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Καθώς οι χώρες έσπευσαν να εικάσουν τις αιτίες πίσω από τις ασυνήθιστες διαρροές των αγωγών 
Nord Stream από τη Ρωσία προς την Ευρώπη, με ορισμένους να κατηγορούν τη Ρωσία, ενώ άλλοι 
υπαινίσσονται την εμπλοκή των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, Κινέζοι παρατηρητές 
προειδοποίησαν για τις αλυσιδωτές επιπτώσεις στην κρίση της Ουκρανίας και την παγκόσμια 
αγορά ενέργειας. 

Αν και οι διαρροές στους δύο αυτούς αγωγούς φυσικού αερίου που διέρχονται από τη Ρωσία κάτω 
από τη Βαλτική Θάλασσα προς τη Γερμανία δεν είχαν άμεσες επιπτώσεις στον ενεργειακό 
εφοδιασμό της Ευρώπης, οι Κινέζοι παρατηρητές υποστηρίζουν ότι θα επιφέρουν βαρύ πλήγμα σε
ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, που οδεύουν προς έναν κρύο χειμώνα στη 
δίνη μιας ενεργειακής κρίσης, θα προκαλέσουν περισσότερες αναταράξεις στις παγκόσμιες 
τιμές ενέργειας και θα επιδεινώσουν περαιτέρω την εχθρότητα της Δύσης έναντι της Ρωσίας. 

Ένα τέτοιο ασυνήθιστο περιστατικό θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα πολλαπλασιαστικό 
φαινόμενο, να προσθέσει πιο ρεαλιστικούς κινδύνους στην κρίση της Ουκρανίας και να κάνει την 
αναμέτρηση μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων να βυθιστεί σε επικίνδυνες αβεβαιότητες, 
προειδοποίησαν οι Κινέζοι αναλυτές.

Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε την Τετάρτη ότι η ΕΕ 
θεωρεί ότι οι διαρροές από τον Nord Stream 1 και 2 «δεν αποτελούν σύμπτωση», και είναι 
αποτέλεσμα εσκεμμένης ενέργειας, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Η 
τελευταία παρατήρηση ήρθε στη δημοσιότητα μετά τη δημοσιοποίηση την Τρίτη από τις ένοπλες 
δυνάμεις της Δανίας ενός βίντεο που έδειχνε φυσαλίδες να βγαίνουν στην επιφάνεια της Βαλτικής 
Θάλασσας πάνω από τους αγωγούς, όταν ξεκίνησαν οι δύο υποθαλάσσιες διαρροές, τη Δευτέρα. 

Χώρες όπως η Δανία, η Γερμανία και η Πολωνία προειδοποίησαν σχετικά με ενέργεια 
«δολιοφθοράς» μετά τις διαρροές του Nord Stream, όπως ανέφεραν οι Financial Times την 
Τετάρτη, τη στιγμή που οι δύο αγωγοί βρίσκονται στο επίκεντρο της ενεργειακής διαμάχης μεταξύ 
της Ρωσίας και της Ευρώπης μετά τη στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία. 
Επικαλούνται επίσης τον Μιχαήλο Ποντόλιακ, σύμβουλο του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ 
(Ζ)ελένσκι, ο οποίος επεσήμανε ότι οι διαρροές δεν είναι «τίποτα περισσότερο από μια 
τρομοκρατική επίθεση που σχεδιάστηκε από τη Ρωσία και μια πράξη επιθετικότητας ενάντια στην 
ΕΕ». 

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ότι οι διακοπές στη 
λειτουργία των δύο αγωγών θα μπορούσαν να είναι αποτέλεσμα σαμποτάζ, μετέδωσε την 
Τρίτη το TASS. Τόνισε δε, ότι «ασφαλώς, πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά την ενεργειακή 
ασφάλεια ολόκληρης της ηπείρου».

Πάντως, ένας πρώην υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, ο Ράντεκ Σικόρσκι, απέδωσε το σαμποτάζ 
στις ΗΠΑ, λέγοντας σε ένα tweet: «Σας ευχαριστώ, ΗΠΑ». 



Οι διαρροές στους αγωγούς Nord Stream σημειώθηκαν σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη στιγμή. 
Συνέβη την τελευταία ημέρα των δημοψηφισμάτων για την «προσχώρηση στη Ρωσία», που 
διενεργήθηκαν σε τέσσερις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας.

Και επισημαίνεται ότι οι διαρροές των αγωγών συνέπεσαν επίσης με τα εγκαίνια ενός αγωγού 
που θα παραδώσει για πρώτη φορά φυσικό αέριο από τη Νορβηγία μέσω της Δανίας στην 
Πολωνία, αναφέρουν οι FT. 

Ένα βίντεο κλιπ του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος υποσχέθηκε τον Φεβρουάριο να 
εμποδίσει τη λειτουργία του Nord Stream 2, σε περίπτωση που η Ρωσία ξεκινήσει στρατιωτική 
επιχείρηση στην Ουκρανία, έγινε επίσης viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη. «Αν η 
Ρωσία εισβάλει, τότε δεν θα υπάρξει πλέον Nord Stream 2. Θα βάλουμε τέλος σε αυτό». 

Με τους Ευρωπαίους ηγέτες να τάσσονται υπέρ μιας έρευνας σχετικά με τις διαρροές, Κινέζοι 
παρατηρητές δήλωσαν ότι το περιστατικό θα μπορούσε να παραμείνει για πάντα μυστήριο, 
δεδομένων των συμφερόντων των διαφόρων εμπλεκόμενων μερών. Ενώ ορισμένοι παρατηρητές 
δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ, μάλλον θα πρέπει να ευθύνονται, δεν μπορεί να αποκλειστεί το 
ενδεχόμενο να εμπλέκονται κάποιες μυστικές υπηρεσίες ή περιφερειακά γραφεία διοίκησης, 
καθώς το περιστατικό θα αποδυναμώσει τον ρόλο της ρωσικής ενέργειας στην ευρωπαϊκή 
αγορά και θα περιπλέξει την κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας, οδηγώντας τις ήδη δοκιμαζόμενες 
ευρωπαϊκές χώρες να αντιμετωπίσουν έναν πιο μίζερο χειμώνα. 

Πιθανά σενάρια 

Εάν η Ρωσία ελπίζει να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ο ευκολότερος τρόπος
είναι να κλείσει τη βαλβίδα αντί να ανατινάξει τους δικούς της αγωγούς, καθώς η Μόσχα θα 
μπορούσε να διατηρήσει το πλεονέκτημα της διαχείρισης της ενεργειακής κρίσης, δήλωσε 
στους Global Times την Τετάρτη ο Σεν Γι, καθηγητής στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων και Δημοσίων
Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Φουντάν. 

«Από τεχνικής άποψης, το σαμποτάζ της Ρωσίας στους αγωγούς στη Βαλτική Θάλασσα δεν 
φαίνεται να είναι εφικτό», είπε. Καθώς οι υποθαλάσσιες δραστηριότητες στη Βαλτική 
Θάλασσα ελέγχονται από τα κράτη μέλη ή τους συμμάχους του ΝΑΤΟ από τον Ψυχρό Πόλεμο 
με συσκευές παρακολούθησης στραμένες προς την τότε Σοβιετική Ένωση και σήμερα προς τη
Ρωσία, πώς θα μπορούσε η Μόσχα να ανατινάξει εύκολα τους αγωγούς, κάτι που στην 
πραγματικότητα δεν είναι ευνοϊκό για την ίδια, διερωτήθηκε ο Σεν.  

Πληθαίνουν οι ενδείξεις για μια προγραμματισμένη επίθεση στους δύο αγωγούς φυσικού αερίου 
Nord Stream, ανέφερε την Τετάρτη το γερμανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Der Spiegel, καθώς 
υπήρχαν ήδη εκ των προτέρων σχετικές ενδείξεις από τη CIA των ΗΠΑ.

Ο σύμβουλος ασφαλείας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε σε tweet την Τετάρτη ότι μίλησε με τον 
Δανό ομόλογό του για «το προφανές σαμποτάζ» των αγωγών, λέγοντας ότι «οι ΗΠΑ υποστηρίζουν 
τις προσπάθειες για τη διερεύνηση και θα συνεχίσουμε το έργο μας για τη διαφύλαξη της 
ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης». 

«Ποιος θέλει να σαμποτάρει την ενεργειακή συνεργασία Ρωσίας-ΕΕ; Η απάντηση είναι αρκετά 
ξεκάθαρη», δήλωσε την Τετάρτη στους Global Times ο Μινγκ Τζινγουέι, πρώην δημοσιογράφος 
και μπλόγκερ. 



Οι ΗΠΑ μπορούν να πετύχουν τρεις στόχους: να πλήξουν τις ενεργειακές εξαγωγές της Ρωσίας
για να επιτεθούν στα συνολικά οικονομικά και χρηματοπιστωτικά της έσοδα, να περιορίσουν 
τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης και να την αναγκάσουν να αγοράσει περισσότερο 
αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ με υψηλότερες τιμές και να ελέγξουν αυστηρά 
τις ζωτικές πηγές των ευρωπαϊκών χωρών, δήλωσε.

Η προφανής επίθεση δεν είχε άμεσο αντίκτυπο στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, καθώς ο 
Nord Stream 2 δεν τέθηκε ποτέ σε λειτουργία και ο Nord Stream 1 έχει κλείσει από τον Αύγουστο. 
Εντούτοις, ενισχύει το διακύβευμα - και την ευρωπαϊκή νευρικότητα - σε έναν ενεργειακό πόλεμο 
που σιγοβράζει μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης, ανέφεραν οι New York Times. 

Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ βρίσκονται πίσω από το περιστατικό, μια τέτοια πράξη απροκάλυπτης 
διακοπής του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης κινδυνεύει να θέσει σε κίνδυνο τις σχέσεις της
με συμμάχους της, όπως η Γερμανία, και ορισμένοι εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι υπάρχουν 
πιθανά σενάρια ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών και το ευρωπαϊκό γραφείο διοίκησης σχεδίασαν τις 
διαρροές. Ορισμένοι πρότειναν επίσης ότι οι αντιρωσικές δυνάμεις ή οργανώσεις μπορεί να 
συνωμοτήσουν με τις ΗΠΑ προκειμένου να ξεκινήσει ένας νέος γύρος αντιρωσικής 
χορογραφίας στην παγκόσμια σκηνή. 

Η επίθεση στους υποθαλάσσιους αγωγούς φυσικού αερίου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 
χωρίς την έγκριση ή τη χειραγώγηση των αρμόδιων κυβερνήσεων ή των μεγάλων δυνάμεων, 
γεγονός που αποτελεί μια πολύ επικίνδυνη τάση και φέρνει την ένταση της αντιπαράθεσης 
των μεγάλων δυνάμεων σε επικίνδυνη αβεβαιότητα, δήλωσε στους Global Times την Τετάρτη ο 
Γουάνγκ Σιαοκουάν, εμπειρογνώμονας του Ινστιτούτου Ρωσικών, Ανατολικοευρωπαϊκών και 
Κεντρικών Ασιατικών Σπουδών της Κινεζικής Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών. 

«Το περιστατικό σίγουρα θα περιπλέξει περαιτέρω την κατάσταση στην Ευρώπη. Μπορεί να είναι 
δύσκολο να βρεθεί η πραγματική αιτία του περιστατικού βραχυπρόθεσμα», τόνισε. 

«Όποια και αν είναι η αλήθεια, όλες οι πλευρές σίγουρα θα εκμεταλλευτούν το γεγονός για να 
πετύχουν τους δικούς τους πολιτικούς στόχους. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες κατηγορούν ήδη τη 
Ρωσία προκειμένου να ξεκινήσουν έναν νέο γύρο αντιρωσικής χορωδίας», δήλωσε ο Γουάνγκ, 
σημειώνοντας ότι ακόμη και αν η Ρωσία διερευνήσει την αλήθεια και παρουσιάσει σχετικά 
στοιχεία, θα είναι δύσκολο να αντιπαρατεθεί, επειδή δεν διαθέτει αυτή τη διεθνή συλλογική 
φωνή.

Σκορπώντας το χάος 

Η Ευρώπη έχει εκθρονίσει την Ασία, ως ο μεγαλύτερος προορισμός για το αμερικανικό 
υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), καθώς η ενεργειακά πεινασμένη περιοχή επιδιώκει να μειώσει 
την εξάρτησή της από τις ρωσικές προμήθειες, ανέφερε το Bloomberg τον Ιούνιο, δεδομένου ότι οι 
ΗΠΑ έστειλαν σχεδόν τα τρία τέταρτα του συνόλου του υγροποιημένου φυσικού αερίου τους στην 
Ευρώπη, στους πρώτους τέσσερις μήνες του 2022, με τις ημερήσιες αποστολές προς την περιοχή να
υπερτριπλασιάζονται σε σχέση με τον περσινό μέσο όρο. 

Οι ΗΠΑ, ενώ προμήθευαν την ΕΕ, αποκόμιζαν τα οφέλη από τις υψηλότερες τιμές του 
φυσικού αερίου. Είναι επίσης πιθανό ορισμένες αμερικανικές εταιρείες να αγοράζουν φυσικό 
αέριο ρωσικής προέλευσης, να το υγροποιούν και να το πωλούν σε Ευρωπαίους αγοραστές με 
μεγάλο κέρδος, δήλωσε την Τετάρτη στους Global Times ο Τζιν Λέι, καθηγητής του [Πετρελαϊκού
Πανεπιστημίου.] της Κίνας.



Η πρόκληση για την Ευρώπη να μειώσει αμέσως την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο 
είναι τεράστια, δήλωσε ο Τζιν, επισημαίνοντας ότι η εξεύρεση αντικαταστάτη μέσα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. 

Με τις επισκέψεις του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σολτς σε χώρες του Κόλπου τον τελευταίο 
διάστημα, η γερμανική κυβέρνηση έχει αναζητήσει νέους προμηθευτές φυσικού αερίου. Στην 
επικράτειά της, εγκατέστησε επίσης τερματικούς σταθμούς για να φέρνει το καύσιμο στη χώρα με 
πλοία.

Ωστόσο, θα ήταν σχεδόν αδύνατο οι προσπάθειες αυτές να μετουσιωθούν σε συγκεκριμένα 
αποτελέσματα μέχρι τον φετινό χειμώνα, δήλωσε ο Τζιν.

Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 12% φθάνοντας σχεδόν τα 1.950 δολάρια 
ανά 1.000 κυβικά μέτρα κατά τη διάρκεια των συναλλαγών της Τρίτης, όπως έδειξαν τα στοιχεία 
που παρείχε η ICE του Λονδίνου, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Ορισμένοι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι το περιστατικό θα διαταράξει περαιτέρω τις 
παγκόσμιες τιμές ενέργειας, καθώς οι διεθνείς αγορές θα μπορούσαν να τις εκτοξεύσουν προς 
τα πάνω λόγω φόβων ότι παράγοντες που δεν σχετίζονται με την αγορά, όπως τρομοκρατικές 
επιθέσεις, θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ρωσίας.

«Αυτό θα επιφέρει βαρύ πλήγμα στην οικονομία και στους ζωτικούς πόρους, σε χώρες όπως η 
Γερμανία. Καθώς οι τιμές της ενέργειας θα αυξάνονται, ένας τεράστιος αριθμός επιχειρήσεων θα 
βρεθεί αντιμέτωπος με τη χρεοκοπία και οι άνθρωποι θα υποφέρουν τον κρύο χειμώνα», δήλωσε ο 
Γουάνγκ, επισημαίνοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινωνικές αναταραχές, 
αυξάνοντας τις πιθανότητες εξωτερικών παρεμβάσεων.  


