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Σχετικά με το Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 

 
Σκοπός του Eργαστηρίου Τουρκικών και Ευραστιατικών Μελετών 

(Ε.Τ.Ε.Μ.) είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο 

φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης 

της επιστημονικής γνώσης, καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές 

και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 

όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. 

 Το αντικείμενο του Ε.Τ.Ε.Μ. είναι η καλλιέργεια και 

εμβάθυνση στις Τουρκικές και Ευρασιατικές Μελέτες με έμφαση 

στην μελέτη των χωρών της περιοχής από τη σκοπιά της Διεθνούς 

Πολιτικής (Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική), των Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Θεσμών και της Διεθνούς Οικονομίας, γενικότερα, 

και σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής 

ασφάλειας, οικονομίας, πολιτισμού, καθώς και υψηλής 

στρατηγικής ειδικότερα.  

 Το Ε.Τ.Ε.Μ. διαθέτει ομάδες έρευνας, οι οποίες απαρτίζονται 

από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, προκειμένου 

να πετύχει την συστηματική καταγραφή, μελέτη και ανάλυση των 

τρεχουσών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων 

στην Τουρκία και τον ευρασιατικό χώρο. Οι εργασίες των ομάδων 

επιδιώκουν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της 

τουρκικής και ευρασιατικής πραγματικότητας και την ανάπτυξη 

των ερευνών γύρω από τα παραπάνω θέματα. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τα μέλη της Ομάδας 

παρακολουθούν την επικαιρότητα, την καταγράφουν, την 

συζητούν και την αναλύουν βάσει επιστημονικών μεθόδων και 

εργαλείων έρευνας που παρέχονται από τις πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Καρπός αυτών των 

εργασιών είναι μια σειρά από εκδοτικές προσπάθειες γύρω από 

επίκαιρα θέματα της Τουρκίας και της Ευρασίας. 
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Η Ρώσο-αιγυπτιακή Πυρηνική υνεργασία  

Η υμφωνία κατασκευής πυρηνικού σταθμού στην αλ Ντάμπα 

Υωτεινή Κουμαλάτσου* 

τις 11 Δεκεμβρίου 2017, ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, 

επισκέφθηκε την Αίγυπτο και συνάντησε τον Πρόεδρο της χώρας, Αμπντέλ 

Υατάχ αλ-ίσι, στο Κάιρο. Οι δύο ηγέτες παρέστησαν στην υπογραφή της 

υμφωνίας για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας στην αλ Ντάμπα με χορήγηση ρωσικού δανείου. Απώτερος στόχος 

της Αιγύπτου από τη υμφωνία είναι η διαφοροποίηση των ενεργειακών 

πηγών της και η μακροπρόθεσμη μετατροπή της σε εξαγωγό ηλεκτρικής 

ενέργειας. Σο παρόν ενημερωτικό σημείωμα εστιάζει στην στρατηγική 

σημασία της πραγμάτωσης της ρώσο-αιγυπτιακής πυρηνικής συνεργασίας 

για τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Αιγύπτου αλλά και στην 

εμβάθυνση της στρατηγικής επιρροής της Μόσχας στην Ανατολική 

Μεσόγειο. 

Η συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρου, Βλ. Πούτιν, και του 

Αιγύπτιου ομολόγου του, Α. αλ-ίσι, εντασσόταν στην περιοδεία του Ρώσου 

Προέδρου στην Μέση Ανατολή και έλαβε χώρα αμέσως μετά τη συνάντησή 

του με το ύριο ομόλογό του, Μπασάρ αλ-Άσαντ, στη Λαττάκεια (αρχαία 

Λαοδίκεια) της υρίας. Κατόπιν της συνάντησής του με τον Αιγύπτιο 

Πρόεδρο, ο Βλ. Πούτιν επισκέφθηκε την Σουρκία, όπου συναντήθηκε με 

τον Σούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Σαγίπ Έρντογαν. τη συνάντηση αυτή, οι δύο 

Πρόεδροι εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με την αναγνώριση της 

Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ από τον Αμερικανό Πρόεδρο, 

Ντόναλντ Σραμπ1. ε μία περίοδο κατά την οποία οι κυρώσεις της Δύσης 

                                                             
*
 Προπηστιακή θοιηήηρια (γ’ έηος) ηοσ ημήμαηος Διεθνών και Εσρωπαϊκών Σποσδών ηοσ 

Πανεπιζηημίοσ Πειραιώς. 
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εις βάρος της Μόσχας εξαιτίας της κρίσης της Κριμαίας έχουν δυσχεράνει 

τις οικονομικές σχέσεις της Ρωσίας με τα ευρωπαϊκά κράτη και τις Η.Π.Α., 

η χώρα αποπειράται να ενισχύσει την παρουσία της στα κράτη της Μέσης 

Ανατολής πέραν των άλλων και στα θέματα πυρηνικής ενέργειας2. 

Φαρακτηριστικό παράδειγμα της ρωσικής αυτής απόπειρας αποτελεί η 

προγενέστερη σύναψη υμφωνίας με την Σουρκία για κατασκευή 

πυρηνικού εργοστασίου στην περιοχή Άκκουγιου, η οποία υπεγράφη το 

Μάιο του 20103. ε αυτό το πλαίσιο, η Ρωσία προέβη στην υπογραφή της 

πυρηνικής υμφωνίας με την Αίγυπτο. 

Η υμφωνία υπεγράφη από τον επικεφαλής της ρωσικής εταιρείας 

πυρηνικής ενέργειας Rosatom, Αλεξέι Λικχάτζεβ, και τον υπουργό 

Hλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Αιγύπτου, 

Μοχάμεντ ακίρ4. Σο κείμενο της υμφωνίας αφορά στην κατασκευή 

τεσσάρων πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος 1200 MW έκαστος από την 

ρωσική Rosatom, με τη Ρωσία να παρέχει δάνειο στην Αίγυπτο που φθάνει 

στο 85% του κόστους κατασκευής του έργου ($25 δις.)5. Σο συνολικό κόστος 

κατασκευής του σταθμού θα αγγίξει τα $30 δις.. Ακόμη, η κατασκευή του 

θα διαρκέσει επτά χρόνια και ο πρώτος πυρηνικός αντιδραστήρας 

αναμένεται ότι θα λειτουργήσει το 20226. 

 

Ο Ρώσος Πρόεδρος και ο Αιγύπτιος ομόλογός του κατά την υπογραφή της 

πυρηνικής υμφωνίας στο Κάιρο, στις 11 Δεκεμβρίου 2017. 

Πηγή: Rosatom, Δεκέμβριος 2017. 
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Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Ρώσος Πρόεδρος 

αναφέρθηκε στην πρόθεση της Μόσχας να επαναλάβει τις απευθείας 

επιβατικές πτήσεις προς την Αίγυπτο, τις οποίες η Μόσχα έχει διακόψει το 

2015 λόγω της πολύνεκρης τρομοκρατικής επίθεσης που έλαβε χώρα 

εναντίον ρωσικού επιβατικού αεροσκάφους, σε πτήση του από την αρμ αλ 

έιχ, στις 31 Οκτωβρίου 2015. Η υπογραφή της υμφωνίας για την 

κατασκευή του πυρηνικού σταθμού είναι βαρυσήμαντη για την σύσφιξη 

των ρώσο-αιγυπτιακών σχέσεων, τις οποίες έθεσε σε κίνδυνο η 

προαναφερθείσα τρομοκρατική επίθεση. 

Η ρώσο-αιγυπτιακή πυρηνική συνεργασία απασχόλησε τα δύο μέρη 

και κατά το παρελθόν, καθώς είχαν διεξάγει διαπραγματεύσεις γύρω από το 

θέμα αυτό λίγα χρόνια πριν. υγκεκριμένα, στις 19 Νοεμβρίου 2015, o 

διευθυντής της ρωσικής Rosatom, εργκέι Κιριένκο, και ο Αιγύπτιος 

υπουργός Ηλεκτρικής Ενέργειας, Μοχάμεντ ακίρ, είχαν υπογράψει μια 

πρώτη διακρατική υμφωνία συνεργασίας, στο Κάιρο, η οποία αφορούσε 

την κατασκευή του πρώτου αιγυπτιακού πυρηνικού σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η υμφωνία περιλάμβανε τους όρους χορηγίας του 

ρωσικού δανείου, ύψους $25 δις., για την εν λόγω κατασκευή. Βάσει της 

αρχικής αυτής υμφωνίας υπεγράφη η πρόσφατη πυρηνική υμφωνία 

μεταξύ των δύο κρατών στις 11 Δεκεμβρίου 2017. 

Ο λόγος που η πραγμάτωση της ρώσο-αιγυπτιακής πυρηνικής 

συνεργασίας καθυστέρησε7 αποδίδεται στην αναστάτωση που προκλήθηκε 

από τη συντριβή αεροσκάφους της ρωσικής εταιρείας Kogalymavia με 224 

επιβαίνοντες πάνω από τη χερσόνησο του ινά, στις 31 Οκτωβρίου 2015. Σο 

μοιραίο αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αρμ αλ-έιχ της Αιγύπτου 

και είχε προορισμό την Αγία Πετρούπολη. Από την συντριβή δεν επιβίωσε 

κανένας επιβαίνων. Σον Νοέμβριο του ίδιου έτους οι Ρωσικές Τπηρεσίες 

Πληροφοριών (FSB) απέδωσαν το συμβάν σε τρομοκρατική επίθεση8. Ο 

επικεφαλής του FSB, Alexander Bortnikov, τότε, είχε αποδώσει την πτώση 

του αεροσκάφους σε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που είχε 

τοποθετηθεί στο αεροσκάφος9.  

την συνάντησή του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, στις 11 Δεκεμβρίου 

2017, στο Κάιρο, ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλ. Πούτιν, δήλωσε την πρόθεση της 

Μόσχας να επαναληφθούν οι απευθείας επιβατικές πτήσεις μεταξύ των δύο 

χωρών μετά από δύο χρόνια διακοπής10. Μάλιστα, ο Ρώσος υπουργός 

Μεταφορών, Μαξίμ οκολόφ, ανέφερε ότι οι ηγέτες των δύο χωρών 

ετοιμάζονται να υπογράψουν Πρωτόκολλο για την επανάληψη των 

επιβατικών πτήσεων, ενάμιση μήνα από την ημέρα της υπογραφής του 

οποίου προβλέπεται η αεροπορική επανένωση των δύο11. Η κίνηση αυτή 
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της Ρωσίας ευνοείται από το δυσμενές κλίμα στις ρώσο-βρετανικές και 

ρώσο-αμερικανικές σχέσεις λόγω των προαναφερθεισών κυρώσεων που 

επέβαλε η Δύση στην Ρωσία για την πρόκληση της κρίσης στην Κριμαία12.  

 

 

Η πορεία του μοιραίου ρωσικού Airbus πριν την συντριβή του. 

Πηγή: BBC, Νοέμβριος 2015. 

Η Ρωσία και η Αίγυπτος διατηρούν στενή συνεργασία στο στρατιωτικό και 

τον οικονομικό τομέα από την ψυχροπολεμική εποχή (1947-1991). χετικά 

με την οικονομική συνεργασία, η ρωσική κατασκευή του φράγματος του 

Ασουάν στο Νείλο, η οποία ξεκίνησε το 1960 και ολοκληρώθηκε το 1970, 

σηματοδότησε την προθυμία της Μόσχας για κατασκευή σημαντικών 

αιγυπτιακών υποδομών13. Όσον αφορά το στρατιωτικό τομέα, η Αίγυπτος 

ανέπτυξε στενές σχέσεις με τη οβιετική Ένωση με την υπογραφή 

υμφωνίας για αγορά όπλων από αυτή, μέσω της Σσεχοσλοβακίας, το 

195514. Αναλυτικότερα, το 1955, ο τότε Αιγύπτιος Πρόεδρος, Γκαμάλ 

Άμπντελ Νάσερ, μολονότι η χώρα του θα συμμετείχε την περίοδο εκείνη 

στο «Κίνημα των Αδέσμευτων», στράφηκε προς τη οβιετική Ένωση για 
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αγορά πολεμικού εξοπλισμού αξίας $250 εκατ.15. Μετά την κρίση του ουέζ 

το Κάιρο συνέχισε να καλλιεργεί τις σχέσεις με την Μόσχα. Ας σημειωθεί 

ότι εξαιτίας της ήττας που υπέστη η Αίγυπτος στον Πόλεμο των Έξι 

Ημερών από το Ισραήλ τον Ιούνιο του 1967, οι σχέσεις μεταξύ Καΐρου και 

Ουάσιγκτον επιδεινώθηκαν ακόμη περισσότερο. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η 

υποστήριξη που παρείχε η τελευταία στο Ισραήλ16. Μετά το θάνατο του 

Νάσερ στις 15 Οκτωβρίου του 1970 και την ανάληψη των προεδρικών 

καθηκόντων από από τον Ανουάρ αντάτ, η αμερικανική επιρροή στη χώρα 

αυξήθηκε17. Σο 1972 ο αντάτ ζήτησε την αποχώρηση των σοβιετικών 

συμβούλων από την Αίγυπτο, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα δεν συνέβαλε 

αρκετά στην αντιμετώπιση του Ισραήλ18. Μετά τον αραβό-ισραηλινό πόλεμο 

του 1973, η επιρροή της Μόσχας στην Αίγυπτο περιορίστηκε ακόμη 

περισσότερο. ημαντική υπήρξε η μεσολαβητική πρωτοβουλία του 

Αμερικανού Προέδρου Σζίμι Κάρτερ, με την οποία η Αίγυπτος και το 

Ισραήλ υπέγραψαν ειρηνευτική υμφωνία στις 17 επτεμβρίου του 1978, 

εγκαινιάζοντας μια περίοδο στενότερης συνεργασίας μεταξύ Αιγύπτου και 

Η.Π.Α. στη Μέση Ανατολή19. 

 

Ο Ανουάρ αντάτ (αριστερά) κατά τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τον 

πρωθυπουργό του Ισραήλ Μεναχέμ Μπέγκιν (δεξιά) στο Καμπ Ντέιβινττο 1978. το 

κέντρο ο Αμερικανός Πρόεδρος Σζίμι Κάρτερ. 

Πηγή: Wilson Center, Οκτώβριος 2015. 

τις μέρες μας, έχοντας πετύχει σημαντική αύξηση της επιρροής της 

Ρωσίας σε κράτη της Μέσης Ανατολής, όπως η υρία, ο Βλ. Πούτιν 

αποβλέπει στην αναθέρμανση των σχέσεων της Μόσχας και με άλλες χώρες 

της περιοχής20, οι οποίες αποτελούσαν συμμάχους της οβιετικής Ένωσης 

ψυχροπολεμικά21. Σο γεωπολιτικό όφελος της Ρωσίας από την εμβάθυνση 

της συνεργασίας της με την Αίγυπτο είναι σημαντικό, καθώς η εν λόγω 
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χώρα κατέχει εξέχουσα γεωπολιτική  θέση στο περιφερειακό υποσύστημα 

της Μέσης Ανατολής. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα αραβικά 

έθνη με επιρροή στα περιφερειακά ζητήματα22. 

Σο γεωπολιτικό ενδιαφέρον της Ρωσίας στην περιοχή εξηγεί και τις 

δηλώσεις του επικεφαλής της ρωσικής Rosatom, Αλεξέι Λικχάτζεβ, μετά 

από την υπογραφή της υμφωνίας, στις 11 Δεκεμβρίου 2017: «Η υμφωνία 

που έχουμε υπογράψει αποτελεί ρεκόρ διαπραγμάτευσης στην ιστορία της 

πυρηνικής βιομηχανίας […] είναι η μεγαλύτερη υμφωνία μη-πρώτης-ύλης 

στη ρωσική ιστορία. Προσφέραμε στους εταίρους μας στην Αίγυπτο μια 

ολοκληρωμένη υμφωνία που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής του 

σταθμού, δηλαδή από 70 έως 80 χρόνια. ήμερα η Rosatom είναι η μόνη 

εταιρεία στον κόσμο που είναι σε θέση να προσφέρει το πλήρες φάσμα των 

ειρηνικών πυρηνικών υπηρεσιών»23. Η συνεργασία που επιδιώκει να 

συνάψει ο Ρώσος Πρόεδρος με την Αίγυπτο, όμως, δεν περιορίζεται στον 

πυρηνικό τομέα. Οι δηλώσεις των δύο ηγετών που ακολούθησαν την 

υπογραφή της υμφωνίας φανερώνουν την αμοιβαία πρόθεση των δύο 

κρατών για περαιτέρω συνεργασία. Ο Βλ. Πούτιν, μετά την υπογραφή της 

πυρηνικής υμφωνίας δήλωσε ότι οι οικονομικές σχέσεις των δύο κρατών 

εξελίσσονται με ταχύ ρυθμό και πως θα ακολουθήσουν σημαντικά κοινά 

εμπορικά σχέδια24. Παράλληλα, ο αλ-ίσι δήλωσε πως η Ρωσία από τη 

δεκαετία του 1950 στήριζε την χώρα του και ως παράδειγμα ανέφερε την 

βοήθεια που της παρείχε τόσο με τα μεταλλουργικά εργοστάσια όσο και με 

την κατασκευή του φράγματος του Ασουάν25. 

H Ρωσία αποτελεί χώρα με μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα της 

πυρηνικής ενέργειας. Σο 1954 απέκτησε τον πρώτο της πυρηνικό σταθμό26, 

ο οποίος περιλάμβανε τον πρώτο πυρηνικό αντιδραστήρα που παρήγαγε 

ηλεκτρική ενέργεια για εμπορική χρήση27. Σην τρέχουσα πυρηνική ισχύ 

της Ρωσίας συνιστούν 35 ενεργοί πυρηνικοί αντιδραστήρες συνολικής 

απόδοσης 26,983 MW28. ύμφωνα με έκθεση της Rosatom για τη 

συνάντηση της Διεθνούς Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας (IAEA) στις 10 

Μαΐου 2016, στη Βιέννη, οι πυρηνικοί σταθμοί της Ρωσίας παρείχαν στη 

χώρα ηλεκτρική ενέργεια ύψους 195 ΣW-h για το έτος 201529. Η ίδια 

έκθεση προβάλλει την ενεργή παρουσία του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού 

Rosatom στην εξαγωγή πυρηνικού εξοπλισμού σε παγκόσμια κλίμακα30. 

υγκεκριμένα, η ρωσική Rosatom ανακοίνωσε ότι στην ATOMEXPO 

201531 το χαρτοφυλάκιο των παραγγελιών για εξαγωγές ανήλθε σε  $ 101,4 

δις., εκ των οποίων $ 66 δις. αφορούσαν αντιδραστήρες32.  

Η Αίγυπτος, ως μία χώρα με τεράστιες ενεργειακές ανάγκες και έναν 

ολοένα αυξανόμενο πληθυσμό, επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις πηγές από 
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τις οποίες καλύπτεται η ενεργειακή της κατανάλωση. ύμφωνα με τα 

τρέχοντα στοιχεία της Κεντρικής τατιστικής Αρχής της Αιγύπτου ο 

πληθυσμός της χώρας αγγίζει τους 96,1 κατοίκους33. Η πυρηνική 

υμφωνία της 11ης Δεκεμβρίου 2017 είναι ζωτικής σημασίας για την 

κάλυψη των αναγκών αυτού του πληθυσμού. Η British Petroleum (BP) σε 

στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε για την παγκόσμια ενεργειακή 

κατανάλωση34 αναφέρει ότι η Αίγυπτος, το 2015, κατανάλωσε 39,6 εκατ. 

τόνους πετρελαίου, ποσότητα που αν συγκριθεί με την αντίστοιχη 

αιγυπτιακή κατανάλωση του 2008, η οποία υπολογίστηκε στους 28,7 εκατ. 

τόνους πετρελαίου, υποδεικνύει ότι η χώρα δεν έχει καταφέρει να μειώσει 

την εξάρτησή της από το πετρέλαιο, την στιγμή που άλλα κράτη 

προοδεύουν στον τομέα της εκμετάλλευσης εναλλακτικών πηγών 

ενέργειας35. Η κατασκευή του πυρηνικού σταθμού, στον οποίο θα 

παράγεται ηλεκτρική ενέργεια είναι ουσιαστική για την αύξηση της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την Αίγυπτο, γεγονός που θα 

περιορίσει την εξάρτηση της τελευταίας από το πετρέλαιο. 

Ένας από τους βασικούς στόχους του αιγυπτιακού Τπουργείου 

Ενέργειας για το 2018 είναι η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Ο απώτερος στόχος της πυρηνικής υμφωνίας μεταξύ Αιγύπτου 

και Ρωσίας για την αιγυπτιακή πλευρά, σύμφωνα με τον Αιγύπτιο υπουργό 

Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Μοχάμεντ 

ακίρ, είναι η μετατροπή της Αιγύπτου σε χώρα-κόμβο για την εξαγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας36. Η πραγμάτωση του εν λόγω στόχου θα σήμαινε την 

ουσιαστική αναβάθμιση της θέσης-ρόλου της Αιγύπτου στο περιφερειακό 

υποσύστημα της Μέσης Ανατολής.  

Πέρα, όμως, από τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Ρωσίας και τα 

οικονομικά και ενεργειακά συμφέροντα της Αιγύπτου αξίζει να αναφερθεί 

η σημασία της πυρηνικής υμφωνίας Ρωσίας και Αιγύπτου για το 

περιβάλλον. ύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Πυρηνικής Ενέργειας 

(NEI), οι εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας δεν εκπέμπουν ρύπους ή 

αέρια θερμοκηπίου, όταν παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και μάλιστα 

χαρακτηρίζονται συγκρίσιμες με την παραγωγή αιολικής, ηλιακής, 

γεωθερμικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας37. Επίσης, στo έργο του 

Bernard L. Cohen, “The Nuclear Energy Option” υπογραμμίζεται ότι «όλες 

οι δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον που απορρέουν από 

την καύση άνθρακα, πετρελαίου ή φυσικού αερίου για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να αποφευχθούν με τη χρήση πυρηνικής 

ενέργειας»38. την περίπτωση της Αιγύπτου, λοιπόν, η κατασκευή και η 

χρήση ενός πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
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αναμένεται ότι θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών των επιβλαβών 

αερίων του θερμοκηπίου, ωφελώντας ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα. 

Καταληκτικά, η πρόθεση της Μόσχας για περαιτέρω συνεργασία με 

το Κάιρο προμηνύει την απόπειρα διεύρυνσης των πολιτικών και 

ενεργειακών σχέσεών της με μια κρίσιμη γεω-στρατηγική περιοχή, όπως 

αυτή της Μέσης Ανατολής. Συχόν αναβάθμιση της στρατηγικής θέσης της 

Ρωσίας στο υποσύστημα της Μέσης Ανατολής θα εγείρει άραγε αντιδράσεις 

από τον υπερπόντιο εξισορροπητή (Η.Π.Α.) για τον έλεγχο της εν λόγω 

περιοχής; Ο απόηχος των αντιδράσεων αυτών θα μπορούσε να οδηγήσει 

στην εκδήλωση του διεθνούς ανταγωνισμού ασφάλειας για έλεγχο του 

περιφερειακού υποσυστήματος; Η πρόθεση της Αιγύπτου για 

εντατικοποίηση και εμβάθυνση της σχέσης της με τη Ρωσία είναι πρόδηλη. 

Μετά από μια περίοδο αστάθειας στον εσωτερικό και εξωτερικό πολιτικό 

βίο της χώρας, την οποία πυροδότησε η «Αραβική Άνοιξη»39 το 2010, 

φαίνεται ότι το Κάιρο εισέρχεται σε μία περίοδο αναζήτησης νέων 

ερεισμάτων στο διεθνές σύστημα.  
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