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Εισαγωγή 

Η στασιµότητα της κρίσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ως συνέπεια τόσο του 
χρονίζοντος Παλαιστινιακού ζητήµατος, της αµερικανικής επέµβασης στο Ιράκ και της 
αυξανόµενης εντάσεως στις σχέσεις της διεθνούς κοινότητος µε το Ιράν έχει συµβάλει στην 
σταθερή αύξηση των διεθνών τιµών του αργού πετρελαίου. Στην ίδια κατεύθυνση έχει 
οδηγήσει και η ανάδειξη της Κίνας και της Ινδίας ως µειζόνων εξαγωγικών αγορών για το 
παραγόµενο στην Μέση Ανατολή αργό πετρέλαιο. Η ευρωπαϊκή οικονοµία, εντόνως 
ελλειµµατική σε πηγές ενεργείας και ένας από τους σηµαντικότερους εισαγωγείς 
µεσανατολικού αργού πετρελαίου, έχει επηρεασθεί αρνητικά.  

Η ανατίµηση του αργού πετρελαίου, σε συνδυασµό µε αυξανόµενες οικολογικές 
ανησυχίες στην Ευρώπη έχουν συµβάλει στην αύξηση της σηµασίας του φυσικού αερίου ως 
καυσίµου υποκαταστάτου του αργού πετρελαίου για την κάλυψη των ενεργειακών 
αναγκών της ευρωπαϊκής αγοράς. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1, η κατανάλωση 
φυσικού αερίου στα είκοσι επτά κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αυξήθηκε από 340 
εκατοµµύρια toe1 το 1994 σε περίπου 480 εκατοµµύρια toe το 2007. Καθώς το φυσικό 
αέριο τείνει να υποκαταστήσει το αργό πετρέλαιο σε όλο και περισσότερες χρήσεις του 
τελευταίου στην βιοµηχανία και την κίνηση, και ιδιαίτερα στην παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, η ελαφρότερη δυσµενής επίδραση των προϊόντων καύσεως του φυσικού αερίου 
για το περιβάλλον δηµιουργεί ένα πρόσθετο κίνητρο για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οι 
οποίες θέλουν να λάβουν µέτρα περιορισµού της µολύνσεως του περιβάλλοντος, στα 
πλαίσια και των συζητήσεων για την εκπλήρωση των δεσµεύσεων τις οποίες επιβάλλει το 
Πρωτόκολλο του Κιότο της 11ης ∆εκεµβρίου 1997. 

 

Εικόνα 1. Η Κατανάλωση Φυσικού Αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 Μελών (σε 

εκατοµµύρια toe) 

 
                                                   
1  1 toe (tonne of oil equivalent) είναι η ενέργεια που εκλύεται από την καύση ενός τόνου αργού 

πετρελαίου. 
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Ο ιδιαίτερος τρόπος µεταφοράς του φυσικού αερίου κατ’ εξοχήν µέσω επιγείων αγωγών2 

έχει περιορίσει την ευρωπαϊκή αγορά στην αγορά φυσικού αερίου από την Ρωσία. Ο 

ιδιαίτερος τρόπος µεταφοράς του φυσικού αερίου κατ’ εξοχήν µέσω επιγείων αγωγών3 

έχει αυξήσει τη σηµασία της Ρωσίας για την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Η 

γεωγραφική εγγύτητα και η ύπαρξη εκτεταµένου δικτύου αγωγών ήδη από τη σοβιετική 

περίοδο συνέβαλαν στην ανάδειξη της Ρωσίας ως του αδιαφιλονικήτου βασικού 

προµηθευτή φυσικού αερίου για την ευρωπαϊκή αγορά. Η δηµιουργουµένη εξάρτηση της 

ευρωπαϊκής οικονοµίας από την Ρωσία ως δεσπόζοντα προµηθευτή φυσικού αερίου έχει 

θέσει µείζονα ζητήµατα ενεργειακής ασφαλείας. Η πιθανότητα η Ρωσία να χρησιµοποιήσει 

τις εξαγωγές φυσικού αερίου ως όργανο εξωτερικής πολιτικής και διεθνούς πίεσης 

αποτέλεσε λόγο ανησυχίας για την ευρωπαϊκή διπλωµατία. Οι ανησυχίες αυτές 

δικαιώθηκαν πανηγυρικά, όταν µία κρίση στις σχέσεις της Ρωσίας µε την Ουκρανία τον 

Ιανουάριο του 2006 συνοδεύθηκε από την διακοπή παροχής ρωσικού φυσικού αερίου προς 

την Ουκρανία και επηρέασε την παροχή φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά.4  

Οι σοβαρές ελλείψεις στα δίκτυα φυσικού αερίου πολλών κρατών της κεντρικής και 

ανατολικής Ευρώπης, καθώς και η γενικότερη αναστάτωση που προκλήθηκε στην 

ευρωπαϊκή οικονοµία λόγω των ανωµαλιών στην παροχή φυσικού αερίου από την 

Ρωσία κατέδειξαν την κρισιµότητα του προβλήµατος µε τον εναργέστερο τρόπο. Πολύ 

πέραν των –ήδη πολύ σηµαντικών– οικονοµικών πτυχών του ζητήµατος, κατέστη 

σαφές ότι η απεξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονοµίας από τη δεσπόζουσα θέση της 

Ρωσίας στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου αποτελεί κρίσιµο στοιχείο της 

ευρωπαϊκής ασφαλείας. Αυτό κατέδειξε και η προϊούσα επιδείνωση στις σχέσεις της 

Ρωσίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις Ηνωµένες Πολιτείες, όπως αυτή 

κορυφώθηκε µε την κρίση του Καυκάσου τον Αύγουστο του 2008. 

Τα παραπάνω έχουν αναδείξει την σηµασία αναπτύξεως εναλλακτικών 

ενεργειακών δικτύων µεταφοράς ενέργειας προς την ευρωπαϊκή αγορά. Είναι 

επιβεβληµένη η διεξαγωγή ενεργειών οι οποίες θα µειώσουν την εξάρτηση της ευρω- 
                                                   
2  Η µεταφορά φυσικού αερίου σε υγροποιηµένη µορφή (Liquefied Natural Gas-LNG) σε ειδικά 

κατασκευασµένα προς τούτο πλοία δεν έχει κατορθώσει ακόµη να αµφισβητήσει την οικονοµική 
υπεροχή της επιγείας µεταφοράς µέσω αγωγών. 

3  Η µεταφορά φυσικού αερίου σε υγροποιηµένη µορφή (Liquefied Natural Gas-LNG) σε ειδικά 
κατασκευασµένα προς τούτο πλοία δεν έχει κατορθώσει ακόµη να αµφισβητήσει την οικονοµική 
υπεροχή της επιγείας µεταφοράς µέσω αγωγών. 

4  Η Ρωσία κατήγγειλε την Ουκρανία ότι κατακράτησε µέρος της ποσότητος φυσικού αερίου η οποία 
προοριζόταν για την ευρωπαϊκή αγορά και διοχετευόταν από αγωγούς διερχοµένους από 
ουκρανικό έδαφος.  
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Εικόνα 2. Χάρτης του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Αγωγών Φυσικού Αερίου (Από την 

Ιστοσελίδα του ΕΙΑ) 

 

παϊκής αγοράς από το ρωσικό φυσικό αέριο.5 Σε αυτό το πλαίσιο, η συµφωνία 

συνδέσεως των δικτύων φυσικού αερίου Ελλάδος και Τουρκίας η οποία υπογράφηκε 

τον Ιούλιο του 2005 αποκτά µείζονα οικονοµική και πολιτική σηµασία. ∆εδοµένου ότι 

το δίκτυο φυσικού αερίου της Τουρκίας είναι ήδη συνδεδεµένο µε τα αντίστοιχα του 

Ιράν, του Αζερµπαϊτζάν, του Τουρκµενιστάν και της Ρωσίας, η σύνδεση των δικτύων 
                                                   
5  John M. Roberts, Energy Cooperation among the BSEC Member States [Xenophon Paper No. 3] 

(Athens: International Centre for Black Sea Studies (ICBSS), 2007b), σελ. 22-23 
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Ελλάδος και Τουρκίας σηµαίνει ότι η Ελλάδα αποκτά πρόσβαση σε φυσικό αέριο µη 

υγροποιηµένης µορφής το οποίο προέρχεται από τρεις µείζονες εξαγωγείς φυσικού 

αερίου πέραν της Ρωσίας. Η σχεδιαζόµενη υποθαλάσσια σύνδεση των δικτύων 

φυσικού αερίου Ελλάδος και Ιταλίας θα σηµάνει την σύνδεση του κορµού του 

ευρωπαϊκού δικτύου φυσικού αερίου µε τα αντίστοιχα του Ιράν, του Αζερµπαϊτζάν και 

του Τουρκµενιστάν, πράγµα το οποίο θα άρει την δεσπόζουσα θέση της Ρωσίας ως 

οιονεί αποκλειστικού προµηθευτού µη υγροποιηµένου φυσικού αερίου της 

ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτό θα ευνοήσει την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισµού µεταξύ 

των διαφόρων εξαγωγέων φυσικού αερίου και θα µειώσει την πολιτική εξάρτηση των 

ευρωπαϊκών κρατών από την Ρωσία.6  

Πέραν από τη σηµασία που η σύνδεση αυτή θα έχει για την ευρωπαϊκή 

οικονοµία, εκτιµάται ότι θα επιδράσει θετικά και στην περαιτέρω ανάπτυξη των 

ελληνοτουρκικών οικονοµικών και πολιτικών σχέσεων, καθώς και στην γενικότερη 

οικονοµική συνεργασία και ανάπτυξη στην περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Οι 

οικονοµικές σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας έχουν γνωρίσει πρωτοφανή άνθηση κατά 

τα τελευταία χρόνια ως συνέπεια της πολιτικής προσέγγισης µεταξύ των δύο κρατών 

από το 1999 και εξής. Η ενεργειακή διασύνδεση των δύο κρατών θα δηµιουργήσει νέα 

πεδία οικονοµικής συνεργασίας τα οποία εκτιµάται ότι θα έχουν θετική επίδραση όχι 

µόνον σε οικονοµικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο.  

Παράλληλα, η σύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου Ελλάδος, Τουρκίας και 

Ιταλίας αναµένεται να ενισχύσει τον περιφερειακό γεωπολιτικό και οικονοµικό ρόλο 

της Ελλάδος. Η Ελλάδα θα µετατραπεί για πρώτη φορά από χώρα-προορισµό 

δευτερεύουσας σηµασίας σε σηµείο διέλευσης διευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων. 

Αυτό θα επιτρέψει στην χώρα να εισπράττει τέλη διελεύσεως φυσικού αερίου προς 

την Ιταλία και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, να διαπραγµατευθεί καλύτερες τιµές ενεργείας 

για την ίδια, αλλά και θα αυξήσει την γεωπολιτική της σηµασία, αναφορικά τόσο µε 

τα κράτη-εξαγωγείς, όσο και µε τα κράτη-εισαγωγείς φυσικού αερίου. Το έντονο 

ενδιαφέρον της ρωσικής Gazprom για συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ∆ηµόσιας 

                                                   
6 Η επίσκεψη του Αλεξέι Μίλλερ, διευθύνοντος συµβούλου της Gazprom, της ρωσικής εταιρείας που 

ελέγχει την άντληση και διανοµή του ρωσικού φυσικού αερίου, στην Αθήνα την 2α Φεβρουαρίου 
2006 και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσβαση στον υπό κατασκευήν ελληνοτουρκικό αγωγό 
φυσικού αερίου καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον της Ρωσίας για την επίδραση της κατασκευής 
του ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου.  
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Επιχείρησης Αερίου (∆ΕΠΑ) το οποίο εκφράσθηκε αµέσως µετά την οριστικοποίηση 

των σχεδίων για την σύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου Ιταλίας, Ελλάδος µε την 

υπογραφή του σχετικού µνηµονίου συνεργασίας, είναι ενδεικτικό της αναβάθµισης 

του ρόλου της Ελλάδος. Αυτό σηµαίνει ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να αναβαθµίσει την 

διαπραγµατευτική της θέση έναντι της Gazprom, της Ρωσίας, αλλά και των άλλων 

εξαγωγέων φυσικού αερίου, ώστε να επιτύχει βελτιωµένες τιµές αγοράς του 

προϊόντος. Αυτό θα έχει προφανείς θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη και 

ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. 

  

Εικόνα 3. Το ∆ίκτυο Αγωγών Φυσικού Αερίου της Ελλάδος (Από την Ιστοσελίδα της 

∆ΕΠΑ) 

 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να εξετάσει την σηµασία της κατασκευής 

νέων αγωγών φυσικού αερίου στην νοτιοανατολική Ευρώπη για την προαγωγή της 

ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, αλλά και της περιφερειακής οικονοµικής 

συνεργασίας. Μετά την µελέτη της αγοράς και υποδοµών φυσικού αερίου στην 

Ελλάδα και την Τουρκία θα εξετασθεί η ευρωπαϊκή πολιτική ενεργειακής ασφάλειας. 

Στην συνέχεια θα παρουσιασθούν τα τρία σηµαντικότερα σχέδια κατασκευής αγωγών 
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φυσικού αερίου στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί στον 

αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας-Ελλάδος-Ιταλίας (Turkey-Greece-Italy 

Interconnector-TGI) λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας του και για τις ελληνοτουρκικές 

σχέσεις. Παράλληλα θα εξετασθούν και οι αγωγοί Nabucco και South Stream και η 

σηµασία τους για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.7 Η µελέτη θα ολοκληρωθεί µε 

την διατύπωση συµπερασµάτων και προτάσεων πολιτικής. 

                                                   
7  Τον Ιούνιο του 2008 υποβλήθηκε στην ελληνική Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σχέδιο για την 

κατασκευή ενός νέου αγωγού φυσικού αερίου µε την ονοµασία Transadriatic Pipeline-TAP. Ο 
αγωγός, συµφερόντων της νορβηγικής εταιρείας StatoilHydro και της ελβετικής εταιρείας EGL 
σχεδιαζόταν να ξεκινήσει από την Θεσσαλονίκη και διασχίζοντας το αλβανικό έδαφος και το στενό 
του Οτράντο να συνδεθεί µε το ιταλικό δίκτυο. Υπολογιζόταν ότι ο αγωγός, ο οποίος θα µετέφερε 
αζερικό φυσικό αέριο ιδιοκτησίας της StatoilHydro, θα µπορούσε να αρχίσει την λειτουργία του το 
2012 µε αρχική δυναµικότητα 10 δισεκατοµµύρια κ.µ. 
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Η Ελληνική Αγορά Φυσικού Αερίου 

Ποσοτικά και Ποιοτικά Στοιχεία 

Η Ελλάδα υπήρξε µία από τις τελευταίες ευρωπαϊκές χώρες στην ανάπτυξη υποδοµής 

εισαγωγής, µεταφοράς και κατανάλωσης φυσικού αερίου. Οι πολιτικές συνθήκες του 

Ψυχρού Πολέµου, η γεωγραφική αποµόνωση της χώρας από τις υπόλοιπες χώρες του 

δυτικού συνασπισµού, αλλά και η ολιγωρία των ελληνικών κυβερνήσεων συνέβαλαν 

στην καθυστέρηση εισαγωγής του φυσικού αερίου ως βασικής πηγής ενέργειας, τόσο 

για την παραγωγή ηλεκτρισµού, όσο και για βιοµηχανική ή οικιακή χρήση. Καθώς η 

ύφεση στις σχέσεις ∆ύσης και Ανατολής κατά την δεκαετία του 1980 επέτρεψε την 

υπογραφή των πρώτων συµβάσεων για την κατασκευή των πρώτων αγωγών φυσικού 

αερίου µεταξύ της Σοβιετικής Ενώσεως και της ∆υτικής Ευρώπης, άρχισαν να 

εξετάζονται και στην Ελλάδα τρόποι µε τους οποίους θα µπορούσε να εξασφαλισθεί η 

προµήθεια φυσικού αερίου. Οι λύσεις οι οποίες προκρίθηκαν ήταν η κατασκευή 

χερσαίου αγωγού από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα για τη µεταφορά σοβιετικού 

φυσικού αερίου, καθώς και η ανάπτυξη υποδοµής για τη µετατροπή υγροποιηµένου 

φυσικού αερίου.  

Καθώς η µετατροπή υγροποιηµένου φυσικού αερίου λόγω του αυξηµένου 

κόστους επεξεργασίας αδυνατούσε να αποτελέσει τον κύριο τρόπο εισαγωγής 

φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά, επισπεύσθηκε η κατασκευή χερσαίου αγωγού 

φυσικού αερίου, ο οποίος θα συνέδεε την Ελλάδα µε το υπάρχον δίκτυο διανοµής 

σοβιετικού φυσικού αερίου στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Μετά την υπογραφή της 

πρώτης σχετικής διακρατικής συµφωνίας µεταξύ της Ελλάδας και της Σοβιετικής 

Ενώσεως τον Οκτώβριο του 1987 και της σύµβασης µεταξύ της ∆ηµόσιας Επιχείρησης 

Πετρελαίου (∆ΕΠ) και της σοβιετικής Soyuzgazexport για την προµήθεια έως 2.4 

δισεκατοµµυρίων κυβικών µέτρων (κ.µ.) φυσικού αερίου ανά έτος, ακολούθησε η 

κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στη θέση 

Κούλα, µέχρι την Αθήνα.8 

 Η κατασκευή του αγωγού αποπερατώθηκε τον Σεπτέµβριο του 1996, ενώ η 

δοκιµαστική παραλαβή ποσοτήτων φυσικού αερίου ξεκίνησε τον Νοέµβριο του 1996, 
                                                   
8  Costas Stampolis, ed., Energy Market in Greece (Athens: ICAP & Delos Communications, 2001), 

σελ. 128-30 
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αντιπροσωπεύοντας περίπου το 80% των ελληνικών εισαγωγών φυσικού αερίου. 

Σύµφωνα µε την εικοσαετή σύµβαση µεταξύ της ελληνικού δηµοσίου και της 

Gazexport, θυγατρικής της ρωσικής Gazprom, το ελληνικό δηµόσιο δεσµεύθηκε να 

αγοράζει έως περίπου 3 δισεκατοµµύρια κ.µ. φυσικού αερίου ανά έτος. Παράλληλα, η 

Gazexport ίδρυσε στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε την εταιρεία Copelouzos Group, την 

εταιρεία Prometheus Gas µε σκοπό την εισαγωγή και εµπορία στην Ελλάδα ρωσικού 

φυσικού αερίου.9 

Παράλληλα µε τα έργα κατασκευής του χερσαίου αγωγού προχώρησαν και τα 

έργα υποδοµής για την εισαγωγή, επεξεργασία και διανοµή υγροποιηµένου φυσικού 

αερίου. Τον Φεβρουάριο του 1988 υπογράφηκε  σύµβαση µεταξύ της ∆ΕΠ και της 

αλγερινής δηµόσιας εταιρείας φυσικού αερίου Sonatrach για την προµήθεια 0,6-0,8 

δισεκατοµµυρίων κ.µ. υγροποιηµένου φυσικού αερίου (Liquefied Natural Gas-LNG) 

ανά έτος. Παράλληλα αποφασίσθηκε και η κατασκευή τερµατικού σταθµού 

µετατροπής υγροποιηµένου φυσικού αερίου στη νησίδα Ρεβυθούσα του Σαρωνικού 

Κόλπου. Η έναρξη παραλαβής του υγροποιηµένου φυσικού αερίου και πλήρους 

λειτουργίας του τερµατικού σταθµού έλαβαν χώρα το Φεβρουάριο του 2000. 

Εντωµεταξύ το 1999 υπεγράφη νέα σύµβαση διάρκειας 21 ετών για την προµήθεια 

περίπου 0,7 δισεκατοµµυρίων κ.µ. υγροποιηµένου φυσικού αερίου (Liquefied Natural 

Gas-LNG) ανά έτος. Παράλληλα υπεγράφη σύµβαση µε την ιταλική εταιρεία ΕΝΙ για 

την προµήθεια περίπου 1,6 δισεκατοµµυρίων κ.µ. υγροποιηµένου φυσικού αερίου ανά 

έτος, η οποία όµως δεν ενεργοποιήθηκε.10 Το 2006 εγκρίθηκε η επέκταση της 

δυναµικότητος του τερµατικού σταθµού Ρεβυθούσας από 0,7 δισεκατοµµύρια κ.µ. 

υγροποιηµένου φυσικού αερίου ανά έτος σε 5,3 δισεκατοµµύρια κ.µ. υγροποιηµένου 

φυσικού αερίου ανά έτος. Καθώς η δυναµικότητα του τερµατικού σταθµού υπερέβαινε 

πλέον τις παραγγελίες υγροποιηµένου φυσικού αερίου της ∆ΕΠΑ, η εταιρεία 

ανακοίνωσε την δυνατότητα χρήσεως του σταθµού και από ιδιώτες.11 

Ηγετικό ρόλο στην αναδυόµενη αγορά φυσικού αερίου ανέλαβε η υπό 

κρατικό έλεγχο ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου (∆ΕΠΑ) η οποία ιδρύθηκε τον Σεπτέµβριο 

                                                   
9 Energy Information Administration (EIA), Country Analysis Brief-Greece (Washington DC: US 

Department of Energy, 2006a), σ. 3 
10 Stampolis, ed., Energy Market in Greece, σελ. 129-30 
11 Energy Information Administration (EIA), Country Analysis Brief-Greece 
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του 1988 ως θυγατρική της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (∆ΕΠ).12 Οι 

δραστηριότητές της περιλαµβάνουν την εισαγωγή, διανοµή και αποθήκευση φυσικού 

αερίου. Το 35% των µετοχών της εταιρείας ανήκει στο ελληνικό δηµόσιο, ενώ το 65% 

ανήκει στην υπό κρατικό έλεγχο εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια. Τον Μάρτιο του 2004 η 

ισπανική εταιρεία Gas Natural (GN) συµφώνησε µε την τότε κυβέρνηση για την 

εξαγορά του ποσοστού του δηµοσίου στην µετοχική σύνθεση της ∆ΕΠΑ. Ωστόσο, η νέα 

κυβέρνηση που προέκυψε µετά τις εκλογές της 7ης Απριλίου 2004 αποφάσισε να µην 

πραγµατοποιήσει την µεταβίβαση. Η ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΠΑ και η απελευθέρωση 

της αγοράς φυσικού αερίου παρέµειναν στην επικαιρότητα, καθώς η δεύτερη 

αποτελούσε άλλωστε υποχρέωση της Ελλάδος έναντι της Ευρωπαϊκής Κοινότητος 

σύµφωνα και µε την Οδηγία 98/30/ΕΚ. Το 2006 η Ελληνική Βουλή ενέκρινε 

νοµοσχέδιο για την απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας, απαραίτητο βήµα 

για την εγκαθίδρυση καθεστώτος ελεύθερου ανταγωνισµού στην αγορά φυσικού 

αερίου. Η απελευθέρωση της αγοράς θα γινόταν σταδιακά πρώτα για τους µεγάλους 

βιοµηχανικούς καταναλωτές και τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και στην 

συνέχεια για τους µικρούς οικιακούς και άλλους καταναλωτές.13  

Για την ανάπτυξη του δικτύου διανοµής του φυσικού αερίου συστήθηκαν από 

την ∆ΕΠΑ το 1995 τρεις θυγατρικές Εταιρείες ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου (Ε∆Α) σε 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία, οι οποίες ανέλαβαν την κατασκευή του δικτύου 

διανοµής και προχώρησαν στην συνέχεια στη σύσταση Εταιρειών Παροχής Φυσικού 

Αερίου (ΕΠΑ) σε συνεργασία µε αλλοδαπές εταιρείες του κλάδου µε αντικείµενο την 

εµπορία του φυσικού αερίου σε οικιακούς και βιοµηχανικούς χρήστες. 

Παράλληλα, ωστόσο, αναπτύχθηκε ενδιαφέρον για την χερσαία σύνδεση του 

δικτύου φυσικού αερίου της Ελλάδος και µε άλλα κράτη-εξαγωγείς. Αυτό θα µείωνε 

την εξάρτηση από τη Ρωσία ως το µοναδικό µεγάλο προµηθευτή της ελληνικής αγοράς 

και θα επέτρεπε την διαπραγµάτευση καλύτερων τιµών αγοράς φυσικού αερίου µε 

περισσότερους του ενός εξαγωγείς. Παράλληλα θα µετέτρεπε και την Ελλάδα σε 

κόµβο µεταφοράς ενέργειας από τον Καύκασο, την Κεντρική Ασία και τη Μέση 

Ανατολή προς την Ευρώπη και πυλώνα της πολιτικής ενεργειακής ασφαλείας της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως.  

                                                   
12 Η ∆ΕΠ αργότερα µετονοµάσθηκε σε «Ελληνικά Πετρέλαια». 
13 Energy Information Administration (EIA), Country Analysis Brief-Greece, σ. 3 
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Η σύνδεση ωστόσο του δικτύου της Ελλάδος µε αυτό του Αζερµπαϊτζάν, του 

Ιράν, του Τουρκµενιστάν και του Καζαχστάν προϋπέθετε την σύνδεση µε το δίκτυο της 

Τουρκίας, κάτι που δεν ήταν εφικτό ενόσω οι σχέσεις των δύο χωρών ήταν ιδιαιτέρως 

προβληµατικές. Η δραµατική εξοµάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων από το 1999 

άνοιξε για πρώτη φορά τη δυνατότητα συνεργασίας των δύο κρατών στον τοµέα της 

ενέργειας. Η γεωπολιτική όσο και οικονοµική σηµασία αυτών των σχεδίων ήταν 

πρόδηλη. Η Ελλάδα θα συµπεριλαµβανόταν για πρώτη φορά στον κατάλογο των 

χωρών-κόµβων µεταφοράς ενέργειας, αποκτούσε ευκολότερη πρόσβαση στην διεθνή 

αγορά φυσικού αερίου, καθώς και πάγιο εισόδηµα λόγω των τελών διέλευσης του 

φυσικού αερίου προς τις γειτονικές χώρες.  

 

Εικόνα 4. Το ∆ίκτυο Αγωγών Φυσικού Αερίου της Τουρκίας (Από την Ιστοσελίδα της 

BOTAŞ) 

 

Επιπλέον, το έργο αυτό συµβάδιζε µε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να 

προωθήσει την κατασκευή ενός Νοτιοευρωπαϊκού ∆ικτύου Φυσικού Αερίου (South 

European Gas Ring-SEGR) και λειτουργούσε συµπληρωµατικά στον κατασκευαζόµενο 

Αγωγό Φυσικού Αερίου του Νοτίου Καυκάσου (South Caucasus Pipeline-SCP), ο οποίος 
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θα συνδέσει το Μπακού µέσω Τυφλίδος µε την πόλη του Ερζερούµ στην ανατολική 

Τουρκία και θα καταστήσει δυνατή την εξαγωγή φυσικού αερίου από το αζερικό 

κοίτασµα Shah Deniz. Καθώς ο αγωγός θα είχε αρχική δυναµικότητα µεταφοράς 3,5 

δισεκατοµµυρίων κ.µ. φυσικού αερίου και τελική 11,5 δισεκατοµµυρίων κ.µ. φυσικού 

αερίου, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την εξαγωγή αζερικού φυσικού αερίου 

όχι µόνον προς την Τουρκία, αλλά και προς την Ελλάδα και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

χώρες µε την ολοκλήρωση της σύνδεσης του δικτύου φυσικού αερίου της Ελλάδος, 

Τουρκίας και Ιταλίας.14 Επιπρόσθετα, τα δίκτυα φυσικού αερίου της Τουρκίας και του 

Ιράν ήταν ήδη συνδεδεµένα από το 2001, οπότε τόσο το Ιράν όσο και άλλα κράτη 

συνδεδεµένα µε το δίκτυο φυσικού αερίου της χώρας (π.χ. το Τουρκµενιστάν) θα 

µπορούσαν οµοίως να εξαγάγουν φυσικό αέριο προς την ευρωπαϊκή αγορά. Ο 

συνδυασµός των δύο έργων θα µετέτρεπε την Ελλάδα από τερµατικό προορισµό 

περιορισµένης σηµασίας σε κόµβο µεταφοράς φυσικού αερίου από την Κεντρική Ασία, 

τον Καύκασο και τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη.15 

 

                                                   
14 Energy Information Administration (EIA), Country Analysis Brief-Turkey (Washington DC: US 

Department of Energy, 2006b), σ. 8 
15 Energy Information Administration (EIA), Country Analysis Brief-Greece, σ. 4 
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Η Τουρκική Αγορά Φυσικού Αερίου 

Ποσοτικά και Ποιοτικά Στοιχεία 

Η είσοδος του φυσικού αερίου στην τουρκική οικονοµία συνδέεται άµεσα µε το 

πρόγραµµα οικονοµικών µεταρρυθµίσεων το οποίο υλοποιήθηκε την δεκαετία του 

1980 από τις κυβερνήσεις του Τουργκούτ Οζάλ. Η υπογραφή σύµβασης για την 

προµήθεια φυσικού αερίου από τη Σοβιετική Ένωση µέσω Βουλγαρίας εξασφάλισε την 

άφιξη φυσικού αερίου στην Τουρκία για πρώτη φορά. Ηγετικό ρόλο στην αγορά 

φυσικού αερίου της Τουρκίας κατέχει η υπό κρατικό έλεγχο BOTAŞ (Boru Hatları ile 

Petrol Taşımacılığı Anonim Şirketi). Το 2001 υπερψηφίσθηκε από την τουρκική Βουλή 

νοµοσχέδιο για την αγορά φυσικού αερίου, το οποίο προέβλεπε µέχρι το 2009 την 

κατάργηση του µονοπωλίου της BOTAŞ, την απελευθέρωση της αγοράς, την 

ενθάρρυνση ξένων επενδύσεων στον κλάδο και την εναρµόνιση της πολιτικής 

ενέργειας µε αυτήν της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ωστόσο λίγη πρόοδος συντελέσθηκε 

έκτοτε και η εκπλήρωση των τεθέντων στόχων µέχρι το 2009 φαίνεται πλέον 

δύσκολη.16 Σε αυτό συνέβαλε και η σχετικά περιορισµένη πρόοδος των 

διαπραγµατεύσεων για ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες 

ξεκίνησαν την 3η Οκτωβρίου 2005. 

∆εδοµένου του µεγάλου και αυξανόµενου πληθυσµού της χώρας και των 

προσδοκιών για ταχεία ανάπτυξη της οικονοµίας, πιστευόταν ότι η κατανάλωση 

φυσικού αερίου θα αυξανόταν µε ταχείς ρυθµούς. Παράλληλα, το τέλος του Ψυχρού 

Πολέµου και η διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεως δηµιούργησαν ένα νέο στρατηγικό και 

γεωπολιτικό περιβάλλον για την Τουρκία. Από την µία, η στρατηγική σηµασία της 

Τουρκίας µειώθηκε καθώς έπαψε να αποτελεί τον προκεχωρηµένο προµαχώνα του 

ΝΑΤΟ νοτίως της Σοβιετικής Ενώσεως. Από την άλλη, όµως, η εµφάνιση οκτώ νέων 

κρατών στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία, πολλά από τα οποία είχαν πολιτιστικούς 

δεσµούς µε την Τουρκία, δηµιούργησε νέες ευκαιρίες για την τουρκική εξωτερική 

πολιτική και την αναβάθµιση του στρατηγικού ρόλου της χώρας. Οι αρχικές 

υπερβολικές προσδοκίες για την ανάδυση της Τουρκίας ως ηγέτιδος δύναµης του 

Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας όπως και για την ύπαρξη τεραστίων ποσοτήτων 

υδρογονανθράκων στην περιοχή της Κασπίας σύντοµα διαψεύσθηκαν και 
                                                   
16 Energy Information Administration (EIA), Country Analysis Brief-Turkey, σ. 5 
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ρεαλιστικότερες προσεγγίσεις επικράτησαν. Η µετατροπή της Τουρκίας σε µείζονα 

κόµβο µεταφοράς αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Καύκασο και την 

Κεντρική Ασία προς την Ευρώπη αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της 

τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.17 

Παράλληλα, η προσδοκώµενη ραγδαία αύξηση στην ζήτηση φυσικού αερίου 

στην ίδια την Τουρκία δεδοµένης της αύξησης του πληθυσµού και της αναµενόµενης 

ταχύρρυθµης οικονοµικής ανάπτυξης σήµαινε ότι και η ίδια η Τουρκία θα αποτελούσε 

στο προσεχές µέλλον έναν από τους κύριους καταναλωτές ενέργειας στην περιοχή. 

Αυτή η προσδοκία, σε συνδυασµό µε την προώθηση των στρατηγικών συµφερόντων 

της χώρας, οδήγησε στη διαδοχική υπογραφή συµβάσεων κατασκευής αγωγών και 

προµήθειας φυσικού αερίου µε την Ρωσία, το Ιράν, το Αζερµπαϊτζάν και το 

Τουρκµενιστάν. Η συνολική προσφορά φυσικού αερίου βάσει των προαναφερθεισών 

συµφωνιών έφθανε από 25,9  δισεκατοµµύρια κ.µ. το 2003 στα 56,1 δισεκατοµµύρια 

κ.µ. το 2020.18 

Παράλληλα αναπτύχθηκε και υποδοµή επαναεριοποίησης υγροποιηµένου 

φυσικού αερίου (Liquefied Natural Gas-LNG). Ο µοναδικός τερµατικός σταθµός και 

µονάδα επαναεριοποίησης λειτουργεί στην Ηράκλεια της Προποντίδος (Marmara 

Ereğlisi), δυτικά της Κωνσταντινουπόλεως από το 1989 και αποτελεί ιδιοκτησία της 

BOTAŞ. Κατά το 2004 η Τουρκία εισήγαγε 3,1 δισεκατοµµύρια κ.µ. φυσικού αερίου 

από την Αλγερία και 1,02 δισεκατοµµύρια κ.µ. φυσικού αερίου από τη Νιγηρία. 

Υπήρξαν προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της υποδοµής µε την κατασκευή 

τριών επιπλέον µονάδων. Μία από τις µονάδες θα κατασκευαζόταν στην περιοχή της 

Σµύρνης µε δυναµικότητα µεταφοράς 6 δισεκατοµµυρίων κ.µ. φυσικού αερίου ανά 

έτος για την εισαγωγή υγροποιηµένου φυσικού αερίου από την Αίγυπτο. Παράλληλα, 

συζητήθηκε η κατασκευή µονάδος στο Τζεϊχάν για την εξαγωγή ρωσικού αερίου από 

τον αγωγό Blue Stream. Η κατασκευή αυτού του έργου όχι µόνο θα µετέτρεπε την 

                                                   
17 Για τον στρατηγικό ρόλο της Τουρκίας στη µεταφορά ενέργειας, βλ. Gareth M. Winrow, "Pivotal State 

or Energy Supplicant? Domestic Structure, External Actors and Turkish Policy in the Caucasus", 
Middle East Journal, Vol. 57, no. 1 (2003), σσ. 79-81. 

18 Gareth M. Winrow, "Turkey and the East-West Gas Transportation Corridor", Turkish Studies, Vol. 5, 
no. 2 (2004), σ. 28 
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Τουρκία σε κόµβο εξαγωγής υγροποιηµένου φυσικού αερίου, αλλά θα επέτρεπε και 

την εξαγωγή του πλεονάζοντος φυσικού αερίου της Τουρκίας.19 

 Ωστόσο η διάψευση των υπεραισιόδοξων προβλέψεων για την ανάπτυξη της 

οικονοµίας και την επέκταση του δικτύου διανοµής φυσικού αερίου και η οικονοµική 

κρίση των ετών 1999 και 2001 οδήγησαν σε  µικρότερη από την αναµενόµενη αύξηση 

της ζήτησης φυσικού αερίου και αδυναµία απορροφήσεως των συµφωνηθεισών 

ποσοτήτων. Αµέσως µετά την κρίση του 2001 η BOTAŞ αναθεώρησε προς τα κάτω τις 

προβλέψεις της για την προσδοκώµενη κατανάλωση φυσικού αερίου για το 2005 κατά 

περίπου 45%, από 45,3 δισεκατοµµύρια κ.µ. σε 25,5 δισεκατοµµύρια κ.µ. Για το έτος 

2010 η νέα διορθωµένη πρόβλεψη κατανάλωσης ήταν 39,6 δισεκατοµµύρια κ.µ., 

όγκος περισσότερο από 25% χαµηλότερος από τα 50,9 δισεκατοµµύρια κ.µ. τα οποία η 

Τουρκία είχε ήδη προαγοράσει από διάφορα κράτη.20 Η ύπαρξη στις συµφωνίες του 

όρου “take-or-pay” σήµαινε ότι η BOTAŞ θα υποχρεωνόταν να αποζηµιώσει την 

αντισυµβαλλοµένη της εταιρεία για οποιαδήποτε αγορασµένη ποσότητα φυσικού 

αερίου δεν µπορούσε να απορροφήσει. Η ύπαρξη περίσσειας φυσικού αερίου οδήγησε 

στην εκπόνηση µελετών για την δηµιουργία υποδοµής αποθήκευσης φυσικού αερίου 

εντός της χώρας21 και ενίσχυσε το ενδιαφέρον για την σύνδεση του δικτύου φυσικού 

αερίου µε αυτό των ευρωπαϊκών κρατών, ώστε να υπάρχει και η δυνατότητα 

µεταπωλήσεως του πλεονάζοντος φυσικού αερίου.  

Οι πρώτες εισαγωγές φυσικού αερίου στην Τουρκία πραγµατοποιήθηκαν 

όπως και στην περίπτωση της Ελλάδος µέσω του «διαβαλκανικού» σοβιετικού αγωγού 

φυσικού αερίου (Trans-Balkan pipeline) µέσω Ουκρανίας, Μολδαβίας, Ρουµανίας και 

Βουλγαρίας, ο οποίος διέθετε δυνατότητα αποστολής περίπου 14 εκατοµµυρίων κ.µ. 

φυσικού αερίου ανά έτος.22 Ωστόσο, η απόφαση για περαιτέρω αύξηση του 

εισαγοµένου όγκου φυσικού αερίου από την Ρωσία και η διάθεση απαλλαγής από τα 

τέλη διέλευσης φυσικού αερίου –και την συνακόλουθη στρατηγική εξάρτηση– τα οποία 

καρπώνονταν οι µεταξύ της Ρωσίας και Τουρκίας χώρες οδήγησαν σε σχέδια 

κατασκευής υποθαλασσίου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνέδεε τη Ρωσία 

                                                   
19 Energy Information Administration (EIA), Country Analysis Brief-Turkey, σ. 9 
20 Ibid., σ. 6 
21 Σχετικές µελέτες έγιναν για την κατασκευή σχετικών εγκαταστάσεων κάτω από την Προποντίδα και 

την λίµνη Tάττα (Tuz Gölü) στην κεντρική Μικρά Ασία. Βλ. Ibid., σ. 9 
22 Ibid., σ. 7 
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απευθείας µε την Τουρκία. Η κατασκευή του αγωγού «Blue Stream», µήκους 750 

µιλίων (1207 χιλιοµέτρων) από τα οποία 246 µίλια (396 χιλιόµετρα) υποθαλάσσια, 

ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο του 2002 από µία κοινοπραξία στην οποία συµµετείχαν 

η ρωσική  Gazprom, η ιταλική EΝΙ και η BΟΤΑŞ. Ο αγωγός συνέδεε το ρωσικό δίκτυο 

φυσικού αερίου στην επαρχία της Σταυρουπόλεως µέχρι την παρευξείνια περιοχή 

Αρχιπο-Οσιπόβκα στην επαρχία του Κρασνοντάρ. Από εκεί µέσω του σταθµού 

συµπίεσης Μπερεγκόβαγια συνέχιζε υποθαλασσίως µέχρι τον σταθµό Ντουρού Σου 

(Duru Su) στην επαρχία της Αµισού (Samsun) και χερσαίως µέχρι την Άγκυρα.  

Μετά από µία νοµική διαµάχη, σχετική µε την ενεργοποίηση από την Τουρκία 

δικαιώµατος προαίρεσης για την καθυστέρηση παραλαβής φυσικού αερίου, το έργο 

εγκαινιάσθηκε επισήµως στην Αµισό (Samsun) τον Νοέµβριο του 2005 από τους 

πρωθυπουργούς της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της Ιταλίας Σίλβιο 

Μπερλουσκόνι και τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίµιρ Πούτιν. Η δυναµικότητα 

µεταφοράς του αγωγού είναι περίπου 16 δισεκατοµµύρια κ.µ. ανά έτος, ποσότητα την 

οποία αναµένεται να προσεγγίσει το 2010. Ο αγωγός αυτός διευκόλυνε σηµαντικά την 

εισαγωγή φυσικού αερίου στην Τουρκία, αύξησε όµως την ενεργειακή εξάρτηση της 

χώρας από τη Ρωσία. Ως απόδειξη αυτού, η Τουρκία εισήγαγε το 2006 24,1 

δισεκατοµµύρια κ.µ. φυσικού αερίου από την Ρωσία, περίπου 67% των συνολικών 

τουρκικών εισαγωγών φυσικού αερίου. Η επιθυµία µείωσης της ενεργειακής 

εξάρτησης από τη Ρωσία ενίσχυσε την αναζήτηση εναλλακτικών εξαγωγέων φυσικού 

αερίου και την κατασκευή υποδοµής για την εισαγωγή και µεταφορά φυσικού 

αερίου.23 Έτσι η Τουρκία ενεπλάκη στην κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου που θα 

συνέδεαν κράτη εξαγωγείς φυσικού αερίου του Καυκάσου, της Κεντρικής Ασίας και 

της Μέσης Ανατολής µε την ευρωπαϊκή αγορά. Η κατασκευή τέτοιων αγωγών όχι 

µόνον θα µείωνε την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από την Ρωσία, αλλά και θα την 

µετέτρεπε σε κόµβο µεταφοράς φυσικού αερίου από τον Καύκασο και την Μέση 

Ανατολή προς την ΕΕ. Αυτό θα ισχυροποιούσε την ήδη σηµαντική στρατηγική θέση της 

Τουρκίας. 

                                                   
23 Ibid. 
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Η σύνδεση του δικτύου φυσικού αερίου της Τουρκίας µε το Ιράν, τη χώρα µε 

τα δεύτερα µεγαλύτερα αποθέµατα φυσικού αερίου στον κόσµο,24 αποτέλεσε την 

πρώτη απόπειρα να µειωθεί η εξάρτηση της χώρας από την Ρωσία. Παράλληλα 

συµβάδιζε µε την πρόθεση της τουρκικής διπλωµατίας να χρησιµοποιήσει την 

υπογραφή µίας συµφωνίας ενεργειακής συνεργασίας µε το Ιράν για την αναβάθµιση 

του πολιτικού και οικονοµικού ρόλου της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, 

υπογράφηκε σύµβαση για την κατασκευή αγωγού που θα συνέδεε το Ιράν και την 

Τουρκία και θα εξασφάλιζε την παροχή φυσικού αερίου τόσο από το Ιράν, όσο και 

από το Τουρκµενιστάν. 

Η ανάδειξη το 1996 κυβέρνησης συνεργασίας µε επικεφαλής τον ηγέτη του 

ισλαµιστικού Κόµµατος Ευηµερίας Νετζµεττίν Ερµπακάν αποτέλεσε αγαθή συγκυρία 

για την επίσπευση των διαπραγµατεύσεων. Η ενίσχυση της οικονοµικής και 

στρατηγικής συνεργασίας µεταξύ Τουρκίας και Ιράν συµβάδιζε και µε τον ισλαµιστικό 

χαρακτήρα του Κόµµατος Ευηµερίας του πρωθυπουργού Νετζµεττίν Ερµπακάν, ο 

οποίος επεδίωκε να εξισορροπήσει το δυτικό, ευρωπαϊκό προσανατολισµό της 

νεώτερης Τουρκίας µε αναβάθµιση των οικονοµικών, πολιτικών και στρατηγικών 

δεσµών της χώρας µε τους µεσανατολίτες µουσουλµάνους γείτονές της.  

Παράλληλα, η σύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου Τουρκίας και Ιράν έδινε 

για πρώτη φορά πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και στο Τουρκµενιστάν, σηµαντικό 

εξαγωγέα φυσικού αερίου. ∆εδοµένου ότι τα σχέδια για κατασκευή υποθαλασσίου 

αγωγού φυσικού αερίου στην Κασπία Θάλασσα που θα συνέδεε τα δίκτυα του 

Τουρκµενιστάν, του Αζερµπαϊτζάν και της Τουρκίας δεν φαινόταν να καρποφορούν 

στο ορατό µέλλον –και λόγω των υφιστάµενων διενέξεων σχετικά µε το νοµικό 

καθεστώς της Κασπίας Θάλασσας–,25 η υπάρχουσα σύνδεση του Τουρκµενιστάν µε το 

δίκτυο φυσικού αερίου του Ιράν σήµαινε ότι το Τουρκµενιστάν θα µπορούσε επίσης να 

εκµεταλλευθεί τον αγωγό φυσικού αερίου µεταξύ Τουρκίας και Ιράν για την εξαγωγή 

τουρκµενικού φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο αγωγός µήκους 750 µιλίων 

συνέδεσε το δίκτυο του βορειοδυτικού Ιράν κοντά στην πόλη της Ταυρίδος (Tabriz) µε 
                                                   
24 Το Ιράν διαθέτει αποδεδειγµένα κοιτάσµατα 28,3 τρισεκατοµµυρίων κ.µ. φυσικού αερίου, 15,5% των 

παγκοσµίων αποθεµάτων. Η Ρωσία διαθέτει αποδεδειγµένα κοιτάσµατα 47,65 τρισεκατοµµυρίων 
κ.µ. φυσικού αερίου, 26,3% των παγκοσµίων αποθεµάτων. Βλ. British Petroleum (BP), BP 
Statistical Review of World Energy June 2007 (London, 2007), σ. 22. 

25 Gareth M. Winrow, "Possible Consequences of a New Geopolitical Game in Eurasia on Turkey as an 
Emerging Energy Transport Hub", Turkish Policy Quarterly, Vol. 5, no. 2 (2005), σ. 8. 
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το τουρκικό δίκτυο κοντά στην Άγκυρα. Αν και η δυναµικότητα µεταφοράς του 

αγωγού ήταν 14 δισεκατοµµύρια κ.µ., η παροχή φυσικού αερίου δεν υπερέβαινε τα 

2,8 µε 4,2 δισεκατοµµύρια κ.µ. φυσικού αερίου ανά έτος. Τον Ιανουάριο 2006 το Ιράν 

επικαλέσθηκε τεχνικά προβλήµατα λόγω κακοκαιρίας για να µειώσει την παροχή 

φυσικού αερίου προς την Τουρκία για ένα περίπου µήνα. Η ενέργεια αυτή ενίσχυσε 

την δυσπιστία µεταξύ των δύο µερών η οποία εκφράσθηκε µε αύξηση των τουρκικών 

εισαγωγών φυσικού αερίου από την Ρωσία µέσω του αγωγού Blue Stream. Τον 

Αύγουστο 2006 ο αγωγός υπέστη ζηµίες από επίθεση δολιοφθοράς του Κουρδικού 

Κόµµατος Εργατών (Partiya Karkaren Kurdistan-PKK). Έκτοτε έχουν αυξηθεί 

δραστικώς τα µέτρα ασφαλείας.26 

 

Εικόνα 5. Το ∆ίκτυο Αγωγών Φυσικού Αερίου του Νοτίου Καυκάσου (Από την 

Ιστοσελίδα του ΕΙΑ) 

                                                   
26 Energy Information Administration (EIA), Country Analysis Brief-Turkey, σελ. 7-8 
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Παράλληλα υπογράφηκε συµφωνία για την κατασκευή αγωγού και την εισαγωγή 

φυσικού αερίου από το Αζερµπαϊτζάν. Τα αρχικά σχέδια προέβλεπαν την επέκταση 

του αγωγού αυτού υποθαλασσίως µέχρι το Τουρκµενιστάν (Trans-Caspian Pipeline). 

Σχετική συµφωνία για τον αγωγό µήκους 1.050 µιλίων και δυναµικότητος µεταφοράς 

16 δισεκατοµµυρίων κ.µ. φυσικού αερίου ανά έτος υπεγράφη από την BOTAŞ τον 

Μάιο του 1999.27 Ωστόσο η ανακάλυψη του µεγάλου κοιτάσµατος φυσικού αερίου 

Shah Deniz στο Αζερµπαϊτζάν, η διένεξη µεταξύ του Προέδρου του Τουρκµενιστάν 

Σαπαρµουράτ Νιγιαζόφ (Τουρκµένµπασι) και της κοινοπραξίας και η προσέγγιση του 

Τουρκµενιστάν από την Ρωσία28 οδήγησαν στην αναστολή κατασκευής του 

υποθαλάσσιου τµήµατος του αγωγού, καθώς και µόνο η εκµετάλλευση των 

νεοανακαλυφθέντων κοιτασµάτων του Αζερµπαϊτζάν αρκούσαν για την κερδοφορία 

του έργου.  

Η κατασκευή του «Αγωγού του Νοτίου Καυκάσου» (South Caucasus Pipeline) 

ξεκίνησε στα τέλη του 2004 µε εκτιµώµενη ολοκλήρωση του έργου εντός του 2007.29 Ο 

αγωγός κατασκευάσθηκε παράλληλα προς τον αγωγό αργού πετρελαίου Μπακού-

Τυφλίδα-Τζεϊχάν µέχρι το σηµείο Χορασάν κοντά στο Ερζερούµ, όπου και θα 

συνδεόταν µε το δίκτυο φυσικού αερίου της Τουρκίας. Η δυναµικότητα µεταφοράς 

του αγωγού θα ήταν 6,6 δισεκατοµµύρια κ.µ. φυσικού αερίου ανά έτος µε δυνατότητα 

επέκτασης στα 19,8 δισεκατοµµύρια κ.µ. φυσικού αερίου ανά έτος. Ο αγωγός 

κατασκευάσθηκε από πολυεθνική κοινοπραξία στην οποία η βρετανική ΒΡ και η 

νορβηγική  Statoil είχαν ποσοστό 25,5%, ενώ η κρατική εταιρεία του Αζερµπαϊτζάν 

SOCAR, η ρωσική Lukoil, η τουρκική TPAO, η γαλλική Total και η ιρανική NICO είχαν 

όλες από περίπου 10%.30 

Η προσπάθεια αυτή δεν περιορίσθηκε στην κατασκευή του ελληνοτουρκικού 

αγωγού, αλλά επεκτάθηκε και στην κατασκευή αγωγού ο οποίος θα παρείχε χερσαία 

πρόσβαση στο αζερικό και ιρανικό φυσικό αέριο µέσω της νοτιοανατολικής 

Ευρώπης.31 Ο αγωγός Nabucco, µήκους 2.050 µιλίων (3.300 χιλιοµέτρων) και κόστους 

                                                   
27 Ibid., σελ. 8-9 
28 Deniz Zeyrek, "Doğalgazda Soğuk Savaş", Radikal, 2/2/2006 
29 Alexander Murinson, "Azerbaijan-Turkey-Israel Relations: The Energy Factor", Middle East Review of 

International Affairs (MERIA), Vol. 12, no. 3 (2008), σ. 54 
30 Energy Information Administration (EIA), Country Analysis Brief-Turkey, σ. 8 
31 Winrow, "Turkey and the East-West Gas Transportation Corridor", σ. 33 
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5,8 δισεκατοµµυρίων δολλαρίων, ο οποίος θα διερχόταν µέσω Τουρκίας, Βουλγαρίας, 

Ρουµανίας και Ουγγαρίας, για να φθάσει στην Αυστρία και από εκεί στο υπάρχον 

δίκτυο διανοµής φυσικού αερίου της Ευρώπης, θα επέτρεπε την εξαγωγή φυσικού 

αερίου από το Αζερµπαϊτζάν, το Ιράν, το Τουρκµενιστάν και –µελλοντικά- το 

Καζαχστάν προς την ευρωπαϊκή αγορά.32  

Κατά τις προβλέψεις ο αγωγός αυτός θα είχε κατά πολύ µεγαλύτερη 

µεταφορική ικανότητα από τον αγωγό Ελλάδος-Τουρκίας-Ιταλίας. Η αρχική 

δυναµικότητα µεταφοράς του αγωγού θα ήταν από 7,9 µέχρι 13 δισεκατοµµύρια κ.µ. 

φυσικού αερίου ανά έτος το 2011, για να αυξηθεί µέχρι 31,1 δισεκατοµµύρια κ.µ. 

φυσικού αερίου ανά έτος το 2020. Όπως και ο ελληνοτουρκικός αγωγός, το έργο θα 

απολάµβανε χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων. 

Τον Ιούνιο του 2006 οι Υπουργοί Ενέργειας της Αυστρίας, της Ουγγαρίας, της 

Ρουµανίας, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας, µαζί µε τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως αρµόδιο για θέµατα ενέργειας Άντρις Πήµπαλγκς, υπέγραψαν µία κοινή 

διακήρυξη για την επιτάχυνση των προεργασιών κατασκευής του αγωγού. 33  

Ωστόσο, οποιαδήποτε οικονοµική συνεργασία της Τουρκίας µε το Ιράν 

προσέκρουε στις έντονες αντιρρήσεις των Ηνωµένων Πολιτειών. Ήδη από το 1996 το 

αµερικανικό κοινοβούλιο είχε αποφασίσει την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο 

για επιβολή κυρώσεων σε όποιες αµερικανικές –ή µη– επιχειρήσεις πραγµατοποιούσαν 

επενδύσεις άνω των 20 εκατοµµυρίων δολλαρίων για την ανάπτυξη της ιρανικής 

ενεργειακής υποδοµής (Iran-Libya Sanctions Act-ILSA).34 

Καθώς οι αµερικανοϊρανικές σχέσεις επηρεάζονταν από την εκλογή των 

Τζωρτζ Ου. Μπους και Μαχµούντ Αχµαντινετζάντ στους προεδρικούς θώκους των δύο 

κρατών, τον αντίκτυπο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεµβρίου 2001, την αµερικανική 

εισβολή στο Ιράκ και την επιδίωξη του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, οι 

πρωτοβουλίες της τουρκικής διπλωµατίας συγκέντρωναν την αµερικανική καχυποψία. 

Η καχυποψία ενισχυόταν και λόγω των ισλαµιστικών καταβολών του κυβερνώντος 

Κόµµατος ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης (Adalet ve Kalkınma Partisi-ΑΚΡ) και τη 
                                                   
32 Winrow, "Possible Consequences of a New Geopolitical Game in Eurasia on Turkey as an Emerging 

Energy Transport Hub", σελ. 6-10 
33 Energy Information Administration (EIA), Country Analysis Brief-Turkey, σ. 9 
34 Ümit Enginsoy, "Turkey May Face Sanctions If Iran Gas Deal Goes Forward", Turkish Daily News, 

18/07/2007. 
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βούληση της κυβέρνησης Ερντογάν να ακολουθήσει µεσανατολική πολιτική 

ανεξάρτητη από αυτήν των Ηνωµένων Πολιτειών.35 Η κατάσταση περιεπλάκη ακόµη 

περισσότερο µε την αµερικανική εισβολή στο Ιράκ την άνοιξη του 2003 και την άρνηση 

του τουρκικού κοινοβουλίου την 1η Μαρτίου 2003 να επιτρέψει την χρήση του 

τουρκικού εδάφους από αµερικανικές στρατιωτικές δυνάµεις για τη διεξαγωγή 

πολεµικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράκ. Η απόφαση αυτή δηµιούργησε ψυχρότητα 

στις σχέσεις Τουρκίας και Ηνωµένων Πολιτειών, η οποία διατηρήθηκε για καιρό. Η 

συνεχιζόµενη αµερικανική κατοχή του Ιράκ, η αβεβαιότητα για το µέλλον της χώρας 

και η όξυνση του κουρδικού ζητήµατος εντός και εκτός Ιράκ συνέτειναν στη βαθµιαία 

επιδείνωση των αµερικανοτουρκικών σχέσεων και τη δηµιουργία κλίµατος 

αντιαµερικανισµού στην τουρκική κοινή γνώµη. Υπό αυτές τις συνθήκες, οποιαδήποτε 

προσπάθεια αναβάθµισης της ενεργειακής συνεργασίας Τουρκίας και Ιράν θα 

µπορούσε να βλάψει ακόµη περισσότερο τις ήδη όχι ανθηρές αµερικανοτουρκικές 

σχέσεις. Ωστόσο, δεδοµένης της τουρκικής εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, η 

αναβάθµιση της υποδοµής σύνδεσης των δικτύων φυσικού αερίου των δύο κρατών 

και η αύξηση του ιρανικού ποσοστού στην τουρκική αγορά φυσικού αερίου έµοιαζαν 

περισσότερο κινούµενες από οικονοµικά και πολιτικά κίνητρα παρά από ιδεολογικά.  

Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ της τουρκικής και ιρανικής πλευράς οδήγησαν 

στην υπογραφή Μνηµονίου Κατανοήσεως την 13η Ιουλίου 2007 στο οποίο 

προβλέπονταν τα εξής: 30 δισεκατοµµύρια κ.µ. ιρανικού και τουρκµενικού φυσικού 

αερίου θα διοχετεύονταν ανά έτος προς την ευρωπαϊκή αγορά µέσω του ιρανικού και 

του τουρκµενικού δικτύου· 20 δισεκατοµµύρια κ.µ. θα προέρχονταν από το Ιράν από 

το γιγαντιαίο κοίτασµα South Pars, ενώ 10 δισεκατοµµύρια κ.µ. θα προέρχονταν από 

το Τουρκµενιστάν. Παράλληλα η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (Türk Petrolleri 

Anonim Ortaklığı-TPAO) έλαβε την άδεια να αναπτύξει τρία τµήµατα του κοιτάσµατος 

South Pars µε συµφωνία επαναγοράς του αερίου.36  

                                                   
35 Αυτό γινόταν σαφές και από την στάση της τουρκικής κυβέρνησης και σε άλλα πολιτικά ζητήµατα της 

Μέσης Ανατολής, λ.χ. στο Παλαιστινιακό. 
36 Vladimir Socor, "Turkey Offers Route to Europe for Iranian and Turkmen Gas", Eurasia Daily, 

19/7/2007 
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Η απειλή κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας, αν η ανακοινωθείσα συνεργασία 

µε το Ιράν γινόταν πραγµατικότητα, επιβεβαιώθηκε από επίσηµα αµερικανικά χείλη,37 

καθώς συζητείτο στο αµερικανικό κογκρέσο η σκλήρυνση της ILSA Act, ώστε να 

υποχρεώνεται ο εκάστοτε Πρόεδρος για την επιβολή κυρώσεων.38 Ωστόσο, παρά την 

αµερικανική αντίδραση, παρέµεινε η ελπίδα ότι η µεταφορά του ιρανικού και 

τουρκµενικού αερίου θα επέτρεπε την κατασκευή του αγωγού Nabucco, του οποίου η 

κατασκευή είχε δεχθεί ισχυρό πλήγµα µε την απόσυρση του ρωσικού ενδιαφέροντος 

για τη µεταφορά φυσικού αερίου.39 Με την ενίσχυση της συνεργασίας µε το Ιράν40 και 

το Τουρκµενιστάν, η Τουρκία επεδίωκε να µειώσει την ενεργειακή εξάρτηση της 

ιδίας41 και –εµµέσως– και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από τη Ρωσία και έδειχνε την 

διάθεσή της να ακολουθήσει ενεργειακή πολιτική ανεξάρτητη των αµερικανικών 

παραινέσεων.42 

Τέλος, έγιναν συζητήσεις για την πιθανή κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου 

από τα αραβικά κράτη της ανατολικής Μεσογείου -ιδίως την Αίγυπτο- προς την 

Τουρκία. Τον Μάιο του 2006, οι υπουργοί Ενέργειας της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της 

Ιορδανίας, του Λιβάνου και της Συρίας συζήτησαν την πιθανή επέκταση του 

υπάρχοντος αραβικού δικτύου µεταφοράς φυσικού αερίου (Trans-Arab Pipeline) προς 

την Τουρκία και την Κύπρο, χωρίς όµως να καταλήξουν σε συγκεκριµένες αποφάσεις. 

                                                   
37 Breffni O'Rourke, "Turkey/Iran: Gas Deal Marks New Stage in Energy Cooperation", RFERL, 

19/7/2007 
38 Enginsoy, "Turkey May Face Sanctions If Iran Gas Deal Goes Forward" 
39 Ankara Bürosu, "Türkiye-İran Doğalgaz Hattına ABD Engeli", Hürriyet, 16/7/2007 
40 Για τις ενεργειακές σχέσεις Τουρκίας και Ιράν βλέπε και F. Stephen Larrabee, "Turkey Rediscovers 

the Middle East", Foreign Affairs, Vol. 86, no. 4 (2007) 
41 C. Cem Oğuz, "Turkey’s Rearranged Energy Chessboard", Turkish Daily News, 18/07/2007 
42 Nejat Eslen, "Jeopolitik Ezberleri Bozmak", Radikal, 21/7/2007 
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Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική και Ασφάλεια 

Το ζήτηµα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχει δικαιολογηµένα 

προσελκύσει το ενδιαφέρον πολιτικών, ερευνητών και δηµοσιογράφων. ∆εδοµένης 

της διαρκώς αυξανοµένης ζητήσεως ενέργειας στην αγορά των κρατών-µελών της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είναι λογικό να επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την χάραξη 

µίας πολιτικής η οποία να εξασφαλίζει αφ’ ενός την εισροή των µεγίστων δυνατών 

ποσοτήτων ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά και αφ’ ετέρου τη µέγιστη δυνατή 

διαφοροποίηση της προελεύσεως αυτών των ποσοτήτων, καθώς και την µέγιστη 

δυνατή ποικιλία τους. Η προσαρµογή προς τις απαιτήσεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο 

για τη µείωση των εκπεµποµένων ποσοτήτων αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο 

του θερµοκηπίου και την παγκόσµια θέρµανση αποτελούν µία πρόσθετη παράµετρο 

στη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής ενέργειας. Η µείωση της εκποµπής αερίων 

συνέβαλε στη στροφή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην προαγωγή ανανεώσιµων ή και 

λιγότερο ρυπογόνων µορφών ενέργειας. Σε αυτές ανήκαν όχι µόνον η ηλιακή και η 

αιολική ενέργεια, αλλά και η πυρηνική. 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 6, από το 1995 ως το 2005 η συµµετοχή των 

ανανεωσίµων πηγών ενέργειας στην συνολική παραγωγή ενέργειας στην Ευρώπη 

αυξήθηκε από 9% σε 13%. Η αντίστοιχη συµµετοχή της πυρηνικής ενέργειας αυξήθηκε 

από 24% σε 29%, ενώ η συµµετοχή του λιθάνθρακα µειώθηκε από 20% σε 13% και του 

πετρελαίου από 18% σε 15%. Στην κατηγορία των υδρογονανθράκων µόνο το φυσικό 

αέριο αύξησε το ποσοστό του από 20% σε 21%. ∆εδοµένης και της σηµαντικής 

αυξήσεως στη ζήτηση ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά, η αύξηση αυτή είναι πολύ 

µεγαλύτερη σε πραγµατικούς αριθµούς. Ενώ το 1995 η κατανάλωση φυσικού αερίου 

ήταν περίπου 370 mtoe (million tonnes of oil equivalent-εκατοµµύρια τόνοι 

ισοδύναµου αργού πετρελαίου), το 2005 αυτή έφθασε στα 490 mtoe αναδεικνύοντας 

τη µείζονα σηµασία του καυσίµου αυτού για την ευρωπαϊκή οικονοµία, αλλά και την 

ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Κατά την ίδια περίοδο ο δείκτης ενεργειακής 

εξαρτήσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από τις εισαγωγές φυσικού αερίου αυξήθηκε 

από 43,6% σε 57,7%. Η εξέλιξη αυτή συνδεόταν τόσο µε την αύξηση της 

καταναλώσεως φυσικού αερίου σε πραγµατικούς αριθµούς, αλλά και µε την βαθµιαία 

εξάντληση των ευρωπαϊκών αποθεµάτων φυσικού αερίου. 
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Εικόνα 6. Η Ποσοστιαία Συµβολή των Πηγών Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Παραγωγή το 

1995 και το 2005 (Από την Ιστοσελίδα της Eurostat) 

 

Η παραγωγή κρατών-εξαγωγέων φυσικού αερίου όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, 

η Ολλανδία, η ∆ανία και η Νορβηγία µειωνόταν σταδιακά, πράγµα που σήµαινε ότι 

τόσο οι δικές τους εξαγωγές προς άλλα ευρωπαϊκά κράτη µειώνονταν, όσο και ότι τα 

ίδια τα κράτη αυτά άρχιζαν να εισάγουν φυσικό αέριο για να καλύψουν µέρος των 

ενεργειακών αναγκών τους.  
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Εικόνα 7. Οι Ευρωπαϊκές Εισαγωγές Φυσικού Αερίου ανά Κράτος Προελεύσεως (Από 

την Ιστοσελίδα της Eurostat) 

 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 7, κύριοι εξαγωγείς φυσικού αερίου προς την 

ευρωπαϊκή αγορά ήταν η Ρωσία, η Νορβηγία, η Αλγερία, η Νιγηρία και η Λιβύη. 

Η Οδηγία 2004/67/ΕΚ του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 αποτέλεσε την 

πρώτη οργανωµένη προσπάθεια νοµοθετικής ρυθµίσεως του εφοδιασµού της 

ευρωπαϊκής αγοράς µε φυσικό αέριο. Η Οδηγία επισήµανε ότι  

για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου 

απαιτείται µια ελάχιστη κοινή προσέγγιση για την ασφάλεια του 

εφοδιασµού, κυρίως µέσω διαφανών πολιτικών ασφάλειας του 

εφοδιασµού που δεν εισάγουν διακρίσεις, συµβατών µε τις 

απαιτήσεις της εν λόγω αγοράς, προκειµένου να αποφευχθούν 

στρεβλώσεις της αγοράς. Εποµένως, ο επακριβής καθορισµός ρόλων 

και αρµοδιοτήτων για όλους τους συναλλασσοµένους της αγοράς 

είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασµού 
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µε φυσικό αέριο και της εύρυθµης λειτουργίας της εσωτερικής 

αγοράς.43 

Παράλληλα υπογράµµισε την ανάγκη προστασίας των κανόνων ορθής λειτουργίας της 

εσωτερικής αγοράς και ειδικού ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της ασφάλειας 

εφοδιασµού των οικιακών καταναλωτών φυσικού αερίου.44 Στην συνέχεια οριοθέτησε 

τα αναγκαία µέτρα τα οποία τα κράτη-µέλη πρέπει να λάβουν για να εξασφαλισθεί η 

ασφάλεια εφοδιασµού σε φυσικό αέριο. Ως ενδεικτικά µέσα για την ενίσχυση της 

ασφάλειας του εφοδιασµού αναφέρονται και τα εξής: 

 δυναµικό αποθήκευσης ωφέλιµου όγκου αερίου 

 δυναµικό αποδέσµευσης του αποθηκευµένου αερίου 

 πρόβλεψη αγωγών για την εκτροπή αποθεµάτων αερίου σε πληττόµενες 

περιοχές 

 ρευστές αγορές εµπορεύσιµου αερίου 

 ευελιξία του συστήµατος 

 εξέλιξη της διακοπτόµενης ζήτησης 

 χρήση εναλλακτικών εφεδρικών καυσίµων σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 

και σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

 διασυνοριακό δυναµικό 

 συνεργασία µεταξύ φορέων εκµετάλλευσης των συστηµάτων µεταφοράς 

γειτονικών κρατών µελών για συντονισµένη διεκπεραίωση 

 συντονισµένες δραστηριότητες διεκπεραίωσης µεταξύ φορέων διανοµής και 

φορέων εκµετάλλευσης των συστηµάτων µεταφοράς 

 εγχώρια παραγωγή αερίου 

 ευελιξία παραγωγής 
                                                   
43 European Council, Council Directive 2004/67/EC of 26 April 2004 Concerning Measures to Safeguard 

Security of Natural Gas Supply [Official Journal L 127 , 29/04/2004] (Brussels: European Council, 
2004), σ. 92 

44 Για τη σηµασία της ενοποιήσεως της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου, βλ. Pierre Noël, Beyond 
Dependence: How to Deal with Russian Gas [ECFR/09] (London: European Council of Foreign 
Relations, 2008), σ. 16 
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 ευελιξία εισαγωγής 

 διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασµού µε αέριο 

 µακροπρόθεσµες συµβάσεις 

 επενδύσεις σε υποδοµές για την εισαγωγή αερίου µέσω τερµατικών 

επαναεριοποίησης και αγωγών45. 

Στις προβλεπόµενες πολιτικές περιλαµβάνονταν µέτρα για την ασφάλεια εφοδιασµού 

συγκεκριµένων «ευαίσθητων» κατηγοριών πελατών, η υποβολή εκθέσεων από τα 

κράτη-µέλη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η παρακολούθηση των εξελίξεων στα 

κράτη-µέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, προβλεπόταν η δηµιουργία Οµάδος 

Συντονισµού για το φυσικό αέριο, η οποία συγκροτούνταν από τους εκπροσώπους 

των κρατών-µελών και τα αντιπροσωπευτικά όργανα του ενδιαφεροµένου κλάδου και 

των σχετικών καταναλωτών υπό την προεδρία της Επιτροπής. Τα κράτη-µέλη 

προετοιµάζονταν καταλλήλως για την λήψη εθνικών µέτρων εκτάκτου ανάγκης τα 

οποία και κοινοποιούσαν στην Επιτροπή, ενώ παράλληλα ενεργοποιείτο ο κοινοτικός 

µηχανισµός και συγκαλείται η Οµάδα Συντονισµού. Η Επιτροπή, σε διαβούλευση µε 

την Οµάδα, µπορούσε να καθοδηγήσει τα κράτη µέλη σχετικά µε τη λήψη περαιτέρω 

µέτρων για την παροχή συνδροµής στα κράτη µέλη που πλήττονταν ιδιαίτερα από την 

διακοπή εφοδιασµού αερίου. Η Επιτροπή µπορούσε επίσης να υποβάλει πρόταση στο 

Συµβούλιο σχετικά µε περαιτέρω αναγκαία µέτρα.46 

Προσπαθώντας να αρθεί στο ύψος αυτών των προκλήσεων η Ευρωπαϊκή 

Ένωση προχώρησε στην εκπόνηση µίας ενιαίας πολιτικής κλίµατος και ενέργειας, 

συνοδευόµενης από ένα λεπτοµερές σχέδιο δράσεως. Σύµφωνα µε τον Ευρωπαίο 

Επίτροπο υπεύθυνο για θέµατα ενέργειας Άντρις Πήµπαλγκς, αυτή η πολιτική 

αποσκοπούσε στο «να απαντήσει στις προκλήσεις της ανταγωνιστικότητος, 

ασφάλειας, ασφάλειας της προσφοράς».47 Ο στρατηγικός πολιτικός στόχος ήταν η 

µονοµερής δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να µειώσει τα αέρια που προκαλούν 

το φαινόµενο του θερµοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% ως το 2020 σε σχέση µε τα 

                                                   
45 European Council, Council Directive 2004/67/EC of 26 April 2004 Concerning Measures to Safeguard 

Security of Natural Gas Supply, σ. 96 
46 Ibid., σελ. 93-95 
47 Andris Piebalgs, "Keynote Speech", Paper presented at the EU and Turkey: Together for a European 

Energy Policy (Istanbul, 5/6/2007) 
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επίπεδα του 1990. Αυτή η µείωση θα µπορούσε να φθάσει και ως το 30%, αν άλλα 

ανεπτυγµένα κράτη ανακοίνωναν παρόµοιες µονοµερείς δεσµεύσεις. Το σχέδιο 

δράσεως επίσης περιλάµβανε τους εξής στόχους: 

 α. την άνοδο της ενεργειακής αποτελεσµατικότητος κατά 20% µέχρι το 

2020 µέσω συγκεκριµένων µέτρων 

 β. την άνοδο του ποσοστού των ανανεωσίµων πηγών ενέργειας στο 20% 

του συνόλου της παραγοµένης ενέργειας στην Ευρώπη 

 γ. την υποστήριξη της τεχνολογίας χαµηλών εκποµπών διοξειδίου 

άνθρακα (low carbon technology) 

 δ. τη συµφωνία για την περαιτέρω ανάπτυξη µιας πλήρως ενοποιηµένης 

κοινής αγοράς ενέργειας, µε σκοπό την διευκόλυνση νέων επενδύσεων, την είσοδο 

νέων επιχειρήσεων και την αύξηση των επιλογών για τους καταναλωτές 

 ε. σειρά µέτρων για την ενίσχυση της αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών-

µελών στα σχετικά ζητήµατα 

 στ. την ανάπτυξη της εξωτερικής διαστάσεως της ευρωπαϊκής 

ενεργειακής πολιτικής.48 

 

Εικόνα 8. Ο ∆είκτης Ενεργειακής Εξαρτήσεως της Ευρωπαϊκής Αγοράς (από την 

Ιστοσελίδα της Eurostat) 

 

Το παραπάνω σχέδιο δράσης απέβλεπε  και στη µείωση της ενεργειακής εξάρτησης 

της Ευρωπαϊκής Ενώσεως η οποία είχε λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Όπως φαίνεται 

και στην Εικόνα 8, ενώ το 1995 η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε το 43,3% της ενέργειας 

                                                   
48 Ibid. 
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που καταναλωνόταν στο εσωτερικό της, ο δείκτης αυτός έφθασε στο  52,3% το 2005. 

Πιο συγκεκριµένα ο δείκτης εξάρτησης από τις εισαγωγές φυσικού αερίου αυξήθηκε 

από 43,6% σε 57,7%, ενώ για τον λιθάνθρακα ο δείκτης εκτινάχθηκε από 28,2% σε 

53%. Για το αργό πετρέλαιο ο δείκτης αυξήθηκε από 74,4% σε 82,2%. 

Παράλληλα µε την πολιτική αυτή, δόθηκε έµφαση στη µείωση της 

ενεργειακής εξάρτησης από την Ρωσία, µε την αύξηση των εισαγωγών φυσικού 

αερίου από την Βόρειο Αφρική και την Κασπία Θάλασσα. Η «Πράσινη Βίβλος» (Green 

Paper) του Μαρτίου 200649 αναφέρθηκε σαφώς στο ζήτηµα. Αφού σηµείωσε ότι κάθε 

κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως επιλέγει το βέλτιστο συνδυασµό πηγών 

ενέργειας (energy mix), υπογράµµισε ότι οι επιλογές ενός κράτους-µέλους 

αναπόφευκτα έχουν επίδραση στην ενεργειακή ασφάλεια των γειτόνων του και της 

Κοινότητος γενικά, καθώς και στην ανταγωνιστικότητα και το περιβάλλον. Έτσι η 

«Πράσινη Βίβλος» πρότεινε την εκπόνηση και υποβολή µιας «Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 

Επιθεώρησης Ενέργειας» (Strategic EU Energy Review) η οποία θα µπορούσε να 

προσφέρει ένα σαφές ευρωπαϊκό πλαίσιο για εθνικές αποφάσεις στο ζήτηµα 

προσδιορισµού του άριστου συνδυασµού πηγών ενέργειας. Επίσης, θα µπορούσε να 

αναλύει όλα τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των διαφορετικών πηγών 

ενέργειας, από τις ανανεώσιµες αιολική, υδροηλεκτρική, βιοµάζα και βιοκαύσιµα 

µέχρι τον άνθρακα και την πυρηνική ενέργεια.50 

Επιπλέον, προβλεπόταν η ανάπτυξη µιας συµπαγούς εξωτερικής ενεργειακής 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτή θεωρείτο προϋπόθεση για την εξασφάλιση 

βιώσιµης, ανταγωνιστικής και ασφαλούς ενέργειας. Τα κράτη-µέλη όφειλαν να 

δείξουν τη δέσµευσή τους να βρουν κοινές λύσεις σε κοινά προβλήµατα. Το πρώτο 

βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν η συµφωνία για τους στόχους µιας κοινής 

εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής και για τις ενέργειες σε κοινοτικό και εθνικό 

επίπεδο ώστε αυτή να καταστεί πραγµατικότητα. Η αποτελεσµατικότητα και συνοχή 

της κοινής εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής θα ήταν συνάρτηση της νοµοθετικής 

προόδου σε εθνικό επίπεδο και ιδιαιτέρως της δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς 

ενέργειας. Οι κύριοι στόχοι αυτής της πολιτικής ήταν οι εξής: 

                                                   
49 European Commission, EU Green Paper: A European Strategy for Sustainable, Competitive and 

Secure Energy (Brussels: European Commission, 2006) 
50 Ibid., σ. 3 
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α. Μία σαφής πολιτική για την εξασφάλιση και διαφοροποίηση των 

εισαγωγών ενέργειας 

β. Συνεργασία µε κράτη-παραγωγούς ενέργειας, κόµβους µεταφοράς 

και άλλους διεθνείς παράγοντες 

γ.  Αποτελεσµατική αντίδραση σε εξωγενείς κρίσεις 

δ. Η ένταξη της ενεργειακής πολιτικής στις άλλες πολιτικές µε 

εξωτερική διάσταση51. 

Αναφορικά µε την ενεργειακή ασφάλεια, προβλεπόταν η κατά προτεραιότητα 

αναβάθµιση των υπαρχουσών υποδοµών, καθώς και η κατασκευή νέων υποδοµών 

απαραιτήτων για την ασφάλεια των ενεργειακών προµηθειών της Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως. Πιο συγκεκριµένα, προβλεπόταν η κατασκευή και αναβάθµιση αγωγών 

φυσικού αερίου και κατασκευή µονάδων εισαγωγής υγροποιηµένου φυσικού αερίου 

(LNG) σε αγορές οι οποίες χαρακτηρίζονταν από µειωµένο ανταγωνισµό µεταξύ 

εξαγωγέων φυσικού αερίου. Επιπλέον, αναγνωριζόταν η ανάγκη λήψεως πολιτικών, 

οικονοµικών και ρυθµιστικών µέτρων, ώστε η επιτροπή να υποστηρίξει ενεργώς την 

πραγµατοποίηση τέτοιων σχεδίων από επιχειρηµατικούς παράγοντες. Επίσης 

προβλεπόταν η καλλιέργεια διαλόγου και συνεργασίας µε µείζονες παραγωγούς και 

καταναλωτές ενέργειας όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ινδία, σε επίπεδο 

διµερές, αλλά και σε οργανισµούς όπως το G8. 52  

Όσον αφορά στην προαγωγή του διαλόγου µε µείζονες εξαγωγείς ενέργειας, 

επισηµαινόταν η ανάγκη βελτίωσης των σχέσεων µε τις χώρες του Οργανισµού 

Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (Organisation of Petroleum Exporting Countries-OPEC) 

και του Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation Council-GCC), καθώς 

και µιας νέας πρωτοβουλίας αναφορικά µε την Ρωσία, το σηµαντικότερο εξαγωγέα 

ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτή θα διευκολυνόταν από την ανάπτυξη κοινής 

εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής. Υπό συνθήκες ισότητος και αµοιβαίου σεβασµού 

των συµφερόντων, η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ρωσίας θα παρείχε 

ασφάλεια και δυνατότητα προγνώσεως του µέλλοντος και στα δύο µέρη. Αυτό θα 

επέτρεπε τη διεξαγωγή των αναγκαίων µακροπρόθεσµων επενδύσεων στον τοµέα της 
                                                   
51 Ibid., σελ. 15-16 
52 Ibid., σ. 16 
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έρευνας και παραγωγής ενέργειας. Θα σήµαινε επίσης τη δίκαιη και αµοιβαία 

πρόσβαση στις αγορές και τις υποδοµές των δύο µερών, περιλαµβανοµένης της 

προσβάσεως τρίτων µερών στους αγωγούς. Οι προσπάθειες για την κύρωση από την 

Ρωσία της Συνθήκης της Ενεργειακής Χάρτας θα έπρεπε να εντατικοποιηθούν. 53  

Παράλληλα προβλεπόταν η εντατικοποίηση των προσπαθειών για την 

επέκταση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας προς τα γειτονικά της Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως κράτη, η οποία προωθείτο και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (European Neighbourhood Policy-ENP). Η δηµιουργία ενός «κοινού 

κανονιστικού χώρου» θα οδηγούσε στην επιβολή κοινών κανόνων εµπορίου, 

µεταφοράς και προστασίας περιβάλλοντος. Η σύγκλιση προς την ευρωπαϊκή 

εσωτερική αγορά ενέργειας θα συνέβαλε στην προσέλκυση επενδύσεων και την 

ανάπτυξη, καθώς και την ασφάλεια της προσφοράς ενέργειας για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τους γείτονές της. Η δηµιουργία µιας Πανευρωπαϊκής Ενεργειακής 

Κοινότητος θα ενισχυόταν µε την ένταξη κρατών όπως η Τουρκία και η Ουκρανία στη 

Συνθήκη Ενεργειακής Κοινότητος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East European 

Energy Community Treaty).54 Παράλληλα η σηµασία των κρατών της Κασπίας και της 

Μεσογείου ως εξαγωγέων και κόµβων µεταφοράς φυσικού αερίου θα αυξανόταν 

σηµαντικά. Υπό αυτό το πλαίσιο θα διευκολυνόταν η µακροπρόθεσµη χρήση των 

κοινοτικών επενδύσεων µέσω των ∆ιευρωπαϊκών Ενεργειακών ∆ικτύων και των 

προεκτάσεών τους σε τρίτα κράτη και θα αναβαθµιζόταν η θετική επίδραση στην 

ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια των ευρωπαϊκών επενδύσεων στον ενεργειακό 

τοµέα τρίτων κρατών.55 

Αναφορικά µε την αποτελεσµατική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε 

περιπτώσεις εξωγενών ενεργειακών κρίσεων, επισηµαινόταν η ανάγκη ταχείας και 

συντονισµένης αντιδράσεως των κρατών-µελών. Η απουσία ενός ευρωπαϊκού 

οργάνου επιφορτισµένου µε την παρακολούθηση των εισαγωγών ενέργειας θα 

µπορούσε να αντιµετωπισθεί µε τη δηµιουργία ενός οργάνου για την αντιµετώπιση 

επειγόντων περιστατικών που επηρεάζουν την εξωτερική προσφορά ενέργειας. Η 

ένταξη της ενεργειακής πολιτικής στις άλλες πολιτικές µε εξωτερική διάσταση θα 

                                                   
53 Ibid., σ. 15 
54 Ibid., σ. 16 
55 Ibid. 
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µπορούσε να µεταβάλει την ηµερήσια διάταξη στις συνοµιλίες της Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως µε κράτη που αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα, ενεργειακά και 

περιβαλλοντικά, όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Κίνα και η 

Ινδία σε θέµατα όπως η κλιµατική αλλαγή, η ενεργειακή αποτελεσµατικότητα, οι 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, η πρόσβαση 

στις παγκόσµιες αγορές και οι επενδύσεις. Αυτή η εξέλιξη θα µπορούσε να ευνοήσει 

τις διαπραγµατεύσεις σε πολυµερείς διεθνείς οργανισµούς όπως ο Οργανισµός 

Ηνωµένων Εθνών (United Nations-UN) το ∆ιεθνές Γραφείο Ενέργειας (International 

Energy Agency-ΙΕΑ) και το G8.56  

Η αναβάθµιση της διµερούς και πολυµερούς συνεργασίας µε κράτη όπως τα 

παραπάνω θα είχε ως σκοπό την ενθάρρυνση της ορθολογικής χρήσεως της ενέργειας 

παγκοσµίως, τη µείωση της ρυπάνσεως και την ενθάρρυνση της βιοµηχανικής και 

τεχνολογικής συνεργασίας για την ανάπτυξη, επίδειξη και εγκατάσταση ενεργειακά 

αποτελεσµατικών τεχνολογιών, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και καθαρών 

τεχνολογιών υδρογονανθράκων. Πιο συγκεκριµένα, απαιτούνταν µείζονες 

προσπάθειες µε σκοπό τη διεύρυνση της εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Σχήµατος 

Εµπορίας Εκποµπών σε άλλες περιοχές του πλανήτη, καθώς και την υπογραφή µιας 

διεθνούς συνθήκης σχετικά µε την ενεργειακή αποτελεσµατικότητα. Παράλληλα 

απαιτείτο η επιδίωξη της βελτίωση της χρήσεως των εργαλείων εµπορικής πολιτικής, 

ώστε να εξασφαλίζεται η απουσία διακρίσεων στη διέλευση ενέργειας από τα δίκτυα 

τρίτων κρατών και την ανάπτυξη ενός ασφαλέστερου επενδυτικού κλίµατος. Στα 

πλαίσια του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου (World Trade Organisation-WTO) ή και 

σε διµερές ή περιφερειακό επίπεδο. Τέτοιες συµφωνίες θα µπορούσαν να 

περιλαµβάνουν το άνοιγµα των αγορών, επενδύσεις, τη νοµοθετική και κανονιστική 

σύγκλιση σε θέµατα όπως η διέλευση και η πρόσβαση σε αγωγούς και ο 

ανταγωνισµός.57 

Η δήλωση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 24ης Μαρτίου 2006 ήταν 

εναρµονισµένη µε την «Πράσινη Βίβλο» και υπογράµµιζε τη σηµασία επιτεύξεως των 

βασικών του στόχων. Συγκεκριµένα προβλεπόταν η δηµιουργία εξισορροπητικών 

µηχανισµών εναντίον πιθανών µεταπτώσεων στην προσφορά ενέργειας επί τη βάσει 

                                                   
56 Ibid., σ. 17 
57 Ibid. 
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των αρχών της αλληλεγγύης και της επικουρικότητος. Επίσης, προβλεπόταν η 

βελτίωση της διαχειρίσεως της ζητήσεως ενέργειας, ιδιαιτέρως στους τοµείς των 

µεταφορών και της κατοικίας, καθώς και η αναβάθµιση της αποτελεσµατικότητος των 

παροχών φυσικού αερίου και πετρελαίου.58 

Επίσης, τα κράτη-µέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να εντατικοποιήσουν τις 

στρατηγικές διαφοροποιήσεως και να αναπτύξουν µια κοινή προσέγγιση σχετικά µε τα 

κράτη-εξαγωγείς και τους διαδρόµους µεταφοράς. Η διάνοιξη νέων διαδρόµων 

µεταφοράς φυσικού αερίου αντιµετωπιζόταν ως αναγκαία, ιδιαιτέρως από την 

περιοχή της Κασπίας και την Βόρεια Αφρική. Η διαφοροποίηση αυτή δεν θα έπρεπε να 

περιορισθεί στις εξωτερικές πηγές ενέργειας, αλλά θα έπρεπε να περιλαµβάνει την 

ανάπτυξη και εκµετάλλευση του εγχωρίου ενεργειακού δυναµικού και της 

ενεργειακής αποτελεσµατικότητος. Επίσης δινόταν προτεραιότητα στην ολοκλήρωση 

των υποδοµών δικτύου, στην κατεύθυνση ανατολής-δύσεως, αλλά και βορρά-νότου, 

καθώς και στην κατασκευή υποδοµών για την εισαγωγή και χρήση υγροποιηµένου 

φυσικού αερίου (LNG). Τέλος δινόταν έµφαση στη βελτίωση του ανταγωνισµού στην 

ευρωπαϊκή αγορά LNG.59 

 

Εικόνα 9. Οι Ευρωπαϊκές Εισαγωγές και Εξαγωγές Φυσικού ανά Κράτος Προελεύσεως 

το 2006 και 2007 (Από την Ιστοσελίδα της Eurostat) 

                                                   
58 European Council, The European Council's Action Plan, 23-24/3/2006 (Brussels: European Council, 

2006), σελ. 1-2 
59 Ibid., σ. 3 
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Όσον αφορά στην εξωτερική διάσταση της ασφάλειας προσφοράς ενέργειας, 

υπογραµµιζόταν η ανάγκη αναπτύξεως κοινής φωνής προς τρίτα κράτη και 

υποστηρίξεως µιας περισσότερο συναινετικής προσεγγίσεως σχετικά µε την πρόσβαση 

σε ενεργειακές πηγές, τη σταθερότητα στα κράτη-παραγωγούς και κόµβους και την 

ενεργειακή ασφάλεια. Υπό αυτήν την άποψη η αύξηση της ενεργειακής 

διαφοροποιήσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα αύξανε αντιστοίχως και το περιθώριο 

διαπραγµατευτικών ελιγµών της Ενώσεως στις σχέσεις της µε τρίτα κράτη. Επίσης, 

ορίζονταν ως στόχοι η έναρξη της ισχύος της Συνθήκης Ενεργειακής Κοινότητος στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη και η συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς.  

Τέλος, επισηµαινόταν η ανάγκη αναζωογονήσεως του ενεργειακού διαλόγου 

µε την Ρωσία και βελτιώσεως της αποτελεσµατικότητός του σε σχέση µε τις 

ευρωπαϊκές επιδιώξεις στο θέµα της ενέργειας. Ως θεµέλιο αυτού του διαλόγου 

προτεινόταν η αλληλεξάρτηση Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε ενεργειακά 

ζητήµατα η οποία επέβαλλε την ανάγκη ασφαλών και προβλέψιµων επενδυτικών 

συνθηκών για ευρωπαϊκές και ρωσικές εταιρείες, καθώς και αµοιβαιότητα σε σχέση 

µε την πρόσβαση στις αγορές και τις υποδοµές. Επίσης επιβαλλόταν η άρση των 

διακρίσεων στην πρόσβαση τρίτων µερών στους αγωγούς της Ρωσίας, το οποίο θα 

εξασφάλιζε δίκαιους και ασφαλείς κανόνες για τους επιχειρηµατίες. Αποφασιστικές 

προσπάθειες θα έπρεπε να γίνουν για την αποπεράτωση των διαπραγµατεύσεων για 

το Πρωτόκολλο ∆ιελεύσεως της Ενεργειακής Χάρτας και την εξασφάλιση της 

κυρώσεως από την Ρωσία της Συνθήκης Ενεργειακής Χάρτας.60 

 Υπό το φως των παραπάνω γίνεται καλύτερα αντιληπτή και η σηµασία της 

κατασκευής του αγωγού συνδέσεως των δικτύων φυσικού αερίου Ελλάδος, Τουρκίας 

και Ιταλίας (Turkey-Greece-Italy Interconnector-TGI). Η εξαγγελία κατασκευής αυτού 

του έργου συνοδεύθηκε από την ισχυρή επιδοκιµασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

καθώς εξυπηρετούσε τον διττό στόχο της ευρωπαϊκής πολιτικής.61 Από την µία θα 

συνέβαλε στην αύξηση των διαθεσίµων ποσοτήτων φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή 

αγορά και από την άλλη στη µείωση της εξαρτήσεως από την Ρωσία, καθώς θα 

µετέφερε µη ρωσικό αέριο. Ιδιαίτερα η πρόσβαση σε ιρανικό αέριο αποκτούσε 

ιδιαίτερη σηµασία, καθώς το Ιράν αποτελεί τον δεύτερο µεγαλύτερο παραγωγό  

                                                   
60 Ibid., σ. 2 
61 Τους ίδιους στόχους εξυπηρετούσε και η κατασκευή του αγωγού Nabucco. 
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φυσικού αερίου. Μολονότι οι ευρωιρανικές εµπορικές σχέσεις παρέµεναν σε χαµηλό 

επίπεδο κυρίως λόγω των τεταµένων αµερικανοιρανικών σχέσεων, η πιθανή αγορά 

ποσοτήτων ιρανικού φυσικού αερίου θα µπορούσε να αποτελέσει πρόκριµα για 

στενότερη συνεργασία, ιδίως αν συνοδευόταν από ύφεση στις αµερικανοϊρανικές 

σχέσεις. Αυτή θα µπορούσε να εκφρασθεί είτε µε ευρωπαϊκές επενδύσεις στους τοµείς 

εξόρυξης και παραγωγής φυσικού αερίου, είτε µε την αγορά υπολογίσιµων 

ποσοτήτων φυσικού αερίου για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η αναβάθµιση της 

οικονοµικής συνεργασίας θα µπορούσε να συµβάλει µακροπρόθεσµα και στην 

πολιτική συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και µιας από τις ισχυρότερες 

χώρες της Μέσης Ανατολής. Πέραν όµως του Ιράν, εξασφαλιζόταν πρόσβαση στο 

φυσικό αέριο κρατών του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας όπως το Αζερµπαϊτζάν 

και το Τουρκµενιστάν. Η εµπέδωση της οικονοµικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως µε αυτές τις χώρες θα ενίσχυε και την πολιτική επιρροή της Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία.   

Παράλληλα, το έργο αυτό θα επισφράγιζε τη θετική αλλαγή στις 

διπλωµατικές σχέσεις της Ελλάδος και της Τουρκίας, ενός κράτους-µέλους και ενός 

υποψηφίου κράτους-µέλους. Τα χρόνια προβλήµατα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 

αποτέλεσαν συχνά τροχοπέδη για την ευρωπαϊκή πολιτική. Η αδυναµία αναβάθµισης 

των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Τουρκίας λόγω του ελληνικού βέτο περιόριζε 

και την περιφερειακή ευρωπαϊκή πολιτική στον Καύκασο, την Κεντρική Ασία και την 

Μέση Ανατολή. Αυτό το αδιέξοδο ήρθη από την στιγµή που η Ελλάδα µετέβαλε την 

στρατηγική της έναντι των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Τουρκίας. Αντί η λύση 

των ελληνοτουρκικών διαφορών και του Κυπριακού να αποτελούν προϋπόθεση 

προώθησης των ευρωτουρκικών σχέσεων, οι τελευταίες ευνοήθηκαν ακριβώς για να 

καταστήσουν ευκολότερη την αλλαγή της τουρκικής στάσης και την επίτευξη 

συµβιβασµού στις εκκρεµείς διενέξεις.62 Αυτή η αλλαγή στρατηγικής επέτρεπε πλέον 

και την οικονοµική συνεργασία των δύο κρατών σε έργα στρατηγικής σηµασίας για 

την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. 

                                                   
62 Ioannis N. Grigoriadis, "Greek and Greek Cypriot Views of Turkey's Accession to the European 

Union: On the Endurance of a Spectacular Paradigmatic Shift" in Meltem Müftüler-Bac and Yannis 
A. Stivachtis, eds., Turkey and the European Union: Dilemmas, Constraints and Opportunities 
(Lanham, MD: Lexington Books, 2008a), σελ. 153-56 
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Ο Αγωγός Σύνδεσης των ∆ικτύων Ελλάδος, Τουρκίας 

και Ιταλίας (Turkey-Greece-Italy Interconnector-TGI) 

Το πρώτο βήµα για την κατασκευή του ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου 

έγινε µε την υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας (Memorandum of Understanding-

MOU) και Κοινής ∆ιακήρυξης  (Common Declaration) την 28η Μαρτίου 2002 µεταξύ της 

∆ΕΠΑ και της τουρκικής εταιρείας BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı Anonim 

Şirketi). Ως στόχος της συνεργασίας ορίσθηκε η περαιτέρω προώθηση της 

διασύνδεσης διαφόρων χωρών εξαγωγέων φυσικού αερίου (περιοχή της Κασπίας, 

Μέση Ανατολή) µε τις καταναλώτριες χώρες της Ευρώπης. Συµφωνήθηκε η κατασκευή 

ενός αγωγού συνολικού µήκους 285 χιλιοµέτρων από την πόλη Μιχαλίτσι (Karacabey) 

της Βιθυνίας στην βορειοδυτική Τουρκία µέχρι την Κοµοτηνή. Από τα 285 χιλιόµετρα 

του αγωγού, 200 χιλιόµετρα θα κατασκευάζονταν επί τουρκικού εδάφους, από το 

Μιχαλίτσι έως τα Κύψελα (İpsala) της Ανατολικής Θράκης, ενώ 85 χιλιόµετρα θα 

κατασκευάζονταν επί ελληνικού εδάφους από τους Κήπους του Έβρου έως την 

Κοµοτηνή. Η µεταφορική ικανότητα του αγωγού θα ξεκινούσε µε 0,75 δισεκατοµµύρια 

κ.µ. και θα έφθανε ως το 2012 στα 12 δισεκατοµµύρια κ.µ. Από αυτά µέχρι 3 

δισεκατοµµύρια κ.µ. θα καταναλώνονταν από την Ελλάδα, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα 

θα προωθούνταν στην Ιταλία. Τα συµφωνηθέντα κείµενα προέβλεπαν επιπλέον και τα 

εξής: 

• Την εξειδίκευση των τεχνικών και οικονοµικών αρχών µε βάση τις οποίες θα 

προωθείτο από τα δύο µέρη το έργο διασύνδεσης Ελλάδας- Τουρκίας. 

• Την έναρξη διαπραγµατεύσεων µεταξύ των δύο εταιρειών για την προµήθεια 

από την ∆ΕΠΑ µίας αρχικής ποσότητας φυσικού αερίου της τάξης των 500 

εκατοµµυρίων κ.µ. το χρόνο, µε χρονικό στόχο για την έναρξη της 

παραλαβής το 2005, οπότε και τα µέρη εκτιµούσαν την έναρξη λειτουργίας 

της διασύνδεσης. 
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• Τη λήψη όλων των µέτρων από τις δύο πλευρές προκειµένου να διευκολυνθεί 

η διαµετακόµιση του Φυσικού Αερίου.63 

Επιβεβαίωση της συµφωνίας των δύο εταιριών αποτέλεσε και η ∆ιακρατική 

Συµφωνία µεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία υπεγράφη στις 23 

Φεβρουαρίου 2003, για την προώθηση του έργου. Tον ∆εκέµβριο του 2003 υπεγράφη, 

επιπλέον, 15ετής σύµβαση προµήθειας αερίου για ετήσια ποσότητα ως 750 

εκατοµµύρια κ.µ.. Tον ∆εκέµβριο 2003 υπεγράφη 15ετής σύµβαση προµήθειας αερίου 

για ετήσια ποσότητα ως 750 εκατοµµύρια κ.µ. Τα εγκαίνια της κατασκευής του 

αγωγού έγιναν τον Ιούλιο του 2005 µε την παρουσία των πρωθυπουργών των δύο 

χωρών Κωνσταντίνου Καραµανλή και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.64 Η υλοποίηση του 

έργου υποστηρίχθηκε και οικονοµικά από το Πρόγραµµα ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων 

(Trans-European Networks) της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η κατασκευή του 

ελληνοτουρκικού αγωγού ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2005 και ολοκληρώθηκε εντός 

διετίας. Το πρώτο φυσικό αέριο έρευσε τον Νοέµβριο του 2007. 

Το έργο σύνδεσης των δικτύων Ελλάδος και Τουρκίας απέκτησε ακόµη 

µεγαλύτερη σηµασία όταν ανακοινώθηκε η κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού 

σύνδεσης των δικτύων φυσικού αερίου Ιταλίας και Ελλάδος. Την 31η Ιουλίου 2002 

υπογράφηκε Μνηµόνιο Κατανοήσεως (Memorandum of Understanding-MOU) µεταξύ 

της ∆ΕΠΑ και της Edison, της µεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας φυσικού αερίου και 

ηλεκτροπαραγωγής της Ιταλίας και δεύτερης µεγαλύτερης στην χώρα µετά την ENI, 

στο οποίο επιβεβαιώθηκε  η ενεργός συµµετοχή της Edison στο έργο µεταφοράς 

Φυσικού Αερίου από την Κεντρική Ασία στη ∆υτική Ευρώπη µέσω Τουρκίας - Ελλάδας- 

Ιταλίας. Πιο συγκεκριµένα το Μνηµόνιο προέβλεπε: 

• Τη συνεργασία των δύο εταιρειών για την πραγµατοποίηση προκαταρκτικών 

µελετών προσδιορισµού των βασικών οικονοµικών και τεχνικών παραµέτρων 

του έργου. 

                                                   
63 DEPA [∆ΕΠΑ], Μνηµόνιο Συνεργασίας µε την Τουρκική BOTAŞ Athens, 2007c), available from 

http://www.depa.gr/gr/l1a.html  
64 Yorgo Kirbaki, "Doğalgazla Perçinlenen Dostluk", Radikal, 4/7/2005 
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• Εφόσον τα αποτελέσµατα θεωρηθούν ικανοποιητικά, τα δύο µέρη θα 

προχωρήσουν σε λεπτοµερή µελέτη σκοπιµότητας. Η µελέτη θα ολοκληρωθεί 

µέχρι τα µέσα του 2003. 

• Οι δύο εταιρείες θα αξιολογήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας σε έργα κοινού 

ενδιαφέροντος όπως το LNG (Υγροποιηµένο Φυσικό Αέριο). 

• Οι δύο εταιρείες θα καλέσουν την Τουρκική BOTAS να µετάσχει στις κοινές 

δραστηριότητες, ενώ θα αποφασίσουν από κοινού για τη συµµετοχή και 

άλλων εταίρων, περιλαµβανοµένων και παραγωγών Φυσικού Αερίου.65 

 

Εικόνα 10. Το Σχέδιο Κατασκευής του Αγωγού Turkey-Greece-Italy Interconnector-

TGI. (Από την Ιστοσελίδα της Edison) 

 

Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής πραγµατοποιήθηκε προµελέτη 

σκοπιµότητας για τη διασύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας, η οποία ολοκληρώθηκε τον 

Απρίλιο 2003. Λόγω των θετικών συµπερασµάτων της αποφασίστηκε η εκπόνηση 

µελέτης σκοπιµότητας µε τη συµµετοχή τεχνικού συµβούλου και χρηµατοπιστωτικού 

οργανισµού, η οποία θα ολοκληρωνόταν εντός του 2004. Το 2005, η ∆ΕΠΑ υπέγραψε 

σύµβαση µε την Edison για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου 

(Poseidon Pipeline), µήκους 130 µιλίων (209 χιλιοµέτρων) ο οποίος θα διασχίζει το 

                                                   
65 DEPA [∆ΕΠΑ], ∆ιασύνδεση µε Ιταλία Athens, 2007a), available from http://www.depa.gr/gr/l1b.html  
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Ιόνιο Πέλαγος και θα συνδέει τον Σταυρολιµένα Θεσπρωτίας µε την πόλη του Οτράντο 

στην Απουλία.66  

Η σχετική διακρατική σύµβαση µεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Ιταλίας υπεγράφη 

στην Ρώµη την 26η Ιουλίου 2007. Η κατασκευή του αγωγού ο οποίος θα έχει 

δυναµικότητα µεταφοράς µέχρι 10,5 δισεκατοµµύρια κ.µ. φυσικού αερίου, 

υπολογίζεται να ξεκινήσει το 2010 και να ολοκληρωθεί έως το 2012. Το έργο θα τύχει 

χρηµατοδότησης από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων (Trans-

European Networks-TEN). Έτσι, το έργο σύνδεσης των δικτύων φυσικού αερίου 

Ελλάδος και Τουρκίας απέκτησε και διευρωπαϊκό χαρακτήρα µε την επέκταση προς 

την Ιταλία.67 Τον Ιούνιο του 2008 η ∆ΕΠΑ και η Edison ανακοίνωσαν την σύσταση της 

κοινοπραξίας IGI Poseidon SA, η οποία θα αναλάµβανε την κατασκευή του 

ελληνοϊταλικού υποθαλασσίου τµήµατος του αγωγού. Η κατασκευή του αγωγού 

µήκους 212 χιλιοµέτρων, προϋπολογιζοµένου κόστους περίπου 500 εκατοµµυρίων 

ευρώ, θα ξεκινούσε το 2008, ενώ η αποπεράτωση του έργου υπολογιζόταν για το 

2012. 

Επίσης η ∆ΕΠΑ προέβη σε διερευνητικές επαφές και διαπραγµατεύσεις µε 

εταιρείες χωρών οι οποίες θα µπορούσαν να εξαγάγουν φυσικό αέριο µέσω του νέου 

αγωγού. Την 13η Μαρτίου 2002 υπεγράφη Μνηµόνιο Κατανοήσεως µεταξύ της ∆ΕΠΑ 

και της ιρανικής κρατικής εταιρείας εµπορίας φυσικού αερίου NIOC. Στο Μνηµόνιο 

προβλεπόταν η εξέταση των δυνατοτήτων µεταφοράς αερίου από το Ιράν προς την 

ευρωπαϊκή αγορά µέσω του αγωγού Ελλάδος-Τουρκίας και η µεταφορά 

υγροποιηµένου φυσικού αερίου από µελλοντικές εγκαταστάσεις υγροποίησης αερίου 

στο Ιράν. 

Παράλληλα, την 23η Απριλίου 2002 υπεγράφη κοινή δήλωση από τη ∆ΕΠΑ και την 

Κρατική Επιχείρηση Ενέργειας του Αζερµπαϊτζάν SOCAR, σύµφωνα µε την οποία οι δύο 

εταιρείες συµφώνησαν: 

                                                   
66 Ioannis N. Grigoriadis, Natural Gas Corridors in Southeastern Europe and European Energy Security 

[ELIAMEP Thesis No. 2] (Athens: Hellenic Foundation for European and Foreign Policy 
(ELIAMEP), 2008b), σ. 1 

67 BOTAŞ, Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Ankara, 2007), available from 
http://www.botas.gov.tr/projeler/tumprojeler/yunanistan.asp  
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• Να εκτιµήσουν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις άλλες συνθήκες αγοράς 

του φυσικού αερίου, που θα µεταφέρεται µέσω του αγωγού µε 

ανταγωνιστικούς όρους από το Αζερµπαϊτζάν στην Ελλάδα µέσω Τουρκίας. 

• Να προωθήσουν πωλήσεις φυσικού αερίου από το Αζερµπαϊτζάν προς τις 

περιοχές της Ευρώπης και των Βαλκανίων, transit µέσω Τουρκίας και 

Ελλάδας. 

• Να πραγµατοποιήσουν από κοινού εκτιµήσεις αγοράς και τις αναγκαίες 

µελέτες σκοπιµότητας σχετικά µε τη ζήτηση φυσικού αερίου. 

• Να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα, για να διευκολύνουν τη διέλευση 

αερίου transit από την περιοχή της Κασπίας προς την Ευρώπη και τα 

Βαλκάνια, µέσω της ελληνοτουρκικής διασύνδεσης.68 

Τέλος, η ∆ΕΠΑ και η BOTAŞ υπέγραψαν από κοινού πρωτόκολλο συνεργασίας 

µε τις δηµόσιες εταιρείες αερίου των κρατών των ∆υτικών Βαλκανίων (MAKPETROL 

(FYROM), Υπουργείο Βιοµηχανίας και Ενέργειας (Αλβανία), NIS-GAS (Σερβία), 

PLINACRO (Κροατία), GEOPLIN (Σλοβενία) και BH-GAS (Βοσνία-Ερζεγοβίνη). Σύµφωνα 

µε αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφώνησαν στην εκπόνηση κοινής µελέτης και 

διερεύνησης των δυνατοτήτων της µεταφοράς φυσικού αερίου από την περιοχή της 

Μέσης Ανατολής και Κασπίας προς και δια µέσω των περιοχών ενδιαφέροντος τους µε 

βάση τα εκατέρωθεν οικονοµικά συµφέροντα.69 

Ο ελληνοτουρκικός αγωγός φυσικού αερίου κίνησε και το ενδιαφέρον των 

Ηνωµένων Πολιτειών. Η πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου την οποία 

εξασφάλιζε ο αγωγός αυτός για κράτη, όπως το Αζερµπαϊτζάν, το Τουρκµενιστάν και 

το Ιράν, επηρέαζε τα οικονοµικά και στρατηγικά συµφέροντα των Ηνωµένων 

Πολιτειών στην περιοχή. Καθώς οι Ηνωµένες Πολιτείες ενδιαφέρονταν να ενισχύσουν 

την πολιτική και οικονοµική τους επιρροή στις πρώην σοβιετικές δηµοκρατίες του 

Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας, επεδίωκαν να µειώσουν τον παραδοσιακό ρόλο 

της Ρωσίας στην περιοχή. Οι προσδοκίες για την ανακάλυψη µεγάλων κοιτασµάτων 

                                                   
68 DEPA [∆ΕΠΑ], Κοινή ∆ήλωση ∆ΕΠΑ-SOCAR Athens, 2007b), available from 

http://www.depa.gr/gr/l1d.html  
69 DEPA [∆ΕΠΑ], Ο ∆ιεθνής Ρόλος της ∆ΕΠΑ Athens, 2007d), available from 

http://www.depa.gr/gr/frames.html  
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υδρογονανθράκων στην περιοχή της Κασπίας Θάλασσας αύξησαν ακόµη περισσότερο 

το ενδιαφέρον για την περιοχή και όξυναν τον ανταγωνισµό Ηνωµένων Πολιτειών και 

Ρωσίας. Η απόκτηση πρόσβασης στις διεθνείς αγορές υδρογονανθράκων προϋπέθετε 

την δηµιουργία δικτύου αγωγών, είτε µέσω της Ρωσίας, είτε µέσω της Υπερκαυκασίας 

και της Τουρκίας. Καθώς η διοχέτευση των υδρογονανθράκων µέσω ρωσικού 

εδάφους θα παρείχε µείζον συγκριτικό πλεονέκτηµα στην Ρωσία για την προώθηση 

του πολιτικού και οικονοµικού ρόλου της, οι Ηνωµένες Πολιτείες προώθησαν την 

κατασκευή αγωγών µέσω Αζερµπαϊτζάν, Γεωργίας και Τουρκίας για την µεταφορά 

τόσο αργού πετρελαίου, όσο και φυσικού αερίου.  

Ο πετρελαιαγωγός Μπακού-Τιφλίδας-Τζεϊχάν (Baku-Tbilisi-Ceyhan-BTC) και ο 

Αγωγός Φυσικού Αερίου του Νοτίου Καυκάσου (South Caucasus Pipeline-SCP) 

αποτέλεσαν τους πυλώνες αυτής της προσπάθειας, καθώς εξασφάλιζαν την εξαγωγή 

αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου χωρίς να διέρχονται από ρωσικό έδαφος. Παρά 

το πολύ υψηλό οικονοµικό κόστος και την πολιτική αστάθεια της περιοχής, η 

κατασκευή των δύο αγωγών υποστηρίχθηκε για στρατηγικούς λόγους από την 

κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών και αµερικανικές εταιρείες. Εύλογο ήταν λοιπόν 

να κινήσει το ενδιαφέρον των Ηνωµένων Πολιτειών η κατασκευή του αγωγού φυσικού 

αερίου Τουρκίας-Ελλάδος-Ιταλίας, καθώς αποτελούσε την συνέχεια του Αγωγού του 

Νοτίου Καυκάσου και εξασφάλιζε την δυνατότητα εξαγωγής αζερικού φυσικού αερίου 

στην ∆υτική Ευρώπη χωρίς να διέλθει από ρωσικό έδαφος.70  

Παράλληλα, δεδοµένου του περιορισµένου µεγέθους του αγωγού Τουρκίας-

Ελλάδος-Ιταλίας η αµερικανική διπλωµατία επεδίωκε να παραµείνει η χωρητικότητα 

του αγωγού διαθέσιµη για τα κράτη-συµµάχους της στην περιοχή. Αυτό σήµαινε ότι θα 

αντιδρούσε σθεναρά σε οποιαδήποτε ρωσική προσπάθεια να αποκλείσει την 

πρόσβαση άλλων κρατών στον αγωγό εξαγοράζοντας την εταιρεία στην οποία θα 

ανήκει ο αγωγός ή δεσµεύοντας την χωρητικότητα του αγωγού για την εξαγωγή 

ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη από το νοτιοευρωπαϊκό δίκτυο αγωγών 

φυσικού αερίου.71 Η θέση αυτή εκφράσθηκε στο ανώτατο διπλωµατικό επίπεδο κατά 

την επίσκεψη της Αµερικανίδας Υπουργού Εξωτερικών Κοντολίζα Ράις στην Αθήνα τον 
                                                   
70 Zeyno Baran and Robert A. Smith, "The Energy Dimension in American Policy Towards the Black 

Sea Region", Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 7, no. 2 (2007), σελ. 269-71 
71 A. G. Christodoulakis, "Το Παιχνίδι Των Ρώσων µε το Αέριο [Russians' Game with Natural Gas]", Το 

Βήµα [To Vima], 5/2/2006 
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Απρίλιο του 2006.72 Ωστόσο οι πρόσφατες συµφωνίες της Ρωσίας µε το Καζαχστάν, το 

Τουρκµενιστάν και το Ουζµπεκιστάν για την κατασκευή νέων αγωγών φυσικού 

αερίου, τη συντήρηση των παλαιών και την χρήση του ρωσικού δικτύου προς 

εξαγωγή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά έδειξαν ότι οι προσπάθειες των 

Ηνωµένων Πολιτειών να ανταγωνισθούν την πολιτική επιρροή της Ρωσίας είχαν 

περιορισµένη µόνον επιτυχία.73 

Ταυτόχρονα η αµερικανική διπλωµατία ενδιαφερόταν να αποκλείσει την 

χρήση του νέου αγωγού για την εξαγωγή ιρανικού φυσικού αερίου προς την 

ευρωπαϊκή αγορά. Καθώς οι σχέσεις Ηνωµένων Πολιτειών-Ιράν ήταν ήδη σε πολύ 

κακό σηµείο από την εποχή της Ισλαµικής Επανάστασης του 1979, η κατάσταση 

χειροτέρευσε ακόµη περισσότερο µετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης 

Σεπτεµβρίου 2001. Παρά την αρχική συνεργασία των δύο κρατών στον πόλεµο στο 

Αφγανιστάν, η κυβέρνηση Μπους συµπεριέλαβε το Ιράν στον «Άξονα του Κακού» από 

τον Πρόεδρο Τζορτζ Μπους και την εκλογή του Μαχµούντ Αχµαντινετζάντ στην 

προεδρία του Ιράν. Η επιβολή κυρώσεων στο Ιράν λόγω της υποτιθέµενης 

υποστήριξης που παρείχε στην διεθνή τροµοκρατία δεν ήταν κάτι νέο. Ήδη από τα 

τέλη της δεκαετίας του 1990 είχε εγκριθεί από το Κογκρέσο νόµος για την επιβολή 

κυρώσεων σε όσες εταιρείες ανέπτυσσαν οικονοµική δραστηριότητα στο Ιράν. Τούτων 

δεδοµένων, ήταν λογικό να αντιδράσει η αµερικανική διπλωµατία στην πιθανή 

διευκόλυνση των εξαγωγών ιρανικού φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά µε 

την χρήση του ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου. Την κατάσταση περιέπλεκε 

περισσότερο και η σύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου του Ιράν µε το 

Τουρκµενιστάν. ∆εδοµένου ότι τα σχέδια για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού 

φυσικού αερίου κάτω από την Κασπία Θάλασσα (Transcaspian Pipeline) -ο οποίος θα 

συνέδεε τα δίκτυα του Αζερµπαϊτζάν και του Τουρκµενιστάν- δεν καρποφόρησαν, η 

πρόσβαση στο δίκτυο της Τουρκίας µέσω του δικτύου του Ιράν παρέµεινε ο µοναδικός 

τρόπος ώστε το Τουρκµενιστάν να εξαγάγει φυσικό αέριο προς την Ευρώπη χωρίς να 

χρησιµοποιήσει το ρωσικό δίκτυο. 

                                                   
72 Kerin Hope, "Rice to Pressure Greece to Reject Gazprom Proposal", Financial Times, 24/4/2006. 
73 İlyas Kamalov, Avrasya'daki Enerji Oyunları ve Türkiye (Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi 

(ASAM): Ankara, 2007a), available from 
http://www.asam.org.tr/tr/yazigoster.asp?ID=1616&kat1=11&kat2= [posted on 15/5/2007] 
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Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι δεδοµένης της πολιτικής βούλησης να 

παραµείνει η χωρητικότητα του ελληνοτουρκικού αγωγού διαθέσιµη σε εξαγωγείς 

φυσικού αερίου άλλους από την Ρωσία, η τελευταία επεδίωξε την συµµετοχή της στο 

Νοτιοευρωπαϊκό ∆ίκτυο Φυσικού Αερίου. Κατά την Βαλκανική Σύνοδο Κορυφής για 

Θέµατα Ενέργειας η οποία έλαβε χώρα στο Ζάγκρεµπ την 24η Ιουνίου 2007, ο 

Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίµιρ Πούτιν ανακοίνωσε την κατασκευή επιπρόσθετου 

αγωγού φυσικού αερίου µε την ονοµασία «Νότιο Ρεύµα» (South Stream).74 Ο αγωγός 

θα µετέφερε ρωσικό φυσικό αέριο στην Ιταλία µέσω Βουλγαρίας και Ελλάδος. 

Σχετικές ανακοινώσεις έγιναν από τους ηγέτες της Ρωσίας, της Ελλάδος και της 

Βουλγαρίας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Συµβουλίου Οικονοµικής 

Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (Black Sea Cooperation Council-BSEC) την 25η 

Ιουνίου 2007.  

Η κατασκευή ενός παραλλήλου αγωγού προς τον υπάρχοντα αγωγό 

µεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου µέσω Βουλγαρίας, αποσκοπούσε όχι µόνο στην 

τροφοδοσία της ελληνικής και βουλγαρικής αγοράς φυσικού αερίου, αλλά και τη 

µεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου προς την ιταλική και δυτικοευρωπαϊκή αγορά. 

Καταλυτικό ρόλο έπαιξε και η υπογραφή συµφωνίας µεταξύ της ρωσικής Gazprom µε 

την ΕΝΙ, την µεγαλύτερη ιταλική εταιρεία στον χώρο της ενέργειας. Σύµφωνα µε 

αυτήν προβλεπόταν η κατασκευή ενός νέου αγωγού φυσικού αερίου µε την ονοµασία 

«Νότιο Ρεύµα» (South Stream), µε δυνατότητα µεταφοράς 30 δισεκατοµµυρίων κ.µ. 

φυσικού αερίου ανά έτος, ο οποίος θα µετέφερε ρωσικό φυσικό αέριο και φυσικό 

αέριο πρώην σοβιετικών δηµοκρατιών οι οποίες χρησιµοποιούν το ρωσικό δίκτυο 

µεταφοράς φυσικού αερίου από την Ρωσία στη Βουλγαρία. Από το σταθµό συµπίεσης 

Μπερεγκόβαγια στην νότια Ρωσία, ο πετρελαιαγωγός θα διέσχιζε υποθαλασσίως και 

επί περίπου 900 χιλιόµετρα τον Εύξεινο Πόντο -φθάνοντας σε µέγιστο βάθος 2.000 

µέτρων- µέχρι την Βουλγαρία. Εκεί ο αγωγός θα διαιρείτο στα δύο. Το βόρειο σκέλος 

θα διέσχιζε και θα τροφοδοτούσε τη Ρουµανία, Ουγγαρία, Σλοβενία και βόρειο Ιταλία, 

                                                   
74 Kamil Ağacan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği İstanbul Zirvesi (Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi 

(ASAM): Ankara, 2007), available from 
http://www.asam.org.tr/tr/yazigoster.asp?ID=1680&kat1=11&kat2= [posted on 29/6/2007] 
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µε πιθανότητα διακλάδωσης προς Αυστρία, ενώ το νότιο σκέλος την Ελλάδα και από 

εκεί υποθαλασσίως τη νότιο Ιταλία.75  

Η υλοποίηση αυτού του σχεδίου θα είχε ως συνέπεια τη µείωση της σηµασίας 

της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας76 και την αύξηση της σηµασίας της Βουλγαρίας 

και της Ελλάδος ως κρατών-κόµβων στην εξαγωγή ρωσικού αερίου, ενώ παρέκαµπτε 

πλήρως και την Τουρκία. Ωστόσο, δεν θα συνέβαλε στη µείωση της ενεργειακής 

εξαρτήσεως των κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από την Ρωσία.77 Για αυτόν τον 

λόγο, παρά την αναγγελία κατασκευής αυτού του αγωγού, ο αγωγός Τουρκίας-

Ελλάδος-Ιταλίας διατηρεί ακέραια τη στρατηγική και γεωπολιτική του σηµασία ως 

εργαλείο αναβάθµισης της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ωστόσο, 

ενώ η ολοκλήρωση του ελληνοτουρκικού τµήµατος του αγωγού και η συγκρότηση της 

κοινοπραξίας για την κατασκευή του ελληνοϊταλικού τµήµατος δικαιολογηµένα 

ενίσχυσε την αισιοδοξία για την έγκαιρη αποπεράτωση του συνόλου του έργου, η 

εξασφάλιση της αναγκαίας ποσότητος φυσικού αερίου παρέµενε εκκρεµής. Το 

σχετικώς µικρό µέγεθος του έργου, ωστόσο, έκανε ευκολότερη υπόθεση και την 

δέσµευση της σχετικής ποσότητος. 

                                                   
75 Vladimir Socor, "South Stream: Gazprom's New Mega Project", Eurasia Daily, 25/6/2007 
76 Στο ίδιο αποσκοπούσε και η κατασκευή του Αγωγού Φυσικού Αερίου της Βαλτικής (Transbaltic 

Pipeline), ο οποίος θα συνέδεε την Ρωσία υποθαλασσίως απευθείας µε την Γερµανία. Έτσι 
παρακάµπτονταν η Ουκρανία, η Λευκορωσία αλλά και η Πολωνία.  

77 İlyas Kamalov, Rusya'nın Enerji Politikasının Gölgesinde Geçen KEİ Zirvesi (Avrasya Stratejik 
Araştırmalar Merkezi (ASAM): Ankara, 2007b), available from 
http://www.asam.org.tr/tr/yazigoster.asp?ID=1678&kat1=60&kat2= [posted on 24/6/2007] 
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Άλλοι Σχεδιαζόµενοι Αγωγοί Φυσικού Αερίου στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη 

Η άνευ προηγουµένου αύξηση των τιµών της ενέργειας κατά το 2008 υπογράµµισε για 

µία ακόµη φορά την µείζονα σηµασία της ευρωπαϊκής πολιτικής ενέργειας. Ως ένας 

από τους µεγαλύτερους καταναλωτές και εισαγωγείς υδρογονανθράκων στον κόσµο, 

η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζεται ευθέως από τις µεταβολές της διεθνούς αγοράς 

ενέργειας. Αυτό επέβαλε την ανάγκη βελτιώσεως της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής 

ενέργειας µε σκοπό την αναβάθµιση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας. Βασικές 

πτυχές αυτής θα ήταν η εγγύηση µιας αδιάλειπτης παροχής ενέργειας, η οποία 

αυξάνεται αναλόγως προς την αυξανοµένη ζήτηση, καθώς και διαφοροποίηση της 

προσφοράς ενέργειας, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση προς οποιονδήποτε 

µείζονα εξαγωγέα ενέργειας. Εν αντιθέσει µε το αργό πετρέλαιο το οποίο είναι πολύ 

πιο ευέλικτο ως εµπόρευµα, το φυσικό αέριο απαιτεί µακροπρόθεσµο σχεδιασµό και 

δέσµευση από την πλευρά των παραγωγών και των καταναλωτών. Ενώ η τεχνολογία 

υγροποιήσεως του φυσικού αερίου έχει κάνει σηµαντικά βήµατα και έχει εξασφαλίσει 

αυξανόµενη ευελιξία στην αγορά φυσικού αερίου, ο συντριπτικά µεγαλύτερος όγκος 

φυσικού αερίου εξακολουθεί να διακινείται µέσω χερσαίων αγωγών.  

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ∆ιεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (International 

Energy Agency-IEA), η ευρωπαϊκή ζήτηση φυσικού αερίου θα αυξηθεί µε ετήσιο ρυθµό 

2,4% και θα ανέλθει σε 630 δισεκατοµµύρια κ.µ. το 2030.78 Η κάλυψη αυτής της 

αυξανόµενης ζητήσεως είναι δύσκολη υπόθεση δεδοµένης και της προβλεποµένης 

εξαντλήσεως των αποθεµάτων φυσικού αερίου στην Βόρειο Θάλασσα, η οποία 

καλύπτει ένα µείζον µέρος των σηµερινών αναγκών φυσικού αερίου. Επιπλέον, η 

κρίση του Ιανουαρίου 2005 στις σχέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας, όταν µια διαφωνία 

σχετικά µε την τιµή του πωλούµενου ρωσικού φυσικού αερίου οδήγησε στη διακοπή 

της παροχής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ουκρανία και Κεντρική Ευρώπη, 

λειτούργησε ως καταλύτης για πολλούς διπλωµάτες, πολιτικούς αναλυτές και µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης. Η ευρωπαϊκή ενεργειακή εξάρτηση από την Ρωσία έγινε 

απολύτως αντιληπτή, όπως και η ανάγκη λήψεως µέτρων για τη µείωσή της. Ήταν 

                                                   
78 John M. Roberts, "The Black Sea and European Energy Security", Southeast European and Black 

Sea Studies, Vol. 7, no. 2 (2007a), σ. 215 
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πλέον σαφές ότι η Ρωσία θα µπορούσε στο µέλλον να χρησιµοποιήσει την παροχή 

ενέργειας ως πολιτικό όπλο.79 Καθώς η Ρωσία παρέχει ήδη περίπου το ένα τέταρτο 

της καταναλουµένης ποσότητος φυσικού αερίου στην Ευρώπη,80 η ευρωπαϊκή αγορά 

θα χρειασθεί να εξασφαλίσει επιπρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου από 

εναλλακτικές αγορές.81 

Υπό τις συνθήκες αυτές, η Νοτιοανατολική Ευρώπη αποκτά ιδιαίτερη σηµασία 

ως µία περιοχή-κλειδί  για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Μέσω της 

κατασκευής νέων αγωγών, οι οποίοι θα µπορούσαν να παράσχουν επιπρόσθετες 

ποσότητες φυσικού αερίου από τρίτες χώρες και να µειώσουν την ευρωπαϊκή 

εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, η περιοχή θα µπορούσε να µετατραπεί σε 

κόµβο µεταφοράς φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Πέραν του αγωγού συνδέσεως 

Τουρκίας-Ελλάδος-Ιταλίας (Turkey-Greece-Italy Interconnector-TGI) προτάθηκαν δύο 

πρόσθετα έργα κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου. Η µία πρόταση αναφέρεται στη 

µεταφορά µη ρωσικού αερίου, το οποίο θα προέρχεται από τις χώρες του Καυκάσου, 

της Κεντρικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής προς την ευρωπαϊκή αγορά. Η άλλη 

αναφέρεται στην µεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου µέσω της κατασκευής ενός νέου 

αγωγού ο οποίος θα διασχίζει τον Εύξεινο Πόντο από ανατολάς προς δυσµάς. 

                                                   
79 Necdet Pamir, "The Black Sea: A Gateway to Energy Security and Diversification", Southeast 

European and Black Sea Studies, Vol. 7, no. 2 (2007), σ. 250 
80 Το ποσοστό αυτό είναι πολύ µεγαλύτερο για ορισµένα από τα κράτη-µέλη, όπως οι Βαλτικές Χώρες, 

η Γερµανία και η Ελλάδα. 
81 John M. Roberts, "The Turkish Gate: Energy Transit and Security Issues", Turkish Policy Quarterly, 

Vol. 3, no. 4 (2004), σελ. 19-20 
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Ο Αγωγός Nαµπούκο (Nabucco) 

Η πρόταση κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου Nabucco µοιραζόταν την ίδια 

δικαιολογητική βάση µε τον αγωγό συνδέσεως Τουρκίας-Ελλάδος-Ιταλίας. 

Σχεδιάσθηκε δηλαδή για να εξασφαλίσει την παροχή προς την ευρωπαϊκή αγορά 

επιπροσθέτων ποσοτήτων µη-ρωσικού φυσικού αερίου. Ωστόσο, διέφερε σηµαντικά 

κατά το µέγεθος και την προτεινόµενη διαδροµή. Με το σχεδιαζόµενο µήκος των 2.050 

µιλίων (3.300 χιλιοµέτρων) και κόστος των 5,8 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, ο αγωγός 

Nabucco είχε σχεδιασθεί για να µεταφέρει στην τελική του φάση περί τα 30 

δισεκατοµµύρια κ.µ. φυσικού αερίου. Ξεκινώντας από την πόλη του Ερζερούµ στην 

ανατολική Τουρκία, ο αγωγός θα διέσχιζε την Τουρκία, την Βουλγαρία, την Ρουµανία 

και την Ουγγαρία, πριν καταλήξει στον κόµβο φυσικού αερίου Μπαουµγκάρτεν στην 

Αυστρία. Η µισή από την χωρητικότητα του αγωγού σχεδιαζόταν να εξυπηρετήσει τις 

αγορές των χωρών που βρίσκονταν στην πορεία του αγωγού, ενώ η υπόλοιπη µισή θα 

έφθανε στην Αυστρία και θα τροφοδοτούσε την αγορά φυσικού αερίου της κεντρικής 

και δυτικής Ευρώπης. Στο Ερζερούµ ο αγωγός θα συνδεόταν µε τον Αγωγό του Νοτίου 

Καυκάσου (South Caucasus Pipeline), ο οποίος τροφοδοτεί την Τουρκία µε αζερικό 

φυσικό αέριο, καθώς και µε τον αγωγό Ταυρίδος-Ερζερούµ ο οποίος χρησιµοποιείται 

για την εισαγωγή ιρανικού φυσικού αερίου στην τουρκική αγορά.  

Από την µία η κατασκευή του αγωγού Nabucco επέτρεπε την πρόσβαση 

αζερικού και ιρανικού φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά. Από την άλλη, 

ελπιζόταν ότι ο νέος αγωγός θα επέτρεπε την εξαγωγή τουρκµενικού, καζακικού, 

ιρακινού και αιγυπτιακού φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό θα 

µείωνε την εξάρτηση της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου από τις ρωσικές 

εισαγωγές και θα συνέβαλλε στην ανάπτυξη µιας ανταγωνιστικής αγοράς φυσικού 

αερίου στην Ευρώπη. Η ∆ιεθνής Εταιρεία του Αγωγού Φυσικού Αερίου Nabucco 

(Nabucco Gas Pipeline International Company) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2004 στην 

Βιέννη από την αυστριακή εταιρεία ενέργειας ÖMV, την ουγγρική MOL, την ρουµανική 

Transgaz, την βουλγαρική Bulgargaz και την τουρκική BOTAŞ. Το σχέδιο 

συµπεριλήφθηκε στο πρόγραµµα ∆ιευρωπαϊκών Ενεργειακών ∆ικτύων της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τον Ιούνιο του 2006, οι Υπουργοί Ενέργειας της Αυστρίας, της 

Ουγγαρίας, της Ρουµανίας, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας και ο Επίτροπος της 
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Ευρωπαϊκής Ενώσεως υπεύθυνος για θέµατα ενέργειας Άντρις Πήµπαλγκς υπέγραψαν 

µία κοινή διακήρυξη για την επιτάχυνση των εργασιών κατασκευής του αγωγού. Τον 

Φεβρουάριο του 2008, η γερµανική RWE έγινε ό έκτος εταίρος του έργου. Η 

κατασκευή του αγωγού απολάµβανε επίσης την ισχυρή υποστήριξη των Ηνωµένων 

Πολιτειών, οι οποίες είδαν σε αυτόν ένα βήµα προς την οικονοµική και πολιτική 

χειραφέτηση των πρώην σοβιετικών δηµοκρατιών στον Καύκασο και την Κεντρική 

Ασία. 

 

Εικόνα 11. Το Σχέδιο Κατασκευής του Αγωγού Nabucco. (Από την Ιστοσελίδα της 

Εταιρείας Nabucco) 

 

Ωστόσο, η υλοποίηση του σχεδίου συνάντησε ποικίλα εµπόδια. Η εξασφάλιση της 

ελάχιστης ποσότητος φυσικού αερίου αναγκαίας για τη βιωσιµότητα του σχεδίου έγινε 

ζήτηµα ύψιστης προτεραιότητος. Η δέσµευση του Αζερµπαϊτζάν για την εξαγωγή 

φυσικού αερίου µέσω του Nabucco δεν αρκούσε για την βιωσιµότητα του σχεδίου. 
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Παρά την συνεχή αύξηση της αζερικής παραγωγής φυσικού αερίου και την 

ανακάλυψη νέων κοιτασµάτων φυσικού αερίου όπως το Σαχ Ντενίζ, το Αζερµπαϊτζάν 

δεν θα µπορούσε µόνο του να ανταποκριθεί στις υπάρχουσες συµβατικές του 

υποχρεώσεις και να παράσχει όλη την αναγκαία ποσότητα φυσικού αερίου για την 

εµπορική βιωσιµότητα του σχεδίου. Επιπρόσθετα, η επιδείνωση των σχέσεων µεταξύ 

των Ηνωµένων Πολιτειών και του Ιράν είχε αρνητική επίπτωση στις ευρωιρανικές 

σχέσεις. Αυτό καθιστούσε την προοπτική εξαγωγής ιρανικού φυσικού αερίου µέσω 

του Nabucco προς την ευρωπαϊκή αγορά εξαιρετικά δυσχερή για το προβλεπτό 

µέλλον.  

Επίσης, αυτό σήµαινε ότι οι εξαγωγές ιρανικού φυσικού αερίου δεν 

µπορούσαν να θεµελιώσουν την εµπορική βιωσιµότητα του σχεδίου. Η µεταφορά 

τουρκµενικού ή καζακικού φυσικού αερίου είχε να αντιµετωπίσει επιπρόσθετες 

τεχνικές, νοµικές και πολιτικές δυσκολίες. Η απουσία απευθείας σύνδεσης των 

δικτύων φυσικού αερίου του Αζερµπαϊτζάν και του Τουρκµενιστάν κάτω από την 

Κασπία Θάλασσα συνδεόταν µε την ευθεία αντίδραση της Ρωσίας και του Ιράν, 

παρακτίων κρατών της Κασπίας, η οποία είχε διατυπωθεί µε νοµικά και πολιτικά 

επιχειρήµατα. Αυτό σήµαινε ότι το Τουρκµενιστάν µπορούσε να διαθέσει µόνον 

περιορισµένες ποσότητες φυσικού αερίου στον αγωγό Nabucco µέσω της συνδέσεώς 

του µε το ιρανικό δίκτυο φυσικού αερίου. Η διακήρυξη του Τουρκµενιστάν τον 

Απρίλιο του 2008 ότι θα δέσµευε 10 δισεκατοµµύρια κ.µ. φυσικού αερίου για την 

ευρωπαϊκή αγορά προκάλεσε ικανοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν και 

παρέµενε ασαφές πώς το Τουρκµενιστάν θα εξασφάλιζε αυτήν την ποσότητα και θα 

την προωθούσε στην Τουρκία.  

Επιπλέον, η Ρωσία επέτεινε τις προσπάθειές της να εξασφαλίσει το µέγιστο 

δυνατό µερίδιο της παραγωγής τουρκµενικού φυσικού αερίου προσφέροντας –µεταξύ 

άλλων– τη βελτίωση των υπαρχουσών υποδοµών αγωγών και ανταγωνιστικές τιµές 

αγοράς, µε σκοπό την αποτροπή απευθείας συµφωνιών µεταξύ του Τουρκµενιστάν και 

των Ευρωπαίων εισαγωγέων φυσικού αερίου. Η στρατηγική της Gazprom, της 

ρωσικής εταιρείας που δεσπόζει στην παγκόσµιο αγορά φυσικού αερίου, 

υπογραµµίσθηκε και από την συµφωνία που υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2008 µε την 

κυβέρνηση της Λιβύης για την ανάπτυξη των λιβυκών υποδοµών εξορύξεως και 

εµπορίας φυσικού αερίου. Ο προφανής στόχος της Gazprom ήταν η προµήθεια της 
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ευρωπαϊκής αγοράς µε λιβυκό φυσικό αέριο σε συνεργασία µε την ιταλική εταιρεία 

ΕΝΙ. 

Επιπλέον, τόσο το Καζαχστάν όσο και το Τουρκµενιστάν έδειχναν αυξανόµενο 

ενδιαφέρον για τον επαναπροσανατολισµό της κατεύθυνσης των εξαγωγών φυσικού 

αερίου από την ευρωπαϊκή προς την κινεζική αγορά, προσβλέποντας στη µεγαλύτερη 

δυναµική ανάπτυξης της κινεζικής αγοράς. Παράλληλα, ενώ η κατασκευή του 

υπεραραβικού αγωγού φυσικού αερίου από την Αίγυπτο στην Συρία µέσω Ιορδανίας 

και η προσδοκώµενη σύνδεσή του µε το τουρκικό δίκτυο φυσικού αερίου το 2009 θα 

µπορούσε να εξασφαλίσει επιπρόσθετες ποσότητες για τον αγωγό Nabucco, η 

πολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή αποτελούσε ένα επιπρόσθετο εµπόδιο. Το 

ασαφές πολιτικό µέλλον του Ιράκ καθιστούσε, επίσης, αναξιόπιστες τις δεσµεύσεις για 

την αποστολή 5 δισεκατοµµυρίων κ.µ. ιρακινού φυσικού αερίου µέσω του 

υπεραραβικού αγωγού και του αγωγού Nabucco προς την ευρωπαϊκή αγορά. Την ίδια 

στιγµή η δέσµευση της Αιγύπτου για παροχή φυσικού αερίου δεν µπορούσε να 

υπερβεί µία ποσότητα 2 δισεκατοµµυρίων κ.µ. ανά έτος. 

Παράλληλα µε τα προβλήµατα στην πλευρά της προσφοράς, επιπλοκές 

παρουσιάζονταν και από την πλευρά της ζήτησης φυσικού αερίου. Τα εµπόδια στην 

προσπάθεια εξασφάλισης αγοραστών για το φυσικό αέριο το οποίο θα µεταφερόταν 

µέσω του αγωγού Nabucco αποδείχθηκαν σοβαρότερα του αναµενοµένου. Η πρώτη 

σύµβαση για την προµήθεια φυσικού αερίου µέσω του αγωγού Nabucco υπογράφηκε 

µόλις τον Ιούνιο του 2008. Παράλληλα µε τις παραπάνω δυσκολίες, νοµικές διενέξεις 

περιέπλεξαν ακόµη περισσότερο την κατάσταση. Η επιµονή της Τουρκίας να 

διατηρήσει το δικαίωµα µεταπωλήσεως του φυσικού αερίου το οποίο αγόρασε η ίδια 

µέσω του αγωγού Nabucco παρέβαινε τις αρχές της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, 

όπως αυτές εκφράζονται στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο και τη Συνθήκη Ευρωπαϊκής 

Ενεργειακής Κοινότητος.   

Υπογεγραµµένη την 25η Ιουνίου 2005 στην Αθήνα από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και εννέα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η Συνθήκη σκόπευε να 

ενοποιήσει το σχετικό µε την ενέργεια νοµικό πλαίσιο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη 

επί τη βάσει του ευρωπαϊκού κεκτηµένου και της ίδρυσης µιας ενιαίας αγοράς 
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ενέργειας στην περιοχή.82 Η άρνηση της Τουρκίας να κυρώσει την Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα πρόσθεσε ένα ακόµη εµπόδιο στην οµαλή 

κατασκευή και λειτουργία του αγωγού Nabucco. Παρά το αυξηµένο ευρωπαϊκό 

ενδιαφέρον τα ποικίλα οικονοµικά και πολιτικά προβλήµατα δεν επέτρεψαν την 

έναρξη των εργασιών κατασκευής. Η περιοδεία του Ευρωπαίου επιτρόπου Άντρις 

Πήµπαλγκς τον Νοέµβριο του 2008 στην Τουρκία, την Γεωργία, το Αζερµπαϊτζάν και 

το Τουρκµενιστάν ήταν ενδεικτική του αυξηµένου ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως για το έργο, όσο και της δυσκολίας εξασφάλισης των αναγκαίων ποσοτήτων 

φυσικού αερίου για την βιωσιµότητα του έργου.83 

                                                   
82 European Commission, Treaty Establishing the Energy Community of Southeastern Europe (Athens: 

European Commission, 2005) 
83 Kostis Geropoulos, "Piebalgs to Go on Nabucco Tour on November 5", New Europe, 29/10/2008 
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Ο Αγωγός «Νότιο Ρεύµα» (South Stream) 

Ο τρίτος σχεδιαζόµενος αγωγός φυσικού αερίου ο οποίος σχεδιάζεται να διασχίσει την 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, το «Νότιο Ρεύµα» (South Stream), είναι ρωσικής 

εµπνεύσεως. Η Ρωσία είχε αρχικά θεωρήσει πιθανή τη µετατροπή της Τουρκίας σε 

κόµβο των ρωσικών εξαγωγών φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά. Η 

κατασκευή του υποθαλασσίου αγωγού φυσικού αερίου Blue Stream µεταξύ του 2001 

και του 2005 ήταν το πρώτο βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση. Η κατασκευή ενός 

δευτέρου αγωγού, του Blue Stream ΙΙ, συζητήθηκε, η οποία θα επέτρεπε είτε την 

κάλυψη ενός σηµαντικού µέρους της χωρητικότητας του αγωγού Nabucco µε ρωσικό 

φυσικό αέριο, είτε την κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου παραλλήλου του 

Nabucco αλλά πλήρως ελεγχοµένου από την Ρωσία.84 Ο τελικός αποκλεισµός της 

Ρωσίας από τον αγωγό Nabucco ευνοήθηκε από τις Ηνωµένες Πολιτείες και την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς αµφότερες επιθυµούσαν την αύξηση της πρόσβασης σε 

µη ρωσικό φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά µέσω του συγκεκριµένου αγωγού. 

Αυτό διευκόλυνε την εκπόνηση του σχεδίου κατασκευής ενός αγωγού ο οποίος θα 

παρέκαµπτε την Τουρκία.  

Την 23η Ιουνίου 2007, υπογράφηκε µνηµόνιο συναντίληψης µεταξύ της 

ιταλικής εταιρείας ενέργειας ΕΝΙ και της ρωσικής Gazprom µε σκοπό την κατασκευή 

του αγωγού  South Stream. Με συνολική µεταφορική ικανότητα 30 δισεκατοµµυρίων 

κ.µ. ανά έτος, ο αγωγός θα ξεκινούσε από τον τερµατικό σταθµό Μπερεγκόβαγια στη 

ρωσική ακτή του Ευξείνου Πόντου, θα διέσχιζε για 900 χιλιόµετρα τον Εύξεινο Πόντο 

από ανατολάς προς δυσµάς µέχρι να προσεγγίσει τη βουλγαρική ακτή κοντά στην 

Βάρνα. Εκεί θα χωριζόταν σε δύο κλάδους: Ο βόρειος κλάδος θα διέσχιζε την Σερβία 

και την Ουγγαρία για να καταλήξει στην Αυστρία, ενώ ο νότιος κλάδος θα διέσχιζε την 

Ελλάδα και το Ιόνιο Πέλαγος για να καταλήξει στην Ιταλία. Η σχετική συµφωνία 

υπεγράφη τον Απρίλιο του 2008 κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδος 

Κώστα Καραµανλή στην Μόσχα.  

Η ανακοίνωση της κατασκευής του αγωγού South Stream έγινε αντιληπτή ως 

µία µείζονος στρατηγικής σηµασίας κίνηση της Ρωσίας στην ενεργειακή σκακιέρα της 

                                                   
84 Gareth Winrow, "Geopolitics and Energy Security in the Wider Black Sea Region", Southeast 

European and Black Sea Studies, Vol. 7, no. 2 (2007), σελ. 223-24 
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Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παρά την απουσία εµπορικών εγγυήσεων, τις τεχνικές 

δυσκολίες κατασκευής ενός αγωγού 900 χιλιοµέτρων σε βάθος µεγαλύτερο των 2000 

µέτρων, καθώς και το δυσανάλογο προς το προσδοκώµενο όφελος κόστος, η Ρωσία 

φαινόταν διατεθειµένη να καταφέρει ένα σοβαρό πλήγµα εναντίον της εµπορικής 

βιωσιµότητος του αγωγού Nabucco. Όντας ο µεγαλύτερος εξαγωγέας φυσικού αερίου, 

η Gazprom ήταν σε θέση να εγγυηθεί την παροχή φυσικού αερίου για το σύνολο της 

χωρητικότητος του αγωγού και έτσι απέκτησε σηµαντικό πλεονέκτηµα έναντι των 

εταίρων του Nabucco στην αναζήτηση πιθανών αγοραστών φυσικού αερίου.  

Αυτό τελούσε σε αρµονία µε µία ανταγωνιστική ανάγνωση των ευρωρωσικών 

εµπορικών σχέσεων, η οποία ενισχύθηκε περισσότερο από την άρνηση της Ρωσίας να 

κυρώσει την Συνθήκη της Ενεργειακής Χάρτας. Η συνθήκη αυτή η οποία υπεγράφη 

τον ∆εκέµβριο του 1994 στην Λισσαβόνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 

περισσότερα κράτη της Κεντρικής, Ανατολικής Ευρώπης και πρώην Σοβιετικής 

Ενώσεως, αποσκοπούσε στο να ενοποιήσει τους τοµείς ενέργειας και να επιτρέψει 

ελεύθερη πρόσβαση στα εσωτερικά δίκτυα αγωγών των συµβαλλοµένων µερών. Η 

Ρωσία δεν ήταν διατεθειµένη να απεµπολήσει την προνοµιούχο της θέση µεταξύ των 

εξαγωγέων φυσικού αερίου στην Κεντρική Ασία και των εισαγωγέων στην Ευρώπη, η 

οποία της επέτρεπε να αποκοµίζει σηµαντικά µεσιτικά οφέλη.85 

Παρ’ όλα αυτά οι προβλέψεις για την αύξηση της παραγωγής ρωσικού φυσικού 

αερίου δεν είναι πολύ αισιόδοξες. Είναι αµφίβολο αν το φυσικό αέριο το οποίο 

προορίζεται να διοχετευθεί µέσω του αγωγού South Stream θα είναι «νέας 

παραγωγής», επιπλέον δηλαδή της παρούσης παροχής προς την ευρωπαϊκή αγορά ή 

απλώς θα ανακατευθυνθεί από τους παλαιούς χερσαίους αγωγούς φυσικού αερίου οι 

οποίοι διασχίζουν την Ουκρανία και την Λευκορωσία καθ’ οδόν προς την Ανατολική 

Ευρώπη. Η έλλειψη των αναγκαίων επενδύσεων στον τοµέα της εξορύξεως οι οποίες 

θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε ανακαλύψεις νέων κοιτασµάτων και αύξηση της 

παραγωγικότητας των υπαρχόντων, θα µπορούσε να οδηγήσει σε περιορισµούς της 

ικανότητος της Ρωσίας να αυξήσει την παραγωγή της. Αυτό θα σήµαινε πιθανά 

προβλήµατα στη δυνατότητά της να ανταποκριθεί στις συµβατικές της υποχρεώσεις 

και την αυξανόµενη ζήτηση φυσικού αερίου στην εσωτερική της αγορά, την 

                                                   
85 Andrew Monaghan, "Russia's Energy Diplomacy: A Political Idea Lacking a Strategy?", Southeast 

European and Black Sea Studies, Vol. 7, no. 2 (2007), σελ. 283-84 
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αναδυοµένη αγορά της Άπω Ανατολής, καθώς επίσης και στην αγορά της Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως, του µεγαλύτερου εµπορικού της εταίρου. 

 

 

Εικόνα 12. Το Σχέδιο Κατασκευής του Αγωγού South Stream (Από την Ιστοσελίδα της 

ENI) 
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Επίλογος 

Το ζήτηµα της εξασφαλίσεως επαρκών ποσοτήτων φυσικού αερίου για τις 

αυξανόµενες ευρωπαϊκές ενεργειακές ανάγκες και της µειώσεως της ενεργειακής 

εξαρτήσεως από την Ρωσία οδήγησε στην υποστήριξη σχεδίων κατασκευής αγωγών 

φυσικού αερίου οι οποίοι θα προµήθευαν την ευρωπαϊκή αγορά µε φυσικό αέριο µη 

ρωσικής προελεύσεως. Τα σχέδια κατασκευής των αγωγών TGI Interconnector και 

Nabucco στοχεύουν στη µεταφορά αζερικού, ιρανικού, τουρκµενικού, καζακικού, 

αιγυπτιακού και –στο µέλλον- ιρακινού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Ο αγωγός TGI 

Interconnector αποτελεί επιπλέον παράδειγµα της µεταβολής του παραδείγµατος που 

διέπει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.  

Το ρωσικό σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου στην Νοτιοανατολική 

Ευρώπη, το South Stream, έγινε αντιληπτό ως µία στρατηγική κίνηση στην 

ενεργειακή σκακιέρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε σκοπό να διατηρήσει τη 

δεσπόζουσα θέση της Ρωσίας στην ενεργειακή αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

και της Ευρώπης γενικότερα. Για την κάλυψη της αυξανόµενης ζητήσεως φυσικού 

αερίου και την µείωση της ενεργειακής εξαρτήσεως από την Ρωσία, οι ευρωπαϊκές 

αρχές οφείλουν να ενισχύσουν τις πιθανότητες υλοποιήσεως των σχεδίων τα οποία 

συµβάλλουν στην διαφοροποίηση του εφοδιασµού µε φυσικό αέριο, όπως ο Nabucco 

και ο TGI Interconnector. Αυτό µπορεί να συνδυασθεί µε τη βελτίωση των 

ευρωπαϊκών σχέσεων µε την Ρωσία, καθώς οι δύο στόχοι δεν είναι απαραίτητα 

αντικρουόµενοι. 

Ο σχεδιασµός της κατασκευής τριών αγωγών φυσικού αερίου στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη υπογραµµίζει τη στρατηγική σηµασία της περιοχής ως 

κόµβου µεταφοράς φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά. Επιπλέον, τα τρία 

αυτά σχέδια έχουν ενισχύσει την περιφερειακή συνεργασία στην Νοτιοανατολική 

Ευρώπη. Το σχέδιο κατασκευής του αγωγού TGI Interconnector κατέστη δυνατόν 

λόγω της εκτεταµένης ελληνοτουρκικής οικονοµικής συνεργασίας και αποτελεί 

απόδειξη της µείζονος αλλαγής που χαρακτηρίζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από το 

τέλος της δεκαετίας του 1990. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία τελούσαν εν γνώσει 

της στρατηγικής και οικονοµικής σηµασίας της κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου 

στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ωστόσο το πνεύµα του περιφερειακού ανταγωνισµού 
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επικρατούσε και στις δύο χώρες. Η Ελλάδα και η Τουρκία προωθούσαν η καθεµία 

σχέδια αγωγών τα οποία παρέκαµπταν  την άλλη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελούσαν τα σχέδια για την κατασκευή αγωγών πετρελαίου οι οποίοι θα 

παρέκαµπταν τα στενά του Βοσπόρου και των ∆αρδανελίων και θα τα 

αποσυµφορούσαν µερικώς από µία διαρκώς αυξανόµενη κυκλοφορία 

πετρελαιοφόρων. Η Ελλάδα παρουσίασε το σχέδιο κατασκευής ενός πετρελαιαγωγού 

ο οποίος θα συνέδεε τον βουλγαρικό λιµένα του Μπουργκάς στον Εύξεινο Πόντο µε 

τον ελληνικό της Αλεξανδρούπολης στο Αιγαίο Πέλαγος. Η Τουρκία µε την σειρά της 

προωθούσε την κατασκευή χερσαίου αγωγού µέσω του εδάφους της στην ανατολική 

Θράκη από την Μήδεια (Kıyıköy) στον Εύξεινο Πόντο στο İbrice στον κόλπο του Ξηρού 

(Saros Körfezi) στο Αιγαίο Πέλαγος. Αυτή η προσέγγιση τροποποιήθηκε µετά το 1999. 

Χωρίς να εγκαταλείπονται απαραιτήτως τα εξαγγελθέντα έργα, προωθήθηκαν και 

έργα αµοιβαίου ενδιαφέροντος. Η κατασκευή του αγωγού TGI Interconnector έδειξε 

ότι και οι δύο χώρες συνειδητοποιούσαν πλέον ότι τα στρατηγικά τους συµφέροντα θα 

µπορούσαν να είναι συµπληρωµατικά. Αυτό συνηγορούσε σε µία αλλαγή του 

παραδείγµατος µε το οποίο προσεγγίζονταν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, τουλάχιστον 

στον οικονοµικό τοµέα.86 

Η ενέργεια είναι ένας από τους τοµείς όπου η στρατηγική σηµασία της 

ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται περισσότερο αισθητή. Συνήθως 

η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζεται ως µία εξέλιξη µε 

σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό. Παρά το γεγονός 

ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο µεγαλύτερος εµπορικός εταίρος της Τουρκίας, η 

ένταξη παρουσιάζεται ως βάρος και όχι ως πλεονέκτηµα. Η εικόνα αλλάζει αν 

υπολογίσει κανείς το θέµα «ενέργεια». Η Τουρκία εµφανίζεται ως στρατηγικό 

πλεονέκτηµα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την βοηθά να αποκτήσει πρόσβαση σε 

αυξανόµενες ποσότητες φυσικού αερίου, καθώς και σε περισσότερους εξαγωγείς, 

ώστε να βελτιώσει την ενεργειακή της ασφάλεια. Ωστόσο, η άρνηση της Τουρκίας να 

κυρώσει τη Συνθήκη Ενεργειακής Κοινότητος για την Νοτιοανατολική Ευρώπη 

υπονοµεύει τον ρόλο τον οποίο θα µπορούσε να παίξει ως παράγων ενεργειακής 

                                                   
86 Grigoriadis, "Greek and Greek Cypriot Views of Turkey's Accession to the European Union: On the 

Endurance of a Spectacular Paradigmatic Shift", σελ. 158-59 
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ασφαλείας στην Ευρώπη.87 Αρνούµενη την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ενεργειακή 

Κοινότητα, η Τουρκία χάνει την ευκαιρία να πιστοποιήσει την διάθεσή της να 

υπηρετήσει το ευρωπαϊκό συµφέρον ακριβώς την στιγµή που η ευρωπαϊκή της 

ταυτότητα αµφισβητείται. 

Για την ικανοποίηση µιας διαρκώς αυξανοµένης ζητήσεως για φυσικό αέριο, 

οι ευρωπαϊκές αρχές οφείλουν να ακολουθήσουν µια διφυή πολιτική, η οποία από την 

µία θα µειώσει την ευρωπαϊκή ενεργειακή εξάρτηση από την Ρωσία και από την άλλη 

θα αυξήσει την παροχή φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά. Για την 

πραγµατοποίηση του πρώτου στόχου, σχέδια όπως το TGI Interconnector και το 

Nabucco, τα οποία συµβάλουν στην διαφοροποίηση της ευρωπαϊκής προσφοράς 

ενέργειας, πρέπει να απολαύουν συστηµατικής ευρωπαϊκής υποστηρίξεως. Επιπλέον, 

η διαφοροποίηση της προσφοράς φυσικού αερίου θα πρέπει να προωθηθεί και µέσω 

της κατασκευής µονάδων υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG), καθώς και της 

αναβάθµισης των υπαρχουσών µονάδων. Η ευρωπαϊκή πρόσβαση σε µη-ρωσικές 

πηγές φυσικού αερίου όχι µόνο θα προωθούσε την ενεργειακή ασφάλεια µε την 

βελτίωση της διαφοροποίησης της προσφοράς ενέργειας. Θα συνέβαλε επίσης και 

στην αύξηση των διαθεσίµων ποσοτήτων φυσικού αερίου, καθώς και τη βελτίωση των 

συνθηκών ανταγωνισµού µεταξύ διαφορετικών εξαγωγέων. 

Για την εκπλήρωση του δευτέρου στόχου, της αύξησης δηλαδή  της 

προσφοράς φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, οι ευρωπαϊκές αρχές πρέπει να 

συνεργασθούν µε όλους τους µείζονες εξαγωγείς φυσικού αερίου, και κατ’ εξοχήν µε 

την Ρωσία, τον µεγαλύτερο εξαγωγέα φυσικού αερίου στον κόσµο. Μολονότι η 

κάλυψη των αυξανοµένων ευρωπαϊκών ενεργειακών αναγκών από τη Ρωσία µπορεί 

να µην είναι επιθυµητή –δεδοµένης της στρατηγικής διαφοροποιήσεως της προσφοράς 

ενέργειας– ή ακόµη και εφικτή –δεδοµένης της αµφισβητούµενης ικανότητος της 

Ρωσίας να παράσχει πρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου–, η Ρωσία θα παραµείνει 

ένας από τους κυρίους προµηθευτές της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου. Η 

βελτίωση των υποδοµών µεταφοράς φυσικού αερίου από την Ρωσία προς την 

ευρωπαϊκή αγορά θα επιτρέψει την εισαγωγή επιπροσθέτων ποσοτήτων φυσικού 

αερίου από τη Ρωσία, επιπλέον του φυσικού αερίου το οποίο θα προέρχεται από την 

                                                   
87 Βλέπε και Republic of Turkey and European  Commission, "Joint Conference Statement", Paper 

presented at the EU and Turkey: Together for a European Energy Policy (Istanbul, 5/6/2007). 
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Κασπία Θάλασσα ή την Μέση Ανατολή, αν αυτές οι ποσότητες γίνουν τελικά 

διαθέσιµες στην ευρωπαϊκή αγορά.  

Από την άποψη αυτή ο αγωγός  South Stream θα µπορούσε να θεωρηθεί όχι 

ανταγωνιστικός, αλλά συµπληρωµατικός των αγωγών Nabucco και TGI 

Interconnector. Οµοίως, τόσο η Ρωσία όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επωφελούντο 

από µία αναθεώρηση της ενεργειακής τους σχέσης στη βάση της βελτίωσης της 

αµοιβαίας συνεργασίας. Η ενέργεια είναι ένα πεδίο στο οποίο εύκολα µπορεί να 

αποδείξει κανείς την αλληλεξάρτηση µεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ρωσίας. Η 

Ρωσία χρειάζεται την ευρωπαϊκή ζήτηση φυσικού αερίου τόσο, όσο η Ευρωπαϊκή 

Ένωση χρειάζεται τη ρωσική προσφορά φυσικού αερίου. Οι υπάρχουσες διαφορές 

πρέπει να διευθετηθούν µέσω διµερών συνοµιλιών, και η κύρωση της Συνθήκης 

Ενεργειακής Χάρτας από την Ρωσία θα ήταν ένα χρήσιµο σηµείο εκκίνησης. Αντί του 

να αποτελεί πρόσκοµµα, η ενέργεια θα µπορούσε να αποτελέσει το θεµέλιο µιας 

ισχυρής ευρωρωσικής συνεργασίας. 

 Οι εξελίξεις του Αυγούστου 2008, ωστόσο, δεν συντέλεσαν προς αυτήν την 

κατεύθυνση. Η πολιτική αστάθεια της περιοχής του Καυκάσου και η εµπλοκή της µε το 

ζήτηµα της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας αναδείχθηκε για µία ακόµη φορά. Η 

απόπειρα της Γεωργίας να ανακαταλάβει την περιοχή της Νότιας Οσετίας την 8η 

Αυγούστου 2007 προκάλεσε την ακαριαία αντίδραση της Ρωσίας και προκάλεσε µία 

περιφερειακή κρίση. Η απώθηση των γεωργιανών στρατευµάτων από τη Νότιο Οσετία 

συνοδεύθηκε από εισβολή των ρωσικών δυνάµεων στο κυρίως έδαφος της Γεωργίας 

και την προώθηση των δυνάµεων των Αµπχαζίων αυτονοµιστών στο δυτικό µέρος της 

χώρας κατά µήκος της γραµµής κατάπαυσης του πυρός. Η κατάπαυση του πυρός και 

η τελική υποχώρηση των ρωσικών στρατευµάτων στα όρια των γραµµών ανακωχής 

πριν την 8η Αυγούστου αποκατέστησε το status quo ante, ωστόσο κρίσιµα ζητήµατα 

ήλθαν στην επιφάνεια. Η κρίση του Αυγούστου 2008 κλόνισε τις σχέσεις ∆ύσης και 

Ρωσίας και ανέδειξε την ύπαρξη σοβαρών λανθανουσών διενέξεων (frozen conflicts) 

στην περιοχή του Καυκάσου. Καθ’ όλη την διάρκεια των εχθροπραξιών το ζήτηµα της 

ενέργειας έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο. Από την µία πλευρά η Γεωργία υπογράµµιζε 

τις βαρύτατες συνέπειες για την παγκόσµια ενεργειακή ασφάλεια που θα είχε η 

προώθηση των ρωσικών δυνάµεων στο έδαφός της. Από την άλλη πλευρά, ήταν 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η επανειληµµένη  διακήρυξη της Ρωσίας ότι δεν προτίθεται να 
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εµποδίσει την ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου µέσα από τις εµπόλεµες ζώνες της 

Γεωργίας. 

Η εκλογή του Μπαράκ Οµπάµα στην ηγεσία των Ηνωµένων Πολιτειών 

ανέδειξε και την ανάγκη αλλαγής της αµερικανικής εξωτερικής πολιτικής τόσο στην 

Μέση Ανατολή, όσο και σε σχέση µε την Ρωσία. ∆εν θα ήταν παράλογο να αναµένει 

κανείς µία πιο µετριοπαθή προσέγγιση από την νέα κυβέρνηση Οµπάµα στις σχέσεις 

της χώρας µε το Ιράν και την Ρωσία. Μία νέα αµερικανική πολιτική προς το Ιράν θα 

µπορούσε  να καταστήσει πιθανή την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως και Ιράν στον τοµέα του φυσικού αερίου. Αναφορικά µε την Ρωσία, η άρση 

της αµοιβαίας δυσπιστίας θα µπορούσε να διευκολυνθεί µε εκατέρωθεν βήµατα σε 

ζητήµατα που δεν σχετίζονται µε την ενέργεια όπως η πυραυλική ασπίδα της 

ανατολικής Ευρώπης. Κάτι τέτοιο θα συνέβαλε στην βελτίωση των ευρωρωσικών 

σχέσεων και στην διευθέτηση των υπαρχουσών εκκρεµοτήτων. Όσον αφορά το Ιράν, 

η ευρωιρανική ενεργειακή συνεργασία θα µπορούσε να περιλαµβάνει την συνεισφορά 

ιρανικού φυσικού αερίου για τον αγωγό Nabucco, την χρήση του ιρανικού δικτύου για 

την µεταφορά φυσικού αερίου από κράτη παραγωγούς του Καυκάσου και της 

Κεντρικής Ασίας προς την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και ευρωπαϊκές ενεργειακές 

επενδύσεις στο Ιράν. Ωστόσο, µία τέτοια αλλαγή προϋποθέτει ειλικρινή διάθεση για 

διαπραγµατεύσεις και συµβιβασµούς από όλες τις πλευρές. Η διαθεσιµότητα 

πρόσθετων ποσοτήτων φυσικού αερίου θα είναι ένα µόνο από τα πολλαπλά αµοιβαία 

οφέλη µιας τέτοιας εξέλιξης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τέλος, είναι απαραίτητο να υπογραµµισθεί ότι η πραγµατοποίηση φιλόδοξων 

και δαπανηρών επιχειρηµατικών σχεδίων όπως οι αγωγοί Nabucco και South Stream 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό και από την παγκόσµια οικονοµική κατάσταση. Η 

χρηµατοοικονοµική κρίση η οποία εντάθηκε τον Σεπτέµβριο του 2008 φαίνεται να έχει 

σηµαντικές επιπτώσεις τόσο στις τιµές της ενέργειας όσο και στην ανάπτυξη της 

παγκόσµιας οικονοµίας. Σε ένα περιβάλλον µειωµένων τιµών ενέργειας και µε την 

ευρωπαϊκή οικονοµία σε ύφεση ή και ασθενή ανάπτυξη, η πραγµατοποίηση των 

παραπάνω σχεδίων θα συναντήσει πρόσθετα εµπόδια.  
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Το ΕΛΙΑΜΕΠ 
Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένα ανεξάρτητο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ερευνητικό και 
εκπαιδευτικό ίδρυµα. Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν εκφράζει, ούτε εκπροσωπεί συγκεκριµένες 
πολιτικές απόψεις. Επιχειρεί µόνο να λειτουργήσει ως βήµα ελεύθερου διαλόγου και 
ως κέντρο παραγωγής και διακίνησης ιδεών.  

Το ΕΛΙΑΜΕΠ χρονολογείται από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 στο πλαίσιο 
ανεπίσηµων συναντήσεων πανεπιστηµιακών, στρατιωτικών, διπλωµατών και 
δηµοσιογράφων. Ο στόχος των συναντήσεων αυτών ήταν να προσφέρουν µια 
ανεξάρτητη, ακαδηµαϊκή άποψη σχετικά µε τις εξελίξεις στις περιοχές της Μεσογείου, 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας, στους τοµείς της 
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των διατλαντικών σχέσεων που ενδιέφεραν άµεσα την 
Ελλάδα. Τον Απρίλιο του 1988, οι συναντήσεις αυτές πήραν θεσµοθετηµένη µορφή και 
έτσι δηµιουργήθηκε το Ελληνικό Ίδρυµα Αµυντικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
(ΕΛΙΑΜΕΠ).  

Από την ίδρυση του, το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει αναπτύξει πολλές και σηµαντικές 
δραστηριότητες και έχει γίνει γνωστό σε ακαδηµαϊκούς, πολιτικούς και 
επιχειρηµατικούς κύκλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ακολουθώντας τις εξελίξεις 
της ευρύτερης περιοχής, οι δραστηριότητες του ΕΛΙΑΜΕΠ διευρύνθηκαν για να 
συµπεριλάβουν ερευνητικά προγράµµατα που θα συνέβαλαν στην εδραίωση των 
δηµοκρατιών της Ανατολικής, Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης µε τη 
δηµιουργία κοινωνίας των πολιτών, αποτελώντας ένα σηµείο αναφοράς ανάµεσα σε 
ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς σε θέµατα κοινωνικοπολιτικά, ασφάλειας και 
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  Το Ελληνικό Ίδρυµα Αµυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής 
µετονοµάζεται σε Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής διατηρώντας 
το ακρωνύµιο ΕΛΙΑΜΕΠ. 

Η νέα ονοµασία του Ιδρύµατος εµπεριείχε ένα σαφές µήνυµα: στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εκκολαπτόµενης συλλογικής κυριαρχίας των κρατών 
µελών της, πρέπει να διαχωρισθεί η ευρωπαϊκή πολιτική από την υπόλοιπη εξωτερική 
πολιτική της Ελλάδας.  

Ως συνέπεια αυτής της αλλαγής, τα επόµενα χρόνια το ΕΛΙΑΜΕΠ διεύρυνε σηµαντικά 
τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα µε την υλοποίηση ικανού αριθµού προγραµµάτων, µε 
χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων φορέων, σε θέµατα ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, µετανάστευσης, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, χρηστής διακυβέρνησης 
και µεταρρύθµισης του τοµέα ασφάλειας (Security Sector Reform), ενέργειας και 
κλιµατικών αλλαγών. Το Ίδρυµα συνέχισε, βεβαίως, την ενασχόλησή του µε 
παραδοσιακά ζητήµατα εξωτερικής και αµυντικής πολιτικής σε περιοχές και θέµατα 
όπως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, τα Βαλκάνια, η Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή και οι 
διατλαντικές σχέσεις. ∆ιατήρησε, επίσης, την επικέντρωσή του σε λειτουργικές 
προτάσεις πολιτικής και λιγότερο σε θεωρητική έρευνα. 
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