσέρ. 

Σέλορ εάν οι ηεσνολογικέρ και οικονομικέρ ζςνθήκερ ηο επιηπέτοςν, η Δλλάδα θα ππέπει επίζηρ να 
επυθεληθεί από ηην καηαζκεςή ενόρ αγυγού μεηαθοπάρ αεπίος από ηο Ηζπαήλ και ηην Κύππο ππορ ηιρ 
δςηικοεςπυπαφκέρ αγοπέρ πος θα πεπνάει μέζα από ηην Δλλάδα. Έναρ ηέηοιορ αγυγόρ όπυρ και μια 
εναλλακηική ΤΦΑ, θα μποπούζε να αποηελέζει μια ακόμη ζημανηικόηεπη ελληνική ζςνδπομή ζηην 
Δνεπγειακή Αζθάλεια ηηρ Δςπώπηρ, ιδίυρ εάν ζςνδςαζηεί με ηη δςνηηική παπαγυγή ελληνικών 
ςδπογονανθπάκυν. ε κηα ηόζν δύζθνιε πεξίνδν γηα ηελ Ειιάδα, ηέηνηνπ είδνπο ελεξγεηαθά ζρέδηα 
απνηεινύλ κηα εμαηξεηηθή επθαηξία γηα ηε ρώξα καο, πξνθεηκέλνπ λα αδξάμεη ζεκαληηθά δηπιωκαηηθά 
θαη νηθνλνκηθά νθέιε. 
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