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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 

 

ΣΟ ΓΙΔΘΝΔ ΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑ ΣΟ 1991 

1 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο ηνπ κεηαςπρξνπνιεκηθνύ 

ζπζηήκαηνο  
 

 

Η θαηάξξεπζε ηεο ΔΓ ην 1991 ππήξμε ηαπηφρξνλα θαη θαηάξξεπζε ηεο δηπνιηθήο 

ηάμεο πξαγκάησλ πνπ ραξαθηήξηδε γηα 45 πεξίπνπ ρξφληα ην κεηαπνιεκηθφ θφζκν. Αηηία 

απηήο ηεο ηαχηηζεο ησλ δχν δηαδηθαζηψλ ήηαλ ε ππέξκεηξε ηζρχο ηελ νπνία, αθφκα θαη ζε 

πεξίνδν χθεζεο, γλψξηδε ε νβηεηηθή Έλσζε κε ηε ζπγθέληξσζε ελφο πιήζνπο 

απνθαζηζηηθψλ ζπληειεζηψλ ηζρχνο. Έλα κέγεζνο ην νπνίν δηακνηξάζηεθε κε ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζπκθσλίαο ζηελ πφιε Άικα-Άηα κεηαμχ ησλ δηάδνρσλ θξαηψλ ηεο ππεξδχλακεο, 

απνδπλακψλνληαο ηελ άιινηε θξαηαηή Μφζρα. Μπνξεί βέβαηα ε Ρσζία λα έιαβε ηε κεξίδα 

ηνπ ιένληνο απηήο ηεο θαηαλνκήο, σζηφζν ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

πνπ είρε επίζεο θιεξνλνκήζεη απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε, ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ (αθνχ σο δηάδνρν θξάηνο αλέιαβε ηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο πξψελ ΔΓ), 

ηεο απαγφξεπζαλ λα αλαπιεξψζεη ην θελφ ηζρχνο πνπ άθελε ε ηειεπηαία ζην δηεζλέο 

ζχζηεκα θαη επνκέλσο ηε ζέζε ηεο ζηε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή δηπνιηθή δνκή. 

Σαπηφρξνλα δε θακία απφ ηηο ππφινηπεο κεγάιεο δπλάκεηο δε δηέζεηε εθείλε ηελ 

ζπλνιηθή ηζρχ πνπ ζα ηεο επέηξεπε λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ ελαιιαθηηθνχ πφινπ απέλαληη 

ζε κία παλίζρπξε ρψξα φπσο νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, νη νπνίεο φρη κφλν δελ 

απνδπλακψζεθαλ απφ ηελ ςπρξνπνιεκηθή αληηπαξάζεζε, αιιά αληηζέησο βξέζεθαλ λα ηνπο 

ρσξίδεη έλα επξχ ράζκα φζνλ αθνξά ηε ζρεηηθή ηζρχ φρη κφλν κε ηηο αληίπαιεο δπλάκεηο 

αιιά θαη κε ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο. Μεηαμχ απηψλ ησλ θξαηψλ βέβαηα ππήξραλ ρψξεο νη 

νπνίεο μερψξηδαλ ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ηνκείο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

ππφινηπεο, αιιά θακία δε ζπγθέληξσλε ην θξίζηκν εθείλν πιήζνο ησλ ζπληειεζηψλ ηζρχνο 

πνπ ζα ηεο επέηξεπε λα ηνπνζεηεζεί απέλαληη ζηηο ΗΠΑ.  

Έλαο αθφκα ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξέαδε ηελ ζηάζε ησλ κεγάισλ 

δπλάκεσλ, ηελ κεηαβαηηθή απηή πεξίνδν, απέλαληη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη 

απνκάθξπλε ηελ πξννπηηθή πηνζέηεζεο απφ ηηο πξψηεο κίαο ζηξαηεγηθήο επζείαο 

αληηπαξάζεζεο ήηαλ ην δίθηπν ησλ ζρέζεσλ αιιειεμάξηεζεο πνπ ηφζν κειεηεκέλα είραλ 
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δεκηνπξγήζεη νη ηειεπηαίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ
1
 θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ 

ζεκαληηθνί ηνκείο ηεο αζθάιεηαο πνιιψλ εθ ησλ κεγάισλ θαη κεζαίσλ δπλάκεσλ ήηαλ 

δσηηθά ζπλδεδεκέλνη κε ηελ ππεξδχλακε. Απηή ε εμάξηεζε είρε απμήζεη ππεξβνιηθά γηα ηηο 

ζπκκαρηθέο κεγάιεο δπλάκεηο ην θφζηνο κίαο πηζαλήο ξήμεο απηψλ ησλ δεζκψλ κε ηηο ΗΠΑ 

θαζψο κία ηέηνηα εμέιημε ζα νδεγνχζε ζηελ απψιεηα ελφο κεγάινπ κέξνπο ηεο ζρεηηθήο 

ηνπο ηζρχνο. Έηζη ζα απμαλφηαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ην ράζκα κεηαμχ απηψλ θαη ησλ 

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, κεηψλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο πηζαλφηεηεο αλάδπζήο ηνπο ζε 

αληαγσληζηηθνχο πφινπο ηζρχνο ζην λέν δηεζλέο πεξηβάιινλ. Σα πην ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα απηήο ηεο εμάξηεζεο ήηαλ, θαη εμαθνινπζνχλ λα είλαη, ε Γεξκαλία θαη ε 

Ιαπσλία νη νπνίεο ζηήξηδαλ ζε εμαηξεηηθά κεγάιν βαζκφ ηελ αζθάιεηά ηνπο ζηηο 

ζηξαηεγηθέο ζπκκαρηθέο ζρέζεηο πνπ είραλ θαιιηεξγήζεη κε ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Απηφ 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ηνπο λα ζέζνπλ ηηο βάζεηο κίαο αλεμάξηεηεο ζηξαηησηηθήο 

ηζρχνο αιιά θαη ζηξαηεγηθήο, απνηπγράλνληαο έηζη ζηε ζπλέρεηα λα αμηνπνηήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηνλ ηνκέα απηφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ππεξνρή.   

Θα κπνξνχζακε βέβαηα λα ππνζέζνπκε φηη ε επηδεηνχκελε εμηζνξξφπεζε ηεο 

ππέξκεηξεο ηζρχνο ησλ ΗΠΑ ζα ήηαλ εχθνιν λα επηηεπρζεί κε ηε δεκηνπξγία ελφο πφινπ κε 

πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο κεγάιεο δπλάκεηο, θαζψο κέρξη ζηηγκήο αλαθεξζήθακε ζηηο κεγάιεο 

δπλάκεηο σο κνλάδεο. Χζηφζν, νη πεξηνξηζκνί πνπ παξαζέζακε ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε νκαδνπνηήζεσλ. Όπσο ζα 

δνχκε παξαθάησ, κέζα απφ ηελ αλάιπζε κεηξήζηκσλ κεγεζψλ, αθφκα θαη ε πηζαλή 

ζπζπείξσζε ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ζε κπινθ δε ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη, απφ ηελ άπνςε 

ηεο ζπγθέληξσζεο ηζρχνο, ζηελ επίηεπμε κίαο θαηάζηαζεο ηζνξξνπίαο. Απφ ηελ άιιε ε 

ζχζηαζε ελφο αληίπαινπ πφινπ ζα απαηηνχζε, πέξα απφ ηελ πξναλαθεξζείζα θαηάιπζε ησλ 

ζπκκαρηθψλ δεζκψλ κε ηηο ΗΠΑ, ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ελφο κεγάινπ αξηζκνχ κεγάισλ 

δπλάκεσλ κε δηαθνξεηηθά, θαη αληηθξνπφκελα πνιιέο θνξέο, ζπκθέξνληα. Αλ θαη κία ηέηνηα 

εμέιημε δελ ζα ήηαλ απίζαλε, φπσο έρεη απνδείμεη ε λεφηεξε επξσπατθή ηζηνξία, νη 

ζπλζήθεο πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο δελ είραλ δηακνξθσζεί ζε απηφ ην 

κεηαβαηηθφ ζηάδην. Μεηαμχ απηψλ, ε θαζνξηζηηθφηεξε ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο 

πεξηβάιινληνο πςειφηαηνπ βαζκνχ αλαζθάιεηαο, θπξίσο κεηαμχ ησλ ζπκκαρηθψλ 

δπλάκεσλ ησλ ΗΠΑ, ε νπνία ζα εδξαδφηαλ ζηελ ππέξκεηξε ηζρχ ηεο ππεξδχλακεο θαη ζηε 

ρξήζε απηήο ελαληίνλ ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ππφινηπσλ κεγάισλ δπλάκεσλ.  

Η αιήζεηα είλαη φηη ε αιιαγή ησλ γεσπνιηηηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ Δπξαζία κε ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο είρε φλησο δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα έληνλεο 

                                                             
1 Γηα κία επηζθφπεζε ηνπ δηθηχνπ ησλ ζπκκαρηψλ ηεο ππεξδχλακεο βι. Campbell, Kurt M., «The End 

of Alliances? Not So Fast», The Washington Quarterly, vol.27, No. 2 (Spring 2004) pp. 153-157 
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αλαζθάιεηαο θαη αλεζπρίαο ζηηο κεγάιεο δπλάκεηο ηεο πεξηνρήο, ην νπνίν φκσο νθεηιφηαλ 

ζηελ αζηάζεηα θαη ην θελφ ηζρχνο πνπ είρε πξνθχςεη ηφζν ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε φζν θαη 

ζηηο πξψελ νβηεηηθέο δεκνθξαηίεο. Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ νη δπλάκεηο απηέο είραλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ αλάδπζε απεηιψλ αζθαιείαο νη νπνίεο βξίζθνληαλ ζηελ πεξηθέξεηά 

ηνπο, ε ηζρχο ησλ ΗΠΑ, φζν ππεξκεγέζεο θαη λα ήηαλ, γηλφηαλ αληηιεπηή πεξηζζφηεξν σο 

παξάγνληαο ζηαζεξφηεηαο παξά σο πξφβιεκα. Έηζη νη επξσπατθέο θπξίσο δπλάκεηο 

επηδεηνχζαλ ηε ζπλέρηζε εθείλσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρέζεσλ πνπ είραλ αλαπηπρζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ. Σα παξαδείγκαηα είλαη πνιιά, φπσο ε επέκβαζε 

ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ εκθπιίνπ ζηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία, ε 

δηακεζνιάβεζε ηνπο ζην δήηεκα ηεο κε δηαζπνξάο ηνπ ππξεληθνχ νπινζηαζίνπ ηεο πξψελ 

ΔΓ θαη θπξίσο ν θαζνξηζηηθφο ηνπο ξφινο ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ηζνξξνπίαο ζηε Μέζε Αλαηνιή κε ηνλ πξψην πφιεκν ηνπ Κφιπνπ.   

Δπηπιένλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξαηεξνχκελε κεηάβαζε 

απφ ηε δηπνιηθή δνκή κείσζε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αλαζθάιεηα πνπ κπνξεί λα 

πξνθαινχζε ε ηζρχο ησλ ΗΠΑ. Η πηψζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο κπνξεί λα ήηαλ ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα ελφο νινθιεξσηηθνχ αληαγσληζκνχ ηζρχνο κεηαμχ ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ, 

αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνέθπςε εμαηηίαο ηεο επεθηαηηθήο δξάζεο ηεο αληηπάινπ 

ηεο. Γελ βηψζακε δειαδή ην ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν κίαο αλαζεσξεηηθήο κεγάιεο δχλακεο ε 

νπνία επηρεηξνχζε λα αιιάμεη ηα γεσπνιηηηθά δεδνκέλα κέζσ κίαο άκεζεο πνιεκηθήο 

αληηπαξάζεζεο. ε κία ηέηνηα πεξίπησζε, ην κέγεζνο ηεο ηζρχνο ηεο ππεξδχλακεο πνπ ζα 

εμεξρφηαλ ληθεθφξα απφ απηή ηε ζχγθξνπζε ζα πξνθαινχζε ηελ αληίδξαζε ησλ κεγάισλ 

δπλάκεσλ, αθφκα θαη εθείλσλ πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή κπνξεί λα είραλ ηαρζεί ζην 

πιεπξφ ηεο, θαζψο ζα είρε απνδεηρζεί ζηελ πξάμε, θαη κάιηζηα ζην πεδίν ηεο κάρεο, ηφζν ε 

επηζπκία ηεο γηα αλαηξνπή ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο φζν θαη ε ηθαλφηεηά ηεο λα ην 

πξαγκαηνπνηήζεη. 

Η απνπζία ελφο ζπζηεκηθνχ ή/θαη εγεκνληθνχ πνιέκνπ επέηξεςε ηαπηφρξνλα, 

πεξηζζφηεξν απφ νηηδήπνηε άιιν, ηελ επηβίσζε θαη ηε ζπλέρηζε νξηζκέλσλ ζεκειησδψλ 

δηαξζξψζεσλ θαη θαζεζηψησλ ηεο δηπνιηθήο δνκήο, εληζρχνληαο πεξαηηέξσ κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ηελ θπξηαξρία ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηε λέα επνρή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, νη πξνεγνχκελεο ζπζηεκηθέο αιιαγέο ζεκαηνδνηνχληαλ απφ πνιεκηθέο 

ζπγθξνχζεηο κεγάιεο θιίκαθαο, νη νπνίεο θαηέιπαλ ην ζχλνιν ησλ δνκψλ θαη ησλ θαλφλσλ 

πνπ ραξαθηήξηδαλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη νδεγνχζαλ ηειηθά ζηελ 

εκθάληζε ελφο λένπ πιέγκαηνο ζρέζεσλ πνπ ζηεξηδφηαλ ζηε αλαδηαλνκή ηεο παγθφζκηαο 

ηζρχνο πνπ είρε επέιζεη κέζσ απηψλ. Αληηζέησο, ζε απηή ηε δνκηθή αιιαγή παξαηεξείηαη ε 

αδηάιεηπηε ζπλέρεηα ελφο κεγάινπ κέξνπο ησλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ 
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ζρέζεσλ πνπ είραλ δνκεζεί ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο θαζψο θαη ησλ ζρεκάησλ πάλσ ζηα 

νπνία ζηεξίδνληαλ. Δίλαη ινγηθφ φηη απηή ε παξαηήξεζε αθνξά θπξίσο ηηο δνκέο πνπ 

ηεινχζαλ ππφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηξξνή ησλ ΗΠΑ, αθνχ κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο επήιζε ε απνδηάξζξσζε θαη φισλ ησλ κεραληζκψλ θαη νξγαληζκψλ πνπ 

είραλ δεκηνπξγεζεί πξνθεηκέλνπ λα πξνσζνχλ ηα ζπκθέξνληά ηεο. Έηζη νη Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο φρη κφλν δελ ρξεηάζηεθε λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία εγθαζίδξπζεο λέσλ 

κεραληζκψλ πξνψζεζεο ησλ εζληθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ, φπσο αλαγθάζηεθε λα θάλεη ε 

Μφζρα, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ πξψελ ζνβηεηηθψλ δεκνθξαηηψλ, αιιά αμηνπνηψληαο 

ηνπο ππάξρνληεο ζεζκνχο θαη ηελ ηζρχ πνπ δηέζεηαλ εληφο απηψλ, θαηφξζσζαλ λα 

εδξαηψζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ηζρχ ηνπο ζε πεξηνρέο φπνπ παξαδνζηαθά 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ηαπηφρξνλα λα ζέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ πξνβνιή ηεο θαη πέξα απφ 

απηέο. 

ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη έρνπκε ζπγθεληξψζεη φια εθείλα ηα 

δεδνκέλα πνπ καο επηηξέπνπλ ηε δηαηχπσζε ελφο αξθεηά αζθαινχο ζπκπεξάζκαηνο φζνλ 

αθνξά ην ζχζηεκα πνπ δηαδέρζεθε ηνλ δηπνιηζκφ. Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη ην δηπνιηθφ 

κνληέιν ηνπ κεηαπνιεκηθνχ θφζκνπ έδσζε ηε ζέζε ηνπ ζε κία δηάξζξσζε ηζρχνο ε νπνία 

έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κίαο κνλνπνιηθήο δνκήο, κε επίθεληξν ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. ε 

απηφ ζπλεγνξνχλ ηφζν ε πξνεγεζείζα αλάιπζε φζν θαη νη πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο 

ζπγθξηηηθέο κεηξήζεηο θξίζηκσλ ζπληειεζηψλ ηζρχνο πνπ παξαζέηνπκε ζην επφκελν 

θεθάιαην θαη νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ κε κεγάιε ζαθήλεηα ηε κνλνπνιηθή θχζε ηεο λέαο 

δνκήο. 

Χζηφζν πξφθεηηαη γηα κία θαηαλνκή ηζρχνο ε νπνία δελ ζπλαληάηαη ζπρλά ζηελ 

παγθφζκηα ηζηνξία, θαη κάιηζηα ζην ζχγρξνλν δηεζλέο ζχζηεκα, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ 

αλαθχςεη πνηθίιεο εξκελείεο ηεο λέαο δηεζλνχο πξαγκαηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ αθαδεκατθψλ 

θαη ησλ αλαιπηψλ ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Δθείλν ην ζηνηρείν πνπ ηηο δηαθνξνπνηεί θαη 

ραξαθηεξίδεη ηελ θάζε κία απφ απηέο είλαη ν βαζκφο απνδνρήο ηεο κνλνπνιηθφηεηαο ηεο 

λέαο δνκήο, ν νπνίνο ζε έλα δεχηεξν επίπεδν εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ απάληεζε πνπ 

δηαηππψλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζην εξψηεκα ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη επνκέλσο ηεο 

δηάξθεηαο ηεο παξαηεξνχκελεο θαηαλνκήο ηζρχνο. Υαξαθηεξηζηηθή κάιηζηα είλαη ε 

ζπδήηεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηνπο αθαδεκατθνχο θχθινπο ζρεηηθά κε ην αλ πξφθεηηαη γηα 

κία «κνλνπνιηθή ζηηγκή»
2
 ή φρη.    

                                                             
2
 Ο φξνο απηφο έγηλε γλσζηφο απφ ην νκψλπκν άξζξν ηνπ Charles Krauthammer, "The Unipolar 

Moment," Foreign Affairs: America and the World, Vol. 70, No. 1 (1990/91). Αθνινχζεζαλ άξζξα 

πνπ επηρεηξεκαηνινγνχζαλ ππέξ ηεο δηαηήξεζεο απηήο ηεο ζηηγκήο, βι.  Wohlforth, William C., «The 

Stability of a Unipolar World», International Security, vol. 24, No. 1. (Summer 1999), pp. 5-41; 

Mastanduno, Michael, «Preserving the Unipolar Moment: Realist Theories and U.S. Grand Strategy 
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Γηα έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ αθαδεκατθψλ θαη αλαιπηψλ, κε επηξξνέο ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηε ξεαιηζηηθή ζρνιή, ε πξσηνθαζεδξία ησλ ΗΠΑ απνηειεί θνκκάηη κίαο 

αλψκαιεο, αζηαζνχο θαη πξφζθαηξεο θαηαλνκήο ηζρχνο ε νπνία ζα αληηθαηαζηαζεί ζχληνκα 

απφ κία πνιππνιηθή
3
. ε απηή πξσηαγσληζηέο ζα είλαη κεγάιεο δπλάκεηο φπσο ε Κίλα, ε 

Γεξκαλία θαη ε Ιαπσλία, νη νπνίεο δηαζέηνπλ εθείλνπο ηνπο ζπληειεζηέο ηζρχνο πνπ ζα ηνπο 

επηηξέςνπλ λα ζέζνπλ ζε θίλεζε κία θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. Γηα ηνπο ζηαζψηεο ηεο 

παξαπάλσ πξνζέγγηζεο, ε κνλνπνιηθφηεηα ζπληζηά απιά κία κεηαβαηηθή πεξίνδνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο εθθηλνχλ αξγά αιιά ζηαζεξά νη κεραληζκνί ηεο ηζνξξνπίαο ηεο ηζρχνο. 

Η δηαδηθαζία απηή είλαη κνλφδξνκνο θαζψο ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε έρνπκε λα θάλνπκε 

κε έλα ζρεδφλ «ηεξαξρηθά» δνκεκέλν ζχζηεκα, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε ηφζν κε 

ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο λενξεαιηζηηθήο ζεψξεζεο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ φζν θαη κε βαζηθέο 

παξαδνρέο ηεο ζεσξίαο ηεο ηζνξξνπίαο ηεο ηζρχνο. Η άξλεζε, εμάιινπ, ησλ δνκηθψλ 

ξεαιηζηψλ λα δερηνχλ ηελ επηθξάηεζε κίαο κνλνπνιηθήο δνκήο είλαη εκθαλήο ζηελ άπνςε 

πνπ ν Kenneth Waltz δηαηχπσζε ζε άξζξν ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δνκή ηνπ 

δηεζλνχο ζπζηήκαηνο εμαθνινπζεί λα είλαη δηπνιηθή εμαηηίαο ηεο επηβίσζεο ησλ ππξεληθψλ 

νπινζηαζίσλ ησλ δχν ςπρξνπνιεκηθψλ αληηπάισλ
4
.  

ηελ αληίπεξα φρζε, κία ζεκαληηθή κεξίδα επηζηεκφλσλ αλαγλσξίδεη ζηε ζεκεξηλή 

θαηαλνκή ησλ δπλαηνηήησλ κεηαμχ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ κία θαζαξά κνλνπνιηθή δνκή, ε 

νπνία δελ απνηειεί απιά κία ζηηγκή αιιά ελέρεη ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ηελ 

αλάδεημή ηεο ζε κία λέα καθξά πεξίνδν ζηελ ηζηνξία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Βάζε απηήο ηεο 

αληίιεςεο ζπληζηά ε θπξίαξρε ζέζε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ 

ηελ πηνζέηεζε κίαο ζηξαηεγηθήο θηιειεχζεξεο ή/θαη ήπηαο εγεκνλίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

απηφ ζεκαίλεη φηη  ε ππεξνρή ησλ ΗΠΑ θαζηζηά απαγνξεπηηθή ζε φξνπο ηζρχνο ηελ 

αλαηξνπή ηνπο απφ ηελ θνξπθή ηεο λέαο δνκήο, ελψ ηαπηφρξνλα ε δεκηνπξγία κίαο 

εγεκνληθήο ηάμεο πξαγκάησλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ νθέιε γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζε απηή αιιά θαη ηνλ ζηξαηεγηθφ απηνπεξηνξηζκφ ηνπ εγεκφλα αληηζηαζκίδεη ηελ 

                                                                                                                                                                             
After the Cold War» ζην Kapstein, Ethan B. and Mastaduno, Michael (eds.), Unipolar 

politics:Realism and state strategies after the Cold War (New York: Columbia University Press, 

1999) θαη Brooks, Stephen G. and Wohlforth, William C., «American Primacy in Perspective», 

Foreign Affairs, vol. 81, Νν. 4 (July-August 2002) αιιά θαη άξζξα πνπ είλαη αληίζεηα κε απηή ηελ 

άπνςε, βι. Layne, Christopher, «The Unipolar Illusion Revisited: The Coming End of the United 

States’ Unipolar Moment», International Security, Vol. 31, No. 2 (Fall 2006), pp. 7–41 
3
 Βι. Waltz, Kenneth N., «The Emerging Structure of International Politics», International Security, 

vol. 18, No. 2. (Fall, 1993), pp. 44-79 θαη Layne, Christopher, «The Unipolar Illusion: Why New 

Great Powers Will Rise», International Security, Vol. 17, No. 4. (Spring, 1993), pp. 5-51  
4
 Waltz, Kenneth N., op.cit, p. 52 
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αλαζθάιεηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιεί κία ηφζν αληζνκεξήο θαηαλνκή ηεο ηζρχνο
5
. 

Πξνβιεκαηηθή βέβαηα παξακέλεη γηα ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ηεο κνλνπνιηθήο 

δνκήο ε ηφζν ζηελή δηαζχλδεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλνπνιηθήο δνκήο κε ηηο ζηξαηεγηθέο 

επηινγέο ηεο ππεξδχλακεο.   

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη αλαιπηέο νη νπνίνη αλαγλσξίδνπλ ηελ ζπλχπαξμε ζηνηρείσλ 

ηφζν ηεο κνλνπνιηθήο φζν θαη ηεο πνιππνιηθήο δνκήο, πξνζθέξνληαο έηζη κία ελδηάκεζε, 

ελαιιαθηηθή εξκελεία ησλ δηεζλψλ ζπζρεηηζκψλ. Έλαο απφ απηνχο είλαη θαη ν Samuel 

Huntington ν νπνίνο ηζρπξίδεηαη πσο ην λέν δηεζλέο ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί 

κνλν-πνιππνιηθφ
6
. Η πξφηαζε απηή βαζίδεηαη ζην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ εμαθνινπζνχλ λα 

παίδνπλ νη ππφινηπεο κεγάιεο δπλάκεηο ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο, έζησ θαη δεπηεξεπφλησο, θαη 

πξνζπαζεί λα απνηππψζεη ηελ κηθξφηεξε ζπγθέληξσζε
7
 ηεο ηζρχνο ησλ Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ζε ζρέζε κε ην δηπνιηθφ ζχζηεκα. Απφδεημε απηήο ηεο θαηάζηαζεο ζεσξείηαη ε 

αλάγθε ηεο ππεξδχλακεο λα πξνβαίλεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζε εθείλεο ηηο ελέξγεηεο πνπ 

ζα νδεγήζνπλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο παζεηηθήο, ηνπιάρηζηνλ, απνδνρήο ησλ πνιηηηθψλ ηεο 

απφ ηηο ινηπέο κεγάιεο δπλάκεηο γηα ηελ επίιπζε ζεκαληηθψλ δηεζλψλ πξνβιεκάησλ. 

θνπφο ηεο παξάζεζεο ησλ παξαπάλσ απφςεσλ ήηαλ, εθηφο απφ κία κεξηθή 

αλαζθφπεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο λέαο δνκήο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, ε 

ηεθκεξίσζε ηεο παξαηήξεζεο πσο ε κνλνπνιηθφηεηα απνηειεί θνηλή παξαδνρή αθφκα θαη 

φηαλ ακθηζβεηείηαη ε δηάξθεηά ηεο ή/θαη ε απνθιεηζηηθφηεηά ηεο σο δνκηθήο δηάξζξσζεο. Η 

ηαχηηζε ησλ απφςεσλ, πνπ παξαηεξείηαη ζην ζεκείν απηφ, δελ είλαη ηπραία, θαζψο φιεο 

απηέο νη αλαιχζεηο έρνπλ σο ζεκείν εθθίλεζεο ην θξηηήξην ηεο θνηλήο ινγηθήο θαη αίζζεζεο 

πνπ πξνηάζζεη ν Waltz
8
 θαη ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ππεξνρή ησλ ΗΠΑ, αλεμάξηεηα απφ ην 

φλνκα πνπ πξνζδίδεηαη ζε απηή, είλαη έλα αδηακθηζβήηεην γεγνλφο.  

ηελ παξνχζα εξγαζία, εθθηλψληαο απφ ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε θαη κε βάζε φια 

φζα αλαθέξακε παξαπάλσ, ππνζηεξίδνπκε ηελ χπαξμε κίαο θαζαξά κνλνπνιηθήο δνκήο ε 

νπνία δελ παξνπζηάδεη ζε θακία πεξίπησζε ζηνηρεία παξνπζίαο άιισλ κεγάισλ δπλάκεσλ 

                                                             
5
 Βι. Ikenberry, G. John, « Liberal Hegemony and the future of American postwar order» ζην Paul, 

T.V. and Hall, John A. (eds.), International Order and the Future of World Politics (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1999) ζζ 123-145 
6
 Huntington, Samuel P., «America’s Changing Strategic Interests», Survival, 33, 1, (January-

February 1991), p.6. Γηα αλάινγεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο βι. Joffe, 

Josef, «"Bismarck" or "Britain"? Toward an American Grand Strategy after Bipolarity», International 

Security, Vol. 19, No. 4. (Spring, 1995), pp. 94-117 
7
Γηα ηε ζεκαζία ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο ηζρχνο ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο βι. Mansfield, Edward D., 

«Concentration, Polarity, and the Distribution of Power», International Studies Quarterly, vol. 37, No. 

1. (March 1993), pp. 105-128  
8
 Waltz, Kenneth N., Theory of International Politics. (Reading, MA: Addison-Wesley, 1979) p. 131 
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κε ην ξφιν ηνπ πφινπ ηζρχνο, ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ. Σαπηφρξνλα φκσο απνξξίπηνπκε 

ηελ αβίαζηε ηαχηηζε, ζηελ παξνχζα θάζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ηεο παξαηεξνχκελεο 

κνλνπνιηθφηεηαο κε κία θαηάζηαζε εγεκνλίαο ηεο ππεξδχλακεο. Γελ αξλνχκαζηε βέβαηα 

φηη κία κνλνπνιηθή θαηαλνκή ηεο ηζρχνο απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ εγεκνλία ελφο 

θξάηνπο, ηφζν ζε πεξηθεξεηαθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, σζηφζν δελ είλαη ηθαλή λα 

εμαζθαιίζεη ζην θξάηνο απηφ κία ζέζε εγεκνληθήο ππεξνρήο, ε νπνία ζα ηνπ πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επνπηεχεη ηηο δηεζλείο εμειίμεηο θαη δηεξγαζίεο θαη λα επηβάιιεη ηε ζέιεζή 

ηνπ ζηνπο ππφινηπνπο παίθηεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Η εγεκνλία εμαξηάηαη απφ έλα 

ζχλνιν παξαγφλησλ θαη δελ εληάζζεηαη ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά ζηηο 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηνπ ηζρπξφηεξνπ θξάηνπο, πνπ θαζίζηαληαη δπλαηέο ράξε ζηε 

κνλνπνιηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ηεο ζρέζεο κνλνπνιηθφηεηαο θαη 

εγεκνλίαο, φπσο απηή απαληάηαη ζηελ παξνχζα θαηαλνκή δπλάκεσλ, είλαη ζθφπηκν λα  

ζέζνπκε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη λα πξνζθέξνπκε έλα νξηζκφ ηεο εγεκνλίαο. Η εγεκνλία, 

ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηνλ David Willkinson, νξίδεηαη σο κία εμαηξεηηθά άληζε πνιηηηθή ή 

πνιηηηθν-ζηξαηησηηθή ζρέζε επηξξνήο. ε ζπζηεκηθφ επίπεδν κάιηζηα, ν Willkinson 

ππνζηεξίδεη φηη ε εγεκνλία εθθξάδεη κία κνλνπνιηθή δνκή ηζρχνο ζε ζπλδπαζκφ κε κία 

κνλνπνιηθή δνκή επηξξνήο
9
. Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ φηη απηή ε απμεκέλε ηθαλφηεηα 

επηξξνήο έρεη σο βάζε ηεο ηελ άληζε θαηαλνκή ηεο ηζρχνο κεηαμχ ησλ κνλάδσλ πνπ 

αιιειεπηδξνχλ, ε νπνία απνηειεί θαη ηελ αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε δηακφξθσζε κίαο 

εγεκνληθήο ζρέζεο. Ηγεκφλαο θαζίζηαηαη πάληα ην ηζρπξφηεξν θξάηνο εμαηηίαο ηεο 

ηθαλφηεηάο ηνπ λα θηλεηνπνηήζεη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ πφξσλ θαη έηζη λα επεξεάζεη θαη λα 

δηακνξθψζεη ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ησλ ππφινηπσλ κεγάισλ δπλάκεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Απηή ε ππεξνρή σζηφζν πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ βνχιεζε ηεο ππεξδχλακεο, 

πνπ θηινδνμεί λα θαηαζηεί εγεκνληθή δχλακε, λα εμαξγπξψζεη ηελ ηζρχ ηεο θαη λα ηε 

κεηαθξάζεη ζε επηξξνή. Η δηαδηθαζία απηή δελ είλαη απηφκαηε νχηε επηβαιιφκελε απφ ηελ 

ππέξκεηξε ζρεηηθή ηζρχ ηνπ ελ δπλάκεη εγεκνληθνχ θξάηνπο, αλ θαη νη ζπζηεκηθέο πηέζεηο 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζε έλα κνλνπνιηθφ ζχζηεκα είλαη εμαηξεηηθά ηζρπξέο. Χζηφζν 

είλαη ζε κεγάιν βαζκφ κηα ζπλεηδεηή επηινγή ηεο ρψξαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο 

θαηαλνκήο ηεο ηζρχνο, επηινγή ε νπνία αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή πνπ ε 

ηειεπηαία έρεη πηνζεηήζεη. Υαξαθηεξηζηηθά κίαο εγεκνληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο είλαη ε 

εγθαζίδξπζε ελφο πιέγκαηνο ζπκκαρηψλ ζην θέληξν ησλ νπνίσλ εδξάδεηαη ε εγεκνληθή 
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δχλακε, ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ δξαζηηθή επίιπζε θξίζηκσλ δηεζλψλ δεηεκάησλ 

θαη πξνβιεκάησλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, ε πνιηηηθή ή ζηξαηησηηθή επέκβαζε 

ζε θαηαζηάζεηο θξίζεσλ πνπ απεηινχλ ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ν ζπληνληζκφο 

ελφο πιήζνπο δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη ηερληθήο θχζεσο. Με ηελ 

πηνζέηεζε κίαο ηέηνηαο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ε εγεκνληθή δχλακε ηνπνζεηεί ηνλ εαπηφ ηεο 

ζην θέληξν ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη κεηαηξέπεηαη ζε ζεκαληηθφ 

ξπζκηζηή ησλ δηεζλψλ ππνζέζεσλ.  

Χζηφζν εμίζνπ θαζνξηζηηθή κε ηελ επηινγή κίαο κεγάιεο δχλακεο λα αμηνπνηήζεη 

ηελ πξνλνκηαθή ζέζε πνπ θαηέρεη ζην ζχζηεκα θαη λα θαηαζηεί εγεκφλαο, είλαη ε απνδνρή 

απηήο ηεο απφθαζεο απφ ηηο ππφινηπεο δπλάκεηο ηνπ ζπζηήκαηνο
10

 θαη ηελ πηνζέηεζε απφ 

κέξνπο ηνπο κίαο ζηξαηεγηθήο ζχκπιεπζεο απέλαληη ζηηο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο ηεο 

εγεκνληθήο δχλακεο. Η αλαγλψξηζε απηή απνηειεί γηα ηνλ εγεκφλα κία ζεκαληηθή 

λνκηκνπνίεζε πνπ ηνπ επηηξέπεη λα ελεξγεί πξνο δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο παγθφζκηαο 

ηάμεο ρσξίο λα αλεζπρεί γηα ηελ αλάδπζε εμηζνξξνπεηηθψλ ζπλαζπηζκψλ. Απφ ηελ άιιε 

βέβαηα δελ ζπληζηά ηελ ππνηαγή ησλ ππφινηπσλ κεγάισλ δπλάκεσλ ζηηο επηζπκίεο ηνπ, 

θαζψο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνζχξνπλ αλά πάζα ζηηγκή ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο πξνο ηελ 

εγέηηδα δχλακε θαη λα αθνινπζήζνπλ κία ζηξαηεγηθή πεξηζζφηεξν εμηζνξξνπεηηθή.  

Βαζηθφ θξηηήξην πνπ ζα θαζνξίζεη ηε ζηήξημε πξνο ηνλ ελ δπλάκεη εγεκφλα είλαη ε 

απνδεδεηγκέλε ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαθπιάμεη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

παξάιιεια λα δηαρεηξηζηεί ηηο δνκέο πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο απηνχ κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ θαη επσθειή γηα φινπο ηξφπν. Σν θαηαιπηηθφ φκσο πξνζφλ ηεο εγεκνληθήο 

δχλακεο είλαη ζπλήζσο ε επηηπρήο εγεζία ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πνιέκνπ ή κίαο 

αληηπαξάζεζεο κε ζεκαληηθέο πξνεθηάζεηο γηα ηελ εζληθή αζθάιεηα ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

θξαηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Απνηειεί ηελ θαιχηεξε επίδεημε ησλ δπλαηνηήησλ απηνχ ηνπ 

θξάηνπο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπο πξνο φθεινο ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο. Η 

Αζήλα, ηελ επνρή κεηά ην ηέινο ησλ Πεξζηθψλ πνιέκσλ, θαη νη ΗΠΑ, κεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ 

παγθνζκίνπ πνιέκνπ, απνηεινχλ δχν πνιχ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα θξαηψλ ηα νπνία 

αλαδείρζεθαλ ζε εγεκφλεο θαηφπηλ κίαο ληθεθφξαο πνιεκηθήο πεξηπέηεηαο
11

. 

Η δηαηήξεζε απηήο ηεο ππνζηήξημεο θαη απνδνρήο δελ είλαη εχθνιε ζε έλα ζχζηεκα 

ηφζν αληζνκεξνχο θαηαλνκήο ηεο ηζρχνο θαη γη’ απηφ ε εγεκνληθή δχλακε πξέπεη λα 
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επηδείμεη ζπλεηή ρξήζε ηεο ηζρχνο ηεο αιιά θαη ηεο εμνπζίαο ε νπνία ηεο έρεη 

αλαγλσξηζηεί
12

. Όζν εγεκνληθή θαη αλ είλαη επνκέλσο ε εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή ζα πξέπεη 

λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα ζπκθέξνληα αζθαιείαο ησλ ππνινίπσλ κεγάισλ δπλάκεσλ. 

Γηαθνξεηηθά, ε ζπλαίλεζε πνπ ππήξρε ακβιχλεηαη, κε απνηέιεζκα λα ακθηζβεηείηαη πιένλ 

ε εγεηηθή ζέζε ηνπ θξάηνπο πνπ ηελ θαηείρε, λα απνξξίπηνληαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ πηνζεηεί 

θαη λα θάλνπλ ζηαδηαθά ηελ εκθάληζή ηνπο πξνζπάζεηεο εμηζνξξφπεζεο. Χζηφζν ν 

εγεκφλαο εμαθνινπζεί λα δηαζέηεη ηελ πξνεγνχκελε ππέξκεηξε ηζρχ, ε νπνία πιένλ είλαη ε 

κφλε βάζε ηεο εμσηεξηθήο ηνπ πνιηηηθήο θαη ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ λα δηαηεξήζεη ηελ 

εγεκνληθή ηάμε πξαγκάησλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηή θαη θαζψο 

ζηεξίδεηαη κφλν ζηελ ηζρχ, ε ζηάζε ηνπ γίλεηαη φιν θαη πην επηζεηηθή θαη νδεγείηαη ζηελ 

ππεξεπέθηαζε φζνλ αθνξά ηελ πξνβνιή ηεο ηζρχνο ηνπ
13

. Απηφ νδεγεί ζε πεξαηηέξσ κείσζε 

ηεο ππνζηήξημεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο εγεκνληθήο δχλακεο θαη ηειηθά ζηελ έθπησζή ηεο ζε 

έλα απηαξρηθφ θέληξν ηζρχνο. Λνγηθή απφξξνηα απηήο ηεο εμέιημεο είλαη ε ζπεηξνεηδήο 

θιηκάθσζε ηεο αλαζθάιεηαο ησλ ππφινηπσλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη ε ζέζε ζε θίλεζε ησλ 

κεραληζκψλ ηεο ηζνξξνπίαο ηεο ηζρχνο. Όκσο, ν πξψελ εγεκφλαο αδπλαηεί λα ειέγμεη κε 

ηελ πξνεγνχκελε απνηειεζκαηηθφηεηα ηελ αλάδπζε απηψλ ησλ κεραληζκψλ θαζψο έρεη λα 

αληηκεησπίζεη ην δπζβάζηαρην ζε πφξνπο θφζηνο ηεο επηζεηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 

ππεξεπέθηαζεο ζηελ νπνία επηδφζεθε.   

ην ζεκείν απηφ είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν λα δηαρσξίζνπκε ηελ εγεκνλία απφ ηελ 

απηνθξαηνξία, θαζψο πξφθεηηαη γηα δχν φξνπο πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεδφλ 

ηαπηνινγηθά, ηδίσο ζηελ αγγινζαμνληθή βηβιηνγξαθία. Πξψηνλ, αλ θαη νη δχν απηέο ζρέζεηο 

εμνπζίαο αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ έλα ηζρπξφ θέληξν εμνπζίαο, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη 

ε εγεκνλία αθνξά νπζηαζηηθά ηε ζρέζε κεηαμχ θπξίαξρσλ θξαηηθψλ κνξθσκάησλ, θαηά 

ηελ νπνία ε αληζνκεξήο πξνο φθεινο ηνπ θέληξνπ θαηαλνκή ηεο ηζρχνο επηηξέπεη ζε απηφ λα 

αζθεί απμεκέλε επηξξνή. Απφ ηελ άιιε, ζηελ πεξίπησζε ηεο απηνθξαηνξίαο, ν έιεγρνο πνπ 

αζθεί ην θέληξν ζηελ πεξηθέξεηα είλαη πνιχ πην άκεζνο κε απνηέιεζκα ε ηειεπηαία λα έρεη 

δηαηεξήζεη κφλν κία de jure αλεμαξηεζία. Γεχηεξνλ, ππάξρεη κία αθφκα δηαθνξνπνίεζε 

κεηαμχ απηνθξαηνξηθψλ θαη εγεκνληθψλ θξαηψλ ε νπνία αλαθέξεηαη απφ ηνλ Robert Gilpin, 

θαη αθνξά ηνπο ζπληειεζηέο ηζρχνο ησλ δχν απηψλ κνξθσκάησλ. χκθσλα κε απηή ηα κελ 

απηνθξαηνξηθά θξάηε ηείλνπλ λα είλαη ζηξαηησηηθά ηζρπξά αιιά νηθνλνκηθά αδχλακα ή 

ππναλάπηπθηα, ηα δε εγεκνληθά είλαη παλίζρπξα ηφζν ζηξαηησηηθά φζν θαη νηθνλνκηθά
14

.  

Έρνληαο ζέζεη ινηπφλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο εγεκνληθήο δχλακεο κπνξνχκε 
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λα εμεηάζνπκε πιένλ ηελ χπαξμε ή φρη εθείλσλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ 

πηνζέηεζε ηεο άπνςεο πεξί εγεκνλίαο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζην κεηαςπρξνπνιεκηθφ 

ζθεληθφ ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Δπηιέγνπκε λα μεθηλήζνπκε κε κία αλαδξνκή ζην παξειζφλ 

θαη λα αζρνιεζνχκε κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζίαζε ην δηεζλέο ζχζηεκα ηελ πξψηε 

πεξίνδν αλάδπζεο ηεο λέαο δνκήο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ κεηαμχ ησλ κεγάισλ 

δπλάκεσλ. 

Η πεξίνδνο απφ ηελ πηψζε ηνπ δηπνιηθνχ ζπζηήκαηνο κέρξη θαη ην 2001 θαη ηελ 

επηρείξεζε ζην Αθγαληζηάλ ζπγθεληξψλεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία κηαο εγεκνληθήο επνρήο 

γηα ηελ ππεξδχλακε. Πξάγκαηη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζπγθεληξψλνπλ φιεο ηηο θξίζηκεο 

παξακέηξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάιεςε ηεο παγθφζκηαο εγεζίαο θαη θαίλεηαη πσο 

απνδέρνληαη απηφ ην ξφιν. Ο πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ ην 1990-91, πξηλ αθφκα θαηαξξεχζεη ε 

νβηεηηθή Έλσζε, απνηειεί ηελ πξψηε απφδεημε ηεο εγεηηθήο ζέζεο ησλ ΗΠΑ. ε απηφλ 

θαηνξζψλνπλ λα εγεζνχλ κίαο απφιπηα επηηπρνχο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ φιεο νη κεγάιεο δπλάκεηο ηεο επνρήο, εθηφο απφ ηελ παξαθκάδνπζα ΔΓ θαη 

ηελ απην-απνκνλσκέλε Κίλα, θαη κε ηελ νπνία απνθαηαζηάζεθε ε ζηαζεξφηεηα θαη ην 

status quo ζε κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεξηθέξεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Η θαηάξξεπζε ηνπ αληίπαινπ πφινπ πνπ αθνινχζεζε, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη 

εθηφμεπζε ηε ζρεηηθή ηζρχ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ελίζρπζε αθφκα πεξηζζφηεξν ην 

εγεηηθφ ηνπο πξνθίι θαζψο ήηαλ κία λίθε πνπ νθεηιφηαλ θαηά θχξην ιφγν ζηηο πξνζπάζεηεο 

ησλ ΗΠΑ. Μπνξεί λα κελ έιαβε ρψξα κία πνιεκηθή αληηπαξάζεζε κεγάιεο θιίκαθαο φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, φκσο ν ςπρξφο πφιεκνο ήηαλ αξθεηφο, κέζα 

ζην πιαίζην ηεο ακνηβαίαο ππξεληθήο θαηαζηξνθήο, γηα λα αλαγλσξίζνπλ νη ππφινηπεο 

κεγάιεο δπλάκεηο ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Ιδίσο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ επξσπαίσλ ζπκκάρσλ ηνπο, ε εμνπδεηέξσζε ηεο απεηιήο πνπ απνηεινχζε ε 

νβηεηηθή Έλσζε γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο, ε νπνία ήηαλ εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο, θαζηζηνχζε ηελ ππεξδχλακε άμηα ηηκήο θαη 

ζεβαζκνχ, αλάινγεο κε εθείλεο πνπ γλψξηζε ε Αζήλα κεηά ην ηέινο ησλ Πεξζηθψλ 

πνιέκσλ
15

. 

Οη ζπλζήθεο απηέο επέηξεςαλ ζηηο ΗΠΑ λα δηακνξθψζνπλ κία εμσηεξηθή πνιηηηθή, 

βαζηθφο ζηφρνο ηεο νπνίαο ήηαλ, θαη εμαθνινπζεί λα είλαη, «ε ελζσκάησζε ησλ ππφινηπσλ 

ρσξψλ ζε δηεπζεηήζεηο πνπ ζα ζηεξίδνπλ έλα θφζκν ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο 

αμίεο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ»
16

. Απηή ε πνιηηηθή είλαη ραξαθηεξηζηηθή κίαο εγεκνληθήο 
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δχλακεο ε νπνία πξνζπαζεί λα αμηνπνηήζεη ηελ ππεξνρή ηεο κέζα ζην ζχζηεκα 

πξνθεηκέλνπ λα ην αλακνξθψζεη ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηεο επηδηψμεηο θαη έηζη λα επηηχρεη 

ηνλ έιεγρφ ηνπ θαη ηειηθά ηελ καθξφρξνλε παξακνλή ηεο ζε απηή ηε ζέζε. Ο ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ζα πινπνηνχληαλ ηα παξαπάλσ ήηαλ κέζσ ηεο δηαηήξεζεο αιιά θαη ηεο αχμεζεο ηεο 

ακεξηθαληθήο δχλακεο θαη επηξξνήο, ε ζπλέρηζε ηεο πθηζηάκελεο ππξεληθήο ηζνξξνπίαο, ε 

θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαηά ηα ακεξηθαληθά πξφηππα θαη ηέινο ε 

ππεξάζπηζε θαη δηάδνζε ησλ ηδεσδψλ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
17

. 

Απηή ινηπφλ ε εγεκνληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζηέθζεθε κε απφιπηε επηηπρία θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία αλαθεξφκαζηε θαη πέηπρε ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο 

ζηφρνπο πνπ είρε ζέζεη. Καζνξηζηηθφο βέβαηα παξάγνληαο ζε απηή ηελ επηηπρία ήηαλ ε 

κεηξηνπαζήο ζηάζε πνπ ηήξεζε ε ππεξδχλακε θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπο, επηδηψθνληαο ηε 

δηαζθάιηζε κίαο ειάρηζηεο απνδνρήο, ηε δξάζε ηεο ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο θαη 

ηελ ρξήζε κεζφδσλ πνπ δε ζα έθζεηξαλ ηελ ακεξηθαληθή ππεξνρή. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

κπφξεζε λα αλαδεηρζεί σο κία «θαινθάγαζε»(benevolent)
18

 εγεκνληθή δχλακε, ε νπνία 

επηιέγεη ην δξφκν ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπλαίλεζεο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά θαζίζηαληαη αθφκα πην εκθαλή κέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

ζηξαηησηηθψλ επεκβάζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ ησλ ΗΠΑ, νη νπνίεο θπζηθά εληάζζνληαη ζηελ 

πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο θαη ηαπηφρξνλα επέθηαζεο ηεο ακεξηθαληθήο ηζρχνο. Απηή ε 

πξνζπάζεηα ζήκαηλε ηελ εκπινθή ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο δηεζλψλ πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχζαλ επίιπζε θαη ηελ νπνία κπνξνχζαλ λα 

επηβάιινπλ απηέο σο ε κνλαδηθή ππεξδχλακε, θπξίσο κε ηελ παξνπζία ζηξαηεπκάησλ ηνπο. 

Ο πφιεκνο ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν ην 1990 απνηέιεζε ηελ πξψηε πεξίπησζε απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο, επηβεβαηψλνληαο ηελ ηθαλφηεηα ησλ ΗΠΑ λα αληαπνθξηζνχλ ζην ξφιν ηνπ 

εγγπεηή ηεο παγθφζκηαο θαη πεξηθεξεηαθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ζέηνληαο ην πιαίζην ηεο 

επηηπρίαο κίαο αλάινγεο επέκβαζεο εθ κέξνπο ηνπο. Η επηρείξεζε ζην Ιξάθ δηέζεηε ηε 

λνκηκνπνίεζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο κέζσ ησλ ςεθηζκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο 

ηνπ ΟΗΔ, είρε σο ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο 

δηεζλνχο ηζνξξνπίαο θαη αζθάιεηαο θαη εμππεξεηνχζε θξίζηκα εζληθά ζπκθέξνληα ησλ 

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ.  

Πνιχ ζχληνκα, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1992, ε ππεξδχλακε θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη 

κία λέα θξίζε δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο, ηελ αλζξσπηζηηθή θαηαζηξνθή ζηε νκαιία. Η 

απνζηνιή απηή παξά ηελ αξρηθή ηεο επηηπρία, ε νπνία απέδεημε γηα κία αθφκα θνξά ηελ 
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ηθαλφηεηα ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ λα επηβάιινπλ ηε ζέιεζή ηνπο, νινθιεξψζεθε ηειηθά 

κε ηελ βηαζηηθή απνρψξεζε ησλ ακεξηθαληθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηελ πεξηνρή. Οη ιφγνη 

πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ επηινγή ήηαλ ε απνπζία ζεκαληηθνχ ζηξαηεγηθνχ δηαθπβεχκαηνο 

θαη νη πνιπάξηζκεο γηα ηε θχζε ηεο επηρείξεζεο απψιεηεο ησλ ακεξηθαληθψλ ζηξαηεπκάησλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θαη πην έθξπζκεο θάζεο ηεο απνζηνιήο. Αλ θαη 

ραξαθηεξίζηεθε σο απνηπρία θαη δείγκα αδπλακίαο ηεο ππεξδχλακεο, ε επηρείξεζε ζηε 

νκαιία ππήξμε ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηηο ΗΠΑ θαζψο ηνπο απνθάιπςε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

εγεκνληθήο πνιηηηθήο θαη ηνπο επέηξεςε λα αλαγλσξίζνπλ λσξίο ηνπο θηλδχλνπο ηεο ππεξ-

επέθηαζεο νδεγψληαο ηεο ζε κία πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθή θαη ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

δηεζλψλ ππνζέζεσλ θαη ζηελ πηνζέηεζε κίαο πεξηζζφηεξν επηιεθηηθήο ζηξαηεγηθήο. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ ην δφγκα ηεο επηιεθηηθήο εκπινθήο ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ε ππεξδχλακε ζα αμηνινγνχζε ην εθάζηνηε δηεζλέο πξφβιεκα θαη ζα επελέβαηλε κφλν 

ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ απνηεινχζε κία ζνβαξή απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο
19

 θαη θπξίσο ηα εζληθά ηεο ζπκθέξνληα. Η απνθαηάζηαζε ηεο 

δεκνθξαηίαο ζηελ Ατηή ην 1994 θαη θπξίσο νη ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ πξψελ 

Γηνπγθνζιαβία ην 1995 θαη ην 1999 αιιά θαη νη βνκβαξδηζκνί ζην Ιξάθ ην 1998 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε γλψκνλα απηφ ην δφγκα. ηελ πξψηε πεξίπησζε επηβεβαηψζεθε ν 

ξπζκηζηηθφο ξφινο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηελ Καξατβηθή, ζηελ Γηνπγθνζιαβία 

επηηεχρζεθε ε παχζε ελφο απνζηαζεξνπνηεηηθνχ πνιέκνπ θαη αξγφηεξα ε απνδπλάκσζε ηεο 

αλαζεσξεηηθήο εξβίαο ελψ ζθνπφο ζην Ιξάθ ήηαλ ε απνηξνπή επαλεμνπιηζκνχ θαη ε 

θζνξά ηεο εμνπζίαο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. Δπξφθεηην γηα επεκβάζεηο νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηεξηδφκελεο ζηε λνκηκνπνίεζε ή αλνρή ησλ ππφινηπσλ κεγάισλ 

δπλάκεσλ θαη ζηφρεπαλ θπξίσο ζηε ζηαζεξνπνίεζε θξίζηκσλ πεξηνρψλ είηε γηα ηα 

ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα είηε ηεο πιεηνςεθίαο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Η ππεξάζπηζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ θαη ζεζκψλ κέζσ ησλ ζηξαηησηηθψλ 

επεκβάζεσλ εμαθνινπζνχζαλ λα απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηφρν αιιά πιένλ δελ ζπληζηνχζαλ 

κνλαδηθφ θξηηήξην ζηελ απφθαζε ιήςεο δξάζεο. 

Η επέθηαζε ηεο ακεξηθαληθήο επηξξνήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζθιεξήο ηζρχνο, σζηφζν, 

δελ θαηέζηε εθηθηή κφλν κέζα απφ ηηο απνζηνιέο ζηξαηεπκάησλ αιιά θαη ράξε ζηελ 

ηθαλφηεηα ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ λα δηεπξχλνπλ ηηο δνκέο ηεο ζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο 

ζηηο νπνίεο πξσηνζηαηνχζαλ θαη θπξίσο ην ΝΑΣΟ. Η εηζδνρή ησλ ηξηψλ λέσλ κειψλ ηνπ ην 

1997 θαη πξψελ δνξπθφξσλ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζηελ θεληξηθή Δπξψπε ζεκαηνδφηεζε 

ηελ «εηζβνιή» ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζε κία πεξηνρή δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα εζληθά 
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ζπκθέξνληα θαη ηελ αζθάιεηα ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ζε 

απηφ ην ζεκείν φηη δηαθαίλεηαη ε επηινγή ησλ Ναηντθψλ ζπκκάρσλ θαη θπζηθά ησλ ΗΠΑ, 

εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν, λα πξνζθαιέζνπλ σο κέιε εθείλα ηα θξάηε πνπ απνηεινχζαλ 

ηελ «εμσηεξηθή» πεξίκεηξν αζθαιείαο ηεο Ρσζίαο θαη λα απνθχγνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ 

πξψελ ζνβηεηηθψλ δεκνθξαηηψλ πνπ εθιακβάλνληαλ απφ ηελ ηειεπηαία σο νπδέηεξε δψλε 

(buffer zone). Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηφξζσζαλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο αληηδξάζεηο εθ κέξνπο 

ηεο Ρσζίαο αιιά θαη ηηο πηζαλφηεηεο απνζηαζεξνπνίεζήο ηεο εμαηηίαο ελφο αηζζήκαηνο 

απμεκέλεο ζηξαηεγηθήο αλαζθάιεηαο. Μία αθφκα απεηθφληζε ηεο ζπληεξεηηθήο θαη 

κεηξηνπαζνχο ζηάζεο ηεο ππεξδχλακεο ε νπνία απηή ηε θνξά ζηφρεπε ζηελ δηαηήξεζε ηεο 

επξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο ζηαζεξφηεηαο. 

Παξάιιεια νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο επηρείξεζαλ λα δηεπζεηήζνπλ έλα άιιν θξίζηκν 

δήηεκα ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο θαη ηζνξξνπίαο, απηφ ηεο δηαηήξεζε ηνπ status quo ζε 

ππξεληθφ επίπεδν, κέζσ ηεο κε δηάδνζεο ησλ ππξεληθψλ φπισλ ζε θξάηε πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα αλαηξέςνπλ απηή ηελ ηζνξξνπία. Σν πξφβιεκα απηφ αλέθπςε ηαπηφρξνλα κε 

ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαζψο νξηζκέλα απφ ηα λέα θξάηε πνπ πξνήιζαλ 

απφ απηή, βξέζεθαλ μαθληθά λα έρνπλ ζην έδαθφο ηνπο ηκήκα ηνπ ηεξάζηηνπ ππξεληθνχ 

νπινζηαζίνπ ηεο πξψελ ππεξδχλακεο. Μία ηέηνηα δηαζπνξά φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο 

φπσο ήηαλ θπζηθφ ζεσξήζεθε επηθίλδπλε θαη εμαηξεηηθά αζηαζήο κε απνηέιεζκα λα 

ελεξγνπνηεζεί ε ακεξηθαληθή δηπισκαηία πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ην status quo 

ante
20

. Η ζπγθέληξσζε ινηπφλ ηνπ ζνβηεηηθνχ νπινζηαζίνπ απφ ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία 

ήηαλ ην απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, επηβεβαηψλνληαο ηελ εγεκνληθή ζέζε ησλ 

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ αιιά θαη ηελ επηζπκία ηνπο γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ ςπρξνπνιεκηθνχ 

modus vivendi ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Μέρξη ηψξα παξνπζηάζακε κία εηθφλα ηεο εγεκνλίαο ησλ ΗΠΑ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε δηεπζεηήζεηο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζέκαηα 

αζθαιείαο. Παξ’ φια απηά, ε εγεκνληθή δηάζηαζε ηεο ακεξηθάληθεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

ηελ πεξίνδν απηή θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα πξνθαλήο κε κηα απιή καηηά ζην ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδεη ε ππεξδχλακε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Η θαηάξξεπζε ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ 

κνληέινπ αλάπηπμεο θαη ηνπ παγθφζκηνπ κεραληζκνχ ζηήξημήο ηνπ πνπ επήιζε καδί κε ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο ΔΓ άθεζε έλα κεγάιν θελφ ζε πνιιέο εζληθέο νηθνλνκίεο, σο επί ην 

πιείζηνλ λεφηεπθησλ θξαηψλ απφ ην ρψξν ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ρσζίαο. Απηή ε θαηάζηαζε έδσζε ηελ επθαηξία ζηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο λα πξνσζήζνπλ δπλακηθά ην δηθφ ηνπο κνληέιν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, απηφ ηεο 

αλνηθηήο αγνξάο, αμηνπνηψληαο πέξα απφ ηε δηθή ηνπο νηθνλνκηθή ηνπο ηζρχ θαη έλα θαιά 

νξγαλσκέλν δίθηπν νξγαληζκψλ θαη κεραληζκψλ ρξεκαηνπηζησηηθήο θπξίσο θχζεσο, φπσο 

ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, πνπ πξνζέθεξαλ ηελ 

απαξαίηεηε ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε
21

.  

Σελ ίδηα ζηηγκή επέθηεηλαλ ηε δηαδηθαζία απηή ηεο θηιειεπζεξνπνίεζεο ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ζπγθεθξηκέλα ζην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ην 

δηεζλέο εκπφξην. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ, ζηνλ νπνίν νη ΗΠΑ θαηέρνπλ 

θπξίαξρε ζέζε, είλαη έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο πνπ ζηνρεχεη θαζαξά πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. Έηζη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαηάθεξαλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζην επίθεληξν ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο κε ηε ζηήξημε πνπ πξνζέθεξαλ ζηηο δνκέο ηεο αλνηθηήο αγνξάο θαη 

ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ βαζηδφκελνη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο ππεξνρή θαη ιεηηνπξγψληαο σο 

έζραηνο δαλεηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο
22

. Απηνί νη ιφγνη ήηαλ πνπ νδήγεζαλ θαη ηα ππφινηπα 

θξάηε ζηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε απηφ ην εγεκνληθφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. 

Πέξα φκσο απφ ηηο πξνζπάζεηεο επηθξάηεζεο ηνπ θηιειεχζεξνπ κνληέινπ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε ππεξδχλακε απνδχζεθε παξάιιεια ζε έλαλ αγψλα πξνάζπηζεο 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ αλά ηελ πθήιην θαη δηάδνζεο ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ 

δπηηθνχ ηχπνπ. Απηή ε ζπκπεξηθνξά ππήξμε απνηέιεζκα ηεο αληίιεςεο πνπ δηακνξθψζεθε 

ηελ επνκέλε ηεο αλάδπζεο ηεο κνλνπνιηθήο δνκήο φηη ππήξραλ πιένλ απηέο απνδείμεηο γηα 

ηελ ππεξνρή ηνπ δπηηθνχ κνληέινπ θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο νξγάλσζεο θαη 

φηη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, σο ν παλίζρπξνο εθπξφζσπφο ηνπ θαη ε ππεξδχλακε πιένλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, είρε ηελ επζχλε ηεο δηάδνζεο θαη θπξίσο ηεο πξνάζπηζεο απηψλ ησλ αμηψλ. 

Γηα κία αθφκα θνξά ινηπφλ νη ΗΠΑ βξέζεθαλ ζην πξνζθήλην φρη απιά σο έλαο θάξνο 

δεκνθξαηίαο αιιά σο άιινη ζηαπξνθφξνη νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηζρχ ηνπο γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο θαη λα απνηξέςνπλ ηελ εζληθή εθθαζάξηζε 

ησλ Βφζλησλ θαη ησλ Κνζνβάξσλ, γηα παξάδεηγκα, αιιά θαη γηα λα εληζρχζνπλ ή θαη λα 

επηβάιινπλ ηε δεκνθξαηία δπηηθνχ ηχπνπ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε σο ηνλ 

κνλαδηθφ παξάγνληα εηξήλεο, ζηαζεξφηεηαο θαη επεκεξίαο.  

Χζηφζν πίζσ απφ απηή ηελ ηδεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο αλακφξθσζεο ησλ αμηψλ 

ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, θξχβεηαη ε επηζπκία ηνπ εγεκφλα ηνπ ζπζηήκαηνο λα πξνσζήζεη 

κία νκνηνγέλεηα ζηηο νξγαλσηηθέο δνκέο ησλ θξαηψλ πνπ ην απαξηίδνπλ. Με απηή ηελ 

νκνηνγέλεηα, ε εγεκνληθή δχλακε πξνζπαζεί λα επηηχρεη κία ηδενινγηθή θαη νξγαλσηηθή 
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ηαχηηζε κεηαμχ ησλ κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο
23

 θαη λα εμαζθαιίζεη έλα ειάρηζην επίπεδν 

θαηαλφεζεο, ζπλελλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη κεηαμχ φκνησλ 

νληνηήησλ. Αθφκε, ην ηζρπξφηεξν κέινο κίαο ηέηνηαο νκνηνγελνχο νκάδαο απνθηά ηε 

δπλαηφηεηα επθνιφηεξεο πξφζβαζεο ζηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ κε 

απνηέιεζκα λα κπνξεί λα ειέγμεη αιιά θαη λα επεξεάζεη ηε δηεζλή ηνπο ζπκπεξηθνξά. 

Σέινο, ε χπαξμε ελφο νκνηνγελνχο δηεζλνχο ζπζηήκαηνο
24

 κεηψλεη ηελ αλαζθάιεηα πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηελ αληηκεηψπηζε απεηιψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θξάηε πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα αμηψλ, ζπκθεξφλησλ θαη ηξφπνπ 

δξάζεο. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα απηή ε αλαζθάιεηα νδεγεί ηα θξάηε πνπ αηζζάλνληαη φηη 

απεηινχληαη ζηελ δηεμαγσγή πνιέκσλ θαη ζηελ πξνζπάζεηα βίαηεο αλαηξνπήο θαζεζηψησλ 

πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα δηθά ηνπο πξφηππα
25

.  

Οη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, αλ θαη επηρείξεζαλ δπλακηθά ηελ επίηεπμε απηήο ηεο 

νκνηνγέλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ηεο κνλνπνιηθήο δνκήο, δελ ηελ 

επεδίσμαλ κε επηζεηηθέο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο, νχησο ψζηε λα απνθχγνπλ λα απμήζνπλ 

ηελ αλαζθάιεηα ησλ ζπκκάρσλ ηνπο θαη λα επηθέξνπλ ηειηθά ην αληίζηξνθν απνηέιεζκα, 

δειαδή λα θαηαζηεί ν αληαγσληζκφο ηζρχνο ζεκαληηθφηεξνο απφ νπνηαδήπνηε ηδενινγηθή 

θαη πνιηηεηαθή ζπγγέλεηα κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο. Δμαθνινχζεζαλ ινηπφλ λα δξνπλ 

ζηαζεξνπνηεηηθά, αμηνπνηψληαο απηή ηελ επηδίσμή ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο 

αζθάιεηαο θαη πξνσζψληαο ηηο δεκνθξαηηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο αμίεο ζε εμαηξεηηθά 

αζηαζείο θαη εκπφιεκεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. 

ηα ηέιε φκσο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, παξ’ φιν πνπ είραλ 

επηηχρεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ην ζχλνιν ησλ ζηφρσλ πνπ είραλ ζέζεη, βξέζεθαλ 

εγθισβηζκέλεο ζηελ εγεκνληθή ζέζε ηελ νπνία ηφζν πνιχ πξνζπάζεζαλ λα θαηαθηήζνπλ. Η 

εγεκνληθή ηάμε πξαγκάησλ ηελ νπνία είραλ δεκηνπξγήζεη θαη κε ηελ νπνία είραλ ζπλδέζεη 

ηα εζληθά ηνπο ζπκθέξνληα έπξεπε ηψξα λα δηαηεξεζεί. Η έθηαζε φκσο ησλ δεζκεχζεσλ 

πνπ είραλ αλαιάβεη θαη ε παξνπζία ηνπο ζε ζρεδφλ θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε είραλ νδεγήζεη 

ζηε δηακφξθσζε ελφο εμαηξεηηθά πνιχπινθνπ πιέγκαηνο ζπκθεξφλησλ αζθαιείαο πνπ 

έζεηε πιένλ πεξηνξηζκνχο ζηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο θαη ηνπο ειηγκνχο ηνπο. Απηή ε 

θαηάζηαζε είρε σο απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο αλαζθάιεηαο ησλ 

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαζψο ζεσξνχζαλ φηη νπνηαδήπνηε αλαηξνπή ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο 
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ζα είρε άκεζν αληίθηππν ζηα ζπκθέξνληα θαη ηελ ηζρχ ηνπο. Έηζη αλαηαξαρέο νη νπνίεο ζα 

αγλννχληαλ ζε έλα δηπνιηθφ ή πνιππνιηθφ θφζκν, γηα ηνλ εγεκφλα απνθηνχζαλ ππεξβνιηθή 

ζεκαζία
26

 θαη έπξεπε λα ηχρνπλ άκεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο.  

Έλα άιιν γεγνλφο, ην νπνίν είρε αλεζπρεηηθέο πξνεθηάζεηο γηα ηηο ΗΠΑ ήηαλ νη 

κεηαβνιέο ηνπ παγθφζκηνπ ζπζρεηηζκνχ ηζρχνο πνπ αξγά αιιά ζηαζεξά ιάκβαλαλ ρψξα θαη 

νη νπνίεο, αλ θαη δελ νδεγνχζαλ ζηελ αλαηξνπή ηεο πθηζηάκελεο ππεξνρήο ησλ Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ, άιιαδαλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ. Μία ηέηνηα εμέιημε ήηαλ 

γηα παξάδεηγκα ε νηθνλνκηθή άλζεζε ησλ Δπξσπαίσλ ζπκκάρσλ ηεο κέζσ ηεο ελίζρπζεο 

ησλ κεραληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ε επηζπκία ηνπο γηα ηελ αλάιεςε ελφο 

πεξηζζφηεξν αλεμάξηεηνπ ξφινπ ζηε δηεζλή ζθελή
27

. Οκνίσο ην ζηαδηαθφ άλνηγκα ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο θαη ε επαθφινπζε αλάπηπμή ηεο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο απνηεινχζαλ ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο αλάδπζήο ηεο ζε ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηηο 

δηεζλείο εμειίμεηο. Αθφκα θαη ε εμαληιεκέλε θαη παξαθκάδνπζα πξψελ ππεξδχλακε, ε 

Ρσζία, είρε αξρίζεη λα εκθαλίδεη δείγκαηα αλάθακςεο, κεηά ηελ αλάιεςε ηεο εγεζίαο απφ 

ηνλ Vladimir Putin, ράξε ζηε ξηδηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ θξάηνπο θαη ηελ επλντθή 

ελεξγεηαθή ζπγθπξία. Σν γεγνλφο φηη φιεο απηέο νη αιιαγέο εληνπίδνληαλ ζηνλ νηθνλνκηθφ 

ηνκέα δελ πεξηνξίδεη ηε ζεκαζία ηνπο, θαζψο φπσο γλσξίδνπκε ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

επξσζηία απνηειεί κία ζεκειηψδε πξνυπφζεζε γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο, θαη πξψηηζηα 

ηεο ζηξαηησηηθήο, ηζρχνο ελφο θξάηνπο
28

. 

Όζν βέβαηα θαη αλ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα πξννηψληδαλ ηελ παξαθκή ηεο 

εγεκνληθήο ηάμεο πξαγκάησλ, ηα γεγνλφηα πνπ έπαημαλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ επηηάρπλζε 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ 2001. Σα 

πξσηνθαλή απηά ρηππήκαηα ζηελ θαξδηά ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ άιιαμαλ ξηδηθά ηελ 

εηθφλα πνπ είραλ γηα ηνλ θφζκν, ν νπνίνο πιένλ παξνπζηαδφηαλ εμαηξεηηθά ερζξηθφο θαη 

επηθίλδπλνο. Η εηθφλα απηή εληζρπφηαλ απφ ην γεγνλφο φηη απηέο νη επηζέζεηο είραλ επηηχρεη 

εζσηεξηθά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ αηζζήκαηνο εζληθήο αζθάιεηαο θαη, ζηε δηεζλή ζθελή, έλα 

ηξνκεξφ πιήγκα ζηελ εηθφλα ηεο ακεξηθαληθήο ππεξνρήο, απνθαιχπηνληαο ηελ ηξσηφηεηα 

ηεο ππεξδχλακεο. Άκεζε ζπλέπεηα απηψλ ησλ εμειίμεσλ ήηαλ ε αλαζεψξεζε ηεο κέρξη ηφηε 

αθνινπζνχκελεο ζηξαηεγηθήο ηεο ππεξδχλακεο θαη ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο ακεξηθάληθεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία ζπλίζηαην ζηελ πηνζέηεζε κίαο επηζεηηθήο θαη γεληθφηεξα 

αλαζεσξεηηθήο ζηάζεο
29

. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζεσξνχζαλ φηη νη 
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ζηφρνη ηεο εμσηεξηθήο ηνπο πνιηηηθήο, νη νπνίνη παξέκελαλ νη ίδηνη, ζα κπνξνχζαλ λα 

πινπνηεζνχλ πνιχ πην απνηειεζκαηηθά κέζα ζην λέν, ερζξηθφ θαη πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ ηελ 

πξνεγνχκελε δεθαεηία ζηξαηεγηθφ πεξηβάιινλ. 

Πξψην παξάδεηγκα απηήο ηεο λέαο πξνζέγγηζεο ππήξμε ε θήξπμε ηνπ πνιέκνπ θαηά 

ηεο ηξνκνθξαηίαο, ν νπνίνο ζηφρεπε ζηελ πάηαμε ηεο ηξνκνθξαηίαο αλά ηελ πθήιην κε ηε 

ρξήζε ηεο ζηδεξάο ππγκήο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Δπξφθεηην γηα κία γηγαληηαία 

επηρείξεζε ε νπνία απαηηνχζε ηελ παξνπζία ηεο ππεξδχλακεο ζε αθφκα πεξηζζφηεξεο 

πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε θαη ηελ εηνηκφηεηά ηεο γηα ηε δηεμαγσγή πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα ζέαηξα ηαπηφρξνλα. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επνκέλσο νινθιήξσζε 

απηνχ ηνπ πνιέκνπ νη ΗΠΑ έπξεπε λα δηαζέζνπλ έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ησλ ζηξαηησηηθψλ 

ηνπο δπλάκεσλ θαη λα ηηο αλαπηχμνπλ ζε ζέαηξα επηρεηξήζεσλ ηα νπνία γεσγξαθηθά 

απείραλ πνιχ φρη κφλν απφ ηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν αιιά θαη απφ ηελ παξαδνζηαθή πεξηνρή 

δξάζεο ηνπο.  

Απηέο νη απαηηήζεηο ηεο λέαο πνιηηηθήο πνπ επέιεμαλ λα αθνινπζήζνπλ 

επαιεζεχηεθαλ ζηελ πεξίπησζε ηεο επέκβαζεο ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ ζην 

Αθγαληζηάλ ην 2001, έδξα ηεο Αι-Κάηληα, ελφο απφ ηα κεγαιχηεξα ηξνκνθξαηηθά δίθηπα,. 

Με απηή νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ήιπηδαλ πσο ζα είραλ ηελ επθαηξία λα εμαιείςνπλ έλα 

ζεκαληηθφ ππξήλα ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο, δηαζθαιίδνληαο ηελ κε επαλάιεςε 

ρηππεκάησλ αλάινγσλ ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ θαη παξάιιεια λα εγθαηαζηήζνπλ δπλάκεηο 

ηνπο ζε κία πεξηνρή ηδηαίηεξεο γεσπνιηηηθήο ζεκαζίαο. Απφ ηελ άιιε φκσο, ε θηιφδνμε 

απηή επηρείξεζε ζεκαηνδφηεζε ηελ αξρή κηαο δηαδηθαζίαο ππεξ-επέθηαζεο, ε νπνία ηειηθά 

ζα εμαζζελνχζε ηελ ίδηα ηελ ππεξδχλακε θαη παξάιιεια ζα πξνθαινχζε ηελ αληίδξαζε ησλ 

ζπκκάρσλ ηεο θαη ηελ ζηαδηαθή αλαηξνπή ηεο απφ ηελ εγεκνληθή ζέζε πνπ θαηείρε.     

Χζηφζν, ζηελ αξρή αθφκα απηήο πεξηφδνπ, φηαλ ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

ππεξ-επέθηαζεο δελ είραλ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπο, νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο βξέζεθαλ 

κπξνζηά ζηελ επθαηξία λα αμηνπνηήζνπλ απηή ηελ λέα δηεζλή θαηάζηαζε αλαζθάιεηαο πξνο 

φθειφο ηνπο θαη έηζη λα δηαηεξήζνπλ ηελ εγεκνλία ηνπο ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Σα 

ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ θαλέξσλαλ κία γεληθφηεξε απεηιή γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο ηα ππφινηπα 

θξάηε, θαη θπξίσο νη κεγάιεο δπλάκεηο, ζηεξίρηεθαλ ζηελ ππεξνρή ηνπ εγεκφλα, 

πξνζθέξνληαο πξφζπκα ηελ ππνζηήξημή ηνπο κέζα απφ έλα πιήζνο δηεπθνιχλζεσλ. 

Απφδεημε ηεο παξαηεξνχκελεο ζπκπαξάηαμεο κε ηηο ΗΠΑ είλαη ε ελεξγνπνίεζε γηα πξψηε 

θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ ΝΑΣΟ ηεο δηάηαμεο πεξί θνηλήο άκπλαο ζε πεξίπησζε επίζεζεο ζε 

έλα απφ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία απνηεινχζε παξάιιεια κία έκπξαθηε απνδνρή 

ηεο ακεξηθαληθήο εξκελείαο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ ρηππεκάησλ σο επηζέζεσλ ελαληίνλ ηεο 



[22] 

εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Η ππνζηήξημε απηή φκσο δελ 

πεξηνξίζηεθε ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ θνηλήο άκπλαο, θαζψο ηφζν νη 

παξαδνζηαθνί ηνπο ζχκκαρνη φζν θαη θξάηε πνπ είραλ επηιέμεη ηε ζπκπφξεπζε κε ηελ 

ππεξδχλακε, απνθάζηζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ ελεξγά θαη ζηηο «πνιεκηθέο» ηεο επηρεηξήζεηο. 

Απηή ε απφθαζε βξήθε εθαξκνγή ζηελ επέκβαζε ζην Αθγαληζηάλ φπνπ ε ζπκκεηνρή, κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο, ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο μεπέξαζε θαη εθείλε ζηνλ πφιεκν ζηνλ Πεξζηθφ 

θφιπν ην 1990
30

. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηαδεηθλπφηαλ ε απνδνρή ηεο εγεηηθήο ζέζεο ησλ 

Ηλσκέλσλ πνιηηεηψλ ζηνλ αγψλα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο θαη ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ε παξαηεξνχκελε απηή αλαζθάιεηα ήηαλ ηφζν 

κεγάιε ψζηε ε ππνζηήξημε πξνο ηελ εγεκνληθή δχλακε εμαθνινπζνχζε λα πθίζηαηαη αθφκα 

θαη κέζα ζε έλα πιαίζην απφξξηςεο θαη απαμίσζεο απφ ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ησλ 

πθηζηάκελσλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ. Η ζηάζε απηή ηεο ππεξδχλακεο εληαζζφηαλ ζηελ 

δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ηνπ ηξφπνπ πνπ δξνχζαλ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή θαη 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ πξνζπάζεηα λα απαιιαγνχλ, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, απφ 

ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηνπο επέβαιαλ νη θαλφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Η ζεκαληηθφηεξε ίζσο 

απφ απηέο ηηο αιιαγέο, ε νπνία απνθάιππηε ηελ πξνζπάζεηα απηή, ππήξμε ε απφθαζή ηνπο 

λα αλαιάβνπλ δξάζε ελάληηα ζηελ απεηιή ηεο ηξνκνθξαηίαο ρσξίο λα αλαδεηήζνπλ 

πξνεγνπκέλσο ηελ απαξαίηεηε ηππηθή λνκηκνπνίεζε απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα πνπ ζα ηνπο 

έδηλε ε πηνζέηεζε κίαο αλάινγεο απφθαζεο απφ θάπνην δηεζλή νξγαληζκφ φπσο ν ΟΗΔ ή 

αθφκα θαη ην ΝΑΣΟ. Αληηζέησο επέιεμαλ λα πξνσζήζνπλ κία ad hoc ζπκκαρία θξαηψλ, ηε 

ζπκκαρία ησλ πξνζχκσλ φπσο νλνκάζηεθε, ρσξίο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζεζκηθή δνκή θαη 

κε επίθεληξν ηελ ππεξνρή ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ
31

. Έηζη απνθηνχζαλ πνιχ κεγαιχηεξε 

ειεπζεξία επηινγψλ θαη θηλήζεσλ θαζψο δε ρξεηαδφηαλ λα ινγνδνηήζνπλ ζε θαλέλα. Οη 

δηεζλείο νξγαληζκνί ζηελ νπζία είραλ απνθηήζεη έλα δεπηεξεχνληα ξφιν θαη θπξίσο απηφ 

ηεο δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο θαη ηεο ηάμεο ζηηο πεξηνρέο πνπ επελέβαηλαλ νη ακεξηθαληθέο 

δπλάκεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε απνζηνιή ζηξαηεπκάησλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΗΔ 

ζην Αθγαληζηάλ κε ηελ νλνκαζία International Security Assistance Force(ISAF), ελδεηθηηθή 

ηνπ βνεζεηηθνχ ηεο ξφινπ, θαζψο απηή ε δχλακε αλαπηχρζεθε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επηρείξεζεο αλαηξνπήο ησλ Σαιηκπάλ.   

Η αξρηθή επηηπρία ζηνλ πφιεκν ελαληίνλ ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ ζήκαλε ε αλαηξνπή 
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ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Σαιηκπάλ θαη ν έιεγρνο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πφιεσλ θαη πεξηνρψλ ηνπ 

Αθγαληζηάλ απφ ηηο ακεξηθαληθέο δπλάκεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επλντθέο ζπλζήθεο πνπ 

πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο αιιά θαη ηε ζπλερηδφκελε αλαζθάιεηα πνπ βίσλαλ νη ΗΠΑ, 

ζηξέβισζε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ θξίζε ησλ εγεηψλ ηνπο, νη νπνίνη είραλ αξρίζεη λα 

θαηαιακβάλνληαη απφ έλα αίζζεκα αλαγθαηφηεηαο αιιά θαη ηθαλφηεηαο κίαο πην δπλακηθήο 

αληηκεηψπηζεο θαη ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ πνπ ζπληζηνχζαλ απεηιή γηα ηα ακεξηθαληθά 

ζπκθέξνληα. ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαλ εθείλε ηελ πεξίνδν ην Ιξάθ, ην Ιξάλ θαη ε 

Β. Κνξέα, ρψξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ επηζπκία απφθηεζεο ππξεληθψλ 

νπινζηαζίσλ, απφ απηαξρηθά θαζεζηψηα θαη δηέζεηαλ εγέηεο απξφβιεπηνπο θαη κε έληνλα 

αληηακεξηθαληθά αηζζήκαηα θαη απφςεηο. Ο ζπλδπαζκφο απηφο ηα θαζηζηνχζε αζηάζκεηνπο 

παξάγνληεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηα νπνία αλήθαλ, αιιά θαη ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο, θαζψο απεηινχζαλ λα αλαηξέςνπλ ηελ ππξεληθή ηζνξξνπία θαη ηνπο ηνπηθνχο 

ζπζρεηηζκνχο ηζρχνο. Δπηπιένλ, νη ρψξεο απηέο αλήθνπλ γεσγξαθηθά ζε πεξηνρέο κεγάινπ 

ζηξαηεγηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, γεγνλφο πνπ ελίζρπε αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε λα ηεζνχλ ππφ ακεξηθάληθν έιεγρν. Έηζη απνθάζηζαλ νη Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο λα εληάμνπλ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ θξαηψλ, θαη θπξίσο ηνπ Ιξάθ, ζηνλ 

πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο αμηνπνηψληαο έηζη ηε δπλακηθή πνπ απηφο είρε 

δεκηνπξγήζεη.  

Η έληαμε απηή δελ πξαγκαηνπνηήζεθε κφλν ζε επίπεδν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηδενινγηθφ. Με ηνλ ηξφπν νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο επεδίσθαλ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ζην έπαθξν ηελ αλαζθάιεηα πνπ πξνθαινχζε ε δηεζλήο ηξνκνθξαηία θαη λα 

ελεξγνπνηήζεη κεραληζκνχο αλάινγνπο κε εθείλνπο πνπ ζηφρεπαλ ζηελ αλάζρεζε ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ παιηφηεξα θαη ζα έζεηαλ ηηο ίδηεο ζην επίθεληξφ ηνπο. Η απφδνζε 

επνκέλσο κίαο έληνλεο ηδενινγηθήο θαη ςπρνινγηθήο δηάζηαζεο ζηελ απεηιή πνπ 

ζπληζηνχζαλ ηα θξάηε απηά γηα νιφθιεξν ην ζχζηεκα ζα επέηξεπε ηε λνκηκνπνίεζε ηεο 

επηζεηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ επηζπκνχζαλ λα εθαξκφζνπλ αιιά θαη ηε ζπζπείξσζε ησλ 

ππφινηπσλ θξαηψλ θαη ζε απηή ηελ επηινγή ηεο ππεξδχλακεο. Δλψ ινηπφλ ηα θξάηε απηά 

απνηεινχζαλ πξηλ απιά αλαζεσξεηηθέο πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο θαη αληηκεησπίδνληαλ 

αλαιφγσο, φπσο απέδεημαλ ν πφιεκνο ηνπ Πεξζηθνχ θφιπνπ ην 1990 αιιά θαη ν 

βνκβαξδηζκφο ηνπ Ιξάθ ην 1998, κε ηελ εκθάληζε ηεο ηξνκνθξαηηθήο απεηιήο απηή ε δξάζε 

ηνπο αιιά θαη ε ππνζηήξημε ηξνκνθξαηηθψλ δηθηχσλ απνθηνχζε, ζχκθσλα κε ηελ 

ππεξδχλακε, ραξαθηεξηζηηθά ηξνκνθξαηίαο ζε ζπζηεκηθφ πιένλ επίπεδν. Δλδεηθηηθφο απηήο 

ηεο λέαο αληίιεςεο είλαη ν ραξαθηεξηζκφο «Άμνλαο ηνπ Καθνχ» πνπ είρε απνδνζεί απφ ηελ 

θπβέξλεζε Bush ζηα θξάηε απηά.  

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ινηπφλ απηή ηε λέα νκάδα αληηπάισλ, νη Ηλσκέλεο 



[24] 

Πνιηηείεο πξνρψξεζαλ ηαπηφρξνλα ζηελ πηνζέηεζε κίαο λέαο ζηξαηεγηθήο αληίιεςεο σο 

πξνο ηνλ ηξφπν πνπ ζα έπξεπε λα δξάζνπλ. Αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο ήηαλ ην δφγκα ηνπ 

πξνιεπηηθνχ πνιέκνπ ελαληίνλ εθείλνπ ηνπ αληηπάινπ πνπ ζρεδίαδε λα πιήμεη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ ΗΠΑ θαη πάλσ απ’ φια ηελ αζθάιεηά ηνπο. Μπνξεί ην ζπγθεθξηκέλν 

δφγκα λα κηκνχηαλ, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα αληηζηάζκηδε, ην πιενλέθηεκα ηεο λέαο 

απεηιήο, ην νπνίν ήηαλ ν αηθληδηαζκφο, σζηφζν κεγέζπλε παξάιιεια ηηο πηζαλφηεηεο 

παξεξκελείαο ησλ πξνζέζεσλ θαη ησλ θηλήζεσλ ησλ αληηπάισλ νδεγψληαο ζηε ζπλέρεηα ζε 

ππεξβνιηθέο αληηδξάζεηο. Έλα αθφκα κεηνλέθηεκα ηνπ πξνιεπηηθνχ πνιέκνπ είλαη φηη 

ππνδαπιίδεη ηελ ήδε ππάξρνπζα ηάζε ππεξεπέθηαζεο ηνπ εγεκφλα θαζψο ηνλ νδεγεί ζηελ 

αλάιεςε δξάζεο ζε πεξηθέξεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο νπνίεο ππάξρεη κελ ε πηζαλφηεηα 

απνζηαζεξνπνίεζεο αιιά δελ ππάξρνπλ απηά ζηνηρεία επηζεηηθψλ θηλήζεσλ εθ κέξνπο 

θάπνηνπ θξάηνπο. Έηζη ππήξρε ν θίλδπλνο νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο λα επέκβνπλ ζε πεξηνρέο 

φπνπ ηειηθά κπνξεί λα ιεηηνπξγνχζε ην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ηζνξξνπίαο ηεο ηζρχνο, ην 

νπνίν επίζεο ζα δηαηαξαζζφηαλ απφ κία ηέηνηα επέκβαζε. Σέινο, ην βαζηθφηεξν φισλ ήηαλ 

ην γεγνλφο φηη απνθάιππηε κε ηνλ πην ζαθή ηξφπν ηελ αλαζεσξεηηθή θαη ξηδνζπαζηηθή 

αληίιεςε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ γηα ην ξφιν ηνπο ζην λέν ζηξαηεγηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

δηακφξθσζαλ νη επηζέζεηο ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ
32

.  

Παξά ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ, νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο απνθάζηζαλ λα αμηνπνηήζνπλ 

ηνλ πξνιεπηηθφ πφιεκν πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηα ζπκθέξνληα θαη ηελ αζθάιεηά 

ηνπο μεθηλψληαο απφ ην Ιξάθ, ην πην αδχλακν θαη ηαπηφρξνλα λεπξαιγηθφ θξάηνο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Η ηαθηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ αλάινγε κε εθείλε πνπ 

νδήγεζε ζηνλ βνκβαξδηζκφ ηνπ 1998: νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο απαίηεζαλ ηελ αχμεζε ησλ 

εξεπλψλ γηα ηελ χπαξμε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο απφ ηνπο επηζεσξεηέο ηεο Γηεζλνχο 

Τπεξεζίαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, ε Βαγδάηε θάπνηα ζηηγκή αληέδξαζε θαη θαηεγνξήζεθε φηη 

απνθξχπηεη ζηνηρεία θαη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο επηρείξεζαλ λα απνζπάζνπλ ηελ έγθξηζε 

ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ζηξαηησηηθά αληίπνηλα πνπ ζα ππνρξέσλαλ ην Ιξάθ λα 

ζπκκνξθσζεί. Σειηθά νη ΗΠΑ δελ πήξαλ πνηέ απηή ηελ έγθξηζε θαη ηελ επηδεηνχκελε 

λνκηκνπνίεζε θαζψο δελ θαηάθεξαλ λα πείζνπλ θακία απφ ηηο κεγάιεο δπλάκεηο, νχηε θαλ 

ηηο επξσπατθέο-εθηφο πάληα απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία, γηα ηελ ελνρή ηνπ Ιξάθ. Χζηφζν, 

ζίγνπξεο γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηεμάγνπλ δχν πνιέκνπο ηαπηφρξνλα
33

, θαζψο νη 
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επηρεηξήζεηο ζην Αθγαληζηάλ ζπλερίδνληαλ, νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο επέκεηλαλ ζηελ αξρηθή 

ηνπο ζέζε γηα ην Ιξάθ θαη ελεξγνπνίεζαλ γηα κία αθφκα θνξά ηε ζπκκαρία ησλ πξνζχκσλ. 

Έηζη ηνλ Μάξηην ηνπ 2003, έρνληαο σο βαζηθφ ηνπο ζχκκαρν ηε Μεγάιε Βξεηαλία, 

εηζέβαιαλ ζην Ιξάθ κε ζηφρν ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ππνηηζέκελνπ ππξεληθνχ νπινζηαζίνπ 

ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ηελ αλαηξνπή ηνπ εγέηε ηνπ, αληάκ Υνπζεΐλ. 

Η απνηπρία ηεο λέαο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, πνπ 

αληηπξνζψπεπε απηή ε εηζβνιή, ήηαλ εκθαλήο ήδε απφ ην ζηάδην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε 

ηηο ππφινηπεο κεγάιεο δπλάκεηο. Οη ΗΠΑ ζεσξνχζαλ φηη ζε απηή ηε δηαδηθαζία νη ζχκκαρνί 

ηεο ζηνλ πφιεκν ηνπ Αθγαληζηάλ ζα πηνζεηνχζαλ θαη ηψξα ηηο απφςεηο ηεο θαη ηηο 

απνθάζεηο ηεο γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο ελαληίνλ ελφο αθφκα ππξήλα απνζηαζεξνπνίεζεο 

κίαο θξίζηκεο πεξηθέξεηαο ηνπ πιαλήηε. Όπσο απνδείρζεθε φκσο κεγάιεο επξσπατθέο 

δπλάκεηο φπσο ε Γαιιία, ε Γεξκαλία θαη ε Ρσζία αξλνχληαλ λα απνδερζνχλ ηελ χπαξμε 

ελφο πξαγκαηηθνχ «Άμνλα ηνπ Καθνχ» αιιά θαη ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ 

δφγκαηνο ηνπ πξνιεπηηθνχ πνιέκνπ, ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ ζα δεκηνπξγνχζε έλα 

πξνεγνχκελν θαη επνκέλσο πηζαλφλ λα αλαζηάησλε ην ζχζηεκα. Δπίζεο ε ππεξδχλακε δελ 

έιαβε ππφςε ηεο ηα ζπκθέξνληα ησλ δηαθσλνχλησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή, ηα 

νπνία ζίγνληαλ απφ ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ ακεξηθαληθνχ ειέγρνπ ζε κία πεξηνρή φπνπ 

ζπλαληηνχληαλ πεξηζζφηεξα ζπκθέξνληα απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ Αθγαληζηάλ. Σέινο έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ άξλεζε ησλ δπλάκεσλ απηψλ, θαη θπξίσο ηεο Γαιιίαο, ήηαλ ε 

έιιεηςε ηζρπξήο ζηξαηησηηθήο δχλακεο αιιά θαη ε κηθξή εκβέιεηα πξνβνιήο απηήο ηεο 

ηζρχνο, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκπινθή ηνπο ζε κία πνιιή δχζθνιε γηα ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο επηρείξεζε ζην Αθγαληζηάλ δελ ηνπο επέηξεπε λα αλνίμνπλ έλα λέν 

κέησπν.                  

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ έθξηλε ηελ επηηπρία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο ησλ 

ΗΠΑ, πέξα απφ ηελ παξαπάλσ άξζε νπζηαζηηθά ηεο απνδνρήο πνπ απνιάκβαλαλ ζην 

βαζηθφηεξν ηνκέα ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο, δειαδή ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο, ήηαλ ε απφδνζε 

ηεο ίδηαο ηεο ππεξδχλακεο ζην δηκέησπν απηφ πφιεκν ηεο κεηαςπρξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ. 

Σν κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ζην Ιξάθ θαη ε αδπλακία ησλ θξαηψλ πνπ ζπκκεηείραλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ αλάινγεο δπλάκεηο κε απηέο ησλ ΗΠΑ, ηηο αλάγθαζαλ λα απνζχξνπλ έλα 

κέξνο ησλ δπλάκεσλ πνπ είραλ αλαπηχμεη ζην Αθγαληζηάλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ 

ζην Ιξάθ. Απηή φκσο ε εμέιημε δπζρέξαλε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ επηηπρή δηαηήξεζε ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ είρε επηβιεζεί κε ηελ αλαηξνπή ησλ Σαιηκπάλ απφ ηελ εμνπζία, δίλνληάο 

ηνπο ηελ επθαηξία λα αλαθάκςνπλ θαη έηζη λα εληαζνχλ θαη πάιη νη ζηξαηησηηθέο 

                                                                                                                                                                             
ηέζζεξηο πεξηνρέο, ηελ αληεπίζεζε ζε δχν θαη, αλ είλαη αλαγθαίν, ηελ θαηάιεςε ηεο πξσηεχνπζαο 

ηνπ ερζξνχ ζε κία απφ ηηο δχν. Βι. Posen, Barry R., op.cit No 19, ζ 7  
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επηρεηξήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο ISAF, πνπ είρε πιένλ πεξάζεη ζηα ρέξηα ηνπ ΝΑΣΟ. Απφ 

ηελ άιιε, ε πξνζδνθία γηα κία γξήγνξε θαη εχθνιε λίθε ζην έδαθνο ηνπ Ιξάθ αλάινγε κε 

εθείλε ηνπ 1990 δελ εθπιεξψζεθε πνηέ θαζψο νη ακεξηθαληθέο δπλάκεηο αληηκεηψπηζαλ έλα 

πξσηνθαλέο αληάξηηθν πφιεσλ, ην νπνίν θάλεθαλ απξνεηνίκαζηεο λα ην αληηκεησπίζνπλ 

παξά ηελ αξηζκεηηθή θαη ηερλνινγηθή ηνπο ππεξνπιία. Δπηπιένλ, φηαλ θαηφξζσζαλ ηειηθά 

λα δηαιχζνπλ φινπο ζρεδφλ ηνπο ππξήλεο αληίζηαζεο, νη ΗΠΑ βξέζεθαλ μαθληθά λα έρνπλ 

ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο έλα πιήξσο απνδπλακσκέλν θαη νπζηαζηηθά ππφ δηάιπζε θξάηνο, ε 

ζηαζεξφηεηα θαη ε εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηνπ νπνίνπ είλαη θξίζηκε γηα ηελ πεξηθεξεηαθή 

αζθάιεηα θαη κε κνλαδηθφ εγγπεηή ηελ παξνπζία ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ. Έηζη νη 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο έρνπλ εγθισβηζηεί ζήκεξα ζε κία θαηάζηαζε θαη ζηα δχν κέησπα ε 

νπνία είλαη αδηέμνδε γηα απηέο θαη ηαπηφρξνλα απνδπλακψλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ 

ακεξηθαληθή ζηξαηησηηθή κεραλή.     

Η έιιεηςε ηεο αλακελφκελεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ακεξηθαληθήο ηζρχνο θαη ε 

καθξνρξφληα παξακνλή ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ ζηηο δχν απηέο ρψξεο ηεο επξχηεξεο 

Μέζεο Αλαηνιήο ελίζρπζαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ απνζηαζηνπνίεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ 

κεγάισλ δπλάκεσλ απέλαληη ζηελ επηζεηηθή θαη αλαζεσξεηηθή ζηξαηεγηθή ηεο 

ππεξδχλακεο, θαηλφκελν ην νπνίν επεθηάζεθε θαη ζε κηθξφηεξα θξάηε. Αξθεί λα 

αλαθέξνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο άξλεζεο ηνπ Οπδκπεθηζηάλ ην 2005 λα αλαλεσζεί ε 

παξακνλή ησλ ακεξηθαληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπ, απφ φπνπ νη Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο ππνζηήξηδαλ ηηο επηρεηξήζεηο ζην Αθγαληζηάλ ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή επέθηεηλαλ ηελ 

επηξξνή ηνπο ζε έλα θξάηνο πνπ αλήθεη ζε κία ζεκαληηθή γηα ηε Ρσζία πεξηθέξεηα. Απηφ 

νθείιεηαη ην γεγνλφο φηη ν πφιεκνο ζην Ιξάθ είρε απνθαιχςεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

ππήξραλ ζηελ ηζρχ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηα πξψηα ζεκάδηα κίαο επεξρφκελεο 

κείσζήο ηεο, πιήηηνληαο αλεπαλφξζσηα ηελ εηθφλα ηεο ππεξνρήο ηνπο θαη θπζηθά ην θχξνο 

ηνπο. Η εμέιημε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αιιαγέο ζηνπο ζπζρεηηζκνχο ηζρχνο, πνπ 

απνθηνχζαλ νινέλα κεγαιχηεξε δπλακηθή, επηζθξάγηζαλ ηελ θαηάξξεπζε ηεο εγεκνλίαο 

ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. 

Χζηφζν ε εγεζία ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ δελ κπφξεζε λα αληηιεθζεί ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη, ρσξίο λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη επηρεηξήζεηο ζε Ιξάθ θαη Αθγαληζηάλ, 

ζπλέρηζε ηελ ίδηα πνιηηηθή ζηξέθνληαο ηελ πξνζνρή ηεο ζην δεχηεξν κέινο ηνπ «Άμνλα ηνπ 

Καθνχ», ηελ Ιζιακηθή Γεκνθξαηία ηνπ Ιξάλ. Ήηαλ πιένλ εκθαλήο ε αδπλακία ηνπο λα 

αλαζηξέςνπλ ηε δηαδηθαζία ππεξεπέθηαζεο ζηελ νπνία είραλ εηζέιζεη θαη ε νπνία 

ζηεξηδφηαλ ζε απηφ ην ηδενιφγεκα. Χζηφζν νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο βξέζεθαλ απέλαληη ζην 

ζχλνιν ζρεδφλ ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο θαζψο ε δπλακηθή απάληεζε πνπ πξνσζνχζαλ ζηελ 

άξλεζε ηεο Σερεξάλεο λα δερζεί ηνπο επηζεσξεηέο ηεο Γηεζλνχο Τπεξεζίαο Αηνκηθήο 
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Δλέξγεηαο ζηηο ππξεληθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο δελ βξήθε επήθνα ψηα κεηαμχ ησλ κεγάισλ 

δπλάκεσλ πνπ ππνζηήξημαλ ζζελαξά ηε δηπισκαηηθή ιχζε απηήο ηεο αληηπαξάζεζεο. Υσξίο 

λα έρνπλ ηελ αλαγθαία ππνζηήξημε ε νπνία ήηαλ πιένλ ζεκειηψδεο πξνυπφζεζε γηα ηελ 

ρξήζε ζηξαηησηηθψλ αληηπνίλσλ απέλαληη ζηελ αδηαιιαμία ηνπ Ιξάλ, νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

επηδφζεθαλ ζε κία ξεηνξηθή θιηκάθσζε απεηιψλ αιιά θαη ζηελ πηνζέηεζε κέηξσλ πνπ 

ζεσξνχζαλ φηη ζα πεξηφξηδαλ ηελ ηξαληθή επηζεηηθφηεηα.  

Μία ελέξγεηα ε νπνία εληάζζεηαη ζε απηφ ην πιαίζην ήηαλ ε απφθαζε γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο αληηππξαπιηθήο άκπλαο ζε ρψξεο ηνπ ΝΑΣΟ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε κνλνκεξή θαηαγγειία ην 2001 ηεο πλζήθεο γηα ηνπο Αληηβαιιηζηηθνχο ππξαχινπο 

ηνπ 1972
34

. Η πξάμε απηή απνδεηθλχεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ αλαζεσξεηηθή ζηάζε ησλ 

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ αιιά θαη ηηο επηπινθέο πνπ κπνξεί λα έρεη κία αλάινγε ζπκπεξηθνξά 

γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα, θαη ηεο επξσπατθήο επείξνπ 

εηδηθφηεξα
35

. Καη’ αξράο, απνηεινχζε έλα αθφκα παξάδεηγκα ηεο πεπνίζεζεο απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ππεξδχλακεο φηη κπνξνχζε λα αλακνξθψζεη ή θαη λα θαηαξγήζεη ηνπο θαλφλεο 

πνπ ξχζκηδαλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ςπρξνχ 

πνιέκνπ θαη είραλ δηαηεξεζεί απηνχζηνη ζηελ πεξίνδν πνπ ηνλ δηαδέρζεθε. Δπηπιένλ ε 

κνλνκεξήο απφθαζε ρσξίο πξνεγνχκελεο δηαβνπιεχζεηο κε ηνλ ζπκβαιιφκελν, δειαδή ηε 

Ρσζία, έδεηρλε έιιεηςε ζεβαζκνχ πξνο ηα ζπκθέξνληα αζθαιείαο κίαο ππξεληθήο 

ππεξδχλακεο ε νπνία είρε ήδε βξεζεί ζε αζθπθηηθφ θινηφ κεηά ηελ λέα δηεχξπλζε ηνπ 

ΝΑΣΟ ην 2004 θαη φπσο έρνπκε αλαθέξεη βξίζθεηαη ζε κία αλνδηθή πνξεία φζνλ αθνξά 

ηνπο ζπληειεζηέο ηζρχνο ηεο. Αλ θαη ζθνπφο ινηπφλ απηήο ηεο θίλεζεο ήηαλ ε αλάπηπμε 

ελφο κεραληζκνχ αληηβαιιηζηηθήο άκπλαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ νη ΗΠΑ απφ κία 

ελδερφκελε επίζεζε απφ ην Ιξάλ, ηειηθά πξνθάιεζε ηελ αλαδσπχξσζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ δχν πξψελ αληηπάισλ. 

Αλ ζπγθεληξψζνπκε φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν απφ ζαθέο 

φηη ε ακεξηθαληθή εγεκνλία απνηειεί παξειζφλ γηα ην κεηαςπρξνπνιεκηθφ ζχζηεκα 

αθνινπζψληαο κία θζίλνπζα πνξεία ε νπνία μεθίλεζε ην 2003. Αηηία απηήο ηεο 

θαηάξξεπζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα, ήηαλ φρη ηφζν ε κεηνχκελε ηζρχο ηνπο αιιά 

θπξίσο ε ππεξβνιηθή εκπηζηνζχλε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ε νπνία 

ηνπο νδήγεζε λα αιιάμνπλ ζηάζε απέλαληη ζηνπο ζπκκάρνπο ηνπο αιιά θαη ζηνπο 

                                                             
34

 Γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο αληηππξαπιηθήο άκπλαο βι.  Γξνχγνο, Αζαλάζηνο, Η 

Ανηιπςπαςλική Άμςνα και οι Εςπύηεπερ Πποεκηάζειρ ηηρ, (2009) , αλάθηεζε 20/06/2009 απφ 

http://www.saith.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=28  
35

 Η απφθαζε γηα ηε δξνκνιφγεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο αληηβαιιηζηηθήο άκπλαο νδήγεζε ηνλ Putin 

λα πξνρσξήζεη ζηελ αλαζηνιή ηεο εθαξκνγήο ηεο πλζήθεο γηα ηηο πκβαηηθέο Γπλάκεηο ζηελ 

Δπξψπε (CFE) ηνλ Ινχιην ηνπ 2007.  
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αληηπάινπο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα απνιέζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ κελ θαη ηελ αλνρή ησλ 

δε. Έηζη ζήκεξα νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαηέρνπλ απιά ηελ πξσηνθαζεδξία εληφο ηεο 

νκάδαο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ, ρσξίο βέβαηα λα είλαη αθφκα εθηθηή ε αλαηξνπή ηνπο απφ 

απηή ηε ζέζε. Η κνλνπνιηθφηεηα εμαθνινπζεί πξνο ην παξφλ λα απνηειεί κία 

αδηακθηζβήηεηε ζηαζεξά, αλ θαη θαίλεηαη λα κεηψλεηαη ε έληαζε αιιά θαη ε ζπγθέληξσζε 

ηζρχνο πνπ ραξαθηεξίδεη ην κνλαδηθφ πφιν. Έηζη νη ΗΠΑ εμαθνινπζνχλ λα παίδνπλ έλα 

πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο δηεζλείο ππνζέζεηο θαη θπζηθά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

δηακνξθψλνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ππφινηπσλ κεγάισλ δπλάκεσλ αιιά θαη νη θαλφλεο 

πνπ δηέπνπλ απηέο ηηο ζρέζεηο.  

Έλα πνιχ θαιφ αλαιπηηθφ κνληέιν πνπ ζα κπνξνχζε λα εξκελεχζεη ηελ παξνχζα 

ζέζε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ είλαη απηφ ησλ Mowle θαη Sacko, νη νπνίνη έρνπλ κεηαθέξεη 

ζην πεδίν ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία ηνπ εγέηε ηηκψλ
36

 θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε έλα πεξηβάιινλ νιηγνπσιηαθήο δηακφξθσζεο ηηκψλ. χκθσλα κε 

απηφ ην κνληέιν, ν εγέηεο ηηκψλ είλαη εθείλνο ν νπνίνο ιακβάλεη πξψηνο ηηο απνθάζεηο θαη 

ηειηθά δηακνξθψλεη ηνπο φξνπο ηνπ παηρληδηνχ. Η ζέζε ηνπ απηή εμαξηάηαη απφ ην κέγεζφο 

ηνπ θαη ηελ επηξξνή πνπ κπνξεί λα αζθήζεη ζην ζχζηεκα αιιά φρη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ππφινηπσλ κνλάδσλ. Οη επηινγέο απηψλ ησλ παηθηψλ είλαη είηε ε απνδνρή ησλ θαλφλσλ πνπ 

ζέηεη ν εγέηεο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα νθέιε απηήο ηεο θαηάζηαζεο, είηε ε απφθιηζε ή ε 

νινθιεξσηηθή άξλεζε ζπκκεηνρήο ζε απηή, νπφηε θαη, αλάινγα κε ην είδνο ηεο εγεζίαο, 

δέρνληαη ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο επηινγήο πνπ κπνξεί λα είλαη ε επηβνιή θάπνηαο ηηκσξίαο ή 

ε απνκφλσζε θαη ν πεξηνξηζκφο. Μπνξνχκε κάιηζηα λα αλαθέξνπκε ηξεηο 

ραξαθηεξηζηηθνχο ηχπνπο εγεζίαο ηηκψλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγή ζε έλα 

κνλνπνιηθφ ζχζηεκα: ε εζεινληηθή εγεζία ζηελ νπνία φινη αλαγλσξίδνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηά ηεο θαη ηελ απνδέρνληαη, ε εγεζία ηηκψλ πνπ είλαη πξντφλ εμαπάηεζεο ηνπ 

εγέηε θαζψο έρεη πεηζηεί φηη είλαη αλαγθαία ε παξακνλή ηνπ ζηε ζέζε απηή παξά ηα 

κεηνλεθηήκαηα κίαο ηέηνηαο επηινγήο θαη ηέινο ε εμαλαγθαζκέλε εγεζία θαηά ηελ νπνία ν 

εγέηεο ηηκψλ παξακέλεη πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηνλ αληαγσληζκφ
37

. Απφ ηνπο ηχπνπο 

απηνχο ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ν πξψηνο απνηειεί κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε 

απηνχ πνπ πεξηγξάςακε σο εγεκνλία θαη φηη ν ηξίηνο αληηθαηνπηξίδεη επαθξηβψο ηε ζέζε 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή ε ππεξδχλακε.  
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 Γηα κία αλαζθφπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο βι. Mowle, Thomas S. and Sacko, David H., 

op.cit No 10, ζζ 44-47 
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2 Η ππεξνρή ησλ ΗΠΑ 
 

 

Η ζέζε ηελ νπνία ππνζηεξίμακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ζρεηηθά κε ην 

κεηαςπρξνπνιεκηθφ δηεζλέο ζχζηεκα ήηαλ ε χπαξμε κίαο κνλνπνιηθήο δνκήο κε επίθεληξν 

ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Βαζηθφ επηρείξεκα απηήο ηεο ηνπνζέηεζεο ππήξμε 

θπξίσο ε ππέξκεηξε ζπγθέληξσζε ηζρχνο απφ ηηο ΗΠΑ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία 

φισλ ησλ ππφινηπσλ κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο λα αληηζηαζκίζνπλ, κεηά ην ηέινο ηνπ 

Φπρξνχ πνιέκνπ, απηή ηελ ππεξνρή κε κία αλάινγε αλάπηπμε ζε θξίζηκνπο ζπληειεζηέο 

ηζρχνο ή/θαη κε ηελ νξγάλσζή ηνπο ζε έλα ηζφηηκν πφιν ηνπ ζπζηήκαηνο. Η αλάιπζή καο 

απηή βαζίζηεθε πεξηζζφηεξν ζε δεδνκέλα αιιά θαη παξαδείγκαηα απφ ηε δηεζλή πνιηηηθή 

ζθελή θαη ηζηνξία.  

Χζηφζν ν πεξηνξηζκφο καο ζηελ παξάζεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ δελ ζα ήηαλ 

αξθεηφο γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή ππνζηήξημε ησλ ηζρπξηζκψλ καο θαη έηζη θαζίζηαηαη 

αλαγθαία θαη επηβαιιφκελε ε πνζνηηθή αιιά θαη πνηνηηθή πιένλ αλάιπζε ηεο θαηαλνκήο 

ηεο ηζρχνο ζην ζχγρξνλν δηεζλέο ζχζηεκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ πέξα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζεσξεηηθήο καο βάζεο, ζα δνζεί ε επθαηξία λα απνθαιπθζνχλ ζε φιε ηνπο ηε δηάζηαζε 

ηφζν ην κέγεζνο ηεο ακεξηθαληθήο ππεξνρήο φζν θαη ην ράζκα πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ 

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ κεγάισλ δπλάκεσλ. Απηφ ζα επηηεπρζεί κέζα απφ 

ηε ζχγθξηζε ησλ κεγεζψλ αιιά θαη ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

εθείλνη νη ζπληειεζηέο ηζρχνο ησλ ππφ εμέηαζε θξαηψλ νη νπνίνη παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηε ζπλνιηθή ηζρχ ηνπο.     

ην ζεκείν απηφ βέβαηα ηίζεηαη ην θξίζηκν εξψηεκα γηα ην πνηνη ζα είλαη απηνί νη 

ζπληειεζηέο ηζρχνο ηνπο νπνίνπο ζα εμεηάζνπκε θαη ζα ζπγθξίλνπκε ζην εγρείξεκά καο 

απηφ θαζψο απφ ηελ επηινγή απηή ζα θξηζεί ε αμηνπηζηία θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ηεο 

εηθφλαο πνπ ζα ζρεκαηίζνπκε γηα ην δηεζλή ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ θαη επνκέλσο ηεο ίδηαο 

ηεο αλάιπζήο καο . Έλα ζηνηρείν ην νπνίν δηεπθνιχλεη πνιχ ηελ παξαπάλσ επηινγή είλαη ην 

γεγνλφο φηη επίθεληξν ηεο αλάιπζήο καο απνηεινχλ νη κεγάιεο δπλάκεηο κηαο θαη ε 

πνιηθφηεηα ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ αιιά θαη ηελ ηζρχ ησλ 

κεγάισλ δπλάκεσλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ
38

. Μεηαμχ ινηπφλ ησλ ζπληειεζηψλ ηζρχνο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ θάζε ρψξα, ππάξρεη έλα ζχλνιν απηψλ ην νπνίν δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ αλαβάζκηζε ελφο θξάηνπο ζην επίπεδν ηεο κεγάιεο δχλακεο. ε απηφ ην ζχλνιν 

ζα επηθεληξψζνπκε θαη εκείο ηελ πξνζνρή καο, μεθηλψληαο ηελ αλάιπζή καο απφ ηελ 

παξάζεζή ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαο ηα κεγέζε ηνπο. 
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χκθσλα κε ην Waltz νη ζεκαληηθφηεξεο παξάκεηξνη ηεο ηζρχνο κίαο ρψξαο είλαη ν 

πιεζπζκφο θαη ε επηθξάηεηα, νη θπζηθνί πφξνη, ε νηθνλνκηθή επξσζηία, ε ζηξαηησηηθή ηζρχο, 

ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηθαλφηεηα
39

. Τπάξρνπλ άιινη ζπγγξαθείο νη νπνίνη δίλνπλ 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζε άιινπο παξάγνληεο ηεο δηεζλνχο δξαζηεξηφηεηαο φπσο ζε απηφ πνπ 

νλνκάδεηαη «ήπηα» ηζρχο, έλλνηα ηελ νπνία εηζήγαγε ν Joseph Nye
40

. Παξ’ φια απηά 

επηιέγνπκε ηε «ζθιεξή» ηζρχ σο ην πεδίν ηεο αλάιπζήο καο θαζψο απηή δηαζθαιίδεη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ θξαηψλ, κε πξσηεχνλ ηελ αζθάιεηά ηνπ. ηε ζπλέρεηα νθείινπκε λα 

πξνρσξήζνπκε ζε κία ζπγθξηηηθή κεηαμχ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ κειέηε ησλ ζπληειεζηψλ 

απηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε ηε ζπγθέληξσζε ηεο ηζρχνο ζε θάπνηεο ή θάπνηα απφ 

ηηο κεγάιεο δπλάκεηο θαη έηζη λα θαηαιήμνπκε ζηελ πνιηθφηεηα ηεο λέαο δνκήο ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο. 

Όπνηεο δηαθσλίεο θαη αλ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ζεσξεηηθψλ ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαζελφο απφ ηνπο ζπληειεζηέο ηζρχνο ζηελ θαηαλνκή ησλ 

ηθαλνηήησλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ε ζηξαηησηηθή ηζρχο απνηειεί ην ζεκείν ζπλάληεζεο ησλ 

απφςεσλ. Η ζηξαηησηηθή ηθαλφηεηα ελφο θξάηνπο είλαη εθείλε πνπ εμαζθαιίδεη ηελ 

επηβίσζε θαη ηελ αλεμαξηεζία ζηελ επηινγή ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζα 

αθνινπζήζεη. Όζν φκσο απμάλνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηέο ηνπ, ην θξάηνο κπνξεί λα 

απνδπζεί ζε κία πξνζπάζεηα πξνβνιήο ηεο ηζρχνο πνπ έρεη αξρίζεη λα απνθηάεη, πξψηα 

ζηνπο γείηνλεο θαη αξγφηεξα ζε πην καθξηλέο πεξηνρέο ηεο πθειίνπ. Η απνηειεζκαηηθή 

πξνβνιή απηήο ηεο ηζρχνο απνηειεί επηβεβαίσζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο κίαο ρψξαο αιιά 

θαη κέηξν ηεο ζπλνιηθήο ζρεηηθήο ηζρχνο ηεο, θαζψο αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ηεο βίαο πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηα εζληθά ηνπ ζπκθέξνληα. 

Έλαο δείθηεο πνπ κπνξεί λα παξέρεη κία ζαθή εηθφλα ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ελφο 

θξάηνπο είλαη νη δαπάλεο πνπ θαηαβάιεη κία ρψξα γηα ηηο έλνπιέο ηεο δπλάκεηο. Οη δαπάλεο 

απηέο εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ηνπ ζηξαηεχκαηνο, ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη κία ρψξα ζην εμσηεξηθφ φπσο βάζεηο ή/θαη πξνγξάκκαηα 

παξνρήο ζηξαηησηηθήο βνήζεηαο. Μία ρψξα ινηπφλ κε απμεκέλεο ζηξαηησηηθέο δαπάλεο είλαη 

ηζρπξή ζηξαηησηηθά θαη πηζαλφλ λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα πξνβνιήο ηεο ζηξαηησηηθήο ηεο 

ηζρχνο. Απφ ηελ άιιε βέβαηα ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο 

λα καο παξαπιαλνχλ σο πξνο ηε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο έλνπιεο 

δπλάκεηο κίαο ρψξαο. Έηζη νη πςειέο ακπληηθέο δαπάλεο κπνξεί λα νθείινληαη ζην 

ππεξάξηζκν ζηξάηεπκα, ζε παξσρεκέλα θαη δαπαλεξά νπιηθά ζπζηήκαηα ή θαη ζε 
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ππνρξεψζεηο πνπ αλ θαη απαηηνχλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε δελ πξνζζέηνπλ ην παξακηθξφ ζηε 

ζηξαηησηηθή ηζρχ.  

Λακβάλνληαο ππφςε καο ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο, ζπγθεληξψζακε ζην 

δηάγξακκα 1.1.1 ηηο ακπληηθέο δαπάλεο ησλ εθηά ηζρπξφηεξσλ θξαηψλ ηνπ πιαλήηε. Αλ θαη 

ζην επφκελν θεθάιαην ν αξηζκφο απηψλ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ζα κεησζεί εμαηηίαο ησλ 

παξακέηξσλ πνπ εηζάγνπκε ζηελ αλάιπζή καο, πξνο ην παξφλ ζα εμεηάζνπκε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα απιά θαη κφλν γηα λα 

εληζρχζνπκε ην επηρείξεκά καο γηα ηελ ακεξηθαληθή ππεξνρή ζην δηεζλέο ζχζηεκα ζε φιν 

ην εχξνο ησλ θιαζηθψλ ζπληειεζηψλ ηζρχνο.  

Δμεηάδνληαο, ινηπφλ, ην γξάθεκα δηαπηζηψλνπκε πσο πξάγκαηη ε πξσηνθαζεδξία 

ζε απηφ ηνλ ηνκέα αλήθεη αλακθηζβήηεηα ζηηο ΗΠΑ. Σν απφιπην κέγεζνο ησλ δαπαλψλ ηεο 

απνθαιχπηεη απφ κφλν ηνπ κία ηζρπξή ζηξαηησηηθή κεραλή. Η ζχγθξηζε φκσο κε ηηο 

ππφινηπεο ρψξεο είλαη εθείλε πνπ καο δίλεη ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηεο ζέζεο ηεο 

ακεξηθάληθεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ζηε δηεζλή ζθελή. Σν πνζφ πνπ δαπαλά ε θπβέξλεζε 

ησλ ΗΠΑ γηα ηηο ακπληηθέο ηεο αλάγθεο, αθφκα θαη πξηλ απφ ηελ 11
ε
 επηεκβξίνπ 2001, 

είλαη πνιιέο θνξέο πνιιαπιάζην απφ ην αληίζηνηρν πνζφ ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ, 

κεκνλσκέλα. Αιιά αθφκα θαη αλ ζεσξνχζακε εθηθηή κία πξνζέγγηζε φισλ ησλ ππνινίπσλ 

κεγάισλ δπλάκεσλ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαη ην ζρεκαηηζκφ ελφο ζηξαηησηηθνχ 

ζπλαζπηζκνχ, νη ακπληηθέο ηνπο δαπάλεο αζξνηζκέλεο, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ζα 

πιεζίαδαλ νξηαθά απηέο ησλ ΗΠΑ. Τπάξρεη ινηπφλ έλα ηεξάζηην ράζκα ζηξαηησηηθψλ 

δπλαηνηήησλ κεηαμχ ηεο ππεξδχλακεο θαη ησλ ππνινίπσλ κεγάισλ δπλάκεσλ.  

ηελ πεξίπησζε κάιηζηα πνπ εληάμνπκε ζηελ αλάιπζή καο θαη πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ησλ ππφ εμέηαζε θξαηψλ, ζα απμεζεί αθφκα 

πεξηζζφηεξν ε παξαπάλσ απφζηαζε. Απηή είλαη ε αιήζεηα θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Ρσζίαο θαη ηεο Κίλαο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη σο νη πηζαλφηεξεο ελ δπλάκεη αληαγσληζηέο 

ησλ ΗΠΑ ζε ζηξαηησηηθφ επίπεδν. Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη απηέο νη δχν ρψξεο είλαη 

νπξαγνί ζηηο ακπληηθέο δαπάλεο, ηαπηφρξνλα νη έλνπιεο δπλάκεηο ηνπο πεξλνχλ κία 

ηδηαίηεξα επίπνλε θάζε αλαδηνξγάλσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ε νπνία θαη ζα θξίλεη ηελ 

επίηεπμε ηεο γεθχξσζεο ηνπ ράζκαηνο πνπ δηαπηζηψζακε πξνεγνπκέλσο
41
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Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο απηφ ην πνηνηηθφ ράζκα δελ παξαηεξείηαη κφλν κεηαμχ 

ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ησλ αληαγσληζηηθψλ πξνο απηέο ρσξψλ αιιά κεηαμχ ησλ 

ζηελψλ ζπκκάρσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφβιεκα ην νπνίν είλαη γλσζηφ ζηνπο ΝΑΣΟτθνχο 

θχθινπο σο ράζκα ηθαλνηήησλ (capabilities gap)
42

 θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθή επηρεηξεζηαθή ζπλεξγαζία ησλ ζπκκάρσλ ζε πεξηπηψζεηο φπσο ην 

Αθγαληζηάλ θαη ην Ιξάθ. Δίλαη πξνθαλέο πσο απηή ε εμέιημε είλαη κάιινλ αξλεηηθή γηα 

 

 

Γξάθεκα 1.1.1  ηξαηησηηθέο δαπάλεο 1992-2006 

Πεγή: Stockholm Institute for Peace Research, The SIPRI military expenditure database, 2007 

 

έλαλ θαηά βάζε ζηξαηησηηθφ νξγαληζκφ, αλαδεηθλχνληαο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ ηε ζηξαηησηηθή ππεξνρή. 

Έλα ηειεπηαίν ζηνηρείν πνπ ζα νινθιεξψζεη ηελ εηθφλα ηεο πξσηνθαζεδξίαο ησλ 

ΗΠΑ ζηνλ ηνκέα ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο είλαη ε ηθαλφηεηα πξνβνιήο απηήο ηεο ηζρχνο αλά 

ηνλ θφζκν. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα εμεηάζνπκε απηή ηελ παξάκεηξν είλαη λα 

εζηηάζνπκε ζην δίθηπν ησλ ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ πνπ δηαζέηνπλ νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζε 

δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο, ηδίσο ζε απηέο πνπ κπνξεί λα απνηεινχλ επίζεο πεδίν 

δξαζηεξηνπνίεζεο άιισλ κεγάισλ δπλάκεσλ. Ο ιφγνο πνπ δίλνπκε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε 
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απηέο ηηο πεξηνρέο είλαη ε δπζθνιία ηεο πξνβνιήο ηεο ηζρχνο ελφο θξάηνπο ζε κία πεξηνρή 

φπνπ ήδε έρεη ελεξγνπνηεζεί έλα άιιν ηζρπξφ θξάηνο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο.  

Με βάζε απηφ ην θξηηήξην, επηθεληξψλνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηελ Δπξαζία ζηελ 

νπνία βξίζθνληαη φιεο νη ππφινηπεο κεγάιεο δπλάκεηο θαη ε νπνία απνηειεί θαη ην 

ζεκαληηθφηεξν πεδίν δξάζεο ηνπο ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Απηφ πνπ 

δηαπηζηψλνπκε είλαη ε χπαξμε ηζρπξψλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ ζηελ Δπξψπε, ηε Μέζε 

Αλαηνιή θαη ηελ Άπσ Αλαηνιή, φπσο δείρλεη θαη ν ράξηεο 1.1.1. Απηέο νη δπλάκεηο 

απνηεινχλ κέξνο κίαο ελεξγήο παξνπζίαο ησλ ΗΠΑ ζε πεξηνρέο κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα 

ηα ζπκθέξνληά ηνπο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ άζθεζε απμεκέλεο επηξξνήο θαη ειέγρνπ, 

ηελ εγθαζίδξπζε ηεο ακεξηθαληθήο ηζρχνο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πνηθίισλ ζπκθεξφλησλ 

ηεο ππεξδχλακεο. 

 

 
Υάξηεο 1.1.1 ηξαηησηηθέο δπλάκεηο ησλ Ρσζία, ΗΠΑ θαη άιισλ ρσξψλ ζηελ Δπξαζία 2006-2007 

Πεγή: Lachowski, Zdzislaw, Foreign Military Bases in Eurasia, SIPRI Policy Paper No. 18 (2007) 

 

Ο επφκελνο βαζηθφο ζπληειεζηήο πνπ θαζνξίδεη ηελ ηζρχ ελφο θξάηνπο ζην πιαίζην 

ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο είλαη ε νηθνλνκηθή ηνπ επξσζηία. Ο πξψηνο θαη θπξηφηεξνο ιφγνο 

ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο κίαο ηζρπξήο νηθνλνκίαο είλαη ε βάζε ηελ νπνία απνηειεί γηα 

νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θξάηνπο θαη θπξίσο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ακπληηθψλ ηνπ αλαγθψλ. Δπηπιένλ ε νηθνλνκηθή ηζρχο ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά ζηηο 
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δηεζλείο ζρέζεηο θαη σο έλα εξγαιείν άζθεζεο επηξξνήο θαη ειέγρνπ πνπ εθαξκφδεηαη ζε 

άιινπο δξψληεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. 

Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ ζπλαληάκε θαηά ηε κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηάζηαζεο ηεο ηζρχνο είλαη ε επηινγή ηνπ δείθηε πνπ ζα καο παξέρεη κία φζν ην δπλαηφλ 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκίαο ελφο θξάηνπο. Δίλαη θπζηθφ ζηελ πεξίπησζε ελφο 

ηφζν πνιχπινθνπ ηνκέα ηεο θξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο λα είλαη αδχλαηε ε παξνπζίαζή ηνπ 

κέζσ ελφο κφλν δείθηε. Παξ’ φια απηά, ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ κειεηεηψλ ησλ δηεζλψλ 

ζρέζεσλ ζπκθσλνχλ πσο ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ θάζε ρψξαο απνηειεί έλα αξθεηά 

πεξηεθηηθφ, ζαθή θαη εχρξεζην εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα απηή. 

Η ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ηνπ ΑΔΠ, ινηπφλ, ησλ θξαηψλ πνπ έρνπκε ζέζεη ππφ 

αλάιπζε, επηβεβαηψλεη θαη απηή κία θαηάζηαζε κνλνπνιηθφηεηαο ζην δηεζλέο ζχζηεκα. 

Όπσο παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα 1.1.2 ε νηθνλνκία ησλ ΗΠΑ φρη κφλν ππεξέρεη ζε 

απφδνζε ησλ ινηπψλ αιιά γλσξίδεη θαη κία ζπλερή αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, γεγνλφο ην νπνίν 

απνκαθξχλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο ΗΠΑ απφ ηα ππφινηπα θξάηε. ηελ πεξίπησζε βέβαηα 

απηή αλαδεηθλχεηαη ε ηδηαίηεξε πεξίπησζε ηεο Ιαπσλίαο, ε νπνία αλ θαη θάλεθε λα 

πιεζηάδεη ζε απφδνζε ηελ ακεξηθάληθε νηθνλνκία ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, 

αξγφηεξα πεξηήιζε ζε ηέικα θαη έκεηλε πίζσ ζηνλ νηθνλνκηθφ αληαγσληζκφ κε ηηο ΗΠΑ. 

ήκεξα ηε ζέζε ηεο Ιαπσλίαο ζηνλ αληαγσληζκφ απηφ έρεη θαηαιάβεη ε νκάδα ησλ θξαηψλ 

πνπ απαξηίδνπλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε επηθεθαιήο ηηο κεγάιεο επξσπατθέο δπλάκεηο. Η  

 

 

Γξάθεκα 1.1.2 Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ 1993-2006 

Πεγή: Euromonitor International from International Monetary Fund (IMF), International Financial 

Statistics, 2007 
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ηδηνκνξθία φκσο ηνπ κνξθψκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δε καο επηηξέπεη λα 

ηζρπξηζηνχκε πσο πξφθεηηαη γηα κία πξνζπάζεηα ακθηζβήηεζεο ηεο κνλνπνιηθφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, έζησ θαη ζε έλα κφλν ηνκέα ηεο θξαηηθήο ηζρχνο. 

Παξ’ φια απηά, κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

ησλ θπξηνηέξσλ θξαηψλ κειεηψληαο ηελ εηήζηα κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ θαη έηζη λα 

δηαγλψζνπκε αλ ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ λα ζπλεγνξνχλ ζε κία καθξνπξφζεζκε αλαηξνπή 

ηνπ κνλνπνιηθνχ ζπζηήκαηνο. ην γξάθεκα 1.1.3 έρνπκε ην αλά έηνο πνζνζηφ ηεο 

κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ θαζεκίαο εθ ησλ εθηά ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κεγάισλ 

δπλάκεσλ. Απηφ πνπ αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν γξάθεκα είλαη ην γεγνλφο 

φηη ε νηθνλνκία ησλ ΗΠΑ αλαπηχζζεηαη κε έλα ξπζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 3-5% θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ 1993-2006, κέγεζνο πνπ ηελ ηνπνζεηεί ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ηηο ινηπέο 

επξσπατθέο δπλάκεηο θαη ηελ Ιαπσλία. Απελαληίαο ε Κίλα θαη ε Ρσζία γλσξίδνπλ ξπζκνχο 

αλάπηπμεο πνπ είλαη πςειφηεξνη απφ εθείλνπο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Ιδηαίηεξα 

δπλακηθή είλαη κάιηζηα ε αλάθακςε ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο ε νπνία κεηά θαηάξξεπζε ηνπ 

1991 γλσξίδεη αξθεηά πςεινχο ξπζκνχο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ. Βέβαηα νη παξαηεξήζεηο απηέο 

δελ απνηεινχλ επηρείξεκα ππέξ ηεο αλάδπζεο κίαο πνιππνιηθφηεηαο ζην δηεζλέο ζχζηεκα.  

Δμάιινπ ππάξρεη έλα πιήζνο πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηείηαη γηα κία ηέηνηα εμέιημε. Χζηφζν, 

 

 

Γξάθεκα 1.1.3 Δηήζηα κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ 1993-2006 

Πεγή: Euromonitor International from International Monetary Fund (IMF), International Financial 

Statistics and World Economic Outlook/UN/national statistics, 2007 
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παξαπάλσ ζηνηρεία θαηακαξηπξνχλ φηη ζηαδηαθά δεκηνπξγνχληαη νη βάζεηο γηα ηελ αχμεζε 

ηα ηεο νηθνλνκηθήο ηζρχνο αξρηθά, θαη ηε βειηίσζε φισλ ησλ ππφινηπσλ ζπληειεζηψλ 

ηζρχνο αξγφηεξα, κεξηθψλ απφ ηνπο ελ δπλάκεη αληαγσληζηέο ηεο ακεξηθαληθήο ππεξνρήο. 

Μεηαμχ ησλ θξίζηκσλ ζπληειεζηψλ ηζρχνο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ηφζν ε 

νηθνλνκηθή επξσζηία φζν θαη ε ζηξαηησηηθή ηθαλφηεηα ελφο θξάηνπο, θαη ηδίσο κίαο 

κεγάιεο δχλακεο, είλαη ε θαηνρή νξηζκέλσλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ζηξαηεγηθνχο ηνκείο ηεο ηζρχνο ελφο θξάηνπο. Όπσο είλαη θαηαλνεηφ κεηαμχ απηψλ ησλ 

πφξσλ ηελ πξσηεχνπζα ζεκαζία έρνπλ απηνί πνπ αθνξνχλ ηελ ελέξγεηα, ε νπνία απνηειεί 

ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηφζν ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο φζν θαη ηεο ζηξαηησηηθήο κεραλήο 

θάζε θξάηνπο. Παξαηεξψληαο ην κέγεζνο ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεη κία ρψξα 

κπνξνχκε λα εμάγνπκε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

αιιά θαη ηνπο θηλδχλνπο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ νη απμεκέλεο 

αλάγθεο.  

 χκθσλα κε ην γξάθεκα 1.1.4 νη ρψξεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο 

είλαη νη ΗΠΑ θαη ε Κίλα. Η εηθφλα απηή δελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζην κέγεζνο ησλ δχν 

ρσξψλ θαζψο ε Ρσζία, πνπ δηαζέηεη κία εμίζνπ κεγάιε επηθξάηεηα θαη πιεζπζκφ, βξίζθεηαη 

αξθεηά πην ρακειά. Απελαληίαο, απνηειεί ζπλέπεηα θπξίσο ησλ πςειψλ ζηξαηησηηθψλ 

δαπαλψλ ζηελ πεξίπησζε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηνπ ζηαζεξά αλνδηθνχ ξπζκνχ 

αλάπηπμεο ηεο θηλέδηθεο νηθνλνκίαο, θαζψο απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο, ζε 

ζπλδπαζκφ πάληα κε άιινπο ελεξγνβφξνπο ηνκείο ηεο θξαηηθήο κεραλήο απηψλ ησλ ρσξψλ, 

απαηηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ελεξγεηαθψλ πξψησλ πιψλ. Η θαηάζηαζε απηή 

βέβαηα θαζηζηά θαη ηηο δχν ρψξεο εμαηξεηηθά εμαξηεκέλεο απφ ηηο ρψξεο εηζαγσγήο απηψλ 

ησλ πξψησλ πιψλ, κε απνηέιεζκα λα είλαη επηηαθηηθή ε γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνκήζεηάο ηνπο. Χζηφζν κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ε Κίλα είλαη εθείλε ε νπνία 

βξίζθεηαη ζε πην κεηνλεθηηθή ζέζε εμαηηίαο ηεο εμαηξεηηθά ελεξγνβφξαο νηθνλνκίαο ηεο θαη 

ηεο δεκηάο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζε απηή κία δηαθνπή, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ηεο ξνήο 

ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηαθψλ πξψησλ πιψλ. Απφ ηελ άιιε, ε κεγάιε θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

απφ ηελ πιεπξά ησλ ΗΠΑ είλαη ελδεηθηηθή ησλ απμεκέλσλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη 

ηεο έληνλεο επηρεηξεζηαθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά ηαπηφρξνλα απνηειεί απφδεημε ηεο 

εμάξηεζεο ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο, θαη θπξίσο ηεο πξνβνιήο απηήο, απφ ηελ πξνκήζεηα 

ελέξγεηαο. Αλ θαη ην δηαθχβεπκα γηα ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, 

παξ’ φια απηά δελ είλαη ζεκειηψδεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Κίλαο φπνπ ε κείσζε ηεο 

παξερφκελεο ελέξγεηαο ζα πιήμεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο επξσζηία θαη επνκέλσο ηε βάζε ηεο 

ζπλνιηθήο ηεο ηζρχνο. 
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Γξάθεκα 1.1.4 πλνιηθή πξνκήζεηα βαζηθήο ελέξγεηαο 1992-2004 

Πεγή: International Energy Agency Energy statistics, http://www.iea.org/statist/index.htm 

 

Αλ θαη ηα ζηνηρεία κέρξη ηψξα είλαη αδηάζεηζηα, νθείινπκε λα πξνζζέζνπκε αθφκα 

κία παξάκεηξν ζηελ θαηαλνκή ηεο ηζρχνο. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία ε 

νπνία ζήκεξα πιένλ παίδεη δσηηθφ ξφιν ζε θάζε ηνκέα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Σα 

θξάηε ινηπφλ πνπ έρνπλ λα παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθά ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα βξίζθνληαη 

κεηαμχ ησλ πξσηνπφξσλ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη ζηξαηησηηθφ ηνκέα. 

Κάζε ρξφλν ινηπφλ δαπαλψληαη ππέξνγθα πνζά ζηελ ηερλνινγηθή έξεπλα θαη αλάπηπμε 

κεηαμχ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ. Σε κεξίδα ηνπ ιένληνο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

θαηέρνπλ νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαζψο δαπαλνχλ δεθάδεο δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηελ 

αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηδεψλ. Ιδηαίηεξα αλνδηθή είλαη θαη ε πνξεία ηεο Κίλαο ε νπνία 

επηρεηξεί λα αληαγσληζηεί ηηο ΗΠΑ ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο, κε επφκελε ηελ Ιαπσλία θαη ηηο 

ινηπέο κεγάιεο δπλάκεηο. 

Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέζακε ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο είλαη πξνθαλέο φηη 

νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο δηαζέηνπλ έλα απνθαζηζηηθφ θαη ζρεδφλ αγεθχξσην πξνβάδηζκα 

έλαληη φισλ ησλ ππφινηπσλ κεγάισλ δπλάκεσλ ηνπ κεηαςπρξνπνιεκηθνχ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο. Η αιήζεηα είλαη βέβαηα φηη ζε ηνκείο φπσο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ καο 

πξνζθέξνπλ κία καηηά ζην κέιινλ δηαθαίλεηαη κία αιιαγή ζηνπο ζπζρεηηζκνχο ηζρχνο. Πξνο 

ην παξφλ φκσο απηή ε κεηαβνιή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηδηαίηεξα αξγνχο ξπζκνχο, γεγνλφο ην 

νπνίν κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ επηβίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο γηα πεξηζζφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ απηφ πνπ ππνινγίδακε. Σν εξψηεκα σζηφζν πνπ γελλάηαη είλαη πνηνο  
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Γξάθεκα 1.1.5 Γεκφζηεο Γαπάλεο γηα Δ&Α 1991-2005 

Πεγή:OECD, Main Science and Technology Indicators 2007/2 

 

παξάγνληαο ζπκβάιιεη ζε απηή ηε ζηαζεξφηεηα ηεο κνλνπνιηθφηεηαο ζε έλα κε εγεκνληθφ 

πιένλ ζχζηεκα, ζην νπνίν ζα αλακέλακε ηελ έλαξμε κίαο θνχξζαο αληαγσληζκνχ κεηαμχ 

ηεο ππεξδχλακεο θαη ησλ ππφινηπσλ κεγάισλ δπλάκεσλ.    
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3 Σα ππξεληθά όπια σο παξάγνληαο ζπζηεκηθήο 

ηζνξξνπίαο 

 

 

Όηαλ θαινχκαζηε λα θαηαλνήζνπκε ηε δνκή ελφο νπνηνπδήπνηε δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο, ε θαηαλνκή ηεο ηζρχνο απνηειεί ην πεδίν ζην νπνίν ζα πξέπεη λα 

επηθεληξσζνχκε, θαζψο ε αλαξρία θαη ε κε ιεηηνπξγηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ κνλάδσλ πνπ 

ην απνηεινχλ ζπληζηνχλ ακεηάβιεηα ζηνηρεία ηεο θχζεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. 

Τπάξρνπλ πνιινί ζπληειεζηέο ηζρχνο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηιεγνχλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία, φπσο ε ζηξαηησηηθή ηζρχο θαη ε νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ ππφ εμέηαζε θξαηψλ. 

Όια απηά βέβαηα απνηεινχλ δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο 

εζσηεξηθέο δπλαηφηεηεο ησλ δηάθνξσλ κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

δεκηνπξγείηαη ζπρλά ε εληχπσζε φηη ε αλάιπζή καο μεθεχγεη απφ ην ζπζηεκηθφ επίπεδν θαη 

εηζέξρεηαη ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ φπνπ θπζηθά νη πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

δηαδηθαζίεο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο. Όηαλ φκσο αλαθεξφκαζηε ζηελ θαηαλνκή ηεο ηζρχνο 

εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πξνθαλέο φηη απηή αθνξά ηε ζρεηηθή ηζρχ πνπ θαζέλα απφ ηα 

θξάηε θαηέρεη, ζε θαζέλα απφ ηνπο ηνκείο πνπ εκείο έρνπκε επηιέμεη λα εμεηάζνπκε. Απφ ηε 

ζηηγκή ινηπφλ πνπ θαηαθεχγνπκε ζηε ζχγθξηζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά παχνπλ λα αθνξνχλ ηελ εζσηεξηθή δνκή ηνπο θαη 

αλαβαζκίδνληαη ζε έλα ζπζηεκηθφ ζχλνιν δεδνκέλσλ. Σν ζχλνιν απηφ δελ κπνξεί λα 

ειεγρζεί απφ θαλέλα θξάηνο, αθνχ νπνηαδήπνηε αιιαγή, ε νπνία ζα νθείιεηαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά ελφο κφλν θξάηνπο, ζα κεηαβάιιεη ηνπο ζπζρεηηζκνχο ηφζν εληφο ηνπ ίδηνπ 

ηνπ ππνζπλφινπ φζν θαη ζην γεληθφ ζπζηεκηθφ ζχλνιν.  

Κνκκάηη απηνχ ηνπ επξχηεξνπ ζπλφινπ ζπληειεζηψλ ηζρχνο απνηεινχλ θαη ηα 

ππξεληθά φπια. πλήζσο απηά εληάζζνληαη ζηνπο ζπληειεζηέο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο πνπ 

δηαζέηεη κία ρψξα. Παξ’ φια απηά δελ απνηεινχλ αθφκα έλα επηρεηξεζηαθφ φπιν, πνπ 

πξνζηίζεηαη ζηα ήδε ππάξρνληα ζπκβαηηθά νπιηθά ζπζηήκαηα. Σα ππξεληθά φπια 

δηαζέηνπλ κία δπλακηθή πνιχ δηαθνξεηηθή απφ απηή ησλ ζπκβαηηθψλ. Οη ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπκβαηηθψλ νπιηζκψλ κπνξνχλ εχθνια λα εληζρχζνπλ ην 

ακπληηθφ ή ην επηζεηηθφ πιενλέθηεκα πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη κία ρψξα
43

. Αλάινγα κε ην 

πνην απφ ηα δχν απηά πιενλεθηήκαηα θπξηαξρεί κεηαμχ ησλ ηζρπξφηεξσλ ρσξψλ, 

θαζνξίδεηαη ελ πνιινίο θαη ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί απφ ηα θξάηε ηνπ 

                                                             
43

 Γηα ην ξφιν ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηζνξξνπία επίζεζεο-άκπλαο βι. Jervis, Robert, «Offense, 

Defense and the Security Dilemma», ζζ 183-4 ζην Art, Robert J. and Jervis, Robert, International 

Politics: Enduring concepts and contemporary issues, (New York: Eighth edition, Pearson, 2007)  
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ζπζηήκαηνο. Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηε ζρέζε 

ακπληηθνχ θαη επηζεηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαη 

ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ κειψλ ηνπ, αιιά δπζηπρψο ε έθηαζε απηήο ηεο εξγαζίαο δελ 

καο επηηξέπεη νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ αλάιπζε.  

Αξθεί λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη ε ινγηθή πεξί ακπληηθνχ θαη επηζεηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο κεηαβάιιεηαη ξαγδαία απφ ηε ζηηγκή πνπ ζηνπο ζηξαηησηηθνχο 

ππνινγηζκνχο νπνηαζδήπνηε ρψξαο εηζέιζνπλ ηα ππξεληθά φπια. Αλάινγα κε ηελ 

πεξηθεξεηαθή ή παγθφζκηα θαηαλνκή ηεο ππξεληθήο ηζρχνο θαη ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ηνπο, 

ε αλάπηπμε ελφο ππξεληθνχ νπινζηαζίνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε κία ρψξα ην απφιπην 

επηζεηηθφ πιενλέθηεκα, γηα έλα νξηζκέλν ηνπιάρηζηνλ ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη ηαπηφρξνλα 

κία εληζρπκέλε ακπληηθή ηνπνζέηεζε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θξάηε. Η ηξνκαθηηθή 

θαηαζηξνθηθή ηζρχο ησλ ππξεληθψλ φπισλ σζεί ζπλήζσο ηνπο αλαιπηέο ζηελ επηζήκαλζε 

ηεο επηζεηηθήο ηνπο θχζεο. Σελ ίδηα ζηηγκή φκσο, απηή ε αζχγθξηηε ζε απνηειέζκαηα 

επηζεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα ιεηηνπξγεί σο επί ην πιείζηνλ απνηξεπηηθά, εμαζθαιίδνληαο ηελ 

αζθάιεηα, ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θξάηνπο πνπ ηα θαηέρεη. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ επηηπγράλεηαη ε κεξηθή επίιπζε ηνπ δηιιήκαηνο αζθαιείαο ησλ θξαηψλ, φρη κέζσ 

παξαδνζηαθψλ ακπληηθψλ κέηξσλ αιιά δηακέζνπ ηεο απνηξεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππξεληθψλ φπισλ
44

. Παξαηεξψληαο κάιηζηα ηελ ηζηνξία ησλ ππξεληθψλ δπλάκεσλ 

δηάθνξσλ θξαηψλ, κεγάισλ δπλάκεσλ αιιά θαη κηθξφηεξσλ ρσξψλ, ε απνηξνπή απνηειεί 

ην βαζηθφηεξν ιφγν χπαξμεο ησλ ππξεληθψλ νπινζηαζίσλ
45

. Γηα παξάδεηγκα ζηελ 

πεξίπησζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ ππξεληθήο ηζνξξνπίαο, νη ππξεληθέο δπλάκεηο 

ησλ θξαηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά είηε έρνπλ αλαπηπρζεί ζε πεξηνξηζκέλε θιίκαθα πξνο 

απνηξνπή ζπγθεθξηκέλσλ πεξηθεξεηαθψλ απεηιψλ, ππξεληθήο ή ζπκβαηηθήο θχζεο, είηε 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ απνζεθεπκέλνπ θαη ελ επηθπιαθή ζηξαηησηηθνχ νπινζηαζίνπ ηεο ελ 

ιφγσ ρψξαο θαη πξννξίδνληαη γηα κειινληηθή ρξήζε. Μφλν ν επίινγνο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ 

πνιέκνπ απνηειεί ην κνλαδηθφ παξάδεηγκα επηζεηηθήο ρξήζεο ησλ ππξεληθψλ φπισλ. Η 

πεξίπησζε φκσο απηή παξνπζηάδεη νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ,φπσο ην ππξεληθφ 

κνλνπψιην ησλ ΗΠΑ θαη ε πξσηφγλσξε θχζε ηεο ππξεληθήο ηζρχνο, ηα νπνία νδήγεζαλ ζε 

απηφ ην απνηέιεζκα.  

Έλα αθφκα ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ππξεληθψλ ζηξαηησηηθψλ ηθαλνηήησλ 

είλαη ε αλάγθε άκεζεο εμηζνξξφπεζεο ηελ νπνία πξνθαινχλ, ηδηαίηεξα φηαλ ν θφβνο ηεο 

πηζαλήο ρξήζεο ηνπο απμάλεη. Έηζη ε αλάπηπμε ππξεληθψλ δπλάκεσλ απφ κία ρψξα, είηε ηελ 
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θαζηζηά απηφκαηα κέξνο ελφο ήδε ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ππξεληθήο ηζνξξνπίαο, είηε 

δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάδεημε θαη άιισλ ππξεληθψλ δπλάκεσλ, ησλ νπνίσλ 

ηα ζπκθέξνληα αζθαιείαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηα δηθά ηεο θαη νη νπνίεο ζα 

απνηειέζνπλ ην ππξεληθφ αληίβαξφ ηεο. Κάπνηα ζηηγκή ζα ελεξγνπνηεζεί ε ηζνξξνπία ηνπ 

ηξφκνπ. Δίλαη εμαηξεηηθά ζπάλην ην θαηλφκελν ελφο ππξεληθνχ κνλνπσιίνπ ζε πεξηθεξεηαθφ 

θαη, πνιχ πεξηζζφηεξν, ζε δηεζλέο επίπεδν γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα παξαδείγκαηα 

ηνπ Ιζξαήι ζηε Μέζε Αλαηνιή αιιά θαη ησλ ΗΠΑ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 

κεηαπνιεκηθψλ ρξφλσλ απνηεινχλ ηέηνηεο εμαηξέζεηο, νη νπνίεο φκσο εκθαλίδνπλ νξηζκέλα 

θνηλά ζηνηρεία. Πξψηνλ, απνηέιεζαλ θαη νη δχν απάληεζε ζε ζπκβαηηθέο απεηιέο εμαηξεηηθά 

κεγάινπ κεγέζνπο θαη, δεχηεξνλ, γλψξηζαλ πξνζπάζεηεο εμηζνξξφπεζεο απφ ηνπο 

αληηπάινπο ηνπο. ηελ πεξίπησζε ησλ ΗΠΑ ε εμηζνξξφπεζε απηή επηηεχρζεθε ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα
46

 ζε αληίζεζε κε ην Ιζξαήι πνπ αθφκα δηαηεξεί ην κνλνπψιην ζηε Μέζε 

Αλαηνιή. Η αληζνξξνπία απηή αληηκεησπίδεηαη ζην λέν κεηαςπρξνπνιεκηθφ ζθεληθφ 

πξνζσξηλά κε ηελ πξνβνιή ηεο ζπκβαηηθήο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ησλ απεηινχκελσλ απφ 

απηή ηελ θαηάζηαζε θξαηψλ θαη καθξνπξφζεζκα κε ηελ ζπζηεκαηηθφηεξε πξνζπάζεηα 

απφθηεζεο ππξεληθψλ δπλάκεσλ. Πξψηα ζηε ιίζηα απηψλ ησλ θξαηψλ βξίζθνληαη ε πξία 

θαη ην Ιξάλ πνπ ην θαζέλα έρεη ηνπο δηθνχο ιφγνπο αζθαιείαο γηα λα αλεζπρεί γηα ηηο 

ηζξαειηλέο ππξεληθέο δπλάκεηο.  

Απηφ πνπ παξαηεξνχκε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη κία ζηαζεξφηεηα ε νπνία είλαη 

απνηέιεζκα ησλ πξνεγνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππξεληθήο ηζρχνο. Με ηνλ φξν 

ζηαζεξφηεηα δελ ηζρπξηδφκαζηε φηη έρεη πάςεη ε χπαξμε νπνηαζδήπνηε ερζξφηεηαο ή 

απεηιήο κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπζηήκαηα ππξεληθήο ηζνξξνπίαο. 

Θεσξνχκε απιά φηη νη ζρέζεηο ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν νκαινπνηεκέλεο ζε ζρέζε κε ηε 

δπλακηθή πνπ δηαζέηνπλ θαη ε νπνία ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο εληάζεηο. 

Αθφκα φκσο θαη φηαλ απηέο πξνθχπηνπλ, ε χπαξμε ησλ ππξεληθψλ φπισλ αλαγθάδεη ηα 

θξάηε λα ζπκπεξηθεξζνχλ πνιχ πην ζπλεηά θαζψο ην πεξηζψξην παξεμεγήζεσλ θαη 

παξεξκελεηψλ κεηψλεηαη δξακαηηθά. Η ηζνξξνπία ηνπ ηξφκνπ παξέρεη έλα πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην γηα ηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο, κε απνηέιεζκα νη πηζαλφηεηεο 

ππεξβνιηθψλ θαη απξφβιεπησλ αληηδξάζεσλ λα είλαη κεησκέλεο. 

Οξηζκέλνη αλαιπηέο θαη αθαδεκατθνί, φπσο ν Michael Mastaduno, πηνζεηνχλ κία 

δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ζεσξίαο ηεο ηζνξξνπίαο ηεο ηζρχνο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο ηζνξξνπίαο ηεο 

απεηιήο θαη κία ηνκεαθή ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ δχν ζεσξηψλ πξνθεηκέλνπ λα 
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αμηνινγήζνπλ θαη λα αλαγλψζνπλ ηε ζχγρξνλε δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα
47

. Η ππξεληθή 

ηζνξξνπία είλαη ην πεδίν φπνπ ζπλαληηφληαη απηέο νη δχν ζεσξίεο. Η θαηνρή ππξεληθψλ 

φπισλ θαη αληίζηνηρσλ ζηξαηεγηθψλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο 

κεγάισλ δπλάκεσλ ζην δηεζλέο ζχζηεκα επηθέξεη ηελ ηζνξξνπία ζε επίπεδν πξαγκαηηθήο 

ηζρχνο. Σαπηφρξνλα ε θαηαζηξνθηθή ηζρχο ησλ φπισλ απηψλ πξνθαιεί κία ηξνκεξή απεηιή 

ηελ νπνία θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα θξάηε θαη ζηελ νπνία ε ςπρνινγηθή δηάζηαζε 

ηεο απεηιήο παίδεη ηνλ πξσηεχνληα ξφιν. Έηζη ηα ππξεληθά φπια δηαζέηνπλ θαη ηελ 

πξαγκαηηθή αιιά θαη ηελ ςπρνινγηθή ηζρχ πνπ επηηξέπεη κία άλεπ πξνεγνπκέλνπ 

ζηαζεξφηεηα θαη ηζνξξνπία ζην θεληξηθφ δηεζλέο ζχζηεκα αιιά θαη ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν. 

Απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάιπζή καο είλαη λα δηαπηζηψζνπκε 

ηνλ αθξηβή ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη παξαπάλσ ζπλζήθεο ζην θεληξηθφ δηεζλέο 

ζχζηεκα, απνθεχγνληαο ηα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα. Η δηάθξηζε απηή νθείιεηαη ζε κία 

βαζηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν, ε νπνία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε γεσγξαθία. Έρνπκε 

αλαθέξεη φηη ε δηαδηθαζία απφθηεζεο ππξεληθψλ φπισλ δελ είλαη κία απιή ππφζεζε θαη δελ 

αξθεί απιά ε βνχιεζε ηνπ θξάηνπο λα ηα απνθηήζεη. Δίλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη θαη 

άιινπο θξίζηκνπο ζπληειεζηέο ηζρχνο γηα λα κπνξέζεη λα αλαπηχμεη, λα ζπληεξήζεη θαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν λα θαηαζηήζεη επηρεηξεζηαθά απνηειεζκαηηθή κία ππξεληθή ηθαλφηεηα. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηειεπηαίν ηνκέα, ε ζπκβαηηθή ζηξαηησηηθή ηζρχο παίδεη ηνλ πξσηεχνληα 

ξφιν θαζψο είλαη απηή πνπ ζα πξνζθέξεη ηα κέζα κεηαθνξάο ησλ ππξεληθψλ νπιηθψλ 

ζπζηεκάησλ, είηε πξφθεηηαη γηα αεξνπιάλα είηε γηα ππνβξχρηα είηε γηα βαιιηζηηθνχο 

ππξαχινπο. ηα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα φκσο ε γεσγξαθηθή εγγχηεηα θαζηζηά εθηθηή ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππξεληθψλ δπλάκεσλ αθφκα θαη κε κέζα κεηαθνξάο κηθξνχ ή 

κεζαίνπ βειελεθνχο. πλεπψο δελ είλαη αλαγθαία ε χπαξμε κεγάισλ ζπκβαηηθψλ 

ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ.  

Όηαλ φκσο έλα θξάηνο ππνρξεψλεηαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο λα ζπκκεηέρεη ζε έλα 

ζχζηεκα ππξεληθήο ηζνξξνπίαο ην νπνίν έρεη σο πεδίν ιεηηνπξγίαο ηνπ ην θεληξηθφ δηεζλέο 

ζχζηεκα νη πξνυπνζέζεηο απμάλνληαη ηφζν ζε πιήζνο φζν θαη ζε κέγεζνο. Η βαζηθφηεξε 

φισλ είλαη ε θαηνρή ζηξαηεγηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο απφ ηε ρψξα πνπ επηζπκεί λα εηζέιζεη 

ζην θιακπ ησλ παγθφζκησλ ππξεληθψλ δπλάκεσλ. Οη απεηιέο γηα ηελ αζθάιεηα ελφο 

θξάηνπο ζην θεληξηθφ δηεζλέο ζχζηεκα κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ θξάηε πνπ βξίζθνληαη 

φρη απαξαίηεηα ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ αιιά αθφκα θαη ζε καθξηλέο επείξνπο. Σα ζηξαηεγηθά 

φπια είλαη εθείλα πνπ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ φηη απηφ ην θξάηνο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

απνηξέςεη ηέηνηεο πηζαλέο απεηιέο ή ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε λα αληαπνδψζεη ζε κία 
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πηζαλή επίζεζε, πνπ ζα απεηιεί ηελ χπαξμή ηνπ. Απηή φκσο ε ηθαλφηεηα πξνυπνζέηεη ηελ 

χπαξμε κίαο ηζρπξήο ζηξαηησηηθήο κεραλήο θαη κίαο εμίζνπ ηζρπξήο νηθνλνκίαο ε νπνία ζα 

κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεί ηηο ππξεληθέο θηινδνμίεο ηεο ρψξαο. Έλα πιήζνο άιισλ 

παξαγφλησλ φπσο ε ηζρπξή δηαθπβέξλεζε θαη ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία απνηεινχλ επίζεο 

αλαγθαίεο ζπληζηψζεο κίαο παγθφζκηαο ππξεληθήο ζέζεο. 

Δμεηάδνληαο πξνζεθηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζεκειηψλνπλ κία παγθφζκηα 

ππξεληθή ηθαλφηεηα, παξαηεξνχκε πσο πξφθεηηαη γηα ηηο ίδηεο αθξηβψο ζπλζήθεο πνπ 

θαζνξίδνπλ θαη ηελ ηδηφηεηα κίαο ρψξαο σο κεγάιεο δχλακεο ζχκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία 

ησλ κειεηεηψλ ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Τπάξρνπλ αξθεηά θξάηε δηεζλψο πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα θαηαηαγνχλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία βάζεη ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ. Παξ’ φια απηά, ην 

θξηηήξην πνπ ζθξαγίδεη ηελ ππνςεθηφηεηα ελφο θξάηνπο γηα ην θαζεζηψο ηεο κεγάιεο 

δχλακεο είλαη ε ππξεληθή ηθαλφηεηα, αλεμάξηεηα φκσο απφ ηηο ππφινηπεο ζηξαηησηηθέο 

δπλαηφηεηεο. Ο ιφγνο πνπ έρεη ηέηνηα βαξχλνπζα ζεκαζία ε ππξεληθή ηζρχο γηα ηηο κεγάιεο 

δπλάκεηο εδξάδεηαη ζην δίιιεκα αζθαιείαο φπσο ην βηψλνπλ ηα ηζρπξφηεξα θξάηε ηνπ 

πιαλήηε. Σα ζπγθξηηηθά κεγέζε ησλ ζπληειεζηψλ ηζρχνο πνπ δηαζέηνπλ νη κεγάιεο δπλάκεηο 

είλαη αξθεηά γηα λα εληζρχζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αλαζθάιεηα πνπ νχησο ή άιισο 

θάζε θξάηνο αηζζάλεηαη κέζα ζην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα. Πξνθεηκέλνπ επνκέλσο λα ηε 

κεηψζνπλ αλαδεηνχλ πιενλεθηήκαηα θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ αζθάιεηά ηνπο, 

ηδίσο απέλαληη ζηα άιια ηζρπξά θξάηε ηνπ ζπζηήκαηνο. Μέρξη ην 1945 νη πξνζπάζεηέο ηνπο 

απηέο, είραλ ηνλ ππξήλα ηνπο ζηε ζπκβαηηθή ζηξαηησηηθή ηζρχ. Απφ ην ηέινο φκσο ηνπ Β’ 

παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη έπεηηα, ηα ππξεληθά νπιηθά ζπζηήκαηα κε ζηξαηεγηθφ βειελεθέο 

αλαδείρζεθαλ ζηαδηαθά ζε απφιπηνπο θαη χζηαηνπο εγγπεηέο ηεο αζθάιεηαο ησλ κεγάισλ 

δπλάκεσλ. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη φιεο νη κεγάιεο δπλάκεηο πνπ βγήθαλ ληθήηξηεο 

απφ ηνλ Β’ παγθφζκην πφιεκν θαη θαηνρχξσζαλ κία ζέζε ζην πκβνχιην αζθαιείαο ηνπ 

ΟΗΔ, απέθηεζαλ αξγά ή γξήγνξα ζηξαηεγηθέο ππξεληθέο δπλάκεηο.  

Σαπηφρξνλα φκσο απηή ε επηδίσμε ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ πξνζέδσζε ζηελ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία ηε δηθή ηεο δπλακηθή, κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ππξεληθήο ηζνξξνπίαο πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο. Απνηέιεζκα 

απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ ήηαλ ε εμαζθάιηζε ζηηο ππξεληθέο ηθαλφηεηεο κίαο θπξίαξρεο ζέζεο 

ζηελ παγθφζκηα θαηαλνκή ηεο ηζρχνο, θαη ζπλεπψο ζην θεληξηθφ ζχζηεκα ηζνξξνπίαο ηεο 

ηζρχνο. Πξνθαλψο απηή ε εμέιημε ζεκαηνδφηεζε ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππξεληθψλ φπισλ, 

ρσξίο απηφ βέβαηα λα ζπλεπάγεηαη ηελ ππνβάζκηζε ησλ ππφινηπσλ δπλαηνηήησλ ησλ 

κεγάισλ δπλάκεσλ. Οη ηειεπηαίεο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ηε βάζε ηεο ηζρχνο κίαο 

κεγάιεο δχλακεο, αιιά πιένλ δελ είλαη αξθεηέο απφ κφλεο ηνπο γηα ηελ αλάδεημε ελφο 

θξάηνπο ζε κεγάιε δχλακε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Σν δίιεκκα αζθαιείαο ησλ ηζρπξψλ 
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θξαηψλ ηνπ πιαλήηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα 

αγλνήζνπλ, ηα αλαγθάδεη λα επεθηείλνπλ ην ζχζηεκα ηεο ηζνξξνπίαο ζε ηνκείο ηεο ηζρχνο 

πνπ κπνξεί λα απνδεηρζνχλ επηθίλδπλνη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δηεζλνχο ζέζεο ηνπο θαη 

καθξνπξφζεζκα γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. 

 

3.1 Η δηακόξθσζε ηνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ππξεληθήο 

ηζνξξνπίαο  
 

Οη ζπλζήθεο απηέο δηακφξθσζαλ ζηαδηαθά θαη ην ζεκεξηλφ θεληξηθφ ζχζηεκα 

ππξεληθήο ηζνξξνπίαο. Σα πξψηα ζεκάδηα αλάδεημήο ηνπ εκθαλίζηεθαλ παξάιιεια κε ηελ 

αλάδπζε ηεο λέαο δνκήο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο κεηά ην Β’ παγθφζκην πφιεκν. Η χπαξμε 

δχν ππεξδπλάκεσλ κε ζπληειεζηέο ηζρχνο πέξαλ ησλ ππνινίπσλ κεγάισλ δπλάκεσλ 

δηακφξθσζε έλα δηπνιηθφ ζχζηεκα φπνπ ε αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ δχν πφισλ 

θπξηάξρεζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο ζθελήο. Έηζη ε έκθαζε πνπ 

δφζεθε απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο ζην ππξεληθφ ηνπο πξφγξακκα ήηαλ απνηέιεζκα ηεο 

αληζνξξνπίαο ε νπνία ππήξρε ζην κεηαπνιεκηθφ ζχζηεκα κεηαμχ ησλ ζνβηεηηθψλ θαη 

ακεξηθαληθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ. Μέζα ζε ηέζζεξα ρξφληα ην ππξεληθφ κνλνπψιην 

ησλ ΗΠΑ είρε πιένλ θαηαξξηθζεί απφ ηελ ΔΓ ε νπνία φπσο ήηαλ θπζηθφ αλεζπρνχζε γηα 

ηελ λέα αληζνξξνπία. Μάιηζηα ζχληνκα θαηάθεξε φρη κφλν λα έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ηελ 

αηνκηθή βφκβα αιιά θαη λα δηαζέηεη θαη ηα κέζα κεηαθνξάο πξνθεηκέλνπ λα πιήμνπλ 

ακεξηθάληθν έδαθνο. Η θνχξζα ηνπ δηαζηήκαηνο είρε αξρίζεη, κε πνιχ ζεκαληηθέο 

πξνεθηάζεηο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο δπλάκεηο θαη ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ. Παξάιιεια φκσο ν 

αληαγσληζκφο ζηνλ ηνκέα ησλ ππξεληθψλ δελ πεξηνξίζηεθε απνθιεηζηηθά ζηνλ ππξήλα ηνπ 

δηπνιηζκνχ, θαζψο ε ππξεληθή απεηιή δελ κπνξνχζε λα απνθιεηζηεί δηαπαληφο κε ηελ 

έληαμε ησλ ινηπψλ κεγάισλ δπλάκεσλ ζε έλαλ απφ ηνπο δχν ζπλαζπηζκνχο φπσο ζπλέβε ζε 

ηαθηηθφ επίπεδν. Οη ΗΠΑ βέβαηα πξνζπάζεζαλ λα απνθχγνπλ ηε δηαζπνξά ησλ αηνκηθψλ 

φπισλ ζηνπο ζπκκάρνπο ηνπο ρσξίο ηδηαίηεξε επηηπρία. Έηζη ήηαλ δήηεκα ρξφλνπ ε 

αλάπηπμε απηφλνκσλ εζληθψλ ππξεληθψλ νπινζηαζίσλ θαη απφ ηηο ππφινηπεο κεγάιεο 

δπλάκεηο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο.  

 Οη πξψηεο πνπ ην επηρείξεζαλ ήηαλ νη επξσπατθέο, δει. ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη 

ε Γαιιία, νη νπνίεο έρνληαο ακθηβνιίεο γηα ηελ απνηξεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ππξεληθήο 

νκπξέιαο πνπ είραλ αλαπηχμεη νη ΗΠΑ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο επξσπατθήο επείξνπ, 

πξνέβεζαλ ζηηο πξψηεο ππξεληθέο δνθηκέο ην 1952 θαη ην 1960 αληίζηνηρα. Η αλάγθε ηεο 

αλάπηπμεο κίαο αλάινγεο δχλακεο απφ ηηο επξσπατθέο κεγάιεο δπλάκεηο νθεηιφηαλ 

πξσηίζησο ζηε ζνβηεηηθή απεηιή. Απηή ε αίζζεζε αλαζθάιεηαο ησλ Δπξσπαίσλ 
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δεκηνπξγνχηαλ σο έλα βαζκφ απφ ηελ ππξεληθή ππεξνρή ησλ νβηεηηθψλ, ε νπνία γηλφηαλ 

πνιχ πην αηζζεηή ζηα θξάηε ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, εμαηηίαο ησλ ζνβηεηηθψλ ππξαχισλ 

κέζνπ βειελεθνχο πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί ζηηο ρψξεο ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ. Σαπηφρξνλα 

φκσο νη πνιπδχλακεο ζηξαηηέο ηνπ Κφθθηλνπ ηξαηνχ, ηηο νπνίεο είρε αλαπηχμεη ζηελ 

αλαηνιηθή Δπξψπε, απνηεινχζαλ κία ακεζφηεξε απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ θαζψο ζα κπνξνχζαλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα εηζβάινπλ ζηελ επηθξάηεηα 

ζεκαληηθψλ γηα ηνλ δπηηθφ ζπλαζπηζκφ θξαηψλ, φπσο ε Γπηηθή Γεξκαλία θαη ζηε ζπλέρεηα 

ε Γαιιία, ρσξίο λα έρνπλ νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο απηψλ ησλ ρσξψλ ηε δπλαηφηεηα κίαο 

απνηειεζκαηηθήο άκπλαο. Η απφθηεζε ππξεληθψλ δπλάκεσλ ζα κπνξνχζε ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε λα ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά αθφκα θαη ζην εμαηξεηηθά απίζαλν (πνηνο φκσο 

κπνξεί λα ζηεξηρζεί κφλν ζηηο πηζαλφηεηεο φηαλ δηαθπβεχεηαη ε επηβίσζή ηνπ;) ζελάξην κίαο 

δηεπζέηεζεο ηεο θξίζεο κεηαμχ ησλ ππεξδπλάκεσλ ε νπνία ζα έζηγε ηα εζληθά ζπκθέξνληα 

ησλ επξσπατθψλ δπλάκεσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ιφγσ ηεο πξνλνκηαθήο ζρέζεο πνπ είρε 

απνθαζίζεη λα δηαηεξήζεη κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ κε ηηο ΗΠΑ, θνβφηαλ φηη ζα 

απνηεινχζε έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο ζηφρνπο ηεο ζνβηεηηθήο ζηξαηησηηθήο κεραλήο ζε 

πεξίπησζε ππξεληθνχ πνιέκνπ κεηαμχ ησλ ππεξδπλάκεσλ. Έηζη ε απφθηεζε ελφο εζληθνχ 

ππξεληθνχ νπινζηαζίνπ ήηαλ αλαγθαία παξά ην γεγνλφο φηη ε ππξεληθή άκπλα ησλ δχν 

ρσξψλ ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ελνπνηεκέλε. Παξ’ φια απηά, ε αλάπηπμε κίαο βξεηαληθήο 

ζηξαηεγηθήο δχλακεο ζα επέηξεπε κεγαιχηεξε ειεπζεξία θηλήζεσλ ζηε βξεηαληθή 

θπβέξλεζε αθφκα ζε κία πξνο ην παξφλ απίζαλε δηάζηαζε απφςεσλ κε ηε ζχκκαρφ ηεο θαη 

ηαπηφρξνλα ζα πξνζέθεξε έλα κνριφ πίεζεο ζε κία εηεξνβαξή ζπκκαρηθή ζρέζε. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Γαιιία πέξα απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο αλεζπρίαο πνπ 

κνηξάδνληαλ φινη νη ζηξαηεγηθνί ζχκκαρνη ησλ ΗΠΑ απέλαληη ζηελ ζνβηεηηθή ππεξνπιία 

ζηελ επξσπατθή ήπεηξν, είρε έλα αθφκα θίλεηξν πξνθεηκέλνπ λα επηζπεχζεη ηηο πξνζπάζεηεο 

γηα κία ππξεληθή ζηξαηεγηθή δχλακε. Η άλνδνο ζηελ εμνπζία ηνπ πξνέδξνπ Νηε Γθσι 

απνκάθξπλε φιν θαη πεξηζζφηεξν ηε Γαιιία απφ ηελ ππεξδχλακε ηνπ δπηηθνχ εκηζθαηξίνπ 

κέζσ ηεο κε ζπκκεηνρήο ηεο ζε βαζηθέο δνκέο ηεο Βνξεηναηιαληηθήο ζπκκαρίαο. Ήηαλ 

επφκελν λα ακθηβάιινπλ αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηνπο Βξεηαλνχο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ακεξηθαληθήο ππξεληθήο δχλακεο θαηά ηελ ππεξάζπηζε ησλ 

γαιιηθψλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ. Δπηπιένλ είρε αξρίζεη λα θπξηαξρεί ηνπο Γάιινπο ν θφβνο 

πσο ζηαδηαθά ζα θαηαζηνχλ έλαο απιφο παξαηεξεηήο ησλ δηεζλψλ ηεθηαηλνκέλσλ. 
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Απάληεζε ζην δηηηφ απηφ πξφβιεκα ηεο Γαιιίαο ήηαλ ε έληαμή ηεο ζην θιακπ ησλ 

ππξεληθψλ δπλάκεσλ
48

.  

ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ζα κπνξνχζακε ίζσο λα πξνζζέζνπκε έλαλ 

ελδνπεξηθεξεηαθφ πνπ, αλ θαη κηθξφηεξεο ζεκαζίαο, αμίδεη λα αλαθεξζεί. Η χπαξμε κίαο 

ππξεληθήο κεγάιεο δχλακεο ζε επξσπατθφ έδαθνο δε ζα κπνξνχζε λα κελ επεξεάζεη ηελ 

ππξεληθή ζηξαηεγηθή θαη ησλ ππνινίπσλ. Όπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη πξνεγνπκέλσο, ε 

ηζνξξνπία ηεο ηζρχνο ηζρχεη ζηνλ ηνκέα ησλ ππξεληθψλ φπισλ ζηνλ ίδην βαζκφ, θαη ίζσο 

πεξηζζφηεξν επηηαθηηθά, κε ηηο ππφινηπεο δηαζηάζεηο ηεο θξαηηθήο ηζρχνο. Έηζη, κε ηελ 

Γεξκαλία εηηεκέλε θαη νπζηαζηηθά αθνπιηζκέλε κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ε Γαιιία 

απνηεινχζε ηε κνλαδηθή κεγάιε δχλακε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν πνπ είρε ηνπο πφξνπο λα 

αλαιάβεη ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο βξεηαληθήο ππξεληθήο δχλακεο. Μπνξεί βέβαηα λα 

ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ 

πνιέκνπ ήηαλ ηέηνηα πνπ δελ επέηξεπε ηελ επειημία ζηηο ζπκκαρίεο φπσο ζε παιαηφηεξα 

ζπζηήκαηα, νχησο ψζηε λα ππάξρεη ν θφβνο ηεο εκθάληζεο κίαο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ 

δχν επξσπατθψλ θξαηψλ. Απφ ηελ άιιε, απηή ε ίδηα αιιειεμάξηεζε αζθαιείαο πνπ 

δεκηνπξγνχηαλ απφ ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ δχν ρσξψλ ζηελ ίδηα ζηξαηησηηθή ζπκκαρία, 

θαζηζηνχζε επηζθαιή ηελ ππξεληθή δχλακε ηεο Βξεηαλίαο θαη γηα ηε Γαιιία. Η ξήηξα πεξί 

εληαίνπ ακπληηθνχ ρψξνπ ηνπ ΝΑΣΟ ζα παξάζεξλε θαη ηε Γαιιία ζε πεξηπέηεηεο ζε κία 

πηζαλή ζχγθξνπζε ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ κε ηε ΔΓ ιφγσ ηνπ ππξεληθνχ ηνπ 

νπινζηαζίνπ.  

Όζνλ αθνξά ηε Γπηηθή Γεξκαλία, ε έμνδφο ηεο απφ ην Β’ Παγθφζκην πφιεκν 

εηηεκέλεο, ε πιήξεο απνδπλάκσζε θαη ν νινθιεξσηηθφο αθνπιηζκφο ηεο απφ ηηο ληθήηξηεο 

δπλάκεηο, ε εμάξηεζή ηεο απφ ηηο ΗΠΑ, κεηά ηε δηαίξεζή ηεο εληαίαο Γεξκαλίαο, αιιά θαη ε 

ζέζε ηεο ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ επξσπατθνχ ζεάηξνπ επηρεηξήζεσλ, δελ άθελαλ άιιε 

επηινγή ζηε γεξκαληθή θπβέξλεζε απφ ην λα θηινμελήζεη ζην έδαθφο ηεο ακεξηθαληθέο 

ππξεληθέο δπλάκεηο νη νπνίεο ζα δηαζθάιηδαλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο έλαληη ηεο ΔΓ. Η 

εμέιημε απηή είρε σο απνηέιεζκα λα εηζέιζεη ε Γεξκαλία ζε απηφ ην ζχζηεκα ηεο ππξεληθήο 

ηζνξξνπίαο ζε επξσπατθφ, θαη εμαηηίαο ηεο θεληξηθφηεηαο ηνπ επξσπατθνχ ζεάηξνπ, θαη ζε 

θεληξηθφ επίπεδν, κε κία ζρέζε εμάξηεζεο ε νπνία έζεηε ππφ νκεξία ηελ ππξεληθή ηεο 

ζηξαηεγηθή. 

Σελ νκάδα ησλ πέληε ππξεληθψλ κεγάισλ δπλάκεσλ ήξζε λα ζπκπιεξψζεη ην 1964 

ε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο. Η απφθαζε ιήθζεθε ην 1955 αιιά θαζπζηέξεζε λα 
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πινπνηεζεί εμαηηίαο ηεο απφζπξζεο ηεο νβηεηηθήο βνήζεηαο ην 1960. Η αλαγθαηφηεηα λα 

εηζέιζεη ε ρψξα ζην ππξεληθφ παηρλίδη, θαη κάιηζηα κε αμηψζεηο ζηξαηεγηθήο απνηξνπήο ζε 

θεληξηθφ επίπεδν, έγηλε εκθαλήο ζηελ θηλεδηθή εγεζία κεηά ηνλ πφιεκν ηεο Κνξέαο ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. Η εκπινθή ζε απηή ηε ζχγθξνπζε φισλ ησλ κεγάισλ 

δπλάκεσλ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο πξνθάιεζε έληνλε αλεζπρία ζηελ Κίλα θαζψο 

θαλέξσλε ηελ επηζπκία ηνπο λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζηελ πεξηνρή, έρνληαο ήδε κία 

εληζρπκέλε παξνπζία. Αο κε μερλάκε ηελ ακεξηθαληθή θεδεκνλία ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Ιαπσλίαο θαη ηελ παξνπζία ησλ Γάιισλ ζηελ Ιλδνθίλα αιιά θαη ην ζεκειηψδεο αίζζεκα 

αλαζθάιεηαο πνπ είρε πξνθαιέζεη ζηνπο Κηλέδνπο ε εζληθή ηαπείλσζε πνπ είρε ππνζηεί ε 

ρψξα ηνπο απφ ηηο δπηηθέο δπλάκεηο, κεηά ηνπο πνιέκνπο ηνπ Οπίνπ ην 19
ν
 αηψλα.  

Παξάιιεια, ε δηπνιηθή αληηπαξάζεζε κεηέθεξε ηνλ ππξεληθφ αληαγσληζκφ ησλ δχν 

ππεξδπλάκεσλ θαη ζηε γεηηνληά ηεο Κίλαο, κε ηηο ΗΠΑ λα αλαπηχζζνπλ ζηαδηαθά ππξεληθέο 

ηνπο δπλάκεηο ζε θξάηε ηεο Άπσ Αλαηνιήο, φπσο ε Νφηηα Κνξέα θαη ε Ιαπσλία. Όπσο ήηαλ 

θπζηθφ, απηφ επεξέαδε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ αζθάιεηα ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ε νπνία 

φθεηιε λα απνηξέςεη ηελ ελαληίνλ ηεο κειινληηθή ρξήζε απηψλ ησλ δπλάκεσλ. εκαληηθφ 

ξφιν ζε απηφ ηνλ ηνκέα έπαημε ε αξρηθή ζχληαμε ηεο λεφθνπεο ιατθήο δεκνθξαηίαο κε ηελ 

ΔΓ. Η αξρηθή ζπλεξγαζία ζε θξίζηκνπο ζηξαηησηηθνχο ηνκείο κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ 

θαηέζηεζε δπλαηή ηε κεηαθνξά ππξεληθήο ηερλνινγίαο ζηελ Κίλα αιιά θαη ηελ κεηάδνζε 

ηεο ξσζηθήο ηερλνγλσζίαο ζε δεηήκαηα ππξαπιηθήο ηερλνινγίαο, ε νπνία είλαη απαξαίηεην 

ζηνηρείν κίαο ζηξαηεγηθήο δχλακεο. Καηάθεξε ινηπφλ κέζσ απηήο ηεο εηδηθήο ζρέζεο κε ηε 

νβηεηηθή Έλσζε λα εληαρζεί θαη απηή ζην θιακπ ησλ ππξεληθψλ δπλάκεσλ. Απφ ηελ άιιε, 

βέβαηα, ην κεηνλέθηεκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ήηαλ φηη ην Πεθίλν είρε απνθαζίζεη λα 

ζπληαρζεί κε έλαλ απφ ηνπο δχν πφινπο ηνπ κεηαπνιεκηθνχ ζπζηήκαηνο, γεγνλφο ην νπνίν 

επέηεηλε ηελ αλαζθάιεηα ηεο ρψξαο.  

Η αλαζθάιεηα απηή εληάζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν ηε δεθαεηία ηνπ 1960, θαζψο νη 

πξνζπάζεηεο πιήξνπο έληαμεο ηεο Κίλαο ζην άξκα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαηέζηεζαλ ηελ 

πξψελ ζχκκαρν (ηελ ΔΓ) απεηιή ηνπ ίδηνπ βειελεθνχο, θαη ζπρλά κεγαιχηεξνπ, απφ ηηο 

ΗΠΑ. Η πξνζζήθε κίαο λέαο απεηιήο ζηελ ήδε επηβαξπκέλε ιίζηα ηεο Κίλαο (φηαλ κάιηζηα 

επξφθεηην γηα ηε κία εθ ησλ ππεξδπλάκεσλ) ελίζρπζε αθφκα πεξηζζφηεξν ηε ζεκαζία ησλ 

ππξεληθψλ φπισλ ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ζρεδηαζκνχο ησλ Κηλέδσλ. ε απηφ ην λέν πιαίζην, ε 

Κίλα έπξεπε λα δηαζθαιίζεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο ζε ζρέζε θαη κε 

ηνπο δχν πφινπο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Απηφ ζα επηηπγραλφηαλ κε ηελ απφθηεζε κίαο 

απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο δχλακεο αιιά θαη ηελ ηαπηφρξνλε πηνζέηεζε ηνπ δφγκαηνο ηεο 
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κε πξψηεο ρξήζεο ησλ ππξεληθψλ φπισλ
49

. Η ελέξγεηα απηή απνζθνπνχζε ζηνλ 

εθεζπραζκφ ησλ ππεξδπλάκεσλ θαη απνηέιεζε παξάδεηγκα γηα ηε ζέζε πνπ ζα έπξεπε λα 

έρεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ κία αλεμάξηεηε απφ ηνπο δχν ζπλαζπηζκνχο 

ππξεληθή κεγάιε δχλακε. 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 είρε πιένλ νινθιεξσζεί ην θεληξηθφ ζχζηεκα 

ππξεληθήο ηζνξξνπίαο πνπ ζα ραξαθηήξηδε ην ππφινηπν ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ. Απνηεινχηαλ 

απφ πέληε θξάηε κε ζηξαηεγηθά ππξεληθά φπια, θαζέλα απφ ηα νπνία απέηξεπε ηα ππφινηπα 

απφ ην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ επηζεηηθά ηηο δπλάκεηο απηέο θαη επνκέλσο εκπφδηδαλ κία κφλν 

δχλακε λα θπξηαξρήζεη ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Έρνληαο ζηελ θαηνρή ηνπο ζηξαηεγηθά 

ππξεληθά νπιηθά ζπζηήκαηα, νη ρψξεο απηέο ήηαλ νπζηαζηηθά ίζεο απφ άπνςε ζρεηηθήο 

ηζρχνο θαη ηθαλέο λα εγγπεζνχλ ηελ επηβίσζή ηνπο ή ηνπιάρηζηνλ ηελ επηβνιή ηδηαίηεξα 

ζθιεξψλ αληηπνίλσλ ζε πεξίπησζε αθαληζκνχ ηνπο. Δπηπιένλ ήηαλ ζε ζέζε λα 

αθνινπζήζνπλ κία αλεμάξηεηε πνιηηηθή ζε δεηήκαηα χςηζηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο ρσξίο 

λα θνβνχληαη ηελ επηβνιή ελφο ππξεληθνχ ή θαη ζπκβαηηθνχ ζηξαηησηηθνχ εθβηαζκνχ. Οη 

ζπκκαρίεο δελ είραλ ράζεη ηε ζεκαζία ηνπο αιιά δελ ήηαλ νη εγγπεηέο ηεο λίθεο ζε 

πεξίπησζε πνιέκνπ. Αθφκα φκσο θαη απηφ ην ζελάξην ελφο γεληθνχ πνιέκνπ είρε 

απνκαθξπλζεί ράξε ζηα ππξεληθά φπια.  

Παξ’ φια απηά, ε δπλακηθή ηνπ δηπνιηθνχ ζπζηήκαηνο είρε νδεγήζεη ζηελ 

ππνβάζκηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ζηξαηεγηθψλ φπισλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δνκήο. Η έληαμή ηνπο ζηελ θνχξζα ησλ εμνπιηζκψλ κεηαμχ ησλ ππεξδπλάκεσλ ππνλφκεπε 

ηελ πνηνηηθή δηάζηαζή ηνπο (ε νπνία είλαη θαη ε θξηζηκφηεξε) θαη ελίζρπε ηελ πνζνηηθή. 

Έηζη νη κηθξέο ππξεληθέο δπλάκεηο ησλ ινηπψλ κεγάισλ δπλάκεσλ ζεσξνχληαλ ζρεδφλ 

ακειεηέεο πνζφηεηεο ιφγσ κεγέζνπο θαη ζπρλά κάιηζηα εκπφδηα ζηνλ έιεγρν ησλ 

εμνπιηζκψλ κεηαμχ ΗΠΑ θαη ΔΓ. Γη’ απηφ άιισζηε θαη νη δχν ππεξδπλάκεηο 

πξνζπάζεζαλ λα αλαθφςνπλ ή ηνπιάρηζηνλ λα ειέγμνπλ ηηο ππξεληθέο θηινδνμίεο ησλ 

ππφινηπσλ παηθηψλ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο
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. Η αθακςία ηνπ δηπνιηζκνχ είρε θαηαζηήζεη 

ηα ππξεληθά φπια κέξνο ηεο δηπνιηθήο ζηξαηησηηθήο αληηπαξάζεζεο, απφ ηελ νπνία θαη 

αληινχζε ηε δπλακηθή ηεο. Απηφ φκσο δελ αλαηξνχζε ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο ελφο 

θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ππξεληθήο ηζνξξνπίαο, ζην νπνίν νη δχν πφινη ππεξείραλ πνζνηηθά 
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ζηξαηεγηθήο βι. Xiangli, Sun, China's Nuclear Strategy, Αλάθηεζε 11/2007 απφ 
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πξνθαιψληαο ηελ αχμεζε ηεο ππξεληθήο απεηιήο ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη 

δεκηνπξγψληαο ηελ επίπιαζηε εληχπσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ππξεληθήο ηζρχνο. Η ππξεληθή 

ηζρχο φκσο δελ είλαη ζρεηηθφ κέγεζνο. Η θαηαζηξνθηθφηεηά ηεο ηελ θαζηζηά απφιπην θαη κε 

κεηξίζηκν κέγεζνο. Δθφζνλ κία ρψξα δηαζέηεη ζηξαηεγηθά ππξεληθά φπια, κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο. Αθφκα θαη ε πηζαλφηεηα είλαη αξθεηή γηα λα απνηξέςεη 

νπνηαδήπνηε κεγάιεο θιίκαθαο επίζεζε, απφ νπνπδήπνηε θαη αλ πξνέξρεηαη. 

3.2 Η ππξεληθή ηζνξξνπία κεηά ην 1991 
 

Η παξαπάλσ ππξεληθή ηζνξξνπία απνηέιεζε κία απφ ηηο βάζεηο θαη ηνπ 

κεηαςπρξνπνιεκηθνχ ζπζηήκαηνο. Η αιιαγή ηεο δνκήο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο αλέδεημε 

απηή ηε ζεκαζία ησλ ζηξαηεγηθψλ φπισλ φρη κφλν γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηεο λέαο δνκήο αιιά 

θαη γηα ηελ νκαιφηεηα ηεο κεηάβαζεο απφ ηε κία κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ άιιε. Με ηελ 

παξνπζία ηεο ππξεληθήο ηζρχνο σο βαζηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, ν εγεκνληθφο 

πφιεκνο ηνπ Robert Gilpin απνκαθξχλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο δηαδηθαζία κεηαιιαγήο 

ηεο δηεζλνχο δνκήο. Σν 1991 φινη ζα πεξίκελαλ έλα θαηαζηξνθηθφ πφιεκν κεηαμχ ησλ 

ππεξδπλάκεσλ ή ηνπιάρηζηνλ ηελ πξνβνιή ηεο ακεξηθάληθεο ηζρχνο ζηελ πξψελ ΔΓ θαη 

ηελ εθδήισζε ηνπιάρηζηνλ κηθξήο θιίκαθαο ζπγθξνχζεσλ. Παξ’ φια απηά, νη ΗΠΑ 

παξαθνινχζεζαλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζηαδηαθήο δηάιπζεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο απφ πνιχ 

θνληά αιιά ρσξίο ηε δηάζεζε επέκβαζεο ζηα εζσηεξηθά ηεο ρψξαο. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

ιφγνπο, ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζακε λα επηθαιεζηνχκε πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχζνπκε ηελ 

θαηάζηαζε, ήηαλ ε αλεζπρία ησλ ΗΠΑ φηη ε ΔΓ ζα κπνξνχζε κε κεγάιε επθνιία λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππξεληθέο ηεο δπλάκεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηελ εδαθηθή ηεο 

αθεξαηφηεηα ζε κία ηφζν επαίζζεηε πεξίνδν. Δπηπιένλ, ε δηάζπαζε πξνθαινχζε θαη κία 

αλάινγε δηαίξεζε ηνπ ππξεληθνχ νπινζηαζίνπ κεηαμχ ησλ νκφζπνλδσλ δεκνθξαηηψλ, νη 

νπνίεο ήηαλ terra incognita γηα ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Γη’ απηφ άιισζηε νη πξνζπάζεηεο 

ηεο Ακεξηθήο επηθεληξψζεθαλ ζηελ απνθήξπμε ησλ ππξεληθψλ φπισλ απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο θαη ζηε ζπγθέληξσζε ησλ πξψελ ζνβηεηηθψλ ππξεληθψλ δπλάκεσλ 

ζην δηάδνρν θξάηνο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, κε ηελ νπνία 

είρε ήδε αλαπηχμεη έλα ζπγθεθξηκέλν modus operandi.   

Η ζεκεξηλή εμαηξεηηθά αληζνκεξήο θαηαλνκή ησλ δπλαηνηήησλ θαη ην κνλνπνιηθφ 

ζχζηεκα πνπ έρεη δηακνξθψζεη, επηηξέπνπλ κία αθφκα πην θαζαξή εηθφλα ηεο ζπκβνιήο ησλ 

ππξεληθψλ νπινζηαζίσλ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ζηε ζηαζεξφηεηα πνπ παξαηεξείηαη απφ 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Η απνκάθξπλζε ηεο έληαζεο ηεο δηπνιηθήο 

αληηπαξάζεζεο θαη εμηζνξξφπεζεο απνδέζκεπζε θαη ηηο ππξεληθέο δπλάκεηο απφ ηελ θνχξζα 

ησλ εμνπιηζκψλ. Έηζη πιένλ νη δχν ππεξδπλάκεηο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ πξνρσξνχλ ζε κία 
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ζηαδηαθή πνζνηηθή κείσζε θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ νπινζηαζίσλ ηνπο θαζψο 

αληηιακβάλνληαη ζε κία δηαθνξεηηθή βάζε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ππξεληθήο ηζρχνο. Έρνπλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε ππξεληθή ππεξνρή δελ είλαη δπλαηφ λα πινπνηεζεί φηαλ ππάξρνπλ 

άιια θξάηε κε ζηξαηεγηθά ππξεληθά νπιηθά ζπζηήκαηα.  

Απηφ δε ζεκαίλεη φηη έρνπλ παξαηηεζεί θάζε πξνζπάζεηαο πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. Αλ θαη νξηζκέλνη αλαιπηέο δηαηείλνληαη φηη νη ΗΠΑ φρη απιά βξίζθνληαη πνιχ 

θνληά αιιά έρνπλ ήδε επηηχρεη ηελ ππξεληθή ππεξνρή
51

, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ 

ζε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα. Έηζη, ε θαη’ αξρήλ έιιεηςε απφιπηεο βεβαηφηεηαο φζνλ 

αθνξά ηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηνπ ππξεληθνχ νπινζηαζίνπ κίαο ερζξηθήο ρψξαο  

 

Πίλαθαο 1.3.1 Παγθφζκηεο ππξεληθέο δπλάκεηο, βάζεη ησλ ππξεληθψλ θεθαιψλ ζε 

αλάπηπμε, Ιαλνπάξηνο 2006 

Χώραα τρατθγικζσ 
πυρθνικζσ κεφαλζσ 

Μθ -ςτρατθγικζσ 

πυρθνικζσ κεφαλζσ 

υνολικόσ αρικμόσ 

πυρθνικών κεφαλών 

ΗΠΑ 5.021 500 5.521β 

Ρωςία 3.352 2.330 5.682γ 

Ηνωμζνο Βαςίλειο 185δ — 185 

Γαλλία 348 — 348 

Κίνα ~130 ?ε ~130 

Ινδία — — ~50ςτ 

Πακιςτάν — — ~60ςτ 

Ιςραιλ — — 100-200ςτ 

Σφνολο   ~12.100 

α. Η Βόρεια Κορζα ιςχυρίςτθκε το 2005 ότι ζχει αναπτφξει πυρθνικά όπλα, αν και δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

που να επιβεβαιώνουν αυτοφσ τουσ ιςχυριςμοφσ. 

β. Σα ςυνολικά αποκζματα των ΗΠΑ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εφεδρειών, περιλαμβάνουν περίπου 

10.000 πυρθνικζσ κεφαλζσ. Επιπλζον, περίπου 5.000 πυρινεσ πλουτωνίου (pits) βρίςκονται 

αποκθκευμζνοι ωσ ςτρατθγικζσ εφεδρείεσ, ενώ περίπου άλλοι 7.000 pits ςυγκροτοφν κάτι 

περιςςότερο από 34 τόνουσ ςτρατιωτικά διαβακμιςμζνου πλουτωνίου οι οποίοι ζχουν κθρυχκεί 

υπερεπαρκισ για τισ ςτρατιωτικζσ ανάγκεσ. 

γ.   Σα ςυνολικά αποκζματα τθσ Ρωςίασ περιλαμβάνουν μετά βίασ 16.000 πυρθνικζσ κεφαλζσ, από τισ 

οποίεσ οι περίπου 10.100 βρίςκονται προσ αποκικευςθ και/ι πρόκειται να αποςυναρμολογθκοφν. 

δ. Οριςμζνεσ πυρθνικζσ κεφαλζσ των Βρετανικών ςτρατθγικών υποβρυχίων ζχουν υπο-ςτρατθγικι 

αποςτολι. 

ε. Η φπαρξθ επιχειρθςιακών κινζηικων μθ-ςτρατθγικών πυρθνικών κεφαλών είναι αβζβαιθ. 

ςτ. Σα αποκζματα τθσ Ινδίασ, του Πακιςτάν και του Ιςραιλ κεωροφνται πωσ δεν ζχουν αναπτυχκεί 

πλιρωσ.    

Πεγή: Kile, Shannon N., «Nuclear arms control and non-proliferation» ζην Stockholm International 

Peace Research Institute, SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and International Security 

(Stockholm: SIPRI, 2006) 
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αθπξψλεη εθ ησλ πξαγκάησλ θάζε θηινδνμία ππξεληθήο ππεξνρήο. Η θαηαζηξνθηθφηεηα 

ελφο ππξεληθνχ πιήγκαηνο δελ επηηξέπεη πεξηζψξηα ιάζνπο θαη ζπλεπψο κία ρψξα κε ηελ 

επηζπκία αλάπηπμεο κίαο ππξεληθήο δχλακεο κε επηζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη φρη 

απιά λα κεηψζεη φζν πεξηζζφηεξν κπνξεί αιιά λα ηα εθκεδελίζεη. Πξνθεηκέλνπ λα ην 

επηηχρεη ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλα αδηαπέξαζην ζχζηεκα αληηαεξνπνξηθήο άκπλαο ην νπνίν 

ζα ζπκπιεξψλεηε απφ έλα άξηζηα εμνπιηζκέλν θαη ζηξαηεγηθά ηνπνζεηεκέλν ζχζηεκα 

έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο θαη ηαπηφρξνλα λα έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην ππξεληθφ νπινζηάζην ηεο αληίπαιεο ρψξαο. Απηφ θπζηθά πξνυπνζέηεη κία 

εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή ππεξεζία πιεξνθνξηψλ ε νπνία ζα έρεη δηεηζδχζεη ζηα ππξεληθά 

πξνγξάκκαηα φισλ ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ. 

Βέβαηα θακία απφ ηηο δχν παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο δελ εθπιεξψλνληαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ζεκεξηλήο ππεξδχλακεο. Η αληηαεξνπνξηθή ηεο άκπλα θξίλεηαη εμαηξεηηθά 

απνηειεζκαηηθή αιιά φρη θαη άηξσηε, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ πξφζθαηε θαηαγγειία ηεο 

ζπλζήθεο γηα ηελ αληηβαιιηζηηθή άκπλα απφ ηηο ΗΠΑ θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπνζέηεζεο 

ζπζηεκάησλ ξαληάξ ζε ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ 

ηδηαηηέξσο ρξήζηκα ζηελ πεξίπησζε ππξεληθήο θξίζεο κεηαμχ ΗΠΑ – Ρσζίαο ή/θαη ΗΠΑ- 

Κίλαο.  Παξ’ φια απηά, ην κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ είλαη ε 

αδπλακία ηνπο λα ζπγθεληξψζνπλ αμηφπηζηεο θαη πιήξσο επηβεβαησκέλεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα ππξεληθά νπινζηάζηα θπξίσο ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κίλαο. Η έιιεηςε 

ιεπηνκεξψλ ζηνηρείσλ νδεγεί ζηελ εμαγσγή εθηηκήζεσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ επηζθαιή 

βάζε γηα ηελ θαηάξηηζε κίαο πξνιεπηηθήο ππξεληθήο ζηξαηεγηθήο.  

Δπνκέλσο, ε εηζαγσγή κίαο πξνιεπηηθήο ππξεληθήο πξαθηηθήο ζην θεληξηθφ 

ζχζηεκα ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ξηςνθίλδπλε θαη ζα ππνλφκεπε ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Έλα πξνιεπηηθφ ππξεληθφ ρηχπεκα κπνξεί βέβαηα λα απνδείθλπε ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο λα ππεξαζπηζηεί δσηηθά εζληθά ζπκθέξνληα αιιά παξάιιεια ε 

ακθίβνιε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πιήγκαηνο ζα πξνθαινχζε πηζαλψο κία αλεμέιεγθηε 

αιπζηδσηή αληίδξαζε ζε ππξεληθφ θπξίσο επίπεδν, κε ηειηθφ ίζσο απνδέθηε ηελ ίδηα ηε 

ρψξα πνπ ζα έζεηε ζε θίλεζε απηή ηε δηαδηθαζία. Μφλν έλα ηερλνινγηθφ άικα ζηνλ ηνκέα 

ηεο αληηβαιιηζηηθήο άκπλαο ζα κπνξνχζε λα κεηαβάιιεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ρξήζεο ησλ ππξεληθψλ νπινζηαζίσλ. 

Πξνο ην παξφλ, νη κεγάιεο ππξεληθέο δπλάκεηο απηφ πνπ πξνζπαζνχλ λα 

εμαζθαιίζνπλ είλαη κία ειάρηζηε ππξεληθή απνηξνπή. Σν ζπγθεθξηκέλν δφγκα, πνπ έρεη 

πηνζεηεζεί ξεηά απφ ηελ Κίλα θαη ηε Γαιιία, ήδε απφ ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, είλαη 

αζαθέο σο πξνο ην αθξηβέο ηνπ πεξηερφκελν θαη σο πξνο ηηο δπλάκεηο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ. Παξ’ φια απηά, είλαη δεισηηθφ ηεο πηνζέηεζεο απφ φιεο ηηο κεγάιεο 



[52] 

ππξεληθέο δπλάκεηο ελφο ειάρηζηνπ νξίνπ αζθάιεηαο ην νπνίν δελ είλαη δηαηεζεηκέλεο λα 

απεκπνιήζνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Βέβαηα απηφ ην φξην είλαη δηαθνξεηηθφ γηα θάζε 

θξάηνο, πάληα ζε ζπζρεηηζκφ κε ηε γεληθφηεξε θαηαλνκή ηζρχνο ζην δηεζλέο ζχζηεκα. 

Έρνληαο φκσο εμαζθαιίζεη απηφ ην επίπεδν ειάρηζηεο απνηξνπήο, θάζε θξάηνο κπνξεί λα 

απνδπζεί ζε κία θνχξζα κε ηελ ππεξδχλακε γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππξεληθψλ 

εμνπιηζκψλ ή/θαη ηαπηφρξνλα λα αθνζησζεί ζηελ βειηίσζε ηνπ ζπζρεηηζκνχ ηζρχνο θαη ζηε 

κείσζε ηνπ κεηαμχ ηνπο ράζκαηνο. 

Σν ζεκεξηλφ ζχζηεκα ππξεληθήο ηζνξξνπίαο δελ πεξηιακβάλεη φκσο κφλν ζηνηρεία 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. Ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ είρε 

επηηεπρζεί κία άηππε ζχγθιηζε ηεο ζηάζεο ησλ ππξεληθψλ δπλάκεσλ σο πξνο ηελ είζνδν 

λέσλ θξαηψλ ζην θιακπ ησλ ππξεληθψλ δπλάκεσλ. Τπελζπκίδνπκε ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο 

ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ ζηελ αλάπηπμε ππξεληθψλ νπινζηαζίσλ απφ ζηελνχο ηνπο 

ζπκκάρνπο
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. Παξ’ φηη απέηπραλ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, ε παξαπάλσ εμέιημε δελ 

πξνθάιεζε ηελ απνζηαζεξνπνίεζε πνπ πεξίκελαλ νη ππεξδπλάκεηο, ελψ ν πνιιαπιαζηαζκφο 

ησλ θέληξσλ ππξεληθήο ηζρχνο αχμεζε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ππξεληθήο ηζνξξνπίαο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ελίζρπζε ηε ζηαζεξφηεηα. Δπηπιένλ νη λέεο απηέο ππξεληθέο δπλάκεηο ήηαλ 

ήδε κεγάιεο δπλάκεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο ήηαλ φιεο νη ληθήηξηεο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ 

πνιέκνπ θαη επνκέλσο δηέζεηαλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ην δηθαίσκα λα αλαπηχμνπλ 

ππξεληθά φπια εθφζνλ απηφ ζεσξνχζαλ θαιχηεξν γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. Απηφ βέβαηα 

ζήκαηλε πσο θαλέλα άιιν θξάηνο ζην δηεζλέο ζχζηεκα δελ ζα κπνξνχζε λα απνθηήζεη 

ππξεληθά αλ δε δηέζεηε ηνπο ζπληειεζηέο ηζρχνο κία κεγάιεο δχλακεο ή ηνπιάρηζηνλ ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηελ αλνρή, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ. Γεκηνπξγήζεθαλ 

έηζη νη βάζεηο γηα έλα θνλζέξην ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ, φκνην κε εθείλν ησ αξρψλ ηνπ 19
νπ

 

αηψλα ζηελ επξσπατθή ήπεηξν, ην νπνίν φκσο επηζθηαδφηαλ φπσο θάζε άιινο ηνκέαο απφ ηε 

δηπνιηθή αληηπαξάζεζε. Χζηφζν, ην θνλζέξην απηφ ζεζκνζεηήζεθε ην 1968 κε ηελ 

πηνζέηεζε ηεο πλζήθεο γηα ηε Με Γηάδνζε ησλ Ππξεληθψλ Όπισλ, ε νπνία απαγνξεχεη ηε 

κεηαθνξά ππξεληθήο ηερλνινγίαο γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο απφ ηε κία ρψξα ζηελ άιιε 

θαη ζπλεπψο θαζηζηά αλ φρη αδχλαηε, εμαηξεηηθά δχζθνιε ηελ πινπνίεζε ππξεληθψλ 

πξνγξακκάησλ απφ ρψξεο νη νπνίεο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζνπλ απφ ην κεδέλ 

κία αλάινγε πξνζπάζεηα, δειαδή πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο θαη κηθξά θξάηε. 

Παξ’ φια απηά, κία ρψξα ε νπνία δελ αλήθε ζε απηή ηελ νκάδα, ε Ιλδία, απνθάζηζε 

λα πξνβεί ζηελ πξψηε, εηξεληθή φπσο ηελ νλφκαζε ε ηλδηθή εγεζία, έθξεμε ππξεληθήο 
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 Οη αληηδξάζεηο απηέο κάιηζηα νδήγεζαλ θαη ζηελ πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Κίλαο, ζε κία πεξίνδν έληνλεο ςπρξνπνιεκηθήο αληηπαξάζεζεο, 

γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ ππξεληθψλ φπισλ. Γηα απηή ηελ εμέιημε βι.  Ibid. 
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βφκβαο ην 1974, κπξνζηά ζην θφβν ηεο φιν θαη πην επηζεηηθήο Κίλαο. Η είζνδνο ηεο Ιλδίαο 

ζην θιακπ ησλ ππξεληθψλ δπλάκεσλ πξνθάιεζε έληνλεο αληηδξάζεηο, σζηφζν έγηλε ηειηθά 

δεθηή, θαζψο ζεσξήζεθε θίλεζε πεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

ζπληειεζηψλ ηζρχνο ηεο ρψξαο, αιιά θαη ηεο απφθαζεο ηεο θπβέξλεζεο λα κελ πξνρσξήζεη 

ζε έλα νινθιεξσκέλν ζηξαηησηηθφ ππξεληθφ πξφγξακκα. Οη αλεζπρίεο γηα ηελ ππξεληθή 

ηζρχ ηεο Ιλδίαο ακβιχλζεθαλ κεηά θαη απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ παθηζηαληθνχ ππξεληθνχ 

νπινζηαζίνπ ην 1998. Βέβαηα θαη ε θίλεζε απηή ζπλάληεζε πιήζνο αληηδξάζεσλ, θπξίσο 

απφ ηηο ΗΠΑ, νη νπνίεο θνβήζεθαλ κία πηζαλή δηάδνζε ησλ ππξεληθψλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο, φπνπ δηαθπβεχνληαη δσηηθά ζπκθέξνληά ηνπο. Η δπλακηθή φκσο ηεο ηλδν-

παθηζηαληθήο αληηπαξάζεζεο έζεζε ππφ έιεγρν ηηο ππξεληθέο δπλάκεηο θαη ησλ δχν θξαηψλ 

θαη ηηο πεξηφξηζε ζηελ κεηαμχ ηνπο αληηπαιφηεηα. 

Με ηελ εμαίξεζε ηεο Ιλδίαο, ηνπ Παθηζηάλ θαη ηνπ Ιζξαήι, θξάηε ηα νπνία δελ 

έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζπλζήθε γηα ηε Με Γηάδνζε ησλ Ππξεληθψλ Όπισλ, ην Κνλζέξην ηνπ 

ηξφκνπ έρεη θαηαθέξεη λα δηαηεξεί ππφ έιεγρν ηηο ππξεληθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππνινίπσλ 

θξαηψλ θαη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά θάζε θνξά πνπ θάπνηα απφ απηέο πξνζπαζεί λα 

παξαβηάζεη ην ππξεληθφ modus vivendi. Απηφ ζπλέβε ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο Βφξεηαο Κνξέαο, 

ηνπ Ιξάλ αιιά θαη ηνπ Ιξάθ. Μία πξνζεθηηθή κειέηε ησλ δηπισκαηηθψλ πξνζπαζεηψλ γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ππξεληθψλ θηινδνμηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θξαηψλ θαη ηδίσο ηνπ Ιξάλ 

θαη ηεο Βνξείνπ Κνξέαο καο απνθαιχπηεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί απηφ ην 

ηδηφηππν Κνλζέξην. Αλ θαη νη κέζνδνη θαη νη πξσηνβνπιίεο πνπ πηνζεηνχληαη απφ 

κεκνλσκέλεο κεγάιεο ππξεληθέο δπλάκεηο είλαη δηαθνξεηηθέο, ην ζεκαληηθφ είλαη φηη φιεο 

έρνπλ έλα κφλν ζθνπφ: ηε δηαηήξεζε ηνπ ππξεληθνχ status quo.  

Η εμέηαζε φισλ ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππξεληθήο ηζρχνο ηφζν θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ δηπνιηθνχ ζπζηήκαηνο φζν θαη θαηά ηε πεξίνδν κεηά ηνλ Φπρξφ πφιεκν ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη αβίαζηα ζην ζπκπέξαζκα φηη έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα πνιππνιηθφ 

θφζκν γηα ηνπιάρηζηνλ 40 ρξφληα. Καζψο φκσο ε θαηαλνκή ελφο ζπλφινπ ηθαλνηήησλ 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ηελ πνιηθφηεηά ηνπ 

έλα ηέηνην ζπκπέξαζκα ζα ήηαλ ιαλζαζκέλν. Σν ζχζηεκα παξακέλεη κνλνπνιηθφ ζηελ 

πεξίνδν κεηά ην 1991 ρσξίο λα γλσξίδνπκε γηα πφζν. Η ππξεληθή ηζρχο έξρεηαη γηα λα καο 

πξνζθέξεη κία απάληεζε ζην ζέκα φρη ηεο πνιηθφηεηαο αιιά ηεο απνπζίαο εγεκνλίαο ζε κία 

δνκή ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ηξνκεξή αληζνθαηαλνκή ηζρχνο. Έξρεηαη δειαδή λα 

ζπκπιεξψζεη ην παδι θαη λα δψζεη κία βάζε ζηελ εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θξαηψλ 

ζε έλα κνλνπνιηθφ ζχζηεκα. 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνιεί ηνπο ζεκεξηλνχο κειεηεηέο ησλ 

δηεζλψλ ζρέζεσλ πνπ πξφζθεηληαη ζηελ λενξεαιηζηηθή παξάδνζε είλαη ε θαηλνκεληθή 



[54] 

απνπζία εμηζνξξφπεζεο ζην κεηαςπρξνπνιεκηθφ δηεζλέο ζχζηεκα. Απηή ε παξαηήξεζε είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ήπηαο ηζρχνο σο ην πεδίν φπνπ δηεμάγεηαη κία 

πξνζπάζεηα εμηζνξξφπεζεο, ηελ επεμήγεζε ηεο λέαο δηεζλνχο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηελ 

εθαξκνγή λέσλ κνληέισλ ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο αιιά θαη ηελ επηινγή ζεσξηψλ απφ ην 

λενξεαιηζηηθή δεμακελή γηα κία ηκεκαηηθή εξκελεία (αλάινγα κε ην πεδίν δηεζλνχο 

δξαζηεξηφηεηαο). Δμεηάδνληαο φκσο ηε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο κέζα απφ ην πξίζκα 

ηεο ππξεληθήο ηζρχνο, δηαπηζηψλνπκε πσο παξακέλνπκε πηζηνί ζηηο βαζηθέο παξαδνρέο ηεο 

ηζνξξνπίαο ηεο ηζρχνο θαζψο νη ππξεληθέο δπλάκεηο πξνζθέξνπλ ηελ ηζνξξνπία πνπ 

απνπζηάδεη απφ ηελ εηθφλα ηεο ζπκβαηηθήο ηζρχνο. Χζηφζν, παξά ηε ζεκαζία ηεο, ε 

ππξεληθή ηζρχο δελ θαζνξίδεη εμ’ νινθιήξνπ ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο. Γελ θαζφξηζε ηε 

δηπνιηθή δνκή αιιά νχηε θαη ηε κνλνπνιηθή. Απιά ιεηηνπξγεί σο έλαο αθφκα ζπληειεζηήο 

ζηελ θαηαλνκή ηεο ηζρχνο θαη ηαπηφρξνλα σο εγγπεηήο κίαο ειάρηζηεο ηζνξξνπίαο θαη 

ζπλεπψο ζηαζεξφηεηαο ζε πεξηφδνπο ζπζηεκηθήο θξίζεο θαη ζπκβαηηθήο αληζνξξνπίαο. Απφ 

εθεί θαη κεηά έγθεηηαη ζην ζπζρεηηζκφ ηεο ηζρχνο ην πνηα κνξθή ζα ιάβεη ην ζχζηεκα θαη 

πνηεο πνιηηηθέο ζα αθνινπζήζνπλ ηα θξάηε πνπ ην απαξηίδνπλ. Με βάζε απηή ηελ 

πξνζέγγηζε κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε ην κεηαςπρξνπνιεκηθφ ζχζηεκα σο κνλνπνιηθφ, 

κε εγεκνληθφ ιφγσ ππξεληθήο ηζνξξνπίαο. 
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4 Οη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ζηνλ κεηαςπρξνπνιεκηθό 

θόζκν 
 

 

Όπσο δηαπηζηψζακε ζην πξψην θεθάιαην νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ πηνζεηνχληαη 

απφ ηηο κεγάιεο δπλάκεηο θαη θπζηθά ηελ ππεξδχλακε ζε έλα κνλνπνιηθφ ζχζηεκα 

θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε κνξθή πνπ ζα πάξνπλ νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Σαπηφρξνλα 

φκσο νη επηινγέο απηέο απνθαιχπηνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε δνκή ζηε δξάζε ησλ 

παηθηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζηαδηαθά επέξρνληαη ζηνπο 

ζπζρεηηζκνχο ηζρχνο. Δπνκέλσο είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

αθνινπζήζεθαλ, αιιά θαη απηέο πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα, απφ ηηο κεγάιεο δπλάκεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ινηπφλ φιεο νη κεγάιεο δπλάκεηο, εθηφο 

απφ ηελ Κίλα πνπ κφιηο είρε βγεη απφ ηελ απηναπνκφλσζε, αθνινχζεζαλ κία ζηξαηεγηθή 

ζχκπιεπζεο κε ηελ ππεξδχλακε, θαηάζηαζε ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ηελ εγεκνλία ηεο 

ηειεπηαίαο ζην κεηαςπρξνπνιεκηθφ ζχζηεκα. Η θνηλή απηή πξνζέγγηζε νθεηιφηαλ θπζηθά 

ζηηο πηέζεηο πνπ επέβαιε ε κνλνπνιηθή δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαη ε νπνία απέθιεηε 

ηελ εμσηεξηθή εμηζνξξφπεζε αιιά θαη ζηα νθέιε πνπ πξνζέθεξε ε εγεηηθή ζέζε θαη ε 

κεηξηνπαζήο ζηάζε ησλ ΗΠΑ. Απηφ βέβαηα δε ζεκαίλεη φηη φιεο νη κεγάιεο δπλάκεηο 

εθάξκνζαλ ηελ παξαπάλσ ζηξαηεγηθή κε ηελ ίδηα πξνζήισζε θαη έληαζε. Έηζη νη κεγάιεο 

δπλάκεηο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο αθνινχζεζαλ κία πνιηηηθή ζηελήο ζπκπαξάηαμεο ζε 

δηάθνξα ζέκαηα ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο κε ηελ ππεξδχλακε, ελψ ε Ρσζία επηρείξεζε λα 

απνθχγεη ηελ πξφζδεζε ζην άξκα ησλ ΗΠΑ θαη λα πξνθξίλεη κία νξηαθή ζχκπιεπζε, ε 

νπνία νκνίαδε πεξηζζφηεξν κε αλνρή εθείλσλ ησλ πνιηηηθψλ ησλ νπνίσλ ε αληηκεηψπηζε 

είηε δελ ήηαλ εθηθηή είηε ζα πξνθαινχζε ηε δπλακηθή αληίδξαζε ηεο ππεξδχλακεο. Οη 

δηαθνξέο απηέο ήηαλ απφδεημε ηεο δηαβάζκηζεο πνπ ππάξρεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο θαη επνκέλσο ηεο δπλαηφηεηαο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ λα 

επηιέμνπλ ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο πνπ επηζπκνχζαλ κε ηελ ππεξδχλακε. 

Έηζη ε ζχκπιεπζε κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή ηεο απφιπηεο ηαχηηζεο κε ηα ζπκθέξνληα θαη 

ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο θπξίαξρεο δχλακεο αιιά θαη ηεο νξηαθήο ζπκπαξάηαμεο, δειαδή ηεο  

πηνζέηεζεο ή θαη αλνρήο εθείλσλ κφλν ησλ πνιηηηθψλ πνπ κία ζηάζε αληίζεζεο απέλαληί 

ηνπο κπνξεί λα απνδεηθλπφηαλ δεκηνγφλα θαη αλαπνηειζκαηηθή. 

Πνιινί αλαιπηέο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ παξαηεξψληαο σζηφζν απηή ηε ζχκπιεπζε, 

ζε φπνηα κνξθή θαη πηνζεηήζεθε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νινθιεξσηηθή απνπζία 

πξνζπαζεηψλ εμσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα θξάηε ηείλνπλ 
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λα ζπκπιένπλ κε ηελ ππεξδχλακε ζην πιαίζην ελφο κνλνπνιηθνχ ζπζηήκαηνο
53

. Δδψ 

εληνπίδεηαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ιάζνο θαη ην νπνίν είλαη ν εγθισβηζκφο ησλ δηεζλψλ 

κειεηεηψλ ζην δίιεκκα ζχκπιεπζε ή εμηζνξξφπεζε. Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ε ζηξαηεγηθή 

ηεο ζχκπιεπζεο, αιιά θαη νπνηαδήπνηε ζηξαηεγηθή, κπνξεί λα παξνπζηάζεη κία δηαβάζκηζε 

ζηελ εθαξκνγή ηεο, εμίζνπ θαζνξηζηηθφ ζηελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή θάζε κεγάιεο 

δχλακεο είλαη ην γεγνλφο φηη ζρεδφλ πνηέ δελ πηνζεηείηαη απνθιεηζηηθά κφλν κία πξαθηηθή. 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα θξάηε επηδηψθνπλ κία ζχλζεζε ζηξαηεγηθψλ πξνθεηκέλνπ λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηα νθέιε ηνπο θαη ηε ζρεηηθή ηνπο ηζρχ κέζα ζην ζχζηεκα. Έηζη κπνξεί ε 

ζχκπιεπζε λα απνηειεί ηε βαζηθή ζηξαηεγηθή κίαο κεγάιεο δχλακεο αιιά ηαπηφρξνλα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εληνπίδνπκε θαη ελζσκαησκέλα ζηνηρεία θάπνηαο άιιεο 

ζηξαηεγηθήο.   

Η κνλαδηθή ζηξαηεγηθή πνπ δελ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηε ζχκπιεπζε είλαη ε 

εμσηεξηθή εμηζνξξφπεζε, θαζψο πξφθεηηαη γηα δχν δηακεηξηθά αληίζεηεο πξνζεγγίζεηο ζην 

δίιεκκα αζθαιείαο ησλ θξαηψλ
54

. Δπηπιένλ πξφθεηηαη γηα κία ζηξαηεγηθή ε νπνία φρη κφλν 

δελ είλαη απνηειεζκαηηθή αιιά ηδηαίηεξα επηθίλδπλε ζε έλα κνλνπνιηθφ πεξηβάιινλ. Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα θξάηε πνπ ζα ζειήζνπλ λα ηελ εθαξκφζνπλ θαη λα 

ζρεκαηίζνπλ κία ζπκκαρία, δελ είλαη ζίγνπξα φηη ζα ζπγθεληξψζνπλ ηελ απαξαίηεηε ηζρχ 

πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζνχλ ζηελ ππεξδχλακε. Καζψο φκσο ζα έρνπλ εθθηλήζεη ηε 

δηαδηθαζία θαη ζα έρνπλ επηδείμεη ηηο πξνζέζεηο ηνπο, ζα βξεζνχλ ηειηθά αληηκέησπεο κε ηελ 

κνλνπνιηθή δχλακε ηελ νπνία ηειηθά δελ ζα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ. Αλ θαη είλαη 

εθηθηή επνκέλσο ζεσξεηηθά, ζηελ πξάμε παξνπζηάδεη κεγάιν ξίζθν θαη δελ ππάξρνπλ 

εγγπήζεηο φηη ζα είλαη απνηειεζκαηηθή. Απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ θαη  ε 

πιήξεο απνπζία ηεο παξαδνζηαθήο εμσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο ζην ζχγρξνλν δηεζλέο 

ζχζηεκα θαη ε θπξηαξρία ηεο ζχκπιεπζεο.  

ηαδηαθά φκσο, θαζψο νη ζπζρεηηζκνί ηζρχνο ζην δηεζλέο ζχζηεκα άξρηζαλ λα 

αιιάδνπλ κεηά ην 2001, ρσξίο φκσο λα κεηαβάιιεηαη ε κνλνπνιηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο, 

θαη ηα νθέιε ηεο ζχκπιεπζεο λα θαζίζηαληαη βάξε ιφγσ ηεο αλαζεσξεηηθήο πνιηηηθήο ηεο 

ππεξδχλακεο
55

, νη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο δπλάκεηο έθαλαλ λέεο επηινγέο θαη κεηέβεζαλ απφ 

ηελ απζηεξή ή ήπηα ζχκπιεπζε ζε λέεο ζηξαηεγηθέο, πνπ θαλέξσλαλ πνιχ πεξηζζφηεξν κία 

πξνζπάζεηα εμηζνξξφπεζεο. Χζηφζν δελ πηνζέηεζαλ αθξαίεο θαη αλαζεσξεηηθέο πξνηάζεηο 

φπσο ε εμσηεξηθή εμηζνξξφπεζε θαζψο εμαθνινπζνχζαλ λα κελ αληηιακβάλνληαη ηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο σο κία ελ δπλάκεη απεηιή γηα ηελ θπζηθή ηνπο αζθάιεηα. ε απηή ηε 
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δηαδηθαζία ζεκαληηθφ ξφιν έπαημαλ θαη νη «κεγάινη αληηζηαζκηζηέο»
56

, δειαδή νη ππξεληθέο 

ηνπο δπλάκεηο νη νπνίεο κεδέληδαλ ηελ πηζαλφηεηα κίαο επηζεηηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ πιεπξά 

ηεο ππεξδχλακεο πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβεη ηελ εμηζνξξφπεζε. Βέβαηα, ππήξμαλ θαη εθείλεο 

νη ρψξεο, φπσο ε Μεγάιε Βξεηαλία, νη νπνίεο εμαθνινχζεζαλ λα απνηεινχλ έλα ζηελφ θαη 

πηζηφ αθφινπζν ησλ ΗΠΑ ζηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηηο δξάζεηο ηνπο. Δίλαη γλσζηά ηα 

παξαδείγκαηα ηνπ πνιέκνπ ζην Αθγαληζηάλ θαη θπξίσο ζην Ιξάθ, φπνπ νη Βξεηαλνί 

ζπκκεηείραλ κε ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε απνζηνιή ελφπισλ δπλάκεσλ κεηά ηνπο 

Ακεξηθαλνχο. 

Μία απφ ηηο ζηξαηεγηθέο ινηπφλ πνπ πηνζέηεζαλ νη κεγάιεο δπλάκεηο είλαη ε 

εζσηεξηθή εμηζνξξφπεζε, δειαδή «ε ελίζρπζε ησλ ακπληηθψλ ηθαλνηήησλ ηεο ρψξαο κε ηελ 

εληαηηθνπνίεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ εγρψξησλ παξαγφλησλ ηζρχνο»
57

. Σελ ζηξαηεγηθή 

απηή έρνπλ πηνζεηήζεη δχν αλεξρφκελνη πφινη ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, ε Ρσζία θαη ε 

Κίλα. Καη νη δχν, αθνινπζψληαο κία θηιφδνμε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ελίζρπζεο ηεο 

νηθνλνκίαο ηνπο, θαηάθεξαλ κέζα ζε κία δεθαεηία λα δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην πινχην 

πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ θαη ζηε βειηίσζε ησλ ακπληηθψλ θαη επηζεηηθψλ 

ζηξαηησηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ. πγθεθξηκέλα ε Ρσζία, αμηνπνηψληαο ηα ηεξάζηηα έζνδα 

απφ ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ αιιά θαη θπζηθνχ αεξίνπ, κπφξεζε λα ρξεκαηνδνηήζεη 

ηθαλνπνηεηηθά ηελ ακπληηθή ηεο βηνκεραλία αιιά θαη ην ππξεληθφ ηεο πξφγξακκα. 

Απνηέιεζκα απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ ήηαλ ε αλαλέσζε, κεηά απφ πνιχ θαηξφ, ηνπ 

νπινζηαζίνπ ηεο, θπξίσο κε ππεξζχγρξνλνπο βαιιηζηηθνχο ππξαχινπο, θαη ε δηεμαγσγή 

ελφο επηηπρεκέλνπ πνιέκνπ ζηελ Σζεηζελία
58

. Απφ ηελ άιιε, ε Κίλα, δηαηεξψληαο ζηαζεξά 

ζε πςειφ επίπεδν ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο, αχμεζε απφ ην 2000 θαη 

κεηά θαηαθφξπθα ηηο ακπληηθέο ηεο δαπάλεο, πξνρσξψληαο θαη απηή ζηελ αλαδηνξγάλσζε 

θαη ελίζρπζε ηνπ ζηξαηεχκαηφο ηεο. Παξάιιεια επηηάρπλε ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαζηεκηθνχ 

ηεο πξνγξάκκαηνο κε ζεακαηηθά απνηειέζκαηα, φπσο ηελ εθηφμεπζε ηεο πξψηεο 

επαλδξσκέλεο απνζηνιήο ηεο ζην δηάζηεκα ην 2005, γεγνλφο πνπ πξφθεηηαη λα σθειήζεη 

θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππξεληθψλ ηεο δπλάκεσλ
59

. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη δχν 

απηέο κεγάιεο δπλάκεηο έρνπλ θαηαθέξεη λα κεηψζνπλ ην ράζκα ηζρχνο πνπ ηηο ρσξίδεη απφ 

ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ην νπνίν φκσο αθφκα παξακέλεη απαγνξεπηηθφ. 
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Η εμηζνξξφπεζε σζηφζν ζε έλα κνλνπνιηθφ ζχζηεκα δελ επηηπγράλεηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηελ ελίζρπζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλαηνηήησλ. Μία άιιε κέζνδνο ε νπνία 

κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά είλαη 

ε πξνζπάζεηα απφθηεζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηεζλνχο δξάζεο θαη 

απειεπζέξσζεο απφ ηνλ αζθπθηηθφ έιεγρν πνπ κπνξεί λα αζθεί ην θπξίαξρν θξάηνο (leash-

slipping)
60

. Η ζηξαηεγηθή απηή δηαθέξεη απφ ηελ θιαζζηθή εμηζνξξφπεζε θαζψο δελ 

ζηνρεχεη ζηελ πξνάζπηζε ηεο θπζηθήο αζθάιεηαο ηνπ θξάηνπο αιιά ζηελ απνθπγή ησλ 

ζπλεπεηψλ πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ζηε ζρεηηθή ηνπ ηζρχ ν ελαγθαιηζκφο κε ηελ ππεξδχλακε 

ζε έλα κνλνπνιηθφ πεξηβάιινλ. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ζηελ κεηαςπρξνπνιεκηθή 

επνρή απνηειεί ε Γαιιία, ε νπνία αλ θαη ζχκκαρνο ησλ ΗΠΑ έρεη κία παξάδνζε ζηελ 

πξνζπάζεηα λα αλαπηχμεη κία αλεμάξηεηε ζηάζε ζηηο δηεζλείο ππνζέζεηο θαη λα μεθχγεη απφ 

ηνλ έιεγρν πνπ ζέινπλ ζπλήζσο λα επηβάιινπλ νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζηνπο ζπκκάρνπο 

ηνπο. Ο πφιεκνο ηνπ Ιξάθ ην 2003 είλαη θαη εδψ έλα πνιχ θαιφ παξάδεηγκα απηήο ηεο 

πνιηηηθήο ηεο Γαιιίαο, αθνχ αξλήζεθε λα ζπληαρζεί κε ηηο ΗΠΑ, ζπληνλίδνληαο κάιηζηα 

απηή ηε ζηάζε ηεο κε ηε Γεξκαλία θαη ηε Ρσζία. Όπσο δηαπηζηψλνπκε απηή ε ζηξαηεγηθή 

κπνξεί λα βξεη εθαξκνγή πεξηζζφηεξν κεηαμχ ησλ ζηελψλ ζπκκάρσλ ησλ Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ θαη φρη ζε πεξηπηψζεηο θξαηψλ πνπ έρνπλ επηιέμεη απιά λα ζπλεξγαζηνχλ καδί 

ηνπο, φπσο ε Ρσζία. ε απηή ηελ πεξίπησζε πηνζεηείηαη ζπλήζσο απηφ πνπ ν Walt νλνκάδεη 

«καηαίσζε ζηφρσλ» θαη ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ άξλεζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ ππεξδχλακε ή 

ζηελ θαηλνκεληθή κφλν ζπκθσλία κε ηηο πξνηάζεηο ηεο
61

.  

Πέξα απφ ηελ ζηξαηεγηθή πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ, ππάξρεη κία αθφκα 

ελαιιαθηηθή κνξθή εμηζνξξφπεζεο ε νπνία είλαη πεξηζζφηεξν ελεξγή ζπζηεκηθά θαη ελ 

ηνχηνηο πην ξηςνθίλδπλε, θαζψο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηζρπξνχο αληαγσληζκνχο. Πξφθεηηαη 

γηα ηελ πεξηθεξεηαθή εμηζνξξφπεζε. Δπεηδή ε έλλνηα ηεο πεξηθεξεηαθήο εμηζνξξφπεζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη κε δηάθνξεο ζεκαζίεο απφ ηνπο ζπγγξαθείο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ
62

, 

νθείινπκε λα δηεπθξηλίζνπκε πσο ζην παξφλ θείκελν αλαθεξφκελνη ζηελ πεξηθεξεηαθή 

εμηζνξξφπεζε ελλννχκε κία ζηξαηεγηθή ε νπνία κνηάδεη κε ηελ εμσηεξηθή εμηζνξξφπεζε ζε 

θεληξηθφ επίπεδν αιιά ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ γεσγξαθηθφ πεξηνξηζκφ ηεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ε ελ δπλάκεη αλαζεσξεηηθή κεγάιε δχλακε επηιέγεη έλα πεξηθεξεηαθφ 

πεδίν δξάζεο ζπλήζσο κε γεσγξαθηθή εγγχηεηα ζηα ζχλνξά ηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζεί 
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ζηελ επηβνιή ηεο θπξηαξρίαο ηεο ππεξδχλακεο, επηινγή ε νπνία ζα ήηαλ εμαηξεηηθά 

επηζθαιήο ζην θεληξηθφ επίπεδν. Δπίζεο ε πεξηθεξεηαθή εμηζνξξφπεζε επηηξέπεη ηε 

ζπλεξγαζία δχν ή πεξηζζφηεξσλ κεγάισλ δπλάκεσλ κε αθνξκή δεηήκαηα ηα νπνία 

αθνξνχλ ηελ θνηλή γεσγξαθηθή ηνπο πεξηθέξεηα. Έηζη επηηπγράλεηαη ε πξνζέγγηζε ησλ 

ππνινίπσλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη ε αλάπηπμε άηππσλ ή θαη ζεζκνζεηεκέλσλ ζπλεξγαζηψλ 

θαη ζπλελλνήζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ κε ηελ θαηάιιειε επθαηξία λα απνηειέζνπλ ηε βάζε 

γηα κία ζηξαηεγηθή ζπκκαρία.  

ην ζχγρξνλν δηεζλέο ζχζηεκα ε πξαθηηθή απηή έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ ηε 

Ρσζία θαη ηελ Κίλα νη νπνίεο κπνξεί λα κε δηαζέηνπλ ηνπο θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο ηζρχνο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζε κία αλνηθηή αληηπαξάζεζε κε ηελ ππεξδχλακε ζε θεληξηθφ 

επίπεδν αιιά πξνζπαζνχλ λα εδξαηψζνπλ ηελ ππεξνρή ηνπο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο θαη κε 

ηνλ ηξφπν απηφ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ παξέκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζε απηέο ηηο 

πεξηνρέο. Έηζη ε επέθηαζε ηεο επηξξνήο ησλ ΗΠΑ κε ηελ δηεχξπλζε ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ 

θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Δπξψπε, πνπ θάπνηε εληάζζνληαλ ζηνλ έιεγρν ηεο ΔΓ, έρεη 

ζηξέςεη ηε Ρσζία αλαηνιηθά ζηελ Αζία φπνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη πνιχ πην 

απνηειεζκαηηθά ηελ ηζρχ ηεο θαη λα ππνζθειίζεη ηελ παξνπζία ησλ ακεξηθαληθψλ 

δπλάκεσλ. Οκνίσο ε Κίλα πξνζπαζεί λα απμήζεη ηελ επηξξνή ηεο πξσηίζησο ζηελ πεξηνρή 

ηεο Άπσ Αλαηνιήο θαη ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Αζίαο σο ην πξψην βήκα γηα ηελ αλάδεημή ηεο 

ζε ζεκαληηθφ πφιν ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. ηελ πξνζπάζεηά ηεο απηή ζα έρεη λα 

αληηκεησπίζεη ηελ εθηεηακέλε ακεξηθαληθή παξνπζία ζηελ πεξηθέξεηα απηή, ε νπνία 

δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα δχν πνιχ ζεκαληηθψλ γηα ηελ πνξεία ηεο Κίλαο θξαηψλ, ηεο 

Ιαπσλίαο θαη ηεο Ν. Κνξέαο. Σαπηφρξνλα φκσο παξαηεξείηαη έλα απμεκέλν ελδηαθέξνλ απφ 

ηελ πιεπξά ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο θαη γηα ηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ε 

νπνία φπσο είπακε πξνεγνπκέλσο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα ηε Ρσζία. 

Απηή πεξηθέξεηα επνκέλσο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη πεδίν ζπλεξγαζίαο αιιά θαη 

αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ησλ δχν κεγάισλ δπλάκεσλ. Πξνο ην παξφλ πάλησο θαίλεηαη λα έρεη 

επηιεγεί ε ζπλεξγαζία, φπσο άιισζηε πξνθχπηεη απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηε 

πλεξγαζία ηεο αγθάε (Shanghai Cooperation Organization), ε νπνία κπνξεί ζηαδηαθά λα 

ιάβεη κνξθή ζπκκαρίαο κε ζθνπφ ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο ππεξδχλακεο φρη κφλν 

πεξηθεξεηαθά αιιά θαη ζε θεληξηθφ επίπεδν
63

.  

Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ε πεξηθεξεηαθή εμηζνξξφπεζε ηνπνζεηεί ζην θέληξν ηεο 

δηαδηθαζίαο κεηαβνιήο ησλ δηεζλψλ ζπζρεηηζκψλ ηζρχνο ηηο πεξηθέξεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Δκθαλίδνληαη σο νη πεξηνρέο πνπ κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ νη κεγάιεο δπλάκεηο, νη 

νπνίεο ιφγσ κεησκέλσλ δπλαηνηήησλ δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ππεξδχλακε 

ζε θεληξηθφ επίπεδν, δειαδή ζε φιε ηελ πθήιην. Πξέπεη επνκέλσο λα κειεηήζνπκε 

πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδεη ην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 

αλάιπζεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηε ζέζε ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ κέζα ζε απηφ θαη 

ηε ζεκαζία πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη πεξηθέξεηεο γηα ηε δηεζλή θαηαλνκή ηεο ηζρχνο. 
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5 Σν πεξηθεξεηαθό επίπεδν αλάιπζεο 
 

 

Οη πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ επξχηεξε 

ξεαιηζηηθή ζρνιή ζθέςεο, θαηά ηε κειέηε ηεο δνκήο ηνπ εθάζηνηε δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαη 

ησλ ζρέζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη εληφο ηνπ, επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάιπζε ησλ 

ηζρπξφηεξσλ θαη κεγαιχηεξσλ θξάηε, δει. ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο 

ηα θξάηε απηά δηαζέηνπλ φρη κφλν κία πξνλνκηαθή ζέζε ζηε δηεζλή θαηαλνκή ηζρχνο, κε 

απνηέιεζκα λα ηνπο ρσξίδεη κεγάιν ράζκα ηζρχνο απφ ηνπο ππφινηπνπο παίθηεο ηεο 

δηεζλνχο ζθελήο, αιιά ηαπηφρξνλα απνηεινχλ δνκηθνχο ππιψλεο ηεο παξαπάλσ θαηαλνκήο 

αθνχ ν αξηζκφο ηνπο θαζνξίδεη ηελ πνιηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επνκέλσο ε ζέζε ηνπο 

πξνζδηνξίδεη ην ζπλνιηθφ πιέγκα ησλ δηεζλψλ ζπζρεηηζκψλ. 

Παξ’ φιε ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο φκσο, νη κεγάιεο δπλάκεηο δελ ζπληζηνχλ ηα 

κνλαδηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο, νχηε θαζηζηνχλ αζήκαληα ηα 

ππφινηπα θξάηε ηα νπνία δε δηαζέηνπλ ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα 

δξάζνπλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη κεγάιεο δπλάκεηο δελ δξνπλ ζην θελφ αιιά νχηε θαη 

απνθιεηζηηθά ζε άκεζε αιιειεπίδξαζε. Πνιιέο θνξέο ν κεηαμχ ηνπο ζπζρεηηζκφο ηζρχνο 

θαη νη απνξξένπζεο απφ απηφλ ζρέζεηο θαζνξίδνληαη απφ ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ ζε 

καθξηλέο απφ ηελ επηθξάηεηά ηνπο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. Οη πεξηνρέο απηέο απνηεινχληαη 

απφ θξαηηθέο νληφηεηεο νη νπνίεο δηαθέξνπλ ζε ζρεηηθή ηζρχ ζπγθξηλφκελεο ηφζν κε ηηο 

κεγάιεο δπλάκεηο φζν θαη κεηαμχ ηνπο. Γηα ηηο ρψξεο απηέο ην δίιεκκα αζθαιείαο είλαη 

ηφζν έληνλν φζν θαη γηα κία ππεξδχλακε, κφλν πνπ ε πξνέιεπζή ηνπ είλαη δηαθνξεηηθή. Η 

αζθάιεηα είλαη ινηπφλ απηή πνπ ζα θαζνξίζεη ηε δηακφξθσζε κίαο πεξηθέξεηαο θξαηψλ, 

ηφζν ζε αλαιπηηθφ φζν θαη ζε πξαγκαηηθφ επίπεδν.   

Η κεγαιχηεξε απεηιή γηα απηέο ηηο ρψξεο είλαη ηα γεηηνληθά ηνπο θξάηε, ηα νπνία 

κπνξεί λα είλαη κεγάιεο δπλάκεηο αιιά θαη θξάηε κε απμεκέλε πεξηθεξεηαθή ηζρχ. Οη 

κεηαβιεηέο πνπ ζα πξνζδηνξίζνπλ πνηα είλαη απηά ηα γεηηνληθά θξάηε γηα θάζε ρψξα είλαη ε 

ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο θαη ε ηθαλφηεηα πξνβνιήο ηζρχνο ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο, ε 

νπνία θπζηθά εμαξηάηαη απφ ηε ζρεηηθή ηζρχ ησλ θξαηψλ απηψλ. ηνπο δχν παξαπάλσ 

παξάγνληεο ζα κπνξνχζαλ θπζηθά λα πξνζηεζνχλ θαη άιινη, φπσο ηζηνξηθνί δεζκνί, θνηλά 

πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε. Με ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο φκσο 

ζπληειεζηέο ζα αζρνιεζνχκε κφλν εθφζνλ απηφ είλαη απαξαίηεην ζην πιαίζην ηεο ηζρχνο 

ησλ ππφ κειέηε θξαηψλ. 
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Πξσηαξρηθφ ραξαθηεξηζηηθφ κίαο πεξηθεξεηαθήο νκαδνπνίεζεο θξαηψλ είλαη ε 

γεηηλίαζε ησλ ρσξψλ απηψλ
64

. Όζν θαη αλ έρνπλ ππεξθεξαζηεί ηα γεσγξαθηθά εκπφδηα κε 

ηελ αικαηψδε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ κεηαθνξψλ, νη πεξηνξηζκνί πνπ ζέηεη ην 

αλάγιπθν ηεο πθειίνπ παίδνπλ αθφκα ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηνπ 

πιαλήηε καο. Μεγάινη νξεηλνί φγθνη, έξεκνη ή αθφκα θαη πδάηηλνη φγθνη κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο έλα είδνο απνκφλσζεο γηα νξηζκέλα θξάηε θαη λα πεξηνξίζνπλ ζεκαληηθά 

ηελ αλάπηπμε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζρέζεσλ κε άιιεο ρψξεο ηνπ ηδίνπ γεσγξαθηθνχ 

ρψξνπ. Μάιηζηα ηα εκπφδηα απηά κπνξεί λα απνθηήζνπλ αθφκα κεγαιχηεξε ζεκαζία φηαλ 

επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο αζθαιείαο ηδηαίηεξα αδχλακσλ θαη κε αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ, φπσο 

ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Απφ ηελ άιιε βέβαηα κεγάιεο πεδηάδεο θαη πιεχζηκνη 

πδάηηλνη φγθνη δηεπθνιχλνπλ ηδηαίηεξα ηελ αλάπηπμε δηαχισλ επηθνηλσλίαο θαη ηνπ 

εκπνξίνπ ελψ ηαπηφρξνλα θαζηζηνχλ πεξηζζφηεξν επάισηεο ηηο ρψξεο ζε πηζαλέο επηζέζεηο 

θαη ζπγθξνχζεηο.  

 Έλαο δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα αλαηξέζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ησλ γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κίαο πεξηνρήο είλαη ε ηθαλφηεηα 

πξνβνιήο ηεο ηζρχνο πνπ δηαζέηνπλ νη ρψξεο ηεο πεξηνρήο ή έζησ κία απφ απηέο
65

. Γηαηί 

αθφκα θαη κία ρψξα λα είλαη ζε ζέζε λα πξνβάιιεη ηελ ηζρχ ηεο ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή, 

απηή ε εμέιημε ζα δεκηνπξγήζεη αλεζπρία ζηα ππφινηπα θξάηε ηεο πεξηθέξεηαο, ηα νπνία ζα 

πξνζαξκφζνπλ ηελ πνιηηηθή αζθαιείαο ηνπο ζηελ πεξηνρή ζηα λέα δεδνκέλα. Σν 

απνηέιεζκα ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη κία νκαδνπνίεζε ε νπνία ζηεξίδεηαη είηε ζηελ 

πξνζπάζεηα εμηζνξξφπεζεο κε ηε κνξθή ζπλεξγαζηψλ θαη ζπκκαρηψλ είηε ζηελ απνδνρή 

ηεο ππέξηεξεο ηζρχνο ελφο εθ ησλ θξαηψλ θαη ηελ πξφζδεζή ησλ ππνινίπσλ ζην άξκα ηνπ. 

Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ πσο ε αλαιπηηθή νξηνζέηεζε κίαο πεξηθέξεηαο δελ πξνθχπηεη κφλν 

βάζεη ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ αζθαιείαο αιιά θαη αληαγσληζηηθψλ. Γελ πξφθεηηαη δειαδή 

γηα αλαθνξά απνθιεηζηηθά ζε δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο ή ελζσκάησζεο ζε δηαθξαηηθέο ή 

ππεξεζληθέο δνκέο αιιά θαη ζε δπλακηθέο δηεξγαζίεο αιιειεμάξηεζεο νη νπνίεο 

θαηεπζχλνληαη απφ ην δίιεκκα αζθαιείαο ησλ θξαηψλ. 

Η παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη θπζηθφ λα επηηείλεηαη θαη λα απνθηά αθφκα 

κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο φηαλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ απηήο ηεο πεξηθέξεηαο αλήθεη κία ή 

πεξηζζφηεξεο κεγάιεο δπλάκεηο. Η δηαθνξά ηζρχνο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ηξνκαθηηθή 

γηα νξηζκέλα θξάηε θαη φπσο είλαη θπζηθφ νη πεξηθεξεηαθέο εμειίμεηο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ 
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ησλ θξαηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο θπξηαξρνχληαη θαη πνιιέο θαζνξίδνληαη απφ 

ηελ πνιηηηθή πνπ επηιέγεη λα αθνινπζήζεη ε κεγάιε ή κεγάιεο δπλάκεηο. ε γεληθέο γξακκέο 

πάλησο, νη γεηηληάδνπζεο απηέο πεξηνρέο απνηεινχλ γηα θάζε κεγάιε δχλακε θξίζηκν 

παξάγνληα γηα ηελ αζθάιεηά ηεο θαη γη’ απηφ θξνληίδνπλ θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ λα 

είλαη πεξηνρέο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζηαζεξφηεηα θαη εκπίπηνπλ ζηνλ έιεγρφ 

ηνπο
66

. Απηφ ην ηειεπηαίν ζεκείν βέβαηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηαπηφρξνλα αληαγσληζηηθέο 

ζρέζεηο ζε πεξηθέξεηεο πνπ ζπκβηψλνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο κεγάιεο δπλάκεηο. 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηίζεηαη ζπρλά ην εξψηεκα αλ νη πεξηθέξεηεο είλαη νκάδεο 

θξαηψλ νη νπνίεο απνθιείνπλ ηε ζπκκεηνρή θάπνηαο ρψξαο ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο απφ 

απηέο. Οη Buzan θαη Wæver, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ππνζηεξίδνπλ ηελ παξαπάλσ άπνςε ζηε 

ζεσξία ηνπο γηα ηηο πεξηθέξεηεο, ηηο νπνίεο νλνκάδνπλ πεξηθεξεηαθά ζπκπιέγκαηα 

αζθαιείαο θαη νη νπνίεο ζεσξνχλ φηη είλαη ακνηβαία απνθιεηζηηθέο
67

. Σν πξφβιεκα φκσο 

είλαη ηδηαίηεξα έληνλν φηαλ εμεηάδνπκε κεγάιεο δπλάκεηο, νη νπνίεο έρνπλ κία αξθεηά 

κεγάιε έθηαζε, βξίζθνληαη ζε θεληξηθφ ζεκείν ησλ επεηξσηηθψλ καδψλ θαη επνκέλσο 

δηαζέηνπλ κία κάιινλ δηεπξπκέλε ―γεηηνληά‖. ην ζχγρξνλν δηεζλέο ζχζηεκα δχν ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο είλαη ε Ρσζία θαη ε Κίλα. Αλ ππνρξεσζνχκε λα ιεηηνπξγήζνπκε απνθιεηζηηθά 

σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ησλ κεγάισλ απηψλ δπλάκεσλ ζε θάπνηα πεξηθέξεηα, ζα 

θαηαιήμνπκε ζε απνηειέζκαηα πνπ κάιινλ ζα πεξηπιέμνπλ ηελ εηθφλα ηεο δηεζλνχο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Έηζη ζα αλαγθαζηνχκε λα θαηαθχγνπκε είηε ζηελ θαηαζθεπή 

πεξηθεξεηψλ ησλ νπνίσλ ηα κέιε είλαη εηεξνγελή θαη γεσγξαθηθά απνκνλσκέλα κε 

κνλαδηθφ ζπλεθηηθφ θξίθν ηε ζρέζε ηνπο κε κία κεγάιε δχλακε(π.ρ. ν ρψξνο ηεο πξψελ 

νβηεηηθήο Έλσζεο) είηε ζηελ επηλφεζε θαη εηζαγσγή πεξηζζφηεξσλ επηπέδσλ αλάιπζεο, 

φπσο ην ππνζχκπιεγκα ή ην ππεξζχκπιεγκα
68

, ηα νπνία φκσο ηειηθά δελ πξνζθέξνπλ ηελ 

απαηηνχκελε θαη αλαγθαία ζαθήλεηα θαη γελίθεπζε. 

Απφ ηελ άιιε φκσο, αλ απνδερζνχκε κία πνιιαπιή ζπκκεηνρή απνθιεηζηηθά ησλ 

κεγάισλ δπλάκεσλ ζε ζπλνξεχνπζεο κε απηέο πεξηθέξεηεο, ε αλάιπζε ζα θαηαζηεί πνιχ πην 

εχθνιε. Δθείλν βέβαηα πνπ ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε είλαη ε 

ζεκαζία πνπ θαηέρεη θάζε νκαδνπνίεζε θξαηψλ γηα ηε ζρεηηθή ηζρχ θαη ηα ζπκθέξνληα 

κίαο ρψξαο. Απηφ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαζψο νη ππνρξεψζεηο θαη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ εληνπίδνληαη φρη κφλν ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν αιιά 

θαη ζε παγθφζκην, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη κία κεγάιε δχλακε. Απηφ πνπ δηαθέξεη είλαη ε δέζκεπζε κίαο κεγάιεο 
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δχλακεο ζε θάζε πεξηνρή, αλάινγα κε ηα ζπκθέξνληα πνπ ζεσξεί φηη είλαη θξίζηκα γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ ηζρχ ηεο θαη ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, 

ε νβηεηηθή Έλσζε/Ρσζία δξαζηεξηνπνηνχηαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ πεξηνρή 

ηεο Άπσ Αλαηνιήο αιιά ε κεηαβνιή ησλ δηεζλψλ ζπζρεηηζκψλ ηζρχνο ηελ νδήγεζαλ ζε κία 

ζηαδηαθή απνρψξεζε απφ ηελ πεξηνρή. Οκνίσο, ε Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε 

απνηεινχζαλ πάληα δψλε αλάζρεζεο κίαο πηζαλήο επίζεζεο ελαληίνλ ηεο ΔΓ/Ρσζίαο. Η 

θαηάξξεπζε φκσο ηεο ΔΓ θαη ε κεησκέλε ηζρχο ηεο Ρσζίαο ζε ζρέζε κε ηηο ΗΠΑ θαη ηνπ 

ζπκκάρνπο ηεο επέηξεςαλ ηελ ελζσκάησζή ηεο πεξηνρήο απηήο ζηνπο επξσπατθνχο θαη 

δηαηιαληηθνχο ζεζκνχο. Απφ ηελ άιιε βέβαηα, ππάξρνπλ ζήκεξα πεξηνρέο νη νπνίεο 

εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηεο Ρσζίαο, φπσο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο θαη ε Κεληξηθή Αζία, ζηελ νπνία ζα αλαθεξζνχκε εθηελψο ζηε ζπλέρεηα. 

Αλαινγίεο κε απηή ηεο Ρσζίαο κπνξνχκε λα βξνχκε ζε φιεο ηηο άιιεο κεγάιεο δπλάκεηο. 

Η ζεκαζία φκσο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκπιεγκάησλ θξαηψλ δελ εμαληιείηαη ζε 

απηά πνπ απνηεινχληαη απφ κεγάιεο δπλάκεηο ή ηνπιάρηζηνλ ζπλνξεχνπλ κε απηέο. Όπσο 

αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε δηεζλή θαηαλνκή ηεο ηζρχνο 

παξνπζηάδνπλ πεξηνρέο θαη νκάδεο θξαηψλ νη νπνίεο ηνπνζεηνχληαη, ηνπιάρηζηνλ 

γεσγξαθηθά, ζε θάπνηα κέζε απφζηαζε απφ ηηο δηάθνξεο κεγάιεο δπλάκεηο. Η απφζηαζε 

απηή βέβαηα δελ είλαη εκπφδην γηα θξάηε, ηα νπνία δηαζέηνπλ κία απμεκέλε ηθαλφηεηα 

πξνβνιήο ηεο ηζρχνο ηνπο ζε κεγάιε εκβέιεηα, λα επέκβνπλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο φηαλ 

δηαπηζηψζνπλ πσο ζε απηέο εληνπίδνληαη παξάγνληεο ηζρχνο, ν έιεγρνο ησλ νπνίσλ ζα 

ζπκβάιιεη είηε ζηελ ελίζρπζε ηεο δχλακεο ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο είηε ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

επηινγψλ ησλ αληίπαισλ κεγάισλ δπλάκεσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί εδψ ε 

πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο νπνίαο ηελ εληάζζεη ζην 

επίθεληξν ηνπ ζρεδηαζκνχ φισλ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη, πνιχ πεξηζζφηεξν ζε έλα 

κνλνπνιηθφ ζχζηεκα, ηεο ππεξδχλακεο. Σα εζληθά ζπκθέξνληα ινηπφλ θαη ε δηεζλήο 

θαηαλνκή ηεο ηζρχνο απνδεηθλχεηαη πσο είλαη ηφζν ηζρπξνί παξάγνληεο ζηε δηακφξθσζε 

ηεο πνιηηηθήο αζθαιείαο κίαο κεγάιεο δχλακεο ζε ζρέζε κε ηηο πεξηθέξεηεο φζν θαη ε 

γεσπνιηηηθή. 

Αλ θαη νη πεξηθέξεηεο απνηεινχλ κνλάδεο αλάιπζεο πνπ καο απνκαθξχλνπλ απφ ην 

θεληξηθφ δηεζλέο ζχζηεκα θαη καο επηηξέπνπλ κία θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θαηαλνκήο ηεο 

ηζρχνο ζην επίπεδν ησλ κεζαίσλ θαη κηθξψλ θξαηψλ, είλαη εκθαλέο πσο ε παξνπζία ησλ 

κεγάισλ δπλάκεσλ γηα νπνηνδήπνηε απφ ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ζε απηέο αλαηξέπεη ηηο 

πξνζδνθίεο καο. Η ζπκκεηνρή ή ε επέκβαζε κίαο κεγάιεο δχλακεο ή ηεο ππεξδχλακεο ζε 

κία πεξηθέξεηα ηεο πθειίνπ θαζίζηαηαη απηφκαηα έλαο ζχλδεζκνο πνπ επηηξέπεη ηε 

αιιειεπίδξαζε ηνπ παγθνζκίνπ κε ην ηνπηθφ επίπεδν ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο. ηελ νπζία νη 
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δηεξγαζίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ νη κεγάιεο δπλάκεηο έξρνληαη λα παίμνπλ έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππνζέζεηο θαη ζπρλά λα ηνπο πξνζδψζνπλ κία πνιχ 

δηαθνξεηηθή ηξνπή. Οη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ, φπσο 

αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, είλαη εθείλεο πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηε ζεκαζία κίαο 

πεξηθέξεηαο θαη ζα ηηο σζήζνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ. Πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ έρνπκε λα 

θάλνπκε κε έλα κνλνπνιηθφ ζχζηεκα, εγεκνληθφ ή κε, ζην νπνίν ε ππεξδχλακε έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνβάιιεη ηελ ηζρχ ηεο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηθέξεηεο ηνπ πιαλήηε. Πάλησο 

ζε θακία πεξίπησζε δελ πξφθεηηαη γηα απηφλνκεο νληφηεηεο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο, αθνχ 

αλά πάζα ζηηγκή κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην ζηξαηεγηθφ ράξηε θάπνηαο ή θαη φισλ ησλ 

κεγάισλ δπλάκεσλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία επηιέμακε λα ζεκειηψζνπκε απηή ηελ ζέζε κέζσ ηεο 

αλάιπζεο ηεο δνκήο θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο. Απηή ε πεξηθέξεηα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο ε ρξνληθή 

πεξίνδνο ηεο εμέιημήο ηεο ηαπηίδεηαη κε απηή ηνπ κεηαςπρξνπνιεκηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Έρνληαο έηζη ήδε κειεηήζεη ζην παξφλ κέξνο ηεο εξγαζίαο ηε δνκή ηνπ θεληξηθνχ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο, ε θαηαλφεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

γσληά ηνπ πιαλήηε ζα καο βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπκε, πέξα απφ ηνπο ζπζρεηηζκνχο 

ηζρχνο πνπ δηακνξθψλνληαη ζε κία πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ζπζηαηηθφ κέινο είλαη κία 

κεγάιε δχλακε,  ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ε δηεζλήο πνιηηηθή ζθελή ζηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ κνλάδσλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ζην ξφιν ηεο κεγάιεο δχλακεο.  
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΣΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΗ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΙΑ  

ΣΗ ΜΔΣΑΦΤΥΡΟΠΟΛΔΜΙΚΗ ΔΠΟΥΗ 

1 Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ζπζηήκαηνο 

αζθαιείαο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο 
 

Η πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο απνηειείηαη ζήκεξα γεσγξαθηθά απφ ηηο πξψελ 

νβηεηηθέο δεκνθξαηίεο ησλ Καδαθζηάλ, Κπξγηζηάλ, Σαηδηθηζηάλ, Οπδκπεθηζηάλ θαη 

Σνπξθκεληζηάλ. Χζηφζν παιαηφηεξα δελ ήηαλ δεδνκέλε απηή νκαδνπνίεζε απηψλ ησλ 

πέληε ρσξψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νβηεηηθήο πεξηφδνπ ην Καδαθζηάλ, γηα παξάδεηγκα, 

ζεσξνχηαλ πεξηζζφηεξν πξνέθηαζε γεσγξαθηθά θαη ηζηνξηθά ηεο λφηηαο ηβεξίαο παξά ηεο 

Μέζεο Αζίαο, φπσο ηφηε νλνκάδνληαλ νη ππφινηπεο ηέζζεξηο ρψξεο. Ο φξνο Κεληξηθή Αζία 

πηνζεηήζεθε ην 1993, θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ζπλάληεζεο θνξπθήο ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο 

ζηε Σαζθέλδε πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξίδεη ζην κεηαςπρξνπνιεκηθφ δηεζλέο ζχζηεκα ην 

ζχλνιν ησλ πέληε πξψελ νβηεηηθψλ δεκνθξαηηψλ
1
. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηβεβαηψζεθε θαη 

απφ ηα ίδηα ηα θξάηε ε αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ζπληζηνχλ κία πεξηθέξεηα ε νπνία 

μερσξίδεη θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα ππφινηπα θξάηε πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηε δηάιπζε ηεο 

ΔΓ. 

Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηελ κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

νθείινπκε λα πξνβνχκε ζε κία νπζηαζηηθή δηεπθξίληζε σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ 

«Κεληξηθή Αζία» ζε απηή. ηηο επφκελεο ζειίδεο ν παξαπάλσ φξνο δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηε γεσγξαθηθή ηνπ ζεκαζία, αιιά ζα αλαθέξεηαη ζην πεξηθεξεηαθφ 

ζχζηεκα αζθαιείαο ην νπνίν είλαη δηεπξπκέλν θαη πεξηιακβάλεη πέξα απφ ηα πέληε θξάηε 

πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο θαη ηε Ρσζηθή νκνζπνλδία. Απηή ε ππέξβαζε ηνπ 

γεσγξαθηθνχ πεξηνξηζκνχ επηβάιιεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Ρσζία, αλ θαη δελ απνηειεί 

γεσγξαθηθά θξάηνο απνθιεηζηηθά ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, δηαζέηεη ηζρπξά ζπκθέξνληα 

αζθαιείαο ζηελ πεξηνρή θαη επνκέλσο ζεσξείηαη ηκήκα ηεο θαηαλνκήο ηζρχνο θαη ηνπ 

πιέγκαηνο ησλ ζρέζεσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζε απηή.  
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Παξ’ φια απηά ην κέγεζφο ηεο έρεη νδεγήζεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειεηεηψλ ησλ 

δηεζλψλ ζρέζεσλ ζηελ πεξηνρή, ζηελ κεηαρείξηζε ηεο Ρσζίαο σο κία απφ ηηο κεγάιεο 

δπλάκεηο, φπσο ε Κίλα θαη νη ΗΠΑ, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηή. Γε ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο ην γεγνλφο φηη ε εμαηξεηηθά κεγάιε ηζρχο ηεο Ρσζίαο σο κεγάιεο δχλακεο 

ιεηηνπξγεί σο πφινο έιμεο θαη ζπληζηά έλα αθφκα παξάγνληα ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, 

κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν. Όπσο ζα δηαπηζηψζνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα, ν βαζκφο 

δέζκεπζεο ηεο Ρσζίαο ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ πεξηνρή απνηειεί 

παξάγνληα πνπ ελεξγνπνηεί ηνπο κεραληζκνχο αζθάιεηαο θαη ηζνξξνπίαο ηεο ηζρχνο. 

Σίζεηαη ζπρλά ην εξψηεκα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλ πξάγκαηη νη παξαπάλσ 

ρψξεο απνηεινχλ κία εληαία πεξηθέξεηα
2
, αλ δειαδή ππάξρνπλ άιινη παξάγνληεο, πέξα απφ 

ην γεγνλφο φηη πξνέξρνληαη απφ κία εληαία θξαηηθή νληφηεηα, ηε νβηεηηθή Έλσζε, νη νπνίνη 

λα ηηο ζπλδένπλ ζε επίπεδν νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ. Βάζε απηψλ ησλ 

ακθηβνιηψλ απνηεινχλ θπξίσο ηα ρακειά επίπεδα εκπνξηθψλ επαθψλ, νη απνηπρεκέλεο 

πξνζπάζεηεο πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο, ε επηινγή ηνπ Σνπξθκεληζηάλ λα αθνινπζήζεη 

κία πνιηηηθή «ζεηηθήο νπδεηεξφηεηαο», θ.ά. Η αζθάιεηα παξ’ φια απηά απνηειεί ηνλ 

πξσηεχνληα παξάγνληα πνπ θαζνξίδεη κία πεξηθέξεηα. Ιδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα θξάηε ε 

πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη κφιηο 20 εηψλ θαη εμαθνινπζνχλ λα πξνζπαζνχλ λα 

εδξαηψζνπλ ηελ αλεμαξηεζία, ηελ θπξηαξρία θαη εδαθηθή ηνπο αθεξαηφηεηα. Οθείινπκε 

ινηπφλ ζε πξψηε θάζε λα αλαθεξζνχκε ζηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπλεγνξνχλ ζηε ζπλνρή 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο.  

1.1 Σα θιεξνδνηήκαηα ηεο νβηεηηθήο επνρήο 
 

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ πιέγκαηνο αζθαιείαο έπαημε ην θνηλφ 

ηζηνξηθφ παξειζφλ ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο φηη απφ 

πνιινχο κειεηεηέο απηφ ην θνηλφ παξειζφλ ζεσξείηαη ην κνλαδηθφ ζηνηρείν πνπ ζπλδέεη 

απηέο ηηο ρψξεο. Η ζπκβίσζε φκσο απηή πέξα απφ κία ηζηνξηθή κλήκε άθεζε πνιιά θαη 

πνηθίια θιεξνδνηήκαηα ζηα λεφθνπα θξάηε, απφ ηα νπνία άιια έπαημαλ θαηαιπηηθφ ξφιν 

ζηε ζέζε ηνπο ζην πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο ζχζηεκα θαη άιια δεκηνχξγεζαλ ζπγθξνχζεηο 

θαη πξνβιήκαηα ζηελ αζθάιεηα ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νβηεηηθήο πεξηφδνπ φιεο νη 

ππνζέζεηο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ηηο δηαρεηξηδφηαλ ε θεληξηθή δηνίθεζε ζηε Μφζρα πξνο 

φθεινο ηεο θξαηηθήο νληφηεηαο πνπ νλνκαδφηαλ ΔΓ. Έηζη ηα δηνηθεηηθά φξηα, ε 

νηθνλνκηθή, ακπληηθή θαη ελεξγεηαθή πνιηηηθή, ε εζληθή ζχλζεζε θαη θπξίσο ε 

εθκεηάιιεπζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο θαζνξίδνληαλ απφ εζσηεξηθέο 

                                                             
2
 Βι. Buzan, Barry and Wæver, Ole, op.cit No 62, ζζ. 423 
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πνιηηηθέο δηεξγαζίεο θαη ππάγνληαλ ζην ζνβηεηηθφ «εζληθφ» ζπκθέξνλ. Απνηέιεζκα απηψλ 

ησλ ζπλζεθψλ ήηαλ ε αλάπηπμε εηεξνβαξψλ ζρέζεσλ αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ 

πεξηθεξεηψλ θαη ηνπ θέληξνπ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο.  

Όηαλ ινηπφλ ήξζε ε ζηηγκή ηεο αλεμαξηεζίαο γηα ηηο νβηεηηθέο δεκνθξαηίεο, νη 

ρψξεο απηέο δηέζεηαλ κφλν εθείλνπο ηνπο ζπληειεζηέο ηζρχνο πνπ είραλ απνκείλεη ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπο ρσξίο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεθδηθήζνπλ κία αλαθαηαλνκή ησλ 

πφξσλ ηεο ΔΓ (εθηφο βέβαηα απφ ηε Ρσζία), νχηε αθφκα θαη ηελ εθ λένπ νξηνζέηεζε ησλ 

ζπλφξσλ ηνπο. Οπζηαζηηθά βξέζεθαλ ζηε ζέζε ησλ πξψελ απνηθηαθψλ θξαηψλ πνπ 

απέθηεζαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο δηαηεξψληαο ηηο δνκέο πνπ είραλ επηβιεζεί απφ ηνπο 

θαηαθηεηέο ηνπο. Έπξεπε κε ηνπο πφξνπο θαη ηηο δνκέο πνπ είραλ θιεξνλνκήζεη λα 

ζεκειηψζνπλ έλα βηψζηκν εζληθφ θξάηνο θαη ηαπηφρξνλα λα δηεπζεηήζνπλ έλα ζχλνιν 

πξνβιεκάησλ πνπ δελ κπνξνχζαλ λα επηιπζνχλ σο εζσηεξηθά δεηήκαηα κίαο εληαίαο 

δηνίθεζεο παξά κφλν ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν. Τπάξρνπλ επνκέλσο αξθεηέο αλαινγίεο κε 

πξψελ απνηθηαθέο πεξηνρέο φπσο ε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ε Αθξηθή. 

1.1.1 Σα ζύλνξα 

 

Μεηαμχ ησλ θιεξνδνηεκάησλ ηεο ζνβηεηηθήο επνρήο νθείινπκε λα μερσξίζνπκε 

δχν, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ ίδηα ηελ ππφζηαζε ηνπ εζληθνχ θξάηνπο ζηελ βεζηαθαιηαλή 

δηεζλή ηάμε. Σν πξψην απφ απηά είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξηνζεηήζεθε ε επηθξάηεηα 

θάζε θξάηνπο ζηε κεηαζνβηεηηθή επνρή. Με ηελ δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, σο 

ζχλνξα κεηαμχ ησλ λέσλ εζληθψλ θξαηψλ αλαγλσξίζηεθαλ ηα παιηά δηνηθεηηθά ζχλνξα πνπ 

είραλ ζρεδηαζηεί γηα θαζαξά πξαθηηθνχο ιφγνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζνβηεηηθήο πεξηφδνπ 

θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην 1924
3
. Σα δηνηθεηηθά εθείλα φξηα ησλ ζνβηεηηθψλ δεκνθξαηηψλ ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο δελ πεξηφξηδαλ ηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε ησλ πιεζπζκψλ θαη ηελ 

εκπνξεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη νπζηαζηηθά ζην κφλν πνπ εμππεξεηνχζαλ ήηαλ ν 

θεληξηθφο ζρεδηαζκφ ηεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Χο εθ ηνχηνπ δελ είραλ ιεθζεί ππφςε θαηά 

ηε ράξαμή ηνπο άιινη εμίζνπ ζεκαληηθνί παξάγνληεο φπσο ε εζληθή ζχλζεζε θαη ην 

αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο κε απνηέιεζκα λα είλαη ηερλεηά δεκηνπξγήκαηα ηα νπνία δηέπνληαλ 

απφ κία απνθιεηζηηθά νηθνλνκηθή θαη γξαθεηνθξαηηθή ινγηθή θαη κεηαβάιινληαλ ηφζν 

εχθνια φζν θαη ε παξαπάλσ ινγηθή
4
. Μία καηηά ζην ράξηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ηδηαίηεξα 

                                                             
3
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4
 Golunov, Sergey, «Border Security in Central Asia: Before and After September 11» ζην Ebnöther, 

Anja H., Felberbauer, Maj Ernst M. and Malek, Martin, Facing the Terrorist Challenge - Central 
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ζηελ πεξηνρή ηεο θνηιάδαο ηεο Φεξγθάλα φπνπ ζπλνξεχνπλ ην Οπδκπεθηζηάλ, ην 

Σαηδηθηζηάλ θαη ην Κπξγηζηάλ, είλαη αξθεηή γηα λα δηαπηζηψζεη θαλείο ηελ απνπζία 

νξζνινγηθήο θαηαλνκήο ησλ εδαθψλ κεηαμχ ησλ ζνβηεηηθψλ ηφηε δεκνθξαηηψλ θαη ηελ 

αίηηα κίαο ζεηξάο πξνβιεκάησλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο
5
. 

Ο πξψηνο ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο ησλ λέσλ θξαηψλ πνπ επεξεάζηεθε απφ ηελ 

εκθάληζε εζληθψλ ζπλφξσλ ήηαλ ν νηθνλνκηθφο. Η χπαξμε ελφο εληαίνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ 

είρε δεκηνπξγήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νβηεηηθήο εμνπζίαο έλα πιέγκα ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ πεξηθεξεηψλ, πνπ βξίζθνληαλ θπξίσο ζηα φξηα ησλ ζνβηεηηθψλ δεκνθξαηηψλ, ην νπνίν 

δηαθφπεθε απφηνκα ιφγσ ηεο έληαμήο ηνπο ζε θξάηε κε δηθή ηνπο νηθνλνκηθή πνιηηηθή. 

Βέβαηα ε πιεκκειήο θχιαμε ησλ ζπλφξσλ επέηξεπε ηδίσο ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηελ άηππε ζπλέρηζε ησλ νηθνλνκηθψλ επαθψλ, ζε ηνπηθφ πιένλ επίπεδν, αιιά 

ε ζηαδηαθή ελίζρπζε ησλ ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ εηζήρζεζαλ απφ ηηο 

θεληξηθέο δηνηθήζεηο απνδπλάκσζαλ απηέο ηηο επαθέο. 

Έλα άιιν ζεκείν ζην νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ πξνβιήκαηα κε ηελ κεηαηξνπή ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζπλφξσλ ζε εζληθά ήηαλ ε ζχλδεζε κεηαμχ πεξηνρψλ πνπ αλήθαλ ζην ίδην 

θξάηνο. Αλ θαη ην δήηεκα απηφ αθνξά κφλν ην Οπδκπεθηζηάλ, ην Σαηδηθηζηάλ θαη 

Κπξγηζηάλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχκε ζε απηφ θαζψο ε θνηιάδα ηεο 

Φεξγθάλα είλαη θνκβηθφ γεσπνιηηηθφ ζεκείν γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο. Σν αλάγιπθν ινηπφλ ηεο θνηιάδαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηδηφηππα ζχλνξα ησλ ηξηψλ 

απηψλ θξαηψλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ απνζχλδεζε πεξηθεξεηψλ ζε νξηζκέλεο ρψξεο απφ 

ηνλ ππφινηπν εζληθφ θνξκφ. Έηζη παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ν ζπληνκφηεξνο δξφκνο απφ 

κία πφιε ζην Οπδκπεθηζηάλ πξνο κία γεηηνληθή ηεο λα πεξλάεη αλαγθαζηηθά κέζσ κίαο 

γεηηνληθήο ρψξαο θαη επνκέλσο λα θαζίζηαηαη αλαγθαίνο ν δηπιφο ζπλνξηαθφο έιεγρνο. 

Όηαλ κάιηζηα ππάξρνπλ ρψξεο φπσο ην Οπδκπεθηζηάλ πνπ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ζέηνπλ απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο δηέιεπζεο ζηα εζληθά ηνπο ζχλνξα ηα πξάγκαηα γίλνληαη 

αθφκα πην δχζθνια
6
.  

Σα θξηζηκφηεξα φκσο δεηήκαηα πνπ θαινχληαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα θξάηε ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο ζην ζέκα ησλ ζπλφξσλ ήηαλ ε απνπζία κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990 ζαθψο πξνζδηνξηζκέλσλ θαη νξηνζεηεκέλσλ ζπλφξσλ, ηα νπνία λα εγγπψληαη φηη ε 

θπβέξλεζε ηεο θάζε ρψξαο θαηέρεη ην κνλνπψιην ηεο βίαο ζε κία ζπγθεθξηκέλε εδαθηθή 

επηθξάηεηα θαη ηαπηφρξνλα ε αδπλακία ηνπο λα εγγπεζνχλ ηνλ έιεγρν απηψλ ησλ ζπλφξσλ. 

                                                                                                                                                                             
for the Democratic Control of Armed Forces, Geneva in co-operation with PfP-Consortium of 

Defence Academies and Security Studies Institutes, 2005), ζ.90 
5
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6
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Η θαηάζηαζε απηή νδεγνχζε ζε πξνζηξηβέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζηηο ζπλνξηαθέο ηνπο 

πεξηνρέο, ζε εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ζηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε νκάδσλ πνπ κπνξεί λα 

απεηινχζαλ ηελ αζθάιεηά ηνπο.  

Σα θξάηε ηεο πεξηνρήο αλαγλσξίδνληαο ηελ πξνβιεκαηηθή θχζε ησλ ζπλφξσλ ηνπο 

πξνζπάζεζαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα απνθχγνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο θαη λα δηεπζεηήζνπλ ηηο 

φπνηεο δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα πξνέθππηαλ. Μία πξψηε θίλεζε ήηαλ ε θαηνρχξσζε ηεο 

εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο θπξηαξρίαο θαη ησλ ζπλφξσλ φισλ ησλ 

ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ζην πιαίζην ηεο πλζήθεο ηνπ Αικάηη ην 1991, κε ηελ νπνία ηα 

θξάηε ηεο πεξηνρήο πξνζρψξεζαλ ζηελ Κνηλνπνιηηεία Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ
7
. Απηφ βέβαηα 

δελ ήηαλ αξθεηφ θαζψο ην θείκελν απηφ δελ πεξηειάκβαλε θάπνην ζπγθεθξηκέλν κεραληζκφ 

δηεπζέηεζεο ησλ φπνησλ ζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ παξακέλνληαο ζε δηαθεξπθηηθφ επίπεδν. 

Έηζη θαηέζηε αλαγθαία ε δηκεξήο πιένλ νξηνζέηεζε θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπλνξηαθψλ 

γξακκψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο. 

Σν θξάηνο πνπ παξνπζηάδεη ηηο πεξηζζφηεξεο επηηπρίεο ζε απηφ ηνλ ηνκέα είλαη ην 

Καδαθζηάλ. Μεηά απφ κία ζεηξά καθξνρξφλησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ δηήξθεζαλ κία 

δεθαεηία πεξίπνπ, έρεη θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία ηεο νξηνζέηεζεο 

ησλ ζπλφξσλ ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ηεο θαη’ αξρήλ ζπκθσλίαο. πγθεθξηκέλα σο ην 

2001 είρε πξαγκαηνπνηεζεί ε δηεπζέηεζε ηνπ 96% ηεο έθηαζεο ηεο νξηνγξακκήο κεηαμχ ηνπ 

Καδαθζηάλ θαη ηνπ Οπδκπεθηζηάλ, ησλ δχν κεγαιχηεξσλ, πέξα απφ ηε Ρσζία, 

θεληξναζηαηηθψλ θξαηψλ θαζψο θαη ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ησλ ζπλφξσλ πνπ κνηξάδνληαη 

ην Καδαθζηάλ θαη ην Κπξγηζηάλ. Σελ ίδηα ρξνληά ππνγξάθεθε θαη ε ζχκβαζε γηα ηελ 

νξηνζέηεζε ησλ Καδαθν-ηνπξθκεληθψλ ζπλφξσλ ηα νπνία έρνπλ ηελ κηθξφηεξε έθηαζε απφ 

ηελ άπνςε θαη ησλ δχν θξαηψλ
8
. Η κνλαδηθή αιιά νπζηαζηηθφηεξε εθθξεκφηεηα γηα ην 

Καδαθζηάλ απνηειεί ε δηεπζέηεζε ησλ ζπλφξσλ ηνπ κε ηε Ρσζία ε νπνία έρεη μεθηλήζεη 

αιιά είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα θαζψο πξφθεηηαη γηα ηα κνλαδηθά ζπλερφκελα ζχλνξα 

κεηαμχ δχν ρσξψλ κε ηφζν κεγάιν κήθνο. 

Χζηφζν νη ππφινηπεο ρψξεο ηεο θεληξηθήο Αζίαο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζηελ επίηεπμε θάπνηαο ζπκθσλίαο, θαη ηδηαηηέξσο ηα θξάηε ηεο θνηιάδαο ηεο 

Φεξγθάλα. Πνηθίια πξνβιήκαηα φπσο ε πνιππινθφηεηα ηεο ράξαμεο ησλ ζνβηεηηθψλ 

δηνηθεηηθψλ ζπλφξσλ, νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ εζληθψλ νκάδσλ, ην ηξαρχ αλάγιπθν ηεο 

πεξηνρήο θαη θπξίσο ε αδηάιιαθηε θαη επεθηαηηθή πνιηηηθή ηνπ Οπδκπεθηζηάλ έρνπλ 

παγψζεη φπνηεο πξνζπάζεηεο πξνζέγγηζεο κεηαμχ ησλ κεξψλ. Έηζη απηφ ην ηξίγσλν θξαηψλ 

εμαθνινπζεί λα απνηειεί εζηία πηζαλψλ αλαηαξαρψλ θαη ζπγθξνχζεσλ. Σν Σνπξθκεληζηάλ 
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απνηειεί εηδηθή πεξίπησζε θαζψο ε χπαξμε νκαιψλ ζρέζεσλ κε ηηο γεηηληάδνπζεο ρψξεο δελ 

έρεη δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ de facto αλαγλψξηζε ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο. 

Μέρξη ζηηγκήο αλαθεξζήθακε ζηε ζεκαζία ησλ ζπλφξσλ κφλν ζε ελδνπεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν. Αλ ζηξαθνχκε πξνο ηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ζα δηαπηζηψζνπκε 

φηη παξφκνηεο δπζθνιίεο ζπλαληψληαη θαη εθεί. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη αθφκα πξηλ 

απφ ηε δηάιπζή ηεο, ε ΔΓ είρε νξηζκέλεο δηαθνξέο ηηο νπνίεο δελ είρε θαηαθέξεη λα 

δηεπζεηήζεη, κε απνηέιεζκα απηέο λα κεηαβηβαζηνχλ ζηα θξάηε ηεο πεξηνρήο. Η 

ζεκαληηθφηεξε εμ απηψλ εληνπίδεηαη ζηα αλαηνιηθά ζχλνξα κε ηελ Κίλα φπνπ νη 

ζπλνξηαθέο δηαθνξέο νδήγεζαλ ζε ζχξξαμε ηελ ΔΓ θαη ηε Λατθή Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο 

ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Σελ αζάθεηα ινηπφλ πνπ ππήξρε ζε ζρέζε κε εθείλα ηα ζχλνξα 

θιίζεθαλ λα ηελ αληηκεησπίζνπλ ηα λέα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ηα νπνία φκσο δε 

δηέζεηαλ ηελ απαξαίηεηε ηζρχ γηα λα δηαπξαγκαηεπηνχλ κε κία κεγάιε δχλακε ηνπ 

κεηαςπρξνπνιεκηθνχ ζπζηήκαηνο ηελ επλντθή γηα απηά ξχζκηζε ησλ κεηαμχ ηνπο ζπλφξσλ. 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ κία ζεηξά παξαρσξήζεσλ εθ κέξνπο ησλ ηξηψλ δεκνθξαηηψλ πνπ 

δηαζέηνπλ θνηλά ζχλνξα κε ηελ Κίλα(Καδαθζηάλ, Κπξγηζηάλ θαη Σαηδηθηζηάλ) θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε νπνία ππήξμε πεξίνδνο κεηάβαζεο γηα ηηο ρψξεο απηέο. 

Αλαθέξνπκε γηα παξάδεηγκα ηελ παξαρψξεζε ζπλνιηθά 125.000 εθηαξίσλ εθ κέξνπο ηνπ 

Κπξγηζηάλ πξνο ηελ Κίλα ζην πιαίζην ηεο νξηνζέηεζεο ησλ κεηαμχ ηνπο ζπλφξσλ ην 1996 

θαη 1999 αιιά θαη ηεο απφθηεζεο απφ ηελ Κίλα ηνπ 43% ησλ ακθηζβεηνχκελσλ πεξηνρψλ 

ζηα ζχλνξα κε ην Καδαθζηάλ
9
. 

Οη ζπλνξηαθέο φκσο απηέο δηαθνξέο ζπλέβαιαλ θαη ζηελ πξνζέγγηζε ησλ ρσξψλ 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ρσζίαο) κε ηελ Κίλα. Η αζάθεηα φπσο 

πξναλαθέξακε ησλ παξαπάλσ ζπλφξσλ είρε δεκηνπξγήζεη έληνλν πξνβιεκαηηζκφ θπξίσο 

κεηαμχ ησλ δχν κεγάισλ δπλάκεσλ ηεο πεξηνρήο, δειαδή ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κίλαο, θαζψο 

ζα κπνξνχζε πνιχ εχθνια λα νδεγήζεη ζε ζπλνξηαθά επεηζφδηα θαη ηειηθά ζε κία 

ζχγθξνπζε αλάινγε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα απνθεπρζεί έλα ηέηνην 

ελδερφκελν ππεγξάθε ην 1996 κία ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Ρσζίαο, ηεο Κίλαο, ηνπ Καδαθζηάλ 

θαη ηνπ Κπξγηζηάλ ε νπνία πξνέβιεπε ηελ νπηζζνρψξεζε ησλ ζπλνξηαθψλ ζηξαηεπκάησλ 

ησλ παξαπάλσ ρσξψλ θαηά 100 ρικ
10

. Απηή ε ζπκθσλία απνηέιεζε ηε βάζε ηεο 

δεκηνπξγίαο κίαο θαηαλφεζεο θπξίσο κεηαμχ ηεο Κίλαο θαη ηεο Ρσζίαο θαη ηεο πεξαηηέξσ 
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ζπλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο, ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

Οξγαληζκνχ πλεξγαζίαο ηεο αγθάε ην 2001
11

.  

Έλα άιιν κεγάιν πξφβιεκα πνπ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο θαη 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ην δήηεκα ησλ ζπλφξσλ είλαη απηφ ηεο θχιαμήο ηνπο ην νπνίν είλαη 

ηδηαίηεξα θξίζηκν γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. Αλ θαη πιένλ φιεο νη ρψξεο δηαζέηνπλ δπλάκεηο 

ζπλνξηαθήο θχιαμεο θαη έρνπλ πξνβεί ζε ελέξγεηεο νρχξσζεο ησλ ζπλφξσλ ηνπο δελ έρνπλ 

επηδείμεη ηδηαίηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνλ έιεγρφ ηνπο. Έηζη ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο είλαη αλαγθαζκέλα λα πηνζεηνχλ απζηεξέο πνιηηηθέο ζπλνξηαθήο θχιαμεο φπσο ε 

κνλνκεξήο λαξθνζέηεζε ησλ νπδκπέθηθσλ ζπλφξσλ κε ην Σαηδηθηζηάλ θαη ην Κπξγηζηάλ ην 

2000 κεηά ηηο επηζέζεηο ηζιακηθψλ νκάδσλ ζε πεξηνρέο ηνπ Κπξγηζηάλ θαη ηνπ 

Οπδκπεθηζηάλ (ρξεζηκνπνηψληαο ην έδαθνο ηνπ Κπξγηζηάλ)
12

 ή ε αλάπηπμε 

ζπξκαηνπιέγκαηνο θαηά κήθνο ησλ ζπλφξσλ ηνπ Σνπξθκεληζηάλ κε ην Οπδκπεθηζηάλ ην 

2004
13

.  

Δπηπιένλ ε αδπλακία ησλ θξαηψλ απηψλ λα εγγπεζνχλ ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλφξσλ 

είλαη εκθαλήο θαη απφ ηελ εκπινθή ελφο κεγάινπ αξηζκνχ εμσηεξηθψλ δπλάκεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ. Μεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ 

απφ φινπο ζην ζέκα απηφ επηδεηθλχεη ε Ρσζηθή Οκνζπνλδία ε νπνία είλαη παξνχζα ζην 

Σαηδηθηζηάλ κε κία δχλακε 22.300 αλδξψλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νπνίαο κεξηκλά γηα ηε 

ζπλνξηαθή θχιαμε ησλ λφηησλ ζπλφξσλ ηνπ Σαηδηθηζηάλ, ηα νπνία πξηλ ην 1991 

απνηεινχζαλ ζχλνξα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Παξά ην πςειφ θφζηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

απνζηνιήο ε Ρσζία εμαθνινπζεί λα ζηαζκεχεη ζηξαηεχκαηα ζηε ρψξα απηή θαζψο ε 

επηηπρήο θχιαμε ησλ ηαηδίθηθσλ ζπλφξσλ θξίλεη ηελ αζθάιεηα φιεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο 

θαη επνκέλσο θαη ηεο Ρσζίαο ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο ηνπ Σαηδηθηζηάλ κε ην 

απνζηαζεξνπνηεκέλν Αθγαληζηάλ. Βέβαηα δελ είλαη κφλν ε Ρσζία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ελεξγά ζην ζέκα ηεο ζπλνξηαθήο θχιαμεο ζηελ θεληξηθή Αζία. Έηζη νη ρψξεο ηεο πεξηνρήο 

έρνπλ βνεζεζεί ζεκαληηθά, ηδίσο κεηά ηα γεγνλφηα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ, ζηνλ ηνκέα ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ζπλνξηαθψλ ζσκάησλ αζθάιεηαο απφ ηηο ΗΠΑ θαη ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, νη νπνίεο πξνζέθεξαλ αδξέο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

ζπλφξσλ επαίζζεησλ ρσξψλ, φπσο ην Σαηδηθηζηάλ θαη ην Οπδκπεθηζηάλ
14

.  
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1.1.2 Η εζληθή ζύλζεζε ησλ λέσλ θξαηώλ 

 

Σν ζνβηεηηθφ παξειζφλ ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο δελ επεξέαζε κφλν ηελ 

επηθξάηεηα ησλ λέσλ ρσξψλ αιιά θαη ηελ εζληθή ηνπο ζχλζεζε, ε νπνία είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθή γηα ηελ νηθνδφκεζε ελφο λένπ θξάηνπο φζν θαη ν θαζνξηζκφο ηεο επηθξάηεηά ηνπ. 

Η ζνβηεηηθή πνιηηηθή ηεο κεηαθίλεζεο εζληθψλ πιεζπζκψλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο 

πνιπεζληθψλ πεξηθεξεηψλ πξνο απνδπλάκσζε ηεο εζληθήο απηνδηάζεζεο είρε δηακνξθψζεη, 

ηδίσο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ΔΓ, έλα πνιπεζληθφ θαη πνιππνιηηηζκηθφ κσζατθφ. Απηή ε 

θαηάζηαζε κπνξεί λα εμππεξεηνχζε θαιχηεξα ηε δηαρείξηζε ησλ δηάθνξσλ πιεζπζκψλ πνπ 

δνχζαλ ζηελ αραλή νβηεηηθή Έλσζε, αιιά είρε ην αθξηβψο αληίζεην απνηέιεζκα γηα ηα 

κεηαζνβηεηηθά θξάηε. Η χπαξμε κεγάισλ κεηνλνηηθψλ πιεζπζκψλ ζε ρψξεο πνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο πξνζπαζνχζαλ λα ζεκειηψζνπλ 

ζηαζεξά εζληθά θξάηε απνηεινχζε έλα ζνβαξφ πξφζθνκκα. Τπήξμαλ βέβαηα εζεινχζηεο 

κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ πξνο ηηο ρψξεο θαηαγσγήο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 αιιά 

ην κεηνλνηηθφ δήηεκα εμαθνινπζεί λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα θαη 

ζηαζεξφηεηα νξηζκέλσλ ρσξψλ. Σα κφλα θξάηε πνπ παξνπζηάδνπλ έλα πςειφ πνζνζηφ 

εζληθήο νκνηνγέλεηαο είλαη ην Σνπξθκεληζηάλ κε 85%, Οπδκπεθηζηάλ κε 80% θαη ε Ρσζηθή 

νκνζπνλδία κε 79,8%.  

Απφ ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ηε κεγαιχηεξε κεηνλνηηθή νκάδα ηε δηαζέηεη ην 

Καδαθζηάλ. Η γεηηλίαζε ηεο ρψξαο απηήο κε ηε Ρσζία θαη ε χπαξμε ελφο πιήζνπο δεζκψλ 

κεηαμχ ησλ δχν, ήδε απφ ηε επνρή ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο είρε νδεγήζεη ζηελ εγθαηάζηαζε 

ελφο κεγάινπ αξηζκνχ Ρψζσλ ζηελ επηθξάηεηα ηνπ Καδαθζηάλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην 

γεγνλφο φηη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ν ξψζηθνο πιεζπζκφο ηνπ Καδαθζηάλ 

ππεξηεξνχζε αξηζκεηηθά ηνπ θαδάθηθνπ. ήκεξα ε θαηάζηαζε έρεη αληηζηξαθεί πξνο 

φθεινο ηεο θαδάθηθεο εζληθήο νκάδαο αλ θαη ην πνζνζηφ ησλ Ρψζσλ επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

θαδάθηθνπ πιεζπζκνχ είλαη αξθεηά πςειφ (30% έλαληη 53% ησλ Καδάθσλ). Μία άιιε 

ρψξα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο κε ππνινγίζηκν ξσζηθφ πιεζπζκφ είλαη ην Κπξγηζηάλ φπνπ ε 

ξσζηθή κεηνλφηεηα ζπληζηά ην 11% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ.  

Σν ξσζηθφ ζηνηρείν δελ απνηειεί ηε κνλαδηθή πεξίπησζε κεηνλνηηθήο νκάδαο ζηελ 

Κεληξηθή Αζία. Σν πξφβιεκα είλαη επίζεο ηδηαίηεξα έληνλν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

θνηιάδαο ηεο Φεξγθάλα φπνπ νη Οπδκπέθνη απνηεινχλ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ηφζν ζην 

Κπξγηζηάλ φζν θαη ζην Σαηδηθηζηάλ. Σν πνζνζηφ ηνπο ζηηο δχν ρψξεο είλαη 14.2 % θαη 24.8 

% αληίζηνηρα θαη απνηεινχλ κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο κεηνλνηηθέο εζληθέο νκάδεο
15

. Η 
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ζπγθέληξσζε κάιηζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηνλφηεηαο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο θνληά ζηα 

ζχλνξα κε ην Οπδκπεθηζηάλ απμάλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην εηδηθφ βάξνο ηεο ηφζν γηα ηελ 

εζσηεξηθή αζθάιεηα ησλ ρσξψλ πνπ ηε θηινμελνχλ φζν θαη γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο κε έλα 

ηζρπξφ γεηηνληθφ θξάηνο. Απηφ άιισζηε απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ 

παίδεη ε νπδκπεθηθή κεηνλφηεηα ζηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο εμειίμεηο ηδίσο ζην Σαηδηθηζηάλ, 

κε ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ θπξίσο πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή εκθχιηα δηακάρε. 

Γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, νη κεηνλφηεηεο απνηεινχλ έλα μερσξηζηφ 

εξγαιείν άζθεζεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ κεγάισλ θπξίσο θξαηψλ φπσο ε Ρσζία θαη 

ην Οπδκπεθηζηάλ. Απνηεινχλ έλα ηδηφηππν ζπληειεζηή ηζρχνο ν νπνίνο ηνπο παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα επέκβαζεο ζηα εζσηεξηθά γεηηνληθψλ θαη ζρεηηθά αδχλακσλ θξαηψλ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ επηηπγράλνπλ ηελ αχμεζε ηεο επηξξνήο ηνπο ζηελ πεξηνρή θαη ηελ πξνψζεζε 

ησλ εζληθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ. Η αιιειεγγχε πνπ επηδεηθλχνπλ ζε απηέο ηηο νκάδεο 

εληάζζεηαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζεί θάζε ρψξα. 

 

1.1.3 Η νηθνλνκία 

 

Γελ ήηαλ φκσο κφλν απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ θξαηψλ πνπ δηακνξθψζεθαλ 

βάζεη ηεο ζπλχπαξμήο ηνπο ζηε νβηεηηθή Έλσζε γηα πάλσ απφ κηζφ αηψλα. Κξίζηκνη ηνκείο 

ηεο θξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο ε νηθνλνκία, ε νπνία απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία 

ζηεξίδεηαη ε ζηξαηησηηθή ηζρχο ελφο θξάηνπο, δνκήζεθαλ σο ζπλέρεηα ηεο ζνβηεηηθήο 

πνιηηηθήο ε νπνία είρε θαζνξίζεη ηνπο βαζηθνχο κεραληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Όπσο 

αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε θπξηαξρία ηνπ ξσζηθνχ θέληξνπ ηζρχνο θαηά ηε 

νβηεηηθή πεξίνδν είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ 

θαη ζηξαηησηηθψλ ζρέζεσλ πνπ ήηαλ απφιπηα πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε Μφζρα.  

Η νηθνλνκία ινηπφλ ησλ ζνβηεηηθψλ δεκνθξαηηψλ θαζνξηδφηαλ απφ ηνλ θεληξηθφ 

νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάγθε παξαγσγηθήο εμεηδίθεπζεο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζεζεί ε αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ήηαλ 

ε έιιεηςε δηαθνξνπνίεζεο ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ, ε απνπζία ελφο αλαπηπγκέλνπ 

δηθηχνπ αλαπηπγκέλσλ δηαπεξηθεξεηαθψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη ε πξνψζεζε ηνπ 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο παξαγσγήο ζην πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλν θέληξν
16

. ήκεξα 

ινηπφλ ε νηθνλνκία ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο θπξηαξρείηαη απφ ην βακβάθη θαη ηνπο 

πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο, δειαδή ην πεηξέιαην, ην θπζηθφ αέξην θαη ιηγφηεξν ηνλ 

ρξπζφ. Απφ ηελ άιιε, νιφθιεξν ην νδηθφ κεηαθνξηθφ δίθηπν θαη θπξίσο ην δίθηπν ησλ 
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αγσγψλ κεηαθνξάο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζηα ξσζηθά δίθηπα 

κεηαθνξάο
17

 ελψ έλα κεγάιν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο είλαη κε ηε Ρσζηθή νκνζπνλδία.  

Απηή ε νηθνλνκηθή δηαζχλδεζε ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο είλαη εκθαλήο φρη κφλν 

απφ ηα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο αιιά θαη απφ ηηο πξνζπάζεηεο 

δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα απηφ. Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κέρξη 

ζήκεξα ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο πξνσζνχλ πξσηνβνπιίεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο 

νη νπνίεο θπκαίλνληαη απφ ηεισλεηαθέο ελψζεηο κέρξη πεξηθεξεηαθνχο νηθνλνκηθνχο 

νξγαληζκνχο. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ απηψλ είλαη ε επηζπκία κίαο ζηελφηεξεο 

ζπλεξγαζίαο ε νπνία ζα σθειήζεη φια ηα θξάηε ηεο πεξηνρήο θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμή ηνπο. Η αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνηπρία ηεο πιεηνςεθίαο απηψλ ησλ 

πξνζπαζεηψλ λα επηθέξνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα δελ ζεκαίλεη φηη απηή νθείιεηαη 

ζηελ επηβνιή ηνπο απφ θάπνην απφ απηά ηα θξάηε, αιιά ζηελ αδπλακία ηνπο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπο επηβάινπλ απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπλεξγαζίεο. 

 

1.2 Οη έλνπιεο ζπγθξνύζεηο σο παξάγνληαο ζπλνρήο 
 

Απφ ηελ άιιε ε ζηξαηησηηθή ηζρχο θαηέρεη θαη απηή κία ζεκαληηθή ζέζε ζηε 

ζπγθξφηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ αλαθεξφκαζηε ζηε 

ζπγθξηηηθή ζηξαηησηηθή ηζρχ, αιιά ζηελ εκθάληζε ηεο ζηξαηησηηθήο βίαο κε ηε κνξθή 

γεληθεπκέλεο έλνπιεο ζχξξαμεο. Καηά ηε δηάξθεηα θαηλνκέλσλ δηαθξαηηθήο βίαο είλαη 

γλσζηφ φηη ελεξγνπνηνχληαη νη δηαδηθαζίεο αζθαιείαο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζηελ νπνία 

απηά ιακβάλνπλ κέξνο. Τπάξρεη κία γεληθεπκέλε θηλεηνπνίεζε ε νπνία επηηξέπεη είηε ηελ 

επαλαπξνζέγγηζε είηε ηελ αληίζεζε θαη ηε ζχγθξνπζε θξαηψλ, εμειίμεηο πνπ επηηαρχλνληαη 

ιφγσ ηεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο. Σαπηφρξνλα, ζχκθσλα κε ηνλ Waltz, ε θξίζε ιεηηνπξγεί 

φπσο ε αζηξαπή ηελ ψξα ηεο θαηαηγίδαο: θσηίδεη μαθληθά νιφθιεξν ην ηνπίν θαη καο 

παξέρεη κία μεθάζαξε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο. 

Απηά αθξηβψο ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο είρε ν 

εκθχιηνο πφιεκνο πνπ έιαβε ρψξα ζηελ επηθξάηεηα ηνπ Σαηδηθηζηάλ απφ ην 1992 σο ην 

1997. Σν γεγνλφο φηη ε εκθχιηα απηή ζχξξαμε απνζθνπνχζε ζηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο 

θαη επνκέλσο είρε θαζαξά πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά θίλεηξαδελ κείσζε ηελ επίδξαζή ηνπ 

                                                             
17

 Γηα κία παξνπζίαζε ηνπ ζνβηεηηθνχ δηθηχνπ κεηαθνξψλ ζηελ Κεληξηθή Αζία βι. Taaffe, Robert N., 

«Transportation and Regional Specialization: The Example of Soviet Central Asia», Annals of the 

Association of American Geographers, Vol. 52, Issue 1 (March 1962) , pp 80 – 98 ελψ γηα κία 

ζεκεξηλή εηθφλα ησλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ ηεο πεξηνρήο βι. Asian Development Bank, CENTRAL 

ASIA: Increasing Gains from Trade Through Regional Cooperation in Trade Policy, Transport, and 

Customs Transit (Asian Development Bank, 2006), ζζ. 49-58 
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ζηελ πεξηνρή. Ο εκθχιηνο ζην Σαηδηθηζηάλ, πξψηνλ, απέδεημε φηη δε δηέζεηαλ φια ηα θξάηε 

ηεο πεξηνρήο ηελ ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίζνπλ ζεκαληηθέο απεηιέο γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο 

κε απνηέιεζκα λα είλαη εμαηξεηηθά επάισηεο ζε θάζε είδνπο παξάγνληα 

απνζηαζεξνπνίεζεο. Γεχηεξνλ επαλέθεξε δπλακηθά ηε ξσζηθή ζηξαηησηηθή παξνπζία ζηελ 

πεξηνρή, δχν πεξίπνπ ρξφληα κεηά ηελ απνδηάξζξσζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, θαη 

ηαπηφρξνλα ηελ θαηέζηεζε απαξαίηεηε γηα ηελ εγγχεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο. Σξίηνλ 

αθχπληζε ηζρπξά θξάηε ηεο πεξηθέξεηαο φπσο ην Οπδκπεθηζηάλ, ην νπνίν ζπλέβαιε 

απνθαζηζηηθά ζηελ επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ρσζία, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζχξξαμεο θαη επνκέλσο ηελ εζληθή ηνπ αζθάιεηα. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ αλαδείρζεθαλ νη ηζρπξέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ θαη 

ηέζεθαλ νη βάζεηο ελφο ζπζηήκαηνο πεξηθεξεηαθήο ηζνξξνπίαο.   

ην ζεκείν απηφ νινθιεξψλνπκε ηελ παξνπζίαζε απηνχ ηνπ κσζατθνχ αζθαιείαο 

πνπ δηακνξθψζεθε ηα πξψηα ρξφληα ηεο αλεμαξηεζίαο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο. Σαπηφρξνλα κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε πσο έρνπκε ζεκειηψζεη ζηε βάζε ηθαλψλ 

ζηνηρείσλ ην αξρηθφ καο επηρείξεκα πεξί νκαδνπνίεζεο ησλ θξαηψλ ηεο πξψελ νβηεηηθήο 

Κεληξηθήο Αζίαο ζε κία εληαία πεξηθέξεηα ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα ππφινηπα θξάηε 

ηεο αζηαηηθήο επείξνπ. Σν επηρείξεκα απηφ ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί κε ηελ παξάζεζε θαη 

κίαο ζεηξάο ζηνηρείσλ πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο έιιεηςεο ζηελψλ δεζκψλ αζθαιείαο κε ηα 

ινηπά αζηαηηθά θξάηε, αθφκα θαη ηηο ινηπέο πξψελ νβηεηηθέο δεκνθξαηίεο. Παξ’ φια απηά, 

ζα πεξηνξηζηνχκε ζηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ζεσξψληαο πσο ε πξνζπάζεηα επαιήζεπζεο 

φισλ ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ ζε άιια θξάηε ηεο αζηαηηθήο επείξνπ ζα πξνζθέξεη 

απφ κφλε ηεο ηελ απάληεζε.  
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2 Η δνκή ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο 
 

Παξά ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζηε δηακφξθσζε ελφο 

πιέγκαηνο αζθαιείαο ζηελ Κεληξηθή Αζία, ε θαηαλνκή ηεο ηζρχνο, πνπ δηέπεη απηφ φπσο 

θαη φια ηα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα, είλαη κία δπλακηθή δηαδηθαζία ε νπνία κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο. Έηζη, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, είλαη δπλαηή είηε ε 

ελδπλάκσζε ηνπ αξρηθνχ πιέγκαηνο ηζρχνο είηε ε αλακφξθσζή ηνπ θαη ε αλάδεημε λέσλ 

ζπζρεηηζκψλ. Σν ελδηαθέξνλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ζπγθεληξσκέλν ζηε δηεξεχλεζε 

ηεο παξνχζαο θαηαλνκήο ηζρχνο ζηελ πεξηθέξεηα απηή. Η εμέηαζε απηήο ζα καο πξνζθέξεη 

απαληήζεηο ηφζν γηα ηε δνκή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο φζν θαη γηα ηε ζηξαηεγηθή πνπ 

αθνινπζείηαη απφ ην θάζε θξάηνο ηεο πεξηνρήο.   

  Καηαθεχγνπκε ινηπφλ γηα κία αθφκα θνξά ζηε ζπγθέληξσζε φισλ εθείλσλ ησλ 

ζπληειεζηψλ ηζρχνο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζέζε ελφο θξάηνπο ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαη 

πξνρσξνχκε ζηε ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπο. Φπζηθά ηθαλνπνηψληαο ηηο αλαιπηηθέο αλάγθεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο, ε νπνία εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο, ζα πεξηνξηζηνχκε κφλν ζηα θξάηε εθείλα πνπ απαξηίδνπλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα. Θα πξέπεη επίζεο λα επηζεκάλνπκε ηελ θαη’ αλαινγία ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ ζεσξεηηθνχ νπινζηαζίνπ ηνπ δνκηθνχ ξεαιηζκνχ ζην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 

πηνζεηψληαο ζρήκαηα πνιηθφηεηαο θαη ζπγθέληξσζεο ηεο ηζρχνο φκνηα κε εθείλα πνπ 

παξαηεξνχληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν. ηεξίδνπκε απηή ηελ επηινγή καο ζην γεγνλφο φηη ε 

άλαξρε δνκή θαη ην δίιεκκα αζθαιείαο ησλ θξαηψλ είλαη παξφληα ζε θάζε γσληά ηνπ 

πιαλήηε. Απηφ πνπ δηαθέξεη είλαη ε θιίκαθα ηεο αλάιπζεο πνπ πηνζεηνχκε.  

Η κνλαδηθή δηαθνξά ηεο πεξηθεξεηαθήο πξνζέγγηζεο ηεο θαηαλνκήο ηεο ηζρχνο 

είλαη ε έληαμε ζην αλαιπηηθφ πιαίζην φισλ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηθέξεηα. ην θεληξηθφ επίπεδν αζρνινχκαζηε απνθιεηζηηθά κε ηηο κεγάιεο δπλάκεηο 

θαζψο ε έθηαζε ηνπ δηεζλνχο παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηέηνηα πνπ κφλν θξάηε ηζρπξά, 

κε ζπληειεζηέο ηζρχνο πνπ ηα δηαρσξίδνπλ απφ φια ηα ππφινηπα, κπνξνχλ λα δξάζνπλ. Η 

γεσγξαθηθή έθηαζε νπνηαζδήπνηε φκσο πεξηθέξεηαο είλαη εμ νξηζκνχ πνιχ κηθξφηεξε θαη 

επνκέλσο ζρεδφλ φια ηα θξάηε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ, απνηεινχλ ζεκαληηθά ηκήκαηα 

ηνπ πιέγκαηνο αζθαιείαο θαη αμίδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. 

2.1 Η ζηξαηησηηθή ηζρύο 
 

Ξεθηλάκε ηελ αλάιπζή καο απφ ηνλ ππξήλα ηεο ηζρχνο ησλ θξαηψλ ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο, δει. ηελ ζηξαηησηηθή ηζρχ πνπ δηαζέηνπλ θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα 



[78] 

ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ πίεζε ζε άιια θξάηε. Απηφο ν ζπληειεζηήο 

ηζρχνο είλαη ίζσο πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφο ζε απηή ηελ πεξηνρή ε νπνία έδεζε πξφζθαηα 

κία κεγάιε ελδνπεξηθεξεηαθή ζχγθξνπζε, ηνλ εκθχιην ζην Σαηδηθηζηάλ, θαη παξάιιεια 

ζπλνξεχεη κε κία ρψξα φπσο ην Αθγαληζηάλ φπνπ νη έλνπιεο ζπγθξνχζεηο δηακνξθψλνπλ 

έλα ηδηαίηεξα αζηαζέο πεξηβάιινλ. Έηζη ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο έρνπλ αξθεηνχο 

ιφγνπο γηα λα αλεζπρνχλ γηα ηελ θπζηθή ηνπο αζθάιεηα θαη λα επελδχνπλ αμηφινγα πνζά 

ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπο. 

2.1.1 Η ππεξνρή ηεο Ρσζίαο 

 

Σν γξάθεκα 2.2.1 αθνξά ηηο ακπληηθέο απηέο δαπάλεο, παξνπζηάδνληαο ζπλνιηθά ηα 

δαπαλψκελα πνζά απφ ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα αζθαιείαο 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Απηφ πνπ δηαπηζηψλνπκε είλαη ε αδηακθηζβήηεηε ππεξνρή ηεο 

Ρσζηθήο νκνζπνλδίαο ζηηο ζηξαηησηηθέο ηθαλφηεηεο αθφκα θαη ηελ πεξίνδν ηεο ζρεηηθήο 

χθεζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηηο ακπληηθέο ηεο δαπάλεο θαηά ηελ πεξίνδν 1994- 2000. Αλ θαη  

 

 

Γξάθεκα 2.2.1 Ακπληηθέο δαπάλεο  ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, 1993-2006 

Πεγή: Euromonitor International/International Monetary Fund (IMF), Government Finance 

Statistics/national statistics, 2007 

 

ην ράζκα κεηαμχ ησλ θξαηψλ είλαη δεδνκέλν, δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη πξφθεηηαη γηα ηε 

ζχγθξηζε κεηαμχ κίαο κεγάιεο δχλακεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαη κίαο νκάδαο θξαηψλ 
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νη νπνίεο δξνπλ απνθιεηζηηθά ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Απφ ηελ άιιε βέβαηα, είλαη αιήζεηα 

φηη ε εηθφλα απηή παξνπζηάδεη σο έλα βαζκφ δηαζηξεβισκέλε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο ε 

έθηαζε θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο Ρσζηθήο νκνζπνλδίαο απαηηνχλ έλα δηαθνξεηηθφ ακπληηθφ 

πξνυπνινγηζκφ απφ φηη ηα ππφινηπα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φιεο 

απηέο νη δαπάλεο δελ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε ακπληηθή ζσξάθηζε θαη ηελ 

πξνβνιή ηεο ξσζηθήο ηζρχνο ζηελ πεξηνρή απηή. Αθφκα φκσο θαη κε απηά ηα δεδνκέλα ε 

Ρσζία απνηειεί κία παλίζρπξε ζηξαηησηηθή δχλακε ε νπνία κπνξεί λα επηβιεζεί ζε φια 

αλεμαηξέησο ηα θξάηε ηεο πεξηνρήο. 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα απνθηήζνπκε κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο ζηξαηησηηθήο 

ππεξνρήο ηεο Ρσζίαο πξέπεη λα κειεηήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη έλαληη 

ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ. Η Ρσζία δηαζέηεη ζεκαληηθά εξείζκαηα ζε νξηζκέλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζηξαηεγηθά θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ηα νπνία αθνξνχλ απφ ηελ 

παξαγσγή ζηξαηησηηθψλ εμνπιηζκψλ κέρξη ηελ θαηνρή βάζεσλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο. 

Βαζηθή παξάκεηξνο απηήο ηεο θπξίαξρεο ζέζεο ηεο Ρσζίαο ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηα ινηπά 

θξάηε ηεο πεξηνρήο είλαη, εθηφο απφ ηελ αξηζκεηηθή θαη πνηνηηθή ππεξνρή ηεο, φηη έλα 

κεγάιν κέξνο απηψλ ησλ ζρέζεσλ απνηεινχλ θιεξνδνηήκαηα ηνπ πξψελ ζνβηεηηθνχ 

ζηξαηησηηθνχ νηθνδνκήκαηνο ηνπ ππξήλα, ηνπ νπνίνπ βαζηθφο δηάδνρνο ππήξμε ε Ρσζηθή 

νκνζπνλδία.  

Σελ πεξίνδν ηεο ζνβηεηηθήο εμνπζίαο, ν έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ησλ ελφπισλ 

δπλάκεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο πνπ βξηζθφηαλ ζηαζκεπκέλν ζηηο δηάθνξεο ζνβηεηηθέο 

δεκνθξαηίεο αλήθε ζηε Μφζρα. Όηαλ ινηπφλ επήιζε ε δηάιπζε ηεο ππεξδχλακεο, ε Ρσζία 

βξέζεθε ζε εμαηξεηηθά πιενλεθηηθή ζέζε σο πξνο ηηο ππφινηπεο πξψελ ζνβηεηηθέο 

δεκνθξαηίεο θαζψο καδί κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ΔΓ θιεξνλνκνχζε θαη ηελ ηεξάζηηα 

ζηξαηησηηθή ηζρχ ηεο. Σαπηφρξνλα φκσο πξνέθπςαλ κία ζεηξά πξνβιεκάησλ θαζψο ηα λέα 

θξάηε άξρηζαλ λα δηεθδηθνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Κφθθηλνπ ηξαηνχ πνπ 

βξίζθνληαλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο. Η θαηάζηαζε απηή φπσο ήηαλ θπζηθφ ππνλφκεπε ηελ 

πξσηνθαζεδξία ηεο Ρσζίαο θαη κάιηζηα ζε επαίζζεηνπο ηνκείο φπσο ηα ππξεληθά φπια. 

Έηζη ε Μφζρα επηρείξεζε λα δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν ζηνλ ζηξαηησηηθφ ηνκέα πξνηείλνληαο 

ηε δεκηνπξγία εληαίσλ ζηξαηησηηθψλ δηνηθήζεσλ ζην πιαίζην ηεο Κνηλνπνιηηείαο 

Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ γηα ηηο ζπκβαηηθέο, πξσηίζησο φκσο γηα ηηο ππξεληθέο θαη 

ζηξαηεγηθέο δπλάκεηο
18

. Οη πξνζπάζεηεο απηέο κπνξεί λα κελ θαξπνθφξεζαλ ζε ζπιινγηθφ 
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 Γηα κία αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ βι. Sakwa, Richard θαη Webber, Mark, «The 

Commonwealth of Independent States, 1991-1998: Stagnation and Survival», Europe-Asia Studies, 

vol. 51, No. 3. (May 1999), ζζ. 381-386. Δπίζεο βι. Olcott, Martha Brill, Central Asia's new states : 

independence, foreign policy, and regional security (Washington, D.C. : United States Institute of 

Peace Press, 1996), ζ.45 
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επίπεδν, αιιά πξφζθεξαλ ζηε Ρσζία ηε κνλαδηθή επθαηξία λα εδξαηψζεη ηελ παξνπζία ηεο 

ζηηο ρψξεο απηέο κέζσ ηνπ θνηλνχ ειέγρνπ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ αιιά 

θαη πξψελ ζνβηεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηηο νπνίεο δηεθδίθεζε σο ν λφκηκνο δηάδνρνο ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο. 

Απηέο νη πεξηπηψζεηο θνηλνχ ειέγρνπ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ μεθίλεζαλ σο 

ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο ηεο Ρσζίαο κε θξάηε ηεο πεξηνρήο ζε ηνκείο αζθαιείαο, νη νπνίνη 

πξψηνλ θξίλνληαλ εμαηξεηηθά επαίζζεηνη γηα ηα εζληθά ζπκθέξνληα ησλ δχν εηαίξσλ θαη 

δεχηεξνλ απαηηνχζαλ πφξνπο ζηξαηησηηθήο θπξίσο ηζρχνο πνπ ηα ππφινηπα θξάηε δε 

δηέζεηαλ. Έλαο απφ απηνχο ηνπο ηνκείο ήηαλ ε αζθάιεηα θαη ε θχιαμε ησλ ζπλφξσλ, φρη 

κεηαμχ ησλ λέσλ θξαηψλ αιιά απηψλ πνπ θάπνηε απνηεινχζαλ ηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο 

ΔΓ, δειαδή ηα ζχλνξα ησλ πξψελ ζνβηεηηθψλ δεκνθξαηηψλ κε ην Ιξάλ, ην Αθγαληζηάλ 

θαη ηελ Κίλα. Δπξφθεηην γηα ζψκαηα ζπλνξηαθήο θχιαμεο θνηλνχ ειέγρνπ ηα νπνία 

δηαηεξήζεθαλ ζην Σαηδηθηζηάλ θαη ζην Κηξγηζηάλ, ηα δχν πην αλίζρπξα θξάηε ηεο 

πεξηνρήο
19

.  

Αλαθεξζήθακε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα γηα ηα πξνβιήκαηα δηεπζέηεζεο ησλ 

ζπλφξσλ κε ηελ Κίλα, ηα νπνία ρξνλνινγνχληαλ απφ ην 1969. Χζηφζν, ε ζεκαζία ηεο 

θχιαμεο ησλ ζπλφξσλ κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο ηεο πεξηνρήο, απφ ηελ πιεπξά ηεο Ρσζίαο, 

δελ είρε λα θάλεη ηφζν κε ην δήηεκα ηεο δηεπζέηεζήο ηνπο αιιά κε ηηο απεηιέο πνπ κπνξεί λα 

πξνέθππηαλ απφ ηα γεηηνληθά απηά θξάηε, φπσο παξαζηξαηησηηθέο ηζιακηθέο νκάδεο θαη ην 

παξάλνκν εκπφξην φπισλ. Παξάγνληεο φπσο απηνί κπνξεί λα πξνθαινχζαλ κία γεληθή 

αζηάζεηα ζε θξάηε αδχλακα αθφκα, θαη’ επέθηαζε ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή θαη ηειηθά λα 

απνζηαζεξνπνηνχζαλ ηηο λφηηεο πεξηθέξεηο ηεο Ρσζηθήο νκνζπνλδίαο. Δμάιινπ ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο κεηάβαζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, είρε δηαηεξεζεί απφ ηα θξάηε ηεο 

πεξηνρήο αιιά θπξίσο απφ ηε Ρσζία ε αίζζεζε ηεο ελφηεηαο πνπ ππήξρε θαηά ηε ζνβηεηηθή 

πεξίνδν, κε απνηέιεζκα λα ζεσξνχληαη πηζαλέο κφλν απεηιέο πνπ ζα πξνέξρνληαλ απφ ηελ 

πεξίκεηξν ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη φρη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ίδηαο ηεο πεξηθέξεηαο
20

. 

Παξάιιεια απηή ε εκπινθή ηεο Ρσζίαο ζηελ θχιαμε ησλ ζπλφξσλ ησλ θξαηψλ ηεο 

πεξηνρήο, ηεο πξνζέθεξε ηε δπλαηφηεηα λα έρεη πξφζβαζε ζε ζεκαληηθέο ζηξαηησηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ ρσξψλ απηψλ θαη έηζη λα εληζρχεη ηνλ ζηξαηησηηθή επηξξνή ηεο ζηα 

θξάηε απηά. Απνηεινχζαλ κε άιια ιφγηα έλα είδνο άηππσλ βάζεσλ πνπ φκσο δελ 
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 Η ινγηθή απηή γίλεηαη πεξηζζφηεξν αληηιεπηή αλ αλαηξέμνπκε ζηα πξψηα θείκελα πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηα δφγκαηα αζθαιείαο ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
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πξνθαινχζαλ ηελ αλεζπρία ησλ θξαηψλ φπνπ θηινμελνχληαλ θαζψο ζπλέβαιαλ ζηελ 

αζθάιεηα ηεο ρψξαο θαη ηεο πεξηθέξεηαο
21

. 

Γεγνλφηα φπσο ε πξνζέγγηζε κεηαμχ Ρσζίαο θαη Κίλαο θαη ε δεκηνπξγία ηνπ 

Οξγαληζκνχ πλεξγαζίαο ηεο αγθάε, νπνίνο πξνψζεζε ζεκαληηθά ηε ζπλεξγαζία ησλ 

θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο κε ηελ Κίλα ζε έλα πιήζνο πεξηθεξεηαθψλ δεηεκάησλ, 

κείσζαλ ηελ ελ δπλάκεη απεηιή πνπ απνηεινχζαλ, γηα ην Κηξγηζηάλ θπξίσο, νη δπηηθέο 

πεξηθέξεηεο ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο. Έηζη ε Ρσζία κπφξεζε λα κεηαβηβάζεη ηνλ 

έιεγρν πνπ θαηείρε ζηηο θνηλέο ζπλνξηαθέο δπλάκεηο ζηελ εζληθή θπβέξλεζε θαη έηζη λα 

απνδεζκεπηεί απφ κία ηφζν δαπαλεξή απνζηνιή
22

. Απφ ηελ άιιε φκσο, ε 

απνζηαζεξνπνίεζε ζην Αθγαληζηάλ πνπ πξνθάιεζε ε άλνδνο ζηελ εμνπζία ησλ Σαιηκπάλ 

δελ θαζηζηνχζε εθηθηή ηελ απνρψξεζε ηεο ξσζηθήο απνζηνιήο απφ ηε ζπλνξηαθή θχιαμε 

ηνπ Σαηδηθηζηάλ. Αλ κάιηζηα ιάβνπκε ππφςε καο ηελ αδπλακία ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο 

ηνπ Σαηδηθηζηάλ λα ειέγμεη ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηάο ηνπ κεηά ηνλ αηκαηεξφ εκθχιην 

πφιεκν ηεο πεξηφδνπ 1992-1997
23

, ε ρψξα απνηεινχζε κία αθχιαθηε πχιε ηζιακηθψλ 

εμηξεκηζηηθψλ νκάδσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππξνδνηήζνπλ ζπγθξνχζεηο ζε νιφθιεξε ηελ 

πεξηνρή. Η επηβεβαίσζε απηνχ ηνπ θφβνπ ήιζε ην 1999 κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζέζεσλ 

απφ ην Ιζιακηθφ Κίλεκα ηνπ Οπδκπεθηζηάλ ζην Κηξγηζηάλ. ήκεξα ινηπφλ ε Ρσζία 

εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ππφ ηνλ έιεγρφ ηεο κία δχλακε 22.300 αλδξψλ ζηα ζχλνξα ηνπ 

Σαηδηθηζηάλ
24

 παξά ηελ κεηαβίβαζε ηεο επζχλεο θχιαμεο ησλ ζπλφξσλ κε ηελ Κίλα ζηελ 

Δπηηξνπή Φχιαμεο ησλ Κξαηηθψλ πλφξσλ ηνπ Σαηδηθηζηάλ ην 2002 θαη ηελ πξφζεζε 

αλάινγεο κεηαβίβαζεο γηα ηα ζχλνξα κε ην Αθγαληζηάλ σο ην 2006
25

.  

Έλα άιιν δήηεκα ην νπνίν εληάρζεθε θαη απηφ ζε κία απφ θνηλνχ δηαρείξηζε ήηαλ ε 

ζηξαηησηηθή παξνπζία ησλ παξάθηησλ ρσξψλ ηεο Καζπίαο ζάιαζζαο ζε απηή. ηελ 

πεξίπησζε απηή ην πξφβιεκα πξνέθππηε απφ ηελ αδπλακία επίηεπμεο ζπκθσλίαο σο πξνο 

ην λνκηθφ θαζεζηψο ηεο Καζπίαο θαη ηνπ ηξφπνπ θαηάηκεζήο ηεο ζε εζληθνχο ηνκείο
26

. Η 

αζάθεηα ινηπφλ πνπ επηθξαηνχζε θαη εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζε κεγάιν βαζκφ γχξσ απφ 

ην ζέκα απηφ, νδήγεζε ηηο παξάθηηεο πξψελ ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο ηεο Καζπίαο (νη νπνίεο, 

εθηφο απφ ην Αδεξκπατηδάλ πνπ δελ ζπκκεηείρε ζε απηφλ, είλαη ε Ρσζηθή νκνζπνλδία, ην 
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Καδαθζηάλ θαη ην Σνπξθκεληζηάλ) λα ζέζνπλ ην ηφιν ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο ππφ θνηλή 

ηδηνθηεζία. ηαδηαθά βέβαηα, φπσο ζπλέβε θαη ηηο ππφινηπεο έλνπιεο δπλάκεηο ηεο πξψελ 

ΔΓ, ηα θξάηε ηεο Καζπίαο πνπ δηέζεηαλ θάπνην πιηθφ ηνπ ηφινπ δηεθδίθεζαλ ηελ 

θπξηφηεηά ηνπ. Φπζηθά ε Ρσζηθή νκνζπνλδία δηαηήξεζε ηνλ θχξην φγθν ηνπ ζηφινπ, ηνλ 

νπνίν ελίζρπζε κε πεξηζζφηεξεο δπλάκεηο, θαζηζηψληαο ηνλ ηζρπξφηεξν. Έρνληαο έηζη ππφ 

ηνλ έιεγρφ ηεο ηε κνλαδηθή λαπηηθή δχλακε ηεο Καζπίαο, ε Ρσζία απνηειεί έλα ξπζκηζηηθφ 

παξάγνληα ζε κία πεξηνρή θξίζηκε ελεξγεηαθά αιιά θαη ζηξαηεγηθά
27

. 

  Αλ θαη νη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο απφ θνηλνχ ειέγρνπ ελφπισλ δπλάκεσλ 

θαλεξψλνπλ ηε δέζκεπζε ηεο Ρσζίαο ζηελ αζθάιεηα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, θαη κάιηζηα ζε 

ηνκείο πνπ απνηεινχλ απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ, φπσο ε θχιαμε ησλ 

ζπλφξσλ θαη ε δηνίθεζε ελφο νιφθιεξνπ θιάδνπ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, ε παξάκεηξνο πνπ 

θξίλεη ηελ ηθαλφηεηα πξνβνιήο ηεο ζηξαηησηηθήο ηεο ηζρχνο είλαη ε χπαξμε ξσζηθψλ 

θπξίαξρσλ βάζεσλ ζηελ πεξηνρή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε γεληθφηεξε 

παξαθκή ηεο ξσζηθήο ηζρχνο ιφγσ ηεο απνδηάξζξσζεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο είρε 

πξνθαιέζεη ηελ απνρψξεζε ηεο Ρσζίαο απφ παξαδνζηαθά θξίζηκεο γηα ηελ αζθάιεηά ηεο 

πεξηνρέο. Παξέκβαηλε κφλν ζε πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο γηα ηελ εζληθή ηεο 

αζθάιεηα. Μία ηέηνηα πεξίπησζε ήηαλ θαη ν εκθχιηνο ζην Σαηδηθηζηάλ. 

Η παξνπζία ησλ ξσζηθψλ δπλάκεσλ ζην Σαηδηθηζηάλ ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1997, 

νπφηε θαη ππνγξάθεθε ε ζπκθσλία εηξήλεο κεηαμχ ησλ αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ ηνπ 

εκθπιίνπ πνιέκνπ ζην Σηδηθηζηάλ ηελ εθαξκνγή ηεο νπνίαο αλέιαβε λα δηαζθαιίζεη ε 

Ρσζία. Σν ξφιν απηφ αλέιαβε ε 201
ε
 Μεξαξρία Μεραλνθίλεηνπ Ππξνβνιηθνχ, κε έδξα ην 

Νηνπζάλκπε, ηελ πξσηεχνπζα ην Σαηδηθηζηάλ, ζπληζηψληαο ηελ πξψηε απνζηνιή ξσζηθψλ 

δπλάκεσλ θαη ηελ πξψηε επηρείξεζε πξνβνιήο ηεο ξσζηθήο ηζρχνο ζηελ πεξηνρή κεηά ηε 

δηάιπζε ηεο ΔΓ
28

. ηφρνο ηεο ήηαλ πεξηζζφηεξν ε απνθαηάζηαζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηελ 

πεξηνρή παξά ε επηβεβαίσζε ηεο ηζρχνο θαη ηεο επηξξνήο ηεο Ρσζίαο ελψ ε εγθαηάζηαζή 

ηεο δελ ζεσξνχληαλ κφληκε (ηνπιάρηζηνλ ζε επίζεκν επίπεδν θαζψο de facto απνηεινχζε 

θαλνληθή βάζε). 

Η ζηαδηαθή βέβαηα αλάθακςε ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο θαη καδί κε απηήο ησλ 

ζηξαηησηηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο Ρσζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Νφηηαο Αζίαο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα ηεο 
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επέηξεςαλ ηελ επηζηξνθή ησλ έλνπισλ δπλάκεψλ ηεο ζηελ πεξηνρή. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 

2003 ε Ρσζία θαηάθεξε λα επαλαιεηηνπξγήζεη κία πξψελ ζνβηεηηθή αεξνπνξηθή βάζε ζην 

Καλη ηνπ Κηξγηζηάλ, κεξηθά κφιηο ρηιηφκεηξα απφ ηελ Ακεξηθαληθή βάζε ζην Μάλαο ελψ 

ηαπηφρξνλα πέηπρε ηελ επαλέλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ 

Σαηδηθηζηάλ γηα ηελ απνλνκή ηνπ θαζεζηψηνο ηεο κφληκεο βάζεο ζηελ 201
ε
 Μεξαξρία ζην 

Νηνπζάλκπε
29

. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο νινθιεξψζεθαλ κε επηηπρία ην 2004, θαζψο ε 

δηαγξαθή ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδφλ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηνπ Σαηδηθηζηάλ πξνο ηε Ρσζία ηεο 

πξνζέθεξε ηε δσξεάλ 49ρξνλε κίζζσζε ηεο βάζεο θαη ελφο ζνβηεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο θαη αληηππξαπιηθήο άκπλαο εγθαηεζηεκέλν ζηελ επηθξάηεηα ηνπ 

Σαηδηθηζηάλ. ηηο παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ξσζηθφ ζηξαηφ 

ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη κία αεξνπνξηθή βάζε ππνζηήξημεο ζην Ατλί ηνπ Σαηδηθηζηάλ 

θαζψο θαη ηελ πξφζεζε ηεο ξσζηθήο πιεπξάο γηα ηελ απφθηεζε κίαο αθφκα βάζεο ζην Οο 

ηνπ Κηξγηζηάλ
30

. 

Η επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ βάζεσλ απφ ηε Ρσζία δελ είλαη ηπραία. Καη’ αξράο 

φιεο απηέο νη βάζεηο βξίζθνληαη ζην έδαθνο δχν θξαηψλ πνπ κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα 

ρεηξαγσγεζνχλ ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο απφ ηε Ρσζία θαη ηα νπνία θαηέρνπλ κία εμαηξεηηθά 

ζηξαηεγηθή ζέζε ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Η ζηξαηεγηθή ζεκαζία ησλ ρσξψλ 

απηψλ κπνξεί λα αλαβαζκίζηεθε κεηά ηνλ πφιεκν ζην Αθγαληζηάλ ιφγσ ηεο χπαξμεο 

θνηλψλ ζπλφξσλ κε απηή ηε ρψξα, παξ’ φια απηά ήηαλ γλσζηή ζηα ππφινηπα θξάηε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο πνιχ πην πξηλ. Δπαλαιακβάλνπκε πσο δελ ήηαλ ηπραία ε επέκβαζε 

ηεο Ρσζίαο ζηνλ ηαηδίθηθν εκθχιην. Απφ ηελ άιιε πξφθεηηαη γηα αεξνπνξηθέο βάζεηο νη 

νπνίεο πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε επειημία θηλήζεσλ θαη έλα πνιχ κεγάιν εχξνο πηζαλψλ 

ζηφρσλ θαη επηρεηξεζηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, παξάγνληαο ζεκαληηθφο ηφζν ζε 

ελδνπεξηθεξεηαθφ φζν θαη ζε δηαπεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

Η ζηξαηησηηθή δηείζδπζε ηεο Ρσζηθήο νκνζπνλδίαο δε ζηακαηά εδψ. Αμηνπνηψληαο 

ηε ζπλεξγαζία πνπ ππήξρε ζε ζνβηεηηθφ επίπεδν ε Ρσζία θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη έλα 

πιέγκα πνιπκεξψλ θαη δηκεξψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ζρέζεσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη θπζηθά 

ζηνλ ζηξαηησηηθφ. Όρεκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ππήξμε ε Κνηλνπνιηηεία Αλεμαξηήησλ 

Κξαηψλ ε νπνία ζεσξήζεθε σο έλα δηάδνρν ζρήκα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο πνπ ζα ζηέγαδε 

θαη ζα πξνσζνχζε ηηο ζηελέο ζρέζεηο ηεο ζνβηεηηθήο επνρήο
31

. ην πιαίζην απηνχ ηνπ 

κνξθψκαηνο ππνγξάθεθαλ κία ζεηξά ζπλζεθψλ δηεπζέηεζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ πξψελ 
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ζνβηεηηθψλ δεκνθξαηηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε πλζήθε πιινγηθήο Αζθάιεηαο ηνπ 

1992 ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ην ζχλνιν ησλ θξαηψλ ηνπ πξψελ ζνβηεηηθνχ ρψξνπ.  

Η ζπλζήθε απηή είρε πξνβιεθζεί πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ζηα θξάηε ηεο πξψελ 

νβηεηηθήο Έλσζεο λα ζπληνλίζνπλ ηελ ακπληηθή ηνπο πνιηηηθή θαη λα δηαρεηξηζζνχλ απφ 

θνηλνχ απεηιέο πξνο ηελ αζθάιεηά ηνπο νη νπνίεο πξνέξρνληαλ απφ ηελ εμσηεξηθή πεξίκεηξν 

ηεο πξψελ ΔΓ. Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ ε ζπλζήθε πεξηείρε κία ξήηξα ζπιινγηθήο 

άκπλαο ζην άξζξν 4, ε νπνία πξνέβιεπε φηη ε επίζεζε ελαληίνλ ελφο απφ ηα θξάηε ηεο 

πλζήθεο ζα απνηεινχζε σο επίζεζε ελαληίνλ φισλ ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κεξψλ
32

. Απηά 

φκσο δελ ήηαλ αξθεηά γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλζήθεο. Πέξα 

απφ ην πκβνχιην πιινγηθήο Αζθάιεηαο, δελ δηέζεηε κεραληζκνχο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο, απνηεινχζε απιά έλα θφξνπκ ππνγξαθήο δηκεξψλ θαη 

πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ πνπ είραλ ήδε απνθαζηζζεί ελψ ήηαλ εκθαλήο ε επηζθίαζε φισλ 

ησλ δηαδηθαζηψλ απφ ηελ ηζρχ ηεο Ρσζίαο
33

. ηελ νπζία απηή ε ζπλζήθε ηεο έδηλε ηε 

δπλαηφηεηα λα ζηαζκεχεη, λα πξνκεζεχεη αιιά θαη λα απνζπά ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ απφ 

φια ηα ζπκβεβιεκέλα κέξε, ειέγρνληαο νπζηαζηηθά ηελ εζληθή ζηξαηησηηθή ηζρχ ησλ πξψελ 

ζνβηεηηθψλ δεκνθξαηηψλ
34

. Μπνξεί νη ηειεπηαίεο λα είραλ απνξξίςεη ηε δηαηήξεζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο ηνπ Κφθθηλνπ ηξαηνχ, αιιά ε Ρσζία κε ην ηέρλαζκα ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ζπλεξγαζίαο θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη ηελ παξνπζία ηεο ζηνλ πξψελ νβηεηηθφ ρψξν
35

. 

Παξά ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζε ζπιινγηθφ επίπεδν ε πλζήθε δηαηεξήζεθε 

ζε ηζρχ θαη κάιηζηα αλαλεψζεθε ην 1999. Η πξνζηαζία πνπ παξείρε ε Ρσζία ζηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζε δηκεξέο θπξίσο επίπεδν απνηεινχζε ηε ζπλεθηηθή δχλακε πνπ δελ 

επέηξεπε ηελ πιήξε απνδηνξγάλσζε ηεο πλζήθεο. Αξρηθά ε Ρσζηθή νκνζπνλδία αλέιαβε 

ην ξφιν ηνπ παξάγνληα ηζνξξνπίαο ζηηο ερζξηθέο ζπρλά ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πξψελ 
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ζνβηεηηθψλ δεκνθξαηηψλ ή ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ φπσο ζην Σαηδηθηζηάλ
36

. Αξγφηεξα 

ε ηζιακηθή απεηιή απφ ην Αθγαληζηάλ απνηέιεζε έλαλ αθφκα ιφγν πξνζέγγηζεο ησλ 

θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, πεξηζζφηεξν απφ ηα ππφινηπα θξάηε ηνπ πξψελ ζνβηεηηθνχ 

ρψξνπ, κε ηε Ρσζία σο εγγπεηή ηεο αζθάιεηάο ηνπο.  

Μπξνζηά ζηηο αλαδπφκελεο απηέο απεηιέο, αιιά θαη ζηελ νινέλα θαη απμαλφκελε 

δπηηθή παξνπζία ζηελ πεξηνρή, ε Ρσζία απνθάζηζε ην 2002 ηελ αλαβάζκηζε ηεο πλζήθεο 

πιινγηθήο Αζθάιεηαο ζε πεξηθεξεηαθφ νξγαληζκφ κε ηελ νλνκαζία Οξγαληζκφο ηεο 

πλζήθεο πιινγηθήο Αζθάιεηαο (ΟΑ)
37

. ε αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο ηεο 

Ρσζίαο θαίλεηαη πσο ν ζπγθεθξηκέλνο νξγαληζκφο ζα απνδεηρζεί πνιχ πην απνηειεζκαηηθφο 

αλ θαη ηα κέιε ηνπ είλαη ιηγφηεξα ζε ζρέζε κε απηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηε πλζήθε ηνπ 

1992. πγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ην Καδαθζηάλ, ην Κηξγηζηάλ, ην Σαηδηθηζηάλ, ηε 

Λεπθνξσζία θαη ηελ Αξκελία. Χζηφζν νη ζπλζήθεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ ΟΑ είλαη 

επλντθέο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ηζρχνο ηεο Ρσζίαο, ε νπνία ζα ηεο επηηξέςεη λα 

αληαπνθξηζεί ηφζν ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ είλαη θξίζηκεο γηα ηελ 

αζθάιεηά ηεο, αιιά θαη ηεο κεγαιχηεξεο ζεζκνπνίεζεο ηεο ζηξαηησηηθήο πεξηθεξεηαθήο 

ζπλεξγαζίαο. Ο λένο απηφο νξγαληζκφο απνηειεί φιν θαη κεγαιχηεξν πφιν έιμεο γηα ηηο 

πξψελ ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο θαζψο πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε φπσο ε πξνκήζεηα 

ξσζηθψλ ζηξαηησηηθψλ εμνπιηζκψλ ζε ηηκέο θφζηνπο
38

. Απηή ε πξφβιεςε δελ απνηειεί 

απιά έλα δέιεαξ γηα ηελ έληαμε θαη άιισλ θξαηψλ ζηνλ νξγαληζκφ αιιά εμππεξεηεί 

παξάιιεια ηελ εμάξηεζε ησλ κειψλ απφ ηε ξσζηθή ακπληηθή βηνκεραλία θαζψο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε επηρεηξεζηαθή ζπλεξγαζία απηψλ ησλ θξαηψλ αθνχ δηεπθνιχλεηαη ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ελφπισλ ηνπο δπλάκεσλ
39

. 

ην επίπεδν ησλ δηκεξψλ ζηξαηησηηθψλ ζρέζεσλ, ε Ρσζία έρεη θαηαθέξεη λα 

ζπλάςεη πνιιέο ζπκθσλίεο πνπ αθνξνχλ ηε ζηελή ακπληηθή ζπλεξγαζία κε φια ζρεδφλ ηα 

θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Μέρξη ην 2000 βέβαηα, απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπκθσλίεο ήηαλ 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο, θαζψο ηα δεηήκαηα δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα αζθαιείαο 

εληάζζνληαλ θπξίσο ζην πιαίζην ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο Κνηλνπνιηηείαο 

Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ. Η πξαθηηθή απηή ήηαλ απφξξνηα ηεο αληίιεςεο πνπ θπξηαξρνχζε 

ζηα κηθξφηεξα θξάηε πεξί ηεο ηζφηεηαο ησλ πξψελ ζνβηεηηθψλ δεκνθξαηηψλ θαη ηεο 
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αλαπφθεπθηεο αιιειεγγχεο ζε εμσηεξηθέο πξνο ηνλ πξψελ ζνβηεηηθφ ρψξν απεηιέο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε απνπζία δηκεξνχο εκπνξίνπ εμνπιηζκψλ κεηαμχ ηεο Ρσζίαο 

θαη ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ελψ ζηε κνλαδηθή πεξίπησζε ηνπ 

Καδαθζηάλ απηφ εμππεξεηνχζε ηελ απνπιεξσκή ρξεψλ ηεο Ρσζίαο.  

Η κεηαβνιή ησλ ζπληειεζηψλ ηζρχνο ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο, νη ξαγδαίεο εμειίμεηο 

θαη ε αλάδπζε λέσλ απεηιψλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο απφ ην 2000 θαη κεηά 

επέηξεςαλ ζηε Ρσζία λα εγθαηληάζεη έλα λέν θχθιν ζπλεξγαζηψλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο 

επηηπρίεο ηεο Ρσζίαο ήηαλ ε ζχλαςε ζπκθσληψλ ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο κε δχν απφ ηα 

θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο πνπ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαηλφηαλ φηη είραλ μεθχγεη απφ 

ηνλ αζθπθηηθφ ξσζηθφ θινηφ, ην Οπδκπεθηζηάλ θαη ην Σνπξθκεληζηάλ. Μεηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο πλζήθεο πεξί πκκαρηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο θαη ηνπ 

Οπδκπεθηζηάλ ην 2005
40

, ε νπνία πξνβιέπεη ηε ζηξαηησηηθή ζπλδξνκή ηεο κίαο ρψξαο πξνο 

ηελ άιιε ζε πεξίπησζε επίζεζεο, είλαη βέβαην πσο ην Οπδκπεθηζηάλ έρεη θα πάιη εληαρζεί 

ζε πνξεία ηξνρηάο γχξσ απφ ηε Ρσζία. Πξνάγγεινο κάιηζηα απηήο ηεο επαλαπξνζέγγηζεο 

απνηέιεζαλ ε ζχλαςε ην 2004 κίαο πκθσλίαο ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν 

θξαηψλ, κε ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ παξαγσγή εμνπιηζκψλ θαη ηελ ξσζηθή ζπλδξνκή ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ Οπδκπέθσλ αμησκαηηθψλ
41

, θαη ε ππνγξαθή ελφο ζπκβνιαίνπ χςνπο 30 

εθαη. δνιαξίσλ ην 2001 γηα ηελ αγνξά ξσζηθψλ ηεζσξαθηζκέλσλ νρεκάησλ κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ
42

. Η πξνζέγγηζε κε ην Σνπξθκεληζηάλ είλαη πην δχζθνιε αιιά ε ππνγξαθή 

κίαο Ρσζν-ηνπξθκεληθήο ζπκθσλίαο ηνλ Απξίιην ηνπ 2003
43

, πνπ πξνβιέπεη ηε ζπλεξγαζία 

ζε ζέκαηα αζθαιείαο ησλ δχν ρσξψλ, απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξψην βήκα. 

Όζνλ αθνξά ηα ππφινηπα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, εμαθνινπζνχλ λα δηαηεξνχλ 

εμαηξεηηθά ζηελέο ζρέζεηο κε ηε Ρσζία. Σν Σαηδηθηζηάλ πέξα απφ ηηο βάζεηο πνπ έρεη 

παξαρσξήζεη ζηε Ρσζηθή νκνζπνλδία, απνηειεί ηνλ απνδέθηε ζεκαληηθψλ εμνπιηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ηα νπνία είλαη κέξνο ηεο ξσζηθήο βνεζείαο πξνο ηε ρψξα θαη αλέξρνληαη 

γηα ην 2006 ζε 26 εθαη. δνιάξηα
44

. Αλάινγε είλαη θαη ε πεξίπησζε ηνπ Κηξγηζηάλ, ην νπνίν 

πξνκεζεχεηαη ξσζηθά ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ξσζηθά νπιηθά ζπζηήκαηα, νξηζκέλεο θνξέο κε 

ηε κνξθή βνήζεηαο, ελψ ππάξρεη θαη ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Ρσζίαο θαη ηνπ Κηξγηζηάλ γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο αληηαεξνπνξηθήο άκπλαο ηεο ρψξαο
45

. Σέινο ην 
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Καδαθζηάλ θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ ζηελψλ ζηξαηησηηθψλ εηαίξσλ ηεο Μφζραο θαη είλαη ν 

κεγαιχηεξνο αγνξαζηήο ξσζηθψλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. 

Σν 2004 κάιηζηα ππέγξαςε έλα ζπκβφιαην γηα ηελ αγνξά πνιεκηθψλ ειηθνπηέξσλ απφ ηε 

Ρσζία χςνπο 100 εθαη. δνιαξίσλ
46

. 

2.1.2 Η θαηαλνκή ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρύνο κεηαμύ ησλ ππνινίπσλ θξαηώλ 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο 

 

Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ θπξηαξρία θαη 

ηελ ππεξνρή ηεο Ρσζίαο ζηνλ ζηξαηησηηθφ ηνκέα ζηελ Κεληξηθή Αζία. Αλ θαη ε δηαπίζησζε 

είλαη κάιινλ πξνθαλήο, ήηαλ αλαγθαίν λα παξνπζηάζνπκε ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζηνηρεηνζεηνχλ ηε ξσζηθή ζηξαηησηηθή ππεξνρή έηζη ψζηε λα δηαγλψζνπκε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Η θπξηαξρία απηή βέβαηα δε ζεκαίλεη πσο έρεη κεησζεί ε ζεκαζία ηεο 

θαηαλνκήο ηεο ηζρχνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ ράζκαηνο 

ησλ δπλαηνηήησλ. Απηφ ηζρχεη φρη κφλν ζην ζηξαηησηηθφ πεδίν, αιιά ζην ζχλνιν ησλ 

ζπληειεζηψλ ηζρχνο. Πξνρσξψληαο ινηπφλ ζηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο ηζρχνο θαη ησλ 

ππνινίπσλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ζα κπνξέζνπκε λα εηζέιζνπκε αθφκα πεξηζζφηεξν 

ζην πιέγκα αζθαιείαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο, λα αληρλεχζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

λα εληνπίζνπκε ην ππφβαζξν ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ ησλ θξαηψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. 

Η κειέηε ινηπφλ ηνπ γξαθήκαηνο 2, ην νπνίν θαηαγξάθεη ηηο ακπληηθέο δαπάλεο ησλ 

ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο πιελ ηεο Ρσζίαο, καο επηηξέπεη κία πξψηε καηηά ζηε ζρεηηθή 

ζηξαηησηηθή ηζρχ ησλ θξαηψλ απηψλ. Βέβαηα ηα ζηνηρεία απηά παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα 

πξνβιήκαηα, θαζψο, φπσο θαίλεηαη, είλαη ηκεκαηηθά γηα πνιιέο απφ ηηο ρψξεο κε 

απνηέιεζκα λα εκπνδίδνπλ ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ αιιά θαη ηε ζπγθξηηηθή 

κειέηε γηα κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Παξ’ φια απηά, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε 

ηνπιάρηζηνλ κία ηάζε ζε ζπλδπαζκφ κε γεγνλφηα ηα νπνία δελ απεηθνλίδνληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν γξάθεκα. 

2.1.2.1 Καδαθζηάλ 
 

Η ρψξα πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ κε βάζε ην γξάθεκα 2.2.2 είλαη ην 

Καδαθζηάλ. Μεηά απφ κία πεξίνδν ζρεηηθήο κεησκέλεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο, κε ην λαδίξ λα 

εληνπίδεηαη ην 1999, ην Καδαθζηάλ αξρίδεη απφ ην 2000 θαη κεηά λα δαπαλά φιν θαη 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζηελ ακπληηθή ζσξάθηζε ηεο ρψξαο θαη έηζη λα απνκαθξχλεηαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν απφ ηα ππφινηπα κηθξφηεξα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Αηηία ησλ 
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κεησκέλσλ ακπληηθψλ δαπαλψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ήηαλ ε θαθή απφδνζε ηεο 

θαδαθηθήο νηθνλνκίαο ε νπνία δπζρέξαηλε ηελ πξνζπάζεηα ζπγθξφηεζεο ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ εζληθνχ ζηξαηνχ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 1995 ππήξραλ πξνηάζεηο 

γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ θαδάθηθσλ κε ηα ξσζηθά ζηξαηεχκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο άκπλαο ηεο ρψξαο
47

.  

 

 

Γξάθεκα 2.2.2 Ακπληηθέο δαπάλεο ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, πιελ ηεο Ρσζίαο, 1993-2006 

Πεγή: Euromonitor International/International Monetary Fund (IMF), Government Finance 

Statistics/national statistics, 2007 

 

Η αιιαγή βέβαηα ηεο θαηάζηαζεο γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ Καδαθζηάλ κεηά ηελ 

αικαηψδε άλνδν ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, επέηξεςε θαη ηελ δηνρέηεπζε κεγαιχηεξσλ 

πνζψλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ηεο ρψξαο. Μπφξεζε έηζη λα αξρίζεη έλαο 

εθηεηακέλνο εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ θαη ε αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο 

ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ε νπνία ήηαλ θαη ε πεξηζζφηεξν αλαγθαία. Ήδε αλαθεξζήθακε 

ζηα κεγάια εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα κε αγνξέο απφ ηε Μφζρα ην 2004. Σν Καδαθζηάλ 

βέβαηα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηή, παξά ηηο ζηελέο ζρέζεηο κε ηε Ρσζία, αλαδήηεζε ηε 

ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο εηαίξνπο φπσο νη ΗΠΑ, ε Σνπξθία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην 

πξνζπαζψληαο παξάιιεια λα κελ απνθιείζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζχκκαρν
48

. Απνηέιεζκα 
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48
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φισλ ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ είλαη απηή ηε ζηηγκή λα δηαζέηεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

ελφπισλ δπλάκεσλ κεηαμχ ησλ πέληε (65.800 άλδξεο) ελψ θαη ν ζηξαηησηηθφο εμνπιηζκφο 

ηνπ ππεξηεξεί θαη ζε πνζφηεηα αιιά θα ζε πνηφηεηα. 

Μία αθφκα κεηαβνιή πνπ αμίδεη λα αλαθέξνπκε θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ αχμεζε 

ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ είλαη ε αλακφξθσζε ηνπ δφγκαηνο αζθαιείαο ηνπ Καδαθζηάλ. 

Μεηά ηελ αξρηθή πεξίνδν κεηάβαζεο ζηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ πξνζθφιιεζε ζην ζνβηεηηθφ 

ηνπο παξειζφλ, φια ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο πξνρψξεζαλ ζηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ 

θεηκέλσλ εθείλσλ πνπ αληηθαηφπηξηδαλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο αληίιεςε. Απηφ ζήκαηλε κία 

πξαγκαηηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαλ πιένλ ηελ πεξηθεξεηαθή 

θαηαλνκή ηεο ηζρχνο αιιά θαη ηηο εμσηεξηθέο πξνο ηελ πεξηθέξεηα απεηιέο. Έηζη ζην δφγκα 

ηνπ 2000 ην Καδαθζηάλ αλαγλψξηδε ηελ πεξηθεξεηαθή αληζνξξνπία σο κία ζεκαληηθή 

απεηιή σο πξνο ηελ αζθάιεηά ηνπ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ «εθηεηακέλε πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή αχμεζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο νξηζκέλσλ θξαηψλ»
49

. Δπίζεο ηα γεγνλφηα ηεο 

δηεηίαο 1999-2000 πνπ ηάξαμαλ ηελ θνηιάδα ηεο Φεξγθάλα, επεξέαζαλ ηα δφγκαηα ησλ 

άκεζα εκπιεθνκέλσλ θξαηψλ αιιά θαη ηνπ Καδαθζηάλ ην νπνίν αλαθέξεηαη άκεζα ζηελ 

απεηιή πνπ απνηεινχλ νη δηαζπλνξηαθέο αςηκαρίεο κεηαμχ παξάλνκσλ νκάδσλ
50

. 

Γε ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε έλα ηειεπηαίν αιιά θξίζηκν παξάγνληα γηα ηε 

ζηξαηησηηθή ηζρχ ηνπ Καδαθζηάλ. Δίλαη ε ζηξαηεγηθή ζρέζε πνπ δηαηεξεί κε ηε Ρσζία, ηε 

κεγάιε δχλακε ηεο πεξηνρήο. Η ζπλεξγαζία ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ζηελή ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

αζθαιείαο κε απνηέιεζκα ην Καδαθζηάλ λα επσθειείηαη ησλ πξνλνκίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη 

κία ηέηνηα ζρέζε. Σν πξψην θαη θπξηφηεξν πιενλέθηεκα είλαη ε ππξεληθή πξνζηαζία πνπ 

παξέρεη ε Ρσζία ζην Καδαθζηάλ θαζψο ην ηειεπηαίν ζπλνξεχεη κε κία άιιε ππξεληθή 

δχλακε, ηελ Κίλα
51

. Η θάιπςε απηή εμαζθαιίδεηαη κάιηζηα απφ ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ 

έρεη γηα ην δηαζηεκηθφ θαη ππξαπιηθφ πξφγξακκα ηεο Ρσζηθήο νκνζπνλδίαο ε βάζε ηνπ 

Μπατθνλνχξ
52

 αιιά θαη έλαο αξηζκφο πεδίσλ δνθηκψλ πνπ βξίζθνληαη ζην έδαθνο ηνπ 

Καδαθζηάλ.    

2.1.2.2 Σνπξθκεληζηάλ 
 

Απφ ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπκε ην θξάηνο κε ηηο κεγαιχηεξεο ακπληηθέο 

δαπάλεο κεηά ην Καδαθζηάλ είλαη ην Σνπξθκεληζηάλ. Παξ’ φια απηά, ην Σνπξθκεληζηάλ 
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 Zardykhan, Zharmukhamed, op.cit No 1, ζ. 173 
50

 Marat, Erica, op.cit No 19, ζ. 92 
51 Zardykhan, Zharmukhamed, op.cit No 1, ζ. 179 
52

 Σν 2004 νη πξφεδξνη ηεο Ρσζίαο θαη ηνπ Καδαθζηάλ ζπκθψλεζαλ ηελ επέθηαζε ηεο ξσζηθήο 

ρξήζεο ηεο βάζεο, απφ φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ην 70% ησλ ξσζηθψλ δηαζηεκηθψλ εθηνμεχζεσλ, σο 

ην 2050. Βι. Allison, Roy, op.cit No 21, ζ. 289 
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δηαζέηεη ηνλ ηξίην κεγαιχηεξν αξηζκεηηθά ζηξάηεπκα θαη κάιηζηα πνιχ πην πίζσ απφ ην 

Οπδκπεθηζηάλ, ην νπνίν είλαη δεχηεξν. Η εμήγεζε πνπ κπνξεί λα δνζεί γηα ηηο απμεκέλεο 

ακπληηθέο δαπάλεο ηνπ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία έρνπκε ζηνηρεία είλαη ην 

γεγνλφο φηη ην κεηαζνβηεηηθφ θαζεζηψο πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζηε ρψξα έρεη επηθεληξψζεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ ζε δεηήκαηα εζσηεξηθήο αζθάιεηαο. Έηζη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πνζψλ 

πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο δηνρεηεχεηαη ζηηο ππεξεζίεο εζσηεξηθήο 

αζθάιεηαο
53

. Η επηινγή κε ζπκκεηνρήο ζηηο πεξηθεξεηαθέο δηαδηθαζίεο είλαη εκθαλήο θαη 

ζην δφγκα αζθαιείαο ηνπ Σνπξθκεληζηάλ, ην νπνίν δελ έρεη κεηαβιεζεί παξά ηηο εμειίμεηο 

ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαζψο ε εγεζία ηνπ ζεσξεί φηη ε κεηαβνιή ηεο 

ζηξαηησηηθήο ηζνξξνπίαο δελ ην αθνξά
54

.  

Γη’ απηφ άιισζηε δελ πξνρψξεζε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ελφπισλ ηνπ 

δπλάκεσλ φπσο ην Καδαθζηάλ κε απνηέιεζκα λα εμαθνινπζεί λα ζηεξίδεηαη γηα ηελ άκπλα 

ηεο ρψξαο ζηνλ παξσρεκέλν ζνβηεηηθφ ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ πνπ θιεξνδφηεζε κεηά ηε 

δηάιπζε ηεο ΔΓ. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ απνδεηθλχεη ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

ζηαζηκφηεηα ησλ ηνπξθκέληθσλ νπιηζκψλ είλαη ε έιιεηςε αγνξάο νπιηθψλ ζπζηεκάησλ 

πέξα απφ έλα ζπκβφιαην αγνξάο ελφο ζπζηήκαηνο αεξάκπλαο απφ ηελ Οπθξαλία ην 2003
55

. 

Ο κνλαδηθφο ηνκέαο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ φπνπ παξαηεξείηαη θάπνηα θηλεηηθφηεηα είλαη ε 

πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αμησκαηηθψλ φπσο θαη ε δεκηνπξγία ελφο 

ιηκεληθνχ ζψκαηνο
56

. εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο πξναλαθεξζείζαο πξνζπάζεηαο είλαη ε 

εκπινθή μέλσλ δπλάκεσλ φπσο νη ΗΠΑ θαη νξηζκέλεο ρψξεο ηνπ ΝΑΣΟ.  

Παξ’ φια απηά, ην Σνπξθκεληζηάλ δελ έρεη αλαπηχμεη δεζκνχο ζηξαηησηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κε άιια θξάηε ηεο πεξηνρήο αιιά νχηε θαη κε εμσηεξηθνχο παίθηεο ζην πιαίζην 

ηεο πνιηηηθήο ηεο «ζεηηθήο νπδεηεξφηεηαο». Βέβαηα ε κεηαβνιή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο αζθαιείαο ζηελ Κεληξηθή Αζία αιιά θαη ζηελ αζηαηηθή ήπεηξν γεληθφηεξα 

είλαη ζίγνπξν φηη ζα ην αλαγθάζνπλ λα δηεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε ρψξεο 

ηεο πεξηνρήο ή κεγάιεο δπλάκεηο εθηφο απηήο. Η ππνγξαθή ζπκθσλίαο κε ηε Ρσζία ην 2003 

απνηειεί ίζσο κία πξψηε θίλεζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε
57

. 

2.1.2.3 Οπδκπεθηζηάλ 
 

Μία άιιε ρψξα ηεο πεξηνρήο πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ σο πξνο ηηο 

ακπληηθέο ηεο δαπάλεο είλαη ην Οπδκπεθηζηάλ. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
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Σνπξθκεληζηάλ, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπκε δελ καο επηηξέπνπλ κία πιήξε 

εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο αιιά ηνπιάρηζηνλ ε πεξηνδηθφηεηα ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο είλαη πνιχ 

πην δηαθσηηζηηθή γηα ηελ πνξεία ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ ζε απηή ηε ρψξα ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο. Δίλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα ε αλνδηθή πνξεία πνπ παξαηεξείηαη ζηα πνζά πνπ 

δαπαλνχληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 γηα ηελ θάιπςε ησλ ακπληηθψλ 

αλαγθψλ ηεο ρψξαο.  

Σν Οπδκπεθηζηάλ ππήξμε απφ ηηο πξψηεο ρψξεο πνπ αληηιήθζεθε ην κέγεζνο ησλ 

απεηιψλ πνπ έζεηαλ γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ ε αζηάζεηα ρσξψλ φπσο ην Σαηδηθηζηάλ θαη 

παξάγνληεο φπσο ν ηζιακηθφο εμηξεκηζκφο θαη επνκέλσο έδσζε κεγάιε ζεκαζία ζηε 

ζπγθξφηεζε ηζρπξψλ ελφπισλ δπλάκεσλ. Η νηθνλνκηθή ζπγθπξία ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990 επλφεζε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ Οπδκπεθηζηάλ ην νπνίν κε απηφ ηνλ ηξφπν 

κπνξνχζε λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ. ην 

ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ππελζπκίζνπκε φηη ην Οπδκπεθηζηάλ φπσο θαη ην Καδαθζηάλ 

βξέζεθαλ ζε ηδηαίηεξα πιενλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θξάηε ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο, εμαηξνπκέλεο βέβαηα ηεο Ρσζίαο, ζηνλ ηνκέα ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο θαζψο 

θιεξνλφκεζαλ απφ ηελ νβηεηηθή Έλσζε ζεκαληηθέο ζηξαηησηηθέο ππνδνκέο θαη νπιηθά 

ζπζηήκαηα αιιά θαη ηελ δηνηθεηηθή νξγάλσζε πνπ απαηηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

αμηφκαρνπ ζηξαηεχκαηνο. Απηφ νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη ε Σαζθέλδε θαη ην Αικάηη 

απνηεινχζαλ θαηά ηε ζνβηεηηθή πεξίνδν νη δηνηθήζεηο ηνπ Θεάηξνπ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 

Σνπξθεζηάλ
58

, ην νπνίν γεσγξαθηθά πεξηειάκβαλε ηηο ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο. 

Σν 1999 νη ακπληηθέο δαπάλεο ηνπ Οπδκπεθηζηάλ είραλ θηάζεη ζηα ίδηα πεξίπνπ 

επίπεδα κε απηέο ηνπ Καδαθζηάλ θαη ηνπ Σνπξθκεληζηάλ αιιά απφ εθείλε ηε ρξνληά θαη 

κεηά γλψξηζαλ κία απφηνκε πηψζε. Αλ θαη ε δηεηία 1999-2000, φπσο αλαθέξακε θαη 

πξνεγνπκέλσο, απνηέιεζε θακπή γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πεξηνρήο θαη ζα έπξεπε λα 

επηηαρχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηα ζρέδηα ηεο εγεζίαο ηνπ Οπδκπεθηζηάλ γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ ελφπισλ ηνπ δπλάκεσλ, ε χθεζε πνπ έπιεμε ηελ νπδκπέθηθε νηθνλνκία 

κείσζε ηνλ ξπζκφ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Αλ θαη ζήκεξα ην Οπδκπεθηζηάλ κεηνλεθηεί ζε 

ζρέζε κε ην Καδαθζηάλ ζηνλ ζηξαηησηηθφ εθζπγρξνληζκφ, νη έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ 

αξηζκνχλ 55.000 άλδξεο θαη δηαζέηεη έλα αμηφινγν ζηφιν πνιεκηθψλ αεξνζθαθψλ θαη 

ειηθνπηέξσλ
59

.  

ην επίπεδν ησλ ζπλεξγαζηψλ, ην Οπδκπεθηζηάλ επηδεηθλχεη κία πνιπδηάζηαηε 

πνιηηηθή επηιέγνληαο ηελ πξνζέγγηζε κε εθείλεο ηηο ρψξεο πνπ εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληά 

                                                             
58

 Marat, Erica, op.cit No 19, ζ. 84 
59 Marten, Kimberly, op.cit No 28, ζ. 230 
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ηνπ. Σε δεθαεηία ηνπ 1990 φπσο φια ηα θξάηε ηνπ πξψελ ζνβηεηηθνχ ρψξνπ ήηαλ κέινο ηεο 

πλζήθεο πιινγηθήο Αζθάιεηαο θαη επνκέλσο ε ακπληηθή ζπλεξγαζία κε ηε Ρσζία 

απνηεινχζε βαζηθή παξάκεηξν ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ηνπ. Σν 1999 έρνληαο επηηχρεη κία 

ζρεηηθή βειηίσζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ, ην Οπδκπεθηζηάλ επέιεμε λα κελ αλαλεψζεη ηε 

πλζήθε θαη απελαληίαο λα εηζρσξήζεη ζε κία λέα πεξηθεξεηαθή νκαδνπνίεζε γχξσ απφ 

ζέκαηα αζθάιεηαο θαη νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, απνηεινχκελν απφ ηε Γεσξγία, ηελ 

Οπθξαλία, ην Αδεξκπατηδάλ θαη ηε Μνιδαβία, κε θαζαξά αληη-ξσζηθφ ραξαθηήξα
60

. Η 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα φκσο θαη απηνχ ηνπ νξγαληζκνχ νδήγεζε ηελ Σαζθέλδε ζηελ 

αλαζηνιή ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηνπο κεραληζκνχο ηνπ ην 2002.  

Η αλαδήηεζε ζπκκάρσλ ζην ζηξαηησηηθφ επίπεδν δε ζηακάηεζε εθεί θαζψο ην 

Οπδκπεθηζηάλ ζηξάθεθε πξνο ηηο ΗΠΑ θαη ην ΝΑΣΟ, κε ην νπνίν είρε ζπλεξγαζηεί ζην 

παξειζφλ ζην πξφγξακκα πλεξγαζία γηα ηελ Δηξήλε. Η πξνζέγγηζε απηή πεξηιάκβαλε ηελ 

ππνγξαθή κίαο ζπκθσλίαο πέληε ζεκείσλ κεηαμχ ησλ ΗΠΑ θαη ηνπ Οπδκπεθηζηάλ ην 2001, 

ηελ παξαρψξεζε ηεο βάζε Κ2 ζην Καλακπάλη ηελ ίδηα ρξνληά, ηελ ππνγξαθή κίαο 

ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο ην 2002 αιιά θαη ηελ επίηεπμε κίαο επξχηεξεο ζηξαηησηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κε ην ΝΑΣΟ ην 2004
61

. Η ζηάζε σζηφζν ηνπ Οπδκπεθηζηάλ άιιαμε γηα κία 

αθφκα θνξά ην 2005 φηαλ ε παξνπζία ησλ ακεξηθαληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ ρψξα 

απνδείρζεθε φηη δελ εμππεξεηνχζε ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηά ηεο. Έηζη ε εγεζία ηνπ 

Οπδκπεθηζηάλ δήηεζε απφ ηηο ΗΠΑ λα απνρσξήζνπλ απφ ηε βάζε Κ2 ελψ ηελ ίδηα ρξνληά 

ηέζεθε πάιη ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο Ρσζίαο κε ηε πλζήθε πεξί πκκαρηθψλ ρέζεσλ
62

. 

Δίλαη ίζσο πνιχ λσξίο γηα λα εμάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα αιιά θαίλεηαη φηη ε 

αλαδήηεζε ζηξαηησηηθψλ εηαίξσλ έρεη ιήμεη γηα ην Οπδκπεθηζηάλ θαζψο ην 2006 έγηλε 

κέινο θαη ηνπ ΟΑ εληζρχνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηε ζηξνθή ηεο πξνο ηε Ρσζία.  

2.1.2.4 Σαηδηθηζηάλ θαη Κηξγηζηάλ: νη Βεληακίλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο  
 

Όζνλ αθνξά ηηο δχν κηθξφηεξεο πιεζπζκηαθά θαη σο πξνο ηελ έθηαζε ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο, δειαδή ην Σαηδηθηζηάλ θαη ην Κηξγηζηάλ, νη ακπληηθέο δαπάλεο είλαη πνιχ 

κηθξφηεξεο. Βέβαηα θάζε ρψξα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Σν Σαηδηθηζηάλ 

εμαθνινπζεί λα είλαη έλα θξάηνο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εμσηεξηθή βνήζεηα πξνθεηκέλνπ λα 
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 Γηα ην ξφιν ηεο νκαδνπνίεζεο απηψλ ησλ θξαηψλ (GUUAM) ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ 

ελαγθαιηζκνχ ηεο Ρσζίαο θαη εμηζνξξφπεζεο ηεο ηζρχνο ηεο βι. Allison, Roy,op.cit No 33, ζζ. 475-7 
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 Γηα κία παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ θαη ηελ αλάιπζε ηεο ζεκαζίαο απηψλ γηα ηελ 

επαλαπξνζέγγηζε Οπδκπεθηζηάλ-Ρσζίαο βι. Gleason, Gregory, «The Uzbek Expulsion of U.S. Forces 

and Realignment in Central Asia», Problems of Post-Communism, vol. 53, no. 2, March/April 2006, 

pp. 49–60 
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αλαθάκςεη απφ ηνλ εκθχιην πνπ ηειείσζε κφιηο πξηλ απφ κία δεθαεηία. Όπσο θπζηθφ απηφ 

ηζρχεη θαη γηα ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηεο ρψξαο νη νπνίεο δπζηπρψο αθφκα θαη ζήκεξα είλαη 

απνδηνξγαλσκέλεο θαη παξσρεκέλεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Έηζη ε άκπλα ηεο ρψξαο είλαη 

πιήξσο εμαξηεκέλε απφ ηε ξσζηθή παξνπζία φζν θαη αλ ε θπβέξλεζε ηνπ Σαηδηθηζηάλ έρεη 

πξνζπαζήζεη λα κεηψζεη απηή ηελ εμάξηεζε κε ρξεκαηνδνηήζεηο απφ πεξηθεξεηαθέο 

δπλάκεηο φπσο ε Ιλδία, αιιά θαη κεγάιεο δπλάκεηο φπσο νη ΗΠΑ θαη ε Κίλα
63

.  

Σν Κηξγηζηάλ απνηειεί επίζεο έλα αδχλακν ζηξαηησηηθά θξάηνο ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο ην νπνίν εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ φπσο θαη ην Σαηδηθηζηάλ απφ ηελ παξνρή μέλεο 

ζηξαηησηηθήο βνήζεηαο. Απφ ην 2000 θαη κεηά ην Κηξγηζηάλ επηρεηξεί ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ θαζψο ηα επεηζφδηα ζην Μπάηθελ 

ζηα νπνία ελεπιάθε θαη ην Οπδκπεθηζηάλ απέδεημαλ αθελφο ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ελφπισλ δπλάκεσλ ηνπ Κηξγηζηάλ θαη αθεηέξνπ ηε κφληκε απεηιή πνπ απνηειεί γηα ηε ρψξα 

ην Οπδκπεθηζηάλ. Έηζη ην Μπηζθέθ αλαγθάζηεθε λα πξνρσξήζεη ζηελ αχμεζε ησλ 

ακπληηθψλ ηνπ δαπαλψλ, φζν απηφ ήηαλ δπλαηφλ, λα απεκπνιήζεη ηελ πεπνίζεζε φηη κεηά 

ηε ιήμε ηνπ εκθπιίνπ ζην Σαηδηθηζηάλ ε αζθάιεηα ηεο ρψξαο δελ ζα γλψξηδε άιιεο 

απεηιέο
64

 θαη λα επηδηψμεη ηελ εηζξνή ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ πνπ ζα 

ζπλέβαιαλ ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζηξαηεχκαηνο. Η βνήζεηα απηή ήξζε απφ ρψξεο φπσο ε 

Ρσζία, νη ΗΠΑ, ε Σνπξθία θαη ε Κίλα, ε νπνία κάιηζηα ρνξήγεζε 1,2 εθαη. δνιάξηα ζην 

Κηξγηζηάλ ην 2003
65

. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο Ρσζίαο θαη ησλ ΗΠΑ ηα πνζά πνπ ρνξεγήζεθαλ 

απνηεινχζαλ αληαιιάγκαηα γηα ηελ παξαρψξεζε ησλ βάζεσλ ζην Καλη θαη ην Μάλαο 

αληίζηνηρα. Πέξα απφ ην νηθνλνκηθφ φθεινο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβνιαίσλ, ε παξνπζία 

ησλ ξσζηθψλ θαη ακεξηθαληθψλ ζηξαηεπκάησλ εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα 

ηεο ρψξαο ελάληηα ηφζν ζε απεηιέο φπσο ν ηζιακηθφο εμηξεκηζκφο φζν θαη ζηηο επεθηαηηθέο 

δηαζέζεηο ηνπ Οπδκπεθηζηάλ.  

 

2.2 Οηθνλνκηθή ηζρύο θαη πινπηνπαξαγσγηθνί πόξνη 
   

Ο πην ζεκαληηθφο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηά ηηο ζηξαηησηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ θξαηψλ 

είλαη ε νηθνλνκηθή ηνπο επξσζηία. Οη επηδφζεηο κίαο νηθνλνκίαο θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν 
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βαζκφ ηε ζηαζεξφηεηα κίαο ρψξαο, ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηα ππφινηπα θξάηε ηεο πθειίνπ θαη 

θπξίσο ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα ζπγθξνηήζεη αιιά θαη λα δηαηεξεί αμηφκαρεο έλνπιεο 

δπλάκεηο. Έρνληαο εμεηάζεη ινηπφλ ηελ θαηαλνκή ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο, ζεηξά έρεη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ 

θξαηψλ ηεο πεξηθέξεηαο απηήο. Αξρηθά λα ππελζπκίζνπκε φηη γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπκε 

επηιέμεη ην ΑΔΠ σο ηνλ θαηαιιειφηεξν δείθηε ιφγσ ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο πνπ πξνζθέξεη 

γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο κίαο ρψξαο θαη επνκέλσο ηνλ πινχην πνπ δηαζέηεη απηή. 

πκπιεξσκαηηθά πξνο ηνλ δείθηε απηφλ ζα αλαθεξζνχκε επίζεο ζε παξάγνληεο φπσο ην 

εμσηεξηθφ εκπφξην, ηε δεκνζηνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη νξηζκέλα δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

2.2.1 Ρσζία: ην νηθνλνκηθό θέληξν 

 

Σν γξάθεκα 2.2.3 θαηαγξάθεη ην ΑΔΠ ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ρσζίαο, απφ ην 1994 σο ην 2006 ελψ ν ράξηεο 2.2.1 απεηθνλίδεη 

ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο γηα ην 2003. Καη ζηα δχν είλαη 

πξνθαλήο ε δηαθνξά ηνπ πινχηνπ κεηαμχ ηεο Ρσζίαο θαη ησλ ππφινηπσλ πέληε θξαηψλ ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο. Γλσξίδνπκε φηη ε ζχγθξηζε είλαη δπζαλάινγε, φπσο εμεγήζακε θαη ζηελ  

Γξάθεκα 2.2.3 ΑΔΠ ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, 1994-2006 

Πεγή: Euromonitor International from International Monetary Fund (IMF), International Financial 

Statistics 
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πξνεγνχκελε ελφηεηα. Δίλαη φκσο αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπκε ηε ρψξα ζηελ 

νπνία ζπγθεληξψλεηαη ε νηθνλνκηθή ηζρχο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

δηαπηζηψζνπκε αλ ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ακθηζβήηεζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηαλνκήο. 

Σφζν ην γξάθεκα φζν θαη ν ράξηεο παξνπζηάδνπλ ηε Ρσζία σο ηε κεγάιε νηθνλνκηθή 

δχλακε ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Όζν θαη αλ ρψξεο φπσο ην Καδαθζηάλ έρνπλ 

θαηαθέξεη λα βειηηψζνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο ηνπο δείθηεο, είλαη αβάζηκν λα ζεσξνχκε φηη 

ζα κπνξέζνπλ λα θαιχςνπλ έλα ηέηνην αγεθχξσην ράζκα αθφκα θαη καθξνπξφζεζκα. 

 

Υάξηεο 2.2.1 Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ (ΜΑΓ, $ ΗΠΑ), Κεληξηθή Αζία, 2003 

Πεγή: Research Centre for East European Studies, University Bremen and Centre for Security 

Studies, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Russian Analytical Digest, No. 29, 16 

Οθησβξίνπ 2007 

Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη αθφκα ε πνξεία ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο, ε νπνία 

κεηά ην αξρηθφ ζνθ ηεο κεηάβαζεο απφ έλα κνληέιν θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1998 γλψξηζε κία ζπλερήο αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη ην 2006 ε ηηκή ηνπ ΑΔΠ ήηαλ ππεξδηπιάζηα εθείλεο ηνπ 

1997, ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε ξσζηθή νηθνλνκία ζεκείσζε ηελ πςειφηεξε επίδνζή ηεο γηα 

ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Απηή ε ζπλερήο αλνδηθή πνξεία απνηππψλεηαη θαζαξά ζην γξάθεκα 

2.2.4 ζην νπνίν ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ ηεο Ρσζίαο είλαη κεηαμχ 5 θαη 7 ηνηο εθαηφ 

θαηά ηελ πεξίνδν 2001-2006.  Σα παξαπάλσ ζηνηρεία εληζρχνπλ πεξηζζφηεξν ην επηρείξεκα 

ηεο ππεξνρήο ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο θαζψο απνδεηθλχνπλ φηη πξφθεηηαη γηα κία νηθνλνκία ζε ηξνρηά αλάπηπμεο. Με βάζε 

κάιηζηα ην κέγεζνο ηνπ πινχηνπ ηεο θαη ηελ εηήζηα κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ ηεο είλαη ζρεδφλ 
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ζίγνπξν φηη καθξνρξφληα ζα απμεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ην νηθνλνκηθφ ράζκα κε ηνπο 

γείηνλέο ηεο. Απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε γηα απηφ είλαη ε δηαηήξεζε ησλ παξαγφλησλ 

πνπ ζπλέβαιαλ ζε απηνχο ηνπο πςεινχο ξπζκνχο. 

 

 

Γξάθεκα 2.2.4 Ρπζκφο κεηαβνιήο ΑΔΠ, Ρσζία θαη ρψξεο Κεληξηθήο Αζίαο, 1993-2006 

Πεγή: Euromonitor International from International Monetary Fund (IMF), International Financial 

Statistics and World Economic Outlook/UN/national statistics 

 

Βαζηθή παξάκεηξνο ηεο ξαγδαίαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Ρσζίαο απνηέιεζε ε 

άλνδνο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θπξίσο πνπ άξρηζε λα ζεκεηψλεηαη απφ ην 2000 (γξάθεκα 

2.2.5). Η Ρσζία σο κία ρψξα πινχζηα ζε θνηηάζκαηα εθκεηαιιεχηεθε ηε δηεζλή ζπγθπξία 

θαη απνθφκηζε ζεκαληηθά έζνδα απφ ηελ πψιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ρσξίο λα 

απμήζεη ηδηαίηεξα ηελ παξαγσγή ηεο. Μπφξεζε έηζη λα θαιχςεη ην κεγάιν εμσηεξηθφ ηεο 

ρξένο θαη λα ην κεηψζεη απφ ην 50% ζην 30% ελψ ηαπηφρξνλα θαηάθεξε λα απμήζεη ηα 

απνζέκαηα μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο ζηα 225 δηζ. δνιάξηα
66

. Μία άιιε εμέιημε ε νπνία είρε θαη 

απηή ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε βειηίσζε ησλ δεηθηψλ ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο ήηαλ ε 

εηζαγσγή κίαο ζεηξάο κεηαξξπζκίζεσλ ζε ηνκείο φπσο ε θνξνινγία νη νπνίεο επέηξεςαλ φρη 

κφλν ηε θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο αιιά θαη ηελ εηζξνή κεγάισλ πνζψλ μέλσλ 

επελδχζεσλ. 
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Γξάθεκα 2.2.5 Γηεζλήο ηηκή πεηξειαίνπ θαη ξσζηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 1995-2005 

Πεγέο: Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, http://www.imf.org/external/country/index.htm, 1 Γεθεκβξίνπ 

2005; EIA database, http://www.eia.doe.gov/, 2 Απγνχζηνπ 2005. 

 

Απηφ πνπ δηαπηζηψλνπκε ινηπφλ είλαη ε εμάξηεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ξσζηθήο 

νηθνλνκίαο απφ ηελ ελεξγεηαθή αγνξά γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνηέιεζε ην εθαιηήξην γηα 

κία δπλακηθή πνξεία ζην πξψην κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, αιιά ηαπηφρξνλα πξνζδίδεη 

κία αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ
67

. Αλ ε Ρσζία δελ αμηνπνηήζεη ζσζηά ηελ παξνχζα αχμεζε 

ηνπ πινχηνπ ηεο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα κία ξαγδαία κείσζε ηεο ηηκήο ησλ θπζηθψλ 

θαπζίκσλ λα εθθηλήζεη κία αληίζηξνθε δηαδηθαζία γηα ηελ νηθνλνκία ηεο. Μπνξεί ε θξίζε 

ηνπ 1998 λα απέδεημε ηελ αληνρή ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο αιιά ην ζηαδηαθφ άλνηγκά ηεο ηελ 

θαζηζηά φιν θαη πην επάισηε ζηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο. 

Η επηξξνή ηεο σζηφζν ζηελ Κεληξηθή Αζία είλαη δεδνκέλε. Αθφκα θαη πεξηφδνπο 

χθεζεο φηαλ φια ηα θξάηε ηεο πεξηνρήο θαηαγξάθαλε αξλεηηθνχο δείθηεο αλάπηπμεο, ε 

Ρσζία απνηεινχζε ην θέληξν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πεξηθέξεηαο. Η 

θαηάζηαζε απηή απνηεινχζε θαηάινηπν ηεο ζνβηεηηθήο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ε Ρσζηθή 

νκνζπνλδία βξηζθφηαλ ζην επίθεληξν ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο. Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα πςειά επίπεδα ακνηβαίαο αιιειεμάξηεζεο 

θαη εμεηδίθεπζεο ησλ πξψελ ζνβηεηηθψλ δεκνθξαηηψλ, ηελ ειιηπή ζχλδεζε φισλ ηνπο, εθηφο 

ηεο Ρσζίαο, κε μέλεο αγνξέο θαη ηελ πεξηνξηζκέλε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο πιεηνςεθίαο 

απφ απηέο. Απηνί νη παξάγνληεο θαζηζηνχζαλ αλαπφδξαζηε γηα ηα αζζελέζηεξα θξάηε ηε 

                                                             
67

 Γηα ηε δηαζχλδεζε ηεο ξσζηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ βι. Ibid, ζζ. 

13-21 
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δηαηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεζκψλ κε ηε Ρσζία
68

, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αξρηθήο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, θαζψο κφλν έηζη ζα κπνξνχζαλ λα μεπεξάζνπλ φζν πην 

αλψδπλα γηλφηαλ ην ζνθ πνπ είρε πξνθαιέζεη ε θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχζαλ ε κεηάβαζε ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη ν 

ππεξπιεζσξηζκφο
69

.  

 Η πξνζπάζεηα απηή ηα πξψηα ρξφληα ακέζσο κεηά ηε δηάιπζε ηεο ΔΓ έιαβε ηε 

κνξθή ηεο δεκηνπξγίαο ελφο πιέγκαηνο ζπκθσληψλ θαη ζπλζεθψλ ζην πιαίζην ηεο 

Κνηλνπνιηηείαο Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ νη νπνίεο ζα ππνζηήξηδαλ ζεζκηθά έλαλ εληαίν 

νηθνλνκηθφ ρψξν. Απηέο νη ζπκθσλίεο αθνξνχζαλ δεηήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηα 

νπνία ζα θαζνξίδνληαλ απφ θνηλνχ. Έηζη γηα παξάδεηγκα πξνβιεπφηαλ ε δεκηνπξγία κίαο 

ηεισληαθήο έλσζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, ε δηαηήξεζε ηεο 

δψλεο ηνπ ξνπβιίνπ αιιά θαη ν ζπληνληζκφο ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο
70

. Δπηθεθαιήο 

απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο ήηαλ ε Ρσζία ε νπνία εθκεηαιιεπφκελε ηε ζρεηηθήο ηεο ηζρχ 

έλαληη ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ ρξεζηκνπνηνχζε ην πιαίζην ηεο ΚΑΚ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν πνπ είρε ζηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ απηψλ.  

Όκσο κία ζεηξά αηηίσλ, κε θπξηφηεξα ηε ξσζηθή εγεκνληθή ζηάζε αιιά θαη 

αδηαθνξία απέλαληη ζηα ππφινηπα θξάηε θαη ηδίσο ζε απηά ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ηελ 

απνπζία κεραληζκψλ πνιπκεξνχο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθππηαλ θαη ηελ 

πηνζέηεζε κνλνκεξψλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ απφ ηα θξάηε ηεο πεξηνρήο, νδήγεζαλ απηφ 

ην πιαίζην νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο ζε ηέικα εμαηξεηηθά ζχληνκα
71

. Η πξψηε θίλεζε ησλ 

θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ήηαλ ε λνκηζκαηηθή απνζχλδεζε απφ ηε Ρσζία θαη ε εηζαγσγή 

εζληθψλ λνκηζκάησλ κε πξψην ην Κηξγηζηάλ ηνλ Μάην ηνπ 1993. Αθνινχζεζαλ ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ ίδην έηνπο ην Καδαθζηάλ κε ην Σνπξθκεληζηάλ, ην νπνίν φκσο δε ζπκκεηείρε 

ελεξγά ζε θακία άιιε πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία, ην Οπδκπεθηζηάλ ην 1994 θαη ην 

Σαηδηθηζηάλ ιφγσ ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ πξνρψξεζε ζηελ πηνζέηεζε εζληθνχ λνκίζκαηνο 

ην 1995
72

. Δπηπιένλ ην Καδαθζηάλ θαη ην Οπδκπεθηζηάλ επεδίσμαλ ηελ πεξηθεξεηαθή 

νηθνλνκηθή νινθιήξσζε ζε δηκεξέο επίπεδν δεκηνπξγψληαο ην 1994 κία ηεισλεηαθή έλσζε. 

Η έληαμε ηνπ Κηξγηζηάλ ζηελ έλσζε απηή, αξγφηεξα ηνλ ίδην ρξφλν, ηελ κεηέηξεςε ζηελ 
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 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο αδπλακίαο ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ ζηνλ 

καθξννηθνλνκηθφ ηνκέα απφ ηνλ έιεγρν ηεο Ρσζίαο είλαη ε δηαηήξεζε θνηλνχ λνκίζκαηνο γηα κηα 

κεηαβαηηθή πεξίνδν. Βι. Gleason, Gregory, op.cit No 3, ζ. 1084 
69

 Γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεηάβαζεο 

βι. Pomfret, Richard, op.cit No 6, ζζ. 2-5. 
70

 Βι. Sakwa, Richard θαη Webber, Mark, op.cit No 18, ζζ. 386-7 
71

 Απφδεημε απηήο ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ΚΑΚ ήηαλ ε αικαηψδεο πηψζε ησλ 

ελδνπεξηθεξεηαθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ βι. Ibid, ζ. 388-9 
72 Pomfret, Richard, op.cit No 6, ζ. 6 
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Κεληξναζηαηηθή Έλσζε ελψ ε είζνδνο ηνπ Σαηδηθηζηάλ ην 1998 επέθεξε κία αθφκα αιιαγή 

θαη ζην φλνκα ηνπ νξγαληζκνχ ζην νπνίν πξνζηέζεθε ην επίζεην «Οηθνλνκηθή» 

(Κεληξναζηαηηθή Οηθνλνκηθή Έλσζε). Σν 2001 ν νξγαληζκφο απηφο ππέζηε νξηζκέλεο 

ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη έηζη ζεσξήζεθε ζθφπηκνο ν αλαβαπηηζκφο ηνπ ζε Οξγαληζκφ 

πλεξγαζίαο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο (ΟΚΑ)
73

.  

Ο απνθιεηζκφο ηεο Ρσζίαο απφ ην ζπγθεθξηκέλν πεξηθεξεηαθφ νξγαληζκφ ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο κία ακθηζβήηεζε ηεο θπξηαξρίαο ηεο ζηελ πεξηνρή, φκσο απηή ε 

πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο δε δηέζεηε ηε δπλακηθή πνπ ζα ηεο επέηξεπε λα ιεηηνπξγήζεη 

αληαγσληζηηθά πξνο ηε ξσζηθή νηθνλνκηθή ηζρχ. Οπζηαζηηθά γλψξηζε ηελ ηχρε ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο ΚΑΚ θαζψο ζηαδηαθά πεξηήιζε ζε ηέικα θαη απνδείρηεθε αλαπνηειεζκαηηθή 

ζηελ επίηεπμε κίαο πξαγκαηηθήο πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο
74

. Η επηζπκεηή ηεισλεηαθή 

έλσζε δελ κπφξεζε λα πινπνηεζεί πιήξσο πνηέ ιφγσ ηεο πηνζέηεζεο πξνζηαηεπηηθψλ 

κέηξσλ θπξίσο απφ ην Οπδκπεθηζηάλ
75

 θαη έηζη ην ελδνπεξηθεξεηαθφ εκπφξην αληί λα 

γλσξίδεη αχμεζε πεξηνξίζηεθε αθφκα πεξηζζφηεξν θηάλνληαο κφιηο ην 7-8% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ εκπνξηθψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ
76

. Σν θαιχηεξν παξάδεηγκα έιιεηςεο νπζηαζηηθήο 

πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ ΟΚΑ απνηειεί ην ηαθηηθφ θιείζηκν ησλ 

ζπλφξσλ απφ ην Οπδκπεθηζηάλ θάζε θνξά πνπ αληηκεησπίδεη κία εζσηεξηθή νηθνλνκηθή 

θξίζε.  

Χζηφζν κπξνζηά ζε απηέο ηηο εμειίμεηο ζηελ Κεληξηθή Αζία, ε Ρσζία ζνξπβήζεθε 

θαη επέιεμε λα ελεξγνπνηήζεη νξηζκέλα ηκήκαηα ησλ ζπκθσληψλ πνπ είραλ ζπλνκνινγεζεί 

ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζην πιαίζην ηεο ΚΑΚ. Απηή ηε θνξά φκσο απνθάζηζε λα 

ζπλεξγαζηεί αξρηθά κε εθείλεο ηηο ρψξεο πνπ δηαηεξνχζε ηδηαίηεξα ζηελέο νηθνλνκηθέο 

ζρέζεηο, δειαδή ην Καδαθζηάλ θαη ηε Λεπθνξσζία. Με απηέο ινηπφλ ηηο δχν ρψξεο 

πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία κίαο ηεισλεηαθήο έλσζεο ην 1995 ζηελ νπνία αξγφηεξα 

εηζήιζαλ ην Κηξγηζηάλ (1996) θαη ην Σαηδηθηζηάλ (1999). Η ελίζρπζε απηήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο ην 2000 θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ κειψλ 

είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ πεξηθεξεηαθνχ νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ, ηεο 

Δπξσαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο.  

Παξαθνινπζψληαο πξνζεθηηθά ηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ θαη ηελ πνξεία ησλ δχν 

απηψλ ζρεκάησλ νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο παξαηεξνχκε κία κεγάιε νκνηφηεηα ηφζν ζηα 

πεδία ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηα νπνία επηρεηξήζεθε ζπληνληζκφο φζν θαη ζηα κέιε. 

Δίλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ γηα παξάδεηγκα ην γεγνλφο φηη ην Καδαθζηάλ πνπ ήηαλ απφ ηα 
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 Bohr, Annette, op.cit No 37, ζ. 486 
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 Βι. Allison, Roy, op.cit No 33, ζ. 474 
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 Bohr, Annette, op.cit No 37, ζ. 487 θαη Gleason, Gregory, op.cit No 3, ζ. 1087 
76 Bohr, Annette, op.cit No 37, ζ. 486-7 
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ηδξπηηθά κέιε ηεο Κεληξναζηαηηθήο Έλσζεο, ηελ επφκελε ρξνληά ηεο δεκηνπξγίαο ηεο 

πξνρψξεζε ζηελ ηεισλεηαθή έλσζε κε ηε Ρσζία. Η ρξνληθή ζεηξά ησλ εμειίμεσλ 

παξνπζηάδεη κε ηε ζεηξά ηεο κία πξφζζεηε ζεκαζία αθνχ ε έληαμε ησλ θξαηψλ ζηελ 

ηεισλεηαθή έλσζε ηεο ΚΑΚ αθνινχζεζε ηελ εηζδνρή ηνπο ζηελ Κεληξναζηαηηθή Έλσζε. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηαθαηλφκελε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο, ε δπζπηζηία σο πξνο ηελ επίηεπμε 

ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ε θπξηαξρία ηεο Ρσζίαο ζην επίπεδν ησλ δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ 

ζρέζεσλ έζηξεςε πνιχ ζχληνκα ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη πάιη πξνο ηε Μφζρα. 

Δπηβεβαίσζε ηνπ παξαπάλσ ηζρπξηζκνχ απνηειεί ε ζπγρψλεπζε ησλ δχν νξγαληζκψλ, ηνπ 

ΟΚΑ θαη ηεο Δπξσαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (ΔΑΟΚ) ην 2005, κεηά ηελ εηζδνρή 

θαη ηνπ Οπδκπεθηζηάλ ζηελ ΔΑΟΚ
77

. 

Βάζε ησλ παξαπάλσ εμειίμεσλ ζην πνιπκεξέο επίπεδν ππήξμε ε ζέζε ηεο Ρσζίαο 

ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο κε ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη ηδηαίηεξα 

εκθαλέο ζην δηκεξέο εκπφξην φπνπ ε πξσηνθαζεδξία ηεο Ρσζίαο ηφζν σο ρψξα εηζαγσγψλ 

φζν θαη σο ζεκαληηθφηαηνο πξννξηζκφο γηα ηα πξντφληα θαη ηηο πξψηεο χιεο ησλ ππφινηπσλ 

θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ρξνλνινγείηαη απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηαςπρξνπνιεκηθήο 

πεξηφδνπ. Αλ θαη ηα ππφινηπα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο επεδίσμαλ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

εκπνξηθψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ, απηφ ήηαλ εθηθηφ κφλν ζηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ θαζψο νη 

θζελέο πξψηεο ηνπο χιεο απνηεινχζαλ αληαγσληζηηθά πξντφληα εμαγσγήο. Μφλν ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Καδαθζηάλ θαη ηνπ Οπδκπεθηζηάλ ε Ρσζία δηαηεξεί ζηαζεξά απφ ην 1993 

ηελ πξψηε ζέζε, κε θάπνηεο κεκνλσκέλεο εμαηξέζεηο. Η παξαηήξεζε βέβαηα απηή απνθηά 

ηδηαίηεξε ζεκαζία αλ αλαινγηζηνχκε ηε ζέζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θξαηψλ ζηελ θαηαλνκή 

ηζρχνο ηεο πεξηνρήο. ηνλ ηνκέα ησλ εηζαγσγψλ ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο 

Ρσζίαο θαη ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο δειψλεη αθφκα πην εκθαηηθά ηε 

ζρέζε  εμάξηεζεο, ε νπνία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ εληζρχεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηδίσο 

ζηελ πεξίπησζε ησλ κηθξφηεξσλ θξαηψλ. Σν Καδαθζηάλ, ην Οπδκπεθηζηάλ θαη ην 

Κηξγηζηάλ απνηεινχλ ηα θξάηε πνπ πξνκεζεχνληαη έλα εμαηξεηηθά πςειφ πνζνζηφ (37% γηα 

ην Καδαθζηάλ, 25% πεξίπνπ γηα ηα άιια δχν θξάηε)
78

 ησλ αγαζψλ, πνπ εηζάγνπλ, απφ ηε 

Ρσζία. 

Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ε επηξξνή ηεο Ρσζίαο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα δελ είλαη ίδηα γηα 

φια ηα θξάηε ηεο πεξηνρήο. Σν γξάθεκα 2.2.6 καο πξνζθέξεη κία πην ζαθή εηθφλα ηνπ 

κεγέζνπο ηεο πίεζεο πνπ κπνξεί λα αζθήζεη ε Ρσζηθή νκνζπνλδία ζε θαζέλα απφ ηα θξάηε 

απηά. Σν Καδαθζηάλ βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε θαη κάιηζηα κε κεγάιε δηαθνξά απφ ηνπο 
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ππφινηπνπο γείηνλέο ηνπ, γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά πξνλνκηαθφ εηαίξν ηεο Ρσζίαο αιιά θαη 

παξάιιεια επάισην απέλαληη ζε θξίζεηο θαη πξνζπάζεηεο άζθεζεο πίεζεο πνπ κπνξεί λα 

 

 
Γξάθεκα 2.2.6 Ρσζηθέο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο (εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο) κε ηηο ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο 

Πεγή: Goskomstat, Russia in Figures 2002–2005, Moscow; ADB database, 

http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2005/default.asp, August 1, 2005. 

 

πξνέιζνπλ απφ ηε ξσζηθή πιεπξά. Γηα παξάδεηγκα ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1998 

πνπ έπιεμε ηε Ρσζία είρε ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην Καδαθζηάλ θαη ην 

Κηξγηζηάλ
79

. ε απηφ βέβαηα ζπλέβαιε θαη ε ζρεηηθή θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ αγνξψλ ηνπο, 

αιιά ε νηθνλνκηθή ηνπο δηαζχλδεζε κε ηε Ρσζία έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν. 

 

2.2.2 Η νηθνλνκηθή ηζρύο πέξα από ην θέληξν 

 

Αλ θαη ε Ρσζία βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο θαηαλνκήο ηεο νηθνλνκηθήο ηζρχνο 

ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ε αλάιπζε απηήο ηεο θαηαλνκήο θαη σο πξνο ηα 

ππφινηπα θξάηε ζα καο βνεζήζεη λα απνθηήζνπκε κία νινθιεξσκέλε εηθφλα σο πξνο ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αιιά θαη ηε γλψζε πνπ ζα καο επηηξέςεη λα πξνρσξήζνπκε ζε 

πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ ηεο πεξηνρήο. Η κέζνδνο πνπ ζα αθνινπζήζνπκε δε δηαθέξεη κε 

εθείλε ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο, επνκέλσο μεθηλάκε ηελ αλάιπζή καο κε ηελ πξνζεθηηθή 

                                                             
79

 Για τισ επιπτώςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ του 1998 ςτθν οικονομικι απόδοςθ του Καηακςτάν βλ. 
Pomfret, Richard, op.cit No 6, ζ. 44 ελψ γηα ην Κπξγηζηάλ βι. Ibid, ζζ. 74, 77-8    
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αλάγλσζε ηνπ δηαγξάκκαηνο 2.2.7 ην νπνίν ζπλίζηαηαη απφ ηε πνξεία ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

ΑΔΠ γηα ινηπέο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Η εμαίξεζε ηεο Ρσζίαο ζε απηφ ην δηάγξακκα, 

φπσο θαη ζε πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, πξαγκαηνπνηείηαη απιά θαη κφλν γηα αλαιπηηθνχο 

ζθνπνχο, θαζψο ην κέγεζφο ηεο ζα επηζθίαδε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 

ΑΔΠ ησλ ινηπψλ ρσξψλ ηεο πεξηθέξεηαο.   

Έλα πξψην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε απφ ην παξαπάλσ 

γξάθεκα γηα ην ππφινηπν ηεο Κεληξηθήο Αζίαο είλαη ε χπαξμε δχν ηαρπηήησλ σο πξνο ηηο 

νηθνλνκηθέο επηδφζεηο. Η πξψηε πεξηιακβάλεη ηα ηζρπξφηεξα θξάηε Καδαθζηάλ, 

Οπδκπεθηζηάλ θαη Σνπξθκεληζηάλ θαη ε δεχηεξε ην Κηξγηζηάλ θαη ην Σαηδηθηζηάλ. Έλα 

άιιν ζηνηρείν πνπ επηβεβαηψλεη απηή ηελ δηαπίζησζε είλαη ην γεγνλφο φηη ηφζν ην 

Σαηδηθηζηάλ φζν θαη ην Κηξγηζηάλ απνηεινχλ θξάηε ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηελ παξνρή εμσηεξηθήο βνήζεηαο απφ θξάηε φπσο ε Ρσζία, ε Ιαπσλία θαη νη ΗΠΑ αιιά 

θαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηξάπεδεο. Όπσο ζα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα βαζηθφο ιφγνο 

απηήο ηεο κεγάιεο δηαθνξάο νηθνλνκηθήο ηζρχνο νθείιεηαη ζηελ απνπζία ζεκαληηθψλ 

πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ, ζηνπο νπνίνπο νθείινπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο ελ πνιινίο νη 

ππφινηπεο ρψξεο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Σαηδηθηζηάλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επεκεξία 

ηεο ρψξαο έπαημε ν εκθχιηνο πφιεκνο.  

 

 

Γξάθεκα 2.2.7 ΑΔΠ ρσξψλ Κεληξηθήο Αζίαο, 1994-2006 

Πεγή: Euromonitor International from International Monetary Fund (IMF), International Financial 

Statistics 
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2.2.2.1 Καδαθζηάλ 
 

Μεηαμχ ησλ ηζρπξψλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, εθηφο απφ ηε Ρσζία, ηελ 

πξσηνθαζεδξία ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα θαηέρεη ην Καδαθζηάλ. Πξφθεηηαη γηα κία ρψξα ε 

νπνία ηέζεθε ακέζσο κεηά ηελ δηάιπζε ηεο ΔΓ ζην επίθεληξν ηεο δηεζλνχο πξνζνρήο γηα 

έλα πνιχηηκν αγαζφ ην νπνίν δηαζέηεη άθζνλν: ην πεηξέιαην. Απνηειεί ηε ρψξα κε ηα 

κεγαιχηεξα απνζέκαηα ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ηα νπνία αλέξρνληαη 

ζηνπο 40 εθαη. ηφλνπο
80

. Απφ ην 2000 θαη κεηά κάιηζηα, κεηά ηελ αλαθάιπςε ελφο λένπ θαη 

εθκεηαιιεχζηκνπ θνηηάζκαηνο πεηξειαίνπ ζην Καζαγθάλ (ην κεγαιχηεξν θνίηαζκα εθηφο 

ηεο πεξηνρήο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο), ε ζεκαζία ηνπ πεηξειαίνπ γηα ηελ θαδάθηθε νηθνλνκία 

εληζρχζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν
81

.  

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε νηθνλνκία ηνπ Καδαθζηάλ πεξηζηξέθεηαη 

θπξηνιεθηηθά γχξσ απφ ην πεηξέιαην. Η πεηξειατθή βηνκεραλία απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε 

πεγή εζφδσλ θαη ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηεο αλάπηπμεο ηνπ Καδαθζηάλ
82

. Απνηειεί ηελ αηηία 

πνπ παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη, ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο παξνπζηάδεη ηνπο 

θαιχηεξνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο κεηαμχ ησλ πέληε θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Έλαο απφ 

απηνχο είλαη ην ΑΔΠ ην νπνίν γλψξηζε αικαηψδε αχμεζε απφ ην 2000 θαη κεηά. Όπσο θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Ρσζίαο, ε άλνδνο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ήηαλ ε θαιχηεξε επθαηξία 

γηα ην Καδαθζηάλ λα απνθνκίζεη αθφκα πεξηζζφηεξα θέξδε θαη λα εληζρχζεη ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπ ηζρχ.  

Η πεηξειατθή βηνκεραλία φκσο είρε επηπηψζεηο θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο, ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο. Έλα απφ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ήηαλ ε πξνζέιθπζε 

κεγάινπ αξηζκνχ επελδπηψλ νη νπνίνη ζέιεζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηνλ νξπθηφ πινχην ηεο 

ρψξαο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2003 ην Καδαθζηάλ βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο Ρσζηθήο νκνζπνλδίαο, ζην 

πνζφ ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ θαηά κέζν φξν ζε θάζε θάηνηθν 

ηεο ρψξαο. Η δηαθνξά κάιηζηα είλαη κεγάιε θαζψο νη θαηά θεθαιήλ ΑΞΔ ζην Καδαθζηάλ 

είλαη 1.178 δνι., ηε ζηηγκή πνπ γηα ηε Ρσζία ην πνζφ απηφ είλαη 366 δνι
83

.  
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 BP Amoco, BP Statistical Review of World Energy, 2007 
81 Pomfret, Richard, op.cit No 6, ζ. 50 
82

 Η ζεκαζία ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ σο πεγή εζφδσλ αληηθαηνπηξίδεηαη ζην 

πςειφηαην πνζνζηφ πνπ θαηαιακβάλνπλ ζηηο εμαγσγέο ηεο ρψξαο, βι. Broadman, Harry G., From 

Disintegration to Reintegration: Eastern Europe and the Former Soviet Union in International Trade 

(Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 

2005), ζζ. 84-5 
83

 Ibid, ζ. 99 θαη Pomfret, Richard, op.cit No 6, ζ. 49 
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Απφ ηελ άιιε, βέβαηα, ην πεηξέιαην έρεη θπξηαξρήζεη καδί κε άιινπο θπζηθνχο 

πφξνπο ζην εμαγσγηθφ εκπφξην ηνπ Καδαθζηάλ κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη θάπνηα 

δηαθνξνπνίεζε ησλ εμαγσγψλ, γεγνλφο επηθίλδπλν γηα κία νηθνλνκία. Σν 2003 ζπληζηνχζαλ 

ην 86% ησλ εμαγσγψλ θαη ε αλνδηθή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ αιιά θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

είλαη ζίγνπξν φηη ζα δηαηεξήζνπλ πςειφ απηφ ην πνζνζηφ. Δπηπιένλ ε θαηεχζπλζε ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ εμαγσγψλ πξνο ηηο ρψξεο ηνπ ππξήλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δειαδή ηε 

Γεξκαλία, ηε Γαιιία θαη ηελ Ιηαιία, αιιά θαη ηελ Διβεηία (θέληξν κεηαπψιεζεο ζηελ 

επξσπατθή ήπεηξν) θαη ηελ Κίλα δείρλεη φηη ην Καδαθζηάλ έρεη θαηαθέξεη λα εμαζθαιίζεη 

ηε δηνρέηεπζε ηνπ πεηξειαίνπ ηνπ ζε κεγάιεο θαη ζηαζεξέο αγνξέο πνπ είλαη ζπλεπήο ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Χζηφζν κία απφηνκε πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ 

κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή χθεζε ζηε ρψξα θαη ηελ επηδείλσζε ήδε 

πξνβιεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο.  

Σν πξψην θαη βαζηθφηεξν απηψλ είλαη ε ζρέζε εμάξηεζεο πνπ έρεη αλαπηπρζεί κε ηε 

Ρσζία. Η νηθνλνκία ηνπ Καδαθζηάλ είλαη απφ ηηο πεξηζζφηεξν ελζσκαησκέλεο ζηνλ πξψελ 

ζνβηεηηθφ νηθνλνκηθφ ρψξν θαη θπξίσο ν ελεξγεηαθφο ηνκέαο ηεο, ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη γηα 

ηελ αλάπηπμή ηεο
84

. Η ελζσκάησζε θαη ε εμάξηεζε απηή φκσο δελ αθνξά κφλν ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ πεηξειαίνπ, πνπ αληιείηαη απφ ηα θνηηάζκαηα ηνπ Καδαθζηάλ, αιιά  

Υάξηεο 2.2.2 Ρσζία: Κχξηνη αγσγνί εμαγσγήο πεηξειαίνπ, 2007 

Πεγή: Research Centre for East European Studies, University Bremen and Centre for Security 

Studies, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Russian Analytical Digest, No. 29, 16 

Οθησβξίνπ 2007 

                                                             
84 Pomfret, Richard, op.cit No 6, ζ. 43 
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πξψηηζηα ην δίθηπν κεηαθνξάο ηνπ πεηξειαίνπ ζηηο αγνξέο πνπ βξίζθνληαη πέξα απφ ην 

ρψξν ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ ράξηε 2.2.2 ην Καδαθζηάλ 

είλαη αλαγθαζκέλν λα εμαξηά ηε δηνρέηεπζε ησλ θπζηθψλ ηνπ πφξσλ απφ ηε Ρσζία ε νπνία 

δηαζέηεη ην κεγαιχηεξν ζε θάιπςε θαη κήθνο δίθηπν αγσγψλ. Έρεη έηζη λα αληηκεησπίζεη ηηο 

κνλνςσληζηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδεη ε ξσζηθή θξαηηθή εηαηξεία δηαρείξηζεο ηνπ 

δηθηχνπ ησλ αγσγψλ, ε Σξαλζλεθη
85

, αλαγθαδφκελε λα πξνζθέξεη ην πεηξέιαην ζε ηδηαίηεξα  

ρακειέο ηηκέο. Σν Καδαθζηάλ βέβαηα θαηάθεξε λα κεηψζεη ην θφζηνο πξνσζψληαο ηνλ 

πξψην ηδηφθηεην αγσγφ ν νπνίνο, αλ θαη πεξλάεη απφ ην έδαθνο ηεο Ρσζίαο, αθνινπζεί κία 

πνιχ πην ζχληνκε πνξεία πξνο ηε Μαχξε ζάιαζζα. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αγσγνχ ζπγθξνηήζεθε έλα επελδπηηθφ ζρήκα απνηεινχκελν απφ ην Καδαθζηάλ θαη 

πνιπεζληθέο πεηξειατθέο εηαηξείεο κε ηελ νλνκαζία Caspian Pipeline Consortium
86

, ην νπνίν 

πέηπρε ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ην 2001. Δπίζεο ην 

Καδαθζηάλ έρεη θαηαθέξεη λα δηεπξχλεη ηελ πξφζβαζή ηνπ θαη ζε άιιεο αγνξέο φπσο απηή 

ηεο Κίλαο, ε νπνία ιφγσ ησλ απμεκέλσλ ελεξγεηαθψλ ηεο αλαγθψλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

επηδεηθλχεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεηξειατθή βηνκεραλία ηεο ρψξαο. Έηζη ην 2005 

θαηαζθεπάζηεθε ν πξψηνο αγσγφο πνπ ζπλδέεη ηηο δχν ρψξεο πξνζθέξνληαο λέεο 

δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο αιιά θαη δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεηξειατθψλ εμαγσγψλ γηα ην 

Καδαθζηάλ
87

. 

Η εμάξηεζε απηή δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο αιιά θαη ζηηο 

εηζαγσγέο θαζψο φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο ε Ρσζία θαηέρεη ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο. Η 

δηαθνξά κάιηζηα απφ ην δεχηεξν κεγαιχηεξν εηζαγσγέα, πνπ κάιηζηα δελ είλαη θάπνηα 

ρψξα αιιά ε ΔΔ ησλ 27 θξαηψλ κειψλ, είλαη ραξαθηεξηζηηθή ελψ αλ αλαδεηήζνπκε ην 

θξάηνο κεηαμχ απηψλ κε ηνλ κεγαιχηεξν φγθν εμαγσγψλ πξνο ην Καδαθζηάλ, ην νπνίν είλαη 

ε Γεξκαλία, ε παξαπάλσ δηαθνξά κεηαηξέπεηαη ζε ράζκα. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απνθηά ε 

αλάπηπμε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ Καδαθζηάλ κε ηελ Κίλα, νη νπνίεο ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία γλσξίδνπλ κία ζηαδηαθή βειηίσζε. ηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ, ν φγθνο ησλ 

ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ κεγαιψλεη κε ζηαζεξνχο ξπζκνχο απφ ην 2001, ελ κέξεη 

ιφγσ ησλ εμαγσγψλ ηνπ πεηξειαίνπ, ελψ νη εηζαγσγέο απφ ηελ Κίλα ζεκείσζαλ ην 2004 κία 

πξαγκαηηθά εληππσζηαθή αχμεζε. Απηή ε εμέιημε έρεη ηνπνζεηήζεη ηε Λατθή Γεκνθξαηία 
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 Γηα ηε ζχλζεζε ηνπ consortium βι. Ibid, ζ. 51, ππνζεκείσζε 33. 
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ηεο Κίλαο ζηε δεχηεξε ζέζε ησλ ρσξψλ κε ηηο πεξηζζφηεξεο εηζαγσγέο θαη απνηειεί ίζσο 

ηελ απαξρή ζηε δηείζδπζή ηεο ζε κία ζεκαληηθή αγνξά ηεο Κεληξηθήο Αζίαο
88

.   

Τπάξρνπλ σζηφζν θαη άιια δεηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηε δνκή ηεο νηθνλνκίαο 

ηνπ Καδαθζηάλ θαη ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. Η απειεπζέξσζε ησλ 

ηηκψλ απνηέιεζε ηελ πξψηε κεγάιε πξφθιεζε γηα ηελ θπβέξλεζε ηνπ Καδαθζηάλ ην 1992 

θαζψο απνθάιπςε ηελ απνπζία απνηειεζκαηηθψλ ζεζκψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ 

κία νηθνλνκία ηεο αγνξάο
89

. Έηζη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ππεξπιεζσξηζκφ πνπ κάζηηδε φιεο 

ηηο πξψελ ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο, αλέθπςαλ πνιιέο δπζθνιίεο θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηελ 

νηθνλνκία θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ νηθνλνκία ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Οη 

ηδησηηθνπνηήζεηο είλαη έλα άιιν κεγάιν ζέκα πνπ ζπλφδεπζε ηελ πηνζέηεζε ηνπ κνληέινπ 

ηεο θηιειεχζεξεο νηθνλνκίαο θαη επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ κεηαζνβηεηηθή θαδάθηθε 

νηθνλνκία. Τπήξμαλ δηάθνξα ζηάδηα ζε απηή ηε δηαδηθαζία, αιιά ην θξηζηκφηεξν ήηαλ απηφ 

ηεο δηεηίαο 1995-7 θαηά ην νπνίν παξαηεξήζεθε έλα κεγάιν θχκα ακθίβνιεο δηαθάλεηαο 

ηδησηηθνπνηήζεσλ κεγάισλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε απνηέιεζκα λα εληζρπζεί ε δηαθζνξά 

θαη λα πεξηνξηζηεί αθφκα πεξηζζφηεξν ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο
90

. Σέινο, νη 

παξαηεξνχκελεο ρακειέο επηδφζεηο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 

εηψλ ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο νθείινληαλ θαη ζηελ κεηαλάζηεπζε ελφο κεγάινπ κέξνπο ηνπ 

εξγαηηθνχ ηεο δπλακηθνχ πνπ θαηαγφηαλ απφ ηε Ρσζία. Πέξα απφ ηελ αξηζκεηηθή δηάζηαζε 

απηήο ηεο θαηάζηαζεο, νη επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηνπ Καδαθζηάλ ήηαλ θαη πνηνηηθέο 

θαζψο επξφθεηην γηα εθείλε ηε κεξίδα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δηέζεηαλ έλα πςειφ πνζνζηφ 

κφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο
91

. 

2.2.2.2 Οπδκπεθηζηάλ 

 

Μία άιιε ηζρπξή νηθνλνκία ηεο Κεληξηθήο Αζίαο είλαη απηή ηνπ Οπδκπεθηζηάλ, ε 

νπνία ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ζεσξήζεθε ην παξάδνμν ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Απηφο ν 

ραξαθηεξηζκφο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ρσζίαο, παξνπζίαζε πνιχ κηθξνχο ξπζκνχο 

κείσζεο ηνπ ΑΔΠ ηνπ θαη επηδφζεηο ηδηαίηεξα θαιέο. Βαζηθνί παξάγνληεο απηήο ηεο πνξείαο 

ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Οπδκπεθηζηάλ ππήξμαλ ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο δεκφζηαο 

πνιηηηθήο θαη νη απμεκέλεο δεκφζηεο επελδχζεηο ζηηο νπνίεο πξνρψξεζε ε θπβέξλεζε ηεο 
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Σαζθέλδεο. Σελ πξνζπάζεηα απηή ζηήξημαλ νη πινχζηνη θπζηθνί πφξνη ηεο ρψξαο νη νπνίνη 

απνηέιεζαλ πινχζηα πεγή θξαηηθψλ εζφδσλ. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη νη θξίζηκνη γηα ηελ 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο παξαγσγηθψλ ηνκείο παξέκεηλαλ ππφ θξαηηθφ έιεγρν βνήζεζε ζηελ 

νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζή ηνπο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή ησλ εζφδσλ πνπ 

πξνέθππηαλ απφ απηνχο. Γεληθφηεξα νη πεξηνξηζκέλεο πξνζπάζεηεο κεηαξξπζκίζεσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηδησηηθνπνηήζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθηεηακέλα ζε άιιεο πξψελ 

ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο, ζπλέβαιιαλ ζεκαληηθά ζηνπο ζεηηθνχο νηθνλνκηθνχο δείθηεο ηεο 

πεξηφδνπ σο ην 1996, νη νπνίνη ηεο επέηξεπαλ λα ζπλαγσλίδεηαη ην Καδαθζηάλ σο πξνο ηελ 

νηθνλνκηθή ηζρχ
92

. 

Όπσο παξαηεξνχκε φκσο θαη ζην δηάγξακκα 2.2.4 ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο 

νπδκπέθηθεο νηθνλνκίαο δε γλψξηζε κεηά ηε ρξνληά ηνπ 1996 ηελ αχμεζε πνπ ζεκείσζαλ ηα 

θξάηε πνπ κέρξη ηφηε αληηκεηψπηδαλ ζεκαληηθά δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα. Η θαηάζηαζε 

απηή άξρηζε λα έρεη αληίθηππν ζηνλ πινχην ηεο ρψξαο απφ ην 1999 θαη κεηά, νπφηε ην ΑΔΠ 

ηνπ Οπδκπεθηζηάλ άξρηζε λα κεηψλεηαη αηζζεηά ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο νηθνλνκηθέο 

δπλάκεηο ηεο πεξηνρήο θαη έηζη ζήκεξα ην Οπδκπεθηζηάλ είλαη νπξαγφο ζε ζρέζε κε ην 

Καδαθζηάλ θαη ην Σνπξθκεληζηάλ. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη 

ίδηνη αθξηβψο παξάγνληεο πνπ είραλ επηηξέςεη ηελ νκαιή κεηάβαζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

ρψξαο ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα, νθείινληαλ γηα ηε ζηαζηκφηεηα ησλ επφκελσλ εηψλ. Η 

πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ βακβαθηνχ, ην νπνίν απνηειεί ην κεγαιχηεξν εμαγσγηθφ πξντφλ ηεο 

ρψξαο θαη επνκέλσο ηε κεγαιχηεξε πεγή εζφδσλ γηα ην Οπδκπεθηζηάλ, αλέδεημε ην πιήζνο 

ησλ αδπλακηψλ ηεο νπδκπέθηθεο νηθνλνκίαο. Έηζη ν απμεκέλνο θξαηηθφο έιεγρνο ηφζν ζηελ 

παξαγσγή φζν θαη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο γεο, ν νπνίνο δελ επέηξεπε ηελ αλάπηπμε ησλ 

δπλάκεσλ ηεο αγνξάο, ε πνιηηηθή ηεο ππνθαηάζηαζεο ησλ εηζαγσγψλ θαη ε γεληθφηεξε 

έιιεηςε κεηαξξπζκίζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πεξηφξηζαλ ζεκαληηθά ηηο 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκηθήο ζθαίξαο
93

. 

Οη πνιχ θαιέο επηδφζεηο ησλ πξψησλ εηψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 είραλ 

δεκηνπξγήζεη ηελ πξνζδνθία κίαο αλνδηθήο πνξείαο γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ Οπδκπεθηζηάλ αλ 

θαη δε δηέζεηε ην πιήζνο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ άιισλ ρσξψλ φπσο π.ρ. ην 

Καδαθζηάλ. Δλεξγεηαθά είρε θαηαθέξεη λα είλαη απηάξθεο, αμηνπνηψληαο ηελ παξαγσγή 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ πξνο θάιπςε ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ αλαγθψλ ελψ ζεκαληηθή 

πεγή εζφδσλ απνηεινχζε θαη ε εμφξπμε ρξπζνχ θαη νξπθηψλ κεηάιισλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε βηνκεραληθέο εθαξκνγέο. Χζηφζν ην κεγαιχηεξν φπιν ηνπ 

Οπδκπεθηζηάλ κέρξη θαη ζήκεξα είλαη ην βακβάθη. ηελ πεξηνρή νλνκάδεηαη ιεπθφο ρξπζφο 
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θαζψο ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ παξαγσγή θαη θπξίσο ηελ εμαγσγή ηνπ 

βακβαθηνχ πξνο ηνλ ππφινηπν θφζκν είλαη εμαηξεηηθά πςειά. Πξφθεηηαη γηα κία 

παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ ζνβηεηηθή πεξίνδν θαη ζηελ 

πνιηηηθή ηεο εμεηδίθεπζεο θαη ε νπνία αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα ζηηο πδξνθφξεο πεξηνρέο ηεο 

θνηιάδαο ηεο Φεξγθάλα. Σν γεγνλφο φηη ην Οπδκπεθηζηάλ θαηέρεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα 

απηήο ηεο θνηιάδαο ην έρεη θαηαζηήζεη 5
ν
 ζε παξαγσγή βάκβαθνο θαη 2

ν
 ζηελ εμαγσγή ηνπ 

παγθνζκίσο. Δίλαη επνκέλσο πνιχ ινγηθφ λα απνηειεί έλα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πξντφλ γηα 

ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο θαη καδί κε απηφ φια φζα ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ηνπ, απφ 

ηηο πεξηνρέο φπνπ θαιιηεξγείηαη κέρξη ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε 

ζσζηή θαιιηέξγεηά ηνπ. 

Η ζεκαζία απηνχ ηνπ αγξνηηθνχ πξντφληνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Οπδκπεθηζηάλ 

είλαη εκθαλήο αλ παξαηεξήζνπκε ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνλ φγθν ησλ εμαγσγψλ ηεο, πνπ φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο θπξηαξρνχληαη απφ ην 

βακβάθη. Καηά ηε δηάξθεηα ινηπφλ πεξηφδσλ κεγάισλ θαη δξακαηηθψλ κεηψζεσλ ηεο 

δηεζλνχο ηηκήο ηνπ βακβαθηνχ, φπσο ην 1996 θαη ην 2002, ν αληίθηππνο ζηνλ φγθν ησλ 

εμαγσγψλ ήηαλ άκεζνο θαη θαηά ζπλέπεηα ε κείσζε ηνπ ΑΔΠ ηνπ Οπδκπεθηζηάλ 

αθνινπζνχζε ηελ ίδηα πνξεία. Με βάζε ηελ ίδηα ινγηθή ε αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο 

γηα βακβάθη εθηφμεπζε ηηο νπδκπέθηθεο εμαγσγέο ην 2005 θαη 2006 θαη παξάιιεια ηα έζνδα 

ηεο ρψξαο.  

Δλδηαθέξνλ σζηφζν παξνπζηάδεη θαη ε θαηεχζπλζε απηψλ ησλ εμαγσγψλ. Οη ρψξεο 

νη νπνίεο εηζάγνπλ πξψηεο χιεο απφ ην Οπδκπεθηζηάλ είλαη θπξίσο νη ρψξεο ηεο ΔΔ ησλ 27 

θαη θπζηθά ε Ρσζία, ε νπνία απνξξνθά ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εμαγσγψλ ηνπ 

νπδκπέθηθνπ βακβαθηνχ. Μεηαμχ ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ πνπ πξνκεζεχνληαη ηα νπδκπέθηθα 

πξντφληα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ην Καδαθζηάλ θαη ην Σαηδηθηζηάλ ηα νπνία ζπληζηνχλ 

ηνπο θπξηφηεξνπο απνδέθηεο ησλ εμαγσγψλ ηνπ Οπδκπεθηζηάλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο αλ θαη ηα επίπεδα εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο είλαη 

ηδηαίηεξα ρακειά. Μία άιιε ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε είλαη ε ζηαδηαθή αλαβάζκηζε ηεο 

Κίλαο ζε ζεκαληηθφ εκπνξηθφ εηαίξν θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Οπδκπεθηζηάλ θαζψο ζηνλ 

ηνκέα ησλ εμαγσγψλ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ ηξηψλ πξψησλ πξννξηζκψλ απφ ην 2002 θαη 

έπεηηα.  

Η θαηάζηαζε είλαη ζρεηηθά φκνηα θαη ζηνλ ηνκέα ησλ εηζαγσγψλ φπνπ ε αλάγθε 

ηνπ Οπδκπεθηζηάλ γηα θεθαιαηνπρηθά αγαζά θαη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ηα νπνία δελ 

κπνξεί λα παξάγεη ην ίδην, ην έρεη νδεγήζεη ζηελ πξνκήζεηά ηνπο απφ ρψξεο φπσο ε Ρσζία, 

ε Ν. Κνξέα, ε Γεξκαλία, ε Κίλα αιιά θαη ην Καδαθζηάλ. Χο πξνο ην κέγεζνο απηψλ ησλ 

εηζαγσγψλ φκσο, ε ζπγθξηηηθή θαη παξάιιειε κειέηε ηεο κεηαβνιήο ηνπ φγθνπ ησλ 
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εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δχν δεθαεηηψλ επηβεβαηψλεη 

ηελ ηζρπξή παξνπζία ηνπ θξάηνπο αιιά θαη ηελ κνλνδηάζηαηε δνκή ηεο νηθνλνκίαο ηνπ 

Οπδκπεθηζηάλ. Έηζη φηαλ νη εμαγσγέο βάκβαθνο εληζρχνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ κε 

ζεκαληηθά έζνδα, νη εηζαγσγέο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ απμάλνληαη αλάινγα ελψ φηαλ νη 

δηεζλείο ζπγθπξίεο πξνθαιέζνπλ κείσζε ζηε δηεζλή δήηεζε ηνπ βακβαθηνχ θαη ζπλεπψο θαη 

ησλ εμαγσγψλ ηνπ, ην Οπδκπεθηζηάλ αθνινπζεί πεξηνξηζηηθέο πνιηηηθέο θαη σο πξνο ηηο 

εηζαγσγέο, ηηο νπνίεο πξνζπαζεί αλ ππνθαηαζηήζεη κε εγρψξηα πξντφληα. 

2.2.2.3 Σνπξθκεληζηάλ 

 

Σν Σνπξθκεληζηάλ δηαζέηεη κία νηθνλνκία ε νπνία κνηάδεη πνιχ κε απηή ηνπ 

Οπδκπεθηζηάλ. Δίλαη κία ρψξα πξνηθηζκέλε κε πινχζηα απνζέκαηα πνιχηηκσλ θπζηθψλ 

πφξσλ νη νπνίνη έρνπλ εληζρχζεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα θαη 

απνηεινχλ ηε βαζηθφηεξε πεγή εζφδσλ. Η θπβέξλεζε ηνπ Αζγθακπάη ζέινληαο λα επηηχρεη 

ηελ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ηεο ρψξαο έρεη δηαηεξήζεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηεο ηε δηαρείξηζε 

ησλ θξίζηκσλ γηα ηνλ πινχην ηεο ρψξαο πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ θαη πξνζπαζεί κε ηα 

έζνδα πνπ απηνί απνθέξνπλ λα ζπληεξήζεη έλα αλεπαξθέο νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Οη 

κεηαξξπζκίζεηο πξνρσξνχλ κε εμαηξεηηθά αξγφ ξπζκφ θαη αθνξνχλ ιηγφηεξν ζεκαληηθνχο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο φπσο νη ηδησηηθνπνηήζεηο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ
94

. Έηζη 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηελ αλάπηπμε ην Σνπξθκεληζηάλ έρεη πηνζεηήζεη κία αλαπηπμηαθή 

πνιηηηθή ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηηο θξαηηθέο επελδχζεηο θαη ζηελ θαηαζθεπή κεγάισλ έξγσλ 

ππνδνκήο θαη κλεκείσλ
95

.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο θαη ε αλάπηπμή ηεο θαζνξίδνληαη ελ 

πνιινίο απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Σνπξθκεληζηάλ λα εμαζθαιίζεη ζθιεξφ ζπλάιιαγκα απφ ηηο 

εμαγσγέο ηνπ. Απηέο νη εμαγσγέο αθνξνχλ ηα πξντφληα πνπ κνλνπσινχλ ηελ παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο, δειαδή ην θπζηθφ αέξην, ην πεηξέιαην θαη ην βακβάθη. Σα 

άθζνλα εθκεηαιιεχζηκα απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ, ηα νπνία αλαθαιχθζεθαλ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1980 θαη θαηαηάζζνπλ ην Σνπξθκεληζηάλ ζηελ ηέηαξηε ζέζε ησλ θξαηψλ πνπ δηαζέηνπλ 

απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ παγθνζκίσο, εμαζθάιηζαλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

πινπηνπαξαγσγηθφ πφξν κία θπξίαξρε ζέζε ζηελ ηνπξθκέληθε νηθνλνκία. Φπζηθά ε ρψξα 

δηαζέηεη επίζεο πεηξειατθά θνηηάζκαηα ελψ ε ζνβηεηηθή πεξίνδνο ηεο θιεξνλφκεζε ηε 

κνλνθαιιηέξγεηα ηνπ βακβαθηνχ ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα θεξδνθφξα. Παξ’ φια απηά, ν 

πινχηνο ηεο ρψξαο απηήο ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηάζεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζην 
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εμσηεξηθφ, φπσο θαηά αλαινγία ην Καδαθζηάλ ζηεξίδεηαη ζηηο εμαγσγέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη 

ην Οπδκπεθηζηάλ ζην εκπφξην ηνπ βακβαθηνχ. 

Χζηφζν ην Σνπξθκεληζηάλ αληηκεησπίδεη ζην ζέκα ηεο δηάζεζεο ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ θπξίσο, έλα πξφβιεκα πνιχ θνηλφ ζηελ πεξηνρή: ηελ εμάξηεζή ηνπ απφ ηε Ρσζία. 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηθηχνπ ησλ αγσγψλ πεηξειαίνπ, ην ζνβηεηηθφ ζχζηεκα 

δηάζεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πξνέβιεπε ηε δηνρέηεπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηηο πεξηνρέο 

παξαγσγήο ζην θεληξηθφ δίθηπν αγσγψλ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζεκεξηλή Ρσζηθή νκνζπνλδία 

θαη απφ εθεί πξνο ηηο ρψξεο δηάζεζήο ηνπ. Έηζη ζήκεξα ην Σνπξθκεληζηάλ δελ κπνξεί λα 

εμάγεη ην θπζηθφ αέξην πνπ δηαζέηεη ζε ρψξεο πέξα ησλ πξψελ ζνβηεηηθψλ δεκνθξαηηψλ 

θαζψο ε Ρσζία αξλήζεθε κεηά ηελ αλεμαξηεζία ηεο ρψξαο ηε δηνρέηεπζε ηνπ ηνπξθκέληθνπ 

αεξίνπ ζηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. Η ζηάζε απηή ηεο Ρσζίαο πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηηο 

δπλαηφηεηεο αλεμάξηεηεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, φπσο ην επηζπκνχζε ε  
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εγεζία Νηγηάδνθ, θαζψο ε επηβιεζείζα εμάξηεζε δελ επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ 

κέζσ ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ
96

. Μία αθφκα ζπλέπεηα απηήο ηεο εμάξηεζεο είλαη ν 

πεξηνξηζκφο ησλ εμαγσγψλ ηνπ Σνπξθκεληζηάλ ζηνλ πξψελ ζνβηεηηθφ ρψξν ν νπνίνο 

εμαξηά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο απφ ηελ ηθαλφηεηα (ή κάιινλ ηελ αληθαλφηεηα) 

ησλ γεηηνληθψλ ηνπ θξαηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαπάλσ εμαγσγέο
97

.  

Παξ’ φια απηά, ην Σνπξθκεληζηάλ έρεη δηαπηζηψζεη φηη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηε Ρσζία θαηά παξάβαζε ηεο πνιηηηθήο ηεο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο 

ηνπ αλάπηπμεο ειιείςεη λέσλ δηφδσλ γηα ην θπζηθφ ηνπ αέξην. Η ελαιιαθηηθή επηινγή ηεο 

θαηαζθεπήο λέσλ αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ γεηηνληθψλ ρσξψλ είλαη εμαηξεηηθά 

πνιχπινθε εμαηηίαο ηεο πξνυπφζεζεο ηεο εμαζθάιηζεο πξνκήζεηαο κεγάισλ πνζνηήησλ 

απφ ηηο πηζαλέο ρψξεο-πξνκεζεπηέο. ε δχν πεξηπηψζεηο, απηέο νη πξνυπνζέζεηο ππάξρνπλ 

θαη ην Σνπξθκεληζηάλ επηδηψθεη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα έρεη πξφζβαζε ζε 

λέεο κεγάιεο αγνξέο νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ (6
ν
 ζηελ 

παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ην 1995, 12
ν
 ην 2003) θαη επνκέλσο ησλ εζφδσλ ηνπ. Η πξψηε 

αθνξά ηελ θαηαζθεπή ελφο αγσγνχ πνπ ζα πξνκεζεχεη ηελ Κίλα κε θπζηθφ αέξην θαη ην 

νπνίν ζα δηέξρεηαη απφ ην Οπδκπεθηζηάλ θαη ην Καδαθζηάλ θαη ζα θαηαιήγεη ζην Οπξνχκθη 

ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο θαη ε δεχηεξε ηελ θαηαζθεπή ελφο ππνζαιάζζηνπ 

αγσγνχ απφ ην ιηκάλη ηνπ Σνπξθκέλκπαζη ζην Αδεξκπατηδάλ ν νπνίνο ζα κεηαθέξεη ην 

ηνπξθκέληθν αέξην ζηε Γχζε ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε ηεο Ρσζίαο. Καη ηα δχν ζρέδηα 

δηαζέηνπλ έλα κεγάιν βαζκφ δπζθνιίαο θαζψο ζην κελ πξψην ην θφζηνο είλαη αβάζηαρην 

γηα κία νηθνλνκία φπσο απηή ηνπ Σνπξθκεληζηάλ ελψ ην δεχηεξν ζπλαληά ηελ ζζελαξή 

αληίζηαζε κίαο κεγάιεο δχλακεο φπσο είλαη ε Ρσζία γηα πξνθαλείο ιφγνπο
98

.    

Η πξνζπάζεηα ηνπ Σνπξθκεληζηάλ λα πξνσζήζεη ηελ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή ηνπ 

αλάπηπμε ην έρεη σζήζεη ζηελ αλαδήηεζε εκπνξηθψλ εηαίξσλ πνπ, ελψ ζα ηνπ πξνκεζεχνπλ 

ηνλ απαξαίηεην θεθαιαηνπρηθφ εμνπιηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη θαη παξάιιεια ζα εηζάγνπλ ηα 

πξντφληα πνπ έρεη ην Σνπξθκεληζηάλ λα πξνζθέξεη, δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηε ζρέζε σο κνριφ πίεζεο φπσο δπλεηηθά ζα κπνξνχζε λα πξάμεη ε 

Ρσζία ή νη ππφινηπεο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Πέξα ινηπφλ απφ ηε Ρσζία, ε νπνία ιφγσ 

ησλ αγσγψλ εθ ησλ πξαγκάησλ είλαη πξννξηζκφο ησλ ηνπξθκεληθψλ εμαγσγψλ αιιά θαη 
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ρψξα εηζαγσγήο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, ην Σνπξθκεληζηάλ έρεη ζηξαθεί θπξίσο ζε ρψξεο 

ηεο ΔΔ ησλ 27 θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο ηνπ πξψελ νβηεηηθνχ 

ρψξνπ, φπσο ε Οπθξαλία θαη ην Αδεξκπατηδάλ. Η Κίλα επίζεο δξαζηεξηνπνηείηαη ζην 

εκπφξην κε ην Σνπξθκεληζηάλ φπσο θαη ε Σνπξθία ε νπνία δηαηεξεί ζηελέο ζρέζεηο κε ηελ 

εγεζία ηνπ Αζγθακπάη. 

Όινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ ΑΔΠ 

ηνπ Σνπξθκεληζηάλ απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ κέρξη ζήκεξα. Όπσο ηα 

πεξηζζφηεξα πξψελ ζνβηεηηθά θξάηε, ην Σνπξθκεληζηάλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

ζεκείσλε κεγάια πνζνζηά κείσζεο ηνπ ΑΔΠ ηνπ ιφγσ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ 

φπσο ν ππεξπιεζσξηζκφο, ην απμεκέλν εμσηεξηθφ ρξένο ηεο ρψξαο, ηα κεγάια ειιείκκαηα 

ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Σν ζθιεξφ ζπλάιιαγκα πνπ πξνζέθεξαλ νη εμαγσγέο 

ιεηηνπξγνχζε ελ κέξεη εληζρπηηθά αιιά φηαλ ην 1996-97 ε ηηκή ηνπ βάκβαθνο έπεζε θαηά 

πνιχ θαη ηαπηφρξνλα ην Σνπξθκεληζηάλ αλαγθάζηεθε λα δηαθφςεη ηε δηνρέηεπζε θπζηθνχ 

αεξίνπ πξνο ηελ Οπθξαλία, ηελ κεγαιχηεξε ρψξα-πξνκεζεχηξηα, εμαηηίαο ηνπ ππέξνγθνπ 

ρξένπο ηεο, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ γλψξηζε κία απφηνκε κείσζε.  

Η νηθνλνκία ηνπ Σνπξθκεληζηάλ θαηάθεξε ηειηθά λα αλαθάκςεη ζρεηηθά γξήγνξα 

ράξε ζηελ άλνδνο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ βακβαθηνχ. Έηζη ην ΑΔΠ ηνπ 

απφ ην 2001 θαη έπεηηα απμάλεηαη δηαξθψο θαη νη πςειέο ηηκέο ηδίσο ηνπ πεηξειαίνπ, ην 

νπνίν ην 2001 ζπληζηνχζε ην 26% ησλ εμαγσγψλ ηνπ
99

, ζπκβάιινπλ ζηε ζπληήξεζε απηήο 

ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηνπ Σνπξθκεληζηάλ. Η αβεβαηφηεηα φκσο 

πνπ επηθξαηεί ζηελ δηεζλή αγνξά πεηξειαίνπ θαζηζηά εχζξαπζηε ηελ νηθνλνκηθή ηζρχ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ε νπνία αληηκεησπίδεη θξίζηκα δηαξζξσηηθά 

πξνβιήκαηα θαη δε δηαζέηεη απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο κίαο 

ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ εζφδσλ ηεο. 

Όπσο είλαη πξνθαλέο απφ ην δηάγξακκα 2.2.7 ε ζέζε ηνπ Σνπξθκεληζηάλ ζηελ 

θαηαλνκή ηεο νηθνλνκηθήο ηζρχνο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο έρεη βειηησζεί 

ζεκαληηθά, έηζη ψζηε ζήκεξα ην ΑΔΠ ηεο λα ππεξβαίλεη εθείλν ηνπ Οπδκπεθηζηάλ. Όπσο 

αλαθέξακε ε εμέιημε απηή απνηειεί ζπλέπεηα ηεο πςειήο δηεζλνχο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θαη 

επνκέλσο κπνξεί πνιχ εχθνια λα αληηζηξαθεί εηο βάξνο ηνπ Σνπξθκεληζηάλ. ε θακία 

πεξίπησζε δε κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε ζεηηθή απηή δηεζλήο ζπγθπξία απνηέιεζε ην 

εθαιηήξην κίαο ξαγδαίαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αλάινγεο κε απηή ηνπ Καδαθζηάλ. Σν 

πξφβιεκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ Σνπξθκεληζηάλ αιιά θαη ηνπ Οπδκπεθηζηάλ είλαη φηη ν 

απζηεξφο θξαηηθφο έιεγρνο θαη ε απνπζία κεηαξξπζκίζεσλ δελ ηνπο επηηξέπεη λα 
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εθκεηαιιεπηνχλ ζην έπαθξν απηέο ηηο δηεζλείο εμειίμεηο, θαζψο ε επίδξαζή ηνπο 

πεξηνξίδεηαη ζηελ αχμεζε ηεο εηζξνήο ζπλαιιάγκαηνο. Έηζη ε νηθνλνκηθή ηνπο ηζρχ είλαη 

ηδηαίηεξα εχζξαπζηε θαη επκεηάβιεηε. 

2.2.2.4 Σαηδηθηζηάλ θαη Κηξγηζηάλ: νη θησρνί ζπγγελείο 
 

Οινθιεξψλνληαο ηελ κειέηε ηεο ζρεηηθήο νηθνλνκηθήο ηζρχνο ησλ θξαηψλ ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο, κέλεη λα αζρνιεζνχκε κε ηα δχν ιηγφηεξν ηζρπξά θξάηε, ην Σαηδηθηζηάλ 

θαη ην Κηξγηζηάλ. Σα θξάηε απηά μεθίλεζαλ ηελ πεξίνδν ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο κε ηηο 

ιηγφηεξν επλντθέο πξνυπνζέζεηο θαζψο απνηεινχλ ηα ιηγφηεξν πξνηθηζκέλα ζε θπζηθνχο 

πφξνπο θξάηε ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ ε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

αλάγιπθν ηεο επηθξάηεηάο ηνπο δελ ηνπο επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε θαη ηελ άκεζε ζχλδεζή 

ηνπο κε κεγάιεο αγνξέο ή νδνχο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε απηέο θαη έηζη 

δεκηνπξγνχληαη πξφζζεηα εκπφδηα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Γελ 

είλαη ινηπφλ πεξίεξγν πνπ ην ΑΔΠ ησλ ρσξψλ απηψλ είλαη ην ρακειφηεξν ζηελ πεξηθέξεηα 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. 

Ο εκθχιηνο πφιεκνο ζην Σαηδηθηζηάλ απφ ην 1992 σο ην 1997 ήξζε λα πξνζηεζεί 

ζηηο ήδε δπζκελείο ζπλζήθεο θαη έδσζε ην ηειηθφ πιήγκα ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο 

νδεγψληαο ζηελ θαηαθφξπθε πηψζε ηνπ ΑΔΠ ηεο, ηε κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα 

θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Όπσο ήηαλ θπζηθφ φιεο νη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε 

ρψξα απνδηνξγαλψζεθαλ, δελ κπφξεζαλ λα ππάξμνπλ επελδχζεηο ελψ ε πξνζπάζεηα 

αλαζπγθξφηεζεο πνπ αθνινχζεζε δεκηνχξγεζε έλα ππέξνγθν εμσηεξηθφ ρξένο, θπξίσο 

πξνο ηε Ρσζία ε νπνία αλέιαβε λα ζηεξίμεη απηή ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Κηξγηζηάλ. 

Χζηφζν νξηζκέλεο βηνκεραλίεο θαηάθεξαλ λα επηβηψζνπλ ηελ εκθχιηαο ζχξξαμεο 

θαη λα δψζνπλ κία κηθξή ψζεζε ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Οη θπξηφηεξεο ήηαλ απηή ηεο 

παξαγσγήο αινπκηλίνπ ελψ ζεκαληηθά έζνδα γηα ην Σαηδηθηζηάλ πξνζθέξνπλ νη εμαγσγέο 

βάκβαθνο θαη ε παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο
100

. Δπίζεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο φπσο ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

νινθιεξψζεθε ην 1999  θαη ησλ κεζαίσλ θαη κεγάισλ θξαηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ μεθίλεζε ην 

1998 αιιά θαη ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ηνπ βάκβαθνο. Η ηειεπηαία εμέιημε ήηαλ κία 

απφ ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ζηελ παξαγσγή ηνπ βακβαθηνχ απφ ηελ 

θπβέξλεζε εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ
101

. ην δηεζλέο εκπφξην, ην Σαηδηθηζηάλ έρεη θαη απηφ 

παξνπζηάζεη κία αικαηψδε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηνπ, νη νπνίεο θαηεπζχλνληαη θπξίσο 

πξνο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, φπσο ε Οιιαλδία, αιιά θαη ηελ Σνπξθία ε νπνία δέρεηαη 
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έλα πνιχ κεγάιν κέξνπο ηνπ φγθνπ ησλ ηαηδίθηθσλ εμαγσγψλ. Η Ρσζία θαη ην 

Οπδκπεθηζηάλ απνηεινχλ επίζεο δχν ζεκαληηθνχο εκπνξηθνχο εηαίξνπο ζηνλ ηνκέα ησλ 

εμαγσγηθψλ πξντφλησλ κε κεηνχκελε φκσο ζεκαζία. Η θαηάζηαζε είλαη δηαθνξεηηθή ζηηο 

εηζαγσγέο φπνπ ε Ρσζία ηειεπηαία έρεη κεηαηξαπεί ζην βαζηθφ πξνκεζεπηή ηνπ 

Σαηδηθηζηάλ απμάλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ επηξξνή ηεο ζηε ρψξα ελψ ην 

Οπδκπεθηζηάλ έρεη κεηψζεη απφ ην 2000 ηηο εηζαγσγέο ζηε ρψξα παξακέλνληαο φκσο κεηαμχ 

ησλ ζηξαηεγηθψλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηνπ Σαηδηθηζηάλ. Δθηφο απφ απηέο ηηο δχν ρψξεο, ην 

Σαηδηθηζηάλ εηζάγεη αλαγθαία θεθαιαηνπρηθά θαη θαηαλαισηηθά αγαζά φιν θαη πεξηζζφηεξν 

απφ ην Καδαθζηάλ θαη ηελ Κίλα. 

Οη ζεηηθέο απηέο εμειίμεηο βνήζεζαλ ηε ρψξα λα αλαθάκςεη απφ ην 1999 θαη κεηά, 

ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη έρνπλ ιπζεί ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη. 

Έλα βαζηθφ πξφβιεκα πνπ εμαθνινπζεί λα εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο είλαη ηα 

θαηεζηξακκέλα δίθηπα κεηαθνξψλ ηα νπνία δελ επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε δηαθίλεζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη επνκέλσο ηελ νηθνλνκηθή ελνπνίεζε. Η κεγαιχηεξε φκσο αδπλακία ηεο 

νηθνλνκίαο ηνπ Σαηδηθηζηάλ είλαη ην εμσηεξηθφ ηεο ρξένο ην νπνίν ηελ εμαξηά πεξηζζφηεξν 

απφ νηηδήπνηε άιιν απφ ηε Ρσζία. Σν κέγεζφο ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ ρξένπο αλεξρφηαλ 

ην 2002 ζην 82,3% ηνπ ΑΔΠ ηνπ Σαηδηθηζηάλ, ην νπνίν ηελ ρξνληά εθείλε ήηαλ 1,5 δηζ. 

δνι., ελψ νη νθεηιέο πξνο ηε Ρσζηθή νκνζπνλδία ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 300 εθαη. δνι. δειαδή 

ζρεδφλ ην έλα πέκπην ηνπ ΑΔΠ ηνπ
102

. Η θαηάζηαζε απηή έρεη απμήζεη ηξνκεξά ηελ 

επηξξνή ηεο Ρσζίαο ζηε ρψξα απηή θαη ηεο έρεη επηηξέςεη ηελ απφζπαζε ζεκαληηθψλ 

παξαρσξήζεσλ νη νπνίεο δελ πεξηνξίδνληαη ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ε ζχλαςε ζπκθσλίαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2004 γηα ηε δηαγξαθή 260 

εθαη. δνι. απφ ην ρξένο ηνπ Σαηδηθηζηάλ πξνο ηε Ρσζία, κε αληάιιαγκα ηε κφληκε 

εγθαηάζηαζε ξσζηθψλ δπλάκεσλ ζην ηαηδίθηθν έδαθνο
103

. 

Η πεξίπησζε ηνπ Κηξγηζηάλ κπνξεί λα  κελ εκπεξηέρεη ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο 

ελφο εκθπιίνπ πνιέκνπ αιιά νη δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δελ έρνπλ επηηξέςεη νχηε 

ζε απηή ηε ρψξα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε. Σν Κηξγηζηάλ ππήξμε ην πξψην απφ ηα θξάηε 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο πνπ κεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ζέιεζε λα αθνινπζήζεη πηζηά ην 

θηιειεχζεξν νηθνλνκηθφ κνληέιν. Απηφ πνπ νξακαηηδφηαλ ε εγεζία ηεο ρψξαο ήηαλ ε 

δεκηνπξγία κίαο νηθνλνκηθήο φαζεο αλάινγεο κε απηή ηεο Διβεηίαο ζηελ Δπξψπε. Ήηαλ ε 

πξψηε ινηπφλ ρψξα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηε κεηάβαζή ηεο ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο 

ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη ηεο Γηεζλνχο Σξάπεδαο. 

Απειεπζέξσζε έηζη ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηεο, πξνρψξεζε ζηε καθξννηθνλνκηθή 
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ζηαζεξνπνίεζε, ζηε θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο εκπνξίνπ αιιά θαη ζηελ 

εθηεηακέλε ηδησηηθνπνίεζε ησλ ππφ θξαηηθφ έιεγρν επηρεηξήζεσλ.  

Αλ θαη αθνινχζεζε ινηπφλ κία πνιηηηθή πνιχ πην κεηαξξπζκηζηηθή απφ άιια θξάηε 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, δελ κπφξεζε λα ζέζεη ηηο βάζεηο κίαο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίαο. 

Μία βαζηθή αηηία απηήο ηεο αδπλακίαο ήηαλ ε ζηήξημε ηεο ρψξαο ζε έλα κεγάιν πξφγξακκα 

δηεζλνχο βνήζεηαο, πνπ μεθίλεζε κε ηελ πηνζέηεζε απφ ην Κηξγηζηάλ ησλ παξαπάλσ 

κεηαξξπζκίζεσλ. Απφ ην 1992 σο ην 2000 ην χςνο απηήο ηεο βνήζεηαο ήηαλ 1,7 δηζ. δνι. 

θαη πξνεξρφηαλ θαηά ην ήκηζπ απφ ζεκαληηθέο δηεζλείο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη 

νξγαληζκνχο φπσο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ε Γηεζλήο Σξάπεδα, ε Αζηαηηθή 

Σξάπεδα Αλάπηπμεο θαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα γηα ηελ Αλαζπγθξφηεζε θαη ηελ 

Αλάπηπμε
104

. Χζηφζν ζεκαληηθή νηθνλνκηθή βνήζεηα παξείραλ θαη κεκνλσκέλεο ρψξεο 

φπσο ε Ιαπσλία θαη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Η ζπκβνιή απηήο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο 

ζηήξημεο ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ήηαλ ζεκαληηθή θαζψο επέηξεςε ηελ αχμεζε ησλ 

δεκφζησλ δαπαλψλ θαη ηελ θαηαζθεπή θξίζηκσλ έξγσλ ππνδνκήο φπσο δξφκσλ, 

αξδεπηηθψλ έξγσλ θαη δηθηχσλ ειεθηξηζκνχ. Σν πξφβιεκα φκσο ησλ πνζψλ πνπ 

θαηεπζχλζεθαλ πξνο ην Κηξγηζηάλ ήηαλ φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπο είραλ ηε κνξθή 

δαλείσλ
105

, κε απνηέιεζκα πνιχ ζχληνκα λα πξνθχςεη έλα κεγάιν εμσηεξηθφ ρξένο γηα ηε 

ρψξα.  

Αθφκα φκσο θαη απηή ε δηεζλήο βνήζεηα δελ είρε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα 

θαζψο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ εγεζία ηνπ Κηξγηζηάλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ 

ειιείκκαηα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ρσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ηεο δνκηθήο 

αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο. Βαζηθή έιιεηςε ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ήηαλ ε απνπζία ελφο 

ζηαζεξνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο 

αλνηθηήο νηθνλνκίαο. Έηζη νη κεραληζκνί ηεο αγνξάο δε κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ πιήξσο 

θαη λα ζηεξίμνπλ ηελ άλζεζε θξίζηκσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο θέξλνληαο ηελ επηζπκεηή 

αλάπηπμε. 

Η κνλαδηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ θαηάθεξε λα σζήζεη σο έλα βαζκφ ην Κηξγηζηάλ 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ βηνκεραληθνχ ηνπ πξντφληνο ζε κία πεξίνδν απνβηνκεραλνπνίεζεο ήηαλ 

ε εμφξπμε ρξπζνχ απφ ην ρξπζνξπρείν ηνπ Κνπκηφξ, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ηνπ θφζκνπ κε 

ππνινγηδφκελα απνζέκαηα χςνπο 700 ηφλσλ. Ο ρξπζφο απνηειεί ηνλ έλαλ απφ ηνπο δχν 

ζεκαληηθφηεξνπο πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο ηεο ρψξαο. Δίλαη ε κνλαδηθή επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζην Κηξγηζηάλ ε νπνία θαηάθεξε λα πξνζειθχζεη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο 
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θαη κέζσ απηψλ λα νδεγήζεη ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ ζε αχμεζε ηελ πεξίνδν 1995-

97. Έθηνηε είλαη ε δχλακε πνπ ζπληεξεί ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο απφ ην 1997, 

εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξπζνξπρείνπ ζην Κνπκηφξ, σο ζήκεξα
106

. Η 

ζεκειηψδεο ζεκαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξπζνξπρείνπ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο αλνδηθήο 

πνξείαο ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο είλαη εκθαλήο απφ ηα γεγνλφηα ηνπ 2002 θαη ηνπ 2005. Σν 

θιείζηκν ηνπ ρξπζνξπρείνπ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ιφγσ θαηνιηζζήζεσλ ηελ πξψηε θνξά 

θαη ιφγσ απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δπζαξεζηεκέλνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ηε δεχηεξε, είρε 

σο απνηέιεζκα ηε κεδεληθή αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηνπ Κηξγηζηάλ εθείλεο ηηο δχν ρξνληέο. Η 

κνλαδηθή ρξνληά πνπ ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ γλψξηζε κία αλάινγε, αιιά κηθξφηεξε, 

πηψζε ήηαλ ην 1998 εμαηηίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε Ρσζία. 

Οη εμαγσγέο φκσο ηνπ Κηξγηζηάλ δελ πεξηνξίδνληαη ζηνλ ρξπζφ θαζψο απηέο 

απνηεινχληαη θαηά 10-15% απφ ηελ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεη.  Η παξαγσγή 

απηή θαζίζηαηαη δπλαηή εμαηηίαο ηνπ ειέγρνπ πνπ αζθεί ζηνλ φγθν ησλ πδάησλ ηνπ ελφο εθ 

ησλ δχν κεγάισλ πνηακψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο αιιά θαη ζηελ χπαξμε ελφο κεγάινπ 

απνηακηεπηηθνχ έξγνπ ζην Σνθηνγθνχι
107

. Χο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εμαγσγψλ ηνπ Κηξγηζηάλ, απηή εμαξηάηαη απφ ηηο ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ αγνξαζηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ην ρξπζφ. Απηή ε δήηεζε ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ πξντφληνο κεηαβάιιεηαη 

ζπρλά κε απνηέιεζκα θαηά ηα πεξηφδνπο λα παξνπζηάδνληαη κεγάιεο εμαγσγέο πξνο 

νξηζκέλεο ρψξεο ρσξίο φκσο δηάξθεηα. Παξάδεηγκα απνηεινχλ νη εμαγσγέο ηελ πεξίνδν 

1997-2001 πξνο ηε Γεξκαλία, ηελ πεξίνδν 2001-2006 πξνο ηηο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 

θαη νη απφηνκεο απμνκεηψζεηο ησλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Διβεηία. Παξ’ φια απηά, ην 

Κηξγηζηάλ δηαζέηεη θαη ζηαζεξνχο εκπνξηθνχο εηαίξνπο φπσο ε Ρσζία θαη ην Καδαθζηάλ, 

θξάηε ηα νπνία εκθαλίδνληαη λα θπξηαξρνχλ ζηηο εηζαγσγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην 

Κηξγηζηάλ. Όζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο λα ζεκεηψζνπκε γηα κία αθφκα θνξά ηελ ζηαζεξά 

αλνδηθή πνξεία ησλ θηλεδηθψλ εηζαγσγψλ ζηε ρψξα. 

2.2.2.5  Νεξό: θξίζηκνο παξάγνληαο αλάπηπμεο 
 

Όπσο είλαη εκθαλέο απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε νη νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο, κε εμαίξεζε ίζσο ηε Ρσζία θαη ην Καδαθζηάλ, θπξηαξρνχληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο, φπσο ην πεηξέιαην, ην θπζηθφ αέξην θαη ν ρξπζφο, θαη ηε 

κνλνθαιιηέξγεηα ηνπ βακβαθηνχ, παξαγσγηθνί ηνκείο πνπ έρνπλ πεξηνξίζεη ηε αλάπηπμε 

άιισλ βηνκεραληθψλ ηνκέσλ θαη σο εθ ηνχηνπ έρνπλ θαζνξίζεη απνθαζηζηηθά ηε δνκή ησλ 
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νηθνλνκηψλ απηψλ. Όπσο παξαηεξνχκε θαη ζηνλ πίλαθα 2.2.1 ε απαζρφιεζε ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ησλ πέληε θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα είλαη ε θπξίαξρε 

ηάζε, θαζψο ζε ρψξεο φπσο ην Σαηδηθηζηάλ αλέξρεηαη ζην 67%. Απηή ε εηθφλα νθείιεηαη ελ 

κέξεη ζηε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ε θαιιηέξγεηα ηνπ βακβαθηνχ γηα ηηο νηθνλνκίεο θπξίσο 

ηνπ Οπδκπεθηζηάλ, ηνπ Σαηδηθηζηάλ θαη ηνπ Σνπξθκεληζηάλ, ζηηο νπνίεο νη εμαγσγέο 

βακβαθηνχ απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ. Αο κε μερλάκε φηη ε νηθνλνκία ηνπ 

Οπδκπεθηζηάλ εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο απφ ηηο εμαγσγέο ηνπ βακβαθηνχ. Έλαο δεχηεξνο ιφγνο ηεο απμεκέλεο γεσξγηθήο 

απαζρφιεζεο είλαη νη απμαλφκελεο αλάγθεο ζε ηξνθή γηα ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο, νη νπνίεο 

πξνζπαζνχλ λα ηελ εμαζθαιίζνπλ αμηνπνηψληαο ηηο δηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. Απηφ βέβαηα 

ζεκαίλεη ηελ θαιιηέξγεηα κεγάισλ εθηάζεσλ ξπδηνχ θαη ζηηαξηνχ, γεγνλφο πνπ 

δηεπθνιχλεηαη απφ ην κεγάιν πνζνζηφ αξδεχζηκσλ εθηάζεσλ θαιιηεξγήζηκεο γεο ζε φιεο 

ηηο ρψξεο πιελ ηνπ Καδαθζηάλ.  

 

Πίλαθαο 2.2.1 Αγξνηηθφο πιεζπζκφο θαη Απαζρφιεζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζηηο ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο 

 

Απηά φκσο ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνλνκηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο 

ελέπιεμαλ ηα θξάηε ηεο πεξηνρήο κεηά ηε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζε έλα 

αληαγσληζκφ γηα έλα θπζηθφ αγαζφ ζε κάιινλ πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο ζηελ πεξηθέξεηα 

απηή: ην λεξφ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νβηεηηθήο εμνπζίαο ε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ 

δελ ήηαλ πξφβιεκα θαζψο θαζνξηδφηαλ απφ ην θέληξν θαη επηπιένλ αθνξνχζε πεξηθέξεηεο 

Χώρα 
Αγροτικόσ 

πληθυςμόσ(%) 

Απαςχόληςη ςτον 

αγροτικό τομζα 

Αρδευόμενεσ 

καλλιζργειεσ (% τησ 

καλλιεργοφμενησ γησ 

το 1999) 

Σατηικιςτάν 72 67 84 

Κυργιςτάν 66 55 75 

Ουημπεκιςτάν 63 44 89 

Σουρκμενιςτάν 55 48 100 

Καηακςτάν 44 20 7 

Πεγή: Micklin, Philip, Managing Water in Central Asia, London: The Royal Institute of International 

Affairs, 2000 ζην Mahnovski, Sergej, Akramov, Kamil and Karasik, Theodore, Economic Dimensions 

of Security in Central Asia (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2006) 
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ελφο εληαίνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ
108

. Όηαλ φκσο ηα θξάηε αλεμαξηεηνπνηήζεθαλ, θάπνηα απφ 

απηά βξέζεθαλ λα εμαξηψληαη απφ πδάηηλα ζπζηήκαηα ηα νπνία πεγάδνπλ ζηελ επηθξάηεηα 

γεηηνληθψλ ηνπο θξαηψλ.  

ηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο δχν είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα θαη κεγαιχηεξα 

πδάηηλα ζπζηήκαηα, απηφ ηνπ πνηακνχ Ακνχ-Νηαξία θαη απηφ ηνπ πνηακνχ ηξ-Νηαξία. Σν 

πξψην δηαζέηεη νξηζκέλεο πεγέο ζην έδαθνο ηνπ Σαηδηθηζηάλ, ελψ ν θχξηνο φγθνο ηνπ 

απνηειεί ην θπζηθφ ζχλνξν κεηαμχ Σαηδηθηζηάλ θαη Αθγαληζηάλ. ηε ζπλέρεηα ηεο πνξείαο 

ηνπ ζπληζηά ην ζχλνξν κεηαμχ Οπδκπεθηζηάλ θαη Αθγαληζηάλ, κεηά εηζέξρεηαη ζην έδαθνο 

ηνπ Σνπξθκεληζηάλ, ζπλερίδεη θαηά κήθνο ησλ ζπλφξσλ ηνπ Σνπξθκεληζηάλ κε ην 

Οπδκπεθηζηάλ, εηζέξρεηαη ζην Οπδκπεθηζηάλ θαη θαηαιήγεη ζηε ιίκλε Αξάιε. Σν ζχζηεκα 

ηνπ ηξ-Νηαξία πεγάδεη απφ ηα βνπλά ηνπ Κηξγηζηάλ, εηζέξρεηαη ζην Οπδκπεθηζηάλ θαη έλα 
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κηθξφ ηκήκα ηνπ δηέξρεηαη απφ ην Σαηδηθηζηάλ πξνηνχ θαηαιήμεη θαη πάιη ζην 

Οπδκπεθηζηάλ ελψ ηειηθά θαηαιήγεη θαη απηφ ζηε ιίκλε Αξάιε κέζσ ηνπ λφηηνπ 

Καδαθζηάλ. 

Μεηαμχ απηψλ ησλ δχν πδάηηλσλ ζπζηεκάησλ, ν ηξ-Νηαξία παξνπζηάδεη ην 

κεγαιχηεξν ζηξαηεγηθφ ελδηαθέξνλ γηαηί ζε απηφ βαζίδεηαη ε άξδεπζε ηεο θνηιάδαο ηεο 

Φεξγθάλα αιιά θαη νξηζκέλσλ απφ ηηο βαζηθφηεξεο πεξηνρέο θαιιηέξγεηαο βακβαθηνχ ζην 

Οπδκπεθηζηάλ
109

. Καζψο ην βακβάθη είλαη ηδηαίηεξα πδξφθηιν, ε παξνρή κεγάισλ 

πνζνηήησλ λεξνχ θαη γεληθφηεξα ε ζσζηή δηαρείξηζή ηνπ ζηηο πεξηνρέο πνπ αζρνινχληαη κε 

ηελ παξαγσγή ηνπ είλαη θξίζηκε γηα ηελ ζπγθνκηδή κία θαιήο ζνδεηάο θαη επνκέλσο 

βαξχλνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ.  

Σν πξφβιεκα είλαη φηη νη πεγέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνηακνχ βξίζθνληαη ζηελ 

επηθξάηεηα ηνπ Κηξγηζηάλ ην νπνίν ιφγσ ηεο επηζεηηθήο θαη παξεκβαηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

ελίνηε πηνζεηεί ην Οπδκπεθηζηάλ απέλαληί ηνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζε κία ζηξαηεγηθή 

ζπλεξγαζία κε ην Καδαθζηάλ θαη ηε Ρσζία. Δπηπιένλ ν πδάηηλνο φγθνο ηνπ πνηακνχ ηξ-

Νηαξία, πέξα απφ ηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ηνπ Κηξγηζηάλ, 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε νπνία ηφζν έλα βαζηθφ 

εμαγψγηκν πξντφλ φζν θαη κία πεγή θάιπςεο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο. Η 

δξαζηεξηφηεηα φκσο απηή απαηηεί απφ ηε κία παξαθξάηεζε ησλ πδάησλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο θξίζηκεο γηα ηηο βακβαθνθαιιηέξγεηεο πεξηφδνπ ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ηαπηφρξνλα 

πιεκκχξεο ην ρεηκψλα ιφγσ ησλ απμεκέλσλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ
110

.  

Όπσο είλαη ινγηθφ απηή θαηάζηαζε δεκηνπξγεί ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπ 

Οπδκπεθηζηάλ πνπ πξνζπαζεί λα απμήζεη ηελ επηξξνή ηνπ ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

λεξνχ θαη ηνπ Κηξγηζηάλ πνπ ζεσξεί φηη κπνξεί λα ειέγρεη ην ζχλνιν ησλ πδάησλ ηνπ 

πνηακνχ κνλνκεξψο. Η αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ έρεη ιάβεη ηε κνξθή 

αληηπνίλσλ φπσο ε δηαθνπή απφ ην Οπδκπεθηζηάλ ηεο παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ην 

Κηξγηζηάλ ην ρεηκψλα ηνπ 1997-8 ελψ ε έιιεηςε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο απφ ηελ πιεπξά 

ηεο εγεζίαο ηνπ Κηξγηζηάλ εκθσιεχεη αθφκα κεγαιχηεξεο ζπγθξνχζεηο, νη νπνίεο ζχκθσλα 

κε ηηο απεηιέο ηνπ Οπδκπεθηζηάλ κπνξεί λα θηάζνπλ σο θαη ηελ έλνπιε επέκβαζε
111

. Σν 

Κηξγηζηάλ απφ ηελ άιιε πξνζπαζεί αλ εθκεηαιιεπηεί φζν κπνξεί έλαλ απφ ηνπο ειάρηζηνπο 

θπζηθνχο πφξνπο πνπ δηαζέηεη ζε ζρεηηθή αθζνλία πξνθεηκέλνπ λα πηέζεη ηηο γεηηνληθέο 

ρψξεο θαη λα βειηηψζεη ηελ ελεξγεηαθή ηνπ αζθάιεηα. Έηζη ην 2001 ην θνηλνβνχιην ηνπ 

Κηξγηζηάλ ςήθηζε έλα λφκν πνπ «εζληθνπνηνχζε» ηα χδαηα ηνπ πνηακνχ ηξ-Νηαξία θαη 
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απαηηνχζε απφ ηα θξάηε απφ ηα νπνία δηέξρνληαη απηά λα θαηαβάιινπλ έλα ζεκαληηθφ πνζφ 

σο αληάιιαγκα γηα ηε ρξήζε ηνπο
112

.  Απηή ε απαίηεζε βέβαηα δελ κπνξεί λα επηβιεζεί απφ 

κία αδχλακε ηφζν ζηξαηησηηθά φζν θαη νηθνλνκηθά ρψξα φπσο ην Κηξγηζηάλ αιιά δείρλεη ηε 

ζηξαηεγηθή ζεκαζία ησλ πδάησλ ζηελ Κεληξηθή Αζία θαη ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ πνπ 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζε κηθξά θξάηε. 

Έρνπλ ππάξμεη βέβαηα θαη πξνζπάζεηεο πξνζέγγηζεο κεηαμχ ησλ βαζηθψλ 

αληηκαρφκελσλ κεξψλ. Κχξην παξάδεηγκα απνηειεί ε ηξηκεξήο ζπκθσλία πνπ είρε 

ππνγξαθεί ην 1998 κεηαμχ ηνπ Καδαθζηάλ, ηνπ Κηξγηζηάλ θαη ηνπ Οπδκπεθηζηάλ γηα ηελ 

παξνρή νπδκπέθηθνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη θαδάθηθσλ γαηαλζξάθσλ θαη καδνχη σο 

αληάιιαγκα γηα ηε δηνρέηεπζε κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ ησλ πδάησλ ηνπ πνηακνχ πξνο ηηο 

ρψξεο απηέο
113

. Γπζηπρψο ε θξίζε ηνπ 1997-8 είρε σο απνηέιεζκα ηελ αθχξσζε ηεο 

παξαπάλσ ζπκθσλίαο θαη έηζη ζήκεξα ε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ηνπ πνηακνχ 

δηαπξαγκαηεχεηαη ζε εηήζηα βάζε κε ην Οπδκπεθηζηάλ λα αμηνπνηεί ην 51% θαη ην 

Καδαθζηάλ ην 37% ησλ πδάησλ ηνπ πνηακνχ ηξ-Νηαξία
114

. Μία άιιε πξνζπάζεηα πνπ 

 

     

Γξάθεκα 2.2.8 Ρνή θαη παξαθξαηήζεηο πδάησλ ζηελ Κεληξηθή Αζία 

Πεγή: Mahnovski, Sergej, Akramov, Kamil and Karasik, Theodore, Economic Dimensions of Security 

in Central Asia (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2006) 
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αθνξνχζε ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ήηαλ ε ζπλζήθε πνπ 

ππνγξάθεθε ζην Αικάηη ην 1992 θαη ε νπνία πξνέβιεπε ζπγθεθξηκέλεο πνζνζηψζεηο γηα ηα 

θξάηε ηεο πεξηνρήο. Χζηφζν ε κεηαβνιή ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ρσξψλ απφ ηηο 

δηέξρνληαη νη πδάηηλνη φγθνη ησλ πνηακψλ ηξ-Νηαξία θαη Ακνχ-Νηαξία θαη ε αλάγθε 

κεγαιχηεξεο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ζπιινγήο ηνπ λεξνχ απφ ηηο ρψξεο απφ ηηο νπνίεο 

πεγάδνπλ νη πνηακνί απηνί νδήγεζαλ ζηε κε ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ απφ ηηο 

ηειεπηαίεο θαη ζε ηζρπξφηεξεο πηέζεηο απφ ηηο πξψηεο. Έηζη νη αληηπαξαζέζεηο είλαη 

αλαπφθεπθηεο. 

Σν ζχζηεκα ηνπ Ακνχ-Νηαξία πξνθαιεί θαη απηφ αλάινγα πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηνπ Οπδκπεθηζηάλ, ηνπ Σνπξθκεληζηάλ θαη ηνπ Σαηδηθηζηάλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ηξηψλ θξαηψλ είλαη δηαθνξεηηθή θαζψο ην Σαηδηθηζηάλ είλαη έλα 

εμαηξεηηθά αδχλακν θξάηνο πνπ βαζίδεηαη ζηηο εηζαγσγέο απφ ην Οπδκπεθηζηάλ, ην νπνίν 

θαη ρξεζηκνπνηεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πδάησλ ηνπ πνηακνχ. Παξ’ φια απηά νη 

απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο ην έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο 

πνζφζησζεο πνπ δηθαηνχηαη βάζεη ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 1992 θαη ε νπνία αλέξρεηαη ζην 12% 

ησλ πδάησλ ηνπ πνηακνχ
115

. Δπηπιένλ ε πξφβιεςε θαηαζθεπήο δχν λέσλ πδξνειεθηξηθψλ 

έξγσλ θαηά κήθνο ηεο θνίηεο ηνπ Ακνχ-Νηαξία
116

 πξφθεηηαη λα κεηαβάιινπλ ηε ξνή ηνπ 

πνηακνχ θαη επνκέλσο λα επεξεάζνπλ ηηο επαξρίεο ηνπ Οπδκπεθηζηάλ απφ φπνπ δηέξρεηαη. 

Δπνκέλσο ε κεηαβνιή ηεο πνιηηηθήο ηνπ Σαηδηθηζηάλ ζην ζέκα ησλ πδάησλ κπνξεί λα θέξεη 

ηα δχν θξάηε ζε ηξνρηά ζχγθξνπζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ην απνηέιεζκα ζα θξηζεί απφ ηε 

ζηάζε ηεο Ρσζίαο ε νπνία απνηειεί νπζηαζηηθά ηνλ θεδεκφλα ηνπ Σαηδηθηζηάλ θαζψο κία 

αληηπαξάζεζε ρσξίο ηνλ εμηζνξξνπεηηθφ ξφιν ηεο Ρσζίαο ζα ηειεηψζεη άδνμα γηα ην 

ηειεπηαίν. 

Έλα άιιν πξφβιεκα ζηε δηαρείξηζε ηεο ξνήο ηνπ πνηακνχ είλαη ε ζπλεξγαζία ηνπ 

Οπδκπεθηζηάλ κε ην Σνπξθκεληζηάλ, θαζψο ν πνηακφο ηξέρεη θαηά κήθνο ησλ ζπλφξσλ 

ηνπο. Αλ θαη ηα δχν θξάηε έρνπλ ππνγξάςεη κία ζπκθσλία ην 1996 γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ ελ 

ιφγσ δεηήκαηνο, ε νπνία πξνβιέπεη ηελ θαηά ην ήκηζπ ρξήζε ησλ πδάησλ ηνπ Ακνχ-

Νηαξία, ην Σνπξθκεληζηάλ θαίλεηαη πσο θάλεη ππεξβνιηθή ρξήζε ην δηθαηψκαηφο ηνπ θαη 

ηδηνπνηείηαη κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πδάησλ. Απφ ηελ άιιε ε Υξπζή Λίκλε ηνπ Αηψλα, έλα 

θηιφδνμν ζρέδην θαηαζθεπήο ελφο απνηακηεπηήξα ζηελ έξεκν Καξαθνχκ
117

, πξνθαιεί 

αθφκα κεγαιχηεξε αλεζπρία ζην Οπδκπεθηζηάλ θαζψο ππάξρεη ην ελδερφκελν λα 
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ηξνθνδνηείηαη ε ιίκλε απηή θαη απφ ηνλ Ακνχ-Νηαξία θαη επνκέλσο λα κεηψλεηαη 

πεξηζζφηεξν ην λεξφ πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην Οπδκπεθηζηάλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξνχκε λα εμάγνπκε δχν πνιχ ελδηαθέξνληα 

ζπκπεξάζκαηα. Σν πξψην είλαη φηη ρψξεο φπσο ην Κηξγηζηάλ θαη ην Σαηδηθηζηάλ ησλ νπνίσλ 

ε ηζρχο είλαη κηθξφηεξε ζε παξαδνζηαθνχο ηνκείο ηεο ζηξαηησηηθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

ηζρχνο, κπνξνχλ λα αλαπιεξψλνπλ απηή ηνπο ηελ αδπλακία, ηνπιάρηζηνλ ζε ζρέζε κε έλα 

απφ ηνπο ηζρπξνχο ηνπο γείηνλεο, έρνληαο ηνλ έιεγρν ελφο ηφζν ζεκαληηθνχ γηα ηελ 

πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θπζηθφ πφξν. Απφ ηελ άιιε βέβαηα, ην πιενλέθηεκα απηφ 

κπνξεί λα εξκελεπηεί σο απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ελφο ηζρπξφηεξνπ θξάηνπο, ην νπνίν φπσο 

δείρλνπλ ηα γεγνλφηα, είλαη δηαηεζεηκέλν λα ρξεζηκνπνηήζεη θάζε κέζν πξνθεηκέλνπ λα 

ππεξαζπηζηεί ηα δσηηθά ηνπ ζπκθέξνληα. Γη’ απηφ ην ιφγν είλαη αλαγθαία ε πξνζεθηηθή θαη 

ζπλεηή ρξήζε ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

Σν δεχηεξν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε είλαη ε θεληξηθή ζέζε ηνπ 

Οπδκπεθηζηάλ ζε απηφ ην ζχζηεκα πδάηηλσλ πφξσλ θαη ε εμάξηεζή ηνπ απφ απηφ. Σν 

γεγνλφο απηφ ην θαζηζηά επάισην ζε άκεζεο πηέζεηο πνπ κπνξεί λα πξνέιζνπλ απφ ην 

ζχλνιν ζρεδφλ ησλ γεηηνληθψλ ηνπ θξαηψλ, εμαηξνπκέλνπ ηνπ Καδαθζηάλ. Αξθεί λα 

ζπκεζνχκε ηηο ζηξαηησηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμαξηήζεηο ηεο πεξηνρήο, φπσο ηηο παξαζέζακε 

ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, θαη ζα αληηιεθζνχκε ηνπο ιφγνπο πνπ αηηηνινγνχλ κία πηζαλή 

ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο πνπ ιέγεηαη λεξφ. 

2.3 πκπέξαζκα 
 

ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε πιένλ λα έρνπκε κία ζπλνιηθή θαη ζαθή εηθφλα σο πξνο 

ηελ θαηαλνκή ηεο ηζρχνο ζην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη  επνκέλσο 

ηεο δνκήο πνπ ην ραξαθηεξίδεη. Θα ήηαλ δπλαηφ λα πξνζζέζνπκε θαη άιινπο παξάγνληεο 

ζηε κειέηε ηεο δνκήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο, φπσο απηνί πνπ αθνξνχλ ηε ιεγφκελε 

ήπηα ηζρχ ησλ θξαηψλ. Δπηιέγνπκε φκσο λα πεξηνξηζηνχκε ζηνπο παξαπάλσ, θαζψο απηνί 

ζπληζηνχλ ηνλ ππξήλα ηεο ηζρχνο ελφο θξάηνπο θαη ε ζπκπεξίιεςε δεπηεξεπφλησλ 

κεηαβιεηψλ, πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ νξηζκέλεο δηαζηάζεηο ηεο ηζρχνο ησλ θξαηψλ αιιά 

δελ είλαη θαζνξηζηηθνί γηα ηελ ηειηθή θαηαλνκή ηεο, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ιάζνο 

εξκελείεο θαη θαη’ επέθηαζε πξνβιέςεηο. 

Απηφ πνπ δηαπηζηψλνπκε ζηελ Κεληξηθή Αζία ινηπφλ είλαη ν θπξίαξρνο ξφινο ηεο 

Ρσζηθήο νκνζπνλδίαο ζε θξίζηκνπο ηνκείο ηεο αζθάιεηαο ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο. Σν 

πεξηθεξεηαθφ απηφ ζχζηεκα παξνπζηάδεη κία κνλνπνιηθή δνκή θαζψο ε Ρσζία ζπληζηά ηνλ 

πφιν γχξσ απφ ηνλ νπνίν πεξηζηξέθνληαη νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη ν νπνίνο θαζνξίδεη ηειηθά ηηο ζρέζεηο αζθαιείαο κεηαμχ ηνπο. Η 
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ζηξαηησηηθή παξνπζία ηεο ζε ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε λεπξαιγηθά ζεκεία ηεο πεξηνρήο 

φπσο ην Σαηδηθηζηάλ θαη ν άκεζνο έιεγρνο πνπ κπνξεί λα αζθεί ζε πφξνπο θξίζηκνπο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θεληξναζηαηηθψλ θξαηψλ είλαη δχν ζηνηρεία πνπ 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ππεξνρή ηεο Ρσζίαο ζηελ Κεληξηθή Αζία.  

Όζνλ αθνξά ηα ππφινηπα θξάηε, κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα ζπλαγσληζηνχλ ηελ 

ηζρχ ηεο Ρσζίαο, αιιά θαηέρνπλ ην θαζέλα απφ απηά κία δηαθνξεηηθή ζέζε ζηελ θαηαλνκή 

ηεο ηζρχνο ζηελ πεξηνρή, πνπ επεξεάδεη ηε ζηάζε ηεο κνλνπνιηθήο δχλακεο απέλαληί ηνπο, 

ηε ζηξαηεγηθή πνπ πηνζεηνχλ απέλαληη ζηε κεγάιε δχλακε ηεο πεξηθέξεηαο αιιά θαη ην 

πιέγκα ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπο. Η θαηαλνκή απηή ηνπνζεηεί 

επηθεθαιήο ην Καδαθζηάλ ην νπνίν έρεη αξρίζεη λα δηεπξχλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ην ράζκα 

ηνπ απφ ηηο ππφινηπεο πξψελ ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, εμαηξνπκέλεο 

βέβαηα ηεο Ρσζίαο. Αθνινπζείηαη απφ ην Οπδκπεθηζηάλ, ηε ρψξα πνπ κέρξη ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 ζεσξνχληαλ ν λένο εγεκφλαο κεηαμχ ησλ πέληε θξαηψλ ηεο πεξηνρήο θαη 

ε νπνία γλσξίδεη κία θζίλνπζα πνξεία ζηε ζπλνιηθή ηεο ηζρχ αιιά θαη ην Σνπξθκεληζηάλ 

πνπ ηζρπξνπνηείηαη ζηαδηαθά θαη κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πεξηνρή 

εθφζνλ εμέιζεη απφ ηελ ζεηηθή ηνπ νπδεηεξφηεηα. Σν Κηξγηζηάλ θαη ην Σαηδηθηζηάλ είλαη 

νπξαγνί ζηε ζπγθέληξσζε ηζρχνο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιχζακε πξνεγνπκέλσο. Παξ’ φια 

απηά ππάξρεη κία κηθξή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπο θαζψο ην Σαηδηθηζηάλ θαίλεηαη λα έρεη 

απνιέζεη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ηζρχνο ηνπ φπσο ν πιήξεο έιεγρνο ηεο επηθξάηεηάο ηνπ 

θαη έλα κέξνο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ.  

Σν επφκελν εξψηεκα είλαη αλ απηή ε κνλνπνιηθή θαηαλνκή ηεο ηζρχνο απνηειεί ηε 

βάζε κίαο εγεκνληθήο ζέζεο γηα ηε κνλνπνιηθή δχλακε. Όπσο έρνπκε εμεγήζεη ζην πξψην 

κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ππάξρεη κία νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο 

κνλνπνιηθήο δνκήο ελφο ζπζηήκαηνο θαη ηεο εγεκνλίαο ελφο θξάηνπο. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

θεληξηθνχ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα πσο νη δχν παξαπάλσ 

θαηαζηάζεηο ηειηθά δελ ηαπηίδνληαη, φπσο πνιινί ζεσξνχλ, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε έλα 

κε εγεκνληθφ κνλνπνιηθφ ζχζηεκα, κία θαηάζηαζε ε νπνία είλαη κάιινλ απίζαλν λα 

αλαηξαπεί. Αληίζεηα ζηελ Κεληξηθή Αζία, ε απνπζία παξαγφλησλ πνπ λα κπνξνχλ λα 

απνηξέςνπλ ηελ εγεκνλία ελφο θξάηνπο επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο κνλνπνιηθήο 

θαηαλνκήο ηεο ηζρχνο απφ ηε Ρσζία γηα ηελ άζθεζε κίαο εγεκνληθήο πνιηηηθήο. Σν δήηεκα 

βέβαηα ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη αλ θαη πφηε ηειηθά ε Ρσζία επηιέγεη λα ζπκπεξηθεξζεί 

εγεκνληθά θαη πνηνο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηρεηξεί λα επηβάιιεη ηε ζέιεζή ηεο σο 

εγεκφλαο ηεο πεξηνρήο. Γη’ απηφ ην ιφγν, αιιά θαη γηα λα δηαπηζηψζνπκε πνηεο είλαη νη 

αληηδξάζεηο ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ζηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο 



[124] 

Ρσζίαο, πξέπεη λα δνχκε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ έρεη πηνζεηήζεη 

ζήκεξα θάζε έλα θξάηνο ηεο πεξηνρήο. 
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3 Οη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ησλ θξαηώλ ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο  
 

 

Όπσο είλαη θπζηθφ ε αλάιπζή καο μεθηλά κε ηελ κνλνπνιηθή δχλακε, ηε Ρσζία, ε 

ζηξαηεγηθή ηεο νπνίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο κπνξνχκε λα πνχκε φηη κπνξεί λα 

δηαρσξηζηεί ζε δχν δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. Η πξψηε πεξίνδνο είλαη απηή ακέζσο κεηά ηε 

δηάιπζε ηεο ΔΓ, θαηά ηελ νπνία ε Ρσζία εμήιζε απνδπλακσκέλε απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

απνδηάξζξσζεο ηεο πξψελ ππεξδχλακεο. Παξ’ φια απηά, ην θξάηνο απηφ απνηεινχζε κία 

κεγάιε δχλακε κε εζληθά ζπκθέξνληα ηα νπνία εθηείλνληαλ ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο 

πεξηθέξεηεο θαη φπσο ήηαλ απηνλφεην πξνζπαζνχζε λα πξναζπηζηεί απηά ηα ζπκθέξνληα. 

Χζηφζν ε έιιεηςε πφξσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε κία νηθνλνκία πνπ βξηζθφηαλ ζε βαζηά θξίζε 

θαη κία ζηξαηησηηθή κεραλή πνπ είρε απνδηνξγαλσζεί πιήξσο, δελ επέηξεπαλ ζηε Ρσζία 

ηελ εθαξκνγή κίαο πνιχπιεπξεο θαη ηαπηφρξνλα απνηειεζκαηηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.  

Η επηινγή ηεο πξνζέγγηζεο κε ηε Γχζε θαη ε επαθφινπζε επηθέληξσζε ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη ηεο πξνζνρήο ηεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, έζεζαλ ηελ Κεληξηθή Αζία 

αξρηθά ζε έλα επίπεδν ρακειφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο. Η πξφθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηινγήο, πέξα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ ζε θξίζηκνπο ηνκείο ηεο ηζρχνο ηεο Ρσζίαο 

θαη ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ απαγνξεπηηθά γηα ηελ επηβνιή ηεο ξσζηθήο εγεκνλίαο, 

ζηεξίρζεθε ζηελ πεπνίζεζε ηεο ξσζηθήο εγεζίαο πσο ε δηαθνξά ηεο ηζρχνο κεηαμχ ηεο 

Ρσζίαο θαη ησλ ππφινηπσλ πξψελ ζνβηεηηθψλ δεκνθξαηηψλ, ηελ θαζηζηνχζε 

αδηακθηζβήηεηε εγεηηθή δχλακε, ζέζε γηα ηελ νπνία δε ρξεηαδφηαλ λα κνρζήζεη 

ηδηαίηεξα118. Χζηφζν ε Ρσζία πξνζπάζεζε λα δηαηεξήζεη ηελ επηξξνή ηεο ζηνλ πξψελ 

ζνβηεηηθφ ρψξν ηφζν κε ηελ πξνβνιή ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο σο εγγπεηήο ηεο αζθάιεηαο 

ηεο πεξηνρήο (ππελζπκίδνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ εκθπιίνπ ζην Σαηδηθηζηάλ) φζν θαη κέζσ 

ελφο πιαηζίνπ πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο πνπ έκνηαδε πνιχ κε εθείλν ηεο πξψελ νβηεηηθήο 

Έλσζεο θαη ζην νπνίν ε ίδηα (ε Ρσζία) ζα παξέκελε επηθεθαιήο. Η Κνηλνπνιηηεία ησλ 

Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ απνηέιεζε ηελ ελζάξθσζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ζπληζηψληαο έλα 

ζχλνιν ζπκθσληψλ πνπ δηαηεξνχζαλ ηηο ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο ηεο ζνβηεηηθήο πεξηφδνπ 

κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο ζε πφξνπο αθνχ ζηεξνχληαλ ηε δνκή ελφο δηεζλνχο 

νξγαληζκνχ
119

.  

Η θαηάζηαζε απηή άιιαμε φκσο φηαλ ζην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, 

άξρηζαλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο νη ρψξεο ηεο Γχζεο. 

                                                             
118

 Sakwa, Richard θαη Webber, Mark, op.cit No 18, ζζ. 402-3  
119

 Γηα κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο ζέζεο ηεο Ρσζίαο απέλαληη ζηελ ΚΑΚ βι. Ibid, 402-7  
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Η αλαθάιπςε λέσλ θνηηαζκάησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ην ραιαξφ πιέγκα ζρέζεσλ πνπ 

πξνέθπςε απφ ηελ αδπλακία ηεο ΚΑΚ λα ιεηηνπξγήζεη σο έλαο κεραληζκφο νινθιήξσζεο, 

φπσο ην επηζπκνχζε ε Ρσζία, άλνημε ην δξφκν γηα ηε δηείζδπζε θξαηψλ πνπ είραλ 

απμεκέλεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο θαη επηζπκνχζαλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο εηζαγσγέο ηνπο. Η 

δπηηθή παξνπζία έιαβε κάιηζηα ηε κνξθή θαη ζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη ηνπ ΝΑΣΟ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πλεξγαζία γηα ηελ 

Δηξήλε
120

.  

Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επέθηαζε ηεο ακεξηθαληθήο παξνπζίαο φιν 

θαη πην θνληά ζηα ξσζηθά ζχλνξα ζηελ επξσπατθή ήπεηξν, έζηξεςε ηε Ρσζία ζηα 

αλαηνιηθά θαη λφηηα ζχλνξά ηεο πξνθεηκέλνπ λα ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηεο ζε απηέο ηηο 

πεξηνρέο. Απηή ε επηζηξνθή ηεο ζηνλ πξψελ ζνβηεηηθφ ρψξν ζπλνδεχηεθε απφ ηελ 

εκβάζπλζε ηεο πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ νπνία φκσο ε Ρσζία επέιεμε λα ζπλερίζεη 

κφλν κε εθείλεο ηηο ρψξεο πνπ δηαηεξνχζε ζηελέο ζρέζεηο φπσο ε Λεπθνξσζία, ην 

Καδαθζηάλ θαη ην Κηξγηζηάλ. Δπηπιένλ έζεζε σο πξνηεξαηφηεηά ηεο ηελ νξηζηηθή επίιπζε 

ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζην Σαηδηθηζηάλ, ν νπνίνο καηλφηαλ απφ ην 1992 θαη απεηινχζε ηε 

ζηαζεξφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο
121

. Η επέκβαζε απηή έδσζε ηελ επθαηξία ηε Ρσζία λα 

επηβεβαηψζεη γηα πξψηε θνξά κεηά ηε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ηελ ελεξγή παξνπζία 

ηεο θαη ηελ ηζρχ ηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη λα επηβάιιεη ηε ζέιεζή ηεο 

ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή θαηάζηαζε ελφο θξάηνπο θιεηδί γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο. Χζηφζν ε εκβάζπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε πνιπκεξέο επίπεδν 

δελ είρε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ζηελ πξνψζεζε ηεο εγεκνλίαο ηεο Ρσζίαο ζηελ 

πεξηνρή θαζψο ζεκαληηθά θξάηε φπσο ην Οπδκπεθηζηάλ θαη ην Σνπξθκεληζηάλ επέιεμαλ 

ηελ απνρή απφ ηνπο νξγαληζκνχο φπνπ θπξηαξρεί ε Ρσζία.  

Παξά ηελ απνηπρία απηή, ππήξμαλ πνιινί παξάγνληεο νη νπνίνη δελ επέηξεςαλ ηε 

θζνξά ηεο ξσζηθήο θπξηαξρίαο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Η παξνπζία ησλ 

δπηηθψλ δπλάκεσλ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ζηξαηησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο βνήζεηαο κπνξεί 

λα πξνθαινχζε αλεζπρία ζηε ξσζηθή πιεπξά αιιά δελ απνηεινχζε κέξνο κίαο 

νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηαο έληαμεο ηεο πεξηθέξεηαο ππφ ηελ επηξξνή ηνπο. Απηφ είλαη 

εκθαλέο απφ ην γεγνλφο φηη ε ζπλεξγαζία πνπ αλαπηχρζεθε κεηαμχ ησλ δπηηθψλ δπλάκεσλ 

θαη ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο δελ πξνρψξεζε ζε πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ή εκβάζπλζε. 

Βαζηθή αηηία απηήο ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ ε χπαξμε ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ αζθαιείαο ζηελ 

                                                             
120

 Dannreuther, Roland, «Can Russia Sustain its Dominance in Central Asia?», Security Dialogue, 

vol. 32, no. 2,(June 2001), ζ. 248 
121

 Οη λέεο απηέο επηινγέο ζηελ ξσζηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή απνδίδνληαη ζηνλ ηφηε ππνπξγφ 

εμσηεξηθψλ ηεο Ρσζηθήο νκνζπνλδίαο Evgenii Primakov, ν νπνίνο ήηαλ ππέξκαρνο ηεο Δπξαζηαηηθήο 

ζρνιήο ηεο ξσζηθήο δηπισκαηίαο. Βι. Ibid, ζ. 249  
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επξσπατθή ήπεηξν φπσο ηα πξνβιήκαηα ζηα Βαιθάληα θαη ε δηεχξπλζε ηνπ ΝΑΣΟ, ηα 

νπνία βξίζθνληαλ ζην επίθεληξν ηνπ ακεξηθαληθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Απφ ηελ άιιε, 

ε αδπλακία ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο λα δεκηνπξγήζνπλ βηψζηκεο δνκέο ζπλεξγαζίαο πνπ 

δελ πεξηειάκβαλαλ ηε Ρσζία, δελ ηνπο επέηξεςε λα επηρεηξήζνπλ ηελ αληηζηάζκηζε ηεο 

ππεξνρήο ηεο ηειεπηαίαο. Έλαο επηπιένλ ιφγνο ηεο απνηπρίαο απηήο ήηαλ ην ηεξάζηην ράζκα 

πνπ ππήξρε κεηαμχ ησλ θξαηψλ απηψλ θαη κηαο αθφκα θαη απνδπλακσκέλεο Ρσζίαο.  

Όηαλ ινηπφλ ην 2000 μεθίλεζε ε καθξά πεξίνδνο αλάθακςεο ηεο ξσζηθήο 

νηθνλνκίαο εμαηηίαο ηεο αλφδνπ ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ αιιά θαη ηεο πξνσζνχκελεο 

αλαζπγθξφηεζήο ηεο, ε Ρσζία κπφξεζε λα απμήζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ζρεηηθή ηεο 

ηζρχ, λα αλαδηνξγαλψζεη θξίζηκνπο ηνκείο ηνπ modus vivendi κε απνηέιεζκα λα είλαη πιένλ 

ζε ζέζε λα  επηβάιιεη αθφκα πην απνθαζηζηηθά ηελ επηξξνή ηεο ζηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο. Η αλάδεημε επίζεο ηεο απεηιήο ηεο ηξνκνθξαηίαο ζε παγθφζκηαο ζεκαζίαο 

παξάγνληα απνζηαζεξνπνίεζεο, ε νπνία ζηε κνξθή ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ 

απαζρνινχζε ηελ πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο πνιχ πην πξηλ απφ ηα γεγνλφηα ηεο 11
εο

 

επηεκβξίνπ ηνπ 2001
122

, ιεηηνχξγεζε θαηαιπηηθά ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ηεο Ρσζίαο 

θαζψο δεκηνπξγνχζε έλα αζηαζέο θαη απεηιεηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ηα θξάηε ηεο πεξηνρήο 

δελ δηέζεηαλ ηνπο πφξνπο λα ην δηαρεηξηζηνχλ. Σα γεγνλφηα ζην Μπάηθελ ην 1999-2000 

επηβεβαίσζαλ πεξίηξαλα απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

Οη ζπλζήθεο απηέο επέηξεςαλ ζηε ξσζηθή εγεζία λα κεηαβάιιεη ηελ πςειή ηεο 

ζηξαηεγηθή θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη λέεο κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίηεπμε κίαο 

ζαθνχο ξσζηθήο εγεκνλίαο, ζπλνιηθά ζηνλ πξψελ ζνβηεηηθφ ρψξν. ηελ πεξίπησζε βέβαηα 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ε κεηαβνιή απηή εμππεξεηεί πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο νη νπνίνη 

είλαη, ζχκθσλα κε έλαλ εηδηθφ ηεο ξσζηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ε ζηαζεξφηεηα ηεο 

πεξηθέξεηαο απηήο, ε αλεκπφδηζηε ρξήζε ηεο σο κεηαθνξηθήο νδνχ γηα ηελ αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηψλ κε ηελ Κίλα, ηελ Ιλδία θαη ην Ιξάλ, ε δηαηήξεζή ηεο σο έλα εληαίν νηθνλνκηθφ 

ρψξν ν νπνίνο ζα ζπκβάιεη ζηνλ νηθνλνκηθφ εθζπγρξνληζκφ ηεο Ρσζίαο, ε εθκεηάιιεπζε 

ηνπ γεσζηξαηεγηθνχ δπλακηθνχ ηεο γηα πξαθηηθέο ζηξαηησηηθέο αλάγθεο θαη ηε δηαηήξεζε 

ηεο Ρσζίαο σο παγθφζκηαο θαη πεξηθεξεηαθήο δχλακεο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηεο Ρσζίαο ζε απηή ηελ πεξηνρή ηφζν απφ ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο φζν θαη απφ ηηο 

ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηή
123

.  
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 Ο ηζιακηθφο εμηξεκηζκφο απνηειεί έλα καθξνρξφλην πξφβιεκα γηα ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο 
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ε απηφ ην πιαίζην, ην κνληέιν ηεο πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο ην νπνίν είρε 

εθαξκνζηεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ρσξίο ηδηαίηεξα απνηειέζκαηα, αλαδηνξγαλψζεθε 

πξνθεηκέλνπ λα δνθηκαζηεί μαλά ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, ρσξίο φκσο νη πξνζδνθίεο λα 

είλαη πςειέο γηα ηε ξσζηθή πιεπξά. Η Ρσζία δελ είλαη πιένλ εμαξηεκέλε απφ απηφ ην 

πνιπκεξέο πιαίζην ζπλεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεη φιεο ηηο ρψξεο καδί, κε ην 

κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Η επαχμεζε ηεο ηζρχνο ηεο, αιιά θαη ε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηάο 

ηεο λα ηε δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά θαη κε ζπλέπεηα ζε ηνκείο πνπ επεξεάδνπλ 

θαζνξηζηηθά ηελ αζθάιεηα ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, έρεη απμήζεη θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ κνριψλ πίεζεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην επίπεδν ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ θαη 

ηαπηφρξνλα ηελ εθ ηνπ παξαιιήινπ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Έηζη ε Ρσζία έρεη πξνζδψζεη 

κεγάιε βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμε ελφο ζπλεθηηθνχ θαη ζπλεπνχο πιέγκαηνο δηκεξψλ 

ζρέζεσλ κε ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ηελ de jure 

ηζνηηκία πνπ ππήξρε ζην πιαίζην ηεο ΚΑΚ. Βάζε ηνπ παξαπάλσ πιέγκαηνο είλαη ε 

θαηαλνκή ηεο ηζρχνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο θαη ε ζεκαζία θαζελφο απφ απηά 

κεκνλσκέλα γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο
124

. 

ε απηφ ην πιαίζην ε Ρσζία δηαηεξεί ηε ζηξαηεγηθή εηαηξηθή ζρέζε κε ην 

Καδαθζηάλ ην νπνίν φπσο είδακε έρεη απμήζεη ζεκαληηθά ηελ ηζρχ ηνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

θαη απνθηά φιν θαη πεξηζζφηεξν θεληξηθή ζέζε ζηηο εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο
125

. Η ζχκπησζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο θαη ε αξκνληθή ζπλεξγαζία ηνπο έρεη 

σθειήζεη ζεκαληηθά ηε Ρσζία θαζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηεί απηή ηε ζρέζε 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πεξηθεξεηαθήο ηζνξξνπίαο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε άκεζε παξέκβαζή ηεο. 

Απηφ έρεη ζπκβεί ηφζν ζηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο φπσο ην 

Κηξγηζηάλ, φζν θαη ζε πεξηπηψζεηο αχμεζεο ηεο ηζρχνο νξηζκέλσλ απφ ηα ηζρπξά θξάηε 

φπσο ην Οπδκπεθηζηάλ.  

Όζνλ αθνξά ην Οπδκπεθηζηάλ, απνηειεί ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ηεο Ρσζηθήο 

πςειήο ζηξαηεγηθήο ζηελ Κεληξηθή Αζία. Απηφ νθείιεηαη φρη κφλν ζηε ζρεηηθή ηζρχ ηνπ 

αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ επηιέγεη λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ηζρπξά 

θξάηε ηεο πεξηνρήο. πγθεθξηκέλα ε πηνζέηεζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990 κίαο αλεμάξηεηεο θαη επεθηαηηθήο πνιηηηθήο ζηα δεηήκαηα ηεο πεξηθεξεηαθήο 

αζθάιεηαο θαη ε πξνζέγγηζε θαη ζπλεξγαζία ηνπ κε δηεζλείο παξάγνληεο, φπσο νη ΗΠΑ, ησλ 

νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε απηά ηεο Ρσζίαο απνηεινχλ ηηο 

πεξηζζφηεξν αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο νπδκπέθηθεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Έηζη ε Ρσζία 

έρεη επηδνζεί ζε κία πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηνπ Οπδκπεθηζηάλ εθαξκφδνληαο κία πνιηηηθή 
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«ηνπ θαξφηνπ θαη ηνπ καζηηγίνπ». Απφ ηελ κία, ινηπφλ, είλαη εκθαλέο φηη ε Ρσζηθή 

νκνζπνλδία επηρεηξεί λα πξνζεηαηξηζζεί ην Οπδκπεθηζηάλ, κε αξθεηή κάιηζηα επηηπρία απφ 

ην 2005 θαη κεηά, εληάζζνληάο ην ζε έλα πιέγκα νηθνλνκηθήο θαη ζηξαηησηηθήο 

ζπλεξγαζίαο
126

. Σαπηφρξνλα φκσο, έρεη επηδηψμεη θαη ηελ εγθαζίδξπζε κίαο ζεηξάο βάζεσλ 

ζηα γεηηνληθά θξάηε ηνπ Κηξγηζηάλ θαη ηνπ Σαηδηθηζηάλ νη νπνίεο ηηο πξνζθέξνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πεξηνξίζεη πνιχ πην άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά κία πηζαλή αλαβίσζε ησλ 

επεθηαηηθψλ θηινδνμηψλ ηνπ Οπδκπεθηζηάλ θαη παξάιιεια λα δηεπξχλεη ην θάζκα ησλ 

ζηξαηησηηθψλ ηεο επηινγψλ ζε πεξίπησζε εζσηεξηθψλ αλαθαηαηάμεσλ ζην ηειεπηαίν.  

Άιια θξάηε πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ρσζίαο ζηελ 

Κεληξηθή Αζία είλαη ην Σαηδηθηζηάλ θαη ην Κηξγηζηάλ. Σν Σαηδηθηζηάλ ζεσξείηαη πιένλ έλα 

πξνηεθηνξάην ηεο Ρσζίαο, κεηά θαη ηελ κφληκε θαη λφκηκε πιένλ εγθαηάζηαζε ησλ 

ξσζηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπ, θαη ε ζέζε ηνπ ην θαζηζηά έλα θξάηνο 

θιεηδί ζηνλ έιεγρν ηνπ γεσζηξαηεγηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ ε ζεκαζία ηνπ 

γηα ηελ αζθάιεηα ηεο Ρσζίαο είλαη κεγάιε θαζψο βξίζθεηαη ζηελ πξψηε γξακκή φζνλ 

αθνξά ηελ απφθξνπζε ησλ απεηιψλ πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ην λφην, φπσο ε 

ηζιακηθή ηξνκνθξαηία.  

Σν Κηξγηζηάλ απνηειεί έλα άιιν θξάηνο ηεο πεξηνρήο ην νπνίν, παξά ην κηθξφ ηνπ 

κέγεζνο απφ νηθνλνκηθήο θαη ζηξαηησηηθήο άπνςεο, γλσξίδεη ηελ ππνζηήξημε ηεο Ρσζηθήο 

νκνζπνλδίαο ιφγσ θπξίσο ηεο αδπλακίαο ηνπ λα αληηκεησπίζεη θηλδχλνπο σο πξνο ηελ 

αζθάιεηά ηνπ φπσο ε επεθηαηηθή πνιηηηθή ηνπ Οπδκπεθηζηάλ, ε νπνία εθδειψλεηαη θαη κε 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο δξάζεο παξαζηξαηησηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ θνηιάδα ηεο Φεξγθάλα 

αιιά θαη ηελ πξνζπάζεηα αλαζεψξεζεο ηεο θαηαλνκήο ησλ πδάησλ ηνπ πνηακνχ ηξ-

Νηαξία. Η παξνπζία ηεο Ρσζίαο ζην Κπξγηζηάλ επηβάιιεηαη επίζεο απφ ηελ αλάγθε 

πξφιεςεο κίαο ελδερφκελεο επηζεηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ πιεπξά ηεο Κίλαο, κε ηελ νπνία 

ην Κπξγηζηάλ δηαζέηεη θνηλά ζχλνξα, αιιά θαη απφ ην θφβν πνπ ππήξρε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 γηα ηε δηάρπζε ηεο απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ Σαηδηθηζηάλ θαη ζε 

γεηηνληθά αδχλακα θξάηε θαη ν νπνίνο πθίζηαηαη θαη ζήκεξα.  

Σν Σνπξθκεληζηάλ θαηέρεη θαη απηφ κία ζέζε ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Ρσζίαο 

αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θξάηε ηεο πεξηνρήο. ε απηφ έρεη 

ζπκβάιιεη ε επηινγή ηνπ Σνπξθκεληζηάλ λα πηνζεηήζεη ηελ πνιηηηθή ηεο «ζεηηθήο 

νπδεηεξφηεηαο» θαη λα απέρεη φζν απηφ είλαη δπλαηφ απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο δηεξγαζίεο. Όζν 

θαη αλ εμππεξεηεί ηε Ρσζία απηή ε ζηάζε ηνπ Σνπξθκεληζηάλ, θαζψο κία ελεξγνπνίεζε 

κίαο ζρεηηθά ηφζν ηζρπξήο ρψξαο ζα αλέηξεπε ηελ πεξηθεξεηαθή ηζνξξνπία, πξνζπαζεί 
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ηαπηφρξνλα λα πξνιάβεη έλα πηζαλφ άλνηγκα ηεο ηνπξθκεληθήο εγεζίαο. Βαζηθφ ζεκείν 

επαθήο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ είλαη ην θπζηθφ αέξην ην νπνίν έρεη νδεγήζεη ζηελ ππνγξαθή 

κίαο ζπκθσλίαο ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο ην 2003 θαη έρεη εληζρχζεη ζεκαληηθά ηηο ζρέζεηο 

ησλ δχν θξαηψλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία
127

. Σν κνλαδηθφ ίζσο δήηεκα φπνπ έρεη πξνθαιέζεη 

ηελ αλάπηπμε κίαο έληαζεο κεηαμχ ηεο Ρσζίαο θαη ηνπ Σνπξθκεληζηάλ είλαη ην λνκηθφ 

δήηεκα ηεο Καζπίαο ζάιαζζαο φπνπ ε αδπλακία επίιπζήο ηνπ αθήλεη πεξηζψξηα 

παξεξκελεηψλ θαη αληηπαξαζέζεσλ.  

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δηαπηζηψζακε φηη ε Ρσζία έρεη επηηχρεη κία 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ηζρχνο ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο κέζσ 

ηεο λέαο απηήο πξνζέγγηζεο ησλ εμειίμεσλ ζηελ πεξηνρή, ε νπνία έρεη σο επίθεληξν ηηο 

δηκεξείο ζρέζεηο θαη αμηνπνηεί φπνπ είλαη αλαγθαίν ηελ πεξηθεξεηαθή νινθιήξσζε. Η 

πηνζέηεζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο δξάζεο ηεο επηηξέπεη λα εθαξκφζεη έλα ζπλδπαζκφ 

κνξθψλ πίεζεο ζε θάζε ρψξα μερσξηζηά επηηπγράλνληαο ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα 

γηα θάζε πεξίπησζε. Έηζη κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα φπσο ν έιεγρνο ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο απφ ηα νπνία εμαξηψληαη 

πνιιά θξάηε γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε, ε ηεξάζηηα νηθνλνκηθή ηεο ηζρχο θαη ηα 

πξνλφκηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε δηαηήξεζε κίαο ζρέζεο ζπλεξγαζίαο, ε ζηξαηησηηθή ηεο 

ππεξνρή θαη αμηνπηζηία ε νπνία κπνξεί λα εγγπεζεί ηε ζηαζεξφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ θξαηψλ απηήο, φρη κφλν απφ εμσηεξηθέο απεηιέο αιιά θαη απφ ηελ δηαθνξά 

ηζρχνο πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ απηψλ. Πξνο ην παξφλ ε Ρσζία έρεη επηιέμεη ηελ ελεξγνπνίεζε 

ησλ ελεξγεηαθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο εγεκνλίαο ηεο ψζηε λα επηηχρεη 

παξαρσξήζεηο απφ ηα θξάηε ηεο πεξηνρήο.  

Η ηθαλφηεηα ηεο επηινγήο θαζηζηά ηε Ρσζία έλαλ εγεκφλα ν νπνίνο δελ είλαη 

αλαγθαζκέλνο λα παξέκβεη ζηξαηησηηθά πξνθεηκέλνπ λα επηβάιιεη ηε ζέιεζή ηνπ παξά 

κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απνηχρνπλ φια ηα πξνεγνχκελα κέζα πίεζεο πξνο ηηο ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο. Απηφ βέβαηα δε ζεκαίλεη φηη δελ είλαη δηαηεζεηκέλε λα ην πξάμεη αλ 

δηαπηζηψζεη φηη απεηινχληαη ζεκαληηθά ζπκθέξνληά ηεο ζηελ πεξηνρή, ζέζε ε νπνία 

απνδεηθλχεηαη απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ δφγκαηνο Ιβαλφθ πεξί πξνιεπηηθψλ ρηππεκάησλ ζε 

πεξηνρέο θξίζηκσλ ξσζηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζπκθεξφλησλ
128

. Σν δφγκα απηφ κάιηζηα απνηειεί 

έλα ζαθέο κήλπκα πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ απνθαζηζηηθφηεηα αιιά θαη ηελ 
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εηνηκφηεηα ηεο ξσζηθήο πιεπξάο ζηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ πξνο ηελ αζθάιεηά ηεο είηε 

απηέο είλαη ελδνπεξηθεξεηαθέο είηε έρνπλ ηελ πξνέιεπζή ηνπο απφ ην εμσηεξηθφ. 

Μέρξη ζηηγκήο έρνπκε απνθηήζεη κία ζαθή εηθφλα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε Ρσζία 

αληαπνθξίλεηαη ζηε ζεκεξηλή θαηαλνκή ηεο ηζρχνο ζηελ Κεληξηθή Αζία. Αλ θαη ην 

ζπκπέξαζκα πνπ κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε είλαη φηη πξφθεηηαη γηα κία θαηάζηαζε 

εληζρπφκελεο θαη θιηκαθνχκελεο εγεκνλίαο, ε νπνία φπσο είλαη θπζηθφ δελ αθήλεη 

ηδηαίηεξα πεξηζψξηα ζηελ αληίδξαζε ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο, παξνπζηάδεη 

κεγάιν ελδηαθέξνλ ε ζηάζε απηψλ ησλ θξαηψλ απέλαληη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε. 

Σν Καδαθζηάλ αλ θαη είλαη απφ ηα ηζρπξφηεξα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο κεηά ηε 

Ρσζία σζηφζν είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο ηνπ ηζρχνο 

εμαηηίαο αθξηβψο ηεο ξσζηθήο εγεκνλίαο. Δίλαη αιήζεηα φηη θαηά θαηξνχο έρεη επηρεηξήζεη 

λα απνδεζκεπηεί ή ηνπιάρηζηνλ λα απηνλνκεζεί ζε νξηζκέλνπο ηνκείο απφ ηε ξσζηθή 

επηηήξεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε δεκηνπξγία ηεο Κεληξναζηαηηθήο 

Έλσζεο καδί κε ην Οπδκπεθηζηάλ θαη ην Κηξγηζηάλ θαη ε ζπγθξφηεζε ζην πιαίζην απηνχ 

ηνπ νξγαληζκνχ κίαο θνηλήο κνλάδαο ηαρείαο επέκβαζεο ηεο Centrazbat ε νπνία είρε ηελ 

ππνζηήξημε ησλ δπηηθψλ δπλάκεσλ
129

. Παξ’ φια απηά, ε επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο δελ 

είρε δηάξθεηα θαζψο ζεκεηψζεθε ζε κία πεξίνδν απνπζίαο ηεο Ρσζίαο απφ ηελ πεξηνρή. 

Έθηνηε φκσο θάζε πξνζπάζεηα πεξηθεξεηαθήο ή δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ηνπ Καδαθζηάλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ην άγξππλν βιέκκα ηεο, ην νπνίν ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηε δπλαηφηεηα 

ειηγκψλ ηεο θαδάθηθεο εγεζίαο. Έηζη βαζηθφ κέιεκα ηνπ Καδαθζηάλ είλαη λα πξνσζεί ηα 

ζπκθέξνληά ηνπ αλαδεηψληαο ελαιιαθηηθνχο εηαίξνπο, έρνληαο φκσο πξψηα θαζεζπράζεη 

ην Ρψζν αδειθφ
130

. Δμάιινπ έλα κεγάιν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο αιιά θαη ηεο ζηξαηησηηθήο 

αλάπηπμεο ηνπ Καδαθζηάλ είλαη απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνλνκηαθήο ζέζεο πνπ θαηέρεη 

κεηαμχ ησλ ζηξαηεγηθψλ εηαίξσλ ηεο Ρσζίαο.  

Απηφ πνπ ειπίδεη ε Αζηάλα, φζνλ αθνξά ηελ Κεληξηθή Αζία, είλαη απηή ε ζρέζε λα 

ηελ θαηαζηήζεη ην καθξχ ρέξη ηεο Ρσζίαο ζηελ πεξηνρή θαη έηζη λα κπνξέζεη λα απμήζεη ηελ 

επηξξνή ηεο κεηαμχ ησλ ππφινηπσλ γεηηφλσλ ηεο
131

. Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ επηδεηά ηελ 

ξσζηθή ππνζηήξημε είλαη ε ππαξθηή απεηιή πνπ ζέηεη ην Οπδκπεθηζηάλ ιφγσ ηεο απμεκέλεο 

ηζρχνο ηνπ αιιά θαη ηεο επεθηαηηθήο θαη επηζεηηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ πηνζεηεί ζηελ 

πεξηνρή. ηελ πξνζπάζεηα ινηπφλ εμηζνξξφπεζεο ηεο ηζρχνο απηνχ ηνπ θξάηνπο ην 
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 ε απηφ ην πιαίζην εληάζζεηαη ε απφθαζε ηνπ Καδαθζηάλ λα ζπκκεηάζρεη αθφκα πην ελεξγά ζηηο 

δνκέο ηνπ ΟΑ σο αληηζηάζκηζκα ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

θαη ην ΝΑΣΟ. 
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 Μία ζεκαληηθή επθαηξία λα αλαιάβεη έλα ηέηνην ξφιν ζηελ Κεληξηθή Αζία ήηαλ ε θξίζε ζην 

Κπξγηζηάλ ην Ννέκβξην ηνπ 2006, φπνπ ε ζπκβνιή ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Καδαθζηάλ ππήξμε 

θαζνξηζηηθή γηα ηελ επίιπζή ηεο.     
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Καδαθζηάλ ρξεζηκνπνηεί ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζπκκαρία κε ηε Ρσζία πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρχζεη ηε δηθή ηνπ ζρεηηθή ηζρχ θαη λα απνηξέςεη ην Οπδκπεθηζηάλ απφ ηε ρξήζε ηεο 

δηθήο ηνπ. 

Σν Οπδκπεθηζηάλ απφ ηελ άιιε, έρεη επηιέμεη λα αθνινπζήζεη κία πην 

δηαθνξνπνηεκέλε θαη αλεμάξηεηε ζηξαηεγηθή. Οη επλντθέο γηα απηφ ζπλζήθεο, νηθνλνκηθέο 

θαη ζηξαηησηηθέο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νδήγεζαλ ζε κία ζεκαληηθή 

αχμεζε ηεο ηζρχνο ηνπ, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ αλεμαξηεζία απφ ηε Ρσζία θαη ηελ αλαδήηεζε 

λέσλ ζπκκαρηψλ θαη ζηξαηεγηθψλ εηαίξσλ. Η «πεξηπιάλεζε» απηή ηνπ Οπδκπεθηζηάλ 

απνηππψλεηαη επθξηλψο ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηάθνξεο πεξηθεξεηαθέο νκαδνπνηήζεηο απφ 

ηελ αλεμαξηεζία ηνπ έσο ζήκεξα. Αξρηθά ζπκκεηείρε ζηελ ΚΑΚ, σο απφξξνηα πεξηζζφηεξν 

ηνπ ζνβηεηηθνχ ηνπ παξειζφληνο, αξγφηεξα φκσο επέιεμε λα εληαρζεί παξάιιεια ζηελ 

Κεληξναζηαηηθή Έλσζε θαη φρη ζηηο ππφινηπεο πξνζπάζεηεο πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο 

ζηηο νπνίεο ζα δέζπνδε ε Ρσζία. Σειηθά ην 1999 απνρψξεζε θαη απφ ηελ πλζήθε ηεο 

πιινγηθήο Αζθάιεηαο εηζρσξψληαο ζε έλα πεξηθεξεηαθφ νξγαληζκφ, ηνλ GUAM, ν 

ππξήλαο ηνπ νπνίνπ βξηζθφηαλ ζηνλ πξψελ ζνβηεηηθφ ρψξν πέξαλ ηεο Καζπίαο θαη ν νπνίνο 

δελ κπφξεζε λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά απέλαληη ζηε Ρσζία. Χζηφζν ηα γεγνλφηα ηεο 

11
εο

 επηεκβξίνπ ηνπ 2001 επλφεζαλ ην Οπδκπεθηζηάλ ζηελ αλαδήηεζε ελφο αμηφπηζηνπ 

ζηξαηεγηθνχ εηαίξνπ θαζψο ε παξνπζία ησλ ΗΠΑ ζηελ πεξηνρή θαη ε αλάγθε ζηξαηησηηθψλ 

βάζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ζην Αθγαληζηάλ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε 

κίαο ζηελήο ζρέζεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ θξαηψλ
132

. 

ην ζεκείν απηφ ζηακάηεζε θαη ε αλαδήηεζε απηή θαζψο ην Οπδκπεθηζηάλ 

δηαπίζησλε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φηη φπσο νη πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηέο ηνπ λα 

παξαθάκςεη ηε Ρσζία ζηα δεηήκαηα αζθάιεηαο, έηζη θαη ε ζπλεξγαζία απηή κε ηηο ΗΠΑ δελ 

κπνξνχζε λα αληηθαηαζηήζεη ηελ θπξηαξρία ηεο ζηελ Κεληξηθή Αζία. Δπηπιένλ ε επηινγή 

απηή ελίζρπζε αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο αλεζπρίεο ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο ηα νπνία ήδε αηζζάλνληαλ φηη απεηινχληαλ απφ ηελ ζρεηηθά κεγάιε ηζρχ ηνπ 

Οπδκπεθηζηάλ. Σέινο νη ΗΠΑ δελ απνδείρζεθαλ ηφζν αμηφπηζηνη ζχκκαρνη θαζψο παξά ηελ 

κεγάιε νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ πξνζέθεξαλ ζηε ρψξα απηή
133

 δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 

εγγπεζνχλ θαη ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα φπσο έδεημαλ ηα γεγνλφηα ηνπ Αληηηδάλ ην 2005. Οη 

εμειίμεηο απηέο, ηδίσο ζε κία πεξίνδν πνπ ε πξνεγνχκελε απηή ηζρχο είρε αξρίζεη λα 
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κεηψλεηαη επηθίλδπλα, δελ άθεζαλ άιια πεξηζψξηα ζην Οπδκπεθηζηάλ ην νπνίν 

αλαγθάζηεθε λα εθδηψμεη ηνπο Ακεξηθαλνχο απφ ηε βάζε πνπ ηνπο είρε παξαρσξήζεη θαη λα 

επαλέιζεη κεηά απφ αξθεηά ρξφληα ζην πιέγκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ 

κεραληζκψλ πνπ ειέγρεη ε Ρσζία, φπσο ε Δπξσαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα θαη ν 

ΟΑ. 

Μπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην Οπδκπεθηζηάλ ηειηθά δελ κπφξεζε λα μεθχγεη 

ηεο ζπζηεκηθήο πίεζεο λα ζπκπιεχζεη κε ηελ ηζρπξφηεξε δχλακε ηεο πεξηθέξεηαο, δει. ηε 

Ρσζία. Απηφ βέβαηα δε ζεκαίλεη φηη έρεη επέιζεη ε ππνηαγή ηνπ Οπδκπεθηζηάλ ζηε ξσζηθή 

ππεξνρή, νχηε φηη έρεη εμαιεηθζεί ην ελδερφκελν ηεο αλαηξνπήο ηεο θαηάζηαζεο απηήο. Αλ 

έρνπκε εμαγάγεη έλα δίδαγκα απφ ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ, είλαη φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κία θπγφθεληξν δπλακηθή, ηελ πξνζπάζεηα επέθηαζεο ηεο επηξξνήο ηνπ ζηα γεηηνληθά 

θξάηε, θαη θπξίσο ζην Κηξγηζηάλ, θαη ηελ αλάγθε εμηζνξξφπεζεο ηεο Ρσζίαο θαη ησλ 

ζπκκάρσλ ηεο ζηελ πεξηνρή. Αιιά ηαπηφρξνλα ην Οπδκπεθηζηάλ θαηαλνεί φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηε κία ηελ έιιεηςε ηθαλφηεηαο λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά θξίζεηο 

πνπ απεηινχλ ηελ ίδηα ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηά ηνπ θαη απφ ηελ άιιε ηελ 

αληίζηξνθε δηαδηθαζία εμηζνξξφπεζεο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε δηθή ηνπ ηζρχο θαη εμσηεξηθή 

πνιηηηθή. 

Σν Σνπξθκεληζηάλ αθνινπζεί εδψ θαη ρξφληα ηελ πνιηηηθή ηεο «ζεηηθήο 

νπδεηεξφηεηαο». Η ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ εμειίμεσλ παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ γηαηί ελψ ην Σνπξθκεληζηάλ ζέηεη ηνλ εαπηφ ηνπ εθηφο ησλ δηεξγαζηψλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ πεξηνρή, ηαπηφρξνλα εκθαλίδεηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε θξάηε ηα νπνία 

βξίζθνληαη εθηφο απηήο, φπσο ε Σνπξθία. Δίλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

ζηξαηεγηθήο απνκφλσζεο ηελ νπνία έρεη πηνζεηήζεη ην Σνπξθκεληζηάλ αιιά θαη ηελ νπνία 

δελ εθαξκφδεη ζπλνιηθά αιιά θπξίσο ζηελ πεξηνρή απφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ νη 

κεγαιχηεξεο απεηιέο γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ. Οη αλαηαξαρέο ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990 ζην Σαηδηθηζηάλ ελίζρπζαλ ην θφβν ηεο εζσηεξηθήο αζηάζεηαο θαη ηεο επέκβαζεο απφ 

εμσηεξηθέο δπλάκεηο, φπσο ην Οπδκπεθηζηάλ θαη ε Ρσζία, θαη νδήγεζαλ ηε ρψξα ζε απηή 

ηελ εζσζηξέθεηα. Μία δεθαεηία αξγφηεξα ην Σνπξθκεληζηάλ θαίλεηαη λα εγθαηαιείπεη 

ζηαδηαθά θαη κε αξγνχο ξπζκνχο ηελ πνιηηηθή ηεο νπδεηεξφηεηαο εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο 

ηζρχνο ηνπ αιιά θαη ιφγσ ηεο απεηιήο πνπ αηζζάλεηαη, απηή ηε θνξά, απφ ηελ έληνλε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ππεξδχλακεο φρη κφλν ζηελ πεξηθέξεηα ζηελ νπνία αλήθεη νξγαληθά 

αιιά θαη ζε γεηηνληθέο ρψξεο κε ζεκαζία γηα απηφ φπσο ην Ιξάλ. Η αζηάζεηα ηνπ 

γεσπνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζηξνθή ηνπ 

επάισηνπ Σνπξθκεληζηάλ πξνο ηε κεγάιε δχλακε ηεο πεξηνρήο, ηε Ρσζία. Απνκέλεη λα 

δνχκε αλ ε αιιαγή απηή ζα είλαη ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα ή απιά επθαηξηαθνχ.  



[134] 

Όζν γηα ηα κηθξφηεξα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, νη επηινγέο δξάζεο ηνπο είλαη 

φπσο γηα φια ηα κηθξά θξάηε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαζνξίδνληαη ζε πνιχ κεγαιχηεξν 

βαζκφ απφ ηηο πνιηηηθέο ησλ ηζρπξφηεξσλ θξαηψλ. Σν Σαηδηθηζηάλ παξακέλεη εγθισβηζκέλν 

ζηελ θιεξνλνκηά ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, ε εμέιημε ηνπ νπνίνπ ην θαηέζηεζε 

πξνζηαηεπφκελν ηεο Ρσζίαο. Δίλαη εμαηξεηηθά αδχλακν γηα λα δηακνξθψζεη κία αλεμάξηεηε 

θαη ζπλεπή ζηξαηεγηθή ελψ νη απεηιέο γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ είλαη πνιιέο ρσξίο λα έρεη ηνπο 

επαξθείο πφξνπο γηα λα ηηο δηαρεηξηζηεί. Βαζηθφηεξε φισλ απνηειεί απφ ην 2000 θαη κεηά ε 

έθξπζκε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην Αθγαληζηάλ, κε ην νπνίν κνηξάδεηαη ην κεγαιχηεξν 

κήθνο ζπλφξσλ απφ ηα άιια δχν θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζία πνπ επίζεο ζπλνξεχνπλ κε 

απηφ. Οη ζπλζήθεο απηέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ζχκπιεπζε ηνπ Σαηδηθηζηάλ φρη κφλν κε 

ηε Ρσζία αιιά θαη κε θξάηε φπσο ην Οπδκπεθηζηάλ, ην νπνίν είλαη έλα γεηηνληθφ θαη ηζρπξφ 

θξάηνο.  

Απφ ηελ άιιε ην Κηξγηζηάλ αξρηθά πξνζπάζεζε λα αθνινπζήζεη κία πνξεία 

αλάινγε κε ην Σνπξθκεληζηάλ, δηακνξθψλνληαο ηηο ζπλζήθεο γηα έλα νπδέηεξν θαη 

αλέληαρην θξάηνο ην νπνίν δελ ζα ρξεηαδφηαλ λα αζρνιεζεί κε ζέκαηα ηζνξξνπίαο ηεο 

ηζρχνο. Χζηφζν ηφζν ε απνηπρία νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο φζν θαη ε αλάδεημε ζεκαληηθψλ 

απεηιψλ πνπ πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ην Οπδκπεθηζηάλ αλάγθαζαλ ηελ εγεζία ηνπ 

Κηξγηζηάλ λα αιιάμεη ζηάζε θαη λα εληαρζεί ζην ζχζηεκα αζθαιείαο ηεο πεξηθέξεηαο. Απηφ 

φκσο πνπ έπξεπε λα θξνληίζεη ήηαλ λα απνθχγεη ηνλ ελαγθαιηζκφ πνπ επηρεηξνχζε ην 

Οπδκπεθηζηάλ, ήδε απφ ηελ πεξίνδν ηνπ εκθπιίνπ ζην Σαηδηθηζηάλ, θαη ηνλ νπνίν 

επηβεβαίσζαλ ηα γεγνλφηα ζην Μπάηθελ. Έηζη ζηξάθεθε πεξηζζφηεξν πξνο ην Καδαθζηάλ 

ην νπνίν δε δηαζέηεη ηηο επεθηαηηθέο ηάζεηο ηνπ Οπδκπεθηζηάλ θαη ε ηζρχο ηνπ είλαη 

ηζνδχλακε κε ηε δηθή ηνπ. Απηή ε θίλεζε φπσο ήηαλ θπζηθφ έθεξε ην Κηξγηζηάλ πνιχ πην 

θνληά θαη κε ηε Ρσζία εληζρχνληαο ηελ αζθάιεηά ηνπ. Παξάιιεια ην Κηξγηζηάλ επηρείξεζε 

λα αμηνπνηήζεη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ, φπσο ν έιεγρνο 

κεγάινπ κέξνπο ησλ πδάησλ ηεο πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη θάπνηνπ βαζκνχ πίεζε 

ζην Οπδκπεθηζηάλ. Γεληθφηεξα ην Μπηζθέθ, αλ θαη αδχλακν, πξνζπαζεί λα κεηψζεη φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο πηζαλφηεηεο ηεο εμάξηεζήο ηνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο απφ θάπνηα 

ηζρπξή ρψξα ηεο πεξηνρήο. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ απνηειεί ηε κνλαδηθή ρψξα πνπ έρεη 

παξαρσξήζεη βάζεηο ηφζν ζηε Ρσζία φζν θαη ζηηο ΗΠΑ.  

πγθξίλνληαο ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ έρνπλ θάλεη φια ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο, ε δηαπίζησζε ζηελ νπνία θαηαιήγνπκε είλαη φηη φιεο νη ρψξεο ηεο πεξηνρήο κε ηνλ 

έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν έρνπλ ζηξαθεί πξνο ηε Ρσζία γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. Πέξα απφ ηελ 

αζχγθξηηε ηζρχ ηεο, έλαο άιινο βαζηθφο ιφγνο πνπ ηα θξάηε απηά έρνπλ πξνηηκήζεη ηε 

Ρσζία ζε ζρέζε π.ρ. κε ηηο ΗΠΑ νη νπνίεο εηζήιζαλ δπλακηθά ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 
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Κεληξηθήο Αζίαο κεηά ηελ 11
ε
 επηεκβξίνπ είλαη ε αμηφπηζηε ιχζε ηελ νπνία απνηειεί γηα 

απηά ε Ρσζία. Αμηνπηζηία φρη κφλν σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα αιιά σο πξνο ηνλ 

ηξφπν δξάζεο θαζψο ηζρχεη ε νκνηνγέλεηα κεηαμχ απηψλ θαη ηεο Ρσζίαο σο πξνο ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ θαζεζηψησλ ηνπο. Όηαλ κάιηζηα ε θαηάζηαζε αζθαιείαο ζηελ πεξηνρή ηεο 

θεληξηθήο Αζίαο είλαη ηέηνηα πνπ νη εγέηεο ησλ θξαηψλ πξέπεη λα αλεζπρνχλ φρη κφλν γηα 

ηελ αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο απφ εμσηεξηθνχο ερζξνχο αιιά θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο ηνπ θξάηνπο ιφγσ εζληθψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή πνιηηηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ε 

ζπλεξγαζία κε κία ρψξα πνπ φρη κφλν αληηκεησπίδεη παξφκνηα πξνβιήκαηα αιιά θαη ηα 

ρεηξίδεηαη κε αλάινγν ηξφπν κε ηα θαζεζηψηα ηεο θεληξηθήο Αζίαο (αλεμαξηήησο 

εζσηεξηθψλ ζπγθπξηψλ θαη πνιηηηθψλ πξνζψπσλ) ζεσξείηαη, θαη είλαη ζηελ πξάμε, πνιχ πην 

απνηειεζκαηηθή, θαζψο δελ ππεηζέξρνληαη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

παξεξκελείεο θαη επνκέλσο ζε παξαθψιπζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο. Απηφο είλαη ίζσο 

θαη ν ιφγνο πνπ θξάηε φπσο ην Σαηδηθηζηάλ θαη ην Οπδκπεθηζηάλ απνθάζηζαλ λα εθδηψμνπλ 

ηα ακεξηθαληθά ζηξαηεχκαηα ην 2005. Αλ θαη ζηε πεξίπησζε ηνπ Σαηδηθηζηάλ, ην νπνίν 

πιένλ ζεσξείηαη έλα θξάηνο πξνηεθηνξάην ηεο Ρσζίαο ζηελ θεληξηθή Αζία, κία ηέηνηα 

εμέιημε ήηαλ αλακελφκελε κεηά ην ηέινο ησλ ακεξηθαληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην Αθγαληζηάλ, 

ην Οπδκπεθηζηάλ πξνέβε ζηελ επηινγή απηή θαζψο πξνηηκνχζε έλα πεξηθεξεηαθφ εγεκφλα 

θαη ηαπηφρξνλα ζρεηηθά αδχλακε παγθφζκηα δχλακε κε ζπκπεξηθνξά πνπ είλαη πξνβιέςηκε 

θαη γλψξηκε, παξά κία ππεξδχλακε κε παξνδηθή ίζσο παξνπζία ζηελ πεξηνρή, φπσο έδεημε ν 

πφιεκνο ζην Αθγαληζηάλ, θαη πξνηεξαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθαινχζαλ αλαηαξαρή ζηελ 

εζσηεξηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο. Σα νηθνλνκηθά νθέιε δελ ππεξβαίλνπλ ηα ζπκθέξνληα 

ηεο εζληθήο αζθάιεηαο κίαο ρψξαο.  

Σα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο επηζηξέθνπλ ζηε Ρσζία γηαηί ε απεηιή πνπ 

εκθαλίδεηαη λα ελζαξθψλεη ε πνιηηηθή ησλ δπηηθψλ θξαηψλ θαη θπξίσο ηεο ππεξδχλακεο, 

θάλεη ηελ απεηιή απφ ηε Ρσζία λα θαίλεηαη πνιχ κηθξφηεξε. O ιφγνο είλαη φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο εγεκφλαο είλαη πεξηζζφηεξν ζηαζεξφο, πεξηζζφηεξν δηαθαλήο θαη ιηγφηεξν 

πηζαλφ λα εμαπαηήζεη ηηο ρψξεο ηνπ εγγχο εμσηεξηθνχ ηεο
134

. Όια απηά βέβαηα ζε αληίζεζε 

κε ην ΝΑΣΟ θαη ηηο ΗΠΑ νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ πεξηνρή αζηαζείο σο πξνο ηηο 

επηινγέο ηνπο, αδηαθαλείο ιφγσ ηεο αλνκνηνγέλεηαο κε ηα θαζεζηψηα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο 

θαη ηδηαίηεξα επηξξεπείο ζηελ ελαιιαγή ζπκκάρσλ θαη ζρέζεσλ θαζψο δελ έρνπλ ζηελνχο 

δεζκνχο αζθαιείαο κε ηελ πεξηνρή.  
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4 πκπεξάζκαηα 
 

Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ ζπληζηνχλ ην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα αζθαιείαο 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ ζηε κεηαςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν, 

απνηεινχλ απφδεημε ηεο ζεκαζίαο θαη ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο πνπ έρνπλ νη θεληξηθέο 

πνιηηηθέο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ζηηο ππνζέζεηο 

κίαο πεξηθέξεηαο, ε νπνία βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο δχν ή πεξηζζφηεξσλ απφ 

απηέο. ηελ πεξίπησζε κάιηζηα ηεο κνλνπνιηθήο δνκήο, ε νπνία ραξαθηεξίδεη ην δηεζλέο 

ζχζηεκα κεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ, ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη απφ ηελ 

ππεξδχλακε ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ησλ 

γεγνλφησλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζε κία πεξηνρή πςειήο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηα 

ζπκθέξνληά ηεο θαη επνκέλσο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ θαη θπξίσο ησλ κεγάισλ 

δπλάκεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο. 

  Έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ε εγεκνληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 

πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, θαη ηελ νπνία αλαιχζακε δηεμνδηθά ζην 

πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ήηαλ ηειηθά απηή πνπ επηηάρπλε ηε δηαδηθαζία 

εγεκφλεπζεο ηεο πεξηνρήο απφ ηε Ρσζία. Αξρηθά, ε ζηαδηαθή αιιά ζηαζεξή ζηξαηεγηθή ηεο 

επέθηαζεο ηεο ακεξηθαληθήο επηξξνήο ζε νιφθιεξε ηελ επξσπατθή ήπεηξν, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Δπξψπε, πεξηφξηζε ζεκαληηθά ην ρψξν δξάζεο 

θαη επηξξνήο ηεο Ρσζηθήο νκνζπνλδίαο. Απηή ε εμέιημε ππήξμε έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

κάζεκα γηα ηε Ρσζία θαζψο ζην κέιινλ ζα έπξεπε λα πξνιάβεη αλάινγεο θηλήζεηο απφ ηελ 

ππεξδχλακε, νη νπνίεο ζα ηηο ζηεξνχζαλ ηνλ απαξαίηεην γηα απηή δσηηθφ ρψξν θαη 

ζηξαηεγηθφ βάζνο.  

Όηαλ ινηπφλ ην 2001 νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζην 

ππνγάζηξην ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, δειαδή ην Αθγαληζηάλ, κε αθνξκή θαη αηηία ηνλ πφιεκν 

θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε πξνζέγγηζή ηνπο κε ηα θξάηε ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο ζηελ 

πεξηνρή ζνξχβεζαλ ηε κεγάιε απηή δχλακε. Μπνξεί βέβαηα ε επηρείξεζε απηή λα 

εμππεξεηνχζε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ε Ρσζία δελ ήηαλ αθφκα ζε ζέζε λα αλαιάβεη 

θαη ηα νπνία επεξέαδαλ θαη ηελ εζσηεξηθή ηεο αζθάιεηα, εμαηηίαο ηεο δηαζχλδεζεο 

ηζιακηθψλ θηλεκάησλ θαη Σζεηζέλσλ αληαξηψλ, αιιά ηαπηφρξνλα απνηεινχζε επθαηξία γηα 

ηηο ΗΠΑ λα απνθηήζνπλ επηξξνή ζε κία πεξηθέξεηα ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε Ρσζία 

σο ην «εγγχο εμσηεξηθφ». Απηή ε έθθξαζε είλαη ελδεηθηηθή ηεο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο πνπ 

θαηέρεη απηή ε πεξηνρή γηα ηελ αζθάιεηα ηεο επξαζηαηηθήο κεγάιεο δχλακεο θαζψο ηεο 

πξνζθέξεη ην απαηηνχκελν ζηξαηεγηθφ βάζνο πξνο αλαηνιάο, φπνπ ηελ εκθάληζή ηεο θάλεη 

ζηαδηαθά θαη απηή, αιιά ζηαζεξά, ε άιιε κεγάιε δχλακε ηεο αζηαηηθήο επείξνπ, ε Κίλα.  
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Καζψο ε Ρσζία δηέγλσζε λσξίο ηνλ θίλδπλν πεξηθχθισζεο θαη πεξηνξηζκνχ απφ ηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο δηεχξπλζεο ηεο 

Βνξεηναηιαληηθήο πκκαρίαο ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε, έζηξεςε δπλακηθά ηελ πξνζνρή ηεο 

ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο αλαιακβάλνληαο, φπσο είδακε, πξσηνβνπιίεο πνπ 

απνδείρζεθαλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο. ηελ πξνζπάζεηά ηεο απηή εθκεηαιιεχηεθε ηελ 

ππεξνρή ηεο εληφο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ απηνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ππήξμε θαη εμαθνινπζεί 

λα είλαη κνλνπνιηθφ κε ηε Ρσζία λα θαηέρεη ηελ πξσηνθαζεδξία, θαηαθέξλνληαο λα 

εγθαζηδξχζεη κία εγεκνληθή ηάμε πξαγκάησλ. Απηφ βέβαηα ηζρχεη γηα ηηο πην ηζρπξέο ρψξεο 

ηεο πεξηνρήο, φπσο ην Καδαθζηάλ θαη ην Οπδκπεθηζηάλ, νη νπνίεο έρνπλ κία κεγαιχηεξε 

επρέξεηα επηινγήο, θαζψο ε εγεκνλία πξνυπνζέηεη πέξα απφ ηελ ηζρχ θαη ηελ απνδνρή ησλ 

κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο εληφο ηνπ νπνίνπ ελεξγνπνηείηαη. ηελ πεξίπησζε σζηφζν ησλ 

κηθξφηεξσλ θαη αδχλακσλ θξαηψλ, ε ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κε ηε Ρσζία είλαη 

πεξηζζφηεξν ζρέζε εμάξηεζεο, ε νπνία θηάλεη ζηα φξηα ηεο ππνηαγήο. 

Δίλαη αιήζεηα φηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε Ρσζία κπνξεί είρε ζέζεη 

δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή θαη λα 

επηρεηξνχζε κε πνιχ πην αξγνχο ξπζκνχο ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηεο ζηελ Κεληξηθή 

Αζία. Δμάιινπ ε πξνζέγγηζή ηεο ζην ζέκα απηφ δηέθεξε αξθεηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 εμαηηίαο ηεο θηινδπηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινχζεζε εθείλε ηελ πεξίνδν. 

Σφηε ε Κεληξηθή Αζία ζεσξνχληαλ κία πεξηνρή ε νπνία ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ζηε 

Ρσζία κφλν ηνπο πινχζηνπο πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο, δειαδή πεηξέιαην θαη θπζηθφ 

αέξην. Απηή ήηαλ νπζηαζηηθά ε ζπλέρηζε ηεο ζνβηεηηθήο πνιηηηθήο πνπ είρε νδεγήζεη θαη 

ζηελ νηθνλνκηθή ππαλάπηπμε νιφθιεξεο ηεο πεξηνρήο. 

Δθείλε ηελ επνρή ππήξμε θαη ε πξψηε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Κεληξηθή 

Αζία απφ ηηο ΗΠΑ, αξρηθά εμαηηίαο ησλ πεηξειατθψλ θνηηαζκάησλ πνπ είραλ εληνπηζηεί ζε 

ρψξεο φπσο ην Καδαθζηάλ θαη ην Οπδκπεθηζηάλ. Ήηαλ κία πξνζπάζεηα επηρεηξεκαηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο θπξίσο θχζεο ε νπνία ζηφρεπε ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ησλ 

ρσξψλ απηψλ πξνο φθεινο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Χζηφζν ε εγεκνληθή ζέζε ηεο 

ππεξδχλακεο θαη ε κεηξηνπαζήο εμσηεξηθή πνιηηηθή πνπ ηε ζπλφδεπε δελ άθεζε λα 

εθιεθζεί σο απεηιή πςεινχ θηλδχλνπ απφ ηε Ρσζία θαζψο θαηλφηαλ φηη ε δηακάρε 

αθνξνχζε ην πεηξέιαην. Δπηπιένλ ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ΗΠΑ ζε επίπεδν αζθαιείαο 

θπξίσο ζηελ επξσπατθή ήπεηξν απνκάθξπλε ηελ πηζαλφηεηα κίαο δπλακηθήο εκπινθήο ηεο 

ππεξδχλακεο ζηελ Κεληξηθή Αζία. 

Η αιιαγή φκσο απηήο ηεο κεηξηνπαζνχο ζηάζεο θαη ε πηνζέηεζε ηεο αλαζεσξεηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ππεξεπέθηαζε ηεο ππεξδχλακεο θαη ηελ απνθάιπςε 

κίαο ξηςνθίλδπλεο θαη απνζηαζεξνπνηεηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ δηεζλψλ ππνζέζεσλ, 
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πξνθάιεζε ηελ απνζηαζηνπνίεζε απφ ηε δξάζε ηεο φρη κφλν ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ πνπ 

απεηινχληαλ απφ απηή αιιά θαη κηθξφηεξσλ θξαηψλ φπσο απηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Η 

αδπλακία κάιηζηα ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηελ 

απνζηαζεξνπνίεζε θξαηψλ πνπ απηέο είραλ πξνθαιέζεη, φπσο ην Ιξάθ θαη ην Αθγαληζηάλ, 

θαη ην θφζηνο πνπ απηή επέθεξε ζηα θξάηε πνπ είραλ πξνζθέξεη δηεπθνιχλζεηο ζηελ 

ππεξδχλακε, ιεηηνχξγεζαλ πξνο φθεινο ηεο ξσζηθήο εγεκνλίαο ζηελ πεξηνρή θαζψο 

ζπλέβαιαλ ζηελ απφξξηςε ηεο ακεξηθαληθήο παξνπζίαο απφ ηα θξάηε σο αληηζηαζκηζηηθνχ 

παξάγνληα ζηελ ξσζηθή ππεξνρή.  
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