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Εκπαιδευτικό Σεμινάριο  
 «Εισαγωγή στην Γεωπολιτική και την Ενέργεια» 

 
 
Το Ινστιτούτο Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης (ΙΕΝΕ), στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων του, διοργανώνει έναν νέο κύκλο μαθημάτων με θέμα 
«Εισαγωγή στη Γεωπολιτική και την Ενέργεια». Τα μαθήματα αυτά,  που θα 
έχουν τη μορφή σεμιναρίου, θα πραγματοποιηθούν με τη συνεργασία και την 
επίβλεψη του καθηγητή  οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας 
κ. Ιωάννη Μάζη, πρόεδρο του τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών 
Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Δ/ντη 
του Εργαστηρίου Γεωπολιτικών Αναλύσεων Μέσης Ανατολής - Τουρκίας. 
    
Το σεμινάριο, συνολικής διάρκειας 75 ωρών, πρόκειται να αναδείξει την όλο 
και πιο στενή αλληλεξάρτηση μεταξύ της ενέργειας και της γεωπολιτικής, σε 
μία χρονική συγκυρία κατά την οποία ο γεωπολιτικός περίγυρος της ΝΑ 
Ευρώπης βρίσκεται σε συνεχή αναβρασμό, ενώ, ταυτόχρονα, αναδεικνύονται 
οι μεγάλες ενεργειακές δυνατότητες της περιοχής. Η κρίση στην Ουκρανία 
και οι τριβές που προκαλεί στις σχέσεις Ρωσίας-Δύσης, ο απόηχος της 
«Αραβικής Άνοιξης» στην Μέση Ανατολή και την Βόρειο Αφρική με το 
επακόλουθο του αιματηρού εμφύλιου πολέμου στη Συρία, μαζί με ένα 
σύνολο από άλλες γεωπολιτικές και ενεργειακές εξελίξεις στην ΝΑ Ευρώπη 
και την ευρύτερη περιφέρειά της, συμπίπτουν χρονικά με το ενδιαφέρον για 
την ανάδειξη συγκεκριμένων χωρών σε ενεργειακούς κόμβους 
διαμετακόμισης.  
 
Χάρη σε διεθνή πρότζεκτ όπως ο «Νότιος Διάδρομος», αλλά και των 
δυνατοτήτων για παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων φυσικού αερίου, όπως 
δείχνουν οι πρόσφατες ανακαλύψεις υδρογονανθράκων  σε Κύπρο και 
Ισραήλ έχει ενισχυθεί η γεωπολιτική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου η 
οποία πλέον αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον. Επιπλέον η ακύρωση του αγωγού 
φυσικού αερίου South Stream, δημιουργεί νέα δεδομένα για την Ελλάδα και 
την ευρύτερη περιοχή αλλάζοντας σημαντικά την γεωπολιτική σκακιέρα της 
ΝΑ Ευρώπης. Οι παραπάνω εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις ανάγκες της Ε.Ε. 
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής, αλλά και της 
διασφάλισης της ενεργειακής της ασφάλειας, συνθέτουν ένα σκηνικό, η 
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περιπλοκότητα του οποίου επιτείνεται, καθώς η κρίση στην Ευρωζώνη, αλλά 
και στην παγκόσμια οικονομία, δεν φαίνεται ακόμη να έχει ξεπεραστεί.  
 
Ο Κύκλος Μαθημάτων του ΙΕΝΕ που πρόκειται να καλύψει όλα τα παραπάνω 
και ακόμα περισσότερα θέματα, απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, 
επαγγελματίες, μηχανικούς, νομικούς, οικονομολόγους, στρατιωτικούς 
καριέρας, διπλωμάτες, δημοσιογράφους αλλά και πτυχιούχους μελετητές , 
που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να ενημερωθούν σε 
βάθος και με επιστημονική μεθοδολογία για τις ενεργειακές και γεωπολιτικές 
εξελίξεις και τους προβληματισμούς του χώρου. Οι ενότητες οι οποίες θα 
καλυφθούν στην ανωτέρω σειρά μαθημάτων, περιλαμβάνουν: (α) Αρχές 
γεωπολιτικής ανάλυσης, (β) Διπλωματική ιστορία των Ευρωατλαντικών και 
Ευρασιατικών Σχέσεων, (γ) Το διεθνές και περιφερειακό ενεργειακό μίγμα, 
(δ) Ζήτηση και προσφορά πετρελαίου, διεθνείς τιμές και γεωπολιτική 
αστάθεια, (ε) Έρευνα – παραγωγή υδρογονανθράκων και γεωπολιτικοί 
παράμετροι (στ) Ειδικά θέματα στο σύστημα Ευρώπη – Ευρασίας, (ζ) Ρόλος 
και βασικές αρχές Ισλαμιστικού Κινήματος, (η) Γεωπολιτικές δυναμικές των 
ενεργειακών οδών, (θ) Στρατιωτική ισχύς στο σύμπλοκο ευρύτερης Μέσης 
Ανατολής – Ρωσίας και Κίνας, (ι) Ευρωπαϊκές σχέσεις στον τομέα της 
ενέργειας, (κ) Γεωπολιτικές απειλές και κίνδυνοι στη Ν.Α. Μεσόγειο, (λ) 
Ναυτική ισχύς στη ΝΑ Μεσόγειο, και (μ) ο Ρόλος των διασυνοριακών 
ενεργειακών υποδομών στο πλαίσιο μιας γεωπολιτικής θεώρησης.  
 
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθεί στους εκπαιδευόμενους μία 
αυστηρά επιστημονική μεθοδολογία και αναλυτική προσέγγιση, κατανόηση 
και  εμβάθυνση στην σχέση ενέργειας και γεωπολιτικής ώστε να είναι σε 
θέση μετά την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων να διαχειρίζονται με 
αποτελεσματικότητα θέματα που αφορούν στην ανάλυση των δεδομένων, 
και την εκτίμηση ή πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων. Εισηγητές των 
ανωτέρω ενοτήτων θα είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, πανεπιστημιακοί και 
αναλυτές.  
 
ΗΗμμέέρρεεςς  κκααιι  ΏΏρρεεςς  ΔΔιιααλλέέξξεεωωνν    
 
Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες (17:00 – 20:00) 
κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στο ξενοδοχείο Αθηναΐς Λεωφόρος Βασιλίσσης 
Σοφίας 99,  1ος όροφος (πλησίον της Πλατείας Μαβίλη) . Προβλέπονται 
εικοσιπέντε (25) συνολικά συναντήσεις 3 ωρών η κάθε μία, οι οποίες θα 
ξεκινήσουν την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 και θα ολοκληρωθούν στις 15 
Μαΐου 2015. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής 
ορίζεται η 13η  Φεβρουαρίου 2015.  
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ΚΚόόσσττοοςς  ΕΕγγγγρρααφφήήςς    
 
Το κόστος παρακολούθησης του σεμιναρίου για τα 25 Μαθήματα συνολικής 
διάρκειας 75 ωρών, ανέρχεται στα 885500  ΕΕυυρρώώ  ++  ΦΦΠΠΑΑ  ((11..004455,,5500  ΕΕυυρρώώ), ενώ με 
την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων θα δοθεί βεβαίωση 
παρακολούθησης.  
 
Για τακτικά και ενήμερα μέλη του ΙΕΝΕ που επιθυμούν να εγγραφούν για να 
παρακολουθήσουν το σεμινάριο προβλέπεται μια έκπτωση 20% επί του 
ανωτέρω ποσού. 
 
ΔΔιιππλλωωμμααττιικκήή  ΕΕρργγαασσίίαα  
 
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου προβλέπεται προαιρετική εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας υπό την παρακολούθηση του καθηγητή Ιωάννη 
Μάζη, και του Γενικού Δ/ντή του ΙΕΝΕ, κ. Κ. Ν. Σταμπολή ενώ μετά την 
περαίωσή της και την επιτυχή εξέταση επ’ αυτής θα απονεμηθεί ειδικό 
δίπλωμα σπουδών (Diploma). Το επιπλέον κόστος για την προαιρετική 
εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας και την εξέταση ανέρχεται στο ποσό των 
440000  ΕΕυυρρώώ  ++  ΦΦΠΠΑΑ  ((449922  ΕΕυυρρώώ).  
 
Λόγω του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος και των περιορισμένων θέσεων, 
θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 
 


