Εταιρεία Γεωγραφικών Μελετών «Στράβων»
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
«Αρκτική: Ευκαιρίες και προκλήσεις»
Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18.00
Στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 16, ΤΚ 106 72, Αθήνα
Εισηγητές
Ιωάννης Τζωάννος, νομικός/ ναυτιλιακός
Ιπποκράτης Δασκαλάκης, στρατηγικός μελετητής
Βασίλης Μούτσογλου, συγγραφέας

Με ξεχωριστη επιτυχια πραγματοποιηθηκε την Πεμπτη, 8 Νοεμβριου,
στους χωρους του Ινστιτουτου Διεθνων Οικονομικων Σχεσεων, το
αφιερωμενο στην Αρκτικη συμποσιο του Στραβωνα.
Εισηγητες ησαν κατα σειρα, ο πρεσβυς ε.τ. κ. Βασιλης Μουτσογλου, που
ανεπτυξε το θεμα "Νομικα και Πολιτικη στον Αρκτικο Κυκλο", ο
καθηγητης Δρ Γιαννης Τζωαννος ο οποιος εστιασε στις "Δυνατοτητες για
την αναπτυξη των θαλασσιων μεταφορων στο βορειοανατολικο
περασμα", και ο υποστρατηγος ε.α. Ιπποκρατης Δασκαλακης με θεμα
"Ο ρολος της Αρκτικης στις γεωπολιτικες εξελιξεις".
Συζητηθηκαν οι ευκαιρειες και προκλησεις που διανοιγονται στον
Αρκτικο Κυκλο, υπο το φως της κλιματικης αλλαγης και της διαδικασιας
σταδιακης τηξεως των παγων, για το περιβαλλον, τις θαλασσιες
μεταφορες , την εξαγωγη των φυσικων πορων της ζωνης, την αναγκη να
τηρηθουν υπο ελεγχο οι ανταγωνισμοι των μεγαλων και περιφερειακων
δυναμεων στον Αρκτικο Κυκλο. Συναφως χαιρετιστηκε η ικανοτητα
χωρων να συνεννοουνται, οπως φανηκε με την συμφωνια ΝορβηγιαςΡωσιας του 2010, για οριοθετηση στην θαλασσα του Μπαρεντς. Εγινε
αναφορα στον πολυτιμο ρολο του Αρκτικου Συμβουλιου και των 8
μελων του, αλλα και συζητηση για το ενδιαφερον χωρων να
αποκτησουν καθεστως παρατηρητη στο Συμβουλιο, περιλαμβανομενης
της Ελλαδος.

Ιδιαιτερη εμφαση δοθηκε στις δυνατοτητες που γεννα η τηξη των
παγων για την παγκοσμια ναυτιλια, ειδικα για τα λιμανια της βορειας
Κινας, την Κορεα και την Ιαπωνια, ως προς την μεταφορα φορτιων μεσω
του β.α. περασματος (Βερινγκειος Πορθμος) προς την Ευρωπη.
Συζητηθηκαν οι τυχον μεσοπροθεσμες και μακροπροθεσμες επιπτωσεις
στις κλασσικες θαλασσιες οδους, Στενα Μαλακκας - Ινδικου- Διωρυγας
Σουεζ. Εγινε επισης μνεια του ανανεουμενου ενδιαφεροντος του ΝΑΤΟ
για τον απωτατο βορρα, οπως εδειξε η μεγαλη ασκηση Trident Juncture
στην Νορβηγια.
Γεώργιος Πουκαμισάς
Πρέσβης της Ελλάδας στην Ουκρανία

