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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ 
 

Η ενβαζία ιαξ αθμνά ηδκ πνυζθαηδ ηνίζδ ζηδκ Οοηνακία πμο δζαηανάζζεζ ηδκ 

ζζμννμπία ζζπφμξ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ Δονχπδξ ηαζ ηδξ Ρςζίαξ. ημπυξ ιαξ 

είκαζ κα ελεηάζμοιε ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Οοηνακίαξ ζηα πθαίζζα ηδξ Δονςπασηήξ 

Αζθάθεζαξ ηαζ Άιοκαξ.  

 

Γζα ηδκ επίηεολδ αοημφ ημο ζηυπμο εα λεηζκήζμοιε ιε ιζα ζφκημιδ πνμκμθμβζηή 

ακαδνμιή ηδξ ηνίζδξ. Θα πενζβναθεί ημ πμθζηζηυ ηαζ ζηναηδβζηυ πενζαάθθμκ πμο 

δζαιμνθχεδηε ζηδκ πενζμπή ιεηά ημ Β‟ Παβηυζιζμ Πυθειμ ηαζ ηδ εέζδ πμο έθααε 

ιέζα ζε αοηυ δ Οοηνακία ηαζ δ εονφηενδ πενζμπή ηδξ Κνζιαίαξ εκχ ζηδ ζοκέπεζα 

βίκεηαζ εηηεκήξ ακαθμνά ζηα βεβμκυηα πμο λεηζκμφκ ημ Νμέιανζμ ημο 2013, ιε ηδκ 

ακαημίκςζδ ηδξ Οοηνακίαξ πςξ δεκ εα οπμβνάρεζ ηδ ζπεηζηή ζοιθςκία βζα ηδκ 

εκίζποζδ ηςκ δεζιχκ ηδξ ιε ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ (ΔΔ), ηάηζ πμο πονμδυηδζε ηδκ 

ήδδ νεοζηή ηαζ εφθθεηηδ πμθζηζηή ηαηάζηαζδ ζημ εζςηενζηυ ηδξ πχναξ. διακηζηυ 

ζηέθμξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ απμηεθεί μ ζηναηδβζηυξ νυθμξ ηδξ Ρςζίαξ ηαζ δ 

ειπθμηή ηδξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ πχναξ ηαζ ζηα βεβμκυηα πμο μδήβδζακ ζηδκ 

πνμζάνηδζδ ηδξ Κνζιαίαξ. 

 

Θα αημθμοεήζεζ ιζα πενζβναθή ηςκ ζδιακηζηυηενςκ ακηζδνάζεςκ ηδξ δζεεκμφξ 

ημζκυηδηαξ απέκακηζ ζηδκ μοηνακζηή ηνίζδ, οπυ ημ πνίζια ηςκ απμθάζεςκ 

ζοθθμβζηχκ μνβάκςκ υπςξ δ Γεκζηή οκέθεοζδ (Γ) ηαζ ημ οιαμφθζμ Αζθαθείαξ 

(Α) ημο Ονβακζζιμφ Ηκςιέκςκ Δεκχκ (ΟΗΔ) ιε ηδκ πανμοζίαζδ ημο πνμκμθμβίμο 

ηςκ απμθάζεςκ αοηχκ ακαθμνζηά ιε ηζξ ζοκεδνζάζεζξ ημο οιαμοθίμο Αζθαθείαξ 

απυ ημ Φεανμοάνζμ ημο 2014 έςξ ηαζ ημ Μάνηζμ ημο 2015. Η ακάθοζδ ηαηαθήβεζ ζηδ 

ζδιακηζηή απυθαζδ 2202/2015 ημο οιαμοθίμο Αζθαθείαξ ημο ΟΗΔ ηαεχξ ηαζ ζηδκ 

εηηεκή πανμοζίαζδ ηςκ απμθάζεςκ πμο εθήθεδζακ ζηδ οιθςκία ημο Μίκζη, ημ 

Φεανμοάνζμ ημο ηνέπμκημξ έημοξ.  

 

διακηζηυ ημιιάηζ ηδξ ιεθέηδξ ιαξ εα απμηεθέζεζ δ ελέηαζδ ηςκ ακηζδνάζεςκ 

ηςκ ζδιακηζηυηενςκ δζεεκχκ παζηηχκ: Δονςπασηή Έκςζδ (ΔΔ) ηαζ Ηκςιέκεξ 

Πμθζηείεξ ηδξ Αιενζηήξ (ΗΠΑ) ιεηά ημ λέζπαζια ηδξ μοηνακζηήξ ηνίζδξ. Θα 
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δζενεοκδεεί ημ πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ θεζημονβμφζακ μζ δφμ δνχκηεξ (Ρςζία ηαζ 

Οοηνακία) πνζκ ηδκ ηνίζδ ηαζ ημοξ ζοζπεηζζιμφξ πμο ακαπηφζζμκηακ ιεηαλφ αοηχκ 

ηαζ ηςκ ΔΔ-ΗΠΑ.  

 

ζμκ αθμνά ημκ νυθμ ηδξ Ρςζίαξ ζηα πθαίζζα αοηά, εα επζζδιακεεί δ αανφηδηα 

πμο είπε δ πνμζέββζζδ ηδξ μοηνακζηήξ ηοαένκδζδξ ζημ ΝΑΣΟ ηαζ ηδκ ΔΔ, ηίκδζδ πμο 

θάκηαγε ςξ απεζθή βζα ηα νςζζηά ζηναηδβζηά ζοιθένμκηα. Γζα κα ηαηακμήζμοιε 

ηαθφηενα ηζξ δοκαιζηέξ ηδξ πενζμπήξ, εα επζπεζνήζμοιε κα θςηίζμοιε ηζξ ζπέζεζξ πμο 

πνμτπήνπακ ζηδκ πενζμπή, εα εζηζάζμοιε ζηδ ζηάζδ πμο ηνάηδζακ μζ ΔΔ ηαζ ΗΠΑ 

(ιέζς ημο ΝΑΣΟ) ζημ μοηνακζηυ γήηδια ηαζ εα εβείνμοιε ημ ηνίζζιμ ενχηδια ημο 

ηαηά πυζμ ηα ζηναηδβζηά ημοξ ζοιθένμκηα ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ ακαημθζηήξ 

Δονχπδξ επδνέαζακ ηδ ζοκμθζηή ημοξ ζηάζδ.  

 

ηα πθαίζζα ηδξ ακάθοζδξ ημο νυθμο ημο ΝΑΣΟ ζηδκ πενζμπή, βίκεηαζ εηηεκήξ 

ακαθμνά ζημ ημζκυ ακαημζκςεέκ ηδξ οκυδμο Κμνοθήξ ηςκ πςνχκ ιεθχκ ημο ΝΑΣΟ 

ζηδκ Οοαθία ημ επηέιανζμ ημο 2014 ηαζ ηςκ ζεκανίςκ αάζεζ ηςκ μπμίςκ ημ ΝΑΣΟ 

υθεζθε κα επακαπνμζδζμνίζεζ ηδ ζηάζδ ημο έκακηζ ηδξ Ρςζίαξ. Σαοηυπνμκα 

επζζδιαίκμκηαζ εβεζνυιεκα γδηήιαηα ζοθθμβζηήξ αζθάθεζαξ ζημ πενζαάθθμκ ηδξ 

οιιαπίαξ, θυβς ηδξ επζεεηζηυηδηαξ ηδξ Ρςζίαξ. 

 

Καηαθήβμκηαξ, εα πανμοζζάζμοιε ηδ ηνέπμοζα απμηφπςζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ 

ζηδκ Οοηνακία εκχ εα δζενεοκήζμοιε ηδ ζηάζδ ηαζ ηδκ ειπθμηή ημο Ονβακζζιμφ ημο 

Βμνεζμαηθακηζημφ οιθχκμο (ΝΑΣΟ) ζηδκ μοηνακζηή ηνίζδ χζηε κα ακαγδηδεμφκ 

πζεακά ιεθθμκηζηά ζεκάνζα βζα ημ μοηνακζηυ γήηδια. Με ηνζηήνζμ ηα ακηζηνμουιεκα 

μθέθδ ζηδκ πενζμπή ηαζ ηα ηένδδ βζα ηδκ ηάεε ειπθεημιέκδ πθεονά, εα ελεηάζμοιε 

ηδ αζςζζιυηδηα ή ιδ ηςκ ζεκανίςκ αοηχκ.  

 

Τπυ ημ πνίζια ιάθζζηα ηςκ πνυζθαηςκ βεβμκυηςκ ζηδκ ονία ηαζ ηδκ 

ηαηάννζρδ ημο Ρςζζημφ αενμζηάθμοξ απυ ηδκ Σμονηία, δ ακάθοζδ αοηή απμηηά 

ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ, ηυζμ βζα ηζξ ζπέζεζξ ΝΑΣΟ – Ρςζίαξ, υζμ ηαζ βζα ηδκ εονφηενδ 

βεςπμθζηζηή ανέκα. 
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ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ – ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 

 

Οσκρανία: Θέζη και Γεωπολιηική 

 

Η Οοηνακία είκαζ πχνα ηδξ ακαημθζηήξ Δονχπδξ, δ μπμία ζοκμνεφεζ ιε ηδ 

Ρςζία (ζηα ακαημθζηά ηαζ ηα αμνεζμακαημθζηά), ηδ Λεοημνςζία (ζηα αμνεζμδοηζηά), 

ηδκ Πμθςκία, ηδ θμααηία ηαζ ηδκ Οοββανία (ζηα δοηζηά), ηδ Ρμοιακία ηαζ ηδ 

Μμθδααία (ζηα κμηζμδοηζηά) εκχ ηαοηυπνμκα ανέπεηαζ απυ ηδ Μαφνδ Θάθαζζα ηαζ 

ηδκ Αγμθζηή Θάθαζζα (ζηα κυηζα ηαζ κμηζμακαημθζηά, ακηίζημζπα). Η Οοηνακία είκαζ δ 

δεφηενδ ιεβαθφηενδ ζε έηηαζδ πχνα ιεηά ηδ Ρςζία (δ ζοκμθζηή ηδξ έηηαζδ είκαζ 

603.628 ηεηναβςκζηά πθι.). Πνςηεφμοζα ηδξ πχναξ είκαζ ημ Κίεαμ, επίζδιδ βθχζζα 

ηδξ πχναξ είκαζ ηα μοηνακζηά (ςζηυζμ ηα νςζζηά είκαζ εονέςξ δζαδεδμιέκα ζε υθεξ 

ζπεδυκ ηζξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ, εζδζηά ζηα κυηζα ηαζ ακαημθζηά), ηαζ ημ κυιζζιά ηδξ 

είκαζ ημ βνίακα. Σμ εεκζηυ ηδξ ζφκεδια είκαζ «Δθεοεενία, Οιυκμζα, Καθμζφκδ». 

 

Η πμνεία ηδξ ζζημνίαξ ηδξ Οοηνακίαξ ανζζηυηακ πάκημηε ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ 

ζζημνζηή ελέθζλδ ηδξ Ρςζίαξ: ζδνφεδηε απυ ημοξ Βανάββμοξ (Ρςξ ημο Κζέαμο) ημκ 

έκαημ αζχκα, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Μεζαίςκα ακαδείπεδηε ζε ζζπονυ μζημκμιζηυ 

έεκμξ, ηαζ ιυκμ ηαηά ημ δςδέηαημ αζχκα πανάηιαζε εκχ ιέπνζ ηα ιέζα ημο 1500-

1600 δ Οοηνακία ανζζηυηακ ηάης απυ ηδκ ηονζανπία ηνζχκ ιεβάθςκ δοκάιεςκ ηδξ 

επμπήξ ηαζ ηδξ πενζμπήξ: ηδξ Υνοζήξ Ονδήξ1, ημο Μεβάθμο Γμοηάημο ηδξ Λζεμοακίαξ 

ηαζ ημο Βαζζθείμο ηδξ Πμθςκίαξ. Με ημ πέναξ ημο Μεβάθμο Βμνείμο Πμθέιμο2 δ 

Οοηνακία δζαιεθίζηδηε ηαζ ιεηαλφ ηςκ βεζημκζηχκ δοκάιεςκ-ηναηχκ, ιε ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ κα πενζένπεηαζ, ηαηά ημ 19μ αζχκα, ζηδ Ρςζζηή Αοημηναημνία.   

 

                                                 
1
 Με τον όρο Χρυςι Ορδι περιγράφονται τα μογγολικά και τουρκικά φφλα που ειςζβαλλαν, διά μζςου του Καυκάςου 

ςτθν κεντρικι και ανατολικι Ευρϊπθ, καταλφοντασ αφενόσ μεν τθ Βουλγαρία του Βόλγα, αφετζρου δε το Κράτοσ των 
Ρωσ. 
2
 Ο όροσ Μεγάλοσ Βόρειοσ Πόλεμοσ (1700-1721) αναφζρεται ςτισ ζνοπλεσ ςυρράξεισ ανάμεςα ςτθ ουθδία και μια 

ομάδα κρατϊν με επικεφαλισ το Βαςίλειο τθσ Ρωςίασ οι οποίεσ ζλαβαν χϊρα ςτθ βορειοανατολικι Ευρϊπθ για τον 
ζλεγχο τθσ Βαλτικισ. 
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Καηά ηδ δζάνηεζα ημο 20μφ αζχκα, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιεηά ημκ Α‟ ΠΠ ηαζ ημ 

Ρςζζηυ Διθφθζμ Πυθειμ, δ Οοηνακία πνμέηορε ζηζξ 30 Γεηειανίμο 1922 ςξ ιία απυ 

ηζξ ζδνοηζηέξ δδιμηναηίεξ ηδξ μαζεηζηήξ Έκςζδξ, ιαγί ιε ηζξ Ρςζία, Λεοημνςζία ηαζ 

Τπενηαοηαζία (απμηεθμφιεκδ απυ ηζξ Γεςνβία, Ανιεκία ηαζ Αγενιπασηγάκ)3. 

 

 
1945: Σέλος Β’ ΠΠ 

 
 

Σμ 1944 δ Οοηνακία απεθεοεενχεδηε απυ ηζξ ζμαζεηζηέξ έκμπθεξ δοκάιεζξ. θίβμ 

πνζκ ηαζ ιεηά ημ Β‟ ΠΠ δ μοηνακζηή επζηνάηεζα ηδξ Δκχζεςξ μαζεηζηχκ 

μζζαθζζηζηχκ Γδιμηναηζχκ (ΔΓ) δζεονφκεδηε πνμξ ηα δοηζηά, επζηονχκμκηαξ ηδκ 

πνμζάνηδζδ ηςκ δοηζηχκ επανπζχκ πμο είπακ ηαηαθδθεεί ιε ημ ζφιθςκμ 

Ρίιπεκημνθ-Μμθυημθ, ημ βενιακμζμαζεηζηυ φιθςκμ „‟ιδ επίεεζδξ‟‟ δδθαδή, ημο 

1939. Η επυιεκδ δζεφνοκζδ πνμξ ηα κυηζα έβζκε ημ 1956 ιε ηδ ιεηαθμνά ηδξ Κνζιαίαξ 

ζηδκ μοηνακζηή επζηνάηεζα επί ηδ ζοιπθδνχζεζ 300 εηχκ απυ ηδκ έκςζδ ηδξ Ρςζίαξ 

ιε ηδκ Οοηνακία (ζοιθςκία ημο Πενεβζεζθάα – 1656). Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ δ 

Οοηνακία ήηακ έκα απυ ηα ζδνοηζηά ιέθδ ημο ΟΗΔ (24 Οηηςανίμο 1945)4 ςξ ιέθμξ 

ηδξ ΔΓ.  

                                                 
3
 Ριηοςπάςτθσ (2008) «Οι βάςεισ ςυγκρότθςθσ τθσ ΕΔ» http://www.rizospastis.gr/story.do?id=6015512, τελ. 

Προςπζλαςθ 20/11/2015  
4
 UN Member States, Member states of the United Nations. http://www.un.org/en/members/index.shtml τελ. 

Προςπζλαςθ 20/11/2015 

http://www.rizospastis.gr/story.do?id=6015512
http://www.un.org/en/members/index.shtml
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1991: Καηάρρεσζη ΔΓ 
 

Η Οοηνακία έβζκε ηαζ πάθζ ακελάνηδημ ηνάημξ ιεηά ηδκ ηαηάννεοζδ ηδξ 

μαζεηζηήξ Έκςζδξ ημ 1991. Δίπακ πνμδβδεεί μζ πνχηεξ πμθοημιιαηζηέξ εηθμβέξ ζηδ 

πχνα έκα πνυκμ πνζκ ηαζ ζηζξ 24 Αοβμφζημο 1991 ημ Ακχηαημ μαζέη ηδξ Οοηνακζηήξ 

μαζεηζηήξ μζζαθζζηζηήξ Γδιμηναηίαξ απμθάζζζε ηδκ πθήνδ ακελανηδημπμίδζδ ηδξ 

πχναξ, απυθαζδ δ μπμία επζηονχεδηε απυ ημκ ίδζμ ημκ μοηνακζηυ θαυ ζε ζπεηζηυ 

δδιμρήθζζια πμο έβζκε ζηα ηέθδ ημο ζδίμο έημοξ.   

 

Μεηά ηδκ ακελανηδημπμίδζδ λεηίκδζε ιία ιαηνά πενίμδμξ ιεηάααζδξ απυ ηδκ 

αοζηδνά ηαεμνζγυιεκδ μζημκμιία ζηδκ μζημκμιία ηδξ αβμνάξ, ιε επζπηχζεζξ ηαζ 

ακαηανάλεζξ ζε πμθζηζηυ επίπεδμ, εκηεζκυιεκεξ ηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ μ μοηνακζηυξ 

θαυξ δεκ είπε αηυιδ ζοκεζδδημπμζήζεζ ηδ δζαηνζηή ημο εέζδ ςξ λεπςνζζηυ έεκμξ 

έκακηζ ηδξ Ρςζίαξ ζημ δζεεκέξ ζφζηδια. Καηά ηδ δζάνηεζά ηδξ δ Οοηνακία βκχνζζε 

μζημκμιζηή φθεζδ βζα μηηχ ζοκαπηά έηδ. ηζξ απανπέξ ημο 21μο αζχκα δ μοηνακζηή 

μζημκμιία ακέηαιρε, ζδιεζχκμκηαξ πνυμδμ ηςκ ιαηνμμζημκμιζηχκ ηδξ ιεβεεχκ 

ηαεχξ ηαζ αφλδζδ ημο ΑΔΠ.  

 

ημ ζδιείμ αοηυ αλίγεζ κα ακαθένμοιε πςξ απυ μζημκμιζηήξ άπμρδξ, ημ 

ιεβαθφηενμ ηιήια ηδξ πχναξ (πενίπμο 54%) είκαζ πεδζκυ ηαζ ηαθθζενβήζζιμ. νδ 

οπάνπμοκ ιυκμ ζηδκ πενζμπή ηςκ ζοκυνςκ ιε ηδκ Ρμοιακία (Κανπάεζα νδ) ηαζ 

ζηδκ πενζυκδζμ ηδξ Κνζιαίαξ. Καθθζενβμφκηαζ δδιδηνζαηά, γαπανυηεοηθα, δθίακεμζ 

(απ' υπμο πανάβεηαζ δθζέθαζμ) εκχ ακεπηοβιέκδ είκαζ επίζδξ δ εηηνμθή αμμεζδχκ ηαζ 

δ παναβςβή βάθαηημξ. Απυ πθεονάξ μνοηημφ πθμφημο δ πχνα δζαεέηεζ 

ζζδδνμιεηάθθεοια, άκεναηεξ, ιαββάκζμ, θοζζηυ αένζμ ηαζ πεηνέθαζμ, μνοηηυ άθαξ, 

εείμ, βναθίηδ, ηζηάκζμ, κζηέθζμ, οδνάνβονμ ηαζ ιαβκήζζμ. Οζ μοηνακζηέξ αζμιδπακίεξ 

ήηακ απυ ηζξ πθέμκ ακαπηοβιέκεξ ζηδκ πνχδκ μαζεηζηή Έκςζδ ηαζ πανάβμοκ (ηαζ 

ζήιενα) ιδπακήιαηα ηαζ πνμσυκηα ζζδήνμο, ιέηαθθα, ελμπθζζιυ ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ, 

πδιζηά πνμσυκηα εκχ δεζπυγμοζα εέζδ ηαηέπμοκ μζ αζμιδπακίεξ ιεηαπμίδζδξ 
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ηνμθίιςκ (ηαζ ζδζαίηενα παναβςβήξ γάπανδξ). Ο μνοηηυξ αοηυξ πθμφημξ ηδξ ιαγί ιε 

ηδκ κεοναθβζηή βεςπμθζηζηή ηδξ εέζδ, ηδκ ηαηέζηδζε επζ αζχκεξ ιήθμ ηδξ ένζδμξ ζηδκ 

πενζμπή.  

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνδιαημπζζηςηζηήξ ηνίζδξ ημο 2008 δ μζημκoιία ηδξ 

Οοηνακίαξ είδε ημ ΑΔΠ ηδξ κα ιεζχκεηαζ ηαηά 20% ιέζα ζε ιία πενίμδμ ιυθζξ εκυξ 

έημοξ (άκμζλδ 2008 - άκμζλδ 2009) ηαζ ιυκμ ζημ επυιεκμ δζάζηδια ηαηάθενε κα 

ζηαεενμπμζδεεί. 

 

 

2004: Πορηοκαλί Δπανάζηαζη 
 

Ονυζδιμ ζηδκ ζζημνία ηδξ Οοηνακίαξ είκαζ δ θεβυιεκδ Πμνημηαθί Δπακάζηαζδ 

ημο 2004. Με ημκ υνμ αοηυ ακαθένμκηαζ ηα βεβμκυηα πμο έθααακ πχνα απυ ημ 

Νμέιανζμ ημο 2004 ιέπνζ ηαζ ημκ Ιακμοάνζμ ημο επυιεκμο έημοξ, ςξ απμηέθεζια ηςκ 

επακαθδπηζηχκ πνμεδνζηχκ εηθμβχκ πμο έθααακ πχνα ζηδκ Οοηνακία εηείκδ ηδκ 

πενίμδμ. οβηεηνζιέκα, μζ μπαδμί ηδξ πθεονάξ ημο οπμρδθίμο πνμέδνμο Βίηημν 

Γζμοζηζέκημ οπμζηήνζλακ υηζ μζ εηθμβέξ δζελήπεδζακ ζε πενζαάθθμκ εηηεηαιέκδξ 

δζαθεμνάξ ηαζ αιθζζαήηδζακ εοεέςξ ημ απμηέθεζια. Πανάθθδθα ηαηδβυνδζακ ηδκ 

πθεονά ημο έηενμο οπμρήθζμο Βίηημν Γζακμοηυαζηξ βζα εηθμβζηή κμεεία ηαζ εηθμαζζιυ 

ιενίδαξ ρδθμθυνςκ. Σμ πμνημηαθί ακαθένεηαζ ζημ πνχια πμο οζμεέηδζε δ πθεονά 

ημο οπμρδθίμο πνμέδνμο Βίηημν Γζμοζηζέκημ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνμεηθμβζηήξ 

εηζηναηείαξ ημο ηεθεοηαίμο.  

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνμακαθενεείζαξ πενζυδμο, δ πνςηεφμοζα ηδξ Οοηνακίαξ 

Κίεαμ απμηέθεζε ημ επίηεκηνμ ηςκ ακηζπαναεέζεςκ ιε πζθζάδεξ δζαδδθςηέξ ζημοξ 

δνυιμοξ ζε ηαεδιενζκή αάζδ. Σδκ ίδζα ζηζβιή, ζε υθδ ηδκ επζηνάηεζα θάιαακακ πχνα 

ζεζνά δζαδδθχζεςκ υπςξ ηαεζζηζηέξ δζαιανηονίεξ, πμνείεξ, πνάλεζξ «πμθζηζηήξ 

ακοπαημήξ» ηαζ βεκζηέξ απενβίεξ οπυ ηδ βεκζηή αίζεδζδ υηζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ 

εηθμβχκ οπέν ημο Βίηημν Γζακμοηυαζηξ ήηακ ζαθχξ αθθμζςιέκα (ζδίςξ ζηδκ 

ακαημθζηή Οοηνακία) ηαζ δεκ ακηζπνμζχπεοακ ηδ θασηή εηοιδβμνία μπυηε υθεξ αοηέξ 
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μζ εκένβεζεξ πνςιαηίγμκηακ ςξ ιία «δδιμηναηζηή επακάζηαζδ» (Wilson, 2009). Γζα 

δομ ιήκεξ δεηάδεξ πζθζάδεξ άκενςπμζ ανέεδηακ ζηζξ πθαηείεξ, έηακακ δζαδδθχζεζξ, 

ηαηαθήρεζξ ηηζνίςκ, απμηθεζζιμφξ δνυιςκ ιε ζφκεδια ημοξ υπζ ιυκμ ηδ κμεεία ζηζξ 

εηθμβέξ αθθά ηαζ ημ αίηδια βζα πάηαλδ ηδξ δζαθεμνάξ ηαζ ηδξ αηζιςνδζίαξ. Ο 

Γζμοζέκημ έζπεοζε κα πνμαεί ζε πανμπμθμβία ηάγμκηαξ ιείςζδ εκμζηίςκ ηαζ αφλδζδ 

ηαηςηάημο ιζζεμφ εκχ μ Γζακμοηυαζηξ έζπεοζε κα νίλεζ θάδζ ζηδ θςηζά θένκμκηαξ 

ημοξ ακεναηςνφπμοξ ζημ Κίεαμ κα δζαδδθχζμοκ οπέν ημο (Μπυθανδξ, 2014)  

 

Σοπζηά δ Πμνημηαθί Δπακάζηαζδ ζηέθεδηε ιε επζηοπία ηαεχξ μζ ζοκεπζγυιεκεξ 

δζαιανηονίεξ πέηοπακ ηδκ αηφνςζδ ηςκ πνχηςκ επακαθδπηζηχκ εηθμβχκ ηαζ ηδκ 

επακάθδρή ημοξ ζηζξ 24 Γεηειανίμο 2004, ιε πανάθθδθδ επίαθερδ δζεεκχκ 

παναηδνδηχκ ηδξ δζαδζηαζίαξ δζεκένβεζάξ ημοξ. Σμ κέμ απμηέθεζια (52% οπέν ημο 

Γζμοζηζέκημ έκακηζ 44% οπέν ημο Γζακμοηυαζηξ) εεςνήεδηε υηζ απμηφπςκε εοηνζκχξ 

ημ θασηυ αίζεδια ηαζ μ κέμξ πνυεδνμξ ηδξ Οοηνακίαξ ακέθααε ηαεήημκηα ημκ 

Ιακμοάνζμ ημο 2005 ηενιαηίγμκηαξ έηζζ ηδ θεβυιεκδ «Πμνημηαθί Δπακάζηαζδ». Η 

θηχπεζα ηαζ δ δζαθεμνά υιςξ ζοκεπίζηδηακ εκχ ημκ Μάνηδ ημο 2010 δεκ 

πνεζάζηδηακ εηθμβέξ βζα κα πέζεζ δ ηοαένκδζδ ηδξ Σζιμζέκημ αθθά ανημφζε δ 

απμζηαζία δεηάδςκ αμοθεοηχκ ηδξ πμνημηαθί ζοιιαπίαξ. Ακηίζημζπα ημκ Φθεαάνδ 

ημο 2010, μζ πνμεδνζηέξ εηθμβέξ επεθφθαζζακ κίηδ βζα ημκ Γζακμοηυαζηξ (Polityuk - 

Balmforth, 2010).  

 

Νοέμβριος 2013- Φεβροσάριος 2014: Κρίζη ζηο Κίεβο 
 

Σνία πνυκζα ιεηά ηδκ εηθμβή ημο, ημ 2013, μ πνυεδνμξ Γζακμοηυαζηξ ανκήεδηε 

κα οπμβνάρεζ ηδ ζοκεήηδ ζφκδεζδξ ηδξ πχναξ ημο ιε ηδκ ΔΔ (ζοβηεηνζιέκα ιία 

οιθςκία οκενβαζίαξ ηαζ ιία οιθςκία Δηηεκμφξ ηαζ Δκζαίμο Δθεφεενμο Διπμνίμο) 

ζημ Βίθκζμοξ ηδξ Λζεμοακίαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εηεί δζελαπεείζαξ οκυδμο 

οκενβαζίαξ ΔΔ ιε ηζξ ακαημθζηέξ πχνεξ, παναιέκμκηαξ πνμζδθςιέκμξ ζηδ νςζζηή 

ζθαίνα επζννμήξ. Σμ απμηέθεζια ήηακ κα λεζπάζμοκ δζαδδθχζεζξ ζηδκ πθαηεία 

Ακελανηδζίαξ ζημ ηέκηνμ ημο Κζέαμο, ιε ημοξ δζαδδθςηέξ κα απαζημφκ ηδκ παναίηδζδ 

ημο πνμέδνμο ηαζ ηδξ ηοαένκδζήξ ημο, ηαηδβμνχκηαξ ημοξ υηζ ελοπδνεημφκ ηα ζπέδζα 
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ηδξ Ρςζίαξ. Πανάθθδθα απαζημφζακ ηδκ οπμβναθή ηδξ εκ θυβς ζοκεήηδξ ζφκδεζδξ 

πμο εα απμιάηνοκε ηεθζηά ηδκ Οοηνακία απυ ηδ ζθαίνα επζννμήξ ηδξ Ρςζίαξ ηαζ εα 

εκέηαζζε ζδιεζμθμβζηά ηδκ Οοηνακία ζηζξ θεβυιεκεξ «δοηζηέξ πχνεξ». Η ηάζδ πνμξ 

δοηζημπμίδζδ υιςξ δεκ πέναζε ακαίιαηηα ηαεχξ ημκ Ιακμοάνζμ ημο 2014 δ 

Κοαένκδζδ ρήθζζε κυιμ ηαηά ηςκ δζαδδθχζεςκ, πνάβια πμο ελυνβζζε αηυια 

πενζζζυηενμ ημοξ δζαδδθςηέξ μζ μπμίμζ πνμπχνδζακ ιέπνζ ηαζ ζε ηαηαθήρεζξ 

δδιμζίςκ ηηδνίςκ. Σδκ πενίμδμ απυ 18 έςξ 20 Φεανμοανίμο 2014 ζημηχεδηακ 98 

άημια ηαζ ηναοιαηίζηδηακ πάκς απυ πίθζμζ απυ δοκάιεζξ πμο ακηζηίεεκημ ζηζξ 

δζαδδθχζεζξ.   

 

Μία ιένα ιεηά, ζηζξ 21 Φεανμοανίμο, μ πνυεδνμξ Γζακμοηυαζηξ ζε ιία 

πνμζπάεεζα κα ηαηεοκάζεζ ηα πκεφιαηα οπέβναρε απυ ημζκμφ ιε ηδκ ακηζπμθίηεοζδ 

ιζα ζοιθςκία βζα ημκ ηενιαηζζιυ ηδξ αίαξ ηαζ πανάθθδθα πνμακήββεζθε εηθμβέξ βζα 

ημ Γεηέιανζμο ημο ίδζμο έημοξ. Αοηυ δε ιείςζε ηδκ έκηαζδ ηαζ ημ ιέκμξ ηςκ 

δζαδδθςηχκ, ηαζ, οπυ ηδκ πίεζδ πμο άζηδζακ μζ ηθζιαημφιεκεξ ακηζδνάζεζξ, ημ 

μοηνακζηυ ημζκμαμφθζμ ηήνολε «έηπηςημ» ημκ Οοηνακυ πνυεδνμ ηαζ πνμηήνολε ιε ηδ 

ζεζνά ημο εηθμβέξ βζα ημ Μάζμ (επηά ιήκεξ κςνίηενα απυ ηυηε πμο ηζξ είπε μνίζεζ μ 

Γζακμοηυαζηξ). Ο έηπηςημξ πνυεδνμξ ηαηέθοβε ζηδ Ρςζία απυ ηδκ μπμία γήηδζε ηαζ 

έθααε άζοθμ5. ημ εζςηενζηυ ηδξ πχναξ, ηαζ αθμφ μ πνςεοπμονβυξ Μζηυθα Αγάνμα 

είπε ήδδ εδχ ηαζ έκα ιήκα παναζηδεεί, ηδκ ελμοζία ακέθααε ζοκενβαηζηυ ζπήια ιε ηδ 

ζοιιεημπή πθδεχναξ ημιιάηςκ εηενυηθδηδξ πνμέθεοζδξ, απυ ακελάνηδημοξ ηαζ 

ηεκηνμδελζμφξ ιέπνζ θζθμεονςπασζηέξ ηαζ εεκζηζζηέξ.  

 

2014: Κρίζη ζηην Κριμαία 

 

Δκχ μζ δνυιμζ ηαζ δ πθαηεία Ακελανηδζίαξ ημο Κζέαμο είκαζ βειάημζ δζαδδθςηέξ 

εκακηίμκ ημο Γζακμοηυαζηξ, θζθμνςζζημί εφθαηεξ ζοκέπζγακ κα εκδοκαιχκμκηαζ ζηδ 

πενζυκδζμ ηδξ Κνζιαίαξ ιε ημ ημπζηυ ημζκμαμφθζμ κα αθέπεζ εεηζηά ιζα ζηεκυηενδ 

ζοκενβαζία ιε ηδ Ρςζία. Σδκ πνχηδ ιένα ημο Μανηίμο 2014, μ Ρχζμξ πνυεδνμξ 

                                                 
5
 Iefimerida.gr (2015) “Ο Γιανουκόβιτσ ςτθ Ρωςία; - Ο Ποφτιν του δίνει άςυλο” http://bit.ly/1kTlLAE, τελ. Προςπζλαςθ 

20/11/2015 

http://bit.ly/1kTlLAE
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Βθακηζιίν Πμφηζκ έθααε ελμοζζμδυηδζδ απυ ημ νςζζηυ ημζκμαμφθζμ κα εζζαάθθεζ, ιε 

νςζζηά ζηναηεφιαηα, ζηδκ μοηνακζηή πενζυκδζμ ηδξ Κνζιαίαξ. Η ηαηάθδρδ ηδξ 

πενζμπήξ, δ μπμία πενζθάιαακε ηζξ ηφνζεξ ιεβάθεξ πυθεζξ ηδξ πενζμπήξ ηαεχξ ηαζ 

ζδιεία ζηναηδβζημφ εκδζαθένμκημξ, πναβιαημπμζήεδηε ζηζξ αιέζςξ επυιεκεξ 

διένεξ, ακαίιαηηα ηαζ ηοβπάκμκηαξ απμδμπήξ απυ ηδκ ημπζηή ζηναηζςηζηή δζμίηδζδ6.  

 

Οζ ιμκμιενείξ αοηέξ εκένβεζεξ ηδξ Ρςζίαξ παναηηδνίζηδηακ απυ ηδ ιεηαααηζηή 

ηοαένκδζδ ηδξ Οοηνακίαξ ςξ «ηήνολδ πμθέιμο» ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ δ μοηνακζηή 

ηοαένκδζδ ηήνολε βεκζηή επζζηνάηεοζδ ημο πθδεοζιμφ ηδξ. πεδυκ ηαοηυπνμκα, μζ 

ΗΠΑ ηαζ μζ φιιαπμί ημοξ ηαηαδίηαζακ ηδ νςζζηή εζζαμθή ζηδκ Κνζιαία ηαζ γήηδζακ 

απυ ηδ Μυζπα κα απμζφνεζ ηα ζηναηεφιαηά ηδξ απυ ηδκ πενζμπή. Σδκ ίδζα ζηζβιή, βζα 

κα δζαζηεδάζεζ ηζξ εκηοπχζεζξ, ημ ημπζηυ ημζκμαμφθζμ ηδξ Κνζιαίαξ δζεκένβδζε 

δδιμρήθζζια ιε ημ ενχηδια ηδξ «έκςζδξ» (ζηδκ μοζία πνμζάνηδζδξ) ηδξ πενζμπήξ 

ζηδ Ρςζζηή Οιμζπμκδία ή ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αοημκμιίαξ ηδξ. Σμ απμηέθεζια ημο 

δδιμρδθίζιαημξ ήηακ ζοκηνζπηζηυ οπέν ηδξ έκςζδξ ιε ηδ Ρςζία (ημ πμζμζηυ 

λεπέναζε ημ 96%). Η Ρςζία ιε ηδ ζεζνά ηδξ επζηφνςζε ημ απμηέθεζια ιε ηδκ 

πνμζάνηδζδ ηδξ Κνζιαίαξ ζηδκ επζηνάηεζά ηδξ. Η ακηίδναζδ ηδξ μοηνακζηήξ 

ηοαένκδζδξ ήηακ δ ιδ απμδμπή ημο δδιμρδθίζιαημξ (ημ παναηηήνζζε κυεμ, ηάθπζημ) 

ηαζ δ ιδ ακαβκχνζζδ ημο ζοιαμοθίμο (ημπζημφ ημζκμαμοθίμο) ςξ ανιυδζμ βζα ηδ 

δζελαβςβή ημο εκ θυβς δδιμρδθίζιαημξ. Χζηυζμ, ημ επυιεκμ δζάζηδια δ ηνίζδ 

ζοκεπίζηδηε ιε δζάθμνεξ νςζυθςκεξ πενζμπέξ, δ ιία ιεηά ηδκ άθθδ, κα γδημφκ είηε 

ηδκ ακελανηδζία ημοξ απυ ηδκ Οοηνακία είηε ηδκ άιεζδ έκςζή ημοξ ιε ηδ Ρςζία.  

 

ηδκ επζπεζνδιαημθμβία ηςκ οπμζηδνζηηχκ πμο ηνίκμοκ πςξ δ Κνζιαία ήηακ 

πάκηα νςζζηή εκηάζζμκηαζ ηαζ ηα επζπεζνήιαηα πμο αθμνμφκ ηδ πθδεοζιζαηή ηδξ 

ζφκεεζδ ηαζ ημκ ζηναηδβζηυ ηδξ νμθυ. Με ημκ αίαζμ εηπαηνζζιυ ηςκ Σαηάνςκ, 

Ανιέκδδςκ, Δθθήκςκ ηαζ θμζπχκ ημ 1944 (επζ ηάθζκ), δ πενζμπή έβζκε αηυιδ πζμ 

«νςζζηή». Δπεζδή δ Κνζιαία έπαζγε πάκηα αοηυκ ημκ ζηναηδβζηυ νμθυ βζα ηδ Ρςζία, 

μζ θςκέξ βζα ηδ πνμζάνηδζδ ηδξ αημφβμκηακ ήδδ απυ ηδκ επμπή ηδξ ηαηάννεοζδξ 

                                                 
6
 Center for Strategic and International Studies (2014) “The Ukraine Crisis Timeline” 

http://csis.org/ukraine/crimea.htm#0, τελ.προςπζλαςθ 20/11/2015 

http://csis.org/ukraine/crimea.htm#0
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ηδξ ΔΓ ηαζ ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ ακελάνηδηδξ Οοηνακίαξ7. Σα βεςζηναηδβζηά 

ζοιθένμκηα ηδξ Ρςζίαξ ήηακ πάκημηε οπεν ηδξ πνμζανηδζδξ ηδξ πενζμπδξ ζηδκ 

νςζζηδ επζηναηεζα.  

 

Κριμαία: 2014, Φεβροσάριος 

 

ηζξ 27 ημο ιήκα, έκμπθμζ, θμνχκηαξ ιάζηεξ ηαηέθααακ ιεβάθμ ανζειυ 

δδιμζίςκ ηηδνίςκ ζηδκ Κνζιαία, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ δφμ αενμδνμιίςκ ηαζ 

ημο Κμζκμαμοθίμο. Πανάθθδθα, ζε ιία πνμζπάεεζα απμιμκςηζζιμφ, δζέημρακ υθεξ 

ηζξ ηδθεπζημζκςκίεξ ηαζ δζαδζηηοαηέξ ζοκδέζεζξ ηδξ πενζμπήξ ιε ηδκ οπυθμζπδ 

Οοηνακία (Finley, 2014). Σμ «Ακχηαημ οιαμφθζμ ηδξ Κνζιαίαξ» ημπμεέηδζε ημ 

ενβηεφ Αλίμκμθ ζηδ εέζδ ημο πνμέδνμο ημο οιαμοθίμο Τπμονβχκ (εέζδ πμο 

ηαηείπε μ Ακαηυθζ Μμπζθζυθ), εκχ πανάθθδθα απέθοζε υθα ηα ιέθδ ηδξ Κοαένκδζδξ 

ηδξ Αοηυκμιδξ Γδιμηναηίαξ. 

 

Σα νςζζηά ζηναηεφιαηα, πμο αάζεζ δζιενμφξ ζοιθςκίαξ ιεηαλφ Οοηνακίαξ ηαζ 

Ρςζίαξ είκαζ πνμζαναβιέκα ζηδ πενζυκδζμ ηδξ Κνζιαίαξ, δναζηδνζμπμζμφκηαζ εη 

κέμο. Σαοηυπνμκα δφμ νςζζηά ζηάθδ απυ ημ ζηυθμ ηδξ Βαθηζηήξ πανααζάγμοκ ηα 

μοηνακζηά φδαηα. Η Οοηνακία δζαηείκεηαζ ημ πνμθακέξ, υηζ δ Ρςζία ακαιεζβκφεηαζ ζηα 

εζςηενζηά ηδξ πχναξ, ηάηζ πμο δ Μυζπα ανκείηαζ ηαηδβμνδιαηζηά8. Ακηζεέηςξ, δ 

Μυζπα ακηαπμηνίκεηαζ εεηζηά ζηδκ έηηθδζδ ημο Αλζυκμθ βζα «πνμζηαζία ηςκ 

νςζυθςκςκ πθδεοζιχκ» εη ιένμοξ ηδξ Ρςζίαξ. Καζ υθα αοηά εκχ ηδκ ίδζα διένα μ 

πνμζςνζκυξ πνυεδνμξ ηδξ Οοηνακίαξ Οθελάκην Σμονηζίκμθ οπμβνάθεζ πνμεδνζηυ 

δζάηαβια ιε αάζδ ημ μπμίμ μ δζμνζζιυξ ημο Αλζυκμθ είκαζ ακηζζοκηαβιαηζηυξ. Δκχ μ 

Αλζυκμθ ηάκεζ θυβς βζα δδιμρήθζζια, μ Γεκζηυξ Δζζαββεθέαξ ηδξ Οοηνακίαξ 

ακαθένεζ υηζ μζ μζεζδήπμηε απμθάζεζξ ημο δδιμρδθίζιαημξ ένπμκηαζ ζε ακηίθαζδ ιε 

ημ φκηαβια ηδξ Οοηνακίαξ αθθά ηαζ ηδξ Κνζιαίαξ, είκαζ ιε άθθα θυβζα, 

ακηζζοκηαβιαηζηέξ.  

                                                 
7
 Μπόλαρθσ, Λ. (2014) «Ουκρανία, ταυροδρόμι Ιμπεριαλιςτικϊν Ανταγωνιςμϊν» Μαρξιςτικό Βιβλιοπωλείο 

8
 Reuters, (2014) Alissa de Carbonnel; Alessandra Prentice (28-2-2014) «Armed men seize two airports in Ukraine's 

Crimea, Yanukovich reappears» http://www.reuters.com/article/2014/02/28/ukraine-crisis-idUSL6N0LX3O720140228 , 
τελ.προςπζλαςθ 20/11/2015 

http://www.reuters.com/article/2014/02/28/us-ukraine-crisis-idUSBREA1Q1E820140228
http://www.reuters.com/article/2014/02/28/us-ukraine-crisis-idUSBREA1Q1E820140228
http://www.reuters.com/article/2014/02/28/us-ukraine-crisis-idUSBREA1Q1E820140228
http://www.reuters.com/article/2014/02/28/ukraine-crisis-idUSL6N0LX3O720140228
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Κριμαία: 2014, Μάρηιος 

 
πςξ πνμεθέπεδ, δ Οοηνακία ηήνολε πμθειζηυ ζοκαβενιυ ηαζ βεκζηή 

επζζηνάηεοζδ. ημ πεδίμ ηδξ πνμπαβάκδαξ, ημ μοηνακζηυ Τπμονβείμ Άιοκαξ 

δζέρεοζε πθδνμθμνίεξ πμο ήεεθακ Οοηνακμφξ ζηναηζχηεξ ηδξ Κνζιαίαξ κα 

παναδίδμκηαζ ιαγζηά ζημ νςζζηυ ζηναηυ. ηζξ 2 ημο ιδκυξ, μ Ρχζμξ πνςεοπμονβυξ 

Νηιίηνζ Μεκηαέκηεθ ηαηήββεζθε ηδκ ηοαένκδζδ Γζαηζεκζμφη ςξ ιδ κυιζιδ. Μζα ιένα 

ιεηά, ζηζξ 3 Μανηίμο, ζηναηζχηεξ, πςνίξ δζαηνζηζηά πχναξ (ςζηυζμ εζηάγεηαζ υηζ ήηακ 

Ρχζμζ) ηαηέθααακ ημ θζιάκζ Κνζι ζημ Κενηξ, ημ μπμίμ θεζημονβεί ςξ πμνειείμ ζημ 

νςζζηυ θζιάκζ Καοηάξ.  

 

ηζξ 3 Μανηίμο μ ανπδβυξ ημο μοηνακζημφ Γεκζημφ Δπζηεθείμο Ναοηζημφ Νηέκζξ 

Μπενεγυθζηζ ακαημίκςζε ζε ηδθεμπηζηή ημο δήθςζδ υηζ ανκείηαζ κα οπαημφζεζ ζηζξ 

δζαηαβέξ ηδξ ηεκηνζηήξ ηοαένκδζδξ ημο Κζέαμο, ιε απμηέθεζια ηδκ ακηζηαηάζηαζή 

ημο. Πανάθθδθα δ κέα ηοαένκδζδ ηδξ Κνζιαίαξ ακαημίκςζδ ηδ ζφζηαζδ αοημηεθμφξ 

Τπμονβείμο Άιοκαξ. Δζηάγεηαζ υηζ ηα μοηνακζηά ζηναηεφιαηα πμο πανέιεζκακ ζηδκ 

πενζμπή ηδξ Κνζιαίαξ απεζθήεδηακ κα ζοκεδημθμβήζμοκ ιε ηζξ νςζζηέξ έκμπθεξ 

δοκάιεζξ, οπυ ηδκ απεζθή ηδξ έκμπθδξ ζφβηνμοζδξ. Χζηυζμ δ νςζζηή πθεονά 

ανκείηαζ υηζ απεζθήεδηακ Οοηνακμί ζηναηζςηζημί, πανά ιυκμ υηζ δ πθεζμκυηδηα αοηχκ 

μζηεζμεεθχξ πνμζπχνδζακ ζηζξ νςζυθζθεξ κεμζοζηαεείζεξ έκμπθεξ δοκάιεζξ ηδξ 

ηοαένκδζδξ ηδξ Κνζιαίαξ (ζοβηεηνζιέκα, ζηζξ πενζμπέξ ιε ηέκηνμ ηδ Γζάθηα, ηδ 

Φεμκημζία ηαζ ηδ Φζμθέκη). 

 

ηζξ 11 ηεθζηά, ημ ημζκμαμφθζμ ηδξ Κνζιαίαξ εκέηνζκε δζά ρδθμθμνίαξ ιία 

«δζαηήνολδ ακελανηδζίαξ» ηδξ «Αοηυκμιδξ Γδιμηναηίαξ ηδξ Κνζιαίαξ ηαζ ηδξ 

εααζημοπυθεςξ» απυ ηδκ Οοηνακία, ιε ημ υκμια «Γδιμηναηία ηδξ Κνζιαίαξ»9.  

 

                                                 

9
 Rt.com, (2014) “Crimea parliament declares independence from Ukraine ahead of referendum” 

http://rt.com/news/crimea-parliament-independence-ukraine-086/ , τελ.προςπζλαςθ 20/11/2015 

http://rt.com/news/crimea-parliament-independence-ukraine-086/
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Κριμαία και Νηονμπάς: 2014, Απρίλιος-Μάιος 

 

ηα ιέζα ημο Απνζθίμο ήνεε δ πνχηδ de facto ακαβκχνζζδ εη ιένμοξ ηδξ 

μοηνακζηήξ ηοαενκήζεςξ ηδξ ηαημπήξ μοηνακζημφ εδάθμοξ απυ ηδ Ρςζία. 

οβηεηνζιέκα, ημ ημζκμαμφθζμ ηδξ Οοηνακίαξ εκέηνζκε ηδκ ηήνολδ ηδξ πενζμπήξ ηδξ 

πενζμκήζμο ηδξ κμηίμο Κνζιαίαξ ςξ «εδάθμοξ πνμζςνζκά ηαηεπυιεκμο απυ ηδ 

Ρςζζηή Οιμζπμκδία» ηαζ επέααθθε ηονχζεζξ ζε υζμοξ Οοηνακμφξ ιεηέααζκακ ζηδκ 

πενζμπή, ζε ιία πνμζπάεεζα απμθοβήξ κμιζιμπμίδζδξ ηδξ ηαημπήξ. Δκ ης ιεηαλφ, 

ζηδκ πενζμπή ηδξ Μανζμοπυθεςξ, μζ ζοβηνμφζεζξ ιεηαλφ Οοηνακχκ ηαζ θζθμνχζςκ 

ζοκεπίγμκηακ ιε απμθμβζζιυ κεηνμφξ εηαηένςεεκ. 

 

Η έηεεζδ ημο ΟΗΔ ιε διενμιδκία 17 Οηηχανδ 2014 δίκεζ έκακ απμθμβζζιυ ηδξ 

ακενχπζκδξ ηναβςδίαξ πμο ζοκηεθέζηδηε ζηδκ πενζμπή: 415.078 «εζςηενζημί» 

πνυζθοβεξ πμο ακαβηάζηδηακ κα θφβμοκ απυ ηα ζπίηζα ημοξ ηαζ 427.004 

«ελςηενζημί» πνυζθοβεξ πμο ηαηέθοβακ ζε άθθεξ πχνεξ ηαζ ηονίςξ ζηδ Ρςζία. Οζ δε 

ηαηαβεβναιιέκμζ κεηνμί ηαζ ηναοιαηίεξ ακένπμκηακ ζε 3.707 ηαζ 9.075 ακηίζημζπα.10  

 

ηζξ 17 Απνζθίμο μ πνυεδνμξ Πμφηζκ ζε ηδθεμπηζηή ημο δζάββεθια δζαπχνζζε ηδκ 

πενζμπή ηδξ Κνζιαίαξ απυ ηδ κμηζμακαημθζηή Οοηνακία, ζημ πθαίζζμ ηςκ εκηοπχζεςκ 

ηαζ επζημζκςκζαηήξ ηαηηζηήξ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα ιεηαηνέρεζ ιία de facto ζε de 

jure ηαηάζηαζδ. ημ εζςηενζηυ ηδξ πχναξ, ζε ιζα πνμζπάεεζα ακαζφζηαζδξ ημο 

πθδβέκημξ βμήηνμο ηδξ πχναξ ημο ηαζ ηδξ πεναζηένς εκδοκάιςζδξ ηδξ εεκζηήξ 

ζοκείδδζδξ, μ (ιεηαααηζηυξ) πνυεδνμξ Αθελάκηεν Σμονηζίκμθ ηδκ 1δ Μάσμο 

ακαημίκςζε υηζ επακένπεηαζ (ιε δζάηαβια πμο οπμβνάθεζ μ ίδζμξ) δ οπμπνεςηζηή 

ζηνάηεοζδ, δ μπμία είπε ηαηανβδεεί απυ ημ πνυεδνμ Γζακμοηυαζηξ ημ 2013.  

 

Σδκ ίδζα ιένα (1δ Μάσμο) θζθμνχζμζ δζαδδθςηέξ ηαηεθάιαακακ ημ βναθείμ ημο 

ημπζημφ εζζαββεθέα ζηδκ ακαημθζηή πυθδ Νηυκεηζη. Νςνίηενα, ζηζξ 15 Απνζθίμο, δ 

πνμζςνζκή ηοαένκδζδ ηδξ Οοηνακίαξ είπε ακαημζκχζεζ ηδκ έκανλδ ζηναηζςηζηήξ 

επζπείνδζδξ πνμηεζιέκμο κα ακηζιεηςπζζημφκ μζ θζθμνχζμζ ακηάνηεξ ζηζξ πενζμπέξ 

                                                 
10

 Μπόλαρθσ, Λ. (2014) «Ουκρανία, ταυροδρόμι Ιμπεριαλιςτικϊν Ανταγωνιςμϊν» Μαρξιςτικό Βιβλιοπωλείο 
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ημο Νηυκεηζη ηαζ ημο Λμοβηάκζη. ηζξ 17 ημο ίδζμο ιήκα, ζε ιία πνμζπάεεζα 

απμηθζιάηςζδξ ηδξ έκηαζδξ, μζ ιεβάθεξ δοκάιεζξ Ρςζία, ΔΔ ηαζ ΗΠΑ ζοιθχκδζακ 

ζε έκα μδζηυ πάνηδ βζα ημκ ηενιαηζζιυ ηδξ ηνίζδξ. Με ηδ εέζδ αοηή δζαθχκδζε δ 

ημπζηή ηοαένκδζδ ημο Νηυκεηζη δ μπμία ζοκέπζζε κα ηαηέπεζ ηα εδάθδ ηδξ εηηυξ 

μοηνακζηήξ δζηαζμδμζίαξ, ιέπνζ ηδ δζελαβςβή δδιμρδθίζιαημξ πενί 

ακελανηδημπμίδζδξ απυ ηδκ Οοηνακία ή υπζ, ή εθυζμκ δ (πνμζςνζκή) ηοαένκδζδ ημο 

Κζέαμο παναζημφκηακ.  

 

Σεθζηά, ζηζξ 11 Μάσμο, έβζκακ δδιμρδθίζιαηα αθεκυξ ιεκ ζηδκ πενζμπή ηδξ 

Λασηήξ Γδιμηναηίαξ ημο Νηυκεηζη, αθεηένμο δε ζηδ Λασηή Γδιμηναηία ημο 

Λμοβηάκζη11. Οζ απμζπζζηέξ δβέηεξ ηςκ δφμ αοηχκ πενζμπχκ ακέθενακ υηζ ιε 

πμζμζηυ ζοιιεημπήξ 75%, ημ 89% ρήθζζε οπέν ηδξ αοημδζμίηδζδξ ηςκ πενζμπχκ 

(απυζπζζδ δδθαδή απυ ηδκ Οοηνακία) ηαζ εκάκηζα ιυθζξ ημ 10%. Η δζεεκήξ ημζκυηδηα 

δεκ ακαβκχνζζε ηακέκα απυ αοηά ηα δδιμρδθίζιαηα ηαζ ηάθεζε ημοξ δβέηεξ ηςκ 

πενζμπχκ κα ζεααζημφκ ημ ηαεεζηχξ ιενζηήξ αοημκμιίαξ πμο ήδδ απμθαιαάκμοκ. 

Χζηυζμ, ζηζξ 24 ημο ίδζμο ιήκα μζ δφμ απμζπζζεείζεξ ηεθζηά δδιμηναηίεξ επζηφνςζακ 

ιζα ζοιθςκία «ζοβπχκεοζδξ» ζηδ ιμνθή ιζαξ ζοκμιμζπμκδίαξ οπυ ημ υκμια 

«Οιμζπμκδζαηή Γδιμηναηία ηδξ Νέαξ Ρςζίαξ», δείπκμκηαξ ηαζ ζδιεζμθμβζηά ηδ ζαθή 

αθέρδ ημοξ πνμξ ακαημθάξ. Πναβιαηζηά, ηδκ επυιεκδ αηνζαχξ διένα, 25 Μασμο, ημ 

ζοιαμφθζμ ηδξ κεμζοζηαεείζαξ Γδιμηναηίαξ γήηδζε απυ ηδ Ρςζία κα ελεηάζεζ ημ 

εέια ηδξ πνμζπχνδζήξ ηδξ ζηδ Ρςζζηή Οιμζπμκδία, εκς ηαοηυπνμκα ακαημίκςζδ 

ηδκ απνμεοιία ηδξ κα ζοιιεηάζπεζ ζηζξ μοηνακζηέξ πνμεδνζηέξ εηθμβέξ πμο είπακ 

πνμβναιιαηζζηεί ηδκ ίδζα διένα. Σμ Κνειθίκμ, ζε ιία πνμζπάεεζα κα δζαζηεδάζεζ ηζξ 

εκηοπχζεζξ ακαημίκςζε υηζ «δεκ είκαζ ζηζξ πνμεέζεζξ ηζξ Ρςζζηήξ Οιμζπμκδία ιζα 

πνμζάνηδζδ ηφπμο Κνζιαίαξ», ηαθχκηαξ ζε «δζάθμβμ» υθα ηα ειπθεηυιεκα ιένδ.  

 

Λίβμ ανβυηενα, ημκ Αφβμοζημ 2014, μ εηπνυζςπμξ ημο Ονβακζζιμφ Άιοκαξ ηαζ 

Αζθάθεζαξ ηδξ Οοηνακίαξ Ακηνέζ Λζζέκημ έηακε θυβμ βζα εηαηυιαεξ κεηνχκ 

ζημζααβιέκςκ ζε πνυπεζνμοξ ηάθμοξ ζηδκ πενζμπή ημο θααζάκζη, απυ ηα πονά 

θζθμνχζςκ αοημκμιζζηχκ ζε αάνμξ θζθμηοαενκδηζηχκ. Δζδζηυηενα, ζηζξ 22 

                                                 
11

 ΟΙ δυο αυτζσ περιοχζσ αναφζρονται ςυχνά ςτθ βιβλιογραφία ωσ Ντονμπάσ. 
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Αοβμφζημο Ρχζμζ ζηναηζςηζημί ηαεχξ ηαζ αοηυ πμο δ Ρςζία μκυιαζε «ακενςπζζηζηή 

κδμπμιπή» θένεηαζ κα πέναζακ ηα ζφκμνα ηδξ πχναξ ηαζ κα εζζήθεακ ζε μοηνακζηυ 

έδαθμξ, πςνίξ ηδ πμνήβδζδ αδείαξ εη ιένμοξ ηδξ Οοηνακίαξ, δ μπμία, δζά ημο 

πνμσζηαιέκμο ηδξ Τπδνεζίαξ Άιοκαξ ηαζ Αζθάθεζαξ ηδξ Βαθεκηίκ Ναθζαασηζέκημ, 

παναηηήνζζε ημ βεβμκυξ «εοεεία εζζαμθή ηδξ Ρςζίαξ ζηδκ Οοηνακία» . Πανάθθδθα δ 

μιχκοιδ πνςηεφμοζα ηδξ Λασηήξ Γδιμηναηίαξ ημο Νηυκεζη, δ μπμία εθέβπεηαζ απυ 

νςζυθςκμοξ αοημκμιζζηέξ, δέπεηαζ ηαηαζβζζιυ πονχκ ηαζ υθιςκ απυ ημκ μοηνακζηυ 

ζηναηυ. Η μοηνακζηυξ ζηναηυξ ηαηδβμνήεδηε αηυια υηζ πνδζζιμπμίδζε αυιαεξ 

θεοημφ θςζθυνμο, μζ μπμίεξ, ζφιθςκα ιε ηζξ οιαάζεζξ ηδξ Γεκεφδξ πενί 

πνμζηαζίαξ αιάπςκ (1949)12, απαβμνεφμκηαζ. Η ηοαένκδζδ ηδξ Οοηνακίαξ δζαρεφδεζ 

ηζξ πδβέξ ηαζ δεκ απμδέπεηαζ ηζξ εκ θυβς ηαηδβμνίεξ, ςζηυζμ ημ πάζια ιεηαλφ ηδξ 

ηεκηνζηήξ ηοαένκδζδξ ηαζ ηςκ ελεβενιέκςκ πενζθενεζχκ δείπκεζ αβεθφνςημ.  

 

Πρωηόκολλο Μινζκ 

 

ηζξ 5 επηειανίμο 2014 οπεβνάθδ ζοιθςκία βζα ηδκ ηαηάπαοζδ ημο πονυξ 

οπυ ημ υκμια «Πνςηυημθθμ ημο Μζκζη». Σμ πνςηυημθθμ απμηεθμφκηακ απυ 12 

ζδιεία ηαζ ηα ηονζυηενα απυ αοηά ακαθένμκηακ: 

-   ζηδκ ηαηάπαοζδ ημο πονυξ ηαζ απυ ηζξ δφμ πθεονέξ,  

-   ζηδκ επίαθερδ ηδξ εζνήκδξ απυ ημκ ΟΑΔ,  

-   ζηδκ επζηήνδζδ ηςκ νςζμμοηνακζηχκ ζοκυνςκ απυ ημκ ΟΑΔ ηαζ ηδ δδιζμονβία 

υπμο απαζηείηαζ «γςκχκ αζθαθείαξ»,  

-  ζηδκ άιεζδ απεθεοεένςζδ υθςκ ηςκ μιήνςκ ηαζ υθςκ ηςκ πανακυιςκ 

ηναημφκηςκ, 

-    ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ακενςπζζηζηήξ ηνίζδξ ζημ Νημκιπάξ,  

-  ζηδ δζεκένβεζα ημπζηχκ εηθμβχκ (ζοιθχκςκ ιε ημ μοηνακζηυ ζφκηαβια) ζημ 

Λμοβηάκζη ηαζ ζημ Νηυκεηζη ηαζ  

-    ζηδ ζοκέπζζδ εκυξ δζαθυβμο ζε εεκζηυ επίπεδμ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ πενζμπήξ13. 

 

                                                 
12

 Οι τζςςερεισ υμβάςεισ τθσ Γενεφθσ (1949) κυρϊκθκαν από το ελλθνικό κοινοβοφλιο με το Ν. 3481/1956 (ΦΕΚ Αϋ 3). 
Σα υμπλθρωματικά Πρωτόκολλα Ι και ΙΙ κυρϊκθκαν το 1988 και 1992 αντίςτοιχα.  
13

 Πρωτόκολλο του Μίνςκ, Δελτίο Σφπου ΟΑΕ, 5 επτεμβρίου 2014 
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Σμ Πνςηυημθθμ ημο Μζκζη πέναζε πμθθέξ παθζκςδίεξ ιε ζθμδνέξ ιάπεξ ζε υθδ 

ηδκ ειπυθειδ γχκδ ηαζ ηεθζηά ημκ Ιακμοάνζμ ημο 2015 ηαηέννεοζε ιεηά ηδκ ήηηα ηςκ 

μοηνακζηχκ εκυπθςκ δοκάιεςκ ζηδ δεφηενδ ιάπδ ημο δζεεκμφξ αενμδνμιίμο ημο 

Νηυκεηζη ηαζ ηδκ ηαηάθδρή ημο απυ ημοξ θζθμνχζμοξ αοημκμιζζηέξ. Σδκ 

πενζθνυκδζδ ηαζ ακοπμθδρία ζηδκ μπμία είπε πέζεζ δ ηήνδζδ ημο Πνςημηυθθμο ήνεε 

κα επζαεααζχζεζ ιε δήθςζή ημο μ ακαπθδνςηήξ Τπμονβυξ Άιοκαξ ηδξ Λασηήξ 

Γδιμηναηίαξ ημο Νηυκεηζη Έκημοανκη Μπαζμφνζκ: «ημ Πνςηυημθθμ ημο Μζκζη δεκ 

εα ελεηάγεηαζ (be considered) ιε ηδ ιμνθή ιε ηδκ μπμία οζμεεηήεδηε. Αθθά ςζηυζμ, 

εα ελεηάζμοιε άθθεξ ιμνθέξ ζοκμιζθζχκ, ιζαξ ηαζ υθεξ μζ πθεονέξ επζεοιμφκ ηδκ 

εζνήκδ ζηδκ πενζμπή»14. 

 

Η ζοκεήηδ ημο Μζκζη υιςξ δεκ έααθε ηέθμξ ζηδ θνίηδ ημο πμθέιμο. 

Δπζπνυζεεηα, απυ ηζξ ανπέξ ημο έημοξ δ μοηνακζηή μζημκμιία εηηζιάηαζ πςξ έπεζ 

οπμζηεί ιζα ιείςζδ ημο ΑΔΠ ηδξ ηάλεςξ ημο 10% (Μπυθανδξ, 2014). 

 

Πρωηόκολλο Μινζκ ΙΙ 

 

Μζα κέα ηαηάπαοζδ ημο πονυξ οπεβνάθδ ζηζξ 12 Φεανμοανίμο 2015 πμο 

μκμιάγεηαζ „‟Πνςηυημθθμ Μζκζη ΙΙ‟‟, ή απθά „‟Μζκζη ΙΙ‟‟. ηδ (κέα) φκμδμ ημο Μζκζη μζ 

δβέηεξ ηδξ Οοηνακίαξ, ηδξ Ρςζίαξ, ηδξ Γαθθίαξ ηαζ ηδξ Γενιακίαξ ζοιθχκδζακ απυ 

ημζκμφ ζηδκ οζμεέηδζδ ιίαξ δέζιδξ ιέηνςκ ιε ζημπυ κα ακαπαζηίζμοκ ημ 

ζοκεπζγυιεκμ αηυιδ πυθειμ ζηδκ πενζμπή Νημιπάξ ηδξ Οοηνακίαξ. Σζξ ζοκμιζθίεξ 

επέαθεπε μ ΟΑΑ ηαζ είπακ ζημπυ κα ακααζχζμοκ ηζξ πνμαθέρεζξ ημο Πνςημηυθθμο 

ημο Μζκζη (ημο ανπζημφ), πμο ζοιθςκήεδηε ζηζξ 5 επηειανίμο 2014. οβηεηνζιέκα, 

ημ Πνςηυημθθμ ημο Μζκζη ΙΙ ακαθένεηαζ, ιεηαλφ άθθςκ:  

 

- ζηδκ άιεζδ ηαζ πθήνδ ηαηάπαοζδ ημο πονυξ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ημο 

Νημκιπάξ έςξ ηζξ 15 Φεανμοανίμο 2015. 

                                                 
14

 DPR Defense Ministry (2014) “Ukraine suffers considerable losses” http://tass.ru/en/world/773095, τελ.προςπζλαςθ 
20/11/2015   

http://tass.ru/en/world/773095
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- ζηδκ απυζονζδ υθμο ημο αανέςξ μπθζζιμφ ηαζ ηςκ δφμ ιενχκ ζε ίζδ απυζηαζδ 

50 πθι. απυ ηδ γχκδ αζθαθείαξ πμο πνμέαθεπε ημ ανπζηυ πνςηυημθθμ. 

- ζηδκ απμηεθεζιαηζηή επίαθερδ ημο αθμπθζζιμφ απυ ημκ ΟΑΔ. 

- ζηδκ πανμπή αικδζηίαξ ζε άημια πμο έθααακ ιένμξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ εκένβεζεξ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ επενμπναλζχκ ζηδκ πενζμπή ημ πνμδβμφιεκμ δζάζηδια. 

- ζηδκ πανμπή δζεεκμφξ ακενςπζζηζηήξ αμήεεζαξ. 

- ζηδκ έκανλδ ζοκμιζθζχκ ακαθμνζηά ιε εέιαηα αθμπθζζιμφ, εηθμβχκ ηαζ άθθςκ 

γδηδιάηςκ δζαιέζμο ηδξ Σνζιενμφξ Οιάδαξ Δπαθήξ ηαζ πάκηα οπυ ηδκ επίαθερδ 

ημο ΟΑΔ.  

 

Ακ ηαζ δ δεφηενδ ζοιθςκία ακαηςπήξ ημο Μζκζη λεηίκδζε δοζμίςκα, δ εθπίδα 

παναιέκεζ. Έκα ιεβάθμ ιένμξ ημο ιεηχπμο έπεζ δνειήζεζ, εκχ ηζ μζ δομ πθεονέξ 

έπμοκ ανπίζεζ ηζξ ακηαθθαβέξ ηναημοιέκςκ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ πνυζθαηδ 

ζοιθςκία ιπμνεί κα ιδκ πανέπεζ ιζα μνζζηζηή θφζδ ζηδκ ζφβηνμοζδ, έπεζ ηαθέξ 

πνμμπηζηέξ κα ηδκ παβχζεζ. φιθςκα ιε πδβέξ (Kofman, 2015), μζ παναηδνδηέξ 

έπμοκ παναηηδνίζεζ ηδκ ζοιθςκία ςξ ιζα αδζαιθζζαήηδηδ κίηδ ηδξ Ρςζίαξ ηαεχξ 

έδςζε ζηδκ Ρςζία ηα πενζζζυηενα απυ υζα γήηδζε βζα ηζξ απμζπζζεείζεξ πενζμπέξ -

αοημκμιία, εζδζηυ ηαεεζηχξ, ηαζ δζααεααζχζεζξ υηζ μζ αοημκμιζζηέξ εα πνμζηαηεοεμφκ 

πνζκ δ Ρςζία οπμπνεςεεί κα παναδχζεζ ημκ έθεβπμ ηςκ ζοκυνςκ. Σα μθέθδ αοηά 

ένπμκηαζ ζε πθήνδ ακηίεεζδ ιε ηδκ πνχηδ ζοιθςκία, δ μπμία θαζκυηακ κα εοκμεί ηδκ 

Οοηνακία ηαζ ηδκ Γφζδ. ηακ δ ζοιθςκία ηαηέννεοζε, δ Γφζδ πίεγε βζα ιήκεξ ηδκ 

Ρςζία κα εβηαηαθείρεζ ημοξ αοημκμιζζηέξ ηαζ κα επζζηνέρεζ ημκ έθεβπμ ηςκ ζοκυνςκ 

ζηδκ Οοηνακία –μοζζαζηζηά κα ζοκεδημθμβήζεζ πθήνςξ- ή κα ακηζιεηςπίζεζ ημ 

αάζακμ ηςκ ηονχζεςκ ζημ ζφκμθυ ημο. Αοηή δ ζοιθςκία, δ μπμία επεηεφπεδ ζηζξ 5 

επηειανίμο 2014, πνμζέθενε ιζα ακάπαοθα ζηζξ ακηίπαθεξ πθεονέξ, αθθά ηακέκακ 

ιδπακζζιυ βζα ηδκ δζαζθάθζζδ ηςκ ζοιθενυκηςκ ημοξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μ 

πάνηδξ πμο ζηζαβναθμφζε ηδκ βναιιή εθέβπμο ηναηήεδηε ιοζηζηυξ απυ υθεξ ηζξ 

πθεονέξ, αθήκμκηαξ ημ πεδίμ ακμζπηυ βζα αιθζζαήηδζδ. Δπζπθέμκ, δ ζοιθςκία δεκ 

δδιζμφνβδζε μνζζιέκεξ πνμτπμεέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ιενχκ, μφηε δζεοηνίκζζε πμζμξ 

πνέπεζ κα ηάκεζ ηζ πνχημξ (Kofman, 2015). 
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ηδκ επυιεκδ εκυηδηα εα δμφιε ηζξ ακηζδνάζεζξ ηδξ δζεεκμφξ ημζκυηδηαξ ςξ πνμξ 

ηα βεβμκυηα πμο απανζειήζαιε ζημ πνμκμθυβζμ ηαζ εα ελεηάζμοιε ηδ ζηάζδ ημοξ οπυ 

ημ πνίζια ηςκ ακηζηνμουιεκςκ ζοιθενυκηςκ ηςκ ειπθεηυιεκςκ ιενχκ ζηδκ 

πενζμπή.  

 

ΑΝΣΙΓΡΑΔΙ ΣΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

 

ηδκ πανμφζα εκυηδηα εα πανμοζζαζηεί έκα ακαθοηζηυ πνμκμθυβζμ ιε υθεξ ηζξ 

ζογδηήζεζξ ηαζ ηζξ επίζδιεξ ημπμεεηήζεζξ ηςκ ζοθθμβζηχκ μνβάκςκ. Σμ πνμκμθυβζμ εα 

ηαθφρεζ ιζα πενίμδμ απυ ημ Φεανμοάνζμ ημο 2014 ιέπνζ ημ Μάνηζμ ημο 2015.  

 
 

Φεβροσάριος 2014 
 

ηζξ 28 Φεανμοανίμο 2014, μ Μυκζιμξ Ακηζπνυζςπμξ ηδξ Οοηνακίαξ ζημκ ΟΗΔ, 

Πνέζαδξ Yuriy Sergeyev, απεοεοκυιεκμξ ζημκ Πνυεδνμ ημο Α, ημο ακέθενε υηζ θυβς ηδξ 

επζδείκςζδξ ηδξ ηαηάζηαζδξ ζηδκ Αοηυκμιδ Γδιμηναηία ηδξ Κνζιαίαξ ηδξ Οοηνακίαξ, δ 

μπμία απεζθεί ηδκ εδαθζηή αηεναζυηδηα ηδξ Οοηνακίαξ, ηαζ ηαηυπζκ  ζπεηζηήξ εκημθήξ ηδξ 

ηοαένκδζήξ ημο, γδηάεζ επείβμοζα ζοκάκηδζδ ημο Α. Δπίζδξ  γήηδζε κα επζηναπεί δ 

ζοιιεημπή εκυξ εηπνμζχπμο ηδξ ηοαένκδζδξ ηδξ Οοηνακίαξ  ζηδ ζοκεδνίαζδ, χζηε 

αοηυξ κα ηάκεζ ιζα δήθςζδ.15,  

 

Σδκ ίδζα διένα, ημ Α ζοκεδνίαζε ζηδκ Οοηνακία ζε ιζα ιοζηζηή ζοκάκηδζδ. ηδκ 

επίζδιδ ακαημίκςζδ δ μπμία εηδυεδηε απυ ημ Α, οπήνλε δ εκδιένςζδ υηζ ημ Α ελέηαζε 

ημ εέια ημ μπμίμ ημο βκςζημπμζήεδηε ιέζς ημο Μυκζιμο Ακηζπνμζχπμο ηδξ Οοηνακίαξ 

ζημκ ΟΗΔ, Πνέζαδ Yuriy Sergeyev. Ο Πνυεδνμξ ημο Α ηάθεζε ημκ Oscar Fernández-

Taranco, Βμδευ Γεκζηυ Γναιιαηέα βζα Πμθζηζηέξ Τπμεέζεζξ, ςξ εηπνυζςπμ ηδξ 

Οοηνακζηήξ Κοαένκδζδξ, ηαζ ημ Α άημοζε ηδ δήθςζή ημο ηαζ εκδιενχεδηε απυ αοηυκ. 16 

 
 
 
 

                                                 
15

 http://www.securitycouncilreport.org/chronology/ukraine.php Σελευταία επίςκεψθ 28/01/15 
16

 http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/Σελευταία επίςκεψθ 28/01/15 

http://www.securitycouncilreport.org/chronology/ukraine.php
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/
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Μάρηιος 2014 
 

Σμ Α ζοκεδνίαζε επακεζθδιιέκα ημ Μάνηζμ βζα κα παναημθμοεεί ηζξ ελεθίλεζξ ζηδκ 

Οοηνακία. Ο Ακαπθδνςηήξ Γεκζηυξ Γναιιαηέαξ Jan Eliasson εκδιένςζε ημ Α ηδκ 1δ 

Μανηίμο, μ Βμδευξ Γεκζηυξ Γναιιαηέαξ βζα Πμθζηζηέξ Τπμεέζεζξ Oscar Fernández-

Taranco ηδκ 3 Μανηίμο ηαζ μζ δζααμοθεφζεζξ έθααακ πχνα ζηζξ 6 Μανηίμο ιε ημκ Eliasson 

κα εκδιενχκεζ ηαζ πάθζ ημ Α. Σμ δδιμρήθζζια ηαζ μζ πνμζπάεεζεξ ημο ΟΗΔ, ηαζ ηςκ 

άθθςκ, βζα ελεφνεζδ δζπθςιαηζηήξ θφζδξ, ήηακ ζημ επίηεκηνμ ηςκ εκδιενχζεςκ απυ ημ 

Βμδευ Γεκζηυ Γναιιαηέα βζα Πμθζηζηέξ Τπμεέζεζξ Jeffrey Feltman, ζηζξ 10 ηαζ 13 Μανηίμο. 

ηζξ 15 Μανηίμο, ημ Α πναβιαημπμίδζε ρδθμθμνία βζα ημ ζπέδζμ ρδθίζιαημξ πμο 

πνμηάεδηε απυ ηζξ ΗΠΑ, ιε ημ μπμίμ επζαεααίςκε ηδκ ηονζανπία, ηδκ εκυηδηα ηαζ ηδκ 

εδαθζηή αηεναζυηδηα ηδξ Οοηνακίαξ, ζδιείςκε δε υηζ δ Οοηνακία δεκ έπεζ εβηνίκεζ ημ 

δδιμρήθζζια ηαζ υηζ αοηυ δεκ έπεζ ηαιία ζζπφ. Η Ρςζία ήηακ ζε εέζδ κα αζηήζεζ αέημ ζημ 

ζπέδζμ ρδθίζιαημξ, ζημ ηεθάθαζμ VI, ηαεχξ οπήνπακ εκζηάζεζξ πμο ακέηορακ ςξ πνμξ 

ημ εάκ εα έπνεπε ή υπζ κα απέπεζ ςξ δζάδζημξ ζηδ δζαθμνά, υπςξ πνμαθέπεηαζ ζημ άνενμ 

27 (3) ημο Υάνηδ ηςκ Ηκςιέκςκ Δεκχκ (ΥΗΔ). Η Κίκα απείπε. Σμ οιαμφθζμ ηαζ πάθζ 

εκδιενχεδηε απυ ημκ Eliasson, ζηζξ 19 Μανηίμο, πανάθθδθα ιε ημ Βμδευ Γεκζηυ 

Γναιιαηέα βζα ηα Ακενχπζκα Γζηαζχιαηα, Ivan Šimonović, μ μπμίμξ ιυθζξ είπε επζζηνέρεζ 

απυ (7 έςξ 18 Μανηίμο) επίζηερδ ζηδκ Οοηνακία. ηζξ 21-22 Μανηίμο επεηνάπδ ζημκ 

Šimonović κα επζζηεθεεί ηδκ Κνζιαία βζα κα ηεεμφκ ηα εειέθζα βζα ηδκ απμζημθή ηςκ 

Ηκςιέκςκ Δεκχκ, βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ17.   

 
 
Απρίλιος 2014 

 
Σμ Α ζοκεδνίαζε ηνεζξ θμνέξ ημκ Απνίθζμ απυ ηδκ εκηαηζημπμίδζδ ηςκ πμθζηζηχκ 

ακαηαναπχκ ζηδκ Οοηνακία. ηζξ 13 Απνζθίμο, ηαηυπζκ αζηήιαημξ ηδξ Ρςζίαξ, ημ Α 

πνμέαδ ζε δδιυζζα ζοκεδνίαζδ  ηαζ εκδιενχεδηε απυ ημ Βμδευ Γεκζηυ Γναιιαηέα βζα 

Πμθζηζηέξ Τπμεέζεζξ Oscar Fernández-Taranco βζα ηζξ ηεθεοηαίεξ ελεθίλεζξ ζηδκ ακαημθζηή 

Οοηνακία. ηζξ 16 Απνζθίμο, δ Λζεμοακία γήηδζε ζοκάκηδζδ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ 

ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ ζηδ πχνα ηαζ ημ οιαμφθζμ εκδιενχεδηε απυ ημ Βμδευ Γεκζηυ 

Γναιιαηέα βζα ηα Ακενχπζκα Γζηαζχιαηα Ivan Šimonović, πμο ιμζνάζηδηε ηα εονήιαηα 

                                                 
17

 http://www.securitycouncilreport.org/chronology/ukraine.php Σελευταία επίςκεψθ 28/01/15 

http://www.securitycouncilreport.org/chronology/ukraine.php
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απυ ηζξ δφμ επζζηέρεζξ ημο Μανηίμο, ζηδκ Οοηνακία. ηζξ 29 Απνζθίμο, ιεηά απυ αίηδια 

ημο Ηκςιέκμο Βαζζθείμο, ημ οιαμφθζμ εκδιενχεδηε  απυ ημ Γεκζηυ Γναιιαηέα βζα 

Πμθζηζηέξ Τπμεέζεζξ Jeffrey Feltman βζα ηζξ ελεθίλεζξ. 

 
Μαϊος 2014 

 
Σμ Μάζμ, ημ Α ζοκεδνίαζε ηνεζξ θμνέξ βζα κα ζογδηήζμοκ βζα ηδκ Οοηνακία. ηζξ 2 

Μαΐμο δ Ρςζία ηάθεζε έηηαηηδ ζοκεδνίαζδ βζα ηδκ εηεί πμθζηζηή ηαηάζηαζδ, ζηδκ μπμία 

ημοξ εκδιένςζε μ Γεκζηυξ Γναιιαηέαξ βζα Πμθζηζηέξ Τπμεέζεζξ Jeffrey Feltman ηαζ έκαξ 

εηπνυζςπμξ ηδξ Οοηνακίαξ, μ Oleksandr Pavlichenko. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκεδνίαζδξ 

δ Ρςζία πνυηεζκε ιζα πνμεδνζηή δήθςζδ ηαηαδζηάγμκηαξ ηδ αία ηαζ ηαθχκηαξ ηδκ 

απμηθζιάηςζδ ηςκ εκηάζεςκ. Γεδμιέκμο υηζ ζημ οιαμφθζμ δεκ ιπμνμφζακ κα 

ζοιθςκήζμοκ ζε αιμζααία απμδεηηή βθχζζα (δζαηφπςζδ), δεκ εβηνίεδηε ηαιία δήθςζδ. 

ηζξ 21 Μαΐμο ημ Ηκςιέκμ Βαζίθεζμ γήηδζε δζααμοθεφζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ 

ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ ζηδκ Οοηνακία ιε ημ Βμδευ Γεκζηυ Γναιιαηέα βζα ηα 

Ακενχπζκα Γζηαζχιαηα Ivan Šimonović κα ηάκεζ ηδκ εκδιένςζδ ηαζ ημ Βμδευ Γεκζηυ 

Γναιιαηέα βζα Πμθζηζηέξ Τπμεέζεζξ Oscar Fernández-Taranco κα εκδιενχκεζ ζπεηζηά ιε 

ηζξ ηεθεοηαίεξ πμθζηζηέξ ελεθίλεζξ. Μεηά ηζξ πνμεδνζηέξ εηθμβέξ ζηδκ Οοηνακία, μ Feltman 

εκδιένςζε ημ Α ζηζξ 28 Μαΐμο ηαζ μ Μυκζιμξ Ακηζπνυζςπμξ ηδξ Οοηνακίαξ έηακε επίζδξ 

δήθςζδ. 

 
 

Ιούνιος 2014 
 

ηζξ 2 Ιμοκίμο, δ Ρςζία ηάθεζε βζα δζααμοθεφζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ ακενςπζζηζηή 

ηαηάζηαζδ ζηδκ Οοηνακία. Καηά ηδ ζοκεδνίαζδ αοηή ηα ιέθδ ημο Α ζοιθχκδζακ κα 

γδηήζμοκ απυ ηδκ επζηεθαθήξ ακενςπζζηζηχκ οπμεέζεςκ Valerie Amos κα ημοξ 

εκδιενχζεζ, ηάηζ πμο έηακε ζηζξ 16 Ιμοκίμο. ηζξ 17 Ιμοκίμο, ημ Α ελέδςζε Γεθηίμ Σφπμο 

ηαηαδζηάγμκηαξ ηδ δμθμθμκία δφμ Ρχζςκ δδιμζζμβνάθςκ εηείκδ ηδκ διένα ζηδκ 

Οοηνακία. διαημδμηχκηαξ ηδκ πνχηδ δήθςζδ ιεθχκ ημο Α, ζοιθχκδζακ κα 

εεςνήζμοκ δεδμιέκμ υηζ δ ηνίζδ είπε πθέμκ λεηζκήζεζ. ηζξ 24 Ιμοκίμο ημ Α εκδιενχεδηε 

απυ ημ Βμδευ Γεκζηυ Γναιιαηέα βζα ηα Ακενχπζκα Γζηαζχιαηα Ivan Šimonović ηαζ ημ 

Βμδευ Γεκζηυ Γναιιαηέα βζα Πμθζηζηέξ Τπμεέζεζξ Tayé-Brook Zerihoun. Ο Šimonović 
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εκδιενχεδηε βζα ηδκ απμζημθή επζηήνδζδξ Ακενςπίκςκ Γζηαζςιάηςκ ημο ΟΗΔ ηαζ μ 

Zerihoun ημοξ εκδιένςζε ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηάπαοζδ ημο πονυξ ηαζ ημ εζνδκεοηζηυ ζπέδζμ 

πμο πνμηάεδηε απυ ημκ Πνυεδνμ ηδξ Οοηνακίαξ Petro Poroshenko18. 

 
 
Ιούλιος 2014 

 
ηζξ 18 Ιμοθίμο, μ Βμδευξ Γεκζηυξ Γναιιαηέαξ βζα Πμθζηζηέξ Τπμεέζεζξ Jeffrey 

Feltman εκδιένςζε ημ Α ζε έηηαηηδ ζοκεδνίαζδ, ιεηά ηδκ ηαηάννζρδ ηδξ πηήζδξ 17 ηδξ 

Malaysia Airlines. Σδκ ίδζα ιένα ηα ιέθδ ημο Α ελέδςζακ Γεθηίμ Σφπμο εηθνάγμκηαξ ηα 

ζοθθοπδηήνζά ημοξ ζηζξ μζημβέκεζεξ ηςκ εοιάηςκ ηαζ γδημφκ ιζα δζελμδζηή ηαζ ακελάνηδηδ 

δζεεκή ένεοκα. ηζξ 21 Ιμοθίμο, ημ οιαμφθζμ εκέηνζκε μιυθςκα ημ ρήθζζια 216619, ημ 

μπμίμ ζηδκ μοζία ηαηαδίηαζε ηδκ ηαηάννζρδ ηδξ πηήζδξ ΜΗ 17 ηαζ γήηδζε ηδ δζελαβςβή 

ένεοκαξ βζα ηδ ζοκηνζαή. 

 
 
Αύγοσζηος 2014 

 
ηζξ 5 Αοβμφζημο ημ Α πναβιαημπμίδζε δδιυζζα ζοκεδνίαζδ  βζα ηδκ ηαηάζηαζδ 

ζηδκ Οοηνακία ηαζ εκδιενχεδηε απυ ημκ John Ging, Γζεοεοκηή ημο οκημκζζιμφ ηαζ 

Ακηαπυηνζζδξ ζημ Γναθείμ βζα ημ οκημκζζιυ ηςκ Ακενςπζζηζηχκ Τπμεέζεςκ. ηζξ 8 

Αοβμφζημο μ Ivan Šimonović, Βμδευξ Γεκζηυξ Γναιιαηέαξ βζα ηα Ακενχπζκα Γζηαζχιαηα, 

εκδιένςζε  ημ Α (ιέζς αίκηεμ-ηδθεδζάζηερδξ) ζπεηζηά ιε ηδκ ηεθεοηαία ηαηάζηαζδ 

ακαθμνζηά ιε ηα ακενςπίκα δζηαζχιαηα ηαζ ηδκ ακαθμνά ηδξ Απμζημθήξ βζα ηα 

Ακενχπζκα Γζηαζχιαηα, πμο ζηάθεδηε απυ ημκ ΟΗΔ. Η Ρςζία γήηδζε εκδιένςζδ 

ακαθμνζηά ιε ηδκ εθανιμβή ημο ρδθίζιαημξ 2166 ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηάννζρδ ηδξ 

ιαθαζζζακήξ αενμπμνζηήξ πηήζδξ 17. ηζξ 22 Αοβμφζημο, ιεηά ηδκ είζμδμ ηδξ νςζζηήξ 

ακενςπζζηζηήξ κδμπμιπήξ πνμξ ηδκ Οοηνακία, ηα ιέθδ ημο Α πνμέαδζακ ζε 

δζααμοθεφζεζξ, ηαηυπζκ αζηήιαημξ ηδξ Λζεμοακίαξ. Ο Βμδευξ Γεκζηυξ Γναιιαηέαξ βζα 

Πμθζηζηέξ Τπμεέζεζξ Oscar Fernández-Taranco εκδιένςζε ημ Α ζηζξ 18 ηαζ 22 

Αοβμφζημο20. 
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επηέμβριος 2014 

 
ηζξ 19 επηειανίμο, μ Βμδευξ Γεκζηυξ Γναιιαηέαξ βζα Πμθζηζηέξ Τπμεέζεζξ Jeffrey 

Feltman εκδιένςζε ημ Α ακαθμνζηά ιε ηδκ πνμηαηανηηζηή έηεεζδ ηδξ ένεοκαξ ημο 

Οθθακδζημφ Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο Αζθάθεζαξ, ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηάννζρδ ηδξ πηήζδξ 

MH17, δ μπμία ηδ δζεαίααζε ζημ οιαμφθζμ δζα ιέζμο ηδξ Οθθακδίαξ, ζηζξ 9 επηειανίμο. 

Η έηεεζδ ακαθένεζ υηζ δ ζοκηνζαή ηδξ πηήζδξ MH17 εα ιπμνμφζε κα απμδμεεί ζε ηνμφζδ 

ιε έκα ιεβάθμ ανζειυ ακηζηεζιέκςκ ορδθήξ εκένβεζαξ. Χζηυζμ, δ έηεεζδ δεκ δζεοηνζκίγεζ 

πμζμξ έπεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ ηαηάννζρδ ημο αενμπθάκμο. 

 
 
Οκηώβριος 2014 

 
ηζξ 3 Οηηςανίμο, ηα ιέθδ ημο Α ελέδςζακ Γεθηίμ Σφπμο ηαηαδζηάγμκηαξ ηδ 

δμθμθμκία εκυξ ιέθμοξ ημο πνμζςπζημφ ηδξ Γζεεκήξ Δπζηνμπή Δνοενμφ ηαονμφ (ΓΔΔ) 

ζηδκ Οοηνακία. ηζξ 24 Οηηςανίμο, ημ Α εκδιενχεδηε απυ ημ Βμδευ Γεκζηυ Γναιιαηέα 

βζα Πμθζηζηέξ Τπμεέζεζξ Oscar Fernandez-Taranco ηαζ ημ Βμδευ Γεκζηυ Γναιιαηέα βζα ηα 

Ακενχπζκα Γζηαζχιαηα Ivan Šimonović ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ πμθζηζηχκ ηαζ 

ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ ζηδκ Οοηνακία, ακηίζημζπα. 

 
 
Νοέμβριος 2014 

 
ηζξ 12 Νμειανίμο, ημ Α πνμέαδ ζε δδιυζζα ζοκεδνίαζδ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ 

Οοηνακία ιεηά ηζξ εηεέζεζξ ηδξ επακειθακζζεείζαξ αίαξ ζηα ακαημθζηά ηαζ ηζξ ακδζοπίεξ 

βζα πανααζάζεζξ ηδξ ζοιθςκίαξ ημο Μζκζη. Σμ Α εκδιενχεδηε απυ ημκ Jens Anders 

Toyberg-Frandzen, Βμδευ Γεκζηυ Γναιιαηέα βζα Πμθζηζηέξ Τπμεέζεζξ, ημκ Πνέζαδ Ertuğrul 

Apakan, Γζεοεφκμκηα ηδξ Παναημθμφεδζδξ ηδξ Δζδζηήξ Απμζημθήξ Δπζηήνδζδξ ημο ΟΑΔ 

ζηδκ Οοηνακία, ηαζ ημκ Πνέζαδ Heidi Tagliavini, εηπνυζςπμ ηδξ Πνμεδνεφμκημξ ημο 

ΟΑΔ21. 
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Ιανοσάριος 2014 
 

ηζξ 13 Ιακμοανίμο, ηα ιέθδ ημο Α ελέδςζακ Γεθηίμ Σφπμο ηαηαδζηάγμκηαξ ηδ 

δμθμθμκία 11 αιάπςκ ςξ απμηέθεζια ημο αμιαανδζζιμφ εκυξ θεςθμνείμο επζααηχκ ζηδ 

Volnovakha ηαζ ελέδςζακ ιζα άθθδ δήθςζδ πνμξ ημκ Σφπμ ζηζξ 22 Ιακμοανίμο 

ηαηαδζηάγμκηαξ ηδ δμθμθμκία 15 αιάπςκ ςξ απμηέθεζια ημο αμιαανδζζιμφ ιζαξ ζηάζδξ 

ιέζμο ιαγζηήξ ιεηαθμνάξ ζημ Νηυκεηζη. ηζξ 21 Ιακμοανίμο, ημ Α πναβιαημπμίδζε 

ζοκάκηδζδ βζα ηδκ Οοηνακία, ηδκ πνχηδ ζε πνμκζηυ δζάζηδια πάκς απυ δφμ ιήκεξ, ηαζ 

εκδιενχεδηε απυ ημ Βμδευ Γεκζηυ Γναιιαηέα βζα Πμθζηζηέξ Τπμεέζεζξ Jeffrey Feltman 

ζπεηζηά ιε ηδκ πνυζθαηδ ηθζιάηςζδ ηδξ αίαξ ζηδκ ακαημθζηή Οοηνακία ηαζ ηζξ 

πανααζάζεζξ ηδξ ζοιθςκίαξ ημο Μζκζη. ηζξ 26 Ιακμοανίμο, μ Feltman εκδιένςζε ημ 

οιαμφθζμ ηαζ πάθζ ζπεηζηά ιε ηδκ πεναζηένς επζδείκςζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ζηα ακαημθζηά 

ηαζ ημκ αολακυιεκμ ανζειυ ηςκ αιάπςκ εοιάηςκ ελαζηίαξ ηδξ ζφβηνμοζδξ ηδξ  Οοηνακίαξ.  

 
 
Φεβροσάριος 2015 

 
ηζξ 17 Φεανμοανίμο, ημ Α εκέηνζκε μιυθςκα ημ ρήθζζια 220222, ημ μπμίμ 

πνμηάεδηε απυ ηδ Ρςζία, πμο ηαθεί υθα ηα ιένδ κα ηδνήζμοκ απυ ηζξ 12 Φεανμοανίμο, 

ηζξ δεζιεφζεζξ πμο ακέθααακ ζημ Μζκζη ηαζ υηζ εα επζηνέπμοκ ζημκ ΟΑΔ κα 

παναημθμοεεί ηαζ κα εθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ ζοιθςκδεέκηςκ ζημ Μζκζη. Η Ρςζία 

ανκήεδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ δζαπναβιαηεφζεςκ, κα ζοιπενζθδθεεί ζημ ρήθζζια, δ 

δζαηφπςζδ πμο πνυηεζκε δ Ρ3 ηαζ δ Λζεμοακία ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ δζαπναβιαηεφζεςκ. 

ηζξ 27 Φεανμοανίμο, ημ Α πνμέαδ ζε εκδιένςζδ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ 

Οοηνακία πμο αημθμοεείηαζ απυ έκακ άηοπμ δζαδναζηζηυ δζάθμβμ. Σμ Α εκδιενχεδηε 

(ιέζς αίκηεμ ηδθεδζάζηερδξ) απυ ημκ Ανπδβυ Παναημθμφεδζδξ ηδξ Απμζημθήξ ημο ΟΑΔ 

ηδξ Δζδζηήξ Απμζημθήξ Παναημθμφεδζδξ Πνέζαδ Ertuğrul Apakan (Σμονηία), ηαζ ημκ 

πνυεδνμ ηδξ Σνζιενμφξ Οιάδαξ Δπαθήξ ημο ΟΑΔ Πνέζαδ Heidi Tagliavini (Δθαεηία) 

ζπεηζηά ιε ηδκ εθανιμβή ηςκ ζοιθςκζχκ ημο Μζκζη23. 
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Μάρηιος 2015 
 

ηζξ 6 Μανηίμο, ημ Α πνμέαδ ζε εκδιένςζδ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ πμθζηζηχκ, ηςκ 

ακενςπζζηζηχκ ηαζ ηςκ ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ ζηδκ Οοηνακία ιε εκδιενχζεζξ απυ ημ 

Βμδευ Γεκζηυ Γναιιαηέα βζα Πμθζηζηέξ Τπμεέζεζξ Jeffrey Feltman, ημκ John Ging ηαζ ημ 

Βμδευ Γεκζηυ Γναιιαηέα βζα ηα Ακενχπζκα Γζηαζχιαηα Ivan Šimonović. ηζξ 19 Μανηίμο, 

δ Λζεμοακία δζμνβάκςζε ιζα ζοκεδνίαζδ βζα εκδιένςζδ πενί ηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ 

ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ, ηδξ εθεοεενίαξ ηςκ ιέζςκ εκδιένςζδξ ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ 

εεκζηχκ ιεζμκμηήηςκ ζηδκ Κνζιαία ηαζ ζηδκ ακαημθζηή Οοηνακία. ηδ ζοκάκηδζδ αοηή ηα 

ιέθδ ημο Α αημφζακ απυ ημ Mustafa Dzhemilev, δβέηδ ημο Δεκζημφ Κζκήιαημξ Σαηάνςκ 

ηδξ Κνζιαίαξ ηαζ ιέθμξ ημο Verkhovna Rada ηδξ Οοηνακίαξ, ηαζ ημκ Andrey Zubarev, έκακ 

εηπνυζςπμ ημο ημιέα ηδξ απμζημθήξ ηδξ Κνζιαίαξ βζα ηα Ακενχπζκα Γζηαζχιαηα, κα 

ιζθμφκ βζα ιζα ημζκή πνςημαμοθία ηδξ Οοηνακίαξ, ηδξ Ρςζίαξ ηαζ ηδξ μνβακχζδξ ηδξ 

Κμζκμπμθζηείαξ Ακελανηήηςκ Κναηχκ (ΚΑΚ) δ μπμία εα παναημθμοεεί ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ 

ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ ζηδκ Κνζιαία. 

 
Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ημ Πανάνηδια ΙΙ ηδξ απυθαζδξ 2202 ηδξ 17 Φεανμοανίμο 

ημο 201524 ημ μπμίμ αθμνά ζηδ Γήθςζδ ημο Πνμέδνμο ηδξ Ρςζζηήξ Οιμζπμκδίαξ, ημο 

Πνμέδνμο ηδξ Οοηνακίαξ, ημο Πνμέδνμο ηδξ Γαθθζηήξ Γδιμηναηίαξ ηαζ ηδξ Καβηεθάνζμο 

ηδξ Οιμζπμκδζαηήξ Γδιμηναηίαξ ηδξ Γενιακίαξ οπέν ηδξ ζηήνζλδξ ημο «Παηέημο ιέηνςκ 

βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ ζοιθςκίαξ Μζκζη», πμο εβηνίεδηε ζηζξ 12 Φεα 2015 ζημ Μζκζη: 

 

«Ο Πξφεδξνο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, Βιαληηκίξ Πνχηηλ, ν Πξφεδξνο ηεο Οπθξαλίαο, 

Πέηξν Πνξνζέλθν, ν Πξφεδξνο ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο, Φξαλζνπά Οιάλη θαη ε 

Καγθειάξηνο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο, Γξ. Άλγθεια Μέξθει, 

επηβεβαηψλνπλ ηνλ πιήξε ζεβαζκφ ηεο θπξηαξρίαο θαη ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο 

Οπθξαλίαο. Δίλαη ζηαζεξά πεπεηζκέλνη φηη δελ ππάξρεη ελαιιαθηηθή ιχζε παξά κηα 

απνθιεηζηηθά εηξεληθή δηεπζέηεζε. Γεζκεχνληαη πιήξσο λα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή 

αηνκηθή πξνζπάζεηα θαη λα ιάβνπλ θνηλά κέηξα γηα ην ζθνπφ απηφ. ην πιαίζην απηφ, νη 

εγέηεο εγθξίλνπλ ην παθέην ησλ κέηξσλ γηα ηελ Τινπνίεζε ησλ πκθσληψλ ηνπ Μηλζθ πνπ 
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έρεη εγθξηζεί θαη ππνγξαθεί ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2015 απφ φια ηα κέξε πνπ ππέγξαςαλ 

επίζεο ην Πξσηφθνιιν ηνπ Μηλζθ ηεο 5εο επηεκβξίνπ 2014 θαη ην Μλεκφλην ηνπ Μίλζθ ηεο 

19εο επηεκβξίνπ 2014. Οη εγέηεο ζα ζπκβάινπλ ζηε δηαδηθαζία απηή θαη ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ επηξξνή ηνπο ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ δέζκεο κέηξσλ. Η Γεξκαλία θαη ε Γαιιία ζα παξέρνπλ ηερληθή 

εκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο 

πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη απφ ζπγθξνχζεηο, πηζαλψο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο δηεζλνχο 

κεραληζκνχ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ. Οη εγέηεο ζπκκεξίδνληαη ηελ 

πεπνίζεζε φηη ε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο ΔΔ, ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Ρσζίαο 

ζα είλαη επλντθή γηα ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, εγθξίλεη ηε ζπλέρηζε ησλ 

ηξηκεξψλ ζπλνκηιηψλ κεηαμχ ηεο ΔΔ, ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Ρσζίαο ζε ζέκαηα ελέξγεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα αθνινπζνχκελε ζπκθσλία πνπ λα αθνξά έλα παθέην γηα 

πξνκήζεηα αεξίνπ, ην ρεηκψλα. Τπνζηεξίδνπλ επίζεο ηξηκεξείο ζπλνκηιίεο κεηαμχ ηεο ΔΔ, 

ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Ρσζίαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ πξαθηηθέο ιχζεηο ζηηο 

αλεζπρίεο πνπ εμέθξαζε ε Ρσζία ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζε βάζνο θαη ζθαηξηθήο 

ζπκθσλίαο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ Οπθξαλίαο θαη ΔΔ. Οη εγέηεο παξακέλνπλ 

πξνζεισκέλνη ζην φξακα ελφο θνηλνχ αλζξσπηζηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ρψξνπ απφ ηνλ 

Αηιαληηθφ έσο ηνλ Δηξεληθφ κε βάζε ηνλ πιήξε ζεβαζκφ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ηηο αξρέο 

ηνπ ΟΑΔ. 

 
Οη εγέηεο ζα παξακείλνπλ πξνζεισκέλνη ζηελ εθαξκνγή ησλ ζπκθσληψλ ηνπ Μηλζθ. 

Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ζπκθσλνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ επνπηείαο κε ηε 

κνξθή Ννξκαλδίαο ε νπνία ζα ζπλέξρεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαη' αξρήλ ζε 

επίπεδν αλσηέξσλ ππαιιήισλ απφ ηα Τπνπξγεία Δμσηεξηθψλ»25. 

 

ΑΝΣΙΓΡΑΔΙ ΣΗ ΔΔ 

 

Η Όπαηδ Δηπνυζςπμξ ηδξ Έκςζδξ βζα Θέιαηα Δλςηενζηήξ Πμθζηζηήξ ηαζ 

Πμθζηζηήξ Αζθάθεζαξ, μζ Ακηζπνυεδνμζ ηδξ Δπζηνμπήξ, ηαζ μ Δπίηνμπμξ βζα ηδ 

Γζεφνοκζδ ηαζ ηδκ Πμθζηζηή Γεζημκίαξ επζζηέθεδηακ ημ Κίεαμ πμθθάηζξ ιεηά ημ 
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λέζπαζια ηςκ δζαδδθχζεςκ, υπςξ έηακακ ηαζ μζ Τπμονβμί Δλςηενζηχκ ηςκ ηναηχκ 

ιεθχκ ηδξ ΔΔ ηαζ πμθθμί αμοθεοηέξ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο, ζε ιζα ζηαεενή 

απυδεζλδ ηδξ δέζιεοζδξ ημοξ. ηζξ ζοκακηήζεζξ ιε ηζξ ανπέξ, ημοξ δβέηεξ ηδξ 

ακηζπμθίηεοζδξ ηαζ εηπνμζχπμοξ ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ πμθζηχκ, μζ πνμζπάεεζεξ ηδξ ΔΔ 

επζηεκηνχεδηακ ηονίςξ ζηδ δζεοηυθοκζδ ημο δζαθυβμο ηαζ ζημ κα αμδεήζεζ ηζξ 

πνμζπάεεζεξ βζα ηδ ζηαεενμπμίδζδ ηδξ πμθζηζηήξ ηαηάζηαζδξ. πςξ θμζπυκ εα 

δμφιε ηαζ παναηάης, δ ΔΔ ήηακ πανμφζα εεζιζηά, παναημθμοεχκηαξ ζηεκά ηζξ 

ελεθίλεζξ.  

 

Σμ οιαμφθζμ ηδξ ΔΔ, ζοκεδνζάγμκηαξ ζε ζφκεεζδ Δλςηενζηχκ Τπμεέζεςκ, 

ελέδςζε ζοιπενάζιαηα (10 Φεανμοανίμο 2014)26 πμο οπμβνάιιζγακ ηδκ ακδζοπία 

ηδξ βζα ηζξ ακαθενυιεκεξ πανααζάζεζξ ηςκ ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ ηαζ ηνμφζιαηα 

αίαξ, εηθμαζζιμφ ηαζ ηςκ αβκμμοιέκςκ, εηθνάγμκηαξ ηδκ εημζιυηδηά ηδξ κα 

ακηζδνάζεζ βνήβμνα ζε ηοπυκ επζδείκςζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ. ε έηηαηηδ ζφκμδμ ημο 

οιαμοθίμο Δλςηενζηχκ Τπμεέζεςκ ζηζξ 20 Φεανμοανίμο27, οπυ ημ θςξ ηδξ 

επζδείκςζδξ ηδξ ηαηάζηαζδξ, δ ΔΔ απμθάζζζε κα ηαεζενχζεζ ζημπεοιέκεξ ηονχζεζξ. 

Δπζπνυζεεηα, ημ οιαμφθζμ ζηζξ 5 Μάνηδ ημο 201428 εκέηνζκε ηζξ πνμδβμφιεκεξ 

ηονχζεζξ ηδξ ΔΔ εκχ επζηεκηνχεδηε ζηδκ δέζιεοζδ βζα ηδκ ακάηηδζδ ηςκ 

οπελαζνεεέκηςκ μοηνακζηχκ ηναηζηχκ ηαιείςκ. 

 

Μζα δεφηενδ έηηαηηδ ζοκεδνίαζδ ημο οιαμοθίμο ζηζξ 3 ημο Μάνηδ ημο 201429 

ηαηαδίηαζε ηδκ ηαηάθςνδ πανααίαζδ ηδξ ηονζανπίαξ ηδξ Οοηνακίαξ ηαζ ηδξ εδαθζηήξ 

αηεναζυηδηαξ απυ επζεεηζηέξ εκένβεζεξ νςζζηχκ εκυπθςκ δοκάιεςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ 

ελμοζζμδυηδζδ πμο δυεδηε απυ ημ οιαμφθζμ ηδξ Οιμζπμκδίαξ ηδξ Ρςζίαξ ηδκ 1δ 

Μανηίμο βζα ηδ πνήζδ έκμπθςκ δοκάιεςκ ζημ έδαθμξ ηδξ Οοηνακίαξ. Η ΔΔ ηάθεζε 

ηδ Ρςζία κα απμζφνεζ αιέζςξ ηζξ έκμπθεξ δοκάιεζξ ιυκζιδξ παναιμκήξ απυ ηδκ 

                                                 
26

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EL&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%206318%202014%20REV%
201 τελ. πρόςβαςθ 28/01/15 
27
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28
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29
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πενζμπή, ηδνχκηαξ ηδ ζοιθςκία βζα ημ ηαεεζηχξ ηαζ ημοξ υνμοξ ημο 1997 ζπεηζηά ιε 

ημκ ζηυθμ ηδξ Μαφνδξ Θάθαζζαξ πμο ζηαειεφεζ ζημ έδαθμξ ηδξ Οοηνακίαξ.  

 

ε ιζα δήθςζδ ηςκ ανπδβχκ ηναηχκ ή ηοαενκήζεςκ έπεζηα απυ έηηαηηδ 

ζοκεδνίαζδ ζηζξ 6 Μανηίμο 201430, δ ΔΔ οπμβνάιιζζε υηζ δ θφζδ ζηδκ ηνίζδ πνέπεζ 

κα ανεεεί ιέζα απυ ηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ ιεηαλφ ηςκ ηοαενκήζεςκ ηδξ Οοηνακίαξ 

ηαζ ηδξ Ρςζζηήξ Οιμζπμκδίαξ, ηαζ ίζςξ ηαζ ιέζς εκυξ πζεακμφ πμθοιενμφξ 

ιδπακζζιμφ. Έπμκηαξ πνχηα ακαζηείθεζ ηζξ δζιενείξ ζοκμιζθίεξ ιε ηδ Ρςζζηή 

Οιμζπμκδία ζπεηζηά ιε εέιαηα ημζκμφ εκδζαθένμκημξ ΔΔ-Ρςζίαξ, υπςξ ηαζ ηζξ 

πνμεημζιαζίεξ βζα ηδ ζοιιεημπή ηδξ ζηδ φκμδμ Κμνοθήξ ηδξ G8 ζημ υηζζ, δ ΔΔ 

έεεζε επίζδξ έκα δεφηενμ ζηάδζμ πμο πενζθάιαακε πεναζηένς ιέηνα ζε πενίπηςζδ 

απμοζίαξ ιέηνςκ απμηθζιάηςζδξ ηδξ ηνίζδξ ζηδκ πενζμπή απυ πθεονάξ Ρςζίαξ. 

πςξ ήηακ θοζζηυ, δ ιδ απμηθζιάηςζδ εα επέθενε εηηεηαιέκεξ ζοκέπεζεξ ζηζξ 

ζπέζεζξ ΔΔ-Ρςζίαξ ηαζ ζίβμονα ιζα πεναζηένς απμζηαεενμπμίδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ 

ζηδκ Οοηνακία. 

 

ε ζοκέπεζα ηςκ παναπάκς δζαηδνφλεςκ, ζηζξ 17 Μανηίμο 2014, δ ΔΔ πέναζε 

ηδκ πνάλδ οζμεεηχκηαξ πενζμνζζηζηά ιέηνα «ηαηά ηςκ πνμζχπςκ πμο είκαζ 

οπεφεοκα βζα ηζξ πνάλεζξ πμο οπμκμιεφμοκ ή απεζθμφκ ηδκ εδαθζηή αηεναζυηδηα, ηδκ 

ηονζανπία ηαζ ηδκ ακελανηδζία ηδξ Οοηνακίαξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ πνμζχπςκ ηαζ 

μκημηήηςκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε αοημφξ»31. ηζξ 21 Μανηίμο 2014 δ ΔΔ εκίζποζε ηζξ 

ηονχζεζξ ηδξ ζημ εέια αοηυ ιε πνυζεεηα ιέηνα εκς ηαηαδίηαζε έκημκα ηδ δζελαβςβή 

εκυξ πανάκμιμο "δδιμρδθίζιαημξ" ζηδκ Κνζιαία ζπεηζηά ιε ηδκ πνυεεζδ 

πνμζπχνδζήξ ηδξ ζηδκ Ρςζζηή Οιμζπμκδία, ηαηά ζαθή πανάααζδ ημο Οοηνακζημφ 

οκηάβιαημξ. 

 

                                                 
30
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Σμ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ηδξ 20 Μάνηδ 201432 ηαηαδίηαζε έκημκα ηδκ 

πανάκμιδ πνμζάνηδζδ ηδξ Κνζιαίαξ ηαζ ηδξ εααζημφπμθδξ ζηδ Ρςζζηή 

Οιμζπμκδία, γδηχκηαξ απυ ηδκ Δπζηνμπή κα αλζμθμβήζεζ ηζξ κμιζηέξ ζοκέπεζεξ αοηήξ 

ηδξ δνάζδξ ηαζ κα πνμηείκεζ ειπμνζημφξ ηαζ μζημκμιζημφξ πενζμνζζιμφξ άιεζδξ 

οθμπμίδζδξ υζμκ αθμνά ηδκ Κνζιαία. Οζ δβέηεξ ηδξ ΔΔ οπεκεφιζζακ επίζδξ υηζ ηοπυκ 

πεναζηένς εκένβεζεξ εη ιένμοξ ηδξ Ρςζίαξ πμο εα ζοιαάθθμοκ ζηδκ 

απμζηαεενμπμίδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ζηδκ Οοηνακία εα μδδβήζμοκ ζε πνυζεεηα 

ιέηνα ηαζ εα έπμοκ εηηεηαιέκεξ ζοκέπεζεξ ζηζξ ζπέζεζξ ημοξ ζε έκα εονφ θάζια 

ημιέςκ ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ ημο ειπμνίμο ακάιεζα ζηζξ δφμ δοκάιεζξ. 

 

Η ΔΔ ελέθναζε ηδ ααεζά ηδξ ακδζοπία ζηζξ 8 ηαζ ζηζξ 13 Απνζθίμο ημο 201433 

ζπεηζηά ιε ηδκ αφλδζδ ηςκ δνάζεςκ πμο ακαθαιαάκμκηαζ απυ έκμπθμοξ ζδζχηεξ ηαζ 

αοημκμιζζηζηέξ μιάδεξ ζε δζάθμνεξ πυθεζξ ηδξ ακαημθζηήξ Οοηνακίαξ, επαζκχκηαξ 

πανάθθδθα ηζξ μοηνακζηέξ ανπέξ βζα ηδκ επζδίςλδ ημοξ κα επζαάθθμοκ ημκ κυιμ ηαζ κα 

ηδνήζμοκ ηδκ ηάλδ. Μεηά απυ ιζα ζοκεδνίαζδ ημο οιαμοθίμο Δλςηενζηχκ 

Τπμεέζεςκ ζηζξ 14 Απνζθίμο 201434, δ ΔΔ ηάθεζε ηδ Ρςζία κα απμηδνφλεζ ηζξ άκμιεξ 

πνάλεζξ ζηδκ Ακαημθζηή Οοηνακία ηαζ κα απμζφνεζ ηα ζηναηεφιαηά ηδξ απυ ηα 

μοηνακζηά ζφκμνα εκχ ημ οιαμφθζμ επέηηεζκε ημκ ηαηάθμβμ ηςκ αηυιςκ πμο 

οπυηεζκηαζ ζε δέζιεοζδ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ απαβυνεοζδ πμνήβδζδξ 

εεχνδζδξ visa. 

 

ε ημζκή δήθςζδ πμο εηδυεδηε ιεηά ηδ ζοκεδνίαζδ ηδξ ΔΔ, ηςκ ΗΠΑ, ηδξ 

Οοηνακίαξ ηαζ ηδξ Ρςζίαξ ζηδ Γεκεφδ ζηζξ 17 Απνζθίμο 201435, ζοιθςκήεδηε υηζ 

υθεξ μζ πθεονέξ πνέπεζ κα απέπμοκ απυ ηδ αία, ημκ εηθμαζζιυ ηαζ ηζξ πνμηθδηζηέξ 

εκένβεζεξ, υηζ υθεξ μζ πανάκμιεξ έκμπθεξ μιάδεξ πνέπεζ κα αθμπθζζημφκ. Αηυιδ 

ζοιθςκήεδηε πςξ δ Απμζημθή Δζδζηή Παναημθμφεδζδξ ημο ΟΑΔ πνέπεζ κα 

δζαδναιαηίζεζ δβεηζηυ νυθμ ζηδκ εθανιμβή ηςκ εκ θυβς ιέηνςκ απμηθζιάηςζδξ ηαζ 

                                                 
32
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υηζ δ ζοκηαβιαηζηή δζαδζηαζία πμο ακαημζκχεδηε απυ ηζξ μοηνακζηέξ ανπέξ εα είκαζ 

δζαθακή ηαζ οπεφεοκδ, πςνίξ απμηθεζζιμφξ. 

 

Αημθμφεδζε ιζα δήθςζδ απυ ημοξ δβέηεξ ηδξ G7 ζηζξ 26 Απνζθίμο 201436, υπμο 

δ ΔΔ παζνεηίγεζ ηα εεηζηά αήιαηα πμο έβζκακ απυ ηδκ Οοηνακία χζηε κα εηπθδνχζεζ 

ηζξ δεζιεφζεζξ ηδξ αάζεζ ηδξ ζοιθςκίαξ ηδξ Γεκεφδξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 

πνμζπαεεζχκ βζα ηδκ ζοκηαβιαηζηή ιεηαννφειζζδ ηαζ απμηέκηνςζδ, ηδ πνυηαζδ ημο 

κυιμο πενί αικδζηίαξ ηαζ ηδκ οπμζηήνζλδ ημο ένβμο ημο ΟΑΔ. Ακηίεεηα, ηαηαδίηαζε 

ηδ ζοκεπζγυιεκδ ηθζιάηςζδ ηςκ εκηάζεςκ απυ πθεονάξ ηδξ Ρςζίαξ. Η ΔΔ ζηζξ 28 

Απνζθίμο37 επεηηείκεζ ημκ ηαηάθμβμ ηςκ πνμζχπςκ πμο οπυηεζκηαζ ζε ζημπεοιέκεξ 

ηονχζεζξ βζα εκένβεζεξ πμο οπμκμιεφμοκ ηδκ εδαθζηή ηονζανπία, αηεναζυηδηα ηαζ 

ακελανηδζία ηδξ Οοηνακίαξ. Η Όπαηδ Δηπνυζςπμξ ηδξ ΔΔ Catherine Ashton 

έηνμοζε ημκ ηχδςκα ημο ηζκδφκμο βζα ηδκ επζδείκςζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ αζθάθεζαξ 

ζηδκ ακαημθζηή Οοηνακία, ηαηαδζηάγμκηαξ ηα πενζζηαηζηά αίαξ ηαζ εηθμαζζιμφ πμο 

οπμκμιεφμοκ ηδκ μιαθή θεζημονβία ηςκ κυιζιςκ εεζιχκ ηνάημοξ ηαζ γδηχκηαξ ηδκ 

άιεζδ απεθεοεένςζδ υθςκ ηςκ αηυιςκ πμο ηναημφκηακ πανάκμια. 

 

Η ΔΔ ελέθναζε ηδκ ζηακμπμίδζή ηδξ ζηζξ 21 Μαΐμο 201438, ζπεηζηά ιε ηδκ 

οπμβναθή ικδιμκίμο ηδξ Δζνήκδξ ηαζ Οιυκμζαξ εκχ οπμζηήνζλε ζεεκανά ηζξ 

πνμεδνζηέξ εηθμβέξ ζηδκ Οοηνακία ζηζξ 25 Μαΐμο 2014. Οζ εηθμβέξ είπακ ορδθυ 

πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ηαζ ηδ ζαθή αμφθδζδ ηςκ μοηνακζηχκ ανπχκ κα 

πναβιαημπμζήζμοκ ιζα πναβιαηζηά δδιμηναηζηή δζαδζηαζία, ζφιθςκα ιε ηζξ δζεεκείξ 

δεζιεφζεζξ ηαζ ημ ζεααζιυ ηςκ εειεθζςδχκ εθεοεενζχκ. 

 

Έπμκηαξ θάαεζ βκχζδ ηδξ πνμηαηανηηζηήξ αλζμθυβδζδξ ηςκ εηθμβχκ ηαζ 

ηαθχκηαξ υθα ηα ιένδ κα ζεααζημφκ ημ απμηέθεζια, δ ΔΔ ζε ιζα δήθςζδ  ανπδβχκ 
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ηναηχκ ηαζ ηοαενκήζεςκ ζηζξ 27 Μάδ 201439 επζαεααίςζε ηδ ζηαεενή ζηάζδ ηδξ ζημ 

εέια ημο ζεααζιμφ ηδξ ηονζανπίαξ ηαζ εδαθζηήξ αηεναζυηδηαξ ηδξ Οοηνακίαξ, 

εκεαννφκμκηαξ ηζξ μοηνακζηέξ ανπέξ κα αλζμπμζήζμοκ ζπεηζηά ηδ κμιζιυηδηα ημο 

κεμεηθεβέκημξ Πνμέδνμο Poroshenko εκζζπφμκηαξ ημκ εεκζηυ δζάθμβμ. 

 

Δκχ δ αία ζηδκ ακαημθζηή Οοηνακία ζοκέπζζε κα ιαίκεηαζ, μ Όπαημξ 

Δηπνυζςπμξ παζνέηζζε ηδκ ακαημίκςζδ ημο Πνμέδνμο Poroshenko βζα ηαηάπαοζδ 

ημο πονυξ ηαζ έηακε δεηηυ ημ ζπέδζμ ηςκ 15 ζδιείςκ ημο βζα ηδκ εζνδκζηή δζεοεέηδζδ 

ηδξ ηνίζδξ, ζηζξ 23 Ιμοκίμο 201440, ςξ ιζα ζδιακηζηή εοηαζνία βζα απμηθζιάηςζδ. Σμ 

οιαμφθζμ ηάθεζε υθεξ ηζξ πθεονέξ κα ζοιθςκήζμοκ ηαζ κα ηδνήζμοκ ηδκ 

ηαηάπαοζδ ημο πονυξ εκχ ηάθεζε ηδ Ρςζία κα οπμζηδνίλεζ ημ εζνδκεοηζηυ ζπέδζμ ηαζ 

κα θάαεζ ιέηνα βζα κα ζηαιαηήζεζ δ νμή ηςκ πανάκμιςκ ιαπδηχκ, υπθςκ ηαζ 

ελμπθζζιμφ ζηα ζφκμνα ιε ηδκ Οοηνακία, ηαεχξ επίζδξ ηαζ κα πνδζζιμπμζήζεζ ηδκ 

επζννμή ηδξ βζα κα ζηαιαηήζεζ δ αία ηςκ αοημκμιζζηχκ ηαζ κα ηαηαεέζμοκ ηα υπθα 

ημοξ. Σμ οιαμφθζμ ελέθναζε επίζδξ ηδκ ακδζοπία ημο βζα ηδ ναβδαία επζδείκςζδ ηδξ 

ηαηάζηαζδξ βζα ηα ακενχπζκα δζηαζχιαηα ζηδκ Ακαημθζηή Οοηνακία ηαζ ηδκ Κνζιαία. 

 

Με ηζξ αζαζμπναβίεξ κα ζοκεπίγμκηαζ ζηδκ Ακαημθζηή Οοηνακία, ςξ απμηέθεζια 

ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηςκ πανάκμιςκ έκμπθςκ μιάδςκ, ηαεχξ ηαζ ιε ηζξ επζπηχζεζξ 

αοηήξ ηδξ αίαξ ζπεηζηά ιε ηδκ εθεοεενία ηςκ ιέζςκ εκδιένςζδξ ηαζ ηδξ εθεοεενίαξ 

ηδξ έηθναζδξ, δ Όπαηδ Δηπνμζχπμξ Ashton ιίθδζε ιε ημκ Πνυεδνμ Poroshenko 

οπμβναιιίγμκηαξ ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ ΔΔ βζα ημ ζπέδζμ εζνήκεοζδξ. Δκ υρεζ ηδξ 

ζμαανυηδηαξ ηδξ ηαηάζηαζδξ ζηδκ ακαημθζηή Οοηνακία, δ ΔΔ δζεφνοκε πεναζηένς 

(ζηζξ 11 ημο Ιμφθδ ημο 201441) ημκ ηαηάθμβμ ηςκ πνμζχπςκ πμο οπυηεζκηαζ ζε 

πενζμνζζηζηά ιέηνα βζα εκένβεζεξ πμο οπμκμιεφμοκ ηδκ εδαθζηή αηεναζυηδηα, ηδκ 

ηονζανπία ηαζ ηδκ ακελανηδζία ηδξ Οοηνακίαξ. 
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Γεδμιέκδξ ηδξ ζοκέπζζδξ ηςκ πανάκμιςκ δναζηδνζμηήηςκ απυ έκμπθμοξ 

ιαπδηέξ ζηδκ ακαημθζηή Οοηνακία ηαζ πςνίξ κα έπμοκ μθμηθδνςεεί ηα ηέζζενα 

αήιαηα ηζξ 27 Ιμοκίμο ημο 2014, ημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ζηζξ 16 Ιμοθίμο 201442 

απμθάζζζε κα επεηηείκεζ πεναζηένς ημκ ηαηάθμβμ ηςκ πνμζχπςκ πμο οπυηεζκηαζ ζε 

πενζμνζζηζηά ιέηνα ηαζ κα εκζζπφζεζ ημ κμιζηυ ένεζζια βζα ηζξ θίζηεξ. ε ιζα ηάπςξ 

πζμ ημθιδνή ηίκδζδ, μζ δβέηεξ ηδξ ΔΔ γήηδζακ επίζδξ ηδκ ακαζημθή ηδκ οπμβναθή 

κέςκ δναζηδνζμηήηςκ ζε Ρςζία ηαζ ακαημίκςζακ πςξ δ ΔΔ εα επακεηηζιήζεζ ηα 

δζιενή ηαζ πενζθενεζαηά πνμβνάιιαηα ζοκενβαζίαξ ιε ηδ Ρςζία, ιε ζημπυ ηδκ 

ακαζημθή ημοξ. 

 

Αημθμφεδζε ηδκ επμιέκδ δ ηαηάννζρδ ημο Malaysian Airlines Flight MH17 ζημ 

Νηυκεηζη ηαζ ιενζηέξ ιένεξ ιεηά ημ οιαμφθζμ Δλςηενζηχκ Τπμεέζεςκ ηδξ 22 

Ιμοθίμο 201443 ηαηέθδλε ζημ ζοιπέναζια υηζ μζ άιεζα ηαζ έιιεζα οπεφεοκμζ βζα ηδκ 

ηαηάννζρδ πνέπεζ κα θμβμδμηήζμοκ ηαζ κα πνμζαπεμφκ ζηδ δζηαζμζφκδ. Πνμξ ημ 

ζημπυ αοηυ ηάθεζε υθα ηα ηνάηδ ηαζ ιένδ κα ζοκενβαζημφκ πθήνςξ εκχ γήηδζε 

λακά απυ ηδ Ρςζία κα πνδζζιμπμζήζεζ ηδκ επζννμή ηδξ ζηζξ πανάκμια έκμπθεξ 

μιάδεξ ηδξ πενζμπήξ χζηε κα επζηνέρεζ ηδκ πθήνδ πνυζααζδ ζηδκ ζζημζεθίδα ηαζ κα 

πνμςεδεεί δ ζοκενβαζία βζα ηδκ ακάηηδζδ ηςκ ζοκηνζιιζχκ ιε ακελάνηδηδ ένεοκα. 

Αηυιδ, δ ΔΔ επακέθααε ημ ηάθεζια ηδξ πνμξ ηδ Ρςζία κα ζηαιαηήζεζ ηδκ αφλδζδ 

ηδξ νμήξ ηςκ υπθςκ, ημκ ελμπθζζιυ ηαζ ηζξ ιάπεξ πένα απυ ηα ζφκμνα ηαζ κα 

απμζφνεζ ηα επζπθέμκ ζηναηεφιαηα ηδξ απυ ηδκ πενζμπή ηςκ ζοκυνςκ.  

 

ε ιζα ηίκδζδ επίζπεοζδξ ηςκ δζαδζηαζζχκ ιε ζημπυ κα πνμθδθεεί ιεβαθφηενδ 

έκηαζδ ζηδκ πενζμπή, ημ οιαμφθζμ ζοιθχκδζε κα επζηαπφκεζ ηζξ ενβαζίεξ πμο είπε 

ακαθάαεζ κα πναβιαημπμζήζεζ απυ ηδκ 16δ Ιμοθίμο ηαζ ελέδςζε απμθάζεζξ ζηζξ 2544 
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ηαζ ζηζξ 30 Ιμοθίμο 201445: ζφιθςκα ιε αοηέξ, δ ΔΔ πενζυνζζε ημ ειπυνζμ ιε ηδκ 

Κνζιαία ηαζ ηδκ εααζημφπμθδ, ςξ ιένμξ ηδξ πμθζηζηήξ ηδξ κα ιδκ ακαβκςνίγεζ ηδκ 

πανάκμιδ πνμζάνηδζδ.  

 

ημ ακενςπζζηζηυ ιέηςπμ ηδξ ηνίζδξ, ζηζξ 11 Αοβμφζημο 2014 μ Πνυεδνμξ ηδξ 

Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ ιίθδζε ηδθεθςκζηά ιε ημκ Πνυεδνμ ηδξ Οοηνακίαξ 

Poroshenko ηαζ ημκ Ρχζμ Πνυεδνμ Πμφηζκ. ε αιθυηενεξ ηζξ ζοκμιζθίεξ, μ Πνυεδνμξ 

Barroso γήηδζε ημκ ζεααζιυ ημο δζεεκμφξ ακενςπζζηζημφ δζηαίμο ηαζ ηςκ 

ακενςπζζηζηχκ μνβακχζεςκ πμο πνέπεζ κα οπμζηδνζπεμφκ ζηζξ πνμζπάεεζέξ ημοξ 

βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ αμήεεζαξ πνμξ υθμ ημκ πθδεοζιυ πμο έπεζ ακάβηδ46. 

 

ηζξ 15 Αοβμφζημο ημο 2014, ημ οιαμφθζμ Δλςηενζηχκ Τπμεέζεςκ 

οπμβνάιιζζε ηδκ αιένζζηδ ζηήνζλή ημο ζηδκ ηονζανπία, ηδκ εδαθζηή αηεναζυηδηα, ηδκ 

εκυηδηα ηαζ ηδκ ακελανηδζία ηδξ Οοηνακίαξ, ηαθχκηαξ βζα ιζα πμθζηζηή, αζχζζιδ θφζδ 

ζε αοηή ηδκ ηνίζδ δδθχκμκηαξ υηζ δ ΔΔ εα ζηδνίλεζ εκενβά ηάεε ιμνθή ζοκάκηδζδ 

ζοιαάθθεζ ζηδκ ακάπηολδ ιζαξ κέαξ πμθζηζηήξ πκμήξ, οπμβναιιίγμκηαξ ηδ ζδιαζία 

ηδξ εθανιμβήξ ημο ζπεδίμο εζνήκεοζδξ ημο πνμέδνμο Poroshenko. Η ΔΔ ελέθναζε 

επίζδξ ηαζ ηδ θφπδ ηδξ ηδκ απυθαζδ ηδξ Ρςζίαξ κα εζζέθεεζ ζε ιζα ακενςπζζηζηή 

απμζημθή ζημ έδαθμξ ηδξ Οοηνακίαξ ζηζξ 23 Αοβμφζημο ημο 201447, πςνίξ ζοκμδεία 

ή ζοβηαηάεεζδ απυ ηζξ μοηνακζηέξ ανπέξ, επαζκχκηαξ ηδκ ηεθεοηαία βζα ηδκ 

αοημζοβηνάηδζδ ηαζ ηδκ εημζιυηδηά ηδξ βζα πεναζηένς ζοκμιζθίεξ. 

 

Σνεζξ ιένεξ ιεηά, ζηζξ 26 Αοβμφζημο 2014 ζε ζογδηήζεζξ ιε ηδ Ρςζία ηαζ ηδκ 

Οοηνακία ζημ Μζκζη, δ ΔΔ επζηεκηνχεδηε ζηδκ εδαθζηή αηεναζυηδηα ηαζ ηδκ 

ηονζανπία ηδξ Οοηνακίαξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ εζνήκδ ηαζ ηδκ αζθάθεζα. Καθχκηαξ ζε 

δζιενή ηαηάπαοζδ ημο πονυξ ηαζ ζςζηή δζαπείνζζδ ηςκ ζοκυνςκ, ηαεχξ ηαζ βζα 

ηήνδζδ ημο δζεεκμφξ δζηαίμο ζε εέιαηα πανάδμζδξ ακενςπζζηζηήξ αμήεεζαξ, δ ΔΔ 

ηυκζζε υηζ πνέπεζ κα ζοκεπζζηεί δ πμθζηζηή δζαδζηαζία, μ δζάθμβμξ ηαζ δ 
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εοαζζεδημπμίδζδ ημο ημζκμφ. ηα εεηζηά απμηεθέζιαηα ηδξ διέναξ, ζοβηαηαθέβεηαζ δ 

ζοκάκηδζδ ιεηαλφ ημο Πνμέδνμο Πμφηζκ ηαζ ημο Πνμέδνμο Poroshenko. 

 

Σμ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ζηζξ 30 Αοβμφζημο 2014 ηαηαδίηαζε βζα άθθδ ιζα 

θμνά ηζξ αολδιέκεξ εζζνμέξ ηςκ ιαπδηχκ ηαζ υπθςκ απυ ημ έδαθμξ ηδξ Ρςζίαξ ζηδκ 

Ακαημθζηή Οοηνακία, ηαεχξ ηαζ ηδκ επζεεηζηυηδηα ηςκ νςζζηχκ έκμπθςκ δοκάιεςκ 

ζημ έδαθμξ ηδξ Οοηνακίαξ. Μεηά απυ αίηδια ημο Δονςπασημφ οιαμοθίμο ηαζ ηδξ 

Δπζηνμπήξ ζηζξ 3 επηειανίμο πνμηάεδηακ πεναζηένς αήιαηα χζηε δ ΔΔ κα 

επζθδθεεί ηδξ ηαηάζηαζδξ ζηδκ Ακαημθζηή Οοηνακία. Σα ιέηνα είκαζ ζοιπθδνςιαηζηά 

εηείκςκ πμο εβηνίεδηακ ζηζξ 31 Ιμοθίμο 2014 ηαζ αθμνμφκ ηδκ πνυζααζδ ζηζξ 

Δονςπασηέξ αβμνέξ ηαζ ηεθαθαίμ, ηδκ άιοκα, ηα αβαεά δζπθήξ πνήζδξ, ηαζ ηζξ 

εοαίζεδηεξ ηεπκμθμβίεξ48. 

 

Πανάθθδθα, ημ οιαμφθζμ ζοιθχκδζε κα πνμαεί ζε ζοκμθζηή επακελέηαζδ ηδξ 

εθανιμβήξ ημο εζνδκεοηζημφ ζπεδίμο πμο ζοιθςκήεδηε ζημ Μζκζη ζηζξ 5 

επηειανίμο ημο 2014 εκχ επεζήιακε ηδκ ακαζηνερζιυηδηα ή ηδκ επεηηαζζιυηδηα 

ηςκ πενζμνζζηζηχκ ιέηνςκ ημο. Ακ δ ηαηάζηαζδ ζηδκ πενζμπή ημ δζηαζμθμβεί, δ 

Δπζηνμπή εα πνμηείκεζ ηδκ ηνμπμπμίδζδ, ακαζημθή ή ηαηάνβδζδ ηςκ ηονχζεςκ πμο 

ζζπφμοκ, ζοκμθζηά ή εκ ιένεζ. 

 

Η ΔΔ παζνέηζζε ηδ ζοιθςκία πμο επζηεφπεδηε ζημ Μζκζη ηδκ 21δ επηειανίμο 

2014 ζπεηζηά ιε ηδκ εθανιμβή ηδξ ηαηάπαοζδξ ημο πονυξ ζηδκ Οοηνακία, 

ζδιεζχκμκηαξ υηζ δ ηαηάπαοζδ ημο πονυξ είπε ςξ απμηέθεζια ηδ ζδιακηζηή ιείςζδ 

ημο επζπέδμο ηδξ αίαξ, ηδκ απεθεοεένςζδ ηςκ μιήνςκ ηαζ έβηνζζδ ηδξ κμιμεεζίαξ 

ζπεηζηά ιε ηδκ αικδζηία ηαζ ηδκ εκδζάιεζδ ιμνθή αοημ-δζαηοαένκδζδξ βζα μνζζιέκεξ 

πενζμπέξ ημο Νημκέηζη ηαζ Λμοβηάκζη. ηζξ 2 Οηηςανίμο 2014, δ ΔΔ οπεκεφιζζε ηδκ 

ακάβηδ κα ηδνείηαζ ημ πνςηυημθθμ ηαηάπαοζδξ ημο πονυξ, εηθνάγμκηαξ ηδκ 

ακδζοπία ηδξ βζα ηζξ πανααζάζεζξ ηδξ ηαηάπαοζδξ ημο πονυξ πμο είπακ μδδβήζεζ 

ζημκ ηναβζηυ εάκαημ ηςκ αιάπςκ ηαζ ζηναηζςηχκ ημκηά ζημ Νηυκεηζη. Η ηήνδζδ ηδξ 
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ηαηάπαοζδξ ημο πονυξ άθθςζηε απμηεθεί έκα ακαβηαίμ αήια πνμξ ηδκ 

απμηαηάζηαζδ ημο κυιμο ηαζ ηδξ ηάλδξ ζηδκ Ακαημθζηή Οοηνακία, εκχ πανάθθδθα 

απμηνέπεζ πεναζηένς πανααζάζεζξ ηςκ ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ ηαζ αθήκεζ έδαθμξ 

βζα ηδ δζενεφκδζδ ηςκ εβηθδιάηςκ εηείκςκ πμο έπμοκ ήδδ ζοιαεί. 

 

Σμ οιαμφθζμ ζηζξ 20 Οηηςανίμο ημο 201449 ελέθναζε ηδκ ζηακμπμίδζή ημο βζα 

ηδκ έβηνζζδ ηςκ κυιςκ βζα ηδ δίςλδ ηαζ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ δζαθεμνάξ, ηαζ εκεάννοκε 

ηδκ Οοηνακία κα ζοκεπίζεζ ηδ δζαδζηαζία ηςκ πνμαθεπυιεκςκ ιεηαννοειίζεςκ ηαζ 

ημο μζημκμιζημφ εηζοβπνμκζζιμφ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ εηείκςκ πμο πνμαθέπμκηαζ 

ζημ πθαίζζμ ηδξ αηγέκηαξ ζφκδεζδξ εκχ ηαηαδίηαζε ηδκ επζδείκςζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ 

ηςκ ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ ζηδκ Κνζιαία, ζδίςξ ηδ δίςλδ ηαζ ημκ εηθμαζζιυ ηδξ 

ημζκυηδηαξ Σαηάνςκ ηδξ Κνζιαίαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ πενζπηχζεςκ 

απαβςβχκ, ααζακζζιμφ ηαζ ηδ δμθμθμκίαξ ηςκ κεανχκ Σαηάνςκ, ηδκ έλςζδ ηαζ 

ακάηνζζδ ηςκ αηηζαζζηχκ. Σέθμξ, ηάθεζε ζηζξ 2 Νμειανίμο ημο 2014 υθεξ ηζξ πθεονέξ 

κα ενβαζημφκ βζα πνυςνεξ δδιμηζηέξ εηθμβέξ ζε αοηά ηα ηιήιαηα ηςκ πενζμπχκ 

Νημκέηζη ηαζ Λμοβηάκζη ζφιθςκα ιε ηδκ μοηνακζηή κμιμεεζία, υπςξ πνμαθέπεηαζ 

ζημ πνςηυημθθμ Μζκζη, ςξ ιυκμ κυιζιμ ηαζ εειζηυ ιέζμ βζα ηδκ ακακέςζδ ηδξ 

δδιμηναηζηήξ εκημθήξ ηςκ ημπζηχκ ανπχκ ηαζ παζνέηζζε ηδ δζελαβςβή ηςκ 

αμοθεοηζηχκ εηθμβχκ ζηδκ Οοηνακία ζηζξ 26 ημο Οηηςανίμο 2014. 

 

Θμνοαδιέκμ απυ ημκ αανφ αμιαανδζζιυ ημο Νμειανίμο ημο 2014 υπςξ ηαζ απυ 

ηζξ εηεέζεζξ ζπεηζηά ιε ημοξ αοημκμιζζηέξ πμο ηαηέπμοκ ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ 

αανέςκ υπθςκ, άνιαηα ιάπδξ ηαζ ζηναηεφιαηα, ηαζ πενκμφκ πςνίξ δζαηνζηζηά απυ ηα 

νςζζηά ζφκμνα, ημ οιαμφθζμ ηάθεζε υθα ηα ιένδ κα εθανιυζμοκ πθήνςξ ημ 

πνςηυημθθμ Μζκζη ηαζ ημ ακηίζημζπμ ικδιυκζμ πςνίξ πεναζηένς ηαεοζηένδζδ. Σμ 

οιαμφθζμ γήηδζε ζδίςξ κα ζηαιαηήζμοκ ηζξ ζοκεπείξ πανααζάζεζξ ηδξ ηαηάπαοζδξ 

ημο πονυξ, ηδκ απυζονζδ υθςκ ηςκ πανάκμιςκ ηαζ λέκςκ δοκάιεςκ, ημοξ 

ιζζεμθυνμοξ ηαζ ημκ ζηναηζςηζηυ ελμπθζζιυ, αθθά ηαζ κα δζαζθαθζζηεί δ πανμοζία 

ιυκζιδξ παναημθμφεδζδξ ηςκ Οοηνακυ-νςζζηχκ ζοκυνςκ απυ ημκ ΟΑΔ. ε 
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ζοκέπεζα ηςκ παναπάκς, ζηζξ 28 Νμειανίμο 201450, δ ΔΔ εκίζποζε ηζξ ηονχζεζξ ηδξ 

ζηυπεοζδξ ηςκ αοημκμιζζηχκ ζηδκ Ακαημθζηή Οοηνακία. Η απυθαζδ έθενε ημ 

ζφκμθμ ηςκ πνμζχπςκ πμο οπυηεζκηαζ ζε ηονχζεζξ ηδξ ΔΔ ηαηά ηδξ εδαθζηήξ 

αηεναζυηδηαξ ηδξ Οοηνακίαξ ζε 132 ηαζ ημκ ανζειυ ηςκ θμνέςκ οπυ πάβςια  

πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηδξ ΔΔ ζε 28. 

 

ηζξ 16 Γεηειανίμο λεηίκδζακ ηαζ μζ πνχηεξ επίζδιεξ επζζηέρεζξ ζηδκ Οοηνακία 

ζηα πθαίζζα ηδξ ζοιθςκίαξ ζφκδεζδξ ΔΔ-Οοηνακίαξ εκχ μ κεμδζμνζζιέκμξ 

Δονςπαίμξ Δπίηνμπμξ βζα ηδκ Δονςπασηή πμθζηζηή βεζημκίαξ ηαζ δζαπναβιαηεφζεςκ 

βζα ηδ δζεφνοκζδ Johannes Hahn επζζηέθεδηε επίζδξ ηδκ Οοηνακία ζηζξ 27-28 

Νμειανίμο 2014, ιε ζημπυ ηδκ οπμβναθή ιζαξ ζοιθςκίαξ βζα ηδκ πενζθενεζαηή 

ακάπηολδ αλίαξ € 55.000.000. Σμ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ζηζξ 18 Γεηειανίμο 2014 

ζοκεπάνδ ηδκ Οοηνακία βζα ηδ κέα ηοαένκδζδ ηαζ ελέθναζε ηδκ ζηακμπμίδζή ημο ηδκ 

απμθαζζζηζηυηδηά ηδξ κα πναβιαημπμζήζεζ ηζξ πμθζηζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ 

ιεηαννοειίζεζξ.  

 

ε ζπέζδ ιε ηδ Ρςζία, δ ΔΔ ηδκ ηάθεζε κα ακαθάαεζ πθήνςξ ηδκ εοεφκδ ηδξ 

ακακεςιέκδξ εκηαηζημπμίδζδξ ηςκ αμιαανδζζιχκ ζηδκ ακαημθζηή Οοηνακία, μζ 

μπμίμζ μδήβδζε ζε πεναζηένς ηναβζηυ εάκαημ ηςκ αιάπςκ, ζδίςξ ζηζξ 13 ηαζ 22 

Ιακμοανίμο 2015, ηαζ πάθζ οπμβναιιίγμκηαξ ηδκ ακάβηδ βζα ηδκ αοζηδνή ηήνδζδ ηςκ 

ζοιθςκζχκ Μζκζη. Σέθμξ, δ ΔΔ πνμεζδμπμίδζε βζα πεναζηένς ζμαανή επζδείκςζδ 

ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ηδξ ΔΔ ηαζ ηδξ Ρςζίαξ ιεηά ημκ αμιαανδζζιυ ηςκ ηαημζηδιέκςκ 

πενζμπχκ ηδξ Μανζμφπμθδξ ζηζξ 24 Ιακμοανίμο 2015, μ μπμίμξ ζημίπζζε ηδ γςή ζε 

ημοθάπζζημκ δεηαπέκηε αιάπμοξ, ηναοιαηίγμκηαξ πμθθμφξ άθθμοξ ηαζ 

ηνμιμηναηχκηαξ αεχμ πθδεοζιυ. Σμ βεβμκυξ αημθμφεδζε φζηενα απυ ιζα ζεζνά 

απυ αδζάηνζηςκ επζεέζεςκ ζηδκ Donbas απυ αοημκμιζζηέξ μζ μπμίμζ ανκήεδηακ κα 

ηδνήζμοκ ηδκ ηαηάπαοζδ ημο πονυξ.  
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Ο Όπαημξ Δηπνυζςπμξ ζοβηάθεζε έηηαηημ οιαμφθζμ Δλςηενζηχκ Τπμεέζεςκ 

βζα κα ζογδηήζμοκ ημ μοηνακζηυ ζηζξ 29 Ιακμοανίμο 201551. Σμ Κμζκμαμφθζμ 

ηαηαδίηαζε ηδκ πνυζθαηδ ηθζιάηςζδ ηδξ αίαξ ηαζ ηάθεζε ιε ηδ ζεζνά ημο ηδ Ρςζία 

κα αζηήζεζ ηδκ επζννμή ηδξ εκχ ημ οιαμφθζμ ζοιθχκδζε κα επεηηείκεζ ηα 

οθζζηάιεκα πενζμνζζηζηά ιέηνα ζπεηζηά ιε ηδ δνάζδ ηαηά ηδξ εδαθζηήξ αηεναζυηδηαξ 

ηδξ Οοηνακίαξ ιέπνζ ημκ επηέιανδ ημο 2015 ηαζ γήηδζε απυ ηδκ Δπζηνμπή κα 

ακαθάαεζ ηζξ πνμπαναζηεοαζηζηέξ ενβαζίεξ βζα ηζξ εκδεζηκουιεκεξ εκένβεζεξ ιε ζηυπμ 

ηδκ ελαζθάθζζδ ιζαξ ηαπείαξ ηαζ ζοκμθζηήξ εθανιμβήξ ηςκ ζοιθςκζχκ Μζκζη.  

 

Σμ οιαμφθζμ Δλςηενζηχκ Τπμεέζεςκ ηδξ 9δξ Φεανμοανίμο 201552, έθααε 

πνυζεεηα πενζμνζζηζηά ιέηνα ζπεηζηά ιε ημοξ αοημκμιζζηέξ ζηδκ Ακαημθζηή Οοηνακία 

ηαζ ημοξ οπμζηδνζηηέξ ημοξ ζηδ Ρςζία. Σα ιέηνα πενζθάιαακακ πάβςια 

πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ απαβυνεοζδ ηαλζδζχκ βζα αηυιδ 19 άημια ηαζ 9 

μκηυηδηεξ πμο ειπθέημκηαζ ζηδ δνάζδ ηαηά ηδξ εδαθζηήξ αηεναζυηδηαξ ηδξ 

Οοηνακίαξ. Αθήκμκηαξ πχνμ βζα ηζξ ηνέπμοζεξ δζπθςιαηζηέξ πνμζπάεεζεξ, ημ 

οιαμφθζμ ημπμεέηδζε ηδκ έκανλδ ζζπφμξ ηςκ ιέηνςκ ζε ακαιμκή ιέπνζ ηδκ Γεοηένα 

16 Φεανμοανίμο 201553.  

ηζξ αηυιδ πζμ πνυζθαηεξ ελεθίλεζξ, αοηέξ ημο έημοξ 2015, υπςξ ζοκμθζηά 

δζαθαίκεηαζ απυ ηζξ παναπάκς εκένβεζεξ, δ ΔΔ οπμζηδνίγεζ πθήνςξ υθεξ ηζξ 

πνςημαμοθίεξ πμο απμζημπμφκ ζηδκ άζηδζδ πμθζηζηήξ θφζδξ ζηδ ζοκεπζγυιεκδ 

ζφβηνμοζδ ζηδκ Ακαημθζηή Οοηνακία, πνδζζιμπμζχκηαξ υθα ηα δζαεέζζια βζα κα 

πζέζεζ βζα ιζα πμθζηζηή θφζδ ιέζα, ιε ηδκ εθανιμβή πίεζδξ ηαεχξ ηαζ ηδ ζοκέπζζδ 

ημο δζαθυβμο. Αοηυ πενζθαιαάκεζ ηζξ πνμζπάεεζεξ ηδξ Γενιακίδαξ Καβηεθάνζμο 

Άκβηεθα Μένηεθ ηαζ ημο Γάθθμο πνυεδνμο Φνακζμοά Οθάκη, ηζξ επζζηέρεζξ ημοξ ζημ 

Κίεαμ ηαζ ηδ Μυζπα ηαζ ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζηδ ζοκάκηδζδ Μζκζη ηδξ 11-12 

Φεανμοανίμο 2015, ιαγί ιε ημκ Πνυεδνμ ηδξ Οοηνακίαξ Poroshenko ηαζ ημκ Ρχζμ 

                                                 
51

 http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/01/29/ τελ. πρόςβαςθ 31/01/2015 
52

 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/01/council-conclusions-ukraine/ τελ. 
πρόςβαςθ 31/01/2015 
53
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Πνυεδνμ Πμφηζκ, υπμο ηαζ ζοιθςκήεδηε έκα παηέημ ιέηνςκ βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ 

ζοιθςκζχκ Μζκζη. 

 

οιπεναζιαηζηά ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ δ Δονςπασηή Έκςζδ πνμζπαεεί κα 

απμηεθέζεζ ιζα ζηαεενμπμζδηζηή ηαζ ηαηεοκαζηζηή δφκαιδ ζηδκ πενζμπή 

πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ υπθμ ηδξ ηδ εέζδ ηδξ ζημ δζεεκέξ ζφζηδια ηαζ ηζξ ειπμνζηέξ 

ζπέζεζξ ηδξ ιε ηδ Ρςζία. ηυπμξ ηδξ είκαζ κα ζοκεπίζεζ ηδκ πμνεία ηςκ 

ιεηαννοειίζεςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ζοκηαβιαηζηχκ ιεηαννοειίζεςκ πμο 

πνμςεμφκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Οοηνακίαξ.  

 
 
KEΠΠΑ (Λειηοσργία, αδσναμίες, προοπηική) 
 

Η ΚΔΠΠΑ ηδξ ΔΔ εεζπίζηδηε ημ 1993 απυ ηδ ζοκεήηδ ημο Μάαζηνζπη. 

Δκζζπφεδηε πνμμδεοηζηά απυ ηζξ επαηυθμοεεξ ζοκεήηεξ ηαζ ζδζαίηενα ηδ ζοκεήηδ ηδξ 

Λζζααυκαξ (Σίηθμξ V ηδξ οκεήηδξ βζα ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ). 

 

Η ΚΔΠΠΑ δζέπεηαζ απυ ηζξ ανπέξ ηςκ βεκζηχκ δζαηάλεςκ πμο ζζπφμοκ βζα ημ 

ζφκμθμ ηδξ ελςηενζηήξ δνάζδξ ηδξ ΔΔ, επζδζχηεζ ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ ηαζ 

αζηείηαζ ζφιθςκα ιε αοηήκ. ε αοηυ ημ πθαίζζμ, επζδζχηεζ ηδ δζαθφθαλδ ηδξ εζνήκδξ, 

ηδκ εκίζποζδ ηδξ δζεεκμφξ αζθάθεζαξ ηαζ ηδκ πνμχεδζδ ηδξ δζεεκμφξ ζοκενβαζίαξ, 

ηδξ δδιμηναηίαξ, ημο ηνάημοξ δζηαίμο, ημο ζεααζιμφ ηςκ ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ 

ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ εθεοεενζχκ. 

 

Σδ δδιζμονβία ηδξ ΚΔΠΠΑ οπεζηήνζγακ Γαθθία, Γενιακία, Ιηαθία, Βέθβζμ, 

Λμολειαμφνβμ ηαζ Δθθάδα, εκχ μζ Αηθακηζζηέξ (Ηκςιέκμ Βαζίθεζμ, Οθθακδία, 

Πμνημβαθία), ήηακ ακηίεεηεξ ιε ημ εβπείνδια. φιθςκα ιε ημ ηαηαζηαηζηυ ηδξ 

(Nugent, 2006): 

1. Σα ηνάηδ ιέθδ ηδξ ΔΔ δεζιεφηδηακ κα δζαζθαθίζμοκ υηζ μζ Δεκζηέξ Δλςηενζηέξ 

Πμθζηζηέξ ημοξ εα είκαζ ζοιααηέξ ιε ηζξ ημζκέξ εέζεζξ ηδξ ΔΔ ηαζ κα ζοκημκίγμοκ 

ηδ δνάζδ ημοξ ζημοξ δζεεκείξ μνβακζζιμφξ ηαζ δζαζηέρεζξ. 
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2. Σμ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ζηα πθαίζζα ηδξ ΚΔΠΠΑ απμηηά παναηηήνα 

μνβάκμο, ανιμδίμο βζα ημκ ηαεμνζζιυ βεκζηχκ ανπχκ ηαζ πνμζακαημθζζιχκ, 

εέζπζζδ ημζκχκ ζηναηδβζηχκ ηαζ ζδιακηζηχκ ανιμδζμηήηςκ ζηδκ άιοκα. 

3. Η Πνμεδνία ημο οιαμοθίμο είκαζ αοηή πμο εηπνμζςπεί ηδκ ΔΔ ζηα εέιαηα 

ΚΔΠΠΑ, επζημονμφιεκδ απυ ημκ Γεκζηυ Γναιιαηέα ημο οιαμοθίμο ςξ 

Τπάημο Δηπνμζχπμο ηδξ ΚΔΠΠΑ ηαζ ημ ηνάημξ ηδξ επμιέκδξ πνμεδνίαξ, 

έπμκηαξ ηδ ζοκμθζηή εοεφκδ δζαπεζνίζεςξ ηδξ ΚΔΠΠΑ. 

4. Οζ ζημπμί ηδξ ΚΔΠΠΑ είκαζ: 

 Η δζαθφθαλδ ημζκχκ αλζχκ, εειεθζςδχκ ζοιθενυκηςκ ηαζ ηδξ αηεναζυηδηαξ 

ηδξ Δκχζεςξ. 

 Δκίζποζδ ηδξ αζθαθείαξ ηαζ δ δζαηήνδζδ ηδξ εζνήκδξ. 

 Η δζεεκήξ ζοκενβαζία, δ ακάπηολδ ηδξ δδιμηναηίαξ ηαζ ημο ηνάημοξ 

δζηαίμο ηαζ μ ζεααζιυξ ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο ακενχπμο ηαζ ηςκ 

εειεθζςδχκ εθεοεενζχκ (Nugent, 2006). 

 

Η ιεβάθδ αθθαβή ζηδ δμιή ηαζ ηζξ ελμοζίεξ ηδξ επήθεε ιε ηδκ οκεήηδ ηδξ 

Λζζααυκαξ υπμο δ ΔΔ απέηηδζε κμιζηή πνμζςπζηυηδηα, δζαεέηεζ δδθαδή πθέμκ ηδκ 

ζηακυηδηα κα ιπμνεί κα οπμβνάθεζ δζεεκείξ ζοκεήηεξ. Δπζπθέμκ, δζαεέηεζ ιζα 

δζπθςιαηζηή οπδνεζία, ηδκ Δονςπασηή Τπδνεζία Δλςηενζηήξ Γνάζδξ, δ μπμία 

εκενβεί οπυ ηδκ ελμοζία ηδξ Όπαηδξ Δηπνμζχπμο βζα εέιαηα Δλςηενζηήξ Πμθζηζηήξ 

ηαζ Πμθζηζηήξ Αζθαθείαξ ηαζ ηδκ επζημονεί βζα ηδκ εηπθήνςζδ ηδξ απμζημθήξ ηδξ 

(άζηδζδ ηδξ ΚΔΠΠΑ, οπυ ηδκ ζδζυηδηά ηδξ ςξ πνμέδνμο ημο οιαμοθίμο Δλςηενζηχκ 

Τπμεέζεςκ, ηαζ οπυ ηδκ ζδζυηδηά ηδξ ςξ ακηζπνμέδνμο ηδξ Δπζηνμπήξ ιε ζηυπμ ηδκ 

εηπθήνςζδ εκηυξ ηδξ Δπζηνμπήξ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηδξ υζμκ αθμνά ηζξ ελςηενζηέξ 

ζπέζεζξ). Σμ 2014 δ Federica Mogherini δζμνίζηδηε ζηδ εέζδ ηδξ Όπαηδξ 

Δηπνμζχπμο. 

 

ΔΠΑ 

 

Η Δπζηνμπή Πμθζηζηήξ ηαζ Αζθάθεζαξ (ΔΠΑ), πμο απανηίγεηαζ απυ πνέζαεζξ ηςκ 

28 πςνχκ ηδξ ΔΔ, εκενβεί επίζδξ οπυ ηδκ εοεφκδ ηδξ Όπαηδξ Δηπνμζχπμο. 
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Παναημθμοεεί ηδ δζεεκή ηαηάζηαζδ ζηζξ πενζμπέξ πμο ηαθφπηεζ δ ΚΔΠΠΑ ηαζ 

δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζημκ ηαεμνζζιυ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ 

ακηίδναζδξ ηδξ ΔΔ ζε ηνίζεζξ (Nugent, 2006). 

 

Έηζζ πθέμκ δ Δονςπασηή Πμθζηζηή Αζθάθεζαξ ηαζ Άιοκαξ (ΔΠΑΑ) απμηεθεί ημκ 

επζπεζνδζζαηυ αναπίμκα ηδξ ΚΔΠΠΑ βζα εέιαηα ζηναηζςηζηχκ ηαζ ιδ ζηναηζςηζηχκ 

επζπεζνήζεςκ ηδξ ΔΔ, έπμκηαξ ςξ ζηυπμ κα επζηνέρεζ ζηδκ Έκςζδ κα ακαπηφλεζ ημ 

πμθζηζηυ ηαζ ζηναηζςηζηυ ηδξ δοκαιζηυ ζημοξ ημιείξ δζαπεζνίζεςξ ηνίζεςκ, 

πνμθήρεςξ ζοβηνμφζεςκ ζε δζεεκέξ επίπεδμ, κα ζοιαάθεζ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

παβηυζιζαξ εζνήκδξ ηαζ αζθάθεζαξ, ζφιθςκα ιε ημκ ηαηαζηαηζηυ πάνηδ ημο ΟΗΔ. Η 

ΔΠΑΑ επί ημο πανυκημξ δεκ πνμαθέπεζ δδιζμονβία Δονςζηναημφ ηαζ ακαπηφζζεηαζ 

ζε ζοκημκζζιυ ιε ημ ΝΑΣΟ (Nugent, 2006). 

 

Σα υνβακα ηδξ ΔΠΑΑ είκαζ δ ηναηζςηζηή Δπζηνμπή ηαζ ημ ηναηζςηζηυ Δπζηεθείμ 

ηδξ ΔΔ, ηα μπμία είκαζ ιυκζιεξ πμθζηζηέξ ηαζ ζηναηζςηζηέξ δμιέξ πμο δζαζθαθίγμοκ ηδκ 

αοηυκμιδ ηαζ θεζημονβζηή αιοκηζηή πμθζηζηή ηδξ Έκςζδξ. ηα πθαίζζα αοηά ηαζ ιε ηδ 

ζοκεήηδ ημο Άιζηενκηαι (1999) ζοιπενζθήθεδηακ ηαζ κέεξ απμζημθέξ βζα ηδκ ΔΔ, 

ζηα πθαίζζα ηδξ απμθάζεςξ βζα ηδκ ΚΔΠΠΑ ημο Μάαζηνζπη (δ μπμία πενζείπε ηδκ 

πνμμπηζηή ηδξ ημζκήξ αιοκηζηήξ πμθζηζηήξ), μζ θεβυιεκεξ απμζημθέξ Petersburg πμο 

αθμνμφκ: 

α. Ακενςπζζηζηέξ απμζημθέξ ή απμζημθέξ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ οπδηυςκ ηναηχκ 

ιεθχκ απυ ειπυθειεξ πενζμπέξ ή πενζμπέξ ηνίζεςξ. 

α. Απμζημθέξ δζαηδνήζεςξ εζνήκδξ. 

β. Απμζημθέξ βζα δζαπείνζζδ ηνίζεςξ, ηαεχξ ηαζ επζπεζνήζεζξ βζα απμηαηάζηαζδ 

εζνήκδξ (Nugent, 2006). 

 

Οοζζαζηζηή χεδζδ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ΔΠΑΑ απμηεθεί δ Γαθθμ-Βνεηακζηή 

(Ηκςιέκμ Βαζίθεζμ) ζοκάκηδζδ ημνοθήξ ζημ St Malo, ζηδκ μπμία ημκίζεδηε δ ακάβηδ 

αοημκυιμο δνάζεςξ ηδξ ΔΔ, ιε ηδκ επζζήιακζδ υηζ δ ΔΔ εα ακαθαιαάκεζ δνάζδ 

ιυκμ εάκ ημ ΝΑΣΟ δεκ πανειααίκεζ ηαζ δεκ δδιζμονβμφκηαζ επζηαθφρεζξ 
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ανιμδζμηήηςκ, ηαεμνίγμκηαξ ηδκ ανπή ηδξ ζοιπθδνςιαηζηυηδηαξ ζε υηζ αθμνά ηδκ 

ΔΠΑΑ. 

 

Σμ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ηδξ Κμθςκίαξ (Γενιακία) ημκ Ιμφκζμ ημο 1999 ηαζ μζ 

απμθάζεζξ ημο, απμηεθμφκ ηδ θδλζανπζηή πνάλδ δδιζμονβίαξ ηδξ ΔΠΑΑ, αθμφ ηα ιέθδ 

ημο έθααακ οπυρδ ημοξ ηα εεηζηά βζα ηδκ ΔΠΑΑ ζοιπενάζιαηα ηαζ απμθάζεζξ ηδξ 

ζοκυδμο ημνοθήξ ημο ΝΑΣΟ (επεηεζαηή 50ή ζφκμδμξ ημνοθήξ ηδξ Οοάζζβηημκ, 

Απνζθίμο 1999). Η ζηναηζςηζηή ζοκζζηχζα βζα ηδκ ΔΠΑΑ, ηέεδηε ηαηά ηδ ζφκμδμ 

ημνοθήξ ηδξ ΔΔ ημ 1999 ζημ Δθζίκηζ, υπμο ηαζ απμθαζίζεδηε δ δδιζμονβία 

δοκαηυηδημξ ηδξ ΔΔ κα ακαπηφζζεζ εκηυξ 60 διενχκ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ έημοξ 

δφκαιδ 60.000 ακδνχκ (15 Σαλζανπίεξ πενίπμο), οπμζηδνζγυιεκδ απυ ηα απαναίηδηα 

ιέζα (λδνάξ, αένμξ, εαθάζζδξ) έςξ ημ 2003. Αοηυξ ήηακ μ βεκζηυξ ζηναηζςηζηυξ 

ζηυπμξ (Ηeadline Goal)54. 

 

Απυ ημ ζδιείμ αοηυ ηαζ ζηαδζαηά, ιε δζάθμνεξ απμθάζεζξ, ηαεμνίζεδηακ δ 

ακάπηολδ ηδξ ιδ ζηναηζςηζηήξ ζοκζζηχζαξ ιε ζηυπμ ηδ δδιζμονβία αζηοκμιζηήξ 

δοκάιεςξ ηαζ ιδπακζζιμφ ηαπείαξ ακηζδνάζεςξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ 

ακαβηχκ βζα πανμπή αμήεεζαξ ζε πμθίηεξ (Φέσνα 2000), δ αεθηίςζδ ηςκ ζηακμηήηςκ 

ηδξ ΔΔ ζηδκ πνυζθδρδ ζοβηνμφζεςκ ηαζ δζαπεζνίζεςξ ηνίζεςκ ιε ζηναηζςηζηά ηαζ 

πμθζηζηά ιέζα (Γηέηειπμνβη 2001) ηαζ δ ανιμδζυηδηα δζαπεζνίζεςξ ηνίζεςκ κα ηεεεί 

οπυ ηδκ αζβίδα ημο οιαμοθίμο. 

 

Η πνχηδ θμνά ηαηά ηδκ μπμία δ ΔΔ απέηηδζε ζοβηεηνζιέκδ ηαζ ημζκά απμδεηηή 

ηναηδβζηή βζα ηδκ Αζθάθεζα, ήηακ ημ 2003 ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ Δθθδκζηήξ 

Πνμεδνίαξ. ηδ ηναηδβζηή αοηή πενζβνάθμκηαζ μζ απεζθέξ ηαζ πνμηθήζεζξ πμο 

ακηζιεηςπίγεζ δ ΔΔ ηαζ μζ ιαηνμπνυεεζιμζ ζηυπμζ ηδξ. Χξ απεζθέξ ηαεμνίζεδηακ δ 

ηνμιμηναηία, ηα υπθα ιαγζηήξ ηαηαζηνμθήξ, μζ πενζθενεζαηέξ ζοβηνμφζεζξ ηαζ ημ 

μνβακςιέκμ έβηθδια. Η ακάπηολδ ηδξ ζηναηδβζηήξ αοηήξ ήηακ απμθφηςξ 

απαναίηδηδ, χζηε ζημ ιέθθμκ κα ιδκ οπάνπμοκ ζηναηδβζηέξ ηαζ δζαθςκίεξ, ακάθμβεξ 

ιε αοηέξ πμο οπήνλακ ημ 2003 ηαζ βζα ημκ δεφηενμ πυθειμ ηαηά ημο Ινάη πμο ηήνολε 

                                                 
54

 http://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stin-ee/kpaa.html τελ. πρόςβαςθ 31/01/2015 
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μ Μπμοξ, πςνίξ απυθαζδ ημο οιαμοθίμο Αζθαθείαξ (Α) ημο ΟΗΔ, υηακ μζ 

θεβυιεκμζ Αηθακηζζηέξ ηδξ ΔΔ, πνςημζηαημφκημξ ημο Ηκςιέκμο Βαζζθείμο, 

πνμέαδζακ ζε εκένβεζεξ πμο δζέζπαζακ ηδκ εκζαία ελςηενζηή πμθζηζηή ηδξ . 

 

ηδ οκηαβιαηζηή οκεήηδ ηδξ ΔΔ, δ μπμία ιεηά ηα ανκδηζηά δδιμρδθίζιαηα ζε 

Γαθθία ηαζ Οθθακδία απμννίθεδηε, ζηα πθαίζζα ηδξ ΚΔΠΠΑ ηαζ ηδξ ΔΠΑΑ είπε 

πνμαθεθεεί δ εεζιμεέηδζδ εέζεςξ Τπμονβμφ Δλςηενζηχκ ηδξ ΔΔ, εκχ δζαηδνείημ δ 

ανπή ηδξ μιμθςκίαξ ζημκ ημιέα ηδξ ΚΔΠΠΑ ζημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ηαζ ημ 

οιαμφθζμ (Nugent, 2006). 

 

Η απυννζρδ ημο Δονςζοκηάβιαημξ, μδήβδζε ζηδ ζφκηαλδ ηαζ έβηνζζδ ηδξ κέαξ 

«Μεηαννοειζζηζηήξ οκεήηδξ», δ μπμία ήδδ ακηζιεηςπίγεζ πνμαθήιαηα εβηνίζεςξ 

(Γδιμρήθζζια Ινθακδίαξ, ιδ επζηφνςζδ απυ ηδκ Σζεπία) ηαζ ηα μπμία πζζηεφεηαζ υηζ 

εα λεπεναζεμφκ. Η κέα ζοκεήηδ (Μεηαννοειζζηζηή οκεήηδ ή οκεήηδ ηδξ 

Λζζααυκαξ) πνμαθέπεζ: 

α. Ο Όπαημξ Δηπνυζςπμξ ηδξ ΔΔ βζα εέιαηα ΚΔΠΠΑ δεκ ακαααειίγεηαζ ζε 

Τπμονβυ Δλςηενζηχκ, αθθά δζαηδνεί ηδ δζπθή ζδζυηδηα ηδξ Πνμεδνίαξ ημο οιαμοθίμο 

Δλςηενζηχκ Τπμεέζεςκ ηαζ ιίαξ εέζεςξ εη ηςκ Ακηζπνμέδνςκ ηδξ Δπζηνμπήξ, αοηήξ 

ημο ανιμδίμο βζα ηζξ ελςηενζηέξ ζπέζεζξ. Δκζζπφεηαζ επίζδξ δ πανμοζία ηδξ ΔΔ ζημ 

Α/ΟΗΔ, ιε ηδ δοκαηυηδηα ημο Τπάημο Δηπνμζχπμο κα πανμοζζάγεζ ηδκ ημζκή εέζδ 

ηδξ ΔΔ. 

α. Γοκαηυηδηα ημο Δονςπασημφ οιαμοθίμο κα εηδίδεζ απμθάζεζξ βζα ηα ζηναηδβζηά 

ζοιθένμκηα ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ Δκχζεςξ. 

β. Η ΚΔΠΠΑ κα έπεζ δζαηοαενκδηζηυ παναηηήνα, δζαηδνμοιέκδξ ηδξ ανπήξ ηδξ 

μιμθςκίαξ, επζηνεπμιέκδξ υιςξ εζδζηήξ πθεζμρδθίαξ ζηζξ απμθάζεζξ ημο 

οιαμοθίμο υηακ επζθαιαάκεηαζ εέιαημξ ιεηά απυ πνυηαζδ ημο Τπάημο 

Δηπνμζχπμο. 

δ. Η ζοκδνμιή ηςκ ιεθχκ ηναηχκ οπέν άθθμο ηνάημοξ ηδξ Δκχζεςξ, πμο δέπεηαζ 

έκμπθδ επίεεζδ, ιε πανμπή αμήεεζαξ, έπεζ πνμαθεθεεί ςξ νήηνα ζηα εέιαηα ηδξ 

ΔΠΑΑ. Αοηυ υιςξ δεκ είβεζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ζηα πθαίζζα ημο ΝΑΣΟ, μφηε ηδκ 

μοδεηενυηδηα μνζζιέκςκ ηναηχκ (πνμζηαηεφεηαζ δ Σμονηία). 
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ε. Γζεφνοκζδ ηςκ απμζημθχκ ηφπμο Petersburg υπμο πνμζηίεεκηαζ μζ πενζπηχζεζξ 

ημζκχκ δνάζεςκ αθμπθζζιμφ, πανμπήξ ζηναηζςηζηχκ ζοιαμοθίςκ, ηδξ πνμθήρεςξ 

ζοβηνμφζεςκ ηαζ ηδξ ζηαεενμπμζήζεςξ ιεηά ημ πέναξ ηςκ ζοβηνμφζεςκ ηαζ ηδξ 

ηαηαπμθειήζεςξ ηδξ ηνμιμηναηίαξ ζε έδαθμξ ηνίηςκ πςνχκ. 

ζη. Η ελμοζία ημο οιαμοθίμο κα ακαεέηεζ εηηέθεζδ απμζημθήξ ζε μιάδα ηναηχκ 

ιεθχκ πμο ημ επζεοιμφκ ηαζ δ ζφζηαζδ Δονςπασημφ Ονβακζζιμφ Άιοκαξ ηαζ δ 

δοκαηυηδηα «Μμκίιμο» ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ιεθχκ ηναηχκ πμο πθδνμφκ ηα 

ορδθυηενα ηνζηήνζα ζηναηζςηζηχκ δοκαημηήηςκ ηαζ ημ επζεοιμφκ55. 

 

 

Προβλήμαηα ΔΠΑΑ 

 

            Πανά ημκ θζθυδμλμ ζπεδζαζιυ ηδξ, οπάνπμοκ αηυιδ ζμαανέξ εθθείρεζξ ζε 

ιέζα, ακενχπζκμ δοκαιζηυ, μζημκμιζημφξ πυνμοξ θυβς απνμεοιίαξ ηςκ ηναηχκ 

ιεθχκ κα ζοκεζζθένμοκ μοζζαζηζηά. οκέπεζα είκαζ δ φπανλδ παιδθχκ ζηναηζςηζηχκ 

δοκαημηήηςκ, δ ζοκενβαζία ιε ημ ΝΑΣΟ ζε ήζζμκμξ ζδιαζίαξ εέιαηα ηαζ 

απμζημθέξ, δ έθθεζρδ δμιήξ δζμζηήζεςξ ηαζ δοκάιεςκ ηδξ ΔΔ πμο κα ελαζθαθίγμοκ 

εηπαίδεοζδ, επζπεζνδζζαηή εημζιυηδηα ηαζ έβηαζνδ ζπεδίαζδ. 

 

Δπζπθέμκ, υπςξ είκαζ βκςζηυ ηα ηνάηδ-ιέθδ δζζηάγμοκ κα ειπζζηεοεμφκ ηδκ 

παναπχνδζδ ηονζανπίαξ ημοξ ζημ Δονςπασηυ εβπείνδια, πυζμ ιάθθμκ υηακ 

πνυηεζηαζ βζα ηδκ αζθάθεζά ημοξ. Η πνμζπάεεζα, έηζζ, ηδξ ΔΠΑΑ ακηζιεηςπίγεζ ηδκ 

άνκδζδ πμθθχκ πςνχκ ιεθχκ ηδξ Δκχζεςξ κα πνμζανιυζμοκ ηδκ πμθζηζηή ημοξ 

οπέν ηδξ ΔΔ, ηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηναηχκ ιεθχκ ζε υηζ αθμνά ηδ ζηάζδ ημοξ πνμξ ημ 

ΝΑΣΟ, υπςξ μζ Αηθακηζζηέξ. 

 

Οζ αδοκαιίεξ αοηέξ επδνεάγμοκ ηδκ ΚΔΠΠΑ ηαζ ΔΠΑΑ ανκδηζηά εκχ ζε ιεβάθα 

γδηήιαηα πμο αθμνμφκ αοηή ηαε΄ εαοηή ηδκ Δονχπδ, δ Έκςζδ δεκ έπεζ εκζαία θςκή 

ηαζ ηονίανπμ νυθμ, υπςξ π.π. ζημκ ΟΑΔ ηαζ ζημ θυνμοι αοημφ βζα ηδ οκενβαζία 

ηαζ Αζθάθεζα (ιείςζδ ηαζ έθεβπμξ ελμπθζζιχκ) πμο αθμνμφκ ηονίανπα ηδκ Δονχπδ 
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ηαζ ημκ ηφνζμ νυθμ παίγεζ ημ ΝΑΣΟ (ΗΠΑ). Πεναζηένς ηαζ ιε αάζδ ηδκ πνμμπηζηή 

υπςξ ημ ΝΑΣΟ ιεηελεθζπεεί απυ αιοκηζηυ μνβακζζιυ ζε μνβακζζιυ παβημζιίμο 

αζθαθείαξ, εεςνείηαζ αέααζμ μ νυθμ ηδξ ΔΔ εα είκαζ δεοηενεφςκ ηαζ 

ζοιπθδνςιαηζηυξ.  

 

ηζξ εεηζηέξ ηδξ πθεονέξ ηαζ ζε υηζ αθμνά ηδκ εονςπασηή μθμηθήνςζδ ζημκ 

ημιέα ηδξ ΚΔΠΠΑ ηαζ ΔΠΑΑ, εα πνέπεζ κα ακαθένμοιε ηζξ πχνεξ Γαθθία ηαζ 

Γενιακία πμο οπμζηδνίγμοκ ηδκ εονςπασηή αοημκμιία ζε εέιαηα άιοκαξ ηαζ 

αζθαθείαξ.  

 

 

ΔΠΓ – Αναηολική Δηαιρική τέζη 

 

Πνμηεναζυηδηα ηδξ ΔΔ βζα ηδκ Ακαημθζηή Δονχπδ ηαζ ημ Νυηζμ Καφηαζμ 

απμηεθμφκ δ αζθάθεζα, δ ζηαεενυηδηα ηαζ δ εοδιενία, δ δδιμηναηία ηαζ ημ ηνάημξ 

δζηαίμο. Σμκ Ιμφκζμ ημο 2008, ημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ηάθεζε ηδκ Δπζηνμπή κα 

εηπμκήζεζ πνυηαζδ βζα ιζα Ακαημθζηή Δηαζνζηή πέζδ (ΑΔ) πνμξ ζηήνζλδ ηδξ 

πενζθενεζαηήξ ζοκενβαζίαξ ηαζ εκίζποζδ ηςκ ζπέζεςκ ηδξ ΔΔ ιε ημοξ ακαημθζημφξ 

ηδξ βείημκεξ56. 

 

Μεηά ηδ ζφβηνμοζδ ζηδ Γεςνβία ηαζ ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ ζηδκ πενζθενεζαηή 

ζηαεενυηδηα, ημ έηηαηημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ηδξ 1δξ επηειανίμο 2008 γήηδζε κα 

επζηαποκεμφκ μζ ζπεηζηέξ ενβαζίεξ. Σμ δζεεκέξ πμθζηζηυ ζηδκζηυ ζοβηνμφζεςκ 

ηαηέζηδζε ακαβηαία ηδ δδιζμονβία εκυξ εκζαίμο, ζοκεηηζημφ πθαζζίμο πμθζηζηήξ έκακηζ 

ηςκ πςνχκ πμο ζοκζζημφκ ηδ κέα ακαημθζηή βεζημκία ηδξ ΔΔ. 

 

Η Ρςζία ηαζ δ Σμονηία δεκ έπμοκ εκηαπεεί ζημ πθαίζζμ ηδξ Ακαημθζηήξ Δηαζνζηήξ 

πέζδξ, δεδμιέκμο υηζ ηαζ μζ δφμ πχνεξ έπμοκ απμηηήζεζ έκα δζαθμνεηζηυ ηαεεζηχξ 

ζηζξ ζπέζεζξ ημοξ ιε ηδκ ΔΔ. Αθεκυξ δ Σμονηία είκαζ ιζα πχνα ζε δζαπναβιαηεφζεζξ 
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πνμζπχνδζδξ ηαζ αθεηένμο δ Ρςζία δζαεέηεζ ιζα άθθμο είδμοξ ζηναηδβζηή εηαζνζηή 

ζπέζδ ιε ηδκ ΔΔ υπςξ εα δμφιε ηαζ παναηάης. 

 

Η Ακαημθζηή Δηαζνζηή πέζδ λεηίκδζε ημ 2009 ςξ ημζκή πνςημαμοθία ιεηαλφ ηδξ 

ΔΔ, ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ηδξ ΔΔ, έλζ πςνχκ-εηαίνςκ ηδξ Ακαημθζηήξ Δονχπδξ ηαζ ημο 

Νμηίμο Καοηάζμο: Ανιεκία, Αγενιπασηγάκ, Λεοημνςζία, Γεςνβία, Γδιμηναηία ηδξ 

Μμθδααίαξ ηαζ Οοηνακία57. 

 

Η Δσρωπαϊκή Πολιηική Γειηονίας 

 

Μέζς ηδξ ΔΠΓ, δ ΔΔ ζοκενβάγεηαζ ιε ημοξ κυηζμοξ ηαζ ακαημθζημφξ βείημκεξ ηδξ 

βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ ζηεκυηενδξ δοκαηήξ πμθζηζηήξ ζφκδεζδξ ηαζ ημο ιεβαθφηενμο 

δοκαημφ ααειμφ μζημκμιζηήξ εκμπμίδζδξ58. 

 

Η ΔΠΓ ζοκζζηά πνςηίζηςξ ιζα δζιενή πμθζηζηή ιεηαλφ ηδξ ΔΔ ηαζ ηάεε πχναξ 

εηαίνμο. Αθθά ζοιπθδνχκεηαζ απυ πενζθενεζαηέξ ηαζ πμθοιενείξ πνςημαμοθίεξ 

ζοκενβαζίαξ, υπςξ: 

 

 δ Ακαημθζηή Δηαζνζηή πέζδ 

 δ Δονςιεζμβεζαηή εηαζνζηή ζπέζδ (EUROMED), βκςζηή ζημ πανεθευκ ςξ δ 

δζαδζηαζία ηδξ Βανηεθχκδξ59 

 

Η Ακαημθζηή Δηαζνζηή πέζδ απμηεθεί ιζα εζδζηή δζάζηαζδ ηδξ Δονςπασηήξ 

Πμθζηζηήξ Γεζημκίαξ (ΔΠΓ). ηυπμξ ηδξ είκαζ κα εκζζπφζεζ ηδκ πμθζηζηή ζφκδεζδ ηαζ ηδκ 

μζημκμιζηή εκμπμίδζδ ηςκ πςνχκ εηαίνςκ ηδξ Ακαημθζηήξ Δονχπδξ. 

Γζαθμνμπμίδζδ ηαζ πμθοζοθθεηηζηυηδηα. Η ΔΔ έπεζ δεζιεοηεί βζα ηδκ ακάπηολδ ιζαξ 

ζζπονήξ, δζαθμνμπμζδιέκδξ ηαζ αιμζααία επςθεθμφξ ζοκενβαζίαξ ιε ημοξ έλζ 

εηαίνμοξ ηδξ ΑΔ, ακελάνηδηα απυ ημ επίπεδμ ηςκ θζθμδμλζχκ ηάεε ιειμκςιέκδξ 

πχναξ ζηζξ ζπέζεζξ ηδξ ιε ηδκ ΔΔ. ε ακηάθθαβια βζα ηδκ ακάθδρδ πμθζηζηχκ ηαζ 
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μζημκμιζηχκ ιεηαννοειίζεςκ, δ Ακαημθζηή Δηαζνζηή πέζδ πνμζθένεζ κέεξ 

ζοιααηζηέξ ζπέζεζξ, ζθαζνζηέξ ηαζ ζε αάεμξ ζοιθςκίεξ βζα γχκδ εθεφεενςκ 

ζοκαθθαβχκ, ιέηνα βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ημο ηαεεζηχημξ εεςνήζεςκ ηαζ έκα 

πμθοιενέξ πθαίζζμ υπμο ζογδημφκηαζ ηα εέιαηα αοηά εκχ πανέπεζ έκα ζηαεενυ 

πθαίζζμ πμθοιενμφξ ζοκενβαζίαξ ηαζ δζεοημθφκεζ ηδκ ειαάεοκζδ ηδξ δζιενμφξ 

ζοκενβαζίαξ ιε ηδκ ΔΔ60.  

  

 ημοξ ζηυπμοξ ηδξ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ δζεφνοκζδ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ιε 

ηδ ζοιιεημπή ηδξ εονφηενδξ ημζκςκίαξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ υπζ ιυκμ ηζξ ηοαενκήζεζξ 

αθθά ζοκοπμθμβίγμκηαξ:  

 

• ηζξ απυρεζξ ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ πμθζηχκ  

• ηζξ εέζεζξ ηςκ ημπζηχκ ηαζ πενζθενεζαηχκ ανπχκ  

• ηδ βκχιδ ηςκ επζηεθαθήξ επζπεζνήζεςκ  

• ηα εεκζηά ημζκμαμφθζα 

 

Πμθθέξ απυ ηζξ πνμηθήζεζξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ πχνεξ εηαίνμζ είκαζ ημζκέξ. Η 

απυ ημζκμφ ακηζιεηχπζζή ημοξ πνμςεεί ηδ ζοκενβαζία ηαζ ηδκ ακηαθθαβή αέθηζζηςκ 

πναηηζηχκ. Η πμθοιενήξ ζοκενβαζία ζηδκ Ακαημθζηή Δηαζνζηή πέζδ δζελάβεηαζ ζε 

έκα εονφ θάζια εειάηςκ: 

 

 εκίζποζδ ηςκ εεζιχκ ηαζ ηδξ πνδζηήξ δζαηοαένκδζδξ, πενζθαιαακμιέκδξ ηδξ 

ακεεηηζηυηδηαξ ζηζξ ελςηενζηέξ ιεηααμθέξ 

 ακάπηολδ εοηαζνζχκ ζηδκ αβμνά ιέζς ηδξ μζημκμιζηήξ εκμπμίδζδξ ηαζ 

ειπμνζηχκ ζοιθςκζχκ 

 ελαζθάθζζδ ηδξ εκενβεζαηήξ αζθάθεζαξ ηαζ αεθηίςζδ ηδξ δζαζφκδεζδξ ηδξ 

εκένβεζαξ ηαζ ηςκ ιεηαθμνχκ 

 εκίζποζδ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ηαζ ηςκ επαθχκ ιεηαλφ ηςκ θαχκ ιέζς ηςκ 

δζαπναβιαηεφζεςκ ζπεηζηά ιε ημ δζάθμβμ βζα ηζξ εεςνήζεζξ  
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ε ζοκέπεζα ηςκ παναπάκς, δ ΔΔ έπεζ ζοκάρεζ ηαζ ζπέζεζξ δζιενήξ ζοκενβαζίαξ ηαζ 

οιθςκίεξ φκδεζδξ (). Η ΔΔ έπεζ δνμιμθμβήζεζ ζοβηεηνζιέκεξ ζδέεξ βζα ηάεε 

πχνα εηαίνμ ηδξ Ακαημθζηήξ Δονχπδξ ιέζς ιζαξ κέαξ βεκζάξ οιθςκζχκ φκδεζδξ. 

Οζ ζοιθςκίεξ αοηέξ ακηζηαεζζημφκ ηζξ ζοιθςκίεξ εηαζνζηήξ ζπέζδξ ηαζ ζοκενβαζίαξ 

πμο ζοκήθεδζακ ιε ηζξ πχνεξ εηαίνμοξ ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 90. Οζ οιθςκίεξ 

αοηέξ πνμαθέπμοκ ηα ελήξ: 

 

 εκζζποιέκδ πμθζηζηή ζφκδεζδ 

 πνμςεδιέκμ πμθζηζηυ δζάθμβμ 

 ααεφηενδ ζοκενβαζία ζε εέιαηα δζηαζμζφκδξ ηαζ αζθάθεζαξ61 

 

ήιενα, μζ οιθςκίεξ φκδεζδξ () αθμνμφκ ζε αάεμξ ζοιθςκίεξ εθεφεενςκ 

ζοκαθθαβχκ ιε ηδ Γεςνβία, ηδ Γδιμηναηία ηδξ Μμθδααίαξ ηαζ ηδκ Οοηνακία. Οζ 

πθέμκ πνυζθαηεξ ζοιθςκίεξ πμο ζοκήθεδζακ ημ 2014 εθανιυγμκηαζ ήδδ 

πνμζςνζκά βζα ηζξ εκ θυβς πχνεξ, ιε ελαίνεζδ ηδ ζθαζνζηή ηαζ ζε αάεμξ ζοιθςκία 

εθεφεενςκ ζοκαθθαβχκ ιε ηδκ Οοηνακία. Οζ ζοιθςκίεξ αοηέξ ακήβαβακ ηζξ ζπέζεζξ 

ιεηαλφ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ εηαίνςκ ηαζ ηδξ ΔΔ ζε έκα κέμ επίπεδμ. ζμκ αθμνά ηδκ 

Οοηνακία εζδζηυηενα, δ ΔΔ έπεζ ζοκάρεζ ηαζ οιθςκία εθεφεενςκ ζοκαθθαβχκ ζημ 

πθαίζζμ ηςκ οιθςκζχκ φκδεζδξ ιε ζηυπμ ηδ: 

 

 αεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ ζε αβαεά ηαζ οπδνεζίεξ 

 ιείςζδ ηςκ δαζιχκ, ηςκ πμζμζηχζεςκ, ηςκ ειπμδίςκ ζηζξ ζοκαθθαβέξ 

 δζαζθάθζζδ ζηαεενμφ κμιζημφ πενζαάθθμκημξ 

 εοεοβνάιιζζδ πναηηζηχκ ηαζ πνμηφπςκ62 

 

Γεκζηά ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ μζ οιθςκίεξ φκδεζδξ/DCFTA ακμίβμοκ εονείεξ 

δοκαηυηδηεξ βζα επζπεζνδιαηζηέξ ημζκυηδηεξ ηαζ πνμζθένμοκ έκα θζθυδμλμ ηαζ 

εηζοβπνμκζζιέκμ πθαίζζμ ζοκενβαζίαξ. 

 

                                                 
61

 http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm τελ. πρόςβαςθ 31/01/2015 
62

 http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm τελ. πρόςβαςθ 31/01/2015 

http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm


48 

 

τέζεις ΔΔ- Ρωζίας 

 

Οζ δεδδθςιέκμζ ζηυπμζ ηδξ πμθζηζηήξ ηδξ ΔΔ έκακηζ ηδξ Ρςζίαξ πενζθαιαάκμοκ: 

 ηδκ εκίζποζδ ηδξ πμθζηζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ ζηαεενυηδηαξ 

 ηδκ εκίζποζδ ημο ηνάημοξ δζηαίμο ιέζς ηδξ ακάπηολδξ απμδμηζηχκ 

εεζιχκ ηαεχξ ηαζ απμηεθεζιαηζηχκ κμιμεεηζηχκ, εηηεθεζηζηχκ ηαζ 

δζηαζηζηχκ ζοζηδιάηςκ 

 ιέηνα ζηήνζλδξ βζα έκα ηαθφηενμ επεκδοηζηυ ηθίια ζηδ Ρςζία 

 ηδκ εκίζποζδ ηδξ κμιμεεηζηήξ εκανιυκζζδξ ιε ηδκ ΔΔ 

 ηαζ ηδ ζοκενβαζία ζηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ ήπζςκ απεζθχκ ημκ ημιέα ηδξ 

αζθάθεζαξ (Zagorski, 2015).  

 

Ο πμθζηζηυξ δζάθμβμξ ιεηαλφ ηδξ ΔΔ ηαζ ηδξ Ρςζίαξ πνμαθέπεζ δζαηνίκεηαζ απυ 

ημ πθέμκ εεζιμεεηδιέκμ πθαίζζμ ζοκενβαζίαξ ζε ζφβηνζζδ ιε μπμζαδήπμηε 

άθθδ οιθςκία οκενβαζίαξ. Πενζθαιαάκεζ ηαηηζηέξ ζοκακηήζεζξ ζε επίπεδμ 

πνμέδνςκ, ιεηαλφ ημο Ρχζμο Πνςεοπμονβμφ ηαζ ημο Πνμέδνμο ηδξ 

Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ. Οζ ενβαζίεξ ημο οιαμοθίμο οκενβαζίαξ, ηδξ 

Δπζηνμπήξ οκενβαζίαξ ηαζ ηδξ Δπζηνμπήξ Κμζκμαμοθεοηζηήξ οκενβαζίαξ 

ζοιπθδνχκμκηαζ απυ έκα ποηκυ δίηηομ  δζααμοθεφζεςκ ζε επίπεδμ 

πνεζαεοηχκ ηαζ ειπεζνμβκςιυκςκ, ηαζ οπμζηδνίγεηαζ απυ ιζα ζεζνά μιάδςκ 

ενβαζίαξ ορδθμφ επζπέδμο (Zagorski, 2015).  

 

Η πμθζηζηή ηδξ ΔΔ πνμξ ηδ Ρςζία έπεζ επίζδξ οπμζηεί ηάπμζα ζδιακηζηή 

ελέθζλδ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία. Ανπζηά ηαεμδδβήεδηε απυ ηδκ αυνζζηδ ζδέα 

ηδξ πανμπήξ ζηήνζλδξ πμο ζημπεφεζ ζηδ ζοζηδιαηζηή ιεηαιυνθςζδ πςνίξ 

ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ εζηίαζδ. Η ζδέα ααζίζηδηε ζηδ θζθμζμθία ηδξ «ζοκαίκεζδξ 

ηδξ Οοάζζβηημκ», ζημ υηζ δδθαδή επζηναημφκ πνμζδμηίεξ πςξ δ απεθεοεένςζδ 

ηαζ δ ζδζςηζημπμίδζδ εα είκαζ ζημ επίηεκηνμ ηςκ ιεηαζπδιαηζζιχκ ηδξ Ρςζζηήξ 

αβμνάξ, ηαζ γδηήεδηε απυ ημοξ Δονςπαίμοξ κα ζηδνίλμοκ αοηήκ ηδκ ελέθζλδ. 

Ανβυηενα (ημ 1999), αλζμθμβχκηαξ ημ πνυβναιια ζηήνζλδξ, θάκδηε πςξ δ ΔΔ 
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είπε πενζμνζζιέκμ ακηίηηοπμ αμήεεζαξ ζε ζπέζδ ιε ημ ηακμκζζηζηυ ηαζ πμθζηζηυ 

πθαίζζμ ζηδ Ρςζία (Zagorski, 2015).  

 

Έηζζ, δ ηακμκζζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ πμθζηζηήξ ηδξ ΔΔ ζηαδζαηά 

ιεηαημπίγεηαζ απυ ιζα αζαθή ζδέα ηδξ ιεηαιυνθςζδξ ηδξ αβμνάξ πνμξ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ηδξ εηαζνζηήξ ζπέζδξ, ή ιζαξ ζηναηδβζηήξ εηαζνζηήξ ζπέζδξ ιε ηδ 

Ρςζία ζε ιζα ζεζνά απυ ημιείξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ εκένβεζαξ, ηδξ 

ακάπηολδξ εκυξ Κμζκμφ Δονςπασημφ Οζημκμιζημφ Υχνμο, ηαζ ηδκ Δονςπασηή 

αζθάθεζα. Ακηζεέηςξ, δ εκδεπυιεκδ έκηαλδ ηδξ Ρςζίαξ ζηδκ ΔΔ δεκ απμηεθεί 

εέια ζηδκ διενήζζα δζάηαλδ. Η Μυζπα επζδζχηεζ ζαθχξ ηδκ πμθζηζηή ηδξ ιδ 

έκηαλδξ ζηδκ ΔΔ, πνμηεζιέκμο κα δζαηδνήζεζ ηδκ εθεοεενία ηδξ δνάζδξ ηδξ 

δζεεκχξ. 

 

Ακηί ηδξ έκηαλδξ, δ Ρςζία ηαζ δ ΔΔ, ηαζ μζ δφμ επζδζχημοκ κα ακαπηφλμοκ 

ιζα ζηναηδβζηή εηαζνζηή ζπέζδ δ μπμία, ημοθάπζζημκ ςξ υ, ηζ αθμνά ηδκ 

εονςπασηή αζθάθεζα, ααζίγεηαζ ζηδκ έκκμζα ημο ηαηαιενζζιμφ ηςκ εοεοκχκ: Η 

Ρςζία ηαζ δ Έκςζδ έπμοκ ζηναηδβζηά ζοιθένμκηα ηαζ θένμοκ ζδζαίηενεξ εοεφκεξ 

βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ζηαεενυηδηαξ ηαζ ηδξ αζθάθεζαξ ζηδκ Δονχπδ, αθθά ηαζ ζε 

άθθα ιένδ ημο ηυζιμο. Η Έκςζδ εεςνεί ηδ Ρςζία ζδιακηζηυ εηαίνμ βζα ηδκ 

επίηεολδ αοημφ ημο ζηυπμο ηαζ είκαζ απμθαζζζιέκδ κα ζοκενβαζηεί αοηή. Γίκεηαζ 

έηζζ θακενυ πςξ δ Οοηνακζηή ηνίζδ θένκεζ ζημ πνμζηήκζμ εκηάζεζξ πμο 

ζαιπμηάνμοκ ηδκ πνμμπηζηή ηδξ ζπέζδξ αοηήξ.  

 

Συζμ δ Ρςζζηή αθθά ηαζ δ Δονςπασηή ζηναηδβζηή ζηδκ πενζμπή, 

απμαθέπμοκ ζημκ ιεζμπνυεεζιμ ζηυπμ ηδξ δδιζμονβίαξ ιζαξ γχκδξ εθεφεενςκ 

ζοκαθθαβχκ δ μπμία απυ ιένμοξ ηδξ ΔΔ πνμτπμεέηεζ ηδκ πνμζπχνδζδ ηδξ 

Ρςζίαξ ζημκ Παβηυζιζμ Ονβακζζιυ Διπμνίμο (Zagorski, 2015). Δπζπθέμκ, δ 

Γζάζηερδ Κμνοθήξ ηςκ Βνολεθθχκ ΔΔ-Ρςζίαξ, ημκ Οηηχανζμ ημο 200163 

ζοιθχκδζε υηζ μζ ιεζμπνυεεζιεξ ηαζ ιαηνμπνυεεζιεξ μζημκμιζηέξ ζηναηδβζηέξ 

έπμοκ ςξ ζηυπμ ηδ δδιζμονβία εκυξ Κμζκμφ Δονςπασημφ Οζημκμιζημφ Υχνμο. Η 
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έκκμζα εκυξ ηέημζμο πχνμο δζαηοπχκεηαζ ζηα έββναθα ηδξ ζοκυδμο ημνοθήξ ηαζ 

πενζθαιαάκεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδ ζηναηδβζηή ηδξ ΔΔ βζα ηδ Ρςζία ιε έιθαζδ 

ζηδκ πνμμδεοηζηή πνμζέββζζδ ηςκ κμιμεεζζχκ ηαζ ηςκ πνμηφπςκ ιεηαλφ 

Ρςζίαξ ηαζ Δονςπασηήξ Έκςζδξ.  

 

Αοηυ ήηακ ηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ δ εκημθή ηδξ Οιάδαξ Τρδθμφ Δπζπέδμο 

ΔΔ-Ρςζίαξ πμο ζδνφεδηε απυ ηδ ζφκμδμ ημνοθήξ ηαζ ήηακ επζθμνηζζιέκδ ιε 

ηδκ επελενβαζία ηδξ έκκμζαξ ημο πχνμο. Σμ ένβμ ηδξ Οιάδαξ Τρδθμφ Δπζπέδμο 

ήηακ κα επελενβαζηεί ημ πθαίζζμ ζηεκυηενςκ μζημκμιζηχκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ηδξ 

Ρςζίαξ ηαζ ηδξ ΔΔ, ιε εονφηενμ ζηυπμ κα θένεζ ηδκ ΔΔ ηαζ ηδ Ρςζία πζμ ημκηά 

(Zagorski, 2015). Η μιάδα αοηή ελεηάγεζ ηζξ εοηαζνίεξ πμο δδιζμονβεί δ 

ιεβαθφηενδ μζημκμιζηή εκζςιάηςζδ ηαζ δ πνμζέββζζδ ηςκ κμιμεεζζχκ ηαζ 

αλζμθμβεί δοκαηυηδηεξ βζα πεναζηένς ενβαζίεξ εκχ πνμζδζμνίγεζ επίζδξ ιέζα ηαζ 

ιδπακζζιμφξ βζα ηδκ επίηεολδ ημζκχκ ζηυπςκ ηαζ ελεηάγεζ ηζξ πνμκζηέξ ζοβηονίεξ 

πμο εοκμμφκ ηδκ εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ ηαζ πμθζηζηχκ. Η αηγέκηα ηδξ 

πνμζέββζζδξ ηδξ κμιμεεζίαξ ηαζ ηςκ πνμηφπςκ εα πνέπεζ κα ζοιπθδνςεεί ιε 

ηδ δζενεφκδζδ ζοβηεηνζιέκςκ δοκαημηήηςκ ζοκενβαζίαξ ζε «ημιείξ 

δζαπζζηςιέκδξ νςζζηήξ ειπεζνμβκςιμζφκδξ», υπςξ δ επζζηήιδ ηςκ 

αενμζηαθχκ, ημ δζάζηδια ηαζ δ εκένβεζα64. ε πενίπηςζδ πμο δ Οιάδα Τρδθμφ 

Δπζπέδμο πεηφπεζ ςξ πνμξ ηδκ εηπυκδζδ εκυξ ημζκά απμδεηημφ μδζημφ πάνηδ 

βζα ηδκ εκανιυκζζδ κμιμεεζίαξ ηαζ πνμηφπςκ, εα ιπμνμφζε κα βίκεζ ιζα 

ζδιακηζηή κέα ανπή βζα ηδκ οπένααζδ ηςκ εθθεζιιάηςκ ηςκ θζβυηενμ 

εζηζαζιέκδ ανπζηχκ πνμζεββίζεςκ ηδξ ζπέζδξ ακάιεζα ζηζξ δφμ μκηυηδηεξ.  

 

ηδκ πενίπηςζδ πμο ελεηάγμοιε, ηα πνάβιαηα δεκ είκαζ απθά υπςξ ιε 

ηζξ θμζπέξ ζπέζεζξ πμο ζοκάπηεζ δ ΔΔ. ε άθθεξ πενζπηχζεζξ ηδξ δζαδζηαζίαξ 

πμο μνίγμοιε ςξ Europeanization, μζ εκδζαθενυιεκεξ πχνεξ επζεοιμφκ κα 

εκηαπεμφκ ζηδκ Έκςζδ, ηάηζ πμο πνμτπμεέηεζ ηδκ εθανιμβή ημο ημζκμηζημφ 

ηεηηδιέκμο ηαζ ηδκ εκανιυκζζδ ιε ηζξ πμθζηζηέξ ηδξ ΔΔ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

                                                 
64

 http://ec.europa.eu/growth/industry/key-enabling-technologies/european-strategy/high-level-
group/index_en.htm τελ. πρόςβαςθ 31/01/2015 

http://ec.europa.eu/growth/industry/key-enabling-technologies/european-strategy/high-level-group/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/industry/key-enabling-technologies/european-strategy/high-level-group/index_en.htm


51 

 

Ρςζίαξ, αοηή επζεοιεί κα επςθεθδεεί μζημκμιζηά απυ ηδκ εκμπμζδιέκδ αβμνά 

ηδξ ΔΔ αθθά πςνίξ υθεξ ηζξ δεζιεφζεζξ ηαζ ηζξ ιεηαννοειίζεζξ πμο οπυηεζκηαζ ηα 

ιέθδ πμο επζεοιμφκ κα εζζέθεμοκ ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ Έκςζδξ. Βνίζηεηαζ θμζπυκ 

δ ΔΔ ζε ιζα εέζδ υπμο εα πνέπεζ κα πνμζδζμνίζεζ ζε πμζμ ααειυ πνέπεζ κα 

θδθεεί πάκς απυ ηα υνζα ζοκενβαζίαξ ιε ιζα πχνα δ μπμία δεκ επζδζχηεζ κα 

βίκεζ ιέθμξ, αθθά εκδζαθένεηαζ κα επςθεθδεεί απυ ηδ ζοιιεημπή ζε έκα ημζκυ 

μζημκμιζηυ πχνμ.  

 

Δηηυξ απυ άθθμοξ ημιείξ ζοκενβαζίαξ, δφμ άθθα εέιαηα πμο ανίζημκηαζ 

ζημ επίηεκηνμ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ «ζηναηδβζηήξ εηαζνζηήξ ζπέζδξ» ιεηαλφ ηδξ ΔΔ 

ηαζ ηδξ Ρςζίαξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα είκαζ δ ακάπηολδ εκυξ «εκενβεζαημφ 

δζαθυβμο» ηαζ δ δζενεφκδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ βζα ζηεκυηενδ ζοκενβαζία ζημκ 

ημιέα ηδξ πμθζηζηήξ αζθάθεζαξ ηαζ άιοκαξ. Καζ ηα δφμ ένβα έπμοκ λεηζκήζεζ απυ 

ηδ ζφκμδμ ημνοθήξ ΔΔ-Ρςζίαξ ζημ Πανίζζ ημκ Οηηχανζμ ημο 2000 ηαζ 

παναιέκμοκ ακηζηείιεκμ ζογήηδζδξ. Καζ μζ δφμ ημιείξ, ςζηυζμ, παναιέκμοκ 

αζαθείξ. Η ζηακυηδηα ηδξ Ρςζίαξ κα ζοιαάθεζ ζηδκ «εκενβεζαηή αζθάθεζα» ηδξ 

ΔΔ ζημ ααειυ πμο απαζηείηαζ, ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ ζηακυηδηα ηδξ 

Ρςζίαξ ηαζ ηδξ δζαεεζζιυηδηαξ ηςκ επεκδφζεςκ, πνμηεζιέκμο κα αολήζμοκ 

δναζηζηά ημκ εκενβεζαηυ εθμδζαζιυ ηδξ Δονχπδξ. Καζ δ εηαζνζηή ζπέζδ βζα ηδκ 

εονςπασηή αζθάθεζα ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ δζαδζηαζία ηδξ 

ςνίιακζδξ ΔΠΑΑ απυ ηδκ πθεονά ηδξ ΔΔ.  

 

Σέθμξ, ηαζ υζμκ αθμνά ηδκ πανμφζα ενβαζία, ακαπάκηδημ παναιέκεζ ημ 

ενχηδια ζε πμζμ ααειυ δ Ρςζία εα είκαζ ζε εέζδ κα ιμζναζηεί ηζξ εοεφκεξ ιε 

ηδκ ΔΔ υζμκ αθμνά ηδ δζαηήνδζδ ηδξ εονςπασηήξ αζθάθεζαξ. Πνέπεζ κα 

ακαβκςνίζμοιε υηζ έςξ ζήιενα, ηυζμ δ ΔΔ υζμ ηαζ δ Ρςζία έπμοκ επζδείλεζ ιζα 

νεαθζζηζηή πνμζέββζζδ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζοκενβαζίαξ. Η πνμζέββζζδ ηδξ 

«ζηναηδβζηήξ εηαζνζηήξ ζπέζδξ» ακηζζημζπεί πνμξ ηδ νςζζηή ακηίθδρδ ημο 

εαοημφ ηδξ ςξ ιζα πενζθενεζαηή δφκαιδ πμο δεκ εέθεζ κα εκηαπεεί πθήνςξ ζημ 

πμθοιενέξ πθαίζζμ ηδξ ΔΔ, αθθά, ηαοηυπνμκα, είκαζ ακαβηαζιέκδ βεςπμθζηζηά 

κα ακαπηφλεζ ζηεκυηενδ ζοκενβαζία ιε αοηυ. Η Δονςπασηή Έκςζδ, ιε ηδ ζεζνά 
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ηδξ, θαίκεηαζ κα έπεζ ιάεεζ ηα υνζα ηςκ επζπηχζεςκ πμο ιπμνεί κα έπεζ ζηζξ 

νςζζηέξ ελεθίλεζξ, ηαζ ζοκηδνεί ηδκ ζδέα ιζαξ εηαζνζηήξ ζπέζδξ ζοκενβαζίαξ δ 

μπμία ζοιαάθθεζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ ζοκενβαζίαξ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ ημιείξ χζηε 

δ ζπέζδ αοηή κα βίκεζ πζμ θεζημονβζηή ηαζ πζμ εζηζαζιέκδ.  

 

Η Ρςζία ηαζ δ ΔΔ έπμοκ ηάκεζ πνήζδ ηςκ ενβαθείςκ πμο πανέπμκηαζ απυ 

ημ PCA βζα κα ζοιιεηάζπμοκ ζε έκα εκηαηζηυ δζάθμβμ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, 

πνμηεζιέκμο κα εκημπίζμοκ ημζκμφξ ζηυπμοξ ζοκενβαζίαξ (Zagorski, 2015). Οζ 

πνμηθήζεζξ ημο ιέθθμκημξ αθμνμφκ θζβυηενμ ζηδκ έθθεζρδ ζοιθςκίαξ ζε 

εεςνδηζηυ επίπεδμ ζπεηζηά ιε ημοξ ζηυπμοξ ηαζ πενζζζυηενμ ζηδκ πνμεοιία ηαζ 

ηδκ ζηακυηδηα ηςκ εηαηένςεεκ βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ ημζκχκ απμθάζεςκ, 

δδθαδή ζηδκ πνάλδ.  

 

Ήπια Ιζτύς – ΔΔ 

 

Ο υνμξ ανπζηά επζκμήεδηε απυ ημκ Joseph Nye, ζημ αζαθίμ ημο «Ήπζα 

Ιζπφξ: Σμ ιέζμ επζηοπίαξ ζηδ δζεεκή πμθζηζηή». Η ήπζα ζζπφξ ακαθένεηαζ «ζηελ 

ηθαλφηεηα κηαο ρψξαο λα πξνζειθχεη θαη λα πείζεη, δειαδή λα πεηπραίλεη ηνπο 

ζθνπνχο ηεο, κε ηε δχλακε ησλ ζπκκαρηψλ (δηπισκαηία), ησλ πνιηηηθψλ ηδαληθψλ 

(ηδενινγία) θαη ηεο ηθαλφηεηαο λα εκπλεχζεη άιια έζλε (πνιηηηζκφο)» (Νye, 2005). 

Ο Nye είκαζ έκαξ εεςνδηζηυξ ηςκ δζεεκχκ ζπέζεςκ πμο ζοκδοάγεζ ζημ ένβμ ημο 

ζημζπεία ημο πμθζηζημφ νεαθζζιμφ αθθά ηαζ ζημζπεία ημο κεμθζθεθεοεενζζιμφ. 

Πνυζεεζε ζηδ «ζηθδνή ζζπφ», δ μπμία είκαζ ηαζ δ επζηναημφζα δζάζηαζδ ηδξ 

ζζπφμξ, άθθδ ιία, πμο δεκ είκαζ άθθδ απυ ηδκ «ήπζα ζζπφ». φιθςκα ιε ημκ Nye, 

θμζπυκ, ζζπφξ είκαζ δ ζηακυηδηα κα επδνεάγμοιε ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ άθθςκ, 

θαιαάκμκηαξ ι‟ αοηυκ ημκ ηνυπμ ηα επζεοιδηά βζα ειάξ απμηεθέζιαηα. Αοηυ, 

υιςξ, επζηοβπάκεηαζ ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ: ιε ημκ ελακαβηαζιυ ιέζς απεζθχκ, 

ιε ηδκ παναηίκδζδ ιέζς αιμζαχκ ή ιε ηδκ ζηακυηδηα επδνεαζιμφ ιέζς ηδξ 

εεηζηήξ έθλδξ (Νye, 2005). 
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ε ακηζπανααμθή ιε ηδκ ήπζα ζζπφ, δ ζηθδνή ζζπφξ απμηεθεί ηδ δζαθεηηζηή 

ζπέζδ ιεηαλφ ηνζχκ άθθςκ δζαζηάζεςκ ηδξ ζζπφμξ: ηδξ μζημκμιζηήξ, ηδξ 

δζπθςιαηζηήξ ηαζ ηδξ ζηναηζςηζηήξ ζζπφμξ. Η ζηναηζςηζηή, δ δζπθςιαηζηή ηαζ δ 

μζημκμιζηή δφκαιδ οπμπνεχκμοκ ζοπκά ημοξ άθθμοξ κ‟ αθθάγμοκ ηδ εέζδ ημοξ 

ζηδ δζεεκή ανέκα ηαζ ιπμνεί κα ααζζζηεί ζε παναηζκήζεζξ ή απεζθέξ. Η ήπζα 

ζζπφξ αθμνά ιεευδμοξ κα επζηεοπεμφκ ηα ίδζα απμηεθέζιαηα πςνίξ αία, απεζθέξ 

ή ελαβμνέξ.  

 

Μζα πχνα, θμζπυκ, ή οπενεεκζηή μκηυηδηα ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ΔΔ, 

ιπμνεί κα ελαζθαθίζεζ ηα απμηεθέζιαηα πμο επζεοιεί ζηδκ παβηυζιζα πμθζηζηή  

ζηδκή επεζδή αηνζαχξ ηα άθθα ηνάηδ εαοιάγμοκ ηαζ επζεοιμφκ κα ιζιδεμφκ 

πηοπέξ ημο πμθζηζζιμφ ηαζ ηςκ αλζχκ ηδξ. Τπυ ηδκ έκκμζα αοηή, είκαζ επίζδξ 

ζδιακηζηυ κα πνμζπαεήζεζ ιε ζοκημκζζιέκμ ηνυπμ κα πνμζεθηφζεζ άθθεξ 

πχνεξ ζηδκ παβηυζιζα πμθζηζηή ηδξ ηαζ υπζ κα επζδζχλεζ κα ηζξ οπμπνεχζεζ κα 

αθθάλμοκ απεζθχκηαξ ιε ζηναηζςηζηή επέιααζδ ή μζημκμιζηέξ ηονχζεζξ.  

„ 

φιθςκα ιε ημ Nye (2005) «ε έιμε είλαη πάληα πην απνηειεζκαηηθή απφ 

ηνλ εμαλαγθαζκφ θαη πνιιέο αμίεο φπσο ε δεκνθξαηία, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

θαη νη αηνκηθέο ειεπζεξίεο είλαη, ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, ζαγελεπηηθέο». ημ 

δζεεκέξ πμθζηζηυ βίβκεζεαζ, δ ήπζα ζζπφξ δζαιμνθχκεηαζ ιέζς ηςκ αλζχκ πμο 

εηθνάγεζ έκαξ μνβακζζιυξ ή ιζα πχνα ιε ηδ ημοθημφνα ηδξ, ηςκ παναδεζβιάηςκ 

πμο πνμζθένεζ ιέζς εζςηενζηχκ πναηηζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ ηδξ ηαζ ημο ηνυπμο 

πμο ακηζιεηςπίγεζ ηζξ ζπέζεζξ ηδξ ιε ημοξ άθθμοξ ή, δζαηοπςιέκμ ιε ηα θυβζα 

ημο Nye (2005), «ε ήπηα ηζρχο κίαο ρψξαο επαθίεηαη θπξίσο ζε ηξεηο πεγέο: ζηελ 

θνπιηνχξα (εθεί φπνπ απηή είλαη ειθπζηηθή ζηνπο άιινπο), ζηηο πνιηηηθέο αμίεο 

(φηαλ ηηο ππεξεηεί πηζηά, ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ) θαη ζηελ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή (φηαλ είλαη λνκηκνπνηεκέλε θαη έρεη εζηθή εμνπζία)». 

 

ζμκ αθμνά ηδκ ήπζα ζζπφ ηδξ ΔΔ ζοβηεηνζιέκα, ιπμνμφιε κα πμφιε 

πςξ δ αλζυθμβδ ζηακυηδηα δνάζδξ ηδξ ΔΔ ζημ δζεεκέξ ζφζηδια αθμνά ηονίςξ 

ηδκ άζηδζδ ήπζαξ δζπθςιαηίαξ απυ ιένμοξ ηδξ. Η ακάπηολδ ειπμνζηχκ ιέηνςκ 
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ηαζ ζοκενβαζίαξ απυ ηδκ ιζα ηαζ δ δνάζδ ηδξ ΚΔΠΠΑ – ΔΠΑΑ απυ ηδκ άθθδ, ηδκ 

έπμοκ ηαηαζηήζεζ ιζα ζδζαίηενα οπμθμβίζζιδ πενζθενεζαηή δφκαιδ.  

 

ηα γδηήιαηα μζημκμιζηήξ ηαζ ειπμνζηήξ ζοκενβαζίαξ, ηαεχξ ηαζ ζε αοηά 

ηδξ ακενςπζζηζηήξ αμήεεζαξ, δ ΔΔ θεζημονβεί ζοκηεηαβιέκα ςξ επί ημ πθείζημ, 

πανάγμκηαξ ιζα εκζαία πμθζηζηή. Δπζπνυζεεηα, ζηα ιάηζα ημο οπυθμζπμο ηυζιμο, 

δ Δονχπδ δζαηδνεί ημ brand name ηδξ «πεθςηζζιέκδξ» δπείνμο, ηονίςξ θυβς 

ημο ζεααζιμφ ηδξ ζηα ακενχπζκα δζηαζχιαηα, ημοξ ιδπακζζιμφξ πμο αθμνμφκ 

ζηδ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ, ηδκ δζανηή ακαγήηδζδ ηνυπςκ αφλδζδξ ημο 

αζμηζημφ ηδξ επζπέδμο ηαζ ηδκ πνμχεδζδ ηςκ επζζηδιχκ ηαζ ηδξ ένεοκαξ.  

 

Απυ ηδκ άθθδ, μζ δζαθςκίεξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ, ζοπκά ηδκ ηαεζζημφκ 

ένιαζμ ηςκ ζζπονυηενςκ πςνχκ πμο ανίζημκηαζ ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ ιεζχκμκηαξ 

ημ ηφνμξ ηδξ ηαζ άνα ηαζ ηδκ «ήπζα ζζπφ» ηδξ ζημ ελςηενζηυ. Γεκ εα πνέπεζ κα 

πανααθέρμοιε ςζηυζμ πςξ πνδζζιμπμζεί ηονίςξ ιδ ζηναηζςηζηά ιέζα βζα κα 

επζηφπεζ ημοξ ζημπμφξ ηδξ. πςξ θακενχκεζ ηαζ ημ πνμκμθυβζμ ηςκ δνάζεςκ 

(ηαζ ακηζδνάζεςκ) ηδξ ΔΔ ζημ εέια ηδξ Οοηνακίαξ πμο πανμοζζάζαιε ζε 

πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, δ ΔΔ πνμηζιά κα πζέγεζ δζπθςιαηζηά πανά κα ηζιςνεί ιε 

πμζκέξ πνμξ ζοιιυνθςζδ.  

 

Ανηεί υιςξ δ ήπζα ζηάζδ ηδξ βζα κα απμηνέρεζ δζεεκείξ ηνίζεζξ πμο 

ζηέημκηαζ ζημ ηαηχθθζ ηδξ; Δκδεπμιέκςξ δ πνήζδ ήπζαξ ζζπφμξ, πμο έπεζ ηαζ 

θζβυηενμ άιεζα απμηεθέζιαηα απυ ηδ ζηναηζςηζηή, κα ιδκ ανηεί ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ Οοηνακίαξ. Ξεηζκχκηαξ ιε πνμηνμπέξ ηαζ παναζκέζεζξ, δ ΔΔ 

πνμζπάεδζε υπςξ είδαιε κα ιεηαπείζεζ ηδ Ρςζία κα αθθάλεζ ηδ ζηάζδ ηαζ ηζξ 

δζεηδζηήζεζξ ηδξ ζηδκ Ακαημθζηή Οοηνακία πςνίξ ζδζαίηενμ απμηέθεζια. 

Αημθμφεδζακ «πμζκέξ ζοιιυνθςζδξ» υπςξ μζ δεζιεφζεζξ πενζμοζζαηχκ 

ζημζπείςκ ηαζ δ ζημπμπμίδζδ ζημζπείςκ εκχ θίβμ έθεζρε κα δζαημπμφκ μζ 

δζπθςιαηζηέξ ζπέζεζξ ιε ηδκ Ρςζία. Ίζςξ θμζπυκ, ιζα εζνδκζηή πμθζηζηή δφκαιδ 

κα πνέπεζ κα επεκδφεζ ηαζ κα πηίγεζ ηδκ ήπζα ζζπφ ηδξ, πςνίξ αοηυ κα απμηθείεζ 

ηδκ επζθμβή ή ηδκ απεζθή πνήζδξ ζηθδνήξ ζζπφμξ απυ ιένμοξ ηδξ ηαζ ίζςξ ζηδκ 
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πενίπηςζδ ηδξ Οοηνακίαξ, μ ζοκδοαζιυξ ηςκ δφμ κα είκαζ πζμ επζηοπδιέκμξ ςξ 

πνμξ ηα απμηεθέζιαηα. Η ΔΔ ζήιενα ηαθείηαζ κα ζζμννμπήζεζ ζημ δίπμθμ αοηυ 

ηζ δ πενίπηςζδ ηδξ Οοηνακίαξ απμηεθεί ημ ζδακζηυ case study βζα κα δμηζιάζεζ 

ηδκ ζζπφ ηδξ.  

 

ΔΔ- ΝΑΣΟ 

 

Πμθθά ιπμνμφιε κα πμφιε βζα ηζξ Γζαηθακηζηέξ πέζεζξ ιεηαλφ ΔΔ – 

ΝΑΣΟ ηαζ πμθθά έπμοκ βναθηεί βζα αοηέξ. οκμπηζηά, ιπμνμφιε κα 

ακαθενεμφιε ζημ βεβμκυξ πςξ δ κέα πναβιαηζηυηδηα βζα ηδκ Δονχπδ ηαεζζηά 

ακαβηαία ηδκ ακάπηολδ ιζαξ ημζκήξ πμθζηζηήξ αζθάθεζαξ ηαζ άιοκαξ, ιε υθμοξ 

ημοξ απαναίηδημοξ εεζιμφξ ηαζ ζηναηζςηζηέξ δοκαηυηδηεξ, εηαηένςεεκ ημο 

Αηθακηζημφ, χζηε κα είκαζ δοκαηυκ κα ιεηαθνάγεηαζ δ πμθζηζηή ζε πνάλδ. 

Οζ 4 ααζζημί θυβμζ δζαηήνδζδξ ημο δεζιμφ ΔΔ – ΝΑΣΟ είκαζ μζ ελήξ: 

 

1. Ο πνχημξ ακαθένεηαζ ζηζξ εζςηενζηέξ πμθζηζηέξ ηαζ ηδ ζοκμπή ηδξ ίδζαξ 

ηδξ ΔΔ. Δκχ υθα ηα ιέθδ ηδξ ΔΔ ζοιθςκμφκ υηζ δ ΚΔΠΠΑ εα πνέπεζ κα 

βίκεζ πναβιαηζηυηδηα, πανάθθδθα, ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ ζοκεπίγμοκ κα 

έπμοκ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ είκαζ ζδιακηζηή δ ζοκέπζζδ ηδξ ζζπονήξ 

αιοκηζηήξ ζπέζδξ ιεηαλφ Δονχπδξ ηαζ Ηκςιέκςκ Πμθζηεζχκ. 

2. Ο δεφηενμξ θυβμξ ακαθένεηαζ ζηδ ζηναηδβζηή ηαζ ααζίγεηαζ ζηα 

ιαηνμπνυεεζια εονςπασηά ζοιθένμκηα ηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δ Δονχπδ 

ζοκεπίγεζ κα ελανηάηαζ απυ ηζξ Ηκςιέκεξ Πμθζηείεξ ζε δφμ γςηζημφξ 

ζηναηδβζημφξ ημιείξ: Αθεκυξ ζηδκ απμηνμπή ή ηδκ άιοκα έκακηζ άιεζςκ 

πονδκζηχκ ή ιεβάθδξ ηθίιαηαξ ζηναηζςηζηχκ απεζθχκ, αθεηένμο ζηδ 

δζελαβςβή ιεβάθδξ ηθίιαηαξ ηαζ ορδθήξ έκηαζδξ πμθειζηχκ 

επζπεζνήζεςκ ζε απμιαηνοζιέκεξ, αθθά ζδιακηζηέξ απυ ζηναηδβζηήξ ηαζ 

μζημκμιζηήξ άπμρδξ, πενζμπέξ, υπςξ βζα πανάδεζβια είκαζ δ Μέζδ 

Ακαημθή. 
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3. Έκαξ ηνίημξ θυβμξ έπεζ ζπέζδ ιε υθμ ημ ζζημνζηυ ηςκ ηνίζεςκ ζηδκ 

πενζμπή ηςκ Βαθηακίςκ απυ ημ 1992, πμο έπεζ ηαηαδείλεζ ηδκ 

πνδζζιυηδηα ηδξ αιενζηακζηήξ ζοιιεημπήξ βζα ημ πεζνζζιυ ημοξ. 

4. Σέθμξ, δ εζδζηή ζπέζδ ιε ηζξ Ηκςιέκεξ Πμθζηείεξ πμο μ δζαηθακηζηυξ 

δεζιυξ έπεζ δδιζμονβήζεζ. ημ κέμ παβηυζιζμ πενζαάθθμκ αζθάθεζαξ μζ 

ΗΠΑ παναιέκμοκ δ ιυκδ οπενδφκαιδ ηαζ ημ εκδεπυιεκμ κα παεεί αοηυξ 

μ εζδζηυξ δεζιυξ εα πνέπεζ κα εεςνδεεί υπζ απθή απχθεζα αθθά ιάθθμκ 

επζηίκδοκδ ηαηάζηαζδ βζα ηδκ Δονχπδ65. 

 

Η ζηναηδβζηή ζφιπναλδ ηδξ Δονχπδξ ιε ηζξ ΗΠΑ απμηεθεί εειέθζμ ηδξ 

παβηυζιζαξ ζηαεενυηδηαξ ηαζ αζθάθεζαξ ηαζ ζηδνίγεηαζ ζηζξ ημζκέξ αλίεξ ηδξ 

εθεοεενίαξ ηαζ ηδξ δδιμηναηίαξ.  

 

Αημθμφεδζε δ ζοκάκηδζδ Berlin Plus66 ημκ Ιμφκζμ ημο 1996, ζφιθςκα ιε 

ηδκ μπμία, μζ οπμονβμί ελςηενζηχκ ημο ΝΑΣΟ απμθάζζζακ υηζ δ Δονςπασηή 

Σαοηυηδηα Αζθάθεζαξ ηαζ Άιοκαξ (ESDI) εα πνέπεζ κα δμιδεεί ιέζα ζηα 

πθαίζζα ημο ΝΑΣΟ. Αοηυ εα επέηνεπε ζημοξ Δονςπαίμοξ ζοιιάπμοξ ζημ ΝΑΣΟ 

ηδ ζοκεηηζηυηενδ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ ζοκεζζθμνά ημοξ ζηζξ απμζημθέξ ηαζ 

ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ οιιαπίαξ. ηδ ζοκάκηδζδ αοηή θήθεδηακ απμθάζεζξ 

ζπεηζηά ιε ηδ ζοκενβαζία ΔΔ-ΝΑΣΟ ηαζ εζδζηχξ μζ ακαθενυιεκεξ ζηδ δζάεεζδ 

ηςκ ιέζςκ ηδξ Αηθακηζηήξ οιιαπίαξ ζηδκ Έκςζδ, βζα επζπεζνήζεζξ πμο 

δζελάβμκηαζ απυ ηδκ ηεθεοηαία. 

 

Οζ νοειίζεζξ ημο Βενμθίκμο πενζθαιαάκμοκ ηέζζενα ζημζπεία: 

 

1. Σδκ ελαζθαθζζιέκδ πνυζααζδ ηδξ ΔΔ ζηζξ δοκαηυηδηεξ ζπεδζαζιμφ ημο 

ΝΑΣΟ μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα ζοκεζζθένμοκ ζημ ζηναηζςηζηυ ζπεδζαζιυ 

επζπεζνήζεςκ οπυ ηδ δζμίηδζδ ηδξ ΔΔ. 

                                                 
65

 http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t18/t18_07.htm τελ. πρόςβαςθ 31/01/2015 
66

 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/03-11-
11%20Berlin%20Plus%20press%20note%20BL.pdf τελ. προςβαςθ 31/01/2015 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t18/t18_07.htm
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/03-11-11%20Berlin%20Plus%20press%20note%20BL.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/03-11-11%20Berlin%20Plus%20press%20note%20BL.pdf
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2. Σδκ πνμτπυεεζδ υηζ εα παναζπεεμφκ ζηδκ ΔΔ πνμηαεμνζζιέκεξ 

Ναημσηέξ δοκαηυηδηεξ ηαεχξ ηαζ ημζκυ οθζηυ βζα πνήζδ ζηζξ επζπεζνήζεζξ 

οπυ ηδ δζμίηδζή ηδξ. 

3. Σμκ πνμζδζμνζζιυ ιζαξ ζεζνάξ εονςπασηχκ επζθμβχκ δζμίηδζδξ, βζα 

επζπεζνήζεζξ οπυ ηδ δζμίηδζδ ηδξ ΔΔ, ακαπηφζζμκηαξ πεναζηένς ημ νυθμ 

ημο DSACEUR, μφηςξ χζηε κα δμεεί ζε αοηυκ δ δοκαηυηδηα κα αζηήζεζ 

πθήνςξ ηαζ απμηεθεζιαηζηά ηα εονςπασηά ημο ηαεήημκηα. 

4. Σδκ πεναζηένς πνμζανιμβή ημο ζοζηήιαημξ αιοκηζημφ ζπεδζαζιμφ ημο 

ΝΑΣΟ, μφηςξ χζηε κα εκζςιαηχκεζ πθδνέζηενα ηδ δοκαηυηδηα 

εηπχνδζδξ δοκάιεςκ βζα επζπεζνήζεζξ οπυ ηδ δζμίηδζδ ηδ ΔΔ67.  

 

ηδ δζάνηεζα ηςκ εηχκ απυ ημ 1999 ιέπνζ ζήιενα, μζ ζπέζεζξ NATO-EΔ 

ακαπηφπεδηακ πεναζηένς ιέζς απμθάζεςκ πμο θήθεδηακ απυ ημοξ δφμ 

μνβακζζιμφξ. ηδ δζαηήνολδ ηδξ οκυδμο Κμνοθήξ ηδξ ΔΔ ζηδ Νίηαζα 

πενζθήθεδηακ θεπημιένεζεξ πμο αθμνμφκ ζε ιυκζιεξ νοειίζεζξ βζα δζααμφθεοζδ 

ηαζ ζοκενβαζία ΔΔ-ΝΑΣΟ: Η Δονςπασηή Έκςζδ εα έπεζ εββοδιέκδ ηαζ ιυκζιδ 

πνυζααζδ ζημ δοκαιζηυ ζπεδζαζιμφ ημο ΝΑΣΟ, υηακ αοηή ελεηάγεζ ηζξ 

δοκαηυηδηεξ βζα ηδκ ακάθδρδ επζπείνδζδξ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ 

ημο επζπεζνδζζαημφ ζπεδζαζιμφ ιζαξ επζπείνδζδξ ηαηά ηδκ μπμία 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα ιέζα ηαζ ημ δοκαιζηυ ημο ΝΑΣΟ. 

 

ηδ φκμδμ Νίηαζαξ ηαεμνίζεδηακ θεπημιενχξ μζ πενζπηχζεζξ 

δζααμοθεφζεςκ ηαζ ζοκενβαζίαξ ΔΔ-ΝΑΣΟ, εηηυξ πενζυδςκ ηνίζδξ ηαζ ζε 

πενίμδμ ηνίζδξ εκχ μζ ζπέζεζξ ΔΔ-ΝΑΣΟ ζε πενίμδμ ηνίζδξ αημθμοεμφκ ηδκ 

ελήξ δζαδζηαζία: Καηά ηδκ ανπζηή θάζδ ιζαξ ηνίζδξ, εα εκηείκμκηαζ μζ επαθέξ ηαζ 

μζ ζοκεδνζάζεζξ, εκδεπμιέκςξ ηαζ ζε οπμονβζηυ επίπεδμ. 

 

Σμ ηναηζςηζηυ Δπζηεθείμ ηδξ ΔΔ έπεζ επζθμνηζζεεί απυ ηδ ηναηζςηζηή 

Δπζηνμπή ηδξ ΔΔ, ηαηυπζκ αζηήζεςξ ηδξ ΔΠΑ, κα ακαπηφλεζ ηαζ κα μνβακχζεζ  

                                                 
67

 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/03-11-
11%20Berlin%20Plus%20press%20note%20BL.pdf τελ. προςβαςθ 31/01/2015 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/03-11-11%20Berlin%20Plus%20press%20note%20BL.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/03-11-11%20Berlin%20Plus%20press%20note%20BL.pdf
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ηζξ ζηναηζςηζηέξ ζηναηδβζηέξ δοκαηυηδηεξ. ε πενίπηςζδ πμο δ Έκςζδ ελεηάγεζ 

ημ εκδεπυιεκμ ηδξ δζελμδζηήξ ιεθέηδξ ιζαξ δοκαηυηδηαξ, δ μπμία απαζηεί ηδ 

πνήζδ ηςκ πνμ-εκημπζζιέκςκ ιέζςκ ηαζ δοκαιζημφ ημο ΝΑΣΟ, δ ΔΠΑ 

εκδιενχκεζ ζπεηζηά ημ ΒΑ. 

 

ηδκ πενίπηςζδ επζπείνδζδξ βζα ηδκ μπμία απαζηείηαζ δ πνμζθοβή ζηα 

ιέζα ηαζ ημ δοκαιζηυ ημο ΝΑΣΟ, δ ΔΠΑ, ιε αάζδ ηζξ βκχιεξ ηαζ ηζξ ζοζηάζεζξ 

ηδξ ηναηζςηζηήξ Δπζηνμπήξ, απεοεφκεζ ιέζς αοηήξ ζημκ δζμζηδηή ηδξ 

επζπείνδζδξ, ηζξ ζηναηδβζηέξ μδδβίεξ πμο εα ημο επζηνέρμοκ κα εηπμκήζεζ ηα 

απαζημφιεκα βζα ηδκ επζπείνδζδ έββναθα ζπεδζαζιμφ, ηάκμκηαξ πνήζδ ηδξ 

εββοδιέκδξ πνυζααζδξ ζημ δοκαιζηυ ζπεδζαζιμφ ημο ΝΑΣΟ. Σα εκ θυβς 

έββναθα ζπεδζαζιμφ οπμαάθθμκηαζ ζηδκ ΔΠΑ πνμξ έβηνζζδ. 

 

Διπεζνμβκχιμκεξ ηςκ δφμ μνβακζζιχκ, ζε δζαζφκδεζδ ιε ημκ 

DSACEUR, εα ζοκεδνζάγμοκ βζα κα πνμζδζμνίζμοκ ηα πνμ-εκημπζζιέκα ιέζα 

ηαζ ημ δοκαιζηυ ημο ΝΑΣΟ. Μυθζξ αοηά πνμζδζμνζζεμφκ, δ ΔΔ εα δζααζαάγεζ 

ζπεηζηυ αίηδια ζημ ΝΑΣΟ. Η εηπχνδζδ ηςκ ιέζςκ ηαζ ημο δοκαιζημφ πμο εα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ επζπείνδζδ ηδξ ΔΔ, ηαεχξ ηαζ μζ θεπημιένεζεξ ηδξ 

δζάεεζήξ ημοξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ εκδεπμιέκςκ υνςκ ακάηθδζδξ, 

ηαεμνίγμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ζοκεδνίαζδξ ηςκ ΔΠΑ ηαζ ΒΑ. Καηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ επζπείνδζδξ, δ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ ιέζςκ ηαζ ημο δοκαιζημφ ημο ΝΑΣΟ εα 

απμηεθεί ακηζηείιεκμ εκδιένςζδξ ηδξ οιιαπίαξ. ε πενίπηςζδ επζπείνδζδξ ηδξ 

Δονςπασηή Έκςζδξ δ μπμία δζελάβεηαζ πςνίξ ηα ιέζα ημο ΝΑΣΟ ή ζε 

πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία ημ ΝΑΣΟ δζελάβεζ επζπείνδζδ δζαπείνζζδξ ηνίζδξ, 

ηαεέκαξ απυ ημοξ δφμ μνβακζζιμφξ εκδιενχκεζ ημκ άθθμ ζπεηζηά ιε ηδ βεκζηή 

δζελαβςβή ηδξ επζπείνδζδξ68. 

 

 

 

 

                                                 
68

 http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t18/t18_07.htm τελ. πρόςβαςθ 31/01/2015 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t18/t18_07.htm
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ηάζη Ρωζίας ένανηι Οσκρανίας 

 

 ηζξ εκυηδηεξ ηςκ πνμκμθμβίςκ, πανμοζζάζηδηακ μζ εκένβεζεξ ζηζξ μπμίεξ 

πνμέαδ δ Ρςζία πνμξ ηδκ Οοηνακία. Δίκαζ ζδιακηζηυ ζηα πθαίζζα ηδξ 

πανμφζαξ ακάθοζδξ κα ηαηαδείλμοιε ηαζ ηδκ Ρςζζηή πθεονά ηαζ πςξ αοηή 

ελοπδνεηεί ηα ζοιθένμκηά ηδξ ιέζς ηδξ ηνίζδξ αοηήξ.  

 

ε υ, ηζ αθμνά ηδκ Οοηνακία ηαζ ηδ Ρςζία, δ ηαηάζηαζδ μνίγεηαζ εκ 

πμθθμίξ απυ ηζξ πνμαμθέξ ηαζ ηζξ αθδβήζεζξ πμο έπεζ δ ιία πχνα βζα ηδκ άθθδ.  

Σμ ιεηα-ροπνμπμθειζηυ ηθίια χεδζε πμθθμφξ Οοηνακμφξ κα ιζζήζμοκ ηδ 

Ρςζία ηαζ πμθθμφξ κα ηδ θαηνέρμοκ. Η Οοηνακία είκαζ πνυεοιδ κα εκηαπεεί 

ζηδκ ΔΔ ηάηζ πμο εα ζήιαζκε πςξ δ Ρςζία εα είπε «πζμ ημκηά ζηα πυδζα ηδξ» 

ημκ εεζιυ ημο ΝΑΣΟ ζημκ μπμίμκ ηαζ δεκ ακήηεζ.  

 

Χζηυζμ, θυβς ηςκ μζημκμιζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ πνμαθδιάηςκ ηδξ, ιζα 

ηέημζα επζθμβή έκηαλδξ, δεκ είκαζ νεαθζζηζηή βζα ηδκ Οοηνακία αηυιδ. Γεδμιέκδξ 

αοηήξ ηδξ ηαηάζηαζδξ, ιζα ζοιθςκίαξ ζφκδεζδξ ιεηαλφ ηδξ ΔΔ ηαζ ηδξ 

Οοηνακίαξ εα απμηεθεί ημ αέθηζζημ ζπέδζμ πνμζέββζζδξ ηδ δεδμιέκδ ζηζβιή. 

Συζμ δ Ρςζία υζμ ηαζ δ Οοηνακία, δζεηδζημφκ ιζα εκζζποιέκδ εηαζνζηή ζπέζδ ιε 

ηδκ ΔΔ. Χζηυζμ, ημ πενζεπυιεκμ αοηήξ ηδξ εηαζνζηήξ ζπέζδξ είκαζ δζαθμνεηζηυ 

βζα ημκ ηαεέκα. Η ζπεδζαγυιεκδ δζεφνοκζδ ηδξ ΔΔ, πμο είκαζ ιένμξ ημο ΝΑΣΟ, 

ιε ηδκ έκηαλδ ηςκ πενζζζμηένςκ ααθηακζηχκ ηναηχκ ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ, δεκ 

απεζθεί ηα γςηζηά ζοιθένμκηα ηδξ Ρςζίαξ άιεζα. Δάκ υιςξ δ δζεφνοκζδ αοηή 

επεηηαεεί πνμξ ημκ Καφηαζμ, εεςνείηαζ απεζθή ζφιθςκα ιε ηδκ επίζδιδ 

πμθζηζηή ηδξ Ρςζίαξ. (Zagorski, 2015).  

 

Δπζεοιχκηαξ θμζπυκ κα έπεζ ηδκ Οοηνακία οπυ ημκ άιεζμ έθεβπυ ηδξ ηαζ 

κα δοζημθέρεζ ηδκ έκηαλή ηδξ ζημοξ εεζιμφξ ημο ΝΑΣΟ ηαζ ηδξ ΔΔ, δ Ρςζία 

πνμπχνδζε ζε ιζα πνμζπάεεζα δζαθφθαλδξ ηςκ ελςηενζηχκ ηδξ ζοκυνςκ ηαζ 

ηςκ βεςζηναηδβζηχκ ηδξ ζοιθενυκηςκ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Οοηνακίαξ.  
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Γεκ εα πνέπεζ κα λεπκάιε πςξ μζ δφμ πχνεξ αθθδθελανηχκηαζ μζημκμιζηά 

ηαζ οθζημηεπκζηά ιεηαλφ  δεζιχκ πμο έπμοκ ελεθζπεεί ιε ηδκ πάνμδμ αζχκςκ. Η 

πθήνδξ δζαημπή ηςκ ζπέζεςκ αοηχκ εα ήηακ έκα μδοκδνυ πθήβια βζα ηδ 

Ρςζία, αθθά εα ήηακ ιζα ηαηαζηνμθή βζα ηδκ Οοηνακία.  

  

ηάζη Ρωζίας ένανηι ΔΔ 

 

Η ΔΔ εζζάβεζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ηυζμ θοζζημφ αενίμο υζμ ηαζ πεηνεθαίμο 

απυ ηδ Ρςζία. Η αθθδθελάνηδζδ ηςκ δφμ πςνχκ ελδβεί ηαζ ηδ ζηαεενή, ηαζ 

εκηεζκυιεκδ, εκενβεζαηή ζοκενβαζία ημοξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

ηζξ ηεθεοηαίεξ δφμ δεηαεηίεξ μζ εονςπασηέξ εηαζνείεξ ζοκήρακ ζεζνά κέςκ 

ζοιαμθαίςκ ιε ηδ Gazprom. Λίβμ ιεηά ηδκ έηνδλδ ηδξ παβηυζιζαξ 

πνδιαημπζζηςηζηήξ ηνίζδξ μζ ειπμνεουιεκεξ πμζυηδηεξ είπακ εηημλεοηεί 

πενίπμο ζηα 155 δζξ ηοαζηά ιέηνα (εθελήξ η.ι.). Απυ ημ 2009 μζ πμζυηδηεξ 

ιεζχεδηακ ηαζ ζήιενα ημ φρμξ ηςκ εονςπασηχκ εζζαβςβχκ απυ ηδ Ρςζία 

ηζκείηαζ πενίπμο ζηα 135 δζξ η.ι. Πίζς απυ ηδκ επίηαζδ ηδξ εκενβεζαηήξ 

ζοκενβαζίαξ δεκ ηνφαεηαζ ιυκμ δ αιμζααία ακηίθδρδ υηζ πνυηεζηαζ βζα έκα 

παίβκζμ ζοθθμβζημφ αενμίζιαημξ πμο απμθένεζ εκένβεζα ζηδκ ΔΔ ηαζ νεοζηυ ζηδ 

Ρςζία (Πνμέδνμο, 2014).  

 

Η εκενβεζαηή ζοκενβαζία εκηάζζεηαζ ζε έκα εονφηενμ πθαίζζμ 

μζημκμιζηήξ ζοκενβαζίαξ ακάιεζα, πνχηζζηα, ζε βενιακζηέξ ηαζ νςζζηέξ 

εηαζνείεξ ζε πθήεμξ ημιέςκ, ζε βαθθζηέξ ηαζ νςζζηέξ εηαζνείεξ ηονίςξ ζημκ 

ημιέα ηδξ εεκζηήξ άιοκαξ ηαζ ημο ζηναηζςηζημφ ελμπθζζιμφ, ηαζ ζημ City ημο 

Λμκδίκμο ηαζ νχζμοξ επζπεζνδιαηίεξ. Πθαζζζχκεηαζ, ελάθθμο, απυ ορδθέξ 

εονςπασηέξ επεκδφζεζξ ζηδ νςζζηή αβμνά. Δλίζμο ζδιακηζηυ, βζα ηα ιεβαθφηενα 

ηνάηδ ηδξ ΔΔ, δ Ρςζία απμηεθεί έκακ απαναίηδημ εηαίνμ, δ ζοκεκκυδζδ ηαζ 

ζφιπναλδ ιε ηδκ μπμία είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδ ζοκδζαπείνζζδ ιίαξ ζεζνάξ 

ηνίζεςκ ζηδκ εονφηενδ εονςπασηή ηαζ υπζ ιυκμ επζηνάηεζα (αθ. βζα πανάδεζβια, 

ονία, Μμθδααία ηθπ.). Η Ρςζία, απυ ηδκ πθεονά ηδξ, αθέπεζ ηζξ Γενιακία, 
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Γαθθία ηαζ Βνεηακία ςξ ζδιακηζημφξ εηαίνμοξ ζηδ δζεεκή ζηδκή (Πνμέδνμο, 

2014). 

 

Η μοηνακζηή ηνίζδ, θμζπυκ, απεθεοεενχκεζ ιία ζδιακηζηή δοκαιζηή 

αιθζζαήηδζδξ ηδξ ζηαεενήξ ζοκενβαζίαξ ΔΔ - Ρςζίαξ ζημκ ημιέα ημο θοζζημφ 

αενίμο. Πνέπεζ κα οπμβναιιζζηεί, υιςξ, υηζ ζε ηαιία πενίπηςζδ δε δδιζμονβεί 

δοκαιζηή πθήνμοξ ιεηαζηνμθήξ απυ ηδ ιία αβμνά ζηδκ άθθδ, ή απυ ημκ έκα 

πνμιδεεοηή ζημκ άθθμκ, δεδμιέκμο υηζ ζημ άιεζμ ιέθθμκ μφηε μζ εκαθθαηηζηέξ 

αβμνέξ ιπμνμφκ κα απμννμθήζμοκ ημ ζφκμθμ ηςκ νςζζηχκ ελαβςβχκ, αθθά 

μφηε ηαζ δ Δονχπδ ιπμνεί κα ηαθφρεζ ηζξ ακάβηεξ ηδξ ζε θοζζηυ αένζμ πςνίξ ηδ 

ζοκδνμιή ηδξ Ρςζίαξ (Πνμέδνμο, 2014).  

 

Τπάνπεζ, ελάθθμο, πθήεμξ ζοιαμθαίςκ ζε ζζπφ ακάιεζα ζε εονςπασηέξ 

εηαζνείεξ ηαζ ηδ Gazprom ζε αάεμξ δφμ - ηνζχκ δεηαεηζχκ, ηάηζ πμο ζδιαίκεζ υηζ 

δ νςζζηή πανμοζία εα ζοκεπίζεζ κα είκαζ έκημκδ. Δζδζηά μζ ζηναηδβζηέξ 

ζοιιαπίεξ ηδξ Gazprom ιε ηζξ Wintershall ηαζ EON Ruhrgas (Γενιακία), Eni 

(Ιηαθία), Total (Γαθθία) ηαζ OMV (Αοζηνία) ζοκεπάβμκηαζ ηδ δζαζχκζζδ ημο εονς-

νςζζημφ ειπμνίμο θοζζημφ αενίμο. Η φπανλδ, επίζδξ, ημζκχκ οπμδμιχκ πμο 

δέκμοκ ηζξ δφμ πθεονέξ ζε δεηαεηίεξ ζοκενβαζίαξ ηαζ δ πίεζδ ηςκ 

ειπθεηυιεκςκ εκενβεζαηχκ επζπεζνήζεςκ πνμηεζιέκμο κα δμοκ ηζξ επεκδφζεζξ 

ημοξ κα ηανπμθμνμφκ ζε αάεμξ πνυκμο ζοκηείκμοκ πνμξ ηδ ζοκέπζζδ ηδξ εονχ 

- νςζζηήξ ζοκενβαζίαξ ζημκ ημιέα ημο θοζζημφ αενίμο (Πνμέδνμο, 2014). 

Χζηυζμ, ζηαδζαηά ημ ιενίδζμ ηδξ Gazprom ζηδκ εονςπασηή αβμνά είκαζ πμθφ 

πζεακυκ κα ιεζςεεί, εκχ δ Ρςζία πζεακυκ εα θένεζ θζβυηενμοξ εκδμζαζιμφξ οπυ 

ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ πναβιάηςζδ ιία δζαημπήξ ηδξ ηνμθμδμζίαξ 

πνμξ ηδκ εονςπασηή αβμνά (εζδζηά πνμξ ηζξ ιζηνυηενεξ αβμνέξ ηδξ ακαημθζηήξ 

ΔΔ, ιε ηδκ μπμία μζ ζπέζεζξ παναιέκμοκ εκ πμθθμίξ πνμαθδιαηζηέξ). Η ζηαεενή 

ζπέζδ αθθδθελάνηδζδξ ΔΔ-Ρςζίαξ απμηηά πθέμκ έκακ ηνίημ ζδιακηζηυ παίηηδ 

πμο, εκχ δε δζαννδβκφεζ ημ εονς - νςζζηυ ειπυνζμ θοζζημφ αενίμο, ακαηνέπεζ 

ηζξ εκενβεζαηέξ ζζμννμπίεξ εζξ αάνμξ ηδξ ΔΔ (Πνμέδνμο, 2014). 
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Γσναηόηηηες Ρωζίας (Οικονομικές, Γιπλωμαηικές, ηραηιωηικές) 

 

Πανά ημ υηζ γμφιε ζε έκα δζεεκέξ ζφζηδια ιμκμπμθζηυ, δ Ρςζία έπεζ 

ηαηαθένεζ κα ένεεζ πμθφ ημκηά ζηζξ ΗΠΑ, ηαηέπμκηαξ ηδ 2δ εέζδ ζε ζζπφ 

παβημζιίςξ υζμκ αθμνά ηδ ζηναηζςηζηή ηδξ ζζπφ. Παναηάης εα παναεέζμοιε 

ηάπμζα ζημζπεία απυ πδβέξ υπςξ δ CIA.gov ηαζ θμζπμί θμνείξ πμο αζπμθμφκηαζ 

ιε ηέημζμο είδμοξ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ – αλζμθμβήζεζξ.  

 

φιθςκα ιε ηζξ πδβέξ αοηέξ, δ Ρςζία δζαεέηεζ ζοκμθζηυ πθδεοζιυ 

142,470,272 ιε ημ εκενβυ ακενχπζκμ δοκαιζηυ ηδξ πμο ιπμνεί κα πμθειήζεζ κα 

ακένπεηαζ ζημοξ 46,812,553 ιε 1,354,202 κέμοξ κα πνμζηίεεκηαζ εηδζίςξ ζηα 

κμφιενα αοηά. Σα ζοζηήιαηα εδάθμοξ πενζθαιαάκμοκ ιζα βηάια εθαθνχκ ηαζ 

αανέςκ υπθςκ ηαζ ποναφθςκ εκχ δ δφκαιδ αένμξ ηδξ ηαθφπηεζ υθεξ ηζξ κέα 

ηεπκμθμβίεξ ηαζ αββίγεζ ηα 3,429 αενμζηάθδ ζοκμθζηά. Η καοηζηή ηδξ δφκαιδ 

είκαζ επίζδξ οπμθμβίζζιδ ακ ηαζ πνυηεζηαζ ηονίςξ βζα ιζα πενζαία βεςζηναηδβζηά 

πενζμπή69.  

 

Αηυιδ πζμ ζδιακηζηή είκαζ δ φπανλδ πδβχκ εκένβεζαξ ζηδκ εκδμπχνα: δ 

πχνα δζαεέηεζ απμεέιαηα πεηνεθαίμο ηαζ θοζζημφ αενίμο πμο ηδξ δίκμοκ ημ 

πθεμκέηηδια κα επδνεάγεζ ηδκ παβηυζιζα μζημκμιία. Αξ ιδκ λεπκάιε άθθςζηε 

πςξ ζηδ δζηή ηδξ ζηάζδ μθείθεηαζ ηαζ δ παιδθή ηζιή ημο πεηνεθαίμο ζήιενα. 

Αλίγεζ κα ακαθένμοιε πςξ μζ δαπάκεξ άιοκαξ ηδξ ακένπμκηαζ εηδζίςξ ζε 

$60,400,000,00070. 

 

ύγκριζη ΔΔ - Ρωζίας (Πολιηικό, Οικονομικό, ηραηιωηικό) 

  

Με ηδκ Δονχπδ αηυιδ ηαηαηενιαηζζιέκδ πμθζηζηά ηαζ ζηναηζςηζηά 

ηονίςξ, ζε ηονίανπα ηνάηδ είκαζ δφζημθμ κα βίκεζ ιζα άιεζδ ζφβηνζζδ Ρςζίαξ ιε 

                                                 
69

 http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=russia τελ. 
πρόςβαςθ 31/01/2015 
70

 http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=russia τελ. 
πρόςβαςθ 31/01/2015 

http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=russia
http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=russia
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ηδκ ΔΔ ζοκμθζηά. Δκδεζηηζηά εα ακαθένμοιε ιυκμ πςξ ημ Ηκ. Βαζίθεζμ, δ Γαθθία 

ηαζ δ Γενιακία ηαηέπμοκ ηζξ εέζεζξ 5,6 ηαζ 8 ακηίζημζπα ζφιθςκα ιε ηδκ ίδζα 

πδβή71. Αενμζζηζηά, ηαζ πςνίξ ηδ ζοκδνμιή ηςκ θμζπχκ Δονςπασηχκ ηναηχκ, δ 

ΔΔ αβαίκεζ ρδθά ζηδκ δζεεκή ηαηάηαλδ.  

 

τέζεις ΔΔ - ΗΠΑ 

 

Η δζαηθακηζηή ζπέζδ οπήνλε ημ ηθεζδί ζηδκ αζθάθεζα ηαζ ηδκ εοδιενία ηδξ 

Δονχπδξ απυ ηδκ επμπή ηδξ ίδνοζδξ ηδξ Δονςπασηήξ Κμζκυηδηαξ. Μεηά ημκ Β΄ 

Παβηυζιζμ Πυθειμ, δ Δονςπασηή Έκςζδ δεκ εα ήηακ ζε εέζδ κα εειεθζχζεζ 

ηδκ εζνήκδ ιέζς ηδξ μζημκμιζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ μθμηθήνςζδξ, πςνίξ ηδκ 

μζημκμιζηή ζοκδνμιή ηαζ  ηζξ εββοήζεζξ βζα ηδκ αζθάθεζά ηδξ πμο πανείπακ μζ 

ΗΠΑ. «Η ζπκπαξάηαμε ησλ Δπξσπαίσλ κε ηηο ΗΠΑ κεηαπνιεκηθά απνηέιεζε κηα 

επηινγή κε θίλεηξν ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάζρεζε ηεο ζνβηεηηθήο απεηιήο. Η 

επηινγή απηή ήηαλ νξζνινγηθή γηα ηνπο Δπξσπαίνπο αθνχ πέξαλ ηεο ηδενινγηθήο 

ζπγγέλεηαο κε ηηο ΗΠΑ, ε Οπάζηγθηνλ παξείρε εγεζία θαη επηρεηξεζηαθή 

αμηνπηζηία κέζσ ηεο επίδεημεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο» (Βμζηυπμοθμξ, 2012). Σμ 

ηέθμξ υιςξ ημο ροπνμφ πμθέιμο ιε ηδκ ηαηάννεοζδ ηδξ μαζεηζηήξ Έκςζδξ, 

ακάβηαζε ηυζμ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ υζμ ηαζ ηζξ Η.Π.Α. κα ακαεεςνήζμοκ ηδκ 

ζζημνζηή ημοξ ζοιιαπία. 

 

Η Δονςπασηή Έκςζδ επζδζχηεζ μζημκμιζηέξ ζοιιαπίεξ ηαζ πμθοιενή 

δζπθςιαηία, εκχ δ Αιενζηή πνμηζιά κα πνδζζιμπμζεί ηδ ζηναηζςηζηή ηδξ δφκαιδ 

βζα κα επζαάθθεζ ημ κυιμ ηαζ ηδκ ηάλδ, εκίμηε αβκμχκηαξ ημοξ δζεεκείξ εεζιμφξ 

πμο ζηδνίγμοκ ηδκ Δονςπασηή δζαηοαένκδζδ. Δίκαζ εφημθμ κα ακαθμβζζημφιε 

βζαηί μζ ΗΠΑ επζεοιμφκ κα ιμζνάγμκηαζ ημ ηυζημξ ηδξ δνάζδξ ημοξ ιε ηδκ ΔΔ. 

φιθςκα ιε ημκ ηαεδβδηή Βμζηυπμοθμ (2012) «νπζηαζηηθά, κέρξη ζήκεξα νη 

ΗΠΑ θαη ε ΔΔ δξνπλ απφ θνηλνχ κε ηελ Οπάζηγθηνλ λα δξνκνινγεί «ιχζεηο» θαη 
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λα ρξεζηκνπνηεί ζηξαηησηηθά κέζα θαη ηελ ΔΔ λα ιεηηνπξγεί σο αξσγφο θαη φρη 

ζπλδηακνξθσηήο ιχζεσλ». 

 

ημ πθαίζζμ αοηυ, θαίκεηαζ πςξ δ ΔΔ πμθθέξ θμνέξ ελοπδνεηεί ηα 

ζοιθένμκηα ημο ζηναηδβζημφ ηδξ εηαίνμο ΗΠΑ, χζηε κα δζαζθαθζζηεί δ 

ζηαεενυηδηα πμο οπάνπεζ αοηή ηδ ζηζβιή ζημ δζεεκέξ ζφζηδια ηαζ κα 

ζοκηδνδεμφκ μζ οπάνπμοζεξ ζπέζεζξ ζζπφμξ ηαζ ζοζπεηζζιμί δοκάιεςκ. Έκαξ 

απυ αοημφξ είκαζ ηαζ δ πενίπηςζδ ηδξ Οοηνακίαξ ηδκ μπμία μζ ΗΠΑ δεκ 

επζεοιμφκ κα δμοκ κα πθδζζάγεζ ηδκ Ρςζία. Ακηίεεηα, «αβάγμοκ ιπνμζηά» ηδκ 

ΔΔ χζηε κα δζαζθαθίζμοκ ηα δζηά ημοξ (αθθά ηαζ ηδξ ΔΔ) ζοιθένμκηα ζηδκ 

πενζμπή.  

 

φιθςκα ιε ημκ ηαεδβδηή Βμζηυπμοθμ (2012) ζημ ένβμ ημο «Δονςπασηή 

Έκςζδ & ΗΠΑ»: «Η εθηίκεζε ησλ Ακεξηθαλψλ είλαη φηη κεζνπξφζεζκα ν δηεζλήο 

ξφινο ηεο ΔΔ δελ ζα εληζρπζεί ιφγσ εζσηεξηθψλ αληηθάζεσλ πνπ δελ ζα ηεο 

επηηξέςνπλ λα εμειηρζεί ζε έλαλ παγθφζκην παίθηε».  

 

 

 

ηάζη ΗΠΑ ένανηι Οσκρανίας 

 

Οζ ζδιενζκέξ ηονχζεζξ απυ ιένμοξ ηδξ Γφζδξ (ΗΠΑ & ΔΔ) είκαζ ιένμξ ηςκ  

εκενβεζχκ ηδξ ελςηενζηήξ πμθζηζηήξ ηδξ αιενζηακζηήξ ηοαένκδζδξ πμο ςξ ζηυπμ 

έπεζ κα δζαηδνήζεζ ημ ιμκμπμθζηυ ιμκηέθμ δζεεκμφξ ζοζηήιαημξ ηαζ άνα ηδ εέζδ 

ηδξ Αιενζηήξ ζηδκ δβεζία ημο ηυζιμο. Ο ζηυπμξ αοηυξ ιπμνεί κα επζηεοπεεί 

ιυκμ ιέζς ηδξ ζοβηνάηδζδξ ηδξ δζανηχξ αολακυιεκδξ δφκαιδξ ηδξ Ρςζίαξ ηαζ 

άθθςκ ηέκηνςκ ελμοζίαξ. Δπζπθέμκ, δ Οοάζζβηημκ πνδζζιμπμζεί εκενβά ηζξ 

δοκαηυηδηεξ πμο πνμζθένεζ ημ ΝΑΣΟ κα αζηήζεζ πμθζηζηή ηαζ μζημκμιζηή πίεζδ 

ζημοξ ζοιιάπμοξ ηαζ ημοξ εηαίνμοξ ηδξ ηαζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ κα ημοξ 

απμηνέρεζ απυ αιθζηαθακηεφζεζξ, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

Οοηνακίαξ. 
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ηάζη ΗΠΑ ένανηι Ρωζίας 

 

Δίκαζ βκςζηυ υηζ ιεηά ημκ Β΄ Παβηυζιζμ Πυθειμ, δ ακηζπανάεεζδ ιεηαλφ 

ηδξ μαζεηζηήξ Έκςζδξ ηαζ ηδξ Γφζδξ, ιε επζηεθαθήξ ηζξ ΗΠΑ, πήνε ηδ ιμνθή 

εκυξ ροπνμφ πμθέιμο. Σμ ζηναηζςηζηυ-πμθζηζηυ ζημζπείμ αοηήξ ηδξ ζφβηνμοζδξ 

θήβεζ ιε ημκ Ονβακζζιυ Βμνεζμαηθακηζημφ οιθχκμο (ΝΑΣΟ), πμο ζδνφεδηε ζηζξ 

4 Απνζθίμο 1949 ιε πνςημαμοθία ηςκ ΗΠΑ. Η ακάθοζδ ηςκ δνάζεςκ ημο ΝΑΣΟ 

δείπκεζ υηζ, έπμκηαξ δδιζμονβήζεζ ηδ ζοιιαπία, μζ ΗΠΑ επζδζχημοκ δφμ ηφνζμοξ 

ζηυπμοξ (Zagorski, 2015): 

1. Έκα ζηναηζςηζηυ ιπθμη πμο ζπδιαηίγεηαζ οπυ αιενζηακζηή δβεζία, 

εκάκηζα ζηδκ ΔΓ. 

2. Η Οοάζζβηημκ πνμέηνερε ηδκ ειθάκζζδ ζηδ Γοηζηή Δονχπδ ιζαξ 

ακελάνηδηδξ μιάδαξ ηναηχκ πμο εα ιπμνμφζε κα ακηαβςκζζηεί ιε ηζξ 

ΗΠΑ. Αλίγεζ κα εοιδεμφιε υηζ, πανυθμ πμο, ζηδκ μοζία, μζ ΗΠΑ άζηδζακ 

ιμκμιενή έθεβπμ επί ηςκ ζοιιάπςκ ηδξ, ημ εδάθμοξ δεκ είπε 

ζοιπενζθδθεεί ζηδ ζθαίνα εοεφκδξ ημο ΝΑΣΟ72. 

 

Μεηά ηδκ πηχζδ ηδξ μαζεηζηήξ Έκςζδξ ηαζ ηδκ δζάθοζδ ημο οιθχκμο ηδξ 

Βανζμαίαξ, δ μπμία έκςκε ηζξ ζμζζαθζζηζηέξ πχνεξ ηδξ Δονχπδξ ηαζ δ φπανλδ 

ηςκ μπμίςκ εεςνήεδηε απυ ημ ΝΑΣΟ ςξ έκα ζμαανυ ηίκδοκμ, ημ ιπθμη υπζ 

ιυκμ δεκ δζαθφεδηε αθθά αολήεδηε πεναζηένς, ηυζμ ανζειδηζηά υζμ ηαζ 

ζηναηζςηζηά. 

 

ηδ δεηαεηία ημο 1990, βζα εζςηενζημφξ αθθά ηαζ ελςηενζημφξ θυβμοξ, δ 

Ρςζία έπαζε ηδκ ηονίανπδ επζννμή πμο δ μαζεηζηή Έκςζδ είπε ζηα Βαθηάκζα 

ηαζ ζοιαζαάζηδηε ιε ηδ Γφζδ. ηα Βαθηάκζα δ Ρςζία πανέδςζε ιμκμιενχξ ηδκ 

επζννμή ηδξ ζηδ δζεεκή ζηδκή, ηναηχκηαξ υιςξ οπυ ηδκ επζννμή ηδξ ημκ 

ζηεκυηενμ ηφηθμ ηναηχκ πμο ανίζημκηαζ ημκηά ζηα βεςβναθζηά ηδξ ζφκμνα.   
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Δπεζδή υπςξ ηαζ ζηδ θφζδ, έηζζ ηαζ ζηζξ δζεεκείξ ζπέζεζξ, δεκ οπάνπεζ ηεκυ 

ζζπφμξ πμο κα ιδκ ηαθφπηεηαζ, ηδκ πενζμπή ακέθααε «οπυ ηδκ πνμζηαζία» ημο 

ημ ΝΑΣΟ. Τπυ ηδκ ηάθορδ ηςκ εζνδκεοηζηχκ επζπεζνήζεςκ ηαζ πςνίξ κα 

ακηζιεηςπίγεζ ηαιία ζμαανή ακηίννδζδ, ημ ΝΑΣΟ οπενέαδ ηδκ εκημθή ημο  

απμηηχκηαξ ημ δζηαίςια κα κμζηζάγεζ ζηναηδβζηέξ οπμδμιέξ βζα ιεβάθα πνμκζηά 

δζαζηήιαηα ηαζ, ηαηά πμζηίθμοξ ηνυπμοξ, κα οπάβεζ οπυ ηδ ζηναηζςηζηή δζμίηδζδ 

ημο ιζα ζεζνά απυ πχνεξ ηδξ πενζμπήξ73.  

 

ε ηάπμζεξ απυ ηζξ απμζημθέξ ζοιιεηείπε ηαζ δ Ρςζία, αζηχκηαξ ημκ δζηυ 

ηδξ νυθμ λεπςνζζηά απυ αοηυκ ημο ΝΑΣΟ. φιθςκα ιε ημκ Nikolai Patrushev, 

πνχδκ δζεοεοκηή ηδξ Ρςζζηήξ FSB (πνςδκ KGB), ζε ζοκέκηεολή ημο ζηδκ 

εθδιενίδα Guardian (2015) ζπεηζηά ιε ηδκ Οοηνακζηή ηνίζδ «(ε Ρσζία) δελ 

ήζειε λα αλαγλσξίζεη ηελ πξνθαλή αιήζεηα φηη ηα Βαιθάληα ήηαλ, αιιά κηα 

πξφβα ηδελεξάιε θαη πξφινγνο γηα ηελ επξχηεξε πξνζπάζεηα (ηνπ ΝΑΣΟ) λα 

ραξάμεη ηνλ θφζκν»74. 

 

ζμκ αθμνά ζηδκ Οοηνακία, δ δνάζδ ηςκ ΗΠΑ ημ ηεθεοηαίμ ηέηανημ ημο 

αζχκα, είπε ςξ ζηυπμ κα απμζπάζεζ ηδκ Οοηνακία ηαζ άθθεξ πνχδκ ζμαζεηζηέξ 

δδιμηναηίεξ ιαηνζά απυ ηδ Ρςζία ηαζ κα επακαζπεδζάζεζ ημκ ιεηα-ζμαζεηζηυ 

πχνμ πνμξ ημ ζοιθένμκ ηδξ Αιενζηήξ. φιθςκα ιε ημκ ίδζμ «νη ΗΠΑ 

δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα πξνζρήκαηα γηα ηηο ηνπηθέο επαλαζηάζεηο 

θαη ηηο ρξεκαηνδνηνχλ αθεηδψο»75. ημ πθαίζζμ αοηυ, ηα Δονςπασηά ζδεχδδ ζηα 

μπμία ακαθενεήηαιε ζημ ηεθάθαζμ ηδξ ήπζαξ ζζπφμξ, απμηέθεζακ ιζα πνχηδξ 

ηάλδξ δζηαζμθμβία βζα ηζξ ΗΠΑ κα πνμζεηαζνίζμοκ ηδκ Οοηνακία θένκμκηάξ ηδκ 

πζμ ημκηά ημοξ Δονχ-αηθακηζημφξ εεζιμφξ.  
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ηάζη ηοσ ΝΑΣΟ, δσναηόηηηες και μελλονηικά ζενάρια 

 

Σμ ΝΑΣΟ ηαζ δ Δονςπασηή Έκςζδ ζοιθχκδζακ ζημ εέια ηδξ Οοηνακίαξ 

κα ζοκενβαζημφκ πεναζηένς βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο «οανζδζημφ πμθέιμο», ηδξ 

ειπθμηήξ ζηναηεοιάηςκ αβκχζημο ηαοηυηδηαξ, ηδξ πνμπαβάκδαξ ηαζ ηδξ 

μζημκμιζηήξ πίεζδξ πμο δ ζηναηζςηζηή ζοιιαπία οπμζηδνίγεζ υηζ δ Ρςζία 

πνδζζιμπμίδζε εκακηίμκ ηδξ Οοηνακίαξ. Ονζζιέκμζ ακαθοηέξ έπμοκ οπμζηδνίλεζ 

υηζ δ μοηνακζηή ηνίζδ έδεζλε πςξ ημ ΝΑΣΟ δεκ ήηακ έημζιμ κα ακηζιεηςπίζεζ 

ακμνευδμλεξ ηαηηζηέξ, υπςξ μζ δθεηηνμκζηέξ επζεέζεζξ, μ πυθειμξ πνμπαβάκδαξ 

ηαζ δ δνάζδ αηάηηςκ ηαζ εζδζηχκ δοκάιεςκ76. 

 

Ο ακχηαημξ δζμζηδηήξ ηςκ ζηναηεοιάηςκ ημο ΝΑΣΟ, μ Αιενζηακυξ 

ζηναηδβυξ Φ. Μπνίκηθμα, δήθςζε πςξ δ Οοηνακία έβζκε ζηυπμξ ιζαξ εονφηενδξ 

δζπθςιαηζηήξ, πνμπαβακδζζηζηήξ, ζηναηζςηζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ εηζηναηείαξ εκχ 

μ Γεκζηυξ Γναιιαηέαξ ημο ΝΑΣΟ Γ. ηυθηεκιπενβη δήθςζε πςξ ζοιθχκδζακ 

ιε ηδκ Μμβηενίκζ «κα εκηείκμοκ ηδκ ζοκενβαζία ΝΑΣΟ ηαζ ΔΔ ζηδκ 

ηαηαπμθέιδζδ ημο οανζδζημφ πμθέιμο»77. Δκ ηαηαηθείδζ ηαζ ζοιπεναζιαηζηά ζε 

ζπέζδ ιε υζα ήδδ έπμοιε ακαπηφλεζ, ηα ζδιεία – ηθεζδζά ηδξ ζπέζδξ ημο ΝΑΣΟ 

ιε ημ Οοηνακζηυ ζοκμρίγμκηαζ ζηα παναηάης:  

 

 Γζάθμβμξ ηαζ ζοκενβαζία πμο λεηίκδζε ιεηά ημ ηέθμξ ημο Φοπνμφ 

Πμθέιμο, υηακ δ πνυζθαηα ακελάνηδηδ Οοηνακία πνμζπχνδζε ζημ 

Βμνεζμαηθακηζηυ οιαμφθζμ οκενβαζίαξ (1991) ηαζ ζημ πνυβναιια 

φιπναλδ βζα ηδκ Δζνήκδ (1994). 

 Οζ ζπέζεζξ εκζζπφεδηακ ιε ηδκ οπμβναθή ημο Υάνηδ ημο 1997 ζπεηζηά ιε 

Γζαηεηνζιέκμ οκεηαζνζζιυ, μ μπμίμξ ίδνοζε ηδκ Δπζηνμπή ΝΑΣΟ-

Οοηνακίαξ (NUC) πνμαβςβήξ ηδξ ζοκενβαζίαξ. 
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 Η ζοκενβαζία έπεζ ααεφκεζ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο. Δίκαζ μ ιμκαδζηυξ 

θμνέαξ πμο ζοκέααθε εκενβά ζε υθεξ ηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ απμζημθέξ. 

 Πνμηεναζυηδηα δίκεηαζ ζηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ ζοκμθζηήξ ιεηαννφειζζδξ 

ζημκ ημιέα ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ ηδξ άιοκαξ, δ μπμία είκαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ 

βζα ηδ δδιμηναηζηή ακάπηολδ ηδξ Οοηνακίαξ ηαζ βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ 

ζηακυηδηαξ ηδξ κα αιοκεεί. 

 ε απάκηδζδ ζηδ δζαιάπδ Ρςζίαξ-Οοηνακίαξ, ημ ΝΑΣΟ έπεζ εκζζπφζεζ ηδκ 

οπμζηήνζλή ηδξ βζα ηδκ ακάπηολδ ζηακμηήηςκ  ζηδκ Οοηνακία78. 

 

ηζξ ιεθθμκηζηέξ πνμηθήζεζξ, ζίβμονα ζοβηαηαθέβεηαζ ιζα επζπείνδζδ 

ακηίζημζπδ ιε αοηήκ ζηδκ Κνζιαία, ζε ιζα ζφιιαπμ πχνα ηδξ Βαθηζηήξ, υπςξ δ 

Δζεμκία ή δ Λεημκία πμο έπεζ ιεβάθεξ εεκμηζηέξ νςζζηέξ ιεζμκυηδηεξ. 

Πανάθθδθα, ημ ΝΑΣΟ ηαζ δ ΔΔ ακδζοπμφκ βζα ηδκ εζηειιέκδ 

παναπθδνμθυνδζδ δ μπμία ζοκημκίγεηαζ απυ ημ Κνειθίκμ ζπεηζηά ιε ημ νυθμ 

ηδξ Μυζπαξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ. 

 

 

Δπίλογος 

 

 Η ιεηαπμθειζηή επμπή ανίζηεζ ημ δζεεκέξ ζφζηδια ιμκμπμθζηυ ηαζ ιε 

ηάπμζα ζπεηζηή ζζμννμπία ακάιεζα ζηδ Γφζδ ηαζ ηδκ Ακαημθή. ζμ δ δοκαιζηή 

ηδξ Ρςζίαξ υιςξ αολάκεζ, ζε ζηναηζςηζηά ιεβέεδ ή / ηαζ ζε μζημκμιζημφξ ηαζ 

εκενβεζαημφξ υνμοξ, ηυζμ δ ζζμννμπία δζαηανάζζεηαζ βζα ηδκ οπενδφκαιδ ηςκ 

ΗΠΑ.  

 

 Η Ρςζία κζχεμκηαξ ηδκ απεζθή ημο ΝΑΣΟ κα ηδκ ηοηθχκεζ 

βεςζηναηδβζηά, ακηζδνά χζηε κα πενζζχζεζ ηζξ εκαπμιείκαζεξ πενζμπέξ πμο 

ανίζημκηαζ ζηα ζφκμνά ηδξ ηαζ άθθμηε ακήηακ ζηδ ζθαίνα επζννμήξ ηδξ. Αοηή 

είκαζ ηαζ δ πενίπηςζδ ηδξ Οοηνακίαξ. ζμ δ πχνα πθδζζάγεζ ηδκ ΔΔ, πμο είκαζ 

ημ δέθεαν ηςκ ΗΠΑ βζα κα ηδκ εκηάλμοκ ζηδ δζηή ημοξ «ζθαίνα επζννμήξ», ακ 
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εέθμοιε κα ιζθήζμοιε ιε Φοπνυ-Πμθειζημφξ υνμοξ, ηυζμ δ Ρςζία εα 

οπμδαοθίγεζ ηδκ έκηαζδ ζηδκ πενζμπή ιε ζημπυ κα δείλεζ ζηδ δζεεκή ημζκυηδηα 

πςξ δεκ εα επζηνέρεζ κα πενζπαναηςεεί δ εεκζηή ηδξ αζθάθεζα ιε ηδκ επέηηαζδ 

ηαζ εβηαηάζηαζδ πζεακχκ αάζεςκ ημο ΝΑΣΟ ζηα ζφκμνά ηδξ. 

 

 πςξ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ηέημζςκ ζοβηνμφζεςκ, εφιαηα είκαζ μ 

άιαπμξ πθδεοζιυξ πμο ανίζηεηαζ ζηδκ εζηία ηςκ ζοβηνμφζεςκ. Οζ απχθεζεξ ζε 

ακενχπζκμ δοκαιζηυ βζα ηδκ Οοηνακία είκαζ ηναβζηέξ εκχ δ ακενςπζζηζηή 

αμήεεζα απυ ιένμοξ ηδξ ΔΔ ηαηαπναΰκεζ ιυκμ ζπμναδζηά ηζξ πθδβέξ ιζαξ 

πενζμπήξ πμο δεκ δείπκεζ ζδιάδζα μναηήξ αεθηίςζδξ ζε πναηηζηυ επίπεδμ.      
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