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Η Ελλάδα ανήκει από το 1981 στην ευρωπαϊκή 
ένωση πιστεύω ότι θα παίξει τα επόµενα χρόνια 
έναν ακόµη σηµαντικότερο ρόλο και αυτό εξαιτί-
ας των ανακατατάξεων στο χώρο της διαχείρισης 
της ενέργειαςΕίναι µία χώρα που συνορεύει µε την 
Τουρκία την Αίγυπτο και τη Λιβύη και έτσι ανα-
γκάστηκα υπάρχει ένας χώρος επαφής και τριβής-
Πάντως εγώ πιστεύω ότι αντιπαραθέσεις είχαν ως 
επίκεντρο του Αιγίου θα µεταφερθούν πλέον Στην 
ανατολική Μεσόγειο. Η ανατολική Μεσόγειος παί-
ζει πλέον σηµαντικό ρόλο και στο ενεργειακό αυτό 
δε συνέβαινε τα παλαιότερα χρόνια πριν το 99 δεν 
υπήρχε καµία τέτοια αναφορά. Η Ελλάδα και η Κύ-
προς βρίσκονται στα όρια της ευρωπαϊκής ένωσης 
γεωγραφικά, Σε µία περιοχή που πάντα υπήρχαν 
Έντονες διεκδικήσεις. Βλέπουµε παραδείγµατος 
χάριν ότι για τα πετρέλαια της Κύπρου ενδιαφέρε-
ται και η Αµερική και η Ρωσία θεωρώ ότι Ελλάδα 
βρίσκεται σε αυτό που λέµε στο σκάκι µαγικό τε-
τράγωνο κατά συνέπεια αποκτά µία νέα σηµαντική 
θέση και ένα νέο ρόλο.

Το ενδιαφέρον που υπήρχε για τους υδρογονάν-
θρακες και επικεντρωνόταν  στη βόρεια θάλασσα 
έχει πλέον µετατοπιστεί στην ανατολική Μεσόγειο. 
Στα παγκόσµια γεωπολιτικά παιχνίδια έχουν επί-
σης προστεθεί παίχτες όπως είναι η Ινδία και η 
Κίνα που δεν τους υπολογίζαµε καθόλου πριν από 
µερικά χρόνια. Στη δική µας περιοχή η Τουρκία εί-
ναι ένας παίκτης που θα ήθελε να παίξει ένα ρόλο 
σηµαντικό. Ισχυρίζεται ότι παίζει αυτό το ρόλο αλλά 
δεν τα καταφέρνει. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο 
που βλέπουµε σε επίπεδο γεωστρατηγικής είναι ότι 
η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται σιγά-σιγά Ευρώπη.Η 
Ευρώπη είναι ένα τεράστιο ψηφιδωτό που αποτε-
λείται από πολλές ψηφίδες. Η κοινή της ιστορία 
λειτουργεί ως το ενοποιητικό στοιχείο αυτών των 
ψηφίδων. 

Η στρατηγική του οπορτουνισµού είναι µικρής 
διάρκειας. Εµείς ως έλληνες λειτουργούµε σε βά-
θος χρόνου. Αυτό που µε εντυπωσιάζει τώρα που 
βρίσκοµαι στην Αυστραλία είναι ότι συναντώ αν-
θρώπους που βρίσκονται εδώ 40 και 50 χρόνια 
και παρόλαυτά διατηρούν τις παραδόσεις και τη 
γλώσσα τους. Ενώ βρίσκονται πάρα πολύ µακριά 
από την Ελλάδα, η Ελλάδα παραµένει γιαυτούς µια 
πηγή. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Η χρονοστρατηγι-
κή εξηγεί καλύτερα αυτού του είδους τις συνδέσεις 
και επαφές. Όταν κοιτάζουµε µόνο την γεωγραφική 
διάσταση έχουµε πρόβληµα. Πολλές φορές είµαστε 
γείτονας µε κάποιον που δεν έχει καµία σχέση µαζί 
µας, ενώ την ίδια στιγµή µπορεί να έχουµε επαφή 
µε κάποιον που βρίσκεται πολύ µακριά και να έχει 
άµεση σχέση µεταξύ µας. Όταν εξετάζουµε µια σει-
ρά από ζητήµατα στη χρονική τους διάσταση δεν 
κοιτάµε µόνο τι είναι κοντά µας, αλλά κυρίως τι εί-
ναι µαζί µας. Ούτως ή άλλως χάρη στην επανάστα-
ση του διαδικτύου δε µιλάµε πια µε τον ίδιο τρόπο 
για τη γεωγραφία.

Η Η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εί-
ναι ένα πολύ σηµαντικό ιστορικό γεγονός και γιατί 
άλλαξε τη φυσιογνωµία της χώρας αλλά και γιατί 
λειτούργησε πολύ θετικά σε µία άλλη σειρά από 
πολύ σηµαντικά ζητήµαταΝαι χαρακτηριστικότε-
ρο το κυπριακό ο Κρανιδιώτης ήταν ο πρώτος ο 
οποίος είχε πει εάν το κυπριακό ζήτηµα δε γίνει 
ευρωπαϊκό ζήτηµα δεν θα λυθεί ποτέ το πρόβληµα 
της Κύπρου. Αυτό το καταλαβαίνουµε πλέον πολύ 
καλά. Μέχρι το 2004 περιµέναµε κάθε φορά που 
θα γίνει εκλογές στις Ηνωµένες Πολιτείες ότι θα 
λυθεί το κυπριακό. ∆εν έγινε όµως τίποτα. Τώρα 
για πρώτη φορά η Ευρώπη αισθάνεται ότι αυτό εί-
ναι ένα ζήτηµα δικό της. Το ευρωπαϊκό στοιχείο 
και το ενεργειακό νοµίζω ότι θα παίξουν πολύ ση-

µαντικό ρόλο στην απελευθέρωση των κατεχοµέ-
νων εδαφών της Κύπρου... Όταν τα τρία µεγαλύτε-
ρα κοιτάσµατα έχουν εντοπιστεί στην Κύπρο είναι 
πολύ δύσκολο να πεις ότι αυτό δεν θα παίξαµε 
πολύ σηµαντικό ρόλο σε όσα µέλλεται να γίνουν τα 
επόµενα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µεγά-
λος καταναλωτής ενέργειας πολύ µεγαλύτερος από 
την Κίνα και θέλει να αποκτήσει µια σχετική ενερ-
γειακή αυτονοµία.

Έχουµε πλέον περάσει σε µία νέα φάση και γνω-
ρίζουµε ότι υπάρχουν 20 οικόπεδα της τάξης µεγέ-
θους 1,73 τρις σύµφωνα µε τους ερευνητές. Υπάρ-
χουν φυσικά εµπόδια και ένα από αυτά είναι η 
Τουρκία που από το 1977 θεωρεί ότι δεν θα έπρε-
πε να έχει οριοθετηθεί η ΑΟΖ στην Μεσόγειο. Ένα 
άλλο εµπόδιο είναι ο ραγιαδισµός, όταν δηλαδή 
κάποιος έχει συνηθίσει να είναι από κάτω µε σκυµ-
µένο το κεφάλι. Όταν έχεις συνηθίσει να µην έχεις 
κυρίαρχο ρόλο δεν τολµάς να αποκτήσεις κυρίαρχο 
ρόλο. Υπάρχει εκτός από το θέµα της θέλησης και 
το θέµα της στρατηγικής. Μέχρι πρόσφατα δεν βλέ-
παµε τα οφέλη από το ενεργειακό θεωρούσαµε ότι 
η ατµοµηχανή της χώρας είναι ο τουρισµός. Αλλά ο 
τουρισµός δεν αρκεί για να καλύψει τα πάντα, ιδι-
αίτερα τώρα που το πλαίσιο έχει γίνει ανταγωνιστι-
κό. ∆είτε όµως το µοντέλο της Ολλανδίας και της 
Νορβηγίας που αναπτύχθηκαν χάρη στην εκµετάλ-
λευση των πηγών ενέργειας. Καθώς λειτουργούµε 
µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα συµβόλαια που 
γίνονται για αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ στα-
θερά, δεν είναι εύκολο κάποιος να µας εξαπατήσει. 
Σηµαντικό ρόλο στην εκµετάλλευση των υδρογο-
νανθράκων θα παίξουν και οι έλληνες εφοπλιστές 
καθώς η µεταφορά του υγροποιηµένου αερίου εί-
ναι µεγάλο κοµµάτι αυτής της ιστορίας. Οι αγωγοί 
ξεκινούν από ένα σηµείο και πηγαίνουν σε ένα 
άλλο. Τα καράβια δεν έχουν αυτούς τους περιορι-
σµούς και έτσι αν αλλάξουν οι συµµαχίες εύκολα 
αλλάζουν και οι προορισµοί τους.

Για την εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων έχου-
µε την τεχνογνωσία αλλά όχι και την τεχνολογία. 
Το κόστος της εκµετάλλευσης τους είναι τεράστιο. 
Για να αποκτήσει κανείς την τεχνολογία πρέπει να 
κάνεις τουλάχιστον δύο επανεπενδύσεις αλλιώς 
δεν θα µπορέσει να το κάνεις µόνος του. Αυτό 
που γίνεται σε παγκόσµιο επίπεδο και έκανε και 
η Κύπρος είναι η συµφωνία µε µια µεγάλη εταιρία 
όπου το 80 τοις εκατό θα πηγαίνει στη χώρα και το 
20 τοις εκατό στην εταιρεία. Ένας σταθµός υγρο-
ποίησης δηµιουργεί 100.000 θέσεις εργασίας και 


