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ΧΙΧ. Γεωπολιτικὴ ἀνάλυσις τῶν Ρωσσο-Ἀμερικανικῶν 
ἐνεργειακῶν ἀνταγωνισμῶν στὸ Ὑποσύστημα τῶν 

Βαλκανίων ἐντὸς τοῦ Μείζονος Μεσογειακοῦ Συστήματος

[Foreign Affairs, Hellenic Edition, τ. 48, Οκτώβριος-Νοέμβριος 2017]

Περίληψις-Εἰσαγωγή

Στὸ Γεωπολιτικὸ Σύμπλοκο τῆς Μεσογείου παρατηρεῖται τοὺς τελευταίους 
μῆνες μιὰ ἔντονη, ὅσο καὶ ἐπικίνδυνη, κινητικότητα στὸ τμῆμα τῶν ∆υτικῶν 
Βαλκανίων ἐντὸς τοῦ γεωπολιτικοῦ Ὑποσυστήματος τῶν Βαλκανίων. Ἡ χώρα 
μας ἔχει τὸ θλιβερὸν προνόμιον νὰ ἀποτελεῖ τὴν τομὴν τῶν δύο ἀσταθῶν Ὑπο-
συστημάτων τοῦ Μεσογειακοῦ Γεωπολιτικοῦ Συμπλόκου: 

α) τοῦ Ὑποσυστήματος τῶν Βαλκανίων καὶ 
β) τοῦ Ὑποσυστήματος Τουρκίας-Ἐγγύς Ἀνατολῆς. 
Θὰ ἀποδείξομε ἀφ' ἐνὸς ὅτι τὰ δύο αὐτὰ Ὑποσυστήματα εὑρίσκονται σὲ 

ἔντονη ὅσο καὶ ἀσταθῆ συλλειτουργία στὴν παροῦσα συγκυρία, καὶ ἀφ' ἑτέρου 
θὰ ἀναδειχθεῖ ὁ κύριος γεωπολιτικὸς παράγων, γενεσιουργὸς τῆς ἀσταθείας 
αὐτῆς, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ Ἐνεργειακὴ Ἀσφάλεια. Ἐπίσης θὰ καταδειχθοῦν οἱ βα-
σικοὶ πόλοι διεθνοῦς ἰσχύος, ἡ Μόσχα καὶ ἡ Οὐάσιγκτων, ὁ νεοψυχροπολεμι-
κοῦ τύπου ἀνταγωνισμὸς τῶν ὁποίων θέτει σὲ ἀποσταθεροποιητικὴ δυναμικὴ 
τὸ Γεωπολιτικὸ σύμπλοκο τῆς Μεσογείου μὲ κύρια ἑστία τὰ ∆υτικὰ Βαλκάνια. 
Ὁ ὅρος "νεοψυχροπολεμικοῦ τύπου" χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ τονισθεῖ τὸ γε-
γονὸς ὅτι ὑπάρχει σημαντικὴ ἰδεολογικὴ ἀπόστασις μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν 
πόλων (καὶ φυσικὰ —ἀλλὰ περισσότερον συγκεκαλυμμένος— μεταξὺ Οὐάσι-
γκτων καὶ Πεκίνου), ὅπως κατὰ τὴν περίοδον τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου. Ἡ ἰδεολο-
γικὴ διαφορὰ στὴν περίπτωση αὐτὴν ἔγκειται στὴν δυτικὴ κοσμοπολιτικὴ καὶ 
ἀκραίως νεοφιλελεύθερη δυτικὴ προσέγγιση καὶ τὴν ἐθνο-ταὐτοτικὴ συντηρη-
τικὴ προσέγγιση τῆς Ἀνατολῆς, μὲ προεξάρχοντα πόλο τὴν Μόσχα.

Τὸ θεωρητικὸ ὑπόβαθρο τῆς παρούσης ἀναλύσεως εἶναι αὐτὸ τῆς κλασικῆς 
ἀγγλοσαξωνικῆς γεωπολιτικῆς σχολῆς μὲ ὑπόδειγμα αὐτὸ τοῦ Ν. J. Spykman 
ὅπως ἐξελίχθηκε ἀπὸ τὶς προσεγγίσεις τοῦ Ζ. Brzezinsky καὶ ἡ μεθοδολογικὴ 
προσέγγισις αὐτὴ τῆς Συγχρόνου Συστημικῆς Γεωπολιτικῆς Ἀναλύσεως.
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1.  Ἀνατολικὴ Εὐρώπη καὶ Βαλκάνια: ἀσταθεῖς ἰσορροπίες καὶ ἀνα-
κατανομὲς ἰσχύος

1.1.  Τὸ Βαλκανικὸ Ὑποσύστημα ἀπὸ πλευρᾶς δράσεων τῆς Οὐάσιγκτων 
εἰς τὸ ἐσωτερικόν του

1) To πρῶτο πρόσφατο πλῆγμα κατὰ προβολῆς ἰσχύος τῆς Ρωσσίας ἀπετέλε-
σε ἡ ἀπώλεια ἐπιρροῆς της ἐπὶ τοῦ σλαυο-ὀρθόδοξου Μαυροβουνίου, τὸ ὁποῖον 
ἐνετάχθη στὸ ΝΑΤΟ προσφάτως (2017). 

2) Τὸ δεύτερον ἐν συνεχείᾳ πλῆγμα ἐναντίον τῆς Μόσχας, ἦτο ἡ κυβερνη-
τικὴ ἀλλαγὴ στὴν FYROM ἡ ὁποία ἀπομακρύνει τὰ Σκόπια ἀπὸ τὴν προη-
γούμενη φιλορωσσική τους στάση ποὺ εἶχε υἱοθετήσει ἡ Κυβέρνησις Γκρούεφ-
σκι.

3) To τρίτον εἶναι οἱ προσφάτως ψηφισθεῖσες (executive orders) ἀπὸ τὴν Ἀμε-
ρικανικὴ Γερουσία, κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, παρὰ τὴν θέλη-
σιν τοῦ Προέδρου Τράμπ (Τὸ νομοσχέδιον ἐνεκρίθη ὑπὸ τῆς Γερουσίας μὲ 98 
ψήφους ὑπὲρ καὶ 2 ἀφοῦ εἶχε προηγουμένως ψηφισθεῖ ἀπὸ τὴν Βουλὴ τῶν Ἀντι-
προσώπων μὲ 419 ὑπέρ ἔναντι 3 κατά, τυχὸν τῆς ὑποστηρίξεως συμπολιτεύσε-
ως καὶ ἀντιπολιτεύσεως. Ὑπεγράφησαν, παρὰ τὰς ἀντιρρήσεις του, ἀπὸ τὸν 
Πρόεδρο Τράμπ).1

Γενικώτερον, παρατηροῦμε ὅτι ἡ ΝΑΤΟϊκὴ ἐξάπλωσις στὰ Βαλκάνια καὶ 
στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη περιέλαβε, σὲ μιὰ διάρκεια ὀκτὼ ἐτῶν περίπου, 
(Μάρτιο τοῦ 1999-Ἰούνιο τοῦ 2017),  δεκατρία νέα κράτη-μέλη στοὺς κόλπους 
τοῦ Ὀργανισμού2, ἀποκλείοντας τεράστια τμήματα ζωτικοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ 
τὴν οἰκονομία τῆς Ρωσσίας ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῆς Μόσχας.

Ἡ ὁλονένα καὶ συνεκτικωτέρα ἀλλὰ καὶ συμπαγεστέρα περικύκλησις τῆς 
Ρωσσίας ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ καὶ τοὺς συμμάχους του στὴν περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς καὶ 
Νοτιο-ἀνατολικῆς Εὐρώπης ὑλοποιεῖ σχολαστικῶς τὰ προβλεπόμενα ἀπὸ τὴν θε-
ωρία τοῦ Ἀνασχετικοῦ ∆ακτυλίου τοῦ Spykman καὶ τὴν γεωστρατηγικὴ πρότα-
ση τοῦ George Kennan, σθεναροῦ ὑποστηρικτοῦ τοῦ ἀμερικανοῦ Γεωπολιτικοῦ 
ὅπως καὶ μεταγενέστερον τοῦ συνεχιστοῦ του Z. Brzezinsky. Ἄλλωςτε, ἡ πρόθε-
σις αὐτὴ καθίσταται σαφεστάτη εἰς τὸ κείμενο τῶν προσφάτων ἀμερικανικῶν 
κυρώσεων ἐναντίον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, ἄρθρο 254, μὲ τίτλο: "SEC. 254. 
Coordinating aid and assistance across Europe and Eurasia" τὸ κείμενο ἀναφέρει 
ρητῶς περὶ βοηθείας ὕψους $250,000,000 γιὰ τὰ οἰκονομικὰ ἔτη 2018 καὶ 2019 
ἀπὸ τὸ ἱδρυθὲν Ταμεῖο (!) μὲ στόχο τὴν Ἀντιμετώσπιση τῆς Ρωσσικῆς Ἐπιρροῆς 
(Countering Russian Influence Fund)3 καὶ γιὰ τὰ κράτη τὰ ὁποία

1.  "It's official: Congress has handcuffed Donald Trump on Russia" [https://www.vox.com/
policy-and-politics/2017/7/28/16055630/congress-trump-russia-sanctions-veto].

2.  Σ.Συντ.: Τὴν 12η Μαρτίου 1999: Τσεχία, Οὐγγαρία, Πολωνία, τὴν 29ην Μαρτίου 2004: 
Βουλγαρία, Ἐσθονία, Λεττονία, Λιθουανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, τὴν 1η 
Ἀπριλίου 2009: Ἀλβανία, Κροατία καὶ τὴν 5η Ἰουνίου 2017: τὸ Μαυροβούνιο.

3.  "Russia Sanctions Review Act of 2017" (Tuesday 3 January, 115th Congress of USA) 
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Α) εἶναι μέλη τοῦ ΝΑΤΟ καί: 
(i) εἶναι εὐάλωτα στὶς ἐπιρροὲς ἀπὸ τὴν Ρωσσικὴ Ὁμοσπονδία (Σ.Συν.: Ρη-

τορικὴ ἐρώτησις: ποιά κράτη ἐννοεῖ ὁ συντάκτης τοῦ κειμένου;) 
(ii) κράτη τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα νὰ ἀντιμε-

τωπήσουν ἀποτελεσματικῶς τὶς ἐπιθέσεις τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας χωρὶς 
τὴν ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ, καὶ

Β) Κράτη τὰ ὁποία συμμετέχουν στὴν διαδικασία διευρύνσεως τοῦ ΝΑΤΟ 
ἢ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως συμπεριλαμβανομένων τῆς Ἀλβανίας, τῆς Βοσνίας 
καὶ Ἑρζεγοβίνης (Σ.Συν.: !), τῆς Γεωργίας, τῆς Mακεδονίας (sic! ἐννοεῖ τὴν 
FYROM), τῆς Μολδαβίας (Σ.Συν.: !), τοῦ Κοσσόβου (Σ.Συν.: !), τῆς Σερβίας 
(Σ.Συν.: !) καὶ τῆς Οὐκρανίας (Σ.Συν.: !).

Ἡ Ρωσσία εὐλόγως προσπαθεῖ νὰ ἀπαντήσει σὲ αὐτὰ τὰ ΝΑΤΟϊκὰ πλήγμα-
τα καταφεύγουσα στὴν χρήση τῶν δικῶν της συγκριτικῶν πλεονεκτημάτων στὴν 
περιοχή. Καὶ τὸ βασικώτερον συγκριτικόν της πλεονέκτημα εἶναι ἡ ἐνέργεια καὶ 
κυρίως τὸ τμῆμα ποὺ ἀφορᾷ τὸ φυσικὸ ἀέριο τὸ ὁποῖον ἀντιπροσωπεύει τὸ ἓν 
τέταρτον τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐνεργειακῆς καταναλώσεως. Ἐπ' αὐτοῦ νὰ ληφθεῖ ὑπ' 
ὄψει ὅτι τὸ 2016 ἡ Gazprom ἐπρομήθευσε τὸ ἓν τρίτον αὐτῆς τῆς ποσότητος στὴν 
ΕΕ. 

Μὲ δεδομένην ὅμως ἀφ' ἑνὸς τὴν ὑποχρεωτικὴ μείωση παραγωγῆς ἠλε-

SEC. 254. Coordinating aid and assistance across Europe and Eurasia. (a) Authori-
zation of appropriations.-There are authorized to be appropriated for the Countering 
Russian Influence Fund *$250,000,000 for fiscal years 2018 and 2019. (b) Use of 
funds.-Amounts in the Countering Russian Influence Fund shall be used to effectively 
implement, prioritized in the following order and subject to the availability of funds, the 
following goals: (1) To assist in protecting critical infrastructure and electoral mecha-
nisms from cyberattacks in the following countries: (A) Countries that are members of 
the North Atlantic Treaty Organization or the European Union that the Secretary of 
State determines- (i) are vulnerable to influence by the Russian Federation; and (ii) 
lack the economic capability to effectively respond to aggression by the Russian Federa-
tion without the support of the United States. (B) Countries that are participating in the 
enlargement process of the North Atlantic Treaty Organization or the European Union, 
including Albania, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Macedonia, Moldova, Kosovo, 
Serbia, and Ukraine. (2) To combat corruption, improve the rule of law, and otherwise 
strengthen independent judiciaries and prosecutors general offices in the countries de-
scribed in paragraph (1). (3) To respond to the humanitarian crises and instability caused 
or aggravated by the invasions and occupations of Georgia and Ukraine by the Russian 
Federation. (4) To improve participatory legislative processes and legal education, politi-
cal transparency and competition, and compliance with international obligations in the 
countries described in paragraph (1).(5) To build the capacity of civil society, media, and 
other nongovernmental organizations countering the influence and propaganda of the 
Russian Federation to combat corruption, prioritize access to truthful information, and 
operate freely in all regions in the countries described in paragraph(1).[https://www.con-
gress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364/text#toc-H954BE429129341AB9D32B-
2D4775AA845], [ἀνάκτησις: 8-08-2017] 
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κτρικῆς ἐνεργείας ἀπὸ γαιάνθρακα, λόγῳ τῶν ρητρῶν τῆς ΕΕ, καὶ τὴν Νατοϊκὴ 
πολιτικὴ γιὰ τὴν "ἐνεργειακὴ ἀσφάλεια στὴν Εὐρώπη", τὰ Βαλκάνια εὐρίσκο-
νται ἐνώπιον σοβαροῦ ἐνεργειακοῦ διλήμματος, τὸ ὁποῖον ὅμως φαίνεται πὼς 
ὠθεῖται σὲ ἀναγκαστικὴ λύση —ἀπὸ γεωστρατηγικῆς ἀπόψεως— κατὰ τὴν 
βούληση τῆς Οὐάσιγκτων καὶ τοῦ Βορειο-ἀτλαντικοῦ Συμφώνου. 

Ἡ Κροατία εἶναι μέλος τῆς ΕΕ καὶ ὀφείλει νὰ εὐθυγραμμισθεῖ ἐνῷ καὶ οἱ 
λοιπὲς χῶρες τῶν ∆υτικῶν Βαλκανίων ἐπιθυμοῦσες νὰ ἐνταχθοῦν στὴν ΕΕ ὀφει-
λουν νὰ προσανατολίζουν τὶς προσπάθειές τους —καὶ ἤδη τὸ πράττουν— πρὸς 
τὴν κατεύθυνσιν αὐτήν. 

Εἶναι ἐπίσης εὐκρινὲς πὼς τὸ ΝΑΤΟ θεωρεῖ ὅτι ἡ δυνατότης μελλοντικῆς 
ἐνεργειακῆς ἐπιρροῆς ποὺ δύναται νὰ ἀσκήσει ἡ Ρωσσία στὴν Σερβία, τὴν 
Βοσνία4, τήν FYROM καὶ τὴν Βουλγαρία μετατρέπεται εὐκόλως σὲ πολιτικὴ 
ἐπιρροὴ καὶ αὐτὸ ἐνοχλεῖ τὰ μάλα, μὲ δεδομένον τὸ νεο-ψυχροπολεμικὸ κλῖμα 
τὸ ὁποῖον τὸ Ἀμερικανικὸ Κογκρέσσο ἐπιμένει νὰ διατηρεῖ ἔναντι τῆς Ρωσσικῆς 
Ὁμοσπονδίας. 

Οἱ γεωστρατηγικοῦ τύπου ἀπαντήσεις τοῦ ΝΑΤΟ γιὰ τὴν ἀναχαίτιση τῶν 
δυνητικῶν ἢ ὑπαρχουσῶν ἐπιρροῶν αὐτῶν τῆς Μόσχας στὰ ∆υτικὰ Βαλκάνια 
εἶναι δύο τύπων: 

A) Ἐνεργειακῆς Ἀσφαλείας, μὲ τοὺς ἀγωγούς:
 

i) Τransadriatic Pipe Line (Tουρκία-Ἑλλάδα-Ἀλβανία-Ἰταλία) ὁ ὁποῖος σχε-
διάζεται νὰ ὁλοκληρωθεῖ μέχρι τοῦ 20205  

ii) O ἀγωγὸς Ἰονίου-Ἀδριατικῆς ὁ ὁποῖος θὰ εἶναι προέκτασῃ τοῦ ΤΑP δι-
ακλαδιζόμενος σὲ Terminal  ὑγροποιήσεως ἐπὶ τῆς  Νήσου Κρκ τῆς Κροατίας 
καὶ θὰ ἐφοδιάζει τὴν Βοσνία-Ἑρζεγοβίνη, τὸ Μαυροβούνιον, τὴν FYROM, τὴν 
Ἀλβανία καὶ τὴν Κροατία. Ἡ κατασκευὴ τοῦ terminal θὰ συγχρηματοδοτηθεῖ 
κατὰ 50% ἀπὸ τὴν ΕΕ καὶ θὰ κοστίσει περὶ τὰ 630 ἑκατομ. εὐρὼ ἔχοντας ἱκανότη-
τα ἀποδώσεως ἀερίου τῆς τάξεως τῶν 4.0-6.0 δὶς m3. H κροατικὴ κυβέρνηση ἀνα-
ζητεῖ ἐπίσης καὶ στρατηγικοὺς ἐπενδυτάς, οἱ ὁποῖοι θὰ εἶναι καὶ συνιδιοκτῆτες 
τοῦ ἔργου. Εἶναι ἐνδιαφέρον ἐπίσης νὰ ὑπογραμμισθεῖ ὅτι τὸν Μάϊον τοῦ 2017 ἡ 
Ἀλβανία, Βοσνία, Βουλγαρία, Κροατία, Κόσσοβον, FYROM καὶ Μαυροβούνιο τῇ 
ὑποστηρίξει τῆς USAID, ὑπέγραψαν συμφωνία γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ ἀνωτέρω 
ἔργου ὥστε νὰ μειωθεῖ ἡ ἐνεργειακή των ἐξάρτησις ἀπὸ τὴν Ρωσσία. Ἡ Σερβία 
καὶ ἡ Ρουμανία δὲν συμμετεῖχαν εἰς τὸ σύμφωνον αὐτό. 

iii) Ὁ συνολικὸς δυτικὸς ἐνεργειακὸς σχεδιασμὸς συμπεριλαμβάνει καὶ 
τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἀγωγοῦ East Med. Ὁ ἀγωγὸς ἐνεκρίθη τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 
2017, μὲ Κοινὴ ∆ήλωση τῶν Ὑπουργῶν Ἐνέργειας τῆς Ἰταλίας, τῆς Ἑλλάδος, 
τῆς Κύπρου καὶ τοῦ Ἰσραὴλ κατὰ τὴν διάρκεια Ὑπουργικῆς συναντήσεως κο-

4.  Σ.Συντ.: Πολιτικὴ ἐπιρροὴ δύναται νὰ ἀσκήσει οὕτως ἢ ἄλλως ἡ Ρωσσία ἐπὶ τῆς 
Βοσνίας μὲ καταλλήλους χειρισμοὺς —μέσῳ Σερβίας— στὴν Republika Srpska).

5.  To χαρτοφυλάκιον μεταχῶν τοῦ TAP ἔχει τὴν ἑξῆς σύνθεση: BP (20%), SOCAR/Ἀζερ-
μπαϊτζάν (20%), Snam S.p.A./Ἰταλία (20%), Fluxys/Βέλγιο (19%), Enagas/Ἱσπανία 
(16%) and Axpo/Ἑλβετία (5%).
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ρυφῆς των στὸ Tel Aviv, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Εὐρωπαίου ἐπιτρόπου Miguel Arias 
Canete. Ὁ ἀγωγὸς ἐντάσσεται στὸ πλαίσιον τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προγράμμα-
τος Connecting Europe Facility (CEF) καὶ συμφώνως πρὸς τὶς ἐκπονηθεῖσες 
μελέτες καὶ τὴν τεχνικὴ συνδρομὴ τῶν ἑταιρειῶν Intecsea and C&M ὅπως 
καὶ τῆς IHS-Cera ἀπεδείχθεί ὡς: a) τεχνικῶς ἀπολύτως ἐφικτὸς (technically 
feasible) b) οἰκονομικῶς ἀπολύτως βιώσιμος (economically viable) καὶ χαμη-
λοτέρου κόστους ἀπὸ ἀναλόγου δυναμικότητος σχεδιασμοὺς καὶ c) συμπλη-
ρωματικὸς πρὸς ἄλλες ἐξαγωγικὲς δυνατότητες καὶ ἐπιλογὲς (complementary 
to other export options). Εἶναι σημαντικὸ νὰ σημειωθεῖ ὅτι βάσει τῶν ἤδη βε-
βαιωθέντων ἀποθεμάτων στὴν περιοχὴ τῆς Λεκάνης τῆς Λεβαντίνης καὶ τῆς 
ΑΟΖ τῆς Κυπριακῆς ∆ημοκρατίας, ὁ ἀγωγὸς θὰ μπορεῖ νὰ ὑποστηρίξει τὴν 
παροχὴ στὶς διεθνεῖς ἀγορὲς τῆς τάξεως τῶν 30 διςm3/ἔτος. Καὶ τοῦτο χωρὶς 
νὰ ληφθοῦν ὑπ' ὄψιν τὰ πρὸς ἐπιβεβαίωσιν ὑπόλοιπα κοιτάσματα τῆς περι-
οχῆς, μαζῇ μὲ τὰ σχετικὰ Αἰγυπτιακὰ κοιτάσματα τοῦ ἀλ-Ζὸρ τὰ ὁποία θὰ με-
ταφερθοῦν μὲ πολλοὺς ἐναλλακτικοὺς τρόπους στὶς διεθνεῖς ἀγορὲς ὅπως ὑπὸ 
μορφὴν LNG ἢ μέσῳ τοῦ East Med. 

Ἡ στρατηγικὴ σημασία τοῦ ἀγωγοῦ αὐτοῦ γιὰ τὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Κυπριακὴ 
∆ημοκρατία, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὴν Αἴγυπτο τοῦ Προέδρου ἀλ-Σίση 
(καὶ ὄχι τοῦ Μόρση καὶ τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων) ὅπως καὶ οἱ ἐπιρροὲς 
τῶν πετρελαϊκῶν ἐπιχειρήσεων οἱ ὁποῖες ἤδη ἐπένδυσαν καὶ θὰ συνεχίσουν νὰ 
ἐπενδύουν στὴν περιοχὴ τῆς ΑΟΖ τῆς Κυπριακῆς ∆ημοκρατίας, διεφάνησαν πε-
ριτράνως  κατὰ τὴν πρόσφατον σειρὰν τουρκικῶν προκλήσεων στὴν περιοχή. 
Ὁ ὁμιλῶν τὶς εἶχε ἀπὸ πολλοῦ χρόνου ὑποστηρίξει καὶ αἰσθάνεται δικαιωθεὶς 
ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις.

B) Μέσῳ ἀναλόγων μεθόδων μὲ πρῶτο ἔρεισμα στὴν Σερβία γιὰ τὴν ὁποίαν, 
οὐδεὶς στὴ Μόσχα φαίνεται νὰ σκέπτεται μιὰν ἐπανάληψη τοῦ 1999. Μιὰ ἀνάλο-
γη ἐξέλιξις ἀσφαλῶς θὰ ὁδηγήσει σὲ Βαλκανικὴ ἔκρηξη καὶ ἴσως καὶ μακρύτε-
ρον...

2.  Οἱ Πόλοι διεθνοῦς Ἰσχύος καὶ ἡ δρᾶσις τους στὰ Ὑποσυστήματα: 
ἀνάλυσις συμπεριφορᾶς καὶ ὀρθογικότητος

2.1.  Περιγραφὴ τῆς συμπεριφορᾶς τῆς Μόσχας καὶ Ἀξιολόγησις τῆς ὀρθο-
λογικότητός της.

Ἡ Ρωσσικὴ Ὁμοσπονδία ἔχει μόνον μία —εἰρηνικὴ τονίζω— ἐναλλακτικὴ γιὰ 
νὰ ἀπαντήσει στὸν ἰσχυρὸ αὐτὸν ἀποκλεισμὸ ποὺ ὑφίσταται ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτων: 
τὸν ἀγωγὸ Turkish Stream, τὴν δημιουργία τοῦ ὁποίου συνυπέγραψε μὲ τὴν Ἄγκυ-
ρα τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2016. Ἡ ἀνακοίνωσὴν νέων κυρώσεων μὲ στόχο τὸ Nord 
Stream II ὡδήγησε τὴν Ρωσσία νὰ ἐπιταχύνει τὴν κατασκευὴν τοῦ ἀγωγοῦ της στὴν 
Μαύρη Θάλασσα, Turkish Stream, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται ἐν ἐξελίξει ἐπὶ τοῦ παρόντος 
καὶ ὑπὸ συγκεκριμένο σχεδιασμό. Ὁ ἀνάδοχος ἔργου τῆς Gazprom, ἡ ἑλβετικὴ Swiss 
Allseas, ἔχει κατασκευάσει περίπου 15 μίλια τοῦ ἀγωγοῦ κάτω ἀπὸ τὴν Μαύρη Θά-
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λασσα, ἀπὸ τὸν Μάϊο. Ὁ πρῶτος ἀπὸ τοὺς δύο παράλληλους ἀγωγοὺς θὰ λειτουρ-
γήσει τὸν Μάρτιο τοῦ 2018, ὁ δεύτερος πρόκειται νὰ λειτουργήσει τὸ 2019. Ἡ ἐτη-
σία χωρητικότης κάθε σκέλους ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ φθάσει τα 15,75 δισ. m3 φυσικοῦ 
ἀερίου ἢ συνολικῶς σχεδόν 32 δισ. m3 (και για τα δυο σκέλη δηλαδή)6.

 Ὁ ἀγωγὸς αὐτὸς γίνεται ἀποδεκτὸς ἀπὸ τὴν Σερβία γιὰ λόγους ὑποστηρίξε-
ως πρὸς τὴν σύμμαχό του Ρωσσία, ἀλλὰ μᾶλλον δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ φθάσει 
εὔκολα μέχρις ἐκεῖ. Καὶ αὐτὸ ὀφείλεται σὲ μία σειρὰ γεωστρατηγικῆς φύσεως 
ζητήματα ὅπως: 

i) Οἱ σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ οἱ ὁποῖες ποτὲ δὲν ὑπῆρξαν χειρότερες. Οἱ 
ἀπομάκρυνσις τῶν Γερμανῶν στρατιωτικῶν ἀπὸ τὸ Ἰντσιρλὴκ καὶ τὸ Ἰκόνιον 
μαρτυρεῖ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.

ii) Oι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, οἱ ὁποῖες εἶναι ἐπίσης ἄκρως τεταμένες εἰς ση-
μεῖον ὥστε οἱ ΗΠΑ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸ Ἰντσιρλὴκ βαθμιαίως καὶ ἀναζη-
τοῦν νέες ἰσοδύναμες διευκολύνσεις εἰς μίαν διηυρυμένη βάση στὴν Σούδα. 

iii) Οἱ τουρκικὲς "προτιμησιακὲς ἀποκλίσεις" πρὸς τὴν ρωσσικὴ ὁπλικὴ βι-
ομηχανία (ἀγορὰ S-400) οἱ ὁποῖες ἐὰν ὑλοποιηθοῦν ἐντὸς τοῦ τρέχοντος ἔτους 
ὅπως δηλοῦται ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀρχές, θὰ θέσουν ἐν ἀμφιβόλῳ τὴν σχέση τῆς 
Τουρκίας πρὸς τὸ ΝΑΤΟ καὶ βεβαίως καὶ πρὸς τὸ πολιτικόν του παρακολούθη-
μα, τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωση. 

iv) Ὁ ρόλος ποὺ ἡ Τουρκία διαδραματίζει τῇ ὑποστήριξει τῶν Ἀδελφῶν 
Μουσουλμάνων ὅπου καὶ ἔχουν ἐνταχθεῖ τὰ στοιχεῖα τοῦ πρῴην Ἀπελευθερω-
τικοῦ Στρατοῦ τοῦ Κοσσόβου (UÇK) τὰ ὁποῖα, μὲ τὴν σειρά τους, ἔχουν ση-
μειώσει σημαντικὴ δραστηριότητα στὶς τάξεις τῶν Τζιχαντιστικῶν Ὀργανώσε-
ων στὴν Συρία καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν στὸ Ντάες. 

Ἐδῶ ἡ Μόσχα εὑρίσκεται ἐνώπιον ἑνὸς διττῶς ἀνορθολογικοῦ, γιὰ τὴν βαλ-
κανικὴ πολιτική της, σχήματος: 

iv.1.) τὸ ὅραμα τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας καὶ ἡ Ἔνταξις τοῦ Κοσσόβου καὶ 
τῆς σερβικῆς κοιλάδος τοῦ Πρέσσεβο σὲ αὐτήν, εἶναι ἀπολύτως ἀντίθετος πρὸς 
τὰ συμφέροντά της καὶ ἀντιστρατεύεται τὸν πυρῆνα τῆς ἀμυντικῆς τῆς στρα-
τηγικῆς ἔναντι τῆς ἐξαπλώσεως τῆς ΝΑΤΟϊκῆς ἐπιρροῆς στὰ ∆υτικὰ Βαλκάνια 
ἀλλὰ καὶ στοὺς πιθανοὺς διαδρόμους προωθήσεως τῶν ἐνεργειακῶν της ἀγωγῶν 
μέσῳ αὐτῶν, πρὸς Οὑγγαρίαν, δηλ. πρὸς τὴν Ε.Ε. Καὶ αὐτὸ διότι ἐὰν ἡ Μεγάλη 
Ἀλβανία δημιουργηθεῖ, καὶ μάλιστα τῇ ἰσχύσει τῆς Ἀγκύρας, αὐτὴ θὰ ἐνταχθεῖ 
στὸ ΝΑΤΟ τὴν ἴδια ἡμέρα καὶ εἰς τὴν ΕΕ ὀλίγον ἀργότερα! 

iv.2.) Πὼς θὰ ἀντιμετωπίσει ἡ Μόσχα μιὰ πιθανὴ ἐπικράτηση ἢ ἔστω ἰσχυρὰν 
ἐπιρροὴ τῶν ἐνόπλων σαλαφηιστικῶν στοιχείων ante portas; Καὶ ἐπὶ πόσον 
δύναται νὰ συμφωνεῖ μὲ αὐτὴν τὴν ἐργαλειοποίηση τοῦ ἱεροπολεμικοῦ Ἰσλὰμ 
ἀπὸ τὴν "σύμμαχο" Τουρκία;

Ἡ ἀπάντησις εἶναι ὅτι ἡ Μόσχα ὀφείλει νὰ λάβει σοβαρὰ ἀνταλλάγματα καὶ 
διασφαλίσεις γιὰ τὴν ἀνατροπὴ αὐτοῦ τοῦ ἀνορθολογικοῦ πλέγματος σχέσεων 

6.  Βλ. F. William Engdahl, "Turkey, Russia and Interesting New Balkan Geopolitics", 14/08/2017, 
http://www.defenddemocracy.press/turkey-russia-and-interesting-new-balkan-geopolitics/
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μὲ τὴν ὄψιμη σύμμαχό της, Τουρκία. Ἰδιαιτέρως εἰς τὸ πλέον ζωτικὸ θέμα τῆς 
τουρκικῆς ὑποστηρίξεως τῶν ἰσλαμοφασιστικῶν ὁμάδων στὴν Συρία. 

a) Ἐκεῖ δηλαδὴ ὅπου —κατ' ἀρχὰς διακυβεύονται— τὰ πλέον στρατηγικὰ 
συμφέροντα τῆς Μόσχας στὴν Ν/A Μεσόγειο: i) στὴν ἐπαναπόκτηση μέρους τῆς 
παλαιᾶς ἐπιρροῆς της στὸν ἀραβομουσουλμανικὸ κόσμο, ii) στὰ φυσικὰ ἀέρια 
τῆς Συρίας iii) στὸ ἐναλλακτικὸ καὶ ἄκρως στρατηγικὸ σηιτικὸ δρομολόγιο τοῦ 
ἰρανικοῦ φυσικοῦ ἀερίου πρὸς τὴν Μεσόγειο (Τεχεράνη-∆αμασκός-Λίβανος) 
καὶ iv) στὴν προβολὴ ἰσχύος της στὸ μαλακὸ ὑπογάστριο τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς 
∆ύσεως στὴν Μέση Ἀνατολὴ: τὸ Σουέζ μέσῳ τῆς Αἰγύπτου τοῦ ἀλ-Σίση καὶ τοῦ 
Ἀραβοπερσικοῦ Κόλπου. 

b) Πρόκειται ἐπίσης γιὰ ἕναν πόλεμο, ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω καὶ ρωσσικοῦ 
γοήτρου ὑπερδυνάμεως, συνεπῶς ὑψηλοῦ διπλωματικοῦ κεφαλαίου σὲ ἕνα 
ἀνασχηματιζόμενο διεθνὲς περιβάλλον, ὁ ὁποῖος ὅμως ἀποτελεῖ μίαν χαίνουσα 
πληγὴ γιὰ τὴν —ἐν ἀπομονώσει εὑρισκομένη— ρωσσικὴ οἰκονομία. 

c) H Μόσχα συνεπῶς, ἔλαβε πολὺ σοβαρὰ ὑπ' ὄψει τὴν ἀμερικανικὴ 
ὑποστήριξη στὴν ὑπόθεση τῆς κουρδικῆς κρατογενέσεως στὴν Βόρειο Συρία. 
Ἦτο λοιπὸν ἕως καὶ ἀναμενόμενον, ἀμέσως μετὰ τὴν πρόσφατον συνάντησιν 
τοῦ Αὐγούστου εἰς τὴν Ράκκα "ὑψηλόβαθμων ἀξιωματούχων τοῦ Πενταγώνου 
καὶ τοῦ Σταίητ Ντιπάρτμεντ μὲ Κούρδους τοῦ PYD/YPG στὴν Ράκα [...] ὅπου 
οἱ ΗΠΑ ὑπεσχέθησαν τὴν δημιουργία κουρδικοῦ κράτους στὴ βόρειο Συρία 
ἐντὸς ἕξη μηνῶν καθ' ὅλα τὰ διεθνῆ νομίμως ἀναγνωρισμένο"7, νὰ ἐνθαρρύνει 
τὴν Ἄγκυρα νὰ ἀνακοινώσει "ἀφ'ἑνὸς μὲν τὸν τερματισμὸ τῆς ἐνισχύσεως τῶν 
ἐχθρικῶν πρὸς τὴν Συρία ἀνταρτικῶν ἰσλαμικῶν σχηματισμῶν καὶ κατὰ δεύτε-
ρον τὴν ἔναρξη συνομιλιῶν μὲ τὴν ∆αμασκὸ γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀκε-
ραιότητος τοῦ συριακοῦ κράτους."8

Ἡ ἰδία ὅμως ἐξέλιξις ἀποτελεῖ ἐπίσης ἄκρως δυσεπίλητον γεωστρατηγικὸν 
πρόβλημα καὶ γιὰ τὴν Ἄγκυρα, ἡ ὁποία ἀντιτίθεται σφόδρα, μὲ τὴν ἀλλαγὴ 
αὐτὴν τῆς στρατηγικῆς της, εἰς τὸ ΝΑΤΟ καὶ τὸν Λευκὸν Οἶκον, δρῶσα καὶ 
αὐτὴ ἀπολύτως ἀνορθολογικῶς, καὶ ἐπίσης διττῶς, ἐναντίον τῶν συμφερόντων 
της: 

iv.3.) ἀνατρέπει τὴν πολιτικήν της στὴν Βαλκανικὴ ὑπὲρ τῆς Ρωσσίας καὶ 
ὄχι μόνον εἰς βάρος τῶν ἰδικῶν της -στενὰ νουμένων- συμφερόντων ἀλλὰ καὶ 
ἐναντίον τῆς ΝΑΤΟϊκῆς πολιτικῆς της τὴν Οὐάσιγκτων στὰ ∆υτικὰ Βαλκάνια!

iv.4.) στρέφει ἐκτὸς τῆς σφαίρας ἐπιρροῆς της τὰ ἐρείσματα ἐκεῖνα ποὺ τῆς 
ἐπιτρέπουν νὰ προβάλλει ἰσχὺ μέχρι τὴν Ἀδριατική, π.χ. μὲ ναυτικὲς δυνάμεις 
στὸ Πασαλιμάνι τοῦ Αὐλῶνος, στὴν Ἀλβανία. Ποιός τῆς ἐγκυᾶται ὅτι θὰ συ-
νεχίσει νὰ  ἔχει τὴν ΝΑΤΟϊκὴ ἀνοχὴ καὶ στήριξη στὶς προβολὲς ἰσχύος της στὴν 
Ἀδριατικὴ ὑπὸ τὸ φῶς τῆς παρούσης ἀντι-δυτικῆς καὶ βεβαίως, ἀντι-ΝΑΤΟϊκῆς 
της συμπεριφορᾶς;

v) παραδεχόμενοι ὅμως μιὰν ἀνάλογον ἐξέλιξιν, παραδεχόμεθα τὴν ἀκύρω-

7.  http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/622549_i-toyrkia-stamata-tin-
ypostirixi-tis-stoys-islamistes [ἀνάκτησις: 14-08-2017]

8. ibid. [ἀνάκτησις: 14-08-2017] 
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σιν τοῦ ἀγωγοῦ ΤΑP, ὁ ὁποῖος ἐπροωρίζετο γιὰ τὴν διασφάλισιν τῆς εὐρωπα-
ϊκῆς ἐνεργειακῆς ἀσφαλείας μακρὰν τῆς ἐπιλογῆς μεταφορᾶς ρωσσικῶν πο-
σοστήτων Φ/A πρὸς τὴν Ε.Ε. Συνεπῶς, ἔχομεν πλήρη ἀνατροπὴ τῶν ἀμερι-
κανoτοϊκῶν σχεδίων ἀσφαλοῦς ἐνεργειακῆς τροφοδοσίας τῆς ΕΕ!

vi) μία ἀνάλογος ἐξέλιξις, ἀχρηστεύει καὶ τὰ ἀζερικὰ ἐνεργειακὰ κοιτάσμα-
τα, τὰ ὁποῖα θὰ πρέπει πλέον νὰ ἐξεύρουν ἄλλην δίοδον γιὰ τὴν τροφοδοσίαν 
τῆς ΕΕ. Καὶ αὐτὴ εἶναι μία, καὶ ἔρχεται ἀπὸ τὸ καραμανλικὸν πρόσφατον πα-
ρελθὸν τῆς χώρας: ὁ Ἀγωγὸς Μπουργκᾶς-Ἀλεξανδρούπολις, ὁ ὁποῖος πλέον μὲ 
τῇ ἐνθαρρύνσει τῶν ΗΠΑ εἰς τὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Σόφια, ὅπως καὶ τὴν ἀνάλο-
γον σύνθεσιν εἰς τὸ ἑταιρικὸν κεφάλαιον τοῦ consortium καὶ μὲ μόνη διαδρομὴ 
τὰ ἑλληνοβουλγαρικὰ ἐδάφη, θὰ ἀποτελέσει ἐξαιρετικὴ λύση γιὰ τὰ δυτικὰ 
συμφέροντα. 

d) Κατόπιν ὅλων τῶν ἀνωτέρω, πόσον πιθανὴ φαίνεται ἡ μακροημέρευσις 
τοῦ ἰσλαμοφασιστικοῦ καθεστῶτος τῆς Ἀγκύρας;

2.2.  Περιγραφὴ τῆς συμπεριφορᾶς τῆς Οὐάσιγκτων καὶ ἀξιολόγησις τῆς 
ὀρθολογικότητός της.

 
Ἡ Οὐάσιγκτων δὲν ἔπαυσε νὰ ἀσκεῖ πολιτικὴ προβολῆς ἰσχύος ἐντὸς τοῦ 

Rimland, προσδιοριζομένη ἀπὸ τὶς ἀπαιτήσεις τῶν ὑποδειγμάτων Spykman-
Brzezinsy καὶ ἐπίσης, ἡ ἀμερικανικὴ ∆ιοίκησις δὲν ἔχει ἀκόμη ἀποδεχθεῖ καὶ δὲν 
ὑποστηρίζει τὶς ἀπόψεις τοῦ Προέδρου Τρὰμπ περὶ προσεγγίσεως Μόσχας καὶ 
Οὐάσιγκτων. 

a) Ἡ Oυάσιγκτων χαρακτηριζομένη ἀπὸ ἕναν πρωτογενῆ ἐπεκτατικὸν ὀρθο-
λογισμόν, καταλήγει εἰς ἀνορθολογισμὸν ἐὰν ἀναλογισθεῖ κανείς, ἀφ' ἑνὸς 
μὲν τὶς κραυγαλέες γερμανικές, ἀφ' ἑτέρου τὶς ὑπόγειες —ἀλλὰ σημαντικές— 
γαλλικὲς ἀντιδράσεις. Καὶ αὐτό, διότι τὸ "εὐρωπαϊκὸν δίπολον", Γερμανίας-
Γαλλίας, δέχεται σημαντικὰ πλήγματα σὲ τεράστια συμφέροντά του. 

b) Ἐπίσης, ὑπάρχουν ἀκόμη μερικὰ σημαντικὰ σημεῖα τὰ ὁποῖα ἐνισχύουν 
τὴν ἀνορθολογικὴ συμπεριφορὰ τῆς Οὐάσιγκτων (τοῦ συστήματος Μποὺς υἱοῦ-
Ὀμπάμα-Κλῖντον) στὴν περιοχή. Ἡ πρώτη ὁμὰς ἀφορᾷ τὴν διαχείρισιν τοῦ 
ἀλβανο-ἰσλαμιστικοῦ ἐθνικισμοῦ:

Α. ∆ιαχείρισις ζητημάτων Ἀλβανο-ἰσλαμιστικοῦ ἐθνικισμοῦ:

i) Πῶς θὰ ἀντιμετωπίσει ἡ Οὐάσιγκτων μιὰ πιθανὴν ἐπικράτηση ἢ ἔστω 
ἰσχυρὰν ἐπιρροὴ τῶν ἐνόπλων σαλαφηιστικῶν στοιχείων τοῦ Ντάες καὶ τῆς ἀλ- 
Κάαντα ἐντὸς μιᾶς Μεγάλης Ἀλβανίας ἡ ὁποία θὰ ἀνήκει στὸ θεσμικὸ πλαίσι-
ον τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς Ε.Ε;

ii) Πῶς θὰ πείσει τοὺς Εὐρωπαίους συμμάχους της γιὰ μιὰν ἀναλόγου ἐπικιν-
δυνότητος γειτνίαση καὶ θεσμικῶς εὐρωπαϊκὴ συνεργασία, ἡ ὁποία θὰ αὐξήσει 
κατακορύφως τὴν ἐπιρροὴ τῶν ἰσλαμιστικῶν ἱεροπολεμικῶν στοιχείων στὸ 
ἐσωτερικὸ θεσμικὸ πλαίσιο τῆς Ε.Ε.; 

iii) Καὶ ἐπὶ πόσον θὰ δύναται νὰ ἐλέγχει τὴν ἐργαλειοποίηση τοῦ ἱεροπολε-



618 

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΜΑΖΗΣ         ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΑ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

μικοῦ Ἰσλὰμ ἀπὸ τὴν ἀντιαμερικανική, ἀντισημιτικὴ καὶ ἰσλαμιστικὴ "σύμμα-
χο" Τουρκία τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται ὑπὸ τὴν κη-
δεμονίαν τοῦ Κάταρ; Ἑνὸς Κάταρ, τὸ ὁποῖον μὲ τὴν σειράν του ἀπεμονώθη ἀπὸ 
τὶς ΗΠΑ, τὶς λοιπές χῶρες τοῦ Κόλπου καὶ τὸ Ἰσραὴλ "ὡς προωθητὴς τῆς διε-
θνοῦς τρομοκρατίας";

Ἡ δευτέρα ὁμὰς ἀφορᾷ τὴν διαχείριση τοῦ ἀλβανο-ἰσλαμιστικοῦ ἐθνικισμοῦ 
ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας τῆς FYROM:

Β. ∆ιαχείρισις ζητημάτων Ἀλβανο-ἰσλαμιστικοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ ὀνομασίας FYROM:

i) Ὀνομασία τοῦ τύπου "Upper Macedonia" θὰ ἐπιτρέψει τὴν ἄμεσο καὶ κε-
ραυνοβόλο ἀλυτρωτικὴ διεκδίκηση ἀπὸ πλευρᾶς Σκοπίων "μακεδονικῆς ἐθνικῆς 
ταὐτότητος" ἡ ὁποία θὰ ὁδηγήσει σὲ ἑλληνο-σκοπιανὲς ἀντιπαραθέσεις στὸ 
ἐσωτερικὸ τοῦ ΝΑΤΟ. 

i.1.) Καὶ αὐτὸ διότι τὸ "Upper Macedonia" δὲν τὶς ἀποκλείει κατ' οὐδένα 
τρόπο. 

ii.2) Ἐκεῖ θὰ δοθοῦν πάμπολλες δυνατότητες γιὰ παρεμβάσεις πάσης φύσε-
ως ἀπὸ πλευρᾶς Ἀγκύρας. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτόν, ἡ Ἄγκυρα θὰ χρησιμοποιήσει 
—μεταξὺ ἄλλων ἐργαλείων— καὶ τὸ δίκτυο τῶν ὑπὸ τοῦ Κάταρ χρηματοδο-
τουμένων Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων, γιὰ covert operations (συγκεκαλυμένες 
ἐπιχειρήσεις) ἀποσταθεροποιήσεως στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἑλλάδος καὶ πρωτίστως 
εἰς τὴν ∆υτικὴ Θρᾴκη ὅπου διατηρεῖ, μέσῳ τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου, ἰσχυρὸ 
δίκτυο ἀναλόγου ἰδεολογικῆς ταὐτότητος. 

iii.3.) Mία ἀνάλογος ἐξέλιξις θὰ ἐντείνει ἔτι περισσότερον τὶς ἤδη τεταμένες 
σχέσεις Ἑλλάδος-Τουρκίας καὶ θὰ ὁδηγήσει ἀκόμη καὶ σὲ θερμὲς ρήξεις, οἱ 
ὁποῖες θὰ τύχουν ἐκμεταλλεύσεως ἀπὸ ἐξωνατοϊκοὺς παράγοντες.

iv) Mε τὰ μέτωπα τῆς Β. Κορέας, τῆς Συρίας, τοῦ Ἰράν, τῆς Βενεζουέλας καὶ 
τοῦ Κουρδιστὰν ἀνοικτὰ θὰ συνέφερε τὸ ΝΑΤΟ μιὰ τέτοιου εἴδους ἀναταραχὴ 
στὴν Ν/Α Πτέρυγα τῆς Συμμαχίας;

v) Oνομασία  ἡ ὁποία δὲν θὰ προσβάλλει φαντασιακὲς ἢ πραγματικὲς ἐθνικὲς 
ταὐτότητες οὔτε τοῦ ἀλβανικοῦ ἀλλὰ οὔτε καὶ τοῦ σλαυϊκοῦ στοιχείου καὶ ἡ 
ὁποία θὰ προσδιορίζει αὐτονόμως καὶ ἄνευ ἐθνικιστικῶν συνειρμῶν τὴν πε-
ριοχὴ τῆς FYROM ἐμφανίζεται σὲ πολλοὺς προβληματιζομένους κύκλους τῆς 
∆ύσεως ὡς ἡ καταλληλοτέρα. Μιὰ τέτοια ὀνομασία μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ Κεντρο-
βαλκανικὴ ∆ημοκρατία (Republique Centrobalkane, Centrobalkan Republic). Ἡ 
ὀνομασία αὐτὴ ἐπιτρέπει τὴν διατήρηση τῶν ταὐτοτικῶν πολιτισμικῶν στοι-
χείων τῶν συνιστωσῶν ἐθνοτήτων καὶ ὁρίζει γεωγραφικῶς τὸ νέο Κράτος. 
Ἐπὶ πλέον τὸ προηγούμενον ὑπάρχει στὸ διεθνολογικὸ συνειδητὸ μὲ τὴν ὀνο-
μασία τῆς Republique Centrafricaine (fr.), Central African Republic (en.) Ἀκόμη, 
ἐπιτρέπει στὸ ΝΑΤΟ νὰ καταγράφει μίαν σημειολογικὴ ἐπιρροή, μνημονεύο-
ντας εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἐπιρροῶν του, τὰ Βαλκάνια.

vi) Ἐπίσης, ἡ ὀνομασία  "Upper Macedonia" θέτει ἀκόμη ἕνα ζήτημα, αὐτὴν 
τὴν φορὰ γιὰ τὴν Σερβία: διότι ποιός θὰ ὁρίσει, τελικῶς, ποὺ ὁριοθετεῖται βο-
ρείως, ἡ  Upper Macedonia; Μήπως συμπεριλαμβάνει καὶ τὴν κοιλάδα τοῦ 
Πρέσεβο (κατὰ τοὺς ἀλβανο-ἰσλαμιστὲς ἐθνικιστές); ∆ιότι ἐὰν τὸ ἀλβανικὸ 
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στοιχεῖο τὸ ὁποῖον στηρίζει τὴν παροῦσα κυβέρνηση στὰ Σκόπια λάβει τὸ φα-
ντασιακὸ ἐθνοτικὸ "μακεδονικὸ" χαρακτηριστικό, καὶ ἐφ' ὅσον ἡ παρουσία του 
εἶναι ἔντονη στὴν κοιλάδα τοῦ Πρέσεβο, τί θὰ τὸ ἠμπόδιζε νὰ τὴν διεκδικήσει 
ἀπὸ τὴν Σερβία μὲ τὰ ἴδια ἐργαλεῖα (Τουρκία, UÇK, τζιχαντιστὲς μαχητές); Πῶς 
θὰ τὸ ἀντιμετώπιζε αὐτὸ ἡ Ρωσσία; Καὶ τί θὰ ἐσήμαινε γιὰ τὴν ἀσφάλεια καὶ 
τὴν σταθερότητα στὴν Ν/Α Εὐρώπη; 

Συμπερασματικῶς, λαμβανομένων τῶν ἀνωτέρω ὑπ' ὄψιν, εἶναι εὔλογον ἡ 
Ἑλληνικὴ πρότασις γιὰ τὴν ὀνομασία νὰ εἶναι ἡ ἀνωτέρω. Πιθανὲς ἄλλες συνι-
στοῦν σοβαροὺς ἄμεσους καὶ μελλοντικοῦς θερμοὺς καὶ ἀποσταθεροποιητικοὺς 
κινδύνους γιὰ ὅλα τὰ ἐνδιαφερόμενα μέρη καὶ κυρίως γιὰ τοὺς πόλους διεθνοῦς 
ἰσχύος τῆς Μόσχας καὶ τῆς Οὐάσιγκτων.

Ἡ Γερμανικὴ ἀντίδρασις

1) Τὸ Βερολῖνον ἀντιδρᾷ διότι πλήττονται οἱ ἐπιχειρηματικές του δραστη-
ριότητες ὅπως 1) τὸ consortsium τοῦ Nordstream II, πρόεδρος τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ 
Γερμανός τέως καγκελλάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ ὅπως καὶ 2) τὸ ἔργο τοῦ ἀγω-
γοῦ Blue Stream (ἄρθρο 232,)9, ὁ ὁποῖος θὰ τροφοδοτεῖ τὴν Τουρκία μὲ ρωσσικὸ 
Φ/Α μέσῳ Εὐξείνου Πόντου καὶ ὅπου καὶ ἐκεῖ ὑπάρχουν γερμανικὰ συμφέρο-
ντα. 

2) Ἐπὶ πλέον οἱ ΗΠΑ, παρὰ τὶς ἐπιβληθεῖσες εἰς τοὺς Εὐρωπαϊκοὺς ὁμίλους 
ρῆτρες ἀπαγορεύσεως διεφύλαξαν δι' ἑαυτὰς τὸ προνόμιον ὥστε οἱ συνεργασίες 
μεταξὺ ἀμερικανῶν  καὶ ρωσσικῶν ἑταιρειῶν στὸν Ἀρκτικὸ κύκλο νὰ δύνανται 
νὰ τελοῦνται ἄνευ ἐμποδίων καὶ κατ' ἀπαίτησιν τῶν ἀμερικανικῶν ἑταιριῶν 
νὰ δύνανται οἱ ρωσσικὲς ἑταιρεῖες τῶν consortium αὐτῶν νὰ διατηροῦν τὸ 33% 
τῶν μετοχῶν  τους (ἄρθρο 223, ἐδάφιον d)10. 

9.  "Russia Sanctions Review Act of 2017", (Tuesday 3 January, 115th Congress of USA), 
SEC. 232. Sanctions with respect to the development of pipelines in the Russian Federa-
tion. (a) In general.The President, in coordination with allies of the United States, may 
impose five or more of the sanctions described in section 235 with respect to a person 
if the President determines that the person knowingly, on or after the date of the enact-
ment of this Act, makes an investment described in subsection (b) or sells, leases, or pro-
vides to the Russian Federation, for the construction of Russian energy export pipelines, 
goods, services, technology, information, or support described in subsection (c): (1) any 
of which has a fair market value of $1,000,000 or more; or (2) that, during a 12-month 
period, have an aggregate fair market value of $5,000,000 or more. (b) Investment de-
scribed. An investment described in this subsection is an investment that directly and 
significantly contributes to the enhancement of the ability of the Russian Federation to 
construct energy export pipelines. (c) Goods, services, technology, information, or sup-
port described. Goods, services, technology, information, or support described in this 
subsection are goods, services, technology, information, or support that could directly 
and significantly facilitate the maintenance or expansion of the construction, modern-
ization, or repair of energy export pipelines by the Russian Federation.

10.  "Russia Sanctions Review Act of 2017", SEC. 223. Modification of implementation of 
Executive Order No. 13662.  [a, b, c, ] (d) Modification of directive 4.-Not later than 
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Φυσικά, ἡ δυναμένη νὰ ἐκφρασθεῖ, ἐν ὄψει τῶν γερμανικῶν ἐκλογῶν, γερ-
μανικὴ σοσιαλδημοκρατικὴ ἀντιπολίτευσις κατήγγειλε διὰ τοῦ σοσιαλδη-
μοκράτου γερμανοῦ Ὑπουργοῦ ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν κου Ζίγκμαρ Γκάμπριελ 
καὶ τῆς σοσιαλδημοκράτου Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν κας Μπριγκίτε Τσίπρις ὡς 
μέσον τῶν ΗΠΑ γιὰ ἀπόκτησιν συγκριτικοῦ πλεονεκτήματος ἔναντι τῶν ρωσ-
σικῶν ἑταιριῶν ἀναφορικῶς πρὸς τὶς εὐρωπαϊκὲς εἰσαγωγὲς ὑδρογονανθράκων 
μὲ εὔλογη ἄνοδο τοῦ ἐνεργειακοῦ κόστους τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐπιχειρήσεων καὶ 
προάγουν τὴν ἐξάρτηση τῶν εὐρωπαϊκῶν οἰκονομιῶν ἀπὸ τὸ ἐφθηνότερο σχι-
στολιθικὸ ἀέριο καὶ πετρέλαιο ποὺ ἔχει ἀρχίσει νὰ ἐξάγεται ἀπὸ τίς Ἡνωμένες 
Πολιτεῖες, ἀνατρέποντας, κατ' ἀντίστροφον φοράν, τὴν ἐνεργειακὴν ἀσφάλει-
αν τῶν εὐρωπαϊκῶν προμηθειῶν. 

Ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Ζίγκμαρ Γκάμπριελ καὶ ἡ ὑπουργὸς Οἰκο-
νομίας Μπριγκίτε Τσίπρις, ποὺ ἀνήκουν καὶ οἱ δύο στὸ Σοσιαλδημοκρατικὸ 
Κόμμα, ἔχουν δημοσίᾳ ἀποδοκιμάσει τὶς ἀμερικανικὲς κυρώσεις θεωρῶντας ὅτι 
μὲ αὐτὲς ἡ Οὐάσιγκτων θέλει νὰ ἀποκτήσει συγκριτικὸ πλεονέκτημα ἔναντι τῶν 
ρωσσικῶν ἑταιρειῶν στὸν ἐνεργειακὸ ἐφοδιασμὸ τῆς Εὐρώπης. Ἡ Τσίπρις ἐδήλω-
σε ἐπίσης ὅτι οἱ κυρώσεις ἀποτελοῦν παράβαση τοῦ ∆ιεθνοῦς ∆ικαίου καὶ ὅτι: 
"Οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν μποροῦν νὰ τιμωροῦν γερμανικὲς ἑταιρεῖες ἐπειδὴ δραστη-
ριοποιοῦνται σὲ μιὰν ἄλλην χώρα" καὶ "ἐπικροτεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Κομισιὸν 
ἐξετάζει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο σκοπεύει νὰ ἀντιδράσει. Ὅπως τονίζει, ἐπανει-
λημμένως κατὰ τὸ παρελθὸν ἡ  ΕΕ κατέβαλε προσπάθειες γιὰ μιὰ κοινὴ γραμμὴ 
ΕΕ-ΗΠΑ εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὶς κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσσίας. Ἐὰν τώρα ἡ Οὐάσι-
γκτων ἀκολουθεῖ δική της ἀτζέντα τότε "εἶναι σωστὸ ἐὰν ἡ Κομισιὸν ἐξετάζει 
ἀντίμετρα"11. "Ὁ κ. Μίχαελ Χάρμς, γενικὸς διευθυντὴς τῆς Ἐπιτροπῆς Γερμανικῆς 
Οἰκονομίας ποὺ προωθεῖ τὴν συνεργασία μὲ τὴν ἀνατολικὴ Εὐρώπη, παρο-
μοιάζει τὸ νέο ἀμερικανικὸ νόμο μὲ "δαμόκλειο σπάθη" ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι γερ-
μανικῶν ἐπιχειρήσεων. Συγκεκριμένως, ὁ κ. Χάρμς καταλογίζει στὴν ἀμερικα-
νικὴ κυβέρνηση πὼς ὁ βασικὸς στόχος τῶν κυρώσεων εἶναι οἱ γερμανικὲς ἑταιρί-
ες ποὺ συμμετέχουν στὴν κοινοπραξία τοῦ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου Nord Stream 

90 days after the date of the enactment of this Act, the Secretary of the Treasury shall 
modify Directive 4, dated September 12, 2014, issued by the Office of Foreign Assets 
Control under Executive Order No. 13662, or any successor directive (which shall be 
effective beginning on the date that is 90 days after the date of such modification), to en-
sure that the directive prohibits the provision, exportation, or reexportation, directly or 
indirectly, by United States persons or persons within the United States, of goods, ser-
vices (except for financial services), or technology in support of exploration or produc-
tion for new deepwater, Arctic offshore, or shale projects- (1) that have the potential to 
produce oil; and (2) that involve any person determined to be subject to the directive or 
the property or interests in property of such a person who has a controlling interest or a 
substantial non-controlling ownership interest in such a project defined as not less than 
a 33 percent interest. [https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364/
text#toc-H954BE429129341AB9D32B2D4775AA845, ἀνάκτησις: 8-08-2017]

11.  Deutsche welle, goo.gl/3rvnsp [ἀνάκτησις: 8-08-2017, "Ἀντίμετρα τῆς ΕΕ κατὰ τῶν 
ΗΠΑ ζητεῖ τὸ Βερολῖνον".
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II στὴν Βόρειο Θάλασσα. Ὅπως προειδοποιεῖ, ἡ ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων θὰ ἀπε-
τελοῦσε "θεμελιώδη ἐπέμβαση" εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὸν ἐνεργειακὸ ἐφοδιασμὸ τῆς ΕΕ 
καὶ θὰ ὡδηγοῦσε τόσον στὴν αὔξηση τῶν τιμῶν ἐνεργείας ὅσον καὶ στὴν μείωση 
τῆς ἀνταγωνιστικότητος τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας"12.

Ἡ Γαλλικὴ περίπτωσις

Ἡ γαλλικὴ ΤΟΤΑL13 ἔχει τεράστια συμφέροντα ἐπενδεδυμένα στὸν Ἀρκτικὸ 
Κύκλο. Πρόκειται "...γιὰ ἐξαγωγὴ καὶ ὑγροποίηση φυσικοῦ ἀερίου τῆς τάξε-
ως τῶν 16,5 ἑκατομμυρίων τόννων κατ' ἔτος σὲ μία ἀπὸ τὶς πλέον δύσκολες 
περιοχὲς τοῦ πλανήτη. Ἕνα φαραωνικὸ ἐργοτάξιο τεραστίας τεχνικῆς πολυ-
πλοκότητος κόστους 25,2 δὶς εὐρὼ ἢ 27 δὶς $US χρηματοδοτούμενο στὰ ἑξῆς 
ποσοτὰ ἀνὰ μέτοχο-συμαβλλόμενο: ἀπὸ τὴν ρωσσικὴ Novatek (50,1 %)14, ἀπὸ 
τὴν ΤΟΤΑL (20 %), ἀπὸ τὴν China National Petroleum Company (20 %)  ἀπὸ 
τὸ Ταμεῖον Silk Road Fund (9,9 %). Μέχρι τὸ ἔτος 2021 θὰ χρειασθεῖ 15 πα-
γοθραυστικὰ LNG μήκους 299m καὶ πλάτους 50m γιὰ τὴν προώθηση τῆς πα-
ραγωγῆς. Πρόκειται γιὰ τερατώδεις κατασκευὲς κόστους 300 ἑκατομ. $US, οἱ 
ὁποῖες θὰ εἶναι ἱκανὲς νὰ διέρχονται ἀπὸ στρῶμα πάγου πάχους 1,5 μέτρων 
σὲ θερμοκρασίες -50ο γιὰ νὰ μεταφέρουν 170.000m3 ὑγροποιημένου φυσικοῦ 
ἀερίου στοὺς -160ο."15 Ἡ τεραστία αὐτὴ ἐπένδυσις τίθεται ἐν κινδύνῳ.

Ἡ ΤΟΤΑL ὅμως δέχεται ἀκόμη ἕνα πλῆγμα ὅπως ἐμφαίνεται ἐντὸς τοῦ ἰδίου 
κειμένου κυρώσεων [H.R.3364 - 115th Congress (2017-2018)] τὸ ὁποῖον περι-
λαμβάνει καὶ κυρώσεις ἐναντίον τοῦ Ἰράν. Αὐτὸ διότι, ἤδη ἀπὸ τοῦ Ἰουνίου 
τοῦ 2016 ἡ γαλλικὴ ἑταιρία εἶχε ἀνακοινώσει ὅτι θὰ ὑπέγραφε συμφωνία ὕψους 
4,8δις $ US ἐν συνεργασίᾳ μὲ τὴν κινεζικὴ ἑταιρεία CNPCI γιὰ τὸ ἰρανικὸ φυσικὸ 
ἀέριο, καθισταμένην μὲ τὸν τρόπον αὐτὸ πρώτη εὐρωπαϊκὴ ἑταιρεία ἡ ὁποία 
ἐπέστρεφε στὸ Ἰράν. Ἡ συμφωνία αὐτὴ ὑπεγράφη τελικῶς παρὰ τὶς ἀμερικα-
νικὲς κυρώσεις πρὸς τὸ Ἰρὰν καὶ τὸ χαρτοφυλάκιο τοῦ consortium ἐμφανίζεται 
ὡς ἑξῆς: ΤΟΤΑL 50,1%,   CNPCI 30% καὶ ἡ ἰρανικὴ Petropars (19,9%). ∆ημιουρ-
γεῖται καὶ ἐδῶ συνεπῶς ἕνα δεύτερο θέμα εὐρωπαϊκῆς δυσαρεσκείας...

2.3. Συμπερασματικῶς δυνάμεθα νὰ καταλήξομε ὅτι οἱ εὐρωπαϊκὲς 
ἀντιδράσεις, ἀκριβέστερα οἱ ἀντιδράσεις τεραστίων εὐρωπαϊκῶν πετρελαϊκῶν 
κολοσσῶν, θὰ εἶναι ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες θὰ ἐπιτρέψουν κάποια μεταβολὴ στὸ θέμα 
τῶν ἀμερικανικῶν κυρώσεων. Ὅμως ἐδῶ ἐντοπίζεται ἀκόμη ἕνα ἐξόχως εἰρω-
νικὸν γεγονὸς διὰ τοὺς Εὐρωπαίους: ἕνα ἀνάλογο "εὐτυχὲς ἀποτέλεσμα" θὰ 
ἐνισχύσει τὰ μάλα τὴν θέσιν τοῦ... Προέδρου Τράμπ (!) τὸν ὁποῖον ἐμυκτήρισαν 
καὶ ἐπολέμησαν ἐπαρκῶς οἱ νῦν πληττόμενοι καιρίως ἀπὸ τὸ σύστημα Κλῖντον-

12. Deutsche welle, ibid. 
13.  http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/01/23/le-projet-gazier-geant-de-total-

dans-l-arctique-russe-se-joue-des-sanctions_5067756_3234.html
14.  Σ.Συντ.: Ἡ Total κατέχει τὸ 19% τοῦ κεφαλαίου τῆς  ρωσσικῆς NOVATEK.
15.  http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/01/23/le-projet-gazier-geant-de-total-dans-

l-arctique-russe-se-joue-des-sanctions_5067756_3234.html#YVIOfqohtDLIYTeX.99
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Ὀμπάμα, τοὺς ὁποίους τὸ σύνολον τῶν εὐρωπαϊκῶν κυβερνήσεωνε ὑπεστήρι-
ξεν εὐπειθῶς! "Ἐχει ὁ καιρὸς γυρίσματα", ὅπως λέγει ὁ σοφὸς ἑλληνικὸς Λαός...

Ὁ ἀντίκτυπος γιὰ τὴν Ἑλλάδα

ii.1.) Ἐὰν ἡ Σούδα (Κρήτη) ἀποτελέσει καὶ τελικὸ σημεῖο μεταφορᾶς τῶν 
ἀμερικανικῶν πυρηνικῶν ὅπλων ἀπὸ τὸ Ἰντσιρλὴκ ἐνισχύεται τὰ μάλα ἡ γεω-
στρατηγικὴ θέσις τῆς Ἑλλάδος ὡς σημαντικοῦ συμμάχου τοῦ ΝΑΤΟ στὴν Ἀνα-
τολικὴ Μεσόγειο, ἀλλὰ μόνον ἐὰν ἐνισχυθεῖ διὰ καταλλήλων ἀνταλλαγμάτων 
ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτων, τὰ ὁποῖα θὰ προσφερθοῦν εἰς τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση 
τῆς Ἀριστερᾶς, ὡς πολιτικὰ ἐπιχειρήματά της στὴν Ἑλληνικὴ Βουλὴ πρὸς ἐπίτε-
ξιν τῆς ἐπικυρώσεως τῆς συμφωνίας αὐτῆς.  

ii.2.) Ἐδῶ ἐμφανίζονται καὶ νέες, καλλίτερες προοπτικὲς γιὰ τὸ ζήτημα τῆς 
ἐπιλύσεως τοῦ Κυπριακοῦ ἀλλά, καὶ σαφῶς, γιὰ τὸ θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν 
Σκοπίων. Βεβαίως, ἐὰν —καὶ εἰς τὴν εὐνοϊκὴν αὐτὴν φάση— ἐπιμείνει ἡ Ἑλλὰς 
σὲ "συνθετικὸν ὄνομα μὲ γεωγραφικὸ προσδιορισμὸ" καὶ δὲν ὀχυρωθεῖ, ὁλόκλη-
ρος ὁ πολιτικός κόσμος ὄπισθεν τῆς Ὁμοφώνου ἀποφάσεως τῶν Πολιτικῶν 
Ἀρχηγῶν ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Ἐθνάρχου Κωνσταντίου Καραμανλῆ, οὐδέπο-
τε θὰ ἐπανεύρῃ ἀνάλογον εὐκαιρία. 
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