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ΤΝΟΦΖ 

 

 Ζ Ρσζία ζηα πξψηα ρξφληα κεηά ην Φπρξφ Πφιεκν βίσζε κηα πνιπεπίπεδε 

θξίζε σο ζπλέπεηα ηεο θαηάξξεπζεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Ζ άλνδνο ηνπ 

Βιαληίκηξ Πνχηηλ ζηελ εμνπζία ηεο ρψξαο ην 2000 ζήκαλε κηα λέα πεξίνδν γηα ηε 

Ρσζία, ε νπνία ζηαδηαθά επαλέθακςε ρσξίο σζηφζν λα αλαθηήζεη ηελ ηζρχ ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο. Σα επφκελα ρξφληα, κέζα ζην ζχγρξνλν γεσπνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ, ε Ρσζία πξνζπαζεί λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηφζν ηελ ηαπηφηεηά ηεο 

ζην εζσηεξηθφ, φζν ηε ζέζε θαη ην ξφιν ηεο ζην Γηεζλέο χζηεκα. ην πιαίζην 

απηφ εληάζζεηαη θαη ε ελέξγεηα ηεο Ρσζίαο γηα ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο, ε 

νπνία ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ζην «εγγχο εμσηεξηθφ» ηεο 

θαη ζηε γεσπνιηηηθή αλάζρεζε ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο 

θαη ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε.  

 H πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο έρεη εμειηρζεί ζε έλα πεδίν 

αληαγσληζκνχ, φπνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε δηακφξθσζε κηαο λέαο ηζνξξνπίαο 

δπλάκεσλ κεηαμχ ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Γχζεο. Ζ γεσπνιηηηθή «κεγάιε ζθαθηέξα» 

ζηελ πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο αλαδηαηάζζεηαη, κε ηηο ΖΠΑ θαη ΝΑΣΟ απφ 

ηε κία πιεπξά, θαη ηε Ρσζία απφ ηελ άιιε, λα επηδηψθνπλ λα αλακνξθψζνπλ ηηο 

επηθαιππηφκελεο ζθαίξεο επηξξνήο ηνπο ζηνλ απφερν ησλ εμειίμεσλ ζηελ 

Κξηκαία. Ζ παξνχζα δηαηξηβή απνηειεί κία κειέηε θαη θξηηηθή ηεο ξσζηθήο 

επέκβαζεο ζηελ εμεηαδφκελε πεξηνρή θαη ε ζπνπδαηφηεηά ηεο έγθεηηαη ζηελ  

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Κξηκαίαο ζηε 

ξσζηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή. 
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                                       ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ο αληαγσληζκφο ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο είλαη έλα θπζηθφ θαηλφκελν κεηαμχ 

ησλ δξψλησλ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο πνπ επηδηψθνπλ πεξηθεξεηαθή θπξηαξρία 

θαη ηελ αλαθαηαλνκή ηεο ηζρχνο. χκθσλα κε ηνλ Κ. Waltz, ε απνπζία κηαο 

ππεξθξαηηθήο εμνπζίαο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ξπζκίδεη ηνλ αληαγσληζκφ, 

νδεγεί ηηο ζρέζεηο ησλ θξαηψλ ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ηε ζχγθξνπζε1. Έλαο ηέηνηνο 

αληαγσληζκφο, κεηαμχ ΖΠΑ θαη Ρσζίαο, επαλαθάκπηεη ζην δηεζλέο πξνζθήλην, 

θαζψο νη δπν δπλάκεηο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ επαλαθνξά ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο 

ςπρξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ, ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ 

πξφζθαηε θξίζε ζηελ Οπθξαλία, κε ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο απφ ηε Ρσζία 

θαη ηεο δπλακηθήο εκπινθήο ηεο ζηελ αλαηνιηθή Οπθξαλία. Ζ Γχζε θαη Ρσζία 

αληαγσλίδνληαη εθ λένπ γηα ηελ αλαθαηαλνκή ηζρχνο θαη ηε δεκηνπξγία ζθαηξψλ 

επηξξνήο, κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πθηζηάκελν δηεζλέο ζχζηεκα αζθαιείαο. 

κσο, ην δεηνχκελν είλαη ην πψο θαη κε ηη κέζα ζα αληηδξάζνπλ νη ΖΠΑ θαη ην 

ΝΑΣΟ ζηηο πξνθιήζεηο πνπ εγείξνληαη απφ ηηο επηινγέο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Ρσζίαο 

Βιαληηκίξ Πνχηηλ ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.  

ζνλ αθνξά ζηελ θξίζε ηεο Κξηκαίαο, απηή έιαβε ρψξα ην 2014, σο 

επαθφινπζν ηεο Οπθξαληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 2014, θαηά ηελ νπνία αλαηξάπεθε 

ε θπβέξλεζε ηνπ πξνέδξνπ Βίθηνξ Γηαλνπθφβηηο. Έγηλαλ δηαδειψζεηο απφ νκάδεο 

πξνζθείκελεο πξνο ηε Μφζρα πνπ ήηαλ αληίζεηεο κε ηα γεγνλφηα ζην Κίεβν θαη 

επηδεηνχζαλ ηελ ελζσκάησζε ζηε Ρσζία θαη επηπξφζζεηα ηελ επέθηαζε ηεο 

απηνλνκίαο ή ηελ πηζαλή αλεμαξηεζία ηεο Κξηκαίαο. Σν ξσζηθφ Κνηλνβνχιην 

παξαρψξεζε ζηνλ πξφεδξν ηεο Ρσζίαο Βιαληηκίξ Πνχηηλ ηελ εμνπζία λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζηξαηησηηθή βία ζηελ Οπθξαλία. ηηο 6 Μαξηίνπ 2014, ην Αλψηαην 

πκβνχιην ηεο Κξηκαίαο απνθάζηζε λα δεηήζεη απφ ηε Ρσζία ηελ επαλέλσζε, θάηη 

πνπ έγηλε κε ην δεκνςήθηζκα ζηηο 16 Μαξηίνπ 2014. ηηο 27 Μαξηίνπ, ηα Ζλσκέλα 

Έζλε εμέδσζαλ κε δεζκεπηηθφ ςήθηζκα κε ην νπνίν θαηαδίθαζαλ ηελ 

πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο απφ ηε Ρσζία.  

                                                             
1
 Waltz, Kenneth. O Άλζξσπνο ην Κξάηνο θαη ν Πφιεκνο - Μία ζεσξεηηθή Αλάιπζε. Αζήλα: 

Πνηφηεηα, 2010. ζ 11. 
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Ζ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο θαη ε εκπινθή ηεο Ρσζίαο ζηελ πεξηνρή ηεο 

αλαηνιηθήο Οπθξαλίαο ζεκαηνδνηνχλ κηα δπλακηθή επηζηξνθή ηεο Ρσζίαο ζην 

«εγγχο εμσηεξηθφ» ηεο, δειαδή ηηο πξψελ ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο. Πνηνη είλαη 

φκσο νη ιφγνη γηα ηελ ξσζηθή επέκβαζε ζηε ρεξζφλεζν ηεο Κξηκαίαο; Καη’ αξρήλ, 

νη Ρψζνη ζεσξνχλ ηελ Κξηκαία σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ξσζηθήο επηθξάηεηαο, 

θαζψο παξαρσξήζεθε απφ ηνλ ηφηε πξφεδξν Ν. Υξνπηζψθ ηεο ΔΓ ζηε 

ζνβηεηηθή δεκνθξαηία ηεο Οπθξαλίαο θαη επηπιένλ σο ιίθλν ηνπ ξσζηθνχ 

πνιηηηζκνχ, άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε ζξεζθεία θαη ηηο παξαδνζηαθέο αμίεο ηεο 

Ρσζίαο.2 Καηά ζπλέπεηα, ε ξσζηθή ζηξαηεγηθή δηέζεηε ηελ απαξαίηεηε εζσηεξηθή 

λνκηκνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ λα επέκβεη ζηξαηησηηθά ζηελ Κξηκαία. χκθσλα κε ην 

θαζεγεηή . Μαθξή, ην θαιφ θαη ην εζηθφ πξνζδηνξίδνληαη ηειηθά απφ ην εζληθφ. Ζ 

ηζηνξία είλαη απηή πνπ δεκηνπξγεί ην δίθαην. Με άιια ιφγηα, εζηθή θαη ζεσξία είλαη 

πξντφληα ησλ ηζηνξηθψλ πεξηζηάζεσλ, ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο ηζρχνο.3  

Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί πνπ έρεη ζέζεη ε Ρσζία είλαη ε πξνζηαζία ησλ 

δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ε 

επαλάθακςε ηεο ηζρχνο ηεο ζην κεηαζνβηεηηθφ ρψξν. Δπηπιένλ, κε ηελ 

πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο, ε Ρσζία επαλέξρεηαη δπλακηθά ζηελ πεξηνρή ηεο 

αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη επεθηείλεη ην εχξνο ηεο πξνβνιήο ηζρχνο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Καπθάζνπ θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, 

ην θχξην φπιν ηεο ξσζηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη ν ζηφινο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, 

ηνπ νπνίνπ ε αλαβάζκηζε θαη ηζρπξνπνίεζε εθηηκάηαη σο δεδνκέλε. Ζ Ρσζία 

απαιιαγκέλε απφ ηηο ζπκθσλίεο κε ηελ νπθξαληθή θπβέξλεζε κπνξεί, πιένλ, λα 

αλαβαζκίζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηεο ππνδνκέο ζηε ρεξζφλεζν ηεο Κξηκαίαο θαη λα 

κεηαθέξεη ζηξαηησηηθφ πιηθφ θαη δπλάκεηο, απμάλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα 

επηξξνήο ζηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο θαη ην ζηξαηεγηθφ ηεο βάζνο. Με έλαλ 

ηζρπξφ ζηφιν, ε Ρσζία κπνξεί λα θπξηαξρήζεη ζηελ πεξηνρή ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο θαη λα αζθήζεη «απαγφξεπζε πεξηνρήο» ζηηο λαπηηθέο δπλάκεηο ηνπ 

ΝΑΣΟ θαη έιεγρν ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ αγσγψλ ελέξγεηαο.  

Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο, φκσο, ηεο ξσζηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απνηειεί ε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο ηεο Ρσζίαο κε ηε γεσπνιηηηθή αλάζρεζε ηνπ 

                                                             
2
 Γηαθνθσηάθεο, Γεψξγηνο. Κξηκαία. Αζήλα: Andy's Publishers, 2014, ζ 34-35. 

3
 Μαθξήο, πχξνο. Ζ Αγγιηθή ρνιή ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ. Αζήλα - Κνκνηελή: άθθνπια, 2008.  

ζ 78. 



-3- 
 

επξσαηιαληηθνχ παξάγνληα θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηεο 

δπλαηνηήησλ (ηξαηεγηθή Δμηζνξξφπεζεο) θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηεο ηζρχνο 

πξνθεηκέλνπ ε Ρσζία λα θαηαζηεί ζεκαληηθφο δξψλ ζην Γηεζλέο χζηεκα 

(Δπηδίσμε Ηζρχνο).  

Με ηελ εξγαζία απηή επηδηψθεηαη λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ φια 

εθείλα ηα ζηνηρεία θαη νη παξάγνληεο πνπ ψζεζαλ ηε Ρσζία λα επέκβεη ζην δήηεκα 

ηεο Οπθξαλίαο θαη λα πξνζαξηήζεη ηε ρεξζφλεζν ηεο Κξηκαίαο. Ο θχξηνο ζηφρνο 

ηεο δηαηξηβήο απηήο είλαη λα εμεηάζεη ηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Κξηκαίαο ζηε 

ξσζηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη λα απνηειέζεη κηα ηζηνξηθή θαη ζεσξεηηθή κειέηε 

γηα ην ζηξαηεγηθφ βάζνο ηεο Ρσζίαο απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Μ. Πέηξνπ θαη κεηά. Σα 

αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηε δηαηξηβή αληιήζεθαλ απφ βηβιία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ 

ηεο ειιεληθήο θαη μέλεο βηβιηνγξαθίαο θαη απφ πεγέο, φπσο είλαη νη επηζηεκνληθέο 

δεκνζηεχζεηο, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ην δηαδίθηπν. Ζ εξγαζία απηή δελ 

πεξηνξίδεηαη ζε κηα απιή παξνπζίαζε θαη θαηαγξαθή απφςεσλ θαη ηδεψλ, αιιά 

επηιέγεη ηελ παξαγσγηθή ινγηθή κε νξζνινγηθέο ζθέςεηο, ηελ αλάιπζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο – δεδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Ζ δηαηξηβή 

απνηειείηαη απφ ηξία κέξε, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη κε ινγηθή ζπλέρεηα θαη 

απνηεινχληαη απφ πέληε θεθάιαηα έθαζην.  

Σν πξώηνο κέξνο έρεη ηίηιν «Ζ γεσγξαθία - ηζηνξία ηεο Κξηκαίαο» θαη 

εμεηάδεηαη ε θπζηθή γεσγξαθία θαη αλζξσπνγεσγξαθία ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο 

Κξηκαίαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ φινη εθείλνη νη γεσγξαθηθνί παξάγνληεο 

πνπ θαζηζηνχλ ηε ρεξζφλεζν ζεκαληηθή, ηφζν γηα ηελ ξσζηθή ζηξαηεγηθή φζν θαη 

γηα ηε Γχζε. Δπηπιένλ, ζην πξψην κέξνο γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή κε 

θπξηφηεξα ζεκεία ηελ πνιηηηθή ηνπ Μ. Πέηξνπ θαη ηεο Μ. Αηθαηεξίλεο επί ηεο 

εμεηαδφκελεο πεξηνρήο, ν Κξηκατθφο πφιεκνο 1853 – 1856 πνπ απνηειεί θαη ηελ 

πξψηε ζχγθξνπζε κεηαμχ Γχζεο θαη Ρσζίαο θαη ε πξφζθαηε ξσζηθή επέκβαζε 

γηα ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο.  

Σν δεύηεξν κέξνο έρεη ηίηιν «Ζ λνκηθή – εζηθή δηάζηαζε ηεο πξνζάξηεζεο 

ηεο Κξηκαίαο», ζην νπνίν αλαιχνληαη ε λνκηκνπνηεηηθή βάζε θαη ηα θίλεηξα ηεο 

ξσζηθήο ελέξγεηαο. Ζ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο εμεηάδεηαη ζην πιαίζην ηνπ 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη ζπγθξίλεηαη κε ηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, ην νπνίν 

απνηειεί ην επηρείξεκα θαη ηνλ αληίινγν ηεο Ρσζίαο ζηε Γχζε.      
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 Σν ηξίην κέξνο έρεη ηίηιν «Ζ ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Κξηκαίαο θαη ε 

ξσζηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή». Απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο γηαηί εμεηάδνληαη φινη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

Κξηκαία σο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πεξηνρή θαη ηεο πξνζδίδνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ βάζνπο ηεο Ρσζίαο. ην ηξίην κέξνο αλαιχεηαη ε ξσζηθή πνιηηηθή ζην 

εγγχο εμσηεξηθφ ηεο απφ ηελ πηψζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο κέρξη ζήκεξα, ε 

ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ηνπ ξσζηθνχ ζηφινπ ζηελ πεξηνρή 

θαη θπζηθά ε γεσπνιηηηθή ζεκαζία ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Κξηκαίαο γηα ηε ξσζηθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή. Σέινο, ε ελέξγεηα ηεο Ρσζίαο γηα ηελ πξνζάξηεζε ηεο 

Κξηκαίαο εμεηάδεηαη ππφ ην πξίζκα ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ, ψζηε λα εμαρζνχλ ηα 

αίηηα θαη ηα θίλεηξα πνπ ψζεζαλ ηε Ρσζία λα επέκβεη ζηελ πξνο εμέηαζε πεξηνρή.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1   

Ζ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ ΣΖ ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΣΖ ΚΡΗΜΑΗΑ 

 

1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

«Όπνηνο θπξηαξρεί ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε ειέγρεη ηελ Κεληξηθή Γή,                   

Όπνηνο θπξηαξρεί ζηελ Κεληξηθή Γή ειέγρεη ηελ Παγθόζκηα Νήζν (Δπξαζία), 

Όπνηνο θπξηαξρεί ζηελ Παγθόζκηα Νήζν ειέγρεη νιόθιεξν ηνλ Κόζκν»       

(Halford Mackinder).    

  Ζ γεσγξαθία είλαη έλαο δπλακηθφο παξάγνληαο απφ ηνλ νπνίν εμαξηάηαη ε 

ηζρχο ελφο έζλνπο θαη πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο επηινγέο ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο θαη ηε ράξαμε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο. χκθσλα κε ηνλ θ. Μάδε, ε 

Γεσγξαθία νξίδεηαη σο: «Ζ επηζηήκε πνπ πξνζεγγίδεη ην Φπζηθό Υώξν, αιιά θαη 

ηηο δηαιεθηηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Υψξνπ απηνχ κε ηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο, νη νπνίεο 

ζπληζηνχλ ηνπο Αλζξσπνρώξνπο. Σηο δηαιεθηηθέο απηέο ζπλζέζεηο νξίδνπκε σο 

γεσγξαθηθνχ ρψξνπο. Ο Φπζηθφο ρψξνο θαη ν Αλζξσπνρψξνο ζεσξνχληαη 

πξσηνγελείο γεσγξαθηθνί ρώξνη, ελψ φινη νη ππφινηπνη ζεσξνχληαη παξάγσγά 

ηνπο».4  

 Απφ γεσπνιηηηθή άπνςε, ε ηζρχο ησλ θξαηψλ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηε γεσγξαθία φπσο ε ζέζε ηνπ θξάηνπο, ν πιεζπζκφο, νη θπζηθνί 

πφξνη, νη αγσγνί ελέξγεηαο, ε λαπηηιία, ε εζλνηηθή θαη πνιηηηζκηθή ζχζηαζε, ην 

βηνκεραληθφ δπλακηθφ. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ θξαηψλ, φπσο είλαη ε 

Οπθξαλία, ε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηχπν ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο εληφο ηνπ νπνίνπ είλαη ππνρξεσκέλα λα δξάζνπλ, νξίδεη ην είδνο θαη 

ην κέγεζνο ησλ απεηιψλ θαη πξνθιήζεσλ γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. πλήζσο, ε 

γεσγξαθηθή ζέζε ελφο κηθξνχ θξάηνπο θαη νη ζρέζεηο ηνπ κε ηηο κεγάιεο δπλάκεηο, 

πξνζδηνξίδνπλ θαη ην πνιηηηθφ ηνπ κέιινλ. Αληίζεηα γηα ηα κεγάια θξάηε, 

ζχκθσλα κε ηνπο Dougherty & Pfaltzgraff: «Η γεξκαληθή πνιηηηθή ζθέςε από ην 

Ratzel έσο ηνλ Haushofer, εθθξάδεη ηελ αλάγθε ησλ κεγάισλ θξαηώλ λα 

επεθηείλνπλ ηα ζύλνξά ηνπο, λα εμαζθαιίζνπλ δσηηθό ρώξν, λα επηηύρνπλ 

                                                             
4
 Μάδεο, Ησάλλεο. Ο Εσηηθφο Υψξνο. Αζήλα: Πξνζθήλην, 2001. ζ 15. 
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απηάξθεηα ζε πξώηεο ύιεο, ζηε βηνκεραλία θαη ηηο αγνξέο, θαη λα έρνπλ ηελ 

επηζπκεηή αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ. Ο εθηεηακέλνο γεσγξαθηθόο ρώξνο θαη ε 

εζληθή ηζρύο είλαη ζπλώλπκα».5 

  

1.2 ΦΤΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ 

 

Ζ Μαχξε Θάιαζζα απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν θαη ζεκαληηθφο δηάδξνκνο 

δηέιεπζεο ελεξγεηαθψλ πφξσλ κεηαμχ ηνπ Καπθάζνπ, ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο θαη 

ηεο Δπξψπεο θαη ζπγθαηαιέγεηαη πηα ζηηο πεξηνρέο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία θαη πνιηηηθή. Ζ παγθνζκηνπνίεζε έθαλε ηα φξηα ηεο 

πεξηνρήο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο ιηγφηεξν δηαθξηηά, θαη ηα δηεχξπλε, ελψ 

πξνζέιθπζε, ζηα ζέκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ, κε πεξηθεξεηαθνχο θαη κε θξαηηθνχο 

παξάγνληεο, φπσο πνιπεζληθέο εηαηξίεο, εζληθά θηλήκαηα θαη θνηλφηεηεο 

πξνζθχγσλ.  

 

Σν αληηθεηκεληθφ αίηην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε αλαθάιπςε πινχζησλ 

θνηηαζκάησλ νξπθηψλ πφξσλ ζηελ Καζπία Θάιαζζα θαη ζηνλ Καχθαζν. Σν 

έδαθνο ηεο πεξηνρήο δηαπεξλά ζήκεξα έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο αγσγψλ  

πδξνγνλαλζξάθσλ, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηε δηακφξθσζε κηαο εληαίαο πεξηνρήο, 

ηελ νπνία ζπλζέηνπλ ε Καζπία θαη ε Μαχξε Θάιαζζα, κε θνκβηθφ ζεκείν ηε 

ρεξζφλεζν ηεο Κξηκαίαο απφ ηελ νπνία αξρίδεη θαη ν άμνλαο Κξηκαία – ηελά ηνπ 

Βνζπφξνπ – Αηγαίν Πέιαγνο – Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο. 

 

Ζ Κξηκαία βξίζθεηαη ζηε βφξεηα αθηή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ζηε δπηηθή 

αθηή ηεο Αδνθηθήο Θάιαζζαο θαη βφξεηα ζπλνξεχεη κε ηελ επαξρία Υεξζφλ. Ζ 

ζπλνιηθή έθηαζε ηεο Κξηκαίαο είλαη 26.100 η.ρικ. Ζ Κξηκαία ελψλεηαη κε ηελ 

ελδνρψξα κε ηνλ εχξνπο 5–7 ρηιηνκέηξσλ ηζζκφ ηνπ Πεξεθφπ. ην δπηηθφ άθξν 

βξίζθεηαη ε Υεξζφλεζνο Κεξηο θαη απέλαληη ε Υεξζφλεζνο Σακάλ, ζηε ξσζηθή 

επεηξσηηθή γε. Μεηαμχ ησλ ρεξζνλήζσλ Κεξηο θαη Σακάλ βξίζθεηαη ην ηελό ηνπ 

Κεξηο, εχξνπο 3–13 ρηιηνκέηξσλ, πνπ ζπλδέεη ηα λεξά ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο κε 

ηελ Αδνθηθή. 

                                                             
5
 Dougherty, Pfaltzgraff. Aληαγσληζηηθέο Θεσξίεο Γηεζλψλ ρέζεσλ. Αζήλα: Παπαδήζε, 1992. ζ 

97. 
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1.3 ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΧΓΡΑΦΗΑ 

 

           1.3.1 Δζληθνθξαηηθή Αλζξωπνγεωγξαθία  

  χκθσλα κε ηνλ θ. Μάδε, σο εζληθνθξαηηθή αλζξσπνγεσγξαθία 

νξίδεηαη «Ζ δπλακηθή αλάιπζε ησλ εζλνηηθψλ/εζληθψλ νληνηήησλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία εληνπίδνληαη ζηελ θιίκαθα ηνπ εζληθνχ θξάηνπο ή ηνπ 

θξάηνπο – έζλνπο, ην νπνίν απνηειεί ζχλζεηε κνξθή Αλζξσπνρψξνπ. 

πκπεξηιακβάλεη, ζπλεπψο, θαη ηελ εμέηαζε ησλ πάζεο θχζεσο κεηνλνηηθψλ 

θαηλνκέλσλ».6  

Δηθόλα 1: Οη θχξηνη ιηκέλεο – πφιεηο ηεο Κξηκαίαο                                                                      

(Πεγή: https:// www.iefimerida.gr/news)   

           Γηα λα γίλεη δπλαηή ε αλάιπζε ησλ εζληθψλ νληνηήησλ ζηελ Κξηκαία 

ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ7. Σν 2005, ν ζπλνιηθφο 

πιεζπζκφο ηεο Κξηκαίαο ήηαλ 1.994.300, ελψ ζχκθσλα κε ηελ νπθξαληθή 

απνγξαθή ηνπ 2001, ν πιεζπζκφο ηεο Κξηκαίαο ήηαλ 2.033.700. Ζ εζληθή 

ζχλζεζε βάζεη απηήο ηεο απνγξαθήο ήηαλ: Ρψζνη: 58.32%, Οπθξαλνί 24.32%, 

Σάηαξνη ηεο Κξηκαίαο: 12.03% θαη ινηπέο εζλφηεηεο. ηελ Κξηκαία νη θπβεξλεηηθέο 

ππνζέζεηο θέξνληαη εηο πέξαο θπξίσο ζηε Ρσζηθή. Καηά ηελ ίδηα απνγξαθή, ην 

77% ησλ θαηνίθσλ ηεο Κξηκαίαο δήισζε ηα Ρσζηθά σο κεηξηθή γιψζζα, ην 11.4% 

δήισζε ηελ Κξηκατθή Σαηαξηθή σο κεηξηθή θαη ην 10.1% ηελ Οπθξαληθή. 

                                                             
6
 Μάδεο, Ησάλλεο. Ο Εσηηθφο Υψξνο. Αζήλα: Πξνζθήλην, 2001. ζ 23. 

7
 ΒΗΚΗΠΑΗΓΔΗΑ. Απηφλνκε Γεκνθξαηία ηεο Κξηκαίαο. 2016. https://el.wikipedia.org. 
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  1.3.1.α   Οη Σάηαξνη ηεο Κξηκαίαο 

 Ο Σ. Hobbes ζην έξγν ηνπ Leviathan8 αλαθέξεηαη ζηελ 

κέγηζηε αλζξψπηλε ηζρχ, ηελ νπνία νξίδεη σο: «… εθείλε πνπ ζπγθξνηείηαη από ηελ 

επηκέξνπο ηζρύ πνιιώλ αλζξώπσλ, νη νπνίνη ζπλαηλεηηθά ελώλνληαη ζ’ έλα 

πξόζσπν θπζηθό ή πνιηηηθό, ην νπνίν δηαζέηεη ηελ ηζρύ ηνπ θαζελόο θαηά ηε 

βνύιεζή ηνπ, όπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε κηαο πνιηηηθήο θνηλόηεηαο, ή ηηο 

δηαζέηεη ζύκθσλα κε ηελ θάζε αηνκηθή βνύιεζε, όπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο ηζρύνο κηαο θαηξίαο ή κηαο έλσζεο θαηξηώλ. πλεπώο, ην λα έρεηο ππεξέηεο 

απνηειεί ηζρύ, όπσο θαη ην λα έρεηο θίινπο, θαζώο απηνί απνηεινύλ ελσκέλεο 

δπλάκεηο».9  

 Σν ξφιν κηαο ηέηνηαο θαηξίαο ή ηέηνησλ «ππεξεηψλ/θίισλ» 

κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ θαη νη Σάηαξνη10 ηεο Κξηκαίαο πξνο φθεινο ηεο 

Γχζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ξσζηθψλ ζρεδηαζκψλ ζηελ πεξηνρή Οπθξαλίαο – 

Κξηκαίαο, αιιά ζπλάκα ηεο Σνπξθίαο ζην πιαίζην ηεο επεθηαηηθήο – 

αλαζεσξεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο θαη ηνπ κεγαιντδεαηηζκνχ ηνπ 

πξνέδξνπ θ. Δξληνγάλ. Απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην γεγνλφο φηη, νη Σάηαξνη είλαη 

νπλίηεο Μνπζνπικάλνη θαη απνηεινχλ κηα κεγάιε πιεζπζκηαθή εζλφηεηα ζηελ 

Κξηκαία κε «κε θηιηθά» αηζζήκαηα γηα ηε Ρσζία, θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξνχλ λα 

εμππεξεηήζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα ζρέδηα ηεο Γχζεο θαη ηεο Άγθπξαο ζηελ 

πεξηνρή.  

                  χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα Guardian, oη Σάηαξνη κπνξνχλ 

λα απεηιήζνπλ ηε Ρσζία, θαζψο απνηεινχλ ην 13% ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Κξηκαία 

θαη ηάζζνληαη παξαδνζηαθά ππέξ ηεο Οπθξαλίαο11. Σα αληηξσζηθά αηζζήκαηα ησλ 

Σαηάξσλ πξνέξρνληαη απφ ηηο δηψμεηο πνπ ππέζηεζαλ, θπξίσο, θαηά ηε νβηεηηθή 

Πεξίνδν. Ο Σνχξθνο ηζηνξηθφο Καρξακάλ αγθνχι αλαθέξεη φηη, ε Κξηκαία αλήθε 

ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία απφ ην 1475 κέρξη ην 1774. Μεηά ηνλ 

                                                             
8
   Σν έξγν ηνπ Σhomas Hobbes πξνδεκνζηεχηεθε ζην Λνλδίλν ην 1651, κε ηίηιν: ‘’Leviathan or 

The Matter, Forme and Power of a Common – Wealth Ecclesiasticall and Civil’’ (Λεβηάζαλ ή Ζ 
Όιε, Μνξθή θαη Δμνπζία κηαο Δθθιεζηαζηηθήο θαη Λατθήο Πνιηηηθήο Κνηλφηεηαο). 
9
 Hobbes, Thomas. Leviathan. Aζήλα: Γλψζε, 2006. ζ 157. 

10
  Ζ νλνκαζία Σάηαξνη είλαη πεξηιεπηηθή εζληθή νλνκαζία, ε νπνία πεξηγξάθεη κηα νκάδα 

ηνπξαληθψλ ιαψλ ηεο λφηηαο Ρσζίαο. Αθξηβέζηεξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα θχια κνγγνιηθήο - 
ηνπξθηθήο πξνέιεπζεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ πέξημ ηνπ Βφιγα θαη ησλ λνηίσλ Οπξαιίσλ θαηά ηα 
χζηεξα κεζαησληθά ρξφληα. (Πεγή: https://el.wikipedia.org/wiki) 
11

 Guardian. tovima.gr. Οη Σάηαξνη ηεο Κξηκαίαο απεηινχλ ηε Ρσζία. 06 Mαξηίνπ 2014. 

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=573856. 
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ξσζνηνπξθηθφ πφιεκν ε ρεξζφλεζνο αλεμαξηεηνπνηήζεθε θαη ην 1783 πεξηήιζε 

ζηελ Ρσζηθή Απηνθξαηνξία. Σν 1944 ν ηάιηλ ραξαθηήξηζε δηά λφκνπ ηνπο 

Σαηάξνπο σο πξνδφηεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, επεηδή αξθεηνί απφ απηνχο 

ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο Γεξκαλνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Μεηά ην ηέινο 

ηνπ πνιέκνπ, ε δεκνθξαηία ηεο Κξηκαίαο δηαιχζεθε θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

ηαηαξηθνχ πιεζπζκνχ εθηνπίζηεθε. Ζ επηζηξνθή ησλ Σαηάξσλ ζηελ Κξηκαία 

μεθίλεζε κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηελ αλεμαξηεζία ηεο 

Οπθξαλίαο. Ζ παξαπάλσ ηζηνξηθή δηαδξνκή απνηειεί θαη ηελ εμήγεζε γηα ην 

αληηξσζηθφ κέλνο ησλ Σαηάξσλ, ην νπνίν εθκεηαιιεχηεθε ε θπβέξλεζε ηεο 

Οπθξαλίαο ζηεξίδνληαο ηνλ επνηθηζκφ ηεο Κξηκαίαο (πξηλ ηελ πξνζάξηεζή ηεο 

απφ ηε Ρσζία) κε Σαηάξνπο, σο αληίβαξν ησλ Ρψζσλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ 

πεξηνρή.12  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηεο Μ. Θάιαζζαο/Δχμεηλνπ Πφληνπ, 

ε Σνπξθία έρεη νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο ζηελ πξνο εμέηαζε πεξηνρή. 

Απηέο είλαη: 

(1) Ζ παξνπζία πνπ επηζπκεί λα έρεη ζηα ηεθηαηλφκελα ηεο 

πεξηνρήο ΝΑ Δπξψπε – Καχθαζνο θαη ν ξφινο πνπ επηζπκεί λα δηαδξακαηίζεη κε 

ην πέξαο ηεο νπθξαληθήο θξίζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα γεγνλφηα πνπ 

δηαδξακαηίδνληαη ζηε Μ. Αλαηνιή. Ο πξψελ πξσζππνπξγφο ηεο Σνπξθίαο Α. 

Νηαβνχηνγινπ ζην βηβιίν ηνπ «Σν ηξαηεγηθφ Βάζνο», αλαθέξεη φηη: «Σν 

βαζηθόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηεο Σνπξθίαο, πνπ ηε δηαθνξνπνηεί από ηηο ππόινηπεο 

βαιθαληθέο ρώξεο θαη ηεο παξέρεη έλα ζεκαληηθό ζηξαηεγηθό πιενλέθηεκα, 

ζπλίζηαηαη ζην όηη είλαη ηαπηόρξνλα κία ρώξα ηεο Μ. Αλαηνιήο, ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ θαη ηνπ Καπθάζνπ. Κακία άιιε βαιθαληθή ρώξα δελ δηαζέηεη έλα ηόζν 

πνιπδηάζηαην πεδίν εμσηεξηθήο πνιηηηθήο».13    

 

(2)  Ζ πξφζβαζε ζε κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο, 

ζέινληαο λα δηαδξακαηίζεη ηνλ πξνζηάηε ησλ «απαληαρνχ» Μνπζνπικάλσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Σνπξθίαο θ. Δξληνγάλ. Δπίζεο, ε 

Σνπξθία γλσξίδεη ηνπο θφβνπο ηεο Ρσζίαο έλαληη ηνπ κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ, 

                                                             
12

 Senada Sokollu, Γεσξγαθφπνπινο ηέθαλνο. DW. Οη Σάηαξνη δεηνχλ ζηήξημε απφ ηελ  Σνπξθία. 
07 Μαξηίνπ 2014. http://www.dw.com.  
13

 Νηαβνχηνγινπ, Αρκέη. Σν ηξαηεγηθφ Βάζνο. Αζήλα: Πνηφηεηα, 2010.ζ 479. 
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θπξίσο, ζηνλ Καχθαζν θαη κε «εξγαιείν» ηνπο Σαηάξνπο πηζαλφλ λα επηδηψμεη λα 

αζθήζεη πίεζε ζηε ξσζηθή πιεπξά, φηαλ ρξεηαζηεί. Δίλαη πξνθαλέο φηη, κεηά ηελ 

Σζεηζελία, ην άλνηγκα ελφο αθφκα εμηξεκηζηηθνχ ηζιακηζηηθνχ κεηψπνπ ζηελ 

Κξηκαία, κε ηελ πηζαλφηεηα λα επεθηαζεί θαη ζηηο Γεκνθξαηίεο ηνπ Καπθάζνπ, 

απνηειεί ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ Ρσζία. Γεισηηθή ησλ πξνζέζεσλ ηεο Άγθπξαο, 

ζρεηηθά κε ηνπο Σαηάξνπο, ήηαλ ε πξφζεζε γηα απνζηνιή ηνπξθηθήο 

αληηπξνζσπείαο ζηελ Κξηκαία πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

έρνπλ πεξηέιζεη νη νκφζξεζθνί ηνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε δήισζε ηνπ 

ππνπξγνχ εμσηεξηθψλ ηεο Σνπξθίαο θ. Νηαβνχηνγινπ ζηελ εθεκεξίδα Hurriyet: «Ζ 

Σνπξθία ζθνπεχεη λα ζηείιεη αληηπξνζσπεία ζηελ Κξηκαία γηα λα δηαπηζηψζεη, 

ηδίνηο φκκαζη, πσο εμειίζζεηαη ε θαηάζηαζε γηα ηνπο Σαηάξνπο εθεί».14  

    (3) Ζ απμεκέλε παξνπζία ζηε Μαχξε Θάιαζζα θαη 

αλάζρεζε ηεο Ρσζίαο. Μεηά ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο θαη ηελ θξίζε ζηελ 

Οπθξαλία ε θαηάζηαζε ζηελ Μαχξε Θάιαζζα έρεη ζεκαληηθά δηαθνξνπνηεζεί. Ζ 

Σνπξθία αληηκεησπίδεη κηα πην ηζρπξή θαη επηζεηηθή Ρσζία, θάηη πνπ νδεγεί 

αλαγθαζηηθά ηηο ηνπξθηθέο έλνπιεο δπλάκεηο λα εληζρχζνπλ ην βφξεην κέησπν 

ηνπο, θπξίσο κε λαπηηθέο δπλάκεηο, πξνζηαηεχνληαο ηα νηθνλνκηθά ηεο 

ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή αιιά θαη ηα γεσζηξαηεγηθά ηεο ζπκθέξνληα, ζην 

πιαίζην ηνπ άμνλα: Μαχξε Θάιαζζα – ηελά ηνπ Βνζπφξνπ – Αηγαίν Πέιαγνο – 

Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο.   

 Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη φηη ν 

πιεζπζκφο ησλ Σαηάξσλ ηεο Κξηκαίαο κπνξεί λα απνηειέζεη κνριφ πίεζεο ηεο 

Γχζεο έλαληη ηεο Ρσζίαο, αιιά θαη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ζρεδηαζκψλ ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. 

 

1.3.1.β   Οη Ρωζηθνί Πιεζπζκνί ηεο Κξηκαίαο 

      Ζ πεξηνρή ηεο Κξηκαίαο εληάρζεθε ζηε Ρσζηθή 

Οκνζπνλδία θαηφπηλ δεκνςεθίζκαηνο ην Μάξηην ηνπ 2014 κεηά απφ ηελ 

εθδήισζε πξαμηθνπήκαηνο ζηελ Οπθξαλία. ηε ςεθνθνξία, ην 96,77% ησλ 

                                                             
14

 Hurriyet. On Alert. 14 Ηαλνπαξίνπ 2015. http://www.onalert.gr/stories/tourkia-rvsia-krathse-
uposxeseis-krimaia/40029. 
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θαηνίθσλ ηεο Κξηκαίαο ςήθηζε ππέξ ηεο επαλέληαμεο κε ηε Ρσζία (δει. 1.233.002 

άηνκα). Ζ παξαπάλσ δπλακηθή ηνπ ξσζηθνχ πιεζπζκνχ πξνζέδσζε ην δηθαίσκα 

ζηελ Ρσζία λα επηθαιεζηεί ην Γηεζλέο Γίθαην γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηεο 

πξνζάξηεζεο ηεο Κξηκαίαο ζηελ ξσζηθή επηθξάηεηα, θαζψο ππνζηεξίδεη φηη έζηεηιε 

ζηξαηεχκαηα γηα λα πξνζηαηεχζεη ηνπο ξψζνπο πνιίηεο. 

 χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή θ. Κνπζθνπβέιε, ε ξσζηθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή, κε ζηφρν λα δηθαηνινγήζεη ηε κνλνκεξή αλαθήξπμε 

αλεμαξηεζίαο ηεο Κξηκαίαο θαη ηε κεηέπεηηα έλσζή ηεο κε ηε Ρσζία, 

ρξεζηκνπνίεζε ηε κνλνκεξή αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ 

(Φεβξνπάξηνο 2008) σο αλαινγία. Ζ ζπγθεθξηκέλε ξσζηθή ζέζε πξνθάιεζε 

εξσηεκαηηθά θαη ζπδεηήζεηο σο πξνο ην ηζρχνλ δίθαην, θαζψο επίζεο αλεζπρίεο 

γηα ην αλ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη λνκηθφ πξνεγνχκελν ζηελ θαηεχζπλζε 

λνκηκνπνίεζεο παξειζνπζψλ πεξηπηψζεσλ παξάλνκσλ αλεμαξηεηνπνηήζεσλ, 

φπσο ε πεξίπησζε ηεο ιεγφκελεο «Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Βφξεηαο 

Κχπξνπ», θαη λα αλνίμεη ην δξφκν ζε κειινληηθή έλσζε ή πξνζάξηεζε ηεο 

ηειεπηαίαο απφ ηελ Σνπξθία.15 

 πλεπψο, νη ξσζηθνί πιεζπζκνί ηεο Κξηκαίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πξφζθαην παξειζφλ αιιά θαη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πηζαλφηεηα ζην κέιινλ σο ππεξέηεο/θαηξίεο, θαηά ηνλ 

Σ.Hobbes, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ ηα ζρέδηα θαη ζπκθέξνληα ηεο Ρσζίαο 

ζηελ πεξηνρή.  

 

1.3.2 Πνιηηηζκηθή Γεωγξαθία 

  πσο ζπκβαίλεη θαη κε ηε Μεζφγεην, ε Μαχξε Θάιαζζα ζπρλά 

αλαθέξεηαη θαη σο ζηαπξνδξφκη ησλ πνιηηηζκψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα πεξηνρή πνπ 

απνηειεί δπλακηθφ πεδίν πνιηηηζκηθψλ, θπιεηηθψλ θαη εζληθψλ ζπγθξνχζεσλ. 

χκθσλα κε ηνλ Εbigniew Brzezinski: «Η απώιεηα ηνπ Καπθάζνπ αθύπληζε 

ζηξαηεγηθνύο θόβνπο γηα ηελ επαλεκθάληζε ηεο ηνπξθηθήο επηξξνήο, ε απώιεηα 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο γέλλεζε έλα αίζζεκα ζηέξεζεο ησλ ηεξάζηησλ ελεξγεηαθώλ 

                                                             
15

 Κνπζθνπβέιεο,Ζιίαο. Ζ Κξηκαία, ην Κνζζπθνπέδην θαη ε Κχπξνο: ηη ηζρχεη ζην δηεζλέο δίθαην; 
www.kouskouvelis.gr. 30 Μαξηίνπ 2014. http://www.kouskouvelis.gr/site/blog.  
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θαη νξπθηώλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πόξσλ ηεο πεξηνρήο, θαζώο θαη αλεζπρίαο γηα 

δπλεηηθή ηζιακηθή πξόθιεζε θαη, ηέινο, ε αλεμαξηεζία ηεο Οπθξαλίαο ακθηζβήηεζε 

ηελ ίδηα ηελ νπζία ηνπ ηζρπξηζκνύ ηεο Ρσζίαο όηη είλαη ν ζετθά ρξηζκέλνο ζηαζεξόο 

θνξέαο ηεο θνηλήο παλζιαβηθήο ηαπηόηεηαο»16. 

Ζ άπνςε ηνπ Samuel Huntington, πσο νη ιφγνη ζχγθξνπζεο θαη 

ξήμεο δελ έρνπλ εθιείςεη κε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ (απηή 

ήηαλ ε ζέζε ηνπ Φνπθνπγηάκα πνπ νλεηξεπφηαλ κία αηψληα εηξήλε) απνδεηθλχεηαη 

εμαηξεηηθά επίθαηξε. Αληίζεηα, έιεγε ν Huntington17, νη αληηζέζεηο ηψξα έρνπλ 

εζηηαζηεί ζηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. 

  H επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μαχξε Θάιαζζαο δελ ζα κπνξνχζε λα 

κείλεη αλεπεξέαζηε απφ ηα δηεζλνπνηεκέλα ηξνκνθξαηηθά δίθηπα θαη ηνπο 

αζχκκεηξνπο πνιέκνπο. Δάλ ηα ζηνηρεία απηά αλαδεηρζνχλ ζε θπξίαξρα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο, ηφηε δηαθπβεχεηαη ε 

ζηαζεξφηεηα ησλ θξαηψλ ζηελ πεξηνρή, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ ππνθέξνπλ απφ 

εζσηεξηθήο θχζεο πξνθιήζεηο αζθαιείαο θαη ελδερνκέλσο δηαζέηνπλ 

πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο λέεο πξνθιήζεηο. Δπίζεο, ζα 

κπνξνχζε λα ππνζθάςεη ηηο πξννπηηθέο γηα πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηεο ΔΔ θαη ηνπ 

ΝΑΣΟ θαη λα αθήζεη ηηο παξεπμείληεο θνηλσλίεο νηθνλνκηθά απνκνλσκέλεο θαη 

απνκαθξπζκέλεο, ζε επίπεδν πνιηηηθήο θαη αζθάιεηαο, απφ ηε Γχζε18.  

 

1.3.3 Οηθνλνκηθή Γεωγξαθία 

 1.3.3.α          Σν Οηθνλνκηθό Όθεινο ηεο Πξνζάξηεζεο  

              Γηα λα γίλεη αληηιεπηφο ν ξφινο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ 

επηδίσμε ηεο ηζρχνο απφ ηα θξάηε (Pursuit of Power) αμίδεη λα αλαθεξζεί ην 

απφζπαζκα απφ ην βηβιίν Θεσξία Γηεζλνύο Πνιηηηθήο ηνπ Κ. Waltz: «Σα θξάηε, 

επεηδή βξίζθνληαη ζε έλα ζύζηεκα απηνβνήζεηαο, είλαη αλαγθαζκέλα λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ζπλδπαζκέλεο δπλαηόηεηεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

                                                             
16

  Brzezinski, Zbigniew. Ζ Μεγάιε θαθηέξα. Αζήλα: Ληβάλε, 1997.ζ 157. 
17

 Huntington, Samuel. Ζ χγθξνπζε ησλ Πνιηηηζκψλ θαη ν Αλαζρεκαηηζκφο ηεο Παγθφζκηαο 
Σάμεο. Foreign Affairs Vol. 72 No. 3 , 1993, p 30. 
18

  Lesser, Ηαn. Παγθφζκηεο Σάζεηο, Πεξηθεξεαθέο πλέπεηεο-Οη Δπξχηεξεο ηξαηεγηθέο Δπηπηψζεηο 
ζηελ Πεξηνρή ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ. Αζήλα: Παπαδήζε, 2009.ζ 60. 
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εμππεξεηήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Οη νηθνλνκηθέο, ζηξαηησηηθέο θαη άιιεο 

δπλαηόηεηεο ησλ εζλώλ  δελ κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε ηνκείο θαη λα κεηξεζνύλ 

μερσξηζηά. Η βαζκίδα ηνπο εμαξηάηαη από ην πώο δηαβαζκίδνληαη ζε όια ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: κέγεζνο πιεζπζκνύ θαη έθηαζε εδάθνπο, πξνηθνδόηεζε κε 

πινπηνπαξαγσγηθνύο πόξνπο, νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα, ζηξαηησηηθή δύλακε, 

πνιηηηθή ζηαζεξόηεηα θαη ηθαλόηεηα»19. ην παξαπάλσ πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε 

ξσζηθή ελέξγεηα γηα ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο, ε νπνία εθηηκάηαη φηη ζα 

πξνζθέξεη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζην ξσζηθφ θξάηνο.  

          Ζ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο έδσζε ζηε Ρσζία κηα επξχηεξε θαη 

θαιχηεξε αθηνγξακκή ζηελ Αδνθηθή θαη ηε Μαχξε ζάιαζζα. Πξηλ απφ ην Μάξηην 

ηνπ 2014, ε Ρσζία είρε πεξίπνπ 570 ρηιηφκεηξα αθηνγξακκή ζηε ξερή ζάιαζζα 

ηνπ Αδφθ, θαη πεξίπνπ 400 ρηιηφκεηξα ερζξηθή αθηή κεηαμχ ηεο επζείαο Κεξηο θαη 

ηα ζχλνξα ηεο Γεσξγίαο, ρσξίο αμηφινγνπο ιηκέλεο γηα ην ξσζηθφ ζηφιν. 

Δπηπιένλ, ε Κξηκαία παξέρεη ζηε Ρσζία φρη κφλν κεγαιχηεξε αθηνγξακκή θαη ηνλ 

θαιχηεξν ιηκέλα ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ ζηε εβαζηνχπνιε, αιιά θαη άιια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φπσο ζηελ Δππαηνξία, ζηε Φενδνζία θαη ην Κεξηο, πνπ είλαη 

θαιχηεξα θαη αζθαιέζηεξα απφ ηα ξσζηθά ιηκάληα πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

αθηνγξακκή ηνπ Καπθάζνπ. 

 

1.3.3.α    Ζ Δπέθηαζε ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εώλεο 

(Α.Ο.Ε) θαη νη Αγωγνί Τδξνγνλαλζξάθωλ 

  Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ε Ρσζία κε ηε 

Οπθξαλία ήηαλ ην ζέκα ηεο κεηαθνξάο ηνπ θπζηθνχ ηεο αεξίνπ απφ μεξάο πξνο 

ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, αθελφο γηαηί ε Οπθξαλία δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηελ 

απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ ηεο πξνο ηε Ρσζία θαη αθεηέξνπ ιφγσ ησλ παξεκβνιψλ 

πνπ ππήξραλ ζην ζέκα απφ ην Γπηηθφ παξάγνληα. Καη απφ ηε ζάιαζζα φκσο 

ππήξρε πξφβιεκα, αθνχ ν South Stream  πνπ ζα έπξεπε λα θηάζεη ζηε 

Βνπιγαξία ζαέπξεπε λα πεξάζεη κέζα απφ ηελ Οπθξαληθή ΑΟΕ, νπφηε πάιη ζα 

ππήξραλ δηαθφξσλ εηδψλ πξνβιήκαηα πνπ ζα θαζπζηεξνχζαλ ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ. 

                                                             
19

 Waltz, Kenneth. Θεσξία Γηεζλνχο Πνιηηηθήο. Αζήλα: Πνηφηεηα, 2011. ζ 278. 
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 Δηθόλα 2: Ζ A.O.Z ηεο Κξηκαίαο                                                                         

(Πεγή: http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2014/04/south-stream_27.html) 

       Tα παξαπάλσ πξνβιήκαηα έρνπλ επηιπζεί γηα ηε ξσζηθή 

πιεπξά κε ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Κξηκαίαο 

παξέρεη ζηε Ρσζία ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο ξσζηθήο Α.Ο.Ε ζηε Μαχξε 

Θάιαζζα, πξνζδίδνληαο ζην ξσζηθφ θξάηνο ηεξάζηηα θαη πνίθηιια νηθνλνκηθά 

νθέιε. Ζ ζχκβαζε20 ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο εθρσξεί 

ζηα παξάθηηα θξάηε ην δηθαίσκα θήξπμεο Α.Ο.Ε. Ζ Α.Ο.Ε δξά ζπκπιεξσκαηηθά 

σο πξνο ηελ έλλνηα ηεο πθαινθξεπίδαο, δίδεη δηθαηψκαηα ζην παξάθηην θξάηνο, 

πέξαλ ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ ππεδάθνπο, επί φινπ ηνπ κήθνπο ηεο ζηήιεο ηνπ 

λεξνχ, θαζψο θαη ηνπ ππεξθείκελνπ ηεο επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο αέξα.21  

       Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε Ρσζία 

απνθηά ζεκαληηθά νθέιε κε ηελ επέθηαζε ηεο Α.Ο.Ε ζηε Μαχξε Θάιαζζα (Αιηεία 

θ.ι.π), κε ην θπξηφηεξν φκσο φθεινο ην ελεξγεηαθό. Ο αγσγφο South Stream 

κπνξεί πιένλ λα δηέιζεη κέζσ ηνπ Kerch ζηελ Κξηκαία θαη απφ εθεί ππνζαιάζζηα 

λα θαηαιήμεη ζηελ Βάξλα ηεο Βνπιγαξίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην θφζηνο, ηα 

ηερληθά πξνβιήκαηα θαη ε ηαρχηεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα κεησζνχλ 

ζεκαληηθά. Δπηπιένλ ν αγσγφο ζα βξεζεί ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπ πάλσ ζηελ 

πθαινθξεπίδα ηεο Κξηκαίαο, ππφ ηνλ απφιπην έιεγρν ηεο Ρσζίαο. Απφ ηε ζηηγκή 

                                                             
20

  Ζ έλλνηα ηεο Α.Ο.Ε πξσηνεκθαλίδεηαη ζηελ UNCLOS III (Part III). 
21

 Καζζίλεο, φισλ. Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο: Απν ηε Θεσξία 
ζηελ Πξάμε. ην ΑΟΕ: Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε-Απν ηε ηξαηεγηθή Κίλεζε ζηελ Οηθνλνκηθή 
Λχζε, ηνπ Κηθίιηα Βαζίιεηνπ. Αζήλα: Καζηαληψηε, 2012. ζ 62 -63. 
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πνπ ν αγσγφο ζα θαηαζθεπαζζεί ζην κηζφ ηνπ κήθνο πάλσ ζε ζηεξηά, νη 

πεξηβαιινληνινγηθέο ηνπ επηπηψζεηο ζα κεησζνχλ ζην ειάρηζην. Δπίζεο, ζα 

ππάξρεη ε  δπλαηφηεηα κέζσ ηεο Κξηκαίαο, ην θπζηθφ αέξην λα δηνρεηεπζεί κε 

πινία σο ηελ Βάξλα, κέρξη ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνζαιάζζηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

αγσγνχ. ηελ πξάμε, απηφ ζα ζεκάλεη φηη ν αγσγφο ζα θαηαζθεπαζζεί ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ην θφζηνο ηνπ ζα θαιπθζεί κε ηα θέξδε απφ ηηο πσιήζεηο 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, πξηλ θαλ θαηαζθεπαζζεί νιφθιεξνο. 

Δηθόλα 3: Ζ ελαιιαθηηθή ράξαμε ηνπ αγσγνχ South Stream                                                                    

(Πεγή: http://www.logiosermis.net/2014/03/blog-post_2688.html)  

     ηε δεχηεξε, ελαιιαθηηθή, πεξίπησζε ν αγσγφο South 

Stream κπνξεί λα δηέιζεη εμνινθιήξνπ απφ ηε ζαιάζζηα πεξηνρή, φπσο είρε 

αξρηθά ζρεδηαζζεί. Ζ δηαθνξά είλαη φηη, ν αγσγφο South Stream ζα δηέξρεηαη απφ 

ηε λέα, πιένλ, ξσζηθή Α.Ο.Ε, δειαδή ηελ πξψελ νπθξαληθή.  

Δηθόλα 4: Ζ ππνζαιάζζηα ράξαμε ηνπ αγσγνχ South Stream                                                                        

(Πεγή: http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2014/04/south-stream_27.html) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

                            ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 

2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ Κξηκαία, γλσζηή σο Σαπξηθή Υεξζφλεζνο ή Σαπξίδα (Σαπξίο) ζηελ 

αξραηφηεηα, απνηέιεζε ζεκείν πνιιψλ πνιηηηζκψλ, κε πην ζεκαληηθνχο απφ 

απηνχο πνπ πέξαζαλ απφ εθεί ηνπο Έιιελεο, ηνπο Ρσκαίνπο, ηνπο Βπδαληηλνχο 

Έιιελεο, ηνπο Σνχξθνπο (Οζσκαλνχο), ελψ πνιιέο θνξέο ππήξμε ζεκείν 

δηεθδίθεζεο γηα ηνπο θχζεο, ηνπο Γφηζνπο, ηνπο Βνχιγαξνπο, ηνπο Οχλνπο, ηνπο 

Υαδάξνπο, ηνπο Μνγγφινπο θαη άιινπο λνκαδηθνχο ιανχο. 

 

Δηθόλα 5 : Ζ ρεξζφλεζνο ηεο Κξηκαίαο                                                                    

(Πεγή: https:// www.sansimera.gr/articles/756) 

Ζ ρεξζφλεζνο ηεο Κξηκαίαο θαη νη γχξσ πεξηνρέο απνηέιεζαλ κέξνο ηνπ 

Υαλάηνπ22 ηεο Κξηκαίαο, ελφο Οζσκαληθνχ πξνηεθηνξάηνπ, απφ ηνλ 15ν σο ην 
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 Σν Υαλάην, απαληάηαη θαη ραγαλάην είλαη ηνπξθν-κνγγνιηθή ιέμε πνπ πεξηγξάθεη κηα πνιηηηθή 
νληφηεηα πνπ θπβεξληφηαλ απφ έλα Υαλ. Απηή ε πνιηηηθή νληφηεηα είλαη ηππηθή γηα ηνπο ιανχο ηεο 
επξαζηαηηθήο ζηέπαο θαη κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζηελ πεξηνρή κηαο θπιήο, ζε βαζίιεην ή ζε 
απηνθξαηνξία. (Πεγή: https:// el.wikipedia.org/wiki/Υαλάην) 
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18ν αηψλα, φηαλ θαη απνθηήζεθαλ απφ ηελ Ρσζηθή Απηνθξαηνξία ην 1783. Χο 

κέξνο ηεο Ρσζηθήο Απηνθξαηνξίαο, ε Κξηκαία, απέθηεζε μαλά ην Διιεληθφ φλνκα 

Σαπξίδα. Ζ εγεζία ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα απνθάζηζε 

λα δψζεη μαλά ην φλνκα Κξηκαία ζηελ πεξηνρή, ελψ ην 1954 απνθάζηζε λα ην 

πξνζαξηήζεη απφ ηε Ρσζηθή νβηεηηθή νζηαιηζηηθή Γεκνθξαηία ζηελ Οπθξαληθή. 

Σν 1991, κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ε πεξηνρή παξέκεηλε ζηα 

Οπθξαληθά εδάθε, σο Απηφλνκε Γεκνθξαηίαο ηεο Κξηκαίαο, ελψ ε εβαζηνχπνιε, 

ην θχξην ιηκάλη ηεο ρεξζνλήζνπ, απέθηεζε θαη απηφ έλα εηδηθφ θαζεζηψο 

απηνλνκίαο23. Μέρξη ην 2014, ε Απηφλνκε Γεκνθξαηία ηεο Κξηκαίαο ήηαλ κηα 

θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία ηεο Οπθξαλίαο. κσο κεηά ην δεκνςήθηζκα ηεο 16εο 

Μαξηίνπ 2014 πξνζαξηήζεθε ζηε Ρσζία. 

 

2.2      Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΟΤ ΥΑΝΑΣΟΤ ΣΖ ΚΡΗΜΑΗΑ (1441-1783) 

 

Σν ραλάην ηεο Κξηκαίαο ηδξχζεθε γχξσ ζην 1430 απφ έλαλ απφγνλν 

Σδελγθηζραληδψλ, ηνλ Υαηδί Γθηξέπ, σο ηελ πξνζάξηεζή ηνπ ζηε Ρσζία (1783). 

Δίρε ην θέληξν ηνπ ζηε Κξηκαία θαη εθηεηλφηαλ απφ ηνλ Γλείπεξν ζηα δπηηθά σο ην 

Κνπκπάλ ζηα αλαηνιηθά. Οη Οζσκαλνί θπξίεπζαλ ην 1475 ηηο ηηαιηθέο απνηθίεο ηεο 

Κξηκαίαο (Κάθα, Σάλα), θαζψο θαη ην Μελθνχκπ. Σνλ 16ν αηψλα έγηλαλ θχξηνη 

νιφθιεξεο ηεο αθηήο ηεο Υεξζνλήζνπ θαη ζπκπεξηέιαβαλ ην ραλάην ζηελ 

νζσκαληθήο θπξηαξρία, αθήλνληάο ηνπ φκσο έλαλ κεγάιν βαζκφ πνιηηηθήο 

απηνλνκίαο.  

 Καηά ηνλ 17ν αηψλα ν Γθηξέπ απνθάζηζε λ’ απνηηλάμνπλ ηελ νζσκαληθή 

θεδεκνλία θαη θαηφξζσζαλ λα γίλνπλ νπζηαζηηθά αλεμάξηεηνη (ζπκκαρία ηνπ Ηζιάκ 

Γθηξέπ Γ’ κε ηνπο Κνδάθνπο ηνπ Εαπνξφδηε). Καηά ηνλ 18ν αηψλα, εμαζζελεκέλν 

νηθνλνκηθά θαη ππνηαγκέλν πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ζηελ θπξηαξρία ηεο 

νζσκαληθήο Τςειήο Πχιεο, ην ραλάην πεξηέπεζε ζε βαζηά παξαθκή, κε κεξηθά 

δηαιείκκαηα θαηά ηηο πεξηφδνπο εγεκνλίαο νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ράλσλ ηνπ 

Οίθνπ Κηξίκ Γθηξέπ (1758 – 1764). Αθνχ δέρζεθε εηζβνιή θαη εξεκψζεθε γηα κηα 

                                                             
23

 Βηθηπαίδεηα 2016. 
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πξψηε θνξά απφ ηηο ξσζηθέο ζηξαηηέο ην 1771, ην ραλάην πξνζαξηήζεθε ζηελ 

απηνθξαηνξία ηεο Μεγάιεο Αηθαηεξίλεο Β’ ην 1783.24  

 

2.3       Ζ ΡΧΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ ΚΑΗ Ο ΔΜΦΤΛΗΟ ΠΟΛΔΜΟ: 1783-1922 

Έλα δηάγγεικα ηεο Μ. Αηθαηεξίλεο (1783) έδσζε εγγπήζεηο ζξεζθεπηηθήο 

ειεπζεξίαο ζηνλ κνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ θαη δηαθήξπμε φηη ζα έρνπλ ίζα 

δηθαηψκαηα κε ηνπο Ρψζνπο. Σα θαιχηεξα εδάθε σζηφζν δφζεθαλ ζηελ ξσζηθή 

απηνθξαηνξία. Γηα έλαλ αηψλα θαη πεξηζζφηεξν νη Σάηαξνη κεηαλάζηεπαλ πξνο ηελ 

Σνπξθία θάησ απφ ζπλζήθεο εμαζιίσζεο, κε απνηέιεζκα λα ράζεη ηε δσή ηνπ 

έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ απηνχο. Αθνχ επαλήιζε δηνηθεηηθά ζηελ πεξηνρή 

(1796) θαη θαηφπηλ ζηελ εμνπζία ηεο θπβέξλεζεο (1802) ηεο Σαπξίδαο, ε Κξηκαία 

έγηλε ην ζέαηξν ηεο ζχξξαμεο ηνπ 1854 – 1856, θαηά ηελ νπνία ε Ρσζία βξέζεθε 

αληηκέησπε κε ηνπο Οζσκαλνχο, πνπ είραλ σο ζπκκάρνπο ηε Γαιιία θαη ηε Μ. 

Βξεηαλία. 

Μεηά ηε ξσζηθή επαλάζηαζε ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1917, νη Σάηαξνη 

ζπγθξφηεζαλ κηα εζλνζπλέιεπζε, πνπ αλαηξάπεθε απφ ηνπο Μπνιζεβίθνπο 

(Ηαλνπάξηνο 1918), νη νπνίνη εγθαζίδξπζαλ κηα βξαρχβηα Γεκνθξαηία ηεο 

Σαπξίδαο. Σν 1918 ε Κξηκαία θαηαιήθζεθε απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαη κεηά ηε ιήμε 

ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ έγηλε ε έδξα κηαο θπβέξλεζεο Λεπθνξψζσλ.25  

 

2.4      Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΟΒΗΔΣΗΚΖ ΈΝΧΖ: 1922-1991 

ηηο 18 Οθησβξίνπ, 1921, δεκηνπξγήζεθε ε Κξηκατθή Απηφλνκε νβηεηηθή 

νζηαιηζηηθή Γεκνθξαηία σο ηκήκα ηεο ξσζηθήο νβηεηηθήο Οκνζπνλδηαθήο 

νζηαιηζηηθήο Γεκνθξαηίαο. Χζηφζν, απηφ δελ πξνζηάηεςε ηνπο Σαηάξνπο ηεο 

Κξηκαίαο, νη νπνίνη απνηεινχζαλ πεξίπνπ ην 25% ηνπ θξηκατθνχ πιεζπζκνχ, απφ 

ηηο δηψμεηο θαη ηηο εθθαζαξίζεηο ηνπ Ησζήθ ηάιηλ ζηε δεθαεηία 1930.  
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 Πάππξνο-Λαξνχο-Μπξηηάληθα. Κξηκαία. Αζήλα: Πάππξνο, 1996.ζ 173. 
25

 To ίδην. ζει 173. 

https://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1921
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ ΠΠ,  ε Κξηκαία έγηλε έλα απφ ηα πιένλ 

αηκαηνβακκέλα πεδία καρψλ. Οη Γεξκαλνί ππέζηεζαλ ζνβαξέο απψιεηεο ην 

θαινθαίξη ηνπ 1941 θαζψο πξνζπάζεζαλ λα πεξάζνπλ ηνλ ζηελφ ηζζκφ ηνπ 

Πεξεθφπ, πνπ ζπλδέεη ηελ Κξηκαία κε ηε ζνβηεηηθή επεηξσηηθή γε. Οη Γεξκαλνί 

θαηέιαβαλ θαηφπηλ κεηά ηε κάρε ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Κεξηο ζρεδφλ νινθιεξσηηθά 

ηελ Κξηκαία, εθηφο απφ ηε εβαζηνχπνιε, ε νπνία έιαβε κεηαπνιεκηθά ηελ 

ηηκεηηθή νλνκαζία Ζξσίδα Πφιε. Ζ εβαζηνχπνιε θξάηεζε απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

1941 έσο ηηο 4 Ηνπιίνπ 1942, φηαλ ηειηθά ηελ θαηέιαβαλ νη Γεξκαλνί. Απφ ηε 1 

επηεκβξίνπ 1942, ε ρεξζφλεζνο δηνηθείην σο γεληθή πεξηθέξεηα ηεο Κξηκαίαο θαη 

ππνπεξηθέξεηα ηεο Σαπξηθήο ππφ ηελ επνπηεία ησλ ηξηψλ                                                                       

δηαδνρηθψλ θνκηζάξησλ ηνπ Ράηρ 

γηα νιφθιεξε ηελ Οπθξαλία. Παξά 

ηε ζθιεξή ηαθηηθή πνπ 

αθνινπζήζεθε θαη ηε βνήζεηα ησλ 

ζηξαηεπκάησλ ηεο Ρνπκαλίαο θαη 

ηεο Ηηαιίαο, ηα θξηκατθά φξε έκεηλαλ 

ειεχζεξν νρπξφ ηεο ηνπηθήο 

αληίζηαζεο. (Βηθηπαίδεηα 2016)                                                                                

 

ηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 1954, ε επαξρία κεηαβηβάζηεθε απφ ηνλ Νηθίηα 

Υξνπζηζφθ ζηε νβηεηηθή νζηαιηζηηθή Γεκνθξαηία ηεο Οπθξαλίαο. ην ζρεηηθφ 

δηάηαγκα αλαθέξζεθε φηη, ε κεηαβίβαζε έγηλε εμαηηίαο ζηελψλ γεσγξαθηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δεζκψλ κε ηελ νπθξαληθή ζνβηεηηθή δεκνθξαηία. 

Ήηαλ νπζηαζηηθά έλα αλεμήγεην «δψξν» ηνπ Υξνπζηζφθ ζηελ Οπθξαλία, θαζψο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε πεξηνρή ηεο Κξηκαίαο δελ είρε πνηέ δεζκνχο κε ηελ 

Οπθξαλία, αιιά κε ηε Ρσζία.  

 Ο γηφο ηνπ Νηθήηα Υξνπζηζφθ, εξγθέη, ζε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε 

απφ ηελ Νέα Τφξθε, φπνπ θαη δηακέλεη, ππνζηεξίδεη φηη ε απφθαζε γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηεο Κξηκαίαο ζηελ Οπθξαλία ειήθζε κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη γηα 

ιφγνπο αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, φπσο ήηαλ γηα παξάδεηγκα ε 

θαηαζθεπή πδξνειεθηξηθνχ εξγνζηαζίνπ ζηνλ πνηακφ Γλείπεξν, πνπ ζα 

κπνξνχζε λα πδξνδνηήζεη πεξηνρέο ζηνλ νπθξαληθφ λφην, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 

ε Κξηκαία. πσο είπε, ε ινγηθή ήηαλ φηη: «Αθνχ ην πδξνειεθηξηθφ εξγνζηάζην 

Δηθόλα 6: Ζ Γηάζθεςε ηεο Γηάιηαο (Κξηκαία) 

(Πεγή:https://el.wikipedia.org/wiki/Απηφλνκε_Γεκνθξαηία ηεο Κξηκαίαο)     

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%BA%CF%8C%CF%80
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%BA%CF%8C%CF%80
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%87%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B5%CF%81%CF%84%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CF%81%CF%89%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/4_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1942
https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1942
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82_(1861%E2%80%931946)
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βξίζθεηαη ζε νπθξαληθή πεξηνρή, αο κεηαθέξνπκε θαη ηελ Κξηκαία ζηελ Οπθξαλία 

γηα λα έρνπλ απηνί ηνλ απφιπην έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο. Καη απηφ έθαλαλ. Γελ ήηαλ 

νχηε πνιηηηθή, νχηε ηδενινγηθή θίλεζε, έγηλε θαζαξά γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο»26.  

 

2.5      Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΟΤΚΡΑΝΗΑ 

Με ηελ θαηάξξεπζε ηεο ΔΓ, ε Κξηκαία έγηλε ηκήκα ηεο αλεμάξηεηεο 

Οπθξαλίαο, γεγνλφο πνπ δεκηνχξγεζε εζλνηηθήο θχζεο αδηέμνδν, θαζψο ν 

πιεζπζκφο είλαη ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ πνιηηηζκηθά θαη εζληθά ξσζηθφο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε νδήγεζε ζε πξνζηξηβέο θαη εληάζεηο ηηο ζρέζεηο Ρσζίαο 

θαη Οπθξαλίαο, πνιχ πεξηζζφηεξν εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ηνπ ξσζηθνχ ζηφινπ 

ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο, ν νπνίνο απνηεινχζε ζεσξεηηθά απεηιή γηα ηελ Οπθξαλία. 

Μεηά ηε δηεμαγσγή ηνπ Παλ-θξηκατθνχ δεκνςεθίζκαηνο ζηηο 20 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1991 ε Kξηκαία κεηαηξάπεθε ζε Απηφλνκε νβηεηηθή νζηαιηζηηθή 

Γεκνθξαηία (ΑΓ) σο ηκήκα ηεο Οπθξαληθήο νβηεηηθήο νζηαιηζηηθήο 

Γεκνθξαηίαο, ελψ γηα ηε εβαζηνχπνιε δφζεθε εηδηθφ ‘’status’’ ζηελ Οπθξαλία. Σν 

θνηλνβνχιην ηεο Κξηκαίαο, ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ, 1992, κεηνλφκαζε ηελ θξηκατθή 

ΑΓ ζε Γεκνθξαηία ηεο Κξηκαίαο θαη δηαθήξπμε απηνδηάζεζε ζηηο 5 Μαΐνπ 1992.  

ηηο 19 Μαΐνπ ε Κξηκαία ζπκθψλεζε λα παξακείλεη ηκήκα ηεο Οπθξαλίαο 

θαη αθχξσζε ηελ πξνθήξπμε ηεο απηνδηάζεζεο. Έσο ηηο 30 Ηνπλίνπ, 

νη θνκκνπληζηέο ηεο Κξηκαίαο πίεζαλ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Κηέβνπ λα επεθηείλεη 

ην ‘’status’’ απηνλνκίαο ηεο Κξηκαίαο. Σελ ίδηα πεξίνδν ν Ρψζνο πξφεδξνο Μπνξίο 

Γηέιηζηλ θαη ν πξφεδξνο ηεο Οπθξαλίαο Λενλίλη Κξαβηζνχθ ζπκθψλεζαλ λα 

δηαηξέζνπλ ηνλ πξψελ ζνβηεηηθφ ζηφιν ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο αλάκεζα ζηε 

Ρσζία θαη ην λενζρεκαηηζζέλ Οπθξαληθφ Ναπηηθφ (χλνδνο ηεο Μassandra27)..  

Μεηά ηελ επηθχξσζε ηνπ πκθψλνπ Φηιίαο, πλεξγαζίαο θαη πλεηαηξηζκνχ 

ηνπ Μαΐνπ 1997 γηα ηε δηάζπαζε ηνπ ηφινπ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, νη δηεζλείο 

εληάζεηο βαζκηαία απνθιηκαθψζεθαλ. Με ηε ζπκθσλία, ε Μφζρα αλαγλψξηζε ηα 

ζχλνξα ηεο Οπθξαλίαο, ηελ εδαθηθή ηεο αθεξαηφηεηα θαη απνδέρζεθε ηελ 

επηθπξηαξρία ηεο επί ηεο Κξηκαίαο θαη ηεο εβαζηνχπνιεο. Με μερσξηζηή 

                                                             
26

 ΝηεΝέζλεξα,Αληξέ.Αληρλεχζεηο. εξγθέη Υξνπζηζφθ: Ζ παξαρψξεζε ηεο Κξηκαίαο ζηελ 
Οπθξαλία ην 1954 ήηαλ νηθνλνκηθή απφθαζε. 07 Μαξηίνπ 2014. 
http://www.anixneuseis.gr/?p=87986. 
27

  Ζ ζχλνδνο ηεο Massandra έιαβε ρψξα ηνλ επηέκβξην ηνπ 1993 κεηαμχ ησλ πξνέδξσλ Ρσζίαο 
θαη Οπθξαλίαο Γηέιηζηλ θαη Κξαβηζνπθ, αληίζηνηρα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1991
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1992
https://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1992
https://el.wikipedia.org/wiki/19_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/30_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%B5%CE%B2%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%82_%CE%93%CE%B9%CE%AD%CE%BB%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%82_%CE%93%CE%B9%CE%AD%CE%BB%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%84_%CE%9A%CF%81%CE%B1%CE%B2%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BA
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1
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ζπκθσλία ε Ρσζία παξέιαβε ην 80% θαη απέθηεζε δηθαίσκα ρξήζεο ησλ 

ζηξαηησηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηε εβαζηνχπνιε κε εηθνζαεηή εθκίζζσζε. To 

2006 μέζπαζαλ αληηλαηντθέο δηακαξηπξίεο ζηε ρεξζφλεζν φηαλ πεδνλαχηεο ηνπ 

ακεξηθαληθνχ ζηξαηνχ έθζαζαλ ζηελ θξηκατθή πφιε Θενδνζία γηα λα ιάβνπλ 

κέξνο ζηε λαηντθή ζηξαηησηηθή άζθεζε Sea Breeze 2006, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε 

θαη ε Οπθξαλία.  

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%9F
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  

Ζ ΚΡΗΜΑΗΑ                                                                                  

ΚΑΗ Ζ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ Μ. ΠΔΣΡΟΤ ΚΑΗ Μ. ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 

3.1 Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΟΤ ΜΔΓΑ ΠΔΣΡΟΤ - ΠΗΟΣΡ ΑΛΔΞΔΓΗΔΒΗΣ ΡΟΜΑΝΟΦ 

(1672 – 1725)  

  

 3.1.1 Δηζαγωγή 

   Με ηνλ Μ. Πέηξν ή Πέηξνο Α’, ε Ρσζία αλαδείρζεθε ζε θξαηαηά θαη 

δηεζλψο ππνινγίζηκε απηνθξαηνξία. Ο Πέηξνο αξέζθεην λα δηνηθεί ζηξαηησηηθά 

ηκήκαηα θαη ζαχκαδε ηνπο Γπηηθνεπξσπαίνπο γηα ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο. Απφ απηνχο δηδάρζεθε επηζηήκεο θαη πνιεκηθή ηέρλε θαη άθνπζε γηα πξψηε 

θνξά γηα ηα πινία αλνηθηήο ζαιάζζεο, ε λαππήγεζε ησλ νπνίσλ ήηαλ άγλσζηε 

ζηνπο Ρψζνπο. Ο Πέηξνο γνεηεχηεθε απφ έλα ηέηνην πινίν, φηαλ ην αλαθάιπςε 

εκηθαηεζηξακκέλν, θαη κέζα ηνπ γελλήζεθε φρη κφλν ην ελδηαθέξνλ γηα ηε 

ζάιαζζα, αιιά θαη ην φξακα γηα κηα Ρσζία πνπ ζα γηλφηαλ κεγάιε λαπηηθή 

δχλακε28.                                                          

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 7: Xάξηεο ηεο Αδνθηθήο θαη Μαχξεο Θάιαζζαο                                                                         

(Πεγή: http://www.apan.gr/gr/component/k2/item/501-i-mavri-thalassa-sto-blod-gr) 

                                                             
28

 Σαρηάνο, Αηκίιηνο - Αληψληνο. Ζ Ρσζία ηεο Γπλαζηείαο ησλ Ρνκαλψθ. Θεζζαινλίθε: University 
Studio Press, 2002.ζ 55-56. 
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                         Απφ ηελ πεξίνδν ηνπ ηζάξνπ Μ. Πέηξνπ, ινηπφλ, ε Ρσζία απνθηά 

λαπηηθή ζηξαηεγηθή θαη ελδηαθέξνλ γηα ηελ Αδνθηθή θαη Μαχξε Θάιαζζα, φπσο 

ηεθκαίξεηαη θαη απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ζηφινπ ηεο Μ. Θάιαζζαο. ην πιαίζην 

απηφ, ε Κξηκαία έρεη πξσηεχνληα ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ξσζηθήο ζηξαηεγηθήο.  

 

         3.1.2 Οη Δθζηξαηείεο ζηελ Κξηκαία θαη Αδνθηθή Θάιαζζα 

   Μεηά ηηο θαηαζηξνθηθέο εθζηξαηείεο ζηελ Κξηκαία ην 1687 θαη ην 

1689, ε Ρσζία άξρηζε λα ράλεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο ζηελ Ηεξή πκκαρία, ιφγσ 

ηεο κηθξήο ππνζηήξημεο απφ ηνπο ζπκκάρνπο, κε ην θφβν ηνπ απνθιεηζκνχ απφ 

ηηο κειινληηθέο εηξεληθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο Σνχξθνπο. κσο ν Μ. Πέηξνο 

απνθάζηζε ηελ ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ, πξνζδνθψληαο ζεκαληηθά νθέιε. Σν 1695 

ηα ξσζηθά ζηξαηεχκαηα εθζηξάηεπζαλ ελαληίνλ ηνπ παξαζαιάζζηνπ ηνπξθηθνχ 

θξνπξίνπ ηνπ Αδφθ πνπ βξίζθεηαη ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Νηφλ, κε 

αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο: (α) Δλίζρπζε ηνπ ξσζηθνχ γνήηξνπ (β) ηζρπξνπνίεζε 

ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ζέζεο ηεο Ρσζίαο έλαληη ησλ ζπκκάρσλ θαη (γ) απνηξνπή 

ησλ ηνπξθηθψλ επηζέζεσλ ζηελ Σνπξθία. 

   Σν δηάζηεκα 1694 – 1695 ήηαλ επξχηαηα δηαδεδνκέλε ε πεπνίζεζε 

φηη ν Πέηξνο ζρεδίαδε λα θάλεη θαη άιιε επίζεζε ζηελ Κξηκαία, «λα βαδίζεη κε 

ηζρπξφ ζηξαηφ ελαληίνλ ησλ Σαηάξσλ ηεο Κξηκαίαο, έρνληαο ππξνβνιηθφ 

απνηεινχκελν απφ νγδφληα κεγάια ππξνβφια θαη εθαηφλ πελήληα φικνπο», γηα 

λα αλαθνπθίζεη ηελ επξηζθφκελε απφ αζθπθηηθή πίεζε Πνισλία, θήκεο ηηο νπνίεο 

κε πξνζπκία ελζάξξπλε ν Πέηξνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα βάδηζε φρη πξνο ην 

Πεξεθφπ αιιά πξνο ην Αδφθ29.  

   Ζ πξψηε εθζηξαηεία ελαληίνλ ηνπ Αδφθ απέηπρε θαη ηα νρπξά 

παξέκεηλαλ ππφ ηνπξθηθή θαηνρή. ηα ηέιε Ματνπ 1696 νη ρεξζαίεο θαη λαπηηθέο 

δπλάκεηο ηνπ Μ. Πέηξνπ πνιηφξθεζαλ ην Αδφθ. Μέρξη ηηο 7 Ηνπλίνπ έλαο ξσζηθφο 

ζηνιίζθνο θαηάθεξε λα εμέιζεη ζηε ζάιαζζα θαη λα απνθφςεη ηελ πξφζβαζε ζηηο 

ηνπξθηθέο εληζρχζεηο. Δθηφο απφ ηε ρξήζε λαπηηθψλ δπλάκεσλ, ζηε ξσζηθή 

επηηπρία ζπλέβαιε θαη ε θαηάιεςε ηνπ νρπξνχ ζηηο 18 Ηνπιίνπ, κε βάζε ην ζρέδην 

                                                             
29

 Hughes, Lindsey. H Ρσζία ηελ Δπνρή ηνπ Μεγάινπ Πέηξνπ. Αζήλα: Ληβάλε, 1998. ζ 65. 
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ηνπ ζηξαηεγνχ Γθφξληνλ (θψηνο ζηξαηεγφο ηνπ Μ. Πέηξνπ) θαη ηηο ππεξεζίεο 

Απζηξηαθψλ Μεραληθψλ. 

 

 3.1.3 Ζ Ννηηναλαηνιηθή Πνιηηηθή ηνπ Μ. Πέηξνπ θαη ε Γεκηνπξγία ηνπ 

Ρωζηθνύ ηόινπ 

   Ζ επηηπρία ζην Αδφθ ην 1696 απνηέιεζε ην ζθαινπάηη γηα κηα πην 

θηιφδνμε πνιηηηθή θαη νδήγεζε ζηελ αλαλέσζε ηεο ζπκκαρίαο ηεο Ρσζίαο κε ηελ 

Απζηξία θαη ηε Βελεηία ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ (Αξρέο ηνπ 1697). Σν επηέκβξην 

ηνπ 1696, ε London Gazette έγξαθε: «Ζ απψιεηα απηνχ ηνπ ηφπνπ θαίλεηαη φηη ζα 

έρεη πνιχ άζρεκεο ζπλέπεηεο θαη γηα ηελ Σνπξθία θαη γηα ηνπο Σαηάξνπο, αθνχ 

παξέρεη ζηνπο Μνζρνβίηεο πέξαζκα ζηε ρψξα ησλ ηειεπηαίσλ, νη νπνίνη, σο εθ 

ηνχηνπ, ζα παξεκπνδίδνληαη λα απνζηείινπλ νπνηαδήπνηε βνήζεηα ζηνλ ηνπξθηθφ 

ζηξαηφ ζηελ Οπγγαξία»30.  

   Ζ λνηηναλαηνιηθή πνιηηηθή ηνπ Μ. Πέηξνπ ζθφπεπε ζηε δηεμαγσγή 

ηνπ εκπνξίνπ κε ηελ Οπθξαλία κέζσ Αδφθ. Ο Μ. Πέηξνο ζεσξνχζε ηνπο 

πνηακνχο Νηφλ θαη Γλείπεξν δσηηθέο δηεμφδνπο πξνο ηνλ ππφινηπν θφζκν, ηφζν 

γηα εκπνξηθνχο φζν θαη ζηξαηησηηθνχο ιφγνπο.  

  Σα ζρέδηά ηνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ 

θαηαζθεπή ιηκαληνχ ζην Σαγθαλξφθ 

(30 κίιηα δπηηθά ηνπ Αδφθ). Σν 

Αδφθ επέηξεπε ηελ είζνδν κφλν 

ζηελ Αδνθηθή Θάιαζζα, ελψ ην 

Κέξηο βξηζθφηαλ ππφ νζσκαληθή 

θαηνρή θαη έιεγρε ηα ζηελά ζηε 

Μαχξε Θάιαζζα. Ζ δεκηνπξγία 

ηνπ ξσζηθνχ λαπηηθνχ απνηειεί έλα 

απνηειεί έλα απφ ηα δηαζεκφηεξα 

επηηεχγκαηα ηεο δηαθπβέξλεζεο   

Δηθόλα 8: Οη πνηακνί Γλείπεξνο θαη Νηφλ                                                               

(Πεγή: http://el.science.wikia.com)  

                                                             
30

 Hughes, Lindsey. H Ρσζία ηελ Δπνρή ηνπ Μεγάινπ Πέηξνπ. Αζήλα: Ληβάλε, 1998.ζ 72. 
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ηνπ Μ. Πέηξνπ. Πφηε φκσο γελλήζεθε ε ηδέα ζην Μ. Πέηξν γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ζηφινπ; Ήηαλ ε αγάπε ηνπ γηα ηε ζάιαζζα θαη ηελ ηζηηνπινΐα θαη ε δηαπίζησζε 

ηνπ ζην Αδφθ ην 1695, φηη ε Ρσζία είρε ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ζην λαπηηθφ ηνκέα, 

φπσο θάλεθε ε αδπλακία ηεο λα απνθφςεη ηνπο Σνχξθνπο απφ ηηο ζαιάζζηεο 

γξακκέο ζηήξημεο ηνπο. Ζ ρξνλνινγία γέλλεζεο ηνπ ξσζηθνχ ζηφινπ είλαη ην έηνο 

1696. Ζ πξψηε επηηπρία ηνπ ξσζηθνχ λαπηηθνχ ζεκεηψζεθε ζηηο 20 Ματνπ 1696, 

φηαλ ηνπξθηθά πινία απσζήζεθαλ απφ ηνπο Κνδάθνπο πξνθεηκέλνπ πινία ηνπ 

ξσζηθνχ ζηφινπ λα εμέιζνπλ ζηε ζάιαζζα ηνπ Αδφθ. Σν 1699 ν Πέηξνο 

πξαγκαηνπνίεζε λαπηηθά γπκλάζηα έμσ απφ ην Αδφθ, ελψ αξγφηεξα ηνλ ίδην 

ρξφλν ην πινίν Fortress, κε ζαξάληα έμη ππξνβφια, κεηέθεξε ην Ρψζν πξέζβε 

Οπθξάηληζεθ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζην πξψην επίζεκν ηαμίδη ξσζηθνχ πινίνπ 

ζηε Μαχξε Θάιαζζα31.  

 

3.2 Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ – ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Β΄ 

ΑΛΔΞΔΓΗΔΒΝΑ (1729 – 1796)  

 Ζ Μ. Αηθαηεξίλε εθάξκνζε κηα πνιχ επηηπρεκέλε θαη ηαπηφρξνλα θηιφδνμε 

εμσηεξηθή πνιηηηθή. Δμαζθάιηζε ηελ εξεκία ζηα δπηηθά ζχλνξα ηεο Ρσζίαο, φπνπ 

ε Πνισλία ήηαλ έλα κφληκν πξφβιεκα θαη επηπιένλ θαηέιαβε νξηζηηθά ηα εδάθε 

πνπ θαηείρε ε Σνπξθία ζηελ Οπθξαλία, φηαλ ην 1768 ε Σνπξθία θήξπμε ηνλ πφιεκν 

ζηε Ρσζία, ππνθηλνχκελε απφ ηε Γαιιία. Ζ Μ. Αηθαηεξίλε πέηπρε ηελ 

πξνζάξηεζε ηεο δπηηθήο Οπθξαλίαο, εμαζθάιηζε ηα εδάθε ζηα λφηηαο απηήο ηεο 

ρψξαο, θαζψο επίζεο ηνλ έιεγρν ηεο βφξεηαο αθηήο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη 

ηεο ζάιαζζαο ηνπ Αδφθ. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Μ. Αηθαηεξίλεο, ηα 

ξσζηθά πινία απέθηεζαλ ην δηθαίσκα ηεο εμφδνπ ζηε Μεζφγεην κέζσ ησλ ζηελψλ 

ησλ Γαξδαλειιίσλ. Ζ έλδνμε βαζηιεία ηεο, ηεο εμαζθάιηζε ηφζν ζηε Ρσζία φζν 

θαη ζηελ Δπξψπε ηνλ ηίηιν «Αηθαηεξίλε ε Μεγάιε», πξνζέδσζε δε ζηε ρψξα ηεο 

έλα δηεζλέο θχξνο, πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα ακθηζβεηεζεί πιένλ απφ θαλέλα. Ζ 

Δπξψπε είρε παχζεη λα ζεσξεί ηε Ρσζία σο κηα αζηαηηθή θαη θαζπζηεξεκέλε 

πνιηηηζηηθψο ρψξα32.      

                                                             
31

 Hughes, Lindsey. H Ρσζία ηελ Δπνρή ηνπ Μεγάινπ Πέηξνπ. Αζήλα: Ληβάλε, 1998.ζ 155. 
32

 Σαρηάνο, Αηκίιηνο - Αληψληνο. Ζ Ρσζία ηεο Γπλαζηείαο ησλ Ρνκαλψθ. Θεζζαινλίθε: University 
Studio Press, 2002.ζ 89. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4  

Ο ΚΡΗΜΑΨΚΟ ΠΟΛΔΜΟ 1853 -1856  

«Ζ ΠΡΧΣΖ ΤΓΚΡΟΤΖ ΜΔΣΑΞΤ ΓΤΖ ΚΑΗ ΡΧΗΑ» 

 

4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 Ο Κξηκατθφο Πφιεκνο (Οθηψβξηνο 1853 - Φεβξνπάξηνο 1856) ππήξμε ε 

έλνπιε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηεο Ρσζηθήο Απηνθξαηνξίαο απφ ηε κία πιεπξά θαη 

ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηεο Απηνθξαηνξίαο ηεο 

Γαιιίαο, ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο αξδελίαο 

(Πεδεκφληην) απφ ηελ άιιε. 

 

Δηθόλα 9: Ζ νζσκαληθή απηνθξαηνξία ην 1801                                                                     

(Πεγή: http://www.geopolitics.com.gr/2014/03/1853-1856.html) 
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 Έρεη κείλεη ζηελ ηζηνξία σο πφιεκνο ζθαικάησλ εθνδηαζηηθήο θαη 

ζηξαηεγηθήο. Απφ άπνςε ηερλνινγίαο ήηαλ ν πξψηνο πνπ εηζήγαγε κεγάιν 

αξηζκφ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά, ήηαλ ε πξψηε ζχξξαμε πνπ νη 

αληηκαρφκελνη έθαλαλ εθηεηακέλε ρξήζε ζε ηαθηηθφ επίπεδν ηνπ ζηδεξνδξφκνπ θαη 

ηνπ ηειέγξαθνπ33.  

 

4.2 ΑΗΣΗΑ ΚΑΗ ΑΦΟΡΜΖ 

 Ζ ζχξξαμε, ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο νη κεγαιχηεξεο Δπξσπατθέο δπλάκεηο 

ηεο επνρήο, ππήξμε ην απνηέιεζκα ελφο καθξφρξνλνπ αληαγσληζκνχ 

ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηηο θχξηεο επξσπατθέο δπλάκεηο, γηα επηξξνή θαη 

εθκεηάιιεπζε ησλ αλαηνιηθψλ εδαθψλ ηεο παξαπαίνπζαο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο. Οη πεξηζζφηεξεο κάρεο έιαβαλ ρψξα ζηε ρεξζφλεζν ηεο 

Κξηκαίαο, φκσο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη κηθξφηεξεο έληαζεο εθζηξαηείεο ζηε 

δπηηθή Αλαηνιία, ηνλ Καχθαζν, ηε Βαιηηθή Θάιαζζα, ηε Λεπθή Θάιαζζα θαη ηνλ 

Δηξεληθφ Χθεαλφ36.  

 Χο αίηηα ηνπ Κξηκατθνχ πνιέκνπ αλαθέξνληαη: (α) Ζ θηινδνμία ηεο Ρσζίαο 

λα θαηαιχζεη ηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία. (β) Ζ πξνζπάζεηα ησλ Αγγινγάιισλ 

λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηζνξξνπία ζηελ πεξηνρή πξνο φθειφο ηνπο θαη λα εκπνδίζνπλ 

ηα επεθηαηηθά ζρέδηα ηνπ ηζάξνπ Νηθφιανπ Α΄. Αθνξκή γηα ηε ζχγθξνπζε 

απνηέιεζε ην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ζηνπο Αγίνπο Σφπνπο. Ο ιαηηληθφο θιήξνο, κε 

πξνζηάηε ηε Γαιιία, ήηαλ αληίζεηνο ζηα πξνλφκηα ηνπ νξζφδνμνπ θιήξνπ πνπ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ήζειε ε Ρσζία34.          

 

4.3 Ζ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ   

 Σνλ Ηνχιην ηνπ 1853 νη ξσζηθέο δπλάκεηο εηζέβαιαλ ζηηο εγεκνλίεο ηεο 

Μνιδνβιαρίαο, κε ην αηηηνινγηθφ ηεο πξνζηαζίαο ησλ νξζφδνμσλ ππεθφσλ ηεο 

Σνπξθίαο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ ε Σνπξθία θήξπμε ηνλ πφιεκν θαηά ηεο 

Ρσζίαο. Αξρηθά νη Σνχξθνη πέηπραλ κεξηθέο λίθεο, αιιά κηα κνίξα ξσζηθνχ ζηφινπ 

                                                             
33

 Geopolitics & Daily News. geopolitics.com.gr. Κξηκατθφο Πφιεκνο 1853-56. 03 Μαξηίνπ 2014. 
http://www.geopolitics.com.gr/2014/03/1853-1856.html. 
34

 Δπηζηήκε θαη Εσή. Κξηκατθφο Πφιεκνο. Aζήλα: Υαηδεταθψβνπ, ζ 372. 
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ζπλέηξηςε ηνλ ηνπξθηθφ ζηφιν ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ελψ ηαπηφρξνλα ν 

ελσκέλνο αγγινγαιιηθφο ζηφινο κπήθε απφ ην Βφζπνξν ζηε Μαχξε Θάιαζζα. 

ηηο 28 Μαξηίνπ 1854 ε Αγγιία θαη ε Γαιιία θήξπμαλ ηνλ πφιεκν θαηά ηεο Ρσζίαο 

θαη ηξείο κέξεο κεηά, ηα πξψηα ζηξαηεχκαηά ηνπο απνβηβάζηεθαλ ζηελ 

Καιιίπνιε. Μέρξη ην Ματν νη Γάιινη είραλ απνβηβάζεη 50.000 ζηξαηφ θαη νη Άγγινη 

25.000. Οη δπλάκεηο απηέο κεηαθηλήζεθαλ ζηε Βάξλα θαη ην επηέκβξην ηνπ 1854 

κεηαθέξζεθε ζηηο δπηηθέο αθηέο ηεο Κξηκαίαο.  

 

Δηθόλα 10: Υάξηεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Κξηκατθνχ Πνιέκνπ                                                                     

(Πεγή: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL106/282/2015,6862/) 

 ηφρνο ήηαλ ε εβαζηνχπνιε, ηελ νπνία πνιηφξθεζαλ. Οη θπξηφηεξεο κάρεο 

ήηαλ: ε κάρε ηεο Μπαιαθιάβαο (25 Οθησβξίνπ), ε κάρε ηνπ Ίλθεξκαλ (5 

Ννεκβξίνπ) θαη ε επίζεζε ζηε εβαζηνχπνιε (18 Ηνπλίνπ 1855), ε νπνία απέηπρε. 

ηνλ πφιεκν κπήθε θαη ε αξδελία κε 10.000 ζηξαηφ. Ζ ηειεπηαία επίζεζε έγηλε 

απφ ηνπο Γάιινπο ζην θξνχξην Μαιαθφθ (8 επηεκβξίνπ). Μεηά ηελ επίζεζε απηή 

νη Ρψζνη εγθαηέιεηςαλ ηε εβαζηνχπνιε ζεκαηνδνηψληαο θαη ηε ιήμε ηνπ 

πνιέκνπ35.  

 

                                                             
35

 Δπηζηήκε θαη Εσή. Κξηκατθφο Πφιεκνο. Aζήλα: Υαηδεταθψβνπ, ζ 372. 



-30- 
 

4.4 Ζ ΤΝΘΖΚΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΟΤ ΚΡΗΜΑΨΚΟΤ  ΠΟΛΔΜΟΤ 

 Ζ ζπλζήθε ηνπ Παξηζηνχ (30 Μαξηίνπ 1856) έδηλε εγγχεζε γηα ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη ηελ έθαλε κέινο ηεο θνηλφηεηαο 

ησλ Δπξσπατθψλ Γπλάκεσλ, πνπ είρε πξνεγνπκέλσο ζπζηαζεί απφ ηηο ρψξεο: 

Αγγιία, Απζηξία, Γαιιία, Πξσζία, αξδελία θαη Ρσζία. Οη ρξηζηηαληθνί ιανί ηεο 

Σνπξθίαο παξέκεηλαλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ ζνπιηάλνπ, πνπ ηνπο παξαρψξεζε κε 

θηξκάλη ηνπ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία. Ζ Ρσζία παξαηηήζεθε απφ ηελ πξνζηαζία 

ησλ παξαδνπλάβησλ πεξηνρψλ, ε Μαχξε Θάιαζζα έγηλε νπδέηεξε θαη 

εμαζθαιίζηεθε ε ειεχζεξε λαπζηπινΐα ζην Γνχλαβε γηα φια ηα θξάηε. Ζ 

ζπκκεηνρή ηεο αξδελίαο ζηνλ Κξηκατθφ πφιεκν απνηέιεζε ζεηηθφ βήκα γηα ηελ 

ελνπνίεζε ηεο Ηηαιίαο θαη ε ακπληηθή ζπκκαρία κεηαμχ Απζηξίαο θαη Πξσζίαο, 

θαηά ηεο Ρσζίαο, έγηλε εκπφδην γηα ηελ επέθηαζή ηεο ζηα δπηηθά ησλ Βαιθαλίσλ. 

 Οη γεληθφηεξεο ζπλέπεηεο ηνπ Κξηκατθνχ πνιέκνπ ήηαλ: ν πεξηνξηζκφο ηεο 

Ρσζίαο θαη ε καηαίσζε ησλ επεθηαηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ Νηθνιάνπ Α’, ε ελίζρπζε ηνπ 

γαιιηθνχ γνήηξνπ θαη ε πξνβνιή ηεο αξδελίαο σο κνλαξρίαο πνπ ήζειε ηελ 

έλσζε ησλ Ηηαιψλ. Δπηπξφζζεηα, ν Κξηκατθφο πφιεκνο είρε ζνβαξέο ζπλέπεηεο 

γηα ηελ Διιάδα. Με ηελ επθαηξία απηνχ ηνπ πνιέκνπ, νη Έιιελεο ζέιεζαλ λα 

επεθηείλνπλ ηα ζχλνξα ηνπ λενζχζηαηνπ θξάηνπο θαη ζψκαηα ζηξαηνχ κπήθαλ 

ζηελ Ήπεηξν θαη ζηε Θεζζαιία θαη απψζεζαλ ηνπο Σνχξθνπο. Οη ζχκκαρνη ησλ 

Σνχξθσλ Αγγινγάιινη, κεηά απφ απαίηεζε ησλ πξψησλ, έθαλαλ απφβαζε ζηνλ 

Πεηξαηά θαη ζ’ άιια ιηκάληα θαη ππνρξέσζαλ ηνπο Έιιελεο λα απνρσξήζνπλ. Γηα 

ηνλ πιεζπζκφ ηεο Αζήλαοαπηφ είρε θαη κηα άιιε βαξηά ζπλέπεηα: ν ζηξαηφο πνπ 

κπήθε ζηνλ Πεηξαηά κεηέθεξε επηδεκηθή ρνιέξα, κε απνηέιεζκα λα πεζάλνπλ ην 

1/3 ησλ Αζελαίσλ36.  

 

 

 

                                                             
36

 Δπηζηήκε θαη Εσή. Κξηκατθφο Πφιεκνο. Aζήλα: Υαηδεταθψβνπ, ζ 372. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5  

H ΡΧΗΚΖ ΔΠΔΜΒΑΖ ΣΖ ΚΡΗΜΑΗΑ 

 

5.1 Ζ ΡΧΗΚΖ ΔΠΔΜΒΑΖ ΣΖΝ ΚΡΗΜΑΗΑ 

 

ηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 1954, ε δηνίθεζε ηεο Κξηκαίαο κεηαθέξζεθε απφ ηε 

νβηεηηθή νζηαιηζηηθή Γεκνθξαηία ηεο Ρσζίαο ζηελ νβηεηηθή νζηαιηζηηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Οπθξαλίαο ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 1954, κε απφθαζε ηνπ πξψελ 

γξακκαηέα ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο Νηθίηα 

Υξνπηζφθ (Nikita Khrushchev). Ζ Κξηκαία αλαβαζκίζηεθε ζε κηα απηφλνκε 

Γεκνθξαηία κέζα ζηελ Οπθξαλία ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 1991, κεηά απφ έλα ηνπηθφ 

δεκνςήθηζκα, ην νπνίν άιιαμε ην θαζεζηψο ηεο ρεξζνλήζνπ. Σν Μάην ηνπ 1992, 

ην Κνηλνβνχιην ηεο Κξηκαίαο ςήθηζε ππέξ ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο απφ ηελ 

Οπθξαλία. Ζ ππνγξαθή ηνπ λφκνπ πεξί δηαίξεζεο ηεο εμνπζίαο κεηαμχ ησλ αξρψλ 

ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κξηκαίαο πξνζσξηλά απνθιηκάθσζε ηηο 

εληάζεηο37.  

Ζ θαηάζηαζε ηεο Κξηκαίαο ζπλδέεηαη ζηελά κε ην ζηφιν ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο. Οη ξψζν - νπθξαληθέο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε δηαίξεζε ηνπ ζηφινπ 

δηήξθεζαλ απφ ην 1992 κέρξη ην 1997. Σειηθά, νη δχν πιεπξέο ππέγξαςαλ ηε 

πλζήθε γηα ηε δηαίξεζε. Ζ Ρσζία έιαβε 81.7% ησλ ζθαθψλ ηνπ ζηφινπ θαη ην 

ππφινηπν πήγε ζηελ Οπθξαλία. Ζ ζπκθσλία επέηξεπε ζην ξσζηθφ Ναπηηθφ λα 

παξακείλεη ζηε εβαζηνχπνιε έσο ην 2017. Σν 2010, ν πξφεδξνο Γηαλνπθφβηηο 

(Yanukovych) απνθάζηζε λα παξαηαζεί ε κίζζσζε κέρξη ην 2042, κηα απφθαζε 

πνπ δελ έηπρε ζεηηθήο απνδνρήο απφ πνιινχο Οπθξαλνχο πνιηηηθνχο. ηα ηέιε 

ηνπ Ηνχιην 2013, γηα παξάδεηγκα, ν Αξζέλε Γηαηζέλνπθ (Arseniy Yatsenyuk), 

εγέηεο ηνπ Κφκκαηνο «ΠΑΣΡΗΓΑ» θαη κεηέπεηηα πξσζππνπξγφο, ραξαθηήξηζε ηε 

ζπκθσλία «αληί-ζπληαγκαηηθή θαη αληί-νπθξαληθή» θαη δήηεζε απφ ηνλ ξσζηθφ 

ζηφιν λα απνρσξήζεη απφ ηελ Κξηκαία. 

Ζ νπθξαληθή θξίζε άξρηζε ζηηο 21 Ννεκβξίνπ 2013, φηαλ ν πξφεδξνο 

Γηαλνπθφβηηο αλαθνίλσζε φηη ην Κίεβν ζα ηεξκάηηδε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα κηα 

                                                             
37

 Barber,Tony. Region Divided. Financial Times, March 2014, p. 11. 
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ζπκθσλία ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη φηη ζα επηδίσθε εγγχηεξεο 

ζρέζεηο κε ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία. Μέρξη ηα ηέιε ηνπ Ννεκβξίνπ 2013, ρηιηάδεο 

Οπθξαλνί ζπκκεηείραλ ζηηο δηακαξηπξίεο ελαληίνλ ηεο θπβέξλεζεο. ηα κέζα 

Γεθεκβξίνπ, ε ξσζηθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ηα ζρέδηά ηεο λα αγνξάζεη 15 δηο 

δνιάξηα αμίαο ζε νπθξαληθά νκφινγα θαη λα κεηψζεη ηελ ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

γηα ηελ Οπθξαλία. Ζ θαηάζηαζε ζπλέρηζε λα επηδεηλψλεηαη, θαζψο ε αζηπλνκία 

πξνζπάζεζε λα θαηαζηείιεη ηνπο δηαδεισηέο ηεο αληηπνιίηεπζεο κε απνηέιεζκα 

λα μεζπάζνπλ ζπγθξνχζεηο ζηνπο δξφκνπο αξθεηψλ πφιεσλ. 

ηηο 21 Φεβξνπαξίνπ 2014, ν Γηαλνπθφβηηο ζπκθψλεζε λα ζρεκαηηζηεί κηα 

θπβέξλεζε ελφηεηαο κε εγέηεο ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ζην λα δηεμαρζνχλ πξφσξεο 

εθινγέο. Σν πην ζεκαληηθφ, είλαη φηη ν νπθξαλφο Πξφεδξνο ππνζρέζεθε φηη ζα 

παξαηηεζεί απφ κεξηθέο ζπληαγκαηηθέο ηνπ εμνπζίεο. Ζ ζπκθσλία επηηεχρζεθε απφ 

ηνπο ππνπξγνχο Δμσηεξηθψλ ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Πνισλίαο πνπ 

είραλ ππνζηεξίμεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο απαηηήζεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα πνιηηηθή 

αιιαγή. Ο Γηαλνπθφβηηο αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ηελ πξσηεχνπζα θαη 

θαηφπηλ ην Κνηλνβνχιην ςήθηζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ απφ ηε ζέζε. Ζ νπθξαληθή 

αληηπνιίηεπζε ζρεκάηηζε πξνζσξηλή θπβέξλεζε ζηηο 27 Φεβ 2014, αιιά δελ 

θαηάθεξε λα πξνζειθχζεη πνιηηηθνχο απφ ηελ Κξηκαία θαη ηηο Ρσζφθσλεο 

επαξρίεο ηεο Αλαηνιηθήο Οπθξαλίαο. Δπηπιένλ, ην Κνηλνβνχιην πξνζπάζεζε λα 

πεξάζεη έλα λνκνζρέδην γηα θαηάξγεζε ηεο Ρσζηθήο σο επίζεκεο γιψζζαο γηα ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε θαη λα είλαη ζην ίδην επίπεδν κε ηελ Οπθξαληθή. 

ηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 2014, έλνπινη θηινξψζνη θαηέιαβαλ ην Κνηλνβνχιην 

ηεο Κξηκαίαο. Σελ επφκελε κέξα θαηέιαβαλ ην αεξνδξφκην ηεο πκθεξνχπνιεο. 

Δίραλ δεκηνπξγήζεη ζεκεία ειέγρνπ ζηα ζχλνξα κεηαμχ ηεο Κξηκαίαο θαη ηεο 

επεηξσηηθήο Οπθξαλίαο. ηξαηηψηεο ρσξίο δηαθξηηηθά - νη πεξίθεκνη «κηθξνί 

πξάζηλνη άλζξσπνη» - θαηέιαβαλ ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο θαη θπβεξλεηηθά θηίξηα. 

Σαπηφρξνλα, ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο ιάκβαλαλ ρψξα ζηε Γπηηθή Ρσζία.  

Σελ 1ε Μαξ 2014, ν Πνχηηλ δήηεζε απφ ην πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο, 

ηελ άλσ Βνπιή ηεο Ρσζίαο, λα ηνπ ρνξεγήζεη ηελ εμνπζία λα ζηείιεη ζηξαηεχκαηα 

ζηελ Οπθξαλία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Ρσζηθψλ πιεζπζκψλ. Δλ ησ κεηαμχ, ηα 

ξσζηθά ζηξαηεχκαηα είραλ νινθιεξψζεη ηελ θαηάιεςε ηεο ρεξζνλήζνπ ρσξίο ηελ 

ξίςε νχηε κίαο ξηπήο. Ο ππνπξγφο άκπλαο ηεο Ρσζίαο εξγθέη νπίγθνπ (Sergey 
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Shoigu) ηζρπξίζηεθε φηη δελ ππάξρνπλ ξσζηθά ζηξαηεχκαηα ζηελ Κξηκαία θαη 

απέξξηςε φια ηα πεξί ηνπ αληηζέηνπ σο «απφιπηε αλνεζία». 

ηηο 6 Μαξηίνπ 2014, ην Κνηλνβνχιην ηεο Κξηκαίαο ςήθηζε λα απνζρηζηεί 

απφ ηελ Οπθξαλία θαη λα εληαρζεί ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία. Ζ απφθαζε 

επηβεβαηψζεθε απφ έλα δεκνςήθηζκα ζηηο 16 Μαξηίνπ 2014, φηαλ ην 95% απφ 

απηνχο πνπ ζπκκεηείραλ ςήθηζαλ γηα ηελ έληαμε ηεο. ηηο 21 Μαξηίνπ 2014, ε 

Ρσζία πξνζάξηεζε επίζεκα ηελ Κξηκαία38.  

 

5.2 Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ 

 

Ζ κε βίαηε θαηάιεςε ηεο Κξηκαίαο απφ ηηο ξσζηθέο δπλάκεηο ήηαλ έλα 

γεγνλφο ρσξίο πξνεγνχκελν ζηελ ηζηνξία ηεο κεηαπνιεκηθήο Δπξψπεο. Ζ 

πξνζσξηλή νπθξαληθή θπβέξλεζε είρε επεξεαζηεί απφ ην ξπζκφ ησλ εμειίμεσλ. 

Σα ξσζηθά ζηξαηεχκαηα επέδεημαλ επαγγεικαηηζκφ θαη δηαηήξεζαλ ηελ πεηζαξρία 

ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ρεξζνλήζνπ. 

Πέηπραλ ηελ πεξηθχθισζε ησλ βάζεσλ ηνπ νπθξαληθνχ ζηξαηνχ ζηηο πξψηεο δχν 

εβδνκάδεο ηεο θξίζεο, αιιά δελ πξνρψξεζαλ ζε ερζξνπξαμίεο παξ’ φιεο ηηο 

ζηηγκέο έληαζεο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. Αλη’ απηνχ, ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ πεηζψ 

θαη ηνλ εθθνβηζκφ. Οη ξσζηθέο δπλάκεηο θαηάθεξαλ λα απνκνλψζνπλ ηα 

νπθξαληθά ζηξαηεχκαηα απφ ηα θέληξα δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ ηνπο ζην Κίεβν 

απνθφπηνληαο ηηο ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο, κπινθάξνληαο ηηο αζχξκαηεο 

επηθνηλσλίεο θαη ηνλ θπβεξλνρψξν. Οη νπθξαληθέο δπλάκεηο δηαηάρζεθαλ λα κελ 

αληηζηαζνχλ, κε απνηέιεζκα ε παξάδνζε θαη ε θαηάιεςε ησλ εγθαηαζηάζεψλ 

ηνπο λα ήηαλ ζρεδφλ αλαίκαθηε39.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ην Κξεκιίλν επέκεηλε φηη, νη άγλσζηνη έλνπινη 

δελ ήηαλ Ρψζνη ζηξαηηψηεο αιιά ληφπηνη εζεινληέο. Δλψ νξηζκέλα ζηξαηεχκαηα 

απφ ην ζηφιν ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο έιαβαλ κέξνο ζηελ επηρείξεζε, νη 

πεξηζζφηεξνη Ρψζνη ζηξαηηψηεο κεηαθέξζεθαλ αεξνπνξηθψο απφ ζηξαηησηηθή 

πεξηνρή ηνπ βφξεηνπ Καχθαζνπ θαη ν εμνπιηζκφο ηνπο απεζηάιζεθε κέζσ ηεο 

                                                             
38

 Jones, Sam. Moscow View of Peninsula Intervention Sparks Scorn. Financial Times, March 
2014.  
39

 Socor, Vladimir. Crimea: From Russian Putsch to Military Invasion and Possible Occupation. 
Eurasia Daily Monitor, Vol. 11, 4 March 2014. 
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Αδνθηθήο Θάιαζζαο. Δίλαη πηζαλφ λα ππήξραλ θαη κνλάδεο απφ ηηο ξσζηθέο 

δπλάκεηο ηαρείαο αληίδξαζεο πνπ βξίζθνληαη ζηε Μφζρα. Δπίζεο πξνζσπηθφ απφ 

ξσζηθέο ηδησηηθέο εηαηξείεο αζθαιείαο ελδερνκέλσο λα εκπιέθνληαλ ζηελ 

θαηάιεςε θπβεξλεηηθψλ θηηξίσλ40. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ξσζηθψλ ζηξαηεπκάησλ αλάγθαζε ηνλ πξφεδξν 

Πνχηηλ λα αλαγλσξίζεη ηελ παξνπζία ησλ ξσζηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ Κξηκαία. 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2014, δήισζε φηη «ηα γεγνλφηα ζηελ Κξηκαία ήηαλ κηα ζνβαξή 

δνθηκαζία, ε νπνία αλέδεημε ηηο λέεο δπλαηφηεηεο ησλ ελφπισλ δπλάκεψλ καο 

φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ην πςειφ θξφλεκα ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπραξηζηψ 

ηνπο δηνηθεηέο θαη ζηξαηηψηεο ηνπ ζηφινπ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ησλ άιισλ 

κνλάδσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ Κξηκαία, γηα ηελ απηνζπγθξάηεζή ηνπο, ην 

ζάξξνο ηνπο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξάζε». Δθεί, νη Ρψζνη ζηξαηηψηεο 

θνξνχζαλ λέεο ζηνιέο (γηα παξάδεηγκα βαιιηζηηθά γπαιηά, επηγνλαηίδεο, 

αιεμίζθαηξα γηιέθα, λένπ ηχπνπ θξάλε) θαη έθεξαλ λέν νπιηζκφ. Δπηπιένλ, είραλ 

αζπξκάηνπο κε θξππηνγξάθεζε, εμνπιηζκφ GPS θαη δηφπηξεο κε ζεξκηθή θαη 

λπρηεξηλή φξαζε. Αλ θαη ην λέν απηφ παθέην εμνπιηζκνχ δελ επεξέαζε ην 

απνηέιεζκα, έδεημε φηη έγηλε κηα ζνβαξή πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ κεηά ην 

ξψζν - γεσξγηαλφ πφιεκν ηνπ 2008.  

 

5.3 ΓΡΑΖ ΣΟΝ ΚΤΒΔΡΝΟΥΧΡΟ 

 

Ζ ζχγθξνπζε ζηελ Οπθξαλία/Κξηκαία πεξηγξάθεηαη απφ πνιινχο αλαιπηέο 

σο πβξηδηθφο πφιεκνο, δειαδή έλα κείγκα απφ ζπκβαηηθέο θαη κε, ηαθηηθέο θαη 

ζηξαηεγηθέο επηρεηξήζεηο, κε αλαγλσξίζηκεο δπλάκεηο, ζπγθεθαιπκκέλε δξάζε, 

επηρεηξήζεηο ζηνλ θπβεξλνρψξν θαζψο θαη πνιηηηθή ρεηξαγψγεζε γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ επηδησθφκελσλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. 

Οη επηρεηξήζεηο ζηνλ θπβεξλνρψξν έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα δπλαηφηεηα 

(απνκαθξπζκέλε ρεηξαγψγεζε δηθηχσλ ππνινγηζηψλ) θαηάιιειε γηα απηφ ην λέν 

πνιηηηθφ-ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ. Έηζη, ηα έζλε κπνξνχλ λα δηεπζχλνπλ 

επηζεηηθέο ελέξγεηεο κε ιηγφηεξν πνιηηηθφ ξίζθν, δεδνκέλεο ηεο γθξίδαο δψλεο πνπ 

                                                             
40

 Synovitz, Ron. RFE/RL. Russian Forces in Crimea: Who Are They and Where Did They Come 
From? 04 March 2014. http://www.rferl.org.  
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ππάξρεη ζην δηεζλέο δίθαην γηα ηνλ θπβεξλνπφιεκν, φπνπ νη αληίπαινη κπνξεί λα 

δπζθνιεπηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ. Τςεινχ επηπέδνπ θπβεξλνεπηζέζεηο κπνξνχλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ ηζνδχλακα απνηειέζκαηα ζην θπζηθφ πεδίν (λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο επηζεηηθέο ελέξγεηεο θάπνηνπ), αιιά νη δπλαηφηεηεο απηέο δελ 

πξέπεη λα εξκελεχνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηε ζθνπηά ηεο επίδξαζήο ηνπο 

ζην θπζηθφ πεδίν. 

Γεδνκέλνπ φηη ε Ρσζία είρε ήδε θπξηαξρία ζηνλ θπβεξλνρψξν ηεο 

Οπθξαλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηαηξεηψλ ηειεπηθνηλσληψλ, ππνδνκήο θαη 

δηθηχσλ, δελ είρε ηελ αλάγθε λα επηηεζεί ζε απηφ πνπ ήδε ηεο αλήθε. Γηα 

παξάδεηγκα, απαηηείηαη κηθξή πξνζπάζεηα απφ ηε Ρσζία γηα λα έρεη πξφζβαζε ζε 

Οπθξαληθά ειεθηξνληθά ηαρπδξνκεία, φηαλ ηφζνη πνιινί Οπθξαλνί, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ ζηειερψλ, ρξεζηκνπνηνχλ ξσζηθέο 

εηαηξίεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη σο εθ ηνχηνπ παξέρνπλ απηφκαηε 

πξφζβαζε ζε ξσζηθέο ππεξεζίεο αζθάιεηαο41. 

Έηζη, φηαλ ε Ρσζία ζέιεζε λα απνκνλψζεη ηελ Κξηκαία απφ ηελ επαθή κε 

ηνλ έμσ θφζκν, δελ ρξεηάζηεθε λα θάλεη κεγάιε πξνζπάζεηα. Σερληθά θιηκάθηα 

απιά θαηέιαβαλ ηνπο δηαλεκεηέο ηεο πκθεξφπνιεο θαη επηιεθηηθά 

αλαδξνκνιφγεζαλ ηηο θαισδηαθέο ζπλδέζεηο κε ηελ επεηξσηηθή ρψξα. Με ιίγα 

ιφγηα, ζχλζεηα θαη αθξηβά φπια πιεξνθνξηψλ είλαη εληειψο πεξηηηά ζε 

θαηαζηάζεηο φπνπ ν αληίπαινο κπνξεί λα απνθηήζεη θπζηθφ έιεγρν ηεο ππνδνκήο.  

Ζ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο άξρηζε κε κηα ζεηξά απφ ζπγθεθαιπκκέλεο 

επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ παξαπιεξνθφξεζε γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

αζάθεηα θαη λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ απάληεζε ηεο Οπθξαλίαο, επηηπγράλνληαο 

απνηειεζκαηηθά ην ζηνηρείν ηνπ αηθληδηαζκνχ. Οκνινγνπκέλσο, ε πξνζάξηεζε 

νινθιεξψζεθε κε ρξήζε παξαδνζηαθψλ κνξθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ 

ζπκβαηηθέο κνλάδεο αιιά θαη ελέξγεηεο ζηνλ θπβεξλνρψξν, νη νπνίεο φρη κφλν 

επέηξεςαλ ζηε Ρσζία λα δνθηκάζεη ηελ ρξφλν αληαπφθξηζεο απφ ηε Γχζε, αιιά 

θαη λα θεξδίζεη ην ρξφλν πνπ ρξεηαδφηαλ γηα λα δεκηνπξγήζεη ηεηειεζκέλα 

γεγνλφηα κε ρξήζε ζπκβαηηθψλ κέζσλ. Γπηηθνί αλαιπηέο έρνπλ επηζεκάλεη φηη 

αθφκα θη αλ ε θξίζε ζηελ Κξηκαία εμέπιεμε ηε Γχζε, ε ξσζηθή πξνζπάζεηα γηα 

                                                             
41

 Poludenko-Young, Anna. Russian Security Services Thank You for Your Cooperation. Global 
Voices. 23 May 2015. http://globalvoicesonline.org/2015/05/23/ukrainian-officials-russian-security-
services-thank-you-for-your-cooperation. 
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ηελ έληαμε ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, ηδίσο ησλ δηαθφξσλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ψζηε λα δηακνξθψζεη ηηο πνιηηηθέο πξννπηηθέο ησλ 

αληηπάισλ ήηαλ ζε εμέιημε εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ42. 

χκθσλα κε ην David J. Smith: Ζ Ρσζία έρεη κηα επξεία αληίιεςε ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ πνιέκνπ (ηκήκα ηνπ πβξηδηθνχ πνιέκνπ), ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ηηο πιεξνθνξίεο ηελ αληηθαηαζθνπεία, ηελ εμαπάηεζε, ηελ παξαπιεξνθφξεζε, 

ηνλ ειεθηξνληθφ πφιεκν, ηελ ππνβάζκηζε ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο ππνζηήξημεο 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηελ ςπρνινγηθή πίεζε, ηελ απνηθνδφκεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ πινήγεζεο θαη ηελ πξνπαγάλδα. Οη ππνινγηζηέο είλαη κεηαμχ ησλ 

πνιιψλ εξγαιείσλ ηνπ ξσζηθνχ πιεξνθνξηαθνχ πνιέκνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

επί 24ψξνπ βάζεσο, επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα, θαηά ηε δηάξθεηα πνιεκηθήο, 

θξίζεσο θαη εηξεληθήο πεξηφδνπ. Δηδηθφηεξα, ε θαηαλεκεκέλε άξλεζε ππεξεζηψλ, 

νη πξνεγκέλεο ηερληθέο εθκεηάιιεπζεο θαη ν ηειενπηηθφο ζηαζκφο Russia Today 

είλαη φια ηα ζπλαθή εξγαιεία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πνιέκνπ43. 

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα, νη Ρσζηθέο κεηαθηλήζεηο δπλάκεσλ ζηελ 

Οπθξαλία ζπλνδεπφηαλ απφ εθαηνληάδεο θπβεξλνεπηζέζεηο, φπσο ηεο 

θαηαλεκεκέλεο άξλεζεο ππεξεζηψλ (Distributed Denial of Service DDoS) ελάληηα 

ζε ππνινγηζηέο ζην Κίεβν, ηελ Πνισλία, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

O Νηθνιάη Κνβάι (Nikolay Koval), επηθεθαιήο Οπθξαληθήο νκάδαο εηδηθψλ 

ζε ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ (Ukraine’s Computer Emergency Response Team 

CERT-UA) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέγεξζεο, αλαθέξεη πσο νη θπβεξλνεπηζέζεηο 

απμαλφηαλ παξάιιεια κε ηελ εμέιημε πνιηηηθψλ γεγνλφησλ, ηφζν ζε αξηζκφ φζν 

θαη ζε ζνβαξφηεηα. Σν 2012, νη ράθεξο επελέβεζαλ ζε ηζηνζειίδεο ηεο νπθξαληθήο 

θπβέξλεζεο κε πνιηηηθά ππνθηλνχκελα ςεθηαθά γθξάθηηη. Σν 2013, νκάδεο 

αθηηβηζηψλ-ράθεξ φπσο νη RedOctober, MiniDuke θαη NetTraveler αλαθάιπςαλ 

λέα θαη πην απεηιεηηθήο κνξθήο θαθφβνπια ινγηζκηθά. Σν 2014, νκάδεο φπσο νη 

CyberBerkut δεκνζίεπζαλ ππνθιαπέληα έγγξαθα ηεο νπθξαληθήο θπβέξλεζεο.  

                                                             
42

 Giles, Keir. tandfonline.com. Russia and Its Neighbours: Old Attitudes, New Capabilities. Cyber 
War in Perspective Chapter 2/2015. http://www.tandfonline.com. 
43

 Smith, David J. «How Russia Harnesses Cyberwarfare.» Defense Dossier, Issue 4, August 
2012: pp. 7-8. 
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Ο εξεπλεηήο Γιίκπ Παραξέλθν (Glib Pakharenko) αλαθέξεη φηη θαηά ηηο 

δηαδειψζεηο ζηε θεληξηθή πιαηεία ηνπ Κίεβνπ (EuroMaidan) έγηλαλ επηζέζεηο θαηά 

δηαθνκηζηψλ (Servers), ηειεθψλσλ λέαο ηερλνινγίαο, ηζηνζειίδσλ θαη 

δηαδηθηπαθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο αληηπνιίηεπζεο. ηελ Κξηκαία, νη επηζέζεηο 

θπκαίλνληαλ απφ ηε δηαθνπή δηαδηθηπαθψλ θαη δνξπθνξηθψλ ζπλδέζεσλ κέρξη 

ζαξσηηθψλ αιιαγψλ ζηελ Βηθηπαίδεηα (Wikipedia). ηελ Αλαηνιηθή Οπθξαλία, ε 

θαηαζθνπεία ζηνλ θπβεξλνρψξν φπσο ε ρξήζε δεδνκέλσλ ζέζεο απφ θηλεηά 

ηειέθσλα θαη αζχξκαηα δίθηπα βνήζεζε ζηε ζηνρνπνίεζε ησλ νπθξαληθψλ 

κνλάδσλ. Ζ πεξηνρή απνκνλψζεθε απφ ηελ ππφινηπε Οπθξαλία κέζσ ηεο 

ινγνθξηζίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο ησλ 

πνιηηψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

Ζ ΝΟΜΗΜΟΠΟΖΣΗΚΖ ΒΑΖ                                                                                   

ΚΑΗ ΣΑ ΚΗΝΖΣΡΑ ΣΖ ΔΝΟΠΛΖ ΔΠΔΜΒΑΖ ΣΖ ΡΧΗΑ  

 

6.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Καηά ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, ε λνκηκφηεηα ηεο έλνπιεο παξέκβαζεο 

θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην δηεζλέο δίθαην. Χζηφζν, απφ ηε ξσζηθή 

πιεπξά, ε θαηαλφεζε ηεο λνκηκφηεηαο δελ είλαη ίδηα κε απηή ησλ Γπηηθψλ ρσξψλ. 

Σνλ Ηνχιην 1992, ν εθπξφζσπνο ηνπ Ρσζηθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ δήισζε 

φηη «κε ή ρσξίο έγγξαθα, νη ζπκπαηξηψηεο καο εθηφο Ρσζίαο, είλαη ππφ ηελ 

πξνζηαζία ηεο Ρσζίαο»44. Αιιά κηα ηέηνηα θαηάθσξε πεξηθξφλεζε ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ δελ είλαη ζπλήζεο ζηε ξσζηθή δηπισκαηία. πσο φιεο νη κεγάιεο 

δπλάκεηο, ε Ρσζία πξνηηκά λα εξκελεχεη θαη λα επαλαπξνζδηνξίδεη ηνπο λνκηθνχο 

θαλφλεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο45. Καηά ζπλέπεηα, ε 

θαηεχζπλζε ηεο λνκηθήο ζεκειίσζεο απνθαιχπηεη ηηο κειινληηθέο θηλήζεηο ηεο 

ξσζηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηελ πεξηνρή.  

ζνλ αθνξά ηε λνκηθή βάζε γηα ηελ έλνπιε ξσζηθή επέκβαζε, απηή δελ 

κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη επαξθψο ηελ απφθαζε γηα ρξήζε βίαο, απφ ηελ πιεπξά 

ηεο Ρσζίαο. Δλψ, ε ζπκκφξθσζε πξνο ην δηεζλέο δίθαην είλαη ρξήζηκε γηα ηε 

δηεζλή εηθφλα, ηα θίλεηξα πίζσ απφ κηα παξέκβαζε είλαη απηά πνπ απνθαιχπηνπλ 

πεξηζζφηεξα γηα ηελ αληίιεςε ηεο θαη ηηο ζρέζεηο ηεο ρψξαο κε ηνλ ππφινηπν 

θφζκν. Χο «θίλεηξα» ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ ζηφρσλ, πνπ επεξεάδεηαη απφ 

πνιινχο παξάγνληεο - φπσο ηελ ηζηνξία, ηε γεσγξαθία θαη γεσπνιηηηθή - πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή κηαο ρψξαο46. 
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6.2 Ζ ΒΑΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ 

 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1994, ε Ρσζία καδί κε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ππέγξαςαλ ην «Μλεκφλην ηεο Βνπδαπέζηεο». πκθψλεζαλ 

λα κελ απεηιήζνπλ ή ρξεζηκνπνηήζνπλ βία θαηά ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ή ηεο 

πνιηηηθήο αλεμαξηεζίαο ηεο Οπθξαλίαο θαη δεζκεχζεθαλ λα κελ ρξεζηκνπνηήζνπλ 

νηθνλνκηθφ εμαλαγθαζκφ ελαληίνλ ηεο γηα δηθφ ηνπο ζπκθέξνλ. ε αληάιιαγκα, ην 

Κίεβν ζπκθψλεζε λα παξαδψζεη φιεο ηηο ππξεληθέο θεθαιέο ζηε Μφζρα. κσο 

παξά ην πξναλαθεξζέλ κλεκφλην, ε Ρσζία πξνζάξηεζε ηε Κξηκαία κε ηε 

δηθαηνινγία ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ ηεο. Αιιά 

πφζν λνκηκνπνηεκέλε είλαη ε επέκβαζε ηεο Ρσζίαο ζηε ρεξζφλεζν ηεο Κξηκαίαο; 

Ο πξφεδξνο Πνχηηλ ζε κηα ζπλέληεπμε ηχπνπ ζηηο 4 Μαξηίνπ 2014, γηα 

πξψηε θνξά, αλέπηπμε ηε λνκηκνπνηεηηθή βάζε γηα ηελ παξέκβαζε ζηελ Κξηκαία. 

Αλέθεξε δχν παξάγνληεο πνπ δηθαηνινγνχλ ηηο ξσζηθέο ελέξγεηεο. Πξψηνλ, ε 

αλαηξνπή ηνπ Γηαλνπθφβηηο απνηεινχζε κηα «αληηζπληαγκαηηθή θαηάιεςε 

εμνπζίαο κε έλνπια κέζα», παξά ηελ πξνζπκία ηνπ λα παξαδψζεη ηελ εμνπζία, 

φπσο απαίηεζε ε νπθξαληθή αληηπνιίηεπζε. Γεχηεξνλ, ε άλνδνο ησλ 

«αληηδξαζηηθψλ, εζληθηζηηθψλ θαη αληί-ζεκηηηθψλ δπλάκεσλ» απείιεζε ηηο δσέο 

ησλ Ρσζφθσλσλ θαη ησλ ππφινηπσλ πιεζπζκψλ θαη ππνζθάςε ηε δεκνθξαηία 

ζηε ρψξα. Δπηπιένλ, ε Ρσζία παξελέβε επεηδή ππήξρε κηα άκεζε έθθιεζε απφ 

ην λφκηκν Πξφεδξν γηα ηελ «πξνζηαζία ηεο δσήο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο πγείαο 

ησλ πνιηηψλ ηεο Οπθξαλίαο». πλεπψο, εμ’ αηηίαο ηεο δηακνξθσζείζαο 

θαηάζηαζεο ζην Κίεβν, ην Κξεκιίλν έπξεπε λα ιάβεη πξνιεπηηθά κέηξα ζηελ 

Κξηκαία. Σνπηθέο ξσζηθέο δπλάκεηο απνθάζηζαλ λα «βειηηψζνπλ ηελ άκπλα ησλ 

ζηξαηησηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, επεηδή ειάκβαλαλ ζπλερψο απεηιέο θαη 

γλψξηδαλ φηη νη έλνπινη εζληθηζηέο ηνπο πιεζίαδαλ»47.  

Δπηπξφζζεηα, ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ εξγθέη Λαβξφθ (Sergey Lavrov) 

ζπλέθξηλε ηε ρεξζφλεζν κε αληίζηνηρα εδάθε, ηα νπνία νη δπηηθέο δπλάκεηο 

έζπεπζαλ λα πξνζηαηεχζνπλ θαηά ην παξειζφλ. Καηά ηα ιεγφκελά ηνπ, ε Κξηκαία 

«έρεη πεξηζζφηεξε ζεκαζία απφ ηηο Κνκφξεο γηα ηε Γαιιία ή ηα Φψθιαλη γηα ηε 

Βξεηαλία». Ζ επηινγή ησλ παξαδεηγκάησλ ηνπ ππνλφεζε φηη, ε Μφζρα ήζειε λα 
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απνθχγεη ηηο θαηεγνξίεο ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ, ηνλίδνληαο φηη νη δπηηθέο δπλάκεηο 

έρνπλ ηζηνξηθφ παξέκβαζεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο. ην εζσηεξηθφ ηεο Ρσζίαο, ην 

Κξεκιίλν ρξεζηκνπνίεζε ηνλ εζληθηζκφ σο βάζε ηεο λνκηκφηεηαο γηα ηελ 

θαηάιεςε ηεο Κξηκαίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ενξηαζκψλ ζηελ Κφθθηλε πιαηεία γηα 

ηελ πξνζάξηεζε ηεο ρεξζνλήζνπ, ν πξφεδξνο Πνχηηλ δήισζε φηη «κεηά απφ έλα 

καθξχ, ζθιεξφ θαη θνπξαζηηθφ ηαμίδη, ε Κξηκαία θαη εβαζηνχπνιε επηζηξέθνπλ 

ζηε Ρσζία». Με άιια ιφγηα, ε Κξηκαία θαη εβαζηνχπνιε παξνπζηάζηεθαλ σο ην 

ιίθλν ηνπ ξσζηθνχ έζλνπο. Ζ πξνζάξηεζε δηφξζσζε κηα ηζηνξηθή αδηθία.48 

(Economist 2014) 

Ζ Μφζρα επεδίσμε λα παξνπζηάζεη ηηο ελέξγεηέο ηηο σο λφκηκεο. Τπάξρνπλ 

δχν ιφγνη γηα απηφ. Καη’ αξράο, σο κφληκν κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ε Ρσζία παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηεο σο ππεξαζπηζηή ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ, έρνληαο σο βάζε γηα ηελ άζθεζε θξηηηθήο ηνπο ΝΑΣΟτθνχο 

βνκβαξδηζκνχο ηεο εξβίαο (άλνημε 1999) θαη ηελ θαζνδεγνχκελε απφ ηνπο 

Ακεξηθαλνχο εηζβνιή ζην Ηξάθ ηνλ Μάξηην 2003. Καηά δεχηεξνλ, ε λνκηκφηεηα ησλ 

επεκβάζεσλ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηε ξσζηθή θπβέξλεζε λα εμαιείςεη ηελ 

πηζαλφηεηα θάζε κειινληηθήο Γεσξγηαλήο θαη Οπθξαληθήο πξνζθπγήο ζην 

Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Απηφ ζπλέβε γηαηί ην 

Γηθαζηήξην εμέηαζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, φπσο ηελ πξνζθπγή ησλ 

Διιελνθχπξησλ πξνζθχγσλ θαηά ηεο Σνπξθίαο, γηα ηελ παξάλνκε εηζβνιή θαη 

θαηνρή ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ απφ ην 1974. 

Δπηπξφζζεηα, ε Μφζρα επηθαιέζηεθε ηελ επέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ ζην 

Κνζζπθνπέδην θαη ηελ De Jure αλαγλψξηζε ηεο πξψελ ζεξβηθήο επαξρίαο απφ 

ηηο δπηηθέο ρψξεο, σο λνκηθφ πξνεγνχκελν γηα ηηο ελέξγεηέο ηεο. χκθσλα κε ηε 

ξσζηθή πιεπξά, ε επέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ ζηε ζεξβηθή επαξρία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ 

ήηαλ παξάλνκε, ελψ ε αλαγλψξηζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ απφ ηε Γχζε έζπαζε ηελ 

πάγηα ζέζε (κεηά ην 1945) γηα ηελ ηεξφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ ζπλφξσλ. Ζ ζπρλή 

αλαθνξά ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζηηο νκηιίεο ηνπ Πνχηηλ, δειψλεη φηη ε Ρσζία ζα 

κπνξνχζε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη σο πξνεγνχκελν γηα λα δηθαηνινγήζεη θαη άιιεο 

ζηξαηησηηθέο επεκβάζεηο, φπνηε ην Κξεκιίλν θξίλεη φηη, κηα θνηλφηεηα Ρσζφθσλσλ 
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βξίζθεηαη ππφ απεηιή.49Σέινο, ε απφθαζε γηα επέκβαζε ζηε Κξηκαία πάξζεθε θαη 

ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο δπζπηζηίαο πνπ επηθξαηεί ζηε Μφζρα, ζρεηηθά κε ηηο 

ακεξηθαληθέο πξνζέζεηο ζηε Μαχξε Θάιαζζα. Οη πξνζπάζεηεο ηεο Οπάζηγθηνλ 

θαηά ηε ζχλνδν θνξπθήο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 γηα ηελ έληαμε 

ηεο Γεσξγίαο θαη ηεο Οπθξαλίαο ζην ΝΑΣΟ έδξαζε θαηαιπηηθά ζηελ απφθαζε ηνπ 

Κξεκιίλνπ, λα εγθξίλεη κηα παξεκβαηηθή πνιηηηθή ζηελ πεξηνρή.  

 

6.3 ΣΑ ΚΗΝΖΣΡΑ – ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΡΧΗΑ 

  Γελ είλαη ζαθέο αθφκε εάλ ε Μφζρα ήηαλ έηνηκε γηα ηελ ππφςε 

παξέκβαζε ή απιά αμηνπνίεζε ηελ επθαηξία γηα λα θαηαιάβεη ηελ ρεξζφλεζν. 

Πξνθαλψο, πξέπεη λα ππήξραλ θάπνηα ζρέδηα γηα έλα ηέηνην ζελάξην, πξάγκα ην 

νπνίν θαίλεηαη απφ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ππέξ ηνπ Κξεκιίλνπ θαη ηε 

ξαγδαία θηλεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο πνιηηνθπιαθήο. Καη’ αξράο, ε Μφζρα 

ελδερνκέλσο λα αλεζχρεζε απφ ηελ αλαηξνπή ηνπ πξνέδξνπ Γηαλνπθφβηηο, ε 

νπνία πηζαλφ λα ήηαλ ν πξφδξνκνο γηα κηα παξφκνηα εμέιημε ζηε Ρσζία. Οη 

δηαδειψζεηο θαηά ηνπ Πνχηηλ κεηά απφ ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ηνπ Μαΐνπ 2012 

απέδεημαλ φηη, ε θηιειεχζεξε αληηπνιίηεπζε είλαη αθφκε ζρεηηθά ηζρπξή κε 

δπλαηφηεηα θηλεηνπνίεζεο Ρψζσλ πνιηηψλ, ιφγσ ηεο καδηθήο ρξήζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ. πλεπψο, ε ζηξαηησηηθή δξάζε ελαληίνλ ηνπ Κίεβνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο κηα επίδεημε δχλακεο, γηα λα παγησζεί ε ζηήξημε ζηε πνιηηηθή ηνπ 

πξνέδξνπ Πνχηηλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Ρσζίαο, πξνεηδνπνηψληαο παξάιιεια ηε 

θηιειεχζεξε αληηπνιίηεπζε φηη νη καδηθέο δηακαξηπξίεο θαηά ηεο ξσζηθήο εγεζίαο 

δελ ζα γίλνπλ αλεθηέο. 

 Δπηπξφζζεηα, πηζαλφλ ε ππνζηήξημε ηεο Γχζεο ζηελ νπθξαληθή 

αληηπνιίηεπζε εξκελεχηεθε σο κέξνο ελφο ζρεδίνπ γηα λα αλαγθάζεη ηε ρψξα λα 

αιιάμεη ην γεσπνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο (φζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή 

ηεο θαη ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο) καθξηά απφ ηε Μφζρα. Γη’ απηφ ην ιφγν, ε Ρσζία 

θαηεγφξεζε ηηο ΖΠΑ θαη ηνπο Δπξσπαίνπο ζπκκάρνπο ηνπο φηη ππνδαχιηζαλ ην 

«θαζηζηηθφ πξαμηθφπεκα» πνπ αλέηξεςε ηνλ λφκηκν εγέηε ηεο Οπθξαλίαο, 

ζεσξψληαο παξάιιεια ηε δπηηθή θξηηηθή γηα ηε ξσζηθή επέκβαζε ζηελ Κξηκαία, 
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σο άδηθε θαη ππνθξηηηθή. χκθσλα κε ηε ξσζηθή πιεπξά, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

έρνπλ επέκβεη ζηξαηησηηθά ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ κνλνκεξψο θαη έρνπλ 

εμαλαγθάζεη πνιιέο ρψξεο, πξνθεηκέλνπ λα απνδερζνχλ ηα ακεξηθαληθά 

ζπκθέξνληα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ηχπνπ ηεο 4εο Μαξηίνπ 2014, ν 

πξφεδξνο Πνχηηλ εμέθξαζε ηε βαζηά απνγνήηεπζε ηνπ γηα ηελ ακεξηθαληθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή, κεηά ηελ πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. Χο εθ ηνχηνπ, νη 

ξσζηθέο ζηξαηησηηθέο ελέξγεηεο ζηελ Οπθξαλία είραλ ζηφρν λα ζηείινπλ έλα 

κήλπκα: Ζ Μφζρα επηζηξέθεη ζηελ πεξηνρή θαη ε ακεξηθαληθή γεσπνιηηηθή δελ ζα 

κέλεη ρσξίο αληίπαιν απφ ηψξα θαη ζην εμήο.50  

 Αιιά νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο δελ είλαη νη κφλεο πνπ επζχλνληαη γηα ηηο 

εμειίμεηο ζηελ Οπθξαλία, ζχκθσλα κε ηε Ρσζία. Αλ θαη ην Κξεκιίλν αξρηθά δελ 

αληηηάρζεθε ζηε δεκηνπξγία ζηελφηεξσλ ζρέζεσλ κεηαμχ Κηέβνπ θαη Βξπμειιψλ, ε 

ίδξπζε ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο51 (EΟΔ) ην 2011, έζεζε ην 

Κξεκιίλν ζε κηα πνξεία ζχγθξνπζεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δπνκέλσο, ε 

Μφζρα αληηιακβάλεηαη ηψξα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο γεσπνιηηηθφ αληίπαιν 

ζηελ πεξηνρή, ελψ είδε κε ζθεπηηθηζκφ ηελ επέθηαζε ησλ Βξπμειιψλ ην 2009 

(Eastern Partnership) πξνο ηα αλαηνιηθά. Παξάιιεια, ν ξφινο ησλ επξσπατθψλ 

θπβεξλήζεσλ ζηελ νπθξαληθή θξίζε ελίζρπζε ηνπο θφβνπο ηεο Ρσζίαο, δειαδή 

φηη ε απψιεηα ηεο Οπθξαλίαο ήηαλ επηθείκελε.52 Σέινο, ε ζηξαηησηηθή ζεκαζία ηεο 

Κξηκαίαο είλαη πάξα πνιχ κεγάιε γηα λα αγλνεζεί απφ ηε Μφζρα. Ζ ρεξζφλεζνο 

ηεο Κξηκαίαο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πεξηνρήο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ν 

έιεγρνο ηεο επηηξέπεη ζηε Μφζρα λα παξαθνινπζεί ηηο ζηξαηησηηθέο εμειίμεηο ζηελ 

πεξηνρή, ζε κηα πεξίνδν πνπ έρεη εληζρπζεί ε ακεξηθαληθή παξνπζία.53 

 

 

                                                             
50

  Vladimir Putin. kremlin.ru. Address to the State Duma and the Federation Council of the Russian 
Federation. 18 March 2014. http://eng.kremlin.ru/news/6889. 
51

 Ζ EΟΔ ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πξψελ ζνβηεηηθψλ δεκνθξαηηψλ. Δπί ηνπ παξφληνο, ν νξγαληζκφο 
απνηειείηαη απφ ηξία θξάηε κέιε: Ρσζία, Λεπθνξσζία θαη Καδαθζηάλ. ρεδηάδεη λα ελζσκαηψζεη 
πεξηζζφηεξεο πξψελ ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο. 
52

 Ward, Josh. Spiegel International. The World from Berlin: The EU’s Eastern Sphere of Influence. 
6 May 2009. http://www.spiegel.de/international/europe/the-world-from-berlin-the-eu-s-eastern-
sphere-of-influence-a-623163.html. 
53

 Schwartz, Paul. Crimea’s Strategic Value to Russia. Center for Strategic and International 
Relations. 18 March 2014. http://csis.org/blog/crimeas-strategic-value-russia. 



-44- 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

Ζ ΠΡΟΑΡΣΖΖ ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 

ΣΖ ΚΡΗΜΑΗΑ 

 

7.1 ΔΗΑΓΧΓΖ  

θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη λα θαηαδείμεη φηη, ε πξνζάξηεζε ηεο 

Κξηκαίαο απφ ηε Ρσζία δελ απνηειεί λφκηκν ηξφπν απφθηεζεο εδάθνπο θαζψο 

ζπλνδεχεηαη κε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο απαγφξεπζεο ρξήζεο βίαο θαη δελ 

ζηνηρεηνζεηείηαη απφ ηα θείκελα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ αιιά θαη απφ ηε δηεζλή 

πξαθηηθή ησλ θξαηψλ. 

 Πξνζάξηεζε νλνκάδεηαη ε δηα ηεο βίαο ελζσκάησζε ηνπ εδάθνπο ή κέξνπο 

απηνχ ελφο θξάηνπο ζηελ επηθξάηεηα ελφο άιινπ. Βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο 

πξνζάξηεζεο είλαη ε απνηειεζκαηηθή θαηνρή ηεο πεξηνρήο θαη ε εθδήισζε 

«θαζαξήο πξφζεζεο» γηα κφληκε θαηνρή ηεο.54 χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή θ. 

θαιηζά, κε ηνλ φξν «πξνζάξηεζε» ελλννχκε ηε ρσξηθή επέθηαζε ηεο θπξηαξρίαο 

θάπνηνπ θξάηνπο. Μεηά ηελ πξνζάξηεζε, ε πξνζαξηεζείζα πεξηνρή δηέπεηαη απφ 

ην δίθαην ηνπ πξνζαξηψληνο θξάηνπο, ην νπνίν δελ ππνρξενχηαη λα δηαηεξήζεη, 

σο πξνο ηελ πεξηνρή απηή, ηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο απφ ην νπνίν 

έγηλε ε απφζπαζε.55                      

 

7.2 ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ 

 7.2.1   Ο Υάξηεο ηνπ ΟΖΔ - Ο Καλόλαο Απαγόξεπζεο ηεο Υξήζεο Βίαο 

  Ο θαλφλαο απηφο έιαβε  ηε κνξθή θαλφλα δηεζλνχο ζπλζήθεο ζην 

Άξζξν 2 (4) Υάξηε ΖΔ: «Όια ηα κέιε ζα απέρνπλ ζηηο δηεζλείο ηνπο ζρέζεηο από 

ηελ απεηιή ή ρξήζε βίαο θαηά ηεο εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο θαη ηεο πνιηηηθήο 

                                                             
54

 Καινγήξνπ Γεσξγία Μαξία, Κνχηζηθα ιγα. Νφκηκε ε ελζσκάησζε ηεο Κξηκαίαο ζηε Ρσζία; 
Αζήλα, 24 Ηνπιίνπ 2015. 
55

 θαιηζάο, Κσλζηαληίλνο. Θεσξία θαη Κείκελα Γηεζλνχο Γηθαίνπ. Αζήλα: ΓΔ/ΓΔΚ, 1985.ζ 42. 
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αλεμαξηεζίαο νπνηνπδήπνηε θξάηνπο, ή θαηά νπνηνδήπνηε ηξόπν αζπκβίβαζην κε 

ηνπο ζθνπνύο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ». 

  πσο έθξηλε ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ζηελ ππφζεζε Νηθαξάγνπα θαηά 

ΖΠΑ, ν θαλφλαο ηζρχεη παξάιιεια σο θαλφλαο εζηκηθνχ δηθαίνπ κε ην ίδην 

πεξηερφκελν θαη επηπιένλ απνηειεί θαλφλα αλαγθαζηηθνχ δηεζλνχο δηαθαίνπ ν 

νπνίνο δελ κπνξεί λα αλαζηαιεί κε δηεζλή ζπλζήθε θαη δεκηνπξγεί ππνρξεψζεηο 

ζην ζχλνιν ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο (erga omnes). Ζ παξαβίαζή ηνπ γελλά δηεζλή 

επζχλε ηελ νπνία, εθηφο απφ ην θξάηνο πνπ απνηειεί ην άκεζν ζχκα ηεο ρξήζεο 

βίαο, κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ θαη ηξίηα θξάηε.56  

  Δπηπξφζζεηα, ην Άξζξν 2(4) απαγνξεχεη ηε ρξήζε έλνπιεο βίαο 

ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο. Καηά ζπλέπεηα δελ απαγνξεχεη ηε ρξήζε έλνπιεο βίαο ζην 

εζσηεξηθφ ελφο θξάηνπο γηα ηελ θαηαζηνιή κηαο εμέγεξζεο ελαληίνλ ηεο 

θπβέξλεζεο ηνπ θξάηνπο. Αληίζεηα, ε ρξήζε βίαο απφ έλα θξάηνο γηα λα ζηεξήζεη 

έλαλ ιαφ απφ ην δηθαίσκα ζηελ απηνδηάζεζε, εθφζνλ ν ζπγθεθξηκέλνο ιαφο είλαη 

θνξέαο ηνπ δηθαηψκαηνο, απνηειεί βία ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαη ζπλεπψο εκπίπηεη 

ζηελ απαγφξεπζε. Χζηφζν, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη έλα εζληθναπειεπζεξσηηθφ 

θίλεκα έρεη ην δηθαίσκα πξνζθπγήο ζε έλνπιε βία, σο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

άκπλαο θαηά ελφο απνηθηαθνχ ή ξαηζηζηηθνχ θαζεζηψηνο. Οχηε, φηη ηξίηα θξάηε 

έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξέρνπλ πιηθή ελίζρπζε πξνο έλα ηέηνην θίλεκα.57  

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ζχκθσλα κε ηνλ Υάξηε ΖΔ, ν θαλφλαο 

ηεο κε ρξήζεο βίαο δελ είλαη απφιπηνο αιιά επηδέρεηαη δπν εμαηξέζεηο: Ζ ρξήζε 

βίαο ζε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο άκπλαο (Άξζξν 51 

Υάξηε ΖΔ), ε ρξήζε βίαο θαη΄εμνπζηνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ΖΔ 

(Κεθάιαην VII Υάξηε ΖΔ). Δπίζεο ζην εζηκηθφ δίθαην γίλεηαη θαη’αξρήλ δεθηή ε 

ρξήζε βίαο χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηεο θπβέξλεζεο ελφο θξάηνπο κε ζθνπφ ηε 

ζπλδξνκή ζηελ θαηαζηνιή έλνπιεο εμέγεξζεο ζην εζσηεξηθφ απηνχ ηνπ θξάηνπο. 

Χζηφζν, ε έθηαζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ δχν εμαηξέζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν 

Υάξηεο ΖΔ απνηεινχλ αληηθείκελν ακθηζβήηεζεο. 

                                                             
56

 Αλησλφπνπινο, Κσλζηαληίλνο. Γίθαην ηεο Υξήζεο Βίαο. ην "Σν Γίθαην ηεο Γηεζλνχο Κνηλσλίαο", 
ηνπ Μαγθιηβέξα Κσλζηαληίλνπ θαη Αλησλφπνπινπ Κσλζηαληίλνπ. Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 
2014.ζ 694. 
57

 Σν ίδην. ζ 696. 
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7.2.2   Άξζξα Γηεζλνύο Δπηηξνπήο Γηθαίνπ γηα ηε Γηεζλή Δπζύλε ηωλ 

Κξαηώλ 

  χκθσλα κε ην άξζξν 41 ησλ άξζξσλ ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο 

Γηθαίνπ γηα ηε Γηεζλή Δπζχλε ησλ Κξαηψλ απφ δηεζλψο παξάλνκεο πξάμεηο, 

θαλέλα θξάηνο δελ κπνξεί λα αλαγλσξίδεη σο λφκηκε κηα θαηάζηαζε ε νπνία 

πξνήιζε απφ ζνβαξή παξαβίαζε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ή λα παξέρεη βνήζεηα ζηε 

δηαηήξεζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο. 

 

7.2.3    Ζ ύκβαζε ηεο Βηέλλεο γηα ην Γίθαην ηωλ πλζεθώλ 

   Σν άξζξν 52 πεξί «Άζθεζεο βίαο επί ηνπ θξάηνπο δηά ηεο απεηιήο ή 

ρξήζεσο βίαο» ηεο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο γηα ην Γίθαην ησλ πλζεθψλ (1969) 

πξνβιέπεη: «Η ζπλζήθε είλαη άθπξνο εάλ ε ζύλαςίο ηεο επεηεύρζε δηά ηεο απεηιήο 

ή ρξήζεσο βίαο θαηά παξαβίαζηλ ησλ αξρώλ ηνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ, σο πεξηέρνληαη 

αύηαη ελ ησ Υάξηε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ε ηελ αθπξόηεηα ζπλζήθεο ηεο νπνίαο ην 

απνηέιεζκα πξνήιζε από ηελ απεηιή ή ηε ρξήζε βίαο»58. πλεπψο, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Κξηκαίαο, κία αλάινγε ζπκθσλία πξνζάξηεζεο δελ έρεη θακία 

ηζρχ θαη' εθαξκνγή ηνπ σο άλσ άξζξνπ. 

 

7.3 Ζ ΑΡΥΖ ΣΖ ΜΖ ΔΠΔΜΒΑΖ (‘’NON - INTERVENTION’’)  

 H αξρή ηεο κε επέκβαζεο απνηειεί έλα ηκήκα εζηκηθνχ δηθαίνπ βαζηζκέλν 

ζηελ ηδέα ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ησλ θξαηψλ. Πξφθεηηαη γηα 

έλαλ απφ ηνπο πην βαζηθνχο ππιψλεο ηνπ  ζπζηήκαηνο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, 

φπσο απηφ άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη απφ ηελ επνρή ηνπ Grotius59 θαη ζηνρεχεη 

ζην λα εμαζθαιίζεη φηη θάζε θξάηνο ζέβεηαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ 

ππφινηπσλ κειψλ ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. 

                                                             
58

 Ο.Ζ.Δ. χκβαζε ηεο Βηέλλεο πεξί ηνπ Γηθαίνπ ησλ πλζεθψλ. Βηέλλε, 23 Ματνπ 1969. 
59

  Ο Οχγθν Γθξφηηνπο ζεσξείηαη «Παηέξαο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ» επεηδή αθξηβψο είλαη ν πξψηνο 
πνπ έγξαςε εηδηθά βηβιίν πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ. Δπί πιένλ πξνρψξεζε θαη ζηε δηάθξηζή ηνπ ζε 
Φπζηθφ Γίθαην θαη ζε Θεηηθφ Γίθαην, κε επηκέξνπο δηάθξηζε ηνπ δεχηεξνπ σο πξνο ηελ πξνέιεπζε 
ζε Θείν Γίθαην θαη Θεηηθφ Γίθαην (βνχιεζεο αλζξψπσλ). Σν δε ηειεπηαίν ζε Αζηηθφ Γίθαην θαη ζε 
«Γίθαην ησλ Δζλψλ», ή Γηεζλέο Γίθαην φπσο νλνκάδεηαη ζήκεξα. 
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Πέξα απφ ηελ εζηκηθή δηάζηαζε ησλ θαλφλσλ πνπ ηελ ζπλαπαξηίδνπλ, ε 

αξρή ηεο κε επέκβαζεο θαηνρπξψλεηαη θαη ζε ζπγθεθξηκέλα λνκηθά θείκελα. 

Δηδηθφηεξα, ηα λνκηθά εξείζκαηα ηεο αξρήο ηεο κε επέκβαζεο είλαη ηα άξζξα 2 

παξ. 4 θαη 7, 39, 51 θαη 53 ηνπ Υάξηε. Καηά ηε ζεσξία ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ε 

παξέκβαζε ζεσξείηαη κε επηηξεπηή, φηαλ αθνξά ζέκαηα φπνπ ην θάζε θξάηνο 

κπνξεί λα απνθαζίδεη ειεχζεξα δπλάκεη ηεο αξρήο ηεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο. Ζ 

παξέκβαζε γίλεηαη παξάλνκε, φηαλ ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο εμαλαγθαζκνχ σο 

πξνο απηέο ηηο επηινγέο, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη ειεχζεξεο. Δπίζεο, πξάμεηο πνπ 

ζπληζηνχλ παξάβαζε ηεο εζηκηθήο αξρήο ηεο κε παξέκβαζεο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ άκεζα ή έκκεζα ηε ρξήζε βίαο, απνηεινχλ ζπγρξφλσο παξάβαζε 

ηεο αξρήο ηεο κε ρξήζεο βίαο ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη, ε ξσζηθή παξέκβαζε γηα ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο απνηειεί 

θαηάθσξε παξαβίαζε ηεο ζεκειηψδνπο αξρήο "non-intervention". 

 ηε δηεζλή πξαθηηθή, ην πκβνχιην Αζθαιείαο κε ην ςήθηζκα ππ' αξηζκ. 

242 ππνγξάκκηζε «ην απαξάδεθην ηεο απφθηεζεο εδάθνπο απφ πφιεκν». Λίγν 

αξγφηεξα, ην 1970 ππεγξάθε ε Γηαθήξπμε γηα ηηο θηιηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην έδαθνο ελφο θξάηνπο δελ κπνξεί λα είλαη 

αληηθείκελν θηήζεο απφ έλα άιιν θξάηνο σο απνηέιεζκα απεηιήο ή ρξήζεο βίαο. 

Κακία εδαθηθή θηήζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ απεηιή ή ηε ρξήζε βίαο δελ πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεηαη σο λφκηκε. H αξρή απηή επηβεβαηψλεηαη, επίζεο, απφ ην άξζξν 5 

παξάγξαθνο 3 ηνπ Φεθίζκαηνο 3314 ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζρεηηθά κε ηνλ 

νξηζκφ ηεο επίζεζεο. χκθσλα κε απηφ, θακία εδαθηθή θηήζε σο απνηέιεζκα 

επίζεζεο είλαη ή πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη σο λφκηκε. Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 4 θαη 5 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο Γηεζλνχο Αζθάιεηαο, ε 

αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θξαηψλ επηηάζζεη ην απαξαβίαζην ηεο εδαθηθήο 

αθεξαηφηεηάο ηνπο.60 Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί ην ςήθηζκα 662/1990 ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθάιεηαο, θαηά ην νπνίν ε πξνζάξηεζε ηνπ Κνπβέηη απφ ην Ηξάθ δελ 

έρεη θακία έλλνκε ζπλέπεηα θαη θάιεζε ηα θξάηε αιιά θαη ηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο λα κελ ηελ αλαγλσξίζνπλ θαη λα απέρνπλ απφ θάζε πξάμε πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο έκκεζε αλαγλψξηζεςηεο. 

                                                             
60

  Καινγήξνπ Γεσξγία Μαξία, Κνχηζηθα ιγα. Νφκηκε ε ελζσκάησζε ηεο Κξηκαίαο ζηε Ρσζία; 
Αζήλα, 24 Ηνπιίνπ 2015. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

Ζ ΑΡΥΖ ΣΖ ΑΤΣΟΓΗΑΘΔΖ ΣΧΝ ΛΑΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 

ΣΖ ΚΡΗΜΑΗΑ 

 

8.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 To δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ θαηαιακβάλεη πξσηαξρηθή ζέζε 

ζε ζεκαληηθά λνκηθά θείκελα δηεζλνχο δηθαίνπ. Ήδε απφ ην πξψην άξζξν ηνπ 

Υάξηε ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ππνγξακκίδεηαη φηη ζθνπφο ηνπ 

Οξγαληζκνχ είλαη ε αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ βάζεη ησλ 

αξρψλ ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ. 

 Απφ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο αξρήο ηεο απηνδηάζεζεο πξνθχπηεη φηη είλαη 

κία αξρή κε ζαθέο λνκηθφ πεξηερφκελν θαη ηζρχ εζηκηθνχ δηθαίνπ, εθφζνλ 

ζπλδπάδεη ηελ θξαηηθή πξαθηηθή κε πεπνίζεζε δηθαίνπ. Τπφ απηφ ην πξίζκα,  ε 

αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ πξαθηηθή ησλ θξαηψλ 

σο κία βαζηθή αξρή ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ζην νπνίν κπνξεί λα απνδνζεί ην 

θαζεζηψο θαλφλα αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ (ius cogens) θαη ζπγρξφλσο σο δηθαίσκα 

κε ηζρχ έλαληη φισλ (erga omnes).61  

 Σν δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο νξίδεηαη σο ην δηθαίσκα ζπγθξνηεκέλσλ κε 

ζπλνρή εζληθψλ νκάδσλ («ιαψλ») λα επηιέγνπλ γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο κία κνξθή 

πνιηηηθήο νξγάλσζεο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε άιιεο νκάδεο. Ζ επηινγή απηή κπνξεί 

λα είλαη ε θξαηηθή αλεμαξηεζία, ν ζπζρεηηζκφο κε άιιεο νκάδεο εληφο ελφο 

νκφζπνλδνπ θξάηνπο, ε απηνλνκία ή ε αθνκνίσζε απφ έλα άιιν θξάηνο. Ζ 

ηειεπηαία κνξθή επηινγήο πνπ ππάγεηαη άκεζα ζην δηθαίσκα απηνδηάζεζεο 

θξίλεηαη ηδηαίηεξα θξίζηκε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πεξίπησζε ηεο Κξηκαίαο. 

 

 

 

                                                             
61

 Καινγήξνπ Γεσξγία Μαξία, Κνχηζηθα ιγα. Νφκηκε ε ελζσκάησζε ηεο Κξηκαίαο ζηε Ρσζία; 
Αζήλα, 24 Ηνπιίνπ 2015. 
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8.2 Ζ ΑΤΣΟΓΗΑΘΔΖ ΣΧΝ ΛΑΧΝ  

 Σν άξζξν 1 ηνπ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ αλαθέξεη κεηαμχ ησλ ζθνπψλ 

ηνπ ηελ αλάπηπμε ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εζλψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

αξρή ησλ ηζφηηκσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ απηνδηάζεζε ησλ ιαψλ. Γηα πνιιέο 

θπβεξλήζεηο, ε δηάηαμε απηή εθιακβαλφηαλ σο κηα ζπλέρηζε ησλ Δληνιψλ ηεο 

Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, κε ηελ έλλνηα φηη αθνξνχζε ζηελ παξνρή απηνδηνηθήζεσο 

ζε νξηζκέλνπο απνηθηαθνχο ιανχο. Ζ δπλακηθή φκσο ηεο παγθφζκηαο πνιηηηθήο 

έδσζε ζηελ αξρή ηεο απηνδηνηθήζεσο ησλ ιαψλ κηα επξχηεξε εξκελεία κε ηελ 

έλλνηα φηη θαηά ηηο δεθαεηίεο 1960-70 ν ράξηεο εξκελεχζεθε σο δέζκεπζε γηα ηελ 

αλεμαξηεζία θαη φρη γηα δηάθνξεο κνξθέο απηνλνκίαο θαη απηνδηνηθήζεσο ησλ 

ιαψλ πνπ βξίζθνληαη ππν απνηθηαθφ δπγφ θαη ππν μεληθή θαηνρή.62  

 Με απηφ ην πλεχκα πηνζεηήζεθε ε Γηαθήξπμε 1514 ηνπ 1960 «πεξί 

ρνξεγήζεσο αλεμαξηεζίαο ζε ρώξεο θαη ιανύο ππν απνηθηαθό θαζεζηώο», δειαδή 

απηνδηάζεζε ησλ ιαψλ είλαη ην δηθαίσκα φισλ ησλ ιαψλ «…λα απνθαζίδνπλ 

ειεύζεξα ην πνιηηηθό ηνπο θαζεζηώο θαη λα επηδηώθνπλ ειύζεξα ηελ νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή θαη θαη πνιηηηζηηθή ηνπο αλάπηπμε». Ζ δηαθήξπμε πεξί ησλ Φηιηθψλ 

ρέζεσλ (1970) επηβεβαίσζε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, πξνζδίδνληαο φκσο κηα 

γεληθφηεξε δηάζηαζε, θαζψο ην πεξηερφκελφ ηεο δελ πεξηνξηδφηαλ ζηελ 

απνηθηνθξαηία. 

 Δθφζνλ σο απηνδηάζεζε ελφο ιανχ νξίδεηαη ν ειεχζεξνο πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο, εηδηθά ζην πιαίζην ηεο απναπνηθηνπνίεζεο, απηνλφεηε 

ζπλέπεηα είλαη ε δπλαηφηεηα πιήξνπο αλεμαξηεζίαο, ελνπνίεζεο κε θάπνην 

γεηηνληθφ θξάηνο, ή νπνηνδήπνηε άιιν θαζεζηψο επηιέμεη ν ελ ιφγσ ιαφο. Σν 

δηθαίσκα απηφ ήηαλ πεξίπνπ απεξηφξηζην σο πξνο ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο 

απηνδηάζεζεο απφ ηνπο απνηθηαθνχο ιαφπο, φκσο ε δηεζλήο πξαθηηθή επέβαιε 

ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο αιιά θαη επηιεθηηθή εθαξκνγή ηνπ ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο.63 

 χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Ρνχθνπλα θαη κε αθνξκή ηε δηάιπζε ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ε δεκηνπξγία αξηζκνχ θξαηψλ δελ 

                                                             
62

  Ρνχθνπλαο, Δκκαλνπήι. Γηεζλέο Γίθαην. Αζήλα-Κνκνηελή: άθθνπια, 2004.ζ 57. 
63

 Γξακκαηίθαο, Βαζίιεηνο. Αθαδεκία ηξαηεγηθψλ Αλαιχζεσλ. Ο ξφινο ησλ απνζρηζηηθψλ 
θηλεκάησλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηδηψμεσλ ζηνλ επξχηεξν παεπμείλην ρψξν θαη ηα 
Βαιθάληα. Μάξηηνο 2015. http://www.acastran.org/keimena_ergasias. 
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κεηαβάιιεη ηελ νπζία πσο ε αξρή ηεο απηνδηαζέζεσο δελ αθνξά ζηηο κεηνλφηεηεο 

πνπ δνχλ ζε έλα ζπληεηαγκέλν θξάηνο δηθαίνπ θαη απνιακβάλνπλ ησλ ζεκειησδψλ 

ειεπζεξηψλ ηνπο.   

 

8.3 AΤΣΟΓΗΑΘΔΖ ΣΧΝ ΛΑΧΝ    vs    ‘’UTI POSSIDETIS JURIS’’  

 ην Γηεζλέο Γίθαην, ε αξρή uti possidetis juris64 ζεκαίλεη φηη, φηαλ κηα 

πξψελ απνηθία ή εζσηεξηθή ππνδηαίξεζε ηνπ θξάηνπο απνθηά ηελ αλεμαξηεζία 

ηεο, ηφηε ηα παιαηά εζσηεξηθά δηνηθεηηθά ζχλνξα γίλνληαη εθεμήο δηεζλή ζχλνξα. 

πλεπψο, ε αξρή ηνπ uti possidetis juris εθαξκφδεηαη φηαλ δεκηνπξγείηαη έλα λέν 

θξάηνο. H νπζία ηεο αξρήο ζπλίζηαηαη ζηνλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηεο, πνπ είλαη λα 

δηαζθαιίζεη ηνλ ζεβαζκφ γηα ηα εδαθηθά ζχλνξα, θαηά ηε ζηηγκή πνπ 

επηηπγράλεηαη ε αλεμαξηεζία.65  

 Σν δήηεκα φκσο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξαθηηθή ησλ θξαηψλ είλαη ε 

ζρέζε κεηαμχ ηεο αξρήο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ θαη ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο 

ησλ θξαηψλ. Πξαθηηθά, ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη πνηνο θαλφλαο ζα 

ππεξηζρχζεη ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο ιαφο επηζπκεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα ηεο 

απηνδηάζεζεο ζε έδαθνο ην νπνίν αλήθεη ζε άιιν θξάηνο ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ. 

 Ζ ζεσξία εκθαλίδεηαη δηραζκέλε φζνλ αθνξά ηελ ππεξνρή θάπνηνπ απφ 

ηνπο δχν θαλφλεο (Απηνδηάζεζε θαη uti possidetis juris). Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο απηνδηάζεζεο σο λνκηθνχ δηθαηψκαηνο ζηελ ηαθηηθή 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαιχπηεη κφλν πξψελ απνηθίεο θαη κε απηνδηνηθνχκελα 

εδάθε σο πξψελ θξαηηθέο δηνηθεηηθέο εδαθηθέο κνλάδεο θαη κέζα ζηα ζχλνξα, 

πνπ θιεξνλνκήζεθαλ απφ ηελ απειζνχζα δχλακε. Μέρξη ζήκεξα, δελ ππάξρεη 

θαλφλαο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, πνπ λα θαζηεξψλεη έλα εμειηγκέλν δηθαίσκα 

απηνδηάζεζεο κε ηελ επξχηεξε θαη θπξηνιεθηηθή θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή 

έλλνηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θάζε ιανχ ή εζληθήο νκάδαο. Ζ πξνηεξαηφηεηα 

εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηνπ uti possidetis juris (πρ. ε πεξίπησζε ηεο αλεμαξηεζίαο 

                                                             
64

  ε ειεχζεξε κεηάθξαζε: φπσο θαηέρεηο ζχκθσλα κε ην δίθαην (Εατθνο 2014)   
65

 Εατθνο, Νηθφιανο Έδαθνο θαη θηήζε εδαθηθήο θπξηαξρίαο. ην "Σν Γίθαην ηεο Γηεζλνχο 
Κνηλσλίαο", ησλ Μαγθιηβέξα Κσλζηαληίλνπ θαη Αλησλφπνπινπ Κσλζηαληίλνπ. Αζήλα: Ννκηθή 
Βηβιηνζήθε, 2014.ζ 231-232.  
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ηεο Οπθξαλίαο απφ ηελ ΔΓ) ζε ζρέζε κε ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο (πρ. ε 

πεξίπησζε ηεο απηνδηάζεζεο ηνπ ιανχ ηεο Κξηκαίαο) επαλαβεβαηψζεθε ηειεπηαία, 

κεηά ην 1989, φπνπ σο δηεζλή ζχλνξα ησλ λέσλ θξαηψλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε 

δηάιπζε θαη ηελ έλσζε ησλ πξψελ νκνζπνλδηαθψλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο 

αλαγλσξίζηεθαλ ηα παιαηά εζσηεξηθά νκνζπνλδηαθά ζχλνξα. πσο θαη ζην 

παιαηφ απνηθηαθφ πιαίζην, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ε αξρή ηνπ uti 

possidetis juris ελ γέλεη ππεξίζρπζε έλαληη ηεο αξρήο ηεο απηνδηάζεζεο.66  

 

8.4 ΑΤΣΟΓΗΑΘΔΖ KAI MEIONOTHTE 

 To Γηεζλέο Γίθαην δελ απνδέρεηαη ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο γηα ηηο 

κεηνλφηεηεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα λνκηθά θείκελα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ δελ αλαγλσξίδνπλ ζπιινγηθά δηθαηψκαηα ππέξ ησλ 

κεηνλνηήησλ, αιιά κφλν αηνκηθά ππέξ ησλ κειψλ ηνπο. Αλ νη κεηνλφηεηεο σο 

ζπιινγηθέο νληφηεηεο έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο, ζα έπξεπε απηφ λα 

κεηνπζησζεί ζε αηνκηθφ δηθαίσκα ππέξ ησλ κειψλ ηνπο. Απηφ φκσο νδεγεί ζηελ 

απνδνρή ελφο δηθαηψκαηνο, θαηά θάπνην ηξφπν, «αηνκηθήο απηνδηάζεζεο» 

δηαζηξέθνληαο έηζη ηελ έλλνηα θαη ηε ινγηθή ηεο απηνδηάζεζεο, φπσο απηή 

κεηεμειίρζεθε ζηαδηαθά ζηνλ ΟΖΔ. 

 Αλ ιάβνπκε ππφςε ην γεγνλφο φηη, νη πεξηζζφηεξεο κεηνλφηεηεο είλαη 

ηκήκαηα ελφο ιανχ πνπ γηα ηζηνξηθνχο, γεσγξαθηθνχο ή πνιηηηθνχο ιφγνπο 

βξέζεθαλ εληφο νξίσλ ελφο άιινπ θξάηνπο, ην λα αλαγλσξίδεηαη ην ίδην δηθαίσκα 

ηφζν γηα ην ιαφ, φζν θαη γηα θάζε ηκήκα ηνπ πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηεο θχξηαο 

εδαθηθήο ηνπ επηθξάηεηαο, ζα ήηαλ εμσπξαγκαηηθφ. Άιισζηε δελ ππάξρεη θαλέλα 

ζηνηρείν ζηελ πξαθηηθή ησλ θξαηψλ αιιά θαη ζηε δηεζλή λνκνινγία πνπ λα 

ζπληείλεη πξνο έλα ηέηνην ζπκπέξαζκα ππέξ ησλ κεηνλνηήησλ. χκθσλα κε ηνλ 

Cassese67, ην δηθαίσκα ζηελ απηνδηάζεζε δελ παξέρεηαη απφ ην πθηζηάκελν 

Γηεζλέο Γίθαην νχηε ζε εζληθέο νκάδεο πνπ δελ απνηεινχλ ιανχο: ‘’current 

                                                             
66

 Εατθνο, Νηθφιανο Έδαθνο θαη θηήζε εδαθηθήο θπξηαξρίαο. ην "Σν Γίθαην ηεο Γηεζλνχο 
Κνηλσλίαο", ησλ Μαγθιηβέξα Κσλζηαληίλνπ θαη Αλησλφπνπινπ Κσλζηαληίλνπ. Αζήλα: Ννκηθή 
Βηβιηνζήθε, 2014.ζ 233. 
67

  Ο Αληφλην Καζέζε (1 Ηαλνπαξίνπ 1937 – 21 Οθησβξίνπ 2011) ήηαλ Ηηαιφο λνκηθφο ν νπνίνο 
εμεηδηθεπφηαλ ζην δηεζλέο δεκφζην δίθαην. Ήηαλ ν πξψηνο πξφεδξνο ηνπ Γηεζλνχο πνηληθνχ 
δηθαζηεξίνπ γηα ηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία θαη ν πξψηνο πξφεδξνο ηνπ Δηδηθνχ δηθαζηεξίνπ γηα ηνλ 
Λίβαλν φπνπ θαη πξνήδξεπζε έσο ηελ παξαίηεζή ηνπ, γηα ιφγνπο πγείαο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011. 
(Πεγή: https://el.wikipedia.org/wiki) 
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international law on self-determination is blind to the demands of ethnic groups 

(not constituting a racial group’’.68  

 Καηά ζπλέπεηα, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πξνζάξηεζεο ηεο Κξηκαίαο απφ ηε 

Ρσζία, πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: 

 α.   Μεηά ηε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ θξαηψλ 

(πξψελ ζνβηεηηθψλ ζνζηαιηζηηθψλ δεκνθξαηηψλ) εθαξκφζηεθε ε αξρή uti 

possidetis juris, δειαδή δεκηνπξγήζεθαλ θξάηε κε ηα ζχλνξα πνπ είραλ ζην 

πιαίζην ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, πξίλ ηε δηάιπζή ηεο, φηαλ ήηαλ ζνβηεηηθέο 

δεκνθξαηίεο. ηελ νπζία ε αξρή uti possidetis juris εθαξκφδεηαη ζην θξάηνο φπσο 

είλαη, δειαδή ζηε «θσηνγξαθία» ηεο ηφηε πθηζηάκελεο εδαθηθήο θαηάζηαζεο. ην 

πιαίζην απηφ, ε Οπθξαλία έγηλε αλεμάξηεην θξάηνο κε ηα ζχλνξα πνπ είρε εληφο 

ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, πξηλ ηε δηάιπζή ηεο, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη 

ε Κξηκαία.    

    β.   To Γηεζλέο Γίθαην δελ απνδέρεηαη ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο γηα ηηο 

κεηνλφηεηεο, δειαδή ζε εζληθέο νκάδεο πνπ δελ απνηεινχλ ιαφ. Απηφ ηζρχεη θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξηκαίαο, αθφκα θαη αλ ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ 

(πεξίπνπ 96%) απνθάζηζε, κε ην δεκνςήθηζκα ηεο 16 Μαξηίνπ 2014, ηελ έλσζε 

ηεο Κξηκαίαο κε ηε Ρσζία. Πνιχ δε πεξηζζφηεξν, πνπ ε αξρή uti possidetis juris 

ππεξηεξεί έλαληη ηεο αξρήο ηεο απηνδηάζεζεο, φπσο πξναλαθέξζεθε. πλεπψο, 

ην επηρείξεκα ηεο Ρσζίαο γηα ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο ηνπ ξσζηθνχ - 

ξσζφθηινπ πιεζπζκνχ, πνπ απνηειεί ηελ πιεηνλφηεηα ζηελ Κξηκαία, δελ 

επζηαζεί. 

  πγθεθαιαηψλνληαο, ινηπφλ, θαηά ηα πξνεθηεζέληα, δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί λφκηκε ε πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο ζηε Ρσζία, νη φπνηεο ηειεζζείζεο 

ελέξγεηεο ζεσξνχληαη άθπξεο σο αληίζεηεο πξνο ην δηεζλέο δίθαην θαη γηα ην ιφγν 

απηφ ε Κξηκαία παξακέλεη κέξνο ηεο νπθξαληθήο επηθξάηεηαο. 

 

 

                                                             
68

 Γξακκαηίθαο, Βαζίιεηνο. Αθαδεκία ηξαηεγηθψλ Αλαιχζεσλ. Ο ξφινο ησλ απνζρηζηηθψλ 
θηλεκάησλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηδηψμεσλ ζηνλ επξχηεξν παεπμείλην ρψξν θαη ηα 
Βαιθάληα. Μάξηηνο 2015. http://www.acastran.org/keimena_ergasias. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ ΚΟΤΦΟΠΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ 

ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΣΖ ΥΑΓΖ  

 

9.1 ΓΔΝΗΚΑ 

 «Τπάξρεη κηα ηζρπξή πεπνίζεζε όηη ε δξάζε ηεο Ρσζίαο παξαβηάδεη ην 

δηεζλέο δίθαην. Ξέξσ όηη ν Πξόεδξνο Πνύηηλ θαίλεηαη λα έρεη κία δηαθνξεηηθή νκάδα 

δηθεγόξσλ πνπ νδεγεί ζε έλα δηαθνξεηηθό ζύλνιν ησλ εξκελεηώλ, αιιά δελ λνκίδσ 

όηη απηό εμαπαηά θαλέλαλ» (Πξφεδξνο ΖΠΑ, Barack Obama). Με βάζε ηα ιφγηα 

ηνπ Οκπάκα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Κξηκαίαο κπνξεί θαλείο λα ππνζέζεη φηη, ην 

δηεζλέο δίθαην δελ είλαη ηίπνηα άιιν πέξα απφ έλα ζχλνιν πεπνηζήζεσλ πνπ 

έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο απνδεθηέο ή κε απνδεθηέο, αλάινγα κε ηελ πιεπξά απφ ηελ 

νπνία βιέπεη θάπνηνο ηα πξάγκαηα.  

 ην ζεκείν απηφ εκθηινρσξεί ε άπνςε ηνπ Δdward H. Carr, ν νπνίνο ζην 

δηαρξνληθφ βηβιίν69 ηνπ «Η Δηθνζαεηήο Κξίζε 1919-1939» αλαθέξεη φηη: «Σν Γίθαην 

δελ θηινδνμεί λα επηιύζεη θάζε πνιηηηθό πξόβιεκα θαη εθεί όπνπ απνηπγράλεη, ην 

ζθάικα είλαη ζπρλά εθείλσλ πνπ επηρεηξνύλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ κε ηξόπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο δελ πξννξηδόηαλ πνηέ λα ρξεζηκνπνηεζεί. Γελ απνηειεί κνκθή γηα 

ην Γίθαην, ν ραξαθηεξηζκόο ηνπ σο εξγαιείν ηεο πθηζηάκελεο ηάμεο πξαγκάησλ»74  

 ην θεθάιαην απηφ ζα εμεηαζηεί ε πεξίπησζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζην 

πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη ε πηζαλφηεηα δηαζχλδεζεο ηεο κε ηελ 

πεξίπησζε ηεο Κξηκαίαο, θαζφζνλ ε ξσζηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, κε ζηφρν λα 

δηθαηνινγήζεη ηε κνλνκεξή αλαθήξπμε αλεμαξηεζίαο ηεο Κξηκαίαο θαη ηε κεηέπεηηα 

έλσζή ηεο κε ηε Ρσζία, ρξεζηκνπνίεζε ηε κνλνκεξή αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ σο αλαινγία. 

 

 

                                                             
69

  Carr, Edward. Ζ Δηθνζαεηήο Κξίζε 1919-1939. Αζήλα: Πνηφηεηα, 2000.ζ 246. (Σν βηβιίν ηνπ 
Δdward Hαllett Carr εθδφζεθε γηα πξψηε ην 1939 κε ηίηιν: ‘’The Twenty Year’ s Crisis 1919-1939. 
An Introduction to the Study of International Relations’’).  
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9.2 Ζ ΑΝΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ ΣΟΤ ΚΟΤΦΟΠΔΓΗΟΤ  

 Σν 1991, ε εγεζία ησλ Αιβαλψλ πξνθάιεζε δεκνςήθηζκα ζην νπνίν 

ζπκκεηείρε ην 87% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο επαξρίαο, πνπ κε πνζνζηφ 99,87% 

ςήθηζε ππέξ ηεο αλεμαξηεζίαο θαη νη εθιεγκέλνη εγέηεο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ 

αλέιαβαλ λα εθπιεξψζνπλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ είραλ ηεζεί γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θξαηψλ απφ ηε Γηνπγθνζιαβία.  Σφηε ε ΔΚ εμέδσζε κηα αλαθνίλσζε 

πνπ επηζήκαηλε φηη: ‘’…frontiers can only be changed by peaceful means and (the 

EC countries) remind the inhabitants of Kosovo that their legitimate quest for 

autonomy should be dealt with in the framework of the EC Peace Conference’’.70  

 To 1998, κεηά απφ ηνπο βνκβαξδηζκνχο ηνπ ΝΑΣΟ ελαληίνλ ηεο εξβίαο, 

επηθπξψζεθε  κε ηελ απφθαζε 1244 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ε απφζπαζε ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ απφ ηε ζεξβηθή επηθξάηεηα. Σν Κνζζπθνπέδην ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα εμειίρζεθε ζε έλα είδνο δηεζλνχο πξνηεθηνξάηνπ71, ελψ ε ιχζε 

θπκάλζεθε κεηαμχ πιήξνπο αλεμαξηεζίαο θαη ελφο είδνπο δηεζλνχο θαζεζηψηνο72. 

Τπελζπκίδεηαη φηη, ε ιχζε απηή δφζεθε κεηά απφ ρξήζε βίαο ηνπ ΝΑΣΟ ελαληίνλ 

ηεο εξβίαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζπκθσλία θαη λα απνζχξεη ηα 

ζηξαηεχκαηά ηεο απφ ην Κνζζπθνπέδην.      

 ηηο 12 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2003, ην πκβνχιην Αζθαιείαο ελέθξηλε ην 

«Standards for Kosovo», έλα έγγξαθν πνπ ζπληάρζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Δηδηθνχ 

Αληηπξνζψπνπ θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο, ηε Ρσζία, ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία θαη ηελ Ηηαιία ρσξίο θάπνην 

απνηέιεζκα. ηηο 26 ηνπ Μάξηε ηνπ 2007, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΟΖΔ 

ππέβαιε έγγξαθν πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, κε ηίηιν 

«Έθζεζε ηνπ Δηδηθνχ Απεζηαικέλνπ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ζρεηηθά κε ην 

κειινληηθφ θαζεζηψο ηνπ Κνζζφβνπ» ή αιιηψο «ρέδην Αρηηζάαξη». Οη δχν 

αληηκαρφκελεο πιεπξέο θαζψο επίζεο θαη ε Ρσζία απέξξηςαλ ην ζρέδην 

Αρηηζάαξη, ελψ ε ηειεπηαία θαηέζηεζε ζαθέο φηη ζα αζθήζεη βέην ζε νπνηνδήπνηε 

                                                             
70

 Γξακκαηίθαο, Βαζίιεηνο. Αθαδεκία ηξαηεγηθψλ Αλαιχζεσλ. Ο ξφινο ησλ απνζρηζηηθψλ 
θηλεκάησλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηδηψμεσλ ζηνλ επξχηεξν παεπμείλην ρψξν θαη ηα 
Βαιθάληα. Μάξηηνο 2015. http://www.acastran.org/keimena_ergasias. 
71

  Τπφ ηνλ φξν Πξνηεθηνξάην ελλννχκε ηε ζρέζε, δπλάκεη ηεο νπνίαο έλα θξάηνο αλαιακβάλεη ηελ 
ππνρξέσζε δηαξθνχο πξνζηαζίαο άιινπ θξάηνπο, θαησηέξνπ θαηά θαλφλα πνιηηηζκνχ (θαιηζάο 
1985, 50). 
72

 ην ζρέδην ηνπ εηδηθνχ απεζηαικέλνπ ηεο ΔΔ Marti Ahtisaari αλαθέξεηαη σο «Δπηηεξνχκελε 
Αλεμαξηεζία» (Supervised Independence). 
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ζρέδην ςεθίζκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο πνπ ζα άιιαδε ην status quo θαη 

ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο εξβίαο. Απηφ είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηε κε έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ Αρηηζαάξη απφ ην πκβνχιην Αζθαιείαο. 

 

Δηθόλα 11: ηαηηζηηθά ζηνηρεία θξαηψλ πνπ αλαγλψξηζαλ ην Κφζζνβν                                                                     

(Πεγή: http://www.kosovothanksyou.com/statistics/) 

 Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2007, κηα ηξηκειήο επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηε Ρσζία αλέιαβαλ ηελ επζχλε ζε 

κηα πεξίνδν 120 εκεξψλ γηα ηε δηεμαγσγή ζπλνκηιηψλ κεηαμχ ηεο εξβίαο θαη ησλ 

Αιβαλφθσλσλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζρεηηθά κε ην κειινληηθφ θαζεζηψο ηεο 

πεξηνρήο. Γηα άιιε κηα θνξά απφ ηηο ζπλνκηιίεο θαηέζηε ζαθέο φηη νη 

αιβαλφθσλνη ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα απνδερζνχλ 

νηηδήπνηε άιιν εθηφο απφ ηελ αλεμαξηεζία ηεο επαξρίαο. Σέινο, ζηηο 17 

Φεβξνπαξίνπ 2008, ην «Κνηλνβνχιην ηνπ Κνζζφβνπ» πξνέβεθε ζε κνλνκεξή 

αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο.  

 

9.3 Ζ ΓΝΧΜΟΓΟΣΖΖ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΥΑΓΖ 

 Ζ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ απφ ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην είλαη ηζφηηκε κε ηηο 

άιιεο κεζφδνπο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ (δηαηηεζία, πνιηηηθέο/δηπισκαηηθέο 

κέζνδνη). Χζηφζν, ε χπαξμή ηνπ σο ζεζκφο, σο έλα ηξίην ακεξφιεπην κέξνο, πνπ 

δελ ππφθεηηαη ζηνλ απφιπην έιεγρν ησλ θξαηψλ ηνπ πξνζδίδεη νπζηαζηηθφ θχξνο 

σο κέζνδν επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ. Αίηεζε γλσκνδνηήζεσο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 96 Υάξηε ΖΔ έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ ε Γεληθή πλέιεπζε, ην 

πκβνχιην Αζθαιείαο, άιια φξγαλα ησλ ΖΔ (πνιηηηθά φξγαλα ησλ ΖΔ) θαη νη 
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Δηδηθεπκέλεο Οξγαλψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ΖΔ. ζνλ αθνξά ζηελ ηζρχ ησλ 

γλσκνδνηήζεσλ73, απηέο δελ έρνπλ δεζκεπηηθή ηζρχ αιιά κφλνλ ζπκβνπιεπηηθφ 

ραξαθηήξα. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ζηεξνχληαη ζεκαζίαο, δηφηη απνηεινχλ ηελ 

πιένλ έγθπξε δηαπίζησζε γηα ηηο ξπζκίζεηο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ζρεηηθά κε πνιχ 

ζεκαληηθά δεηήκαηα.74  

 ρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο Κξηκαίαο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008, ε Γεληθή 

πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ δήηεζε γλσκνδφηεζε απφ ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο 

γηα ην αλ ε κνλνκεξήο αλαθήξπμε αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ 

(Φεβξνπάξηνο 2008) ήηαλ ζχκθσλε κε ην Γηεζλέο Γίθαην. χκθσλα κε ην 

θαζεγεηή θ. Κνπζθνπβέιε, αλ θάπνηνο κειεηήζεη ηε γλσκνδφηεζε, εθηφο ηνπ φηη 

δελ ζα βξεη πνιιέο αλαινγίεο κεηαμχ Κξηκαίαο θαη Κνζζπθνπεδίνπ, ζα θαηαιήμεη 

ζε ηξία αδηακθηζβήηεηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ησλ κνλνκεξψλ 

αλαθεξχμεσλ αλεμαξηεζίαο: 

 α.  Σν Γηεζλέο Γίθαην δελ ηηο απαγνξεχεη ξεηά. 

  β. Ρεηά εμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ε κνλνκεξήο αλαθήξπμε 

αλεμαξηεζίαο είλαη ζπλδεδεκέλε «κε παξάλνκε ρξήζε βίαο ή άιιεο θαηάθσξεο 

παξαβηάζεηο ησλ θαλφλσλ ηνπ γεληθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ, εηδηθά απηψλ 

αλαγθαζηηθήο θχζεσο (juscogens)». 

            γ.  Σν Γηθαζηήξην ρξεζηκνπνίεζε σο ηέηνην παξάδεηγκα ηελ θαηερφκελε 

Κχπξν θαη ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο πνπ κνλνκεξψο αλαθήξπμαλ ηελ ιεγφκελε 

«Σνπξθηθή Γεκνθξαηία ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ».  Μάιηζηα, ην Γηθαζηήξην (παξ. 114, 

ζ. 50) ξεηά αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε 1251/1999 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο γηα 

ηελ Κχπξν, ε νπνία πξνβιέπεη φηη ε φπνηα ιχζε ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζην 

πθηζηάκελν θξάηνο (Κππξηαθή Γεκνθξαηία), κε εληαία θπξηαξρία, κία 

πξνζσπηθφηεηα, κία ππεθνφηεηα, ηνπ νπνίνπ ζα δηαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία θαη 

εδαθηθή αθεξαηφηεηα.75 

                                                             
73

 Αλησλφπνπινο, Κσλζηαληίλνο. Γίθαην ηεο Υξήζεο Βίαο. ην "Σν Γίθαην ηεο Γηεζλνχο Κνηλσλίαο", 
ηνπ Μαγθιηβέξα Κσλζηαληίλνπ θαη Αλησλφπνπινπ Κσλζηαληίλνπ. Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 
2014. 
74

 Αλησλφπνπινο, Κσλζηαληίλνο. Ζ Δπίιπζε ησλ Γηαθνξψλ απν ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ησλ 
Ζλσκέλσλ Δζλψλ. ην "Σν Γίθαην ηεο Γηεζλνχο Κνηλσλίαο", ηνπ Μαγθιηβέξα Κσλζηαληίλνπ θαη  
Αλησλφπνπινπ Κσλζηαληίλνπ. Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2014.ζ 563-566. 
75

 Κνπζθνπβέιεο,Ζιίαο. Ζ Κξηκαία, ην Κνζζπθνπέδην θαη ε Κχπξνο: ηη ηζρχεη ζην δηεζλέο δίθαην; 
www.kouskouvelis.gr. 30 Μαξηίνπ 2014. http://www.kouskouvelis.gr/site/blog. 
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 κσο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη θαη ν αληίινγνο ζηελ 

πξναλαθεξζείζα γλσκνδφηεζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο. Σν 

Γηθαζηήξην απέθπγε λα ζρνιηάζεη ην λνµηθφ θαζεζηψο ηνπ Κνζζφβνπ σο θξάηνπο 

θαη ήηαλ πνιχ πξνζεθηηθφ ζην λα δηαρσξίζεη ην δηθαίσµα ελφο ιανχ γηα 

απηνδηάζεζε ζε ζρέζε µε ην δηθαίσµα ελφο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο ζηελ εδαθηθή 

ηνπ αθεξαηφηεηα.76 Δπηπξφζζεηα, ε απφθαζε αλαθέξεη φηη ε θήξπμε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζφβνπ δελ παξαβηάδεη ηε δηεζλή λνµνζεζία, αιιά δελ 

αλαθέξεηαη ζην αλ ην θξάηνο ηνπ Κνζζφβνπ είλαη λφµηµν βάζεη ηεο δηεζλνχο 

λνµνζεζίαο θαη έηζη δελ αζρνιείηαη νπζηαζηηθά µε ην ζέµα ηεο απφζρηζεο.  
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 πσο πξναλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε αξρή ηεο απηνδηάζεζεο απνηέιεζε λνκηθφ 
ζεκέιην γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ θξαηψλ εληφο φκσο ηνπ απναπνηθηαθνχ πιαηζίνπ. Ζ εθαξκνγή ηεο 
αξρήο εθηφο απναπνηθηνπνίεζεο ζπλαληά ζεκαληηθέο δηαθσλίεο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηεο σο 
λνκηθφο θαλφλαο δεκηνπξγίαο λέσλ θξαηψλ. εκαληηθφηεξν εκπφδην απνηειεί ε ζχγθξνπζή ηεο κε 
ηνλ ζεκειηψδε θαλφλα ηεο δηαηήξεζεο ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 

ΣΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ Ζ ΖΘΗΚΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΡΗΜΑΗΑ 

 

10.1 Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ 

 πσο ζε θάζε θνηλσλία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηάμεο απαηηνχληαη θαλφλεο, 

έηζη θαη ζηε δηεζλή θνηλσλία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο παγθφζκηαο ηάμεο απαηνχληαη 

θαλφλεο θαη ζεζκνί. ηελ αλάιπζε ηνπ πεξί ηεο Γηεζλνχο Κνηλσλίαο, ν θαζεγεηήο 

θ. Μαθξήο αλαθέξεη φηη: «ην επίπεδν ηεο δηεζλνύο θνηλσλίαο θαη κέζα από ηηο 

θπξηόηεξεο ηζηνξηθέο ηεο εθθξάζεηο (Γπηηθή Υξηζηηαλνζύλε, επξσπατθή θνηλσλία 

ησλ θξαηώλ θαη παγθόζκηα δηεζλήο θνηλσλία), ε δηαηήξεζε ηεο δηεζλνύο ηάμεο 

επηηπγράλεηαη κέζα από θαλόλεο θαη θπξίσο θαλόλεο θνηλσληθά απνηειεζκαηηθνύο, 

κε άιια ιόγηα, ζεζκνύο»77.  Δίλαη απνιχησο αληηιεπηφ φηη ζηνπο θαλφλεο απηνχο 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη θαλφλεο ηνπ δηθαίνπ. κσο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζηε 

«δηεζλή ζθαθηέξα» νη θαλφλεο ηνπο δηθαίνπ παξαβηάδνληαη ή αγλννχληαη, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ξσζηθή επέκβαζε ζηελ Κξηκαία θαη ε ηνπξθηθή εηζβνιή θαη θαηνρή 

ζην βφξεην ηκήκα ηεο Κχπξνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή θαη δηαρξνληθή ε άπνςε ηνπ 

Δ. Carr γηα ην Γηεζλέο Γίθαην: «…ε απνηπρία λα παξάζρεη θάπνηα απνηειεζκαηηθή 

ελαιιαθηηθή ιύζε θαηέζηεζαλ ην ζύγρξνλν Γηεζλέο Γίθαην εξγαιείν ηεο 

πθηζηάκελεο ηάμεο πξαγκάησλ ζε βαζκό πξσηνθαλή γηα ην πξνγελέζηεξν Γηεζλέο 

Γίθαην ή γηα ην Δζσηεξηθό Γίθαην ηεο νπνηαζδήπνηε πνιηηηζκέλεο ρώξαο. Απηόο 

είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο ιόγνο γηα ηελ πξόζθαηε κείσζε ηνπ ζεβαζκνύ απέλαληη 

ζην Γηεζλέο Γίθαην»78. 

 Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ην Γηεζλέο Γίθαην δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη 

φηη έρεη ράζεη ηελ αμία ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Ζ. Bull ζην βηβιίν ηνπ «Ζ Άλαξρε 

Κνηλσλία», ε παξαβίαζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαλφλα είλαη ζπλήζσο αληίζεηε κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ζπκκφξθσζεο ζε άιινπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο θαλφλεο ηνπ 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη κάιηζηα ζε άιιεο πεξηπηψζεηο κε ηε ζπκκφξθσζε αθφκε θαη 

ζηνλ θαλφλα πνπ παξαβηάδεηαη. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

πεξίπησζε ηεο Ρσζίαο, ε νπνία απφ ηε κία πξνζάξηεζε ηελ Κξηκαία θαη απφ ηελ 
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  Carr, Edward. Ζ Δηθνζαεηήο Κξίζε 1919-1939. Αζήλα: Πνηφηεηα, 2000.ζ 247. 
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άιιε απνηειεί ηηκεηήο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ζην Θέαηξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο πξίαο. 

Δπηπξφζζεηα, ε παξαβίαζε κηαο ζπκθσλίαο κπνξεί λα είλαη κειεηεκέλε 

απάληεζε ζε θάπνηα ελέξγεηα ελφο άιινπ κέξνπο, πνπ ζθνπφ ηεο έρεη ηε 

δηαηήξεζε ελφο κέξνπο ηεο ζπκθσλίαο ή ηε δηαηήξεζε ηεο δπλαηφηεηαο 

απνθαηάζηαζήο ηεο. Σέινο, πάιη θαηά ηνλ Ζ. Bull, αθφκα θαη φηαλ γίλεηαη επίθιεζε 

κηαο αξρήο φπσο ε «αλαγθαηφηεηα» ή ηα «δσηηθά ζπκθέξνληα», ππάξρεη 

ηνπιάρηζηνλ παξαδνρή ηεο αλάγθεο λα δνζεί κηα εμήγεζε. ηελ πεξίπησζε ηεο 

Κξηκαίαο, ε Ρσζία, ελψ παξαβίαζε ηνλ θαλφλα ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο 

Οπθξαλίαο, επηθαιέζηεθε ηελ αξρή ηεο πξνζηαζίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ησλ ξσζηθψλ πιεζπζκψλ ηεο Κξηκαίαο. 

 Σν εξψηεκα φκσο πνπ ηίζεηαη είλαη, πνηα είλαη ηα θίλεηξα απφ ηα νπνία 

πξνθχπηεη ε ζπκκφξθσζε ησλ θξαηψλ ζην Γηεζλέο Γίθαην. Πξψηνλ ππάξρεη ην 

«Γίθαην ηεο Κνηλφηεηαο» δειαδή ε ππαθνή ζε έλα θαλφλα δηθαίνπ εληάζζεηαη ζε 

έλα πιαίζην αμηψλ θαη γηα απηφ ε ηειεζζείζα, θαηά ην δίθαην, πξάμε είλαη πνιχηηκε, 

επηηαθηηθή ή ππνρξεσηηθή. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί «ην Γηεζλέο Γίθαην ηεο 

Ηζρχνο», ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηνλ θαηαλαγθαζκφ ή ππφ ηελ απεηιή 

θαηαλαγθαζκνχ θάπνηα αλψηεξεο δχλακεο. Σέινο, ππάξρεη θαη ην αίζζεκα ηνπ 

ακνηβαίνπ ζπκθέξνληνο δειαδή «ην δηεζλέο δίθαην ηεο ακνηβαηφηεηαο», φπσο ε  

ηήξεζε ησλ ππνζρέζεσλ, νη θαλφλεο ηνπ πνιέκνπ θαη θπξίσο ν ακνηβαίνο 

ζεβαζκφο ηεο θπξηαξρίαο.  

 Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πεξί ζπκκφξθσζεο ησλ θξαηψλ ζην Γηεζλέο 

Γίθαην ηνπ Ζ. Bull κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ζην νπθξαληθφ δήηεκα, ε Ρσζία 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππαθνχεη θαη ζπκκνξθψλεηαη κε ην Γίθαην. ηελ 

πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο ε Ρσζία ππαθνχεη ζην «Γηεζλέο Γίθαην ηεο Ηζρχνο». Γηα 

απηφ ην ιφγν πξνζπαζεί λα ζπλδέζεη ην θξηκατθφ δήηεκα κε ηελ πεξίπησζε ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ. Απφ ηε κηα ζέιεη λα δείμεη πξνο ηε Γχζε φηη είλαη ν ηζρπξφο δξψλ 

ζηελ πεξηθέξεηά ηεο θαη απφ ηελ άιιε ζέιεη λα εθαξκφζεη ην πξναλαθεξζέλ δίθαην 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξηκαίαο, φπσο νη δπηηθνί ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζζφβνπ. 

Γεχηεξνλ, ζηελ πεξίπησζε ηεο Οπθξαλίαο πηζαλόηαηα ζα επηδηψμεη κηα ιχζε ζην 

πιαίζην ηεο νκνζπνλδίαο, δειαδή ζα ζπκκνξθσζεί κε ην «Γίθαην ηεο 

Ακνηβαηφηεηαο» πνπ ζηεξίδεηαη, φπσο αλαθέξεη ν Ζ. Bull, ζην αίζζεκα ακνηβαίνπ 

ζπκθέξνληνο θαη ζηε ζπκκφξθσζε κε ηηο βαζηθέο αξρέο δηθαίνπ. Σξίηνλ, ε Ρσζία 

ζην δήηεκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ ηδηραληηζηψλ ζηε Μ. Αλαηνιή ππαθνχεη ζην 
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«Γίθαην ηεο Κνηλφηεηαο», δείρλνληαο έηζη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ηελ ππαθνή ηεο 

ζηε λνκηκφηεηα θαη ηηο αμίεο ηνπ πνιηηηζκνχ. Σέινο, ε Ρσζία πηζαλόηαηα λα 

ζειήζεη λα δηαζπλδέζεη ηελ εκπινθή ηεο ζηε Μ. Αλαηνιή κε ην δήηεκα ηεο 

Κξηκαίαο κέζσ ηνπ «Γηθαίνπ ηεο Ακνηβαηφηεηαο», ζην πιαίζην ηνπ ακνηβαίνπ 

ζπκθέξνληνο κε  ηε Γχζε. 

 Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη, γηα άιιε κηα θνξά 

επηβεβαηψλεηαη ν H. Bull ζην βηβιίν ηνπ «Ζ Άλαξρε Κνηλσλία»: «Η ζεκαζία ηνπ 

δηεζλνύο δηθαίνπ δελ ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζπκία ησλ θξαηώλ λα ζπκκνξθσζνύλ 

ζηηο αξρέο ηνπ εηο βάξνο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπο αιιά ζην γεγνλόο όηη πνιύ ζπρλά 

θξίλνπλ πσο είλαη πξνο όθειόο ηνπο λα ζπκκνξθσζνύλ ζε απηό»79.    

 

10.2 ΣΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ Ζ ΖΘΗΚΖ 

 χκθσλα κε ηνλ Θνπθπδίδε, φηαλ νη πφιεηο (θξάηε) έρνπλ λα επηιέμνπλ 

κεηαμχ ζπκθέξνληνο θαη λφκνπ/εζηθήο, ζπλήζσο αθνινπζνχλ ην ζπκθέξνλ ηεο 

πνιηηείαο ηνπο. Καηά ηνλ θαζεγεηή θ. Πιαηηά ζην βηβιίν ηνπ «Γηεζλείο ρέζεηο θαη 

ηξαηεγηθή ζηνλ Θνπθπδίδε», ην δίθαην θαη ε εζηθή ππνηάζζνληαη ζηελ ηδέα ηνπ 

raison d’ etat.80 O H. Kissinger ζην βηβιίν ηνπ «Γηπισκαηία» γξάθεη γηα ην raison 

d’ etat81: «Σν ‘’raison d’ etat’’ βεβαίσλε όηη ε επεκεξία ηνπ θξάηνπο δηθαηνινγνύζε 

όια ηα δπλαηά κέζα γηα ηε ζπλέρηζε θαη ηε βειηίσζή ηεο. Σν εζληθό ζπκθέξνλ 

ππνζθέιηζε ηε κεζαησληθή ηδέα κηαο νηθνπκεληθήο εζηθήο».82 Απηφ ζεκαίλεη φηη, γηα 

ηα θξάηε πξνέρεη ε αλάγθε απηνζπληήξεζεο κε απνηέιεζκα λα δίλεηαη ε 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ θξαηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ηζρχνο, αληί ηεο ζπκκφξθσζεο ζηηο αξρέο ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο 

εζηθήο. «Με ιίγα ιόγηα, ε δηεζλήο εζηθή είλαη ε εζηθή ησλ θξαηώλ».83   

 Μεηά ηνλ Θνπθπδίδε αθνινπζεί ν Μαθηαβέιιη, ν νπνίνο είλαη ν πξψηνο 

πνιηηηθφο ξεαιηζηήο ζηε λεφηεξε επνρή πνπ αλαγλσξίδεη ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο 

πνιηηηθήο έλαληη ηεο εζηθήο. χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή θ. Μαθξή: «Σα ηξία 

αμηώκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ην δόγκα Μαθηαβέιιη απνηεινύλ ηηο βάζεηο ηεο 
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θηινζνθίαο ηνπ πνιηηηθνύ ξεαιηζκνύ: ληεηεξκηληζκόο, πξσηνθαζεδξία ηεο 

πξαθηηθήο έλαληη ηεο ζεσξίαο θαη πξσηαξρία ηεο πνιηηηθήο έλαληη ηεο εζηθήο. 

πγθεθξηκέλα, κε ηνλ Μαθηαβέιιη ε εζηθή γίλεηαη έλα παξάγσγν ηεο πνιηηηθήο 

πξάμεο».84 ηε ζχγρξνλε επνρή ν Carr εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ εζληθνχ 

ζπκθέξνληνο θαη πηζηεχεη φηη νη εζηθέο αξρέο πξέπεη λα εξκελεχνληαη κε 

πνιηηηθνχο φξνπο, δειαδή ε αλαδήηεζε κηαο εζηθήο λφξκαο εθηφο ηνπ πνιηηηθνχ 

πιαηζίνπ είλαη θαηαδηθαζκέλε ζε απνηπρία. Καηά ηνλ θ. Μαθξή ην θαιφ θαη ην 

εζηθφ πξνζδηνξίδνληαη ηειηθά απφ ην εζληθφ, πνπ ζεκαίλεη: Ζζηθή = Δζληθφ 

πκθέξνλ. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ: «Γελ είλαη 

ηπραίν όηη ηα θξάηε δηακνξθώλνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο, ηηο ηδέεο ηνπο θαη γεληθά ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε ζρέζε κε ηα άιια θξάηε ζηε βάζε ηνπ εζληθνύ 

ζπκθέξνληνο».85  

 

10.3 Ζ ΖΘΗΚΖ ΣΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΥΔΔΗ 

 Σν δήηεκα ηεο εζηθήο ζηηο Γηεζλείο ζρέζεηο απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο θαη 

έξεπλαο απφ ηνπο αλαιπηέο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ, απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη 

ζήκεξα. Γηα άιιε κηα θνξά ν Θνπθπδίδεο απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ην 

ππφςε δήηεκα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ηνλ παξφλ θεθάιαην. ρεηηθά κε ηελ εζηθή 

ππεπζπλφηεηα θαηά ηνλ Θνπθπδίδε, ν θαζεγεηήο Κιαζζηθήο Φηινινγίαο Αλδξέαο 

Παλαγφπνπινο επηζεκαίλεη ζην νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ ηνπ, φηη: «Ο Θνπθπδίδεο 

ζπάληα πξαγκαηεπόηαλ ηελ εζηθή ππεπζπλόηεηα, αιιά δελ αδηαθνξνύζε γηα ηελ 

εζηθή, όπσο έρεη εζθαικέλα ππνζηεξηρζεί. Βέβαηα, ήηαλ, πξσηαξρηθά ηζηνξηθόο, γη’ 

απηό θαη ελδηαθεξόηαλ όρη κόλν γηα ηηο πξάμεηο θαη ηα βάζαλα ησλ ιαώλ θαη ησλ 

αηόκσλ ζε ηζηνξηθό επίπεδν, αιιά αθόκε θαη γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ςπρώλ ηνπο 

ζε ςπρνινγηθό θαη θηινζνθηθό επίπεδν».86  Δπηπξφζζεηα, ν θαζεγεηήο θ. Πιαηηάο 

ζπκπιεξψλεη φηη: «Η βαζηθή ζέζε ηνπ Θνπθπδίδε είλαη όηη ζε θαηξό εηξήλεο θαη 

επκάξεηαο, ηόζν νη άλζξσπνη όζν θαη ηα θξάηε έρνπλ κεγαιύηεξν πεξηζώξην γηα 

εζηθέο επηινγέο. Αληίζηξνθα, όζν πην άλαξρν θαη αληαγσληζηηθό γίλεηαη ην δηεζλέο 
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ζύζηεκα, ηόζν κεηώλεηαη αληίζηνηρα ην πεξηζώξην γηα εζηθέο επηινγέο»87. 

πκπεξαίλεηαη ινηπφλ απφ ηα παξαπάλσ φηη, φζν πην αληαγσληζηηθφ είλαη ην 

δηεζλέο πεξηβάιινλ, θαη φρη κφλν, ηφζν πεξηζζφηεξν κεηψλνληαη ηα πεξηζψξηα γηα 

ηελ εζηθή. Απηφ φκσο δε ζεκαίλεη φηη ε εζηθή παχεη λα ππάξρεη.  

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ε εζηθή δχλαηαη λα απνηειέζεη θαη εξγαιείν 

πξνψζεζεο ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο δηαηήξεζεο νξηζκέλσλ 

θαηαζηάζεσλ, φπσο νξίδνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ θχξησλ δξψλησλ ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε αλαθνξά ηνπ E. Carr γηα ηε δηεζλή εζηθή: «Η 

δηεζλήο εζηθή, όπσο ηελ αλέπηπμαλ νη πεξηζζόηεξνη ζύγρξνλνη αγγινζάμνλεο 

ζπγγξαθείο, θαηέζηε θάηη πεξηζζόηεξν από έλα βνιηθό όπιν επίζεζεο ελαληίνλ 

εθείλσλ πνπ θαηαθέξνληαλ ελαληίνλ ηνπ ‘’status quo’’».88 Σν ζπκπέξαζκα πνπ 

πξνθχπηεη δειαδή είλαη φηη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε δηεζλήο εζηθή ππνηάζζεηαη 

ζηε βνχιεζε ησλ ηζρπξψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. 

Παξαηεξνχκε δειαδή φηη, θαηά θάπνην ηξφπν, ε δηεζλήο εζηθή αθνχεη ζηα 

θειεχζκαηα ηνπ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ.   

 

10.4 Ο ΓΗΚΑΗΟ ΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ ΟΗ ΓΗΑΣΑΔΗ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ 

ΠΟΛΔΜΟΤ 

 

 10.4.1    Ο ΓΗΚΑΗΟ ΠΟΛΔΜΟ    

      Γηα λα θξίλνπκε ηε ξσζηθή επέκβαζε γηα ηελ πξνζάξηεζε ηεο 

Κξηκαίαο σο «Γίθαην Πφιεκν» θαη θαη’ επέθηαζε ηελ επέκβαζε ζηελ Οπθξαλία, ζα 

πξέπεη λα θαη’ αξρήλ λα νξίζνπκε ηνλ «Γίθαην Πφιεκν». Χο «Γίθαηνο Πφιεκνο» 

κπνξεί λα νξηζζεί: «Σν ζύλνιν ησλ θαλνληζηηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ νξηνζεηνύλ ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα δξάζεη έλα θξάηνο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

εμαζθαιίζεη ηα ‘’απαξαίηεηα’’ (επηβίσζε, αλεμαξηεζία, δηαηήξεζε ηνπ θνηλνύ θαινύ 

θαη ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ)»89. Βέβαηα ππάξρεη κία έλζηαζε γηα ηνλ αλ 

ε αικαηψδεο θαη θνληθή ζπλάκα αλάπηπμε ηεο ζηξαηησηηθήο ηερλνινγίαο θαη 

θπξίσο ησλ ππξεληθψλ φπισλ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ «Γίθαηνπ 
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  Πιαηηάο, Αζαλάζηνο. Γηεζλείο ρέζεηο θαη ηξαηεγηθή ζηνλ Θνπθπδίδε. Αζήλα: Δζηία, 2010.ζ 66. 
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 Carr, Edward. Ζ Δηθνζαεηήο Κξίζε 1919-1939. Αζήλα: Πνηφηεηα, 2000.ζ 206. 
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 Dougherty, Pfaltzgraff. Aληαγσληζηηθέο Θεσξίεο Γηεζλψλ ρέζεσλ. Αζήλα: Παπαδήζε, 1992.ζ 
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Πνιέκνπ». Απηφ φκσο απνηειεί έλα δήηεκα ην νπνίν δελ αθνξά άκεζα ηελ 

παξνχζα εξγαζία. 

 χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο Dougherty θαη Pfaltzgrff ζην βηβιίν 

ηνπο «Αληαγσληζηηθέο Θεσξίεο Γηεζλώλ ρέζεσλ», νξηζκέλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «Γίθαηνπ Πνιέκνπ» ζπλνςίδνληαη ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

 α. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρνπλ απνηειεζκαηηθνί ζεζκνί 

επνπηείαο ηεο εηξήλεο, δελ κπνξνχκε λα αξλεζνχκε ζηα θξάηε ηελ πξνζθπγή 

ζηνλ πφιεκν, βέβαηα θάησ απφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο. 

 β. Σα θξάηε δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα δηεμαγσγήο ηνπ πνιέκνπ 

ελαληίνλ ελφο επηηηζέκελνπ ή ηεο πξνζθνξάο βνήζεηαο ζε έλα άιιν θξάηνο πνπ 

είλαη ζχκα επίζεζεο. 

 γ. Ζ ζχγρξνλε ζηξαηησηηθή ηερλνινγία δελ κπνξεί λα αλαηξέζεη 

ηε παξαδνζηαθή δηάθξηζε κεηαμχ «κάρηκσλ δπλάκεσλ» θαη «άνπισλ», αθφκε θαη 

ζην ζηξαηεγηθφ πφιεκν. 

 δ. ε πεξίπησζε πνιέκνπ, θάζε θξάηνο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη φια ηα κέζα θαη ζε απεξηφξηζηε έθηαζε γηα ηε λίθε. «Καη όηαλ 

αθόκε ην θξάηνο έρεη ην εζηθό δηθαίσκα λα δηεμαγάγεη πόιεκν (ius ad bellum) έρεη 

ηελ ππνρξέσζε λα ζέβεηαη ην λόκν πνπ δηέπεη ηα κέζα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζηνλ πόιεκν (ius in Bello)»90.  

 ε. Ζ καδηθή απνηξνπή ζε ζπλδπαζκφ κε ηα καδηθά αληίπνηλα 

ελαληίνλ αζηηθψλ θέληξσλ είλαη ειιεηπήο. Ζ πνιηηηθή εγεζία νθείιεη, ζε πεξίπησζε 

απνηπρίαο ηεο απνηξνπήο, λα είλαη έηνηκε γηα ηε δηεμαγσγή πεξηνξηζκέλνπ 

πνιέκνπ κε επηιεγκέλνπο ζηφρνπο θαη φρη νινθιεξσηηθνχ. 

     Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαηά Dougherty θαη Pfaltzgrff 

πξνθχπηεη φηη ε επηρείξεζε ηεο Ρσζίαο γηα ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο θάζε 

άιιν παξά δίθαηε κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί. χκθσλα κε ην αξρηθφ νξηζκφ γηα ηνλ 

«Γίθαην Πφιεκν», ε ελέξγεηα απηή ηεο Ρσζίαο δελ αθνξά ηελ επηβίσζε θαη ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ ξσζηθνχ θξάηνπο, ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

ξσζηθνχ ιανχ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ θνηλνχ θαινχ. Βέβαηα, ε ξσζηθή πιεπξά 
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 Dougherty, Pfaltzgraff. Aληαγσληζηηθέο Θεσξίεο Γηεζλψλ ρέζεσλ. Αζήλα: Παπαδήζε, 1992.ζ 
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επηθαιείηαη ην επηρείξεκα φηη πξνζέθπγε ζε απηήλ ηελ ελέξγεηα θάησ απφ 

νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, δειαδή ηεο πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ηεο ξσζηθήο 

κεηνλφηεηαο ηεο Κξηκαίαο θαη πηζαλφηεηα ζην πιαίζην ηεο «απην-βνήζεηαο». Απηφ 

φκσο ην επηρείξεκα είλαη ειαηησκαηηθφ θαη έσιν, δηφηη δελ είραλ αλαθεξζεί 

πεξηζηαηηθά θαηαπάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηεο ξσζηθήο κεηνλφηεηαο απφ ηελ 

νχησο ή άιισο αδχλακε Οπθξαλία, ε νπνία αθφκα θαη αλ ήζειε αζθαιψο δελ 

πξφιαβε. ζνλ αθνξά δε ην δηθαίσκα ησλ θξαηψλ ζηελ απηνβνήζεηα αζθαιψο 

θαη ηζρχεη, απέρεη, φκσο, πνιχ απφ ην λα ραξαθηεξηζζεί ε ξσζηθή ελέξγεηα ζηελ 

Κξηκαία, σο «Γίθαηε». 

 

          10.4.2    ΟΗ ΓΗΑΣΑΔΗ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ    

  Δίλαη γλσζηφ απφ ηηο ζεσξήζεηο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ φηη έλα απφ 

ηα επηά αμηψκαηα ηνπ Κιαζζηθνχ Ρεαιηζκνχ είλαη, φηη: «Σα θξάηε απνηεινχλ 

νξζνινγηθέο ελφηεηεο θαη νληφηεηεο πνπ, ιεηηνπξγψληαο κέζα ζε κία θαηάζηαζε 

αβεβαηφηεηαο θαη αληαγσληζκνχ, επηδηψθνπλ ην ‘’εζληθφ ηνπο ζπκθέξνλ’’».91 Απφ 

ηελ άιιε ν λενξεαιηζκφο, ζχκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή θ. Κνπζθνπβέιε, «θαηαλνεί 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη θπξίσο 

αζθάιεηαο θαη άκπλαο, θαη επηπιένλ πξνζζέηεη ηε δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

δηεζλνχο άλαξρνπ θαη εθηφο πιαηζίσλ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ιεηηνπξγνχληνο 

ζπζηήκαηνο».92 Σα θξάηε, δειαδή, επηδηψθνπλ ηελ πξνψζεζε ησλ εζληθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπο αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηνπο ζην δηεζλέο ζχζηεκα. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο ηνπ πνιέκνπ απνηειεί κέζν 

γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο ηζρχνο κέζα ζην άλαξρν θαη αληαγσληζηηθφ 

δηεζλέο ζχζηεκα θαη επηπιένλ αθνξά ηηο πξννπηηθέο δηαηήξεζεο ηεο πνιεκηθήο 

πξνζπάζεηαο, έσο φηνπ λα επηηεπρζεί ν ηειηθφο ζθνπφο. Ηδηαίηεξα γηα ηηο κεγάιεο 

δπλάκεηο, φπσο είλαη ε πεξίπησζε ηεο Ρσζίαο ζην ππφ εμέηαζε δήηεκα ηεο 

Κξηκαίαο: «Η δνκηθή αλεζπρία πνπ λνηώζνπλ νη  κεγάιεο δπλάκεηο γηα ηελ 

                                                             
91 Κουςκουβζλθσ Ηλίασ. Θεωρία Διεκνών χζςεων ςτον Ψυχρό Πόλεμο-Αποτροπι και Πυρθνικι 
τρατθγικι. Ακινα: Ποιότθτα, 2000.ς 35 
92 Σο ίδιο. ς 37-38. 
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αλαηξνπή ηεο πθηζηάκελεο ηζνξξνπίαο ηζρύνο νδεγεί ζηελ εζηκηθή λνκηκνπνίεζε 

ηνπ πνιέκνπ…».93  

   O θαζεγεηήο θ. Λίηζαο ζην βηβιίν «Πφιεκνο θαη Οξζνινγηζκφο» 

αλαθέξεη γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ πνιέκνπ φηη δηαθξίλεηαη ζε εζηθνινγηθή θαη ε 

ηζηνξηθή. Ζ εζηθνινγηθή δηάζηαζε απνηειεί ηελ πην ζπκθέξνπζα πνιηηηθή ιχζε 

θαη επηβάιιεηαη ζε έλα θξάηνο, ην νπνίν είλαη έηνηκν λα δηεμάγεη ακπληηθφ ή 

πνιηηηθφ πφιεκν, εμαηηίαο ηνπ πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

πςειήο θνηλσληθήο εγξήγνξζεο ησλ πνιηηψλ, δειαδή φηαλ έρεη κία θνηλσλία 

πςειφ πνζνζηφ, θαηά θεθαιήλ, θαιιηέξγεηαο. ζνλ αθνξά ηελ ηζηνξηθή 

δηάζηαζε ηεο λνκηκνπνίεζεο ηνπ πνιέκνπ, απηή έρεη λα θάλεη κε ηελ ςπρνινγηθή 

πξνπαξαζθεπή ηεο θνηλσλίαο γηα ην πνιεκηθφ εγρείξεκα. ε απηή αθξηβψο ηε 

δηάζηαζε ζηεξίδεηαη θαη ε πξνπαγάλδα, σο κέζν γηα ηελ ςπρνινγηθή 

πξνεηνηκαζία θαη πνιεκηθή θηλεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο. Δπηπιένλ, κε ηελ ηζηνξηθή 

δηάζηαζε ηεο λνκηκνπνίεζεο ηνπ πνιέκνπ «ν ληθεηήο επηβάιιεη ηε λνκηκνπνηεηηθή 

εύλνηα ηεο ηζηνξίαο πξνο ην εγρείξεκα θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ».94  

 Με ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαζίζηαηαη παζηθαλέο φηη, ε Ρσζία δελ 

δηαζέηεη ηε δηεζλή λνκηκνπνίεζε γηα ηελ επέκβαζή ηεο ζηε ρεξζφλεζν ηεο 

Κξηκαίαο. Αληίζεηα, ζην εζσηεξηθφ ηεο ξσζηθήο επηθξάηεηαο, ν ξσζηθφο ιαφο είλαη 

πεπεηζκέλνο γηα ην δίθαην ηνπ ξσζηθνχ εγρεηξήκαηνο, θαζφζνλ ε Κξηκαία θαη ε 

εβαζηνχπνιε παξνπζηάδνληαη σο ην ιίθλν ηνπ ξσζηθνχ έζλνπο θαη ζπλεπψο 

δηθαίσο πξνζαξηήζεθαλ ζηε Ρσζία. πκπεξαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε ξσζηθή 

επέκβαζε ζηελ Κξηκαία έρεη λνκηκνπνηεζεί ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, φρη φκσο 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο.  
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 Λίηζαο, ππξίδσλ. Πφιεκνο θαη Οξζνινγηζκφο. Αζήλα: Πνηφηεηα, 2010.ζ 70. 
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 Σν ίδην. ζ 72. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11 

TO ΓΟΓΜΑ ΣΟΤ ΔΓΓΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΗ Ζ ΡΧΗΚΖ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ                                            

 

11.1 Ζ ΡΧΗΑ ΚΑΗ Ο ΔΤΡΤΣΔΡΟ ΜΔΣΑΟΒΗΔΣΗΚΟ ΥΧΡΟ 

 Παξά ην γεγνλφο φηη ε θαηάξξεπζε ηεο ζνβηεηηθήο έλσζεο απνηέιεζε γηα ηε 

Ρσζία έλα ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ γεσπνιηηηθφ «ζνθ», αθνχ θαηέξξεπζε ε αραλήο 

ξσζηθή απηνθξαηνξία ρσξίο λα εηηεζεί ζην πεδίν ηεο κάρεο, ν επξχηεξνο 

κεηαζνβηεηηθφο ρψξνο πνπ δεκηνπξγήζεθε, νπδέπνηε έπαςε λα ζεσξείηαη απφ ηε 

Ρσζία δσηηθφο ρψξνο θαη πεδίν πξνάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο. Δπηπιένλ 

ηίζεηαη θαη δήηεκα αζθαιείαο γηα ηε Ρσζία, θάηη πνπ είλαη απνιχησο θαηαλνεηφ, 

φπσο αλαθέξεη ν H. Kissinger ζην βηβιίν ηνπ «Γηπισκαηία»: «Δίλαη θπζηθό γηα ηε 

Ρσζία λα έρεη έλα ηδηαίηεξν ζπκθέξνλ αζθαιείαο γη΄ απηό πνπ νλνκάδεη ‘’εγγύο 

εμσηεξηθό’’ – ηηο δεκνθξαηίεο ηεο πξώελ νβηεηηθήο Έλσζεο – ζε ζύγθξηζε κε ηα 

εδάθε πνπ βξίζθνληαη έμσ από ηελ παιηά απηνθξαηνξία».95 Χο απφξξνηα ησλ 

παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη, ην δίπνιν Οπθξαλία - Κξηκαία  εληάζζεηαη ζην 

εγγχο ξσζηθφ εμσηεξηθφ θαη θαηά ζπλέπεηα ε ξσζηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζεσξεί φηη 

έρεη θάζε δηθαίσκα λα επεκβαίλεη ζηελ «απιή» ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηα 

δσηηθά ηεο ζπκθέξνληά. Απηφο είλαη, πηζαλφηαηα, θαη ν ιφγνο γηα ηελ πξνζάξηεζε  

ηεο Κξηκαίαο θαη ε γεληθφηεξε εκπινθή ηεο ζην δήηεκα ηεο Οπθξαλίαο. 

  

 Σν δήηεκα φκσο πνπ ηίζεηαη είλαη ην αλ ε νλνκαζηηθή αλεμαξηεζία ησλ 

λενζπζηαζέλησλ θξαηψλ ήηαλ θαη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο Ρσζίαο. χκθσλα 

κε ηνλ D. Drezner ζην βηβιίν ηνπ ‘’Σhe Sanctions Paradox: Δconomic Statecraft 

and International Relations’’: «Η νλνκαζηηθή αλεμαξηεζία ησλ λενζπζηαζέλησλ 

θξαηώλ ζπλέθεξε ηε Ρσζία από θάζε άπνςε. Σεο έδηλε ηε δπλαηόηεηα λα 

αθαηκάμεη απηά ηα θξάηε από ηηο πνιύηηκεο πξώηεο ύιεο ηνπο, δηαζθαιίδνληαο 

δηάθνξεο (πνιηηηθέο, ελεξγεηαθέο ή ζηξαηησηηθέο) παξαρσξήζεηο, ρσξίο παξάιιεια 

λα επσκίδεηαη ην θόζηνο επηδόηεζεο απηώλ ησλ θαζεζηώησλ θαη ησλ νηθνλνκηώλ 
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 Kissinger, Henry. Γηπισκαηία. Αζήλα: Ληβάλε, 1995.ζ 909. 
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ηνπο»96. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Λεπθνξσζία. Απφ ηε Λεπθνξσζία 

δηέξρεηαη αγσγφο Γηακάι – Δπξψπε ν νπνίνο κεηαθέξεη ην 20% ηνπ ξσζηθνχ 

αεξίνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απνηειεί ηε κνλαδηθή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα 

ηελ παξάθακςε ηεο νπθξαληθήο επηθξάηεηαο.    

Δηθόλα 12: Οη θαηαζθεπαζκέλνη θαη νη ππφ θαηαζθεπή αγσγνί θπζηθνχ αεξίνπ 

πξνο ηελ Δ.Δ (Πεγή: http://www.analyst.gr/2015/05/24/o-polemos-ton-agogon/) 

 Δίλαη πξνθαλψο βέβαην φηη, ε Ρσζία έρεη θάζε ιφγν λα έρεη ππφ ηνλ έιεγρφ 

ηεο ηε Λεπθνξσζία, αθνχ ε επηθξάηεηά ηεο απνηειεί κνλαδηθφο, πξνο ην παξφλ, 

ρψξνο δηέιεπζεο ησλ ξσζηθψλ αγσγψλ πξνο ηελ Δπξψπε. Απηφ έρεη βαξχλνπζα 

ζεκαζία ηελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε γηα ηε Ρσζία, φρη κφλν ιφγσ ηνπ νπθξαληθνχ 

δεηήκαηνο αιιά θαη ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο. Απηφο είλαη 

θαη ν ιφγνο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο «Δπξαζηαηηθήο Έλσζεο97» κεηαμχ Ρσζίαο, 

Καδαθζηάλ θαη Λεπθνξσζίαο, αληί ηεο επηδίσμεο γηα ηελ πιήξε πνιηηηθή 

                                                             
96

  Σζαθίξεο, Θεφδσξνο. Σν Γφγκα ηνπ "Δγγχο Δμσηεξηθνχ": Ζ Ρσζηθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή έλαληη 
ηεο Οπθξαλίαο. ην "Ζ Ρσζία ήκεξα-Πνιηηηθή, Οηθνλνκία θαη Δμσηεξηθέο ρέζεηο", ηνπ Μάλνπ 
Καξαγηάλλε. Αζήλα: Παπαδήζε, 2010.ζ 181. 
97

  H Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Έλσζε (Δ.Ο.Δ., αγγι: EAEU ή EEU) είλαη κηα νηθνλνκηθή έλσζε 
θξαηψλ, θπξίσο απφ ηε βφξεηα Δπξαζία, ε νπνία απνηέιεζε ηε δηάδνρν ηεο Δπξαζηαηηθήο 
Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο. Μηα ζπλζήθε κε ζηφρν ηελ ίδξπζε ηεο EΟΔ ππνγξάθηεθε ζηηο 29 Μαΐνπ 
2014 απφ ηνπο εγέηεο ηεο Λεπθνξσζίαο, ηνπ Καδαθζηάλ θαη ηεο Ρσζίαο θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2015. (Πεγή: https://el.wikipedia.org/wiki). 
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ελζσκάησζε ηεο Λεπθνξσζίαο ζηε Ρσζία, κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο δηκεξνχο 

έλσζεο κε ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία ην 1996. Δπνκέλσο, ε Ρσζία επηζπκεί ηνλ 

έιεγρν ηεο Λεπθνξσζίαο θαη θαη’ επέθηαζε ησλ πξψελ ζνβηεηηθψλ δεκνθξαηηψλ, 

ρσξίο φκσο ηελ αλάιεςε ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο κηαο ελζσκάησζεο 

θαη ηεο αλάιεςεο ησλ ρξεψλ ησλ θξαηηθψλ απηψλ νληνηήησλ. 

   

11.2 ΟΗ ΣΟΥΔΤΔΗ ΣΖ ΡΧΗΚΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ «ΔΓΓΤ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ» 

 Ζ θπξηόηεξε ζηόρεπζε ηεο Ρσζίαο ζην Δγγχο Δμσηεξηθφ ηεο απνηειεί ν 

έιεγρνο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, ησλ δηθηχσλ ππνδνκψλ κεηαθνξάο 

πδξνγνλαλζξάθσλ ησλ εμαγσγηθψλ ρσξψλ ηνπ επξχηεξνπ κεηαζνβηεηηθνχ ρψξνπ 

πξνο ηελ Δπξψπε, θαζψο επίζεο θαη ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο. Ζ 

ζηξαηεγηθή απηή απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε κηαο ζπληνληζκέλεο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο απέλαληη ζηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ηελ 

θπξηφηεξε ελεξγεηαθή αγνξά ηεο Ρσζίαο, κε ζθνπφ λα θαηαζηεί ε Ρσζία ν θχξηνο 

δξψλ θαη ν κνλαδηθφο ζπλνκηιεηήο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Ζ Ρσζία έηζη 

θαζίζηαηαη, απηνκάησο, ξπζκηζηήο ζηηο εμαγσγέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δ.Δ, 

δεκηνπξγψληαο παξάιιεια θαη έλα δηπισκαηηθφ εξγαιείν πίεζεο πξνο ηε Γχζε 

θαη ηηο πξψελ ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο, φηαλ ηα ξσζηθά ζπκθέξνληα ην 

απαηηήζνπλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ ξσζηθνχ εθβηαζκνχ απνηειεί ε 

δηαθνπή ηεο παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ ηελ 1/1/2009 απφ ηε ξσζηθή εηαηξία 

Gazprom πξνο ηελ Οπθξαλία θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ Γπηηθή Δπξψπε, αθφηνπ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ γηα ηελ ηηκή απέηπραλ. Ζ θξίζε ιφγσ 

ηεο δηαθνπήο παξνρήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε Ρσζία πξνο ηελ Οπθξαλία 

θξάηεζε σο νκήξνπο ηφζν ηελ Οπθξαλία, φζν θαη ηα επξσπατθά θξάηε πνπ 

ιάκβαλαλ θπζηθφ αέξην κέζσ ηεο ρψξαο απηήο. 

 εκαληηθή ζηφρεπζε ηεο ξσζηθήο ζηξαηεγηθήο απνηειεί επίζεο ε 

εμαζθάιηζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ ξσζηθψλ ή ξσζφθσλσλ98 

πιεζπζκψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ρψξεο ηνπ Δγγχο Δμσηεξηθνχ ηεο 

                                                             
98

  Βάζεη ηεο ηειεπηαίαο ζνβηεηηθήο απνγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ ην 1989, νη Ρψζνη εθηφο Ρσζίαο 
ππνινγίδνληαλ ζηα 28,2 εθαηνκκχξηα θαη νη ξσζφθσλνη ζηα 11,2. Ζ πιεηνςεθία ησλ πιεζπζκψλ 
απηψλ βξίζθνληαλ ζηελ Οπθξαλία, Καδαθζηάλ θαη Λεπθνξσζία, φπνπ θαη έρνπλ παξακείλεη έσο 
ζήκεξα. (Σζαθίξεο 2010, 186)   
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Ρσζίαο. ην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη θαη ε πνιηηηθή «εθβηαζκνχ» ηεο Ρσζίαο 

πξνο ηηο πξψελ ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο κέζσ ηεο επηβνιήο πνιηηηθήο απηνλνκίαο 

ζηνπο ξσζηθνχο ή ξσζφθσλνπο πιεζπζκνχο πνπ θαηνηθνχλ ζηελ επηθξάηεηά 

ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Οπθξαλία ζηελ νπνία νη 

ξσζηθνί/ξσζφθσλνη πιεζπζκνί αλέξρνληαη ζην 22% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 

(ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε Κξηκαία). Απψηεξνο ζηφρνο ηεο ξσζηθήο ζηφρεπζεο 

απνηειεί ε ρεηξαγψγεζε ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ ρσξψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην εγγχο 

εμσηεξηθφ, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ ζηε ζθαίξα ηεο ξσζηθήο επηξξνήο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα κηα πνιηηηθή «θηλιαλδνπνίεζεο» ησλ πξψελ 

ζνβηεηηθψλ δεκνθξαηηψλ.99    

 Μία άιιε ζηφρεπζε ηεο ξσζηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο είλαη ε εμαζθάιηζε 

ηεο ζηξαηησηηθήο πξφζβαζεο θαη παξνπζίαο ζηα θξάηε ηνπ κεηαζνβηεηηθνχ ρψξνπ. 

θνπφο ηεο ζηφρεπζεο απηήο απνηειεί ε πξνζηαζία ησλ ξσζηθψλ/ ξσζφθσλσλ 

πιεζπζκψλ, ε επηβνιή ηε ξσζηθήο παξνπζίαο σο κνριφο πίεζεο επί ησλ 

θπβεξλήζεσλ ησλ ρσξψλ απηψλ, θαζψο επίζεο θαη ε απαγφξεπζε ηεο 

γεσπνιηηηθήο δηείζδπζεο ησλ αληαγσληζηηθψλ θξαηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ Ζ.Π.Α. 

Πξφζθαην παξάδεηγκα απνηειεί ε ξσζηθή επέκβαζε ζηελ Κξηκαία. 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 13: Υάξηεο Ν. Οζεηίαο - Ακπραδίαο                                                                                                            

(Πεγή: https://el.wikipedia.org/wiki) 

                                                             
99

 Σζαθίξεο, Θεφδσξνο. Σν Γφγκα ηνπ "Δγγχο Δμσηεξηθνχ": Ζ Ρσζηθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή έλαληη 
ηεο Οπθξαλίαο. ην "Ζ Ρσζία ήκεξα-Πνιηηηθή, Οηθνλνκία θαη Δμσηεξηθέο ρέζεηο", ηνπ Μάλνπ 
Καξαγηάλλε. Αζήλα: Παπαδήζε, 2010.ζ 186. 
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 Ζ αμηνπνίεζε φκσο ησλ ξσζηθψλ/ ξσζφθσλσλ πιεζπζκψλ  θαηαγξάθεηαη 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο λφηηαο Οζεηίαο θαη Ακπραδίαο, φπνπ ε Ρσζία αμηνπνίεζε 

ζην κέγηζην βαζκφ ηα απνζρηζηηθά θηλήκαηα ησλ πεξηνρψλ απηψλ, 

θαηαδεηθλχνληαο έηζη ηε ζεκαζία ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ζηελ πινπνίεζε ηεο 

ξσζηθήο ζηξαηεγηθήο ζηνλ κεηαζνβηεηηθφ ρψξν, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο νη εζληθέο κεηνλφηεηεο απνηεινχλ πξφζρεκα γηα ηηο επεκβάζεηο ησλ 

«κεηέξσλ παηξίδσλ».  Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ απνζρηζηηθψλ θηλεκάησλ έιαβε ρψξα 

ζε δχν θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε ε Ρσζία ζηήξημε ηα απνζρηζηηθά θηλήκαηα κε 

ζθνπφ λα δηαηεξήζεη ηελ επηξξνή ηεο ζην εγγχο εμσηεξηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε 

ρψξεο πνπ επέιεμαλ κηα θηινδπηηθή πξνζέγγηζε, φπσο είλαη ε Γεσξγία. ηελ 

επφκελε θάζε, ε Ρσζία αθνινχζεζε κηα πην δπλακηθή ζηάζε επηιέγνληαο ηε 

ρξήζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο, εθπέκπνληαο ην κήλπκα ηφζν ζηηο ρψξεο ηνπ 

εγγχο εμσηεξηθνχ ηεο φζν θαη ζηε Γχζε φηη είλαη δηαηεζεηκέλε λα εμαζθαιίζεη ηα 

δσηηθά ηεο ζπκθέξνληα ζηνλ κεηαζνβηεηηθφ ρψξν.100  

 

Δηθόλα 14: Οη αγσγνί  θαη ηα απνζέκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ ηεο Καζπίαο Θ.                                                                                                           

(Πεγή: http://egpaid.blogspot.com/2009/11/blog-post_3398.html) 

                                                             
100

 Γξακκαηίθαο, Βαζίιεηνο. Αθαδεκία ηξαηεγηθψλ Αλαιχζεσλ. Ο ξφινο ησλ απνζρηζηηθψλ 
θηλεκάησλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηδηψμεσλ ζηνλ επξχηεξν παεπμείλην ρψξν θαη ηα 
Βαιθάληα. Μάξηηνο 2015. http://www.acastran.org/keimena_ergasias. ζ 24. 

http://www.acastran.org/keimena_ergasias
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 Σειεπηαία ζηφρεπζε ηεο Ρσζίαο ζηνλ κεηαζνβηεηηθφ ρψξν απνηειεί ν 

έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ θαη εμαγσγηθψλ δηαδξνκψλ ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ησλ 

ρσξψλ ηνπ εγγχο εμσηεξηθνχ ηεο. ην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη θαη ε πξνζπάζεηα 

απαγφξεπζεο ηεο ακεξηθαληθήο δηείζδπζεο ζηελ πεξηνρή θαη θπξίσο ζηα 

πεηξέιαηα ηεο Καζπίαο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηε ελεξγεηαθήο 

ζχγθξνπζεο Οπάζηλγθηνλ – Μφζραο απνηεινχλ ν αγσγφο πεηξειαίνπ Μπαθνχ – 

Σηθιίδα – Σζετράλ θαη ν αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ Μπαθνχ – Σηθιίδα – Δξδεξνχκ, 

φπσο επίζεο θαη ν ππφ θαηαζθεπή αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ Σ.Α.P, κέζσ ηεο 

Σνπξθίαο θαη Διιάδαο.  

 ινη νη παξαπάλσ αγσγνί παξαθάκπηνπλ ην ξσζηθφ έδαθνο θαη 

ζεκαηνδνηνχλ ην βαζκφ εκπινθήο ηνπ ακεξηθαληθνχ παξάγνληα ζην εγγχο 

εμσηεξηθφ ηεο Ρσζίαο. χκθσλα κε ηνλ θ. Θ. Σζαθίξε: «Η ελεξγεηαθή ζύγθξνπζε 

Οπάζηλγηνλ – Μόζραο απνηειεί κηα πνιύ ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο επξύηεξεο 

γεσζηξαηεγηθήο δηειθπζηίλδαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εδξαίσζε ηεο επηθπξηαξρίαο 

ηεο Ρσζίαο ζηνλ κεηαζνβηεηηθό ρώξν θαη ηε ζπλαθόινπζε καθξνπξόζεζκε 

δπλαηόηεηά ηεο λα απεηιήζεη ή όρη ηελ ακεξηθαληθή εγεκνλία ζην επξαζηαηηθό θαη, 

θαη’ επέθηαζε ζην πιαλεηηθό επίπεδν. Απηή είλαη, άιισζηε, θαη ε ξσζηθή 

‘’αλάγλσζε’’ ηεο ακεξηθαληθήο ελεξγεηαθήο δηπισκαηίαο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο 

Καζπίαο θαη ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο».101  

 

11.3 Ζ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΟΤΚΡΑΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΡΧΗΑ -  ΠΡΗΝ ΣΖΝ 

ΠΡΟΑΡΣΖΖ ΣΖ ΚΡΗΜΑΗΑ 

 Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηε νβηεηηθήο Έλσζεο δεκηνπξγήζεθαλ 14 θξάηε ηα 

νπνία, φπσο πξναλαθέξζεθε, απνηεινχλ ην κεηαζνβηεηηθφ ρψξν δειαδή  ην εγγχο 

εμσηεξηθφ ηεο Ρσζίαο. Απφ ηηο 14 πξψελ ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο ε ζεκαληηθφηεξε 

απψιεηα γηα ηε Ρσζία, απφ γεσπνιηηηθή άπνςε, ήηαλ ε απψιεηα ηεο Οπθξαλίαο. 

πσο αλαθέξεη ν H. Kissinger ζην βηβιίν ηνπ «Γηπισκαηία»: «Οη πεξηζζόηεξεο 

εγεηηθέο κνξθέο ηεο Ρσζίαο-όπνηεο θαη αλ είλαη νη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο-

αξλνύληαη λα δερηνύλ ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ή ηε λνκηκόηεηα ησλ 

                                                             
101

 Σζαθίξεο, Θεφδσξνο. Σν Γφγκα ηνπ "Δγγχο Δμσηεξηθνχ": Ζ Ρσζηθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή έλαληη 
ηεο Οπθξαλίαο. ην "Ζ Ρσζία ήκεξα-Πνιηηηθή, Οηθνλνκία θαη Δμσηεξηθέο ρέζεηο", ηνπ Μάλνπ 
Καξαγηάλλε. Αζήλα: Παπαδήζε, 2010.ζ 187-188. 
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θξαηώλ πνπ ηελ έρνπλ δηαδερηεί, ηδίσο ηεο Οπθξαλίαο, ηνπ ιίθλνπ ηεο 

Οξζνδνμίαο»102. Δπί ηεο νπζίαο, ε Οπθξαλία έρεη εμειηρηεί ζε «αηρκή ηνπ δφξαηνο» 

ηεο ξσζηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ εγγχο εμσηεξηθνχ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ 

ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο, αιιά θαη απφ ηελ πξνζπάζεηα επέθηαζεο ηνπ 

ΝΑΣΟ πξνο αλαηνιάο, ζην δσηηθφ ρψξν ηεο Ρσζίαο. 

 χκθσλα κε ηνλ άιιν ακεξηθαλφ ζηξαηεγηθφ αλαιπηή Μπξεδίλζθη: «ρσξίο 

ηελ Οπθξαλία, ε Ρσζία παύεη λα απνηειεί κηαλ απηνθξαηνξία, αιιά κε ηελ 

Οπθξαλία δσξνδνθεκέλε θαη κεηά ππνηεηαγκέλε, ε Ρσζία θαζίζηαηαη απηνκάησο 

κηα απηνθξαηνξία».103 Πνηα είλαη, φκσο, ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ θαζηζηνχζαλ ηελ 

Οπθξαλία ηφζν ζεκαληηθή γηα ηε Ρσζία, ψζηε λα απνηειέζεη δσηηθφ ρψξν γη’ 

απηήλ αιιά θαη πεδίν ζχγθξνπζεο κεηαμχ ηεο ξσζηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη 

ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ Ζ.Π.Α - ΝΑΣΟ; Πξψηνλ, ε Οπθξαλία απνηεινχζε θαη 

απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε ρψξα ηνπ εγγχο εμσηεξηθνχ ηεο Ρσζίαο, θαζφζνλ απφ 

απηή εμαξηηφηαλ (πξηλ ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο) ε έμνδφο ηεο πξνο ηε Μαχξε 

Θάιαζζα. πλεπψο, ε αλεμαξηεζία ηεο Οπθξαλίαο απνηέιεζε πιήγκα γηα ην 

ξσζηθφ εκπφξην θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο Ρσζίαο κε ηε Μεζφγεην θαη ηνλ ππφινηπν 

θφζκν. ζνλ αθνξά ην ξσζηθφ πνιεκηθφ λαπηηθφ, ν Μπξεδίλζθη ζην βηβιίν ηνπ «Ζ 

Μεγάιε θαθηέξα» γξάθεη: «Πξηλ από ην 1991, ε Μαύξε Θάιαζζα ήηαλ ην ζεκείν 

εθθίλεζεο γηα ηελ πξνβνιή ηεο ξσζηθήο λαπηηθήο δύλακεο ζηε Μεζόγεην. ηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ζηε Ρσζία απόκεηλε κηα κηθξή ισξίδα αθηήο ζηε Μαύξε 

Θάιαζζα…»104. 

 Γεχηεξνλ, ε Οπθξαλία θαη θπξίσο ε Κξηκαία απνηειεί ιίθλν ηνπ ξσζηθνχ 

πνιηηηζκνχ θαη θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζηε ζπλείδεζε ηνπ ξσζηθνχ ιανχ. Ζ Ρσζία 

θαη ε Οπθξαλία έρνπλ κηα θνηλή ηζηνξηθή πνξεία πνπ άξρεηαη απφ ηνλ 

εθρξηζηηαληζκφ ησλ Ρψζσλ κέρξη ηελ θαηάξξεπζε ηεο ζνβηεηηθήο έλσζεο. Απηφ ην 

αίζζεκα ησλ Ρψζσλ εμέθξαζε ν πξφεδξνο Πνχηηλ ζε νκηιία ηνπ ιέγνληαο φηη: «Η 

Κξηκαία είλαη ηόπνο ησλ αξραίσλ Υεξζώλσλ, ιίθλν ηνπ ξσζηθνύ πνιηηηζκνύ θαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ζξεζθεία – είλαη ν ηόπνο βαπηίζεσο ηνπ Πξίγθηπα 

Βιαδίκεξνπ ηνπ Μεγάινπ (958 – 1015 κ.Υ) – θαη ηηο παξαδνζηαθέο αμίεο όρη κόλν 

                                                             
102
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ηεο Ρσζίαο, αιιά θαη ηεο Λεπθνξσζίαο θαη ηεο Οπθξαλίαο»105. Σξίηνλ, ην 33% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο Οπθξαλίαο, δειαδή 17 εθαηνκκχξηα θάηνηθνη, είλαη Ρψζνη ή 

ξσζφθσλνη θαη θαηνηθνχλ ζην αλαηνιηθφ106 (Donbas) θαη λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα 

(Donetsk) ηεο ρψξαο. Οη πιεζπζκνί απηνί είλαη νξζφδνμνη ρξηζηηαλνί ζην 

ζξήζθεπκα θαη ππάγνληαη ζηελ πλεπκαηηθή δηθαηνδνζία ηνπ Παηξηαξρείνπ Μφζραο, 

κε φ,ηη απηφ ζεκαίλεη γηα ηε δπλαηφηεηα επεξεαζκνχ ησλ πιεζπζκψλ απηψλ απφ 

ην Παηξηαξρείν θαη θαη’ επέθηαζε απφ ην Κξεκιίλν. 

    Δπηπξόζζεηα, ζεκαληηθνί ιφγνη γηα ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηεο Ρσζίαο γηα 

ηελ Οπθξαλία απνηεινχλ ν νηθνλνκηθφο θαη ν ελεξγεηαθφο. Ζ αλεμαξηεζία ηεο 

Οπθξαλίαο ζήκαηλε γηα ηε Ρσζία ηελ απψιεηα κηαο «ελ δπλάκεη» πινχζηαο 

βηνκεραληθήο θαη αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο βξίζθνληαη 

εγθαηεζηεκέλεο κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο (Kharkov, Donetsk), νη νπνίεο καδί 

κε ηελ Κξηκαία θαη ην ζεκαληηθφ ιηκάλη ηεο Οδεζζνχ παξάγνπλ ην 80 % ηνπ ΑΔΠ 

ηεο ρψξαο. Δπίζεο, ε Οπθξαλία εηζάγεη ην 36% ησλ εηζαγσγψλ ηεο απφ ηε Ρσζία 

θαη  εμάγεη ζε απηήλ ην 18% ησλ πξντφλησλ ηεο, ελψ ζεκαληηθά ξσζηθά θεθάιαηα 

έρνπλ επελδπζεί ζηελ αγνξά ηεο Οπθξαλίαο. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ 

φηη ππάξρεη έληνλε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηψλ ησλ δχν ρσξψλ. 

Δπίζεο ζεκαληηθή αιιειεμάξηεζε ππάξρεη θαη ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. Ζ Οπθξαλία 

εηζάγεη ην 85% ηνπ πεηξειαίνπ απφ ηε Ρσζία, ελψ ην 14 – 17% ηνπ εμαγψγηκνπ 

πξνο ηελ Δπξψπε ξσζηθνχ πεηξειαίνπ δηέξρεηαη κέζσ ηεο Οπθξαλίαο. ζνλ 

αθνξά ην θπζηθφ αέξην, ε Οπθξαλία εηζάγεη απφ ηε Ρσζία ην 80% ησλ αλαγθψλ 

ηεο, ην νπνίν θαιχπηεη ην 51% ηεο απαηηνχκελεο ελέξγεηαο ζπλνιηθά. «Απηό 

πξαθηηθά ζεκαίλεη όηη ε Οπθξαλία εμαξηά ην 40% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο ηεο 

θαηαλάισζεο – δειαδή ηεο νηθνλνκηθήο ηεο βησζηκόηεηαο – από ηηο ξσζηθέο 

εηζαγσγέο θπζηθνύ αεξίνπ, πνζνζηό πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα αλέξρεηαη ζην 

66%».107  
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Δηθόλα 15: Οη ξσζηθνί αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ επί νπθξαληθνχ εδάθνπο                                                                                                           

(Πεγή: N.Y Times) 

 

 Σέινο, ε αλεμαξηεζία ηεο Οπθξαλίαο ζεκαηνδφηεζε θαη κηα γεσπνιηηηθή 

απψιεηα γηα ηε Ρσζία, αθνχ επεξέαζε ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο λνηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο. χκθσλα κε ηνλ Μπξεδίλζθη: «Αλ 

ε Ρσζία δηαηεξνύζε ηνλ έιεγρν ηεο Οπθξαλίαο, ζα κπνξνύζε λα επηδηώμεη λα είλαη 

ν εγέηεο κηαο ηζρπξήο επξαζηαηηθήο απηνθξαηνξίαο, ζηελ νπνία ε Μόζρα ζα 

κπνξνύζε λα θπξηαξρεί πάλσ ζηνπο κε ιάβνπο ζηα λόηηα θαη ζηα λνηηναλαηνιηθά 

ηεο πξώελ νβηεηηθήο Έλσζεο. Η απώιεηα ηεο Οπθξαλίαο δελ ήηαλ κόλν θξίζηκεο 

ζεκαζίαο από γεσπνιηηηθή άπνςε, αιιά επίζεο θαηαιπηηθή». (Brzezinski 1997, 

163). Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε απνξξέεη φηη, ε Ρσζία ζηνρεχεη λα δηαηεξήζεη 

ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο ζην Δγγχο Δμσηεξηθφ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηα 

δσηηθά ηεο ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή, είηε απηά αθνξνχλ ηελ νηθνλνκία, είηε ηελ 

αζθάιεηασηεο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 12 

Ζ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΜΑΤΡΖ ΘΑΛΑΑ 

 

12.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Ζ Μαχξε Θάιαζζα ή Δχμεηλνο Πφληνο είλαη έλα απφ ηα θξίζηκα 

«ζηαπξνδξφκηα» ηνπ θφζκνπ θαη ζηξαηεγηθφ ζεκείν ηνκήο ησλ δηαδξφκσλ 

αλαηνιήο - δχζεο θαη βνξξά - λφηνπ, πνπ πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

πεξηθεξεηαθνχο θαη εμσπεξηθεξεηαθνχο παξάγνληεο. Ζ Μαχξε Θάιαζζα αλήθεη 

ζηε λφηηα πηέξπγα ηεο Ρσζίαο, πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ Καζπία Θάιαζζα έσο ηελ 

Οπθξαλία- Κξηκαία. Παξέρεη ζηε Ρσζία, απφ ην ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα, έλα 

«παξάζπξν» πξνο ηα ζεξκά λεξά ηεο Μεζνγείνπ, θαη είλαη γηα ην Ρσζηθφ πνιεκηθφ 

λαπηηθφ θαη ηνλ εκπνξηθφ ζηφιν ε πην θνληηλή πξφζβαζε ζηνπο παγθφζκηνπο 

σθεαλνχο.  

Ο ζηξαηεγηζηήο Μηιάλν Βέγθν108 πεξηγξάθεη ηε Μαχξε Θάιαζζα σο ζηελή 

ζάιαζζα, πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ειέγρεηαη θαη απφ ηηο δχν ηεο πιεπξέο. Σα 

παξάθηηα θξάηε πξέπεη λα δψζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο λαπηηθέο κνλάδεο 

δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ επηπέδνπ πνπ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε απηέο ηηο 

πεξηνρέο, φπσο ππνβξχρηα, θξεγάηεο ή θνξβέηεο, ηηο απνβαηηθέο δπλάκεηο θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ ρεξζαίσλ δπλάκεσλ θαηά 

κήθνο ησλ αθηψλ.109  

Δπηπξνζζέησο, ε Μαχξε Θάιαζζα, εθηφο απφ ηελ άκεζε αμία ηεο, είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή σο «νξκεηήξην» γηα ην πέξαζκα ζηελ, αθφκε θνκβηθφηεξεο 

ζεκαζίαο, Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Με άιια ιφγηα, ε Μαχξε Θάιαζζα, καδί κε ην 

ζπγθξφηεκα ηνπ Βνζπφξνπ, ηεο Θάιαζζαο ηνπ Μαξκαξά θαη ησλ ηελψλ ησλ 

Γαξδαλειίσλ, ην αξρηπέιαγνο ηνπ Αηγαίνπ θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ζα πξέπεη 

λα αληηκεησπηζηνχλ σο έλα εληαίν γεσζχζηεκα, κε ηελ Κξηκαία λα απνηειεί, θαηά 
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θάπνηνλ ηξφπν, ην ζεκείν έλαξμεο ηεο δηαδξνκήο ηεο ξσζηθήο ηζρχνο θαη ηελ 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην ην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ ηεο.110   

 

12.2 Ζ ΜΑΤΡΖ ΘΑΛΑΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο είλαη θαηαιπηηθή γηα ην επξσπατθφ 

πεξηβάιινλ αζθάιεηαο. ην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη θαη ε ζηξαηεγηθή ησλ Ζ.Π.Α, 

ηεο νπνίαο ε εκπινθή ζηα επξσπατθά δξψκελα θαηαγξάθεηαη απφ ην Β’ ΠΠ. Με 

ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, νη Ζ.Π.Α επέιεμαλ λα παξακείλνπλ ζηελ Δπξψπε 

επεηδή θαηά θχξην ιφγν δελ ππήξρε έλαο επξσπατθφο κεραληζκφο ζπιινγηθήο 

αζθάιεηαο, νπνίνο λα είλαη αμηφπηζηνο φπσο ην ΝΑΣΟ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ζνβηεηηθήο απεηιήο. Δπηπιένλ δελ ππήξρε ε ζπλεξγαζία θαη ε νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα, απφ ηελ πιεπξά ησλ Δπξσπαίσλ, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ελφο ηέηνηνπ 

ακπληηθνχ κεραληζκνχ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππήξρε θαη ε ζέιεζε, αθνχ ε 

Δπξψπε εμήιζε «ξεκαγκέλε» απφ ην Β’ ΠΠ θαη ην θχξην βάξνο ησλ πξνζπαζεηψλ 

ηεο ην θαηεχζπλε ζηελ αλνηθνδφκεζε θαη ζην θνηλσληθφ θξάηνο πξφλνηαο.  

 Ο θπξηφηεξνο ιφγνο, φκσο, ηεο ακεξηθαληθήο εκπινθήο ζηα επξσπατθά 

πξάγκαηα είλαη φηη ε εκπινθή ησλ Ζ.Π.Α ζηα επξσπατθά δεηήκαηα θαη ηδίσο ζηελ 

επξσπατθή άκπλα θαη αζθάιεηα ηεο επέηξεπε λα δηακνξθψλεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

Δπξψπεο θαη ηηο επξσαηιαληηθέο ζρέζεηο θαηά ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα. 

χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή θ. Βνζθφπνπιν: «Οη Ακεξηθαλνί ζηεξίδνπλ δηαρξνληθά 

ηελ ηδέα δεκηνπξγίαο κηαο Δπξσπατθήο Σαπηόηεηαο Άκπλαο θαη Αζθάιεηαο (ΔΣΑΑ) 

κόλν σο ζπληζηώζαο ηνπ ΝΑΣΟ, αθνύ απηό ζε ζπλδπαζκό κε ηε δνκηθή ηζρύ ηνπο 

εληόο ηνπ ΝΑΣΟ κεγηζηνπνηεί ηε δπλαηόηεηα παξαγσγήο απνηειεζκάησλ πνπ 

εμππεξεηνύλ ακεξηθαληθά εζληθά ζπκθέξνληα» (Βνζθφπνπινο 2012, 242). Χο 

απφξξνηα ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο πξνθχπηεη φηη, νη Ζ.Π.Α εκπιέθνληαη ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο σο ζπλεπαθφινπζν ηεο ακεξηθαληθήο εκπινθήο 

ζηα επξσπατθά δξψκελα θαη θπξίσο ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. «Η 

πξνζέγγηζε απηή είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ θιεξνλνκηά ησλ ρξόλσλ ηνπ 
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Φπρξνύ Πνιέκνπ θαη καξηπξά όηη ε πεξηνρή αληηκεησπίδεηαη σο πξόδξνκνο ησλ 

κειινληηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ Γύζεο θαη Ρσζίαο».111  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ) επηδεηθλχεη έληνλν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα 

αλαδεηρζεί σο δξψλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ πξψηε 

εκπινθή ηεο Δ.Δ ζηελ πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαηαγξάθεηαη ην 1997 φηαλ 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζίεπζε κηα αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα 

πεξηθεξεηαθήο αζθάιεηαο ζηε Μαχξε Θάιαζζα. Δπηπιένλ, ε έληαμε ηεο 

Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ Δ.Δ ηελ 1/1/2007 ψζεζε ηελ Δ.Δ λα αλαιάβεη 

πξσηνβνπιία πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ νλνκαζία «πλέξγεηα ηνπ 

Δχμεηλνπ Πφληνπ» (‘’Black Sea Synergy’’), σο ηκήκα ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο 

Γεηηνλίαο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε επηδεηθλχεη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Μαχξε 

Θάιαζζα θαη νη ζηφρνη ηεο γηα ηελ πεξηνρή πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ 

κεηαςπρξνπνιεκηθή κεηάβαζε ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο πνπ βξίζθνληαη πέξημ 

ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, δειαδή ζηνλ επξσπατθφ κεηαζνβηεηηθφ ρψξν. Ζ 

Δπξσπατθή Έλσζε επηδηψθεη ηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ ρσξψλ απηψλ πξνθεηκέλνπ 

λα επεθηαζεί ν επξσπατθφο ρψξνο εηξήλεο, ζηαζεξφηεηαο θαη επεκεξίαο πνπ ζα 

βαζίδεηαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, δεκνθξαηία θαη ην θξάηνο δηθαίνπ, 

πξναζπίδνληαο παξάιιεια θαη ηελ αζθάιεηα ηεο έλαληη ησλ αζχκκεηξσλ απεηιψλ 

θαη ησλ ζχγρξνλσλ κνξθψλ ηξνκνθξαηίαο. 

 Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ Δπξψπε ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ν 

ελεξγεηαθφο ηνκέαο, δειαδή ε εμαζθάιηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ θαη ηεο 

ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο. Δίλαη γλσζηφ φηη ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο νθείιεηαη θαη ζηε γεηηνλία ηεο κε πεξηνρέο ηνπ κεηαζνβηεηηθνχ ρψξνπ 

φπνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθά απνζέκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ. Απφ ηηο πεξηνρέο απηέο 

εμάιινπ εθνδηάδνληαη θαη νη ρψξεο ηεο Δ.Δ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

ακεξηθαληθνχ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο απφ ηα ιηκάληα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο 

δηαθηλήζεθε ην 15% ησλ ξσζηθψλ εμαγσγψλ πεηξειαίνπ πξνο ηηο επξσπατθέο 

αγνξέο. πλεπψο, ε Μαχξε Θάιαζζα απνηειεί δψλε ηδηαίηεξνπ γεσπνιηηηθνχ 

                                                             
111
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ελδηαθέξνληνο γηα ηηο επξσπατθέο ρψξεο πνπ έρνπλ επηθεληξψζεη ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνπο εθνδηαζκνχ.112  

 

12.3 Ζ ΜΑΤΡΖ ΘΑΛΑΑ Χ ΒΑΖ ΠΡΟΒΟΛΖ 

 Ζ ζηξαηεγηθή αμία ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο επαπμάλεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα 

πνπ έρεη σο βάζε πξνβνιήο θαη επηβνιήο ηζρχνο ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθφ 

γεσπνιηηηθφ βάξνο, φπσο είλαη ν Καχθαζνο, ε Καζπία Θάιαζζα, ε Κεληξηθή Αζία 

θαη ε Μέζε Αλαηνιή. Σα πηζαλά ζεκεία αλάθιεμεο, νη θξίζεηο πνπ έρνπλ μεζπάζεη 

ζε ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, νη πεξηθεξεηαθέο ζπγθξνχζεηο θαη ε πξφζβαζε 

ζε ελεξγεηαθέο πεγέο, ηεο πξνζδίδνπλ κηα ηδηαίηεξε γεσπνιηηηθή βαξχηεηα. 

πλεπψο, ε ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία ζηα 

δεηήκαηα αζθαιείαο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ πεξηνρή. Δπηπξφζζεηα, ε Mαχξε 

Θάιαζζα απνθηά λέα γεσπνιηηηθή δπλακηθή σο ζχλδεζκνο κεηαμχ Καπθάζνπ θαη 

Βαιθαλίσλ, ελψ απμάλεηαη θαη ην γεσπνιηηηθφ ηεο βάξνο απφ ηε ζχδεπμή ηεο κε 

ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ηε Μέζε Αλαηνιή. «ηηο ζπδεηήζεηο ησλ ΗΠΑ θαη ηνπ 

ΝΑΣΟ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ζηνλ Δύμεηλν Πόλην ζπρλά γίλεηαη ιόγνο γηα ηελ 

ηθαλόηεηα ησλ θξαηώλ ηεο πεξηνρήο λα ζπληζηνύλ θόκβν πξνβνιήο ζηξαηησηηθήο 

ηζρύνο πξνο ηελ Καζπία, ηελ Κεληξηθή Αζία θαη ηε Μέζε Αλαηνιή»113.   

 ην πιαίζην απηφ, ε Σνπξθία απνηειεί θφκβν ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ιφγσ ηεο 

γεσγξαθηθήο ζέζεο πνπ θαηέρεη, αθνχ απνηειεί ηε ρψξα κε ηελ επξχηεξε 

αθηνγξακκή επί ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, αιιά θαη ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ ηελψλ. 

χκθσλα κε ηνλ Α. Νηαβνχηνγινπ: «…ν Δύμεηλνο Πόληνο πξέπεη λα ζεσξεζεί κηα 

σο κία ζαιάζζηα δίνδνο, πνπ ζα εμαζθαιίζεη ην άλνηγκα ηεο Σνπξθίαο πξνο ηελ 

Αλαηνιηθή θαη Βόξεηα Δπξώπε, από ηε κία, θαη ηνλ Καύθαζν θαη ηελ Κεληξηθή Αζία, 

από ηελ άιιε»114. Μεηά ηα πξφζθαηα γεγνλφηα ζηελ Οπθξαλία – Κξηκαία θαη ηηο 

εμειίμεηο ζηε πξία, ε Σνπξθία κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

δήηεκα ηεο Αζθάιεηαο θαη ζηελ πξνβνιή ηζρχνο. Βέβαηα, ε πεξηπινθή ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ Άγθπξαο θαη Οπάζηλγθηνλ αιιά θαη ε αβεβαηφηεηα ζηε ρξήζε ηεο 
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βάζεο ηνπ Ηληζηξιίθ, δεκηνπξγνχλ εξσηεκαηηθά θαηά πφζν ε Σνπξθία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, απφ ηε Γχζε, σο θφκβνο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο. «ε θάζε 

πεξίπησζε, δύλαηαη λα ππάξρεη εηδνπνηόο δηαθνξά κεηαμύ ηνπ ηη κπνξεί λα γίλεη ζε 

ζεσξεηηθό επίπεδν θαη ηεο πνιηηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ θαζνξίδνπλ θάζε θνξά 

νη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο ζε πεξηόδνπο θξίζεσλ»115.  

Δηθόλα 16: Ζ Βάζε ηνπ Ηληζηξιίθ                                                                           

(Πεγή: http://www.protagon.gr/epikairotita/poso-asfalis-einai-i-vasi-tou-intsirlik-44341190071) 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Ρσζία ελδηαθέξεηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ πεξηνρή 

ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη δελ ζα επηηξέςεη λα ππνλνκεπζνχλ ηα δσηηθά ηεο 

ζπκθέξνληα, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο. «Η Μόζρα 

εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη ηε Μαύξε Θάιαζζα σο ην καιαθό ππνγάζηξην ηεο 

Ρσζίαο θαη επνκέλσο αληηηίζεηαη ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αλάκεημεο εμσγελώλ 

δπλάκεσλ ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα ησλ ρσξώλ ηεο πεξηνρήο».116 Δπηπιένλ, ε 

Ρσζία επηδηψθεη ηελ πξνβνιή ηεο λαπηηθήο ηεο ηζρχνο πξνο ηε Μεζφγεην, κε 

ζεκείν εθθίλεζεο ηε Μαχξε Θάιαζζα, δείρλνληαο έηζη ην δπλακηθφ ηεο παξφλ ζε 

κηα πεξηνρή πνπ είρε εγθαηαιείςεη κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο.  

                                                             
115
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116
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Οη παξαπάλσ πξνζέζεηο ηεο Μφζραο επηβεβαηψλνληαη  απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο 

Δπξσπατθήο Γηνίθεζεο (EUCOM) θαη Αλψηαην Γηνηθεηή ηνπ ΝΑΣΟ, Ακεξηθαλφ 

ζηξαηεγφ Breedlove, ζηελ εηήζηα αθξφαζή ηνπ ελψπηνλ ηνπ Κνγθξέζνπ, φπνπ 

πεξηγξάθεη κε δξακαηηθφ ηφλν ηηο αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε ηεο αζθάιεηαο ζηελ 

επξσπατθή ήπεηξν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δψδεθα κελψλ, νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχλ πιένλ έλα λέν επξσπατθφ πεξηβάιινλ αζθάιεηαο, κε ηνλ Δχμεηλν 

Πφλην ππφ πιήξε ξσζηθή θπξηαξρία ην ξσζηθφ εθαιηήξην ζηελ Αλαηνιηθή 

Μεζφγεην θαη ηελ θάζνδν ησλ Ρψζσλ ζηελ Μέζε Αλαηνιή λα αλακέλεηαη 

πξνζερψο.117 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13 

Ο ΡΧΗΚΟ ΣΟΛΟ ΣΖ ΜΑΤΡΖ ΘΑΛΑΑ 

 

13.1 EIΑΓΧΓΖ 

 Ζ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο πξνθάιεζε κηα γεσπνιηηηθή αιιαγή, 

παγθνζκίσλ δηαζηάζεσλ, ε νπνία είρε αληίθηππν ζηελ πεξηνρή ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο θαη θαη’ επέθηαζε ζην ξσζηθφ ζηφιν. Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

επηδξάζεηο ήηαλ ε αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο Οπθξαλίαο, φπσο πξναλαθέξζεθε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαη ε ζπλεπαγφκελε εκπινθή ζην δήηεκα ηνπ αξηζκνχ 

ησλ λαπηηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζηφινπ ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο (.Μ.Θ), ηφζν ζηε Κξηκαία φζν θαη ζηελ Οδεζζφ. Απφ ηα πέληε ξσζηθά 

λαπηηθά ζέαηξα - δειαδή νλνκαζηηθά ε Βφξεηα, ε Βαιηηθή, Μαχξε Θάιαζζα, ε 

Καζπία θαη ν Δηξεληθφο Χθεαλφο - απηφ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο έρεη ππνζηεί ηηο 

βαζχηεξεο γεσπνιηηηθέο αιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. 

  Ο αληίθηππνο πνπ είρε ε αλεμαξηεζία ηεο Οπθξαλίαο απφ ην ζνβηεηηθφ 

θνξκφ ζηα ξσζηθά ζπκθέξνληα ζηε Μαχξε Θάιαζζα θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ 

ακεξηθαλφ ζηξαηεγηζηή Μπξεδίλζθη ζην βηβιίν ηνπ «Ζ Μεγάιε θαθηέξα»: «Η 

αλεμαξηεζία ηεο Οπθξαλίαο ζηέξεζε επίζεο ηε Ρσζία από ηελ θπξίαξρε ζέζε ηεο 

ζηε Μαύξε Θάιαζζα, όπνπ ε Οδεζζόο ρξεζίκεπε σο ε δσηηθή πύιε ηεο Ρσζίαο 

γηα ην εκπόξην κε ηε Μεζόγεην θαη ηνλ πέξαλ απηήο θόζκν».118 Απφ ηηο παξαπάλσ 

γξακκέο δηαθαίλεηαη ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ηνπ .Μ.Θ, 

θαζψο παξέρνπλ ζηε Ρσζία, απφ ην ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα, έλα «παξάζπξν» 

πξνο ηα ζεξκά λεξά ηεο Μεζνγείνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ παξαπάλσ βαζηά 

γεσπνιηηηθή αιιαγή, ε Ρσζία απνθάζηζε, ζην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

2000, λα αλαζπγθξνηήζεη ηνλ .Μ.Θ, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αλαθηήζεη ην 

ρακέλν έδαθνο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Χζηφζν, κέρξη ηελ πξνζάξηεζε ηεο 

Κξηκαίαο ην Μάξηην ηνπ 2014, νη πεξίπινθεο ζρέζεηο κε ην Κίεβν, ζρεηηθά κε ηελ 

ξσζηθή ζηξαηησηηθή παξνπζία ζηελ Κξηκαία, παξεκπφδηζαλ ζνβαξά ηα λαπηηθά 

ζρέδηα ηεο Μφζραο.  

                                                             
118

 Brzezinski, Zbigniew. Ζ Μεγάιε θαθηέξα. Αζήλα: Ληβάλε, 1997.ζ 162. 
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13.2 H KATANOMH ΣΧΝ ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ ΣΖ ΥΔΡΟΝΖΟ ΣΖ 

ΚΡΗΜΑΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΟΒΗΔΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ  

  Ζ ζχλνδνο119 ηεο Massandra (1993) απνηέιεζε νξφζεκν ζηηο ξσζν-

νπθξαληθέο ζρέζεηο, θαζψο ε Οπθξαλία πξνέβεη ζε κηα ζεηξά πνιηηηθψλ 

παξαρσξήζεσλ πξνο ηε Ρσζία πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ ελεξγεηαθή ηεο 

ηξνθνδνζία. Έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ απνθάζεσλ ηεο ζπλφδνπ αθνξά ηηο 

δηεπζεηήζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ζρεηηθά κε ηε θαηαλνκή ηνπ .Μ.Θ. 

πγθεθξηκέλα, ε Οπθξαλία απνδέρζεθε λα παξαρσξήζεη ζηε Ρσζία ην 64% ηνπ 

δηθνχ ηεο κεξηδίνπ απφ ην δπλακηθφ ηνπ πξψελ ζνβηεηηθνχ .Μ.Θ (100 κνλάδεο 

επηθαλείαο θαη 25.000 άλδξεο) έηζη, ψζηε ε Ρσζία λα ειέγμεη ην 82% ηνπ ζηφινπ, 

ε θαηαλνκή ηνπ νπνίνπ άξρηζε ηνλ Μάξηην ηνπ 1996 θαη νινθιεξψζεθε έλα 

πεξίπνπ ρξφλν κεηά.120  

 Σειηθά, ε ζπκθσλία γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ .Μ.Θ ςεθίζηεθε απφ ην 

νπθξαληθφ θνηλνβνχιην ην Ματν ηνπ 1997. Ζ ζπκθσλία απηή ήηαλ εηεξνβαξήο 

ππέξ ησλ ξσζηθψλ ζπκθεξφλησλ, αθνχ ε Οπθξαλία εμαλαγθάζηεθε ζηελ νπζία λα 

πξνβεί ζηε ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο απηήο ππφ ηελ πίεζε ηεο εμαζθάιηζε ηεο 

ελεξγεηαθήο ηεο ηξνθνδνζίαο απφ ηε Ρσζία. Παξαηεξνχκε φηη επαιεζεχεηαη γηα 

άιιε κηα θνξά ν Θνπθπδίδεο αθνχ «Ο ηζρπξόο επηβάιιεη όζα ηνπ επηηξέπεη ε 

ηζρύο ηνπ θαη ν αδύλακνο παξαρσξεί όζα ηνπ επηηξέπεη ε αδπλακία ηνπ». 

Πξάγκαηη, «ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ξσζηθνύ ελεξγεηαθνύ όπινπ πέηπρε λα 

πξνζηαηεύζεη ηα δσηηθά ζπκθέξνληα εγγπόκελε ηελ ππεξ-εηθνζαεηή παξακνλή ηεο 

ηζρπξόηεξεο λαπηηθήο δύλακεο ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο ππό ξσζηθό έιεγρν θαη επί 

νπθξαληθνύ εδάθνπο».121   

 Ζ παξαπάλσ ζπκθσλία θαζφξηζε ηελ «ηχρε» ηνπ .Μ.Θ ηε κεηαζνβηεηηθή 

πεξίνδν θαη επαλαηνπνζέηεζε ην ξσζηθφ πνιεκηθφ λαπηηθφ θαη ηε ξσζηθή 

ζηξαηεγηθή ζε λέν πιαίζην. Σα θπξηφηεξα ζεκεία ηεο ζπκθσλίαο ήηαλ: 

                                                             
119

 Ζ ζχλνδνο ηεο Massandra έιαβε ρψξα ηνλ επηέκβξην ηνπ 1993 κεηαμχ ησλ πξνέδξσλ Ρσζίαο 
θαη Οπθξαλίαο Γηέιηζηλ θαη Κξαβηζνπθ, αληίζηνηρα. 
120

 Σζαθίξεο, Θεφδσξνο. Σν Γφγκα ηνπ "Δγγχο Δμσηεξηθνχ": Ζ Ρσζηθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή έλαληη 
ηεο Οπθξαλίαο. ην "Ζ Ρσζία ήκεξα-Πνιηηηθή, Οηθνλνκία θαη Δμσηεξηθέο ρέζεηο", ηνπ Μάλνπ 
Καξαγηάλλε. Αζήλα: Παπαδήζε, 2010.ζ 165. 
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 α. Ζ λαπηηθή ππνδνκή ζηε εβαζηνχπνιε πεξηιακβάλεη πέληε ιηκεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο. Ζ νπθξαληθή πιεπξά ππνιφγηζε ην εηήζην θφζηνο γηα ηελ ελνηθίαζή 

ησλ ηξηψλ απφ ηηο πέληε ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ 420 – 744$ εθαηνκκπξίσλ, ελψ 

ηειηθά ην πνζφ πνπ επηβιήζεθε ήηαλ ηα 97,75$ εθαηνκκχξηα. Απφ ην πνζφ απηφ, 

φκσο, ε Ρσζία δελ ζα πιεξψζεη ηίπνηα θαζψο ζα δηαγξαθφηαλ απφ ην 

νθεηιφκελν ελεξγεηαθφ ρξένο ηεο Οπθξαλίαο πξνο ηε ξσζηθή πιεπξά. Ζ 

ζπκθσλία, δειαδή, πξνέβιεπε ηελ ελνηθίαζε ησλ ππφςε ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζηε εβαζηνχπνιε απφ ηε Ρσζία, έλαληη ηεο δηαγξαθήο ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ρξένπο ηεο Οπθξαλίαο. 

 β. Ζ νπθξαληθή πιεπξά ζα ρξεζηκνπνηνχζε απνθιεηζηηθά κφλν κία 

ιηκεληθή εγθαηάζηαζε ζηε εβαζηνχπνιε, απφ ηηο πέληε ζπλνιηθά, ε νπνία φκσο 

ήηαλ κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο αθνχ δελ κπνξνχζε λα ειιηκελίζεη λαπηηθέο κνλάδεο 

επηθαλείαο κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ εθηνπίζκαηνο απφ κία θξεγάηα. ην ππφινηπν 

ηκήκα ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Κξηκαίαο ην ηκήκα πνπ εθρσξήζεθε ζηελ νπθξαληθή 

πιεπξά ήηαλ πεξίπνπ 10%, ελψ ν ειιηκεληζκφο ησλ νπθξαληθψλ πινίσλ ζηε 

Κξηκαία ζα ήηαλ ππφ ηελ αίξεζε ηνπ ξψζνπ δηνηθεηή ηνπ .Μ.Θ.122  

 

Δηθόλα 17: Οη ξσζηθέο θαη νπθξαληθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ζηε ρεξζφλεζν ηεο 

Κξηκαίαο (Πξίλ ηελ Κξίζε)                                                                                       
(Πεγή: N.Y Times) 

                                                             
122

 Σζαθίξεο, Θεφδσξνο. Σν Γφγκα ηνπ "Δγγχο Δμσηεξηθνχ": Ζ Ρσζηθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή έλαληη 
ηεο Οπθξαλίαο. ην "Ζ Ρσζία ήκεξα-Πνιηηηθή, Οηθνλνκία θαη Δμσηεξηθέο ρέζεηο", ηνπ Μάλνπ 
Καξαγηάλλε. Αζήλα: Παπαδήζε, 2010.ζ 202. 



-85- 
 

 Απφ ηνπο παξαπάλσ φξνπο ηεο ζπκθσλίαο ηεο Massandra πξνθχπηεη φηη, 

ε ζπκθσλία γηα ηε λαπηηθή παξνπζία ζηελ Κξηκαία ήηαλ εηεξνβαξήο ππέξ ηεο 

Ρσζίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα κηα ζπκθσλία κε απνηθηαθνχο φξνπο ε 

νπνία θαηέζηεζε ηε Ρσζία «θξάηνο έλ θξάηεη», γεγνλφο απιά πνπ επηβεβαίσζε ε 

πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο.  

 

13.3 Ο ΡΧΗΚΟ ΣΟΛΟ ΣΖ ΜΑΤΡΖ ΘΑΛΑΑ ΚΑΗ Ζ ΠΡΟΑΡΣΖΖ 

ΣΖ ΚΡΗΜΑΗΑ  

 Ζ παξνπζία ηνπ ηφινπ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο ζηε ρεξζφλεζν ηεο 

Κξηκαίαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα ξσζηθά ζπκθέξνληα δηφηη εμαζθαιίδεη ηε  

ζηξαηησηηθή παξνπζία ζηελ πεξηνρή, πξνζηαηεχεη ηα ξσζηθά νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα θαη παξέρεη άκεζε πξφζβαζε ζηα «ζεξκά χδαηα» ηεο Μεζνγείνπ. Ζ 

ζπλερηδφκελε θξίζε ζηε πξία θαη ε επαλεκθάληζε ηνπ ξσζηθνχ ζηφινπ ζηνλ 

άμνλα Μαχξε Θάιαζζα – Αηγαίν Πέιαγνο – Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο σο εξγαιείνπ 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Ρσζίαο θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ησλ λαπηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο Κξηκαίαο θαη ηνπ .Μ.Θ. 

 Απφ πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ αλνηθηέο πεγέο123, ν ζηφινο ηεο 

Μαχξεο Θάιαζζαο, ζχκθσλα κε ηε ζηξαηησηηθή κεηαξξχζκηζε ην 2008-2010, 

ππάγεηαη ζηε Νφηηα ηξαηησηηθή Πεξηθέξεηα ηεο Ρσζίαο, ε νπνία απνηειείηαη απφ 

ηελ πξψελ ηξαηησηηθή Πεξηθέξεηα ζηνλ Βφξεην Καχθαζν, ηνλ ζηφιν ηεο Καζπίαο, 

ηελ 4ε Γηνίθεζε Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο θαη Αεξάκπλαο θαη ην ζηφιν ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο. Πεξίπνπ ην 90% ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ζηφινπ βξίζθεηαη ζηα ιηκάληα 

ηεο Κξηκαίαο, θπξίσο ζηε εβαζηνχπνιε (80%), αιιά θαη ζηε Θενδνζία (9%). Σν 

2014 ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ θχξησλ κνλάδσλ κάρεο ήηαλ πεξίπνπ 27 ρξφληα, 

ελψ ε ζπλνιηθή κέζε ειηθία ησλ πεξίπνπ 40 κνλάδσλ κάρεο έθηαλε ηα 36 ρξφληα. 

Αλάινγα κε ηηο πεγέο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε, ζηνλ ζηφιν ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο ππεξεηνχλ 12.000-16.000 πξνζσπηθφ δηαθφξσλ ζηξαηησηηθψλ 

ππεξεζηψλ, θπξίσο ζηελ Κξηκαία, αιιά θαη ζε άιιεο λαπηηθέο θαη αεξνπνξηθέο 

βάζεηο φπσο ζηελ Σεκξηγηνχθ (ε κφλε λαπηηθή βάζε ηεο Ρσζίαο ζηελ Αδνθηθή 

Θάιαζζα), Ννβνξνζίζθ, Οηακρίξα θαη Γθνπληάνπηα ζηελ Ακπραδία.  

                                                             
123

 Defencenews.28 Φεβξνπαξίνπ 2015. http://www.defencenews.gr. 
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Δηθόλα 18: Γνξπθνξηθή εηθφλα ηεο λαπηηθήο βάζεο εβαζηνχπνιεο                                                                        

(Πεγή: Ν.Τ Σimes) 

 ήκεξα, ε θχξηα απνζηνιή ηνπ ζηφινπ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο είλαη ε 

πξνζηαζία ηεο λφηηαο πηέξπγαο ηεο Ρσζίαο κε ηελ πξννπηηθή ηεο δπλακηθήο 

πξνβνιήο ηζρχνο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Οη απνζηνιέο πνπ έρνπλ αλαηεζεί 

ζην .Μ.Θ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο πξνζάξηεζεο ηεο Κξηκαίαο,  

είλαη νη παξαθάησ: 

  α. Ζ πξνζηαζία ηεο ξσζηθήο απνθιεηζηηθήο νηθνλνκηθήο δψλεο (ΑΟΕ).  

  β. Ζ εμαζθάιηζε ησλ γξακκψλ λαπζηπινΐαο θαη ηεο ζαιάζζηαο 

επηθνηλσλίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. 

           γ.  Ζ άζθεζε ζηξαηησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ ειέγρνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Καπθάζνπ θαη ε πηζαλή εκπινθή ζε πεξηθεξεηαθέο ζπγθξνχζεηο. 

  δ.  Ζ εμαζθάιηζε θαη δηαηήξεζε ηεο ζηξαηησηηθήο θπξηαξρίαο ζηε 

Μαχξε Θάιαζζα κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ άζθεζε ηνπ απφιπηνπ ειέγρνπ ηεο 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξνπζίαο ησλ πνιεκηθψλ ζηφισλ απφ κε παξάθηηα 

θξάηε, θπξίσο ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΝΑΣΟ. 

 ε.  ηήξημε ησλ λαπηηθψλ κνλάδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ άιινπο 

ξσζηθνχο ζηφινπο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Μεζφγεην. 
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  ζη.  Πξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ ξσζηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

θαη ηεο αζθάιεηαο ζηε Μεζφγεην. 

 Με ηελ πξνζάξηεζε φκσο ηεο Κξηκαίαο, ν ξσζηθφο ζηφινο απνθηά κηα λέα 

δπλακηθή θαη ηθαλφηεηα πξνζηαζίαο ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Ρσζίαο, ηφζν 

ζηελ πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, φζν θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ. Πξψηνλ, ε πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο πξνζδίδεη ζηε Ρσζία κηα 

επξχηεξε θαη θαιχηεξε αθηνγξακκή κε πεξηζζφηεξνπο θαη πην πνηνηηθνχο ιηκέλεο 

θαη λαπηηθέο ππνδνκέο, ρσξίο πιένλ λα πθίζηαληαη νη πεξηνξηζκνί θαη νη 

δεζκεπηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Οπθξαλία. Γεχηεξνλ, κε ηελ ελζσκάησζε ηεο 

ρεξζνλήζνπ ηεο Κξηκαίαο ζηνλ ξσζηθφ θνξκφ, ε Ρσζία είλαη πιένλ ζε ζέζε λα 

πξνβεί ζε αλαβάζκηζε ησλ λαπηηθψλ ππνδνκψλ ηεο θαη λα αλαζέζεη παξαγγειίεο 

γηα λέα πινία θαη λέν ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

παξάθηηνπ ππξνβνιηθνχ θαη ηεο λαπηηθήο αεξνπνξίαο. Λφγσ ηεο αλάθιεζεο ησλ 

δηκεξψλ ζπκθσληψλ κε ηελ Οπθξαλία θαη ηελ επαθφινπζε απνθαηάζηαζε ηεο 

θπξηαξρίαο επί ηεο Κξηκαίαο, ε Ρσζία δχλαηαη λα επεμεξγαζζεί έλα ζρέδην γηα ηελ 

ηαρεία αλάπηπμε ηνπ ζηφινπ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη λα επελδχζεη ζηε λαπηηθή 

αλάπηπμή ηεο ζηε Μεζφγεην. 

 

 13.4  H ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΣΟΛΟΤ ΣΖ ΜΑΤΡΖ ΘΑΛΑΑ 

  Eίλαη γλσζηή ε ζέζε ηνπ J. Mearsheimer γηα ηελ αλαζρεηηθή δχλακε ηνπ 

λεξνχ ζηελ ρεξζαία πξνβνιή ηζρχνο. Σν λεξφ απνηειεί, θαηά ηνλ Mearsheimer, 

απαγνξεπηηθφ εκπφδην γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ρεξζαίσλ ζηξαηεπκάησλ θαη 

εηδηθφηεξα ησλ ακθίβησλ επηρεηξήζεσλ φηαλ κάιηζηα, ην λαπηηθφ θαιείηαη λα 

κεηαθέξεη ηηο δπλάκεηο απηέο ζε κεγάιε απφζηαζε θαη ελαληίνλ ηζρπξνχ ερζξνχ. 

Με άιια ιφγηα ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεηο είλαη θαηαδηθαζκέλεο θαη ζπλεπψο 

απαγνξεπηηθέο, ιφγσ ηεο παξεκβνιήο ησλ κεγάισλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ. Καηά 

ζπλέπεηα ην λαπηηθφ, αθφκα θαη αλ είλαη ηζρπξφ θαη εμνπιηζκέλν, έρεη ζεκαληηθφ 

κεηνλέθηεκα ζηελ εθηέιεζε ηέηνηνπ είδνπο απνζηνιψλ. χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή 

Mearsheimer: «Οη ζηξαηνί πνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαζρίζνπλ κηα κεγάιε 

πδάηηλε έθηαζε πξνθεηκέλνπ λα επηηεζνύλ ζε έλαλ θαιά εμνπιηζκέλν αληίπαιν, 
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έρνπλ πάληνηε κηθξή επηζεηηθή ηθαλόηεηα»124. Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ αμίδεη λα 

αλαθεξζεί θαη ε λαπηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ Κνξκπέη, ζηελ νπνία αλ πξνζηεζεί θαη ε 

ελαέξηα δηάζηαζε πξνθχπηεη ε αεξνλαπηηθή ζηξαηεγηθή. χκθσλα κε ηνλ 

Κνξκπέη, ζάιαζζα ίζνλ επηθνηλσλίεο. Δπηπιένλ, ν Κνξκπέη ζπλδπάδεη ηε 

ζαιάζζηα κε ηε ρεξζαία ηζρχ θαη πξνβάιεη ηελ έλλνηα ηεο πξνβνιήο ηζρχνο απφ ηε 

ζάιαζζα ζηε μεξά. Δθείλν, φκσο, πνπ θάλεη ηνλ Κνξκπέη ζχγρξνλν θαη πνπ 

αληαλαθιά ηε ζχγρξνλε ακεξηθαληθή αεξνλαπηηθή ζηξαηεγηθή είλαη ε άπνςε ηνπ, 

φηη: «ν θπξίαξρνο από λαπηηθή άπνςε εκπόιεκνο κπνξεί λα απνκνλώζεη ην ζέαηξν 

επηρεηξήζεσλ θαη έηζη λα εκπνδίζεη ηνλ αληίπαιν λα θιηκαθώζεη – ελώ ν ίδηνο ζα 

είλαη ζε ζέζε λα θιηκαθώλεη κνλνκεξώο κέρξη λα επηθξαηήζεη πιήξσο».125 

Δπηπξφζζεηα, ν Κνξκπέη ζην βηβιίν ηνπ «Αξρέο Ναπηηθήο ηξαηεγηθήο» αλαιχεη 

θαη ην ξφιν ηεο λαπηηθήο ηζρχνο ζην πιαίζην ηνπ πεξηνξηζκέλνπ πνιέκνπ. Οη 

ηζρπξέο λαπηηθέο δπλάκεηο δχλαηαη λα απνκνλψζνπλ έλα ζέαηξν επηρεηξήζεσλ 

εκπνδίδνληαο ηνλ αληίπαιν λα θιηκαθψζεη, ελψ ν ίδηνο κπνξεί λα θιηκαθψζεη κέρξη 

ηελ πιήξε θπξηαξρία ηνπ. 126 

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πξνζβνιή ζέζεσλ ησλ ηζιακηζηψλ 

ηεο πξίαο απφ ην ξσζηθφ λαπηηθφ ζηελ Καζπία Θάιαζζα ην 2015, φπσο θαίλεηαη 

ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 

Δηθόλα 19: Οη Δπηρεηξήζεηο ηνπ Ρσζηθνχ λαπηηθνχ ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο                                                                                                  

(Πεγή:http://www.protothema.gr/world) 

                                                             
124

 Mearsheimer, John. Ζ Σξαγσδία ηεο Πνιηηηθήο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ. Αζήλα: Πνηφηεηα, 
2011.ζ 240. 
125

 Κνιηφπνπινο, Κσλζηαληίλνο. Ζ ηξαηεγηθή θέςε απν ηελ Αξραηφηεηα έσο ζήκεξα. Αζήλα: 
Πνηφηεηα, 2008.ζ 197 
126

  Corbett, Julian Stafford. Αξρέο Ναπηηθήο ηξαηεγηθήο. Aζήλα: ΤΠΔΘΑ, 2015. 
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 ε αληίζεζε κε ηνλ Μάραλ, ν νπνίνο αγλφεζε εληειψο ηε ρξήζε ηεο 

ζαιάζζηαο ηζρχνο γηα πξνβνιή ηζρχνο ζηε μεξά, ν Κνξκπέη δίλεη κηα ζχγρξνλε 

δηάζηαζε ζηνλ λαπηηθφ πφιεκν, πνπ βξίζθεη εθαξκνγή θαη ζηηο ηξέρνπζεο ή «έλ 

δπλάκεη» λαπηηθέο επηρεηξήζεηο, ζε δηάθνξεο πεξηνρέο αλά ηελ πθήιην. Μία ηέηνηα 

πεξηνρή είλαη θαη ε Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο, ζηελ νπνία παξαηεξείηαη κία 

απμαλφκελε ζπγθέληξσζε λαπηηθψλ δπλάκεσλ απφ ηζρπξέο ρψξεο – θχξηνπο 

δξψληεο ηνπ Γηεζλνχο πζηήκαηνο –ιφγσ ησλ γεσπνιηηηθψλ εμειίμεσλ ζηε Μέζε 

Αλαηνιή θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ. ην πιαίζην απηφ, ε Ρσζία επηδηψθεη κηα απμεκέλε παξνπζία θαη 

εκπινθή ζηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο δηεθδηθψληαο ηνλ παξαδνζηαθφ 

γεσπνιηηηθφ ηεο ξφιν ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αζηάζεηα 

θαη αλαδήηεζε λέσλ ηζνξξνπηψλ. ην ζεκείν απηφ, ην ξσζηθφ λαπηηθφ απνηειεί 

έλα απφ ηα θχξηα «εξγαιεία» πξνψζεζεο ησλ ξψζηθσλ ζπκθεξφλησλ θαη 

επηδηψμεσλ, έρνληαο αθεηεξία ην ζηφιν ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. πλεπψο, γίλεηαη 

αληηιεπηή ε εμφρσο ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηνπ .Μ.Θ θαη θαη’ επέθηαζε 

ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Κξηκαίαο, απφ ηηο λαπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο νπνίαο 

επηρεηξεί.        
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 14 

Ζ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΚΡΗΜΑΗΑ 

 

14.1  EIΑΓΧΓΖ 

 Ζ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο απφ ηελ Ρσζία, πξηλ απφ έλα πεξίπνπ ρξφλν, 

αχμεζε ζεκαληηθά ηε γεσπνιηηηθή ηζρχ ηεο Μφζραο ζηελ πεξηνρή ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο. Απφ ζηξαηεγηθή άπνςε ε λέα απηή θαηάζηαζε έρεη επηπηψζεηο ζε φιεο 

ηηο παξεπμείληεο  ρψξεο, ελψ αλαγθάδεη ην ΝΑΣΟ ζε αλαζεψξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπ θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ ζρεδηαζκψλ ηνπ. Ζ Ρσζία απηφ ζην νπνίν ζηνρεχεη 

είλαη λα δηαηεξήζεη κε ηα ζηξαηησηηθά θαη δηπισκαηηθά κέζα πνπ δηαζέηεη, ηελ 

θπξηαξρία ηεο ζηε Μαχξε Θάιαζζα θαη ηελ ππάξρνπζα ηάμε ζηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε θαη ζηνλ Καχθαζν θαη  λα θαηνρπξψζεη κηα νπδέηεξε δψλε κεηαμχ απηήο 

θαη ηεο Γχζεο, ψζηε λα δηακνξθψζεη ηελ εηθφλα ηεο σο κεγάιε πεξηθεξεηαθή 

δχλακε. Πιένλ ησλ παξαπάλσ, ε ρεξζφλεζνο ηεο Κξηκαίαο πξνζθέξεη 

ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ζην ξσζηθφ λαπηηθφ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ηθαλφηεηαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηρεηξεί ζε 

πεξηνρέο ζεκαληηθήο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο αλαβαζκίδνληαο, παξάιιεια, ηελ 

γεσπνιηηηθή ηζρχ ηεο Ρσζίαο ζηε δηεζλή ζθαθηέξα.  

 Ζ Ρσζία ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αλαβαζκηζηεί ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν 

θαη λα αλαδείμεη ηε ζέζε ηεο σο ζεκαληηθή πεξηθεξεηαθή δχλακε, ζα ζπλερίζεη λα 

πξάηηεη βάζεη γεσπνιηηηθήο φπσο έθαλε θαη ζην παξειζφλ, αιιά φρη κε ηε 

ζηξαηεγηθή πνπ ηελ απνκφλσζε θαηά ηελ ζνβηεηηθή πεξίνδν. Ζ παξαπάλσ 

πνιηηηθή ηεο Μφζραο αθνξά ζηηο πξψελ ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο θαη ρψξεο ηεο 

Αζίαο θαη ηεο Μ. Αλαηνιήο φπσο ην Ηξάλ θαη ε πξία, αιιά θαη ζηε γεσπνιηηηθή 

αλάζρεζε ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο Γχζεο ζην «εγγχο εμσηεξηθφ» ηεο. ην παξφλ 

θεθάιαην, ινηπφλ, ζα εμεηαζηεί ε  ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Κξηκαίαο, σο 

πεξίπησζε κειέηεο ζηε ξσζηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, κε ζθνπφ λα απαληεζεί ην 

θχξην εξψηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αιιά θαη λα γίλεη θαηαλνεηή ε ξσζηθή 

ελέξγεηα πνπ αθνξά ζηελ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο. 
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14.2  Ζ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΚΑΗ Ζ ΤΝΔΠΑΓΟΜΔΝΖ 

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΖ ΡΧΗΑ  

             Ζ θαηνρή ηεο Κξηκαίαο απφ ηε Ρσζία πξνζθέξεη κηα ζεκαληηθή επθαηξία 

ζην ξσζηθφ λαπηηθφ γηα ηε ελίζρπζή ηνπ θαη ηελ ελ γέλεη αλαβάζκηζε ησλ ελφπισλ 

δπλάκεσλ ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα επηρεηξεί ζηηο πεξηνρέο δξάζεο ηεο ηφηε 

ζνβηεηηθήο έλσζεο, θαζψο θαη ζε πεξηνρέο πνπ ζηνρεχεη ε ραξαζζείζα ξσζηθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή. Γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκψλ ηεο, ε Ρσζία 

δελ έρεη ελαιιαθηηθή ιχζε απφ ηελ αλαβάζκηζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο Κξηκαίαο, 

κηαο θαη κε ηελ πξνζάξηεζή ηεο απφ ηε Ρσζία δελ πθίζηαληαη πιένλ νη 

πεξηνξηζκνί θαη νη δεζκεχζεηο απφ ηελ Οπθξαλία, φπσο πξναλαθέξζεθε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην. ηαλ ε Μφζρα ζειήζεη λα επέκβεη ζηε ιεθάλε ηεο 

Μεζνγείνπ κπνξεί λα ην πξάμεη κφλν απφ ηελ ρεξζφλεζν ηεο Κξηκαίαο. πλεπψο, 

ε Μεζφγεηνο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζηε ξσζηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή. χκθσλα κε 

ηνλ πξψελ Γεξκαλφ αμησκαηηθφ Κιάνπο Μφκδελ, ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηε DW: «Η 

ρεξζόλεζνο ηεο Κξηκαίαο παίδεη θπξίαξρν ζηξαηεγηθό ξόιν γηα ηε Ρσζία κηαο θαη 

εθηείλεηαη ζε βάζνο ζηνλ Δύμεηλν Πόλην. Απνηειεί ζπλεπώο ξσζηθό εθαιηήξην ζηε 

Μεζόγεην θαη ηελ Δγγύο Αλαηνιή. Ήδε από ηελ επνρή ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο 

ππήξραλ ζηε ρεξζόλεζν ηεο Κξηκαίαο ζεκαληηθά λαππεγεία γηα αεξνπιαλνθόξα 

θαη θαηαδξνκηθά, ηα νπνία ζηακάηεζαλ λα ιεηηνπξγνύλ όηαλ δηαιύζεθε ε νβηεηηθή 

Έλσζε».127  

 Οη εμειίμεηο ζηελ Οπθξαλία θαη θπξίσο ζηε ρεξζφλεζν ηεο Κξηκαίαο, 

πξννησλίδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ρσζίαο λα επαλεπελδχζεη ζηε λαπηηθή αλάπηπμή 

ηεο ζηε Μεζφγεην, θαη παξάιιεια ππνγξακκίδνπλ ηηο ξσζηθέο κειινληηθέο αλάγθεο 

ζε ππνδνκέο ζηε Μαχξε Θάιαζζα θαη ηελ απαγφξεπζε δξάζεο ηνπ ακεξηθαληθνχ 

λαπηηθνχ ζηελ πεξηνρή. Ζ αχμεζε ηεο λαπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Μφζραο 

ηνλίδεη, επίζεο, ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο κηαο βάζεο ππνζηήξημεο ζηε Μεζφγεην128, 

ψζηε λα δηαηεξεζεί ε ξσζηθή επηξξνή ζε νιφθιεξε ηε Μέζε Αλαηνιή, θαη πέξα 

απφ απηή. Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ, ε Μφζρα έρεη πιένλ ειεχζεξα ηα ρέξηα ηεο γηα 

λα αλαπηχμεη λέεο πιαηθφξκεο ζηε εβαζηνχπνιε, λα αλαβαζκίζεη ηηο ππνδνκέο 

ηεο Κξηκαίαο θαη λα απνζηείιεη λέν ζηξαηησηηθφ πιηθφ ζηε ρεξζφλεζν. Ζ Ρσζία 

                                                             
127

 Παπαγεσξγίνπ, Γεκήηξηνο. THE TOC. Γεξκαλφο αλαιπηήο εμεγεί γηαηί ε Κξηκαία είλαη ηφζν 
ζεκαληηθή γηα ηνπο Ρψζνπο. 28 Φεβξνπαξίνπ 2014. http://www.thetoc.gr/diethni/article. 
128

 Σελ παξνχζα πεξίνδν, ε κφλε λαπηηθή βάζε ππνζηήξημεο ζηε Μεζφγεην είλαη ζην ζπξηαθφ 
ιηκάλη ηεο Σαξηνχο. 
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έρεη ιχζεη κε ζρεδφλ κεδεληθφ θφζηνο, αξθεηά δεηήκαηα πνπ δελ ηεο επέηξεπαλ 

ηελ ελίζρπζε ηεο λαπηηθήο δχλακήο ηεο ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα θαη θαη’ επέθηαζε 

ζηε Μεζφγεην θαη ζπλεπψο ε Κξηκαία ηεο παξέρεη κία ψζεζε λα εμειηρζεί ζε 

κεγάιε λαπηηθή δχλακε. 

 

14.3 Ζ ΓΔΧΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΖ ΡΧΗΑ ΚΑΗ Ζ ΚΤΡΗΑΡΥΗΑ ΣΖ 

ΣΖ ΜΑΤΡΖ ΘΑΛΑΑ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΑΡΔΤΞΔΗΝΗΟ ΥΧΡΟ 

  Ζ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο κεηέβαιιε ζεκαληηθά ππέξ ηεο Ρσζίαο ηελ 

ηζνξξνπία δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, νδεγψληαο ηηο 

εμειίμεηο ζηελ θπξηαξρία ηεο Ρσζίαο ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη ζηελ ππεξνρή ηεο, 

απφ πιεπξάο ηζρχνο, έλαληη ησλ ππφινηπσλ παξεπμείλησλ ρσξψλ. Μεηά ηελ 

πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο, ε ζηξαηεγηθή θαηάζηαζε ζηε Μαχξε Θάιαζζα έρεη 

ζεκαληηθά δηαθνξνπνηεζεί. Ζ Σνπξθία αληηκεησπίδεη κηα πην ηζρπξή θαη επηζεηηθή 

Ρσζία, θάηη πνπ νδεγεί αλαγθαζηηθά ηηο ηνπξθηθέο έλνπιεο δπλάκεηο λα 

εληζρχζνπλ φζν κπνξνχλ ην βφξεην κέησπν ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα 

ππνρξεψλνληαη λα δηαηεξνχλ ακπληηθή ζηάζε ζηελ πεξηνρή. ηνλ αληίπνδα, ε  

Άγθπξα ειέγρεη φρη κφλν ηα ηελά ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, αιιά έρεη επίζεο 

ζήκεξα απφ ηνπο πην ζχγρξνλνπο ζηφινπο ζηε Μαχξε Θάιαζζα. ζνλ αθνξά ηηο 

ππφινηπεο παξεπμείληεο ρψξεο, ε Ρσζία έρεη εληζρχζεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ 

Γεσξγία ζηελ επνρή κεηά ηνλ ααθαζβίιη θαη εμαθνινπζεί λα έρεη θαθέο ζρέζεηο κε 

ηε Ρνπκαλία θαη θπζηθά κε ηελ Οπθξαλία, ελψ δηαηεξεί θαιέο ζρέζεηο κε ηε 

Βνπιγαξία, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηε γείηνλα ρψξα. 

  Ζ Ρσζία αληηιακβάλεηαη πάληα ηε λαπηηθή παξνπζία ησλ ΖΠΑ ζηνλ 

Δχμεηλν Πφλην σο απεηιή, θαη απηφ ζεσξείηαη απφ ην Κξεκιίλν σο άκεζε 

πξφθιεζε γηα ηελ επηξξνή ηνπ ζηε δψλε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. ην 

πιαίζην απηφ θαη κε δεδνκέλν ην ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα πνπ απέθηεζε ε Μφζρα 

κε ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο, ε Σνπξθία απνθηά ζεκαίλνληα ξφιν ζην πιαίζην 

ηνπ ΝΑΣΟ, σο ηελ πιένλ δπλαηή ρψξα ηεο ζπκκαρίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο. Καη΄ επέθηαζε ε θξίζε ζηελ Οπθξαλία δίλεη ηελ επθαηξία ζηελ Σνπξθία 

λα επσθειεζεί απφ ηελ ζέζε ηεο σο πεξηθεξεηαθή δχλακε, πξάγκα πνπ ζα 

εμαξηεζεί ζην άκεζν κέιινλ απφ ηελ απφθαζε ηεο Οπάζηγθηνλ λα εληζρχζεη 

άιινπο λαηντθνχο παξάγνληεο, φπσο π.ρ. ηελ Ρνπκαλία. πλεπψο, ε λέα 
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θαηάζηαζε ζα έρεη πιένλ επηπηψζεηο θαη ζε άιινπο πεξηθεξεηαθνχο παξάγνληεο, 

ηδίσο ζηελ Σνπξθία θαη ηε Ρνπκαλία, θαη ζα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηα δξψκελα ηεο πεξηνρήο. Σν βέβαην είλαη φηη, ε Ρσζία 

κε ηελ θαηάιεςε ηεο Κξηκαίαο έρεη εληζρχζεη ηελ ζέζε ηεο ζηελ Μαχξε Θάιαζζα, 

ζε ηέηνην ζεκείν ψζηε λα κηιάκε γηα ξσζηθή θπξηαξρία ζηελ πεξηνρή θαη ηε 

γεσπνιηηηθή αλάζρεζε ηεο Γχζεο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηε κεηαβνιή ηεο 

ηζνξξνπίαο ηζρχνο ππέξ ηεο Μφζραο, έλαληη ησλ παξεπμείλησλ ρσξψλ. 

 πγθεθξηκέλα, κε ηελ επαλέληαμε ηεο Κξηκαίαο ζηνλ εζληθφ θνξκφ ε Ρσζία 

έθαλε κηα πςειψλ ζπκβνιηζκψλ θίλεζε γηα αλαγέλλεζή ηεο σο θπξίαξρε δχλακε 

ζην γεσπνιηηηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη δεζκεχεηαη πιένλ απφ απηήλ. Γειαδή, ε 

Ρσζία ρξεηάδεηαη, έζησ θαη γηα ζπκβνιηθνχο ιφγνπο, ηνλ μεθάζαξν θαη 

αλαληίξξεην έιεγρν ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο έηζη ψζηε λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα 

ηελ αλαγέλλεζε ηεο επηξξνήο ηεο ζηνλ επξχηεξν δσηηθφ ηεο ρψξν. Απηφλ πνπ 

παξαδνζηαθά ήιεγρε είηε σο ηζαξηθή Ρσζία είηε σο νβηεηηθή Έλσζε. Με άιια 

ιφγηα, ε Μαχξε Θάιαζζα ζέηεη ζνβαξή ππνςεθηφηεηα ζην λα θαηαζηεί ην ζεκέιην 

ηεο κειινληηθήο ξσζηθήο γεσζηξαηεγηθήο. Έηζη, ε Ρσζία έξρεηαη ζε άκεζε 

αληηπαξάζεζε κε φπνηνλ ακθηζβεηεί, έζησ θαη δηα ηεο ππάξμεψο ηνπ, ηελ 

θπξηαξρία ηεο εθεί.129  

 

14.4  Ζ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΖ ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ 

  Ζ θηινδπηηθή πνξεία πνπ έρεη ραξάμεη ε Οπθξαλία θαζψο θαη νη ζηελέο 

ζρέζεηο πνπ δηαηεξεί κε ηηο ΖΠΑ αληίθεηληαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο Ρσζίαο γηα ηελ 

επαλαηνπνζέηεζε ηεο ζηε δηεζλή ζθαθηέξα σο ζεκαληηθφο δξψλ ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο θαη θπξίσο ζηελ επηβνιή ηεο εγεκνλίαο ηεο ζην πξψελ ζνβηεηηθφ 

ρψξν. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηινδπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Οπθξαλίαο, ηεο νπνίαο 

ε ρξεζηκφηεηα130 γηα ηε Μφζρα επηζεκάλζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, αιιά θαη 

γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ζηνλ πξψελ ζνβηεηηθφ ρψξν, 

ην θχξην «φπιν» ηεο ξσζηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο είλαη ε ελέξγεηα. χκθσλα κε 

                                                             
129

 Γξίβαο, Κσλζηαληίλνο. Onalert. 15 Aπξηιίνπ 2014. http://www.onalert.gr/stories/i-ellada-
exelissetai-se-anagaio-geostratigiko-stirigma-russias/33791 
130

  χκθσλα κε ηνλ Ε. Μπξεδίλζθη: «…αλ ε Ρσζία δηαηεξνχζε ηνλ έιεγρν ηεο Οπθξαλίαο, ζα 
κπνξνχζε λα επηδηψμεη λα είλαη ν εγέηεο κηαο ηζρπξήο επξαζηαηηθήο απηνθξαηνξίαο, ζηελ νπνία ε 
Μφζρα ζα κπνξνχζε λα θπξηαξρεί πάλσ ζηνπο κε ιάβνπο ζηα λφηηα θαη ζηα λνηηναλαηνιηθά ηεο 
πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο» (Brzezinski 1997, 163) 
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ηνλ θ. Φ. Πξνέδξνπ, ε ελέξγεηα απνηειεί ηνλ θχξην κνριφ γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

Ρσζίαο θαζψο θαη γηα ηελ ζηαδηαθή ηεο επηζηξνθή ζην δηεζλέο ζχζηεκα σο 

κεγάιεο δχλακεο. Ζ ελέξγεηα πξνζδίδεη θχξνο ζηε Ρσζία αιιά θαη ηελ 

απηνπεπνίζεζε γηα έλαλ πην ελεξγφ ξφιν ζηελ παγθφζκηα πνιηηηθή. ζνλ αθνξά 

ηελ Δπξψπε, ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ε ξσζηθή ζηξαηεγηθή ρσξίδεηαη ζε δχν 

θαηεπζχλζεηο. Ζ Ρσζία γηα ηελ «παιηά» Δπξψπε απνβιέπεη ζηε δηαηήξεζε θαη 

ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηεο θαζψο ηεο εμαζθαιίδνπλ ζεκαληηθά θέξδε, ηδίσο 

ηψξα πνπ ε ξσζηθή νηθνλνκία δηαλχεη πεξίνδν χθεζεο ιφγσ ηεο πηψζεο ηεο ηηκήο 

ηνπ πεηξειαίνπ. ηε «λέα» Δπξψπε (Αλαηνιηθή), ε Μφζρα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ελέξγεηα σο κέζν παξεκπφδηζεο ηεο έληαμεο ησλ πξψελ ζνβηεηηθψλ δεκνθξαηηψλ 

ζηηο επξσαηιαληηθέο δνκέο θαη ηεο επαλέληαμήο ηνπο ζηε ξσζηθή ζθαίξα 

επηξξνήο. 131  

 Με ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο, νη παξαπάλσ ξσζηθνί ζρεδηαζκνί 

δηαθαίλεηαη φηη επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Σν ρξήζηκν «φπιν» ηεο 

ελέξγεηαο απνθηά ηδηαίηεξε δπλακηθή θαη πξννπηηθή γηα ηε ξσζηθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ αλαθάιπςε λέσλ θνηηαζκάησλ θαη ηελ 

επαλαράξαμε ησλ αγσγψλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μαχξεο 

ζάιαζζαο. ηελ πθαινθξεπίδα ηεο Κξηκαίαο έρνπλ ήδε αλαθαιπθζεί ζεκαληηθά 

θνηηάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ. χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα «Ζ χγρξνλε 

Ρσζία», ε ξσζηθή εηαηξία «Rosneft» θαηέρεη ήδε άδεηεο εμφξπμεο ζε πεδία ζην 

αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. Δπηπιένλ, γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ, έρνπλ δείμεη ελδηαθέξνλ μέλεο εηαηξείεο- γίγαληεο 

ηνπ θιάδνπ, φπσο ε «Chevron», ε «Exxon Mobil» θαη ε «Total». πσο είπε ε 

γεληθή δηεπζχληξηα ηεο εηαηξείαο  ζπκβνχισλ «Miraville Group», Ναηαιία 

Λέκπεληεβα, ην θπζηθφ αέξην πνπ ζα εμνξχζζεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο ζα πξννξίδεηαη –θαηά πάζα πηζαλφηεηα- γηα ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε 

κέζσ ηνπ αγσγνχ «South Stream». Γελ απνθιείεηαη φκσο, λα πάεη ζηελ Σνπξθία, 

κέζσ ηνπ αγσγνχ «Blue Stream». πγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηεο Κξηκαίαο ην 

ππνπξγείν Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο Ρσζίαο ζεσξεί φηη, ε πθαινθξεπίδα ηεο Κξηκαίαο 

                                                             
131

 Πξνέδξνπ, Φίιηππνο. Ζ Ρσζηθή Δλεγεηαθή ηξαηεγηθή ζηελ Δπξψπε. ην Ζ Ρσζία ήκεξα-
Πνιηηηθή, Οηθνλνκία θαη Δμσηεξηθέο ρέζεηο, ηνπ/ Μάλνπ Καξαγηάλλε. Αζήλα: Παπαδήζε, 2010.ζ 
143.  



-95- 
 

«έρεη πνιιέο πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε θνηηαζκάησλ νξπθηψλ θπζηθψλ 

πφξσλ».132  

 Έλα ζεκαληηθφ φθεινο γηα ηε Μφζρα απφ ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο 

είλαη ε επαλαράξαμε ηεο ΑΟΕ θαη ηεο ζπλεπαγφκελεο ράξαμεο ησλ αγσγψλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε Μαχξε Θάιαζζα. Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηψπηδε ε Ρσζία κε ηε Οπθξαλία ήηαλ ην ζέκα ηεο κεηαθνξάο ηνπ θπζηθνχ 

ηεο αεξίνπ απφ μεξάο πξνο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. Απφ ηε κία, ε Οπθξαλία δελ 

πιήξσλε ηα ρξέε ηεο ζηε Ρσζία θαη απφ ηελ άιιε ε απμεκέλε εκπινθή ηνπ 

επξσαηιαληηθνχ παξάγνληα δπζρέξαηλε ηα ζρέδηα ηεο Μφζραο γηα ηελ ππφςε 

πεξηνρή. Δπηπιένλ, πξνβιήκαηα ππήξραλ θαη ζηε Μαχξε Θάιαζζα αθνχ ν South 

Stream ζα έπξεπε λα πεξάζεη πξψηα κέζα απφ ηελ Οπθξαληθή ΑΟΕ γηα λα 

θαηαιήμεη ζηε Βνπιγαξία. Ζ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο, φκσο, έιπζε φια ηα 

παξαπάλσ πξνβιήκαηα δίλνληαο ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζηνπο ξσζηθνχο 

ζρεδηαζκνχο. Με ηελ επαλαράξαμε133 ηεο ΑΟΕ ζηε Μαχξε Θάιαζζα, o  South 

Stream πιένλ δελ πεξλάεη κέζα απφ ηελ αληίζηνηρε Οπθξαληθή θαη ε Ρσζία δελ 

ρξεηάδεηαη πιένλ λα δηαπξαγκαηεπηεί κε ηελ Οπθξαλία ή αθφκε θαη κε ηε Σνπξθία 

γηα ηε δηέιεπζε ηνπ αγσγνχ South Stream κέζα απφ ηελ ΑΟΕ ηνπο.  

 Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη, ε ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή 

ηεο Ρσζίαο απνηειεί εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ππιψλσλ ηεο επξχηεξεο ξσζηθήο 

πνιηηηθήο, εμνχ θαη ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Κξηκαίαο ζηε ξσζηθή πνιηηηθή. 

 

14.5    Ζ ΚΡΗΜΑΗΑ: ΣΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΒΑΘΟ ΣΖ ΡΧΗΑ  

            πκππθλψλνληαο ζε κία θξάζε ην ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε 

ρεξζφλεζνο ηεο Κξηκαίαο σο ην ζηξαηεγηθφ βάζνο ηεο Ρσζίαο κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε φηη, ε Κξηκαία δχλαηαη λα ρξεζηκεχζεη σο: Πξνβνιή ηζρχνο ηεο 

Ρσζίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηνπ Καπθάζνπ. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε Κξηκαία κπνξεί λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ «Τπνδνρέα» 

ξσζηθψλ δπλάκεσλ ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ παξαθάησ 

ζηφρσλ: 

                                                             
132

  Πνπψθ, Μπαξζνχθσθ. Ζ Κξηκαία έρεη ηνλ δηθφ ηεο «ελεξγεηαθφ ρξπζφ». Ζ χγρξνλε Ρσζία, 
20 Μαξηίνπ 2014. 
133

  Βι. Δηθφλεο 3, 4 
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  α. Καηαπνιέκεζε ησλ ηζιακηζηψλ θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη πξνάζπηζε 

ησλ ξσζηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηε Μ. Αλαηνιή θαη ηνλ Καχθαζν. 

   β. Πξνζηαζία ησλ πεηξειατθψλ απνζεκάησλ ηεο Καζπίαο θαη ηνπ 

Καπθάζνπ  – Δμαζθάιηζε ησλ ελεξγεηαθψλ νδψλ. 

    γ. Γεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα απνζηαζεξνπνίεζε ησλ ερζξηθψλ 

θαζεζηψησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.  

    δ. Γπλαηφηεηα επεκβάζεσλ ζηε ΝΑ Μεζφγεην κέζσ ηνπ ζηφινπ ηεο 

Μαχξεο Θάιαζζαο θαη δεκηνπξγία ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ ζε πεξηνρέο 

ελδηαθέξνληνο ηεο Ρσζίαο. 

    ε. Αζθάιεηα ηεο κνλαδηθήο λαπηηθήο βάζεο πνπ έρεη ε Ρσζία ζηε 

Μεζφγεην, ζηε Σαξηνχο ηεο πξίαο.    

             ζη. Γεσπνιηηηθή αλάζρεζε ηνπ ΝΑΣΟ ζην εγγχο εμσηεξηθφ ηεο Ρσζίαο. 

              Σψξα πνπ ε ζηξαηησηηθή παξνπζία ηεο Μφζραο δελ πεξηνξίδεηαη απφ ηηο 

πξψελ λνκηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ νπθξαληθή πιεπξά, ε Ρσζία κπνξεί λα 

αμηνπνηήζεη πιήξσο ηε δπλακηθή ηεο γεσζηξαηεγηθήο ηεο Κξηκαίαο κε ηελ 

εθαξκνγή ελφο κεγάινπ θάζκαηνο ζηξαηησηηθψλ δπλαηνηήησλ. Ζ Ρσζηθή 

Πνιεκηθή Αεξνπνξία κέζσ ησλ λέσλ βάζεσλ ζηελ Κξηκαία, ηα πξψελ νπθξαληθά 

αεξνδξφκηα, έρεη ηψξα κηα επξχηεξε παξνπζία πνπ θαιχπηεη άλεηα ην ζχλνιν ησλ 

αθηψλ ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ, ηελ Τπεξδλεηζηεξία θαη ηε λφηηα Οπθξαλία. Αμίδεη λα 

ηνληζηεί φηη, ε ρεξζφλεζνο ηεο Κξηκαίαο είλαη έλα πνιχ ειθπζηηθφ κέξνο θαη γηα λα 

ηνπνζεηνχλ αεξνκεηαθεξφκελα ζηξαηεχκαηα, πεδνλαχηεο θαη εηδηθέο δπλάκεηο. 

πλεπψο, απφ ζηξαηησηηθήο άπνςεο, ε ρεξζφλεζνο κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο 

νξκεηήξην γηα ηελ επέθηαζε ηεο πξνβνιήο ηζρχνο, ην εχξνο ηεο νπνίαο κπνξεί λα 

επεθηαζεί πεξαηηέξσ κε ηε ρξήζε αεξνπνξηθψλ θαη λαπηηθψλ δπλάκεσλ. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε θαηνρή ηεο θξηκατθήο ρεξζνλήζνπ θαζίζηαηαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα 

ξσζηθά δσηηθά ζπκθέξνληα ζην εγγχο εμσηεξηθφ θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

Καπθάζνπ, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη δηθαίσο 

ραξαθηεξίδεηαη σο ην ζηξαηεγηθφ βάζνο ηεο Ρσζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 15 

Ζ ΡΧΗΚΖ ΔΠΔΜΒΑΖ ΣΖΝ ΚΡΗΜΑΗΑ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΗΜΑ ΣΧΝ 

ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ134 

 

«Η ππέξηαηε ζεκαζία ηνπ ζηξαηησηηθνύ νξγάλνπ έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ε ‘’ultima 

ratio’’ ηεο ηζρύνο ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο είλαη ν πόιεκνο»     (Δ. Ζ. Carr) 

 

 Οη ζεσξίεο πεξί πνιέκνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ επηζηήκε ησλ Γηεζλψλ 

ρέζεσλ ζηε βάζε ηξηψλ ξεπκάησλ ζθέςεο: ηνλ ξεαιηζκφ (θιαζζηθφ θαη 

λενξεαιηζκφ), ηνλ πινπξαιηζκφ θαη ηνλ καξμηζκφ. Ζ πξψηε ζηε βάζε ηνπ 

ξεαιηζκνχ ζεσξία εξκελεχεη ηνλ πφιεκν σο απνηέιεζκα ηνπ αληαγσληζκνχ ηεο 

ηζρχνο. Ζ άπνςε απηή κπνξεί λα εμεγήζεη ελ κέξεη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ηεο 

Γχζεο θαη ηεο Ρσζίαο, φκσο δελ εξκελεχεη ζίγνπξα ηελ ξσζηθή ελέξγεηα γηα ηελ 

πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο, αθνχ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζην ηζνδχγην ηεο 

ηζρχνο κεηαμχ Ρσζίαο θαη Οπθξαλίαο. Ζ ίδηα ε ζεσξία, ζε βειηησκέλε κνξθή, 

πξνβιέπεη ηνλ πφιεκν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηεο ηζρχνο. ε απηήλ ηελ 

εθδνρή ηεο, ε ζεσξία κπνξεί λα εμεγήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο Ρσζίαο. Ζ 

Οπθξαλία βξηζθφηαλ φιν θαη πην θνληά ζηηο ΖΠΑ θαη ην ΝΑΣΟ θαη κία πηζαλή 

γεσπνιηηηθή ηεο ζηξνθή ππέξ ησλ επξσαηιαληηθψλ δνκψλ, ζα ζήκαηλε αιιαγή 

ησλ ηζνξξνπηψλ ζην κεηαζνβηεηηθφ ρψξν θαη ζηε πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο 

εηο βάξνο ηεο Ρσζίαο. 

 Μία δεχηεξε ζεσξία - ηνπ επηζεηηθνχ ξεαιηζκνχ - ππνζηεξίδεη φηη, ν 

πφιεκνο είλαη ην απνηέιεζκα ησλ απμεηηθψλ, επεθηαηηθψλ ή ηκπεξηαιηζηηθψλ 

ηάζεσλ ησλ θξαηψλ. ηελ πην εμειηγκέλε ηεο κνξθή, ε ζεσξία αλαθέξεηαη ζηηο 

επεθηαηηθέο ηάζεηο θαη ζηνπο πνιέκνπο πνπ δηεμάγνπλ νη ήδε ππάξρνπζεο κεγάιεο 

δπλάκεηο ή νη αλαζεσξεηηθέο δπλάκεηο. Οη κεγάιεο δπλάκεηο ζπκπεξηθέξνληαη 

επηζεηηθά επεηδή ην ζέινπλ, ιφγσ κηαο εζσηεξηθήο ψζεζεο γηα θπξηαξρία. 

Βεβαίσο, ε ελ ιφγσ ζεσξία κπνξεί λα εμεγήζεη ελ κέξεη ηε ξσζηθή επέκβαζε, 

θαζψο ν ηειηθφο ζηφρνο ηεο Ρσζίαο δελ είλαη λα αλαδεηρζεί ζε εγεκνληθή δχλακε 

                                                             
134

 Κνπζθνπβέιεο,Ζιίαο. Δηζαγσγή ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο. Αζήλα: Πνηφηεηα, 2010. 
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ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ. Ζ Ρσζία είλαη ήδε κηα κεγάιε 

ρψξα, ε νπνία απνβιέπεη ζηε δπλακηθή ηεο επάλνδν ζην δηεζλέο ζχζηεκα, θαη 

πξνζπαζεί σο θπξίαξρε δχλακε ζηνλ πξψελ ζνβηεηηθφ ρψξν λα ζπγθξαηήζεη ηελ 

γεσπνιηηηθή επέθηαζε ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη λα εδξαηψζεη ηελ 

θπξηαξρία ηεο ζην εγγχο εμσηεξηθφ ηεο.  

  Ζ ηξίηε ζεσξία, δειαδή ν δνκηθφο ξεαιηζκφο ή λενξεαιηζκφο 

αληηιακβάλεηαη ηνλ πφιεκν σο απφξξνηα ηεο δνκήο, ηεο θαηαλνκήο θαη ησλ 

ζπζρεηηζκψλ ηζρχνο ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Ζ ελ ιφγσ ζεσξία εμεγεί ηε ξσζηθή 

ελέξγεηα ζηελ Κξηκαία θαη γεληθφηεξα ζηελ Οπθξαλία, θαζψο ε Ρσζία αηζζάλεηαη 

ηελ πίεζε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο κε ηελ επηδησθφκελε δηεχξπλζε ηνπ ΝΑΣΟ 

ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηε ζπλεπαγφκελε αλαθαηαλνκή ηζρχνο εηο βάξνο ηεο. 

Δμάιινπ, ε Μφζρα επηδηψθεη ην «κνίξαζκα» ηεο ηζρχνο ππέξ ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηεο, ψζηε  λα θαηαζηεί πεξηθεξεηαθή δχλακε θαη λα επαλαθηήζεη ην γφεηξν θαη ηελ 

ηζρχ πνπ δηέζεηε θαηά ηε ζνβηεηηθή πεξίνδν. Γειαδή, ε Ρσζία επηδηψθεη απφ ηε 

κία λα εμηζνξξνπήζεη ην αληίπαιν, πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη νη ΖΠΑ 

θαη ην ΝΑΣΟ, γηα λα απμήζεη ηελ αζθάιεηά ηεο (ζηξαηεγηθή εμηζνξξφπεζεο) θαη 

απφ ηελ άιιε επηδηψθεη λα απνθηήζεη «ηζρχ», ε νπνία είλαη θαη ην δεηνχκελν ζηε 

δηεζλή πνιηηηθή (επηδίσμε ηζρχνο). πλεπψο, ε ζεσξία ην δνκηθνχ ξεαιηζκνχ 

βξίζθεη εθαξκνγή ζην δήηεκα ηεο Οπθξαλίαο θαη εηδηθφηεξα ζηελ πξνζάξηεζε ηεο 

Κξηκαίαο.       

   Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία είλαη ε πινπξαιηζηηθήο έκπλεπζεο ζεσξίεο ηεο 

απφθαζεο, νη νπνίεο ζπρλά εξκελεχνπλ ηελ έθξεμε ηνπ πνιέκνπ. Ζ αμία ηνπο 

έγθεηηαη ζην λα εξκελεχνπλ θπξίσο ηα αίηηα πνπ επηηάρπλαλ ή πνπ δελ απέηξεςαλ 

ηνλ πφιεκν, θαζψο θαη ηα αίηηα ηεο ιαλζαζκέλεο έλαξμεο ή θαη δηεμαγσγήο ελφο 

πνιέκνπ. Μεηαμχ απηψλ, νη ζεσξίεο πεξί παξαλφεζεο ππνζηεξίδνπλ φηη πφιεκνη 

πξνθχπηνπλ απφ ιαλζαζκέλεο ζπλελλνήζεηο ή απφ θαθέο εθηηκήζεηο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Κξηκαίαο, ε ξσζηθή ελέξγεηα δελ ήηαλ 

απνηέιεζκα θαθψλ εθηηκήζεσλ ή ζπλελλνήζεσλ, αιιά απφξξνηα ελφο 

κειεηεκέλνπ θαη ζηνρεπκέλνπ ζρεδίνπ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ πνπ έζεζε ε Μφζρα, φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ. Σα πξφζθαηα 

γεγνλφηα κπνξνχλ πξάγκαηη λα θξίλνπλ σο ζσζηή ηελ εθηίκεζε ησλ Ρψζσλ γηα 

ην βαζκφ αληίζηαζεο ησλ νπθξαληθψλ δπλάκεσλ θαη ηεο νπθξαληθήο εγεζίαο.  



-99- 
 

 Παξάιιεια, κπνξεί θάπνηνο λα ζηαζεί θαη ζηηο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο γηα 

ηελ απφθαζε, εηδηθά σο πξνο ηνλ απηαξρηζκφ θαη ηελ επηζεηηθφηεηα ηεο ξσζηθήο 

εγεζίαο, πνπ νθείινληαη ζηελ ςπρνινγηθή πξνζσπηθφηεηα θαη ηα ζχλδξνκά ηνπο. 

Ζ επνρή Πνχηηλ, πέξαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο Ρσζίαο, έδσζε 

μαλά ζηε Ρσζία ην ‘’prestige’’ ηεο κεγάιεο δχλακεο, κηαο δχλακεο πνπ δε γίλεηαη 

λα κείλεη έμσ απφ ηηο δηεζλείο ππνζέζεηο. Ζ ηαπείλσζε ηεο Ρσζίαο ζηα κεηά-

Γθνξκπαηζψθ επνρή, ήηαλ εμφθζαικε ηφζν ζηνπο πνιέκνπο πνπ δηεμήρζεζαλ 

ζηα Βαιθάληα, φζν ζηελ ελ γέλεη πνιηηηθή ηνπ Γηέιηζηλ. Ο Πνχηηλ θαη ηα πξφζσπα 

ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ, ζεψξεζαλ ηελ άξζε ηεο ηαπείλσζεο πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επάλνδν ηεο Ρσζίαο ζηηο δηεζλείο ππνζέζεηο. ην πιαίζην απηφ κπνξνχκε λα 

εληάμνπκε θαη ηε ξσζηθή ελέξγεηα ζηελ Κξηκαία – θαη φρη κφλν – σο απφξξνηα ηεο 

δπλακηθφηεηαο, απηαξρηζκνχ θαη ησλ ςπρνινγηθψλ ζπλδξφκσλ ηεο ξσζηθήο 

εγεζίαο. Αληίζηξνθα, κε απηέο κπνξεί λα εμεγεζεί ελ κέξεη θαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο 

λέαο νπθξαληθήο θπβέξλεζεο, ε νπνία θηλήζεθε ζηε βάζε κηαο δηθηάο ηεο 

ηδενιεςίαο ρσξίο λα ζηαζκίζεη ζσζηά ηα δεδνκέλα ζηελ πεξηνρή, πξνθαιψληαο 

ηε ξσζηθή επέκβαζε. 

 Σέινο, ππάξρεη θαη ε καξμηζηηθή-ιεληληζηηθή ζεσξία πεξί ηκπεξηαιηζκνχ, 

θαηά ηελ νπνία ν πφιεκνο είλαη απνηέιεζκα ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ θαπηηαιηζηψλ 

θαη ηνπ ειέγρνπ ή ηεο θαηάθηεζεο λέσλ αγνξψλ. Μφλν αλ δερζνχκε ηηο δνγκαηηθέο 

πξνυπνζέζεηο ηεο ζεσξίαο, φηη ν ηκπεξηαιηζκφο είλαη ην αλψηαην ζηάδην εμέιημεο 

ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη φηη ε Ρσζία βξηζθφηαλ ζε ηέηνην ζηάδην, ηφηε κφλν κπνξνχκε 

λα θαηαιήμνπκε ζην φηη ξσζηθή επέκβαζε ήηαλ κνηξαία. Βέβαηα, ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μαχξεο Θάιαζζαο δηαλνίγνληαη κεγάιεο επθαηξίεο ζην ηνκέα ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

θαη ζίγνπξα ε εθκεηάιιεπζή ηνπο πεξηιακβάλεηαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο ξσζηθήο 

εγεζίαο. Απηφ φκσο απέρεη πνιχ απφ ην λα εξκελεχζεη ε καξμηζηηθή-ιεληληζηηθή 

ζεσξία ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο ζηε ξσζηθή επηθξάηεηα.   
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ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 α. H πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο απφ ηε Ρσζία θαη γεληθφηεξα ε 

νπθξαληθή θξίζε ηφληζαλ ηε λαπηηθή δηάζηαζε ηεο θξίζεο θαη επηζήκαλαλ ηε 

δηάζηαζε ηεο αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. Ζ απεκπινθή ηεο 

Μφζραο απφ ηηο νπθξαληθέο δεζκεχζεηο ζην ζέκα ησλ λαπηηθψλ ππνδνκψλ ηεο 

ρεξζνλήζνπ ηεο Κξηκαίαο θαη ε θηινδνμία ηεο Μφζραο γηα ηε γεσπνιηηηθή 

αλαβάζκηζε ηεο ρψξαο ζα δψζνπλ ζεκαληηθή ψζεζε ζηα ξσζηθά ζρέδηα γηα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ ζηφινπ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο (.Μ.Θ), αλαηξέπνληαο ηε κέρξη 

ηψξα ζρεηηθή ηζνξξνπία λαπηηθήο ηζρχνο ζηελ πεξηνρή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν  

ξφινο θαη νη παξεκβάζεηο ηνπ ΝΑΣΟ, σο πξνζηάηεο ησλ κειψλ – ρσξψλ ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ, είλαη πηζαλφ λα 

απμεζεί. Σν ΝΑΣΟ, πηζαλφλ, λα αλαγθαζζεί λα επελδχζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

παξαπάλσ ρσξψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζεη ην πιενλέθηεκα πνπ απνθηά ε 

Ρσζία κε ηελ θαηνρή ηεο Κξηκαίαο.    

 

β. Ζ ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Κξηκαίαο θαη γεληθφηεξα ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο γηα ηε Ρσζία θαη ηηο εμσπεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο ζπλίζηαηαη απφ ηα 

ζπκθέξνληα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ηελ πξνβνιή ηζρχνο πέξα απφ ηε Μαχξε 

Θάιαζζα, ηελ επξσπατθή αζθάιεηα θαζψο θαη ηηο δηάθνξεο θξίζεηο πνπ 

εθδειψλνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Καπθάζνπ θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Γηα 

ηνλ επξσαηιαληηθφ παξάγνληα, ηα ζπκθέξνληα απηά ζπλερψο κεηαβάιινληαη, ελψ 

γηα ηε Μφζρα είλαη ζηαζεξά θαη  δσηηθήο ζεκαζίαο, θπξίσο ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε 

ην εγγχο εμσηεξηθφ ηεο. Ζ Οπθξαλία θαη ε Κξηκαία απνηεινχλ ην ζεκέιην ιίζν ηεο 

ξσζηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ εδξαίσζε ηεο ξσζηθήο θπξηαξρίαο ζην 

κεηαζνβηεηηθφ ρψξν θαη ηπρφλ απψιεηα ηνπο απφ ηε ξσζηθή ζθαίξα επηξξνήο ζα 

ζεκάλεη ηελ απνηπρία ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο επηδίσμεο ηεο 

ηζρχνο πνπ επηδηψθεη ε Μφζρα. 

 

γ. Λφγσ ησλ γεγνλφησλ ζηελ Οπθξαλία – Κξηκαία, νη πεξηνρέο ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο εθηηκάηαη φηη ζα επεξεαζηνχλ 

απφ ηελ ελδερφκελε αλάδεημε ςπρξψλ ή θαη ζεξκψλ πνιέκσλ θαη ζα απνηειέζνπλ 
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πεδίν αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηεο Γχζεο θαη ηεο Ρσζίαο. Οη εληάζεηο θαη νη 

αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ θπξηαξρία ησλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο 

Βαιηηθήο ζα εληαζνχλ, ελψ ν αληαγσληζκφο ηεο Ρσζίαο κε ηνλ επξσαηιαληηθφ 

παξάγνληα ζα ζπληειέζεη ζηελ απνκφλσζε θαη αλαζθάιεηα ηεο πεξηνρήο. 

Δπηπιένλ, νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ Οπθξαλία θαηέδεημαλ απφ ηε κία πιεπξά ηελ 

απνηπρία ηεο Αλαηνιηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο ηεο ΔΔ, ελψ θαηέδεημαλ επίζεο ηελ 

αδπλακία γηα ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ηνπ ΝΑΣΟ πξνο αλαηνιάο, κε ηελ 

ελζσκάησζε ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Γεσξγίαο λα είλαη αλέθηθηε ζην άκεζν κέιινλ.  

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο Ρσζίαο είλαη ε 

γεσπνιηηηθή αλάζρεζε ηνπ ΝΑΣΟ θαη ε θαηνρχξσζε ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ηεο ζηελ πεξηνρή. Ζ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο Οπθξαλίαο απφ ηε ξσζηθή ζθαίξα 

επηξξνήο ζα επέθεξε ζεκαληηθφ πιήγκα ζηα δσηηθά ζπκθέξνληα ηεο Ρσζίαο θαη 

εηδηθφηεξα ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, ζηελ θπξηαξρία ζηε 

Μαχξε Θάιαζζα θαη ζηηο ξσζηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηε δηεθδίθεζε κηαο 

παλζιαβηθήο ηαπηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί δσληαλφ ην φξακα κηαο 

επξαζηαηηθήο έλσζεο. Σν φξακα απηφ δέρηεθε θαίξην πιήγκα, κεηά ηελ απψιεηα 

ησλ ρσξψλ ηεο βαιηηθήο.135  

 

  δ. Με ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο, ε Ρσζία έρεη δηηηή ζηφρεπζε. Απφ 

ηε κία ζηνρεχεη ζηελ θαηνρχξσζε ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ζην 

κεηαζνβηεηηθφ ρψξν θαη ζηε Μαχξε Θάιαζζα θαη απφ ηελ άιιε ζηε γεσπνιηηηθή 

ηεο αλαβάζκηζε. Ζ Ρσζία κε ηελ θπξηαξρία ηεο επί ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Κξηκαίαο 

δχλαηαη λα ζπγθεληξψζεη ζηξαηησηηθφ πιηθφ, λα αλαβαζκίζεη ηηο λαπηηθέο θαη 

αεξνπνξηθέο ππνδνκέο ηεο θαη λα κεηαθέξεη αεξνθίλεηεο δπλάκεηο θαη ππξαπιηθά 

ζπζηήκαηα. ηελ νπζία ε ρεξζφλεζνο ηεο Κξηκαίαο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε 

ππνδνρέα δπλάκεσλ, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηηο ξσζηθέο έλνπιεο δπλάκεηο 

λα παξεκβαίλνπλ ζε πεξηνρέο ηνπ Καπθάζνπ θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, φηαλ ηα 

ξσζηθά ζπκθέξνληα ην επηβάιινπλ. πσο πξναλαθέξζεθε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

εξγαζίαο, ε Κξηκαία κπνξεί λα δψζεη κεγάιε ψζεζε θαη ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ 

.Μ.Θ ζπκβάιινληαο έηζη ζηε γεσπνιηηηθή αλαβάζκηζε ηεο Ρσζίαο. Ο .Μ.Θ 

κπνξεί λα θαηαζηεί έλα «λαπηηθφ θξνχξην» πνπ ζα δηεμάγεη επηρεηξήζεηο 

                                                             
135

 έξκπνο, σηήξηνο. Αθαδεκία ηξαηεγηθψλ Αλαιχζεσλ. Σν ξνιντ ηεο Μφζραο. Μάξηηνο 2016. 
http://www.acastran.org. 



-103- 
 

«απαγφξεπζεο πεξηνρήο» ησλ λαπηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ ΝΑΣΟ ζηε ιεθάλε ηεο 

Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ππνζηήξημεο ηεο ξσζηθήο λαπηηθήο δχλακεο ζηε Μεζφγεην. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη κε ηελ θαηνρή ηεο Κξηκαίαο, ε Ρσζία αθήλεη ην 

γεσπνιηηηθφ ηεο απνηχπσκα ζην εγγχο εμσηεξηθφ ηεο θαη απνθηά ηε δπλαηφηεηα 

λα εμειηρζεί ζε ζεκαληηθφ παξάγνληα ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. 

 

ε. ηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο, ε πεξηνρή ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο εθηηκάηαη φηη ζα παξακείλεη πφινο έιμεο ηνπ παγθφζκηνπ 

ελδηαθέξνληνο. Ζ ζηαζεξή εμάπισζε ησλ αγσγψλ κεηαθνξάο πεηξειαίνπ θαη, 

θπξίσο, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ δεκηνπξγεί κηα δηαθνξνπνηεκέλε αγνξά ελέξγεηαο. Σν 

κέιινλ ηεο πεξηνρήο ζα κπνξνχζε λα επεξεαζηεί έληνλα απφ αθξαία ζελάξηα πνπ 

θπκαίλνληαη απφ θξίζεηο ζηελ πξνζθνξά ελέξγεηαο ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν κέρξη ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο δήηεζεο κεηά απφ κηα παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε.136 

   ζνλ αθνξά ζηελ νπθξαληθή θξίζε, ε πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηε Ρσζία γηα ηε δηέιεπζε ησλ αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ 

εθηφο ηεο νπθξαληθήο επηθξάηεηαο θαη ΑΟΕ, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ ηξνθνδφηεζε 

ηεο Δπξψπεο κε θπζηθφ αέξην θαη εληζρχνληαο, παξάιιεια, ηε ξσζηθή νηθνλνκία. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ ε Ρσζία θαηέιαβε ηελ Κξηκαία δελ απέθηεζε κφλν γε 

αιιά θαη κηα ζαιάζζηα δψλε κε ηξηπιάζηα έθηαζε απφ ηε ρεξζφλεζν πνπ έρεη 

ππνζαιάζζηνπο πφξνπο νη νπνίνη κπνξεί λα αμίδνπλ ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ζ 

Ρσζία επέθηεηλε ηα ζαιάζζηα ζχλνξα ηεο, δίλνληαο ζηε ρψξα ηελ θπξηαξρία 

ηεξαζηίσλ απνζεκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

  

ζη. ζνλ αθνξά ζηηο ζρέζεηο ΔΔ θαη Ρσζίαο, ε δηαηήξεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ δε δηαθαίλεηαη λα δηαηαξάζζεηαη ζην 

κέιινλ, κηαο θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο ΔΔ δελ αλακέλεηαη ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ κίγκαηνο αιιά νχηε θαη ζχλαςε ζπλεξγαζηψλ κε 

λένπο πξνκεζεπηέο, ελψ απφ ηελ άιιε ε Ρσζία δε θαίλεηαη ηθαλή θαη πξφζπκε λα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ επξσπατθή αγνξά κε θάπνηα άιιε π.ρ.ζηελ Αζία. Παξάιιεια 

φκσο, νη δχν πιεπξέο ζα επηδηψμνπλ λα κεηψζνπλ ην βαζκφ ηεο επαηζζεζίαο ηνπο, 

ελψ αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ Keohane θαη Nye, φπσο 

                                                             
136

 Lesser, Ηαn. Παγθφζκηεο Σάζεηο, Πεξηθεξεαθέο πλέπεηεο-Οη Δπξχηεξεο ηξαηεγηθέο Δπηπηψζεηο 
ζηελ Πεξηνρή ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ. Αζήλα: Παπαδήζε, 2009.ζ 68. 
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ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν θ. Κνπζθνπβέιεο, «ε αιιειεμάξηεζε δελ ζεκαίλεη 

εμάιεηςε ησλ ζπγθξνχζεσλ» αθνχ «αθφκα θαη ζε θαηαζηάζεηο ακνηβαίαο 

θεξδνθφξαο ζπλεξγαζίαο ζα ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο σο πξνο ηε δηαλνκή 

θεξδψλ». Απηή ε πξνζπάζεηα απνθφκηζεο πεξηζζφηεξσλ θεξδψλ ραξαθηεξίδεη, 

φπσο είλαη θπζηθφ, θαη ηε ζρέζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ηεο ΔΔ θαη ηεο Ρσζίαο.137 

   δ.  Γηα λα θξηζεί ην λφκηκν ή κε ηεο επηδησθφκελεο πξνζάξηεζεο ηεο 

Κξηκαίαο ζηελ Ρσζία, εμεηάζηεθαλ απφ ηε ζθνπηά ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, ηξεηο 

βαζηθνί άμνλεο: ε πξνζάξηεζε σο λνκηθή έλλνηα ζηε ζεσξία θαη ζηελ πξαθηηθή, ε 

ζπκβαηφηεηα ηεο ξσζηθήο επέκβαζεο ζηε Κξηκαία κε ην Γηεζλέο Γίθαην θαζψο θαη 

ην πεξηερφκελν ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απηνδηάζεζεο, φπσο έρεη απνηππσζεί ζηε 

ζεσξία θαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο. ην δήηεκα ηεο 

πξνζάξηεζεο, νπνηαδήπνηε εδαθηθή κεηαβνιή, φπσο απηή ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Κξηκαίαο, σο απνηέιεζκα ρξήζεο βίαο, δελ γίλεηαη δεθηή απφ ην Γηεζλέο Γίθαην. 

ζνλ αθνξά ζηε λνκηκφηεηα ηεο ξσζηθήο ελέξγεηαο, πξφθεηηαη γηα θαηάθσξε 

παξαβίαζε ηεο ζεκειηψδνπο «Αξρήο ηεο Με Δπέκβαζεο» θαη ε εμσηεξηθή 

έθθαλζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ απηνδηάζεζε, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζχκθσλε κε 

ην Γηεζλέο Γίθαην. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ε πξνζάξηεζε ηεο 

Κξηκαίαο ζηε Ρσζία δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί λφκηκε θαη νη φπνηεο ηειεζζείζεο 

ελέξγεηεο ζεσξνχληαη άθπξεο σο αληίζεηεο πξνο ην Γηεζλέο Γίθαην.138 

 ε. Ζ νπθξαληθή θξίζε θαη ε ξσζηθή επέκβαζε ζηελ Κξηκαία είλαη 

απνηέιεζκα ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο θαηαλνκήο ηζρχνο κεηαμχ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο 

Ρσζίαο. Ζ Ρσζία επηδηψθεη ηελ απφθηεζε ηζρχνο (επηδίσμε ηζρχνο) θαη ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αζθάιεηάο ηεο (ζηξαηεγηθή εμηζνξξφπεζεο), θαζψο ληψζεη φηη 

απεηιείηαη απφ ηε δηαδηθαζία δηεχξπλζεο ηνπ ΝΑΣΟ ζην εγγχο εμσηεξηθφ ηεο. 

χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή J. Mearsheimer: «Η θύξηα ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε 

δηεύξπλζε ηνπ ΝΑΣΟ, ην θεληξηθό ζηνηρείν κηαο επξύηεξεο ζηξαηεγηθήο γηα λα 

κεηαθηλήζεη ηελ Οπθξαλία έμσ από ηελ ηξνρηά ηεο Ρσζίαο θαη λα ηελ ελζσκαηώζεη 

ζηελ Γύζε. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε επέθηαζε ηεο ΔΔ πξνο αλαηνιάο θαη ε Γπηηθή 

ππνζηήξημε ζην θίλεκα ππέξ ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ Οπθξαλία ήηαλ θξίζηκα 

ζηνηρεία, επίζεο. Από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνύ 1990, νη Ρώζνη εγέηεο έρνπλ 

                                                             
137

 Κνπζθνπβέιεο,Ζιίαο. Δηζαγσγή ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο. Αζήλα: Πνηφηεηα, 2010.ζ 450. 
138

 Καινγήξνπ Γεσξγία Μαξία, Κνχηζηθα ιγα. Νφκηκε ε ελζσκάησζε ηεο Κξηκαίαο ζηε Ρσζία; 
Αζήλα, 24 Ηνπιίνπ 2015. 
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αληηηαρζεί ζηε δηεύξπλζε ηνπ ΝΑΣΟ θαη, ηα ηειεπηαία ρξόληα, έρνπλ θαηαζηήζεη 

ζαθέο όηη δελ ζα ζηαζνύλ απαζείο ελώ νη ζηξαηεγηθά ζεκαληηθνί γείηνλέο ηνπο 

κεηαηξέπνληαη ζε Γπηηθό πξνκαρώλα»139. 

                                                             
139

 Mearsheimer, John. Ζ νπθξαληθή θξίζε είλαη ζθάικα ηεο Γχζεο. Foreign Affairs. 17 Noεκβξίνπ 
2014. http://www.foreignaffairs.gr/articles/70069/john-j-mearsheimer/giati-i-oykraniki-krisi-einai-
sfalma-tis-dysis. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

 ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ ηα αίηηα ηεο 

ξσζηθήο επέκβαζεο ζηελ Κξηκαία, κε ζθνπφ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

ζεκαζία πνπ θαηέρεη ε ρεξζφλεζνο απηή ζηε ξσζηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή. Πέξαλ 

ηνπ ζηξαηεγηθνχ βάζνπο πνπ πξνζδίδεη ε Κξηκαία ζηε ξσζηθή ζηξαηεγηθή θαη ησλ 

ηζηνξηθψλ δεζκψλ πνπ ζπλδέεη ηε Ρσζία κε ηελ πεξηνρή απηή, ε επέκβαζε ζηε 

Κξηκαία νθείιεηαη ζε έλα βαζκφ θαη ζην πξφζθαην ηζηνξηθφ παξειζφλ ηεο ρψξαο, 

σο ε πξψελ Τπεξδχλακε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ αιιά θαη ε «γέθπξα πνπ ζπλδέεη» 

Αλαηνιή θαη Γχζε, ζχκθσλα κε ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο επξσπατθήο - αζηαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο140. Σα βαζχηεξα αίηηα, σζηφζν, βξίζθνληαη ζηελ αλάγθε ηεο Ρσζίαο 

λα δηαηεξήζεη ηηο δεκνθξαηίεο ηεο πξψελ ζνβηεηηθήο έλσζεο ππφ ηε ξσζηθή 

ζθαίξα επηξξνήο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη ΖΠΑ επηδηψθνπλ ην αληίζεην, δειαδή ηε 

δηεχξπλζε ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο ΔΔ ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ 

θαηάζηαζε απηή, ζχκθσλα κε ηα θείκελα ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο ηεο Ρσζηθήο 

Οκνζπνλδίαο, απνηειεί απεηιή θαηά ηνπ ξσζηθνχ θξάηνπο. 

Ζ Ρσζία, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηα επίζεκα ζεζκηθά θείκελα ηεο 

ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο141 θαη ηεο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο142, ζεσξεί ην 

κεηαζνβηεηηθφ ρψξν ή ην εγγχο εμσηεξηθφ ηεο, σο πξνλνκηαθφ ρψξν θαη δελ ζα 

δηζηάζεη λα θάλεη ρξήζε αθφκε θαη έλνπιεο βίαο, πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηεί ηα 

ζπκθέξνληα ηεο ζηελ πεξηνρή απηή. Ζ ζηάζε απηή απνδείρζεθε ζηελ πξάμε απφ 

ηηο επεκβάζεηο ηεο Ρσζίαο ζηε Γεσξγία ην 2008 θαη ζηελ Κξηκαία ην 2014. Με ηελ 

πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο ζηε ξσζηθή επηθξάηεηα, ε ξσζηθή ζηξαηεγηθή επηδηψθεη 

λα θαηαζηήζεη ηε Μαχξε Θάιαζζα έλα «λαπηηθφ νρπξφ», ην νπνίν ζα κπνξεί λα 

δηαζθαιίδεη ηα δσηηθά ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο ζηελ πεξηνρή θαη ηνπο 

γεσπνιηηηθνχο ηεο ζηφρνπο ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ηε Μέζε Αλαηνιή. Σν 

                                                             
140 Tatiana A. Shakleina, 'Η Ρωςία ςτθ ςφγχρονθ παγκόςμια πολιτικι', ςτο Η Ρωσία ήμερα: Πολιτική, 
Οικονομία και Εξωτερικές χέσεις, Θεςςαλονίκθ: Παπαηιςθ, 2009, (pp. 146-50). 
141

 Russian Federation, ‘'National Security Concept of the Russian Federation’', ςτο The Ministry of Foreign 
Affairs of Russia http://www.mid.ru/bdomp/ns-
osndoc.nsf/1e5f0de28fe77fdcc32575d900298676/36aba64ac09f737fc32575d9002bbf31!OpenDocument, 
Russia's National Security Strategy to 2020 http://rustrans.wikidot.com/russia-s-national-security-strategy-
to-2020 
142 Russian Federation, 'Foreign Policy Concept of the Russian Federation', ςτο The Ministry of Foreign 
Affairs of the Russian Federation http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/76389FEC168189ED44257B2E0039B16D  

http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/1e5f0de28fe77fdcc32575d900298676/36aba64ac09f737fc32575d9002bbf31!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/1e5f0de28fe77fdcc32575d900298676/36aba64ac09f737fc32575d9002bbf31!OpenDocument
http://rustrans.wikidot.com/russia-s-national-security-strategy-to-2020
http://rustrans.wikidot.com/russia-s-national-security-strategy-to-2020
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/76389FEC168189ED44257B2E0039B16D
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θχξην «φπιν» ηεο Ρσζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζθνπψλ απνηειεί 

ν ζηφινο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ηνπ νπνίνπ ε αλαβάζκηζε θαη ηζρπξνπνίεζε ζα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη σο δεδνκέλε. 

Ο θχξηνο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο Ρσζίαο είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ηεο 

ζην Γηεζλέο χζηεκα θαη ηνπ ξφινπ ηεο ζηελ παγθφζκηα ζθελή αμηνπνηψληαο ηνπο 

θπζηθνχο ηεο πφξνπο θαη ηε γεσπνιηηηθή ηεο ζέζε. Σν ζηφρν απηφ εμππεξεηεί θαη ε 

πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο, ε θαηνρή ηεο νπνίαο πξνζδίδεη ζηε Ρσζία ην 

απαξαίηεην ζηξαηεγηθφ βάζνο γηα ηελ απφθηεζε ηζρχνο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

αζθάιεηαο ηεο. 
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