
Πως συνέβη το περιστατικό:

Η Ναυτιλιακή Υπηρεσία της Δανίας εξέδωσε προειδοποίηση ότι σημειώθηκε διαρροή αερίου 
νοτιοανατολικά του νησιού Bornholm. 

Ακριβώς στην περιοχή όπου διέρχεται η διαδρομή του αγωγού Nord Stream 2, η εταιρεία Nord 
Stream 2 AG είχε αναφέρει απότομη πτώση της πίεσης στη γραμμή Α, όπως έγραψε το 
Neftegaz.RU.

Η τοποθέτηση της γραμμής Α του "Nord Stream 2" πραγματοποιήθηκε από την «КМТУС - 
Ακαντέμικ Τσέρσκι», τον Μάιο του 2021 στην περιοχή που αναφέρουν οι υπηρεσίες της Δανίας. 
Επιπλέον, οι εργασίες προχωρούσαν με αργούς ρυθμούς και το ίχνος του πλοίου έδειχνε ότι το 
τμήμα του αγωγού που κατασκεύασε επανατοποθετούνταν.

Το έργο που εκτελείται από το «Τσέρσκι», όπως και το «φορτούνα», επιθεωρήθηκε διεξοδικά και ο 
ίδιος ο αγωγός δοκιμάστηκε, αλλά τα τεχνικά προβλήματα δεν θα μπορούσαν να είχαν αποκλειστεί 
εντελώς.
Παράλληλα το Γερμανικό κράτος με νόμο που είχε αναδρομική ισχύ, ανέστειλε τις διαδικασίες 
πιστοποίησης του έργου, με αποτέλεσμα ο αγωγός να μην μπορεί πρακτικά να λειτουργήσει, 
εάν και ήταν πλήρης σε βιομηχανικό αέριο.

Η κατασκευή της Γραμμής Β στην ίδια περιοχή 2 μήνες νωρίτερα (η Γραμμή Β ήταν η πρώτη που 
ολοκληρώθηκε) πραγματοποιήθηκε από την TUB Fortuna σε μια πολύ ταραχώδη κατάσταση.

Η αρμόδια εταιρεία, Nord Stream 2 AG ανέφερε αυξημένη δραστηριότητα στην περιοχή 
κατασκευής από ξένα, κυρίως πολωνικά, πλοία και αεροσκάφη, μέχρι και την ανάδυση 
αγνώστων υποβρυχίων. Δεν είναι σαφές αν η δραστηριότητα αυτή συνεχίστηκε γύρω από τον 
ήδη τοποθετημένο αγωγό Nord Stream 2 και αν ναι, αν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπλέκεται 
στο πρόβλημα της διαρροής.

Δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατό να εντοπιστεί και να αποκατασταθεί η διαρροή, κυρίως λόγω
των κυρώσεων, αλλά και λόγω έλλειψης προσωπικού και τεχνικών μέσων.

Το στημένο σκηνικό:

Στα τέλη Αυγούστου 2022, ο Πολωνός πρόεδρος Α. Ντούντα είχε δηλώσει ότι η αλλαγή πολιτικής 
έναντι της Ρωσίας συνεπάγεται όχι μόνο την αναστολή του Nord Stream 2, αλλά και την εξάλειψη,
την πλήρη διάλυση του αγωγού.

Η γερμανική κυβέρνηση δεν αποκλείει ότι ένα σκόπιμο σαμποτάζ θα μπορούσε να είναι η 
αιτία της πτώσης της πίεσης στον Nord Stream 2 και στα δύο σκέλη του αγωγού Nord 
Stream.

Στόχος της είναι να δημιουργήσει αβεβαιότητα στις ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με το Spiegel, οι γερμανικές αρχές ανησυχούν ότι το περιστατικό θα μπορούσε να 
αποτελεί σκόπιμη επίθεση στις ευρωπαϊκές υποδομές και αγορές φυσικού αερίου. Οι αρμόδιες 
αρχές έχουν τώρα ξεκινήσει να προβάλλουν την αντίληψη περί γενικότερης επανεξέτασης της 
ασφάλειας λοιπών αγωγών και συστημάτων παροχής αερίου.



Αξιοσημείωτη είναι από την άποψη αυτή η δήλωση του Πολωνού πρωθυπουργού Μοραβιέτσκι, ο 
οποίος χαρακτήρισε ως σαμποτάζ τη διακοπή των αγωγών Nord Stream και Nord Stream 2.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη τις λεπτομέρειες για το τι συνέβη, αλλά βλέπουμε ξεκάθαρα ότι πρόκειται 
για μια πράξη δολιοφθοράς», δήλωσε ο ίδιος, τονίζοντας ότι αυτό που συνέβη «πιθανώς σημαίνει 
άλλη μια κλιμάκωση της κατάστασης που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία».

Εξίσου ενδιαφέρον, είναι το γεγονός ότι το Spiegel ανέφερε το ενδεχόμενο της εμπλοκής της  
Ρωσίας ως μία από τις εκδοχές των ζημιών στους αγωγούς φυσικού αερίου που παίρνουν 
διαστάσεις χιονοστιβάδας στην Ευρώπη. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι υποβρύχιες 
εκρήξεις εντοπίστηκαν από Σουηδούς και Γερμανούς σεισμολόγους στα χωρικά ύδατα της 
Δανίας και της Σουηδίας, η εικασία αυτή μοιάζει παράλογη. Άλλωστε, ποιος θα επιδιώκε «να 
σφάξει την κότα που γεννάει χρυσά αυγά και κοστίζει πολλά χρήματα για να την αγοράσει, για
να μαγειρέψει μια σούπα»;

Στην πραγματικότητα, η Ευρώπη θα πρέπει ίσως να εξετάσει την ύπαρξη «πέμπτης φάλαγγας 
που μπορεί να δραστηριοποιείται στην ήπειρο, ή ενδεχομένως ότι αποτελεί ξέφραγο αμπέλι 
για τις δραστηριότητες υπερατλαντικών μυστικών υπηρεσιών, που είναι γνωστές για τις 
«μπλακ οπς» (Black ops).

Οι προμήθειες φυσικού αερίου από τη Ρωσία μέσω των Nord Stream και Nord Stream 2 είναι
αδύνατες, οπότε πολλές διαμαρτυρίες για την ένταξή τους αφαιρούνται από την ημερήσια 
διάταξη. Θα υπήρχαν λιγότεροι πονοκέφαλοι για τους Ευρωπαίους πολιτικούς που έχουν ένα 
ισχυρό επιχείρημα για να δικαιολογήσουν τις ενεργειακές ελλείψεις στην ΕΕ.

Ορισμένοι από τους παρατηρητές, όπως αναφέρει και η γερμανική έκδοση, βλέπουν 
αμερικανικά ίχνη στο περιστατικό. Η ζημιά στους αγωγούς θα μπορούσε να πετύχει «μ' ένα 
σμπάρο δυο τρυγώνια»: πολιτικά και, δεύτερον οικονομικά, εξουδετερώνοντας έναν ισχυρό 
ανταγωνιστή, τη Ρωσία, όσον αφορά τις προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις 
ΗΠΑ.

Η αντίδραση των ΗΠΑ:

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, σχολιάζοντας τα ατυχήματα στον Nord 
Stream και τον Nord Stream 2, επανέλαβε την πιθανή εκδοχή της Πολωνίας περί «δολιοφθοράς».

Είπε επίσης ότι δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει ακόμη, αλλά για την εκδοχή του σαμποτάζ, αρκεί το 
«να πιστέψει κανείς στα λεγόμενα».

Παράλληλα, το γερμανικό Spiegel «υπενθύμισε απροσδόκητα», επικαλούμενο «πηγές του», ότι οι 
Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προειδοποιήσει τη γερμανική κυβέρνηση πριν από αρκετές εβδομάδες 
ότι ενδέχεται να προετοιμάζονται επιθέσεις κατά των αγωγών Nord Stream και Nord Stream 2.

«Πριν από μερικές εβδομάδες, οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν τη γερμανική κυβέρνηση 
για πιθανές επιθέσεις σε αγωγούς φυσικού αερίου στη Βαλτική Θάλασσα], αναφέρει το 
δημοσίευμα.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι οι πληροφορίες αυτές είχαν διαβιβαστεί στο Βερολίνο από την 
αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών, τη CIA, το καλοκαίρι.



Προφανώς, οι δηλώσεις σχετικά με τις προειδοποιήσεις της CIA για «πιθανές επιθέσεις» και 
«σαμποτάζ» από την Πολωνία και τις ΗΠΑ προετοιμάζουν την κοινή γνώμη ότι «η Ρωσία, η 
οποία χρησιμοποιεί την ενέργεια ως όπλο» ευθύνεται για το ατύχημα.

Οι κινήσεις μετά το/τα «ατυχήματα:

Τα δεδομένα πάντως είναι ότι οι σταθμοί παρακολούθησης στη Δανία και τη Σουηδία εντόπισαν 
ισχυρές υποθαλάσσιες εκρήξεις στην ίδια περιοχή με τη διαρροή από τον Nord Stream 1 και τον 
Nord Stream 2 στις 25 Σεπτεμβρίου.

Η πρώτη έκρηξη εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 02.03 και η επόμενη το βράδυ της Δευτέρας 
19.04. Οι συντεταγμένες των εκρήξεων αντιστοιχούν ακριβώς στα σημεία όπου τώρα αναδύεται 
αέριο από τους κατεστραμμένους αγωγούς.

Η έκρηξη στο Nord Streams ήταν ισοδύναμη σε ισχύ με έκρηξη περισσότερων από 100 κιλών 
δυναμίτη, σύμφωνα με το Reuters.

Στον απόηχο των «εκρήξεων» η Δανία απέστειλε  επιπλέον το αναγνωρισστικό σκάφος Gunnar 
Thorson και τη φρεγάτα Absalon στον τόπο των αναφερόμενων «εκρήξεων» του αγωγού φυσικού 
αερίου. Ένα περιπολικό πλοίο βρίσκεται στο σημείο από χθες, ενώ ελικόπτερα των ενόπλων 
δυνάμεων πραγματοποιούν περιπολίες.

Γερμανικά πολεμικά σκάφη περιπολούν επίσης στην περιοχή.

Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία συζήτηση όσον αφορά την αποκατάσταση των αγωγών, 
δεδομένου ότι  οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να σκέφτονται την έρευνα και την αναζήτηση των 
ενόχων.

Η Ρωσία υπέστη τη μεγαλύτερη ζημία, καθώς όχι μόνο έχασε την επιρροή της στην αγορά φυσικού 
αερίου της ΕΕ, αλλά υπέστη και σημαντικές απώλειες, αναφέρει το Neftegaz.RU.

Χωρίς να συνυπολογίσουμε το κόστος αποκατάστασης, αρκεί μόνο να σκεφθούμε ότι υπήρχαν 
περίπου 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου στους αγωγούς. Αυτό αντιστοιχεί σε μια μέση 
κατανάλωση περίπου δύο ημερών στη Γερμανία. Με βάση τις τρέχουσες τιμές στην αγορά φυσικού
αερίου της ΕΕ, ο όγκος αυτός έχει αγοραία αξία άνω των 800 εκατ. ευρώ.

Το αέριο στον αγωγό Nord Stream 2 ανήκει στην ίδια την εταιρεία Nord Stream 2 AG, της οποίας η
Gazprom είναι μέτοχος κατά 100%.

Το αέριο του Nord Stream 1 είναι επίσης πιθανό να ανήκει στη Gazprom. Με άλλα λόγια, όλες οι 
απώλειες σήμερα είναι από τη ρωσική πλευρά. Η συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι ότι δεν θα 
υπάρχει κανείς να πληρώσει αυτούς τους λογαριασμούς.

Δεν είναι δύσκολο να υποθέσουμε ότι πίσω από το σαμποτάζ βρίσκεται μια ή περισσότερες 
τεχνικά προηγμένες χώρες με υποβρύχιο στόλο και ειδικούς που γνωρίζουν πώς να διενεργούν 
υποβρύχιες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, δύσκολα θα επιτραπεί στη Ρωσία να συμμετάσχει στην έρευνα, τα αποτελέσματα 
της οποίας, σε περίπτωση ευνοϊκής εξέλιξης των γεγονότων, μπορεί να είναι συγκλονιστικά 



και για το λόγο αυτό δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν ή να δημοσιοποιηθούν 
προκατασκευασμένα για το σκοπό αυτό, ειδησιογραφικά τερατουργήματα.

Ο αντίκτυπος στη Ρωσική πλευρά:

Το Κρεμλίνο είναι εξαιρετικά ανήσυχο για τις πληροφορίες σχετικά με την πτώση της πίεσης και 
την καταστροφή των αγωγών του Nord Stream, δηλώνοντας ότι πρόκειται για πολύ ανησυχητικές 
ειδήσεις

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους την 
Τρίτη.

«Υπήρξαν πληροφορίες χθες, οι οποίες προήλθαν τόσο από την Gazprom όσο και από τη 
λειτουργούσα εταιρεία. Αυτά είναι πολύ ανησυχητικά νέα. Πράγματι, μιλάμε για κάποιου είδους 
ζημιά στον αγωγό - δεν είναι ακόμη σαφές τι είδους - στην οικονομική ζώνη της Δανίας. Πράγματι, 
η πίεση έχει μειωθεί σημαντικά. Πρόκειται για μια εντελώς πρωτοφανή κατάσταση που πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως. Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι από αυτή την είδηση», ανέφερε ο 
Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ δεν απέκλεισε ότι η διακοπή των αγωγών φυσικού αερίου θα μπορούσε να είναι 
αποτέλεσμα δολιοφθοράς.

«Καμία επιλογή δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτή τη στιγμή.  Προφανώς, υπάρχει κάποιου είδους 
καταστροφή του αγωγού και σχετικά με το τι την προκάλεσε, πριν από την ύπαρξη των 
αποτελεσμάτων των ερευνών, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε καμία εκδοχή', είπε απαντώντας σε 
ερώτηση του TASS, αναφορικά με το αν το Κρεμλίνο αποδέχεται την εκδοχή ότι μπορεί να έχει 
γίνει σαμποτάζ.

Ο Πεσκόφ τόνισε ότι «φυσικά, πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια 
ολόκληρης της ηπείρου». Ερωτηθείς σχετικά με πιθανές επαφές μεταξύ του Ρώσου προέδρου 
Βλαντίμιρ Πούτιν και του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σολτς για την κατάσταση, ο εκπρόσωπος 
του Κρεμλίνου εξήγησε ότι η εταιρεία εκμετάλλευσης βρίσκεται σε επαφή με τη γερμανική 
πλευρά.

«Οι επαφές γίνονται από τη λειτουργούσα εταιρεία. Αυτό αποτελεί, φυσικά, το κύριο ζήτημα γι' 
αυτούς αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Ρωσικής Προεδρίας.

Η εταιρεία Nord Stream AG ανέφερε προηγουμένως ότι η ζημιά στους τρεις υπεράκτιους αγωγούς 
Nord Stream 1 και Nord Stream 2, αποτελεί πρωτοφανές γεγονός σε μία μόνο ημέρα και ότι το 
χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης δεν μπορεί ακόμη να εκτιμηθεί.

Σαν να μην συνέβη τίποτε:

Από την πλευρά του, το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Προστασίας του 
Περιβάλλοντος δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη προσδιορίσει την αιτία της πτώσης της πίεσης στον 
Nord Stream 2 και δεν γνωρίζει ακριβώς πού θα μπορούσε να έχει συμβεί η διαρροή.

Ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Δικτύων (ρυθμιστική αρχή της Γερμανίας) δήλωσε ότι δεν βλέπει 
καμία επίπτωση της πτώσης της πίεσης στους αγωγούς στην ασφάλεια του εφοδιασμού.

Και στον απόηχο όλων αυτών:



Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναβάλει την απόφαση για την επιβολή ανώτατου ορίου τιμών στο 
ρωσικό πετρέλαιο, γράφει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές του στις Βρυξέλλες

Η συμφωνία είναι πιθανό να καθυστερήσει έως ότου συμφωνηθεί μια ευρύτερη δέσμη κυρώσεων.

Πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων αναφέρουν ότι η Κύπρος και η Ουγγαρία διαφώνησαν με 
την πρόταση για ανώτατο όριο στις τιμές του πετρελαίου από τη Ρωσία και έχουν εμποδίσει την 
περαιτέρω συζήτηση του μέτρου. Και καθώς η θέσπιση νέων κυρώσεων στην ΕΕ απαιτεί ομοφωνία
των μελών της Ένωσης, η χρήση του δικαιώματος βέτο από τις χώρες αυτές έχει αποκλείσει - προς 
το παρόν - την πιθανότητα να ψηφιστεί ένα τέτοιο μέτρο σύντομα.

Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών θα συναντηθούν με την Επιτροπή το επόμενο Σαββατοκύριακο 
για να συζητήσουν τις νέες κυρώσεις, οι οποίες, εκτός από τους περιορισμούς στο πετρέλαιο, θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν πρόσθετα περιοριστικά μέτρα κατά ατόμων και φορέων.

Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να επιβληθούν νέοι περιορισμοί στην προμήθεια ορισμένων 
τεχνολογιών στη Ρωσία, ανέφεραν πηγές.

Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, μετά το σχηματισμό νέας κυβέρνησης στην 
Ιταλία μετά τις εκλογές της Κυριακής, όχι δύο αλλά τρεις χώρες της ΕΕ να καταψηφίσουν τη 
θέσπιση ανώτατου ορίου στις τιμές του ρωσικού πετρελαίου.

Ένα τέτοιο σενάριο είναι αρκετά πιθανό αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν καταφέρει να κάμψει την 
αντίσταση της Κύπρου και της Ουγγαρίας μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Δεν μας φαίνεται δύσκολο να συμβεί μια αλλαγή στη στάση της Κύπρου, δεδομένου ότι μια 
λιγότερο σοβαρή κίνηση της Κύπρου: η συνάντηση του Αναστασιάδη με τον Λαβρόφ, 
αναβλήθηκε κατ' εντολήν του διαυθυντηρίου της ΕΕ, εάν όχι από τις ίδιες τις ΗΠΑ.

Τι σημαίνει «ανώτατο όριο» στην τιμή του φυσικού αερίου:

Η ιδέα της θέσπισης ανώτατου ορίου - ή μέγιστης τιμής - για το ρωσικό φυσικό αέριο συζητείται 
ενεργά στην ΕΕ. Προφανώς όμως η εν λόγω ιδέα θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή 
οικονομία.

Εκτός από τα νομικά ζητήματα που αφορούν την παραβίαση των υφιστάμενων συμβάσεων και που 
έρχονται την αντίθεση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, υπάρχουν και αρκετά πρακτικά ζητήματα.

Η θέσπιση ανώτατου ορίου τιμών θα αυξήσει την τιμή του εισαγόμενου φυσικού αερίου. Δεν 
σχετίζεται καν με τη διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα εναλλακτικών πηγών, αλλά με την 
απλή αριθμητική.

Για παράδειγμα, αρκεί να γνωρίζει κανείς από πού και σε ποιες πραγματικές τιμές η Γερμανία 
εισάγει το φυσικό αέριο, για να κατανοήσουμε τις πιθανές συνέπειες. Η συζήτηση γύρω από την 
τρέχουσα κατάσταση της αγοράς φυσικού αερίου της ΕΕ επικεντρώνεται στις αγορές spot, που 
καθορίζουν, τις τιμές της επόμενης ημέρας, δηλαδή «TTF spot day ahead».

Οι τρέχουσες τιμές TTF spot day ahead είναι λίγο κάτω από 200 €/MWh. Με την τρέχουσα 
συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ αυτό ανέρχεται σε 2000 €/MWh. Στα τέλη Αυγούστου η τιμή 
έφτασε τα 300 ευρώ, δηλαδή πάνω από 3.000 δολάρια/MWh.  Αυτές οι «υπερβολικές» τιμές είναι 



που συνήθως συζητούνται στα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, οι πραγματικές τιμές εισαγωγής ή οι 
τελικές τιμές για τους καταναλωτές μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές.

Η γερμανική στατιστική υπηρεσία (Destatis) δίνει απάντηση στο ερώτημα αυτό. Τον Ιούλιο 
του 2022 (τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), η μέση πραγματική τιμή των εισαγωγών φυσικού
αερίου από τη Γερμανία ήταν 1244 $ /cfm. Η τιμή spot του TTF για την ίδια περίοδο (Ιούλιος)
ήταν 1785 δολάρια/τ.μ., δηλαδή 44% υψηλότερη.

Το αέριο από τη Ρωσία ήταν το φθηνότερο, στα 577 δολάρια, ενώ το νορβηγικό αέριο ήταν το 
ακριβότερο. Η τιμή του ήταν σχεδόν τρεις φορές υψηλότερη!

Δεν είναι γνωστό ποια είναι η τιμή του ανώτατου ορίου που σχεδιάζει να καθορίσει η ΕΕ.

Το Politico ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητούσε για μια τιμή 536 $/kcm. Αυτό σημαίνει 
ότι η Ρωσία παρείχε φυσικό αέριο πάνω από το ανώτατο όριο μόνο τον Ιούλιο, ενώ πριν από αυτό 
οι τιμές ήταν κάτω από αυτό. Εάν θεσπιστεί ανώτατο όριο για άλλους προμηθευτές, η Νορβηγία
και όχι η Ρωσία θα υποστεί τις κύριες απώλειες.

Ένα ανώτατο όριο τιμής θα σήμαινε ότι είναι πιο πιθανό η Ρωσία απλώς να σταματήσει να 
προμηθεύει οριστικά πλέον φυσικό αέριο στην ΕΕ.

Σύμφωνα με απλούς αριθμητικούς υπολογισμούς, με τον τρόπο αυτό, η μέση τιμή θα αυξηθεί, 
επειδή ο προμηθευτής με τη χαμηλότερη τιμή θα εγκαταλείψει την αγορά. Ωστόσο, το σχετικό
πλήγμα για τη ρωσική οικονομία θα ήταν μικρό, καθώς οι προμήθειες από τη Ρωσία 
βρίσκονται ήδη σε αρκετά χαμηλά επίπεδα.

Τον Αύγουστο, τα στοιχεία του ENTSO-G κατέγραψαν προμήθειες φυσικού αερίου από τη Ρωσία 
ύψους 3,5 δισ. m3. Λόγω της διακοπής των προμηθειών του Nord Stream 1 τον Σεπτέμβριο, οι 
συνολικές προμήθειες θα είναι 2,2 δισ. m3.

Η ΕΕ βρίσκεται τώρα σε ένα σταυροδρόμι. Ίσως επικρατήσει η κοινή λογική και παίξουν 
παράλληλα κάποιο ρόλο οι αντιφάσεις μεταξύ των χωρών, οπότε η ΕΕ θα εγκαταλείψει τελικά
αυτή τη φαινομενικά δελεαστική ιδέα στα πλαίσια της αντιρωσικής πολιτικής.

Είναι φανερό ότι η Συλλογική Δύση θέλει να κόψει κάθε γέφυρα, καταστρέφοντας αγωγούς, 
βάζοντας ανώτατο πλαφόν κι ό,τι άλλο σκαρφιστεί στο άμεσο μέλλον.

Το περιστατικό που συνέβη στους «αγωγούς» θα πρέπει να αξιολογηθεί στα πλαίσια της 
γενικότερης κλιμάκωσης που επέρχεται σε όλα τα επίπεδα της ολομέτωπης και 
ολοκληρωτικής σύγκρουσης.
Είναι σαφές  ότι επιδιώκουν να καταστρέψουν τους αγωγούς, πράξη που αντιστοιχεί  στο να 
καίνε τις γέφυρες για να μην υπάρχει καν θέμα συζήτησης περί ρωσικού αερίου και 
γενικότερα προμήθειας ενεργειακών πόρων.
Μια τέτοια προοπτική  θα είχε πολλαπλές συνέπειες πχ: 

1ον σε ενεργειακό επίπεδο θα κατέληγε σε αποκλειστικές προμήθειες από ΗΠΑ, με αποτέλεσμα
την πλήρη εξάρτηση – και όχι μόνον ενεργειακή - της ΕΕ από τις ΗΠΑ

2ον παντελή διάλυση κάθε πλατφόρμας διαπραγμάτευσης περί προμήθειας ρωσικού αερίου και 
γενικότερα εμπορικών σχέσεων



3ον οικονομική υποβάθμιση της ΕΕ, 

4ον ελευθερία κινήσεων ακόμη και σε στρατιωτικό επίπεδο, δεν θα υπάρχουν πλέον αναστολές 
για οποιουδήποτε είδους στρατιωτικά πλήγματα, εφόσον δεν θα υπάρχουν αγωγοί, 

5ον σε σημειολογικό επίπεδο, είναι σαν να καταστρέφονται οι οδοί επικοινωνίας 

6ον επίδειξη ισχύος και εκδήλωση προθέσεων από πλευράς Συλλογικής Δύσης

7ον πρόκληση για απάντηση από τη Ρωσική πλευράς, στο εν λόγω επίπεδο κλιμάκωσης, η 
οποία σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες προκλήσεις, δηλαδή λειτουργώντας αθροιστικά θα 
ανεβάσει ακόμη παραπάνω το επίπεδο της σύγκρουσης 

για να μην αναφέρουμε  περισσότερες.....


