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Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ, 

ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΨΤΧΡΟΤ ΠΟΛΕΜΟΤ. 

 
 

1.Διζαγωγή  

 

Σα ακεξηθάληθα ζπκθέξνληα ζηα Βαιθάληα θαη ζηε Μέζε Αλαηνιή, έρνπλ 

γεσνηθνλνκηθφ θαη γεσπνιηηηθφ ραξαθηήξα θαζνξίδνληαο ηελ πνιηηηθή θαη 

ζηξαηησηηθή  ζηξαηεγηθή ησλ ΖΠΑ, ζ’ απηέο ηηο πεξηνρέο. Δμεηάδνληαο ηελ 

ηζνξξνπία ηζρχνο, κεηαμχ Ακεξηθήο, ΔΔ θαη θξαηψλ πνπ είλαη «θιεηδηά» ησλ 

εμειίμεσλ, φπσο ε Γεξκαλία, Ρσζία, Κίλα, Αγγιία θαη Γαιιία, επηρεηξνχκε ζηελ 

παξνχζα εξγαζία κηα ζεψξεζε ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ 

θηλήηξσλ ηεο. 

Λακβάλνληαο ππφςε κάιηζηα, φηη νξηζκέλνη απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο 

Ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο είλαη: 

α) Ο έιεγρνο ησλ γεσγξαθηθψλ δσλψλ πνπ είλαη πινχζηεο ζε πεηξέιαην θαη θπζηθφ 

αέξην. 

β) Ζ αζθαιήο κεηαθνξά ελέξγεηαο ζηηο δπηηθέο αγνξέο ζε ζηαζεξέο ηηκέο ζε δνιάξηα 

θαη  



5 
 

γ) Ο ζηξαηεγηθφο πεξηνξηζκφο, αιιά φρη εθκεδέληζε, ησλ επξαζηαηηθψλ 

αληαγσληζηψλ ηεο Ακεξηθήο δειαδή ηεο Ρσζίαο, Κίλαο, Γεξκαλίαο θαη Γαιιίαο.
1
 

Ζ ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζηελ πεξηνρή, κεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν, 

ζπλίζηαηαη ζηελ δηαηήξεζε κηαο ζπκκαρίαο θπξίσο ζηξαηεγηθήο, κε ηα 

πξναλαθεξφκελα θξάηε «θιεηδηά», κε ζθνπφ ηελ βαιθαληθή ελνπνίεζε θάησ απφ κηα 

νκπξειά ακεξηθαληθήο πξνζηαζίαο, απέλαληη ζε πξαγκαηηθνχο ή πηζαλνχο ερζξνχο.
2 

Απηή είλαη κηα ζηξαηεγηθή, ζχκθσλε κε ηηο γεσπνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ακπληηθέο 

αλάγθεο ηεο Ακεξηθήο, ελψ ηαπηφρξνλα δηαηεξεί ην θαζεζηψο ππνηέιεηαο επί ησλ 

ζπκκάρσλ ηεο. Απνηξέπεη εληνχηνηο, ηελ αλάδπζε ελφο θπξίαξρνπ ελαιιαθηηθνχ 

ζπλαζπηζκνχ εμνπζίαο ζηελ Δπξαζία, ππνλνκεπηηθνχ ησλ ακεξηθαληθψλ εγεκνληθψλ 

ζπκθεξφλησλ.
3 

Ζ Ακεξηθή ζην θαηψθιη ηεο λέαο δεθαεηίαο, παξνπζίαδε έλα λέν πξφζσπν, ηεο 

ππεξδχλακεο πνπ ιεηηνπξγνχζε σο ν ζηαπξνθφξνο ηνπ θφζκνπ, απηή ηε θνξά µε 

άιιν μίθνο, πξνσζψληαο αμίεο, αλζξσπηζηηθά ηδεψδε θαη ην δεκνθξαηηθφ θεθηεκέλν 

ζε πξνβιεκαηηθέο ρψξεο θαη θξάηε γηα ηελ εδξαίσζε ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο θαη 

ζηαζεξφηεηαο. Υσξίο ηελ απεηιή άιιεο δχλακεο θαη κάιηζηα ρσξίο ηελ ππνςία 

αλάδπζεο άιιεο δχλακεο ηθαλή λα ηελ απεηιήζεη ή λα ηε ζπλαγσληζηεί. Ζ Ακεξηθή 

δηέλπζε ίζσο απφ ηηο θαιχηεξέο ηεο δεθαεηίεο, θηάλνληαο ζην νηθνλνκηθφ, 

ζηξαηησηηθφ, ηερλνινγηθφ, δηπισκαηηθφ, ζηξαηεγηθφ απφγεηφ ηεο, βάδνληαο γηα 

αθφκε µία θνξά ηε ζθξαγίδα ηεο ζε θάζε ηη πνπ αθνξνχζε ηελ παγθφζκηα ηζηνξία. 

Οη Ακεξηθαλνί νπζηαζηηθά θιεξνλνκνχλ ηελ Διιάδα απφ ηνπο Βξεηαλνχο, ην 1947. 

Ακέζσο δπζπηζηνχλ απέλαληη ζην κνλαξρηθφ ζεζκφ ιφγσ ησλ ζηελψλ ζρέζεσλ ηεο 

                                                 
1 Βαζίιεο Φνχζθαο  θαζεγεηήο Γηεζλψλ ρέζεσλ ζην Richmond University .«Εψλεο πνιέκνπ. 

Ζ ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ επξχηεξε κέζε Αλαηνιή». Δθδφζεηο 

Πνηφηεηα (2003) ζει. 6 

2
 Βαζίιεο Φνχζθαο  θαζεγεηήο Γηεζλψλ ρέζεσλ ζην Richmond University .«Εψλεο πνιέκνπ. 

Ζ ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ επξχηεξε κέζε Αλαηνιή». Δθδφζεηο 

Πνηφηεηα (2003) ζει. 6 

 

3 Βαζίιεο Φνχζθαο  θαζεγεηήο Γηεζλψλ ρέζεσλ ζην Richmond University .«Εψλεο πνιέκνπ. 

Ζ ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ επξχηεξε κέζε Αλαηνιή». Δθδφζεηο 

Πνηφηεηα (2003) ζει. 6 

 



βαζηιηθήο νηθνγελείαο κε ηελ Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακάηηζε 

ζηελ δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά. Άιισζηε νη ακεξηθαλνί παξαδνζηαθά ηξέθνπλ 

αληηκνλαξρηθέο απφςεηο. Ζ πνιηηηθή ηνπ Πξνέδξνπ Φξάλθιηλ Ρνχζβειη, ήζειε ηελ 

Διιάδα ππφ ην πξίζκα ηνπ θηιειεχζεξνπ «Νηνπ Νηει», δηφηη αθφκα δελ είρε 

επηθξαηήζεη ε  ςπρξνπνιεκηθή αληίιεςε.
4
  

Σελ ακεξηθαληθή πνιηηηθή δηέπεη φιεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε ιεγφκελε ηαθηηθή 

ησλ δνγκάησλ, πνπ έρνπλ ζπλδεζεί µε νλφκαηα πξνέδξσλ, φπσο ηα δφγκαηα: 

Σξνχµαλ, Κάξηεξ, Ρέηγθαλ, Νίμνλ θαη Κέλεληπ. Σν δφγκα Κιίληνλ φκσο, είλαη ηειηθά 

απηφ, πνπ θπξίσο επεξεάδεη, ηελ ακεξηθαληθή πνιηηηθή ζηα βαιθάληα, ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. 

Δίλαη ηειηθά εληππσζηαθφ, πσο ε θαηαζθεπή κηαο εηθφλαο θαη ην ρηίζηκν ηεο γχξσ 

απφ απηή, µε ζπλεξγφ ηελ θνηλή γλψκε θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο, κπνξεί λα 

ζηηγκαηίζεη κηα πξνζσπηθφηεηα, παξαβιέπνληαο θαη άιιεο παξάιιειεο πηπρέο. Γηα 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο ν Μπηι Κιίληνλ έκεηλε ζηελ ηζηνξία γηα ην πεξίθεκν ζθάλδαιν 

«Μφληθαγθεηη», ηνλ ραιαξφ ηχπν πνπ ηηο ειεχζεξεο ψξεο ηνπ ζηνλ Λ. Οίθν έπαηδε 

ζαμφθσλν, θαη δηαζθέδαδε µε θίινπο. 

Ο Κιίληνλ έγηλε ν δεχηεξνο πξφεδξνο ζηελ ηζηνξία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, κεηά 

ηνλ Άληξηνπ Σδάθζνλ, πνπ ηνπ αζθήζεθε θαηαγγειία (impeachment) απφ ηε Βνπιή 

ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα ςεπδνξθία θαη παξαθψιπζε ηεο δηθαηνζχλεο. Γηα άιινπο 

έκεηλε γλσζηφο σο ν «θαζαξηζηήο» ησλ Βαιθαλίσλ, ν αλεξκάηηζηνο ηκπεξηαιηζηήο.  

Οη επεκβάζεηο ηνπ Κιίληνλ, ζηηο δηάθνξεο ζπξξάμεηο πνπ μέζπαζαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πξνεδξίαο ηνπ, απνθαιέζηεθαλ επηιεθηηθέο. Σν φλνκα ηνπ ζπλδέζεθε φκσο θαη 

µε ηελ πνιηηηθή ηεο λέαο δεθαεηίαο πνπ μεθηλνχζε θαη είρε έλα ηεξάζηην 

πιενλέθηεκα: ηε ιήμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. Δθκεηαιιεπφκελνο απηή ηε ζεκαληηθή 

ηζηνξηθή ζπγθπξία, ν Κιίληνλ αλνίρηεθε ζηα πεδία ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, ηεο 

νηθνλνκίαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ηνπ δηεζληζκνχ, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ 

αμηψλ. Ζ πξνεδξία ηνπ επηπιένλ, ζπλδέζεθε µε ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηηο 

ειεχζεξεο αγνξέο. Ώζεζε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο πξνο κηα πνιηηηθή εμσζηξέθεηαο, 

απνθεχγνληαο εληέρλσο ηηο θσλέο ηνπ απνκνλσηηζκνχ θαη έθαλε ηελ παξνπζία ηνπ 

                                                 
4
 Αιέμεο Παπαρειάο «Ο βηαζκφο ηεο ειιεληθήο δεκνθξαηίαο» Βηβιηνπσιείν  

«Δζηία» Η. Γ. Κνιιάξνπ & ηα α.ε (1997) ζει.8  
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αηζζεηή ζε θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε δειψλνληαο ηνλ εγεηηθφ ξφιν ηεο Ακεξηθήο πνπ 

απνιάκβαλε ηελ κνλνπνιηθή ηεο λέα πξαγκαηηθφηεηα.  

Ζ Ακεξηθή απφθηεζε παληνχ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, πξνβάιινληαο αμίεο θαη ηδαληθά, 

φπσο ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ζ βία ζα ρξεζηκνπνηείηαη µφλν 

ζαλ χζηαην θαηαθχγην, µε ηελ εμνπζηνδφηεζε ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ζεζκψλ.  

Ο Κιίληνλ αλαβίσζε ηνλ «νπηιζνληζκφ», πξνζαξκφδνληαο ηνλ ζηηο αλάγθεο θαη ζηα 

ηζηνξηθά δεδνκέλα ηεο επνρήο ηνπ. Έθεξε ζην πξνζθήλην ηνλ θηιειεχζεξν δηεζληζκφ 

πνπ ζα κπνξνχζε λα ζηεξίμεη ηηο ηδέεο απηέο έκπξαθηα, έλα «liberal  consensus» φζνλ  

αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εζλνηηθψλ θαη εκθχιησλ ζπγθξνχζεσλ µε 

αλζξσπηζηηθέο επεκβάζεηο -έλαο λένο φξνο πνπ αλαδχζεθε ηελ επνρή απηή- αιιά θαη 

έλα consensus ζηελ πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο.  

Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία, βαζίδεηαη πξψηνλ, ζηελ παξαδνρή 

φηη ε ζεκεξηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή δελ απνηειεί ηνκή ζηνπο νηνλεί 

πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, αιιά απνηειεί ηκήκα ησλ, ελ γέλεη, 

γλσζηψλ επηδηψμεσλ νπνηαζδήπνηε δχλακεο επηζπκεί λα δηαηεξήζεη ηελ, έζησ θαη 

ξεπζηή, εγεκνλία ηεο.  Γεχηεξνλ, φηη ελψ νη γεληθφηεξεο θαηεπζχλζεηο κηαο κεγάιεο 

δχλακεο πξνδηαγξάθνληαη αδξά απφ ηα γεσπνιηηηθά δεδνκέλα θαη ην δηεζλή 

θαηακεξηζκφ ηζρχνο, σζηφζν, δηαθπκάλζεηο θαη παξεθθιίζεηο κπνξνχλ λα 

παξνπζηαζηνχλ ζηελ θξαηηθή ζπκπεξηθνξά. Οη δηαθπκάλζεηο θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο 

απηέο, νθείινληαη είηε ζε ζπγθπξηαθά θαηλφκελα, φπσο ε έμαξζε ηνπ ηξνκνθξαηηθνχ 

θηλδχλνπ, είηε ζηα εθάζηνηε ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ πνπ 

θπβεξλνχλ, φπσο νη δηαθνξεηηθέο θνζκνζεσξίεο κεηαμχ δεκνθξαηηθψλ θαη 

ξεπνπκπιηθάλσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο επηξξνψλ.  ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο 

παξαηίζεληαη, νη δηαζηάζεηο ηεο ακεξηθάληθεο πςειήο ζηξαηεγηθήο θαηά ηνλ Φπρξφ 

Πφιεκν, ηελ πξψηκε κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή θαη ηελ κεηά ηελ 11ε επηεκβξίνπ 

αλαδηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο αζθάιεηαο ζηα Βαιθάληα. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Η ΑΜΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΧΣΔ 

ΜΔΣΑΦΤΥΡΟΠΟΛΔΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗ 

ΔΤΡΧΠΗ. 

 

 

ηε δεθαεηία ηνπ 1990, νη εηδηθνί εζηίαδαλ ζηε κεξηθή απνζχλζεζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ ζεκειίσλ ηεο παγθφζκηαο ηάμεο, δειαδή ησλ θξαηψλ. ηε δηάξθεηα 

εθείλεο ηεο δεθαεηίαο, πνιιέο ρψξεο, ζπλήζσο πξψελ απνηθίεο πνπ 

αλεμαξηεηνπνηήζεθαλ, απνδείρζεθε φηη δελ ήηαλ ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ 

ςεπδνθξάηε, ρσξίο ζηαζεξνχο ζεζκνχο θαη εζσηεξηθή ζπλνρή ή εζληθή ζπλείδεζε. 

Σν ηέινο ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο, ζε ζπλδπαζκφ µε ην ηέινο ηεο 

θνκκνπληζηηθήο θαηαπίεζεο ζηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε θαη ζηελ πξψελ 

Γηνπγθνζιαβία απνθάιπςε, επίζεο θξπκκέλεο απφ ρξφληα, εζληθέο εληάζεηο. Έηζη ε 

θπξίαξρε ηάζε ηεο δεθαεηίαο ήηαλ ε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηα  ζξπκκαηηζκέλα θξάηε 

(θαη ην θξαηηθφ ζχζηεκα) θαη ηελ πξφνδν ηεο  νηθνλνκηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη 

πνιηηηθήο ελνπνίεζεο, µε άιια ιφγηα ηελ  παγθνζµηνπνίεζε.
5 

Ζ θξίζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο πξνήιζε απφ έλα ζπλδπαζκφ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ. Οη ηξνκαθηηθέο ζπζίεο ηεο ζνβηεηηθήο θνηλσλίαο πξνο 

φθεινο ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ είραλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε ζνβηεηηθή 

αζθάιεηα, θαζψο ε άλνδνο ηεο ζνβηεηηθήο ηζρχνο πξνθάιεζε δηεζλή αληηζνβηεηηθή 

ζπζπείξσζε. Ο λένο ζνβηεηηθφο εγέηεο Μηραήι Γθνξκπαηζφθ πνπ αλέιαβε ηα ελία, 

θαηάιαβε λσξίο ηελ αδηέμνδε θαηάζηαζε ζηελ νπνία είρε πεξηέιζεη ε ρψξα θαη γηα ην 

                                                 
5 Stanley Hoffman, Υάνο θαη Βία: Ζ παγθνζκηνπνίεζε, ηα θαηαξξένληα θξάηε, ε 

ηξνκνθξαηία θαη ε Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή, (µεη. Δξξ. Μπαξηδηλφπνπινο), Αζήλα, 

εθδ. Παπαδήζε, 2011, ζ. 51. 
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ιφγν απηφ μεθίλεζε µηα πξνζέγγηζε µε ηηο ΖΠΑ, ψζηε λα εμνκαιπλζνχλ νη ζρέζεηο 

ησλ δχν θξαηψλ θαη λα ηεξκαηηζηεί ε θνχξζα ησλ ακπληηθψλ εμνπιηζκψλ. 

Παξάιιεια πξνρψξεζε ζε βαζηέο εζσηεξηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηνκέο νη νπνίεο 

απειεπζέξσζαλ ζαξσηηθέο δπλάκεηο ζηε ζνβηεηηθή θνηλσλία.
6
 Απηφ είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ληφκηλν κεηαξξπζκίζεσλ ζηα θξάηε ηνπ πκθψλνπ ηεο 

Βαξζνβίαο, θάηη πνπ ν ίδηνο ν Γθνξκπαηζφθ δελ κπνξνχζε λα αξλεζεί, εθηφο αλ 

πξνζέθεπγε ζηελ παξαδνζηαθή ιχζε ηεο ζνβηεηηθήο εηζβνιήο, αλαβηψλνληαο 

ςπρξνπνιεκηθέο εληάζεηο µε ηε Γχζε. Απηφ ήηαλ ην ηειεπηαίν ζελάξην γηα ηνλ 

Γθνξκπαηζφθ, εηδηθά κεηά ηηο επαθέο πνπ είρε µε ηελ Ακεξηθή ηε δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή, φηαλ ε παγθφζκηα θνηλφηεηα πξνζδνθνχζε ηε ιήμε ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ.  

Έηζη, πξψηε ε Πνισλία πξνρψξεζε ζε ειεχζεξεο εθινγέο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1989, ζηηο 

νπνίεο ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα εηηήζεθε παηαγσδψο θαη ηελ εμνπζία αλέιαβε ε 

αληηθαζεζησηηθή αληηπνιίηεπζε. Σν παξάδεηγκα ηεο Πνισλίαο ζπγθιφληζε ηηο 

ππφινηπεο θνηλσλίεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Μέζα ζε έλα εμάκελν, µε εμαίξεζε 

ηε Ρνπκαλία, νη θνκκνπληζηηθέο θπβεξλήζεηο παξέδσζαλ ηελ εμνπζία ρσξίο 

αηκαηνρπζίεο.
 

Μάιηζηα έρεη εηπσζεί απφ Ρψζν νβηεηηθφ εθπξφζσπν, φηη ε εμήγεζε απηήο ηεο 

αλαίκαθηεο θαη ζρεηηθά γξήγνξεο παξάδνζεο ηεο εμνπζίαο ζηα θφκκαηα ηεο 

αληηθαζεζησηηθήο αληηπνιίηεπζεο νθείιεηαη ζηελ θαηάξγεζε ηνπ Γφγκαηνο 

Μπξέδληεθ, πνπ ππνζηήξηδε ηε ζνβηεηηθή εηζβνιή ζε πεξίπησζε πνπ ην 

θνκκνπληζηηθφ θφκκα απεηινχληαλ, θαη ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην Γφγκα 

Φξαλθ ηλάηξα «I am doing it my way».
7 

ηαλ νβηεηηθφο εθπξφζσπνο πηνζεηεί 

ακεξηθαληθφ εκβιεκαηηθφ ηξαγνχδη, πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζεη ηελ πνιηηηθή 

θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ηνπ, δελ ρξεηάδεηαη λα εηπσζεί θάηη πεξαηηέξσ πνπ ζα έθαλε 

πην πξνθαλή ηελ θαηίζρπζε ηεο Ακεξηθήο ζηνλ Φπρξφ Πφιεκν.  

Ζ ρψξα πνπ έθαλε ηε δηαθνξά ζηηο εμειίμεηο απηέο ήηαλ ε Αλαηνιηθή Γεξκαλία, 

θαζψο παξνπζίαδε µηα θξίζηκε ηδηαηηεξφηεηα. ηελ πεξίπησζε ηεο Αλαη. Γεξκαλίαο 

                                                 
6 Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ, Ακεξηθαληθφ Πνιηηηθφ χζηεκα θαη Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 

1945-2002, Αζήλα, εθδ. Πνηφηεηα, 2006, ζ. 363-364.  

 
7 Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ, Ακεξηθαληθφ Πνιηηηθφ χζηεκα θαη Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 

1945-2002, Αζήλα, εθδ. Πνηφηεηα, 2006, ζ. 367 

 



δελ ππήξρε µφλν ην ζέκα θαηάξγεζεο ηνπ θαζεζηψηνο θαη παξάδνζε ηεο εμνπζίαο 

ζηελ αληηθαζεζησηηθή αληηπνιίηεπζε, αιιά ππήξρε θαη ην ζέκα χπαξμεο ηεο ρψξαο 

σο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο. Γηα λα δηαζσζεί σο αλεμάξηεην θξάηνο, έπξεπε λα 

αλαηξαπεί ν ζθιεξνππξεληθφο εγέηεο Έξηθ Υφλεθεξ. 

Παξάιιεια νη καδηθέο αληηθαζεζησηηθέο δηαδειψζεηο, θαζψο θαη ε καδηθή έμνδνο 

θαηνίθσλ πξνο ηε Γπηηθή Γεξκαλία, ππνδείθλπαλ ηελ θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο 

θαη ηελ αλάγθε γηα ηελ πινπνίεζε κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα νδεγνχζαλ, απφ ηε µηα 

κεξηά ζηελ θαηάξγεζε ηνπ θαηαπηεζηηθνχ θαζεζηψηνο, θαη απφ ηελ άιιε ζηελ 

αλαγέλλεζε κηαο λέαο ρψξαο, µε άιιν πνιηηηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο. πσο 

ζπκβαίλεη ζπρλά, ε απιφηεηα ησλ ιφγσλ θαη ε πξαθηηθή ηεο δσήο νδεγνχλ ζε 

αζθαιέζηεξεο ιχζεηο ηνπο πνιηηηθνχο απφ ηηο επίζεκεο θαη ζπλήζσο θελέο θαη 

αθαηαλφεηεο δειψζεηο. Σν ζχλζεκα γηα ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ πνιηηψλ 

αλάκεζα ζηηο δχν Γεξκαλίεο δφζεθε απιά σο ηαμηδησηηθή εληνιή, δειαδή φηη γηα 

ηδησηηθά ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ νη θάηνηθνη ηεο Αλαη. Γεξκαλίαο ρξεηάδεηαη λα 

ππνβάιινπλ µφλν µία αίηεζε ε νπνία ζα γίλεηαη ακέζσο δεθηή. Ζ απινχζηαηε απηή 

αλαθνίλσζε απφ ην ζηφκα θξαηηθνχ ζηειέρνπο απνηέιεζε ζηελ νπζία ην εθαιηήξην 

γηα ηελ πηψζε ηνπ Σείρνπο, αθνχ κεηά ηελ αλαθνίλσζε νη θάηνηθνη ησλ δχν πιεπξψλ 

άξρηζαλ λα ην θαηαζηξέθνπλ µε νξκή θαη πάζνο. Μέζα ζε ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ε ηζηνξία μαλαγξαθφηαλ απφ ηελ αξρή. Ζ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο µε έλα ηξφπν πνπ άθεζε έθπιεθην φιν ην δπηηθφ θαη αλαηνιηθφ θφζκν, ε 

εχθνιε αλαηξνπή ησλ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο πνπ έκνηαδαλ γηα ρξφληα αθιφλεηα, ε πηψζε ηνπ Σείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ, 

πνπ φπσο είρε δειψζεη παιαηφηεξα ν Έξηθ Υφλεθεξ, «ην Σείρνο έπξεπε λα παξακείλεη 

γηα εθαηφ ρξφληα αθφκα», απνηέιεζαλ ζηαζκνχο νξφζεκν ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία 

θαη ράξαμαλ βαζηά ηελ πνξεία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο.  

ηελ Ακεξηθή ν Σδφξηδ Μπνπο δηαδέρζεθε ηνλ Ρφλαιλη Ρέηγθαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

1989 θαη ρεηξίζηεθε µε κεγάιε δεμηνηερλία ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην δηεζλέο 

ζχζηεκα θαηά ηελ ηξηεηία 1989-1991. Ο Μπνπο δηεηέιεζε εθπξφζσπνο ησλ ΖΠΑ ζηα 

Ζλσκέλα Έζλε, θαη αληηπξφεδξνο επί Ρέηγθαλ. Ήηαλ θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο δηεζλείο πξνθιήζεηο θαη λα νδεγήζεη ηελ Ακεξηθή ζην ξφιν ηνπ 

εγεκφλα. Σν πξψην κεγάιν βήκα έγηλε φηαλ ν Μπνπο ζπκθψλεζε λα ζπλαληήζεη ηνλ 
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Γθνξκπαηζφθ ζηε Μάιηα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1989, µε ζθνπφ λα ππνγξάςνπλ 

ζπκθσλία γηα ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ δηεπεηξσηηθνχ ππξεληθνχ νπινζηαζίνπ ηνπο.
8 

Χζηφζν ε πηψζε ηνπ Σείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ δηθαίσζε ηελ πνιηηηθή ηεο αλάζρεζεο, 

µία πνιηηηθή πνπ φιεο νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο ησλ ΖΠΑ είραλ αθνινπζήζεη 

θαη πνπ ζηελ νπζία αλέδεημε ηελ επηθξάηεζε ηεο Ακεξηθήο ζηνλ Φπρξφ Πφιεκν θαη 

πξνθάιεζε επθνξία ζηε Γχζε. Σν γεγνλφο έγηλε δεθηφ µε ηδηαίηεξε ραξά απφ ηνλ 

ακεξηθαληθφ ιαφ. ην κέησπν φκσο ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ ε πηψζε ηνπ Σείρνπο 

έθεξε πξν ησλ Ππιψλ ην κεγάιν εξψηεκα γηα ηελ επαλέλσζε ησλ δχν γεξκαληθψλ 

θξαηψλ. Ο Μπνπο θξάηεζε ζρεηηθά ρακειφ πξνθίι θαη µάιινλ µηα ήξεκε ξεηνξηθή. 

ηελ νπζία απέθπγε λα δείμεη νπνηαδήπνηε ζξηακβνινγία αθφκε θαη ζε βάξνο ηεο 

θνκκαηηθήο ηνπ γξακκήο, γηαηί δελ ήζειε λα δπλακψζεη ηελ αληίπαιε γξακκή ηνπ 

Γθνξκπαηζφθ θαη ηνπο ερζξνχο ηνπ, νη νπνίνη έβιεπαλ ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

νβηεηηθήο Απηνθξαηνξίαο σο ηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή. 
9 

Οη εμειίμεηο, φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, ζηελ Αλαη. Γεξκαλία έδεηρλαλ ην δξφκν ηεο 

επαλέλσζεο. Ζ Δπξψπε βξέζεθε μαθληθά αληηκέησπε µε θνβίεο ηνπ παξειζφληνο 

κπξνζηά ζηελ εηθφλα ηεο ελσκέλεο Γεξκαλίαο θαη ζηάζεθε επηθπιαθηηθή ζηελ 

επαλέλσζε. Ζ άιιε πιεπξά φκσο ηνπ Αηιαληηθνχ είρε αληίζεηε άπνςε. Ζ θπβέξλεζε 

Μπνπο απνθάζηζε λα ζηεξίμεη ηε βνχιεζε ηνπ γεξκαληθνχ ιανχ πνπ επηζπκνχζε ηελ 

επαλέλσζε, ζέηνληαο φκσο σο φξν ηελ παξακνλή ηεο ελσκέλεο Γεξκαλίαο ζην 

ΝΑΣΟ. Με ηε ζηήξημε ησλ ΖΠΑ, νη Γεξκαλνί έθακςαλ ηηο ακθηβνιίεο ησλ Γάιισλ 

θαη ησλ Βξεηαλψλ. Χζηφζν ε ελαληίσζε ηνπ Γθνξκπαηζφθ ζην ζέκα απηφ ήηαλ 

ηζρπξφηεξε, αιιά έρνληαο ν ίδηνο λα αληηκεησπίζεη ηα δηθά ηνπ εζσηεξηθά δεηήκαηα 

θαη πξνβιήκαηα, θαζψο έβιεπε ηελ απνζχλζεζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, δελ 

θαηάθεξε λα αληηζηαζεί ζηελ επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο. Σελ εκέξα κάιηζηα 

ππνγξαθήο ηεο ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηνπο δχν εγέηεο, ηνλ Γθνξκπαηζφθ θαη ηνλ Κφι 

γηα ηελ επαλέλσζε ησλ δχν γεξκαληθψλ θξαηψλ ζην πιαίζην ηνπ ΝΑΣΟ, ε Οπθξαλία 

δηαθήξπηηε ηελ θπξηαξρία ηεο. Έηζη ε Γεξκαλία ελψζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1990 θαη 

                                                 
8 Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ, Ακεξηθαληθφ Πνιηηηθφ χζηεκα θαη Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 

1945-2002, Αζήλα, εθδ. Πνηφηεηα, 2006, ζ. 366. 

 
9 Paul Levine & Harry Papasotiriou, America since 1945. The American Moment, 

New York, Palgrave MacMillan, 2005, ζ. 200.  



µηα κεγάιε αλαδηακφξθσζε άξρηζε λα ζπληειείηαη ζηελ επξσπατθή θαηαλνκή 

ηζρχνο. Σν ζπνπδαίν είλαη φηη ε θαηαλνκή απηή έγηλε αλαίµαθηα.
10 

 

Ζ αιήζεηα είλαη, φπσο ππνγξακκίδνπλ πνιινί κειεηεηέο, φηη ε επθνιία µε ηελ νπνία 

νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ρεηξίζηεθαλ ηε γεξκαληθή επαλέλσζε θαλεξψλεη ηελ 

δεζπφδνπζα ζέζε ηεο Ακεξηθήο ζηνλ δηεζλή θαηακεξηζκφ ηζρχνο. Ζ μεθάζαξε ζηάζε 

ηεο θπβέξλεζεο Μπνπο ππέξ ηεο Γεξκαληθήο επαλέλσζεο ζην πιαίζην ηνπ ΝΑΣΟ θαη 

ηαπηφρξνλα ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, απνηέιεζαλ δχν ζεκαληηθνχο θαηαιχηεο 

ζηε µε αλαβίσζε ηνπ γεξκαληθνχ εζληθηζκνχ. ηελ νπζία, ε πνιηηηθή ηεο 

θπβέξλεζεο Μπνπο εμαζθάιηζε µηα ελσκέλε Γεξκαλία πνπ παξακέλεη ζηηο αξρέο ηνπ 

21νπ αηψλα ζηαζεξφο ζχκκαρνο ησλ ΖΠΑ, ζπκπαξαζχξνληαο µε ηνλ ηξφπν απηφ θαη 

ηελ ππφινηπε Δπξψπε ζε µηα ζηαζεξή επαθή µε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο.  

ην κεηαμχ, ε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζπλερηδφηαλ µε αξγνχο ξπζκνχο. Ο 

Μπνπο αηζζαλφηαλ απφ ηε µηα ζίγνπξνο γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ µε ηνλ Γθνξκπαηζφθ θαη 

απφ ηελ άιιε θνβηζκέλνο γηα ηε κεγάιε αζηάζεηα πνπ ζα πξνθαινχζε µηα βίαηε 

δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, φπσο έγηλε ζηελ πεξίπησζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Ο 

ίδηνο ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο έςαρλε ηηο επθαηξίεο λα απνζαξξχλεη ηνπο ιανχο ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο απφ ηελ απφζρηζε.
11 

Ζ Ακεξηθαληθή πνιηηηθή δελ θαηάθεξε λα εκπνδίζεη ηε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ίδηα ε Ρσζία απνθάζηζε λα απνζρηζηεί. Δπηπρψο φκσο 

γηα ηελ παγθφζκηα ηζηνξία ε απφζρηζε ηεο Ρσζίαο έγηλε ρσξίο εληάζεηο θαη 

ζπγθξνχζεηο, ζε αληίζεζε µε ηελ εξβία θαη ηε Γηνπγθνζιαβηθή θξίζε, θαζψο δελ 

επηδήηεζε θακία αιιαγή ζπλφξσλ ησλ νβηεηηθψλ δεκνθξαηηψλ, αλ θαη εθαηνκκχξηα 

Ρψζσλ θαηέιεμαλ σο κεηνλφηεηεο εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηνπ θξάηνπο ηνπο.  

 

 

 

                                                 
10 Paul Levine & Harry Papasotiriou, America since 1945. The American Moment, 

New York, Palgrave MacMillan, 2005, ζ. 200 

11 Paul Levine & Harry Papasotiriou, America since 1945. The American Moment, 

New York, Palgrave MacMillan, 2005 ζ. 201 
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3. ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΠΙΛ ΚΛΙΝΣΟΝ 

 

 

3.1 Η διαμόρφωςη τησ αμερικανικήσ ςτρατηγικήσ. 

 

Οη αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 βξίζθνπλ ηελ Ακεξηθή ζηε κνλνπνιηθή ηεο ζηηγκή, 

φπνπ θακία απεηιή δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη. Κπξηαξρεί ζε φια ηα επίπεδα θαη 

απνιακβάλεη ηελ πξσηνπνξία αιιά θαη ηνλ εγεηηθφ ξφιν ζηνλ πιαλήηε.  

Πέξα απφ ηελ πξνθαλή αλάγθε λα πξνζηαηέςεη ε Ακεξηθή ηε δηθήο ηεο εζληθή 

αζθάιεηα, ε αλάδεημή ηεο σο ην ηζρπξφηεξν θξάηνο ηνπ θφζκνπ επηθφξηηζε ηελ 

εγεζία ηεο Οπάζηγθηνλ µε ηξεηο νπζηαζηηθέο απνζηνιέο: 
12 

1. Να δηαρεηξηζηεί, λα δηεπζχλεη θαη λα δηακνξθψζεη ζρέζεηο θεληξηθήο δχλακεο 

ζ’ έλα θφζκν κεηαβαιιφκελσλ γεσπνιηηηθψλ ηζνξξνπηψλ.  

2. Να αλαραηηίζεη ή λα ηεξκαηίζεη ηηο δηάθνξεο ζπγθξνχζεηο, λα παξεκπνδίζεη 

ηελ ηξνκνθξαηία θαη ηε δηαζπνξά φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη λα 

πξνσζήζεη ηε ζπιινγηθή εηξελεπηηθή παξνπζία ζε πεξηνρέο πνπ 

ζπαξάζζνληαη απφ εκθχιηεο δηακάρεο.  

                                                 
12 Zbigniew Brzezinski, Ζ Γεχηεξε Δπθαηξία. Σξεηο Πξφεδξνη θαη ε Κξίζε ηεο Ακεξηθαληθήο 

Τπεξδχλακεο, (µεη. ∆. Βνχβαιε), Αζήλα, εθδ. Ληβάλε, 2008, ζει. 14. 

 



3. Να αληηκεησπίζεη πην απνηειεζκαηηθά ηηο φιν θαη πην αλππφθνξεο αληζφηεηεο 

ζπλζεθψλ δσήο ησλ αλζξψπσλ, ζπκπνξεπφκελε µε ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα 

µηα αλαθαηλφκελεο «παγθφζκηαο ζπλείδεζεο». 

Ο Κιίληνλ αλέιαβε θαζήθνληα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1993 θαη ζηελ νπζία δηέζεηε κηθξή 

εκπεηξία ζηα ζέκαηα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Δίρε µηα αφξηζηα δηακνξθσκέλε 

άπνςε γχξσ απφ ηνλ λέν ακεξηθαληθφ ξφιν.
13 

ηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ ην πξψην πξάγκα πνπ ζεκείσζε ήηαλ φηη νη δηαρσξηζκνί 

αλάκεζα ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή ήηαλ θάπσο αζαθείο, φηαλ φινο ν 

πιεζπζκφο επεξεαδφηαλ απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ην παγθφζκην πεξηβάιινλ, 

ηηο αζζέλεηεο θαη ηνλ αληαγσληζκφ φπισλ. 

Οη αιιαγέο απηέο θαη ε λέα επνρή πνπ μεπξφβαιε µε ηε ιήμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ 

θαη ηελ θπξηαξρία ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή δεκηνπξγνχζαλ έλα λέν 

πιαίζην, ζην νπνίν νη Ζ.Π.Α ζα έπξεπε λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ην ξφιν θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηέο ηνπο ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Ο λένο Πξφεδξνο 

παξέζεζε έλα φξακα ζην νπνίν ε Ακεξηθή ζα ζπλέρηδε λα εγείηαη θαη φξηζε ην 

πιαίζην µηα λέαο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηε κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή δειψλνληαο 

«πνπ ηα δσηηθά µαο ζπκθέξνληα βξίζθνληαη ζε θίλδπλν ή αθφκε φηαλ ε βνχιεζε 

θαη ε ζπλείδεζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο πεξηθξνλείηαη, ζα ελεξγνχκε µε εηξεληθή 

δηπισκαηία φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, µε επηβνιή φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην».
14 

Αξρηθά, ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ππήξμε γη απηφλ δεπηεξεχνπζαο ζπνπδαηφηεηαο. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο ζεηείαο ηνπ φκσο, ν Κιίληνλ αζρνιήζεθε πεξηζζφηεξν µε 

ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, θαζψο επέιεμε άηνκα πνιχ πην δξαζηήξηα πνιηηηθά ελψ θαη 

ν ίδηνο αλακείρζεθε πεξηζζφηεξν ζηα εμσηεξηθά ζέµαηα.
15

 ηελ νκηιία πνπ έδσζε 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1999 ζην αλ Φξαληζίζθν µε ηίηιν «Παξαηεξήζεηο απφ ηνλ 

Πξφεδξν πάλσ ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή»
16

 θαη πνπ αξγφηεξα δηακφξθσζε απηφ πνπ 

                                                 
13 Zbigniew Brzezinski, Ζ Γεχηεξε Δπθαηξία. Σξεηο Πξφεδξνη θαη ε Κξίζε ηεο Ακεξηθαληθήο 

Τπεξδχλακεο, (µεη. ∆. Βνχβαιε), Αζήλα, εθδ. Ληβάλε, 2008, ζει. 18. 

14 “The Legacy of the Clinton Administration”, Γηαζέζηκν ζηελ 

http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/clinton-legacy/ 
15 Zbigniew Brzezinski, Ζ Γεχηεξε Δπθαηξία. Σξεηο Πξφεδξνη θαη ε Κξίζε ηεο Ακεξηθαληθήο 

Τπεξδχλακεο, (κεηθξ. ∆. Βνχβαιε), Αζήλα, εθδ. Ληβάλε, 2008, ζει. 19. 
16 Βι. https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/clintfps.htm ,“Remarks by the President on 

Foreign Policy”  
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απνθαιέζηεθε ην «Γφγκα Κιίληνλ» θάλεη µηα εθηελή αλαθνξά ζην ξφιν ησλ ΖΠΑ, 

ζηηο επεκβάζεηο θαη ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ πνπ εκθαληζηήθαλ ζε φιν ην κήθνο θαη 

πιάηνο ηνπ πιαλήηε, έρνληαο σο αθεηεξία ηελ εμέιημε ζηνπο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ηεο πιεξνθφξεζεο, πνπ πξνθάιεζαλ µηα λέα επαλάζηαζε, ηελ απνθαινχκελε 

παγθνζκηνπνίεζε, θαζψο θαη ζην ξφιν ηεο νηθνλνκίαο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ.  Ζ νκηιία ηνπ επηθεληξψλεηαη ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πξφθιεζεο γηα ηνλ 21ν 

αηψλα, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ παγθφζκηα εηξήλε θαη γηα ην ζθνπφ απηφ 

αλαλεψλνληαη θαη επεθηείλνληαη νη ζπκκαρίεο πνπ κπνξνχλ λα ζπγθξαηήζνπλ ή λα 

απνζνβήζνπλ ζπγθξνχζεηο θαη πνιέκνπο. 

Κχξηα ζεκεία είλαη ε ελσκέλε, δεκνθξαηηθή θαη εηξεληθή Δπξψπε αιιά θαη ε 

δηεχξπλζε ηνπ ΝΑΣΟ πξνο ηα θξάηε ηνπ άιινηε Αλαηνιηθνχ κπινθ. Ο Κιίληνλ ζηελ 

παλεγπξηθή απηή νκηιία έδσζε ην ζηίγκα φηη δελ έρεη ζεκαζία πφζν καθξηά ή θνληά 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη έλα θξάηνο πνπ βξίζθεηαη ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε θαη 

θαηά πφζν απεηινχληαη ηα πξαγκαηηθά ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο. 

Πάλσ ζηε ξεηνξηθή απηή ν Κιίληνλ εμεγεί, αηηηνινγεί θαη δηθαηνινγεί ηηο επεκβάζεηο 

ηεο Ακεξηθήο, ηε ράξαμε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ην ξφιν πνπ νθείιεη λα έρεη ε 

Ακεξηθή ζηε λέα ηάμε πξαγκάησλ. 

 

3.2 Σο «Δόγμα Κλίντον» 

 

Ο Μπηι Κιίληνλ είλαη ν πξψηνο πξφεδξνο κεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν. Απφ ηνλ Β΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν θαη κεηά έρνπλ ζπλδέζεη αξθεηνί πξφεδξνη ην φλνκά ηνπο µε ηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ, δηακνξθψλνληαο έλα δφγκα. Σν Γφγκα Σξνχκαλ 

μεθίλεζε ηελ αλαραίηηζε ηεο νβηεηηθήο απεηιήο, ην Γφγκα Κάξηεξ ήηαλ εθείλν πνπ 

αλαθήξπμε ηνλ Πεξζηθφ Κφιπν σο δσηηθφ ζπκθέξνλ γηα ηε ρψξα. Σέινο ην Γφγκα 

Ρέηγθαλ ήηαλ εθείλν πνπ ζηήξημε ηηο αληηζνβηεηηθέο δπλάκεηο αληαξηψλ.
17

 

ε αληίζεζε µε ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ, Σδ. Μπνπο (senior), ν Κιίληνλ είρε παγθφζκην 

φξακα. Ο ηζηνξηθφο ληεηεξκηληζκφο ηνπ ήηαλ εγγελήο ζηελ ηδέα ηεο 

                                                                                                                                            
 
17 Robert Manning and Patrick Clawson, “The Clinton Doctrine”, Wall Street Journal, (De-

cember 29, 1997). 

 



παγθνζκηνπνίεζεο, ηαίξηαδε απφιπηα µε ηε βαζηά πεπνίζεζε ηνπ Κιίληνλ φηη αλ ε 

Ακεξηθή ήζειε λα δηθαηνινγήζεη ην ραξαθηεξηζκφ ηεο σο «ην πην απαξαίηεην έζλνο 

ηνπ θφζκνπ» έπξεπε λα αλαλεσζεί.
18 

Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ Κιίληνλ ήηαλ πνιππνίθηιε θαη έθεξε ηελ Ακεξηθή ζην 

πξνζθήλην ζε θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε. Πνην είλαη ινηπφλ ην Γφγκα Κιίληνλ; 

Έρνληαο σο νδεγφ ηηο ηξεηο βαζηθέο επεκβάζεηο θαηά ηελ πξνεδξία ηνπ, ζηε νκαιία, 

ζηελ Ατηή θαη ζηα Βαιθάληα (Βνζλία, Κφζζνβν) ελδεηθηηθέο ελφο θνηλσληθνχ 

κεραληζκνχ σο ράξαμε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, δειαδή επέκβαζε φπνπ δελ 

ππάξρεη δσηηθφο θίλδπλνο γηα ην εζληθφ ζπκθέξνλ θαη εηδηθφηεξα, φηαλ ε επέκβαζε 

ππνζηεξίδεηαη απφ µηα ηνπηθή νκάδα ζπκθεξφλησλ θαη ν θίλδπλνο απσιεηψλ είλαη 

κηθξφο, ην δφγκα Κιίληνλ ζπλνςίδεηαη ζε απηφ πνπ απνθαιείηαη “Engagement and 

Enlargement” (Γέζκεπζε- εκπινθή ή θαη Γηεχξπλζε) σο εζληθή ζηξαηεγηθή.  

Ο φξνο "engagement" είρε σο πξφζεζε λα κεηαθέξεη ηελ έλλνηα ηνπ δηεζληζκνχ θαη 

ηεο εκπινθήο ησλ ΖΠΑ ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο θαη θπξίσο ηελ απφξξηςε ηνπ 

απνκνλσηηζκνχ. Πξάγκαηη, νη ΖΠΑ είραλ παξνπζία ζρεδφλ παληνχ. Ο Κιίληνλ 

ηαμίδεςε ζην εμσηεξηθφ πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιιν Ακεξηθαλφ πξφεδξν, 

πξαγκαηνπνηψληαο ηφζα ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ φζα έθαλαλ καδί ν Ρ. Ρέηγθαλ θαη Σδ. 

Μπνπο (senior) µαδί,
19

 δειψλνληαο έκπξαθηα ηελ εμσζηξέθεηα ηνπ ραξαθηήξα θαη 

ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ ήζειε λα δηακνξθψζεη γηα ηε ρψξα ηνπ. Ζ ζεκαζία 

βέβαηα ηεο έλλνηαο “engagement” πνπ απέθηεζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ ν 

ζξίακβνο ηεο δηαδηθαζίαο επί ηεο νπζίαο. Γηα παξάδεηγκα ε επηηπρία ησλ εθάζηνηε 

ζπλαληήζεσλ ηνπ Κιίληνλ µε ηνπο εγέηεο θξηλφηαλ απφ ηελ ηήξεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αλεμαξηήησο απνηειέζµαηνο.
20

 

Με ηνλ φξν “enlargement” (δηεχξπλζε) ε πξνεδξία Κιίληνλ ελλννχζε ηελ επέθηαζε 

θαη εδξαίσζε ηεο δεκνθξαηίαο ζε πξνβιεκαηηθά θξάηε. Χζηφζν φκσο ε πξνψζεζε 

ηεο δεκνθξαηίαο απφ ηηο ΖΠΑ, ελψ ήηαλ πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, ήηαλ πεξηνξηζκέλε. 

                                                 
18 Zbigniew Brzezinski, Ζ Γεχηεξε Δπθαηξία. Σξεηο Πξφεδξνη θαη ε Κξίζε ηεο Ακεξηθαληθήο  

Τπεξδχλακεο, (κεηθξ. ∆. Βνχβαιε), Αζήλα, εθδ. Ληβάλε, 2008, ζει. 98 
19 Charles A. Kupchan, Σν ηέινο ηεο Ακεξηθαληθήο Δπνρήο, (κεηθξ. Δπαγ. Μαγθαληψηεο), 

Αζήλα, εθδ. Ληβάλε, 2007, ζει. 64.  

20 Robert Manning and Patrick Clawson, “The Clinton Doctrine”, Wall Street Journal, (De-

cember 29, 1997) 
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Δπηπιένλ δελ έγηλε πνηέ ζαθέο πφζν ζεκαληηθή ήηαλ ε πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηίαο 

γηα ηελ ζηξαηεγηθή ηεο εζληθήο αζθάιεηαο. Δπηθξηηέο ζπλνςίδνπλ φηη ηειηθά ην 

δφγκα “Engagement and Enlargement” πξνζθέξεη θησρή θαζνδήγεζε γηα ηε ράξαμε 

ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πφζν µάιινλ γηα ηα ζέκαηα ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο.  

Ζ έκθαζε σζηφζν πνπ δίδεηαη ζην δφγκα ηεο «Γέζκεπζεο θαη Γηεχξπλζεο» (“En-

gagement and Enlargement”) αληηθαηνπηξίδεη ηελ άπνςε ηεο θπβέξλεζεο γηα ηνλ 

θφζκν αθφκε θαη κεηά ηελ εμηρλίαζε ηνπ θηάζθν ηεο νκαιίαο. Με άιια ιφγηα, ην 

δφγκα Κιίληνλ ζεσξεί φηη νη παιηνί ηξφπνη ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο, ε ηδέα ηεο 

γεσπνιηηηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη πεπεξαζκέλα θαη ηε ζέζε ηνπο έρεη θαηαιάβεη ε 

γεσνηθνλνκηθή πνιηηηθή. Ηδέεο φπσο «ηζνξξνπία δπλάκεσλ» πξέπεη λα 

παξαρσξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ αληίιεςε ηεο «ζπιινγηθήο αζθάιεηαο», ε νπνία 

επηθεληξψλεηαη ζηελ εθηφλσζε απεηιψλ µε ην λα ζχξεη δπλεηηθά ερζξηθά θξάηε ζε 

έλα δίθηπν ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε έλα επξχ ζχλνιν εζλψλ. Ζ δηαθνξά πνπ επέθεξε 

ε λέα πνιηηηθή ηνπ Κιίληνλ ήηαλ φηη ε παιαηφηεξε αληίιεςε έβιεπε, φηη ηα έζλε θαηά 

θαηξνχο είραλ αλακθηζβήηεηα δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα, ελψ ζήκεξα ηα έζλε µάιινλ 

έρνπλ θνηλά ζπκθέξνληα, µε ηελ πξνυπφζεζε φηη γίλεηαη ζσζηή θαηαλφεζε ησλ 

ζεκάησλ, δηφηη φια ηα θξάηε κπνξνχλ λα επσθεινχληαη απφ ηε ζπλεξγαζία ζε 

ζέκαηα νηθνλνκηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ θαη επίιπζεο δηαθνξψλ.
21

 

H θπβέξλεζε ηνπ Κιίληνλ ζηήξημε ην δφγκα ηεο επέθηαζεο θαη εδξαίσζεο ηεο 

δεκνθξαηίαο έμσ απφ ηα ζχλνξα ηεο Ακεξηθήο, πάλσ ζηε δηαθήξπμε φηη ε πξνψζεζε 

ηεο δεκνθξαηίαο είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο ζχγρξνλεο ακεξηθαληθήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Δπηπιένλ, ν ζχγρξνλνο δηεζλήο λφκνο θαιεί ηε ιατθή 

ζπκκεηνρή ζηα θνηλά δεηήκαηα, φπσο θαη ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ άιισλ δξψλησλ 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
22

 πλεπψο ν Κιίληνλ µε ηελ έκθαζε πνπ έδσζε ζην 

ζεζκφ πξνψζεζεο ηεο δεκνθξαηίαο, δηαηχπσλε ην ζπλερέο ηεο ακεξηθαληθήο 

ζηξαηεγηθήο, φπσο απηή είρε μεθηλήζεη λα δηακνξθψλεηαη κεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

 

                                                 
21 Robert Manning and Patrick Clawson, “The Clinton Doctrine”, Wall Street Journal, (De-

cember 29, 1997) 

22 David P. Forsythe and Barbara Ann J. Rieffer, “Enlarging the Democratic Community”, 

Human Rights Quarterly, Vol. 22, No 4 (Nov. 2000), p. 988. 

 



4.ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

 

4.1 Βοςνία. Ο προαναγγελθείσ πόλεμοσ. 
 

Μεηά ην ζάλαην ηνπ Σίην, νη αθακςίεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ηνπ Φπρξνχ 

Πνιέκνπ θξάηεζαλ ηε Γηνπγθνζιαβία ελσκέλε γηα ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά ε 

θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζκνχ θαη νη ζπλεπαθφινπζεο θαηαθιπζκηθέο αιιαγέο ζηελ 

Αλαηνιηθή Δπξψπε απειεπζέξσζαλ ηηο θπγφθεληξεο πηέζεηο πνπ ήηαλ 

αλαραηηηζκέλεο. ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 μεθίλεζαλ αλαηαξαρέο αλάκεζα ζηηο 

δεκνθξαηίεο ηεο εξβίαο θαη ηεο Κξναηίαο, πνπ απνηεινχζαλ ηα δχν θπξίαξρα 

ζηνηρεία ηεο παιηάο Γηνπγθνζιαβίαο. Χζηφζν φκσο ήηαλ ε ινβελία εθείλε πνπ πήξε 

ην πξνβάδηζκα ζηε δηαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο µε ην δεκνςήθηζκα ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 1990, ην νπνίν πξνθάιεζε θχκα μεζεθσκνχ γηα δηαθνπή ζρέζεσλ µε ηελ 

Γηνπγθνζιαβία. Κακία θίλεζε θαη πξνζπάζεηα, νχηε θαλ αιιαγήο θαη ηξνπνπνίεζεο 

ηνπ ζπληάγκαηνο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ζηάζεθαλ ηθαλέο λα εκπνδίζνπλ ηα θξάηε ηεο 

ηφηε Οκνζπνλδίαο απφ ηε δηαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο. Ζ ινβελία θαη ε 

Κξναηία ζηηο 25 Ηνπλίνπ 1991 δηαθήξπμαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο απνξξίπηνληαο ηηο 

φπνηεο νηθνλνκηθέο, αξρατζηηθέο θαη εζληθηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ Βειηγξαδίνπ πνπ 

ηψξα δηνηθνχληαλ απφ ηνλ ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο. 

Καη ελψ ν πφιεκνο ηεο ινβελίαο δηήξθεζε 10 εκέξεο, ζηελ Κξναηία ηα πξάγκαηα 

εμειίρζεθαλ πην βίαηα θαη πήξαλ άιιε ηξνπή. Ζ αηηία ήηαλ φηη ην 12% ηεο εξβηθήο 

κεηνλφηεηαο ηεο Κξναηίαο δελ ήζειε λα εγθαηαιείςεη ηνπο δεζκνχο ηεο µε ηε εξβία. 

Ζ δηακάρε φκσο επεθηάζεθε θαη ζε άιια κέξε ηεο Κξναηίαο επξχλνληαο έηζη θαη 

εκβαζχλνληαο ζε πεξηζζφηεξεο πνιηηηθέο θαη εζληθηζηηθέο δηαηξέζεηο κεηαμχ ηεο 

εξβίαο θαη ηεο Κξναηίαο. Ο πφιεκνο καίλνληαλ αλάκεζα ζηελ Κξναηία θαη ηνλ 

Γηνπγθνζιαβηθφ Δζληθφ ηξαηφ αιιά θαηλφηαλ ζηελ νπζία φηη ν ηειεπηαίνο ήηαλ έλα 

εξγαιείν ηεο εξβηθήο πνιηηηθήο. Απηφ ήηαλ πνπ πξνθάιεζε ηε ζχγθξνπζε θαη έθεξε 

ζην πξνζθήλην ηελ αλάκεημε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζηε Γηνπγθνζιαβηθή θξίζε.
23

 

                                                 
23 Spyros Economides and Paul Taylor, “Former Yugoslavia” ζην The New Interventionism 

1991-1994. United Nations experience in Cambodia, former Yugoslavia and Somalia, edited 

by James Mayall, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, ζει. 59, 62. 
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αλ ζπλέπεηα, ην μέζπαζκα βίαο ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε ήηαλ µηα ζιηβεξή 

πξφβιεςε. Σν δεκνςήθηζκα πνπ δηεμήρζε ηελ 1ε Μαξηίνπ 1992 ην κπντθφηαξε 

θνκκάηη ηνπ έξβηθνπ πιεζπζκνχ, φκσο θαηέδεημε µηα ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ππέξ 

ηεο αλεμαξηεζίαο. Ζ ζπλέρεηα αξθεηά πξνβιέςηκε, νη έξβνη απέξξηςαλ ην 

απνηέιεζκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, έδεημαλ ηελ εηνηκφηεηά ηνπο γηα ηελ θιηκάθσζε 

ηεο δηακαξηπξίαο, πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηνχλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη 

αλχςσζαλ νδνθξάγκαηα γχξσ απφ ην εξάγεβν. Απέξξηπηαλ έηζη ηελ αλεμαξηεζία 

ηεο Βνζλίαο, δηφηη γλψξηδαλ πνιχ θαιά φηη νη δχν άιιεο εζληθέο κεηνλφηεηεο ζα 

πιεηνςεθνχζαλ ζπλερψο ζηηο εθινγέο ρσξίο λα έρνπλ θακία ηχρε εθπξνζψπεζεο ζην 

θνηλνβνχιην, αθνχ ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα ζα θξίλνληαλ πάληα µε βάζε ην εζληθφ 

παξά ην πνιηηηθφ θξηηήξην. Οη πηζαλφηεηεο βίαο εληζρχζεθαλ θαη απφ ηνπο 

κεραληζκνχο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, φηαλ ε Δ.Κ αλαγλψξηζε ηε Βνζλία.
24

 Οη ΖΠΑ 

αλαγλψξηζαλ ηε Βνζλία ζηηο 8 Απξηιίνπ 1992, ελλέα κήλεο κεηά ην μέζπαζκα ηνπ 

πνιέκνπ. Σν ίδην έθαλαλ γηα ηε ινβελία θαη ηελ Κξναηία. Ο ηφηε πξφεδξνο Σδ. 

Μπνχο είπε ζε δήισζή ηνπ φηη ζα πξνέβαηλε άκεζα ζηε δεκηνπξγία δηπισκαηηθψλ 

ζρέζεσλ µε ηα ηξία αλεμάξηεηα θξάηε ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο ηα νπνία επηζήκσο 

έρεη αλαγλσξίζεη θαη ε Δ.Κ. 
25

Ζ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζην 

λα πξνιάβεη ην μέζπαζκα ηεο βαιθαληθήο θξίζεο είλαη παξάδνμε, ελ’ φςεη ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ε γηνπγθνζιαβηθή θξίζε ήηαλ ν πην πξναλαγγεικέλνο πφιεκνο ζηελ 

Δπξψπε κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Σν ζελάξην ηνπ ΝΑΣΟ γηα ελδερφκελν 

μέζπαζκα ελφο Σξίηνπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ ζηελ Δπξψπε, πξνέβιεπε ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο σο ηελ ελαξθηήξηα απνζηαζεξνπνηεηηθή θξίζε.
26

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνλ Ννέκβξην 1990 δηέξξεπζε ζην δηεζλή Σχπν ε κειέηε ηεο CIA 

πνπ πξνέβιεπε πφιεκν ζηε Γηνπγθνζιαβία κέζα ζε 18 µήλεο.
27

 

Έηζη κνηξαία, ηελ άλνημε ηνπ 1990 ε πξνζνρή ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ήηαλ 

ζηξακκέλε αιινχ, φηαλ ηα απνζρηζηηθά θφκκαηα ζηε ινβελία θαη ζηελ Κξναηία 

θέξδηδαλ ηηο εθινγέο θαη πξνρσξνχζαλ ζηελ θήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο. Ζ 

                                                 
24 Spyros Economides and Paul Taylor, “Former Yugoslavia” ζην The New Interventionism 

1991-1994. United Nations experience in Cambodia, former Yugoslavia and Somalia, edited 

by James Mayall, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, ζει.  62. 
25 David Binder, “US Recognizes 3 Yugoslav Republics as Independent”, The New York 

Times, (08.04.1992)  
26 Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ, Σα Βαιθάληα µεηά ην ηέινο ηνπ Φ. Πνιέµνπ, Αζήλα, εθδ. 
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27 International Herald Tribune, 29.11.1990 



επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο, ν Πφιεκνο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ θαη νη εμειίμεηο ζηε 

νβηεηηθή Έλσζε απνξξφθεζαλ ηηο πξνζπάζεηεο ηεο δηεζλνχο δηπισκαηίαο. Μφλνλ νη 

ΖΠΑ έδεημαλ επίγλσζε ηεο επηθείκελεο θξίζεο, αιιά αξλήζεθαλ ζζελαξά λα 

αλαιάβνπλ ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πξνζπάζεζαλ µε δηπισκαηηθέο 

πηέζεηο λα κεηαηνπίζνπλ ηελ επζχλε ζηελ Δ.Δ.
28 

 

 

4.2 Σο χρονολόγιο του πολέμου 

 

ηηο 29 Φεβξνπαξίνπ µε 1 Μαξηίνπ 1992, νη Μνπζνπικάλνη θαη νη Κξνάηεο ηεο 

Βνζλίαο ςεθίδνπλ γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ζε δεκνςήθηζκα πνπ κπντθνηάξεηαη 

απφ ηνπο έξβνπο. ηηο 6 Απξηιίνπ ε ΔΔ αλαγλσξίδεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο Βνζλίαο. 

Ο πφιεκνο δελ αξγεί λα μεζπάζεη θαη νη έξβνη, ππφ ηελ εγεζία ηνπ Ράληνβαλ 

Κάξαδηηο πνιηνξθνχλ ην εξάγεβν. Καηαιακβάλνπλ ην 70% ηεο επηθξάηεηαο ηεο 

ρψξαο, εμνινζξεχνληαο θαη θαηαδηψθνληαο Μνπζνπικάλνπο θαη Κξνάηεο γηα λα 

νηθνδνκήζνπλ ηελ εξβηθή Γεκνθξαηία. Σνλ Μάην ν ΟΖΔ επηβάιιεη θπξψζεηο ζηε 

εξβία, δηφηη ππνζηεξίδεη ηνπο έξβνπο αληάξηεο ζηελ Κξναηία θαη ζηε Βνζλία. Σνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1993 νη εηξελεπηηθέο δηαδηθαζίεο ζηε Βνζλία απνηπγράλνπλ θαη νη 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ Μνπζνπικάλσλ θαη Κξναηψλ, πξσηχηεξα ελαληίνλ ησλ έξβσλ, 

μεζπνχλ. ηε ζπλέρεηα, νη ηξεηο πφιεηο, ξεκπξέληηζα, Εέπα θαη Γθφξαδληε ζηελ 

αλαηνιηθή Βνζλία δηαθεξχζζνληαη απφ ηνλ ΟΖΔ σο «αζθαιείο πεξηνρέο». Ζ 

ζηξαηησηηθή δχλακε ηνπ ΟΖΔ, UNPROFOR, αλαπηχζζεηαη ζηελ πεξηνρή µε 

απνηέιεζκα ν εξβνβνζληαθφο ζηξαηφο λα ζηακαηήζεη ηε δξάζε ηνπ. Χζηφζν, νη 

πεξηνρέο απηέο παξακέλνπλ απνκνλσκέλεο ηα επφκελα δχν ρξφληα, θαζψο θακία 

αλζξσπηζηηθή βνήζεηα δελ θηάλεη ζηνλ πξννξηζκφ ηεο.  

Σν 1994, ην κήλα Μάξηην, ν πφιεκνο ησλ Μνπζνπικάλσλ-Κξναηψλ ηειεηψλεη µε ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ζπλαζπηζκνχ ηνπο, κεηά απφ παξέκβαζε ησλ ΖΠΑ. Σνλ Μάξηην ηνπ 

1995 ν εξβνβφζληνο πξφεδξνο Ράληνβαλ Κάξαδηηο δίλεη δηαηαγή γηα απνκφλσζε ηεο 

ξεκπξέληηζα θαη ηεο Εέπα απφ ηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα πνπ θαηαθζάλεη ζηελ 
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πεξηνρή. ηηο 9 Ηνπιίνπ ν Κάξαδηηο εθδίδεη λέα δηαηαγή γηα θαηάιεςε ηεο 

ξεκπξέληηζα θαη ζηηο 11 Ηνπιίνπ ηα ζηξαηεχκαηα ησλ εξβνβφζλησλ, ππφ ηελ 

εγεζία ηνπ Ράηθν Μιάληηηο, θαηαιακβάλνπλ ηηο αλαηνιηθέο πεξηνρέο θαη ηελ 

«αζθαιή πεξηνρή» ηεο ξεκπξέληηζα, δνινθνλψληαο πεξίπνπ 8.000 Μνπζνπικάλνπο 

εληφο ηεο επφκελεο εβδνκάδαο. Σν δηθαζηήξην εγθιεκάησλ πνιέκνπ ζηε Υάγε 

θαηαδηθάδεη ηνπο Κάξαδηηο θαη Μιάληηηο γηα γελνθηνλία ζηελ πνιηνξθία ηνπ 

εξάγεβν. Σνλ Αχγνπζην ην ΝΑΣΟ μεθηλά αεξνπνξηθέο επηδξνκέο ελαληίνλ ησλ 

εξβνβφζλησλ ζηξαηεπκάησλ. ηηο 21 Ννεκβξίνπ αθνινπζεί ε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

εξβνβφζλησλ, µε επηθεθαιήο ηνλ κνπζνπικάλν πξφεδξν Αιία Ηδεηκπέθνβηηο, ησλ 

Κξναηψλ ηνπ Φξάλην Σνχλδκαλ θαη ησλ έξβσλ ηνπ ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο. Με 

ηελ ππνζηήξημε ησλ ΖΠΑ ηα εκπιεθφκελα κέξε ζπκθσλνχλ γηα εηξήλε ζην Νηαίεηνλ 

ηνπ Οράην. ηηο 14 Γεθεκβξίνπ 1995 νη ηξεηο εγέηεο ππνγξάθνπλ ηε ζπκθσλία ζην 

Παξίζη, αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηελ ηζρπξή δχλακε ηνπ ΝΑΣΟ, 66.000 αλδξψλ, ζηε 

Βνζλία. Ζ Γηεζλήο Κνηλφηεηα επηβάιιεη µηα κφληκε παξνπζία ζηε ρψξα µέζσ ελφο 

δηεζλνχο παξαηεξεηεξίνπ. Λίγνπο κήλεο κεηά, ν Κάξαδηηο αλαγθάδεηαη λα παξαηηεζεί 

απφ ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ησλ εξβνβφζλησλ κεηά απφ πηέζεηο ηεο Γχζεο. Σνλ 

επηέκβξην ηνπ 1996 ην εζληθφ θφκκα θεξδίδεη ηηο πξψηεο κεηαπνιεκηθέο εθινγέο, 

ζθξαγίδνληαο ηελ εζληθή δηαίξεζε ηεο Βνζλίαο. Ο Κάξαδηηο έρνληαο ράζεη ηελ 

επηξξνή ηνπ εμαθαλίδεηαη απφ ην πξνζθήλην. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2008 ζπιιακβάλεηαη θαη 

νδεγείηαη ζε δίθε θαηεγνξνχκελνο απφ θνηλνχ µε ηνλ Μιάληηηο γηα ηε γελνθηνλία 

ζηε ξεκπξέληηζα ηνλ Ηνχιην ηνπ 1995, φηαλ πεξίπνπ 8.000 Βφζληνη κνπζνπικάλνη 

θνλεχηεθαλ θαη ζάθηεθαλ ζε καδηθνχο ηάθνπο, θαζψο θαη γηα ηελ απψιεηα 12.000 

αλζξψπσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο ηνπ εξάγεβν. Ο «δηαβνιηθφο» 

Κάξαδηηο,
29 

φπσο ηνλ έρεη ραξαθηεξίζεη ν Ακεξηθαλφο δηπισκάηεο Ρίηζαξλη 

Υφιµπξνπθ, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ, πιελ φκσο «αηκαηεξφ» θεθάιαην ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ ζηα Βαιθάληα. 

 

4.3 Οι χειριςμοί τησ ΕΕ και η ανάμειξη των ΗΠΑ 

 

Ζ απνηπρία ηεο ΔΔ λα πξνιάβεη ην μέζπαζκα ηνπ Βνζληαθνχ πνιέκνπ, ήηαλ 

ηδηαίηεξα θαηαθξηηέα, θαζψο ππήξρε ην θξναηηθφ πξνεγνχκελν σο πξνεηδνπνίεζε 

                                                 
29 www.kathimerini.gr –πιεξνθνξίεο απφ Reuters, 24.07.2008 



επηθείκελεο θαηαζηξνθήο. Αλαγλσξίδνληαο ηε ινβελία θαη ηελ Κξναηία, 

νπζηαζηηθά ππξνδφηεζε ηε δηαδηθαζία θαηάξξεπζεο ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο, αθνχ 

ε εγεζία ηεο Βνζλίαο θηλήζεθε πξνο ηελ αλεμαξηεζία ηεο αθνινπζψληαο ην 

παξάδεηγκα ησλ δχν άιισλ ρσξψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ΔΔ δελ κπνξνχζε παξά λα 

αλαγλσξίζεη θη απηή ηε Γεκνθξαηία αιιηψο ζα θαηλφηαλ φηη κεξνιεπηεί εηδηθά θαηά 

ησλ Βνζλίσλ.  

Ζ ΔΔ είρε ηε δπλαηφηεηα πξηλ ην μέζπαζκα ηνπ Βνζληαθνχ πνιέκνπ λα αλαγλσξίζεη 

ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο ησλ έξβσλ ηεο Βνζλίαο ρσξίο ην πξφβιεκα ηεο 

αληακνηβήο ηεο βίαο. Θέινληαο φκσο λα απνθχγεη ηελ ρξήζε δχν κέηξσλ θαη δχν 

ζηαζκψλ ζε ζρεδφλ παλνκνηφηππεο πεξηπηψζεηο, ε ΔΔ απέθπγε απηή ηελ πνξεία.
30

 Σν 

ζθεπηηθφ ηεο ΔΔ ήηαλ φηη ζε πεξίπησζε πνπ αλαγλψξηδε ην δηθαίσκα απηνδηάζεζεο 

ζηνπο έξβνπο ηεο Βνζλίαο ζα άλνηγε ηνλ αζθφ ηνπ Αηφινπ ζε νιφθιεξε ηελ πξψελ 

Γηνπγθνζιαβία θαη πξψελ νβηεηηθή Έλσζε, ίζσο θαη αιινχ. Με ην επηρείξεκα απηφ, 

θαη µε ζέινληαο λα ελζαξξχλεη απνζρηζηηθά θηλήκαηα θαη πνιεκηθέο ζπξξάμεηο ζην 

Κφζζνβν, ζηα θφπηα µε ηελ Αιβαληθή κεηνλφηεηα θαη ζε άιιεο ρψξεο, ε ΔΔ 

ζπζίαζε ηα ζπκθέξνληα ησλ βνζληαθψλ έξβσλ.
31 

ηαλ μέζπαζε ν πφιεκνο ην 1991, νη ΖΠΑ θαη ε θπβέξλεζε Μπνπο πξνζπάζεζαλ λα 

κείλνπλ ακέηνρνη ζηε ζχγθξνπζε θαη αξλήζεθαλ αθφκε θαη ηε ζπκκεηνρή ζε 

εηξελεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ ζηάζε απηή ησλ ΖΠΑ ήηαλ απφξξνηα ηεο άξλεζεο 

νπνηαζδήπνηε εκπινθήο ζηε ζπγθεθξηκέλε δψλε απφ ην Πεληάγσλν, αιιά θαη ηελ 

θπβέξλεζε, θαζψο νη ζπλέπεηεο κηαο ηέηνηαο εκπινθήο δελ εμππεξεηνχζαλ ην εζληθφ 

ζπκθέξνλ. Ο Κφιηλ Πάνπει ραξαθηήξηζε ηε Βνζλία σο κε ζηξαηεγηθφ ελδηαθέξνλ 

γηα ηηο ΖΠΑ θαη φηη ε θξίζε ζηε Βνζλία είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθε µε βαζηέο εζληθέο 

θαη ζξεζθεπηηθέο ξίδεο. 

Ο Τπ. Δμσηεξηθψλ ηνπ Μπνπο ηφηε, Σδ. Μπέτθεξ ην είπε πην πεξηεθηηθά «We don’t 

have a dog in this fight»
32

 θαη έκεηλε ε θξάζε απηή γηα πάληα ζηελ πνιεκηθή αξέλα, 
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εθδ. Παπαδήζε, 1994, ζει. 137. 
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ελλνψληαο βέβαηα φηη νη ΖΠΑ δελ έρνπλ θαλέλα ζπκθέξνλ ζε απηφλ ηνλ πφιεκν θαη 

ζπλεπψο δελ ηνπο αθνξά.  

Σε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ Λ. Οίθνπ ήηαλ 

αθηεξσκέλε ζηε νβηεηηθή Έλσζε.
33

 πσο είρε επηζεκάλεη ν ηζηνξηθφο-

δεκνζηνγξάθνο, David Halberstam, ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ ην 1991 ήηαλ 

«Gorbo-centric», δηφηη απηφ πνπ ήηαλ θαιφ γηα ηνλ Γθνξκπαηζφθ ηφηε θαη ηηο 

Ακεξηθαλν-νβηεηηθέο ζρέζεηο είρε ζεκαζία θαη φρη απηφ πνπ ζα ήηαλ θαιφ γηα ηηο 

αλαδπφκελεο δεκνθξαηίεο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο.
34

 Ζ θπβέξλεζε Μπνπο αλαγλψξηδε 

ηηο αλαινγίεο θαη ηηο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηελ θαηάξξεπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη 

ζε µηα αληίζηνηρε δηάιπζε ηεο . Έλσζεο. Δμαηηίαο απηήο ηεο αληηζηνηρίαο, ε 

θπβέξλεζε Μπνπο δελ κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη ηελ απφζρηζε ελφο θξάηνπο θαη λα 

ελαληησζεί ζηελ πξνζπάζεηα θάπνηνπ άιινπ.  

Δάλ αλαγλψξηδαλ ηελ Κξναηία θαη ηε ινβελία, ζα έπξεπε λα θάλνπλ ην ίδην ζε 

πεξίπησζε πνπ θάπνην θξάηνο ηεο . Έλσζεο επηζπκνχζε απφζρηζε. Ζ έγλνηα ηεο 

θπβέξλεζεο Μπνπο ήηαλ λα ηεξκαηίζεη ηνλ Φπρξφ Πφιεκν µε έλαλ εηξεληθφ ηξφπν 

γη’ απηφ θαη αξλήζεθαλ λα αλαγλσξίζνπλ νπνηαδήπνηε απνζρηδφκελε 

Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία, µε βάζε ην ζθεπηηθφ ηεο µε επηβξάβεπζεο 

νπνηαζδήπνηε κνλνκεξνχο απφζρηζεο. Ζ ηειηθή εηξεληθή δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο ην Γεθέκβξην ηνπ 1991 έζεζε έλα ηέινο ζηηο αλεζπρίεο ηεο ακεξηθαληθήο 

πνιηηηθήο πάλσ ζ’ απηφ ην ζέκα απνδεζκεχνληαο ηελ.
35

 Έηζη νη ΖΠΑ πξνρψξεζαλ 

ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ινβελίαο θαη ηεο Κξναηίαο ζηηο 7 Απξηιίνπ 1992 θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηελ αλαγλψξηζε ηεο Βνζλίαο πνπ είρε θεξχμεη ηελ αλεμαξηεζίαο ηεο ζηηο 3 

Μαξηίνπ.  

Με ηελ θίλεζε απηή ε θπβέξλεζε Μπνπο ήιπηδε φηη ζα θξαηνχζε καθξηά ηνπο 

έξβνπο απφ πεξαηηέξσ επηζεηηθέο θηλήζεηο εηδηθά ζηε Βνζλία. Οη ΖΠΑ γλψξηδαλ φηη 

ε εζληθή πνηθηιφηεηα ηεο Βνζλίαο µε ηε Μνπζνπικαληθή πιεηνςεθία εθηεζεηκέλε ζα 

απνηεινχζε ηνλ επφκελν πην ζαλαηεθφξν πφιεκν ησλ επνρψλ. Οη έξβνη σζηφζν 
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αγλφεζαλ ην κήλπκα ηεο Οπάζηγθηνλ µε ηελ αλαγλψξηζε ηεο Βνζλίαο θαη μεθίλεζαλ 

ηηο επηζέζεηο ηελ επφκελε µέξα.
36 

 Ζ Δ.Δ πξνζπαζψληαο λα ηζνξξνπήζεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ αξρή πξνηνχ μεθχγεη, 

θάιεζε ηηο ηξεηο εζλφηεηεο ηεο Βνζλίαο ζε δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην κειινληηθφ 

θαζεζηψο ηεο ρψξαο ηνπο. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ήηαλ δχζθνιεο, θαζψο νη έξβνη θαη 

νη Κξνάηεο ζπκθψλεζαλ ζ’ έλα ζχζηεκα µε ηξία εζληθά θαληφληα, αιιά νη έξβνη 

δεηνχζαλ ην 65% ηνπ εδάθνπο θαη νη Κξνάηεο ην 35%, γεγνλφο πνπ ζήκαηλε φηη δελ 

άθελαλ ηίπνηε γηα ηνπο Μνπζνπικάλνπο πνπ απνηεινχζαλ θαη ηε κεγαιχηεξε 

εζλφηεηα (44% ηνπ πιεζπζκνχ). Οη επεθηαηηθέο βιέςεηο ηφζν ηεο εξβίαο φζν θαη 

ηεο Κξναηίαο ζε βάξνο ηεο Βνζλίαο ήηαλ γλσζηέο θαη ην ζρέδην θαληνλνπνίεζεο µε 

βάζε ηηο εζλφηεηεο θαηλφηαλ ζαλ πξψην βήκα γηα ην δηακειηζκφ. Ζ Μνπζνπικαληθή 

πιεπξά θάλεθε λα απνδέρεηαη θάπνην θαληνληθφ ζρήκα ζηηο αξρέο Μαξηίνπ 1992, 

αιιά ζηα ηέιε ηνπ ίδηνπ κήλα ήηαλ ιηγφηεξν ζπκβηβαζηηθή. ηελ πνξεία ησλ 

εμειίμεσλ, ε Δ.Δ µε ηελ ππφζρεζή ηεο γηα αλαγλψξηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο 

Βνζλίαο, εθ’ φζνλ απηή λνκηκνπνηεζεί µε δεκνςήθηζκα, απνζηαζεξνπνίεζε ηελ 

θαηάζηαζε.
37

 

Σν βίαην μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ θαη νη βαξβαξφηεηεο πνπ αθνινχζεζαλ δελ άθεζαλ 

ακέηνρε ηελ θνηλή γλψκε µε ηνπο πνιίηεο λα πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ηηο θπβεξλήζεηο 

ηεο Γχζεο γηα άκεζε επέκβαζε. Ζ θπβέξλεζε Μπνπο δέρζεθε ζθνδξά ππξξά γηα ηελ 

αδξάλεηά ηεο απφ αληηπνιηηεπφκελεο (θέληξν-αξηζηεξέο) εθεκεξίδεο, θαζψο θαη απφ 

ηελ ζπληεξεηηθή πηέξπγα ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ θφκκαηνο, ραξαθηεξίδνληαο ηνλ 

Μπνπο σο αλαπνθάζηζην πνπ κεηαηφπηζε ηελ πξσηνβνπιία ζηελ Δπξψπε, ηε ζηηγκή 

πνπ ε ίδηα ε Δπξψπε πξνζβιέπεη ζ’ απηφλ γηα εγεζία. 

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηηο θξηθαιεφηεηεο ηνπ πνιέκνπ λα θιηκαθψλνληαη, νη 

πηέζεηο γηα επέκβαζε ζηνλ Μπνπο έγηλαλ φιν θαη πην έληνλεο, θαζψο θαη ν εθινγηθφο 

ηνπ αληίπαινο Μπηι Κιίληνλ ηάρζεθαλ ππέξ απηήο.
38 
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ηαλ ν Κιίληνλ αλέιαβε ηνλ Λ. Οίθν, ν πξνεθινγηθφο ελζνπζηαζκφο ηνπ γηα ηελ 

επέκβαζε ζηε Βνζλία θαη ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ γξήγνξα εμαλεκίζηεθε. Ζ γλσζηή 

πνιηηηθή ηνπ Ίγθικπέξγθεξ, Τπ. Δμσηεξηθψλ ηεο θπβέξλεζεο Μπνπο, «Lift and 

Strike» ηελ νπνία πηνζέηεζε θαη ν Κιίληνλ απνδείρζεθε πνιχ πην δχζθνιε ζηελ 

εθαξκνγή ηεο. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα ηελ επηζηξνθή ζηελ πνιηηηθή «κεδεληθή 

αλάκεημε», ε νπνία δελ πεξηειάκβαλε ηελ επέκβαζε σο ιχζε. Απηφ απνγνήηεπζε 

ηνπο Βφζληνπο νη νπνίνη είραλ ελαπνζέζεη φιεο ηηο ειπίδεο ηνπο ζηελ πξνεθινγηθή 

θακπάληα ηνπ Κιίληνλ θαη πξνζδνθνχζαλ ζηε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ησλ ΖΠΑ γηα 

ηελ γξήγνξε παχζε ηνπ πνιέκνπ. Γπζηπρψο γηα ηνπο Βφζληνπο, ν Κιίληνλ δελ 

απνδείρζεθε γεξάθη, φπσο άθελε λα ελλνεζεί ζηελ πξνεθινγηθή ηνπ εθζηξαηεία, µε 

ηελ αλάιεςε ησλ πξνεδξηθψλ θαζεθφλησλ.
39

 Αληηζέησο, ακθηηαιαληεχζεθε θαηά ηα 

πξψηα δχν ρξφληα ηεο πξνεδξίαο ηνπ φζνλ αθνξά ηε Βνζλία, θαζψο δχγηδε απφ ηε 

µηα πιεπξά ηελ πίεζε ηεο ακεξηθαληθήο θνηλήο γλψκεο θαη ηδίσο ησλ 

θεληξναξηζηεξψλ θηιειεχζεξσλ ππέξ ηεο επέκβαζεο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνλ 

θίλδπλν ηεο εκπινθήο ζε καθξνρξφληα πεξηπέηεηα µε κεγάιεο ακεξηθαληθέο 

απψιεηεο,
40

 ππφ ην θφβν θαη ηε ζθηά ηνπ «ζπλδξφκνπ ηνπ Βηεηλάκ».  

4.4 χέδιο Βανσ-Όουεν-Σελική διευθέτηςη του πολέμου υμφωνία 

του Ντέιτον  

 

H πξψηε απφθαζε πνπ πήξε ε θπβέξλεζε Κιίληνλ θαη αθνξνχζε ην ζέκα ηεο 

Βνζλίαο ήηαλ γηα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηνπ ζρεδίνπ Βαλο-νπελ. Ο άηξνπο Βάλο 

ήηαλ πξ. Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο θπβέξλεζεο Κάξηεξ θαη ν Λφξδνο νπελ, επίζεο 

πξ. Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Βξεηαλίαο θαη εθπξφζσπνο ησλ Ζ.Δ θαη ηεο ΔΔ. Μεηά 

απφ ηεηξάκελε ζπλεξγαζία παξνπζίαζαλ ην ζρέδην Βαλο-νπελ, σο ηελ πην 

θαηάιιειε ιχζε εθ κέξνπο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ηεξκαηηζηνχλ νη 

ερζξνπξαμίεο. Σν ζρέδην ρψξηδε ηε Βνζλία ζε 10 επαξρίεο, θάζε µία απφ ηηο νπνίεο 

ζα ειέγρνληαλ απφ µία απφ ηηο ηξεηο εζλφηεηεο, µε εμαίξεζε δχν, ε µία εθ ησλ νπνίσλ 

ζα δηνηθνχληαλ απφ ηνπο Κξνάηεο θαη ηνπο Μνπζνπικάλνπο θαη ε άιιε, ην 
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εξάγεβν, ζα δηνηθνχληαλ θαη απφ ηηο ηξεηο εζλφηεηεο. Καη επεηδή γλψξηδαλ φηη νχηε 

ε Δπξψπε αιιά νχηε θαη νη ΖΠΑ ήζαλ δηαηεζεηκέλεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηζρχ γηα 

λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηήξεζε ηνπ ζρεδίνπ, ηα ζχλνξα ησλ επαξρηψλ αθνινχζεζαλ ηηο 

ππάξρνπζεο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο. Σν ζρέδην παξνπζηάζηεθε ζηε Γελεχε ην 

1993.
41

Ο Ρίηζαξλη Υφιµπξνπθ, πξψελ ζηέιερνο ηεο θπβέξλεζεο Κάξηεξ θαη 

αξγφηεξα µέινο ηεο θπβέξλεζεο Κιίληνλ, επηθεθαιήο γηα ηελ πνιηηηθή πάλσ ζην 

ζέκα ηεο Βνζλίαο, είρε πεη σο πξνεηδνπνίεζε: «Δάλ εγθαηαιείςνπκε ην ζρέδην Βαλο-

νπελ, ζα πξέπεη ηφηε λα αληηκεησπίζνπκε ην γεγνλφο φηη θάζε δηαπξαγκαηεπηηθή 

νδφο είλαη ζηελ νπζία λεθξή θαη δηθαηνινγίεο γηα απξαμία ή µε απνηειεζκαηηθή 

δξάζε είλαη πηα µε απνδεθηέο».
42

 

Ζ θπβέξλεζε Κιίληνλ απέξξηςε ην ζρέδην Βαλο-νπελ, πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή 

θαηλφηαλ ε θαιχηεξε ιχζε, αιιά δελ είρε φκσο λα παξνπζηάζεη θάηη άιιν σο 

ελαιιαθηηθή. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ηεο πξφηαζεο ήηαλ φηη ην ζρέδην 

επέηξεπε ζηνπο έξβνπο λα δηαηεξήζνπλ εδάθε πνπ είραλ απνθηήζεη µε ηε βία, 

θαηαπαηψληαο ην ράξηε ησλ ΖΔ. Δηδηθφηεξα ν Κιίληνλ απέξξηςε ηελ πξφηαζε γηαηί 

δελ ελαληηψζεθε ζηελ αξρή ηεο εζληθήο εθθαζάξηζεο. ηελ πξνεθινγηθή ηνπ 

θακπάληα ν Κιίληνλ επηηέζεθε ζηνλ Μπνπο γηα ηελ απξαμία ηνπ ζην ζέκα ηεο 

Βνζλίαο, επεηδή άθελε ειεχζεξε ηελ επηζεηηθφηεηα ησλ έξβσλ. Δπνκέλσο ηψξα δελ 

κπνξνχζε λα λνκηκνπνηήζεη µηα ηέηνηα ζέζε. Ζ νπζία είλαη πάλησο φηη απφ ηελ 

πξφηαζε έιεηπε ε ζηξαηησηηθή επέκβαζε, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπξψπεο φζν θαη 

απφ ηελ πιεπξά ησλ ΖΠΑ.Δπηπιένλ, επέβαιε έλα ζρέδην πνπ γηα ηηο ΖΠΑ θαη ηνλ 

πξφεδξν ηεο ήηαλ εζηθά µε απνδεθηφ.
43

 

Ο Λφξδνο νπελ είρε ζρνιηάζεη ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζην πεξηνδηθφ Foreign Affairs, 

φηη ην θξηηήξην ηεο πςειήο εζηθήο πνπ πξνέβαιε ν Κιίληνλ δελ ήηαλ ζηελ νπζία µία 

πξαθηηθή πνιηηηθή ηνπνζέηεζε αιιά ζεσξεηηθή, θαη κάιηζηα ηε ζηηγκή πνπ νη ΖΠΑ 

                                                 
41 John R. Wilson, A Thesis: Reacting to Atrocities: US Foreign Policy and Humanitarian In-

tervention in the 1990s, Oregon, University of Oregon, May 2005, p.39. 

42 Richard Holbrooke, To End a War, New York, Random House, 1998, ζει. 52  

 
43 John R. Wilson, A Thesis: Reacting to Atrocities: US Foreign Policy and Humanitarian 

Intervention in the 1990s, Oregon, University of Oregon, May 2005, p.40. 
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δελ είραλ λα αληηπξνηείλνπλ ελαιιαθηηθφ ζελάξην.
44

 Πνιιέο ήηαλ νη επηθξίζεηο γηα 

ηελ απφξξηςε ηνπ ζρεδίνπ, θαηαιήγνληαο φηη ε ηέιεηα ιχζε δελ ππάξρεη. «Δάλ ε 

θπβέξλεζε Κιίληνλ ζέιεη λα εθαξκφζεη µηα πην ζθιεξή πνιηηηθή ζην ζέκα ηεο 

Βνζλίαο, ζα πξέπεη λα έρεη µηα ζπγθεθξηκέλε αηδέληα. Δίλαη ζαθψο πξνηηκφηεξν λα 

επηθέξεη βειηηψζεηο πάλσ ζε έλα ππάξρνλ, φρη θαη ηφζν απνηειεζκαηηθφ ζρέδην, απφ 

ην λα μεθηλήζεη απφ ην µεδέλ».
45

O Κιίληνλ ελδερνκέλσο πίζσ απφ ηελ ηδενινγία ηνπ 

πςεινχ εζηθνχ θξηηεξίνπ έθξπβε µηα πην ξεαιηζηηθή αληίιεςε ηεο θαηάζηαζεο, απηή 

αθξηβψο πνπ είρε δηαγλψζεη θαη ν πξνθάηνρφο ηνπ, φηη δειαδή ζηε Βνζλία, δελ 

δηαθπβεχνληαλ ζεκαληηθά ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα. Χο εθ ηνχηνπ, δελ 

δηθαηνινγνχληαλ ην θφζηνο µηα δπλακηθήο επέκβαζεο ησλ ΖΠΑ. 

Με ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζε αδηέμνδν θαη ηνλ πφιεκν λα καίλεηαη, ν ΟΖΔ ςήθηζε ηνλ 

Απξίιην 1993 ηελ απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ αζθαιείαο 816, ζχκθσλα µε ηελ νπνία 

απαγνξεχνληαλ νη ζηξαηησηηθέο πηήζεηο πάλσ απφ ηε Βνζλία. Σν ΝΑΣΟ αλέιαβε ηελ 

επηρείξεζε «No fly zone», ειέγρνληαο ηνλ ελαέξην ρψξν ηεο Βνζλίαο – Δξδεγνβίλεο, 

απαγνξεχνληαο ηηο πηήζεηο ζηνπο εκπφιεκνπο. Δπίζεο, ηα ΖΔ ζε µία πξνζπάζεηα λα 

πξνζηαηέςνπλ ηνλ άκαρν πιεζπζκφ ζηηο πνιηνξθεκέλεο απφ ηνπο έξβνπο πφιεηο, 

αλαγφξεπζαλ σο πξνζηαηεπφκελεο δψλεο ηηο παξαθάησ πφιεηο: αξάγηεβν, 

Γθφξαδληε, Εέπα, Σνχδια, ξεκπξέληηζα θαη Μπίραηο. 

 Σν 1994 μεθίλεζε θαη ε εκπινθή ηνπ ΝΑΣΟ µε ηνλ πφιεκν λα ζπλερίδεηαη, έσο ηελ 

θαηάιεςε ηεο ξεκπξέληηζα, ε νπνία βξηζθφηαλ ππφ ηελ πξνζηαζία ησλ Οιιαλδψλ 

θπαλφθξαλσλ ηνπ ΟΖΔ. Οη ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ηεξκαηίζηεθαλ αλεπίζεκα ζηα 

κέζα Οθησβξίνπ θαη επίζεκα ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 1995. Έλαο πφιεκνο πνπ θξάηεζε 

ηξία ρξφληα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ 250.000 άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο θαη 

πάλσ απφ δχν εθαηνκκχξηα άλζξσπνη εθπαηξίζηεθαλ.
46 

                                                 
44 “The Future of the Balkans: An Interview with David Owen,” Foreign Affairs 72,no. 2 

(1993): 4  
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Οη εηξελεπηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ μεθίλεζαλ µε 

πξσηνβνπιία ησλ ΖΠΑ κεηά ηελ εχθνιε επηηπρία ηεο ακεξηθαληθήο επέκβαζεο ζηε 

Βνζλία, ην θζηλφπσξν ηνπ 1995. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο άξρηζαλ ζην Νηέηηνλ ηνπ 

Οράην µε ζπληνληζηή ηνλ Ρίηζαξλη Υφιµπξνπθ θαη ηνπο ι. Μηιφζεβηηο, ηνλ Κξνάηε 

πξφεδξν Φξ. Σνχηδµαλ, ηνλ Βφζλην πξφεδξν Αι. Ηδεηκπέθνβηηο, θαζψο θαη 

εθπξνζψπνπο ηεο ΔΔ. Μεηά απφ ηξεηο εβδνκάδεο θαηέιεμαλ ζηε Γεληθή πκθσλία –

Πιαίζην γηα ηελ εηξήλε ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε µε ηελ νλνκαζία πκθσλία ηνπ 

Νηέηηνλ (ή Δηξελεπηηθέο πκθσλίεο ηνπ Νηέηηνλ), ε νπνία ππεγξάθε επίζεκα απφ 

ηνπο πξνέδξνπο ησλ ηξηψλ Βαιθαληθψλ ρσξψλ ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 1995 ζην Παξίζη 

παξνπζία ησλ πξνέδξσλ Μπηι Κιίληνλ, Εαθ ηξάθ, ηνπ βξεηαλνχ πξσζππνπξγνχ 

Σδνλ Μέηηδνξ, ηνπ γεξκαλνχ θαγθειάξηνπ Υέιµνπη Κνι θαη ηνπ πξσζππνπξγνχ ηεο  

Ρσζίαο Β. Σζεξκνκίξληηλ, θαζψο θαη εθπξνζψπσλ ησλ ΟΖΔ, ΝΑΣΟ θαη ΔΔ. 

Ζ πκθσλία δεκηνχξγεζε ηε Β-Δ σο θπξίαξρν θξάηνο απνηεινχκελν απφ δχν 

πξσηίζησο απηφλνκεο νληφηεηεο: µηα νκνζπνλδία κνπζνπικάλσλ θαη θξναηψλ δει. 

ηελ Οκνζπνλδία ηεο Β-Δ θαη µηα ζρεηηθά κηθξφηεξε βνζληνζεξβηθή κηθξή πνιηηεία, 

θαινχκελε Γεκνθξαηία ηεο εξβίαο. Ζ πκθσλία φξηζε επίζεο θαη ηα δηεζλή θαη 

ελδνθνηλνηηθά ζχλνξα ηεο ρψξαο. Δπέβαιε επίζεο ηνλ πιήξε ζεβαζκφ ηεο θπξίαξρεο 

ηζφηεηαο ησλ άιισλ, θαζψο θαη ηελ εηξεληθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ. Σα 

ζπκβαιιφκελα κέξε αλέιαβαλ ηε δέζκεπζε λα ζέβνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ εθηνπηζζέλησλ αηφκσλ. 

Οη πκθσλίεο ηνπ Νηέηηνλ θαηάθεξαλ λα πεηχρνπλ ηνλ άκεζν ζηφρν, λα ζηακαηήζεη 

δειαδή ην αηκαηνθχιηζκα ζηε Β-Δ θαη λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ εηξήλε. Παξάιιεια 

φκσο δεκηνχξγεζαλ µία απφ ηηο πιένλ ζχλζεηεο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο παγθνζκίσο, 

πνπ πνιινί ακθηβάιινπλ γηα ηελ καθξνεκέξεπζή ηεο θαη απηφ γηαηί, µε αζζελείο 

θεληξηθνχο ζεζκνχο, µηα δηαξθή δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ ησλ δχν νληνηήησλ θαη 

εμάξηεζε απφ ηε δηεζλή δηαθπβέξλεζε, ε ρψξα δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

ιεηηνπξγηθή πνιηηεία.
47 
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4.5 Οριςμένα ςυμπεράςματα – ςχόλια 

 

Ζ Δπξψπε είρε λα βηψζεη έλα ηφζν ζθιεξφ θαη αηκαηεξφ πφιεκν απφ ηελ επνρή ηνπ 

Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ο πφιεκνο μεθίλεζε ην 1992 θαη ζηακάηεζε ην 1995. Γηα 

ηξία νιφθιεξα ρξφληα ε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ ήηαλ εκπφιεκε δψλε, µε ζχκαηα, 

θαηαζηξνθέο, βηαηφηεηεο, γελνθηνλίεο θαη µίζε πνπ εθδειψλνληαλ ρσξίο νίθην, 

εζλφηεηεο πνπ πάιεπαλ, πνιηηηζκνχο πνπ αληηκάρνληαλ, ζξεζθείεο πνπ 

θηινληθνχζαλ. Ζ Γηεζλήο Κνηλφηεηα θαη ε Δπξψπε έκεηλαλ ζηελ νπζία ηα ηξία απηά 

ρξφληα ζεαηέο. Οη φπνηεο ελέξγεηεο µάιινλ θιηκάθσλαλ παξά βνεζνχζαλ ηελ 

θαηάζηαζε. 

Ο κεγάινο αξηζκφο ρσξψλ, νξγαληζκψλ θαη γξαθεηνθξαηψλ πνπ ελεπιάθεζαλ ζην 

Γηνπγθνζιαβηθφ δήηεκα θαηέζηεζαλ δχζθνιν ην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ, γεγνλφο 

πνπ νδήγεζε ζε κεγαιχηεξν ράνο. Ζ νπδεηεξφηεηα πνπ ζέιεζε λα επηδείμεη ε 

απνζηνιή ησλ ΖΔ UNPROFOR, ηελ νπνία θαηά θάπνην ηξφπν απαίηεζε ν Γ. 

Γξακκαηέαο ηνπ ΟΖΔ, Μπνχηξνο-Μπνχηξνο Γθάιη, ζηελ νπζία νδήγεζε ζηελ 

απξαμία ηνπ ΟΖΔ. Οη Βφζληνη θαηεγφξεζαλ ηνλ Μπνχηξνο Γθάιη γηα κεξνιεςία 

ππέξ ησλ έξβσλ. Με αθνξκή απηφ, έλαο δηάινγνο μεθίλεζε αλάκεζα ζηνλ Γ.Γ ησλ 

ΖΔ θαη ηνλ Αιία Ηδεηκπέθνβηηο ζρεηηθά µε ηηο θηλήζεηο θαη ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ ΟΖΔ 

θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θπαλφθξαλσλ. Ίζσο ε βαζχηεξε δηθαηνινγία γηα ηε 

κεξνιεςία ηνπ Μπνχηξνο Γθάιη ήηαλ ε λνζηαιγία ηνπ γηα ηε Γηνπγθνζιαβία ηνπ 

Σίην θαη γη απηφ θαη µε ηνλ ηξφπν ηνπ έδεηρλε λα αλαγλσξίδεη ηελ ελσκέλε 

Γηνπγθνζιαβία αθφκε θη φηαλ απηφ απνηεινχζε πηα παξειζφλ.  

Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε Γηεζλήο Κνηλφηεηα θσιπζηεξγνχζε θαη θπξίσο δίζηαζε. 

Απηφ ήηαλ πνπ ραξαθηήξηζε ηελ αληαπφθξηζή ηεο ζηε Γηνπγθνζιαβηθή θξίζε, 

αθήλνληαο ην ρξφλν θαη ηνλ πφιεκν λα θηάζεη ζηε γελνθηνλία ηεο ξεκπξέληηζα θαη 

ζε θξηθαιεφηεηεο πνπ ζχκηδαλ ηε ζθνηεηλή επνρή ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Έλαο 

απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο ήηαλ φηη ε δηεζλήο θνηλφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ΖΠΑ, δελ δηέζεηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή πάλσ ζην ζέκα ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο 

θξίζεο. Έλαο δεχηεξνο ιφγνο ήηαλ ηα αιιειέλδεηα ζπκθέξνληα ησλ ρσξψλ πνπ 



εκπιέθνληαλ θαη ζηεξίδνληαλ πάλσ ζε ηζηνξηθέο ζπκπάζεηεο (εξβία - Ρσζία) ή 

ερζξφηεηεο (εξβία - Γεξκαλία). 

Ζ άιιε πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνχ επέδεημε µηα πξσηνθαλή απφζηαζε απφ ηα 

επξσπατθά-βαιθαληθά δξψκελα θαη µηα ακεραλία. Παξά ηηο πξνεθινγηθέο δειψζεηο 

ηνπ Κιίληνλ, θαη ηηο ειπίδεο πνπ ζθφξπηζε ζην ιαφ ηεο Βνζλίαο φηη ε Ακεξηθή ζα 

ζπλδξάκεη θαη ζα ιχζεη ην ζέκα, ε πνιηηηθή ηνπ άιιαμε φηαλ αλέιαβε ηα θαζήθνληα 

ζην Λ. Οίθν. Σξία ρξφληα πέξαζαλ, ψζπνπ ηειηθά ν Κιίληνλ λα απνθαζίζεη δξαζηηθά 

ηελ επέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ, ην νπνίν ηειηθά ρξεηάζηεθε µφλν ηξεηο κήλεο γηα λα ιήμεη 

έλα πφιεκν πνπ καίλνληαλ επί ηξία ρξφληα. Ζ εζσηεξηθή πνιηηηθή, ην βάξνο ηεο 

θνηλήο γλψκεο, ην ζχλδξνκν ηνπ Βηεηλάκ, ε δηρνγλσκία ζην Κνγθξέζν, νη 

αληηξξήζεηο ησλ ειίη γηα πηζαλή εκπινθή, ηνλ θξαηνχζαλ ζε µηα θαηάζηαζε 

αδξάλεηαο θαη δηζηαθηηθφηεηαο. 

 ια απηά άιιαμαλ ην 1995, φηαλ ε θαηάζηαζε ηνπ πνιέκνπ είρε μεθχγεη, ε 

παγθφζκηα θνηλή γλψκε εθιηπαξνχζε γηα επέκβαζε, πξνθεηκέλνπ λα ηειεηψζεη ν 

πφιεκνο θαη λα ζηακαηήζεη ν αξηζκφο ησλ ζπκάησλ, ν ΟΖΔ είρε ζηελ νπζία απνηχρεη 

θαη ε ΔΔ έκελε µε ηα «ρέξηα ζηαπξσκέλα» πξνζπαζψληαο λα μεκπινθάξεη ηηο γλψκεο 

θαη ηηο αληηθάζεηο ησλ αξρεγψλ θξαηψλ ηεο. Δπίζεο, ην ζέκα ηεο Βνζλίαο ήηαλ θάηη 

πνπ «πνλνχζε» πνιηηηθά ηνλ Κιίληνλ θαη ηνλ βάξπλε αθφκε πεξηζζφηεξν εζηθά. 

Απηφ έγηλε αληηιεπηφ απφ ηνλ Λέηθ, ζηελφ θαη έκπηζην ζχκβνπιφ ηνπ, ηνλ άλζξσπν 

θιεηδί φπσο απνθάιεζαλ ζην ζέκα ηεο Βνζλίαο. Ήηαλ εθείλνο πνπ θαηάιαβε φηη 

ρξεηαδφηαλ άκεζε ιχζε θαη απηή ζα ηελ έδηλε ν Κιίληνλ, βάδνληαο έλα ηέινο ζηα 

δηιήκκαηα ηνπ πξνέδξνπ. 

 Οη Γνπίιηακ Πέξπ θαη Άζηνλ Κάξηεξ, αμησκαηνχρνη ηεο θπβέξλεζεο Κιίληνλ, είραλ 

πξνηείλεη έλα ζρέδην απφηκεζεο ησλ θηλδχλσλ αζθαιείαο ησλ ΖΠΑ θαη 

επαλαβεβαίσζεο ησλ εζληθψλ πξνηεξαηνηήησλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζα ρξεηαδφηαλ ε 

ρξήζε δχλακεο. 

 ηελ θνξπθή ηεο ηεξάξρεζεο ππήξρε ε ιίζηα απεηιψλ Α γηα ηελ επηβίσζε ηεο ρψξαο 

(απεηιή ηεο θιίκαθαο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, πρ. Κίλα). Μεηά αθνινπζνχζε ε ιίζηα 

Β επηθείκελσλ απεηιψλ γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο, φρη φκσο γηα ηελ επηβίσζή ηεο 

θαη εδψ πεξηιακβάλνληαη θαηαζηάζεηο θαη ρψξεο φπσο ηεο Κνξεαηηθήο Υεξζνλήζνπ 

θαη ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Ζ ιίζηα C πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο απεηιέο πνπ 

επεξεάδνπλ έκκεζα ηελ αζθάιεηα ησλ ΖΠΑ, αιιά δελ απεηινχλ άκεζα ηα 
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ζπκθέξνληά ηνπο. Δδψ πεξηιακβάλνληαη πεξηπηψζεηο φπσο ηεο Ρνπάληα, ηεο 

Βνζλίαο, ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, ηεο νκαιίαο θαη ηεο Αηηήο.
48 

Ζ Βνζλία ινηπφλ ήηαλ έλα αγθάζη γηα ηνλ Κιίληνλ θαη έλησζε θαη εθείλνο άβνια πνπ 

ππήξμε αζπλεπήο ζηηο πξνεθινγηθέο ηνπ δεζκεχζεηο. Πξνηάζζνληαο ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη ην δεκνθξαηηθφ θεθηεκέλν, ζεσξνχληαλ επηβεβιεκέλε ε επέκβαζε 

ησλ ΖΠΑ, εηδηθά κεηά ηε γελνθηνλία ζηε ξεκπξέληηζα. Δπηπιένλ, ε ζηαζεξφηεηα 

ζηα Βαιθάληα απνηεινχζε πηα εζληθφ ζπκθέξνλ ησλ ΖΠΑ, έζησ θαη εκκέζσο, αιιά 

θαη ηεο ζπκκαρίαο. Χζηφζν ε επέκβαζε έγηλε ηε ζηηγκή πνπ ηφζν ε ΔΔ, φζν θαη ν 

ΟΖΔ, είραλ απνηχρεη ζε θάζε πξνζπάζεηά ηνπο. Ο εγεηηθφο ξφινο ησλ ΖΠΑ ζηνλ 

πφιεκν ηεο Βνζλίαο θάληαδε κνλφδξνκνο. Δμάιινπ µε ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο λα 

αθνινπζνχλ, ν Κιίληνλ δελ ζα ήζειε ηα γεγνλφηα ηεο Βνζλίαο λα απνηειέζνπλ 

εκπφδην ζηελ επαλεθινγή ηνπ. Δίρε ινηπφλ έλα επηπιένλ ηζρπξφ θίλεηξν λα 

ηεξκαηίζεη ηνλ πφιεµν.
49 

Φπζηθά ην ηίκεκα ην πιήξσζε ν άκαρνο πιεζπζκφο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη πνηέ δελ 

ζα κάζνπκε ηη αθξηβψο ζα γηλφηαλ θαη πφζεο δσέο ζα είραλ δηαζσζεί, εάλ ε Γηεζλήο 

Κνηλφηεηα απνθάζηδε λα δξάζεη δηαθνξεηηθά θαη εγθαίξσο.
50

 Δάλ ν Κιίληνλ είρε 

κείλεη πηζηφο ζηελ πξνεθινγηθή ηνπ ξεηνξηθή θαη αθνινπζνχζε ην πεξηβφεην «lift 

and strike». Αλεμαξηήησο ησλ ρεηξηζκψλ, έλα παξακέλεη ζίγνπξν, φηη ν πφιεκνο ζα 

ηειείσλε λσξίηεξα µε ζρεηηθά κηθξφηεξν θφζηνο.         

Ο ίδηνο ν Κάξαδηηο είρε πεη φηη εάλ δέθα ρηιηάδεο ζηξαηεχκαηα ηνπ ΝΑΣΟ 

παξαηάζζνληαλ ζε δχν ζηξαηεγηθά ζεκεία ζηε Βνζλία, ζα ηνλ είραλ απνηξέςεη απφ 

νπνηαδήπνηε εθζηξαηεία.
51

 

Χζηφζν, γηα θάηη ηέηνην απαηηνχληαλ ηζρπξή πνιηηηθή ζέιεζε πνπ εμέιεηπε θαη απφ 

ηηο δχν πιεπξέο ηνπ Αηιαληηθνχ. Ζ ζεκαζία ηεο πνιηηηθήο ζέιεζεο πνπ φθεηιαλ λα 

επηδείμνπλ νη εγέηεο, δελ έρεη λα θάλεη µφλν µε ηε δηάζσζε αλζξψπσλ, αιιά θαη µε 

ηε δηαηήξεζε ηεο παγθφζκηαο ηάμεο θαη ηνπ θαλφλα δηθαίνπ. Κάηη ηέηνην δελ θάλεθε 
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φηη ήηαλ ζηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο ή ζηηο πξνζέζεηο ηνπο ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ 

πξψην θαηξφ. Ο Ρίηζαξλη Υφιµπξνπθ ήηαλ εθείλνο πνπ θψλαδε εμ αξρήο, ιέγνληαο, 

φηη γηα λα ηειεηψζεη ν πφιεκνο θαη λα επηθξαηήζεη ε εηξήλε, απαηηνχληαλ έλα κείγκα 

επηζεηηθήο ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο, επξεκαηηθή δηπισκαηία θαη ρξήζε βίαο, φπνπ 

απηφ θξίλνληαλ απαξαίηεην γηα ράξε ηεο εηξήλεο θαη ηεο δεκνθξαηίαο. Οη απφςεηο 

ηνπ δελ απνιάκβαλαλ παγθφζκηαο απνδνρήο θαη ν ίδηνο, έρνληαο πνιιέο αληηπάζεηεο 

σο ηδηαίηεξα ακθηιεγφκελνο θαη ζπγθξνπζηαθφο ηχπνο, έκεηλε γηα θαηξφ ζην 

πεξηζψξην. Ζ έθβαζε ηνπ πνιέκνπ φκσο ηνλ δηθαίσζε. 

Ο θαζεγεηήο Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ ζην άξζξν ηνπ «The Bosnian War, 1992-

1995: A strategic analysis» αλαθέξεη ζηνλ επίινγν φηη ε δηεζλήο θνηλφηεηα ζα 

κπνξνχζε λα είρε απνηξέςεη ηα ρεηξφηεξα θαη λα δεκηνπξγνχζε µηα πην ζηαζεξή ζε 

βάζνο ρξφλνπ θαηάζηαζε, εάλ είρε απφ ηελ αξρή πηνζεηήζεη ηνλ ηξηκεξή δηαρσξηζκφ 

ηεο Βνζλίαο ή έζησ ζην ηέινο ηνπ 1993, φηαλ ν Λφξδνο νπελ είρε παξνπζηάζεη ην 

ζρέδην δηακειηζκνχ. Βέβαηα µηα ηέηνηα ιχζε πεγάδεη απφ ηνλ σκφ πξαγκαηηζκφ ηεο 

ξεαιπνιηηίθ. Σε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή νη ιανί θαη νη εγέηεο ηνπο ήηαλ 

βαζχηαηα επεξεαζκέλνη απφ ηνλ λνκηθφ νπηνπηζκφ ηνπ Φηιειεχζεξνπ ηδεαιηζκνχ 

πνπ δέζπνδε ζηε Γπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Γηνπγθνζιαβηθνχ δεηήµαηνο.
52 

Σελ πξνζέγγηζε απηή ηελ επσκίζηεθε ν άκαρνο πιεζπζκφο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο µε 

ηίκεκα ηα ρηιηάδεο ζχκαηα, θαη ηνλ μεξηδσκφ καδί µε ην πέλζνο εθαηνκκπξίσλ άιισλ 

αλζξψπσλ.
53

  

4.6 ΚΟΟΒΟ 

 

Ζ πεξηνρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ απνηεινχζε αλέθαζελ πεδίν δηακάρεο κεηαμχ ηνπ 

αιβαληθνχ θαη ηνπ ζεξβηθνχ έζλνπο. Οη έληνλεο αληηπαξαζέζεηο ζε ζξεζθεπηηθφ θαη 

εζληθφ επίπεδν έρνπλ δηαζαιεχζεη πνιιέο θνξέο ηελ εηξήλε θαη ηε ζηαζεξφηεηα ζηα 

λφηηα Βαιθάληα. Αιβαλνί εζληθηζηέο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ δεκηνπξγνχζαλ 

πξνβιήκαηα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο θνκκνπληζηηθήο Γηνπγθνζιαβίαο. 

Απηφ ππξνδνηνχζε ηα αληίπνηλα ησλ έξβσλ, µε απνηέιεζκα ηα δχν έζλε λα 
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εκπιέθνληαη ζε έλα θαχιν θχθιν ζπγθξνχζεσλ θαη θαηαπίεζεο ησλ Αιβαλψλ ηνπ 

Κνζζφβνπ απφ ηε κεξηά ησλ έξβσλ.
54 

Με ηελ θαηάξξεπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη 

ηελ απφζρηζε ηεο Κξναηίαο θαη ηεο ινβελίαο, θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζή ηνπο, ηνλ 

πφιεκν ηεο Βνζλίαο πνπ αθνινχζεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε απφ ηε Γηεζλή Κνηλφηεηα 

ηνπ Βνζληαθνχ θξάηνπο, νη Κνζζνβάξνη είραλ εθθξάζεη µε ηε ζεηξά ηνπο πξνζδνθίεο 

γηα αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ Κνζζφβνπ, νη νπνίεο φκσο απνξξίθζεθαλ. Απφ ηε ζθνπηά 

ηεο δηεζλνχο λνκηκνπνίεζεο ε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ζηεξίρζεθε ζην γεγνλφο 

φηη ε ζνζηαιηζηηθή νκνζπνλδία είρε ζπληαγκαηηθά ηε κνξθή ηεο νκνζπνλδηαθήο 

έλσζεο θπξίαξρσλ θξαηψλ. ηαλ ε έλσζε θινλίζζεθε, ε δηεζλήο θνηλφηεηα 

αλαγλψξηζε ηελ θάζε νκφζπνλδε δεκνθξαηία σο αλεμάξηεην θξάηνο, εθ’ φζνλ είρε 

εθθξαζζεί πιεηνςεθία ππέξ ηεο αλεμαξηεζίαο ζε πξνεγνχκελν δεκνςήθηζκα. Σν 

Κφζζνβν είλαη κέξνο ηεο εξβίαο θαη φρη νκφζπνλδε δεκνθξαηία, επνκέλσο δελ 

ππφθεηηαη ζηε δηαδηθαζία απηή, εμ’ νπ θαη ε απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο γηα 

αλεμαξηεζία.
55 

 Οη απνζρηζηηθέο ηάζεηο ηνπ Κνζζφβνπ πξνζέθξνπαλ ζε δχν βαζηθέο αξρέο ηεο 

παγθφζκηαο ηάμεο: απηή ηνπ απαξαβίαζηνπ ησλ ζπλφξσλ θαη ηεο εδαθηθήο 

αθεξαηφηεηαο ησλ θπξίαξρσλ θξαηψλ. 

Ο Mark Webber ζην άξζξν ηνπ «Kosovo War: A Recapitulation»
56 

ζεσξεί ηε 

ζπκθσλία ηνπ Νηαίεηνλ ην 1995 σο ην εθαιηήξην κηαο λέαο αλαπφθεπθηεο 

θαηαζηξνθήο: ηελ θξίζε ζην Κφζζνβν. Αλ θαη ν εγέηεο ησλ Αιβαλψλ ηνπ 

Κνζζφβνπ, Ρνπγθφβα αθνινπζνχζε µηα εηξεληθή θαη µάιινλ παζεηηθή πνιηηηθή θαη 

ζηξαηεγηθή ζην ζέκα ηεο εξβηθήο θαηαπίεζεο, ήιπηδε παξ’ φια απηά, φηη ε Γηεζλήο 

Κνηλφηεηα ζα θαηαιάβεη θαη ζα ελζθήςεη πάλσ ζην δήηεκα. Ζ δηεζλνπνίεζε ηνπ 

ζέκαηνο ηνπ Κνζζφβνπ δελ βξήθε έδαθνο ζην ζπλέδξην πνπ έγηλε ην 1995 γηα ην 

ηέινο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε Βνζλία. Ο Ρνπγθφβα πίζηεπε φηη εθεί ζα δίλνληαλ ε 

επθαηξία ζηηο δπλάκεηο ηεο Γχζεο λα ζπδεηήζνπλ παξάιιεια θαη ην ζέκα ηνπ 
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Κνζζφβνπ, ψζηε λα δνζεί µηα ιχζε ζε πξψηε θάζε. Χζηφζν, ε δηεζλήο θνηλφηεηα 

δελ έζεζε θαζφινπ ην ζέκα ηνπ Κνζζφβνπ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε µε ην ζθεπηηθφ 

φηη, αθνχ δελ ππάξρεη πφιεκνο, ηα πξάγκαηα παξακέλνπλ σο έρνπλ.
 57

Ζ θξίζε ζην 

Κφζζνβν μέζπαζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1998 φηαλ ν Αιβαληθφο Απειεπζεξσηηθφο 

ηξαηφο ηνπ Κνζζφβνπ (ΑΚ) μεθίλεζε έλνπιε εμέγεξζε θαηά ηεο εξβίαο µε ζηφρν 

ηελ απφζρηζε ηνπ Κνζζφβνπ. 

Ζ εξβηθή πιεπξά γλψξηδε φηη ε πνιηηηθή θαηαπίεζεο πνπ αθνινπζνχζε ν 

Μηιφζεβηηο, θαζψο θαη ν απνθιεηζκφο ησλ Αιβαλψλ Κνζνβάξσλ απφ ηνπο 

θπβεξλεηηθνχο κεραληζκνχο φμπλε ηελ θαηάζηαζε. Γλψξηδε επίζεο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο δεκνγξαθηθέο κειέηεο αλαιπηψλ, φηη ην πςειφ πνζνζηφ γελλήζεσλ ησλ 

Αιβαλψλ απεηινχζε ηε εξβηθή κεηνλφηεηα κέζα ζηε εξβία έσο ην 2020, εθηφο εάλ 

ην Κφζζνβν πξνρσξνχζε ζε απφζρηζε, ή ε εξβία έδησρλε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

Αιβαληθνχ πιεζπζκνχ. Έηζη ε εξβία είρε δχν ζηφρνπο: ν πξψηνο, λα ζπληξίςεη ηνλ 

ΑΚ θαη λα επηβάιεη ηνπο Αιβαλνχο ηνπ Κνζζφβνπ ζε ππνηαγή απειαχλνληαο ηνπο  

αληηζηξέθνληαο δηα ηεο βίαο ηηο δεκνγξαθηθέο ηάζεηο. Ο δεχηεξνο, ήηαλ ε επηβίσζε 

ησλ Γπλάκεσλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο απφ ηα ρηππήκαηα ηνπ ΝΑΣΟ πξνζδνθψληαο θαη 

ζε µηα Ρσζηθή βνήζεηα πνπ βέβαηα δελ ήξζε πνηέ, γηαηί ε Ρσζία ήηαλ ζε άζρεκε 

νηθνλνκηθή ζέζε ηφηε θαη δελ είρε θακία πξφζεζε λα έξζεη ζε αληίζεζε µε ηηο ρψξεο 

ηεο Γχζεο.  

Ο Μηιφζεβηηο πέηπρε ηνλ πξψην ζηφρν µε µηα βίαηε θαη γξήγνξε απέιαζε ησλ 

Αιβαλψλ ηνπ Κνζζφβνπ. Χζηφζν ε επηηπρία απηνχ ηνπ ζηφρνπ ππνλφκεπζε ην 

δεχηεξν. Ζ βίαηε απηή θίλεζε ηνπ Μηιφζεβηηο θαη ε απέιαζε ρηιηάδσλ Αιβαλψλ 

Κνζνβάξσλ έθξνπζε ηνλ θψδσλα ζηε Γηεζλή Κνηλφηεηα θαη ζην ΝΑΣΟ.
58 

Ζ εηθφλα ηεο βίαηεο απέιαζεο ησλ Αιβαλψλ ηνπ Κνζζφβνπ ήηαλ αξθεηή γηα λα 

ζνθάξεη ηελ δηεζλή θνηλή γλψκε. H ζηαγφλα μερείιηζε µε ηηο εθηειέζεηο 48 αιβαλψλ 

πνιηηψλ, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1999, ηα ζψκαηα ησλ νπνίσλ βξέζεθαλ βεβεισκέλα 

ζηελ πφιε Ραζηάθ. Οη κλήκεο λσπέο απφ ηα γεγνλφηα θαη ηνλ πφιεκν ηεο Βνζλίαο, 
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επηβάξπλαλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ζέζε ησλ έξβσλ. Ακέζσο κεηά (Φεβξνπάξηνο-

Μάξηηνο 1999) ζπλαληήζεθαλ ζην Ρακπνπγηέ δηπισκάηεο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο ΔΔ, 

πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ µία πξφηαζε-ηειεζίγξαθν ζηνλ Μηιφζεβηηο πξηλ 

πξνβνχλ ζε νπνηαδήπνηε ζηξαηησηηθή επέκβαζε. 

Ο πξψηνο γχξνο ησλ ζπλνκηιηψλ δηήξθεζε δχν εβδνκάδεο θαη ζην ηξαπέδη ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηέζεθαλ µηα ζεηξά απφ δεηήκαηα ηα νπνία πεξηέγξαθαλ ην 

πξφβιεκα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζηε δεδνκέλε ρξνληθή ζπγθπξία. Απηά ήηαλ: ην 

θαζεζηψο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ µε ηε Γηεζλή Κνηλφηεηα λα πηέδεη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο εθηεηακέλεο απηνλνκίαο εληφο ησλ νξίσλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ε 

εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο εξβίαο αλαθέξνληαο ξεηά ην ζεβαζκφ ησλ ζπλφξσλ ηφζν 

ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, φζν θαη ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ Αιβαλψλ θαηνίθσλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη ηέινο ην κέγεζνο θαη 

ην ξφιν ηεο δηεζλνχο παξνπζίαο ζην Κνζζπθνπέδην µε απαξαίηεηε ηελ παξνπζία ηνπ 

ΝΑΣΟ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο. 

ηφρνο ηεο Ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ήηαλ ε παγίσζε ελφο θεληξηθφηεξνπ 

θαη κνληκφηεξνπ ξφινπ ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ (ηελ πην πξνβιεκαηηθή απφ 

άπνςε ζηαζεξφηεηαο ζηελ Δπξψπε) θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ Δπξψπε, κέζα απφ ηελ 

θαζηέξσζε ελφο θαηλνχξγηνπ, πην δπλακηθνχ θαη παξεκβαηηθνχ ξφινπ γηα ην ΝΑΣΟ. 

ηελ ΔΔ ππήξραλ δηαθσλίεο αλάκεζα ζηε Γαιιία θαη ζηε Βξεηαλία ζρεηηθά µε ηελ 

αλεπάξθεηα ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηέηνηνπ είδνπο 

θξίζεηο ρσξίο ηελ ακεξηθαληθή ππνζηήξημε.
59

 Οη Ζ.Π.Α, απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηεζλνχο 

παξάγνληα, επεδίσθαλ ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηελ πεξηνρή, ψζηε λα είλαη 

ζε ζέζε λα ειέγρνπλ ηηο πηζαλέο εζηίεο έληαζεο ζηε βαιθαληθή ρεξζφλεζν, 

εμππεξεηψληαο ηειηθά, ηε δηαηήξεζε ηνπ ξφινπ ηνπο σο δηαρεηξηζηέο αζθαιείαο ελφο 

ππνζπζηήκαηνο (Βαιθαληθή ρεξζφλεζνο) ην νπνίν, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

αλαηνιηθνχ ζπλαζπηζκνχ θαη ηε ζπξξίθλσζε ηεο ζνβηεηηθήο – ξσζηθήο επηξξνήο, 

απνηεινχζε έλα «θελφ δχλακεο», εμαηξεηηθά αζηαζέο θαη άξα, επηθίλδπλν γηα ηηο 

δπλάκεηο εθείλεο πνπ δηαηεξνχζαλ ζπκθέξνληα ζηελ επξσπατθή ήπεηξν. Ζ 

Οπάζηγθηνλ απνζθνπνχζε ζηε καθξνπξφζεζκε εμαζθάιηζε ηνπ απμεκέλνπ εηδηθνχ 

βάξνπο ηεο ζηηο επξσπατθέο εμειίμεηο, πξνζθέξνληαο εθείλν ζην νπνίν νη Δπξσπαίνη 
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εκθαλίζηεθαλ εμαηξεηηθά αλίζρπξνη ή αλαπνθάζηζηνη γηα λα εμαζθαιίζνπλ ζηε δηθή 

ηνπο ήπεηξν, δειαδή, ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα.
60 

   

Ο δεχηεξνο γχξνο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ μεθίλεζε ζηηο 15 Μαξηίνπ 1999, ελψ ζην 

εζσηεξηθφ ζπλερίδνληαλ µε ακείσηε έληαζε νη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε δπλάκεηο ηνπ 

γηνπγθνζιαβηθνχ ζηξαηνχ θαη ηνπο άλδξεο ηνπ ΑΚ. Ζ Ακεξηθαληθή δηπισκαηία 

σζηφζν, ψζεζε ηηο εμειίμεηο πξνο ηε ξήμε µε ην πεξηβφεην ζηξαηησηηθφ παξάξηεκα 

ηεο ππφ ζπδήηεζε ελδηάκεζεο ζπκθσλίαο. H ζπκθσλία ζην Ρακπνπγηέ έδσζε ηξεηο 

λένπο φξνπο πξνο ζπκκφξθσζε. Ο πξψηνο φξνο ήηαλ φηη εληφο ηξηψλ εηψλ νη 

θάηνηθνη ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζα είραλ ηελ επθαηξία λα ςεθίζνπλ γηα αλεμαξηεζία 

θαη πηζαλή έλσζε µε ηελ Αιβαλία. 

Ο δεχηεξνο φξνο ήηαλ φηη ε εξβία ζα απνδερφηαλ ηηο νηθνλνκηθέο αξρέο ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο θαη ν ηξίηνο φξνο ήηαλ φηη νη δπλάκεηο ηνπ ΝΑΣΟ ζα είραλ άδεηα 

λα αλαπηπρζνχλ φρη µφλν ζην Κνζζπθνπέδην αιιά νπνπδήπνηε ζηε εξβία. 

Γειαδή ηα Ναηντθά ζηξαηεχκαηα επηηήξεζεο ηεο ζπκθσλίαο ζα είραλ ην δηθαίσκα 

ηεο ειεχζεξεο θαη απεξηφξηζηεο πξφζβαζεο δηακέζνπ ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Ζ Ναηντθή ιχζε παξνπζηάζηεθε σο ε κφλε ιχζε 

ζηελ θξίζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη ε ζεξβηθή αληηπξνζσπεία βξέζεθε αληηκέησπε 

µε ην ηειεζίγξαθν: Δίηε ζα ζπκθσλνχζε είηε ην θξάηνο ηεο ζα βνκβαξδηδφηαλ 

εμνλησηηθά.
61

 Ο ΑΚ κεηά απφ ήπηεο πηέζεηο θαη ππνζρέζεηο ηεο ακεξηθαληθήο 

θπβέξλεζεο φηη ην απνηέιεζκα ζα ήηαλ ε απφζρηζε, δέρζεθε ηε ζπκθσλία. Έηζη θη 

αιιηψο δελ είρε άιιε επηινγή απφ ηα λα ζπκθσλήζεη µε ηα ζρέδηα ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο, αθνχ φιε ε ζηξαηεγηθή ηνπ δξάζε βαζίδνληαλ ζηε δηεζλή απνμέλσζε 

ηνπ Μηιφζεβηηο.
62 

Ζ εξβία απφ ηελ άιιε αξλήζεθε ηε ζπκθσλία εηδηθά µε ηελ επηβνιή ηνπ ηξίηνπ 

φξνπ, ν νπνίνο δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη απνδεθηφο απφ θακία πνιηηηθή εγεζία 

νπνηνπδήπνηε ζχγρξνλνπ θξάηνπο. Με ην δεδνκέλν απηφ, ν Μηιφζεβηηο θηλήζεθε 
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ζέηνληαο δχν ζηφρνπο. Ο πξψηνο ήηαλ λα ζπληξίςεη ηνλ ΑΚ θαη λα επηβάιεη ηνπο 

Αιβαλνχο ηνπ Κνζζφβνπ ζε ππνηαγή απειαχλνληαο ηνπο, αληηζηξέθνληαο έηζη δηα 

ηεο βίαο ηηο δεκνγξαθηθέο ηάζεηο θαη ν δεχηεξνο ήηαλ ε επηβίσζε ησλ Γπλάκεσλ ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο απφ ηα ρηππήκαηα ηνπ ΝΑΣΟ, κέρξη λα ππάξρεη θάπνηα ξήμε ζηε 

πκκαρία πνπ ζα έζεηε ηέινο ζηελ παξέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ. 

Ο Μηιφζεβηηο πέηπρε ηνλ πξψην ηνπ ζηφρν κέζα ζε δχν εβδνκάδεο, φηαλ µηα καδηθή 

θαη θαιά πξνεηνηκαζκέλε, βίαηε απέιαζε ησλ Αιβαλψλ ηνπ Κνζζφβνπ έιαβε ρψξα. 

Δπηπιένλ ν ζεξβηθφο ζηξαηφο αληηζηάζεθε µε επηηπρία ζηηο αξρηθέο αεξνπνξηθέο 

επηδξνκέο ηνπ ΝΑΣΟ. Ήηαλ φκσο ε επηηπρία απηνχ ηνπ ζηφρνπ πνπ ππνλφκεπζε ηελ 

έθβαζε ηνπ δεχηεξνπ θαη νδήγεζε ηειηθά ζηε γεληθή ζπληξηβή ηνπ. 

 

4.7 Η Νατοΰκή επέμβαςη. 

 

Ο Υφιµπξνπθ επέζηξεςε απφ ηηο Βξπμέιιεο ζηηο 23 Μαξηίνπ 1999 θαη ην ίδην βξάδπ 

αλήγγεηιε φηη νη εηξελεπηηθέο ζπλνκηιίεο λαπάγεζαλ θαη νπζηαζηηθά ηα ελία αλέιαβε 

ην ΝΑΣΟ γηα ηε ζηξαηησηηθή επέκβαζε. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε Γηνπγθνζιαβία 

δηαθήξπμε ζηελ εζληθή ηειεφξαζε ην θξάηνο ζε θαηάζηαζε πνιέκνπ θαη μεθίλεζε ηηο 

ζηξαηησηηθέο θηλεηνπνηήζεηο. Σελ επφκελε κέξα ν Κιίληνλ αλαθνίλσζε ζε 

ζπλέληεπμή ηνπ «Σν Κφζζνβν είπε λαη ζηελ εηξήλε. Οη έξβνη ηνπνζέηεζαλ 40.000 

ζηξαηεχκαηα θαη 300 ηαλθο κέζα θαη γχξσ απφ ην Κφζζνβν. Γηα ην ιφγν απηφ νη 

ΖΠΑ ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ έλα κέξνο ηεο ιχζεο απηνχ ηνπ πξνβιήµαηνο.»
63

 

ηελ ίδηα ζπλέληεπμε ν Κιίληνλ εμήγεζε φηη ε Ακεξηθή έρεη ζηξαηεγηθνχο, 

πξαθηηθνχο θαη αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο γηα ηελ επέκβαζε ηεο ζην Κφζζνβν. 

ηξαηεγηθνχο ιφγνπο γηαηί νη ΖΠΑ έρνπλ ζπκθέξνλ ζε µηα ζηαζεξή, δεκνθξαηηθή 

θαη αδηαίξεηε Δπξψπε. Ζ Δπξψπε νηθνλνκηθά απνηειεί γηα ηηο ΖΠΑ µηα κεγάιε 

αγνξά. Ο Κιίληνλ ζην ίδην θνξηηζκέλν θιίκα ζηελ αλαγγειία ηνπ είπε «Δάλ κάζακε 

θάηη απφ ηνλ Φπρξφ Πφιεκν θαη ηηο αλακλήζεηο µαο απφ ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν 

είλαη φηη, εάλ ε ρψξα µαο πξφθεηηαη λα επεκεξήζεη θαη λα είλαη αζθαιήο, ηφηε 

ρξεηάδεηαη µηα Δπξψπε πνπ είλαη αζθαιήο, ειεχζεξε θαη ελσκέλε». Οη πξαθηηθνί 

ιφγνη γηα ηελ επέκβαζε έρνπλ λα θάλνπλ µε ηε ρξνληθή ζπγθπξία θαη ηελ άκεζε 
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ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ν Κιίληνλ δηθαηνιφγεζε σο εμήο: «Αλ αγλνήζνπκε απηή 

ηελ θαηάζηαζε ηψξα ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη θάπνηνο λα αζρνιεζεί µε απηφ ην 

πξφβιεκα αξγφηεξα. Δάλ θάπνηνο είρε αθνχζεη ηνλ Σζφξηζηι θαη είρε απνθαζίζεη λα 

αληηζηαζεί ζηνλ Υίηιεξ λσξίηεξα, πφζεο δσέο ζα είραλ ζσζεί;».  

Σέινο, ν Κιίληνλ αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία επέκβαζεο ηνπ ΝΑΣΟ 

ζηε Βνζλία ζεκεηψλνληαο φηη ν θφζκνο φθεηιε λα κάζεη ην κάζεκά ηνπ απφ απηή. 

«Δάλ δελ αληηζηαζείο ζηελ σκφηεηα θαη ζην ζάλαην αζψσλ, είλαη ζαλ λα επηηξέπεηο 

λα πξνρσξήζνπλ ζε ρεηξφηεξεο πξάμεηο». Κιείλνληαο ηελ νκηιία ηνπ ν Κιίληνλ 

έδσζε θαη έλα ηειεπηαίν επηρείξεκα γηα ηε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ ζην 

Κφζζνβν, ιέγνληαο φηη ν πφιεκνο ζηελ πεξηνρή κπνξεί γξήγνξα λα απισζεί, αθνχ ε 

ζχγθξνπζε απηή δελ πεξηνξίδεηαη απφ θπζηθά ζχλνξα θαη εκπεξηέρεη θηλδχλνπο 

εκπιέθνληαο Αιβαλνχο πξφζθπγεο µε ηηο κεηνλφηεηεο ησλ θνπίσλ αιιά θαη ηελ 

Διιάδα µε ηελ Σνπξθία.  

«Δπέκβαζε ηψξα ζεκαίλεη Δηξήλε, είλαη εζηθά ζσζηφ θαη πξνο ην δσηηθφ ζπκθέξνλ 

ησλ ΖΠΑ» Με απηά ηα ιφγηα δήηεζε απφ ην αθξναηήξην λα ζηεξίμεη ηελ απφθαζή 

ηνπ θαη λα πξνζεπρεζεί γηα θάζε άλδξα θαη γπλαίθα πνπ ζα θνξά ηε ζηνιή ηνπ 

ΝΑΣΟ θαη ζα βξίζθεηαη ζην πεδίν ηεο µάρεο.
64 

Έλα θχκα δηακαξηπξίαο θαη αληηακεξηθαληζκνχ μεζεθψζεθε. άινο αληηδξάζεσλ θαη 

έλα θνπβάξη πνπ μεθηλνχζε απφ ηνλ εγεκνληθφ ραξαθηήξα ησλ ΖΠΑ, θαη ηνλ 

Κιίληνλ, ν νπνίνο ελεξγεί κνλνκεξψο, αςεθψληαο ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη 

θαλφλεο, κέρξη ηνλ αδίζηαθην ηκπεξηαιηζκφ ηνπ ΝΑΣΟ πνπ ζηφρεπε ζηελ θπξηαξρία 

ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηελ θαηάιπζε ηνπ θπξίαξρνπ θξάηνπο ηεο εξβίαο, θάηη πνπ 

θπζηθά ηαπηίδνληαλ µε ηα ζπκθέξνληα ηεο Ακεξηθήο. Κάζε ρψξα θαη θάζε πνιίηεο 

μαθληθά έπξεπε λα ζπληαρζεί µε µία πιεπξά. Αο µελ μερλάκε, φηη γηα έλα κεγάιν 

κέξνο ηεο παγθφζκηαο ζθαίξαο ην ΝΑΣΟ εθθξάδεη, ιίγν-πνιχ, ηα ζπκθέξνληα ηεο 

Ακεξηθήο, ην ΝΑΣΟ, φπσο ζπλεζίδνληαλ παιαηφηεξα λα ιέγεηαη θαη ιηγφηεξν 

ζήκεξα, εηδηθά κεηά απφ ηηο αιιαγέο ηφζν ζην ζηξαηεγηθφ ηνπ δφγκα φζν θαη ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ, είλαη ε Ακεξηθή.  

Παξ’ φια απηά φκσο, ε επέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ ππνθηλήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

παγθφζκηεο εζηθέο αξρέο µε ηελ πξνζηαγή γηα πξφιεςε κηαο κεγάιεο αλζξσπηζηηθήο 
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θαηαζηξνθήο θαη ηεο απνηξνπήο ηεο. Βέβαηα, νη παγθφζκηεο εζηθέο αμίεο δελ είλαη 

αξθεηέο απφ κφλεο ηνπο λα εμεγήζνπλ ηε Ναηντθή επέκβαζε, αθνχ αξθεηέο 

αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο είρακε θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ (Αθξηθή, Αζία). 

Δπνκέλσο εδψ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζζεί θαη ν παξάγνληαο ηεο γεσπνιηηηθήο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε επέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ είρε λα θάλεη µε ηνλ ηεξκαηηζκφ ζε 

απηφ πνπ απφ ην παξειζφλ απνθαινχληαλ «νη πφιεκνη ηεο εξβίαο», εμαζθαιίδνληαο 

µε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ θηινδπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ πξφνδν ησλ Βαιθαλίσλ.  

Δπηπιένλ ε πκκαρία είρε θξνληίζεη ζηε χλνδν Κνξπθήο ζηελ Οπάζηγθηνλ ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1999 λα ηξνπνπνηήζεη ην ζηξαηεγηθφ δφγκα ηνπ ΝΑΣΟ θαη ην ξφιν ηνπ 

ζε θξίζεηο, φπσο είλαη νη παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ είλαη 

επίθνβεο ζηε δηαηάξαμε ηεο εηξήλεο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ θξαηψλ-µειψλ. 

Έρνληαο σο θάιπςε ην λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ΝΑΣΟ, νη ΖΠΑ ηζρπξίζηεθαλ 

φηη ζε πεξηπηψζεηο, φπσο απηή ηνπ Κνζζφβνπ, γηα λα ππάξρεη ακεζφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζα πξέπεη ην ΝΑΣΟ λα παξαθάκςεη ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Α. 

Θα πξέπεη σζηφζν λα γίλεη ζαθέο φηη ην ΝΑΣΟ δελ ππνζηήξηδε ηφηε αιιά νχηε θαη 

ηψξα ηελ απφζρηζε ηνπ Κνζζφβνπ απφ ηελ Ο∆Γ. Ζ απφθαζε άιισζηε ηνπ ΟΖΔ, 

1244, επηβεβαηψλεη ηελ δέζκεπζε φισλ ησλ θξαηψλ µειψλ γηα ηελ θπξηαξρία θαη ηελ 

εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. 

ην ζηξαηησηηθφ ζέαηξν ησλ επηρεηξήζεσλ, ην ΝΑΣΟ επηρείξεζε αεξνπνξηθέο 

επηδξνκέο ππνινγίδνληαο φηη ε Γηνπγθνζιαβία ζα δέρνληαλ γξήγνξα ηνπο φξνπο θαη 

ζα ππνρσξνχζε. Απηφ πνπ δελ ππνιφγηζε φκσο ήηαλ ε ζθιεξφηεηα ηνπ Μηιφζεβηηο 

αιιά θαη ην ζζέλνο ησλ Γηνπγθνζιαβηθψλ δπλάκεσλ θαη ηελ αληίζηαζή ηνπο. Έπξεπε 

λα αλαζεσξεζεί ε ζηξαηεγηθή ηνπ ΝΑΣΟ θαη λα ιάβεη ππφςε αξθεηνχο παξάγνληεο 

πνπ ζα είραλ λα θάλνπλ µε ην καδηθφ θχκα πξνζθχγσλ ζηελ Αιβαλία θαη ζηελ 

ΠΓΜ∆. Καη επηπιένλ ζα θνξησλφηαλ ηελ απνηπρία ηεο απνζηνιήο γηα ηελ πξφιεςε 

ηεο αλζξσπηζηηθήο θαηαζηξνθήο θαζψο θαη ηελ δηαπφκπεπζή ηνπ απφ ηα ΜΜΔ. Με 

ηηο ζθέςεηο απηέο, νη επηθεθαιήο ηνπ ΝΑΣΟ θαηέιεμαλ ζηε δηεχξπλζε ηεο ελαέξηαο 

δψλεο βνκβαξδηζκνχ ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη µε ζηξαηησηηθνχο ζηφρνπο µε ζθνπφ 

ηελ ηηκσξία ηεο εξβίαο θαη ηνλ εμαλαγθαζκφ ηνπ Μηιφζεβηηο, ψζηε λα απνδερζεί 

ηνπο φξνπο ηνπ Ρακπνπγηέ. Σν ξίζθν πςειφ γηα ην ΝΑΣΟ, δηφηη µε ηε ζηξαηεγηθή 

απηή θηλδχλεπε λα πξνθαιέζεη έλα κεγάιν αξηζκφ απσιεηψλ άκαρνπ πιεζπζκνχ, λα 

απφ-λνκηκνπνηεζεί ε επέκβαζε θαη λα πιεγεί ην θχξνο ηεο πκκαρίαο. Σν παξάδνμν 

ηνπ Μηιφζεβηηο εδψ ήηαλ αθξηβψο ην αληίζεην. Ήιπηδε ζηηο ηεξάζηηεο απψιεηεο ηνπ 



άκαρνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ επέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ, ψζηε λα κπνξέζεη λα ηζνξξνπήζεη 

ηελ εηθφλα ηνπ ζηα µάηηα ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο θαη ηεο θνηλήο γλψκεο, θαη απφ 

ζηπγλφο εμνινζξεπηήο λα κεηαηξαπεί ζε ζχκα ηνπ ακεξηθαληθνχ ηκπεξηαιηζκνχ. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί έλα ηέηνην θηάζθν, ηα ακεξηθαληθά ηερλνινγηθά 

πξνεγκέλα αεξνζθάθε γηα αθξηβή βνκβαξδηζκφ έδσζαλ ηε ιχζε θαη επέηξεςαλ ζηηο 

ΖΠΑ αιιά θαη ζηνπο ζπκκάρνπο λα ρηππήζνπλ µε αθξίβεηα νηθνλνκηθνχο θαη 

πνιηηηθνχο ζηφρνπο ζηε εξβία έρνληαο σο αληίβαξν ην ειάρηζην δπλαηφ ζε απψιεηεο 

άκαρνπ πιεζπζµνχ.
65 

 Χζηφζν, ν Μηιφζεβηηο επίκνλα αληηζηέθεηαη, ειπίδνληαο ζηε Ρσζηθή βνήζεηα. Ζ 

ειπίδα ηνπ φκσο έκεηλε κεηέσξε. Ζ Ρσζία δελ ήηαλ ζε ζέζε λα παξάζρεη βνήζεηα 

ζηε εξβία θαη κάιηζηα λα έξζεη ζε αληηπαξάζεζε µε ηε Γχζε, έρνληαο ηελ 

νηθνλνκία ηεο ζε άζρεκε θαηάζηαζε. Ζ Ρσζία αλαγθάζηεθε λα ζπκβηβαζηεί µε ηηο 

Ναηντθέο εμειίμεηο θαη λα πηέζεη ην Βειηγξάδη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε.
66

 
 

H εξβία θαη ν Μηιφζεβηηο έκεηλαλ µφλνη ζ’ έλα πφιεκν πνπ είραλ θαηά θάπνην 

ηξφπν, αλ φρη πξνθαιέζεη, ζίγνπξα δηνγθψζεη, ρξεζηκνπνηψληαο µηα ζθιεξή θαη 

άθακπηε εζληθηζηηθή ξεηνξηθή πνπ ζχκηδε έλα παξειζφλ γεκάην πιεγέο. 

ηηο αξρέο Ηνπλίνπ 1999 έπεηηα απφ βνκβαξδηζκνχο 78 εκεξψλ, µε ζεκαληηθέο 

θαηαζηξνθέο ζηελ νηθνλνκηθή θαη ηερληθή δνκή ηεο ρψξαο, αιιά θαη ηε θπγή απφ ην 

Κφζζνβν πεξίπνπ 900.000 Αιβαλψλ, γεγνλφο πνπ δεκηνχξγεζε ηεξάζηην πξνζθπγηθφ 

δήηεκα, ν Μηιφζεβηηο ππέθπςε θαη δέρζεθε ηελ είζνδν ηεο εηξελεπηηθήο δχλακεο ηνπ 

ΟΖΔ ζην Κφζζνβν. 

Ζ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπ ΝΑΣΟ γηα επέκβαζε 

ήηαλ πνιχ ηζρπξή, ψζηε λα παξαβιέςεη ην Α θαη λα πξνρσξήζεη κνλνκεξψο. 

Τπήξμε ε πξψηε θνξά πνπ ζηα 50 ρξφληα δσήο ηεο, ε πκκαρία ρξεζηκνπνίεζε 

έλνπιε βία. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ έγηλε ρξήζε βίαηεο επέκβαζεο ζε έλα θπξίαξρν 

θξάηνο ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ξεηή εμνπζηνδφηεζε ηνπ Α. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ 
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έλαο πφιεκνο ραξαθηεξίζηεθε «αλζξσπηζηηθφο» (Humanitarian War) θαη ήηαλ ε 

πξψηε θνξά πνπ µηα πνιεκηθή επηρείξεζε απνθιεηζηηθά αεξνπνξηθή έθεξε ην 

δεηνχκελν πνιηηηθφ απνηέιεζµα.
67

 Ο ΟΖΔ µε ηελ απφθαζε 1244, ε νπνία ςεθίζηεθε 

µε βάζε ην θεθάιαην VII ηνπ Υάξηε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο, ζεκαηνδφηεζε ηνλ επίζεκν ηεξκαηηζκφ ηνπ πνιέκνπ. 

χκθσλα µε ηελ απφθαζε, 400.000 ζηξαηηψηεο ηεο ΚFOR άξρηζαλ λα εγθαζίζηαληαη 

ζην Κφζζνβν θαη παξάιιεια άξρηζε ν επαλαπαηξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ. 

Δπίζεο ε απφθαζε πξνβιέπεη φηη ην Κφζζνβν ζα παξακείλεη ππφ ηε ζεξβηθή 

θπξηαξρία. Οη Αιβαλνί ηνπ Κνζζφβνπ θαηφξζσζαλ λα επαλαθηήζνπλ κεγάιν 

θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο θαη κέζα ζε ιίγν δηάζηεκα λα νδεγήζνπλ ζε θπγή 

κεγάιν κέξνο ηνπ εξβηθνχ πιεζπζκνχ επηηπγράλνληαο ηε κεγαιχηεξε πιεζπζκηαθή 

θπξηαξρία ζηελ πεξηνρή φισλ ησλ επνρψλ. Ζ ζηξαηησηηθή ζπκθσλία πνπ ππεγξάθε 

ζηηο 9 Ηνπλίνπ 1999 ζηελ αεξνπνξηθή βάζε Κνπκάλνβν ζηελ ΠΓ∆Μ, ήηαλ ην 

απνηέιεζκα επίκνλσλ δηπισκαηηθψλ πξνζπαζεηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ.  

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ην ΝΑΣΟ πεξηειάκβαλε ηξεηο αμηφινγνπο ζπκβηβαζκνχο: 

πξψηνλ, ε δηνίθεζε ηνπ Κνζζφβνπ αλεηέζε ζηνλ ΟΖΔ, δεχηεξνλ, ε Ρσζία πέηπρε ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζηελ KFOR θαη ηξίηνλ απαιείθζεθε ε πξφβιεςε ζην Ρακπνπγηέ γηα 

αλεκπφδηζηε πξφζβαζε ζηελ επηθξάηεηα ηεο Ο∆Γ ησλ Ναηντθψλ δπλάκεσλ. Μεηά ηε 

ιήμε ησλ αεξνπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο δηεζλνχο 

εηξελεπηηθήο δχλακεο ζην Κνζζπθνπέδην, νη αηηίεο ηεο θξίζεο παξακέλνπλ, ελψ ε 

δηεζλήο ζηξαηησηηθή παξνπζία ζπλαληά ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ, ηνπ πιήξνπο ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο.  

ε ζηξαηεγηθφ επίπεδν, δηαηεξείηαη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπκκαρηθήο επέκβαζεο ζην Κνζζπθνπέδην.
68

 Ο πφιεκνο 

απέηπρε λα ιχζεη ηηο θεληξηθέο πνιηηηθέο δηαθνξέο ησλ δχν αληηπάισλ. Καη ζίγνπξα 

θάπνηνο, εχθνια ίζσο πξνβιέςεη, φηη νη ζπγθξνχζεηο ζα μεζπάζνπλ ηε ζηηγκή πνπ ε 

KFOR ζα απνρσξήζεη ρσξίο νη δχν πιεπξέο λα έρνπλ επηιχζεη ηα δεηήκαηά 
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ηνπο.
69

Γηα ηηο επξσπατθέο ρψξεο ε θξίζε ζην Κνζζπθνπέδην θαη λσξίηεξα βεβαίσο 

ζηε Βνζλία, απέδεημε ηελ αδπλακία ηνπο λα νξζψζνπλ θνηλφ αλάζηεκα θαη λα 

αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο, θαηαδηθάδνληαο ηελ Δ.Δ. ζε µηα πνιηηηθή νληφηεηα 

αλίθαλε λα απνηειέζεη αμηφπηζην εηαίξν ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ ΖΠΑ. 

Ζ εμέιημε απηή, νθεηιφηαλ θαηά έλα κέξνο, ζηελ αδπλακία ησλ ίδησλ ησλ 

επξσπατθψλ θπβεξλήζεσλ λα ζπκθσλήζνπλ ζηνπο ζηφρνπο, ηε κέζνδν ή ην χςνο ηνπ 

θφζηνπο πνπ ήηαλ δηαηεζεηκέλεο λα θαηαβάινπλ γηα ηελ πηνζέηεζε κηαο θνηλήο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ην γηνπγθνζιαβηθφ θαη θαηά έλα άιιν κέξνο, ζηελ 

ελίζρπζε ηεο επξψ-αηιαληηθήο αληίιεςεο (εθθξαδφκελε θπξίσο απφ ηε Βξεηαλία) 

ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ θξίζε ζην Κνζζπθνπέδην, αλάκεζα ζηα 

άιια, θαηέδεημε ηελ αλάγθε ζπκβηβαζκνχ µε ην ΝΑΣΟ, ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

απηφλνκεο θαη επαξθνχο ακπληηθήο ππνδνκήο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, θαζψο θαη 

ηεο αδπλακίαο επίθιεζεο ηεο ζηξαηησηηθήο επηινγήο, σο χζηαηνπ κέζνπ άζθεζεο 

πίεζεο απφ απηέο.
70 

Γηα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ηνπ 1999, ήηαλ ζεκαληηθέο σο 

πξνο ηελ έθηαζε, θαη ζεηηθέο σο πξνο ηα ζπκθέξνληά ηνπο, αθνχ νη κεηαβνιέο ζηνπο 

εκπιεθφκελνπο (Γηνπγθνζιαβία), ηηο ζπκκαρίεο (ΝΑΣΟ), ηε δηακφξθσζε ηζρχνο 

(δηεζλήο θαη επξσπατθφο ζπζρεηηζκφο δπλάκεσλ) θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ 

(ξφινο θαη δπλαηφηεηεο δηεζλνχο παξέκβαζεο) ελίζρπζαλ αλακθίβνια, ηε ζέζε ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, νη ΖΠΑ πέηπραλ πιήξσο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο άζθεζεο 

ζηξαηησηηθήο θαη δηπισκαηηθήο πίεζεο πξνο ηε Γηνπγθνζιαβία ηα εμήο: πξψηνλ ηνλ 

ζηξαηεγηθφ ηνπο ζηφρν: ηελ αλαγλψξηζε δειαδή ηνπ θπξίαξρνπ ξφινπ ηνπο ζηηο 

παγθφζκηεο εμειίμεηο, επηηπγράλνληαο ηε ζπλεξγαζία ηεο Ρσζίαο, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε θαη κεηαηξέπνληάο ηελ καθξνπξφζεζκα, απφ ζηξαηεγηθφ αληίπαιν ζε 

ζηξαηεγηθφ εηαίξν, γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ζε δηεζλέο επίπεδν, µε ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ηνπ ΝΑΣΟ, θαη δεχηεξνλ ηνλ ηαθηηθφ ηνπο 

ζηφρν: ηελ εμαζθάιηζε ζεκαληηθήο ακεξηθαληθήο (ζηξαηησηηθήο) παξνπζίαο, ζε έλα 
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ηδηαίηεξα επαίζζεην, απφ Γεσζηξαηεγηθή άπνςε, ζεκείν ηεο Βαιθαληθήο θαη θαη’ 

επέθηαζε, ηεο Δπξψπεο, φπσο επίζεο θαη ηελ παγίσζε κηαο θαηάζηαζεο, πνπ 

αλαγλσξίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν ηεο Οπάζηγθηνλ ζηηο επξσπατθέο ππνζέζεηο, θαη 

επλνεί ηελ αλάζεζε ζεκαληηθψλ αξκνδηνηήησλ ράξαμεο θαη εθαξκνγήο ηεο θνηλήο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο αζθάιεηαο ζε έλαλ δηαηιαληηθφ νξγαληζκφ πνπ ειέγρνπλ 

άκεζα νη ίδηεο. 
71 

Οη ζέζεηο ηεο Οπάζηγθηνλ επηβιήζεθαλ φρη µφλν µε ηε ρξήζε βίαο ελαληίνλ ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο, αιιά θαη µε ηελ παξάιιειε ρξήζε δηπισκαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

κέζσλ (νηθνλνκηθέο πηέζεηο, δηπισκαηηθή απνκφλσζε ηνπ αληηπάινπ). Σαπηφρξνλα 

φκσο, νη ΖΠΑ έζεζαλ ηηο βάζεηο κηαο ελδερφκελεο κειινληηθήο ζπζπείξσζεο άιισλ 

δηεζλψλ δπλάκεσλ ελαληίνλ ηνπο (Δπξψπε, Ρσζία, Κίλα), νη νπνίεο άξρηζαλ πιένλ λα 

αληηιακβάλνληαη, φηη ε πξφζδεζε ζην άξκα ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ή 

ε αλνρή ζηελ παγθφζκηα πξσηνθαζεδξία ηνπο, εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηα 

καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληά ηνπο.
72

 

Πσο δηακνξθσλφηαλ ην ηνπίν κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ θαη πνηεο νη ζπλέπεηέο ηνπ;  

 Οη εκπιεθφκελεο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαηαθεξκαηίζηεθαλ εζλνινγηθά θαη 

πνιηηηθά, έρνληαο ηεξάζηηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, γεγνλφο πνπ ζήκαηλε ηελ 

εμάξηεζή ηνπο απφ ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλφξζσζε θαη 

θπξίσο ηελ αζθάιεηά ηνπο.  

 Δπηπιένλ, δηακνξθψζεθε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε ζέζε ησλ ΖΠΑ 

θαζίζηαηαη θεληξηθή θαη ε παξέκβαζή ηνπο ζηηο δηεζλείο θαη πεξηθεξεηαθέο 

εμειίμεηο ζεσξείηαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο, επαλαθέξνληαο ζην πξνζθήλην 

ηελ αληηακεξηθαληθή ζπζπείξσζε άιισλ δηεζλψλ δπλάκεσλ.  

 Απηφ φκσο πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία είλαη ην πξνεγνχκελν ηεο δηεζλνχο 

ζπκπεξηθνξάο, ζχκθσλα µε ηελ νπνία, ε αξρή ηνπ απαξαβίαζηνπ ηεο εζληθήο 

θπξηαξρίαο ησλ κηθξψλ θξαηψλ ππνρσξεί ελ φςεη ηεο αλάγθεο δηαθχιαμεο 

ησλ αμηψλ ηεο δηεζλνχο λνκηκφηεηαο. 

Ο Barry Posen ζηνλ επίινγν ηνπ άξζξνπ ηνπ «The War for Kosovo. Serbia’s 

Political-Military Strategy», αλαθέξεη φηη θάπνηνο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 
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πξνζεθηηθφο, φηαλ κέζα απφ µία πεξίπησζε θαηαιήγεη ζε γεληθά καζήκαηα-

παζήκαηα, αιιά ε πεξίπησζε ηεο εξβίαο ηαηξηάδεη ζε έλα ζθιεξφ κνηίβν, ην νπνίν 

ηφζν νη ΖΠΑ φζν θαη ν ππφινηπνο θφζκνο ζπλαληνχζαλ ζπρλά θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία. ε φιεο ηηο αλάινγεο πεξηπηψζεηο, θαηαιήγεη ν Posen, Ρνπάληα, νκαιία, 

επηρείξεζε «Καηαηγίδα ηεο Δξήκνπ» ζην Ηξάθ, Βνζλία θαη Κφζζνβν, ηέζζεξηο 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο, ή ν ζπλδπαζκφο απηψλ, έρνπλ δηαβξσζεί, νη νπνίνη έρνπλ 

αλαηξέςεη πιήξσο ηηο δπηηθέο θηινδνμίεο. 

Απηνί είλαη:  

(1) ηα πνιηηηθά θηλήκαηα πνπ ππνθηλνχληαη απφ ηζρπξά εζληθηζηηθέο ή εζληθέο ή 

αθφκε θαη ηνπηθέο κεηνλφηεηεο δηθαηνινγνχλ ηελ ηηκσξία,  

(2) ηέηνηα θηλήκαηα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθή βία,  

(3) νη πνιηηηθνί θαη ζηξαηησηηθνί εγέηεο απηψλ ησλ θηλεκάησλ θαηέρνπλ ζεκαληηθέο 

νξγαλσηηθέο δεμηφηεηεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ ηξνκαθηηθά θξηθηέο επηηπρίεο θαη  

(4) νη ζηξαηνί ηνπο είλαη πνιχ θαιά νξγαλσκέλνη, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εθκεηαιιεχνληαη µε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη λα πεηπραίλνπλ 

έζησ θαη ηνπο πεξηνξηζκέλνπο ηνπο ζηφρνπο.   

Έρνληαο απηά σο δεδνκέλα, νη πνιηηηθνί θαη αλζξσπηζηηθνί ζηφρνη εμειίζζνληαη ζε 

έλα πην δχζθνιν έξγν, απφ απηφ πνπ ζα πεξίκελε θαλείο, δηφηη ε αληίπαιε πιεπξά 

είλαη ζπλήζσο αδίζηαθηε, αλζεθηηθή θαη πνιπκήραλε θαη γη απηφ ζα έπξεπε θαλείο λα 

ηε ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε.
73

 Ζ αιήζεηα είλαη φηη έγηλαλ ιάζε θαη επηπνιαηφηεηεο 

απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα θαη απφ ηηο κεγάιεο δπλάκεηο πνπ θιήζεθαλ λα 

δηεπζεηήζνπλ απηέο ηηο ζπγθξνχζεηο, αθνχ αγλννχζαλ ή έδηλαλ κηθξή ζεκαζία ηνπο 

ηέζζεξηο απηνχο παξάγνληεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάζακε εδψ, ηεο Βνζλίαο θαη 

ηνπ Κνζζφβνπ, νιηγσξίεο, ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηφζν ηηο ίδηεο ηηο 

απνζηνιέο φζν θαη ηηο δπλάκεηο ησλ αληηπάισλ, αιιά θαη ηδενινγηθέο αληηπαξαζέζεηο 

θαη ζπγθξνχζεηο ζε ζέκαηα ηαθηηθήο κεηαμχ ησλ ζπκκάρσλ, θφζηηζαλ ζε ρξφλν θαη 

ζε πνιιέο ρηιηάδεο αλζξψπηλεο δσέο.  

 

 

                                                 
73 Barry Posen, “The War for Kosovo: Serbia’s Political –Military Strategy”, International 

Security 24/4 (Spring 2000) pp.83-84. 
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5. Η ΓΔΧΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΧΝ 

ΒΑΛΚΑΝΙΧΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ 

Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΑ ΤΜΦΔΡΟΝΣΑ 

ΣΧΝ Η.Π.Α. ΣΗΝ ΔΤΡΤΣΔΡΗ 

ΠΔΡΙΟΥΗ 

 

 

Οη δηεζλείο ζρέζεηο θαη ηα δηιήκκαηα αζθάιεηαο, δηαθαηέρνληαη απφ ζπγθξνπζηαθφ 

ραξαθηήξα θαη έρνπλ δεζπφδνληα ξφιν ζην δηεζλέο πεδίν. Καηά ζπλέπεηα ην 

πεπξσκέλν νπνηαζδήπνηε κεγάιεο δχλακεο είλαη ε αέλαε επηδίσμε ηεο ηζρχνο σο 

κνλαδηθήο δηφδνπ γηα ηελ επηβίσζε. Ο θφβνο γηα ηελ αλάδεημε κηαο αληίπαιεο 

δχλακεο είλαη δηαξθήο. Δπνκέλσο, ε εγεκνλία απνηειεί ην κνλφδξνκν γηα 

νπνηαδήπνηε κεγάιε δχλακε κε ηελ παξάιιειε ρξήζε φισλ εθείλσλ ησλ εξγαιείσλ 

ηζρχνο, πξνο ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ. Κνηλή δηαπίζησζε είλαη φηη, ηα 

παγθφζκηα γεσπνιηηηθά δεδνκέλα παξακέλνπλ, ελ πνιινίο, ζηαζεξά. Μηα ηέηνηα 

ζπλέρεηα ραξαθηεξίδεη ηελ παγθφζκηα ζηξαηεγηθή ησλ Ζ.Π.Α., ηνπιάρηζηνλ σο πξνο 

ηνπο καθξνπξφζεζκνπο εζληθνχο ηεο, ζηφρνπο.  

Ο αγψλαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ελέξγεηαο απνηειεί θεληξηθή επηδίσμε 

νπνηαζδήπνηε δχλακεο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη ξφινπ ζηε δηεζλή θνλίζηξα ζηε 

βηνκεραληθή θαη κεηά-βηνκεραληθή επνρή. Γηα ηηο Ζ.Π.Α. ε ελέξγεηα απνηέιεζε ηελ 

πξσηεχνπζα παξάκεηξν, ζηε δηακφξθσζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ο έιεγρνο ηεο  

Δπξαζίαο, ζπλεπάγεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ ηελ ακεξηθαληθή ππεξνρή έλαληη ησλ 

αληαγσληζηηθψλ κεγάισλ δπλάκεσλ φζν θαη ηελ ρεηξαγψγεζε θξαηψλ κε θεληξηθφ 

γεσζηξαηεγηθφ ξφιν. Οη παξαπάλσ ζηφρνη πξνυπνζέηνπλ ηελ αλάιεςε δξάζεο γηα 

ηελ θάιπςε ηνπ θελνχ ηζρχνο πνπ ζρεκαηίζηεθε ζην ρψξν ηεο πξψελ νβηεηηθήο 

Έλσζεο, ζηνλ νπνίν νη Ζ.Π.Α. επεθηείλνπλ ηελ επηξξνή ηνπο κέζα απφ ηε ζχλαςε 

εηαηξηθψλ ή ζπκκαρηθψλ ζρέζεσλ κε ηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

θαη ησλ αλαηνιηθψλ Βαιθαλίσλ. Ζ ζεκεξηλή δηάηαμε ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηνρεχεη ζηελ εκβάζπλζε απηψλ ησλ ζρέζεσλ, 



ελαξκνλίδνληαο ηηο πνιηηηθέο ηνπο δηαζηάζεηο, κε ηα ακεξηθαληθά νηθνλνκηθά θαη 

ζηξαηησηηθά ζπκθέξνληα. 

Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί, βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή, φηη ε ζεκεξηλή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή δελ απνηειεί ηνκή ζηηο δηαρξνληθέο επηδηψμεηο ησλ Ζ.Π.Α., αιιά απνηειεί 

ηκήκα ησλ ελ πνιινίο, γλσζηψλ επηδηψμεσλ νπνηαζδήπνηε δχλακεο επηζπκεί λα 

δηαηεξήζεη ηελ έζησ θαη επηζθαιή, εγεκνλία ηεο. Δπίζεο, ελψ νη γεληθφηεξεο 

θαηεπζχλζεηο κηαο κεγάιεο δχλακεο, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα γεσπνιηηηθά δεδνκέλα 

θαη ην δηεζλή θαηακεξηζκφ ηζρχνο, σζηφζν, δηαθπκάλζεηο κπνξνχλ λα 

παξνπζηαζηνχλ ζηελ θξαηηθή ζπκπεξηθνξά. Απηέο ζπλήζσο νθείινληαη ζε 

ζπγθπξηαθά θαηλφκελα, φπσο ε έμαξζε ηνπ ηξνκνθξαηηθνχ θηλδχλνπ, είηε ζηα 

εθάζηνηε ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ πνπ θπβεξλνχλ.
74 

5.1 Η Γεωςτρατηγική Αξία των Βαλκανίων. 

Σν πέξαο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ αλέηξεςε ελ κέξεη, ηνλ ακεξηθαληθφ ζρεδηαζκφ, ζην 

βαζκφ πνπ ε απεηιή ηεο ζνβηεηηθήο επηζεηηθφηεηαο ππνβαζκίζηεθε ζεκαληηθά. Παξά 

ηαχηα, ρσξίο λα δχλαηαη λα πξνβάιεη ζηξαηησηηθή ηζρχ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν ε 

Ρσζία, εληνχηνηο, είλαη ζε ζέζε αθφκα θαη ζήκεξα λα επεξεάδεη απνθαζηζηηθά, ηηο 

ρψξεο νη νπνίεο βξίζθνληαη εγγχηεξα ζηα ζχλνξά ηεο. Ζ πηψζε ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο  ησλ ςπρξνπνιεκηθψλ βάζεσλ, νδήγεζε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990 ζε κηα ζηαδηαθή απφζπξζε ησλ ακεξηθάληθσλ δπλάκεσλ απφ ηα κέρξη ηφηε 

παξαδνζηαθά θέληξα ζπγθέληξσζήο ηνπο. Σα Βαιθάληα, άκεζα ηνπνζεηήζεθαλ ζην 

θέληξν ηεο πξνζνρήο ηεο ακεξηθάληθεο δηπισκαηίαο ζε κηα πεξίνδν πνπ ν 

Οπηιζνληζκφο ηνπ Κιίληνλ θπξηαξρνχζε, σο αλαθέξακε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Βνζλίαο θαη ηνπ Κνζζφβνπ.
75

 

                                                 
74 Γεψξγηνο δ. Ληαθνχξεο αλη/γνο ε.α, πηπρηνχρνο λνκηθήο ΑΠΘ. «Ζ ακεξηθαληθή παξνπζία 

ζηα βαιθάληα  επηπηψζεηο ζε Διιάδα θαη Σνπξθία». Φεβξνπάξηνο  

2007.  Γηαζέζηκν ζηελ: http://www.seetha.gr/meletes-ekdoseis-tou-seetha/meletes-ekdoseis-

tou-seetha/amerikanike-parousia-sta-balkania.html 
75 Γεψξγηνο δ. Ληαθνχξεο αλη/γνο ε.α, πηπρηνχρνο λνκηθήο ΑΠΘ. «Ζ ακεξηθαληθή παξνπζία 

ζηα βαιθάληα  επηπηψζεηο ζε Διιάδα θαη Σνπξθία». Φεβξνπάξηνο  
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Μεηά ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ηεο 11εο επηεκβξίνπ ε ακεξηθαληθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή αλαπξνζαλαηνιίδεηαη θαη ηα βαιθάληα απνθηνχλ λέν γεσζηξαηεγηθφ ξφιν 

γηα ηηο ΖΠΑ. Σν δηεζλέο ηνπίν άιιαμε ξηδηθά θαη κεηέβαιε ζεκαληηθά ην ξφιν πνπ ε 

ακεξηθαληθή έλνπιε ηζρχο θαινχληαλ λα δηαδξακαηίζεη παγθνζκίσο.  Οπζηαζηηθά, 

επηηάρπλε ηηο ελ εμειίμεη δηαδηθαζίεο αλαδηάξζξσζεο θαη αλαδηάηαμεο ηνπ 

ακεξηθαληθνχ ζηξαηνχ θαηαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ζε λέεο απεηιέο. Ζ 

λενεθιεγείζα εγεζία Μπνπο αληέδξαζε κε ηα αλαθιαζηηθά πνπ επέβαιε ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ηνπ δφγκαηνο Σδάθζνλ. Απηφο ζπλίζηαηαη απφ ηελ πιένλ 

εζληθηζηηθή παξάδνζε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πξεζβεχεη έλαλ απνκνλσηηζκφ. 

Βαζηθή ηνπ επηδίσμε είλαη ε πξνάζπηζε ηνπ ακεξηθαληθνχ ζπκθέξνληνο κέζα απφ ηε 

ιηγφηεξε δπλαηή εκπινθή. Ζ απνκνλσηηθή εληνχηνηο έθθαλζε ηνπ δφγκαηνο 

Σδάθζνλ, δελ απνθιείεη ηε κνλνκεξή θαη απνθαζηζηηθή επέκβαζε ζην εμσηεξηθφ 

φηαλ ζίγνληαη θαίξηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα. 

Οη αιιαγέο πνπ έθεξε ζηελ επηθάλεηα ε 11ε επηεκβξίνπ ήηαλ ζαθήο απφξξνηα ηνπ  

κεηαςπρξνπνιεκηθνχ πεξηβάιινληνο. Πιένλ ν ερζξφο έπαπζε ζε κεγάιν βαζκφ λα 

είλαη κε ζαθήλεηα γεσγξαθηθά πξνζδηνξηζκέλνο, φζν θαη ην είδνο ησλ απεηιψλ 

δηαθνξνπνηήζεθε γεσγξαθηθά, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά. Παξαηεξείηαη ινηπφλ, κηα 

γεσπνιηηηθή ζηξνθή, ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ Ζ.Π.Α. ζε δχν γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε πνπ θαηά ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο Κιίληνλ βξίζθνληαλ 

εθηφο ηνπ θεληξηθνχ ππξήλα ζρεδίαζεο:
76 

 Σελ Κεληξηθή Αζία, ιφγσ ησλ εξεπλψλ γηα ηελ αι Κάηληα 

 Σε Μέζε Αλαηνιή, ζε θξάηε ηα νπνία απεηινχζαλ ηελ ακεξηθάληθε αζθάιεηα 

είηε επεηδή εθπαίδεπαλ ηξνκνθξάηεο, είηε επεηδή ηα ίδηα θηλνχηαλ απεηιεηηθά 

κε ηα ππξεληθά ηνπο πξνγξάκκαηα.   

Ο ρψξνο ησλ Βαιθαλίσλ ηίζεην ζην πεξηζψξην, ππφ ην πξίζκα ησλ άκεζσλ απεηιψλ. 

Με βάζε ηελ NSM (National Military Strategy - Δζληθή ηξαηησηηθή ηξαηεγηθή)
77 
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θαηά ην 2004, νη ηέζζεξηο θχξηνη ζηφρνη ηεο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο ησλ Ζ.Π.Α. 

είλαη:  

 Ζ πξνζηαζία ησλ Ζ.Π.Α. απφ άκεζε επίζεζε. 

 Ζ δηαζθάιηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ νδψλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ειεπζεξία 

δξάζεο ηνπ ακεξηθάληθνπ ζηξαηνχ.  

 Ζ δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ αζθάιεηαο ψζηε λα πξνσζείηαη ε δηεζλήο ηάμε 

θαη ε ελίζρπζε ησλ ζπκκαρηθψλ δεζκψλ. 

Έμαιινπ  Σν θφζηνο ηεο δπλαηφηεηαο αλάιεςεο δξάζεο ζε φια ηα κήθε θαη ηα 

πιάηε ηνπ θφζκνπ ζπλεπάγεηαη εμαηξεηηθά πςειέο ακπληηθέο δαπάλεο.  Ζ δηαξθήο 

επεθηαηηθή πνιηηηθή κηαο δχλακεο ζε φιν θαη πεξηζζφηεξν εθηεηακέλα γεσγξαθηθά 

πιάηε απνθηά κε ην ρξφλν, κηα ακθίβνιε ρξεζηκφηεηα φπνπ κεηά απφ έλα ζεκείν ην 

θφζηνο επέθηαζεο ππεξβαίλεη ηα ελδερφκελα νθέιε.  

Σα Βαιθαληθά θξάηε, ηδηαίηεξα ηα αλαηνιηθά, απνηεινχλ απηή ηε ζηηγκή 

γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο ηδηαίηεξα πξνζθνξέο γηα ζηξαηησηηθή εθκεηάιιεπζε απφ ηηο 

ΖΠΑ. Γειαδή θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο έδξεο απφ ηηο νπνίεο ν ακεξηθαληθφο ζηξαηφο 

κπνξεί λα κεηαθεξζεί κε ηαρχηεηα θαη αζθάιεηα είηε αλαηνιηθά, ψζηε λα 

δηαζθαιίζεη ηελ επηξξνή ζηνλ θεληξηθφ ηνκέα ηεο θεληξηθήο Αζίαο, είηε 

λνηηναλαηνιηθά ψζηε λα κπνξεί λα δηελεξγεί επηρεηξήζεηο ζηελ επαίζζεηε απφ 

πνιηηηθήο θαη ελεξγεηαθήο άπνςεο Μέζε Αλαηνιή θαη ζηε Βφξεηα Αθξηθή. 

πκβάιινπλ επνκέλσο ζηε αλάζρεζε ηεο Ρσζίαο θαη ηηο βιέςεηο ηεο. Οη απφζηαζε 

πνπ ρσξίδεη ηα αλαηνιηθά Βαιθαληθά θξάηε απφ ηε Μέζε Αλαηνιή είλαη θαηά  πνιχ 

κηθξφηεξε απφ ησλ παιαηφηεξσλ ακεξηθαληθψλ ςπρξνπνιεκηθψλ βάζεσλ ηεο  

Κεληξηθήο Δπξψπεο. 

Ζ Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία παξέρνπλ δπλαηφηεηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο ζηε 

Μαχξε Θάιαζζα νπζηαζηηθά θαζηζηψληαο. Ζ Γεσζηξαηεγηθή αμία ησλ Βαιθαλίσλ 

δελ νξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ζηξαηησηηθή ηεο ρξήζε. Ζ Μαχξε ζάιαζζα 

απνηειεί δίνδν ελεξγεηαθή, θαζψο θαη γεσγξαθηθή πεξηνρή κε αληαγσληδφκελα 

γεσπνιηηηθά ζπκθέξνληα πνπ γηα αηψλεο πθίζηαληαη. Κάησ απφ ηηο παξνχζεο 

ζπλζήθεο ε καχξε ζάιαζζα πξνζθέξεη ζηηο ΖΠΑ ηα εμήο πιενλεθηήκαηα:
78 
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 Σε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ απεπζείαο πξφζβαζε ζηηο Οπθξαληθέο ή ηηο 

Γεσξγηαλέο αθηέο θαη λα θαηαζηνχλ αλαζηαιηηθνί ξπζκηζηέο ζε πεξίπησζε 

εθηξάρπλζεο ησλ ζρέζεσλ ηεο Ρσζίαο κε ηνπο γείηνλέο ηεο. 

 Σελ παξάθακςε ηεο Σνπξθίαο ηφζν γηα ελδερφκελεο επηρεηξήζεηο ζηα βάζε 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο φζν θαη γηα ηελ άζθεζε ειέγρνπ θαη πξνβνιή ηζρχνο κε 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα ή ηε ξσζηθή επηξξνή.   

 Σε ζηήξημε ζπκκάρσλ θξαηψλ σο αληηζηάζκηζκα ζηηο κεγαιχηεξεο δπλάκεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή.   

 

Χο πξνο ηελ εμαζθάιηζε ηέηνησλ δπλαηνηήησλ απαηηείηαη ακεξηθάληθε ζηξαηησηηθή 

ζπλεξγαζία κε ηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία σο κνλαδηθά παξάθηηα θξάηε κε 

ζηαζεξέο πνιηηηθέο δνκέο θαη κε απνδεδεηγκέλα θηινδπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. ζνλ 

άθνξα κάιηζηα ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηα Βαιθάληα παξνπζηάδνπλ νπζηψδε 

πιενλεθηήκαηα. 

Ζ θπζηθή γεσγξαθηθή ζέζε ησλ Βαιθαλίσλ ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο αλαπφθεπθηα ηα θαηαηάζζεη ζηνπο επξχηεξνπο ελεξγεηαθνχο 

αληαγσληζκνχο ηνπ ρψξνπ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Ζ Μαχξε Θάιαζζα  κε ηελ 

νινθιήξσζε ελφο θνινζζηαίνπ δηθηχνπ αγσγψλ ζηελ πεξηθέξεηά ηεο, απνηειεί ηε 

ζεκαληηθφηεξε νδφ κέζσ ηεο νπνίαο εμάγεηαη, ην πεηξέιαην ηεο Κεληξηθήο Αζίαο.  

Ζ πεξηθέξεηα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο είλαη ινηπφλ ε ζθελή ησλ εμειίμεσλ γηα ηελ 

φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξε θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο Δπξψπεο απφ 

αληαγσληζηηθά θξάηε.
79

  

Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο έρνπλ ηζρπξφ θίλεηξν λα επηδηψμνπλ ηελ απεπζείαο επηξξνή 

ζηελ πεξηνρή παξάιιεια κε ηηο δηπισκαηηθέο πξνζπάζεηεο ζπληνληζκνχ ησλ 

επξσπατθψλ κε ηηο ακεξηθαληθέο πνιηηηθέο επηινγέο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, σο πξνο 

ηε ιεηηνπξγία ησλ αγσγψλ κεηαθνξάο ησλ ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ, απαηηείηαη ε 

πεξηθεξεηαθή ζηαζεξφηεηα θαη θαηά δεχηεξν ιφγν, δηφηη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 

Ζ.Π.Α. θαη ηεο Ρσζίαο επηβάιιεη ηνλ θαηά ην δπλαηφλ πεξηνξηζκφ ηεο Ρσζηθήο 

ηζρχνο ζην επξσπατθφ γίγλεζζαη. Ζ ξνε απηή, θαζηζηά ηνπο βαιθαληθνχο εηαίξνπο 
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ησλ  Ζ.Π.Α. ζηε πεξηνρή, λα θαηέρνπλ εθείλε ηε ζέζε πνπ λα δηαθπιάζζεη ηελ 

πνιηηηθή εθπξνζψπεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, ζην ρψξν ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο 

 

 

   
6. Η ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΧΝ Η.Π.Α. ΣΑ 

ΒΑΛΚΑΝΙΑ: ΟΙ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΑ ΔΘΝΙΚΑ 

ΤΜΦΔΡΟΝΣΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΙ ΣΙ 

ΥΔΔΙ ΜΔ ΣΙ ΥΧΡΔ ΣΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ
 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα θαίξην παξάγνληαη πνπ πξναπαηηεί ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή 

ζηα ηεθηαηλφκελα ζεκαληηθά γεγνλφηα, πνπ αθνινχζεζαλ ηε δηάιπζε ηεο Δ...Γ., 

πξνθαιψληαο ηελ πηψζε ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ.  

Καηφπηλ ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ πνιηηηθή ζηξαηησηηθή θαη θνηλσληθή 

θαηάζηαζε ησλ βαιθαληθψλ ρψξσλ. Έπεηαη ζχληνκε αλάιπζε ηεο Διιεληθήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηα Βαιθάληα θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ δηκεξψλ 

ζρέζεσλ κε ηελ Διιάδα.  

Αλάινγε αλαθνξά αθνινπζεί γηα ηελ Σνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ηηο δηκεξείο 

ζρέζεηο.  Δπηπιένλ γίλεηαη ε εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ακεξηθαληθήο παξνπζίαο 

ζηα Βαιθάληα ζε Διιάδα θαη Σνπξθία. 

6.1 Η ςημερινή  κατάςταςη 

 

Ζ πηψζε ηεο νβηεηηθήο έλσζεο, πνπ είρε σο επαθφινπζν ηε θαηάξξεπζε ηνπ 

ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ, επέθεξε ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ θαη ηελ απνζφβεζε, 

ηνπ θηλδχλνπ γηα έλα ηξίην Παγθφζκην Πφιεκν.  Δίλαη πξνθαλέο φηη ην λέν 

πεξηβάιινλ πνπ αθνινχζεζε, πξνζδίδεη αξθεηή αζθάιεηα ζηνπο ιανχο ηεο Γχζεο.  
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Σαπηφρξνλα, ε δηάιπζε ηνπ Αλαηνιηθνχ πλαζπηζκνχ, πξνθάιεζε ζπλζήθεο 

αβεβαηφηεηαο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε.
80

  

 

Οη ζπλζήθεο απηέο εκθαλίδνληαη πνιχ έληνλα, απφ νπνηνδήπνηε άιιε πεξηνρή, ζηα 

Βαιθάληα. Κχξηνο ιφγνο φπσο πξναλαθέξζεθε, ήηαλ ε δηάιπζε ηεο πξψελ 

Γηνπγθνζιαβίαο. Ζ ηειηθή πξάμε ηεο νπνίαο, δηαδξακαηίζηεθε, κε ηελ απφθαζε ηεο 

δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα ην θαζεζηψο ζην Κνζζπθνπέδην. ρη άδηθα, ηα Βαιθάληα γηα 

αθφκε κηα θνξά, ζεσξήζεθαλ ζαλ ε ππξηηηδαπνζήθε ηεο Δπξψπεο. Πξφθεηηαη γηα ηηο 

ππνβφζθνπζεο ηάζεηο, πνπ ππήξραλ ζε αξθεηέο ρψξεο ηνπ πξψελ πκθψλνπ ηεο 

Βαξζνβίαο. Απηέο εθδειψζεθαλ ζαθψο εληνλφηεξα ζηηο Βαιθαληθέο ρψξεο, κε 

ζπλέπεηα λα αθνινπζήζνπλ ζξεζθεπηηθέο θαη εζλνηηθέο, ζπγθξνχζεηο κε πνιιά 

ζχκαηα θαη  εζληθέο εθθαζαξίζεηο, ρσξίο πξνεγνχκελν ζηε κεηαπνιεκηθή 

Δπξψπε. πσο ήηαλ επφκελν ε δηεζλήο θνηλφηεηα δελ ήηαλ δπλαηφ λα κείλεη άπξαγε. 

Χζηφζν, ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο θξίζεο, ε Δπξσπατθή Έλσζε, δελ θαηφξζσζε θαη 

δηακνξθψζεη νκνλννχζα εμσηεξηθή πνιηηηθή. Σα ζηελά εζληθά ζπκθέξνληα, ηεο θάζε 

κεγάιεο επξσπατθήο δχλακεο, παξέζπξαλ ηηο ελέξγεηεο ηνπο, κε ζπλέπεηα λα 

αδπλαηνχλ λα ζπκθσλήζνπλ ζε θνηλή επξσπατθή γξακκή. Ζ θαηάζηαζε απηή, 

αλέδεημε ηηο ΖΠΑ ζε ξπζκηζηή ηεο θαηαζηάζεσο.
81

 ηα πιαίζηα ηεο δηθήο ηνπο 

εγεκνληθήο πνιηηηθήο, νη ΖΠΑ, πξναζπίδνληαο ηα ζπκθέξνληα ηνπο, επελέβεζαλ 

άκεζα θαη κε πνιινχο ηξφπνπο, πνιιέο θνξέο κάιηζηα ζηε ζέζε ηνπ ΟΖΔ. 

Δθκεηαιιεπφκελεο δε νη  ΖΠΑ, ηηο δηαθνξέο ή ηελ αηνικία ησλ επξσπαίσλ, 

θαηφξζσζαλ θαη ζηε Βαιθαληθή, λα εκθαληζηνχλ σο ε κνλαδηθή δχλακε, πνπ νη 

ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο κπνξνχζαλ λα εκπηζηεπζνχλ ηηο ηχρεο ηνπο, ψζηε λα 

απνθηήζνπλ ηελ αζθάιεηα, θαζψο θαη ηελ  νηθνλνκηθή έληαμή ηνπο ζηνπο ζεζκνχο, 

ηεο θαζαξά πιένλ δηαθαηλφκελεο ειεχζεξεο αγνξάο. Απηφο ζηελ νπζία, ήηαλ έλαο 

εμαλαγθαζκφο ηεο ΔΔ, ψζηε λα δερζεί ζηνπο θφιπνπο ηεο φζν πην γξήγνξα κπνξνχζε 
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ηηο ρψξεο απηέο, έζησ θαη ρσξίο ηελ πιήξε χπαξμε ησλ ζρεηηθψλ θξηηεξίσλ. Θα 

κπνξνχζε θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί φηη νη Βαιθαληθέο ρψξεο απφ ηελ επνκέλε, ζρεδφλ, 

ηεο θαηαξξεχζεσο ηνπ Αλαηνιηθνχ πλαζπηζκνχ, εμέθξαζαλ έληνλε ηελ επηζπκία 

θαη επεδίσμαλ λα εληαρζνχλ πιήξσο ζηα δπηηθά ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη 

νηθνλνκίαο.  

 
Ο δπηηθφο ηξφπνο δσήο, ηνπο γνήηεςε θαη ήηαλ θχξηα επηδίσμε ηνπο ε έληαμε ζηνπο 

θφιπνπο ηεο Γχζεο. Ο ζηφρνο απηφο, ζπκβάδηδε πιήξσο πξνο ηα επξχηεξα 

ζπκθέξνληα ηεο Γχζεο, αλ θαη ππήξραλ νξηζκέλνη αξρηθνί δηζηαγκνί απφ επξσπατθήο 

πιεπξάο σο πξνο ηελ ηαρεία απηή ελζσκάησζε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ νηθνλνκηψλ, 

ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο ζηνπο θφιπνπο ηεο. Ζ επαχμεζε ηνπ ξφινπ ησλ ΖΠΑ, κε 

ηελ πξνψζεζε ηνπο ζε φιεο ηηο πξψελ θνκκνπληζηηθέο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ 

θαη ησλ Βαιθαληθψλ, αλάγθαζε ηνπο  Δπξσπαίνπο λα αθνινπζήζνπλ εζπεπζκέλα. 

Ήηαλ σζηφζν κηα νξζή πξάμε, δηφηη ε Δπξψπε θηλδχλεπε λα θαηαζηεί κηα φαζε 

αζθάιεηαο θαη επεκεξίαο, ζε έλα επξχηεξν πεξηβάιινλ αζηάζεηαο θαη  πεξηθεξεηαθψλ 

ζπγθξνχζεσλ. Δίλαη εχινγν, φηη θάηη ηέηνην ζα ήηαλ ηδηαίηεξα επηθίλδπλν γηα 

πξνθαλείο ιφγνπο.
82

 

 ήκεξα, ε  Βνπιγαξία, Ρνπκαλία θαη ινβελία, απνηεινχλ κέιε ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο 

ΔΔ, ελψ νη ινηπέο Βαιθαληθέο ρψξεο έρνπλ πάξεη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ην 

δξφκν γηα έληαμε ζηνπο Οξγαληζκνχο απηνχο, νη  νπνίνη καδί κε ηε ΓΔΔ θαη ΟΑΔ 

απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ζεζκνχο ηεο λέαο δνκήο αζθάιεηαο ηεο Δπξψπεο. Απφ ηελ 

δηθή ηνπο πιεπξά νη ΖΠΑ, έρνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παγθφζκηαο ππεξδχλακεο, 

αζρνιήζεθαλ κε ζπλέπεηα, έγθαηξα θαη αλειιηπψο κε ηηο εμειίμεηο ζηελ 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε κε φινπο ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα.    

Μεηά ηελ επξσπατθή αδξάλεηα απέλαληη ζηε γηνπγθνζιαβηθή θξίζε, νη ΖΠΑ 

αλέιαβαλ ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο θαη πξνζπάζεηεο δηπισκαηηθήο αξρηθά θχζεσο. 

Παξάιιεια, εμαθνινχζεζαλ λα ππνζηεξίδνπλ ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο ηεο ΔΔ γηα ηελ 

επίιπζε ηεο θξίζεσο. Ζ Βνζληαθή θξίζε θαη ηδηαίηεξα ε πνιηνξθία ηνπ εξάγεβν απφ 

ηνπο έξβνπο, άιιαμαλ ην δηεζλέο θιίκα εηο βάξνο ηεο εξβίαο. Πιένλ, απφ ηνλ Μάην 

1992, ε εξβία κεηεηξάπε ζην «καχξν πξφβαην», ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, ε δε 
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δηεζλήο θνηλή γλψκε εζηξάθε ελαληίνλ ηεο θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο. Τπφ ηελ πίεζε 

ινηπφλ απηή ε δηαρείξηζε ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο θξίζεο, πέξαζε ζηα ρέξηα ησλ 

ΖΠΑ.
83 

 
Ζ απφθαζε ηνπ ΟΖΔ, γηα  επηβνιή νηθνλνκηθνχ απνθιεηζκνχ «Δκπάξγθν», έπεηαη 

άκεζα θαηά ηεο λέαο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ην πάγσκα ησλ θαηαζέζεσλ ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο ζηηο ΖΠΑ. Με   απνθάζεηο ηνπ ΟΖΔ (Ηνχιηνο - Οθηψβξην  1992),  

απνθαζίδεηαη επίζεο ε απφ ηε ζάιαζζα θαη μεξά επηηήξεζε ηνπ «Δκπάξγθν», απφ 

λαπηηθέο δπλάκεηο θαη παξαηεξεηέο αληίζηνηρα.  

ρεδφλ ηαπηφρξνλα, απνθαζίδεηαη ε θαζηέξσζε δψλεο απαγφξεπζεο πηήζεσλ  πάλσ 

απφ ηε Βνζλία. Άκεζα έπνληαη, κεζνιαβεηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ  εμεχξεζε 

ιχζεσο ζηελ θξίζε, ρσξίο φκσο απνηέιεζκα. Οδεγνχκαζηε έηζη ζηελ άκεζε 

ζηξαηησηηθή επέκβαζε απφ ηε λέα θπβέξλεζε ηνπ πξνέδξνπ Κιίληνλ. 

ζνλ αθνξά ηψξα ηα νηθνλνκηθά: Σν ζχλνιν ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ αληηκεηψπηζε 

θαη αληηκεησπίδεη ζνβαξά νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά  πξνβιήκαηα, φπσο θαη 

πξνβιήκαηα εζσηεξηθήο ζηαζεξφηεηαο. Κχξηα εμ’ απηψλ είλαη: ε πςειή αλεξγία, ε 

παξανηθνλνκία, ε κεγάιε δηαθζνξά, ε αδπλακία ησλ ζεζκψλ θαη άιια. Δμαίξεζε 

απνηειεί ε ινβελία, ε νπνία επζχο εμ’ αξρήο δελ αληηκεηψπηδε ζνβαξά πξνβιήκαηα, 

ιφγσ ηεο θαιήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ είρε απφ ηνλ θαηξφ πνπ αλήθε ζηελ 

Οκνζπνλδία ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο. Πνιχ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ 

θαη νη ρψξεο κέιε ήδε ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΝΑΣΟ: Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία, ρσξίο απηφ 

λα ζεκαίλεη φηη δελ έρνπλ αθφκε καθξά πεξίνδν πξνζαξκνγήο.
84

  

6.2 Ελλάδα και Βαλκάνια 

  

Ζ Βαιθαληθή είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηνλ Διιεληζκφ γεληθφηεξα, ζην δηάβα ηεο 

Ηζηνξίαο.  Αθφκα απφ ηελ αθκή ηνπ επνηθηζκνχ ησλ ειιεληθψλ Πφιεσλ-Κξαηψλ, 

ζεκαληηθέο απνηθίεο δεκηνπξγήζεθαλ ζηηο αθηέο ηεο Βαιθαληθήο, ηφζν ζηε Μαχξε 
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ζάιαζζα, φζν θαη ζηε Αδξηαηηθή. Ζ Διιεληθή γιψζζα εζεσξείην ε γιψζζα ηεο Διίη 

ζηε Βνπιγαξία, ηε Ρνπκαλία θαη κέξνπο ηεο εξβίαο. ια απηά, είραλ σο ζπλέπεηα, 

πνιινί θσηηζκέλνη βαιθάληνη λεσηεξηζηέο δηαλννχκελνη,  φπσο ν Ρήγαο Φεξαίνο, λα 

νλεηξεχνληαη έλα ειεχζεξν πνιπεζληθφ, πνιππνιηηηζκηθφ βαιθαληθφ θξάηνο,  κεηά 

ηελ απνηίλαμε ηνπ Οζσκαληθνχ δπγνχ. Ζ δεκηνπξγία ησλ πξψησλ εζληθψλ 

βαιθαληθψλ θξαηψλ είρε ζαλ ζπλέπεηα θαη ηελ έμαξζε ησλ εζληθηζηηθψλ ηάζεσλ. 

Μεηά ην ηέινο ηνπ Α΄ Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ, ν άθξαηνο εζληθηζκφο  θαη νη 

θηινδνμίεο  ηεο Βνπιγαξίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζπκθέξνληα ησλ Μεγάισλ 

Γπλάκεσλ, νδήγεζαλ ζην Β΄ Βαιθαληθφ Πφιεκν. Έλα πφιεκν κεηαμχ πξψελ 

ζπκκάρσλ θαη ηελ αληηπαιφηεηα ησλ εληφο απηψλ, εζλνηήησλ. Οη δηαρσξηζκνί απηνί 

επηζεκνπνηήζεθαλ κε ηελ ιαίιαπα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, κε ηελ Διιάδα, 

Ρνπκαλία, εξβία λα εληάζζνληαη ζηελ Αληάλη, ηε δε Βνπιγαξία ζηηο Κεληξηθέο 

Απηνθξαηνξίεο, θαηαιακβάλνληαο νιφθιεξε ηε εξβία θαη κεγάιν κέξνο ηεο Β. 

Διιάδνο. Μεηά ην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηε λίθε ησλ Γπλάκεσλ ηεο 

Αληάλη, ηα θξάηε ηεο Βαιθαληθή, δηακνξθψλνληαη ζπλνξηαθά κέρξη ην 1940.
85

 Ο Β΄ 

ΠΠ βξίζθεη θαη πάιη ηα θξάηε ηεο Βαιθαληθήο, ζε δηαθνξεηηθά ζηξαηφπεδα. Διιάδα- 

εξβία ζηε Γχζε, Βνπιγαξία, Αιβαλία, Ρνπκαλία ζηνλ Άμνλα. Χζηφζν θαη κεηά ην 

ηέινο ηνπ Β΄ ΠΠ, ν δηαρσξηζκφο ζπλερίζζεθε κε άιιε απηή ηε θνξά κνξθή. ιεο νη 

ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο, πιελ Διιάδνο, εληάρζεθαλ ζην θνκκνπληζηηθφ ζηξαηφπεδν, 

κε δηαθνξεηηθέο εμαξηήζεηο ε θάζε κηα.  Απφξξνηα ηεο έληαμεο απηήο, ήηαλ ε 

απνκφλσζε ηεο Διιάδαο ζηελ ΝΑ άθξε ηεο Δπξψπεο, απφ κέιε ελφο ηζρπξνχ 

ζπλαζπηζκνχ, ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο. Ζ έληαμε ηεο Διιάδαο ζην ΝΑΣΟ 

αξρηθά ην 1952 θαη ζηελ ΔΔ αξγφηεξα, εμαζθάιηζαλ γηα ηε ρψξα καο ην αλαγθαίν 

πεξηβάιινλ αζθάιεηαο, αιιά θαη νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο αλάπηπμεο. 

6.3 Ελλάδα και Βαλκάνια μετά τη λύςη του Ψυχρού πολέμου 
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Ζ έληαμε ηεο Διιάδαο ζην ΝΑΣΟ θαη ζηελ ΔΔ, σο πξνειέρζε, εμαζθάιηζαλ γηα ηε 

ρψξα ην απαξαίηεην πεξηβάιινλ αζθάιεηαο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο 

αλάπηπμεο. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 θαη αξρέο ηνπ ’90, κεηά ηελ πηψζε ηνπ 

ζπκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο, άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη ην λέν ζηξαηεγηθφ θαη πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ακέζσο ζε πιενλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ηηο 

ινηπέο βαιθαληθέο ρψξεο.  

πσο αλαθέξεηαη απφ αλαιπηέο, ηελ επνρή εθείλε ε Διιάδα θαη κε ηελ αλαηνιή ηεο 

«λέαο ηάμεο πξαγκάησλ» θαηείρε «εγεκνληθή» ζέζε ζηνλ θαηακεξηζκφ ηζρχνο ζηα 

Βαιθάληα. Σν Διιεληθφ ΑΔΠ, ήηαλ πεξίπνπ ίζν κε ην ΑΔΠ φισλ ησλ Βαιθαληθψλ 

ρσξψλ, εμαηξνπκέλεο ηεο Σνπξθίαο. Παξάιιεια, ήηαλ ε πιένλ πιεζπζκηαθά 

νκνηνγελήο ρψξα ησλ Βαιθαλίσλ δηαζέηνληαο ηηο ηζρπξφηεξεο Έλνπιεο Γπλάκεηο 

ζηελ πεξηνρή. Δπηπιένλ αλήθε ζην ΝΑΣΟ θαη ηελ ΔΔ, πνπ απνηεινχζαλ επηδίσμε θαη 

εζληθφ ζηφρν, φισλ αλεμαηξέησο  ησλ Βαιθαληθψλ ρσξψλ. πλέπεηα φισλ απηψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο εζλνηηθέο αληηζέζεηο νδήγεζαλ ηε Γχζε ζε κηα ξεαιηζηηθφηεξε 

πξνζέγγηζε αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεσο ζηα Βαιθάληα κε ηελ επηινγή θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπηθψλ «κεγάισλ Γπλάκεσλ» ή ηνπηθψλ «ζηαζεξνπνηεηηθψλ 

παξαγφλησλ». Απηφ απνηεινχζε κηα ζεκαληηθή πξφθιεζε, κηα κνλαδηθή επθαηξία 

γηα ηελ Διιάδα.
86

  

ηα αξρηθά ζηάδηα ε Διιάδα, ππφ ην πξίζκα ηνπ  «Μαθεδνληθνχ»,  δελ επηζπκνχζε 

λα αλαιάβεη έλα ηέηνην ξφιν, επηθεληξψλνληαο ην ζχλνιν ηνπ δηπισκαηηθνχ 

δπλακηθνχ ηεο, ζην ζνβαξφ κελ αιιά κεκνλσκέλν ζέκα ηεο νλνκαζίαο ηεο ΠΓΓΜ, 

γεγνλφο ην νπνίν ιεηηνχξγεζε αξλεηηθά γηα ηα επξχηεξα ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα ηεο 

ρψξαο. Πνιινί κάιηζηα απφ ηνπο ζπκκάρνπο καο, ζεψξεζαλ ηε ζηάζε καο 

απνζηαζεξνπνηεηηθή γηα ην λέν θξαηίδην. Ζ επίκνλε δε επηθέληξσζε απηή, 

ιεηηνχξγεζε αξλεηηθά, ζε δηεζλέο επίπεδν, ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θχξηαο απεηιήο, 

ηεο Σνπξθηθήο, ζηελ νπνία δψζακε εξείζκαηα επεκβάζεσλ ζηα Βαιθαληθά ζέκαηα. 
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Σν 1992 - ίζσο ιίγν αξγά - ε Διιάδα αξρίδεη λα δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληεο ηεο 

πνιηηηθήο ηεο, παίδνληαο έλα θαίξην ξφιν σο εγεκνληθή δχλακε ησλ 

Βαιθαλίσλ. Έλαο παξάγνληαο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αλάιεςε ηνπ ξφινπ απηνχ απφ  

ηελ ρψξα καο ζηα Βαιθάληα, είλαη ε έιιεηςε νπζηαζηηθνχ αληαγσληζκνχ, ησλ 

Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζηε πεξηνρή, θάηη βέβαηα πνπ πηζαλφλ λα κε δηαξθέζεη πνιχ. 

Θεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηνπ παξάγνληα απηνχ, είλαη ε ζηξαηησηηθή 

παξνπζία ησλ ΖΠΑ θαη ελ κέξεη ηεο ΔΔ ζηε πεξηνρή. 

Ζ θαηάζηαζε φκσο ζηα Βαιθάληα δελ είλαη κφλν επθαηξίεο αιιά θαη απεηιέο. Ζ 

θχξηα απεηιή γηα ηελ Διιάδα απφ ηα Βαιθάληα, είλαη λα πεξηπέζεη ε ρψξα ζε κηα λέα 

αζηάζεηα ηχπνπ Γηνπγθνζιαβίαο. Χζηφζν, νη κέρξη ηψξα θφβνη γηα ηελ εμάπισζε ηεο 

θξίζεσο ζην Κφζζνβν δελ δηαθαίλνληαη, ν θίλδπλνο φκσο ειινρεχεη. Ζ εηξήλε ζηηο 

επίθνβεο πεξηνρέο είλαη ξεπζηή, ελψ ε ηειηθή ξχζκηζε ζην Κφζζνβν, δελ είλαη 

δπλαηφ λα πξνβιέςνπκε ηη αληηδξάζεηο ζα επηθέξεη. Κξίζεηο, φπσο ε αιβαληθή, 

κπνξεί εθδεισζνχλ αθφκα θαη απφ ηελ  θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνιιψλ απφ ηηο 

βαιθαληθέο ρψξεο. Απεηιή επίζεο γηα ηελ Διιάδα, είλαη ε έμαςε θαη ε εκθάληζε ησλ 

θαιιηεξγεηψλ ζε πνιιέο απφ  ηηο βαιθαληθέο ρψξεο ηνπ αιπηξσηηζκνχ, πνπ ππφ 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο, κεηαβάιιεηαη ζε νπζηαζηηθή απεηιή
87 

6.4 Οι  επιπτώςεισ τησ Αμερικανικήσ τρατιωτικήσ Παρουςίασ για 

την Ελλάδα 

 

Ζ ακεξηθαληθή ζηξαηησηηθή παξνπζία ζηελ Διιάδα, εθδειψλεηαη ζε δχν άμνλεο. Σνλ 

Ναηντθφ θαη ηνλ θαζαξά ακεξηθαληθφ. Κχξηνη θαη βαζηθνί ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο 

ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηα Βαιθάληα, είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο πνιηηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία ησλ ιαψλ ηεο πεξηνρήο, 

φπσο  επίζεο θαη ε αλάιεςε εγεηηθνχ ξφινπ απφ ηελ Διιάδα ζηελ  πεξηνρή, κέζσ 

πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη άιιεο επέθηαζεο. 
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Οη παξάγνληεο ινηπφλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ, ζεσξείηαη 

φηη έρνπλ ζεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηα γεληθφηεξα εζληθά ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο καο. 

Απφ ηελ φιε αλάιπζε ηνπ παξφληνο παξάγνληα, αιιά θαη απφ έγθπξνπο αλαιπηέο 

πξνθχπηεη φηη ε κέρξη ηψξα πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή ησλ ΖΠΑ ζηα Βαιθάληα, νη 

δηάθνξεο δξάζεηο θαη επεκβάζεηο πνπ ε πινπνίεζε απηήο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο 

επέβαιε ζηα Βαιθάληα, ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ εμαζθάιηζε ζηαζεξφηεηαο. 

Ζ επηδίσμε έληαμεο, ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ ζην ΝΑΣΟ θαη ζηελ ΔΔ, ζπκβάιινπλ  

ζεκαληηθά ζηε ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή.  Δπίζεο ζπκβάιινπλ  ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο αζθαιείαο, απαξαίηεηεο πξνυπφζεζεο γηα ηελ  

πξνψζεζε ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο ελεξγεηαθψλ, ππνδνκψλ, 

νηθνλνκηθήο δηεηζδχζεσο θαη επελδχζεσλ. Απνηέιεζκα απηψλ είλαη λα σθειείηαη ν 

ειιεληθφο εζληθφο ζηφρνο πξνζέιθπζεο θεθαιαίσλ γηα νηθνλνκηθή δηείζδπζε ζηηο 

βαιθαληθέο ρψξεο. Ζ εμαζθάιηζε ελφο ηέηνηνπ πεξηβάιινληνο αζθαιείαο, ζπλέβαιε 

ζηελ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή κεγάισλ επελδπηψλ απφ πεηξειατθέο εηαηξείεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ακεξηθαληθήο Chevron,  ζηνλ αγσγφ Μπνπξγθάο-

Αιεμαλδξνχπνιεο θαη πξνζέθεξε απνθαζηζηηθά, ζηελ ζεηηθή νινθιήξσζε ηνπ 

ζρεδίνπ. Χζηφζν δελ πξέπεη λα αγλνείηαη ν ξσζηθφο ξφινο, φηαλ εθείλε απνθαζίζεη 

λα παίμεη ην δηθφ ηεο ξφιν επαλαδξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηξξνήο ηεο ζηελ πεξηνρή ή 

εάλ εμαλαγθαζζεί εθ ησλ πξαγκάησλ, λα παίμεη έλα ηέηνην ξφιν.
88

 

Δληνχηνηο ε ακεξηθαληθή παξνπζία, πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή, ζηα Βαιθάληα, 

πεξηνξίδεη κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή θίλεζε  ησλ Ρψζσλ πξνο ηηο παιαηέο ηαθηηθέο 

επηξξνήο ηνπο ζηα Βαιθάληα θαη ζπκβάιιεη ζηελ έιιεηςε ή ηνπιάρηζηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ δηεζλψλ αληαγσληζκψλ ζηελ πεξηνρή. Έηζη είλαη εχινγε ε δηαηήξεζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη ζηε δηεπθφιπλζε ησλ ειιεληθψλ 

δηπισκαηηθψλ θαη άιισλ πξνζπαζεηψλ γηα εμαζθάιηζε ηνπ εγεηηθνχ ξφινπ ζηα 

Βαιθάληα. Χζηφζν ε έιιεηςε απηή αληαγσληζκνχ, εθηηκάηαη φηη δελ ζα δηαξθεί γηα 
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πάληα. Δπηβάιιεηαη ινηπφλ νη ειιεληθέο ελέξγεηεο λα είλαη γξήγνξεο θαη ζχληνκεο, 

δηφηη ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ραζεί ε επθαηξία. 

Ζ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δηείζδπζε ηεο Διιάδνο ζηηο Βαιθαληθέο ρψξεο, φζν θαη ε 

αλάιεςε θαη δηακφξθσζε ζηελ πεξηνρή ξφινπ «πεξηθεξεηαθνχ ζηαζεξνπνηεηή» ή 

θαη’ άιινπο «εγεκνληθνχ ζηαζεξνπνηεηή» απνηειεί εμ’ ίζνπ ζεκαληηθφ ζηξαηεγηθφ 

ζηφρν ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ο ζηφρνο απηφο εμππεξεηείηαη απφ ηελ 

ακεξηθαληθή παξνπζία ζηα Βαιθάληα, πέξα απφ ηα πξνιερζέληα θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ππάξρεη ηαχηηζε ζπκθεξφλησλ, κεηαμχ ΖΠΑ θαη Διιάδνο. Οη ΖΠΑ, έρεη 

δηαπηζησζεί, φηη επηζπκνχλ ηελ αλάζεζε ηέηνηνπ ξφινπ ζε ρψξεο κε δεζπφδνπζα θαη 

θπξίαξρε ζέζε θπξίσο ζηνλ πεξηθεξεηαθφ θαηακεξηζκφ  ζπληειεζηψλ ηζρχνο.    

πλεπψο, ε θπξίαξρε ζέζε ηεο Διιάδνο ζηνλ πεξηθεξεηαθφ θαηακεξηζκφ  

ζπληειεζηψλ ηζρχνο ζηα Βαιθάληα, είλαη πνιχ πηζαλφ λα ηεο πξνζδψζεη έλα ηέηνην 

εληζρπκέλν ξφιν. Δίλαη πνιινί νη αλαιπηέο, πνπ ζπκθσλνχλ φηη απηφο ν ξφινο γηα ηα 

Βαιθάληα έρεη ήδε εθρσξεζεί ζηελ Διιάδα. Απηφ αλαθέξζεθε απφ ηα πιένλ επίζεκα 

ρείιε ησλ ΖΠΑ, (πξφεδξνο Μπνπο θαη ππνπξγφο εμσηεξηθψλ Ράτο), πνπ 

ραξαθηήξηζαλ ηελ Διιάδα σο ζηξαηεγηθφ ζχκκαρν ησλ ΖΠΑ. Μηα αθφκα δηάζηαζε 

ηεο ακεξηθαληθήο παξνπζίαο, ππφ ηνλ πξίζκα ηνπ ΝΑΣΟ ζηα Βαιθάληα γηα ηελ 

Διιάδα, είλαη νη νπζηαζηηθέο επθαηξίεο πνπ δίλνληαη ζηε ρψξα καο λα εθκεηαιιεπζεί 

ζην έπαθξνλ ηελ ηερλνγλσζία πνπ θαηέρεη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ΝΑΣΟ θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ, αιιά θαη ησλ νξγαληζκψλ-πξνζαιάκσλ απηνχ, φπσο ε PFP. Έηζη 

ψζηε λα παξαζρεζνχλ απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά νη απαηηνχκελεο βνεζεηηθέο 

πξνζαξκνγέο, ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλέο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο θαη ηα 

θξηηήξηα έληαμήο ηνπο ζηε πκκαρία.
89 

Ζ επηθείκελε ζηαζεξνπνίεζε ζηα Βαιθάληα, κεηά θαη ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ηνπ Κνζζφβνπ θαη ηελ επζπγξάκκηζε ηεο εξβίαο κε ην ΝΑΣΟ θαη ηνπο ινηπνχο 

ζεζκνχο, αλνίγνπλ ην δξφκν γηα ηελ πιήξε ζηαζεξφηεηα ηνπ άμνλα Δπξψπε-

Βαιθάληα-Δπξαζία. Απνκέλεη ε επίιπζε ησλ Διιελνηνπξθηθψλ ζεκάησλ. Αθφινπζα 

κε ηε ζεψξεζε απηή νη ΖΠΑ, δελ είλαη δπλαηφ λα επηηξέςνπλ κηα δηαηάξαμε ησλ 
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πξνγξακκάησλ θαηαζθεπήο αγσγψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζπλδένπλ 

ηα  Βαιθάληα κε ηελ Δπξψπε θαη ηελ Καζπία ζάιαζζα. 

Δάλ θάηη ηέηνην επηθξαηήζεη θαη ιεηηνπξγήζεη πξνο φθεινο ησλ ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ, ζα απνηειέζεη ζεηηθφ παξάγνληα ηεο επέθηαζεο ηνπ ΝΑΣΟ, φζν θαη 

ηεο ζηξαηησηηθήο παξνπζίαο ησλ ΖΠΑ ζηα Βαιθάληα. 

Μηα  άιιε δηάζηαζε πνπ δελ έρεη απνζαθεληζζεί, είλαη νη επηπηψζεηο πνπ ε 

ακεξηθαληθή παξνπζία έρεη, ζηε δεκηνπξγία ή φρη ηνπ ιεγνκέλνπ «κνπζνπικαληθνχ 

ηφμνπ», ην νπνίν ππφ πξνυπνζέζεηο, δένλ λα απνηειέζεη απεηιή γηα ηελ Διιάδα, ηε 

ζηηγκή πνπ απηφ ην ηφμν ηεζεί ππφ ηελ πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή επηξξνή ηεο 

Σνπξθίαο. Ζ δηακνξθνχκελε φκσο θαηάζηαζε ζηα Βαιθάληα δελ επλνεί ηηο 

πξννπηηθέο δεκηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ ηφμνπ. Απηφ έρεη πνιινχο ιφγνπο πνπ ην 

δηθαηνινγνχλ. Οη πξνθαλείο ιφγνη είλαη νη εμήο:
90 

 Οη κνπζνπικαληθνί πιεζπζκνί ηεο Βαιθαληθήο είλαη εηεξνγελείο θαη δελ 

απνηεινχλ νκνηνγελέο θηινηνπξθηθφ κέησπν. Σα ζεκαληηθφηεξα 

θηινηνπξθηθά κνπζνπικαληθά ζηνηρεία ζεσξνχληαη νη κνπζνπικαληθνί 

πιεζπζκνί ρσξψλ φπσο ε Βνπιγαξία θαη ε ΠΓΓΜ. 

 Οη ρψξεο απηέο είλαη εθείλεο πνπ απεηινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

πιεζπζκνχο απηνχο, θαηά ζπλέπεηα θάζε άιιν, παξά θηινηνπξθηθή ζηάζε ζα 

αζθήζνπλ θαη ζε θακία ησλ πεξηπηψζεσλ δελ ζα επηηξέςνπλ ηε δεκηνπξγία 

ηνπ ζηφρνπ απηνχ. 

 

Ζ ακεξηθαληθή ζηξαηησηηθή παξνπζία ζηα Βαιθάληα σζηφζν, δελ είλαη ρσξίο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη επηπηψζεηο γηα ηελ Διιάδα. Γηπισκάηεο θαη έκπεηξνη 

αλαιπηέο, ζεσξνχλ φηη ζε θάζε πεξίπησζε ε δηαηήξεζε ζηαζεξφηεηαο ζηελ πεξηνρή, 

είλαη ηφζν ζεκαληηθή γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο  θαη ηελ πξνψζεζε ησλ εζληθψλ 

ηεο ζπκθεξφλησλ, ψζηε νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο λα ζεσξνχληαη ήζζνλνο ζεκαζίαο. 

Χζηφζν νη επηπηψζεηο απηέο θαηαγξάθνληαη θαη θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπο. 
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Οη επηπηψζεηο απηέο έρνπλ σο εμήο:
91 

 ιεο ζρεδφλ νη βαιθαληθέο ρψξεο έρνπλ θαηαρσξεζεί απφ ηελ ακεξηθαληθή 

Γηνίθεζε θαη ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηεο, αιιά θαη απφ κεγάιν κέξνο ηεο  

ακεξηθαληθήο θνηλήο γλψκεο, ζηνπο «πξφζπκνπο» (Willing) ζπκκάρνπο ησλ 

ΖΠΑ, ζηηο εθάζηνηε ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηνπο. Έλα γεγνλφο πνπ απνξξέεη 

δηφηη νη ρψξεο ηεο βαιθαληθήο, φπσο άιισζηε θαη φιεο νη ρψξεο ηνπ πξψελ 

αλαηνιηθνχ ζπλαζπηζκνχ πνπ εληάρζεθαλ ή επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ  ζηνπο 

Δπξσπατθνχο ή Δπξσαηιαληηθνχο ζεζκνχο, ππνζηεξίδνπλ πιήξσο θαη 

πξφζπκα ηηο εθάζηνηε ακεξηθαληθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο. Δίηε 

ππνζηεξίδνληαο πνιηηηθά θαη δηπισκαηηθά, είηε ζηξαηησηηθά, κνινλφηη 

έξρεηαη ζε αληίζεζε ζηα γεληθφηεξα ζπκθέξνληα ηεο Δπξψπεο. Σέηνην 

παξάδεηγκα απνηειεί ε άλεπ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνιηηηθή ππνζηήξημε 

ηεο   εηζβνιήο ζην Ηξάθ, αιιά θαη ε ζηξαηησηηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζηα 

ζηξαηεχκαηα ηεο ad hoc ζπκκαρίαο γηα απηή ηελ ελέξγεηα. 

 Ζ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ ακεξηθαληθψλ βάζεσλ ζε Ρνπκαλία θαη Βνπιγαξία, 

ρσξίο επίπνλνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, ελψ παξάιιεια εθηηκάηαη φηη κε 

ηελ  ίδηα ή θαη κεγαιχηεξε επθνιία ζα εγθαηαζηήζνπλ βάζεηο θαη ζε άιιεο 

ρψξεο, εάλ θάηη ηέηνην θξηζεί αλαγθαίν. Απηή ινηπφλ ε έληαμε ησλ 

βαιθαληθψλ ρσξψλ ζηνπο  «πξφζπκνπο» (Willing) ζπκκάρνπο ησλ ΖΠΑ, 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο αλαβάζκηζεο ησλ 

ρσξψλ απηψλ, ε νπνία σζηφζν ελέρεη ηνλ θίλδπλν, λα ιεηηνπξγήζεη εηο βάξνο 

ησλ ειιεληθψλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ πεξηνρή.  

 Δίλαη δεδνκέλε επίζεο ε ζπκβνιή ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζηελ νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ησλ ρσξψλ φπνπ εθπνλνχληαη, απφ ηελ εηζξνή ακεξηθαληθψλ 

θεθαιαίσλ, κε ηελ απαζρφιεζε ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ βάζεσλ 

απηψλ. πκβάιιεη, αθνινχζσο ζηελ επρεξέζηεξε επζπγξάκκηζε ησλ Δλφπισλ 
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Γπλάκεσλ ζηηο ρψξεο απηέο κε ηηο λαηντθέο δνκέο, γεγνλφο πνπ ζα 

απνκαθξχλεη ηνλ ξφιν απηφ απφ ηελ Διιάδα.  

 Δίλαη πηζαλφ επίζεο ε αλαβάζκηζε ησλ ρσξψλ απηψλ, λα ζεκάλεη αληίζηνηρε 

ππνβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο Διιάδνο. Έηζη  ζε θαηαζηάζεηο αζηάζεηαο, ή 

πηζαλψλ θξίζεσλ, ε ζηάζε ησλ ρσξψλ απηψλ, ίζσο λα είλαη απξφβιεπηε θαη 

λα ππάξμνπλ ζπκκαρίεο κε ηελ  Σνπξθία, νη νπνίεο λα θαηαθεξζνχλ ελαληίνλ 

ηεο Διιάδνο. Δίλαη πάλησο βέβαην φηη ε  πξνζδνθία ζπκκεηνρήο, ησλ ρσξψλ 

απηψλ ζηελ ΔΔ θαη ην ΝΑΣΟ, απνζβαίλεη ζεκαληηθά ηέηνηεο πηζαλφηεηεο. 

Χζηφζν φηαλ πηζαλνινγνχληαη απεηιέο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε, φρη νη 

πξνζδνθίεο, αιιά φια ηα δεδνκέλα θαη νχηε λα ππνβαζκίδνληαη θπξίσο νη 

δπλαηφηεηεο ησλ αληηπάισλ, ππαξθηψλ ή ελ δπλάκεη.
92

 

 Γελ πξέπεη επίζεο λα αγλνεζεί ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

Βαιθαληθέο ρψξεο, έρνπλ  θαηά ην παξειζφλ, αιιά θαη ζην παξφλ, άιιεο 

θαλεξά θαη άκεζα θαη άιιεο ζπγθεθαιπκκέλα,  εθδειψζεη επεθηαηηθέο θαη 

αιπηξσηηθέο  βιέςεηο ελαληίνλ ηεο Διιάδαο. Ίζσο ζήκεξα νη ζπλζήθεο δελ 

είλαη θαηάιιειεο ψζηε λα πινπνηεζνχλ νη πθέξπνπζεο απηέο ηάζεηο. Σίπνηα 

φκσο δελ απνθιείεη φηαλ θαη εθφζνλ δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

ζην κέιινλ, νη  ηάζεηο θαη βιέςεηο απηέο λα εθδεισζνχλ θαη λα κεηαηξαπνχλ 

ζε θχξηεο απεηιέο. Οη πεξηπηψζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο 

πεξηζζφηεξν απεηιεηηθέο φζνλ αθνξά ηηο ρψξεο απηέο πνπ δελ ζα 

θαηνξζψζνπλ  λα εληαρζνχλ ζηνπο Δπξσπατθνχο θαη λαηντθνχο θφιπνπο. Ζ 

πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή απηή αλαβάζκηζε, δελ είλαη αλαγθαίν λα εκθαληζζεί 

σο άκεζε απεηιή θαηά ηεο ρψξαο. Δίλαη πηζαλφ λα εκθαληζζεί ππφ ην 

πξφζσπν θάπνηαο δηεθδηθήζεσο αλαβάζκηζεο ξφισλ, ζε θάπνηνπο 

νξγαληζκνχο, ζε βάξνο ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ζαλ πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ή 

ππνθαηάζηαζεο ηεο ζηνλ εγεηηθφ ηεο ξφιν ζηελ πεξηνρή, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ ελ δπλάκεη αληίπαιν ηεο Διιάδνο ζηελ πεξηνρή, ηελ Σνπξθία θαη φρη 
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κφλν. Γελ πξέπεη σζηφζν λα αγλνείηαη ε βαζηθή παξάκεηξνο, φηη ε 

ακεξηθαληθή εκπεηξία γλσξίδεη φηη ε Διιάδα απνηειεί έλαλ βαζηθφ θαη φρη 

ηπραίν ζχκκαρν ησλ ΖΠΑ γηα πνιιέο δεθαεηίεο. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

γλσξίδνπλ ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε Διιάδα ζηελ πεξηνρή. Καη 

βέβαηα  γλσξίδνπλ ηε κεγάιε ζηξαηεγηθή αμία ηφζν ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ. 

 Μηα άιιε πηζαλή ζπλέπεηα ηεο ακεξηθαληθήο ζηξαηησηηθήο παξνπζίαο ζηα 

Βαιθάληα είλαη λα ππάξμνπλ θάπνηεο εζσηεξηθέο θξίζεηο, σο ζπλεπαθφινπζν 

ηεο παξνπζίαο ησλ ακεξηθαληθψλ βάζεσλ, ζηηο ρψξεο απηέο, πνπ πηζαλφλ λα 

απεηιήζνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή. Σέηνηα είλαη ε πεξίπησζε πνπ ε 

θνηλή γλψκε ησλ ρσξψλ φπνπ πθίζηαληαη ακεξηθαληθέο βάζεηο, αληηδξάζεη 

ιφγσ ππεξεθκεηάιιεπζεο ή θαη θαηάρξεζεο ιφγσ ησλ κεγάισλ πξνλνκίσλ 

πνπ απηέο παξέρνπλ ζε απηνχο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο. Παξφκνηεο 

πεξηπηψζεηο είλαη ηζηνξηθά θαηαγεγξακκέλεο θαη είλαη πνιχ πηζαλφλ λα 

ζπκβεί, έλεθα ηεο ραιαξφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ βάζεσλ απηψλ. Δίλαη βέβαην φηη κηα ηέηνηα πηζαλφηεηα ίζσο 

λα απνζηαζεξνπνηήζεη απηέο ηηο ρψξεο.
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 Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε, είλαη ην φηη 

ηπρνχζα ππεξβνιηθή επέθηαζε (overexpantion), ηεο  ακεξηθαληθήο παξνπζίαο  

ζηα Βαιθάληα, ελδερνκέλσο λα επεξεάζεη δσηηθά ξσζηθά ζπκθέξνληα θαη λα 

πξνθαιέζεη επεκβάζεηο πνηθηιφκνξθεο ηεο Ρσζίαο ζηα Βαιθάληα, θάηη πνπ ζα 

ζίμεη, φπσο είλαη θπζηθφ, ηα ειιεληθά ζπκθέξνληα θαη ξφινπο ζηελ πεξηνρή. 

 Δπηπιένλ ε αλάπηπμε ηνπ ΝΑΣΟ πξνο ηελ αλαηνιή, ζεσξείηαη σο ν έλαο απφ 

ηνπο δχν παξάγνληεο ηεο ακεξηθαληθήο ζηξαηησηηθήο παξνπζίαο ζηα 

Βαιθάληα θαη εθηηκάηαη απφ  αλαιπηέο φηη εκπνδίδεη θαη θαζπζηεξεί ή θαηά 

θάπνηνπο,  απνζβαίλεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ΔΔ γηα ηελ πνιηηηθή ηεο ζπλέρεηα  

ζηελ αλάπηπμε απηφλνκνπ ακπληηθνχ άμνλα, αιιά θαη ηελ φπνηα δηεθδίθεζε 

πξσηαγσληζηηθνχ ξφινπ ζηα Βαιθάληα. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή, παξά ηηο 

κεγάιεο πξνφδνπο πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ ηνκέα απηφ απφ ηελ ΔΔ, κε πξψηα 
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βήκαηα ηελ παξνπζία ηνπ ακπληηθνχ ηεο άμνλα ηα Βαιθάληα θαη κε ηελ 

ππνθαηάζηαζε ηνπ ΝΑΣΟ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ, ζηελ πεξηνρή, ε ΔΔ θαη ζηνλ 

ηνκέα απηφ, έπεηαη, παξά πξνεγείηαη, ιεηηνπξγψληαο επηθνπξηθά θαη φρη 

απηφλνκα. χκθσλα κε αλαιπηέο, ν αλαβαζκηζκέλνο ξφινο ηεο ΔΔ ζηνλ 

ηνκέα απηφ ζηα Βαιθάληα, ζα κεγέζπλε ην ξφιν ηεο Διιάδνο σο κέινπο ηεο 

ΔΔ, εηο βάξνο ηεο Σνπξθίαο. 

 Αξλεηηθφ επίζεο γεγνλφο γηα ηελ Διιάδα απνηειεί ε έθθξαζε θάπνηαο 

ζπκπάζεηαο, πνπ ε ακεξηθαληθή θνηλή γλψκε, απζφξκεηα ή θαηάιιεια 

θαηεπζπλφκελε, αληηκεησπίδεη ηα κηθξά θξάηε ηεο Βαιθαληθήο ή νξηζκέλεο 

κεηνλφηεηεο, φηαλ θπξίσο ζε απηά ελππάξρνπλ ακεξηθαληθέο ή λαηντθέο 

δπλάκεηο. Καηά ην παξειζφλ έρνπκε ηέηνηα παξαδείγκαηα κνλνκεξνχο 

αληηκεηψπηζεο δεηεκάησλ ζηα Βαιθάληα. Με πην ραξαθηεξηζηηθφ εμ’ απηψλ, 

ηε ζπκπάζεηα ηεο ακεξηθαληθήο θνηλήο γλψκεο πξνο ην αιβαληθφ ζηνηρείν 

θαηά ηε ελαληίσζε ηνπ, κε ηνπο έξβνπο. Ζ κεγάιε παξνπζίαζε ησλ 

«απειεπζεξσηψλ καρεηψλ» ηνπ UCK. Μνλφ ηα ηξαγηθά γεγνλφηα ηεο 11εο 

επηεκβξίνπ ηνπ 2001, κε ηελ  εκπινθή ζε απηά, παξφκνησλ «καρεηψλ», 

ήηαλ ηθαλά ψζηε λα αληηιεθζεί ε ακεξηθαληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα 

ησλ ηξνκνθξαηψλ ηνπ UCK θαη λα απαιιαγεί, θαηά ην δπλαηφλ, ε Βαιθαληθή 

απφ ηέηνηνπο «καρεηέο» 

6.5 Οι  επιπτώςεισ Αμερικανικήσ τρατιωτικήσ Παρουςίασ για την 

Σουρκία 

Οη επηπηψζεηο ηεο ακεξηθαληθήο παξνπζίαο ζηα Βαιθάληα ζην ηνπξθηθφ γίγλεζζαη, 

έρεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ηελ Διιάδα. Δθφζνλ ε ζηαζεξφηεηα είλαη ν ζηξαηεγηθφο 

ζηφρνο ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο ζηελ πεξηνρή θαηά ηελ ηνπξθηθή εθδνρή. Χζηφζν ε 

εγθαηάζηαζε ακεξηθαληθψλ βάζεσλ ζε Βαιθαληθέο ρψξεο, φπσο ζηε Βνπιγαξία, 

Ρνπκαλία, Κφζζνβν θαη Βνζλία, έρεη ζεηηθέο, ιφγσ ζπλδξνκήο ζηε ζηαζεξφηεηα, 

αιιά θαη αξλεηηθέο  επηπηψζεηο.
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Ζ αχμεζε ηεο ζηξαηεγηθήο αμίαο ησλ ρσξψλ 

απηψλ, γηα ηηο ΖΠΑ, ζε ζρέζε κε ηελ Σνπξθία, φηαλ βέβαηα ππάξμεη αληηπαιφηεηα 
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ζπκθεξφλησλ κε ηηο ρψξεο απηέο θαη ηελ Σνπξθία. Σν εχινγν εξψηεκα πνπ 

αλαθχπηεη είλαη, εάλ θαη θαηά πφζν, ε Σνπξθία επηδηψθεη -φπσο απηή δηαηείλεηαη -, ηε 

ζηαζεξφηεηα, ή ηνπιάρηζηνλ ηνλ ηξφπν πνπ ηελ αληηιακβάλεηαη. Δπηζπκεί δειαδή ηε 

ζηαζεξφηεηα ή ηελ επηδηψθεη επηιεθηηθά θαη ε πνιηηηθή ηεο απηή είλαη, ζηαζεξή;       

Σν εχινγν εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη είλαη: Αλ πηζαλή αζηάζεηα ζηε ΠΓΓΜ, 

εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλα ηνπξθηθά ζπκθέξνληα εηο βάξνο ηεο Διιάδαο, ηφηε είλαη 

ακθίβνιν εάλ ε Σνπξθία ζα ηηκήζεη ηηο δηαθεξχμεηο ηεο απηέο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, 

ε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο απφ ηελ ακεξηθαληθή παξνπζία ζηα Βαιθάληα είλαη 

κάιινλ ελάληηα ζηα ζπκθέξνληα ηεο Σνπξθίαο. Ζ εμψζεζε ηεο Ρσζίαο απφ ηα 

βαιθαληθά ζέκαηα, φπσο πθίζηαηαη ζηελ παξνχζα πεξίνδν, είλαη ελδερφκελν λα 

ζηξέςεη ηε Ρσζία ζην κέξνο ηεο Σνπξθίαο.
 95

νβαξέο ελδείμεηο παξνπζηάδνληαη 

ηειεπηαία, γηα αλαβάζκηζε ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν ρσξψλ. Μπνξεί απφ ηε κηα πιεπξά 

κηα ηέηνηα εμέιημε λα είλαη ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ Σνπξθία, αιιά απφ ηελ άιιε, 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ζηε Γχζε θαη ζηηο ΖΠΑ. Σα γεγνλφηα 

ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ κε ηηο εμειίμεηο ζηε πξία, δηθαηψλνπλ απηέο ηηο ππνςίεο. Ζ 

χπαξμε ζηαζεξφηεηαο ζηα Βαιθάληα εληνχηνηο, ζηέθεηαη αξσγφο γηα ηελ πινπνίεζε 

ζεκαληηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηελ επέθηαζε αγσγψλ θαπζίκσλ θαη θπζηθνχ  αεξίνπ 

απφ ηελ Καζπία θαη αιινχ, δηα κέζνπ ησλ Βαιθαλίσλ, πξνο ηελ Δπξψπε. Απηή ε 

εμέιημε ζα ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ηεο Σνπξθίαο, ηφζν απφ άπνςεο κείσζεο ησλ 

πξνζφδσλ, απφ δηειεχζεηο πινίσλ απφ ην Βφζπνξν, φζν θαη ιφγσ ππνβάζκηζεο ηνπ 

αγσγνχ Μπαθνχ-Σζευράλ, πνπ ηφζν ππνινγίδεη ε Σνπξθία. Δπηπιένλ ε παξάθακςε 

ηνπ Βνζπφξνπ, ζα έρεη ζεηηθέο πεξηβαιινληνινγηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ Σνπξθία. 

6.6 Οριςμένα  ςυμπεράςματα 

 

αλ ζπλέπεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Ζ πξνζαξκνζηηθή αιιαγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ΝΑΣΟ, ε επέκβαζε ησλ ΖΠΑ 

ζηα Βαιθάληα θαη ε επέθηαζή ηνπ ζηελ πεξηνρή, ζπλέβαιαλ απνθαζηζηηθά 

ζηε δεκηνπξγία ζε φιεο ηηο βαιθαληθέο ρψξεο αηζζήκαηνο αζθαιείαο θαη 

πξνζκνλήο εληάμεψο ηνπο ζηνπο Δπξσπατθνχο θαη Δπξσαηιαληηθνχο 

ζεζκνχο. Οη Βαιθαληθέο ρψξεο, ζρεδφλ απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο πηψζεο ηνπ 

Αλαηνιηθνχ πλαζπηζκνχ, παξάιιεια κε ηελ αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπο, θαηά  
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πεξίπησζε, επεδίσμαλ – ζέηνληαο σο κέγηζην εζληθφ ηνπο ζηφρν-,  λα 

ελζσκαησζνχλ πιήξσο ζηε Γχζε, αζπαδφκελνη ην δπηηθφ ηξφπν δσήο. 

 Ζ ιήμε ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ  βξήθε ηνπο βφξεηνπο γείηνλεο ηεο Διιάδνο, 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά απνδπλακσκέλνπο,   φπσο θαη κεηέσξνπο 

ζηξαηησηηθά, Πνιινί κάιηζηα απφ απηνχο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζπλνρήο θαη εζσηεξηθψλ αληηζέζεσλ, εζληθψλ θαη 

ζξεζθεπηηθψλ. Μεηά ηε ιήμε ησλ θξίζεσλ θαη ηελ επέκβαζε ΖΠΑ, ΝΑΣΟ 

θαη ΔΔ ε θαηάζηαζε ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο δηακνξθψλεηαη ζεκαληηθά. 

Χζηφζν εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα. Ζ κνξθή ησλ 

πξνβιεκάησλ δηαθέξεη αλά ρψξα.  

 Ζ έληαμε ηεο  Διιάδαο ζην ΝΑΣΟ θαη ελ ζπλερεία ζηελ ΔΔ, δεκηνχξγεζαλ 

ζηε ρψξα ζην λέν ζηξαηεγηθφ πεξηβάιινλ, εγεκνληθή ζέζε ζηνλ θαηακεξηζκφ 

ηζρχνο ζηα Βαιθάληα. Μεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ε Διιάδα 

θαιείηαη λα παίμεη ξφιν ηνπηθήο «Μεγάιεο Γχλακεο» ή αθφκα θαη ηνπηθνχ 

«ηαζεξνπνηεηηθνχ Παξάγνληα» ζηα Βαιθάληα. Απηφ ππήξμε κηα ζεκαληηθή 

θαη κνλαδηθή επθαηξία γηα ηελ Διιάδα.  

 Δμ’ αξρήο ε Διιάδα, ιφγσ ηεο εκπινθήο ζην «Μαθεδνληθφ πξφβιεκα» δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα αλαιάβεη έλα ηέηνην ξφιν. Έζησ θαη θαηφπηλ, θαηά ηα ηέιε 

ηνπ 1992, ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, ζηξέθεηαη πξνο ην θχξην εζληθφ ηεο 

ζπκθέξνλ πνπ εχινγα απνηειεί θαη εζληθφ  ζηφρν, λα θαηαθηήζεη εγεηηθή 

ζέζε ζην Βαιθαληθφ πεξηβάιινλ, επηδηψθνληαο ηε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα, αιιά θαη πξνζαξκνγή θαη ελζσκάησζε ησλ βαιθαληθψλ 

θξαηψλ ζηε Γχζε.
96

  

 Παξάιιεινο ζεκειηψδεο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο, ππήξμε ε αλάιεςε απφ ηε ρψξα, ξφινπ δηεζλνχο «εγεκνληθνχ 

ζηαζεξνπνηεηή» ζηα βαιθάληα, δηα κέζσ ηνπ νπνίνπ, ε Γχζε αιιά θαη ε 

Διιάδα, ζα πξνσζεί ηα ζπκθέξνληά ηεο ζηελ πεξηνρή.   

 Ζ αλάιεςε ελφο ηέηνηνπ ξφινπ απφ ηελ ρψξα, δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ  

πξφζθαηξε έιιεηςε αληαγσληζκνχ, ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζηα Βαιθάληα.  

πζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο επέθηαζεο ηζρχνο ηνπ παξάγνληα απηνχ, είλαη ε 

ζπλερήο ζηξαηησηηθή παξνπζία ησλ ΖΠΑ θαη κεξηθψο ηεο ΔΔ ζηε πεξηνρή.   
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 Ζ ππεξνρή ηεο Διιάδνο ζηνπ ζπληειεζηέο ηζρχνο, φπσο θαη ε έιιεηςε 

αληαγσληζκνχ δελ είλαη βέβαην φηη  ζα δηαξθέζεη γηα πάληα, ππάξρεη πάληα ε 

πηζαλφηεηα λα  ππνβαζκηζηεί, φζν θπξίσο ε Διιάδα ράλεη ην πιενλέθηεκά ηεο 

απφ ηελ αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηζρχνο ησλ ππφινηπσλ Βαιθαληθψλ ρσξψλ 

θαη  φζν δελ θξνληίδεη λα ηζρπξνπνηεί ηε ζέζε ηεο κε λέα εξείζκαηα.  

 Δμ’ απηνχ είλαη επηβεβιεκέλν νη ειιεληθέο ελέξγεηεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε 

ησλ εθάζηνηε επθαηξηψλ πξέπεη λα είλαη γξήγνξεο, ζχληνκεο θαη 

απνθαζηζηηθέο, εηδεκή ελέρεη ν θίλδπλνο λα ραζεί ε επθαηξία. 

 Σα Βαιθάληα παξαηαχηα, δελ είλαη κφλν επθαηξίεο, αιιά θαη απεηιέο. Ζ θχξηα 

απεηιή γηα ηελ Διιάδα απφ ηα Βαιθάληα  είλαη λα βπζηζηεί ε πεξηνρή ζε κηα 

λέα αζηάζεηα ηχπνπ Γηνπγθνζιαβίαο. Παξά ηα βήκαηα πξνφδνπ, ν θίλδπλνο 

σζηφζν ειινρεχεη. Ζ εηξήλε πνπ έρεη  επηθξαηήζεη ζηηο επίθνβεο πεξηνρέο 

είλαη εχζξαπζηε, ηε ζηηγκή πνπ ε ηειηθή ξχζκηζε γηα ην Κφζζνβν δελ 

γλσξίδνπκε ηη αληηδξάζεηο ζα ππξνδνηήζεη.
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 Απεηιή επίζεο γηα ηελ Διιάδα, είλαη ε εκθάληζε, ησλ αιπηξσηηθψλ θαη 

επεθηαηηθψλ ηάζεσλ πνπ πθέξπνπλ κέζα ζε βαιθαληθέο ρψξεο Απηέο θάησ 

απφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, δχλαληαη λα κεηαηξαπνχλ ζε «ελ δπλάκεη» 

απεηιέο. Οη απεηιέο απηέο απνζβαίλνληαη κε ηελ  νκαινπνίεζε ησλ ζρέζεσλ 

θαη ηελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ Βαιθαληθή.  

 Ζ έληαμε ησλ ρσξψλ απηψλ ζηνπο Δπξσπατθνχο θαη Δπξσαηιαληηθνχο 

ζεζκνχο θαη ε δηεχξπλζε ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο ΔΔ πξνο ηα 

Βαιθάληα,  επηηξέπνπλ ηελ γξήγνξε ζχλδεζε ηεο Διιάδνο κε ηνλ εληαίν 

γεσγξαθηθφ Δπξψ-αηιαληηθφ ρψξν, γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ έληαμή ηεο ζην 

ΝΑΣΟ θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 Ζ πξννπηηθή ηεο έληαμεο ζην ΝΑΣΟ, κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο 

θαη πξνζαιάκνπο ηνπ νξγαληζκνχ (φπσο ε PFP θαη ε MAP), ησλ ινηπψλ 

βαιθαληθψλ ρσξψλ απνηειεί πεδίν εθαξκνγήο έληνλεο ηξαηησηηθήο 

Γηπισκαηίαο κε ηελ παξνρή πνηθίιεο βνήζεηαο θαη ηερλνγλσζίαο απφ κέξνπο 

ησλ ειιεληθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ πξνο ηηο ρψξεο απηέο. Παξάιιειεο  

παξνπζηάδνληαη επθαηξίεο θαη απφ ηηο θαηά πεξηφδνπο εηξελεπηηθέο 

απνζηνιέο. 

                                                 
97 Λνπθάο Ησάλλεο, Ζ Γεσπνιηηηθή, Σξνραιία, Αζήλα, 2002, ζ. 201. 
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 Ζ Σνπξθία κεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ επηρείξεζε λα θαιχςεη ην θελφ 

πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηε δηάιπζε ηνπ Αλαηνιηθνχ πλαζπηζκνχ ζην 

βαιθαληθφ ρψξν, ζηελ  Κεληξηθή Αζία θαη ηνλ Καχθαζν. ηελ πεξηνρή φπνπ 

δηαθπβεχνληαη θξίζηκα γεσπνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα γηα ηε Γχζε. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ επεμεξγάζζεθε θαη πξφβαιε κηα ζηξαηεγηθή πνπ ζα ηεο 

επέηξεπε λα παξνπζηαζηεί κε ξφιν «Ζγεκνληθνχ ηαζεξνπνηεηή» ή γηα 

νξηζκέλνπο σο θχξηνο παίθηεο θαη εγγπεηήο ηεο Γπηηθήο πκκαρίαο. Σν 

ζρέδην φκσο απηφ ήηαλ πάλσ απφ ηηο ηνπξθηθέο δπλαηφηεηεο θαη απηφο ήηαλ ν 

ιφγνο ηεο απνηπρίαο ηνπ. Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο ζηα Βαιθάληα, 

ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρέδην, έρεη ηηο εμήο εθθάλζεηο:  

Μέρξη ηε πηψζε ηνπ Αλαηνιηθνχ πλαζπηζκνχ,  ε Σνπξθία πξνζπαζνχζε   λα 

απνθεχγεη θάζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί κνλφπιεπξε θαη 

κεξνιεπηηθή. Γηα εζσηεξηθνχο φκσο ιφγνπο, δειαδή ηελ αληίδξαζε θνηλήο 

γλψκεο - γηα ηηο ζεξβηθέο βηαηφηεηεο εηο βάξνο ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο 

Βνζλίαο -, ε   ζηάζε απηή άξρηζε λα δηαθνξνπνηείηαη. Ζ αιιαγή ζηάζεο 

νδήγεζε ζε εκπινθή, ε νπνία πξνθάιεζε αιπζίδα αληηδξάζεσλ, κε 

θπξηφηεξεο απηέο ηεο Ρσζίαο θαη Βνπιγαξίαο. Ζ αξρηθή ηεο απνηπρία, - πνπ 

πνηέ απφ ηνπο ηδίνπο δελ έγηλε παξαδεθηή -, ηεο ηνπξθηθή εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο λα αλαιάβεη εγεηηθφ ξφιν ζηα Βαιθάληα, θαίλεηαη 

φηη επαλαθαζνξίζηεθε σο πξνο ηελ έληαζε θαη ην κέγεζνο ησλ ζηφρσλ ηεο. Ζ 

λέα αιιαγκέλε πνιηηηθή δίλεη πεξηζζφηεξν βάξνο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη 

ζηνλ Καχθαζν θαη κηθξφηεξε ζηα Βαιθάληα. Απηφ βέβαηα δελ απνζβαίλεη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο γηα ηελ πεξηνρή απηή κφλν επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη 

πξνηεξαηφηεηεο. Ζ Σνπξθία ελ γέλεη θηλείηαη πνιχ πξνζεθηηθά θαη ελεξγεί σο 

θχξηνο ππνζηεξηθηήο θαη εθθξαζηήο ησλ λαηντθψλ ζρεδίσλ, ελεξγεηψλ θαη 

απνθάζεσλ. 

Χζηφζν δελ είλαη θαλεξφ αλ ηεο έρεη αλαηεζεί ξφινο «εγεκνληθνχ 

ζηαζεξνπνηεηή» ζηα Βαιθάληα. Οπσζδήπνηε φκσο, ε Σνπξθία παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηα Βαιθάληα. Παξάιιεια αλαπηχζζεη έληνλε ζηξαηησηηθή 

δηπισκαηία ζηελ  πεξηνρή. Αθνινχζσο κε ηελ επίζεκε, ηνπξθηθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή ηα Βαιθάληα απνθηνχλ ζε απηή, εμαηξεηηθή θαη μερσξηζηή ζέζε. Ζ 

επηθξάηεζε ηεο εηξήλεο θαη ζηαζεξφηεηαο ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη ε αλάπηπμε 

θαιψλ ζρέζεσλ κε ηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα 

ηελ Σνπξθία. Παξά ηηο ηνπξθηθέο θνξψλεο, είλαη ζαθήο ε πξνηίκεζε ηεο 



Σνπξθίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, φπσο ηε Βνπιγαξία, ηελ 

Αιβαλία,  θαη ηελ ΠΓΓΜ, ηηο νπνίεο θαη  ρξεζηκνπνηεί θαη σο κνριφ πίεζεο 

ζε βάξνο ηεο Διιάδαο. Οη δηαθεξχμεηο ηεο  Σνπξθίαο γηα ηελ επηζπκία ηεο, 

γηα ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ πξνθαινχλ έληνλν 

ζθεπηηθηζκφ. Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο ζα πξέπεη λα θνηηάδεη κε 

θάζε θαρππνςία ηελ Σνπξθηθή πνιηηηθή, αιιά θαη κε ξεαιηζκφ. Σν θχξην 

πιενλέθηεκα ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηε Σνπξθία ζηε βαιθαληθή πνιηηηθή 

ηεο, είλαη φηη αλήθεη ζηελ ΔΔ, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηηο δηκεξείο 

ζρέζεηο κε ηηο βαιθαληθέο ρψξεο. Παξάιιεια απηφ ζεκαίλεη φηη  θάζε 

επέθηαζε ηνπ ξφινπ ηεο ΔΔ ζηελ  πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ απμάλεη θαη ηνλ 

ειιεληθφ ξφιν, ιεηηνπξγψληαο ππέξ ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο.
98

 

Ο παξψλ παξάγνληαο καο θάλεη θαηαλνεηφ φηη ε κέρξη ηψξα πνιηηηθή θαη 

ζηξαηεγηθή ησλ ΖΠΑ ζηα Βαιθάληα ζπλδπαζκέλε κε ηηο παξάιιειεο δξάζεηο 

θαη επεκβάζεηο πνπ ε πινπνίεζε απηήο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο επέβαιε 

ζπλεηέιεζαλ θαη ζπληεινχλ ζηελ εμαζθάιηζε ζηαζεξφηεηαο, 

εθδεκνθξαηηζκνχ, εηξεληθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ θ.α., ζηε δεκηνπξγία 

επίζεο ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο αζθαιείαο, απαξαίηεηεο πξνυπφζεζεο 

γηα ηελ  πξνψζεζε ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο 

ελεξγεηαθψλ, ππνδνκψλ, νηθνλνκηθήο δηεηζδχζεσο θαη επελδχζεσλ. Δπηπιένλ, 

έκκεζα, πιελ ζαθψο, εμππεξεηνχληαη νη ειιεληθνί εζληθνί ζηφρνη 

πξνζέιθπζεο θεθαιαίσλ γηα νηθνλνκηθή δηείζδπζε ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο, 

θαη ηελ αλάιεςε  ηνπ ξφινπ ηνπ «εγεκνληθνχ ζηαζεξνπνηεηή» πνπ έρεη ε 

Διιάδα γηα ηελ πεξηνρή απηή. 

 

Ζ ακεξηθαληθή παξνπζία ζηα Βαιθάληα, εμππεξεηεί ην ζηφρν απηφ θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηαχηηζε ζπκθεξφλησλ, κεηαμχ ΖΠΑ θαη 

Διιάδαο. Πνιινί είλαη νη αλαιπηέο πνπ ζπκθσλνχλ, φηη απηφο ν ξφινο γηα ηα 

Βαιθάληα έρεη ήδε εθρσξεζεί, απφ ηηο ΖΠΑ, ζηελ Διιάδα. Έηζη εχινγα 

απνξξέεη ην ζπκπέξαζκα, φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ, επηηεινχληαη νη ειιεληθνί 

εζληθνί ζηφρνη.  

 

                                                 
98 Parker Geoffrey, Ζ Γεσπνιηηηθή: παξειζφλ, παξφλ θαη κέιινλ, Ρνέο, 2002. 
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Ζ παξνπζία ησλ ΖΠΑ ππφ ηελ κνξθή ηνπ ΝΑΣΟ ζηα Βαιθάληα, πξνζδίδεη 

ζηελ Διιάδα επθαηξίεο γηα  λα εθκεηαιιεπζεί ζην έπαθξνλ ηελ 

«ηερλνγλσζία» πνπ θαηέρεη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ΝΑΣΟ θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ, αιιά θαη ησλ νξγαληζκψλ-πξνζαιάκσλ απηνχ. Δπίζεο ε ίδηα 

παξνπζία ζπκβάιιεη ζηελ έιιεηςε αληαγσληζκνχ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ζηα 

Βαιθάληα, κε απνηέιεζκα ηελ εκπέδσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηελ πεξηνρή, 

φπσο θαη ζηε δηεπθφιπλζε ησλ ειιεληθψλ δηπισκαηηθψλ θαη άιισλ 

πξνζπαζεηψλ γηα εμαζθάιηζε ηνπ εγεηηθνχ ξφινπ ζηα Βαιθάληα.  

6.7 Οι Οικονομικοί Παράγοντεσ  

Ζ δπλαηφηεηα αλάιεςεο δξάζεο ζε φια ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηνπ θφζκνπ 

πξνυπνζέηεη ηδηαίηεξα πςειέο ακπληηθέο δαπάλεο.  Ζ ζπλερήο δηεχξπλζε ηεο 

επηξξνήο κηαο δχλακεο ζε φιν θαη πεξηζζφηεξν εθηεηακέλα γεσγξαθηθά πιάηε 

πξνζδίδεη κηα αλαίξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο σο πξνο ηνπο θχξηνπο αξρηθνχο 

ζηφρνπο. Ζ ππεξδχλακε πξέπεη λα βειηηψλεη ζπλερψο θαηά ην δπλαηφλ ηηο 

νηθνλνκηθέο ηεο δπλαηφηεηεο κεγεζχλνληαο ηηο πξνζφδνπο θαη ξπζκίδνληαο ζην 

βαζκφ ηνπ εθηθηνχ ηα θφζηε ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο ακπληηθήο ηεο 

ζηάζεο.  ε νπνηαδήπνηε  πεξίπησζε θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θη αλ πξνθχςεη ε 

αλαδηάηαμε ησλ ακεξηθάληθσλ δπλάκεσλ ζε παγθφζκην επίπεδν, ην θφζηνο κε ην 

νπνίν ζα επηβαξπλζεί ε ακεξηθάληθε νηθνλνκία ζα είλαη ζεκαληηθφ
99

Δπνκέλσο, νη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζα αλαδεηήζνπλ ηε ζχζηαζε βάζεσλ ζε ρψξεο ζηηο νπνίεο ην 

θφζηνο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζα είλαη φζνλ ην δπλαηφλ 

ρακειφηεξν. 

Γεγνλφο πνπ απηφκαηα απνθιείεη απφ ην ζρεδηαζκφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, νη νπνίεο 

είλαη παξαδνζηαθνί ζχκκαρνη ησλ Ζ.Π.Α. αιιά έρνπλ επηηχρεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ηέηνηα πνπ λα απαηηεί απμεκέλεο δαπάλεο γηα θαηαζθεπή ππνδνκψλ, απαζρφιεζε 

πξνζσπηθνχ θαη ιεηηνπξγηθά έμνδα. Ο ακεξηθαληθφο ζρεδηαζκφο ήδε δίλεη βάξνο ζηηο 

δψλεο ηεο Δπξψπεο πνπ δελ έρνπλ αθφκα ελαξκνληζηεί κε ην κέζν επξσπατθφ φξν 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πξφζβαζε κε εμαηξεηηθά 

ρακειφ θφζηνο.  Αθξηβψο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ ηα ζεηηθά πξνζθείκελα 

πξνο ηηο Ζ.Π.Α. θξάηε ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

                                                 
99 Μαλίθαο Γ.: « Ο θφζκνο ζηνλ 21ν αηψλα θαη ε αζθάιεηα ηεο Διιάδνο», Αζήλα 2004, 

εθδφζεηο ΔΛΛΖΝ. ει 35 



 

 

6.8 Η Νατοΰκή Παρουςία ςτα Βαλκάνια 

 

Ο βαζηθφο επηρεηξεζηαθφο ρψξνο ηνπ ΝΑΣΟ ζήκεξα είλαη ην Κνζζπθνπέδην. Σν 

ΝΑΣΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΑΔ θαη ηελ Δ.Δ. δηαδξακαηίδεη ζην Κνζζπθνπέδην 

ηνλ ξφιν ηνπ εγγπεηή ηεο εηξήλεο. Πεξίπνπ 15.000 λαηντθνί ζηξαηηψηεο, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ζπκκαρηθέο ρψξεο θαη εηαίξνπο επηρεηξνχλ ζηελ πεξηνρή. Δλφζσ νη 

πξνζπάζεηεο αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Κνζζφβνπ θαη ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ 

πνιηηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δελ έρνπλ κέρξη ηψξα επνδσζεί, ε απνζηνιή ηνπ ΝΑΣΟ 

ζηελ πεξηνρή θαζίζηαηαη νινέλα πεξηζζφηεξν απαξαίηεηε θαη δχζθνιε, φπσο 

άιισζηε θαηέδεημαλ θαη νη ηαξαρέο ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2004. Ζ δπζρεξήο θαηαζηνιή 

ησλ ηαξαρψλ, απνθάιπςαλ ηελ έιιεηςε δπλαηνηήησλ ηεο KFOR γηα δηαρείξηζε θαη 

κηα ζεηξά απφ δηαξζξσηηθέο αηέιεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηνλ πνιπεζληθφ 

ραξαθηήξα ησλ λαηντθψλ ζηξαηεπκάησλ.  

Οη κνλάδεο ηεο λαηντθήο δχλακεο θαζπζηέξεζαλ ζεκαληηθά ή θαη αξλήζεθαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ζπκκαρηθέο επηρεηξήζεηο πεξηκέλνληαο εληνιέο απφ ην εζληθφ 

ηνπο θέληξν. Μάιηζηα νη αζηπλνκηθέο θαη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο πνπ πξνβιέπεηαη λα 

ππνθαηαζηήζνπλ ην ΝΑΣΟ ζηελ πεξηνρή είηε παξνπζηάδνπλ ρακειέο επηρεηξεζηαθέο 

δπλαηφηεηεο  είηε ε ζχλζεζή ηνπο είλαη πξνβιεκαηηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ΝΑΣΟ 

δχζθνια ζα πξνρσξήζεη ζε βξαρππξφζεζκε απεκπινθή.  

χκθσλα κε ηνλ πξψελ Τθππνπξγφ ησλ Δμσηεξηθψλ θ. Nicholas Burns: «ηα 

Βαιθάληα πξέπεη λα ζηαζεξνπνηεζνχλ, ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ νθέιε απφ ηελ 

γεηηνλία κε θξάηε ηα νπνία βξίζθνληαη ήδε εγγχηεξα ζην ΝΑΣΟ θαη ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε.  Μέρξη ηφηε νη Ζ.Π.Α. ζα παξακείλνπλ ζηελ πεξηνρή ψζηε ε δνπιεηά λα 

ηειεηψζεη».  Ζ αλάγθε δεκηνπξγίαο ζπκκάρσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Κνζζφβνπ, πνπ 
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ζα ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά θαη ζχκθσλα κε ηηο λαηντθέο επηηαγέο ζηηο 

επηρεηξήζεηο είλαη επηηαθηηθή.
100

 

 

 

6.9 Οι ημερινοί Βαλκάνιοι Εταίροι του ΝΑΣΟ και των Η.Π.Α.  

 

Σξεηο απφ ηηο ελλέα ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ έρνπλ ήδε θαηαζηεί πιήξε κέιε ηεο 

ζπκκαρίαο. Απηφ ήηαλ απαχγαζκα ηεο εμέιημεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο πηνζέηεζεο ησλ λαηντθψλ πξνηχπσλ ζην ζηξαηησηηθφ ηνκέα 

αιιά, θπξίσο, ηεο ζχγθιηζήο ηνπο κε ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα. Ζ Ρνπκαλία θαη ε 

Βνπιγαξία ήηαλ απφ ηηο πξψηεο πνπ εθδήισζαλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζηελ κεηά ηελ 

11ε επηεκβξίνπ ακεξηθαληθή ζηξαηεγηθή, ηφζν ζηα πιαίζηα ηνπ Ο.Ζ.Δ. φζν θαη κε 

απηέο ζηξαηησηηθέο εληζρχζεηο. Καη νη δχν παξερψξεζαλ ηε ρξήζε εδάθνπο, 

ζαιάζζεο θαη αέξα, γηα ηε κεηαθνξά ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ ζε επηρεηξήζεηο ζην 

Ηξάθ. Παξάιιεια, δηέζεζαλ εηδηθεπκέλεο κνλάδεο αληηκεηψπηζεο βηνρεκηθνχ θαη 

ππξεληθνχ πνιέκνπ ζην ρψξν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. 

πκκεηείραλ επίζεο ελεξγά, ζηηο Γηεζλείο Γπλάκεηο Αζθαιείαο θαη Βνήζεηαο, ISAF 

(International Security Assistance Forces). Απηφ ζπλέβε ζην Αθγαληζηάλ ελψ ε 

Βνπιγαξία είρε ήδε ζην ελεξγεηηθφ ηεο κε ηελ παξαρψξεζε δηεπθνιχλζεσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ λαηντθψλ επηρεηξήζεσλ «Allied Force» θαη «Joint Guardian» ελάληηα 

ζηε ζε εξβία θαη Κφζζνβν αληίζηνηρα. 
 

Ζ Βνπιγαξία εληνχηνηο, αξλήζεθε 

αληίζηνηρν δηθαίσκα ζηε ξσζηθή αεξνπνξία δήηεκα πνπ απνδφζεθε, ζε ζεκαληηθφ 

πνιηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηηο  Ζ.Π.Α.. Ζ Βνπιγαξία επίζεο, θαηέζηε ε πξψηε ρψξα 

πνπ αλαγλψξηζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο Π.Γ.Γ.Μ. απφ ην 1992, νπζηαζηηθά 

ζπκθσλψληαο κε ηηο αλεπίζεκεο αιιά πθηζηάκελεο ακεξηθάληθεο ζειήζεηο. Οη 
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παξαπάλσ ακεξηθαλφ- βνπιγαξηθέο ζρέζεηο αλέδεημαλ ηε Βνπιγαξία σο ηνλ 

θπξηφηεξν βαιθαληθφ ζχκκαρν ησλ Ζ.Π.Α.  

πκθσλά κε ηελ παξαπάλσ ζεψξεζε, ε ακεξηθάληθε ππνζηήξημε ηεο ππνςεθηφηεηαο 

ησλ ρσξψλ γηα ην ΝΑΣΟ ήηαλ αλακελφκελε απφ πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

άπνςεο. Σα βαζηθά δεδνκέλα ησλ ελ δπλάκεη ππνςεθίσλ πξνο έληαμε ρσξψλ  ησλ 

αλαηνιηθψλ Βαιθαλίσλ εμαζθάιηδαλ φηη ζηε δηειθπζηίλδα κεηαμχ νηθνλνκηθνχ θαη 

πνιηηηθνχ θφζηνπο, ε πνιηηηθή εηζθνξά ησλ ρσξψλ ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο 

Ρνπκαλίαο ππνζθέιηδε ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα. Ζ ζηήξημε ησλ ακεξηθαληθψλ 

ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ ε δηαηήξεζε ηεο ακεξηθάληθεο δέζκεπζεο ζηελ Δπξψπε κε 

πεξηνξηζκέλν πνιηηηθφ θφζηνο, ελ κέζσ ηαξαγκέλσλ δηαηιαληηθψλ ζρέζεσλ ιφγσ ηεο 

επέκβαζεο ζην Ηξάθ, ήηαλ δεδνκέλε. Ζ έληαμε ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο 

ζην ΝΑΣΟ ηνλ Απξίιην θαη ην Μάξηην ηνπ 2004, απιά επηζθξάγηζε κηα πνιχρξνλε 

πξνζέγγηζε ησλ ρσξψλ ησλ Αλαηνιηθψλ Βαιθαλίσλ κε ηελ κνλαδηθή πηα 

ππεξδχλακε.  

 Οη ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ ΝΑΣΟ, έζπεπζαλ λα ζπλάςνπλ 

ζρέζεηο κε ηε ζπκκαρία απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θη έπεηηα. Πξψηε ε 

Αιβαλία εληάρζεθε ζην πξφγξακκα «πλεξγαζία γηα ηελ Δηξήλε» (PFP), απφ ην 

1994, ε Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο απφ ην 1995, ε 

Κξναηία απφ ην 2000, ελψ ε εξβία, ην Μαπξνβνχλην θαη ε Βνζλία-Δξδεγνβίλε 

εληάρζεθαλ ζην «PFP», ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2006.
101

 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, ιεηηνπξγεί ππφ ην Δπξαηιαληηθφ πκβνχιην 

πλεξγαζίαο θαη ζηφρνο ηνπ είλαη λα σζήζεη ηηο ρψξεο-κέιε ζηελ πηνζέηεζε ηνπ 

ραιαξνχ, ζε ζρέζε κε ηα πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνιηηηθνχ θαη 

ζηξαηησηηθνχ θεθηεκέλνπ φπσο έρεη παξαπάλσ αλαθεξζεί.Οπζηαζηηθά ην «PFP»,  

απνηειεί ην βαξφκεηξν ζηηο ζρέζεηο ηεο εθάζηνηε ρψξαο κε ηε πκκαρία θη 

εμαζθαιίδεη ηελ επνπηεία ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο δηαδηθαζηψλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

έληαμε. Οη ρψξεο πνπ πξνβιέπεηαη, εμεηάζηεθαλ σο ππνςήθηα κέιε, ζην γχξν 
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δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ 2008 είλαη ε Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο 

Μαθεδνλίαο, ε Κξναηία θαη ε Αιβαλία. Δίλαη θαη νη ηξεηο εληαγκέλεο ζην πξφγξακκα 

Membership Action Plan (MAP), θαη βξίζθνληαη ζε πεξίνδν κεηαξξπζκίζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπγθιίλνπλ κε ηα λαηντθά θειεχζκαηα. 

 

Αθνινχζσο κε ηα πνξίζκαηα ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηνπ ΝΑΣΟ, ε 

ΠΓΓΜ έρεη επηδείμεη ζεκαληηθή πξφνδν ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Ο 

δηνηθεηήο ηεο Ναηντθήο δχλακεο ζηα θφπηα, ηφληζε φηη ε θαηάζηαζε ζηε ρψξα 

ραξαθηεξίδεηαη σο ζηαζεξή θαη νη κέρξη ηψξα εθζέζεηο πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα δείρλνπλ φηη ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ε ΠΓΓΜ έρεη θάλεη κεγάια 

βήκαηα.  Χζηφζν αλακέλεηαη λα επηηεπρζεί πξφνδνο ζην δήηεκα ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο, ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο νηθνλνκίαο, αλ θαη ε ζνβαξφηεηα ησλ ελ ιφγσ 

δεηεκάησλ, δελ ζπλδέεηαη απηφκαηα κε ηε ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο θαη ηελ 

ελδερφκελε έληαμή ηεο.
102

 

  

Ζ Κξναηία θαη ε Αιβαλία βξίζθνληαη ζε παξάιιειε πνξεία.  Ζ Κξναηία ηππηθά 

άλνημε ην δξφκν γηα ηε πκκαρία, ζπλεξγαδφκελε πιήξσο κε ην Γηεζλέο Πνηληθφ 

Γηθαζηήξην ζηα ζέκαηα ηεο έθδνζεο θαηεγνξνπκέλσλ γηα εγθιήκαηα πνιέκνπ θαη 

ηψξα βξίζθεηαη ζηελ ηειηθή επζεία γηα ηελ έληαμε.  Ζ Αιβαλία, επίζεο, δηεμήγαγε κε 

επηηπρία ηηο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2005, αληιψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν 

αλαγλψξηζε πξνφδνπ απφ ηε πκκαρία, σζηφζν νη δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 2007 

απνγνήηεπζαλ ηε δηεζλή θνηλφηεηα ε νπνία, κέζσ ηνπ ΟΑΔ, ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο αιιά φρη θαη ηνπ ΝΑΣΟ, θαηεγφξεζε ηελ Κπβέξλεζε Berisha γηα 

παξαηππίεο θαη ειιεηπή ζηήξημε ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Οη σο άλσ 

πξνζπάζεηεο πξνζέγγηζεο ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ, ππφθεηληαη ζην ζπληνληζκφ 

πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ επαθψλ κεηαμχ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ησλ ελ 

ιφγσ ρσξψλ.  

 

Σν ΝΑΣΟ, δεκηνχξγεζε κηα ζεηξά ηνπηθψλ αξρεγείσλ, ηα νπνία είραλ ζαλ ζηφρν ηελ 

ππνβνήζεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

έληαμε.  Έηζη ζπζηήζεθε έλα ηξαηεγείν ζην αξάγεβν ηεο Βνζλίαο, ηνλ Ηνχιην ηνπ 
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2006, έλα ζηα θφπηα ηεο ΠΓΓΜ ηνλ Μάξηην ηνπ 2006, θη έλα ζηα Σίξαλα ηεο 

Αιβαλίαο ηνλ  Ηαλνπάξην ηνπ 2006.  Σα ηξαηεγεία απηά ιεηηνπξγνχλ ππφ θαζεζηψο 

νηθνλνκηθήο θαη ρξνληθήο πίεζεο, θαζψο νη δηαδηθαζίεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο 

απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ επηβάιινπλ ηελ ηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο κε δηαξθψο 

κεηνχκελν πξνζσπηθφ.  

 

Καηά ηηο επφκελεο πεξηφδνπο ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ κεηψζεθε ζε πνζνζηά 

απφ 40% κέρξη θαη 80%.  Παξά ηαχηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ ζπλεξγαζίαο 

θξίλνληαη σο ζεηηθά. Αμηφπηζηεο πεγέο ηνπ ΝΑΣΟ, αλαθέξνπλ φηη ζεκαληηθή 

πξφνδνο επηηεχρζεθε ζηνπο ηνκείο ηεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ησλ 

ρσξψλ, ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ ζσκάησλ θαη ηεο αθνκνίσζεο ησλ 

Ναηντθψλ πξνηχπσλ ζε επίπεδν ζπληάγκαηνο. Ζ ζπλερηδφκελε πξφνδνο ησλ 

ζηξαηησηηθψλ νξγαληζκψλ ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ, ζα δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηελ 

έληαμή ηνπο ζην ΝΑΣΟ.
103 

 

Ο θχξηνο παξάγνληαο, επηπιένλ, πνπ πξνάγεη ηηο ππνςεθηφηεηεο ηεο ΠΓΓΜ, ηεο 

Κξναηίαο θαη ηεο Αιβαλίαο είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε «Υάξηα ηεο Αδξηαηηθήο».  Ζ 

Υάξηα ηεο Αδξηαηηθήο, είρε σο ζθνπφ ηφζν ηελ ελίζρπζε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ ελ 

ιφγσ ρσξψλ κε ηηο Ζ.Π.Α., πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ ζην 

ΝΑΣΟ φζν θαη ηελ πεξαηηέξσ ζχζθημε ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε ηηο ίδηεο ηηο Ζ.Π.Α..  

Κάησ απφ ηε ζεψξεζε απηή, νη Ζ.Π.Α. εμειίρζεθαλ ζε απνθαζηζηηθφ παξάγνληα 

ζηήξημεο ησλ ππνςεθηνηήησλ ηνπο ζην ΝΑΣΟ, δεδνκέλνπ φηη θαη νη ηξεηο ρψξεο 

πξνζέθεξαλ ππνζηήξημε πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ Ζ.Π.Α. ζε 

Αθγαληζηάλ θαη Ηξάθ.  Δληφο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Υάξηαο, νη Ζ.Π.Α. ππέγξαςαλ 

ζεηξά ζπκθσληψλ κε ηελ Αιβαλία πνπ μεθηλνχζαλ απφ δηαθεξχμεηο ελάληηα ζηελ 

ηξνκνθξαηία θη έθηαλαλ κέρξη θαη ζε ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία θαη δπλαηφηεηεο 

κεηαζηάζκεπζεο ακεξηθαλψλ ζηξαηησηψλ. 

Δπίζεο, νη ζρέζεηο Κξναηίαο θαη Ζ.Π.Α. επνδψζεθαλ απφ ζπλεξγαζία ζην 

Αθγαληζηάλ θαη απφ ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο.  Οη δε, ζπλεξγαζία ησλ 

Ζ.Π.Α. κε ηε ΠΓΓΜ, επνδψζεθε απφ απφιπηε ζχκπλνηα κε ηηο ακεξηθάληθεο 

πνιηηηθέο επηηαγέο.  Ζ βνπιή ηεο ρψξαο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003, ελέθξηλε ηελ 
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απνζηνιή εηδηθψλ δπλάκεσλ ζην Ηξάθ, ησλ νπνίσλ ε παξακνλή ζα είλαη 

καθξνρξφληα. 

6.10 Οι Διμερείσ Πολιτικέσ και τρατιωτικέσ χέςεισ ςτα Βαλκάνια 

 

Οη Ναηντθέο δηαδηθαζίεο δελ ήηαλ νη κνλαδηθέο πνπ εμαζθάιηζαλ ηε ζηξαηησηηθή 

παξνπζία ησλ ΖΠΑ ζηα Βαιθάληα. Οη ππνδνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

ππνβνήζεζε ησλ δξάζεσλ ηεο KFOR είλαη ακηγψο νη ακεξηθάληθεο βάζεηο ησλ 

νπνίσλ ε ιεηηνπξγία νπζηαζηηθά εμππεξεηεί ην ΝΑΣΟ. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη νη 

κεγαιχηεξεο βάζεηο ησλ Βαιθαλίσλ, δειαδή νη ακεξηθάληθεο Camp Bondsteel 

πιεζίνλ ηνπ Urosevac θαη Camp Montieth ζηε Gnhilane, ππφ ηνλ ηίηιν “Γχλακε 

Αεηφο”  (Task Force Falcon). Αληίζηνηρα είλαη ακεξηθαληθή, θαη ε Camp Able Sentry 

ε νπνία επηρεηξεί ζηα θφπηα.
104

 

Οη βάζεηο απηέο ζρεδηάζηεθαλ θαη  θαηαζθεπάζηεθαλ ζε γξήγνξν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αξρηθέο πςειέο απαηηήζεηο πξνβνιήο ηζρχνο ζηελ 

πεξηνρή.  Ζ θχξηα ηάζε ζήκεξα, φκσο, είλαη ε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ηνπ κεγέζνπο 

θαη ηνπ πξνθαινχκελνπ θφζηνπο ηνπο, ψζηε λα θαηαζηνχλ πλεξγαηηθέο Σνπνζεζίεο 

Αζθάιεηαο ή Πξνσζεκέλεο Δπηρεηξεζηαθέο Σνπνζεζίεο.  Ζ κνξθή ηνπο, ζα ηηο 

εληάμεη ζην λέν ακεξηθαληθφ ζηξαηησηηθφ δφγκα, ην νπνίν πξνβιέπεη νη βάζεηο ησλ 

Βαιθαλίσλ λα είλαη εθαιηήξηα επηρεηξήζεσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή θη φρη ηφπνη 

δηεμαγσγήο επηρεηξήζεσλ. 

 

Οη ηερληθέο ππνδνκέο ησλ βάζεσλ ηνπ Κνζζφβνπ, δχλαληαη λα εμππεξεηήζνπλ ηε λέα 

ακεξηθάληθε ζηξαηεγηθή. Χζηφζν, ε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε, απνηειεί απνηέιεζκα 

ησλ αλαγθψλ δηαρείξηζεο ηεο εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Κνζζφβνπ θαη δελ 

εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ κεηά ην 2001. Βαζηθά, ε Γεσζηξαηεγηθή αμία 

ησλ βάζεσλ απηψλ κεηψζεθε αλάινγα κε ηε αμία ηνπ Κνζζφβνπ, σο δεηήκαηνο ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ Ζ.Π.Α..  Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε ζχζηαζε λέσλ βάζεσλ 

θαηέζηε απαξαίηεηε θαη νδήγεζε ζηε ζηαδηαθή κεηαθνξά ησλ ακεξηθαληθψλ 

δπλάκεσλ αλαηνιηθφηεξα θαη θνληά ζηηο αθηέο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. 
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Οη Ζ.Π.Α. κέζα ζην 2005 θαη ην 2006, πξνρψξεζαλ ζε ζπκθσλίεο κε ηε Ρνπκαλία 

θαη ηε Βνπιγαξία πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δνζνχλ δηθαηψκαηα ρξήζεο βάζεσλ θνληά 

ζηηο αθηέο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο.  Κάπνηεο απφ ηηο βάζεηο απηέο είραλ ήδε 

ρξεζηκνπνηεζεί κέζσ ad hoc ζπκθσληψλ βξαρέσο ρξφλνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ακεξηθαληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην Ηξάθ ην 2003.  Ζ αεξνπνξηθή βάζε Kogalniceanu 

ζηελ λνηηναλαηνιηθή Ρνπκαλία απνηέιεζε θφκβν γηα 7.000 ακεξηθαλνχο ζηξαηηψηεο 

θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο ελψ κηα δχλακε 3500 ζηξαηησηψλ, ζηάζκεπζε εθεί γηα 

κεξηθνχο κήλεο.   Αληίζηνηρα, ζε Βνπιγαξηθέο βάζεηο, έγηλαλ αζθήζεηο ακεξηθαληθψλ 

δπλάκεσλ κε θαη ρσξίο ηε ζπκκεηνρή αληίζηνηρσλ βνπιγαξηθψλ απφ ην 2003 κέρξη 

θαη ην 2006.
105 

 

Ζ ζπκθσλία δεκηνπξγίαο ακεξηθαληθψλ βάζεσλ ζηε Ρνπκαλία, ππνγξάθηεθε ζηηο 12 

Ηνπλίνπ ηνπ 2005 πξνβιέπνληαο ηε ρξήζε απφ ηηο Ζ.Π.Α. ηξηψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

ξνπκαληθνχ ζηξαηνχ μεξάο θαη κίαο αεξνπνξηθήο βάζεο.  Πξφθεηηαη γηα ηα 

ζηξαηφπεδα Smardan, Babadag, Cincu θαη ηελ αεξνπνξηθή βάζε Mihail 

Kogalniceanu. Σν Smardan είλαη κηα ηεξάζηηα ζηξαηησηηθή εγθαηάζηαζε, έθηαζεο 

πεξίπνπ 8500 εθηαξίσλ θαη ρσξεηηθφηεηαο 600 ζηξαηησηψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

Babadag, έθηαζεο 2700 εθηαξίσλ θαη ρσξεηηθφηεηαο 250 ζηξαηησηψλ, ζα απνηεινχλ 

ρψξνπο κεηαζηάζκεπζεο αιιά θαη εμ’ αηηίαο ηεο κεγάιεο έθηαζεο, εθπαίδεπζεο ησλ 

ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ.  

Ζ αεξνπνξηθή βάζε Mihail Kogalniceanu, είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα 

ςπρξνπνιεκηθή βάζε ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο, πνπ  ιφγσ κήθνπο δηαδξφκνπ 

(3500 κέηξα) κπνξεί λα δερζεί αθφκα θαη κεγάια κεηαγσγηθά, δηαζθαιίδνληαο 

κεγάιεο δπλαηφηεηεο αεξνκεηαθνξάο.  Με βάζε ηηο ακεξηθαληθέο επίζεκεο δειψζεηο, 

απηέο νη βάζεηο, δελ πξφθεηηαη λα εληαρζνχλ νξγαληθά θαη πνιηηηθά ζηνλ ακεξηθαληθφ 

ζηξαηφ, αιιά ζα παξακείλνπλ ππφ Ρνπκαληθή ζεκαία θαη ζα δηνηθνχληαη απφ 

Ρνπκάλνπο δηνηθεηέο. 

 

Ζ Βνπιγαξία ππφγξαςε ζπκθσλία ζηηο 28 Απξηιίνπ 2006 θαη είρε σο αληηθείκελν ηε 
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ρξήζε δχν αεξνπνξηθψλ βάζεσλ θη ελφο πεδίνπ εθπαίδεπζεο.  Πξφθεηηαη γηα ηηο 

αεξνπνξηθέο βάζεηο Bezmer θαη Graf Ignatievo θαη γηα ην πεδίν βνιήο Novo Selo. Σν  

Novo Selo θαη ε Bezmer ζα απνηειέζνπλ ηηο θχξηεο επηρεηξεζηαθέο βάζεηο ελψ ην 

Graf Ignatievo ζα έρεη ππνβνεζεηηθφ ξφιν.  Σν Novo Selo έρεη ήδε ζην παξειζφλ, 

απνηειέζεη πεδίν ζπλεθπαίδεπζεο ακεξηθαληθψλ θαη βνπιγαξηθψλ δπλάκεσλ εδψ θαη 

αξθεηά ρξφληα θαη απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα γίλνπλ επελδχζεηο πεξίπνπ 3 εθαη. 

δνιαξίσλ ππφ ηε κνξθή ππεξεζηψλ, απνζεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ αγνξάζηεθε 

απφ ηελ εγρψξηα αγνξά. 
106

 

 

Οη βάζεηο απηέο ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ππφθεηληαη ππφ Βνπιγαξηθή δηνίθεζε θαη 

ζεκαία. Ο ξφινο ησλ ακεξηθαλψλ δηνηθεηψλ ζα είλαη ζπκβνπιεπηηθφο θη φρη ζπλ-

δηνηθεηηθφο.  Σαπηφρξνλα, ε ιεηηνπξγία ησλ βάζεσλ, ζα πεξηνξίδεηαη απφ ηνπο φξνπο 

ηεο Βνπιγαξηθήο λνκνζεζίαο θαη ε ηειεπηαία ζα έρεη ην δηθαίσκα λα εθαξκφζεη ηηο 

πνηλέο ηνπ λφκνπ εθφζνλ επηθαιεζηεί εζληθφ ζπκθέξνλ.   

 

Οη βάζεηο θαηέζηεζαλ πιήξσο επηρεηξεζηαθέο κέζα ζην 2007 θαη θηινμελνχλ κέρξη 

θαη 2500 ακεξηθαλνχο ζηξαηηψηεο, νη νπνίνη ζα δηακέλνπλ θαη ζα εθπαηδεχνληαη ζε 

απηέο ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη γηα ιηγφηεξν απφ 6 κήλεο θάζε 

θνξά.  

 

Σα νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ζαθψο ζεκαληηθά γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία, αιιά 

πεξηνξηζκέλα ηνπηθά, γηα ην ζχλνιν ηνπ θξάηνπο.  Οη Ζ.Π.Α. έρνπλ κέζα ζηηο 

πξνζέζεηο ηνπο, λα θαηαβάιινπλ πεξίπνπ 40-50 εθαη. δνιάξηα γηα θηεξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο, 5-10 εθαη. γηα ππνδνκέο νδηθνχ δηθηχνπ, 900 ρηιηάδεο κε 1,3 εθαη. 

δνιάξηα εηεζίσο, γηα ηε ζπληήξεζε ησλ παξαπάλσ, ελψ ζπκβφιαηα ζα ππνγξαθνχλ 

κε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ παξνρή ηξνθήο, θαπζίκσλ θαη άιισλ αλαισζίκσλ. 

πλεπψο, νη νηθνλνκηθέο δαπάλεο πνπ δηέπεη ε ρξήζε ησλ βάζεσλ, ζα 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη δελ ζα παίξλεη ηε κνξθή 

απεπζείαο πιεξσκψλ πξνο ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε. 

 

Σα ζηξαηεχκαηα ηα νπνία ζα επαλδξψζνπλ ηηο βάζεηο θαη ζηηο δχν ρψξεο, ππφθεηληαη  
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ζηελ εγεζία ηεο Δπξσπατθήο Γηνίθεζεο (European Command), ηνπ ακεξηθαληθνχ 

ζηξαηνχ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ Joint Task Force East.  Γειαδή, ηελ αλαηνιηθή πηπρή 

ησλ επξσπατθψλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ, νη νπνίεο ζα εθκεηαιιεχνληαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο γηα κεηαζηάζκεπζε, εμνπιηζκφ θαη εθπαίδεπζε θαη ζα επηρεηξνχλ ζην 

Ηξάθ, ην Αθγαληζηάλ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν ηεο Κεληξηθή Αζίαο θαη ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο απαηηεζεί.   

 

Οη βαζηθέο ζπκθσλίεο, αθνινπζνχληαη απφ κηα ζεηξά παξάπιεπξσλ ζπκθσληψλ 

κηθξφηεξεο ζεκαζίαο, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπλεπάγνληαη εγγπήζεηο 

αζθάιεηαο πςειφηεξεο απφ εθείλεο ησλ ζπκκάρσλ ηνπ ΝΑΣΟ, ή εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία νπιηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ πεξηνρή.  Σειηθά, νη βάζεηο ζε Ρνπκαλία θαη 

Βνπιγαξία, ζα απνηεινχλ Πξνσζεκέλεο Δπηρεηξεζηαθέο Σνπνζεζίεο (Forward 

Operating Sites - FOS). Θα επαλδξψλνληαη κε νιηγάξηζκν πξνζσπηθφ ακεξηθαλψλ 

θαη ν ξφινο ηνπο ζα είλαη αξρηθά ε κεηαηξνπή ηνπο ζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο 

ζηξαηησηηθέο βάζεηο ζε κηθξφ ρξφλν θαη κε κηθξφ θφζηνο, αλ απηφ θαηαζηεί 

απαξαίηεην απφ ηνλ εθπνλεζέληα ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ.
107 

Δπηπιένλ, ε Διιάδα θαη αλήθεη ζηηο πεξηνρέο πνπ ηψξα επσθεινχληαη απφ ηελ 

ζχλδεζε Αλαηνιήο-Γχζεο κε δηάλνημε λέσλ εζληθψλ νδψλ, (κέζσ Δγλαηίαο, απφ ην 

Ηφλην Πέιαγνο ζηελ Σνπξθία) θαη νιφθιεξε ε πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο ζα σθειεζεί 

απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Trans Adriatic Pipeline (TAP), ηε κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ 

απφ ην Αδεξκπατηδάλ ζε φιε ηε δηαδξνκή κέζα απφ ηελ Σνπξθία, ηελ Διιάδα ηελ 

Αιβαλία, ηελ Ηηαιία. Ζ βειηίσζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο ηεο Θεζζαινλίθεο 

κε ηα θφπηα, ηε φθηα θαη Κσλζηαληηλνχπνιε ζα σθειήζεη επίζεο ζεκαληηθά ηηο 

ζπλδεφκελεο ρψξεο.   

Χζηφζν, ππάξρνπλ πνιιέο απεηιέο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πεξηνρήο, πνπ απνξξένπλ 

απφ ην παξειζφλ θαη ην παξφλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο είλαη νη εμήο:
108
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108 Ζιίαο Κνπζθνπβέιεο Σhe Balkans are somehow lost in the transition. δηαζέζηκν ζηελ: 
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 Σν δηεζλέο ζηάηνπο, ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ξεβηδηνληζκφ θαη 

ηνλ ππέξ-εζληθηζκφ. 

 Οη εζσηεξηθέο εζλνηηθέο εληάζεηο. 

 Ζ δηαθζνξά 

 Σν Οξγαλσκέλν έγθιεκα 

 Ο Θξεζθεπηηθφο ξηδνζπαζηηζκφο 

 Οη δεκνγξαθηθέο πηέζεηο θαη νη αληζνξξνπίεο πνπ επηθέξνπλ. 

 ρεηηθή κε ηηο δεκνγξαθηθέο αληζνξξνπίεο είλαη ε κεηαλάζηεπζε θαη νη 

κεηαλαζηεπηηθέο πηέζεηο 

 Πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

 Σα πεληρξά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. 

Με βάζε επίζεο ηα ζηνηρεία ηνπ 2013, κπνξνχλ λα ζεκεησζνχλ ηα αθφινπζα: 

• Αλ θαη ηα πνζνζηά αχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ησλ Βαιθαληθψλ ρσξψλ 

(θαηά κέζν φξν) ήηαλ πςειφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο 

απφ ηα αληίζηνηρα ζηελ ΔΔ, εμαθνινπζνχλ λα είλαη νη θησρφηεξεο φζνλ 

αθνξά ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (κε εμαίξεζε ηελ Διιάδα), ην νπνίν παξακέλεη 

ιηγφηεξν απφ ην ήκηζπ ηεο ΔΔ . 

• Υαξαθηεξίδνληαη απφ ζρεηηθά πςειά πνζνζηά πιεζσξηζκνχ (εμαίξεζε: ηνλ 

απνπιεζσξηζκφ ζε Διιάδα θαη Βνζλία-Δξδεγνβίλε). 

• Σα πνζνζηά αλεξγίαο είλαη δηπιφ θαηά κέζν φξν απφ ην αληίζηνηρν ζηελ ΔΔ. 

• Ο Ολνκαζηηθφο κεληαίνο κηζζφο ζηελ ΠΓΓΜ, ηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία 

είλαη ιηγφηεξν απφ 200 επξψ / κήλα, φηαλ ν κέζνο φξνο ζηελ πεξηνρή ησλ 

Βαιθαλίσλ είλαη πεξίπνπ 300, θαη ζηελ Διιάδα πεξίπνπ 700 επξψ / κήλα. 

 

7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ πηψζε ηνπ Τπαξθηνχ νζηαιηζκνχ, ε εμάξζξσζε ηεο πξψελ Δ...Γ. θαη ηνπ 

πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο, φζν θαη ε απνζχλζεζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, κε ζπλέπεηα 

ηηο ηξαγσδίεο ζηε Βνζλία θαη Κνζζπθνπέδην, απεηέιεζαλ γλσξίζκαηα ηεο βαζηάο 

θξίζεσο πνπ άξρηζε κε ηε ιχζε ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ. Ζ ππέξκεηξε αηζηνδνμία γηα ηε 

«Νέα Σάμε», γξήγνξα αληηθαηαζηάζεθε απφ ζθεπηηθηζκφ. Καη απηφ δηφηη αληί λα 



νδεγήζεη ε ιεγφκελε «Νέα Σάμε» ζε θάπνηα επηβνιή ηεο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο, 

απειεπζέξσζε πθέξπνπζεο δπλάκεηο πνπ απεηινχλ  νηνλεί, ηε ζηαζεξφηεηα ζηε 

Βαιθαληθή θαη κε ηάζεηο εμσηεξίθεπζεο. Απφ ηελ θξίζε απηή αλαδείρζεθε κηα 

θξίζηκε δηακάρε κεηαμχ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο. Ζ δηαθνξά απηή 

ζπλίζηαηαη ζην φηη νη ΖΠΑ έρνπλ ηνπο επξείο  νξίδνληεο ηεο «Παγθφζκηαο Γχλακεο», 

ελψ ε ΔΔ παξακέλεη πεξηθεξεηαθή, εζσζηξεθήο θαη εγθισβηζκέλε. Οη ΖΠΑ ήηαλ 

εθείλεο πνπ αζρνιήζεθαλ άκεζα θαη απνθαζηζηηθά κε ηελ θξίζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή 

Δπξψπε δεκηνπξγψληαο απηφ ην ράζκα κε ηελ «αξαρληαζκέλε» ζε αληηδξάζεηο ΔΔ.
108 

Ζ Διιάδα, ζαλ κνλαδηθή  ρψξα κέινο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ πεξηνρή,  βξέζεθε 

ζηε θάζε  απηή ηεο κεηάβαζεο ζε πιενλεθηηθή ζέζε απφ πιεπξάο ηζρχνο.  πλεπψο  

ε Διιάδα ζα πξέπεη λα θαηεπζχλεη ηελ εμσηεξηθή θαη ηελ ελ γέλεη πνιηηηθή ηεο,  

παίδνληαο ζηαζεξνπνηεηηθφ θαη ξφιν ζηελ πεξηνρή. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη βαιθαληθέο ρψξεο,  παιαηέο θαη λεντδξπζείζεο, πξηλ θαη  κεηά 

ηε βίαηα ζηξαηησηηθή επέκβαζε ηνπ Ν.Α.Σ.Ο. ζηε Βνζλία, εξβία θαη ζην 

Κνζζπθνπέδην, αλαθαηεχζπλαλ άξδελ ηνπο δηεζλείο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη 

ζπκκαρίεο ηνπο. Έηζη πεξηνδηθά ελέδσζαλ πξνο ηηο ζπκκαρίεο θαη νξγαληζκνχο ηεο 

Γχζεο. Αδηακθηζβήηεηα κάιηζηα, πξνζθνιιήζεθαλ ζηηο Ζ.Π.Α ζαλ ηελ κνλαδηθή 

ελαπνκείλαζα κεγάιε δχλακε.  Χο αθξαηθλή εζληθφ ηνπο ζηφρν, έζεζαλ ηελ έληαμή 

ηνπο ζην Ν.Α.Σ.Ο. θαη ηελ Δ.Δ. δεκηνπξγψληαο ζηελέο ζπκκαρηθέο ζρέζεηο κε ηηο 

Ζ.Π.Α.. πλεπψο ε ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή  παξνπζία ησλ ΖΠΑ ζηελ πεξηνρή λα 

είλαη ηδηαίηεξα ζζελαξή.  

ηα δεδνκέλα πνπ αθνινχζεζαλ ηε ιήμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, είλαη θαλεξφ φηη νη 

ΖΠΑ θαζίζηαληαη ε κνλαδηθή εγεκνληθή δχλακε, κε ζπλέπεηα ηελ πξφθιεζε θαη 

δηεχξπλζε ηεο ηξνκνθξαηηθήο απεηιήο ελαληίνλ ηεο. πλέπεηα ηνπ γεγνλφηνο απηνχ 

ήηαλ ε επξχηεξε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ακεξηθαληθήο ζηξαηησηηθήο κεραλήο, φζν θαη 

ηελ εζσηεξηθή ηεο κεηαξξχζκηζε. Ο ακεξηθαληθφο ζηξαηφο πθίζηαηαη ζηαδηαθά ηε 

κεγαιχηεξε κεηάιιαμε ησλ ηειεπηαίσλ πελήληα εηψλ. Ο λένο γεσγξαθηθφο 

θαηακεξηζκφο ησλ δπλάκεψλ ηνπ, επηθέξεη αιιαγέο ηεο ακεξηθάληθεο ηζρχνο, ζε 

πεξηνρέο πνπ κέρξη πξηλ απφ νξηζκέλα ρξφληα ήηαλ πνιχ καθξηλέο θαη ρσξίο ηδηαίηεξε 

ζεκαζία. Δπηπιένλ αλαβαζκίδνληαη  θάπνηεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηα θξάηε θαη 

ππνβαζκίδνληαη παξάιιεια άιιεο. 

Σα θξάηε ηεο Βαιθαληθήο θαη ηδηαίηεξα εθείλα πνπ βξίζθνληαη ζηα αλαηνιηθά, 

εμππεξεηήζνπλ κε ηνλ πην πξνζνδνθφξν ηξφπν ηα ακεξηθάληθα ζπκθέξνληα. Αξρηθά 
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απνηεινχλ πνιηηηθά ζηαζεξνχο ζπκκάρνπο ηεο Γχζεο ζε κηα πεξηνρή ε νπνία 

γεηηνλεχεη κε ηνπο ρψξνπο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ππφ 

επλντθνχο φξνπο θαη κε ρακειφ θφζηνο. Καηά δεχηεξνλ, εμαζθαιίδνπλ ηελ πνιηηηθή 

επηξξνή ζηελ επαίζζεηε πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. Καη θαηά ηξίην ιφγν 

εληζρχνπλ ηνλ έιεγρν δπλακηθά απμαλφκελεο ελεξγεηαθήο επηξξνήο ηεο Ρσζίαο. 

 Υσξίο βέβαηα απηφ λα  ζεκαίλεη φηη νη Ζ.Π.Α. αληηκεησπίδνπλ ηα Βαιθάληα σο κηα 

πεξηνρή πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο πνπ δελ ρξήδεη ηεο πξνζνρήο ηεο ακεξηθάληθεο 

δηπισκαηίαο. Αληίζεηα είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο ζψθξνλνο δηαρείξηζεο ησλ  

πνιηηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηνρήο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 

απνζηαζεξνπνίεζε. 
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