Μέσω ΤΑΡ και Αλβανίας το φυσικό αέριο στην Ιταλία
Συντάχθηκε απο τον/την χρηστος καζακος
Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2013 22:27 -

Μένει εκτός η Ήπειρος με τον ITGI

Την στήριξη της Ελληνικής κυβέρνησης έλαβαν εκ νέου εκπρόσωποι των διεθνών μετόχων
και της διοίκησης του Αδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (Trans Adriatic Pipeline - TAP) σε
συνάντηση που είχαν με τον ο πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαράς λίγο πριν από την
αναχώρησή του για το Κατάρ.

Οι εκπρόσωποι του TAP καλωσόρισαν τη στήριξη για τον αγωγό, ως έργο μεγάλης
σημασίας για την Ελλάδα και την ενεργειακή στρατηγική της Ευρώπης. Προφανώς, η
Ελληνική κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια για τον αγωγό ITGI, τον
Ελληνοϊταλικό που θα διέρχονταν από την Ήπειρο και μέσω των παραλίων της Θεσπρωτίας
θα συνέχιζε ως υποθαλάσσιος προς την Ιταλία.

Ο ITGI, όπως και ο TAP συμμετέχουν σε διαγωνισμό για τη μεταφορά φυσικού αερίου από
το Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη, με την οριστική επιλογή της οδού μεταφοράς του αερίου να
αναμένεται τον Ιούνιο του 2013, ωστόσο έχει προκριθεί ο ΤΑΡ για την τελική επιλογή έναντι
του ITGI, γεγονός που αφήνει εκτός φυσικού αερίου την Ήπειρο, εκτός κι αν συνδεθεί πριν ο
αγωγός... στρίψει από τη Μακεδονία προς την Αλβανία.
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Κατόπιν αυτών των εξελίξεων, έστω κι αν επισήμως η κυβέρνηση δεν εγκαταλείπει τον
Ελληνοϊταλικό αγωγό (με όσα συνέβησαν στη Θεσπρωτία για την χωροθέτηση του σταθμού
συμπίεσης στην Πέρδικα), ο Αδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου είναι η μοναδική επιλογή
αγωγού που διασχίζει την Ελλάδα και, με 1,5 δισ. ευρώ θα αποτελέσει μία από τις
μεγαλύτερες ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την περιοχή της Κασπίας Θάλασσας μέσω
της Ελλάδας, της Αλβανίας και της Αδριατικής Θάλασσας στη Νότια Ιταλία και περαιτέρω
στη Δυτική Ευρώπη.

Η μεταφορά αερίου μέσω του ITGI και Ηπείρου που τόσο απασχόλησε την περιοχή μας και
την (προς ιδιωτικοποίηση κρατική) ΔΕΠΑ με τις μελέτες και τις συμφωνίες με την Ιταλική
EDISON, φαίνεται ότι δεν επιλέγεται από τους Αζέρους. Φυσικά, είναι άγνωστο αν αυτός ο
αγωγός Ελλάδος-Ιταλίας μπορεί να κατασκευαστεί στο μέλλον με αέριο από άλλες
περιοχές, όπως από τη Μεσόγειο ή τον Ελλαδικό χώρο με τις έρευνες υδρογονανθράκων
που δρομολογήθηκαν.

Για την ώρα... χαμένη στον... πόλεμο των αγωγών είναι η Ήπειρος για την οποία είχε
εγκριθεί και η δημιουργία Εταιρείας Παροχής Αερίου...
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