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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ζήτημα που θα περιγραφεί και θα αναπτυχθεί στην παρούσα εργασία είναι ένα ζήτημα 

μείζονος σημασίας, καθώς η ενέργεια, αποτελεί το πλέον φλέγον θέμα που απασχολεί και θα 

απασχολεί όλα τα κράτη για τις επόμενες δεκαετίες. Στην παρούσα εργασία, αρχικά θα γίνει 

λόγος για τον τομέα της ενέργειας γενικά και τη σημασία των υδρογονανθράκων στη 

σημερινή εποχή καθώς και για την γεωγραφική περιγραφή της Αρκτικής . Όσον αφορά το 

κύριο μέρος, θα γίνει λόγος για τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στις πέντε χώρες οι 

οποίες διεκδικούν το δικαίωμα εξόρυξης υδρογονανθράκων στην περιοχή του Αρκτικού 

Κύκλου. Το κεντρικό θέμα της εργασίας ωστόσο θα είναι οι ενεργειακοί περιφερειακοί 

ανταγωνισμοί των χωρών αυτών και η διατάραξη της ισορροπίας ισχύος που έχει προκύψει 

τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της αναγκαιότητας για άμεση εξόρυξη.  Οι χώρες που θα 

παρουσιαστούν είναι οι ΗΠΑ, Καναδάς, Ρωσία, Νορβηγία και Δανία. Στην συνέχεια, θα 

ακολουθήσει μια σύντομη γενική αναφορά στο καθεστώς της Αρκτικής για να 

επικεντρωθούμε στα ενεργειακά των πέντε χωρών. Όπως είναι ευρέως γνωστό η Αρκτική 

δεν ανήκει σε κάποιο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο που να της διασφαλίζει συγκεκριμένο 

καθεστώς και προστασία, συνεπώς δεν καθίσταται δυνατό η περιοχή της Αρκτικής να ανήκει 

σε κάποιο κράτος. Επομένως, αυτές οι χώρες, για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τα 

κοιτάσματα υδρογονανθράκων που βρίσκονται στην Αρκτική θα πρέπει σύμφωνα με το 

δίκαιο της θάλασσας, να επεκτείνουν τα σύνορα τους πέραν των 200 ν.μ. προς τη θάλασσα 

εφόσον αποδείξουν ότι η ηπειρωτική τους υφαλοκρηπίδα εκτείνεται και κάτω από την 

επιφάνεια της θάλασσας. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει μια σύντομη αναφορά στο 

φαινόμενο της τήξης των πάγων και πώς η κλιματική αλλαγή έχει επίδραση στο ζήτημα της 

ανάγκης για άμεση εξόρυξη στην περιοχή αυτή και έχει τονώσει τον ενεργειακό 

ανταγωνισμό των χωρών αυτών. Ακόμη, θεωρήθηκε απαραίτητο για την ολοκλήρωση της 

εργασίας να γίνει αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει προκύψει εξαιτίας της 

ιδιαιτερότητας αυτής της περιοχής, του Αρκτικού Κύκλου. Επίσης θα σχολιαστούν τα 

δικαιώματα που καθεμία από αυτές τις χώρες έχουν ως προς την εξόρυξη των 

υδρογονανθράκων όπως επίσης και για τις διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ τους γύρω από 

το ζήτημα. Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στη παρούσα εργασία είναι η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση καθώς και η αναζήτηση σε ενημερωμένους και 

αναγνωρισμένους ιστοτόπους μεγάλων εκδοτικών οίκων. Ο τρόπος προσέγγισης του θέματος 

θα γίνει υπό το πρίσμα της ρεαλιστικής θεωρίας των διεθνών σχέσεων, καθώς θεωρώ πως 

είναι το μόνο αξιόπιστο μέσο για να κατανοήσουμε την αλήθεια των γεγονότων με τον 

μεγαλύτερο βαθμό ακρίβειας. Πιο συγκεκριμένα, επέλεξα τον ρεαλισμό, καθώς είναι η 

κυρίαρχη θεωρία των διεθνών σχέσεων. Βασικές του αρχές είναι, ότι το διεθνές σύστημα 

είναι άναρχο, με την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποια ανώτερη-ανώτατη αρχή που να ρυθμίζει 

τις σχέσεις μεταξύ των κρατών, καθώς όλα τα κράτη θεωρούνται οι κύριοι δρώντες του 

συστήματος. Κύριο μέλημα των κρατών σε αυτό το άναρχο περιβάλλον, είναι φυσικά η 

επιβίωση τους, και γι αυτό και μάχονται-ανταγωνίζονται με τα υπόλοιπα κράτη μέλη του 



 

6 
 

συστήματος για μεγαλύτερη ισχύ και ασφάλεια. Όσον αφορά την έννοια της ασφάλειας των 

κρατών, μέσα σε ένα άναρχο περιβάλλον, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την αρχή της 

αυτοβοήθειας. O λόγος απόρριψης του Ιδεαλισμού είναι ότι δεν είχε εφαρμογή στο εν λόγω 

θέμα και η αιτία απόρριψης του Μαρξισμού είναι διότι θεωρεί ότι τα μεγάλα κράτη της 

δύσης επιθυμούν   την ευημερία των λαών μόνο μέσα από την αύξηση του πλούτου τους. 
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Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΚΤΙΚΗΣ 

 

Γεωγραφική Περιγραφή 

 

Πηγή : https://mikealger.net/2015/03/28/a-bit-cooler-and-just-what-is-the-arctic-circle/ 

1
Η Αρκτική, είναι η περιοχή αυτή τη γης, που βρίσκεται μεταξύ του 66.5

ο
 Ν και του Βόρειου 

Πόλου. Γεωγραφικά μιλώντας, η περιοχή της Αρκτικής, καλύπτεται από τον Αρκτικό 

Ωκεανό ενώ η ξηρά της αποτελείται από τμήματα του Καναδά, της Φιλανδίας, της 

Γροιλανδίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Ρωσίας, της Σουηδίας και των ΗΠΑ 

(Αλάσκα). Για τις πέντε από αυτές χώρες, ήτοι Καναδά, Ρωσία, ΗΠΑ (Αλάσκα), Γροιλανδία 

(Δανία) και Νορβηγία, θα αναφερθούμε εκτενώς παρακάτω καθώς αποτελούν το κύριο 

μέρος της εργασίας. 

 

 

 

                                                           
1
 National Oceanic and Atmospheric Administration. (n.d.) NOAA Arctic Theme Page: A 

Comprehensive Resource 



 

8 
 

Το κλίμα της Αρκτικής 
2
Το μεγαλύτερο μέρος της Αρκτικής καλύπτεται από θάλασσα η οποία σχηματίστηκε όταν η 

Ευρασιατική τεκτονική πλάκα μετακινήθηκε προς την τεκτονική πλάκα του Ειρηνικού 

Ωκεανού χιλιάδες χρόνια πριν. Αν και ο ωκεανός αυτός αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της 

Αρκτικής, εντούτοις, είναι ο μικρότερος ωκεανός του κόσμου, με βάθος έως 3.200 πόδια. Ο 

ωκεανός αυτός συνδέεται με τον Ειρηνικό καθώς και με τον Ατλαντικό Ωκεανό. Το 

μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της Αρκτικής, καλύπτεται με πάγο. Το καλοκαίρι, οι πάγοι 

λιώνουν και αντικαθίστανται με τεράστια παγόβουνα που επιπλέουν στον ωκεανό. 
3
Το κλίμα 

τόσο τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, παραμένει κρύο και ξηρό. Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί, για να κατανοήσουμε καλύτερα το φαινόμενο της τήξης των πάγων ότι, κατά την 

διάρκεια του χειμώνα, η περιοχή της Αρκτικής έχει 24/ώρες σκοτάδι, καθώς η γη δεν έχει 

κλίση προς τον ήλιο. Τους καλοκαιρινούς μήνες ωστόσο, το μέρος της γης όπου βρίσκεται η 

Αρκτική, έχει 24/ώρες κλίση προς τον ήλιο. Καθώς η εν λόγω περιοχή είναι καλυμμένη με 

πάγο και χιόνι, είναι λογικό η ηλιακή ακτινοβολία, σε πολύ μεγάλο βαθμό, να αντανακλάται 

πίσω στο διάστημα. Έτσι φτάνουμε στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Amanda Briney, A Geography and Overview of Earth's Arctic Region, thoughtco., 

17/3/2017 
3
 Amanda Briney, A Geography and Overview of Earth's Arctic Region, thoughtco., 

17/3/2017 

https://www.thoughtco.com/amanda-briney-1433400
https://www.thoughtco.com/amanda-briney-1433400
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Η κλιματική αλλαγή 

 

https://celebrating200years.noaa.gov/breakthroughs/climate_model/modeling_seaice.html 

Τα τελευταία χρόνια, η Αρκτική είναι πιο επιρρεπής στην κλιματική αλλαγή. Έχουν 

πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες γύρω από το θέμα, οι οποίες αποδεικνύουν ότι το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι περισσότερο ορατό στην περιοχή της Αρκτικής απ’ ότι 

στις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη. Τα αποτελέσματα του φαινομένου στην Αρκτική είναι 

η συρρίκνωση των παγόβουνων και η τήξη των πάγων κυρίως σε περιοχές όπως η Αλάσκα 

και η Γροιλανδία. Θεωρείται ότι η Αρκτική είναι πιο ευπαθής καθώς, αν οι πάγοι συνεχίσουν 

να λιώνουν ο ωκεανός πλέον θα απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία αντί να την αντανακλά, 

γεγονός που θα συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην υπερθέρμανση του πλανήτη.  Τα 

προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από την κλιματική αλλαγή στην Αρκτική είναι η 

απώλεια κατοίκων, η διατάραξη του σωστού περιβάλλοντος για την καλλιέργεια και 

διατήρηση της βιοποικιλότητας, η αύξηση της στάθμης της θάλασσας και η απελευθέρωση 

του μεθανίου που βρίσκεται αποθηκευμένο στο εσωτερικό των παγόβουνων. Για μερικές 

χώρες του Αρκτικού Κύκλου, το φαινόμενο αυτό της κλιματικής αλλαγής, γίνεται ακόμη πιο 

οξύ. 
4
Για παράδειγμα, στην Αλάσκα, οι κάτοικοι, δηλώνουν ότι πλέον παρατηρούνται πολύ 

ασταθείς και απρόβλεπτες συνθήκες του άλλοτε σκληρού παγωμένου εδάφους, πράγμα που 

δυσκολεύει το κυνήγι που είναι απαραίτητο για την επιβίωση τους. Επιπλέον, στην 

                                                           
4 James D. Ford& Chris Furgal, Foreword to the special issue: climate change impacts, 

adaptation and vulnerability in the Arctic, Taylor & Francis, Journal Polar Research 

16/12/2016 

https://www.tandfonline.com/toc/zpor20/current


 

10 
 

Νορβηγία, οι άνθρωποι που εκτρέφουν ταράνδους, έχουν δηλώσει πως τα τελευταία χρόνια 

αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στην αναζήτηση τροφής για τα κοπάδια τους. 

Συνεχίζοντας, στην Ρωσία, οι κάτοικοι του Βορρά δηλώνουν ότι πλέον το πολικό ψύχος που 

επικρατούσε, κυρίως στις περιοχές της Σιβηρίας, δεν είναι ούτε τόσο ψυχρό ούτε έχει την 

διάρκεια που είχε παλιότερα. Τέλος, στην δυτική Γροιλανδία, οι ψαράδες σημειώνουν ότι 

έχει αλλάξει η ποσότητα των ψαριών που βρίσκονται στην θάλασσα σε σημαντικό βαθμό. 

Εφόσον, οι άνθρωποι που κατοικούν στον αρκτικό κύκλο, συνήθως ζουν σε μικρές 

κοινότητες, οι δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν, π.χ. ψάρεμα, είναι απαραίτητες για την 

επιβίωση τους. Συνεπώς, οι άνθρωποί εκεί είναι πιο επιρρεπείς στις κλιματικές αλλαγές.
5
 

Ωστόσο, οι βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως η εξόρυξη πλουτοπαραγωγικών πηγών, η 

δασοκομία και η βιομηχανοποίηση είναι επίσης σημαντικές δραστηριότητες για τους 

αυτόχθονες της Αρκτικής. Γι’ αυτές τις ενέργειες λοιπόν, η κλιματική αλλαγή έχει υψηλά 

ρίσκα. Για παράδειγμα οι παγετώνες, ήδη καταστρέφουν τις υποδομές των κρατών αυτών 

και πιο συγκεκριμένα τους αγωγούς αερίου και πετρελαίου, τους δρόμους, τους διαδρόμους 

των αεροδρομίων κ.τ.λ.. Η τήξη των πάγων, έχει επιφέρει κάποια θετικά για τους ανθρώπους 

της Αρκτικής, όπως για παράδειγμα ένα πιο ήπιο κλίμα και θερμοκρασία, την διευκόλυνση 

της έρευνας, την δημιουργία νέων δρόμων για την ναυτιλία και το εμπόριο και την ανάπτυξη 

νέων μεθόδων για την εξόρυξη υδρογονανθράκων. Από την άλλη όμως, το περιβάλλον αυτό, 

όσο και αν έχει γίνει πιο ομαλό, ανεβάζει σίγουρα το κόστος και το ρίσκο για την 

οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιουργία υποδομών για εκμετάλλευση 

της περιοχής. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 James D. Ford& Chris Furgal, Foreword to the special issue: climate change impacts, 

adaptation and vulnerability in the Arctic, Taylor & Francis, Journal Polar Research 

16/12/2016 

https://www.tandfonline.com/toc/zpor20/current
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ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 

ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

 

Πηγή:http://mahirdavunmns.blogspot.gr/2016/03/the-arctic-status-and-importance-in_9.html 

Όπως προαναφέρθηκε, η κλιματική αλλαγή, συνέβαλε στο να δημιουργηθεί μία νέα οδός 

εμπορίου και ναυτιλίας στην περιοχή του Αρκτικού Κύκλου. Εξαιτίας λοιπόν αυτού του 

γεγονότος, πολλές από την χώρες που ανήκαν στην Αρκτική, είχαν διαφορετικά συμφέροντα. 
6
Έτσι παρατηρείται για παράδειγμα ανάμεσα στη Ρωσία και στον Καναδά να προτιμούν να 

αντιμετωπίζουν την περιοχή της Αρκτικής που είναι υπό την εθνική κυριαρχία τους, σαν 

εσωτερικά ύδατα, ενώ οι χώρες τις Ε.Ε  και οι ΗΠΑ  έχουν συμφέρον να την αντιμετωπίζουν 

ως διεθνή ύδατα για να επικαλούνται το διεθνές δίκαιο σε τυχόν ασυμφωνία μεταξύ τους. Η 

περιοχή του Αρκτικού Κύκλου, μετά την ανακάλυψη του πλούσιου περιβάλλοντος της σε 

κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει αρχίσει να αναπτύσσεται κυρίως στον 

οικονομικό τομέα, με ραγδαίους ρυθμούς.
7
 Οι παράγοντες ωστόσο οι οποίοι θα καθορίσουν 

                                                           
6
 Mikkel Runge Olesen,’’Arctic Rivalries: Friendly Competition or Dangerous Conflict?’’, 

DIIS Working Paper 2017:6 
7 Scott Cole, Sergei Izmalkov & Eric Sjoberg, Games in the Arctic: applying game theory 
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το μέλλον αυτής της ανάπτυξης είναι ποικίλοι. Κύριο ρόλο θα διαδραματίσουν οι πολίτες, οι 

πολιτικοί των χωρών που ανήκουν στις χώρες του Αρκτικού κύκλου, οι διάφορες 

επιχειρήσεις σχετικές με θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος, οι αρμόδιες βιομηχανίες, οι 

περιβαλλοντικοί οργανισμοί, η επιστημονική και ερευνητική κοινότητα και πολλοί άλλοι. 

Ποιοι όμως από όλους αυτούς τους σχετικούς με τα θέματα της Αρκτικής παράγοντες, είναι 

αρμόδιοι για να πάρουν μία απόφαση καθοριστική για την περιοχή του Αρκτικού Κύκλου; Τι 

‘’παιχνίδι’’ παίζεται γύρω από τα κράτη που συντελούν την περιοχή της Αρκτικής; Το 

‘’παίγνιο’’ που αναπαριστά αυτές τις σχέσεις μεταξύ των χωρών του Αρκτικού κύκλου και 

ποια τελικά θα επικρατήσει, εξηγείται από την πολλή διαδεδομένη θεωρία των διεθνών 

σχέσεων, την Θεωρία Παιγνίων. 

 

Η Θεωρία Παιγνίων 
Όπως ήδη γνωρίζουμε από τις διεθνείς σχέσεις, η θεωρία παιγνίων μπορεί να λάβει χώρα 

ανάμεσα σε δύο μόνο παίκτες. Ωστόσο για τις ανάγκες της μελέτης μας, μπορούμε να το 

προσαρμόσουμε στο συγκεκριμένο μοντέλο των χωρών της Αρκτικής. Αν εξετάσουμε τις 

διμερείς σχέσεις από τις πέντε αυτές χώρες, μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι το 

παίγνιο που εξηγεί τις σχέσεις κυριαρχίας μεταξύ των χωρών της Αρκτικής καλύτερα, είναι 

αυτό που παρουσιάζεται στο δίλλημα των φυλακισμένων. 
8
Γενικώς, η θεωρία παιγνίων είναι 

μία θεωρία ορθολογικής συμπεριφοράς που εξετάζει την συμπεριφορά παικτών οι οποίοι 

αναμένεται ότι θα συμπεριφερθούν ορθολογικά. Με αυτό το χαρακτηριστικό ως δεδομένο, 

θα προχωρήσουμε στην παράθεση του παιγνίου. Στο δίλημμα των φυλακισμένων, υπάρχουν 

δύο παίκτες ανακρινόμενοι οι οποίοι, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι ύποπτοι ότι 

διέπραξαν ένα πολύ σοβαρό αδίκημα. Ο ανακριτής, καθώς δεν έχει αποδεικτικά στοιχεία εις 

βάρος τους, θα μπλοφάρει. Προσπαθώντας, να τους ωθήσει στην ομολογία, προτείνει στον 

καθένα τους μείωση της ποινής του λέγοντας ότι ο συνεργάτης του ομολόγησε. Στο σημείο 

αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι φυλακισμένοι δεν έχουν καμία επικοινωνία μεταξύ τους και 

κρατούνται σε διαφορετικά κελιά. 
9
Τα πιθανά σενάρια λοιπόν είναι τρία: 

 Αν ομολογήσει μόνο ο ένας, θα επωφεληθεί από την μείωση της ποινής ενώ ο 

δεύτερος θα εκτίσει κανονικά την ποινή του 

 Αν ομολογήσουν και οι δύο πάλι θα τιμωρηθούν 

                                                                                                                                                                                    

 

 
8
 Ηλίας Κουσκουβέλης, Λήψη αποφάσεων Κρίση Διαπραγμάτευση, εκδόσεις Παπαζήση, 

Αθήνα, 1997, σελ 59 
9
 Ηλίας Κουσκουβέλης, Λήψη αποφάσεων Κρίση Διαπραγμάτευση, εκδόσεις Παπαζήση, 

Αθήνα, 1997,σελ 65-66 
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 Αν δεν ομολογήσουν και κατά μία έννοια συνεργαστούν έχοντας εμπιστοσύνη ο ένας 

στον άλλο, θα αφεθούν και οι δύο ελεύθεροι. 

Από τις τρεις αυτές εναλλακτικές, η καλύτερη επιλογή είναι η τρίτη, αλλά είναι και η πιο 

απίθανη, καθώς οι παίκτες λειτουργούν ανταγωνιστικά και με έλλειψη πληροφοριών και οι 

σχέσεις τους δεν βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.  

Όπως θεωρήσαμε παραπάνω στο δίλημμα των φυλακισμένων, οι παίκτες μας είναι πάντα 

ορθολογικοί δρώντες. Στην προκειμένη περίπτωση θα παραθέσουμε τα πέντε κράτη, 

Καναδάς, Ρωσία, ΗΠΑ, Δανία, Νορβηγία. Τα κράτη, σύμφωνα με την ρεαλιστική θεωρία, 

είναι πάντα ορθολογικοί δρώντες και μπορούμε για τον λόγο αυτό να εξετάσουμε τις 

συμπεριφορές τους μέσα από την συνθήκη κόστους οφέλους. Αυτοί οι παράγοντες λοιπόν, 

δηλαδή τα εν λόγω κράτη, βρίσκονται σε δίλημμα από την μία πλευρά κοινών συμφερόντων, 

από την άλλη όμως πλευρά, περιορισμένης συνεργασίας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση 

λοιπόν των ενεργειακών ζητημάτων, οι χώρες αυτές, διεκδικούν ένα μερίδιο από το 

πετρέλαιο και φυσικό αέριο της περιοχής της Αρκτικής. Οι κινήσεις τους και τα σχέδια τους 

είναι εν μέρει μυστικά και έτσι όλες οι πλευρές κινούνται ανταγωνιστικά μεταξύ τους και 

δεν κάνουν φανερά τα σχέδια και τις δράσεις τους. Τα συμφέροντα των πέντε αυτών χωρών 

όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, συμπίπτουν, καθώς είναι το οικονομικό όφελος από την 

εξόρυξη των φυσικών πόρων. Πώς όμως θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την περιοχή και 

να εξορύξουν τις ποσότητες ενεργειακών πόρων που επιθυμούν χωρίς να βρεθούν σε 

σύγκρουση μεταξύ τους και να μην παραβιάσουν το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, καμία από 

αυτές τις χώρες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αρκτικής δεν έχει δείξει 

προθυμία να συνεργαστεί με τις υπόλοιπες για το έργο αυτό. Πιο συγκεκριμένα, στην 

περιοχή της Αρκτικής οι πέντε παράγοντες, δηλαδή τα πέντε κράτη, θα πρέπει να έρθουν σε 

διαπραγμάτευση και να συμφωνήσουν σε μία κοινή απόφαση όσον αφορά τα ενεργειακά της 

περιοχής. Ωστόσο, εάν κάθε κράτος εξορύξει την ποσότητα που του αναλογεί, με δεδομένο 

ότι η Αρκτική περιέχει 30% φυσικό αέριο και 13% πετρέλαιο της παγκόσμιας 

περιεκτικότητας, προκύπτουν άλλα ζητήματα που δυσχεραίνουν μία κοινή λήψη απόφασης. 
10

Για παράδειγμα, ένα ερώτημα που προκύπτει είναι αν θα πρέπει να εξορύξουν τα 

κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου ή να τα διατηρήσουν; Από την μία πλευρά οι 

εταιρίες πετρελαίου και φυσικού αερίου αναζητούν μανιωδώς μία έξοδο προς τα κοιτάσματα 

της Αρκτικής, από την άλλη όμως πλευρά, αλιευτικές και τουριστικές επιχειρήσεις 

ανησυχούν για τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει μία τέτοια ενέργεια στο περιβάλλον.  
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 Scott Cole, Sergei Izmalkov & Eric Sjoberg, Games in the Arctic: applying game theory 
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Η λήψη της απόφασης με βάση την θεωρία παιγνίων 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η περιοχή της Αρκτικής υφίσταται τα τελευταία χρόνια ραγδαίες 

αλλαγές, εξαιτίας της αλλαγής του κλίματος. Εξαιτίας λοιπόν των αλλαγών αυτών, έχουν 

δημιουργηθεί νέα ζητήματα προς επίλυση. Ένα από αυτά τα ζητήματα είναι η αυξανόμενη 

πρόσβαση στους φυσικούς πόρους και η νέα διαδρομή που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή 

του Αρκτικού Κύκλου και συμβάλλει στον τομέα των μεταφορών. Όπως είναι λοιπόν 

αναμενόμενο, καθώς τα κράτη είναι εγωιστικά και ανταγωνιστικά μεταξύ τους, οι πέντε 

χώρες που διεκδικούν μέρος από την περιοχή της Αρκτικής, έρχονται συχνά σε συγκρούσεις 

μεταξύ τους, για την διευθέτηση των ζητημάτων αυτών. 
11

Ωστόσο τα θέματα αυτά που 

προκύπτουν στην περιοχή της Αρκτικής, δεν είναι εύκολο να επιλυθούν καθώς : 

 Δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες στην περιοχή της Αρκτικής που να διαχωρίζουν τα 

εδάφη και να καθορίζουν τα σύνορα όπου έχουν δικαιοδοσία τα πέντε αυτά κράτη  

 Δεν υπάρχει σαφής κατανόηση των επιλογών ως προς την λήψη των αποφάσεων που 

έχουν οι πέντε αυτοί ‘’παίκτες’’(κράτη)  

Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής. Μπορούν τα κράτη αυτά που σχετίζονται με τα 

ζητήματα να βρουν μια μέση λύση από μόνα τους χωρίς να υπάρχει μία εξωγενής 

παρέμβαση; Η απάντηση είναι απλή. Όλα τα κράτη είναι ανταγωνιστικά και δρουν με βάση 

το συμφέρον τους. Είναι ορθολογικοί παίκτες και επιδιώκουν την μεγιστοποίηση του 

οφέλους τους με το δυνατόν λιγότερο κόστος. Σ’ αυτή την περίπτωση όμως όπου μπορεί να 

υπάρξει μία μέση λύση, ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας για να αναλάβει την λήψη της 

απόφασης; Σύμφωνα λοιπόν με τον 
12

Ronald Coase, οικονομολόγο, κάτοχο του βραβείου 

Νόμπελ στα οικονομικά το 1991, 
13

για να υπάρξει μία αποδοτική συμφωνία, θα πρέπει: 

 Αμφότερες οι πλευρές, να γνωρίζουν επακριβώς ποιοι είναι οι παράγοντες του 

παιγνίου ( στην προκειμένη περίπτωση, ποια κράτη σχετίζονται με το ζήτημα, ποια 

είναι τα προτερήματα τους και ποιες οι δυνατότητες τους) 

 Να είναι σαφείς οι κανόνες ιδιοκτησίας (στο συγκεκριμένο θέμα, για τις χώρες της 

Αρκτικής, θα πρέπει να είναι σαφείς ποιες είναι οι διεκδικήσεις του κάθε κράτους και 

μέχρι ποιο σημείο μπορεί να επεκτείνει την δικαιοδοσία του) 

 Το κόστος των διαπραγματεύσεων να είναι αμελητέο  

Στην περίπτωση όμως που προαναφέραμε, όπου δηλαδή υπάρχει περίπτωση να βρεθεί μία 

δίκαιη και μέση λύση, ποιος θα ήταν ο αρμόδιος φορέας αυτός που θα αναλάμβανε την 

τελική λήψη της απόφασης; Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση της θεωρίας παιγνίων, μόνο 
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 Ronald H. Coase - Biographical". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014 
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μία κεντρική αρχή θα μπορούσε να αναλάβει το έργο της συλλογής όλων των πληροφοριών 

σχετικών με τα ζητήματα της Αρκτικής και να τα κοινοποιεί σε όλα τα εμπλεκόμενα κράτη. 

Τον ρόλο αυτό στον Αρκτικό Κύκλο θα μπορούσε να τον αναλάβει το Συμβούλιο της 

Αρκτικής. Ακόμη και αυτό το μέσο όμως παρουσιάζει μία αδυναμία, εξαιτίας της ποικιλίας 

των παραγόντων που το απαρτίζουν. 
14

Για παράδειγμα πρόσφατα, το Συμβούλιο της 

Αρκτικής, δέχτηκε σαν μέλη του την Κίνα, την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, την Σιγκαπούρη, 

την Ιταλία και την Ινδία, ως κράτη παρατηρητές, καθώς δεν συνδέονται άμεσα με τα 

ζητήματα της Αρκτικής, είναι όμως εξαρτώμενα κράτη από τα άμεσα συνδεδεμένα μέλη. Τα 

ζητήματα όμως που εκκρεμούν στην Αρκτική δεν καθιστούν αντιμέτωπα μόνο τα κράτη 

αλλά και τους πληθυσμούς που απαρτίζουν το κάθε κράτος. Για τον λόγο αυτό, υπάρχει και 

η δημιουργία των λεγόμενων lobby. Για παράδειγμα, ο πληθυσμός των ψαράδων στην 

Νορβηγία, έρχεται ενάντια στον πληθυσμό που σχετίζεται με τις πετρελαϊκές επιχειρήσεις 

διότι με την εξόρυξη που επιθυμούν, θέτονται σε κίνδυνο η θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα 

της περιοχής. Έτσι, έχουμε τον σχηματισμό δύο πολύ ισχυρών lobby στην Νορβηγία που και 

τα δύο αναλαμβάνουν δράσεις έτσι ώστε να πιέσουν την κυβέρνηση να λάβει αποφάσεις 

υπέρ τους. Συνεπώς, όπως γίνεται κατανοητό, η θεωρία παιγνίων, δίνει νόημα σε όλα τα 

ζητήματα που προκύπτουν στον Αρκτικό Κύκλο και συμβάλλει σημαντικά στην διαδικασία 

λήψης μίας σωστής απόφασης. Για μία κοινώς αποδεκτή λήψη απόφασης θα πρέπει όλοι οι 

παράγοντες που διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην Αρκτική, ή να έρθουν σε συνεννόηση 

μεταξύ τους και να συνεργαστούν για να έχουν κάποιο όφελος, ή να οδηγηθούν σε 

σύγκρουση και το κράτος το οποίο διαθέτει τους περισσότερους συντελεστές ισχύος, θα 

κερδίσει το πλεονέκτημα και θα έχει τον ηγετικό ρόλο στην περιοχή της Αρκτικής.   
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Το Συμβούλιο της Αρκτικής 

 

15
Το Συμβούλιο της Αρκτικής δημιουργήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου το 1996 στην πόλη 

Ottawa του Καναδά και απαρτίζεται από τα οκτώ κράτη της Αρκτικής. Τον Καναδά, την 

Δανία, την Φιλανδία, την Ισλανδία, την Νορβηγία, την Ρωσία, την Σουηδία και τις ΗΠΑ. 

(Πρόεδρος του Συμβουλίου της Αρκτικής για το 2017 είναι η Φιλανδία). Το Συμβούλιο αυτό 

είναι ένας ηγετικός διακυβερνητικός δημόσιος χώρος συζήτησης, ο οποίος προωθεί την 

συνεργασία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των χωρών της Αρκτικής. Επιπλέον, εκτός από 

τα 8 κράτη, στο Συμβούλιο της Αρκτικής δραστηριοποιούνται έξι οργανισμοί, που 

εκπροσωπούν τους ιθαγενείς της Αρκτικής σαν μόνιμα μέλη. Η κατηγορία αυτή, είναι 

ξεχωριστή και δημιουργήθηκε με σκοπό να προωθήσει μία ενεργό συμμετοχή και πλήρη 

συμβουλευτική υποστήριξη για τους ιθαγενείς μέσα στο ίδιο το Συμβούλιο. Οι οργανισμοί οι 

οποίοι συμμετέχουν είναι: η Aleut International Association, the Arctic Athabaskan 

Council, Gwich’in Council International, the Inuit Circumpolar Council, Russian Association 

of Indigenous Peoples of the North και the Saami Council. Εκτός λοιπόν από την κατηγορία 

των μόνιμων μελών, υπάρχει και η κατηγορία των απλών παρατηρητών η οποία είναι 

ανοιχτή για όποιο κράτος το επιθυμεί. Η γραμματεία του Συμβούλιου της Αρκτικής, 

δημιουργήθηκε στο Tromsø της Νορβηγίας το 2013 με σκοπό να προωθήσει την διοικητική 

ικανότητα, να θεσμοθετήσει τον οργανισμό, να βελτιώσει την επικοινωνία και να ενθαρρύνει 

την γενική δράση του Συμβουλίου. Το συμβούλιο της Αρκτικής δραστηριοποιείται σε έξι 

τομείς και γι αυτό το λόγο έχει δημιουργήσει και έξι ομάδες δράσεων : 

 Το πρόγραμμα δράσης για τους Αρκτικούς ρύπους 

 Το πρόγραμμα του ελέγχου και αξιολόγησης της Αρκτικής 

 Το πρόγραμμα για την διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας της Αρκτικής 

 Το πρόγραμμα για την επείγουσα πρόληψη, την προετοιμασία και τον αντίλογο 

 Το πρόγραμμα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Αρκτικής 

 Το πρόγραμμα για την βιώσιμη ανάπτυξη 

Καθώς λοιπόν το Συμβούλιο της Αρκτικής έχει συμβουλευτικό ρόλο και όχι υποχρεωτικό 

χαρακτήρα, είναι δεδομένο ότι δεν έχει και δεδομένο προϋπολογισμό. Για την λειτουργία 
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του, τα κράτη μέλη, που σχετίζονται με τα θέματα της Αρκτικής, αναλαμβάνουν να 

καταβάλλουν κάθε χρόνο κάποιο χρηματικό ποσό σε μορφή χορηγιών.  Καθώς όμως οι 

εξελίξεις στην Αρκτική συμβαίνουν με ταχείς ρυθμούς και συνεχώς ανακαλύπτονται νέοι 

τομείς δραστηριοποίησης για τα ενδιαφερόμενα κράτη, πρέπει να τεθεί σε συζήτηση ποιο θα 

είναι το μέλλον του Συμβουλίου. Υπάρχουν αμφιλεγόμενες απόψεις σχετικά με το θέμα 

αυτό. 
16

Υπάρχουν μελετητές που ισχυρίζονται ότι το Συμβούλιο της Αρκτικής είναι ένα 

σώμα διαμορφωμένο έτσι ώστε να βοηθά στην επίλυση των διάφορων ζητημάτων που 

προκύπτουν στην Αρκτική, να προωθεί και να αναπτύσσει στρατηγικές που θα βελτιώσουν 

την περιοχή. Το Συμβούλιο αυτό λοιπόν, επιτρέπει στις χώρες να προσεγγίσουν την Αρκτική 

σαν μία διεθνή περιοχή και διευκολύνει τις συζητήσεις έτσι ώστε να ληφθεί πιο εύκολα μια 

κοινή απόφαση.  Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχουν και διάφοροι νομικοί και μελετητές 

των διεθνών σχέσεων που βλέπουν το μέλλον του Συμβουλίου δυσοίωνο. 
17

Σύμφωνα λοιπόν 

με την άποψη τους, εξαιτίας των έντονων και δυσχερών σχέσεων μεταξύ των χωρών που 

διεκδικούν μέρος της Αρκτικής αλλά και εξαιτίας των σχέσεων των χωρών του αρκτικού 

κύκλου με τρίτες χώρες, θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τις χώρες αυτές να λάβουν μία 

κοινή απόφαση χωρίς να έρχονται σε σύγκρουση. Ενώ λοιπόν οι εξελίξεις που λαμβάνουν 

χώρα στην περιοχή είναι αδιαμφισβήτητες, το Συμβούλιο της Αρκτικής θα πρέπει να 

μετατοπίσει το κέντρο ενδιαφέροντος και δραστηριοποίησης του σε άλλους τομείς.  

 

 

  

                                                           
16

 Paula Kankaanpaa & Oran R. Young, The effectiveness of the Arctic Council, Taylor & 

Francis, Journal Polar Research, 26/10/2012  
17

 Paula Kankaanpaa & Oran R. Young, The effectiveness of the Arctic Council, Taylor & 

Francis, Journal Polar Research, 26/10/2012 
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ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΑΡΚΤΙΚΗΣ 

 

Το διεθνές δίκαιο 
18

Το διεθνές δίκαιο είναι ένα σώμα κανόνων που αναγνωρίζονται από τα κράτη ή τα έθνη ως 

δεσμευτικοί για τις μεταξύ τους σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεών τους με τους 

διεθνείς οργανισμούς. Το διεθνές δίκαιο ενσωματώνεται συνήθως στις συμφωνίες μεταξύ 

κυρίαρχων κρατών ή/και προκύπτει από τέτοιες συμφωνίες. 

 

Νομική υπόσταση κράτους 
 Όσον αφορά το έδαφος κάθε κράτους, είναι στην πραγματικότητα ένας τρισδιάστατος 

χώρος, 
19

ο οποίος περιλαμβάνει: 

 Χερσαία περιοχή, στην οποία περιλαμβάνεται το έδαφος της ξηράς, ποταμοί, λίμνες, 

νησιά και υπέδαφος 

 Θαλάσσια περιοχή, εφόσον το κράτος είναι παράκτιο , η οποία ονομάζεται χωρικά 

ύδατα 

 Εναέριο χώρο που υπέρκειται της χερσαίας έκτασης και των χωρικών υδάτων  

 

Η θαλάσσια περιοχή 
Εφόσον ένα κράτος έχει πρόσβαση στην θάλασσα, τότε το έδαφος του εκτείνεται σε 

τμήματα της θάλασσας που περιβρέχει το χερσαίο τμήμα του. Η δραστηριότητα των κρατών 

στη θάλασσα και οι θαλάσσιες ζώνες καθορίζονται σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων 

Εθνών για το 
20

Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία υπογράφθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1982 στο 

Montego Bay της Τζαμάικα (τέθηκε σε ισχύ 16 Νοεμβρίου 1994 και σήμερα δεσμεύει 168 

κράτη). Οι θαλάσσιες ζώνες που περιβάλλουν το χερσαίο τμήμα του κράτους αποτελούν την 

επικράτεια του κράτους. Ως θαλάσσιες ζώνες, ορίζονται τα εσωτερικά ύδατα και η 

αιγιαλίτιδα ζώνη.
21

 Ως εσωτερικά ύδατα, ορίζεται το θαλάσσιο τμήμα που περιβάλλει την 

ξηρά (πρόκειται για την θαλάσσια ζώνη μεταξύ της ακτής και μιας γραμμής κατά μήκος της 

                                                           
18

 European justice, Europa eu, 14/2/2018. https://e-

justice.europa.eu/content_international_law-10-el.do 
19

 Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας Το δίκαιο της Διεθνούς 

Κοινωνίας, Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ, Αθήνα, 2014, σελ 215 
20

 United Nations Convention on the Law of the Sea, 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf 
21

 Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας, Το δίκαιο της Διεθνούς 

Κοινωνίας, , Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ, Αθήνα, 2014,σελ 219 
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ακτής, που ονομάζεται γραμμή βάσης). Το παράκτιο κράτος διαθέτει πλήρη κυριαρχία στα 

εσωτερικά του ύδατα. Ως αιγιαλίτιδα ζώνη ή χωρικά ύδατα, ορίζεται η αμέσως επόμενη 

θαλάσσια ζώνη από τα εσωτερικά ύδατα. 
22

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης για το 

Δίκαιο της Θάλασσας, κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να καθορίσει το πλάτος της 

αιγιαλίτιδας ζώνης του μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια, που μετρώνται από τις γραμμές βάσης. 

 

Πάνδημοι Χώροι  
Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες εκτάσεις και χώροι της γης, οι οποίοι είναι πάνδημοι χώροι 

(global commons), δηλαδή ελεύθεροι από κάθε κρατική κυριαρχία ή εδαφική διεκδίκηση. 

Αυτοί οι χώροι είναι: 

 Η Ανοιχτή Θάλασσα 

 Η Ανταρκτική 

 Το διάστημα  

23
Στους χώρους αυτούς επιτρέπεται η ελευθερία πρόσβασης, έρευνας και αξιοποίησης σε όλα 

τα κράτη με όριο την απαγόρευση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, την προστασία του 

περιβάλλοντος και την ειρηνική χρήση. 

Ως ανοιχτή θάλασσα, ορίζονται οι θαλάσσιες εκτάσεις, που δεν ανήκουν στην αποκλειστική 

οικονομική ζώνη, την αιγιαλίτιδα ζώνη ή τα εσωτερικά ύδατα ή τα αρχιπελαγικά ύδατα του 

αρχιπελαγικού κράτους. 
24

Στην ανοιχτή θάλασσα επιτρέπεται η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, 

η ελευθερία υπερπτήσεως κάθε αεροσκάφους στον υπερκείμενο διεθνή εναέριο χώρο, η 

τοποθέτηση υπόγειων καλωδίων και σωληναγωγών, η κατασκευή τεχνητών νησιών και 

άλλων εγκαταστάσεων, η αλιεία και η επιστημονική έρευνα. Τι ισχυεί όμως στην περίπτωση 

των πολικών ζωνών; 

Οι πολικές ζώνες, αποτελούν εκτάσεις ανεπίδεκτες ιδιοποίησης. Όμως, σύμφωνα με τον 

Κωνσταντίνο Οικονομίδη, διδάκτορα διεθνούς δικαίου και Νομικών σχολών της Αθήνας και 

του Στρασβούργου, 
25

το νομικό καθεστώς των δύο πόλων, της Αρκτικής και της 

Ανταρκτικής δεν είναι ενιαίο αφού ούτε οι γεωγραφικές, γεωφυσικές και πολιτικές συνθήκες 

που το προσδιορίζουν ή το επηρεάζουν είναι ενιαίες. Τα μόνα κοινά χαρακτηρίστηκα που 

                                                           
22Eur-Lex, Access to European Union Law, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX:21998A0623(01) 
23

 Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας,Το δίκαιο της Διεθνούς 

Κοινωνίας, Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ, Αθήνα, 2014,σελ 222 
24

 Ρούκουνας Εμμανουήλ , Διεθνές Δίκαιο, Τεύχος δεύτερο, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, 

2006  
25

 Κωνσταντίνος Π. Οικονομίδης, Θέματα Διεθνούς Δικαίου και ελληνικής εξωτερικής 

πολιτικής, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, 1998 
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μπορούν να συζητηθούν για τους δύο πόλους είναι το γεωγραφικό δεδομένο του 

συμμετρικού αντίποδα, καθώς και κοινά αντίξοα κλιματολογικά γνωρίσματα.   

 

 

Η Αρκτική  

 

Πηγή:https://rethinkinglatitudes.wordpress.com/2014/04/23/arctics-on-ice/ 

Η περιοχή της Αρκτικής είναι μία αχανής εδαφική έκταση όπως προαναφέραμε, η οποία 

περιλαμβάνει εδάφη από τα οκτώ γειτονικά κράτη στον Βόρειο Πόλο καθώς και παγωμένες 

θαλάσσιες εκτάσεις. Τα κράτη αυτά είναι η Ρωσία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Δανία, η 

Νορβηγία, η Σουηδία, η Φιλανδία και τέλος η Ισλανδία. Το θέμα του νομικού καθεστώτος 

της Αρκτικής τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων καθώς και 

τα οκτώ κράτη διεκδικούν ‘’μερίδιο’’ από τα εδάφη της Αρκτικής που τους ανήκουν, ως το 

σημείο του γεωγραφικού Βόρειου Πόλου. Γι αυτό το λόγο δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε 

η Θεωρία των Τομέων (Theory of sectors). 
26

Σύμφωνα λοιπόν με την θεωρία αυτή, κάθε 

κράτος που βρέχεται από τον Αρκτικό Ωκεανό, θα πρέπει να θεωρηθεί κυρίαρχο σε ένα 

νοητό εδαφικό τρίγωνο με βάση την ακτή του και κορυφή τον Βόρειο Πόλο. Αν και τα 

παραπάνω εδάφη ανήκουν στα εκάστοτε κράτη, εντούτοις, η θεωρία των τομέων αντιβαίνει 

σε κάθε ισχύοντα τρόπο κτήσης εδάφους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, επειδή η αρκτική 

στην πλειονότητα της, είναι μία συμπαγής μάζα πάγων και κατά συνέπεια μέρος της 

                                                           
26

 Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας, Το δίκαιο της Διεθνούς 

Κοινωνίας, Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ, Αθήνα, 2014,σελ 223 
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Ανοιχτής Θάλασσας. Εξαιτίας λοιπόν της πολυπλοκότητας της ως περιοχή, η Αρκτική 

διέπεται νομικά από ένα εκτενές και περίπλοκο κράμα ρυθμίσεων σχετικά με ποικίλα θέματα 

όπως η αλιεία, την προστασία του περιβάλλοντος, την ναυσιπλοΐα και την ειρηνική χρήση 

των υδάτων. Εξαιτίας λοιπόν της τόσο μεγάλης σημασίας της περιοχής της Αρκτικής σε 

όλους αυτούς τους τομείς, μερικά κράτη επιχειρούν να επιβάλλουν την δεσπόζουσα 

παρουσία τους και να κάνουν προβολή της ισχύος τους.  
27

Κυρίαρχες χώρες σε αυτό το 

‘’παιχνίδι ισχύος’’ είναι τα πέντε κράτη του Αρκτικού Κύκλου, ΗΠΑ, Καναδάς, Ρωσία, 

Δανία (Γροιλανδία) και Νορβηγία. Μέχρι το 2017 η διαδικασία της οριοθέτησης του 

Αρκτικού Ωκεανού ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη. 
28

Πιο συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ και ο 

Καναδάς, παραμένουν σε διαφωνία για την αποκλειστική οικονομική τους ζώνη στην 

περιοχή στην Beaufort Sea. Η διαμάχη αυτή φυσικά έχει σχέση με την παρουσία των 

υδρογονανθράκων στην συγκεκριμένη θάλασσα εφόσον και τα δύο κράτη επιθυμούν την 

εξόρυξη των υδρογονανθράκων και την δραστηριοποίηση στο έργο αυτό των εθνικών τους 

εταιριών. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και ανάμεσα στην Ρωσία και την Νορβηγία, διαμάχη που 

έληξε το 2010. 

 

 

  

                                                           
27

 Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας, Το δίκαιο της Διεθνούς 

Κοινωνίας, Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ, Αθήνα, 2014,σελ 223 
28Mikkel Runge Olesen, ’’Arctic Rivalries: Friendly Competition or Dangerous Conflict?’’, 

DIIS Working Paper 2017:6 
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Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Τι είναι η ενέργεια 

 
Η λέξη ενέργεια είναι ελληνική και εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον 4

ο
 αιώνα π.Χ. στα έργα 

του Αριστοτέλη. Η σημασία της είναι η ικανότητα ενός συστήματος ή σώματος να παράγει 

έργο. 
29

Η ενέργεια με τη σύγχρονη της ερμηνεία, έχει πολλές μορφές. Επιγραμματικά θα 

παραθέσω μερικές παρακάτω : 

1. Μηχανική 

2. Ηλεκτρομαγνητική  

3. πυρηνική 

4. θερμική 

5. χημική 

 

 

 

Γιατί η ενέργεια έχει σημασία 

 
Κατά την δεκαετία του 1970, σταδιακά η ενέργεια όπως την γνωρίζουμε πλέον, με την 

μορφή πετρελαίου και φυσικού αερίου, ξεκίνησε να γίνεται το κυρίαρχο είδος ενέργειας.
30

 

Το ξύλο και ο άνθρακας, σταδιακά άρχισαν να παραμερίζονται εξαιτίας της ανακάλυψης 

νέων ειδών ενέργειας, ανανεώσιμων και μη. Η ενέργεια λοιπόν, με την μορφή του φυσικού 

αερίου και του πετρελαίου, άρχισε να διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ζωή των 

ευρωπαίων πολιτών κατά την διάρκεια των ‘’ζεστών αιώνων’’ (warm centuries). Το γεγονός 

αυτό γίνεται αντιληπτό από την μαρτυρία του ιστορικού τέχνης Kenneth Clark, ο οποίος 

σχολιάζοντας τα έργα τέχνης της τότε εποχής σημειώνει 
31

‘’Ήταν σαν μία ρωσική άνοιξη. Σε 

κάθε τομέα της ζωής-στις δράσεις των ανθρώπων, στην φιλοσοφία, στους οργανισμούς, στην 

τεχνολογία, υπήρχε παντού διάχυτη η συμβολή της ενέργειας’’. Η ενέργεια, είτε σε μορφή 

πετρελαίου είτε σε μορφή φυσικού αερίου έχει αέναη σημασία για τη σύγχρονη εποχή, 

καθώς αφορά σε ποικίλους τομείς. Η χρήση της ενέργειας, βρίσκει αντίκρισμα στο επίπεδο 

των μεταφορών, της θέρμανσης, την ψύξη των κατοικιών, τη λειτουργία εργοστασίων και 

διαφόρων άλλων τομέων, κρατικών ή μη. 
32

Η παγκοσμιοποίηση και η άνοδος της 

                                                           
29

 World Energy Council, www.worldenergy.org 
30 Pierre Maillet, Douglas Hague, Chris Rowland, The Economics of Choice between Energy 

Sources, Macmillan press, London , 1987, σελ 4 
31

 Brian Fagan, The Great Warming, Bloomsbury Press, New York, 2008, σελ 25 
32

 Θ.Κουλουμπή-Δ.Κώνστα , Διεθνείς σχέσεις-Μια συνολική προσέγγιση’’, σελ 168 
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τεχνολογίας στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες, επέφεραν μια αλλαγή του στρατηγικού 

ενδιαφέροντος από τον στρατιωτικό τομέα στους τομείς της οικονομικής, διπλωματικής, 

ενεργειακής και πολιτιστικής σύγκρουσης και ο μοχλός που τα υποκίνησε όλα αυτά ήταν η 

ενέργεια. Το κράτος το οποίο έχει το δυναμικό και τους πόρους ενέργειας, έχει την 

πραγματική ισχύ. Αυτό το κράτος που δεν έχει ούτε το δυναμικό ούτε τους πόρους 

ενέργειας, θα πρέπει να λάβει μέτρα για να αυξήσει την επιρροή του και να εξουδετερώσει 

την επιρροή των άλλων. Τα κράτη που έχουν στρατιωτική και πολιτική ισχύ κατηύθυναν την 

ενεργειακή τους πολιτική προς το στόχο της ύπαρξης επαρκούς ενέργειας για τις ανάγκες 

τους, την παροχή στην αγορά, την εξαγωγή και την ασφαλή διαμετακόμιση πετρελαίου σε 

αυτά. Συνεπώς,  ένας λόγος που καθιστά την ενέργεια ποθητή σε κάθε κράτος είναι εξαιτίας 

του γεγονότος ότι είναι ένας υλικός συντελεστής πάρα πολύ σημαντικός και ικανός να 

δηλώνει την ανεξαρτησία ενός κράτους από άλλα κράτη. 
33

Συχνά ο συντελεστής αυτός της 

ισχύος ενός κράτους, έχει γίνει η αφορμή για ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των κρατών.  

 

Η σημαντικότητα του ελέγχου των ενεργειακών πηγών 

 
34

Η κατοχή πρώτων υλών και φυσικών πόρων, έχουν ουσιαστική σημασία για την 

βιομηχανική παραγωγή των κρατών. Για την ευημερία των κρατών, πολιτική και 

οικονομική, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η επάρκεια των αποθεμάτων και μάλιστα σε 

χαμηλές τιμές. Ο έλεγχος και η εμπορευματοποίηση πρώτων υλών (πετρελαίου και φυσικού 

αερίου κ.τ.λ.) και ορυκτών καυσίμων, αποτελούν αντικείμενο πολιτικού παιχνιδιού και 

επιβεβαίωσης πολιτικής ισχύος. Ωστόσο, η απόκτηση τους, καθίσταται αδύνατη αφού είναι 

διασκορπισμένες σε ολόκληρο το πλανήτη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα κράτη επιλέγουν να 

καταφύγουν στον έλεγχο των ενεργειακών πηγών. Όπως προείπαμε, η ενέργεια μπορεί να 

αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους 

και την κατεύθυνση της, αλλά μπορεί να αποτελέσει και ένα πιθανό εργαλείο πίεσης και 

διαμόρφωσης εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή : 

 

 Για ένα κράτος που εισάγει ενέργεια, το να βελτιώνει και να εξασφαλίζει την 

επάρκεια των ενεργειακών του αποθεμάτων, αποτελεί μέρος της εθνικής του 

εξωτερικής πολιτικής 
35

η ομαλή και σταθερή πρόσβαση π.χ. σε πετρέλαιο κατά τη 

διάρκεια ειρήνης αλλά και πολέμου, είναι ένας σκοπός που έχουν τα κράτη και που 

διαμορφώνει τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις και πολιτικές ασφαλείας. Από την 

άλλη πλευρά, η έλλειψη της πρόσβασης σε πετρέλαιο και άλλους φυσικούς πόρους, 

δημιουργεί μείωση της στρατιωτικής ικανότητας κάθε  κράτους.  

                                                           
33

 Victor Anderson, Energy Efficiency Policies, Routledge, New York, 1993, σελ 35 
34

 Brenda Shaffer, Energy Politics, university of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2009, σελ 

28, 66 
35

 Brenda Shaffer, Energy Politics, university of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2009, σελ 
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 Για ένα κράτος που εξάγει ενέργεια, σκοπός του είναι να διατηρείται η αγορά 

σταθερή  

 

Τι είναι η ισχύς 
Στις πολιτικές επιστήμες όπως επίσης και στην επιστήμη των διεθνών σχέσεων, η ισχύς 

ορίζεται ως η δυνατότητα να ενεργεί κανείς θετικά ή αρνητικά πάνω σε κάποιον ή σε κάτι. 

Ένας δεύτερος ορισμός για την έννοια ισχύ είναι η δυνατότητα πρόκλησης ή παραγωγής 

αποτελεσμάτων, τα οποία δεν θα συνέβαιναν διαφορετικά. 
36

Όπως μπορούμε να 

κατανοήσουμε από τους παραπάνω ορισμούς, η ισχύς παρουσιάζεται ως δύναμη ή και 

εξουσία. Η ισχύς είναι η δύναμη αυτή η οποία μπορεί να αλλάξει κάτι προς την αντίθετη 

κατεύθυνση απ’ ότι αυτή όδευε υπό σταθερές συνθήκες. Η ισχύς όμως δεν είναι ένα 

αντικείμενο το οποίο μπορεί να καθορίσει από μόνο του την προβολή που θα έχει το 

εκάστοτε κράτος στο διεθνές σύστημα και την επίδραση του στα υπόλοιπα κράτη του 

συστήματος. Υπάρχουν όμως συντελεστές οι οποίοι μπορούν να καθορίσουν την θέση του 

κάθε κράτους στη διεθνή σκακιέρα.  

 

Οι συντελεστές ισχύος  
Σύμφωνα λοιπόν με έναν από τους μεγαλύτερους μελετητές των διεθνών σχέσεων, τον 
37

Hans Morgenthau, οι συντελεστές ισχύος είναι οκτώ: 

1. Η γεωγραφία 

2. Οι φυσικές πηγές πλούτου 

3. Η βιομηχανική ικανότητα 

4. Η στρατιωτική προετοιμασία 

5. Ο πληθυσμός 

6. Η εθνική ομοιογένεια 

7. Το φρόνημα  

8. Η ποιότητα της διπλωματίας 

Στο εν λόγω κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τις φυσικές πηγές πλούτου. 
38

Ως πλούτο ορίζουμε 

το σύνολο των υποδομών, των πηγών ενέργειας, των μέσων παραγωγής, των προϊόντων και 

των υπηρεσιών που παράγονται σε μία χώρα. Είναι σαφές ότι ένα κράτος μπορεί να 

χαράσσει στρατηγικές και να είναι ως ένα βαθμό αυτάρκες εάν και εφόσον έχει την 

                                                           
36

 Ηλίας Κουσκουβέλης , Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2007, 

σελ 141 
37 Δρ Ιωάννης Παρίσης, Μετρώντας την εθνική ισχύ – Ορατοί και μη ορατοί 

παράγοντες ισχύος, περιοδικό ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ, 09/2014 
38Ηλίας Κουσκουβέλης,  Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2007, 

σελ 162 
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δυνατότητα να έχει σε ικανοποιητικό βαθμό τους παραπάνω συντελεστές. Οι φυσικές πηγές 

πλούτου όμως παρουσιάζουν μια ιδιομορφία. Όπως ήδη έχουμε προαναφέρει, τα κράτη 

έχουν ως υπέρτατο σκοπό την επιβίωση τους στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές 

σύστημα αλλά και  την αύξηση της ευημερίας και ισχύος τους, γεγονός που τα οδηγεί στον 

ανταγωνισμό με άλλα κράτη του συστήματος, για την κατάκτηση περισσότερων 

πλουτοπαραγωγικών πηγών (ενέργειας), συνεπώς ισχύος και τελικά σε συγκρούσεις για τον 

σκοπό αυτό. Όσον αφορά τις πηγές πλούτου, είναι ξεκάθαρο ότι μπορούν να επηρεάσουν την 

πολιτική ζωή και να κινητοποιήσουν ομάδες. Είναι αμέτρητες οι κινητοποιήσεις που έχουν 

γίνει στον ρου της ιστορίας για την κατανομή ή ανακατανομή του πλούτου, π.χ. στο 

εσωτερικό κρατών για τον αναδασμό της γης ή για την αποκατάσταση των κοινωνικών και 

οικονομικών ανισοτήτων. Η ύπαρξη πηγών πλούτου σε ένα κράτος αποτελεί ένα σημαντικό 

συντελεστή ισχύος που μπορεί να καθορίσει και την εξωτερική του πολιτική. Η ανεξαρτησία 

λοιπόν ενός κράτους όσον αφορά τις πηγές πλούτου, του χαρίζει μεγαλύτερη ελευθερία 

κινήσεων στο διεθνές σύστημα. Η σημασία της αυτάρκειας, έχει αποδοθεί από τον Hamilton 

ως εξής: όχι μόνο ο πλούτος αλλά και η ανεξαρτησία και η ασφάλεια μιας χώρας φαίνεται να 

συνδέονται υλικά με την ευημερία των βιομηχανιών. Κάθε έθνος που αποβλέπει σε μεγάλους 

στόχους θα έπρεπε να προσπαθήσει να έχει στο εσωτερικό του όλα τα στοιχειώδη για τον 

εθνικό εφοδιασμό.
39

 Η ανάγκη των κρατών να αυξήσουν τον πλούτο τους, δημιουργεί 

μεγαλύτερη ανάγκη για ενέργεια, που έχει ως αποτέλεσμα τα κράτη να αναζητούν 

ενεργειακούς πόρους εκτός των συνόρων τους, είτε κάνοντας συμφωνίες με άλλα κράτη, είτε 

αποκτώντας τον έλεγχο ενεργειακών πηγών ακόμη και κάνοντας χρήση βίας. Οι ενεργειακοί 

πόροι όχι μόνο μπορούν να  χρηματοδοτήσουν αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις 

παρακινούν τις διαμάχες και κατευθύνουν τις στρατηγικές των κρατών βασισμένες στην 

απόκτηση μεγαλύτερης ισχύος 

 

Οι δυσκολίες της εξόρυξης, της μεταφοράς και της χρήσης πετρελαίου και 

φυσικού αερίου 

 

Οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν δύσκολο το εγχείρημα της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού 

αερίου είναι ποικίλοι. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι ο οικολογικός παράγοντας. 
40

Κατά 

την διάρκεια των μικρών επιχειρήσεων εξόρυξης ή επεξεργασίας φυσικών πόρων, συχνά 

προκύπτουν διαρροές. Μερικές φορές, κατά την διαδικασία των μεγάλων επιχειρήσεων 

εξόρυξης μπορούν να προκύψουν ακόμη και εκρήξεις. Όπως είναι λοιπόν αναμενόμενο, 

οποιαδήποτε έκρηξη ή διαρροή προκαλεί περιβαλλοντικές καταστροφές, όπως για 
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40

 Richard Eden, Michael Posner, Richard Bending, Edmund Crouch, Joe Stanislaw, Energy 

Economics, Cambridge University Press, New York, 1981, σελ 218 
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παράδειγμα μόλυνση του αέρα, της θάλασσας και της ξηράς. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, 

στην εξόρυξη στην περιοχή της Αρκτικής, ένα πιθανό ατύχημα είναι ικανό να προκαλέσει 

ανεπανόρθωτη βλάβη στην χλωρίδα και στην πανίδα της Αρκτικής. Το γεγονός αυτό, θα έχει 

συνέπειες στην τροφική αλυσίδα και κατά συνέπεια θα επηρεαστούν οι σχέσεις των χωρών 

του αρκτικού κύκλου καθώς αυξάνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ τους και μεταξύ των 

ιθαγενών. Για παράδειγμα, όπως ήδη προείπαμε, η Νορβηγία και η Δανία ανταγωνίζονται 

μεταξύ τους στον τομέα της αλιείας. Μια ενδεχόμενη αλλαγή στον πληθυσμό των ψαριών 

του Αρκτικού κύκλου, σαφώς θα είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνισμού 

ανάμεσα τους. Όσον αφορά την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, σαν μέθοδο, για να 

λάβει χώρα μία τέτοια διαδικασία, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν πάρα πολλοί παράμετροι. 

Για παράδειγμα, η οικονομική επίπτωση που θα έχει στην αγορά η μεγαλύτερη προσφορά 

υδρογονανθράκων, είναι πάρα πολλή σημαντική. Μεγαλύτερη προσφορά, συνεπάγεται και 

ταυτόχρονη μείωση της τιμής των υδρογονανθράκων και φυσικά χαμηλότερη ζήτηση. Όσον 

αφορά τα κράτη, μεγαλύτερη προσφορά ενέργειας, σημαίνει και μεγαλύτερη διαφοροποίηση 

ως προς τις πηγές ενέργειας, πράγμα που καθιστά τα κράτη πιο αυτόνομα και ισχυρά στο 

διεθνές σύστημα. Επιπλέον, σχετικά με την μεταφορά του πετρελαίου και του φυσικού 

αερίου, τα κράτη που θα αναλάβουν το δύσκολο αυτό εγχείρημα, πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν 

τους τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά την μεταφορά των 

υδρογονανθράκων. Για παράδειγμα, τα τάνγκερ που μεταφέρουν τέτοια φορτία, συχνά 

γίνονται θύματα πειρατείας ή και ατυχημάτων τα οποία μπορούν να επιφέρουν 

ανεπανόρθωτη μόλυνση στην θάλασσα αλλά και στον αέρα. Στην περίπτωση δε, που η 

μεταφορά θα λάβει χώρα μέσω αγωγών, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν οι 

πιθανότητες πυρκαγιάς, έκρηξης ή μόλυνσης του αέρα, της ξηράς και της θάλασσας. Όσον 

αφορά την αποθήκευση των υδρογονανθράκων στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους, θα 

πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές για την ασφαλή φύλαξη της ενέργειας και να 

αποφευχθούν ατυχήματα τα οποία όχι μονό μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση στο 

περιβάλλον, αλλά μπορούν να στερήσουν και ανθρώπινες ζωές. 

 

Η σχέση της πολιτικής με την ενέργεια 
 

 41
Η χρήση της ενέργειας, επηρεάζει όλο το οικοδόμημα του διεθνούς συστήματος με 

τον εξής τρόπο. Η  χρήση του πετρελαίου, δημιουργεί ένα στοιχείο αλληλεξάρτησης 

στο διεθνές σύστημα. Εφόσον δηλαδή το πετρέλαιο είναι ένα παγκόσμιο προϊόν, η 

ζήτηση κάθε χώρας για πετρέλαιο, επηρεάζει την τιμή και την διαθεσιμότητα του σε 

αποθέματα. 

  Στη σύγχρονη εποχή, το φυσικό αέριο, αποτελεί το επίκεντρο της πολιτικής για την 

ενεργειακή ασφάλεια, εξαιτίας της ιδιαίτερης ευπάθειας του στην πολιτική. Με την 
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 Brenda Shaffer, Energy Politics, university of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2009,σελ 
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παγκόσμια άνοδο της χρήσης φυσικού αερίου και το ολοένα αυξανόμενο 

διασυνοριακό εμπόριο, υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα για την πολιτική να 

επηρεάσει τις ενεργειακές σχέσεις μεταξύ των κρατών. 

 Οι αγωγοί φυσικού αερίου συνδέουν πιο άμεσα τους καταναλωτές με τους 

προμηθευτές του και απαιτούν μία πιο μακροπρόθεσμη σχέση και μακροπρόθεσμες 

επενδύσεις, αν και είναι πιο ευάλωτοι σε απειλές για την ασφάλεια τους. Τα κράτη 

που συνδέονται μέσω των αγωγών, είναι επηρεαζόμενα άμεσα από τις πολιτικές 

αποφάσεις που παίρνει το καθένα από αυτά. 

 ‘’peace pipelines’’, στον αντίποδα λοιπόν του πολέμου για την ενέργεια και τον 

συνεχή ανταγωνισμό των κρατών για μεγαλύτερη πρόσβαση σε ενεργειακά 

αποθέματα, υπάρχουν οι ειρηνευτικοί αγωγοί. Παρατηρείται ότι ανάμεσα σε χώρες 

που βρίσκονται σε σύγκρουση, υπάρχει ένα πολιτικό σχέδιο να δημιουργηθούν 

αγωγοί ώστε να επιφέρουν την ειρήνη. Παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες για τέτοια 

έργα κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δυστυχώς δεν 

έχουν φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 Ο δρόμος, από τα περισσότερα κράτη, για την εκμετάλλευση επιπρόσθετων 

ενεργειακών πηγών, είναι μία πιθανή πηγή συγκρούσεων με θέμα τη συνοριακή 

οριοθέτηση. 
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Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ 

 

Γενικά χαρακτηριστικά   
42

Έπειτα από μελέτη του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ, η οποία εκδόθηκε το 2008, 

προκύπτει ότι η Αρκτική περιέχει το 30% της παγκόσμιας ποσότητας φυσικού αερίου και το 

15% της παγκόσμιας ποσότητας πετρελαίου. Γι’ αυτό το λόγο και συχνά παρομοιάζεται με 

μία δεύτερη Μέση Ανατολή, όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας. Το γεγονός αυτό 

κατέστησε την περιοχή του αρκτικού κύκλου μία περιοχή διεκδίκησης για πολλά κράτη. 

Ωστόσο, η περιοχή της Αρκτικής σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα πρέπει να ανήκει σε 

όλους τους ανθρώπους και κράτη, εφόσον κανείς δεν μπορεί να έχει την κυριαρχία της. Αν 

και στη σημερινή εποχή η τεχνολογική ευημερία στον τομέα εξόρυξης και επεξεργασίας 

πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι αδιαμφισβήτητη, η περιοχή της Αρκτικής παρουσιάζει 

λόγω κλίματος κάποιες ιδιαιτερότητες. Το παγωμένο κλίμα της και η καλυμμένη με πάγο 

περιοχή σε συνδυασμό με την έλλειψη υποδομών και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες της 

περιοχής, καθιστούν την περιοχή ‘’περιοχή υψηλής  επικινδυνότητας’’, λόγω του τεράστιου 

κόστους για ένα έργο εξόρυξης. Έτσι, πολλές εταιρείες που έχουν αναλάβει το έργο συχνά 

αδυνατούν να το φέρουν εις πέρας με αποτέλεσμα να αποσύρονται. π.χ. Η εταιρεία Shell, 

παραιτήθηκε από το έργο της στην περιοχή  της Αλάσκας (2015). Ωστόσο, το κλίμα της 

Αρκτικής, από την μία πλευρά καθιστά την περιοχή απροσπέλαστη και δύσκολη ως προς την 

εκμετάλλευση, από την άλλη πλευρά όμως, για την ίδια την περιοχή, την καθιστά περιοχή 

σταθερής ασφάλειας. Με τον όρο σταθερή ασφάλεια, νοείται ότι κανένα κράτος δεν μπορεί 

να επέμβει άμεσα στο περιβάλλον της και να το εκμεταλλευτεί με οποιονδήποτε τρόπο. Από 

την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορεί να απομονωθεί από το διεθνές σύστημα και να μην έχει 

επίδραση σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα, η Ουκρανική κρίση, αν και δεν είχε κάποιο 

συσχετισμό με τις χώρες του Αρκτικού Κύκλου, είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση των 

σχέσεων της Μόσχας με τις χώρες της δύσης και ιδιαίτερα με χώρες όπως οι ΗΠΑ, και 

χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκουν στις χώρες του Αρκτικού Κύκλου. Συνεπώς 

λοιπόν, όπως παρατηρούμε, η περιοχή του Αρκτικού κύκλου, δεν σχετίζεται μόνο με θέματα 

ενέργειας, αλλά αποτελεί πεδίο διαμάχης για διάφορα θέματα 
43

όπως : 
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 Ποιο από τα πέντε κράτη είναι αυτό που έχει την μεγαλύτερη κυριαρχία στην περιοχή 

του Αρκτικού Κύκλου 

 Θα μπορούσε να αποτελέσει μία συνέχεια του Ψυχρού Πολέμου, και να αφορά 

κυρίως στον ανταγωνισμό των δύο μεγάλων δυνάμεων, ΗΠΑ και Ρωσία; 

 Θα μπορούσε να είναι ένα νέο είδος ανταγωνισμού στην περιοχή, ανάμεσα στις 

μεγάλες βιομηχανίες πετρελαίου και εταιρίες φυσικού αερίου, και στους οικολόγους 

που δεν επιθυμούν καμία αλλαγή στο περιβάλλον της Αρκτικής ;  

Η εικόνα παρακάτω αναπαριστά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την διαμάχη που 

λαμβάνει χώρα στην Αρκτική σε όλα τα επίπεδα. 

 

 Πηγή:Cartoon by Kevin KAL Kallaugher, The Economist, Kaltoons.com. All rights reserved 

 

 

Η μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου 
Εξαιτίας των δυσχερών συνθηκών στην περιοχή του Αρκτικού Κύκλου, λόγω κυρίως του 

κλίματος, τόσο η διαδικασία εξόρυξης αλλά και μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου 

καθίστανται πολύ δύσκολες. Όσον αφορά την εξόρυξη, τα τεράστια παγόβουνα που 

υπάρχουν στην περιοχή, καθιστούν το έργο εξαιρετικά κοστοβόρο και απαιτητικό ως προς τα 

τεχνολογικά μέσα. Επιπλέον, μία διαδικασία εξόρυξης στην περιοχή του Αρκτικού Κύκλου, 

θα είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και απαιτεί συνεργασία πολλών κρατών σε οικονομικό και 

πολιτικό επίπεδο. Τέλος, αναφορικά με την μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, 

προτιμάται σαφώς η μεταφορά μέσω τάνκερ, παρά μέσω αγωγών. Ο λόγος είναι ότι η 

κλιματική αλλαγή έχει επιφέρει την συνεχώς αυξανόμενη τήξη των πάγων της Αρκτικής. 



 

30 
 

Συνεπώς, έχουν ανοίξει νέες δίοδοι που συμφέρουν από άποψη κόστους, μέσω της μεταφορά 

με τάνκερ, παρά να ολοκληρωθεί ένα ολόκληρο σύστημα αγωγών που θα μεταφέρει 

πετρέλαιο και φυσικό αέριο από χώρα σε χώρα, με εξαίρεση τον TAPS που ήδη υπάρχει 

στην Αλάσκα και μεταφέρει το πετρέλαιο στις ΗΠΑ. 

 

Η παρουσία της Ρωσίας στην Αρκτική  
Η Μόσχα επιθυμεί να κάνει αισθητή την παρουσία της στην Αρκτική με κάθε τρόπο. Γιατί 

όμως η Αρκτική απασχολεί τόσο πολύ την Ρωσία; 
44

 Ένας πρώτος πολύ σημαντικός λόγος 

είναι η εγγύτητα που παρουσιάζει η Ρωσία με την Βόρειο Αμερική. Μ΄ αυτό τον τρόπο, η 

Μόσχα διασφαλίζει την άμεση επίθεση που θα μπορούσε να κάνει στις ΗΠΑ και 

εξασφαλίζει την ύπαρξη της δύναμης της αποτροπής ανάμεσα τους. Ένας δεύτερος πολύ 

σημαντικός παράγοντας που καθιστά την Αρκτική σημαντική για την Ρωσία είναι, το 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που υπόσχεται η περιοχή και που τώρα μπορούν να το 

εκμεταλλευτούν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Η Ρωσία, για να εξασφαλίσει σε 

ικανοποιητικό βαθμό τους παραπάνω παράγοντες, πολλές φορές έχει πραγματοποιήσει 

ακόμη και στρατιωτικές επιχειρήσεις για να εδραιώσει την κυριαρχία της στην διεθνή σκηνή 

και φυσικά να ενισχύσει την παρουσία της στρατιωτικά στην περιοχή του αρκτικού κύκλου 

εναντίον τον υπόλοιπων κρατών που δραστηριοποιούνται επίσης στην περιοχή. Φυσικά 

αυτές οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν καταγραφεί και έχουν αναφερθεί από τα υπόλοιπα 

κράτη ως απροειδοποίητες και μη συμφωνημένες. Η Ρωσία πολλές φορές έχει προβεί σε 

δράσεις προβολής της ισχύος της στην περιοχή όπως για παράδειγμα με την 
45

τοποθέτηση 

της ρωσικής σημαίας στον πυθμένα της Αρκτικής το 2007. Αυτή η παρουσία της Ρωσίας 

στον Αρκτικό Κύκλο, έγινε αισθητή εξαιτίας του δόγματος του ναυτικού της Ρωσίας και της 

προσταγής της Μόσχας για συνεχή παρουσία στην Αρκτική. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτή η 

παρουσία φέρνει τη Μόσχα σε αντιδιαστολή με τις υπόλοιπες χώρες του βορρά. 
46

Σύμφωνα 

λοιπόν με τους ισχυρισμούς της Μόσχας, η  έντονη αυτή στρατιωτική παρουσία οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι Σκανδιναβικές χώρες, όπως επίσης και οι ΗΠΑ έχουν εκσυγχρονίσει το 

σύστημα άμυνας τους σε πολύ σημαντικό βαθμό. Έτσι, για να υπάρχει ισορροπία ισχύος 

στην συγκεκριμένη περιοχή, η Ρωσία κατέχει μία στρατιωτική βάση η οποία ονομάζεται 

Arctic Trefoil και δημιουργήθηκε το 2015. 
47

Στην στρατιωτική αυτή βάση υπάρχουν 150 
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μόνιμοι στρατιώτες. Εκτός από την συγκεκριμένη στρατιωτική βάση, η Ρωσία, κατέχει 

ακόμη μία βάση, την Northern Shamrock στο νησί Kotelny στην Ανατολική Σιβηρία. 

Φυσικά, πίσω από όλες αυτές τις δράσεις της Ρωσίας κρύβεται η ανάγκη της για κυριαρχία 

στην αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου και ο συντηρητισμός της εξαιτίας του 

παρελθόντος και της ήττας που είχε υποστεί στον Ψυχρό Πόλεμο από τις ΗΠΑ. 

 

Η ενεργειακή πολιτική της Ρωσίας στην Αρκτική  

 

Πηγή:https://www.google.gr/search?q=russian+energy+policy+in+the+Arctic&rlz=1C1CHF

X_enGR667GR667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjD77CA4d7XAhXNLl

AKHbymCGUQ_AUICygC&biw=1517&bih=735#imgrc=aqrkWLxhNAUHlM: 

Για να αναλύσουμε την ρωσική ενεργειακή πολιτική στην περιοχή του αρκτικού κύκλου, θα 

πρέπει να μελετήσουμε το επίσημο έγγραφο της Ρωσικής Ομοσπονδίας που έχει εκδοθεί για 

το ζήτημα, γνωστό ως  
48

‘’ Principals of state policy of the Russian Federation in the Arctic 

to 2020 and beyond’’ και έχει υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο της Ρωσίας, Dmitry 

Medvedev τον Σεπτέμβριο του 2008 (τέθηκε σε εφαρμογή από το συμβούλιο ασφαλείας της 

Ρωσίας το 2009). Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, το ενδιαφέρον της Ρωσίας για την περιοχή του 
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αρκτικού κύκλου βρίσκεται 
49

πρωταρχικά στις φυσικές πλουτοπαραγωγικές πηγές 

(πετρέλαιο και φυσικό αέριο). Το δεύτερο εθνικό ενδιαφέρον της Ρωσία, βρίσκεται στην 

διατήρηση της Αρκτικής ως μία περιοχή ειρήνης και συνεργασίας. Ο τρίτος τομέας εθνικού 

ενδιαφέροντος για την Ρωσία είναι η προστασία του οικοσυστήματος της Αρκτικής. Τέλος, η 

Ρωσία εκδηλώνει ενδιαφέρον για την εν λόγω περιοχή, καθώς επιθυμεί να προάγει την νέα 

βόρεια θαλάσσια οδό, ως μια διεθνή οδό μέσα στην δικαιοδοσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, έπειτα από επιστημονικές μελέτες, το 25% της περιεκτικότητας 

της γης σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο είναι πιθανό να βρίσκονται στην περιοχή της 

Αρκτικής. Νέες μελέτες το 2009  λοιπόν έδειξαν ότι το 30% του φυσικού αερίου που ακόμη 

δεν έχει ανακαλυφθεί βρίσκεται στην Αρκτική. Οι έρευνες αυτές, τοποθετούν τα κοιτάσματα 

φυσικού αερίου στην περιοχή της Αρκτικής, η οποία βρίσκεται στην δικαιοδοσία της 

Ρωσίας. Συγκεκριμένα τα 2/3 από αυτή την ποσότητα, βρίσκονται στην Νότια Kara Sea η 

οποία βρίσκεται στην περιοχή της Σιβηρίας, στην Νότια Barents Basin, στην βόρεια Barents 

Basin και η τελευταία περιοχή βρίσκεται στην Αλάσκα. 

 

Πηγή:https://www.google.gr/search?q=north+Barents+Basin&rlz=1C1CHFX_enGR667GR6

67&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLuKCx4N7XAhVRZlAKHZv-

ARgQ_AUICigB&biw=1517&bih=735#imgrc=5Rpq-XO6FMrpkM: 

Γενικώς, η πλειοψηφία του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της Ρωσίας το οποίο είναι 

καθοδόν προς εξόρυξη, βρίσκεται στην περιοχή της βόρειας Σιβηρίας. Επιπλέον, 
50

οι 

περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας που έχουν την μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε φυσικούς 
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πόρους είναι η περιοχή Medvezhe, η Urengoy,  η Yamburg, και η  Zapolyarnoye. Αυτές οι 

περιοχές ωστόσο είναι προς εκμετάλλευση από την δεκαετία του 1970. Άρα, όπως είναι 

αναμενόμενο με αργούς ρυθμούς τα αποθέματα αυτά έχουν αρχίσει να εξαντλούνται. 
51

Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνες, το 80% του φυσικού αερίου και το 70% του πετρελαίου της 

Ρωσίας, βρίσκεται στο κομμάτι αυτό που βρίσκεται στην περιοχή του Αρκτικού Κύκλου.   

Συνεπώς λοιπόν το γεγονός αυτό, καθιστά ξεκάθαρο τον λόγο που η Ρωσία δεν είναι δυνατό 

να παραιτηθεί από την διαμάχη που υπάρχει στην περιοχή της Αρκτικής. Είναι και ζήτημα 

ζωτικής σημασίας για την Ρωσία, έτσι ώστε να αποκτήσει ακόμη περισσότερη ποσότητα από 

αυτόν τον συντελεστή ισχύος αλλά είναι και θέμα ισορροπίας ισχύος στην περιοχή. Για να 

μιλήσουμε με ιστορικά στοιχεία, κατά την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης, η εξαγωγή 

πετρελαίου και φυσικού αερίου γίνονταν με σκοπό να καλυφτούν οι ενεργειακές ανάγκες 

των χωρών της Σοβιετικής Ένωσης. Η μεταφορά τους γινόταν μέσω γιγάντιων αγωγών 

μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου όσον αφορά μόνο την χερσαία μεταφορά. 

Σταδιακά, μετά την δεκαετία του 1970, η Σοβιετική Ένωση επεκτάθηκε στον τομέα αυτόν 

και άρχισε να φτιάχνει αγωγούς για να μεταφέρει υδρογονάνθρακες και φυσικό αέριο και 

στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. 
52

Η Σοβιετική Ένωση του τότε και για στην σημερινή 

εποχή η Ρωσία είναι αδιαμφισβήτητα η χώρα η οποία έχει το μεγαλύτερο σύμπλεγμα 

αγωγών για την μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ωστόσο, όσον αφορά την 

περιοχή της Αρκτικής που είναι και το ζητούμενο της παρούσας εργασίας, η τεχνολογία για 

να εξορύξει και να χρησιμοποιήσει το ‘’κρυφό’’ πετρέλαιο και φυσικό αέριο, δεν επαρκεί. Η 

Ρωσία θα πρέπει να επεκταθεί και σε πολλούς άλλους τεχνολογικούς τομείς πέραν των 

αγωγών π.χ. υποθαλάσσιους αγωγούς μεταφοράς, υποθαλάσσιες γεωτρήσεις, και ψύξη του 

φυσικού αερίου έτσι ώστε να μεταφερθεί μέσω της θάλασσας στον ωκεανό όπως το υγρό 

φυσικό αέριο. Συνεπώς, πως θα μπορέσει η Ρωσία να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα της 

Αρκτικής τα οποία βρίσκονται υπό την δική της κυριαρχία; Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, 

είναι λογικό πολλές ξένες πετρελαϊκές εταιρίες να αναλαμβάνουν την πραγματοποίηση 

αυτού του δύσκολου έργου. Ωστόσο, η Ρωσία επιθυμεί τον εθνικό προσανατολισμό σε ένα 

τέτοιο εγχείρημα. Πιο συγκεκριμένα, η Ρωσία, έχει μία άκρως ρεαλιστική σκοπιά που 

αντιμετωπίζει το ζήτημα. Σύμφωνα με την λογική αυτή λοιπόν, τα κράτη επιθυμούν την 

μεγιστοποίηση του οφέλους τους με το λιγότερο δυνατό κόστος. Σε σύνδεση λοιπόν του 

ζητήματος μας με την επιστήμη των οικονομικών, όταν οι τιμές του πετρελαίου και του 

φυσικού αερίου είναι υψηλές, είναι συμφέρον για την Ρωσία να δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της εξόρυξης μόνο εθνικές της εταιρίες για να έχει και μεγαλύτερο κέρδος. Από την 

άλλη πλευρά, όταν οι τιμές πέφτουν, είναι λογικό να επενδύουν σε ένα τέτοιο έργο και ξένες 

εταιρίες χωρίς την αντίδραση της Ρωσίας. 
53

Για την περιοχή της Αρκτικής λοιπόν, έχουν 

αρχίσει να αναπτύσσονται δύο προγράμματα από την πλευρά της Ρωσίας. Το πρώτο είναι το  

                                                           
51

 Roderick Kefferputz, “On thin ice? (Mis)interpreting Russian policy in the high north,” 

Centre for European Policy Studies policy brief 205, February 2010 
52

 Indra Øverland, Russia’s Arctic energy policy, International Journal, Autumn 2010 
53

 Indra Øverland, Russia’s Arctic energy policy, International Journal, Autumn 2010 



 

34 
 

Shtokman στην Barents Sea και το δεύτερο είναι το Bovanenko στην χερσόνησο της Yamal. 

Επειδή και τα δύο σχέδια είναι υψηλού κόστους και υπό προγραμματισμό, δεν είναι 

ξεκάθαρο αν θα λάβουν χώρα ταυτόχρονα ή διαδοχικά.  

 

 Yamal 

 

Source: Oil & Capital Journal - http://www.oilcapital.ru/sys/imgsys.asp?id_image=1239 

54
Η χερσόνησος του Yamal, περιέχει 16 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, και 

έπειτα από επιστημονικές μελέτες, έχει προκύψει ότι πιθανόν να εμπεριέχει ακόμη 22 

τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα απόθεμα, φυσικού αερίου. Όπως είναι όμως επόμενο, και 

έχουμε ήδη προαναφέρει, για την εξόρυξη του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σ’ αυτή 

τη περιοχή, απαιτούνται συγκεκριμένα έργα. 
55

Για παράδειγμα, σιδηρόδρομοι, κατάλληλα 

φτιαγμένοι δρόμοι, απόψυξη του εδάφους και έργα για την μεταφορά του φυσικού αερίου 
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και του πετρελαίου. Οποιαδήποτε παρόλα αυτά δράση, που θα λάβει χώρα στην χερσόνησο, 

θα έρθει αντιμέτωπη και με τον ντόπιο πληθυσμό, καθώς θα εμποδίσει την εκτροφή 

ταράνδων που είναι και η βασική δραστηριότητα των κατοίκων εκεί. Όπως διαφαίνεται 

λοιπόν, μια επένδυση για την εξόρυξη στην συγκεκριμένη περιοχή, θα είναι σε εξέλιξη περί 

τα 50 έτη αλλά και το πιθανό κόστος θα αγγίζει δισεκατομμύρια δολάρια. Το θετικό όμως 

στοιχείο της χερσονήσου, που κάνει τη Ρωσία να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή, 

είναι η εγγύτητα που παρουσιάζει στους ήδη υπάρχοντες ρωσικούς αγωγούς,  που πηγάζουν 

από την περιοχή Nadym Pur Taz. Η εταιρία Gazprom, το 2011 ξεκίνησε και ολοκλήρωσε το 

έργο της σύνδεσης της περιοχής Bovanenko με τον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου 

Yamal. Πιο συγκεκριμένα, η Gazprom, έχει φτιάξει έναν υποθαλάσσιο αγωγό, στην περιοχή 

Baidarat Bay ο οποίος μεταφέρει το φυσικό αέριο στον αγωγό Yamal για να μεταφερθεί στις 

νότιες χώρες.
 56

Ακόμη ένα πλεονέκτημα του προγράμματος Yamal είναι ότι η συνεχώς 

αυξανόμενη τήξη των πάγων, διευκολύνει σαφώς την δια θαλάσσης μεταφορά υγρού 

φυσικού αερίου από την χερσόνησο αυτή σε άλλες περιοχές.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
56

 Indra Øverland, Russia’s Arctic energy policy, International Journal, Autumn 2010 



 

36 
 

Shtokman 

 

Πηγή:https://sputniknews.com/business/201506241023774908/ 

57
Η περιοχή αυτή, η οποία βρίσκεται βόρεια της χερσονήσου Kola (Barents Sea) στο 

κομμάτι που βρίσκεται στην ρωσική ζώνη κυριαρχίας, ανακαλύφθηκε ότι μπορεί να περιέχει 

μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου, το 1988. Η ποσότητα που εικάζεται να διαθέτει είναι 3.8 

τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Αν και η ποσότητα αυτή είναι 

αδιαμφισβήτητα υπερμεγέθη, δεν είναι το μεγαλύτερο πεδίο που περιέχει φυσικό αέριο. 

Είναι ουσιαστικά μικρότερη από την περιοχή Bovanenko, 
58

αλλά παρόλα αυτά περιέχει την 

διπλάσια ποσότητα φυσικού αερίου από τα αποθέματα που διαθέτει ο Καναδάς και γι αυτό 

και η Ρωσία με αυτή τη περιοχή, διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι των 

ενεργειακών αποθεμάτων του βόρειου Ατλαντικού. 
59

Για πολλά χρόνια λοιπόν, αμερικανικές 

εταιρίες (όπως οι Chevron και ConocoPhillips) , νορβηγικές εταιρίες (Hydro και Statoil) και 

γαλλικές (Total) εταιρίες ενέργειας, επιχειρούσαν να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν και 

εκείνες τα κοιτάσματα που περιείχε η συγκεκριμένη περιοχή. Η Ρωσική Ομοσπονδία όμως, 

αρχικά αρνήθηκε να συνεργαστεί με οποιαδήποτε ξένη εταιρεία γιατί ήθελε να μείνει η 

μοναδική κυρίαρχος της περιοχής. Στην συνέχεια όμως, το 2007, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι η 

γαλλική εταιρεία θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί το 25% του μεριδίου της περιοχής από την 

πρώτη φάση του έργου στην περιοχή. Η απόφαση αυτή της Ρωσίας θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί περίεργη αν αναλογιστεί κανείς ότι η Ρωσία έχει μια ‘’κυρίαρχη’’ 
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συμπεριφορά. Το γεγονός που ώθησε τη Ρωσία να λάβει μια τέτοια απόφαση ήταν σίγουρα η 

τεχνολογική ανάπτυξη που είχε και η τεχνογνωσία σε εξορύξεις παγωμένων περιοχών. 

Επίσης ένας ‘’κρυφός’’ παράγων, είναι η επιθυμία της Ρωσίας να έρθει σε συνεργασία και να 

βελτιώσει τις διπλωματικές της σχέσεις με την Γαλλία. Η Gazprom, ήταν δεδομένο πως θα 

κρατήσει το 51% του μεριδίου που θα προέκυπτε για να έχει την υψηλή κυριότητα, το 25% 

όπως αναφέραμε διεκδικούσε η Γαλλία και οι υπόλοιπες ενδιαφερόμενες ανέμεναν για το 

υπόλοιπο 24%. Όπως μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν, 
60

η κατάσταση αυτή είναι ένας 

ανταγωνισμός μεταξύ της τεχνολογίας της Νορβηγίας και των σχέσεων καλής γειτνίασης 

μεταξύ των χωρών του Αρκτικού Κύκλου από την μία και της αγοράς της Μεγάλης 

Βρετανίας και της συνεργασίας με μία από τις μεγάλες δυνάμεις, από την άλλη. Εν τέλει το 

24% αποφασίστηκε να το αναλάβουν οι Νορβηγικές εταιρείες. Το πεδίο του Shtokman, 

περιέχει αποθέματα φυσικού αερίου ικανά να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της Ε.Ε. για αρκετά 

χρόνια. Το γεγονός αυτό δείχνει την σημαντικότητα της ενεργειακής πολιτικής της Ρωσίας 

στην Αρκτική  για την διεθνή αγορά. Η ενέργεια στην Αρκτική είναι ένα ζωντανό 

παράδειγμα διασύνδεσης διάφορων χωρών τόσο του Αρκτικού Κύκλου όσο και εκτός αυτού 

και της ανάγκης τους για συνεργασία. Συγκεκριμένα, η περιοχή του Shtokman, είναι το 

παράδειγμα στενής συνεργασίας της Ρωσίας με την Νορβηγία. Το να επενδύσεις σε ένα 

σχέδιο όπως το Shtokman, είναι μία δύσκολη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει δύσκολες 

επιλογές σχετικά με την διεθνή αγορά και την μεταφορά του φυσικού αερίου. 
61

Οι επιλογές 

αυτές είναι τρεις: 

 Να φτιάξουν μία μονάδα υγροποίησης στην ακτή της χερσονήσου Kola και να 

εξάγουν το φυσικό αέριο σε υγρή μορφή με ειδικά τάνγκερ 

 Να φτιάξουν έναν αγωγό από το Murmansk στην Αγία Πετρούπολη που θα 

συνδέεται με τον Nord Stream και να κατευθύνεται απευθείας στην Γερμανία 

 Να δημιουργήσουν έναν αγωγό που να κατευθύνεται νότια στο τμήμα της Barents 

Sea που ανήκει στην Νορβηγία και να συνεχίζεται μέχρι να συνδεθεί με το δίκτυο 

αγωγών της Νορβηγίας 

Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις τρεις εκδοχές, παρουσιάζονται και κάποιες συνθήκες 

συνεργασίας της Ρωσίας με δευτερεύουσες χώρες. Για παράδειγμα, η πρώτη επιλογή 

σημαίνει μία πιθανή συνεργασία της Ρωσίας με τις ΗΠΑ αλλά και με την Ε.Ε. Όσον αφορά 

την δεύτερη επιλογή προϋποθέτει συνεργασία της Ρωσίας με την Γερμανία και όσον αφορά 

την τρίτη επιλογή, είναι μία συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της Νορβηγίας Έπειτα 

λοιπόν από την μελέτη των δύο πιο σημαντικών έργων που λαμβάνουν χώρα από την πλευρά 

της Ρωσίας στην Αρκτική για την εξόρυξη των υδρογονανθράκων, προκύπτουν τα εξής. 

Αδιαμφισβήτητα, τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου που βρίσκονται στην 

περιοχή του Αρκτικού Κύκλου, βρίσκονται στην περιοχή που ανήκει στην δικαιοδοσία της 
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Ρωσίας. Το θέμα είναι ποιους συνεργάτες θα διαλέξει η Ρωσία να έχει για να την βοηθήσουν 

στο έργο της εξόρυξης στο οποίο η τεχνογνωσία της δεν είναι επαρκής, με αντάλλαγμα 

μερίδιο από τα κέρδη και συμμετοχή επιχειρήσεων των άλλων χωρών. Φυσικά αυτές τις οι 

επιλογές διαμορφώνονται ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες. Για παράδειγμα, τι ανάγκη 

έχει η Ρωσική Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της για ενέργεια, τι ανάγκες έχει η 

διεθνής αγορά, ποια είναι η διακύμανση των τιμών των υδρογονανθράκων και τέλος, με 

ποιες χώρες επιθυμεί η Ρωσία να εξομαλύνει τις διπλωματικές τις σχέσεις, και σε ποιες 

χώρες θέλει να εφαρμόσει την τεχνική καρότο και μαστίγιο.   

 

Η παρουσία των ΗΠΑ στον Αρκτικό Κύκλο 
62

Σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ για τα ζητήματα που 

αφορούν την περιοχή του Αρκτικού Κύκλου, δημιουργήθηκε η Επιτροπή των ΗΠΑ για την 

έρευνα στην Αρκτική, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1985 με απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, 

Ρέιγκαν. Η Επιτροπή αυτή, έχει καθήκον: 

1. Να εγκαθιδρύσει την εθνική πολιτική, τις προτεραιότητες και τους στόχους, οι οποίοι 

είναι απαραίτητοι για να συγκροτηθεί ένα ομοσπονδιακό σχέδιο, για την βασική αλλά 

και εξειδικευμένη έρευνα, με βάση τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τις βιολογικές και 

φυσικές επιστήμες, και τις κοινωνικές συμπεριφορές, με σεβασμό όμως στο 

περιβάλλον της Αρκτικής 

2.  Να προωθήσει την έρευνα στην Αρκτική 

3. Να συνεργαστεί με το Συμβούλιο εθνικής επιστήμης και τεχνολογίας 

4. Να δώσει καθοδήγηση στην Επιτροπή για την έρευνα της πολιτικής στην Αρκτική, 

για να αναπτύξει εθνικά προγράμματα για την έρευνα στην περιοχή 

5. Να συνεργαστεί με τους κατοίκους της Αρκτικής, με διεθνή προγράμματα έρευνας 

και οργανισμούς, με σκοπό να αποκτήσει όσο το δυνατόν καλύτερη κρίση για το τι 

είναι αναγκαίο να συμβεί στην Αρκτική 

63
Σε όλο το λειτούργημα της συγκεκριμένης Επιτροπής, δεν λαμβάνουν οι ΗΠΑ αυτοβούλως 

πρωτοβουλίες και δεν δρουν μεμονωμένα, αλλά όλες τους οι δράσεις και αποφάσεις, 

εφαρμόζονται σε συνεργασία με την διοίκηση του κράτους της Αλάσκα. Το 2015, οι ΗΠΑ, 
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εξέδωσαν τις βασικές τους επιδιώξεις για το 2016. 
64

Πρωταρχικός τους σκοπός, ήταν η λήψη 

της προεδρίας του Αρκτικού Συμβουλίου από το κράτος του Καναδά. Φυσικά ο τίτλος αυτός 

δεν έχει κάποια ιδιαίτερη ισχύ αλλά έχει την δύναμη να καθορίζει την οικονομική ελευθερία 

στην Αρκτική που τόσο πολύ επιδίωκαν οι ΗΠΑ και φυσικά κατέχοντας μία τέτοια θέση, 

ήταν ικανοί να προωθούν τα συμφέροντα των κατοίκων της Αλάσκας και να τα τοποθετούν 

ως προτεραιότητες. Ο δεύτερος στόχος των ΗΠΑ, είναι η ασφάλεια στην Αρκτική και το 

Συμβούλιο του ΝΑΤΟ στην Βαρσοβία. Το ΝΑΤΟ όπως ήδη γνωρίζουμε είναι μια αμυντική 

συμμαχία, η οποία πρέπει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των χωρών που την απαρτίζουν. 

Τέτοια κράτη είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Δανία, η Ισλανδία και η Νορβηγία, κράτη τα 

οποία ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή της Αρκτικής. Οι ΗΠΑ επιθυμούν πλέον το ΝΑΤΟ 

να έχει μία συντονισμένη πολιτική προς την περιοχή της Αρκτικής για να έχει 

ολοκληρωμένη ασφάλεια. Ο τρίτος τους στόχος, ήταν η ελευθερία της αγοράς στην περιοχή 

της Αρκτικής. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και του τουρισμού θα ωφελήσει όλες τις χώρες  

που έχουν έξοδο στην περιοχή και φυσικά οι κάτοικοι κυρίως της Αλάσκα, θα βελτιώσουν 

τις συνθήκες διαβίωσης τους. Τέταρτος στόχος τους, είναι η διασφάλιση των εθνικών 

υδάτων των ΗΠΑ. Σε συνδυασμό λοιπόν με τα παραπάνω, εφόσον, η δίοδος αυτή της 

Αρκτικής θα ανοίξει και ο πλούτος των περιοχών θα αυξηθεί, κατοχυρώνοντας τα εθνικά 

τους ύδατα, οι ΗΠΑ, θα έχουν οικονομικό όφελος.  Τέλος, η ρωσική στρατιωτικοποίηση της 

Αρκτικής. Μετά την δήλωση της Μόσχας ότι η Αρκτική είναι περιοχή ζωτικής σημασίας για 

την Ρωσία, οι ΗΠΑ θέλησαν να διασφαλίσουν τα συμφέροντα τους και γι αυτό το λόγο και 

ως αντίβαρο στην αύξηση του ρωσικού στόλου στην Αρκτική, επιδίωξαν να ακολουθήσουν 

και αυτές την ίδια οδό. Συνεπώς, από όλα τα παραπάνω, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η 

Αρκτική σήμερα, θα μπορούσε να αποτελέσει μία περιοχή αναζωπύρωσης του Ψυχρού 

Πολέμου και είναι μία περιοχή όπου λαμβάνει χώρα η έννοια της αποτροπής μεταξύ ΗΠΑ 

και Ρωσίας. 
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Η ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ στην Αρκτική (Αλάσκα) 
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Πηγή:https://www.google.gr/search?q=taps+alaska&rlz=1C1CHFX_enGR667GR667&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1hoPCjoPZAhUJyaQKHZ36CnwQ_AUICigB&

biw=1517&bih=735#imgrc=DvkU4D6AXB55hM: 

Το κράτος της Αλάσκα, επιβεβαιώνει την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή του Αρκτικού 

κύκλου. Οι ΗΠΑ επιθυμούν να έχουν μία θέση ισχύος στην περιοχή της Αρκτικής καθώς το 

περιβάλλον της, εμφανίζεται ως ‘’πολλά υποσχόμενο’’, τόσο στο επίπεδο του εμπορίου και 

του τουρισμού γενικότερα, κυρίως όμως όσον αφορά τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού 

αερίου που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Φυσικά ένας λόγος για τον οποίο επιθυμούν 

οι ΗΠΑ να συμμετέχουν στις διαδικασίες της Αρκτικής είναι διότι επιθυμούν να υπάρχει 

ισορροπία ισχύος ανάμεσα σε αυτές και στην Ρωσία. Οι ΗΠΑ λοιπόν, διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην Αρκτική όπως είναι λογικό, μετά την αγορά της περιοχής της Αλάσκα 

από την Ρωσία το 1867. Στις μέρες μας, μελέτες υποδεικνύουν ότι στην περιοχή της 

Αρκτικής η οποία ανήκει στις ΗΠΑ, υπάρχουν 
65

23 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και 

108 τρισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου στην Beaufort και Chukchi Sea. Η 

σημαντικότητα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου για το κράτος της Αλάσκα, φαίνεται 

από το γεγονός ότι το πετρέλαιο, καλύπτει το 98% των εσόδων του κράτους από φυσικές 

πηγές και το 50% των κατοίκων της Αλάσκα, εργάζονται στον τομέα της ενέργειας και σε 

επιχειρήσεις που σχετίζονται με δράσεις στην περιοχή του Βόρειου Ημισφαιρίου. Η πρώτη 

προσπάθεια για εξόρυξη υδρογονανθράκων στην Αλάσκα, έγινε από την εταιρεία Shell, το 

2012. Ωστόσο, εξαιτίας του παγωμένου περιβάλλοντος και εξαιτίας γραφειοκρατικού 

κολλήματος, το εγχείρημα αυτό ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Προσπάθειες έλαβαν χώρα και το 

2014, ωστόσο χωρίς να υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη. Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι 

πλέον η ζήτηση του πετρελαίου έχει εκπέσει και η άνοδος του φυσικού αερίου είναι πολλή 

μεγαλύτερη. Τι επίπτωση θα έχει αυτό όμως στην οικονομία του κράτους της Αλάσκα; Το 

σίγουρο είναι ότι θα επηρεάσει το σύστημα των αγωγών που διασχίζουν την Αλάσκα 

(TAPS). 
66

Για να μην αναγκαστούν λοιπόν, να θέσουν εκτός λειτουργίας ένα ολόκληρο 

σύστημα αγωγών, η λύση που έχει βρεθεί είναι να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτό για 

την μετακίνηση του πετρελαίου που θα εξορυχτεί από τις Chukchi και Beaufort Sea. Παρόλα 

αυτά, για να επιτευχθεί ένα τέτοιο εγχείρημα, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας κεντρικός 

υποθαλάσσιος αγωγός, πράγμα που δίνει περιθώριο 10 ετών στο συγκεκριμένο έργο. 
67

Εφόσον λοιπόν στην Αρκτική πλέον τα δεδομένα επαναπροσδιορίζονται και η ανάπτυξη 

είναι συνεχώς αυξανόμενη, οι ΗΠΑ έχουν θέσει νέους στόχους για την περιοχή κατά την 

διάρκεια προεδρίας τους στο Συμβούλιο της Αρκτικής (24/4/15-11/5/17): 
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1. Να ικανοποιούνται τα εθνικά τους συμφέροντα 

2. Η προστασία της Αρκτικής και η διατήρηση των φυσικών της πόρων 

3. Η διασφάλιση ενός υγιούς περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης 

4. Η ενδυνάμωση των θεσμών για την συνεργασία των χωρών της Αρκτικής 

5. Να δίνουν μεγαλύτερες ευκαιρίες για συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων σε θέματα 

που τους επηρεάζουν 

6. Να βελτιώσουν τις συνθήκες έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή 

Όσον αφορά το ζήτημα της ενέργειας, στόχος των ΗΠΑ είναι να παρέχουν ενεργειακή 

ασφάλεια για όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ, διασφαλίζοντας αξιόπιστες, προσιτές και 

διατηρήσιμες πηγές ενέργειας για το μέλλον. Οι ΗΠΑ, έχουν αναπτύξει μία πολλή μεγάλη 

γκάμα δραστηριοτήτων που εστιάζουν στον τομέα της ενέργειας, χρησιμοποιώντας μέτρα 

φιλικά προς το περιβάλλον αλλά και ταυτόχρονα, προηγμένη τεχνολογία. 
68

Για παράδειγμα, 

τον Μάιο του 2001,  οι ΗΠΑ εξέδωσαν κάποιες συστάσεις, προωθώντας στο έπακρο τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πηγών ενέργειας με μηδενική εκπομπή ρύπων, που θα 

χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή ενέργειας αλλά και ηλεκτρισμού. Το 2004, οι ΗΠΑ 

παρουσίασαν το σχέδιο τους για την κατασκευή ενός αγωγού από το Mackenzie Delta στην 

Alberta και στην συνέχεια ενός δεύτερου, από την Αλάσκα. Ο αγωγός φυσικού αερίου της 

Αλάσκα, πιθανόν θα έχει ολοκληρωθεί ως το 2018 και να προσθέσει 4.5 bcf, στις συνεχώς 

αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες των ΗΠΑ. 
69

Το 2013, ο πρόεδρος Barak Obama, 

υπέγραψε την Νέα Εθνική Στρατηγική των ΗΠΑ και τον Ιανουάριο το 2014, για συνδρομή 

στο σχέδιο στρατηγικής δημιουργήθηκε ένα νέο πλάνο. Σ’ αυτό συνεισέφεραν  διάφοροι 

θεσμοί και οργανισμοί για να κάνουν το έργο του πιο αποδοτικό. 
70

Πιο συγκεκριμένα, το 

έργο αυτό είχε σκοπό: 

1. Να προσδιορίσει τους στόχους των πολιτειών των ΗΠΑ για την ανάπτυξη των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

2. Να προσδιορίσει τις ευκαιρίες για συμπράξεις μεταξύ του δημοσίου και του 

ιδιωτικού τομέα και να υποστηρίξουν το σχέδιο για τη χρήση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας 

3. Να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του προγράμματος της ενέργειας μέσα από τις 

υπάρχουσες και πιθανές ομοσπονδιακές προσπάθειες όπως το Office of Indian 

Energy’s Alaska Strategic Technical Assistance Response Team Program 

4. Να επενδύσουν στην έρευνα για την ανάπτυξη της επιστήμης και των τεχνολογικών 

μέσων, όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  
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Η Εθνική Στρατηγική για την περιοχή της Αρκτικής (10 χρόνια 

πρόγραμμα για τις ΑΠΕ) 
Το πρόγραμμα αυτό εστιάζει στις προτεραιότητες της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την περιοχή 

της Αρκτικής. Για τον τομέα της ενέργειας στην Αρκτική είναι υπεύθυνο το Γραφείο για την 

Ινδική Ενέργεια. Στόχος του πλάνου αυτού είναι να διευκολύνει την ζωή των κατοίκων των 

χωριών της Αλάσκα, καθώς είναι πολύ δύσκολος ο ενεργειακός εφοδιασμός τους και η 

παροχή του ηλεκτρισμού αλλά και προς όφελος των ίδιων των ΗΠΑ.
71

 Στόχοι του 

προγράμματος αυτού είναι οι εξής: 

1. Η βελτιστοποίηση των υπαρχόντων υποδομών (ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς 

ενέργειας κ.τ.λ.) 

2. Η διατήρηση της ανθεκτικότητας του συστήματος ενέργειας (δημιουργία καινοτόμων 

συστημάτων με χρήση νέων τεχνολογιών) 

3. Έρευνα και ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνολογιών για τις ΑΠΕ, προσαρμοσμένες 

στο συνεχώς αλλαγμένο Αρκτικό Κύκλο 

 

Η παρουσία της Νορβηγίας στην Αρκτική 
Το κράτος της Νορβηγίας, όπως υπογράμμισε η πρωθυπουργός του, Erna Solberg το 

2014, θεωρεί την περιοχή της Αρκτικής, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για το κράτος τους σε 

τόσο μεγάλο βαθμό, που την καθιστά πρωταρχικό παράγοντα διαμόρφωσης της 

εξωτερικής τους πολιτικής. Οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν στην περιοχή του Αρκτικού 

Κύκλου, θα συνεργάζονται μεταξύ τους αλλά και με τους αρμόδιους οργανισμούς για να 

αναπτύξουν το περιβάλλον της περιοχής αλλά και για να μπορέσουν να το διατηρήσουν 

βιώσιμο και ειρηνικό. Δηλαδή θέτουν ως πρωταρχικό στόχο την προστασία της Αρκτικής 

σε περιβαλλοντολογικό πλαίσιο και ως δευτερευούσης σημασίας την εκμετάλλευση της 

με βάση το εθνικό συμφέρον. 
72

Συγκεκριμένα, το κράτος της Νορβηγίας έχει τομείς 

ενδιαφέροντος στην περιοχή της Αρκτικής αλλά και υποχρεώσεις απέναντι της. Ο 

πρώτος στόχος ο οποίος έχει θέσει η Νορβηγία, αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο 

της περιοχής. Ο λόγος είναι πολύ συγκεκριμένος. Οι υδρογονάνθρακες είναι το μέσο το 

οποίο μπορεί να ανθίσει οικονομικά η περιοχή, και συνεπώς να βοηθήσει στην ευημερία 

των πολιτών της αλλά και των χωρών που την απαρτίζουν. 
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Η ενεργειακή πολιτική της Νορβηγίας στην Αρκτική 
73

Το 2016 (15/4/16), η νορβηγική κυβέρνηση, εξέδωσε την Λευκή Βίβλο, έναν κατάλογο 

στόχων που πρέπει να επιτευχθούν ως το 2030, με βάση την ενεργειακή πολιτική της 

Νορβηγίας. Οι κύριοι στόχοι, είναι οι εξής: 

 Βελτίωση της ασφάλειας της προμήθειας. Η ρύθμιση αυτή, θα βοηθήσει γενικώς 

στην ευελιξία και στην βελτίωση της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η 

νορβηγική κυβέρνηση ελπίζει στην καλή σχέση με τις γειτονικές χώρες και με τις 

χώρες που προμηθεύει πετρέλαιο, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ασφαλές περιβάλλον 

παραγωγής μεταφοράς και κατανάλωσης φυσικών πόρων. 

  Αποδοτική παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Νορβηγία είναι μια 

χώρα η οποία διαθέτει πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά είναι και σε 

θέση να τις χρησιμοποιήσει, καθώς και να έρθει σε συνεργασία με άλλες χώρες 

για την περαιτέρω ανάπτυξη τους. 

 Αποδοτικότερη και περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον χρήση της ενέργειας. 

Η λεγόμενη ‘’πράσινη ενέργεια’’, Enova όπως ονομάστηκε, είναι το κύριο 

ζήτημα. Η ανάπτυξη δηλαδή της ενέργειας με όσον το δυνατότερο φυσικό τρόπο 

και χρήση. 

 Οικονομική ανάπτυξη και αξιόλογη δημιουργία μέσω της αποδοτικής χρήσης από 

κερδοφόρες ανανεώσιμες πηγές. Στόχος είναι να εισαχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και στις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση πρότεινε έναν 

νόμο ο οποίος θα επιτρέπει τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων πετρελαίου να 

έχουν πρόσβαση σε προβλεπόμενες προμήθειες στο μέλλον.    

 Μερικά πιο συγκεκριμένα στοιχεία για το κράτος της Νορβηγίας είναι, ότι είναι ο  

μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ένας από τους 

μεγαλύτερους εξαγωγείς φυσικού αερίου του κόσμου. Οι δραστηριότητες της Νορβηγίας 

όσον αφορά το πετρέλαιο χωρίζονται σε δύο μεγάλους τομείς/κατηγορίες. 
74

Η πρώτη 

ονομάζεται ‘’mature areas’’ ( η οποία περιλαμβάνει το πετρέλαιο που βρίσκεται στην 

Βόρεια Θάλασσα και σε ένα ποσοστό της νορβηγικής θάλασσας) και η δεύτερη, 

‘’frontier areas’’ (περιλαμβάνει ποσοστό της Barents Sea και μέρος της βόρειας 
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νορβηγικής θάλασσας). 
75

Το 2009 η νορβηγική κυβέρνηση, εξέδωσε μία έρευνα στην 

οποία θεωρείται ότι η Barents Sea, κατέχει το 30% της συνολικής ποσότητας πετρελαίου 

της χώρας και το 43% του ποσοστού της χώρας σε φυσικό αέριο. Γι αυτό το λόγο και η 

θάλασσα αυτή έχει γίνει πολλές φορές αιτία διαμάχης ανάμεσα στην Νορβηγία και στην 

Ρωσία. Είναι δεδομένο ότι λόγω των κοινών ορίων μεταξύ της Ρωσίας και της Νορβηγίας 

δεν υπάρχουν μόνο αμφιλεγόμενα συμφέροντα, αλλά και προσπάθεια συνεργασίας 

μεταξύ των δύο χωρών όπως και με τα υπόλοιπα κράτη ώστε να υπάρχει μία ισορροπία 

ισχύος μεταξύ των χωρών.  Στην Barents Sea, που ανήκει εδαφικά στην Νορβηγία, 

υπάρχει το πεδίο του Snohvit, το οποίο δημιουργήθηκε το 2007 και είναι αρμόδιο να 

παράγει υγραέριο στις χώρες που το χρειάζονται. 

  

Πηγή:https://www.google.gr/search?q=snohvit&rlz=1C1CHFX_enGR667GR667&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwji4LrT34nZAhUNDewKHVBuAAwQ_AUICi

gB&biw=1517&bih=735#imgrc=7FfE2rtjXYvPZM: 

Εκτός από το πεδίο του Snohvit, η Νορβηγία διαθέτει μία πετρελαϊκή μονάδα, την 

Goliat, η οποία υπολογίζεται ότι διαθέτει 700 εκατομμύρια βαρέλια από καθαρό 
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πετρέλαιο, και βρίσκεται κάτω από την επεξεργασία την ιταλικής εταιρείας παροχής 

φυσικού αερίου, Eni.  

Πηγή:https://www.google.gr/search?q=goliat+map&rlz=1C1CHFX_enGR667GR667&so

urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjb__bI5InZAhXM0aQKHSTUCsMQ_AUI

CigB&biw=1517&bih=735#imgrc=5fMRDYRsv4jOGM: 

76
Επιπλέον, 100 χιλιόμετρα βορειότερα του πεδίου Snohvic βρίσκεται το πεδίο Johan 

Castberg (με επίσημη ονομασία Skrugard-Havis), το οποίο εκμεταλλεύεται το πετρέλαιο 

από τις τρεις περιοχές, Havis, Skrugard και Drivis.  

 

Πηγή:https://www.google.gr/search?q=Skrugard-

Havis+map&rlz=1C1CHFX_enGR667GR667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwishuzK-

4zZAhWSI-
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wKHa_LABEQ_AUICygC&biw=1517&bih=735#imgdii=3mSGF4peq9l49M:&imgrc=Uzn5r8PDJVVNA

M: 

77
Το συγκεκριμένο πεδίο πετρελαίου, είναι υποθαλάσσιο και σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου που το έχουν αναλάβει 

(Statoil (50%), ENI (30%) and Petoro (20%)), θα μπορεί να παραδίδει πετρέλαιο μέσα 

στο 2018. Το σχέδιο για την δημιουργία του προϋπέθετε την εγκατάσταση μίας πλωτής 

ενότητας, με έναν αγωγό που εκτείνεται ως την ακτή και ο τερματικός σταθμός 

πετρελαίου, θα είναι στην ακτή της επαρχίας Veidnes, στην Νορβηγία. Γενικώς στην 

Νορβηγία, το νορβηγικό κοινοβούλιο δεν έχει εγκρίνει δραστηριότητες εξόρυξης 

πετρελαίου σε όλες τις παράκτιες περιοχές που υπόσχονται πλούσια κοιτάσματα. 
78

Τέτοιες περιοχές είναι, η βόρεια Barents Sea, το ανατολικό τμήμα της Νότιας Barents 

Sea, ο Αρκτικός Ωκεανός, βορείως του Svalbard και η περιοχή γύρω από την Jan Mayen. 

Η νορβηγική κυβέρνηση, έχει ξεκινήσει δύο ανοιχτές δραστηριότητες. Η μία είναι στην 

Jan Mayen και η άλλη στο νοτιοανατολικό τμήμα της Barents Sea. 
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Η παρουσία της Δανίας στην Αρκτική (Γροιλανδία) 

 

Πηγή:https://www.google.gr/search?q=greenland&rlz=1C1CHFX_enGR667GR667&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjn2YnU4uTZAhXHWiwKHT5GC0gQ_AUICigB

&biw=1366&bih=662#imgrc=P1o7Ek5-OS5yGM: 

Η Δανία κάνει αισθητή την παρουσία της στον Αρκτικό Κύκλο μέσω της Γροιλανδίας. 

Ιστορικά γνωρίζουμε, ότι η Γροιλανδία αποτελεί ένα αυτόνομο κράτος, που ανήκει στο 

βασίλειο της Δανίας. Οι κάτοικοι της Γροιλανδίας είναι κυρίως μετανάστες που προέρχονται 

από την Νορβηγία, την Δανία και τον Καναδά. Επίσης, η Γροιλανδία αποτελεί ένα από τα 

πέντε κράτη που ανήκουν στον Αρκτικό Κύκλο. Όσον αφορά το καθεστώς της Γροιλανδίας, 

το 2008 έγιναν τα πρώτα βήματα για την ανεξαρτησία της χώρας από την Δανία. 
79

Τον 

Ιούνιο του 2009, τέθηκε σε ισχύ το σχέδιο της αυτοδιοίκησης του κράτους της Γροιλανδίας, 

το οποίο μετέφερε την νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία στην Γροιλανδία ενώ η 

Δανία θα είναι υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική του κράτους , την άμυνα και την 

νομισματική του πολιτική. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το πετρέλαιο που βρίσκεται παράκτια 

στην περιοχή της Γροιλανδίας, το κράτος, επιθυμεί να ανεγερθεί οικονομικά έτσι ώστε να 

απεγκλωβιστεί τελείως από τον κλοιό της Δανίας. Όπως και για τα υπόλοιπα κράτη που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αρκτικής, η κλιματική αλλαγή είναι το μείζον θέμα 

που απασχολεί το κράτος της Γροιλανδίας. Οι τομείς συγκεκριμένα οι οποίοι επηρεάζουν 

την εξωτερική πολιτική της Δανίας στην Αρκτική είναι ο τουρισμός, η αλιεία, η ενέργεια και 

η μόλυνση του περιβάλλοντος σε σχέση πάντα με την μείωση της στάθμης της θάλασσας. 
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80
Το κράτος της Δανίας, έχει κάνει σαφές ότι επιθυμεί να συνεχίσει την ειρηνική συνεργασία 

με τα υπόλοιπα κράτη και την δημιουργία νέων θεσμών που θα προάγουν την ειρήνη, 

σεβόμενο πάντα το δίκαιο της θάλασσας, καθώς και το διεθνές δίκαιο. 

 

 

Η ενεργειακή πολιτική της Γροιλανδίας  στην Αρκτική  

   

Πηγή:https://www.google.gr/search?q=energy+in+greenland&rlz=1C1CHFX_enGR667GR6

67&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0_vCB4-

TZAhVEDSwKHSpkC4kQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=e33uDCysiuoyNM: 

Καθώς η Γροιλανδία είναι αραιοκατοικημένη, με μόλις 56.000 κατοίκους, η περιεκτικότητα 

της σε πηγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, είναι ικανές να την καταστήσουν αυτάρκη και 

να μην έχει ενεργειακή ανάγκη από το κράτος της Δανίας για υποστήριξη. Τα μέρη όπου 

είναι συγκεντρωμένοι οι ενεργειακοί πόροι της Γροιλανδίας είναι κυρίως παράκτια στην 

δυτική και στην ανατολική πλευρά του νησιού. Ωστόσο, μία διαδικασία εξόρυξης δεν είναι 

εφικτό να πραγματοποιηθεί μόνο από το κράτος της Γροιλανδίας. Τα τελευταία χρόνια, από 

την διοίκηση του κράτους της Γροιλανδίας, έχουν δοθεί πάνω από 120 άδειες σε ξένες 

εταιρείες για το δύσκολο αυτό έργο της εξόρυξης φυσικών πόρων.
81

  Όσον αφορά τον τομέα 

της ενέργειας, η πρώτη εταιρεία που πραγματοποίησε εξόρυξη πετρελαίου στην περιοχή της 
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Νοτιοανατολικής Γροιλανδίας, ήταν η Cairn Energy, το καλοκαίρι του 2010. Στη συνέχεια, 

το 2013 ακολούθησε η Statoil, η Nunaoil και η ConocoPhillips και το 2014 η BP.  Η 

Γροιλανδία, όντας νησί στην περιοχή του Αρκτικού Κύκλου, επηρεάζεται στον υπερθετικό 

βαθμό από την κλιματική αλλαγή. Οι επιχειρήσεις στην Γροιλανδία, όσον αφορά την 

εξόρυξη έχουν αποδειχθεί άκαρπες, καθώς το κόστος είναι πολύ υψηλό. Πολλές εταιρίες 

έχουν αποσυρθεί από το εγχείρημα, όπως για παράδειγμα η Cairn και η Statoil που 

αποσύρθηκαν το 2014. Η κλιματική αλλαγή ωστόσο δεν είναι το μοναδικό εμπόδιο που 

διαδραματίζει ισχυρό ρόλο στις διαδικασίες εξόρυξης. 
82

Το κράτος της Γροιλανδίας έχει μία 

μικρή διοίκηση και αντιμετωπίζει ισχυρές εσωτερικές ρήξεις όταν έχουν τα αντιμετωπίσουν 

νέα προγράμματα και νέες επενδύσεις. Πολλές φορές η διοίκηση της Γροιλανδίας έχει 

χαρακτηριστεί από μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι δρα με αδιαφάνεια. Η Γροιλανδία, 

τουλάχιστον μέχρι στιγμής, κινεί την οικονομία της χάρη στις χορηγίες που δέχεται από το 

κράτος της Δανίας. Κύριος στόχος, κάθε κυβέρνησης της Γροιλανδίας, είναι να καταφέρει να 

στηρίξει την οικονομία της αποκλειστικά από την εσωτερική της αγορά χρησιμοποιώντας 

κατά κύριο λόγο τους ενεργειακούς της πόρους. Έτσι, κυρίως από το 2014 μέχρι το 2018, η 

εξωτερική πολιτική της Γροιλανδίας επικεντρώνεται στην διαχείριση των φυσικών της 

πόρων έτσι ώστε να ανεξαρτητοποιηθεί από την Δανία. 
83

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 

κυβέρνησης, το 2014 εκδόθηκε η στρατηγική πετρελαίου και ορυκτών. Σχετικά με το 

πετρέλαιο το οποίο είναι και το κεντρικό θέμα μελέτης, έχει ανακοινωθεί ότι θα υλοποιηθούν 

πέντε προγράμματα εξόρυξης. Όπως προαναφέρθηκε παραπάνω, λόγω της κλιματικής 

αλλαγής και της γεωλογίας που παρουσιάζει το νησί, το εγχείρημα αυτό είναι υψηλού 

κόστους για όλες τις επιχειρήσεις διότι, τουλάχιστον όσον αφορά την παράκτια εξόρυξη, τα 

τεράστια παγόβουνα που έχουν δημιουργηθεί θα επιβραδύνουν το έργο τους. Βέβαια, από 

την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι πλέον οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες και οι θερινοί 

μήνες διαρκούν περισσότερο, δίνει ένα προτέρημα στις ξένες επενδύσεις για τον 

συγκεκριμένο τομέα.  Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με την κυβέρνηση, υπάρχουν δύο 

μεγάλα πεδία πετρελαίου. Το πρώτο διαθέτει 500 εκατομμύρια βαρέλια και θα ξεκινήσει την 

διαδικασία εξόρυξης ως το 2020, ενώ το δεύτερο διαθέτει 2 δισεκατομμύρια βαρέλια και θα 

ξεκινήσουν διαδικασίες εξόρυξης ως το 2025. Μέχρι το 2018, έχουν ξεκινήσει φυσικά και 

διαδικασίες εξόρυξης σε πέντε ακόμη μικρότερα πεδία. Αυτά είναι το Jameson Land στην 

ανατολική Γροιλανδία, ένα ακόμη πεδίο βρίσκεται παράκτια της νοτιοδυτικής Γροιλανδίας, 

το Disko-Nuussuaq παράκτια της δυτικής Γροιλανδίας, το Baffin Bay στην βορειοδυτική 

Γροιλανδία και το Davis Straight στην δυτική Γροιλανδία. Επίσης, έπειτα από έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε το 2007, αποδείχτηκε ότι υπάρχει πολλή μεγάλη περιεκτικότητα σε 
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πετρέλαιο, φυσικό αέριο και υγραέριο, στην περιοχή της ανατολικής Γροιλανδίας, με 

συνολική την συνολική περιεκτικότητα να αγγίζει τα 31,4 δισεκατομμύρια βαρέλια. 

.         

Πηγή:http://mem.lyellcollection.org/content/35/1/627/tab-figures-data 

Ωστόσο, όπως προείπαμε, η Γροιλανδία είναι κατά το 70% καλυμμένη από πάγο. 
84

Συνεπώς, 

ένα έργο εξόρυξης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή της ανατολικής 

Γροιλανδίας, έχει υπολογιστεί ότι θα έχει κόστος 100 εκατομμύρια δολάρια. Για την 

δημιουργία ενός πεδίου πετρελαίου, το κόστος κυμαίνεται από 6 έως 7 δισεκατομμύρια 

δολάρια.  Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας, έχει εκδώσει άδειες εξόρυξης σε ξένες εταιρείες, οι 

οποίες πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια, όπως για παράδειγμα προηγούμενη εμπειρία 

εξόρυξης σε παρόμοιο περιβάλλον και η χρήση μεθόδων που δεν θα διακυβεύουν την 

ασφάλεια και θα έχουν σε πρωταρχικό ρόλο την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, οι 

εταιρίες περνούν από αξιολόγηση δύο επιπλέον αρμόδιων οργάνων. Το πρώτο είναι το 
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γραφείο για το περιβάλλον και τα ορυκτά και το δεύτερο είναι το δανικό κέντρο για το 

περιβάλλον και την ενέργεια. Εφόσον όμως, όλες οι μέχρι τώρα επιχειρήσεις εξόρυξης στην 

Γροιλανδία έχουν χαρακτηριστεί ως άτοπες, καθώς η 
85

εταιρεία Cairn Energy το 2010 έκανε 

την απόπειρα να εξορύξει τρία πεδία πετρελαίου τα οποία εν τέλει ήταν άδεια, 

πραγματοποιούνται συχνά κύκλοι, όπου δίνονται άδειες σε ξένες εταιρείες για να γίνει 

περαιτέρω μελέτη. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, επειδή η Γροιλανδία, δεν έχει φτάσει σε 

σημείο να χρησιμοποιήσει τους ενεργειακούς της πόρους για την οικονομική της απεμπλοκή 

από το βασίλειο της Δανίας, 
86

το 2011, το βασίλειο της Δανίας, η κυβέρνηση των νησιών 

Φερόες και η κυβέρνηση της Γροιλανδίας, υπέγραψαν το κείμενο της Στρατηγικής για την 

Αρκτική (2011-2020). Μέσα σ’ αυτό περιλαμβάνονται: 

 Η ασφάλεια και η συνεργασία των κρατών της Αρκτικής, με σεβασμό στο δίκαιο της 

θάλασσας 

 Η βελτίωση της θαλάσσιας ασφάλειας 

 Η άδεια για ασκήσεις υπεροχής και κυριαρχίας 

Όπως διαφαίνεται, το κράτος της Γροιλανδίας έχει ως στόχο της συνεργασία και την ευγενή 

άμυλα μεταξύ των κρατών που απαρτίζουν τον Αρκτικό Κύκλο και επικαλείται τους νόμους 

του διεθνούς δικαίου για την προστασία και την ασφάλεια στην περιοχή. 

 

Η παρουσία του Καναδά στον Αρκτικό Κύκλο 
Καθώς ο Καναδάς ανήκει στον Αρκτικό Κύκλο, τα συμφέροντα τα οποία διακυβεύονται 

στην περιοχή, είναι εξέχουσας σημασίας. Κύριο μέλημα του Καναδά είναι να διασφαλίσει 

την κυριαρχία του και να διασφαλίσει τα συμφέροντα του στην περιοχή του Αρκτικού 

Κύκλου. 
87

Ο Καναδάς επιδιώκει ένα σταθερό περιβάλλον, ξεκάθαρα σύνορα των ζωνών 

συμφερόντων των κρατών που απαρτίζουν τον Αρκτικό Κύκλο, άνθιση της οικονομίας και 

του εμπορίου στην περιοχή, υγιή και παραγωγικά οικοσυστήματα και δυνατές κοινότητες 

στις βόρειες περιοχές. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η κλιματική αλλαγή και από την οπτική του 

Καναδά, έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές στην περιοχή. Από την μία πλευρά, η τήξη των πάγων 

του δίνει την δυνατότητα για την μελέτη και εκμετάλλευση νέων πόρων, αυξάνει την κίνηση 

στην περιοχή, συνεπώς επιφέρει οικονομικά κέρδη, από την άλλη πλευρά όμως, τα ίδια αυτά 

γεγονότα ευθύνονται για πιθανές συγκρούσεις μεταξύ των κρατών και δίνουν κίνητρα για 

την άνθιση και εξάπλωση παράνομων δραστηριοτήτων. Για τους λόγους αυτούς, ο 
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πρωθυπουργός του Καναδά, Stephen Harper, το 2008 εξέδωσε το κείμενο της Βόρειας 

Στρατηγικής του Καναδά. Σ’ αυτό, ανακοινώνονται οι τέσσερις τομείς δραστηριότητας του 

κράτους του Καναδά, οι οποίοι είναι η διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας, η προώθηση της 

οικονομίας και κοινωνικής ανάπτυξης, η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση και η 

μεταβίβαση της βόρειας διοίκησης. Στον δεύτερο τομέα δραστηριότητας, αυτόν της 

οικονομικής ανάπτυξης, εναπόκεινται και τα ενεργειακά θέματα από την πλευρά του 

Καναδά. 

 

Η ενεργειακή πολιτική του Καναδά στον Αρκτικό Κύκλο 
Όπως ήδη γνωρίζουμε, έπειτα από μελέτες, έχει αποδειχθεί ότι οι φυσικές πηγές των κρατών 

της Αρκτικής βρίσκονται μέσα στην αποκλειστική ζώνη των παράκτιων κρατών της 

Αρκτικής (δηλαδή 200 ναυτικά μίλια από την ακτή τους). Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και 

το δίκαιο της θάλασσας, κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να εξερευνήσει και να εκμεταλλευτεί 

οτιδήποτε βρίσκεται στην αποκλειστική ζώνη κυριαρχίας του. Συγκεκριμένα, για τα 

παράκτια κράτη της Αρκτικής, έχει θεσπιστεί  νομολογία, που επιτρέπει σ’ αυτά, να έχουν 

δικαιώματα και πέραν της αποκλειστικής τους ζώνης. Ο Καναδάς, για να πραγματοποιήσει 

οποιαδήποτε διαδικασία στην εν λόγω περιοχή, θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την 

διατήρηση του περιβάλλοντος. Γι αυτό το λόγο και η κυβέρνηση του 2007, αποφάσισε να 

μην γίνει καμία εξόρυξη στην περιοχή της Beaufort Sea που ανήκει στον Καναδά, μέχρι το 

2014. Η διεθνής κοινότητα, έδειξε το ενδιαφέρον της στην περιοχή της Αρκτικής, για έναν 

συνδυασμό από αιτίες όπως προαναφέρθηκε. 
88

Αυτοί οι λόγοι είναι η τήξη των πάγων, η 

ανάγκη για νέες ενεργειακές πηγές καθώς η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίση και η 

ανάγκη για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Κίνας και της Ινδίας. Γενικώς, 
89

ο 

Καναδάς κατέχει τις μεγαλύτερες ποσότητες του σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην 

περιοχή του δέλτα του ποταμού Mackenzie που καταλήγει στην Beaufort Sea, παράκτια στην 

περιοχή της ανατολικής Αρκτικής, και στα νησιά της Αρκτική που ανήκουν στο κράτος του 

Καναδά. Για την διαχείριση του τομέα της ενέργειας, ο Καναδάς έχει θεσπίσει το Εθνικό 

Συμβούλιο για την Ενέργεια (National Energy Board), το οποίο δρα έπειτα από εντολή του 

COGOA (Canada Oil and Gas Operations Act). Το NEB είναι υπεύθυνο για την διαχείριση 

όλων των ενεργειακών δραστηριοτήτων ενώ το COGOA καθοδηγεί τις ενεργειακές 

διαδικασίες στα ύδατα της Αρκτικής μελετώντας τρόπους για την διατήρηση της υγείας και 

της ασφάλειας, τον σχεδιασμό και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για να 

πραγματοποιηθεί μία διαδικασία εξόρυξης.   
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Πηγή:https://www.canadiangeographic.ca/article/mackenzie-delta-mackenzie-gas-pipeline-

project 

Το 2010, ήταν η πρώτη φορά που ο Καναδάς έθεσε το ζήτημα της αξιοποίησης των φυσικών 

πόρων της Αρκτικής και ζήτησε τη διεθνή αναγνώριση των ενεργειακών πηγών που 

βρίσκονται στα ύδατα του. Στα τέλη του 2012, είχαν δοθεί από την κυβέρνηση του Καναδά, 

152 άδειες σε εταιρίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, από τις οποίες μόνο οι 2 αφορούσαν 

παραγωγικές διαδικασίες και οι υπόλοιπες 150 δόθηκαν για λόγους εξερεύνησης. Ο λόγος 

ήταν και για το κράτος του Καναδά ίδιος με αυτούς των υπόλοιπων κρατών του Αρκτικού 

Κύκλου. Μία διαδικασία εξόρυξης καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολη εφόσον μέχρι τώρα οι 

εξορύξεις αφορούσαν την ηπειρωτική χώρα ή έστω σε όχι τόσο μεγάλο βάθος σε ωκεανό. 

Ωστόσο, 
90

το 2013, μεγάλες εταιρίες όπως η BP και η ExxonMobil ανέλαβαν το έργο για την 

εξόρυξη πετρελαίου σε δύο πεδία, το Ajurak και το Pokak, το οποίο είναι το μακρύτερο 

τέτοιο έργο εξόρυξης στην περιοχή του Καναδά, σε βάθος 1500 μέτρων.  
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Επίσης, η  ConocoPhillips, το 2013 ξεκίνησε επιχειρήσεις εξόρυξης στα βορειοδυτικά ύδατα 

της Αρκτικής που ανήκουν στον Καναδά, αλλά και οι εταιρίες Statoil και Husky Energy 

ανακάλυψαν νέα πεδία πετρελαίου στο Φλαμανδικό πέρασμα που διέρχεται από την περιοχή 

Newfoundland και στην θάλασσα του Labrador. Έτσι, το 2017 ξεκίνησε η παραγωγή 

πετρελαίου από αυτή την περιοχή, από την εταιρία ExxonMobil. Όσον αφορά την 

διαθεσιμότητα σε φυσικό αέριο, αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται δεόντως, είναι τα κράτη της 

Ασίας. Για τον λόγο αυτό, 
91

η κυβέρνηση του Καναδά αποφάσισε να φτιάξει τον αγωγό 

μεταφοράς ενέργειας στην κοιλάδα Mackenzie ο οποίος μεταφέρει φυσικό αέριο από τον 

Αρκτικό Καναδά στην βρετανική Κολομβία, μειώνοντας έτσι το κόστος μεταφοράς για την 

μεταφορά δια θαλάσσης προς την Ασία. Συνεπώς, όπως μπορούμε να κατανοήσουμε, ο 

Καναδάς, δεν έρχεται σε σύγκρουση με τα υπόλοιπα κράτη του Αρκτικού Κύκλου, καθώς 

κύριο μέλημα του είναι η προστασία του περιβάλλοντος με κάθε δυνατό μέσο.
92

 Το 100% 

του φυσικού αερίου που παράγουν πηγαίνει στις ΗΠΑ και το ίδιο συμβαίνει και με το 97% 

του παραγόμενου πετρελαίου. Από αυτό και μόνο, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε πόσο 

σημαντικό είναι για τον Καναδά και για τις ΗΠΑ να διασφαλιστεί η καλή συνεργασία 
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μεταξύ τους και να μην υπάρξουν εντάσεις και συγκρούσεις στις σχέσεις τους.
93

 Παρόλα 

αυτά, ο Καναδάς έχει έρθει σε διαμάχη με το κράτος της Δανίας για τις περιοχές Hans 

Islands και των θαλάσσιων υδάτων μεταξύ της Γροιλανδίας και της γης του Μπάφιν. Όσον 

αφορά τον δυτικό Αρκτικό Καναδά, ο Καναδάς έχει μια μακροχρόνια διαμάχη με τις ΗΠΑ, 

για την περιοχή κάτω από την Beaufort Sea όπου εικάζεται πως υπάρχει μεγάλη 

διαθεσιμότητα σε κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.   
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Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ 

 

Τι είναι η ασφάλεια 
Η έννοια της ασφάλειας, έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως από τον τομέα των διεθνών σχέσεων. 

Συχνά, συγχέεται με την έννοια της στρατιωτικής υπεροχής και παρουσίας. Δηλαδή όσο πιο 

έντονη στρατιωτική παρουσία, τόσο πιο ασφαλές είναι το κράτος που την διαθέτει. Ωστόσο 

δεν είναι μόνο αυτό το γεγονός που θα καταστήσει ένα κράτος ασφαλές. Η στρατιωτική 

υπεροχή είναι απλώς ένα μέσο με το οποίο μπορεί να προβάλει ένα κράτος την ισχύ του. 

Αυτό όμως δεν το καθιστά και ασφαλές στο διεθνές σύστημα. 
94

Η έννοια της ασφάλειας 

μπορεί να αποδοθεί ως :  

1. H έννοια του να είναι κάποιος ασφαλής και προστατευμένος, σε ανθρώπινο επίπεδο 

2. Η πολιτική έννοια της λέξης, είναι οι διαδικασίες και οι πολιτικές πράξεις που 

διασφαλίζουν την ασφάλεια και σταθερότητα της πολιτικής οντότητας 

3. Η έννοια ασφάλεια, χρησιμοποιείται για να περιγραφούν, να εξηγηθούν και να 

κατανοηθούν κοινωνικά φαινόμενα, όπως η πολιτική ασφάλεια     

 

 

Τι είναι η ενεργειακή ασφάλεια 
Όπως γνωρίζουμε και αναφέραμε πρωτίστως, ο τομέας της ενέργειας, είναι ουσιαστικής 

σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη των κρατών αλλά και για την ανθρώπινη ασφάλεια 

αντιστοίχως. Έτσι σε συνδυασμό με τον τομέα της οικονομίας αλλά και της ανθρώπινης 

ασφάλειας, οδηγηθήκαμε στον εξής ορισμό: 

 
95

Ενεργειακή ασφάλεια καλείται η επαρκής, επικερδής και αξιόπιστη προμήθεια 

ενέργειας. 

 

Σύμφωνα με μία δεύτερη πηγή, η ενεργειακή ασφάλεια εμπεριέχει τρία συστατικά: 

 

 Αξιοπιστία 

 Κέρδος 

 Φιλικό προς το περιβάλλον 
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96
Αξιοπιστία, σημαίνει ότι το εκάστοτε κράτος μπορεί να έχει σταθερή και αδιάκοπη 

πρόσβαση σε ενεργειακά αποθέματα στις ποσότητες τις οποίες χρειάζεται. 

Κέρδος νοείται ότι το κάθε κράτος μπορεί να έχει πρόσβαση στα ενεργειακά αποθέματα σε 

τιμές προσιτές σε αυτό και στις ανάγκες του. 

Φιλικό προς το περιβάλλον, με την έννοια ότι δεν θα χρησιμοποιούνται πηγές οι οποίες 

επηρεάζουν την διατήρηση του περιβάλλοντος και δεν πηγές οι οποίες θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν οποιαδήποτε επιπλοκή στην υγεία και ανθρώπινη ασφάλεια των κατοίκων του 

κράτους.  

 

 

Τι είναι η δύναμη της αποτροπής 

Αποτροπή (deterrence) είναι η δυνατότητα ενός κράτους να αποκλείει τη μη επιθυμητή γι’ 

αυτό δράση ενός άλλου κράτους. Το γεγονός αυτό δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα πειθούς 

αλλά αποτέλεσμα μιας συνάρτησης: αφενός της απειλής ή της χρήσης της βίας που διαθέτει 

το κράτος που αποτρέπει και αφετέρου των φόβων του κράτους που αποτρέπεται για τις 

συνέπειες της εναντίον του χρήσης βίας. 
97

Ο Kenneth Waltz λέει: 

‘’ Η απειλή ενός κράτους να χρησιμοποιήσει την στρατιωτική ισχύ, πυρηνική ή συμβατική, 

είναι κυρίως ένα μέσο, για να επηρεάσει την εξωτερική συμπεριφορά ενός άλλου κράτους, 

για να αποτραπεί ένα άλλο κράτος από το να υιοθετήσει μια επιθετική συμπεριφορά ή να 

αντιμετωπισθεί η απειλή, αν η αποτροπή αποτύχει.’’ 

98
Για να υπάρχει αποτροπή, ο Bull ισχυρίζεται ότι πρέπει να συντρέχουν τρεις προϋποθέσεις: 

 Πρώτον, μία χώρα Α να απευθύνει στη χώρα Β μια απειλή να της επιβάλει τιμωρία ή 

να την πλήξει, αν αυτή αποτολμήσει μια συγκεκριμένη πορεία δράσης. 

 Ότι η χώρα Β θα μπορούσε ίσως σε διαφορετική περίπτωση να αποτολμήσει αυτή 

την πορεία δράσης. 

 Ότι η χώρα Β πιστεύει ότι η χώρα Α έχει την ικανότητα και τη βούληση να 

πραγματοποιήσει την απειλή και αποφασίζει για αυτό τον λόγο ότι αυτή η πορεία 

δράσης δεν αξίζει τον κόπο. 

Και οι τρείς αυτές προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιούνται, αν μιλάμε για αποτροπή. Από τα 

παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η αποτροπή είναι η απειλή χρήσης βίας, η οποία 
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θα πρέπει να είναι πρωτίστως πειστική ( credible ) . Δηλαδή τόσο οι θέσεις ενός κράτους όσο 

και οι στρατιωτικές του δυνατότητες πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να πείθουν ένα δυνητικά 

επιτιθέμενο κράτος να μην επιτεθεί. Στη λέξη πείθουν εμπεριέχεται η έννοια του κόστους. 

Δηλαδή τα κέρδη του επιτιθέμενου κράτους θα πρέπει να είναι μικρότερα από το κόστος της 

ίδιας της σύγκρουσης. Όσο αυτό γίνεται πιστευτό από το δυνητικά επιτιθέμενο κράτος τόσο 

η αποτροπή πετυχαίνει τον σκοπό της. 
99

Για να λειτουργήσει η απειλή στα πλαίσια της 

αποτροπής θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω συγκεκριμένες προϋποθέσεις : 

 Βασικό χαρακτηριστικό της αποτροπής είναι η αξιοπιστία της. Θα πρέπει αρχικά 

δηλαδή να είναι αξιόπιστη η απειλή τόσο τεχνολογικά όσο και ψυχολογικά, ενώ με 

αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να εκλαμβάνεται και από τον από τον δέκτη της 

αποτροπής. 

 Στη συνέχεια για να είναι μια απειλή τεχνικά αξιόπιστη θα πρέπει το κράτος το οποίο 

την εκτοξεύει να έχει και τις αντίστοιχες τεχνολογικές δυνατότητες ώστε να μπορεί 

να υποστηρίξει την απειλή αυτή. Με άλλα λόγια θα πρέπει το κράτος το οποίο 

απειλεί να έχει την στρατιωτική τεχνολογία ώστε να πείσει το δυνητικά επιτιθέμενο 

κράτος πως το κόστος της επίθεσής του θα είναι μεγαλύτερο από τα επιδιωκόμενα 

κέρδη. 

 Επιπλέον, σημαντική είναι όμως και η ψυχολογική αξιοπιστία της απειλής. Θα 

πρέπει δηλαδή για να είναι αξιόπιστη η αποφασιστικότητα απειλή προσφυγής στη 

βία, δηλαδή η πολιτική ηγεσία του κράτους που απειλεί να είναι αποφασισμένη πως 

θα ενεργήσει χωρίς δισταγμό αν αυτό χρειαστεί. 

 Τέλος, εκτός από την τεχνολογική και ψυχολογική αξιοπιστία της απειλής, το κράτος 

δέκτης θα πρέπει να έχει πειστεί πως η απειλή αυτή είναι πραγματοποιήσιμη, δηλαδή 

πως το κράτος που απειλεί έχει τα μέσα και την θέληση να την πραγματοποιήσει. 

100
Επομένως, το κάθε κράτος οφείλει να θεωρεί, αν όχι δεδομένη σίγουρα, εξαιρετικά πιθανή 

την εκδήλωση επιθετικών πρωτοβουλιών εναντίον του σε κάποια χρονική στιγμή, 

ανεξαρτήτως αν αυτή παραμένει σε επίπεδο της απειλής ή αν περάσει στο επίπεδο της 

χρήσης βίας αυτής καθαυτής. Η ενίσχυση των πυλώνων σκληρής ισχύος, αρχικά, και στην 

συνέχεια των δομών ήπιας ισχύος, είναι η πλέον συνηθισμένη διαδικασία αποτροπής. 

 

Η ασφάλεια στην Αρκτική (ο ρόλος των δυτικών δυνάμεων) 
101

Σε στρατηγικό λοιπόν επίπεδο, όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω, μία πιθανή 

σύγκρουση στην περιοχή της Αρκτικής, θα είναι μεταξύ της Ρωσίας, και των υπολοίπων 

δυτικών κρατών. Όπως διαφαίνεται από την πορεία της εργασίας, οι σχέσεις των κρατών 

στην περιοχή του Αρκτικού Κύκλου, είναι μία αναπαράσταση, μία αναζωπύρωση θα 

                                                           
99

  Γ. Βαληνάκης, Εισαγωγή στην Πυρηνική Στρατηγική, Παρατηρητής, 

Θεσσαλονικη,1987,σελ.22-23 
100

 Σπ. Λίτσας, Ιλιάδα και Διεθνής Πολιτική, Ποιότητα, Αθήνα, 2014,σελ.224 
101Mikkel Runge Olesen , Arctic Rivalries: Friendly Competition or Dangerous Conflict?’’, 

DIIS Working Paper 2017:6 



 

60 
 

μπορούσαμε να πούμε, της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου. Από την μία πλευρά λοιπόν 

έχουμε την Ρωσία και από την άλλη, τις δυτικές χώρες που δραστηριοποιούνται στην 

Αρκτική και είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Η Ρωσία, θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως το πιο 

ευάλωτο κράτος της Αρκτικής εξαιτίας τριών παραγόντων. 
102

Ο πρώτος είναι όπως 

προαναφέραμε ότι η Ρωσία είναι η πιο ‘’μοναχική’’ χώρα στην περιοχή του Αρκτικού 

Κύκλου, καθώς όλες οι υπόλοιπες χώρες ανήκουν στο ΝΑΤΟ. Ο δεύτερος παράγοντας είναι 

ότι η Ρωσία, μπορεί και δραστηριοποιείται ακόμη στην Αρκτική κρατώντας μία κατάσταση 

αποτροπής από τις δυτικές χώρες, καθώς κατέχει την χερσόνησο Kola (χερσόνησος πλούσια 

σε κοιτάσματα και από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές βάσεις της Ρωσίας). Τέλος, η Ρωσία 

καθίσταται οικονομικά πιο ευπαθής στην Αρκτική εξαιτίας του ρόλου των αρκτικών 

παράκτιων εξορύξεων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ρωσική ενεργειακή πολιτική. 

Φυσικά σήμερα δεν υπάρχει κάποιο έργο που να λαμβάνει χώρα εξόρυξη εντός θάλασσας, 

αλλά κάτι τέτοιο θα συμβεί μόνο όταν τελειώσουν τα αποθέματα της Ρωσίας στην ξηρά. 

Φυσικά, όταν θα λάβει χώρα κάτι τέτοιο, η Ρωσία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την 

τεχνογνωσία των δυτικών χωρών. Όπως λοιπόν αντιλαμβανόμαστε, επειδή η Ρωσία 

βρίσκεται σε θέση μη πλεονεκτική, εφαρμόζει δύο διαφορετικές πολιτικές. Από την μία 

πλευρά, έχει ενεργοποιήσει ξανά τις στρατιωτικές της βάσεις στην Αρκτική και κάνει 

αισθητή την παρουσία της μέσω των συνεχόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων και 

ασκήσεων στην περιοχή του Αρκτικού Κύκλου, από την άλλη, η Ρωσία δείχνει φιλικές 

διαθέσεις προς τους γείτονες της. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία, όπως και οι υπόλοιπες πέντε 

παράκτιες χώρες της Αρκτικής, υπέγραψαν και επικύρωσαν την 
103

Ilulissat Declaration (27-

29 Μάιου το 2008 στην Γροιλανδία) στην οποία όλα τα κράτη συμφώνησαν στην αμοιβαία 

ειρηνική επίλυση των προβλημάτων τους. Από την άλλη πλευρά, βρίσκονται οι νατοϊκές 

χώρες. Οι ΗΠΑ, για πολύ καιρό, χαρακτηρίζονταν ως ο ‘’κοιμισμένος γίγαντας της Αρκτικής 

΄΄. Την δεκαετία του 2000 ωστόσο, φάνηκε να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

περιοχή, αναβαθμίζοντας τις στρατιωτικές τους βάσεις στην Αλάσκα και στην Γροιλανδία. 

Φυσικά, μία τέτοια κίνηση είναι εύκολο και ορθολογικό να ερμηνευτεί καθώς οι ΗΠΑ και 

γενικά η Δύση, επιθυμούσε να έχει μία αποτρεπτική δύναμη στην Αρκτική έναντι της 

Ρωσίας. 
104

Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί πως οι ΗΠΑ είναι το μοναδικό από τα 

παράκτια αυτά κράτη που δεν έχει επικυρώσει το Δίκαιο της Θάλασσας των Ηνωμένων 

Εθνών. Έτσι, όπως είναι επόμενο, τίθεται το ζήτημα της διευθέτησης των συνόρων και της 

κυριαρχίας κάθε κράτους στην περιοχή του Αρκτικού Κύκλου. Από το 2011 και έπειτα, οι 

ΗΠΑ, ξεκίνησαν να συμμετέχουν ενεργά στο Συμβούλιο της Αρκτικής. Το αποκορύφωμα 

για τις ΗΠΑ, ήταν η κατασκευή παγοθραυστικών που μέχρι εκείνη την στιγμή ήταν μόνο 
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δύο, ζήτημα που καθιστά τις ΗΠΑ σε πολλή πιο πλεονεκτική θέση από κάθε άλλη δύναμη 

στην Αρκτική. Γενικώς όμως, οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν την παρουσία του ΝΑΤΟ στην 

Αρκτική αλλά θέλουν να δρουν μεμονωμένα και αυτοβούλως.
105

 Μοναδική στιγμή που τα 

κράτη έδρασαν ομαδικά εναντίον της Ρωσίας ήταν με την Ουκρανική κρίση, όταν επέβαλαν 

κυρώσεις στην εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας. Ο Καναδάς είναι το πιο 

διπλωματικό και μετριοπαθές κράτος από τα πέντε. Πολλές φορές, υπό την διοίκηση του 

Stephen Harper, έχει μία πιο επιθετική χροιά άλλες φορές υπό την διοίκηση του Justin 

Troudeau, έχει ένα πιο διαπραγματεύσιμο ύφος. Ωστόσο και με τους δύο ηγέτες ήταν 

αρνητικό στην εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην Αρκτική. Όσον αφορά την Δανία, δεν θεωρεί ότι με 

οποιοδήποτε τρόπο θα πρέπει το ΝΑΤΟ να έχει την οποιαδήποτε ανάμειξη στην περιοχή της 

Αρκτικής αν και το άρθρο 5 θα μπορούσε να έχει εφαρμογή. 
106

Γενικώς, η Δανία επιθυμεί να 

έχει φιλικές σχέσεις με την Ρωσία αλλά από την άλλη πλευρά, θέλει να είναι ένας ισχυρός 

σύμμαχος των ΗΠΑ, καθώς έχει υπό την κατοχή της την περιοχή της Γροιλανδίας όπου οι 

ΗΠΑ έχουν στρατιωτική εναέρια βάση (Thule Airbase), η οποία διαδραματίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στην άμυνα των ΗΠΑ.  Γι’ αυτό το λόγο και η στάση της στην Αρκτική 

είναι αρκετά διπλωματική και ουδέτερη. Τέλος, θα γίνει λόγος για την Νορβηγία και πως 

αυτή προσπαθεί να διασφαλίσει τα συμφέροντα της και την ασφάλεια του κράτους της, στην 

περιοχή του Αρκτικού Κύκλου. Η Νορβηγία λοιπόν, είναι το κράτος αυτό το οποίο αναζητά 

τις λύσεις στα προβλήματα της Αρκτικής, μέσα από την συμβολή του ΝΑΤΟ. Η Αρκτική για 

την Νορβηγία, είναι δύο διαφορετικές περιοχές. Εφόσον η Νορβηγία είναι ενεργό μέλος και 

στο Συμβούλιο της Αρκτικής αλλά είναι και μέλος των πέντε βασικών ‘’αρκτικών κρατών’’, 

είναι σε μία δύσκολη κατάσταση. Έτσι λοιπόν, όταν γίνεται λόγος για την ασφάλεια του 

κράτους της Νορβηγίας στην Αρκτική, θα πρέπει να σκεφτούμε τα ‘’παιχνίδια’’ που 

λαμβάνουν χώρα στην Νότιο Αρκτική, δηλαδή την βόρεια περιοχή της Νορβηγίας, το 

Svalbard και την Barents Sea. Στο σημείο αυτό λοιπόν, η Νορβηγία μοιράζεται με την Ρωσία 

τα θαλάσσια αλλά και τα από ξηράς σύνορα της. Για τους λόγους αυτούς λοιπόν, η 

Νορβηγία, κατά την εξωτερική της πολιτική, προσπαθεί να εφαρμόζει μέτρα τα οποία θα 

κρατήσουν την Ρωσία σε ισορροπία μαζί της και θα την κρατάνε πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο 

θεσμών για να είναι όσο το δυνατόν πιο ελεγχόμενη η εξωτερική της πολιτική. 
107

Το ύψιστο 

σημείο συνεργασίας των δύο αυτών κρατών επήλθε το 2010 όπου και οι δύο χώρες 

συμφώνησαν για τον διαχωρισμό της τελευταίας αμφισβητούμενης περιοχής της Barents 

Sea. Από την άλλη πλευρά όμως, η Νορβηγία είναι μία πολλή ισχυρή νατοϊκή δύναμη, η 

οποία δραστηριοποιείται στην Βόρεια Περιοχή και έχει ως στόχο την αποτροπή της Ρωσίας.   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Έπειτα από την παραπάνω μελέτη λοιπόν, μπορούμε να εξάγουμε μερικά σημαντικά 

συμπεράσματα για τις σχέσεις μεταξύ των χωρών που δραστηριοποιούνται στην Αρκτική. 

Αρχικά, αν παρατηρήσουμε αντικειμενικά και αμερόληπτα την περιοχή, θα παρατηρήσουμε 

πως οι πέντε χώρες που αναλύθηκαν παραπάνω είναι χωρισμένες σε δύο ομάδες. Από την 

μία πλευρά, μπορούμε να θέσουμε την Ρωσική Ομοσπονδία,  η οποία έρχεται σε 

αντιδιαστολή με τις υπόλοιπες τέσσερις δυτικόφιλες χώρες (ΗΠΑ, Καναδά, Νορβηγία, 

Δανία). Το σκηνικό αυτό θα μπορούσε κανείς να το παρομοιάσει με την κατάσταση που 

επικρατούσε την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Δηλαδή μέχρι τώρα, στην περιοχή της 

Αρκτικής, δεν έχει υπάρξει κάποιο θερμό επεισόδιο μεταξύ των εν λόγω χωρών, ωστόσο από 

όλα τα κράτη έχουν παρατηρηθεί κινήσεις προβολής της ισχύος τους στην περιοχή. Κυρίως, 

η Ρωσία είναι η χώρα η οποία έχει προβεί σε κινήσεις προβολής της ισχύος της, αυξάνοντας 

τις στρατιωτικές ασκήσεις και βάσεις στην περιοχή, ακόμη και τοποθετώντας την εθνική της 

σημαία στον πυθμένα του ωκεανού, κίνηση που  σαφώς δηλώνει πρόθεση κυριαρχίας της 

στο εν λόγω έδαφος. Στον αντίποδα, οι ΗΠΑ και οι υπόλοιπες δυτικές χώρες, επιθυμούν 

μεγαλύτερη νατοϊκή παρουσία στην περιοχή του Αρκτικού Κύκλου, καθώς και νατοϊκές 

ασκήσεις. Βέβαια, ο ρόλος του ΝΑΤΟ είναι να προσφέρει άμυνα στις χώρες της Δύσης 

ενάντια στην πρώην ΕΣΣΔ, κάτι που στην σημερινή εποχή δεν βρίσκει αντίκρισμα. Έτσι οι 

δυτικές χώρες, στην πλειοψηφία τους, σε θέματα άμυνας και διευθέτησης συνόρων 

επικαλούνται το διεθνές δίκαιο. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά 

παρά ως μία προσπάθεια για ισορροπία ισχύος μεταξύ της Δύσης και την Ρωσικής 

Ομοσπονδίας. Επίσης, στη συγκεκριμένη περιοχή, αυτή της Αρκτικής, θα μπορούσαμε να 

θεωρήσουμε ότι εξέχουσα σημασία διαδραματίζει η δύναμη της αποτροπής. Όλα τα κράτη, 

προσπαθούν να επιβιώσουν στην περιοχή και να διατηρήσουν το υφιστάμενο status quo 

χωρίς να υπάρχουν θερμές συγκρούσεις και αντικρουόμενα συμφέροντα προασπίζοντας 

όμως και την εθνική τους ασφάλεια. Κατά την άποψη μου λοιπόν, στην περιοχή της 

Αρκτικής δεν υπάρχουν θερμές συγκρούσεις, όχι εξαιτίας της ευγενούς άμιλλας των πέντε 

αυτών κρατών, αλλά εξαιτίας της δύναμης της αποτροπής και της ισορροπίας ισχύος που 

προσπαθούν να επιτύχουν τα κράτη αυτά, καθώς τα συμφέροντα τους είναι κοινά έως τώρα. 

Και το γεγονός αυτό, προδίδεται και από  την επίδειξη ισχύος που διαπράττουν τα κράτη το 

ένα προς το άλλο και με τα όργανα που έχουν θεσπιστεί να ασχολούνται με τα ζητήματα της 

Αρκτικής, για να υπάρχει μία μεταξύ τους συνεννόηση. Συγκεκριμένα για τα ενεργειακά, 

παρατηρούνται διαμάχες ανάμεσα στα κράτη. Από την μία πλευρά υπάρχει η Ρωσία η οποία 

θέλει να διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο, και αυτό φαίνεται διότι θέλει η ενέργεια που παρέχει 

να διακινείται από τις εθνικές της εταιρίες. Από την άλλη, οι δυτικές χώρες δεν διστάζουν 

ούτε και αυτές να έρθουν σε ψυχρή πάντα σύγκρουση μεταξύ τους για το θέμα της εξόρυξης 

υδρογονανθράκων, καθώς, παρόλο που ανήκουν στον ‘’δυτικό συνασπισμό’’, θέτουν ως 

πρωταρχικό μέλημα τους την επιβίωση του κράτους τους στο διεθνές σύστημα μέσα από την 

αρχή της αυτοβοήθειας. Για το λόγο αυτό, επιθυμούν την εξόρυξη των υδρογονανθράκων, 
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καθώς η ενέργεια αποτελεί έναν πολύ σημαντικό συντελεστή ισχύος, που μπορεί να 

καταστήσει ένα κράτος ισχυρό στην διεθνή σκηνή, ικανό να θέσει τα υπόλοιπα κράτη σε 

ισορροπία ισχύος μαζί τους και να επικρατεί η δύναμη της αποτροπής στο συγκεκριμένο 

υποσύστημα κρατών, αυτό της Αρκτικής. Συνεπώς, στο συγκεκριμένο θέμα της παρούσας 

εργασίας, διαφαίνεται η πάλη των κρατών, η οποία δεν έχει λάβει την μορφή θερμής 

σύγκρουσης, καθώς σύμφωνα και με το δίλημμα των φυλακισμένων που αναλύθηκε, 

συμφέρει όλα τα κράτη να είναι σε συνεργασία διότι τα συμφέροντα τους είναι κοινά. Αυτό 

όμως δεν εκπίπτει από το αίσθημα των κρατών για συνεργασία και ευγενή άμιλλα, αλλά 

είναι μία λειτουργία της συνθήκης κόστους οφέλους, συνθήκη καθαρού ανταγωνισμού. 
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