
Ο πόλεμος του φυσικού αερίου: Η Ρωσία προσανατολίζεται προς τα ανατολικά, τι θα 
απομείνει όμως από την Ευρώπη;

Ενόσω η ΕΕ οδηγεί τις ευρωπαϊκές χώρες στον δρόμο της ύφεσης και της εξαθλίωσης, ιδίως 
προσπαθώντας να επιβάλει ανώτατη τιμή στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, η Ρωσία αναπτύσσει τις στρατηγικές 
ενεργειακές της συνεργασίες με την Κίνα και το Καζακστάν. Είναι κατεπείγον για τις χώρες μας να 
βάλουν τέλος σε αυτή την αυτοκτονική ατλαντική πολιτική!

Έχουμε ήδη αρθρογραφήσει σχετικά με τον ατλαντικό φανατισμό των ευρωπαϊκών αρχών να 
επιβάλουν ανώτατη τιμή στην εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου και επίσης όσον αφορά τον 
διχασμό των χωρών-μελών, ιδίως της Γερμανίας και της Ολλανδίας, οι οποίες αντιλαμβάνονται
πολύ καλά τις συνέπειες που θα είχε μια τέτοια απόφαση στην ενεργειακή τους ασφάλεια, 
δεδομένου ότι η Ρωσία έχει προειδοποιήσει σαφώς ότι δεν πρόκειται να πουλήσει φυσικό 
αέριο σε χώρες που εφαρμόζουν μονομερή περιορισμό των τιμών.

Ορισμένοι πιστεύουν ότι οι συνέπειες θα είναι σημαντικές και για την ίδια τη Ρωσία, δεδομένου ότι
υφίσταται αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία όπως η δική 
μας. Προκειμένου όμως να ξεφύγει από αυτή την εξάρτηση από την ατλαντικοποιημένη και ως
εκ τούτου αναξιόπιστη Δύση, η Ρωσία προέβη χθες σε δύο ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις, οι 
οποίες ενδέχεται να αλλάξουν την κατάσταση και να μειώσουν τις επιπτώσεις αυτής της 
ευρωπαϊκής απόφασης για την ίδια, εάν και εφόσον κάποτε ληφθεί.

Από τη μία πλευρά, η Ρωσία και η Κίνα ανακοίνωσαν ότι θα διευρύνουν τη συνεργασία τους 
στον ενεργειακό τομέα, όπως δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Ενέργειας Νόβακ:

«Ειδικότερα, σχεδιάζεται κοινός εξοπλισμός για την ενεργειακή βιομηχανί». Επιπλέον, η Μόσχα 
αύξησε τις πωλήσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κίνα κατά 32% κατά τους 10 μήνες του 
τρέχοντος έτους, ενώ εξακολουθεί να κατέχει τη δεύτερη θέση όσον αφορά το πετρέλαιο», δήλωσε 
ο Νόβακ.

Η Κίνα επιβεβαίωσε αυτή την πολιτική βούληση:

«Η ενεργειακή συνεργασία Κίνας-Ρωσίας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πρακτικής 
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας και χρησιμεύει επίσης ως αποτελεσματική δύναμη για την 
προστασία της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας», ανέφερε το μήνυμα του Σι Τζινπίνγκ.

Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία ενισχύει τους δεσμούς της με τις χώρες του μετασοβιετικού 
χώρου, ο οποίος είναι πραγματικά ένας χώρος προς διεκδίκηση, αφού, με σπάνιες εξαιρέσεις, 
έχει κυριολεκτικά καταληφθεί (πολιτικά, νομικά και οικονομικά) από τις παγκοσμιοποιητικές 
δυνάμεις μετά την πτώση της ΕΣΣΔ. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Τοκάγιεφ, ο επανεκλεγείς 
πρόεδρος του Καζακστάν, επισκέφθηκε επίσημα τη Μόσχα αμέσως μετά την επανεκλογή του. Αυτό
από μόνο του είναι ήδη ένα πολιτικό μήνυμα, όπως αναγνωρίζει και ο ίδιος ο πρόεδρος του 
Καζακστάν. Επιπλέον, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Τοκάγιεφ, η Ρωσία και το Καζακστάν 
έχουν συζητήσει τη δημιουργία μιας τριμερούς ένωσης φυσικού αερίου:

«Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Κρεμλίνο μεταξύ των προέδρων του Καζακστάν και της 
Ρωσίας, τέθηκε το ζήτημα της δημιουργίας μιας «τριμερούς ένωσης φυσικού αερίου» που θα 
αποτελείται από τη Ρωσία, το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν, προκειμένου να συντονίζονται οι 
ενέργειες μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου μέσω των εδαφών του Καζακστάν και του 
Ουζμπεκιστάν».



Ενώ η Ρωσία παραμένει μια πολιτισμικά θεμελιωδώς ευρωπαϊκή χώρα, στρατηγικά 
απομακρύνεται από την Ευρώπη. Και γιατί άλλωστε να συμπεριφέρεται διαφορετικά, όταν οι 
ηγέτες των Ευρωπαϊκών χωρών, περιορίζονται στο να συζητούν μόνο για αποκλεισμούς και 
κυρώσεις; Απλώς ξεχνούν ότι ενώ η πολιτιστική έλξη της Ευρώπης παραμένει, όχι λόγω των δήθεν 
«μεταμοντέρνων επιτευγμάτων» της, αλλά λόγω της ιστορίας της, χάνει μεγάλο μέρος της έλξης 
της σε άλλους τομείς αποδυναμώνοντας τον ίδιο τον εαυτό της. 
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