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Περίληψη 
 

 Οι δύο τελευταίοι αιώνες διακρίνονται για τις κοσμογονικές αλλαγές, που 

έχουν μεταβάλει και συνεχίζουν να μεταβάλουν την διεθνή τάξη πραγμάτων, σε 

οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Η σε μεγάλο βαθμό τάση κατάργησης 

των κλειστών συνόρων, η ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, ιδεών και αξιών 

διευκόλυνε την ειρηνική συνύπαρξη των λαών αλλά παράλληλα διευκόλυνε και την 

εξάπλωση της παγκοσμιοποίησης έναντι των εθνικών κρατών. Οι εξελίξεις που 

σημειώθηκαν στην Ευρώπη κορυφώθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 μετά 

την ιδιάζουσα κατάσταση που δημιουργήθηκε από την κατάρρευση της  ΕΣΣ∆ και 

των ραγδαίων αλλαγών που προέκυψαν στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, 

χώρες οι οποίες βρίσκονταν στην σφαίρα επιρροής της. 

 Αν και ο Ψυχρός Πόλεμος έληξε και δημιουργήθηκαν πλέον νέες συνθήκες 

στην υφήλιο, η Ρωσία την δεκαετία που διανύουμε, αναβαθμισμένη οικονομικά από 

τα υπερκέρδη που συσσώρευσε τα προηγούμενα χρόνια μέσα από την κεντρική 

διαχείριση των πλουτο-παραγωγικών της πηγών (κυρίως ορυκτά καύσιμα), για 

κάποιους προσπαθεί να επικρατήσει έναντι της Ε.Ε και να καθορίσει την διεθνή 

παρουσία της ως μία ανερχόμενη υπερδύναμη, δείχνει να μην διστάζει να 

διαταράσσει την ειρηνική λειτουργία της περιοχής μέσω των πολιτικών και 

στρατιωτικών επιλογών της.  Πολλοί υποστηρίζουν ακόμη ότι οι δράσεις των Ρώσων 

στην Κριμαία θέτουν ξανά το θέμα των ευρωπαϊκών συνόρων και δημιουργούν 

έντονη ανησυχία στους ευρωπαϊκούς πολιτικούς και στρατιωτικούς κύκλους.  

 Με εμφανή την αδυναμία της Ε.Ε να αντιδράσει επαρκώς και συνεκτικά, όπως 

αυτό αποτυπώθηκε πολύ έντονα σε όλες τις πρόσφατες κρίσεις, οικονομικές και 

γεωπολιτικές, αισιοδοξία δημιουργεί η πολιτική και στρατιωτική παρουσία της 

Νορβηγίας, της Φιλανδίας και της Σουηδίας, που αξιοποιούν το μοντέλο ειρηνικής 

συνύπαρξης, τη θεωρία των μικρών κρατών αλλά και άλλες πρακτικές των διεθνών 

σχέσεων, για να εξισορροπήσουν την παρουσία της Ρωσίας και να συνεισφέρουν 

στην περιφρούρηση της περιφερειακής, ευρωπαϊκής και διεθνής ασφάλειας και 

ειρήνης. Στο πλαίσιο αυτό η συγκεκριμένη εργασία  επιδιώκει να μελετήσει τον ρόλο 

αυτών των χωρών στην προσπάθεια ειρηνικής συνύπαρξης των λαών τους με την 

Ρωσία καθώς και πρακτικών αντιμετώπισης των απειλών, που δείχνει να δημιουργεί 
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για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση  η ηγετική παρουσία της Ρωσίας. Στην συνέχεια, 

χρησιμοποιώντας ως μέτρο τα ανωτέρω η παρούσα εργασία αποσκοπεί να 

μελετήσει την περίπτωση της Ελλάδος και την προσπάθεια εξισορρόπησης της 

Τουρκίας  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-6- 

Abstract 

 
 The last two centuries distinguished the cosmogonic changes that have 

altered and continue to alter the world order, economic, political and social level. 

The largely trend abolition of closed borders, the free movement of goods, ideas 

and values facilitate the peaceful coexistence of peoples but also facilitated and the 

spread of globalization against nation states. The developments in Europe peaked 

in the late 1980s after the specific situation created by the collapse of the USSR and 

the rapid changes that occurred in Eastern Europe, countries which were in the 

sphere of influence. 

 Although the Cold War ended and now created new conditions in the world, 

Russia the last decade, upgraded economically from the super-profits accumulated 

in previous years through the centralization of wealth-productive sources (mainly 

fossil fuels), for some trying to prevail against the EU and establish international 

presence as an emerging superpower, it does not seem to hesitate to disturb the 

peace operation in the region through political and military options. Many still argue 

that the actions of the Russians in the Crimea again posing the question of European 

borders and create concern in European political and military circles. 

 With obvious inability of the EU to react adequately and coherently, as 

reflected very strongly in all the recent crises, economic and geopolitical, optimism 

created by the political and military presence in Norway, Finland and Sweden, which 

exploit the peaceful model coexistence, the theory of small states and other 

practices of international relations, in order to balance its presence in Russia and 

contribute to safeguarding regional, European and international security and peace 

In that context, this work aims to study the role of these countries to the peaceful 

coexistence of people’s effort with Russia and practices addressing the threats, 

pointing to create European integration the leadership of Russia. Then, using as far 

as the above, the present work aims to study the case of Greece and the balancing 

of Turkey 
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Παρουσίαση εργασίας 
 

 Η οργάνωση του διεθνούς συστήματος και η αύξηση της οικονομικής 

αλληλεξάρτησης των χωρών παγκόσμια μέσω του αυξανόμενου όγκου και ποικιλίας 

των διεθνών συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών, της ελεύθερης ροής κεφαλαίων 

διεθνώς και της ταχείας διάχυσης της τεχνολογίας, του φαινομένου δηλαδή της 

παγκοσμιοποίησης, έχει διανύσει μία πολυποίκιλη πορεία μέχρι σήμερα, με 

αποτέλεσμα στη σύγχρονη εποχή να είναι διαφορετική η παρουσία της σε μέγεθος 

και ένταση, σε σχέση με τα αρχικά στάδια της εμφάνισης της. Η επικράτηση της 

παγκοσμιοποίησης δεν πραγματοποιείται πλέον με πολεμικές συγκρούσεις αλλά 

διευκολύνεται από τη δυνατότητα οικονομικής διείσδυσης και αξιοποίησης των νέων 

τεχνολογιών, που χρησιμοποιούνται με αλματώδεις ρυθμούς στον χώρο της 

βιομηχανίας, της πληροφορικής αλλά και της πολιτικής.  

 Στον χώρο της Ευρώπης η είσοδος ολοένα και περισσότερων κρατών στην 

Ε.Ε μεταβάλλει το τοπίο και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ειρηνική συνύπαρξη 

των κρατών – μελών της. Μην ξεχνούμε, όμως, ότι οι μεταβολές οφείλονται και στην  

πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και στο αίσθημα παγκόσμιας ασφάλειας που 

επικράτησε αρχικά. Το διάδοχο κράτος, η Ρωσία, με την βοήθεια των ασύλληπτων 

σε ποσότητα πρώτων υλών που διαθέτει, και την ηγεμονική παρουσία στην πολιτική 

σκηνή του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατάφερε σταδιακά να προωθήσει τη δημιουργία μιας 

νέας πραγματικότητας και να εδραιωθεί με αλματώδεις ρυθμούς 

 Το φαινόμενο της επέκτασης των Διεθνών σχηματισμών και της 

παγκοσμιοποίησης δείχνει για κάποιους έναν δρόμο που θέτει σε κίνδυνο την 

λειτουργία των εθνικών κρατών, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι μελετητές του 

ρόλου του εθνικού κράτους στην εποχή μας να επισημαίνουν την ανάγκη 

διερεύνησης της βιωσιμότητας ή μη του εθνικού κράτους αλλά και να εξετάζουν το 

αν υπάρχουν δυνατότητες επιβίωσης του και συνέχισης της μακραίωνης πορείας 

του.  

 Όλα αυτά τα στοιχεία καθιστούν σαφές ότι νέοι παράγοντες ρυθμίζουν πλέον 

τις διεθνείς σχέσεις, σε τομείς όπως ο οικονομικός, θεσμικός, πολιτικός και 

πνευματικός τομέας. Οι μεταβολές αυτές μειώνουν τη δυναμική των εθνικών κρατών 

και δίνουν τη δυνατότητα σε εξωτερικούς παράγοντες να παρεμβαίνουν για τη 

ρύθμιση και οργάνωση των εξωτερικών και εσωτερικών τους θεμάτων. Σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον είναι φυσικό να προσελκύει το ενδιαφέρον όλων μας η ανάδειξη σε 
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ρυθμιστικούς παράγοντες της διεθνούς σκηνής μικρών κρατών, όπως είναι οι χώρες 

που θα εξετάσουμε δηλαδή η Σουηδία, η Νορβηγία και η Φιλανδία. Ο όρος Nordic 

countries πιθανότατα είναι πιο ακριβής αν θέλουμε να τις περιγράψουμε 

γεωγραφικά καθώς δεν ανήκουν και οι τρεις τους στην Σκανδιναβική χερσόνησο 

οπότε ο γεωγραφικός προσδιορισμός Σκανδιναβικές χώρες δεν είναι απόλυτα 

ορθός. Στην συνέχεια λοιπόν της εργασίας όταν θα χρησιμοποιούμε τον όρο Nordic 

Countries ή Βόρειες χώρες ή Σκανδιναβικές χώρες θα εννοούμε τις συγκεκριμένες 

αυτές τρεις χώρες που αναφέραμε.  Οι χώρες λοιπόν αυτές είναι μοναδικά ίσως 

παγκόσμια παραδείγματα χωρών οι οποίες αξιοποιούν την κοινωνική, πολιτική και 

οικονομική σταθερότητά τους, για να αναδειχτούν σε παράγοντες διασφάλισης της 

δημοκρατίας και της ειρήνης.  

 

1. Διεθνή Βιβλιογραφία  

 

Οι νέες εξελίξεις στον χώρο της Ε.Ε μετά την οικονομική ύφεση και την 

ενίσχυση των προβλημάτων των κρατών του Νότου δημιουργούν ενστάσεις για τη 

δυνατότητα της Ε.Ε να συνεχίσει να αποτελεί ηγετική δύναμη σε διεθνές επίπεδο. Η 

διείσδυση, όμως, των τεχνολογιών και η ανάπτυξη νέων επιστημονικών θεωριών 

αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα του τρόπου διαμόρφωσης των διεθνών σχέσεων, 

ενώ οδηγούν και στη διερεύνηση των κανόνων, που τις καθορίζουν. Στο πλαίσιο 

αυτό έχουν αναπτυχθεί πολλές μελέτες για τη στάση των σύγχρονων κρατών της 

Ευρώπης απέναντι στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις αλλά και για τη διασφάλιση 

της ειρήνης και της λειτουργίας των εθνικών κρατών.  

Επιπλέον, πολλές μελέτες έχουν συνταχθεί για τη δράση των Σκανδιναβικών 

χωρών, που προσελκύουν το ενδιαφέρον των μελετητών για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων και τη μετατροπή τους σε καθοριστικούς 

παράγοντες εξισορρόπησης της Ρωσίας και διασφάλισης της ειρήνης στον 

ευρωπαϊκό χώρο. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες ή έρευνες προσπαθούν 

να διερευνήσουν τον ρόλο και την αξία της θεωρίας των μικρών κρατών, μέσω της 

μελέτης της περίπτωσης των Σκανδιναβικών κρατών, που, όπως επισημάνθηκε,  

δρουν με στόχο την εξισορρόπηση της δράσης της Ρωσίας . 

Σε αρκετές περιπτώσεις η προσέγγιση των συγκεκριμένων θεμάτων γίνεται με 

εξειδικευμένο τρόπο, διευρύνοντας τις γνώσεις για τη δράση της Σουηδίας, της 
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Φιλανδίας και της Νορβηγίας αλλά και για τη λειτουργικότητα της θεωρίας των 

μικρών κρατών. Όμως δεν υπάρχει η ανάλογη παρουσία άρθρων ή μελετών, που 

να αφορούν την αξιοποίηση αυτών των στοιχείων για τη διαμόρφωση της ελληνικής 

στρατηγικής στον τομέα των ελληνοτουρκικών σχέσεων.  Για τον λόγο αυτό 

απαιτείται μία εκσυγχρονιστική προσέγγιση των διεθνών σχέσεων και ένα 

ευρύτερος προβληματισμός, για να διερευνηθεί το κατά πόσο η ακολουθούμενη 

πολιτική από αυτά τα κράτη μπορεί να εφαρμοστεί και από την Ελλάδα στον τρόπο 

διαμόρφωσης των σχέσεων της με τη γειτονική Τουρκία.  

 

2. Σκοπός και στόχοι 

 

Κατανοώντας τη σημασία της διασφάλισης της ειρήνης στον χώρο της 

Ευρώπης και την αξιοποίηση των συμπερασμάτων που εξάγονται από τη μελέτη 

της πολιτικής, που ακολουθούν τα Σκανδιναβικά κράτη στον εξωτερικό τομέα, η 

συγκεκριμένη εργασία αποσκοπεί στην ανάλυση αυτής της πολιτικής αλλά και στην 

αξιοποίηση της για να προταθούν τρόποι, με τους οποίους μπορεί η Ελλάδα να 

διαμορφώσει τη στάση της απέναντι στην Τουρκία.  

Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται στοιχεία της θεωρίας 

των μικρών κρατών, για να γίνει κατανοητή η επιρροή της στον τρόπο διαμόρφωσης 

της εξωτερικής πολιτικής των σύγχρονων κρατών, που αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες με την πολιτική τους για την επίλυση βασικών προβλημάτων. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας των τριών αυτών κρατών. 

Ειδικότερα, προκειμένου να γίνει μία ιστορική αναδρομή στον τρόπο διαμόρφωσης 

των διεθνών σχέσεων τις τελευταίες δεκαετίες, παρουσιάζονται βασικές πτυχές του 

Ψυχρού Πολέμου. Στη συνέχεια, αναλύεται η πολιτική και η οικονομική παρουσία 

των Βόρειων αυτών κρατών και αξιολογείται ο ρόλος τους και η πορεία τους στην 

Ε.Ε.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, που 

έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα σε αυτά τα κράτη και αναλύονται οι 

στρατιωτικές συμφωνίες, που παρουσιάζουν τον τρόπο αντιμετώπισης των 

εξωτερικών σχέσεων. Επίσης, ερμηνεύονται οι σχέσεις με την Ρωσία, για να 

κατανοηθεί η πορεία που ακολουθούν αυτά τα κράτη για την εξισορρόπηση της 

παρουσίας της. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται κριτική αποτίμηση των πολιτικών 
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κυρίως επιλογών αυτών των χωρών και αναλύονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, 

προκειμένου να αξιολογηθεί αν μπορεί η Ελλάδα να αξιοποιήσει τον τρόπο δράσης 

των τριών αυτών χωρών για τον καθορισμό των σχέσεων της με τη γειτονική 

Τουρκία.  

 Τέλος, η εργασία αυτή είναι σαφές ότι προσπαθεί όχι μόνο να αποτελέσει ένα 

ακόμη χρηστικό εργαλείο για τη μελέτη του συγκεκριμένου θέματος αλλά και να 

αναδείξει την αναγκαιότητα διαμόρφωσης μιας διαφορετικής πολιτικής της Ελλάδας 

ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των σχάσεων της με την Τουρκία.  

 

3. Μεθοδολογία 

 

 Για την επιτυχή παρουσίαση, οργάνωση και ανάλυση της συγκεκριμένης 

εργασίας επιλέχτηκε η μέθοδος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Με την επιλογή 

της συγκεκριμένης μεθόδου επιδιώκεται η επιστημονική προσέγγιση και η 

αποτελεσματική τεκμηρίωση του περιεχομένου της εργασίας. Η συγκεκριμένη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση βασίζεται σε επιλεγμένες πηγές που παρουσιάζουν, 

αναλύουν και ερμηνεύουν το θέμα της εργασίας. 

Οι βιβλιογραφικές αναφορές σχολιάζονται, αναλύονται και αξιολογούνται, 

προκειμένου να αναδειχθούν τα βασικότερα σημεία τους, που θα  ικανοποιήσουν το 

στόχο της εργασίας. Είναι σαφές ότι, μέσω της βιβλιογραφικής  ανασκόπησης,  

γίνεται  κατανοητός ο ιδιαίτερος και σημαντικός ρόλος των Σκανδιναβικών κρατών 

στη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα για τον τρόπο διαμόρφωσης των διεθνών 

σχέσεων και τη διασφάλιση της ειρήνης, ενώ, τέλος, αναδεικνύεται και η ανάγκη 

αναθεώρησης των Ελληνοτουρκικών σχέσεων.   
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Κεφάλαιο 1ο - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

 

 

 

 
 

 

1.1 Εισαγωγή 
 

 Σε ένα διεθνοποιημένο παγκόσμιο περιβάλλον διαμορφώνονται τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της Διεθνούς Κοινωνίας, η οποία αξιοποιεί τη λειτουργία της, για να 

ικανοποιήσει τους διαφορετικούς στόχους των εθνικών κρατών. Οι στόχοι αυτοί 

αφορούν τα εξής : 

 

- :διατήρηση του διεθνούς συστήματος και των εθνικών κρατών 

- προστασία της εθνικής ανεξαρτησίας και της εξωτερικής κυριαρχίας 

- διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής  

- περιφρούρηση της ειρήνης 1 

 

                                                 
1G.  Evans, The Responsibility to Protect: An Idea Whose Time Has Come … and Gone?,  

International Relations , vol. 22”283, 2008, pp. 283 -298 
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 Οι νέες συνθήκες, που διαμορφώνονται καθιστούν πλέον σαφές ότι οι διεθνείς 

σχέσεις, ο οικονομικός, θεσμικός, πολιτικός και πνευματικός τομέας καθορίζονται 

από νέους παράγοντες. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η δυναμικότητα και η κρατική 

κυριαρχία, καθώς άλλοι είναι αυτοί που καθορίζουν και λαμβάνουν τις αποφάσεις 

για την περαιτέρω λειτουργία τους και επεμβαίνουν ακόμη και στη ρύθμιση 

εσωτερικών τους θεμάτων2.  

 Στην σύγχρονη εποχή που έχει οριστεί και ως εποχή πλέον της 

παγκοσμιοποίησης τα εθνικά κράτη μπορούν να μεταβάλλουν τη λειτουργία τους 

αλλά η επιβίωση ή η ανάπτυξή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από έναν δυναμικό   

αλληλεξάρτησης  και από την προσπάθειά τους να επιβιώσουν σε έναν διαρκώς 

μεταλλασσόμενο κόσμο και ένα δαιδαλώδες σύμπλεγμα δούναι και λαβείν. Στο 

πλαίσιο αυτό ο τρόπος διαμόρφωσης των σύγχρονων διεθνών σχέσεων αποσκοπεί 

στη διατήρηση της ειρήνης αλλά και στη διασφάλιση της λειτουργίας των εθνικών 

κρατών  

 Αξίζει να επισημανθεί ότι «το διεθνές δίκαιο είναι ένα σύνολο κανόνων (γενικές 

αναγκαστικές προτάσεις) που δεσμεύουν τα κράτη και τους άλλους παράγοντες της 

διεθνούς πολιτικής στις μεταξύ τους σχέσεις και που θεωρείται ότι έχουν θέση νόμου 

και επηρεάζεται τόσο από τα κράτη όσο και από μεμονωμένα άτομα ή 

                                                 
2 F. Morar., “The myth of 'frozen conflicts': Transcending Illusive Dilemmas, per Concordiam: 

Journal of  European Security and Defense Issues, Domestic Security, vol. 1: 2, Jun 
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οργανισμούς»3. Όμως, δεν είναι πάντα το διεθνές δίκαιο αυτό, που καταφέρνει να 

διατηρήσει αναλλοίωτη την παγκόσμια τάξη και να περιφρουρήσει την ειρηνική 

συμβίωση των λαών, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις είναι οι ίδιες οι πολιτικές των 

λαών, που κατευθύνουν προς τη διατήρηση της διεθνούς έννομης τάξης.  

 Για τον τρόπο διαμόρφωσης των εθνικών πολιτικών, υπάρχει η αντίληψη ότι 

σε αρκετές περιπτώσεις εθνικών κρατών υπάρχουν συγκεκριμένα μοντέλα 

λειτουργίας και διαμόρφωσης των διεθνών σχέσεων. Ένα τέτοιο μοντέλο είναι αυτό 

των Σκανδιναβικών κρατών, που ακόμη και σε περίοδούς οικονομικής ύφεσης, 

κατάφεραν να περιφρουρήσουν τη δημοκρατική λειτουργίας τους. Ο τρόπος 

οργάνωσης  της εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής τους αποδεικνύει την 

ορθότητα των επιλογών τους και τη σωστή αξιολόγηση των διεθνών σχέσεων.   

 Η διεθνής παρουσία των τριών Βόρειων κρατών γίνεται ακόμη πιο σαφής και 

καθοριστική, με βάση τον τρόπο αντιμετώπισης της ρωσικής απειλής. Η έντονη 

δραστηριότητα της Ρωσίας στην περιοχή της Βαλτικής και κοντά στα κράτη αυτά και 

οι συνεχείς πολεμικές ασκήσεις αποδεικνύουν τη διάθεσή της να επανακαθορίσει τα 

όρια άσκησης κυριαρχίας της Ευρώπης.  

Με ορατή, λοιπόν, την απειλή της Ρωσίας οι ηγεσίες αυτών των χωρών προχωρούν 

στην ανάπτυξη μίας πολιτικής, που αποσκοπεί στον περιορισμό της ρωσικής 

απειλής και στη διασφάλιση της ειρήνης4.  

 Για τον λόγο αυτό η συγκεκριμένη πολιτική προσελκύει το ενδιαφέρον  των 

σύγχρονων μελετητών, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι βαρύνουσας σημασίας η 

παρέμβαση της Σουηδίας, της Φιλανδίας και της Νορβηγίας , η οποία μπορεί να 

αποτελέσει παράδειγμα και για άλλα ευρωπαϊκά κράτη.  Οι λεγόμενες χώρες του 

Βορρά, αξιοποιώντας το κοινωνικό τους προφίλ και την επίλυση βασικών τους 

εσωτερικών προβλημάτων, αναπτύσσουν, σημαντικές πρωτοβουλίες, που 

μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών και 

διεθνών εξελίξεων.   

 

 

 

                                                 
3 A. Watson., The evolution of international society: a comparative historical analysis , New 

York: Routledge,2009 

4 I. Wallerstein,  World-Systems analysis: an introduction, Duke University Press, 2004 
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1.2 Η θεωρία των μικρών κρατών 

 

 Η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση καταφέρνει να στηρίζει τη δύναμη της πάνω 

στην λογική ότι τα κλειστά κρατικά συστήματα με συγκεντρωτικό χαρακτήρα, 

ελέγχονται από την υπερεθνική εξουσία, που διεισδύει με διαφορετικούς τρόπους 

στο εσωτερικό των εθνικών κρατών, περιορίζοντας την αυτονομία τους και τη λήψη 

αποφάσεων, ακόμη και για εθνικά τους θέματα. Είναι εμφανές, λοιπόν, ότι 

οποιαδήποτε μεταβολή αυτής της κατάστασης μπορεί να γίνει όχι με τον τερματισμό 

της παγκοσμιοποίησης αλλά με την ενεργοποίηση των αμυντικών μηχανισμών των 

εθνικών κρατών.   

 Γενικότερα, το σύγχρονο διεθνές σύστημα βασίζεται σε ηγεμονικές 

συγκρούσεις και διαρκείς ανταγωνισμούς για την απόκτηση ισχύος και την επιβολή 

της κυριαρχίας  διαφόρων κρατών. Στο πλαίσιο αυτό αναγκαία είναι η ισορροπία, η 

οποία σε αρκετές περιπτώσεις επιδιώκεται από μικρά κράτη, τα οποία εμπλέκονται 

σε ηγεμονικές αντιπαραθέσεις. Αξίζει να επισημανθεί ότι η απουσία μίας 

ρυθμιστικής δύναμης στο διεθνή γίγνεσθαι καθορίζει τις πολιτικές, διπλωματικές και 

στρατιωτικές επιλογές των κρατών και δημιουργεί ουσιαστικά ένα άναρχο διεθνές 

σύστημα5.  

 Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό τοπίο, τα σύγχρονα κράτη επιδιώκουν να 

διευρύνουν τις πολιτικές τους στρατηγικές για την προστασία της ασφάλειας τους 

και τη διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας τους. Επιπλέον, με 

απώτερο στόχο την αποτροπή της κυριαρχίας άλλων μεγάλων δυνάμεων 

προχωρούν σε διαφόρων μορφών εξισορροπήσεις και επιλέγουν την ανάληψη 

ουσιαστικών πρωτοβουλιών.  

 Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι με τον όρο μικρά κράτη αναφέρονται τα κράτη 

εκείνα που, αν συγκριθούν, με άλλα κράτη είναι μικρότερα στρατιωτικά,  οικονομικά 

και πληθυσμιακά. Τα κράτη αυτά δεν μπορούν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο λόγω 

της περιορισμένης ισχύος τους και για αυτό περιορίζονται στην υπεράσπιση 

συγκεκριμένων συμφερόντων ή στόχων6.  

                                                 
5 Η. Κουσκουβέλη, Διπλωματία και στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παπαζήσης, 1996 

6 H. Morgenthau, Politics among nations. The struggle for  Power and Peace, New York, Mc 
Graw – Hill, 1985 
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 Τα κράτη αυτά κατανοούν τον κίνδυνο που διατρέχουν από γειτονικά μεγάλα 

κράτη και ότι από μόνα τους διαθέτουν περιορισμένα μέσα για τη μείωση αυτών των 

κινδύνων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ισχυρών γειτονικών κρατών. 

Με τον τρόπο αυτό γίνεται πολύ δύσκολη η προσπάθεια περιφρούρησης της 

ασφάλειας τους και επιβίωσής τους στο διεθνές σύστημα.  

 

  
 

 Με βάση τα στοιχεία αυτά γίνεται σαφές ότι «για τα μικρά κράτη η αντιμετώπιση 

μιας απειλής από μία μεγαλύτερη δύναμη μπορεί να υλοποιηθεί µε εξωτερική 

εξισορρόπηση ή συλλογική ασφάλεια». Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι την προστασία 

των συμφερόντων αυτών των κρατών μπορεί να προωθήσει η διασφάλιση της 

ισορροπίας δυνάμεων. Βασίζονται, κατά συνέπεια, στις πιθανές ισορροπίες ισχύος, 

που μπορούν να αναπτυχθούν από ισχυρότερά κράτη, τα οποία αναπτύσσουν 

μεταξύ τους συγκρουσιακές και επιθετικές σχέσεις7.  

 Προσπαθούν, επιπλέον, να αξιοποιήσουν την ηγετική θέση μιας άλλης 

δύναμης, η οποία μπορεί να περιορίσει τη δράση και τις φιλοδοξίες της χώρας ή των 

χωρών, που απειλούν τα μικρά κράτη. Για τον λόγο αυτό καλούνται να αναπτύξουν 

ένα στρατηγικό σχέδιο, που θα τους επιτρέψει την ανάληψη πρωτοβουλιών για την 

προώθηση των δικών τους σχεδίων, που αντιτίθενται στα σχέδια των ισχυρών 

κρατών.  

                                                 
7 R. Keohane, Lilliputians Dilemmas : Small states in international politics, International 

Organization,  23 (2), 1969 
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 Όπως υποστηρίζεται, η επιβίωση αυτών των κρατών καθορίζεται από τις 

πολιτικές και στρατιωτικές επιλογές των ισχυρών δυνάμεων, οι οποίες τις 

περισσότερες φορές καθορίζουν τις τύχες των λαών. Για την αντιμετώπιση των 

κινδύνων καταφεύγουν στην αναζήτηση συμμαχιών, οι οποίες μπορούν να τους 

βοηθήσουν. Η προσκόλληση, ειδικά, σε ισχυρούς συμμάχους μπορεί να εγγυηθεί 

όχι μόνο την ασφάλεια, την ικανοποίηση των στόχων τους αλλά και την επιβίωση 

τους. Εάν διαπιστώσουν ότι οι συμμαχίες αυτές δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν, τότε 

επιλέγουν τη λύση της προσφυγής στους Διεθνείς Οργανισμούς, οι οποίοι μπορούν 

να προασπίσουν  τα συμφέροντά τους8. 

 Σε γενικές γραμμές οι επιλογές τους είναι περιορισμένες και εξαρτώνται από 

τη βούληση των άλλων αλλά και από τις δικές τους επιλογές. Ακόμη κι αν θέτονται 

ζητήματα ηθικού δικαίου και νομιμότητας, τα μικρά κράτη αδυνατούν να 

προασπίζουν ουσιαστικά τα συμφέροντα τους και για αυτό απαιτείται η επιλογή 

σωστών πολιτικών, πρακτικών και συμμαχιών.   

 
 

 
 

 

                                                 
8 P. Baehr, Review : Small States : A  tool for analysis, World Politics, 27, no. 3, 1975 
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Κεφάλαιο 2ο - Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ 
ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ 

ΣΚΗΝΗ 
 
 
 

 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΚΗΝΗ 

 
2.1 Οι σχέσεις Η.Π.Α. και Ε.Σ.Σ.Δ. από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο 
έως τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου 
 
 Μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο εμφανής είναι η κυριαρχία σε διεθνή επίπεδο 

των ΗΠΑ και της Ρωσίας, που αποτελούν δύο υπερδυνάμεις, οι οποίες  για μισό 

περίπου αιώνα κινούσαν τα  νήματα σε διεθνές επίπεδο και αποφάσιζαν για  τις 

τύχες των λαών. Οι ΗΠΑ και η Ρωσία τίθενται επικεφαλής δύο μεγάλων διεθνών 

συνασπισμών, του δυτικού και του ανατολικού, προσπαθώντας να ασκήσουν 

επιρροή και να πάρουν με το μέρος τους όσα περισσότερα κράτη μπορούσαν, ενώ, 

παράλληλα δημιουργούνται και δύο στρατιωτικοί συνασπισμοί, το ΝΑΤΟ και το 

Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Οι συνασπισμοί αυτοί ήταν σχεδόν ισοδύναμοι και 
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κατάφεραν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη του διπολισμού, που αποτελούσε ένα 

μετέωρο σύστημα διεθνών σχέσεων9.  

 

«Ο έντονος και πολύμορφος ανταγωνισμός (ιδεολογικός, οικονομικός, 

πολιτικός, πολιτιστικός, αθλητικός) ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις, που άρχισε 

στα τέλη του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου και τερματίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 

1980, χωρίς ποτέ να εξελιχθεί σε ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τους, ονομάστηκε 

Ψυχρός Πόλεμος»10. Ο όρος ψυχρός πόλεμος ανήκει στον συγγραφέα Τζορτζ 

Όργουελ, που με δύο λέξεις περιέγραψε τη σχέση ανάμεσα σε δύο πυρηνικές 

υπερδυνάμεις, που αποφεύγουν να πολεμήσουν μεταξύ τους, επειδή και οι δύο 

διαθέτουν δύναμη ίσης καταστροφικής αξίας. Και οι δύο αυτές δυνάμεις αλλά και 

ολόκληρη η υφήλιος γνώριζαν πολύ καλά ότι η έναρξη ενός κανονικού πολέμου θα 

οδηγούσε στον όλεθρο και των δύο, αλλά παρόλα αυτά για μεγάλο χρονικό 

διάστημα η υφήλιος ζούσε με τον φόβο κήρυξης ενός πολέμου11.    

Αναμφισβήτητα η νέα διπολική πραγματικότητα αποτέλεσε καινοτομία για τη 

διεθνή πολιτική σκηνή, καθώς μέχρι τότε επικρατούσε το λεγόμενο σύστημα 

ισορροπίας της ισχύος, που βασιζόταν στην ύπαρξη πολλών Μεγάλων Δυνάμεων, 

οι οποίες απέτρεπαν την κυριαρχία οποιασδήποτε από αυτές στη διεθνή σκηνή.  

Την περίοδο αυτή και μετά από έναν ήδη καταστροφικό πόλεμο 

διαμορφώθηκαν συνθήκες πόλωσης, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην 

απαρχή ενός νέου παγκόσμιου πολέμου.  Κύριο χαρακτηριστικό του Ψυχρού 

                                                 
9 M. Mazower, Σκοτεινή ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, Αλεξάνδρεια 2001. 

10 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C105/65/526,1869/ 
11 E.  Hobsbawm, Η εποχή των άκρων. Ο σύντομος εικοστός αιώνας 1914-1991, Θεµέλιο 

1995. 

https://www.google.gr/imgres?imgurl=http://image.slidesharecdn.com/coldwar-anoverview-130418140147-phpapp01/95/cold-war-in-the-20th-century-an-overview-1-638.jpg?cb=1366293760&imgrefurl=http://www.slideshare.net/MrRoher/cold-war-in-the-20th-century-an-overview&h=479&w=638&tbnid=oUuREX7OCVRGwM:&docid=VyC7n4fy0ye5aM&ei=gQ2BVtT7B4OMUdSUivAL&tbm=isch&ved=0ahUKEwiUwL6Cq_7JAhUDRhQKHVSKAr4QMwhrKEMwQw
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Πολέμου ήταν το ιδεολογικό στοιχείο, που αποτέλεσε συστατικό στοιχείο του 

διεθνούς ανταγωνισμού, προσλαμβάνοντας έναν καθαρά μαζικό χαρακτήρα.   

Οι ευρωατλαντικές σχέσεις μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο θεμελιώθηκαν και 

συντηρήθηκαν κυρίως χάρη στην από κοινού με τις άλλες δυτικές  δυνάμεις πολιτική 

αντιμετώπισης της Σοβιετικής απειλής. Ήδη προς το τέλος του Δευτέρου 

Παγκοσμίου Πολέμου, οι  ΗΠΑ εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για ενεργή ανάμειξή 

τους στα ζητήματα της Ευρώπης, παρόλο που επικρατούσε μία περίοδος μεγάλων 

μεταβολών αλλά και αστάθειας στη διεθνή πολιτική σκηνή.  Ανάμεσα στο τέλος του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και το ξέσπασμα του πολέμου στη Κορέα τον Ιούνιο 

του 1950, οι ΗΠΑ απέφυγαν τον απομονωτισμό τους και δημιούργησαν τις βάσεις 

για τη διαμόρφωση διπλωματικών, στρατηγικών και οικονομικών σχέσεων, που 

επέτρεψαν τη μέχρι σήμερα ενασχόληση τους με τα θέματα των κρατών της 

Ευρώπης12.    

Μετά το 1945 η Σοβιετική Ένωση προώθησε  την ίδρυση των «λαϊκών 

δημοκρατιών» ως αποτέλεσμα της σοβιετικής στρατιωτικής κατοχής και της 

βούληση του Στάλιν να δημιουργήσει «ένα σταθερό προγεφύρωμα ασφάλειας στα 

δυτικά της Σοβιετικής Ένωσης με την επικράτηση φιλοσοβιετικών κυβερνήσεων, 

ώστε να αποτρέψει μια νέα επίθεση εναντίον της από τη Γερμανία ή άλλη 

καπιταλιστική χώρα»13 Από την άλλη πλευρά οι ΗΠΑ εξασφάλισαν τη δική τους 

σφαίρα επιρροής στη δυτική Ευρώπη, στηρίζοντας τους ήδη υπάρχοντες 

δημοκρατικούς θεσμούς.  

Παρόλα αυτά σε αρκετές περιπτώσεις προσπάθησαν να παρέμβουν σε 

εσωτερικές υποθέσεις διαφόρων κρατών και να επιβάλουν κυβερνήσεις, όπως για 

παράδειγμα στην Ιταλία, όπου απέτρεψαν την άνοδο στην εξουσία του ΚΚΙ, ενώ και 

στη χώρα μας  επηρέασαν για δεκαετίες τα πολιτικά δρώμενα.  

Οι ΗΠΑ στην αρχή του Ψυχρού Πολέμου προσπάθησαν να αναχαιτίσουν 

πιθανή επέκταση της Ρωσίας με την διακήρυξη του δόγματος Τρούμαν  για την 

οικονομική και στρατιωτική ενίσχυση της χώρας μας και της Τουρκίας. Στη διάρκεια 

της δεκαετίας του 1950, αυξήθηκε η στρατιωτική δύναμη της Σοβιετικής Ένωσης, με 

αποτέλεσμα να ενισχυθεί η διαμάχη των δύο υπερδυνάμεων γύρω από το θέμα  της 

κατοχής και του ελέγχου των πυρηνικών όπλων αλλά και του καθεστώτος  της 

                                                 
12 Α. Πλατιάς, Το Νέο Διεθνές Σύστημα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1995 

13   R. Sakwa, The Rise and Fall of the Soviet Union, 1917–1991. Routledge, 1999 
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Γερμανίας. Ταυτόχρονα, «στο μέτωπο της οικονομίας το ξεκίνημα της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης που κατέληξε στη Συνθήκη της Ρώμης το 1957, άνοιξε καινούργια 

ζητήματα αβεβαιότητας σχετικά με το εύρος της αμερικανικής υποστήριξης προς μια 

τελωνειακή ένωση, όπως αυτή της ΕΟΚ»14 

 

 
 

Ο Ψυχρός Πόλεμος πέρασε από διάφορες φάσεις και απέδειξε σε κάθε στάδιό 

του  τις επεκτατικές βλέψεις των δύο υπερδυνάμεων. Το 1962 ξέσπασε στην Κούβα 

η μεγαλύτερη κρίση του Ψυχρού Πολέμου, η οποία έληξε με την υποχώρηση των 

Σοβιετικών, που έλαβαν τη διαβεβαίωση του Κένεντι ότι οι Αμερικανοί δε θα 

εισέβαλαν στην Κούβα και ότι θα απομάκρυναν τις βάσεις τους από την Τουρκία.  

Η κρίση αυτή κινδύνευσε να οδηγήσει την υφήλιο σε μία πυρηνική 

καταστροφή, ενώ προώθησε μια περίοδο ύφεσης και μείωσης της έντασης, που 

κράτησε μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1970. Επίσης, το 1963 υπογράφηκε 

διεθνής συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών, ενώ άρχισαν και 

διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών15. 

Η ύφεση τελείωσε με την Ιρανική επανάσταση και την εισβολή των Σοβιετικών 

στο Αφγανιστάν, με αποτέλεσμα στις αρχές της  δεκαετίας του 1980 ο κόσμος να 

εισέρχεται σε μία περίοδο κρίσης. Την κρίση αυτή ενίσχυσαν,  επίσης, η παγκόσμια 

οικονομική ύφεση και η κρίση των πυραύλων.  Οι Σοβιετικοί αποφάσισαν να 

αναπτύξουν στην ανατολική Ευρώπη νέους πυρηνικούς πυραύλους μέσου 

βεληνεκούς, τους SS-20, που διέθεταν πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές. Οι ΗΠΑ 

                                                 
14 L.  Cardona, Cold War KFA. Routledge 1997 

15 E.  Hobsbawm, Η εποχή των άκρων. Ο σύντομος εικοστός αιώνας 1914-1991, Θεµέλιο 
1995. 
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επειδή φοβήθηκαν προχώρησαν στην εγκατάσταση δικών τους πυραύλων , των 

Πέρσινγκ και Κρουζ16.   

Η δεύτερη αυτή φάση ολοκληρώθηκε με το τέλος της κρίσης στον Περσικό 

Πόλεμο, που επιβεβαιώνει την κυριαρχία της αμερικανικής υπερδύναμης, αλλά και 

την αδυναμία των Σοβιετικών να αποτελέσουν ρυθμιστικό παράγοντα στην περιοχή 

και πλέον μεταβάλλει τον διπολικό κόσμο σε μονοπολικό.  

Αξίζει να επισημανθεί ότι η ισορροπία ανάμεσα σε ΗΠΑ και ΕΣΣΔ ονομάστηκε 

«ισορροπία του τρόμου», επειδή σε περίπτωση πολέμου απειλούνταν ολόκληρη η 

ανθρωπότητα με ολοκληρωτική καταστροφή. Για τον λόγο αυτό τη δεκαετία του 

1970 αναπτύχθηκαν τα κινήματα για τον αφοπλισμό, επειδή πολλοί πολίτες 

ανησυχούσαν από το ενδεχόμενο μιας αιφνιδιαστικής επίθεσης της μίας πλευράς 

εναντίον της άλλης. Ουσιαστικά,  η «ισορροπία του τρόμου» μετρίαζε την ακαμψία 

του διπολισμού και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο Ψυχρός 

Πόλεμος παρέμεινε ψυχρός και δεν εξελίχθηκε σε ένοπλη σύγκρουση των δύο 

μεγάλων συνασπισμών»17.  

Ως προς την ερμηνεία του ψυχρού Πολέμου διατυπώθηκαν τρεις θεωρίες. Η 

πρώτη υποστηρίζει ότι η Σοβιετική Ένωση προσπαθούσε να προωθήσει μία 

παγκόσμια κυριαρχία, μια παγκόσμια επανάσταση με σκοπό την επιβολή των 

κομμουνιστικών συστημάτων σε όλη την υφήλιο. Με βάση τη δεύτερη, η Σοβιετική 

Ένωση ακολουθούσε μετά τον πόλεμο μια πολιτική αμυντική, προκειμένου να 

περιφρουρήσει την εθνική της ασφάλεια, ενώ οι ΗΠΑ επιθυμούσαν να 

κυριαρχήσουν οικονομικά στον κόσμο και να απομονώσουν τη Σοβιετική Ένωση, 

εδραιώνοντας την παγκόσμια κυριαρχία τους. Η τρίτη, τέλος, αντιμετωπίζει τον 

Ψυχρό Πόλεμο ως έναν ανταγωνισμό ισχύος μεταξύ δύο συνασπισμών, που είχαν 

τους δικούς τους φόβους, αλλά και τις δικές τους προκαταλήψεις και ελπίδες. Ο 

αμοιβαίος φόβος και η δυσπιστία διατήρησαν τον Ψυχρό Πόλεμο και δεν οδήγησαν 

ουσιαστικά σε έναν πραγματικό πόλεμο18.  

                                                 
16 J. Nye, Soft Power : The means to success in world politics, Public Affairs, New York, 2004 

17 R. Sakwa, The Rise and Fall of the Soviet Union, 1917–1991. Routledge, 1999. 

18 R.  Sakwa, The Rise and Fall of the Soviet Union, 1917–1991. Routledge, 1999. 
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«Ο Ψυχρός Πόλεμος έφερε μία βάναυση σταθερότητα σε μία εξαντλημένη 

ήπειρο και εξασφάλισε ότι η αναβίωση της πολιτικής ζωής θα συντελούνταν με βάση 

τους όρους που επέτρεπε ο διεθνής συσχετισμός δυνάμεων αλλά και έναν σαρωτικό 

μετασχηματισμό των πολιτικών της ηθών»19. Με βάση τα στοιχεία αυτά γίνεται 

κατανοητή η μεταβολή που πραγματοποιείται στη λειτουργία του παγκόσμιου 

γίγνεσθαι, ενώ πλέον η Ρωσία έχει την ευκαιρία να αναλάβει ηγετικό ρόλο, ειδικά, 

στον χώρο της Ευρώπης, πάρα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την 

πτώση των ανατολικών κρατών. Με βάση τις νέες αυτές εξελίξεις η Σουηδία, η 

Νορβηγία  και η Φιλανδία αναλαμβάνουν με τις πολιτικές και στρατιωτικές τους 

επιλογές και πρακτικές την εξισορρόπηση της Ρωσίας, αποπνέοντας  ότι πλέον οι 

διεθνείς σχέσεις εξελίσσονται με διαφορετικό τρόπο.  

 

2.2 Η πολιτική και οικονομική κατάσταση των Σκανδιναβικών 
χωρών 
 

 Η λειτουργία της Σουηδίας, της Φιλανδίας και της Νορβηγίας στη σύγχρονη 

παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα αποδεικνύει ότι, όταν υπάρχει ο σωστός 

σχεδιασμός της πολιτικής από τις ηγεσίες των κρατών, μπορεί να διασφαλιστεί η 

κοινωνική ευρυθμία και η σωστή λειτουργία των περισσότερων θεσμών. Στις τρεις 

(3) αυτές χώρες του Βορρά αναπτύχθηκε ένα νέο πολιτικό και κοινωνικό μοντέλο, 

που κατάφερε να δημιουργήσει ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους 

αυτών των χωρών. Όπως υποστηρίζεται, η επιτυχής λειτουργία αυτού του μοντέλου 

αποδίδεται στην αποτελεσματική συνύπαρξη των ιδεών του Διαφωτισμού και των 

                                                 
19 M.  Mazower, Σκοτεινή ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, Αλεξάνδρεια 2001 
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θεμελιωδών αρχών της ισότητας, της ελευθερίας, της ειρήνης  και της κοινωνικής 

δικαιοσύνης20.  

 

 
 

 Η θεωρία της ύπαρξης ενός συγκεκριμένου μοντέλου λειτουργίας αυτών των 

κρατών οδήγησε στη διαμόρφωση της εικόνας ότι οι χώρες αυτές αποτελούν μια 

«ξεχωριστή κοινότητα, θεμελιωμένη στη σοσιαλδημοκρατία και την ισονομία, μια 

κοινότητα της οποίας τα μέλη έχουν ένα κοινό πεπρωμένο»21. Η πολιτική 

σταθερότητα , η οποία για χρόνια επικράτησε στις περιοχές αυτές, τις αποδίδει τον 

χαρακτηρισμό δημοκρατίες της σταθερότητας και αναπτύσσει τις προϋποθέσεις για 

την επίτευξη των στόχων των κυβερνήσεων τους.   

 Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της πολιτικής σταθερότητάς στις 

τρεις αυτές χώρες αποδίδεται στη λειτουργία πολιτικών θεσμών, που διακρίνονται 

από πνεύμα συλλογικότητάς και συνεργασίας, μακριά από καιροσκοπισμούς και 

πολιτικές σκοπιμότητες. Οι θεσμοί αυτοί δίνουν έμβαση στη λειτουργία του κράτους, 

υποβαθμίζοντας την παρέμβαση της αγοράς.  

 

                                                 
20 Μαυροζαχαράκης Μ., (2014), Το σκανδιναβικό μοντέλο. Μία παρουσίαση μέσα από άρθρα 

και αναλύσεις, Αθήνα : εκδ : 24 Γράμματα 

21 Χίλσον, Μ., (2012), Το Σκανδιναβικό Μοντέλο, Μετάφραση Ν. Κουμπιάς, Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Κρήτης ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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  Επιπλέον η επιτυχία του πολιτικού τους μοντέλου αποδίδεται στην ύπαρξη 

ενός μεγάλου αριθμού ελευθέρων αγροτών, ενώ άλλοι μελετητές την αποδίδουν 

στην αρμονική συνύπαρξη των φιλελευθέρων και σοσιαλδημοκρατικών πολιτικών 

δυνάμεων22. Η πρώτη θεωρία βασίζεται στην παρουσία των αγροτών, που 

αποτέλεσαν για δεκαετίες το κύριο κυβερνητικό σώμα,  

 Η πολιτική συναίνεση που επιτυγχάνεται στα κράτη αυτά δίνει τη δυνατότητα 

της από κοινού αντιμετώπισης των διαφόρων προβλημάτων, όχι μόνο από τις 

ηγεσίες των χωρών αυτών αλλά και από τους ίδιους τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό 

                                                 
22 Χίλσον, Μ., (2012), Το Σκανδιναβικό Μοντέλο, Μετάφραση Ν. Κουμπιά, Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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κύρια χαρακτηριστικά τους θεωρείται η επικράτηση των σοσιαλδημοκρατών αλλά 

και η ενίσχυση του συνδικαλιστικού κινήματος, που αποτελεί βασικό φορέα 

ενίσχυσης της κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης  αλλά και της διαρκούς 

διεκδίκησης της ικανοποίησης των αιτημάτων των πολιτών23. 

 Η ιδιαιτερότητα του τρόπου λειτουργίας τους εντοπίζεται και στον τρόπο 

λειτουργίας της οικονομίας τους. Πρόκειται για μία οικονομία που συνδυάζει τη 

λειτουργία της ελεύθερης αγοράς με την ισχυρή κρατική παρέμβαση, συνδυάζοντας 

με τον τρόπο αυτό τον ιδιωτικό με τον κρατικό τομέα. Η έμφαση των πρωτοβουλιών 

των ηγεσιών τους εστιάζεται στην απεμπλοκή των τομέων της παιδείας, της 

ασφάλειας και της υγείας από τους κανόνες της αγοράς, που θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν σε υποχώρηση του κρατικού παρεμβατισμού. Την οικονομική 

σταθερότητα των χωρών αυτών εγγυάται και η πολιτική σταθερότητα, καθώς για 24 

χρόνια κυριαρχούσαν οι σοσιαλδημοκράτες, που κατάφεραν με τις πολιτικές τους 

επιλογές να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των συμπολιτών τους24.  

 Ειδικότερα, η Σουηδία κατάφερε τα τελευταία χρόνια να μειώσει το δημόσιο 

χρέος της και να μετατρέψει το έλλειμμα του προϋπολογισμού της σε πλεόνασμα, 

καταφέρνοντας να αντιμετωπίσει τα παραδοσιακά σημάδια οικονομικής κρίσης της 

περιόδου 2007 – 2008. 

 Η Σουηδία τις περισσότερες φορές δημιουργούσε τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και τη δημιουργία ενός 

επιχειρηματικού κλίματος. Το επιχειρηματικό αυτό κλίμα μειώθηκε κατά κάποιο 

τρόπο την χρονική περίοδο 1970 – 1995 λόγω της ενίσχυσης του ρόλου του κράτους 

πρόνοιας, που περιόριζε τη δυναμική της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.  Λόγω αυτών 

των συνθηκών δημιουργήθηκαν προβλήματα στην οικονομία της χώρας, με 

αποτέλεσμα να μειωθούν οι θέσεις εργασίας. να περιοριστούν οι δυνατότητες 

ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και να διαταραχθεί  η αύξηση του ΑΕΠ.  Η 

κατάσταση αυτή εξαπλώθηκε και στη Φιλανδία και τη Νορβηγία, με αποτέλεσμα τα  

προβλήματα να είναι κοινά.  

 

                                                 
23 Σιακαντάρης Γ., (2013), Πέντε μαθήματα από το σκανδιναβικό κοινωνικό μοντέλο, ΤΑ ΝΕΑ 

on line, 4-1-2013 

24 Erik Lundberg: "The Rise and fall of the Swedish Model". In: Journal of Economic Literature, 
Vol. XXIII (March 1985), 1985 
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 Λόγω της ευμάρειας των τριών αυτών κρατών του Βορρά της Ευρώπης, 

αυξήθηκε η φορολογία, χωρίς, όμως, αυτό το γεγονός να επιδρά με αρνητικό τρόπο 

στο βιοτικό επίπεδο των κατοίκων και στην πορεία της οικονομίας τους.  

Επιπλέον δόθηκε η κατάλληλη ώθηση για διαμόρφωση συνθηκών ελεύθερου 

εμπορίου και ενίσχυσης της ελευθερίας στον επιχειρηματικό τομέα. Παρόλα αυτά 

θεωρείται ότι πιθανή μείωση της φορολογίας τους θα συντελούσε στην περαιτέρω 

ενίσχυση της οικονομίας τους25.  

 Χαρακτηριστική είναι η αξιολόγηση αυτών των χωρών με «ΑΑΑ», η οποία 

επιβεβαιώνει οι οικονομίες τους δείχνουν να έχουν επηρεασθεί λιγότερο από την 

οικονομική ύφεση σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης.  Επιπλέον, 

υποστηρίζεται ότι « η περίπτωση της Φινλανδίας μαζί µε αυτή της Σουηδίας 

αποτελούν την αμεσότερη έκφραση του δημοτικού μοντέλου κοινωνικής πρόνοιας. 

Το συγκεκριμένο πρότυπο θεμελιώνεται στην ιδιότητα του Πολίτη µε επικουρική 

                                                 
25 Μαυροζαχαράκης Μ., (2011), Το τοπικό κοινωνικό κράτος και το ̟παράδειγμα της Φιλανδίας, 

28 – 4 - 2011 

http://www.capital.gr/
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βοήθεια , ένα ενιαίο πρότυπο µε υψηλή γενναιοδωρία, εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο 

αλλά και ουσιώδη ρόλο τοπικών εξουσιών»26. 

 Ως προς τις κοινωνικές παροχές, λοιπόν, και το κράτος πρόνοιας και  οι 

δαπάνες πρόνοιας στη Φιλανδία προσεγγίζουν το 26,2% του ΑΕΠ, ενώ στη Σουηδία 

το 30,7 %. Επίσης, οι κοινωνικές δαπάνες των φιλανδικών δήμων υπερβαίνουν τα  

14 δις ευρώ27 

 Η διαφοροποίηση της Νορβηγίας από τη Σουηδία και τη Φιλανδία βασίζεται 

στον πετρελαιοπαραγωγό της πλούτο αλλά και στον βαθύτατο συντηρητισμό της 

νορβηγικής κοινωνίας και στον φόβο κατά των μεταναστών. Μπορεί οι νορβηγικές 

κυβερνήσεις να έχουν καταφέρει  να ενσωματώσουν τους μετανάστες στη 

νορβηγική κοινωνία, όμως, έντονη παραμένει η ισλαμοφοβία. Σημαντικό ρόλο για 

τη δημιουργία αυτού του κλίματος παίζει η επικράτηση των σκληρών 

νεοφιλελεύθερων πολιτικών, που εφαρμόζει το Εργατικό Κόμμα και οι οποίες είναι 

διαφορετικές από τις πολιτικές, που ακολουθούν η Σουηδία και η Φιλανδία. . Η 

πολιτική αυτή συνέβαλε και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εισοδηματικής 

ανισότητας, με αποτέλεσμα να αυξάνονται  τα εισοδήματα των πλουσίων και να 

μειώνονται οι μισθοί των εργαζομένων 

Η Νορβηγία έχοντας την τύχη της κατοχής τεράστιων κοιτασμάτων πετρελαίου 

εξαπολυθεί να είναι η τρίτη πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης, οπότε καταφέρει να 

περιορίσει τις επιπτώσεις από αυτή την κοινωνική και εισοδηματική ανισότητα και 

να διευρύνει τις ευκαιρίες για ανάπτυξή της 

 Σε γενικές γραμμές οι τρεις αυτές χώρες της περιοχής της Σκανδιναβίας 

εξακολουθούν να αποτελούν παράδειγμα λειτουργίας του κοινωνικού κράτους και 

του δημόσιου τομέα, καθώς το 30% του πληθυσμού τους απασχολείται στον τομέα 

αυτό. Επιπλέον δίνουν περισσότερο έμφαση στους πολίτες παρά στο κράτος και 

για αυτό το λόγο οι πολιτικές τους αφορούν την κάλυψη των αναγκών των πολιτών 

τους, ενώ βασική προτεραιότητα τους αποτελεί επίσης και η επέκταση της αγοράς 

μέσα στο ίδιο το κράτος. Το κράτος δηλαδή να μην αποτελεί μόνο πελάτη αλλά και 

έμπορο προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

                                                 
26 Μαυροζαχαράκης Μ., (2011), Το τοπικό κοινωνικό κράτος και το ̟παράδειγμα της Φιλανδίας, 

28 – 4 - 2011 

27 Σιακαντάρης Γ., (2013), Πέντε μαθήματα από το σκανδιναβικό κοινωνικό μοντέλο, ΤΑ ΝΕΑ 
on line, 4-1-2013 
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 Μπορεί, λοιπόν, οι τρείς αυτές Σκανδιναβικές χώρες να ανήκουν σε μία σχετικά 

μικρή περιοχή της Ευρώπης, όμως η αποτελεσματική διοίκηση τους κατάφερε να 

δώσει σε μεγάλο βαθμό λύσεις στα προβλήματα της μετανάστευσης και της φτώχιας 

του παρελθόντος  και να οδηγήσει στην αναγέννησή τους.  

 Η αποτελεσματική διαχείριση αυτών των προβλημάτων και η δημιουργία ενός 

κράτους πρόνοιας, που στηρίζεται στην πολιτική συναίνεση, στη σωστή διαχείριση 

των οικονομικών προβλημάτων και στον κοινωνικό αλτρουισμό οδήγησαν στη 

δημιουργία ενός αποτελεσματικού πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου. 

Το μοντέλο αυτό αφήνει περιθώρια ανάπτυξης, αποτελεσματικής διαχείρισης των 

προβλημάτων της σύγχρονης οικονομικής κρίσης και  ισχυρής παρέμβασης αυτών 

των χωρών στη διαμόρφωση της σύγχρονης ευρωπαϊκής πραγματικότητας, ενώ, 

τέλος, προκαλεί τον θαυμασμό των περισσότερων ευρωπαϊκών λαών28.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Χίλσον, Μ., (2012), Το Σκανδιναβικό Μοντέλο, Μετάφραση Ν. Κουμπιάς, Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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2.3 Ο ρόλος τους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 Οι τρεις αυτές χώρες της Σκανδιναβίας αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο 

την Ε.Ε, ο οποίος κατά περίπτωση καθορίζεται από τις πολιτικές των κυβερνήσεων 

τους και το ενδιαφέρον τους για τη στήριξη του κράτους πρόνοιας. Η Σουηδία και η 

Φιλανδία έχουν ενταχθεί στην Ε.Ε, ενώ η Νορβηγία  παραμένει μέχρι σήμερα έκτος 

Ε.Ε. Οι τρεις αυτές χώρες έχουν τα μικρότερα ποσοστά δημοσίου χρέους και 

αναπτύσσουν αποτελεσματικές πρακτικές για την αξιοποίηση των δεξιοτήτων και 

των ικανοτήτων των πολιτών τους. Η οικονομία τους θεωρείται από τις οκτώ πιο 

ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου, ενώ είναι στις τέσσερις πρώτες θέσεις των 

χωρών, που προωθούν την κοινωνική αναβάθμιση των πολιτών τους. Επιπλέον, 

σημαντικά είναι τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 

εργασίας.  

 

2.3.1 Σουηδία  

 

 

 Η Σουηδία εντάχθηκε στην Ε.Ε το 1995, αλλά  δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ και 

χρησιμοποιεί ως νόμισμα τη Σουηδική κορόνα. Η Σουηδία συμμετέχει με 20 μέλη 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ορισθείσα από τη Σουηδία επίτροπος στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Σεσίλια Μάλμστρομ, στην οποία ανατέθηκε το 

χαρτοφυλάκιο του Εμπορίου.  Η Σουηδία έχει 14 εκπροσώπους  στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 12 εκπροσώπους  στην Επιτροπή των 

Περιφερειών. .Επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ, κυρίως, μέσω της μόνιμης 

https://www.google.gr/imgres?imgurl=http://a.abcnews.com/images/Sports/espnapi_dm_140221_oly_sweden_beats_finland_wmain.jpg&imgrefurl=http://abcnews.go.com/topics/news/sweden.htm&h=324&w=576&tbnid=y1slDSZirMZl8M:&docid=dWR8EhxQQsFW5M&ei=Pw-BVqLkEsX3Uq_EhdgD&tbm=isch&ved=0ahUKEwji_57XrP7JAhXFuxQKHS9iATs4ZBAzCAYoAzAD
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αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες, η οποία επιδιώκει τη διασφάλιση της 

ικανοποίησης των συμφερόντων των κατοίκων της χώρας29. 

 Η Σουηδία είναι η πιο μεγάλη χώρα της Σκανδιναβίας και οι βασικότεροι τομείς 

ανάπτυξης της είναι η άμυνα, η δημόσια διοίκηση, η υγεία, η κοινωνική πρόνοια, η 

εκπαίδευση και η βιομηχανία. Οι εμπορικές της σχέσεις, είτε μέσω εισαγωγών είτε 

εξαγωγών, είναι κυρίως με τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τις 

Κάτω Χώρες.  Η Σουηδία λαμβάνει κάποια χρήματα από τον προϋπολογισμό της 

Ε.Ε, ο οποίος αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών των ευρωπαίων πολιτών.  

 Ενδεικτικά, η οικονομική συνεργασία της  Σουηδίας με την Ε. Ε : 

 Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της Σουηδίας: 0,38 % 

 Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Σουηδία: 1,661 δισεκατομμύρια EUR 

 Συνολική συνεισφορά της Σουηδίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 3,769 

δισεκατομμύρια EUR 

 Συνεισφορά της Σουηδίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του 

ΑΕΕ της χώρας: 0,87 % 

 Η Σουηδία συνεισφέρει περισσότερο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ 

εισπράττει λιγότερα χρηματικά ποσά, με αποτέλεσμα να μη θεωρείται μεγάλη η 

οικονομική στήριξη της Ε.Ε στη χώρα αυτή. Παρόλα αυτά τα οφέλη της από την 

ένταξή της στην Ε.Ε εστιάζονται στην πολιτική σταθερότητα, στην ειρήνη, την 

ισότιμη πρόσβαση στην εργασία και στην εκπαίδευση σε όλες τις χώρες της Ε.Ε και, 

τέλος, στην ασφάλεια της. Επιπλέον, θεωρείται σημαντική η δυνατότητα 

αξιοποίησης επενδύσεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που συμβάλλει 

στην ενίσχυση της οικονομίας της.  

 Η ύπαρξη της ενιαίας αγοράς διευκολύνει τις συναλλαγές με τις υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές χώρες και διευκολύνει την ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου. Με τον 

τρόπο αυτό και η Σουηδία συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην τόνωση της 

ευρωπαϊκής οικονομίας.. Τα περισσότερα από τα χρήματα που λαμβάνει η Σουηδία 

από την Ε.Ε διατίθενται στους τομίας της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και 

της περιβαλλοντικής αναβάθμισης, που απαιτούν την ευρωπαϊκή οικονομική 

στήριξη για την τόνωσή τους30.    

                                                 
29 http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/sweden/index_el.htm 

30 http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/sweden/index_el.htm 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον τρόπο αυτό παρέχονται κίνητρα στους αγρότες για 

την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και τη χρήση των νέων τεχνολογιών για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας31. 

 

2.3.2 Φιλανδία  
 
 Η Φιλανδία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1995. Είναι μέλος της 

Ευρωζώνης και υιοθέτησε το ευρώ το 1999.   

 

  

 Είναι μια από τις πιο αραιοκατοικημένες χώρες της ΕΕ και οι σημαντικότεροι 

τομείς της φινλανδικής οικονομίας το 2014 ήταν η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η 

εκπαίδευση, η υγεία, η βιομηχανία  και η κοινωνική πρόνοια. Η Φιλανδία 

πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Γερμανία, τη Σουηδία και τη Ρωσία και οι 

εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Σουηδία, τη Γερμανία και τη Ρωσία32. 

 Η Φινλανδία έχει 13 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίτροπος της στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Γίρκι Kάταινεν, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος για την 

Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα. 

 Η Φινλανδία έχει 10 εκπροσώπους  στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και 9 εκπροσώπους  στην Επιτροπή των Περιφερειών, 

Την ίδια χρονική περίοδο με την Σουηδία (2013), οι οικονομικές σχέσεις της 

Φιλανδίας με την Ε.Ε, καθορίζονται ως εξής :  

 Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της Φινλανδίας: 0,77 % 

                                                 
31 http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/sweden/index_el.htm 

32http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/finland/index_el.htm  

https://www.google.gr/imgres?imgurl=http://apokoronasnews.gr/wp-content/uploads/2015/11/Finland-Flag.jpg&imgrefurl=http://apokoronasnews.gr/sick-man-of-europe-finland-agonises-over-austerity/&h=576&w=1024&tbnid=Tkpp5zmi_SLiLM:&docid=RKVmg2CjcFYz0M&ei=NQ6BVobZI4L-UIDRp7gK&tbm=isch&ved=0ahUKEwjGx8TYq_7JAhUCPxQKHYDoCacQMwhBKBwwHA
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 Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Φινλανδία: 1,497 δισεκατομμύρια EUR 

 Συνολική συνεισφορά της Φινλανδίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 2,032 

δισεκατομμύρια EUR 

 Συνεισφορά της Φινλανδίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του 

ΑΕΕ της χώρας: 1,04 %33 

 Με τα χρήματα, που δίνει η Ε. Ε για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, 

χρηματοδοτούνται προγράμματα και έργα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. 

Ουσιαστικά με τα χρήματα αυτά χρηματοδοτούνται οι επενδυτικές δαπάνες. Επίσης, 

η Φιλανδία προσφέρει περισσότερα χρήματα στην Ε.Ε από αυτά που λαμβάνει. Και 

στη χώρα αυτή, όμως, δίνονται οι δυνατότητες αξιοποίησης των ευκαιριών, που 

προσφέρει η Ε. Ε σε όλα τα μέλη της, σε τομείς, όπως η εκπαίδευση και η εργασία. 

Η στήριξη της Ε.Ε στη Φιλανδία  διευκολύνει την αγροτική ανάπτυξη ης χώρας34  

 

2.3.3 Νορβηγία  
 

 
 
 Οι Νορβηγοί, μετά από δημοψηφίσματα τους το 1973 και 1974 αποφάσισαν 

να μην ενταχθούν στην Ε.Ε. Η άρνηση τους αποδίδεται στα προβλήματα που θα 

αντιμετώπιζαν οι τομείς της γεωργίας και της αλιείας, με αποτέλεσμα να θεωρήσουν 

ότι σε ενδεχόμενη ένταξή τους στην Ε.Ε., απειλείται η εθνική κυριαρχία της 

χώρας35. Οι Νορβηγοί δίνουν μεγάλη σημασία στην αλιεία, η οποία μετά την 

εξαγωγή του πετρελαίου αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο τομέα της νορβηγικής 

                                                 
33 http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/finland/index_el.htm 

34 Alapurp R., (1983), State and Revolution in Finland, Manuscript 

35 http://www.analyst.gr/15/03/18/norvigia-o-energiakos-gigandas/ 

https://www.google.gr/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/6MbUQu07lXc/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v=6MbUQu07lXc&h=1080&w=1920&tbnid=3WM26vkUPsQtWM:&docid=y1AyO0H5g706LM&ei=gQ6BVqCEEIOoUZu2jLgJ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgyM_8q_7JAhUDVBQKHRsbA5c4ZBAzCCwoKTAp
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οικονομίας.  Παρόλα αυτά, η Νορβηγία αποτελεί μέρος της εσωτερικής ευρωπαϊκής 

αγοράς και συμμετέχει ενεργά σε διαδικασίες της Ε.Ε.  

 Η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διαδικασίες διευκολύνεται από τη Συμφωνία για 

τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (1994). Η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε μετά από 

συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών και της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό ενεργός είναι η συμμετοχή 

της χώρας σε προγράμματα έρευνας, καινοτομίας και εκπαίδευσης. 

 Η οικονομική της ευρωστία, όπως ήδη αναφέρθηκε βασίζεται στο εξαγωγικό 

πετρέλαιο, καθώς η Νορβηγία κατέχει το 50% περίπου των δυτικοευρωπαϊκών  

 

αποθεμάτων πετρελαίου. Στο πλαίσιο αυτό είναι η τρίτη μεγαλύτερη εξαγωγική 

χώρα σε διεθνές επίπεδο, μετά τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία. Ανήκει, επίσης, 

στις πλουσιότερες χώρες του πλανήτη, καθώς το κατά κεφαλήν εισόδημα της αγγίζει 

τα 65.000 $,  ενώ μεγάλη παραμένει η ζήτηση εργασίας. Παράλληλα διαθέτει δίδυμα 
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πλεονάσματα, τόσο στον προϋπολογισμό (11,1% το 2014, 18,8% το 2009), όσο και 

στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών36 

 Η Νορβηγία διακρίνεται, επίσης, για τη ραγδαία ανάπτυξη του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα, ενώ η οικονομική ανάπτυξη της χώρας προωθείται κυρίως από  την 

αξιοποίηση των πρώτων υλών που διαθέτει σε αυθονία.  Ιδιαιτερότητα της 

Νορβηγίας θεωρείται ο υπολογισμός των οικονομικών μεγεθών με τους 

ηπειρωτικούς δείκτες, οι οποίοι αφορούν όλα τα έσοδα, εκτός από αυτά που 

προέρχονται από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Το ηπειρωτικό ΑΕΠ της  

 

 

Νορβηγίας αυξήθηκε  το 2014 σε ποσοστό 2,6% και  το συνολικό κατά 2,1%37. 

 Το 1990 η Νορβηγία προχώρησε στην ίδρυση ενός επενδυτικού κεφαλαίου, « 

μέσω του οποίου τα καθαρά έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο 

τοποθετούνται στο εξωτερικό – με τη σημερινή αγοραστική αξία του (2014) να είναι 

της τάξης των 4,3 τρις ΝΟΚ (περί τα 500 δις €), γεγονός που το κατατάσσει στα 

μεγαλύτερα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια του πλανήτη38». Γίνεται σαφές, λοιπόν, 

ότι η Νορβηγία έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει επενδυτική δραστηριότητα και να 

διευρύνει τις ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.  

                                                 
36 http://www.analyst.gr/15/03/18/norvigia-o-energiakos-gigandas/ 

37 http://www.analyst.gr/15/03/18/norvigia-o-energiakos-gigandas/ 

38 http://www.analyst.gr/15/03/18/norvigia-o-energiakos-gigandas/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Government_Pension_Fund_of_Norway#Currency_portfolio
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 Με βάση «τους κανόνες που έχουν υιοθετηθεί από την κυβέρνηση της χώρας, 

μόνο το 4% μπορεί να χρησιμοποιηθεί ετησίως για τον προϋπολογισμό, κατά 

ανώτατο όριο». Αυτό αποδεικνύει τη διάθεση της χώρας να διασφαλίσει την 

ευμάρεια και των μελλοντικών γενεών, μέσω της αξιοποίησης του ενεργειακού της 

πλούτου.  

 Παράλληλα, η οικονομική πολιτική της Νορβηγίας εξακολουθεί να στηρίζει τις 

παραγωγικές και οικονομικές δραστηριότητες της, προκειμένου να υπάρχει 

ασφαλιστική δικλείδα για την προστασία της οικονομίας της από πιθανή κατάρρευση 

εξαιτίας των εσόδων, που προέχονται από τον πετρελαιοπαραγωγό τομέα. Μπορεί, 

λοιπόν, η Νορβηγία να συμμετέχει ενεργά στις οικονομικές διαδικασίες της Ε.Ε, 

όμως, λόγω της οικονομικής ευρωστίας της χώρας και της περιορισμένης ανεργίας 

οι ηγεσίες της Νορβηγίας τάσσονται κατά της ένταξης της στην Ε.Ε. . 
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Kεφάλαιο 3ο - ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ – 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο – ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ 
ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  

 
 
3.1 Πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις 
 
 Οι τρείς αυτές χώρες που παρακολουθούμε αναπτύσσουν μία οικονομία, που 

στηρίζεται στον ανταγωνισμό, στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα, χωρίς, 

όμως, να αλλοιώνει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της και να υποβαθμίζει τις υπηρεσίες 

του κράτους – πρόνοιας.  Οι χώρες, αυτές, επίσης, με τις πολιτικές τους επιλογές 

και τις οικονομικές τους δράσεις αποτελούν πρότυπα σωστής λειτουργίας σε διεθνές 

και ευρωπαϊκό επίπεδο. . Αυτό, όμως, που προκαλεί θαυμασμό είναι «ο διαρκής 

«θεσμικός πειραματισμός», ο πραγματισμός µε τον οποίο προσεγγίζουν τα 

οικονομικά ζητήματα, καθώς και η πολιτική συνέχεια που επιτυγχάνεται µε τη διαρκή 

επιδίωξη της επίτευξης συναίνεσης (consensus) ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις». 
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Καθιστικό ρόλο, όμως, παίζει και ο τρόπος διαμόρφωσης της κουλτούρας τους, που 

διαμορφώνεται με βάση την επίδραση του φιλελευθερισμού και της θρησκείας.39. 

Στο πλαίσιο αυτό έχει προωθηθεί η διεθνής θέση τους σε πολιτικό και οικονομικό 

τοπίο.  

 

3.1.1 Σουηδία  

 

 Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Σουηδία επέδειξε διάθεση τήρησης 

ουδέτερης θέσεις, ενώ οι σοσιαλδημοκράτες διατηρήθηκαν για πολλά χρόνια στην 

εξουσία, ενισχύοντάς τις ένοπλες δυνάμεις και εισάγοντας καινοτομίες στους 

περισσότερους τομείς των δραστηριοτήτων τους. Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν 

και στο εσωτερικό, μετά την εφαρμογή ποικίλων μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση 

του συνδικαλιστικού κινήματος. Εμβληματική μορφή θεωρείται ο Ούλαφ Πάλμε, ο 

οποίος  δολοφονήθηκε το 1986.  .  

 Οι ηγεσίες της Σουηδίας έχουν επιλέξει την συνεργασία σε διεθνές επίπεδο και 

οι  σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί,  στους οποίους συμμετέχει η Σουηδία είναι 

οι εξής : 

:  

 ΟΗΕ 

 Παγκόσμια Τράπεζα 

 Παγκόσμιος Παγανισμός Εμπορίου 

 Οργανισμός Γεωργίας και Τροφίμων 

 Διεθνής Οργάνωση εργασίας 

                                                 
39 Σκάλκος, Δ., (2014), Τα Μοντέλα Καπιταλισμού του 21ου αιώνα και η Ελλάδα Ινστιτούτο 

Διπλωματίας & Διεθνών Εξελίξεων 

https://www.google.gr/imgres?imgurl=http://cdn.static-economist.com/sites/default/files/images/print-edition/20130316_BRD000_1.jpg&imgrefurl=http://www.economist.com/news/britain/21573536-british-politicians-want-learn-sweden-they-are-missing-its-biggest-lesson-big&h=335&w=595&tbnid=A8quHlmr_vYLiM:&docid=98XilSlsrdmQ5M&ei=Pw-BVqLkEsX3Uq_EhdgD&tbm=isch&ved=0ahUKEwji_57XrP7JAhXFuxQKHS9iATs4ZBAzCC0oKjAq
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 Unesco 

 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας  

 Η Σουηδία έχει προχωρήσει στην υπογραφή αρκετών συμφωνιών με άλλα  

ευρωπαϊκά κράτη σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Οι διμερείς συμφωνίες της με 

την Ελλάδα  είναι οι εξής : 

 Συνθήκες Εμπορίου, Ναυτιλίας και Εγκατάστασης (1927) 

 Συμφωνία εκμεταλλεύσεως τακτικών γραμμών εναερίου κυκλοφορίας (1947) 

 Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογία Εισοδήματος (1961) 

 Συμφωνία Διεθνών Οδικών Μεταφορών Επιβατών και Εμπορευμάτων 

(1975)40 

 Το τελευταίο διάστημα η Σουηδία έχει στραφεί στις αγορές της Ασίας και της 

Αφρικής, δίνοντας έμφαση στην Αγκόλα, το Καζακστάν, τη Νιγηρία  και το Ιράκ. 

 

3.1.2 Φιλανδία 

 

 Η Φιλανδία είναι από τις χώρες, στις οποίες έχει αναπτυχθεί το εργατικό 

κίνημα. Ορόσημο αποτελεί το 1906, όταν θεσπίστηκε το δικαίωμα της καθολικής 

ψηφοφορίας των Φιλανδών που περιλάμβανε και τις γυναίκες. Οι Φιλανδές 

υπήρξαν οι πρώτες γυναίκες στην Ευρώπη,  που απέκτησαν πλήρη πολιτική 

ισοτιμία με τους άνδρες. 

 Μετά τη συμφωνία ειρήνης το 1952 και μετά από συναίνεση της Ρωσίας 

αποφασίστηκε η επιστροφή στην Φιλανδία της χερσονήσου Πόρκαλα και του 

λιμανιού Χάνκο, που βρίσκονταν υπό ρωσική στρατιωτική κατοχή από το Β΄ 

παγκόσμιο πόλεμο. Από τη δεκαετία του 1950  και για αρκετά χρόνια στην πολιτική 

ζωή της Φινλανδίας κυριάρχησε ο Ούρχο Κέκονεν, αρχηγός του «Αγροτικού 

Κόμματος» 

 Ο Μάρτι Άχτισααρι του «Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος» εκλέχτηκε πρόεδρος 

το 1994, ενώ τον Οκτώβριο του 1994, μετά από δημοψήφισμα, αποφασίστηκε η 

ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. Το 1995 η Φινλανδία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και το «Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα», ως επικεφαλής συνασπισμού 

κομμάτων, κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές. Με τις προεδρικές εκλογές του 2000 η 

                                                 
40 Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδας 
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χώρα απέκτησε για πρώτη φορά γυναίκα πρόεδρο, την Τ. Χάλονεν, πρώην 

υπουργό Εξωτερικών και υποψήφια του «Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος», ενώ το 

Ελσίνκι έγινε η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το  ίδιο έτος. Το 2002 η χώρα 

υιοθέτησε το ευρώ και στις βουλευτικές εκλογές του 2003 ο κεντροδεξιός 

συνασπισμός κομμάτων  έλαβε εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης.  

 Το τελευταίο διάστημα αυξάνεται η ανεργία, η οποία αποδίδεται στο κλείσιμο 

πολλών χαρτοβιομηχανιών και στην εξαγορά της Nokia, από τη Microsoft. Ένας 

άλλος βασικός παράγων θεωρείται η υψηλή αύξηση των μισθών, που δυσχεραίνει 

την κάλυψη τους.  

 

 

 

 Η Φιλανδία έχει προχωρήσει στη σύναψη πολλών οικονομικών σχέσεων και 

συμμετέχει σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς. Οι διμερείς σχέσεις της με την Ελλάδα 

είναι οι εξής : 

 Συνθήκη Ναυτιλίας μετά παραρτημάτων (ΦΕΚ 231/1927 

 Συνθήκη Εμπορίου μετά παραρτημάτων (ΦΕΚ 231/1927 και 

συμπληρωματική σε αυτή Συμφωνία  (ΦΕΚ 179/1938). 

 Συμπληρωματική Συμφωνία εις την από 18.12.1926 Συνθήκη Ναυτιλίας 

(ΦΕΚ 179/1938) 

  Εμπορική Συμφωνία (ΦΕΚ 42/19690 

http://www.santatelevision.com/finland-photos/havis-amanda-statue-helsinki-finland/
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 Αεροπορική Συμφωνία (Ν.465/4.11.1976 ΦΕΚ 297/Α/10.11.1976) 

 Συμφωνία οδικών μεταφορών (Ν.845/1978 ΦΕΚ 227/21.12.1978) 

 Συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας κεφαλαίου και εισοδήματος 

(Ν.1191/1981 ΦΕΚ 206/31.7.1981) 

 Μνημόνιο  Εμπορικής & Βιομηχανικής Συνεργασίας, Αθήνα 18.10.1983 

  Συμφωνία αμοιβαίας απαλλαγής φόρου δωρεών (Ν.2410/1996 ΦΕΚ 

121/Α/17.6.1996)41. 

 

3.1.3 Νορβηγία  

 

  

 Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της να παραμείνει ουδέτερη στον Β. 

Παγκόσμιο Πόλεμο, η Νορβηγία προσχώρησε στο ΝΑΤΟ το 1949. Από την περίοδο 

αυτή ήδη η οικονομία της στηρίχτηκε στην ανακάλυψη πετρελαίου και φυσικού 

αερίου και η κοινωνική συνοχή επιτεύχθηκε με τη δημιουργία κράτους πρόνοιας 

 Τον Μάιο του 2004, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών 

(Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) καθιέρωσαν τις Χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας. 

Με βάση αυτή την απόφαση, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία 

δημιούργησαν το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ και η Νορβηγία δημιούργησε το 

Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Νορβηγίας.  

 Με τις χορηγίες αυτές επιχειρείται ο περιορισμός των κοινωνικών και 

οικονομικών ανισοτήτων στην Ευρώπη  και η τόνωση των ενδυνάμωση των 
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διμερών σχέσεων με τα 15 κράτη, που είναι δικαιούχοι στην Κεντρική και Νότια 

Ευρώπη. 

 

 Χορηγίες Νορβηγίας 2009-2014 

 

 Με τις χορηγίες αυτές διατέθηκαν €800 εκ, περίπου στις 12 χώρες που 

εντάχθηκαν το τελευταίο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανήκουν στον ΕΟΧ. 

Με τον τρόπο αυτό η Νορβηγία επιχειρεί την υλοποίηση έργων που θα συμβάλουν 

στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη και τα 

οποία καθορίστηκαν με βάση τις ανάγκες αυτών των χωρών. Τα Κράτη Δικαιούχοι 

των Χορηγιών ΕΟΧ είναι: Βουλγαρία, Τσεχία, Κύπρος, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, 

Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία. Για παράδειγμα, 

παρουσιάζονται οι οικονομικές παρεμβάσεις της Νορβηγίας στην Κύπρο : 

 

 Εγκαθίδρυση μιας Ερευνητικής Μεταφραστικής Εγκατάστασης στο 

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου 

 Ανέγερση Καταφυγίου Ειδικά Κατασκευασμένου για την Φιλοξενία και 

Φροντίδα Γυναικών και Παιδιών Θυμάτων Ενδοοικογενειακής και Εμφύλιας 

Βίας,  

 Ενδυνάμωση των Δυνατοτήτων της ΜΟΚΑΣ (Μονάδα Καταπολέμησης 

Αδικημάτων Συγκάλυψης) και Βελτίωση της Αποδοτικότητας στην Ανίχνευση 

Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας 

 Σπίτι Συνεργασίας 

 Πρόγραμμα για Αξιοπρεπή Εργασία και Τριμερή Διάλογο42 

 

Τέλος, οι διμερείς σχέσεις Νορβηγίας και Ελλάδας είναι οι εξής : 

 

 Σύμβαση Ναυτιλίας (1927)  

 Συμφωνία περί εκμετάλλευσης τακτικών γραμμών εναερίου συγκοινωνίας 

(1953) 

  Συμφωνία Διεθνών Μεταφορών (1978)  

 Σύμβαση Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1980) 

                                                 
42 http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/page21_gr/page21_gr?OpenDocument 
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 Συμφωνία περί αποφυγής διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής 

(1988)43 

 

3.2 Στρατιωτικές συμφωνίες 

 Όπως ήδη επισημάνθηκε, οι τρεις αυτές χώρες της Σκανδιναβίας 

διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στον ευρωπαϊκό χώρο και σε διεθνές επίπεδο 

λόγω των πολιτικών τους επιλογών σε ποικίλους τομείς και, γενικότερα, λόγω του 

μοντέλου, που ακολουθούν44. Όμως, σημαντική είναι η παρουσία τους και στον 

στρατιωτικό τομέα, όπιου οι στρατιωτικές τους επιλογές επιβεβαιώνουν τη 

συστηματική δραστηριοποίηση των κυβερνήσεων τους καθώς και τη προσαρμογή 

της στρατιωτικής τους πολιτικής στις απαιτήσεις της κάθε εποχής45. 

 Ειδικότερα, η Σουηδία τους δύο τελευταίους αιώνες είχε επιλέξει τη πολιτική 

της ουδετερότητας, προκειμένου να μη συμμετέχει σε πολεμικές συγκρούσεις και να 

μη διακινδυνεύσει την ασφάλεια της. Την ίδια πολιτική της ουδετερότητάς επέλεξε 

να εφαρμόσει η Σουηδία και μετά. το τέλος του Β Παγκοσμίου ¨Πολέμου. Παρόλα 

αυτά έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση της διπλωματικής παρουσίας της σε 

διεθνές επίπεδο, για να συνεχίσει να διαδραματίζει πολιτικό ρόλο στη διεθνή σκηνή 

και να προβάλει τους στόχους  της. Αρκετοί Σουηδοί πολιτικοί παράγοντες επέλεξαν 

να συμμετέχουν σε αποστολές ειρήνης, προασπίζοντας με τον τρόπο αυτό τη διεθνή 

ειρήνη και αναλαμβάνοντας σημαντικό διπλωματικό ρόλο. Χαρακτηριστική είναι η 

συμμετοχή τους σε αποστολές που εστάλησαν στη Μοζαμβίκη, στο Ιράκ, στη 

Σομαλία και στο Σουδάν, ενώ σημαντικός ήταν και ο ρόλος της σουηδικής 

διπλωματίας στην περιοχή των Βαλκανίων.  

Οι αλλαγές, όμως που σημειωθήκαν σε διεθνές επίπεδο στα μέσα της 

δεκαετίας του 1990 ώθησαν τη Σουηδία να αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με το 

ΝΑΤΟ και για αυτό τον λόφο εντάχθηκε στην επιτροπή  Σύμπραξη για την Ειρήνη 

(PfP) το 1994.  

 

                                                 
43 Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδας 

44 Jasani Bupendra (ed.), Outer space: a new dimension of the arms race, London, Taylor & 
Francis, 1982. 

45 Carter A.B. & Schwartz D.N., Ballistic Missile Defense, Washington D.C., Brookings Inst. 
1984. 
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Με τη συμφωνία αυτή « δίνεται στη Σουηδία μια εκτεταμένη σχέση με τους 

Συμμάχους, συμπεριλαμβάνοντας δραστηριότητες όπως είναι οι μεικτές 

επιχειρήσεις εξάσκησης στην διαχείριση διεθνούς διάσωσης και η συμμετοχή στα 

προγράμματα εκκαθάρισης ναρκών στην Αλβανία και τη Σερβία». Λίγα χρόνια 

αργότερα, το 1997, η Σουηδία εντάχθηκε και στο Ευρώ-Ατλαντικό Συμβούλιο 

Σύμπραξης (EAPC)46.  

Η Σουηδία πλέον αποτελεί έναν από τους πιο θερμούς υποστηρικτές των 

διεθνών της συμμάχων,  αν και αρνείται την ένταξη της στην Ατλαντική Συμμαχία 

του ΝΑΤΟ. Ουσιαστικά επιδιώκει με τον τρόπο αυτό να συνεχίσει να διαδραματίζει 

κυρίαρχο ρόλο στην περιοχή και να δημιουργήσει προβληματισμό στις ρωσικές 

δυνάμεις.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Στο διπλωματικό τομέα, όμως, αισθητή είναι και η παρουσία των Νορβηγών 

και των Φιλανδών. Χαρακτηριστική είναι η συμμετοχή Νορβηγών διπλωμάτων στην 

υπογραφή της Συνθήκης του Όσλο αναμεσά σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους. Με 

βάση τη διπλωματική τους πολιτική, οι Νορβηγικές κυβερνήσεις καθορίζουν και τις 

στρατιωτικές τους συμμαχίες47.  

 Σε γενικές γραμμές, με βάση τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν στον χώρο 

αυτό, η Σουηδία, η Φιλανδία και η  Νορβηγία προωθούν  πλέον τη συγκρότηση και 

υλοποίηση κοινής αμυντικής πολιτικής. Επιπλέον, επιθυμούν να προχωρήσουν σε 

                                                 
46 C.S. Gray, “Strategic Culture as Context: The First Generation of Theory Strikes Back”,  

       Review of International Studies, vol. 25 (1999), pp. 49-69 

47 simantro.gr/?p=26840#sthash.kRAO8ANy.dpuf 
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κοινή χρήση στρατιωτικού οπλισμού, ενώ πιθανή είναι και η εφαρμογή κοινού 

αμυντικού δόγματος. Επιπλέον στόχος; τους είναι η κοινή εκπαίδευση στρατιωτικών 

τους μονάδων, επιδιώκοντάς με τον τρόπο αυτό   

1) τη μείωση του κόστους εκπαίδευσης 

2) τη μείωση του κόστους συντήρησης 

3) την ενίσχυση της δυνατότητάς χρησιμοποίησης και αξιοποίησης των μέσων 

 Το 2014 η Σουηδία και η Φιλανδία δήλωσαν ότι «προτίθενται να υπογράψουν 

νέα συμφωνία, η οποία θα επιτρέπει τη βοήθεια με στρατιωτικά μέσα των νατοϊκών 

συμμάχων στα εδάφη τους σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης» και προσχωρήσαν 

στην υπογραφή της συμφωνίας  «Host Nation Support». Με τον τρόπο αυτό δίνεται 

ώθηση στις δύο χώρες για κοινές στρατιωτικές ασκήσεις αλλά και για ευρύτερη 

στρατιωτική συνεργασία48.  

 Πρέπει να επισημανθεί ότι η Φινλανδία και η Σουηδία είχαν διατηρήσει 

ουδετερότητα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.  Όμως λόγω της κρίσης στην 

Ουκρανία και των κινδύνων που εγκυμονεί η ενίσχυση της ρωσικής στρατιωτικής 

παρουσίας στην περιοχή διατυπώνεται η άποψη  ότι, ίσως, είναι καλύτερο οι δύο 

χώρες να προχωρήσουν στην ένταξη τους στο ΝΑΤΟ. 

 Η Σουηδία παρόλο που έχει να εμπλακεί σε πολεμική σύρραξη από την εποχή 

του Ναπολέοντα λαμβάνει πολύ μεγάλη κρατική μέριμνα για την άμυνα και για τη 

διατήρηση υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας στις ένοπλες δυνάμεις της. Το 2001 

το 2,1% του ΑΕΠ καταναλώθηκε για την κάλυψη των στρατιωτικών δαπανών. Για 

τους άνδρες Σουηδούς από 18 ως 47 ετών ισχύει η υποχρεωτική στρατιωτική 

θητεία, που για το πεζικό και το πολεμικό ναυτικό διαρκεί 7,5-15 μήνες και για την 

πολεμική αεροπορία 8-12 μήνες. Σήμερα, υπηρετούν περίπου 62.600 άτομα στο 

στρατό ξηράς· από αυτούς οι 27.000 άνδρες είναι κληρωτοί, περίπου 9.500 άτομα 

στο πολεμικό ναυτικό, από αυτούς οι 5.900 άνδρες είναι κληρωτοί και 11.500 

περίπου υπηρετούσαν στην πολεμική αεροπορία· από αυτούς οι 5.500 άνδρες είναι 

κληρωτοί.  

 Αξιοσημείωτο του υψηλού επιπέδου του πολεμικού εξοπλισμού της χώρας 

είναι ότι διαθέτει πολεμικά αεροπλάνα εξοπλισμένα σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα 

τεχνολογικά μέσα. Άλλωστε είναι παγκόσμια γνωστή η δυνατότητα της Σουηδικής 
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βιομηχανίας να παράγει πολεμικό εξοπλισμό υψηλότατου επιπέδου. Φτάνει να 

αναφέρουμε τα αεροσκάφη τέταρτης γενιάς τύπου JAS-39 GRIPPEN-E  Μετέχει σε 

μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ και διαθέτει αριθμό αξιωματικών ως 

παρατηρητές σε όλα τα Στρατηγεία του.  

 Κάτι παρόμοιο ισχύει και για τις Φιλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις οι οποίες παρά 

το μικρό τους μέγεθος των περίπου 37.000 πρώτης γραμμής προσωπικού 

διαθέτουν εφεδρικές δυνάμεις της τάξης των 400.000 υψηλής επιχειρησιακής 

ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας με ιδιαίτερα αξιόπιστο σύστημα ανάκλησης 

του προσωπικού. χαρακτηριστικό που είναι κοινό και για τις τρείς χώρες που 

εξετάζουμε.  

 Η Φιλανδία διατηρεί παρατηρητές σε όλα τα Στρατηγεία του ΝΑΤΟ και μετέχει 

ενεργά σε όλες τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες. Είναι γεγονός πως οι 

πρόσφατες εξελίξεις στην Κριμαία επιτάχυναν την απόφαση της Σουηδίας και της 

Φιλανδίας για μεγαλύτερη δέσμευσή τους απέναντι στο ΝΑΤΟ. Η Νορβηγία είναι μια 

διαφορετική περίπτωση. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε ότι η συνολική δύναμη 

του προσωπικού είναι περίπου 17.000 (Πηγή: Νορβηγικό Υπουργείο Άμυνας) 
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 Οι δυνατότητες επιστράτευσης παραμένουν σε εξαιρετικό επίπεδο ενώ τα 

μέσα που διαθέτουν οι Νορβηγικές ένοπλες δυνάμεις είναι τελευταίας γενιάς και 

απόλυτα συμβατές με το ΝΑΤΟ του οποίου είναι ενεργό μέλος. Αξιοσημείωτο όπως 

θα δούμε και στον παρακάτω πίνακα είναι το ποσοστό της αύξησης των αμυντικών 

της δαπανών (Πηγή: Νορβηγικό Υπουργείο Άμυνας) τα τελευταία έτη και ιδιαίτερα 

το 2014 ως απόρροια της παραγγελίας για Αεροσκάφη 5ης γενιάς τύπου F-35 

Lightning II αλλά και της αύξησης των δαπανών της για CYBER DEFENCE  
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 Είναι γεγονός πως ο τεράστιος ορυκτός πλούτος της Νορβηγίας βρίσκεται 

διασκορπισμένος στον βυθό των θαλασσών που την περιβάλουν καθώς και στις 

τεράστιες εκτάσεις που κατέχει ή διεκδικεί στον χώρο της Αρκτικής. Έχοντας λοιπόν 

από νωρίς συνειδητοποιήσει την σημασία υπεράσπισης της ΑΟΖ της επένδυσε σε 

Α/Φ ναυτικής παρακολούθησης καθώς και σε μέσα επιτήρησης αυτής καθώς και 

στην δημιουργία βάσεων ακόμα και στα πιο αφιλόξενα κα απόμακρα τμήματα της 

επικράτειάς της. 

 

3.3 Σχέσεις με Ρωσία 

 Οι τρεις σκανδιναβικές χώρες είναι από τις χώρες εκείνες που γειτνιάζουν με 

τη Ρωσία και, κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό να ερμηνευθεί η στάση τους 

απέναντι στη Ρωσία. Όπως ήδη αναφέρθηκε οι χώρες αυτές έχουν αναπτύξει 

μεγάλους εμπορικούς δεσμούς με τη γείτονα χώρα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 

αναπτυγμένες οικονομικές σχέσεις μεταξύ τους, γεγονός που δικαιολογεί  εν μέρει 

και τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία. 

 Οι τρείς αυτές χώρες διαθέτουν το κοινό της αίσθησης της Ρωσικής απειλής με 

διαφορετικό όμως ειδικό βάρος κατά περίπτωση καθόσον και η διαφορετικότητα 

στην γεωγραφική τους εγγύτητα στην Ρωσία (και στην πρώην Σοβιετική Ένωση) 

έπαιξε τον ρόλο της στην Στρατηγική τοποθέτηση της κάθε χώρες απέναντι στον 

ισχυρό και επιθετικό γείτονα. Με άλλα λόγια η Φιλανδία ως πιο κοντινή χώρα 

σαφέστατα και αντιμετώπισε διαφορετικό δίλλημα ασφάλειας σε σχέση με αυτό που 

αντιμετώπισε η Σουηδία ή η Νορβηγία. 

 Η ευρύτερη, όμως, διπλωματική και εξωτερική πολιτική της Σουηδίας, της 

Φιλανδίας και της Νορβηγίας καθορίζεται από τη στάση ουδετερότητας, που μέχρι 

τώρα έχουν επιδείξει..  Όμως, ένταση στις σχέσεις τους με τη Ρωσία και εκ νέου 

συζήτηση για πιθανή ένταξή της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ προκάλεσε 

η κρίση στην Ουκρανία και ο φόβος τους για πιθανή επεκτατική πολιτική της Ρωσίας. 

Η κρίση στην Ουκρανία προκάλεσε και κρίση στις σχέσεις των 4 αυτών χωρών με 

την Ρωσία, οδηγώντας σε αρκετές περιπτώσεις και σε απελάσεις Ρώσων  

διπλωματών 
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3.3.1 Σχέσεις Φιλανδίας με Ρωσία 
 

Οι Φιλανδορωσικές επαφές δεν ήταν ιδιαίτερα φιλικές στο παρελθόν καθώς η 

χώρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα ήταν υπό Ρωσική κατοχή με ελάχιστα 

δικαιώματα αυτοδιαχείρισης για τους Φιλανδούς πολίτες. Κατά την διάρκεια του 

Β΄ΠΠ η Ρωσία εισέβαλε στην Φιλανδία και κατάφερε να ελέγξει ένα μεγάλο κομμάτι 

της χώρας με σημαντικότατες όμως απώλειες γεγονός το οποίο και μετά την λήξη 

του πολέμου και την ήττα των Ναζί με τους οποίους είχαν συνεργαστεί οι Φιλανδοί 

επέτρεψε στην τότε Σοβιετική Ένωση να απαιτήσει στη συνθήκη ειρήνης του 

Παρισιού (1947) η Φινλανδία να αποδέχτηκε την σε βάρος της συνοριογραμμή που 

αποτελεί και τα σύνορα της χώρας σήμερα προς τη Ρωσία.  Πιο συγκεκριμένα 

αναμεσά στις δύο χώρες υπογράφηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1944 ανακωχή μεταξύ 

τους, που «επανέφερε σε ισχύ τους όρους της συνθήκης της Μόσχας του 1940 και 

εξανάγκαζε τη χώρα να πληρώσει στην αντίπαλό της δύσβατα ποσά ως πολεμική 

αποζημίωση (αγαθά αξίας 300 εκατ. δολ.)». Το Φεβρουάριο του 1947 υπογράφηκε 

στο Παρίσι τελική συμφωνία  ανάμεσα στις δύο χώρες, με βάση την οποία θα ίσχυαν 

οι όροι της ανακωχή του 1944.   

Εκτός των πολεμικών αποζημιώσεων σε βιομηχανικό υλικό, η Φιλανδία 

υποχρεώθηκε σε αυστηρή ουδετερότητα και διπλωματική δορυφοροποίηση υπό την 

πίεση της ισχυρότατης ΕΣΣΔ (εξ ου και ο όρος «φινλανδοποίηση»).  

Μετά το 1947, η Φιλανδία  προσπάθησε να αναπτύξει φιλικές σχέσεις με τη 

Ρωσία, εστιάζοντας το ενδιαφέρον, κυρίως, στην οικονομία και το εμπόριο, με βάση 

τους όρους της καλής γειτονίας . Η Φιλανδία έγινε μέλος των Ηνωμένων Εθνών και 

του Βόρειου Συμβουλίου το 1955. Το 1989 για πρώτη φορά έγινε επίσημη 

αναγνώριση της ουδετερότητας της Φινλανδίας από το Σοβιετικό πρόεδρο Μιχαήλ 

Γκορμπατσόφ. Επιπλέον, το 1992 υπογράφηκε ανάμεσα στις δύο χώρες συνθήκη 

με οικονομικό και πολιτικό περιεχόμενο. Ακολουθώντας μία αμυντική πολιτική με 

βάση τη γειτνίαση της με τη Ρωσία, η Φιλανδία δεν έχει ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και 

συνεχής ήταν η προσπάθεια διατήρησης φιλικών σχέσεων μαζί της.  

Τα πρόσφατα γεγονότα στην Κριμαία έχουν δημιουργήσει σημαντικά 

προβλήματα στις σχέσεις των δύο χωρών καθώς το εμπάργκο έχει πλήξει ιδιαίτερα 

την οικονομία της Φιλανδίας. Η υποχρέωση να τηρεί τις ευρωπαϊκές κυρώσεις έχει 

φέρει σε δύσκολη θέση τη Φινλανδία που συνορεύει με τη Ρωσία και έχει στενές 

οικονομικές σχέσεις μαζί της.  



-49- 

Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει νέα αντίμετρα στις ευρωπαϊκές 

κυρώσεις, τα οποία θα αφορούν στοχευμένα κάποιες χώρες και προϊόντα τους 

ανάμεσά τους την φινλανδική ξυλεία. «Δεν πρέπει να περιμένουμε ότι οι 

γεωπολιτικοί μας αντίπαλοι θα αναθεωρήσουν τη στάση τους στο ορατό μέλλον», 

είπε πρόσφατα ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναφερόμενος στη στάση των ΗΠΑ και στην 

απόφαση της Ε.Ε. να επεκτείνει τις κυρώσεις για ένα εξάμηνο.(Πηγή: Εφ. 

Καθημερνή 16/7/2015). Επιπλέον, ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών 

δημιούργησε το τελευταίο διάστημα η πρόθεση της Φιλανδίας να συμμετέχει σε 

περισσότερες ασκήσεις του ΝΑΤΟ, εγκαταλείποντας την αρχή της ουδετερότητας49 

 

3.3.2 Σχέσεις Σουηδίας με Ρωσία 

 

Από το 1814, η Σουηδία βρίσκεται σε ειρήνη, αποφεύγοντας να συμμετέχει σε 

συμμαχίες σε καιρό ειρήνης και παραμένοντας ουδέτερη σε περιόδους πολέμου, 

πράγμα που κατάφερε και κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, παρά το γεγονός ότι ο 

Χίτλερ την εποφθαλμιούσε λόγω του άφθονου και πρώτης ποιότητας 

σιδηρομεταλλεύματος που διαθέτει. Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι κυβερνήσεις 

των σοσιαλδημοκρατών που μονοπώλησαν την εξουσία εισήγαγαν σημαντικές 

καινοτομίες στον οικονομικό τομέα και ενίσχυσαν αξιοσημείωτα τις ένοπλες 

δυνάμεις, διατηρώντας παράλληλα την ουδετερότητα της Σουηδίας.  

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Κριμαία επιβάρυναν τις σχέσεις των δύο χωρών. 

Η Σουηδία τηρεί ιδιαίτερα επικριτική στάση όσον αφορά τις ενέργειες της Ρωσίας 

στην Ουκρανία, ενώ η αύξηση της δραστηριότητας της ρωσικής Πολεμικής 

Αεροπορίας και του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού στη Βαλτική έχει επίσης συμβάλει 

στην κλιμάκωση της έντασης σε διμερές επίπεδο. Η κυβέρνηση της Σουηδίας έχει 

απελάσει έναν Ρώσο διπλωμάτη λόγω παραβίασης βασικών αρχών της Σύμβασης 

της Βιέννης50και η Μόσχα σε αντίποινα απέλασε επίσης έναν Σουηδό 

                                                 
49Ρωσική οργή για τις σχέσεις Σουηδίας και Φινλανδίας με το ΝΑΤΟ,  

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=389771&catid=7, 4 -12 - 
2015 

50 Εκατέρωθεν απελάσεις διπλωματών σε Σουηδία και Ρωσία, (2015), 
http://www.naftemporiki.gr/story/986410/ekaterothen-apelaseis-diplomaton-se-
souidia-kai-rosia, 4 / 8 / 2015 

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=389771&catid=7
http://www.naftemporiki.gr/story/986410/ekaterothen-apelaseis-diplomaton-se-souidia-kai-rosia
http://www.naftemporiki.gr/story/986410/ekaterothen-apelaseis-diplomaton-se-souidia-kai-rosia
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αποφεύγοντας να διευκρινιστεί από τις δύο χώρες πότε εφαρμόστηκαν οι 

αποφάσεις αυτές.   

Η Σουηδία επέδειξε επικριτική διάθεση απέναντι στη στάση της Ρωσίας στην 

Ουκρανία. Επιπλέον η ένταση αυτή αυξήθηκε λόγω της έντονης δραστηριότητάς της 

ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας και του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή 

της Βαλτικής. Χαρακτηριστική είναι, επίσης, η ανησυχία που προκλήθηκε στη 

Σουηδία λόγω της εμφάνισης τεσσάρων ρωσικών αεροσκαφών, τα οποία πετούσαν 

με υπερηχητική ταχύτητα  πάνω από τη Βαλτική. Στο πλαίσιο αυτό  η σουηδική 

Πολεμική Αεροπορία απογείωσε δύο JAS-37 Gripen προκειμένου να αναγνωρίσει 

τα ίχνη τους.  

 

3.3.2 Σχέσεις Νορβηγίας με Ρωσία 

Το 1905 η Νορβηγία απέκτησε την πλήρη ανεξαρτησία της. Η Νορβηγία 

παρέμεινε ουδέτερη στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο κάτω από την πίεση της 

Μεγάλης Βρετανίας και του αντι-γερμανικού αισθήματος των Νορβηγών, η χώρα 

βοήθησε έμμεσα τη Βρετανία, μεταφέροντας σημαντικές ποσότητες προμηθειών 

στη χώρα αυτή, ανταλλάσσοντάς τες με κάρβουνο. Στις αρχές του Β΄ Π.Π η 

Νορβηγία παρέμεινε ουδέτερη, παρά τις απόψεις ορισμένων πολιτικών κομμάτων 

της χώρας ότι η στρατηγική θέση της χώρας, στα ανατολικά της Βρετανίας και με 

ακτές στον Ατλαντικό, ήταν πολύ μεγάλη για να αφήσει ασυγκίνητη την Γερμανία.  

Πράγματι, στις 9 Απριλίου του 1940 η Γερμανία επιτέθηκε αιφνιδιαστικά. Ο 

Νορβηγικός στρατός, με τη βοήθεια Βρετανικών, Γαλλικών και Πολωνικών 

στρατευμάτων, αντιστάθηκε στην εισβολή για δύο περίπου μήνες, οπότε 

αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει στις 7 Ιουνίου. Το 1942 οι δυνάμεις κατοχής 

εγκατέστησαν στη χώρα φιλοναζιστική κυβέρνηση, με ηγέτη τον Βίντκουν Κουίσλιγκ, 

η οποία βρήκε κάποια υποστήριξη από τη πλευρά των Νορβηγών. (Ο όρος 

Κουίσλινγκ χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα για προδότες που κυβερνούν την χώρα 

τους ως μαριονέτες ξένων δυνάμεων).  

Γενικότερα, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, υπήρξε διχασμός στη 

χώρα, καθώς αντιστασιακά κινήματα συνυπήρξαν με ένα ρεύμα υποστήριξης προς 

τη Γερμανία. Η κατοχή της χώρας έληξε το 1945 με την παράδοση των Γερμανικών 

στρατευμάτων. Σαν συνέπεια της αποτυχίας της να παραμείνει ουδέτερη στον Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο, η Νορβηγία εγκατέλειψε την αρχή της ουδετερότητας και 
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προσχώρησε στο ΝΑΤΟ το 1949 και μάλιστα σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός της 

Νορβηγίας Γενς Στόλτενμπεργκ βρίσκεται στο θώκο του επικεφαλής του ΝΑΤΟ, 

(Πηγή: Wikipedia). 

Οι σχέσεις της Νορβηγίας με την Ρωσία θα πρέπει να ιδωθούν μέσω ακριβώς 

αυτού του πρίσματος της ένταξης στο ΝΑΤΟ η παρουσία του οποίου στην περιοχή 

γίνεται όλο και πιο έντονη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός της ύπαρξης ενός από τα πιο 

δραστήρια κέντρα εφαρμοσμένης εκπαίδευσης και πειραματισμού του ΝΑΤΟ στο 

Stavanger  της Νορβηγίας. Πρόκειται για το JOINT WARFARE CENTER (JWC)  

Τα περιστατικά έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών το 2014 ήταν συνεχή με 

διακοπή των μεταξύ τους στρατιωτικών συνεργασιών και εκατέρωθεν εκτόξευση 

εμπρηστικών δηλώσεων (το 2014 νορβηγικά αεροσκάφη απογειώθηκαν και 

αναχαίτισαν πάνω από 400 φορές ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη). Παρόλα αυτά και 

κατά την διάρκεια του 2015 φαίνεται να επικρατεί η νηφαλιότητα και η προσπάθεια 

επιστροφής στην κανονικότητα των διμερών τους σχέσεων. Δεν θα πρέπει να 

διαφεύγει της προσοχής μας ότι οι δύο χώρες μοιράζονται την ίδια φιλοδοξία 

εκμετάλλευσης κατά το μέγιστο δυνατόν, η καθεμία για το δικό της συμφέρων των 

τεράστιων πλουτοπαραγωγικών πηγών της Αρκτικής.   

Με βάση αυτά τα δεδομένα, γίνεται σαφές ότι οι τρεις αυτές χώρες της 

Σκανδιναβίας, καθορίζουν  τις σχέσεις τους απέναντι στη Ρωσία, με βάση τα 

συμφέροντα τους και τις προκλήσεις της κάθε εποχής. Ο φόβος για πιθανή 

κυριαρχία της Ρωσίας στην περιοχή τους οδηγεί σε κοινή σύμπλευση και σε 

αναζήτηση νέων συμμαχιών, που θα προχωρήσουν την εξωτερική τους πολιτική. Η 

εξισορρόπηση της Ρωσίας στην περιοχή της Βαλτικής προωθείται, επιπλέον, από 

την ενεργό συμμετοχή τους σε ασκήσεις της Βορειοατλαντικής συμμαχίας και 

αναθεώρησης της μέχρι τώρα απόφασης τους για μη ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Η 

πολιτική τους αυτή αποσκοπεί στην πρόκληση προβληματισμού στη ρωσική ηγεσία, 

έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανές ρωσικές πολιτικές εναντίον τους.  
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Κύριο πρόβλημα στις σχέσεις Ρωσίας και Νορβηγίας για πολλά χρόνια 

αποτελούσε το ζήτημα της Αρκτικής. Για τον λόγο αυτό οι δύο χώρες προχώρησαν 

το 2011 στην υπογραφή συμφώνου, με βάση το οποίο καταργείται το μορατόριουμ 

στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην αρκτική 

ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα  και διευκολύνεται η συνεργασία των δύο χωρών στον 

τομέα της αλιείας51.    

Το 2013 οι δύο χώρες είχαν προχωρήσει σε συζητήσεις για την ανάπτυξη των 

συστημάτων Iskander στην ρωσική περιοχή Καλινινγκράντ.  Θέματα, επίσης, που 

θα μπορούσαν να προωθήσουν τη συνεργασία τους ήταν η προστασία της 

Ασφάλειας στο Αφγανιστάν, η κατάσταση στη Αφρική και η καταπολέμηση της 

πειρατείας. Όμως και η Νορβηγία αντιμετώπισε με επικριτικό τρόπο την πολιτική της 

                                                 
51 Η Ρωσία και η Νορβηγία μοιράστηκαν την Αρκτική, 

http://greek.ruvr.ru/2011/03/25/47988988/,  25 / 3 / 2011 
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Ρωσίας στη Βαλτική, καθώς πιθανή θεωρήθηκε η απώλεια συμφερόντων της στην 

Αρκτική.   
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Κεφάλαιο 4ο – ΚΡΙΤΙΚΗ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

 

4.1 Κριτική αποτίμηση δράσης των Σκανδιναβικών χωρών 

 Όπως παρουσιάστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια γίνεται εύκολα φανερό ότι 

οι τρείς χώρες που εξετάζουμε παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες αλλά κα 

εμφανής διαφοροποιήσεις στον τρόπο που τοποθετούνται στην διεθνή σκηνή και 

στην στρατηγική που έχουν υιοθετήσει απέναντι στον ισχυρό τους γείτονα που 

ακούει στο όνομα Ρωσία.   

 Επικεντρώνοντας στις ομοιότητες, το σημαντικότερο κοινό χαρακτηριστικό 

τους είναι η έμφαση που αποδίδουν στην ανάπτυξη ενός κοινωνικού κράτους με 

κέντρο τον πολίτη ενώ ταυτόχρονα επενδύουν στην εξωστρέφεια, στην 

δημιουργικότητα, την επιχειρηματικότητα και την ιδιωτική πρωτοβουλία.  

 Και οι τρεις τους είναι χώρες με υψηλότατο βιοτικό επίπεδο, καινοτομία στην 

εκπαίδευση και αποτελεσματικότητα στην Δημόσια Διοίκηση. Ταυτόχρονα είναι 

χώρες που επιβραβεύουν την οικονομική και κοινωνική πρόοδο των πολιτών 

επιθυμώντας την αριστεία και την διάκριση προς τα πάνω στους επιμέρους τομείς 

των κοινωνικών δραστηριοτήτων.   

 Ταυτόχρονα είναι χώρες δραστήριες στην διεθνή σκηνή, μετέχουν σε μεγάλο 

αριθμό διεθνών οργανισμών και το διεθνές τους αποτύπωμα είναι ευκρινέστατο.  

 Πολλοί είναι αυτοί, που υποστηρίζουν ότι επικρατεί ένα ενιαίο σκανδιναβικό 

μοντέλο, με βάση το οποίο διαμορφώνουν την πολιτική τους και οι τρεις χώρες που 

παρουσιάστηκαν στη μελέτη αυτή. Οι δημοκρατίες αυτών των χωρών θεωρήθηκαν 

ότι θα μπορούσαν να προωθήσουν την προστασία βασικών δημοκρατικών θεσμών, 

ακόμη και σε περιόδους οικονομικής κρίσης και για αυτό το λόγο αποτέλεσαν 

πρότυπο για πολλές χώρες σε διεθνές επίπεδο.    

 «Τα σκανδιναβικά κράτη είναι οι μόνες χώρες της Ευρώπης που μετά τον 

πόλεμο γίνονται όλο και πιο δημοκρατικές, όλο και πιο εύπορες, όλο και πιο 

ικανοποιημένες με τον εαυτό τους, τη στιγμή που στην υπόλοιπη Ευρώπη οι 

νεότερες δημοκρατίες έχουν ήδη καταρρεύσει, ενώ οι πιο παλιές δίνουν μάχες 

οπισθοφυλακής.»52. Είναι εμφανές, επίσης,  ότι στον οικονομικό τομέα οι τρεις αυτές 

                                                 
52 Χίλσον, Μ., (2012), Το Σκανδιναβικό Μοντέλο, Μετάφραση Ν. Κουμπιάς, Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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χώρες καταφέρνουν να παρουσιάζουν μία οικονομία,  ικανή να ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού, διευκολύνοντας την επιχειρηματικότητα 

και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών53.    

 Όπως υποστηρίζει, επίσης, η Χίλσον (2012), οι χώρες αυτές «αποτελούν 

υποδειγματικές δημοκρατίες (διαφάνεια, λογοδοσία, ποιότητα κρατικής μηχανής, 

συμμετοχικότητα, κράτος δικαίου, ποιότητα κανονιστικών ρυθμίσεων, κ.ά)54. 

Ουσιαστικά, όμως, ακόμη και σήμερα καταφέρνουν να διατηρήσουν την 

αποτελεσματικότητα του σκανδιναβικού μοντέλου, εξαιτίας της κοσμοθεωρίας των 

ηγετών τους και του πρακτικού τρόπου αντιμετώπισης των διαφόρων καταστάσεων.  

 Ως προς τον τρόπο διαμόρφωσης της εξωτερικής τους πολιτικής,  είναι σαφές 

ότι οι πολιτικές  τους επιλογές και αποφάσεις καθορίζονται από βασικούς κανόνες 

της διπλωματίας. Όπως είναι γνωστό, τα μικρά κράτη αντιμετωπίζουν κάθε απειλή 

από  τις μεγαλύτερες δυνάμεις, αξιοποιώντας τις πρακτικές της εξωτερικής 

εξισορρόπησης ή  της συλλογικής ασφάλειας.  Στο πλαίσιο αυτό και οι τρεις αυτές 

χώρες προστατεύουν τα συμφέροντα τους και επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν την 

απειλή πιθανής ρωσικής επέκτασης, με βάση την ισορροπία δυνάμεων, που 

παρουσιάζεται στην εποχή  μας55.   

 Ουσιαστικά, δηλαδή οι τρεις αυτές χώρες επιδιώκουν να προχωρήσουν σε 

δημιουργία ισορροπίας ισχύος, αναπτύσσοντας στενούς δεσμούς με το ΝΑΤΟ. Με 

αυτόν τον τρόπο επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την επιβίωση τους, αξιοποιώντας τη 

συγκρουσιακή  κατάσταση ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και Ρωσία. Με την επιλογή της 

προσκόλλησης στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε, η  Νορβηγία, η Σουηδία και η  Φιλανδία 

αλλά και την ανάπτυξη συμμαχιών μεταξύ τους, επιδιώκουν να ενδυναμώσουν την 

παρουσία τους, έτσι ώστε να εξισορροπήσουν τους πιθανούς κινδύνους από την 

επέκταση της Ρωσίας στην περιοχή της Βαλτικής.   

 Μελετώντας τις πολιτικές επιλογές των τριών αυτών χωρών, γίνεται κατανοητό 

ότι πρόκειται για πολιτικές, ικανές να διασφαλίσουν την επιτυχή παρουσία των τριών 

αυτών χωρών στην πολιτική, διπλωματική και οικονομική διεθνή σκηνή.  

                                                 
53Καλαμάρας Β., Σκανδιναβικό μοντέλο: Πρότυπο η Σουηδία, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 21/9/2013  

54 Χίλσον, ο.π., .σς. 46 – 56, 2014 

55 Σιακαντάρης, Γ., (2013), Πέντε μαθήματα από το σκανδιναβικό μοντέλο, ΤΑ ΝΕΑ / 
ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΟ, 4/1/2013 
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 Ακόμη κι όταν παρουσιάζονται δυσκολίες, οι ηγεσίες τους καλούνται να 

αναθεωρήσουν την πολιτική τους και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τη εποχής 

τους. Τέλος, οι  διπλωματικές τους κινήσεις επιβεβαιώνουν τη σωστή μελέτη και 

κατανόηση του σύγχρονου πολιτικού γίγνεσθαι αλλά και την επιθυμία τους να 

διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στα σύγχρονα πολιτικά πράγματα.  

 

4.2 Παρουσίαση Ελληνοτουρκικών σχέσεων 

 Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις την περίοδο μετά το 1974, παρουσίασαν μια 

πορεία έντονων διακυμάνσεων, η οποία επιβάρυνε τη λειτουργία τη νοτιοανατολική 

πλευρά του ΝΑΤΟ, αποδεικνύοντας  ότι η Συμμαχία δεν ήταν σε θέση να επιλύσει 

τα προβλήματα, που αφορούσαν τη συνύπαρξη Ελλήνων και Τούρκων στο Αιγαίο.  

Επιπλέον, η Κύπρος συνέχισε να επηρεάζει  τις οποιεσδήποτε εξελίξεις σχετικά με 

τις ελληνοτουρκικές  σχέσεις. 

 

 Τις δεκαετίες του ‘50 και του ‘60 και μέσω της ένταξης των δύο χωρών στο 

ΝΑΤΟ υπήρξε η αίσθηση ότι ο διάλογος μεταξύ των δύο χωρών θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε κάποιας μορφή ειρηνικής γειτονίας. Η ύπαρξη των προβλημάτων στην 

Κύπρο και η Τουρκική επιθετικότητα έναντι του Ελληνισμού οδήγησε στην εμπλοκή 

των Ελλήνων και των Τούρκων και έδωσε ώθηση στην επανεμφάνιση της 

ελληνοτουρκικής σύγκρουσης.. Μέχρι το 1974 η σύγκρουση μεταξύ των δύο 

γειτονικών χωρών ήταν περιορισμένη στο Κυπριακό ζήτημα, ενώ μετά την κρίση του 

1974 επεκτάθηκε και σε άλλα σοβαρά ζητήματα56.   

                                                 
56 Mark Mazower,  Dark Continent. The European twentieth century, Alexandria,  2001 
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 Η τουρκική εισβολή  στην Κύπρο το 1974 αποτέλεσε ουσιαστικά την αρχή μιας 

καλά σχεδιασμένης προσπάθειας από την Τουρκία να αλλάξει την κατάσταση του 

Αιγαίου, η οποία είχε αρχίσει ένα χρόνο νωρίτερα, το 1973, όταν η τουρκική 

κυβέρνηση έδωσε στην τουρκική εταιρεία Oil Company 27 ερευνητικές άδειες για 

την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων σε περιοχές εκτός τουρκικών χωρικών 

υδάτων και δυτικά των  ελληνικών νησιών  της Σαμοθράκης, της Λήμνου, της 

Λέσβου, του Αγ. Ευστράτιου, των Ψαρών  και των Αντίψαρων. Τον Μάιο του 1974 

τουρκικό σεισμογραφικό πλοίο απέπλευσε στις περιοχές δυτικά των ελληνικών 

νησιών, ενώ συνοδευόταν  από 30 τουρκικά πολεμικά του57. 

 

 

 

 Από το 1974 και μετά, η Αθήνα είχε να αντιμετωπίσει αυτή την τουρκική 

προσπάθεια για κυριαρχία της στο Αιγαίο, ενώ η θέση της ήταν αρνητική λόγω της 

στρατιωτικής ήττας στο πεδίο της μάχης στην Κύπρο έστω και αν αυτή η ήττα δεν 

αντανακλά τις πραγματικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων καθόσον είναι 

γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προήλθε αυτό το δυσάρεστο αποτέλεσμα. 

 Η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση 

που δημιουργήθηκε από την κατάληψη της Κύπρου και από την επιθετική πολιτική 

της Άγκυρας στο Αιγαίο δεν ήταν πάντα επιτυχής. Το πρόβλημα της Κύπρου από 

το 1974 μέχρι και σήμερα αποτελεί το βασικότερο πρόβλημα στην προσπάθεια 

επίλυσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 

                                                 
57 Mallinson, W.,  Cyprus: a modern history London: I.B.Tauris, 2005 
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1974 και μετά προσπαθήσαν να  διαμορφώσουν τις σχέσεις αυτές, με βάση μια 

δίκαιη και βιώσιμη λύση στην Κύπρο.   

 Παρόμοιες εντάσεις σημειωθήκαν στο Αιγαίο το 1976 και το 1978 

διαταράσσοντας για μία ακόμη φορά τις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών. Οι δύο 

αυτές εντάσεις προκλήθηκαν από την παρουσία τουρκικών ερευνητικών πλοίων στο 

Αιγαίο.   

 Με την εμφάνιση του Σισμίκ, η Άγκυρα πρόβαλε για πρώτη φορά τα 

‘’κυριαρχικά δικαιώματα" της στο Αιγαίο. Σχετικά με το θέμα της υφαλοκρηπίδας, η 

Ελλάδα  κατέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και στις 11 Σεπτέμβρη του 

1976, το Δικαστήριο απέρριψε την ελληνική αίτηση για προσωρινά μέτρα,  τα οποία 

άλλωστε είχαν ατονήσει μετά την επέκταση της έντασης, ενώ δεν υπάρχει καμία 

απόφαση για την ουσία της υπόθεσης. Τον Σεπτέμβριο του 1976, οι εκπρόσωποι 

της Ελλάδας και της Τουρκίας υπέγραψαν στη Βέρνη το γνωστό πρωτόκολλο της 

Βέρνης58.  Μετά το 1974  παρουσιάστηκαν τρεις σοβαρές κρίσεις στις σχέσεις 

μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και με δυσκολία ο πόλεμος αποφεύχθηκε. Αυτές οι 

κρίσεις είναι οι εξής  

 
Η κρίση του 1976 

 Το 1975, η Τουρκία απέρριψε την ελληνική πρόταση για την επίλυση του 

προβλήματος της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές Δικαστήριο της 

Χάγης. Το 1976 η Τουρκία εξέδωσε ανακοίνωση για πραγματοποίηση 

σεισμογραφικών ερευνών στο Βόρειο Αιγαίο και στην περιοχή της ελληνικής 

υφαλοκρηπίδας και τα τουρκικά πολεμικά πλοία οδήγησαν  τουρκικό ερευνητικό 

πλοίο στην περιοχή των ελληνικών χωρικών υδάτων. Το τουρκικό πλοίο παρέμεινε 

στα Ελληνικά ύδατα για κάποιο χρονικό διάστημα. Τέλος, με βάση τη συμφωνία 

Βέρνης, απαιτήθηκε η  αποφυγή προκλητικών  ενεργειών και  η αποφυγή εντάσεων 

 

Η κρίση του 1987   

 Η Ελλάδα κατήγγειλε την παραβίαση της συμφωνίας της Βέρνης και απαίτησε 

την αποχώρηση του Τουρκικού ερευνητικού σκάφους Σισμίκ από το Βόρειο Αιγαίο. 

Η κρίση τελείωσε  με τη συμφωνία του Νταβός και την εν μέρει επίτευξη των στόχων 

της Τουρκίας καθώς με τη συμφωνία αυτή η Τουρκία εγείρει τα ζητήματα των 

                                                 
58 Toynbee, J., The West issue between Greece and Turkey P trans. Partsos, Thessaloniki: 

University Studio press, 2003 
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απαιτήσεων της πάνω στα πιθανά κοιτάσματα πετρελαίου στο Αιγαίο. Τέλος, η 

Ελλάδα είχε αποποιηθεί από το νόμιμο δικαίωμα της πετρελαϊκής έρευνας στο 

Αιγαίο, ακόμη και σε εθνικό επίπεδο και η Τουρκία παραιτήθηκε(?) από παράνομες  

αξιώσεις.  

 

Η κρίση στην Ιμίων (1996) 

 Η τρίτη κρίση προκλήθηκε το 1996 μετά την τουρκική εισβολή στα ‘Ιμια. Η 

ανεπιτυχής αντιμετώπιση της κρίσης από την τότε ελληνική κυβέρνηση έθεσε σε 

κίνδυνο την ειρήνη στην περιοχή και την ασφάλεια των ελληνικών στρατευμάτων. 

Με αυτόν τον τρόπο, έχουμε συμβιβασμό και την ντε φάκτο αποδοχή των γκρίζων 

ζωνών σε ένα μεγάλο αριθμό μικρών νησιών και βραχονησίδων.  

 Οι βασικοί άξονες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στον τομέα των Έλληνο-

Τουρκικών σχέσεων είναι: 

 

1) Προσπάθεια ενεργοποίησης την αμυντικής στρατιωτικής συμμαχίας του 

ΝΑΤΟ.  Η Ελλάδα αποφάσισε  την απόσυρση από το ΝΑΤΟ κατά την 

περίοδο 1974 έως 1979 λόγω της Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και την 

μη υπεράσπιση του δικαίου εκ μέρους της σημασίας. Σύντομα όμως η 

Ελληνική κυβέρνηση κατανόησε το σφάλμα της αποχώρησης και αποφάσισε 

να επιστρέψει πλην όμως όταν τα κατάφερε ήταν με όρους χειρότερους από 

πριν και σαφώς η θέση της χώρας στην συμμαχία είχε υποστεί πλήγμα. 

2)  Πολιτική άσκησης πιέσεων στο ΝΑΤΟ για την ενθάρρυνση των μελών του 

να προωθήσουν την επίλυση του προβλήματος μεταξύ της Τουρκίας και την 

Ελλάδα και την αντιμετώπιση των ζητημάτων που δημιουργήθηκαν μετά την 

εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Η πίεση αυτή ασκήθηκε με την άρνηση 

συμμετοχής της Ελλάδας σε διεθνείς επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και με την 

απειλή απομάκρυνσης των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα. Όπως έχει 

γίνει πλέον κατανοητό, ο τρόπος αυτός άσκησης πίεσης δεν έχει επιτύχει το 
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παραμικρό, αντιθέτως έχει επιδεινώσει τις σχέσεις της χώρας μας με τους 

συμμάχους της καθώς εμφανίζεται συνεχώς αναξιόπιστη  

3)  Προσπάθεια για άσκηση πίεσης στην Τουρκία μέσω των ευρωπαϊκών 

θεσμών καθώς η Ελλάδα είχε την τύχη να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε αντίθεση με την Τουρκία. Η προσπάθεια αυτή γενικά είναι 

ορθολογιστική όσον η ίδια η Τουρκία αποδέχεται την αναγκαιότητα της 

συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφόσων η Τουρκία αποφασίσει 

ότι δεν επιθυμεί για τους δικούς της λόγους περαιτέρω εμβάθυνση της 

συνεργασίας της με την Ε.Ε τότε αυτή η στρατηγική προφανώς και δεν 

μπορεί να επιτύχει.  

Σήμερα η τακτική των παραβιάσεων από τουρκικά μαχητικά και της εν γένει 

αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων έχει γίνει πιο επικίνδυνη 

από ποτέ. Όλες οι διαφορές με την Ελλάδα, σύμφωνα με την Τουρκία βασίζονται 

στις απαιτήσεις της στο Αιγαίο με βάση τη θεωρία του «ζωτικού χώρου», η οποία 

αποτελεί βασικό στοιχείο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής,  

 Με λίγα λόγια η Τουρκία οποία επιδιώκει νέες θαλάσσιες και αεροπορικές 

οριοθετήσεις και επανακαθορισμό των συνόρων μέσω της αναθεώρησης της 

συνθήκης της Λοζάνης.  Ο κύριος δηλαδή σκοπός αυτής της σύγχρονης τουρκικής 

πολιτικής απέναντι στην Ελλάδα είναι η αλλαγή του εδαφικού καθεστώτος, όπως 

προβλέπεται σε διεθνείς συνθήκες, όπως η Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης, και το 

νομικό καθεστώς της θάλασσας και του εναέριου χώρου που απορρέουν από το 

διεθνές δίκαιο, αποδεικνύοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα για την 

ασφάλεια της Ελλάδας. Ειδικότερα ο κίνδυνος της ασφάλειας για την Ελλάδα λόγω 

της έντασης στις σχέσεις της με την Τουρκία εντοπίζεται στα εξής προβλήματα   

 

 Ελληνική-Τουρκική διαφωνία σχετικά με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας 

  χωρικά ύδατα - casus belli 

 Εθνικός  Εναέριος Χώρος 

 Θαλάσσια σύνορα 
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  FIR Αθηνών 

  Έρευνα και Διάσωση 

 Οικουμενικό Πατριαρχείο 

 Μεγάλη του Γένους Σχολή 

  Η ελληνική μειονότητα και τα όργανά της στην Κωνσταντινούπολη, την 

Ίμβρο και την Τένεδο 

 Γκρίζες ζώνες 

  Τουρκικές καταγγελίες αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου59 

 Όπως είναι κατανοητό αυτά τα προβλήματα είναι πολύ σημαντικά για τη 

διασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου του Αιγαίου και 

των Βαλκανίων, ενώ οι παράλογες απαιτήσεις της Τουρκίας θέτουν σε κίνδυνο την 

ασφάλεια της Ελλάδας. Επίσης, η πολιτική της Τουρκίας θεωρείται ως μια πολιτική 

αντίθετη με τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς συνθήκες. Τέλος,  είναι  πιθανό οι εν 

λόγω απαιτήσεις να αλλάξουν την εικόνα του Αιγαίου, να δημιουργήσουν  ένταση 

και να οδηγήσουν σε επικίνδυνες συγκρούσεις.  Μέσω αυτής της προσέγγισης 

διαμορφώνεται η ελληνική εξωτερική πολιτική και καθορίζονται οι επιλογές της 

Ελλάδας.   

 Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα και η Τουρκία, κατά καιρούς επιχείρησαν να 

καταβάλουν σοβαρές προσπάθειες για την επίλυση των προβλημάτων τους πλην 

όμως οι συνεχώς εγειρόμενες αξιώσεις τις Τουρκίας δεν επέτρεψαν κάτι τέτοιο.  

Άλλωστε ας μην ξεχνούμε ότι τα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών έχουν πίσω 

τους και μία τεράστια ιστορία. Πολλοί στις δύο χώρες πιστεύουν ότι το πιο 

δυσεπίλυτο πρόβλημα είναι το Κυπριακό και εφόσον αυτό επιλυθεί τότε με τον ένα 

ή τον άλλο τρόπο τα προβλήματα στο Αιγαίου θα οδηγηθούν σε ένα κάποιο 

συμβιβασμό.   

 Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις εξετάζονται και εξαρτώνται και από τις ευρύτερες 

γεωπολιτικές διεργασίες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Εμφανείς είναι τα 

τελευταία χρόνια οι διαδικασίες της Δύσης, για να διευρύνουν το δυτικό σύστημα 

                                                 
59 ΕΛΙΑΜΕΠ,  Σημεία τριβής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, 1993 
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αξιών και αρχών στην πολιτική και οικονομική οργάνωση των χωρών της Μέσης 

Ανατολής.  

 Η Ευρώπη όμως με πολύ βίαιο τρόπο κατάλαβε ότι επηρεάζεται από τη 

γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Ευρωπαϊκή Ασία. Το Αιγαίο 

Πέλαγος διαδραματίζει γεωπολιτικό ρόλο και επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις 

σε αυτό, καθώς και από τις εξελίξεις στην περιοχή του Καυκάσου. 

 

4.3 Η επιρροή της πολιτικής τους στον τρόπο διαμόρφωσης της 

ελληνικής εξωτερικής πολιτικής – στρατηγικής 

 Οι σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία έχουν εισέλθει συχνά σε 

οριακό σημείο, δημιουργώντας επικίνδυνες εντάσεις. Η Ελλάδα είναι μια μικρή 

χώρα, αλλά μπορεί να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα, να υπερασπιστεί 

την εθνική της ασφάλεια και να αποτρέψει τη διείσδυση των εξωτερικών 

παραγόντων. Ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τις σχέσεις αυτών των 

δύο κρατών είναι τα τεράστια χρηματικά ποσά, που δαπανώνται κάθε χρόνο για την 

ενίσχυση της άμυνας . Είναι σαφές, επίσης, ότι τα διμερή ζητήματα των δύο χωρών 

θα μπορούσαν να επιλύονται  στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 

διεθνών οργανισμών. 

 Όλες οι κυβερνήσεις στη χώρα μας μέχρι τώρα κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν 

το πρόβλημα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου, το οποίο αποτελεί 

ένα πολιτικό και νομικό θέμα. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η νομική λύση απαιτεί 

την προσφυγή  και των δύο χωρών στη Χάγη. Η Τουρκία, όμως, αρνείται μια τέτοια 

προσφυγή και ζητεί λύση μέσα από τις διμερείς πολιτικές διαπραγματεύσεις. Είναι 

κατανοητό, λοιπόν, ότι η Τουρκία επιδιώκει να παρουσιάσει το Αιγαίο ως τον 

θαλάσσιο και εναέριο χώρο των ειδικών περιστάσεων και ότι το νομικό σύστημα 

πρέπει να τοποθετηθεί εκτός του πλαισίου του θαλάσσιου δικαίου. Αντίθετα πρέπει 

να λειτουργήσει με τρόπο που να τηρηθούν οι συγκεκριμένοι διακανονισμοί που 

έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των κρατών»60. 

                                                 
60 Αλεξανδρής, Α, Βερέμης, Θ., Καζάκος, Π, Κουφουδάκης, Β, Ροζάκης, Χ., Τσιτσόπουλος, C. 

(1991), Τα ελληνικά-τουρκικές σχέσεις 1923 με 1987, Εκδόσεις Γνώση, 1991 
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 Οι ελληνικές-τουρκικές διαφορές στο Αιγαίο, όπως ήδη αναλύθηκε  ξεκίνησαν  

το 1973 με τις τουρκικές  αξιώσεις για την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Βασικά θέματα, 

που αναδεικνύονται, μέσα από τις πολύχρονες αυτές συγκρούσεις είναι τα εξής : 

 

 οι διαφορές του ελληνικού εναέριου χώρου σε 10 μίλια 

 οι κανόνες εφαρμογής του FIR Αθηνών από στρατιωτικά αεροσκάφη της 

Τουρκίας,  

 η Ελληνική επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια 

  η ελληνική κυριαρχία επί νησίδων και βραχονησίδων  

 η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του ανατολικού Αιγαίου 

 άλλα θέματα που συνδέονται με αυτά (Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών) 

 

 

 
 Οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και οι αξιώσεις που παρουσιάζονται 

οφείλονται ξεκάθαρα στην τουρκική εθνική στρατηγική, η οποία ακολουθείται για την 

ενίσχυση της γεωπολιτικής δύναμης, της κυριαρχίας της και την ενίσχυση του ρόλου 

στην περιοχή. Στην περιοχή του Αιγαίου η Τουρκία προσπαθεί να ανατρέψει την 

υπάρχουσα κατάσταση και να επιτύχει την «συγκυριαρχία-κοινή ευθύνη» και, 

συνεπώς, τη συγκέντρωση των υφιστάμενων πόρων ή την επέκταση της 

γεωπολιτικής ισχύος της στα δυτικά. Η εθνική πολιτική της Ελλάδας ουσιαστικά 
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απειλείται με τον τρόπο αυτό, ενώ με βάση όλα αυτά καθορίζεται η ευρύτερη 

ελληνική εξωτερική πολιτική61.  

 Σε γενικές γραμμές, η ασφάλεια στην περιοχή απειλείται από αυτές τις 

τουρκικές κινήσεις : 

 αμφισβήτηση της νομικής κυριαρχίας της Ελλάδα, με την απειλή του 

πολέμου, για επέκταση της ζώνης των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά 

μίλια 

 Αμφισβήτηση των θαλάσσιων συνόρων 

 Αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά 

  Αμφισβήτηση της έκτασης του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου, μέσω της 

συνεχούς παραβίασης τους από Τουρκικά πολεμικά αεροπλάνα  

 αμφισβήτηση των αρμοδιοτήτων εντός του FIR Αθηνών που ασκείται από 

την Ελλάδα στο πλαίσιο των αποφάσεων του ICAO 

  αποστρατιωτικοποίηση νησιών του Ανατολικού Αιγαίου 

 Αμφισβήτηση των εξουσιών της Ελλάδα στους δικούς της τομείς,  της 

έρευνας και διάσωσης 62 

 Η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων μέσω της επίλυσης των 

προβλημάτων σε διμερές επίπεδο μπορεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική εξωτερική 

πολιτική έχει ειρηνικό χαρακτήρα, και θεωρεί ότι είναι σημαντικό να σεβαστεί τις 

σχέσεις καλής γειτονίας, αποτρέποντας διάφορες συγκρούσεις. Η Ελλάδα δεν θέλει 

σύγκρουση με την Τουρκία και καλλιεργεί ένα κλίμα συνεργασίας, επιθυμώντας να 

βελτιώσει τις σχέσεις με την Τουρκία και  να προωθήσει την εξομάλυνση των 

διαφορών και την υπεράσπιση της ειρήνης στην περιοχή αυτή63. Πολλές φορές 

βέβαια η στάση αυτή της Ελλάδος έχει εκπεμφθεί ως αδυναμία. 

                                                 
61 Αλεξανδρής, Α, Βερέμης, Θ., Καζάκος, Π, Κουφουδάκης, Β, Ροζάκης, Χ., Τσιτσόπουλος, C. 

(1991), Τα ελληνικά-τουρκικές σχέσεις 1923 με 1987, Εκδόσεις Γνώση, 1991 

62 Mallinson, W., Cyprus: a modern history London: I.B.Tauris, 2005  

63 Μυλωνάς Θ., Η Τουρκία στο περιθώριο της νομιμότητας, Αθήνα, 1991 
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 Η αντιμετώπιση των ελληνοτουρκικών σχέσεων απαιτεί σοβαρές 

διπλωματικές παρεμβάσεις, αν και μέχρι στιγμής η  διπλωματία παρουσιάζεται 

αδύναμη να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα και να θέσει ένα τέλος στην 

αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Μια συνολική αξιολόγηση των 

ελληνοτουρκικών αποδεικνύει ότι η κρίση αυτή είναι αρνητική για όλη την περιοχή. 

Για το λόγο αυτό, απαιτείται ουσιαστικός διάλογος που θα σταματήσει την 

Ελληνοτουρκική κρίση και θα διασφαλίσει την ειρηνική συνύπαρξη των δύο 

χωρών64. 

 

 

 

 Μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα έθνη μπορούν να λύσουν τα προβλήματά 

τους και να μειώσουν τις διαφορές τους. Ναι αυτό είναι κατά βάση εφικτό μόνο όμως 

στην περίπτωση που θα βρεθεί κοινή λύση για τις διαφορές τους μέσω αμοιβαίων 

υποχωρήσεων.  Οι κυβερνήσεις των δύο χωρών πρέπει να κατανοήσουν ότι η 

ασφάλεια στην περιοχή του Αιγαίου είναι η υποχρέωσή τους, αλλά και ότι θα πρέπει 

να τηρούν τους όρους των διεθνών συνθηκών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων65 

και πρώτη από όλους η Τουρκία. Οι επεκτατικές πολιτικές απειλούν την ειρήνη και 

προκαλούν προβλήματα στην ανάπτυξη των δύο χωρών. Ελλάδα και Τουρκία 

μπορούν να προστατεύσουν την ειρήνη στα Βαλκάνια και μπορούν να αναπτύξουν 

αυτή την περιοχή, αλλά περισσότερο, θα πρέπει να περιορίσουν τις διαφορές τους 

                                                 
64 Hobsbawm, E.. (1995), The Age of extremes. The short twentieth century 1914-1991, 

Foundation 1995 

65 Βερέμης Θ. , Ελληνική-τουρκικές σχέσεις, εκδ. Σακκουλας, 1986 
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και να προχωρήσουν στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, αφού καταφέρουν να 

επιλύσουν τις διαφορές τους66.  

Επίσης, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ 

εξαρτάται από την επίλυση των ελληνικών θεμάτων και του Κυπριακού 

προβλήματος, με ένα βιώσιμο και δίκαιο τρόπο. Η ρύθμιση της λειτουργίας των 

ελληνικών-τουρκικών σχέσεων θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να αναπτυχθεί από: 

 

- Διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών 

- Ευρωπαϊκές σχέσεις 

- Άμεση αλλαγή της πολιτικής που ακολουθεί απέναντι στην Ελλάδα 

- Περιφερειακά θέματα67 

Με βάση αυτά , η ελληνική πολιτική απέναντι στην Τουρκία πρέπει να αλλάξει 

ριζικά, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την κυριαρχία της και αναζητώντας τις βασικές 

λύσεις για τα ζητήματα της Κύπρου, του Αιγαίου  και της Θράκης. Ο τρόπος 

διαμόρφωσης της είναι σαφές ότι μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της εφαρμογής 

ποικίλων πρακτικών και επίδειξης διπλωματικής ευελιξίας.  

Η πολιτική που ασκούν η Σουηδία, η Νορβηγία και η Φιλανδία μπορεί να 

δώσει τα απαιτούμενα ερεθίσματα στους Έλληνες ιθύνοντες για τον τρόπο 

διαμόρφωσης της εξωτερικής τους πολιτικής και προσαρμογής τους στις σύγχρονες 

προκλήσεις, Βασικές αρχές της διπλωματίας τους, που μπορεί να διευκολύνουν τη 

διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ειδικά ως προς τις 

ελληνοτούρκικες σχέσεις αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο των Βαλκανίων είναι τα 

εξής : 

 Αναζήτηση νέων συμμαχιών 

 Αξιοποίηση της συμμετοχής στην . Ε.Ε και στο ΝΑΤΟ 

 Εξισορρόπηση παρουσίας Τουρκίας 

 Ανάληψη πρωτοβουλιών 

 Προβολή αιτημάτων 

 Υπογραφή συμφωνιών με Τουρκία 

                                                 
66 Toynbee, J., The West issue between Greece and Turkey P trans. Partsos, Thessaloniki: 

University Studio press, 2003 

67 Mallinson, W.,  Cyprus: a modern history London: I.B.Tauris, 2005 
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Πάνω από όλα όμως, όπως είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, αυτές οι 

τρεις χώρες επέτυχαν την εσωτερική τους ενδυνάμωση.  Πέτυχαν να είναι 

οικονομικά εύρωστες και αυτάρκεις αναπτύσσοντας κατά περίπτωση ισχυρή 

αμυντική βιομηχανία και σημαντικές δαπάνες για την άμυνά τους. Η αντιμετώπιση 

που αυτές οι τρεις χώρες έχουν απέναντι στο πρόβλημα της ύπαρξης ενός 

αναθεωρητικού γείτονα εκτιμάται ότι θα μπορούσε να δώσει ενδιαφέρουσες 

απαντήσεις στο ερώτημα που συνεχώς τίθεται. Ποια θα έπρεπε να είναι η 

στρατηγική της Ελλάδας απέναντι στον ισχυρό αναθεωρητικό γείτονα που έχει 

δίπλα της.  

Η απάντηση που δίνεται είναι η εσωτερική ενδυνάμωση μέσω της ανάπτυξης 

της οικονομίας και ταυτόχρονα ανάπτυξη της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρες, 

δημιουργία βιώσιμης και ανταγωνιστικής αμυντικής βιομηχανίας σε κρίσιμα 

προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και επιχειρησιακής χρησιμότητας και όλα 

αυτά με μία κοινωνία συμπαγής ορθά πληροφορημένη και αποφασισμένη. Η χώρα 

θα πρέπει στο έπακρο να εκμεταλλεύεται τις διεθνής συνεργασίες της και τους 

συμμάχους της όχι όμως πηγαίνοντας μονίμως ως ικέτης, ως ο φτωχός συγγενής 

και ο αναξιόπιστος σύμμαχος που μετέχει σε μια συμμαχία μόνο όταν θεωρεί ότι δεν 

ρισκάρει τίποτε και μόνα παίρνει χωρίς να δίνει. αλλά ως ένας σύμμαχος που όταν 

απαιτείται να στείλει δυνάμεις για το κοινός συμφέρων της συμμαχίας θα στέλνει 

αναλαμβάνοντας το ρίσκο. 

Τέλος θα πρέπει να αναλογιστεί η ελληνική κοινωνία ότι το να έχεις μία χώρα 

80.000.000 σαν την Τουρκία δίπλα σου δεν είναι κατά ανάγκη κατάρα αλλά θα 

μπορούσε να είναι και ευλογία διότι πρόκειται για μια τεράστια αγορά ταχέως 

αναπτυσσόμενη, και με προσβάσεις σε αγορές εκατοντάδων εκατομμυρίων  όπου 

θα μπορούσαν να υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες οικονομικών συμπράξεων 

ελληνικών με τουρκικές επιχειρήσεις. Όλα αυτά βέβαια με την προϋπόθεση ότι η 

Τουρκία θα παραμένει ένα σταθερό κοσμικό κράτος και η Ελλάδα θα μπορέσει 

σταδιακά να ανακτήσει την εθνική της κυριαρχία 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 Με τη συγκεκριμένη μελέτη αναδεικνύεται ο ρόλος των τριών αυτών κρατών 

της Σκανδιναβίας στη σύγχρονη διεθνή πολιτική σκηνή και η επιρροή του τρόπου 

λειτουργίας τους στον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων  κρατών σε ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο. Το σκανδιναβικό μοντέλο βασίζεται στην καθολική  κοινωνική 

πρόνοια, διευκολύνοντας την προσπάθεια του κράτους να παρέχει κοινωνικές 

υπηρεσίες, αξιοποιώντας την κύρια πηγή των φόρων, στηρίζοντας τη δημοκρατία 

και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των πολιτών τους.   

 Στον εξωτερικό τομέα, οι διπλωματικές τους κινήσεις καθορίζονται από την 

προάσπιση των συμφερόντων τους και την διατήρηση ηγετικής θέσης στον χώρο 

της Βαλτικής αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Αναγνωρίζοντας τη βαρύνουσα σημασία 

της Ρωσίας στην περιοχή της Βαλτικής, επιδιώκουν την αναζήτηση ισχυρών φίλων, 

έτσι ώστε να περιφρουρήσουν την ασφάλειά τους.  

 Επειδή οι ηγεσίες τους γνωρίζουν ότι είναι σημαντική η αναζήτηση συμμαχιών, 

που θα διευκολύνουν την υλοποίηση βασικών τους στόχων και την παρουσία τους 

έναντι της Ρωσίας, επιδιώκουν την προσκόλληση τους στην Ε.Ε και στο ΝΑΤΟ, 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyq9qU9KnKAhXDFiwKHRs-De0QjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Greece&psig=AFQjCNEGVRXSuZTJWpfeSXd4dV7kJriRIg&ust=1452881671604919
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διατηρώντας, όμως, σε αρκετές περιπτώσεις την ουδετερότητά τους. Με τον τρόπο 

αυτό επιδιώκουν την ενδυνάμωσή τους, γιατί θεωρούν ότι αποτελεί τη μόνη λύση 

για την εξισορρόπηση της Ρωσίας στην περιοχή της Βαλτικής.  

 Με βάση την πολιτική που ασκούν τα τρία κράτη της Σκανδιναβίας μπορεί και 

η Ελλάδα να διαμορφώσει την πολιτική της, έτσι ώστε να εξισορροπήσει την 

παρουσία της Τουρκίας στην περιοχή. Αξιοποιώντας τη γεωπολιτική της θέση και 

επιδεικνύοντας ευέλικτες πολιτικές, η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό 

ρόλο στα Βαλκάνια, προασπίζοντας την ασφάλεια της. Κύριος όμως στόχος της 

ελληνικής στρατηγικής πριν την οποιαδήποτε προσπάθεια επίλυσης των 

ελληνοτουρκικών προβλημάτων θα πρέπει να είναι η εσωτερική ενδυνάμωση του 

Έθνους και η δημιουργία κατάλληλων διεθνών ισορροπιών.  

 Τέλος η χώρα μας θα πρέπει να κάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες κινήσεις 

προκειμένου να διατηρήσει την δυνατότητα στρατιωτικής αποτροπής που διαθέτει 

σκεπτόμενη έξυπνα και χρησιμοποιώντας την συνολική ισχύς του Έθνους διότι όλοι 

είναι σήμερα απαραίτητοι περισσότερο από ποτέ. 
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