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H κατάρρευση της Σ�ιετικής Ενωσης άλλα�ε άρδην τυς κα-
ν�νες τυ παι�νιδιύ και  Α’ Π�λεμς τυ Κ�λπυ κατέδει-

�ε τ μέγεθς της αλλαγής πυ εί�ε συντελεστεί. Η �άση της ευ-
ρω-ατλαντικής συνεργασίας στν τμέα των πληρ$ριών ε�αι-
τίας των ανωτέρω ε�ελί�εων έ�ει κατά συνεπεία δραματικά αλ-
λιωθεί και επιπρσθέτως η εκτίμηση περί των νέων απειλών δια-
$έρει σημαντικά ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης (συμπεριλαμ�ανμένης και της Ελλάδας) και τις ΗΠΑ. 

M ετά τις επιθέσεις στις 11/9/2001 στη Νέα Υ�ρκη, στις
11/03/2004 στη Μαδρίτη και στις 07/07/2005 στ Λνδίν, ι

Ευρωπαίι γρήγρα α�ιλ�γησαν την τρμκρατία ως νύμερ
ένα απειλή για τις κινωνίες τυς. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ενωσης δεν μπρύν να συμ$ωνήσυν στν ακρι�ή πρσ-
διρισμ� τυ «ε�θρύ» και τυ είδυς της τρμκρατικής δρά-
σης πυ τυς απειλεί. :ι Βρετανί παρακλυθύν συστηματικά
τις κιν�τητες των μεταναστών τυς απ� την ινδική υπήπειρ,
ι Γερμανί αύ�ησαν τα μέτρα ασ$αλείας για τις πλυπληθείς -
μάδες Τύρκων και Κύρδων πυ δια�ιύν στη �ώρα τυς, ι
Γάλλι και ι Ισπανί δίνυν πρτεραι�τητα στυς $νταμεντα-
λιστές πυ πρέρ�νται απ� τις �ώρες της Β�ρειας Α$ρικής, ε-
νώ ι ελληνικές αρ�ές ανησυ�ύν για την παράνμη μετανά-
στευση απ� τ �αλκανικ� �ώρ και ιδιαιτέρως απ� την Τυρκία.
Η παράνμη μετανάστευση απτελεί θέμα εθνικής ασ$άλειας
για την ελληνική κινωνία και η ένταση τυ $αινμένυ είναι πρ
των θυρών, κρίνντας απ� τ γεγν�ς �τι  υπερπληθυσμ�ς σε
πλλές α$ρικανικές και ασιατικές �ώρες και η παγκ�σμια ικ-
νμική κρίση πυ μας μαστί>ει δημιυργύν περαιτέρω ένταση
στα σύνρά μας. Δυστυ�ώς, η Ελλάδα απτελεί την ιδανική γεω-
γρα$ική περι�ή μετά�ασης και διέλευσης παράνμων μετανα-
στών πρς άλλυς ευρωπαϊκύς πρρισμύς. 

E υρωπαίι και Αμερικανί πρέπει να δημιυργήσυν νέες δ-
μές συνεργασίας στν τμέα των πληρ$ριών με σκπ� να

ενισ�ύσυν την πρσπάθεια καταπλέμησης της διεθνύς τρ-
μκρατίας. Η νέα στρατηγική στ τμέα των πληρ$ριών $εί-
λει να πρ�λέπει τη δημιυργία νέας «αρ�ιτεκτνικής», νέας δ-
μής στη λειτυργία των υπηρεσιών πληρ$ριών πυ θα διακρί-
νεται απ� ευελι�ία, απκεντρωμένα δίκτυα δημ�σιων αλλά και ι-
διωτικών $ρέων. 

E πίσης,  πλλαπλασιασμ�ς των πηγών άντλησης πληρ$-
ριών (collection) για την καταπλέμηση νέων απειλών απαι-

τεί παράλληλη αύ�ηση της ικαν�τητας παραγωγής ανάλυσης, ε-
νώ θα πρέπει να απτραπεί και  κίνδυνς «υπερ$�ρτωσης» τυ
�λυ συστήματς πληρ$ριών, πυ θα δηγύσε στην αδρα-
νπίηση και την πιθανή κατάρρευσή τυ. Σε αντίθεση με τυς
Αμερικανύς συναδέλ$υς τυς, ι Ευρωπαίι ηγέτες πρέπει
να κατανήσυν �τι ι σημερινές απειλές αντιμετωπί>νται με
την ανα�άθμιση των υπηρεσιών πληρ$ριών και ��ι με συμ�α-
τικά στρατιωτικά μέσα. Ισως μ�ν μετά απ� μια νέα απειλή ή μια
τρμκρατική ενέργεια πυ θα πλή�ει τα άμεσα και κινά ευρω-
παϊκά συμ$έρντα να αλλά�ει η παρύσα κατάσταση. Η πιθαν�-
τητα ε�απ�λυσης τρμκρατικής επίθεσης «πανευρωπαϊκύ»
�αρακτήρα δεν είναι ρατή, αλλά  εντπισμ�ς απειλών πρτύ
αυτές εκδηλωθύν ώστε να αντιμετωπιστύν εν τη γενέσει τυς
είναι  �ασικ�τερς λ�γς ύπαρ�ης τυ τμέα των πληρ$-
ριών. 

E άν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ι Ηνωμένες
Πλιτείες επιθυμύν ειλικρινά να διευρύνυν την ευρω-ατ-

λαντική συνεργασία εναντίν της διεθνύς τρμκρατίας είναι
αναγκαί να δημιυργήσυν τις πρϋπθέσεις για την ανεύρεση
των κατάλληλων επαγγελματιών στν δημ�σι και τν ιδιωτικ�
τμέα, ι πιι θα πρέρ�νται απ� ευρύτερα πληθυσμιακά
στρώματα. 

O ι ευρωπαϊκί ργανισμί (EUROPOL, EUROJUST, E.U.
SITUATION CENTER, FRONTEX), εάν ενισ�υθύν, μπρύν

να απτελέσυν τυς κυρίυς θεσμύς-πυλώνες στυς πίυς
θα στηρι�θεί η ευρωπαϊκή πρσπάθεια καταπλέμησης των νέων
απειλών (κυ�ερνεπιθέσεις, �ημικά αέρια, ισλαμικά δίκτυα, ρ-
γανωμέν έγκλημα και �έπλυμα �ρήματς) και να πρκύψυν ε-
πικδμητικές πρτάσεις πυ θα ανατρέψυν την παλιωμένη
στερετυπική πεπίθηση περί ευρωπαϊκής αδράνειας και αμερι-
κανικύ «μνπωλίυ» στις �πιες αντιτρμκρατικές πρωτ-
�υλίες. 

£ έλω να πιστεύω �τι η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι σίγυρ �τι θα
περιμένει αρκετά έως �τυ υλπιηθεί  στ��ς ίδρυσης

μιας πανευρωπαϊκής υπηρεσίας πληρ$ριών (European Union
Intelligence Service). Εως τ�τε, μάδες εργασίας, επιτρπές και
επιστημνικά ερευνητικά δίκτυα θα συνε�ί>υν να είναι ι μ�νι
πυρήνες της ευρω-ατλαντικής συνεργασίας (Ε.Ε.-ΗΠΑ) στν τ-
μέα των πληρ$ριών. 

ø ς συνέπεια των παραπάνω αλλαγών, η Ελλάδα, η πία απ-
τελεί κ�μ� ενεργειακών δρ�μων απ� την Ανατλή στη Δύ-

ση και λ�γω της γεωικνμικής της θέσης, απαιτεί ένα υψηλ�-
τερ επίπεδ ικαν�τητας απτελεσματικ�τητας και δια�είρισης
ανθρωπίνων π�ρων με σκπ� να δημιυργηθεί μια Ελληνική Κι-
ν�τητα Πληρ$ριών, πυ θα είναι σε θέση να ανταπκριθεί
στν ρ�λ της και να αντιμετωπίσει τις νέες απειλές τυ 21υ αι-
ώνα. 

* � Δρ. Ιωάννης Μ. Νμικ�ς  είναι διευθυντής, Ερευνητικ�
Ινστιτύτ Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Μελετών www.rieas.gr 
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την αρ�ή της
ε�δ	μάδας ε-
πισκέ�τηκε τη
�ώρα μας 	 υ-
π	υργ�ς Ε�ω-
τερικών τ	υ
Ιράν κ. Μαν	υ-
σέρ Μ	τακί
και συναντή-

θηκε με τ	ν πρωθυπ	υργ� κ.
Γ. Παπανδρέ	υ και τ	ν υπ	υρ-
γ� Ε�ωτερικών κ. Δ. Δρ	ύτσα.
Ενα απ� τα σημαντικ�τερα θέ-
ματα πυ συ>ητήθηκαν ήταν η
συνεργασία της �ώρας μας με
τ Ιράν στ $υσικ� αέρι. 

Επιπλέ	ν, συ'ήτησαν τ	υς
σ�εδια'�μεν	υς αγωγ	ύς αε-
ρί	υ π	υ πρ�κειται να διέλ-
θ	υν απ� την Ελλάδα, 	ι 	π	ί-
	ι απ	τελ	ύν τμήμα τ	υ Ν�τι-
	υ Διαδρ�μ	υ της Ευρωπαϊ-
κής Ενωσης (Ε.Ε.). Η επίσκεψη
τ	υ Ιραν	ύ υπ	υργ	ύ Ε�ωτε-
ρικών συμπίπτει μία ε�δ	μάδα
μετά τ	 ετήσι	 συνέδρι	 π	υ
δι	ργανώθηκε υπ� την αιγίδα
τ	υ ιρανικ	ύ υπ	υργεί	υ Ε-
�ωτερικών στ	 Μπαντάρ Α-
μπάς, π	υ �ρίσκεται στ	ν
Περσικ� Κ�λπ	 κ	ντά στα
Στενά τ	υ 8ρμ	ύ', �π	υ διέρ-
�εται τ	 40% της παγκ�σμιας
εμπ	ρίας πετρελαί	υ και με-
τα�έρεται με τάνκερ. Τ	 κε-
ντρικ� θέμα τ	υ συνεδρί	υ ή-
ταν η συνεργασία στ	ν Περσι-
κ� Κ�λπ	 και 	ι πρ		πτικές
σταθερ�τητας και ανάπτυ�ης
της περι	�ής. Ενα απ� τα κύ-
ρια θέματα π	υ συ'ητήθηκαν
ήταν 	 ρ�λ	ς τ	υ Ιράν και η
πρ	μήθεια �υσικ	ύ αερί	υ α-
π� τ	ν Περσικ� Κ�λπ	, καθώς
και η ενίσ�υση της ενεργεια-
κής ασ�άλειας στην Ευρώπη.
8ρισμένα εύλ	γα ερωτήματα
π	υ απασ�	λ	ύν σήμερα την
παγκ�σμια κ	ιν�τητα ενέργει-
ας είναι τα ε�ής: Μπ	ρεί τ	
Ιράν να συμ�άλει στην ενερ-
γειακή ασ�άλεια της Ευρώ-
πης; Μπρεί να λειτυργήσει
απδτικά  Ν�τις Διάδρ-
μς της Ε.Ε. �ωρίς την πρμή-
θεια αερίυ απ� τ Ιράν; Πι-
ς είναι  γεωπλιτικ�ς ρ�λς
της Ελλάδας στη μετα$ρά
$υσικύ αερίυ απ� τν Περ-
σικ� Κ�λπ πρς την Ε.Ε.;

Τ Ιράν είναι η �ώρα με τα
περισσ�τερα απθέματα $υ-
σικύ αερίυ στν κ�σμ μετά
τη Ρωσία. Σύμ�ωνα με τ	ν
Διεθνή 8ργανισμ� Ενέργειας
(International Energy Agency),
τ Ιράν έ�ει 28 τρισεκατμμύ-
ρια κυ�ικά μέτρα $υσικύ αε-
ρίυ, πυ αντιστι�ύν στ
16% των παγκ�σμιων απθε-
μάτων. Αυτ� σημαίνει �τι τα α-
π	θέματα αερί	υ στ	 Ιράν εί-
ναι τετραπλάσια απ� �,τι έ-
�	υν �λες 	ι �ώρες τις Κε-
ντρικής Ασίας συν	λικά. Σή-
μερα τ	 Ιράν παράγει ετησίως
112 δισ. κυ�. μέτρα αερί	υ και
στ	�εύει έως τ	 2020 να αυ-
�ήσει την παραγωγή τ	υ στα
400 δισ. κ.μ. Αυτ�ς 	 στ��	ς
για να επιτευ�θεί απαιτεί ση-
μαντικές επενδύσεις. Τ	 με-
γαλύτερ	 κ	ίτασμα αερί	υ
τ	υ Ιράν είναι τ	 South Pars,
π	υ αντιστ	ι�εί περίπ	υ στ	

50% των συν	λικών απ	θεμά-
των της �ώρας. Κάπ	ιες επεν-
δύσεις απ� ρωσικές και κινε'ι-
κές εταιρείες έ�	υν υλ	π	ιη-
θεί, αλλά και αυτές ��ι σε ικα-
ν	π	ιητικ� �αθμ�. 
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Τ	 �έ�αι	 είναι �τι τ	 Ιράν
πρ	σπαθεί να πρ	σελκύσει ε-
πενδύσεις και να αυ�ήσει την
παραγωγή τ	υ σε �υσικ� αέ-
ρι	. 8ταν αυτ� υλ	π	ιηθεί, τ	
�υσικ� αέρι	 τ	υ Ιράν μπ	ρεί
να πρ	μηθεύσει την Ευρώπη
μέσα απ� τ	ν Ν�τι	 Διάδρ	μ	
π	υ διέρ�εται απ� την Ελλά-
δα. Η ανασ�άλεια της Ε.Ε. α-
να�	ρικά με τις π	σ�τητες
π	υ εισάγει απ� τη Ρωσία μέ-
σω της 8υκρανίας εντάθηκε
απ� τ	 2009, �ταν πρ	σωρινά
διακ�πηκε η 	μαλή ρ	ή �υσι-
κ	ύ αερί	υ πρ	ς την Ε.Ε., με
απ	τέλεσμα 18 ευρωπαϊκές
�ώρες να παρ	υσιάσ	υν πρ	-
�λήματα. Σήμερα 	ι αγωγ	ί
π	υ σ�εδιά'	νται για τ	ν Ν�-
τι	 Διάδρ	μ	 της Ε.Ε. είναι 	
ITGI, 	 Nabucco και 	 TAP. Αυ-
τ	ί 	ι αγωγ	ί ανταγωνί'	νται
κυρίως για τ	 συμ��λαι	 πρ	-
μήθειας αερί	υ απ� τ	 α'έρι-
κ	 κ	ίτασμα Σα� Ντενί' ΙΙ. Μ�-
ν	ν ένας αγωγ�ς μπ	ρεί να
κατασκευαστεί άμεσα με την
πρ	μήθεια αερί	υ απ� τ	 Α-
'ερμπαϊτ'άν. Και 	ι τρεις αγω-
γ	ί μα'ί, ITGI, Nabucco και
TAP, έ�	υν συν	λική �ωρητι-
κ�τητα μετα�	ράς αερί	υ 61
δισ. κ.μ. ετησίως. Τ σημαντι-
κ�τερ πρ��λημα σήμερα εί-
ναι �τι δεν υπάρ�ει αρκετ� α-
έρι απ� την Κασπία. Η �ώρα
πυ μπρεί να πρμηθεύσει
επιπλέν αέρι ώστε να μπ-
ρέσυν να κατασκευαστύν
και ι τρεις αγωγί είναι τ
Ιράν. 

∏ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ ∂.∂. 

Η κεντρική π	λιτική ενερ-
γειακής ασ�άλειας της Ε.Ε.
σήμερα στ	�εύει στη δια�	-
ρ	π	ίηση πηγών και 	δών
διέλευσης αερί	υ. 8 Ν�τι	ς
Διάδρ	μ	ς απ	τελεί την αι�-
μή τ	υ δ�ρατ	ς της ευρωπαϊ-
κής ενεργειακής π	λιτικής.
Τ	 Ιράν ε�υπηρετεί και τ	υς
δύ	 αυτ	ύς στ��	υς της ευ-
ρωπαϊκής ενεργειακής π	λι-
τικής. Επιπλέ	ν, εύλ	γα τίθε-
ται τ	 ερώτημα πώς μπ	ρεί να
κατασκευαστ	ύν μακρ	πρ�-

θεσμα και ι τρεις σ�εδια>�-
μενι αγωγί -ITGI, Nabucco
και TAP- τυ Ν�τιυ Διαδρ�-
μυ της Ε.Ε. �ωρίς την πρμή-
θεια αερίυ απ� τ Ιράν. Α-
πλώς δεν μπρύν να κατα-
σκευαστύν, παρά μ�ν εάν
πρμηθευτύν ιρανικ� αέρι.
Τ	 Ιράν είναι μελλ	ντικά η
�ώρα με τη μεγαλύτερη πρ	-
	πτική πρ	μήθειας αερί	υ
πρ	ς στην Ευρώπη στ	 μέλ-
λ	ν. 

°ÂˆÔÏÈÙÈÎ¤˜ 
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Π	ια είναι η σημερινή υπ	-
δ	μή για την πρ	μήθεια αερί-
	υ απ� τ	 Ιράν; Αναμ�ισ�ήτη-
τα υπάρ�	υν γεωπ	λιτικές
δυσκ	λίες π	υ σήμερα δεν ε-
πιτρέπ	υν την εμπ	ρία αερί-
	υ με τ	 Ιράν. 8μως 	ι αγωγ	ί
π	υ σήμερα λειτ	υργ	ύν θα
μπ	ρ	ύσαν να πρ	μηθεύσ	υν
με αέρι	 την Ε.Ε. Συγκεκριμέ-
να, υπάρ�ει και λειτ	υργεί κα-
ν	νικά 	 αγωγ�ς Ταμπρί' - Α-
γκυρα, �ωρητικ�τητας μετα-
�	ράς αερί	υ 14 δισ. κ.μ. ετη-
σίως, π	υ συνδέει την Τ	υρ-
κία με τ	 Ιράν. Τ ιρανικ� αέ-
ρι πυ εισρέει στ τυρκικ�
σύστημα μπρεί να μετα$ερ-
θεί στην Ε.Ε. μέσω τυ αγω-
γύ Καρατσάμπεϊ-Κμτηνή,
�ωρητικ�τητας μετα$ράς α-
ερίυ 12 δισ. κ.μ., πυ συνδέει
την Τυρκία με την Ελλάδα,
και κατ’ επέκταση με την Ε.Ε. 

√ ÂÚÛÈÎfi˜ ·ÁˆÁfi˜ 

Π	ια είναι τα μελλ	ντικά
σ�έδια τ	υ Ιράν για τη μετα-
�	ρά αερί	υ πρ	ς την Ε.Ε.; :
σ�εδια>�μενς περσικ�ς αγω-
γ�ς αερίυ θα μπρεί να συν-
δέσει τ αέρι τυ Περσικύ
Κ�λπυ, και συγκεκριμένα τ
κίτασμα South Pars, πυ εί-
ναι τ μεγαλύτερ στν κ�-
σμ, με την Ε.Ε. μέσω μ�ν
τριών �ωρών: Τυρκία, Ελλά-
δα, Ιταλία. : περσικ�ς αγωγ�ς
έ�ει τις λιγ�τερες γεωπλιτι-
κές δυσκλίες, γιατί και ι
τρεις αυτές �ώρες έ�υν υπ-
γράψει διακρατικές συμ$ω-
νίες εμπρίας και μετα$ράς
αερίυ και έ�υν υλπιήσει
σημαντικές επενδύσεις μετα-
�ύ τυς. Τ	 μεγάλ	 πλε	νέ-
κτημα για την Ευρώπη θα εί-
ναι η ενίσ�υση της ενεργεια-
κής της ασ�άλειας με δια�	-
ρ	π	ίηση μιας νέας, πηγής α-
ερί	υ απ� τ	ν Περσικ� Κ�λπ	.

Εκτ�ς απ� τ	 αέρι	 της Κα-
σπίας η Ε.Ε. θα έ�ει μέσω τ	υ
περσικ	ύ αγωγ	ύ πρ�σ�αση
στ	 αέρι	 τ	υ Περσικ	ύ Κ�λ-
π	υ.

∫ÔÈÓ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· 

Δεν είναι τυ�αί	 λ	ιπ�ν π	υ
στην ατ'έντα τ	υ Ελληνα
πρωθυπ	υργ	ύ κ. Παπανδρέ-
	υ και τ	υ Ιραν	ύ υπ	υργ	ύ
Ε�ωτερικών κ. Μ	τακί υπήρ�ε
	 περσικ�ς αγωγ�ς. Η Ελλάδα
μπ	ρεί να απ	τελέσει την εν-
διάμεση �ώρα π	υ μπ	ρεί να
συνδέσει τ	 Ιράν με την Ευ-
ρώπη. Τα νέα αυτά γεωπ	λιτι-
κά δεδ	μένα δεί�ν	υν τη στε-
νή συνύπαρ�η των ενεργεια-
κών συμ�ερ�ντων της Ελλά-
δας με την Ιταλία. 8ι ιταλικές
εταιρείες ενέργειας, Edison
και ENI, έ�	υν επενδύσει ήδη
σημαντικά στη �ώρα μας. Επι-
πλέ	ν, 	ι διακρατικές συμ�ω-
νίες Ελλάδας-Ιταλίας στ	ν
τ	μέα της ενέργειας και 	 συ-
ντ	νισμ�ς μετα�ύ των δύ	 υ-
π	υργείων πρ	διαγρά�	υν
θετικά απ	τελέσματα. Επι-
πλέ	ν, 	 αγωγ�ς TAP έ�ει
κατ’ αρ�ήν συμ�ωνία με τ	
Ιράν για τη μετα�	ρά 5 δισ.
κ.μ. αερί	υ μέσω της Ελλάδας
πρ	ς την Ιταλία. Με την Τ	υρ-
κία η Ελλάδα έ�ει επίσης σύ-
μπτωση ενεργειακών συμ�ε-
ρ�ντων και 	ι ενεργειακές
σ�έσεις των δύ	 �ωρών είναι
απ	δ	τικές μέσω της λει-
τ	υργίας τ	υ ελλην	-τ	υρκι-
κ	ύ αγωγ	ύ ITG, π	υ μελλ	-
ντικά μπ	ρεί να μετα�έρει α-
έρι	 απ� τ	 Ιράν.

Συμπερασματικά: Αργά ή
γρήγ	ρα, θα �εκινήσει η εμπ	-
ρία �υσικ	ύ αερί	υ με τ	 Ιράν,
ώστε να ενισ�υθεί η ενεργεια-
κή ασ�άλεια της Ευρώπης. Τ	
άν	ιγμα των εμπ	ρικών σ�έ-
σεων με τ	 Ιράν στ	ν τ	μέα
τ	υ �υσικ	ύ αερί	υ, η δημι-
	υργία κ	ιν	πρα�ιών για ε-
πενδύσεις στ	 κ	ίτασμα South
Pars, η μετα�	ρά τε�ν	γνω-
σίας και 	 εκσυγ�ρ	νισμ�ς
τ	υ συστήματ	ς μετα�	ράς
αερί	υ τ	υ Ιράν θα συμ�άλ-
λ	υν στη σταθερ�τητα και την
ανάπτυ�η της περι	�ής τ	υ
Περσικ	ύ Κ�λπ	υ και της Ανα-
τ	λικής Μεσ	γεί	υ.

* � κ. Αντώνης Λι#άνις
είναι ικνμλ�γς, 

διευθύνων σύμ#υλς 
της Energy Stream CMG.

∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔÈÓÔÚ·ÍÈÒÓ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ÎÔ›Ù·ÛÌ· South Pars

∂NI™XYETAI H ENEP°EIAKH
A™ºA§EIA TH™ ∂YPø¶H™
ÌÂ ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ·ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ πÚ¿Ó;

™™
�ι τρεις σ	εδια�μεν�ι αγωγ�ί -ITGI, Nabucco και TAP- τ�υ Ντι�υ Διαδρμ�υ της Ε.Ε. μπ�-
ρ�ύν να κατασκευαστ�ύν μν� εάν πρ�μηθευτ�ύν ιρανικ αέρι�.
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