
 

 

  

 
 

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 
Την 2η διάλεξη του «Ζηνώνειου» απασχόλησαν οι γεωστρατηγικές εξελίξεις γύρω από την Κύπρο 

 
Τις σκέψεις τους πάνω σε 
ένα πολύ ενδιαφέρον και 
επίκαιρο θέμα είχαν την 
ευκαιρία να θέσουν οι 
«φοιτητές» του Ελεύθερου 
Ζηνώνειου Πανεπιστημίου 
στη Λάρνακα στην 2η 
διάλεξη που 
πραγματοποιήθηκε στις 20 
Οκτωβρίου 2020. Εισηγητής 
στην διάλεξη υπό τον 
τίτλο «Γεωπολιτικές και 
Ενεργειακές Αλλαγές στην 
Ανατολική Μεσόγειο, η Κύπρος στον περιφερειακό και παγκόσμιο χάρτη κάτω από την τουρκική απειλή», 
ήταν ο Δρ Γιάννος Χαραλαμπίδης, πολιτικός αναλυτής, συγγραφέας σειράς βιβλίων με το τελευταίο του για 
τον πόλεμο στο Ναγκόρνο Καραμπάχ «The Rage of War» να συγκαταλέγεται στα πέντε καλύτερα του 
κόσμου. Ο Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Γιάννος Χαραλαμπίδης, έχει 
παρασημοφορηθεί από τον Πρόεδρο της Σερβίας και τον Πρόεδρο της Βουλής της Αρμενίας με τιμητική 
διάκριση.  
 
Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του, παρουσίασε χάρτες, ανέλυσε δεδομένα και εξήγησε τις παγκόσμιες 
γεωπολιτικές συγκυρίες. Επικεντρώθηκε στη σημασία της γεωπολιτικής και της ενέργειας στο παγκόσμιο 
σύστημα, στο πώς οι Μεγάλες Δυνάμεις χρησιμοποιούν την ισχύ τους και τη θέση της Κύπρου στον 
κυκλώνα των γεωστρατηγικών εξελίξεων. Ο  Επίκουρος Καθηγητής, εξήγησε επίσης τις ενεργειακές 
επιλογές της Κύπρου, την προοπτική συμμαχιών, την έννοια της αποτρεπτικής στρατηγικής και το πώς 
ο East-Med δεν συνιστά ένα απλό σωλήνα μεταφοράς φυσικού αερίου, αλλά ένα γεωστρατηγικό τόξο 
ασφάλειας στην περιφέρεια της Ευρασίας και το μακρύ χέρι της Κύπρου και του Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Εκ μέρους του κοινού, υποβλήθηκαν ερωτήματα προς τον εισηγητή και αναπτύχθηκε ένα γόνιμος διάλογος 
με θέσεις, απόψεις και εις βάθος τεκμηρίωση, εκατέρωθεν.   
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Στην διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στη 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, συμμετείχε 
με φυσική παρουσία περιορισμένος 
αριθμός προσκεκλημένων, λόγω της 
πανδημίας του νέου κορωνοϊού, 
προκειμένου να διασφαλισθούν όλες οι 
προβλεπόμενες παράμετροι για 
προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και 
αποτροπή της μετάδοσης του ιού.   
 
Για την όσο μεγαλύτερη όμως δυνατή 
παρακολούθηση της διάλεξης από το 

ευρύτερο κοινό,  αυτή θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από το Πρώτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ (συχνότητα 97.2), την 
Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020 στις 7:10 μ.μ. και από τον Ραδιοσταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, (συχνότητα 
95.2) την ίδια μέρα, στις 4μ.μ. 
  
 

Τέλος ανακοίνωσης 


