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ΣΥΝΟΨΗ 

  Ο όρος «ισχύς» αναφέρεται στον Θουκυδίδη, ο οποίος είναι αυτός, που 

στην εξιστόρηση και ανάλυση του Πελοποννησιακού πολέμου την επεσήμανε ως 

καθοριστικό παράγοντα των κρατικών συμπεριφορών. Η ισχύς γεννά και 

«δίκαιον», το δίκαιον του ισχυροτέρου. Οι επισημάνσεις του Θουκυδίδη 

απεδείχθησαν διαχρονικές και έχουν την εφαρμογή τους και στις ημέρες μας. Η 

«ισχύς» είναι η συμπυκνωμένη έκφραση πολλών παραγόντων που την 

συναποτελούν και της δίνουν υπόσταση και ρόλο. Στην πράξη γίνεται περισσότερο 

αντιληπτή η ισχύς των ενόπλων δυνάμεων, η στρατιωτική ισχύς, ενώ οι άλλες 

μορφές ισχύος έχουν ρόλο υποστηρικτικό.  

   Στο πλαίσιο αυτό, οι διμερείς σχέσεις Μ. Βρετανίας – Ρωσίας θα πρέπει να 

εξεταστούν μέσα από το πρίσμα σύγχρονων μορφών ισχύος (ενεργειακή πολιτική, 

χρηματοπιστωτική διασύνδεση, πολιτικές αντιτρομοκρατικής ασφάλειας, 

διπλωματικών χειρισμών σε θέματα που αφορούν τρίτες χώρες). Δε θα πρέπει να 

λησμονούμε ότι κύριο ρόλο στη διαχρονική σχέση των δυο πάλαι ποτέ 

παγκόσμιας εμβέλειας αυτοκρατοριών, όπως άλλωστε και σήμερα, παίζουν 

ιδιαίτερο ρόλο η διάνοιξη και διατήρηση οδικών και θαλάσσιων εμπορικών οδών 

και η ολοένα αυξανόμενη ενεργειακή επιρροή της Ρωσίας σε Ευρωπαϊκό αλλά και 

παγκόσμιο επίπεδο. 

 Και οι δύο χώρες αποτελούν πυρηνικές δυνάμεις, μέλη του Συμβουλίου 

Ασφαλείας (Σ.Α) του Ο.Η.Ε., διαγκωνίζονται για την διατήρηση των κεκτημένων 

της, η άλλοτε παγκόσμια αποικιακή και ναυτική υπερδύναμη Μ. Βρετανία, με τη 

μεταΣοβιετική Ρωσία να προσπαθεί να ανακτήσει το μερίδιο που της αναλογεί στο 

παγκόσμιο ανταγωνιστικό πολυπολικό σύστημα ασφάλειας με κύριο μοχλό την 

ενεργειακή της πολιτική. 

 

   

 

 

 



ABSTRACT 

 The term "power" refers to Thucydides, who, in the narration and analysis of 

the Peloponnesian War, pointed it out as a determining factor in state behavior. 

Power gives birth to "righteousness," the law of the more powerful. Thucydides' 

testimonials have proven to be timeless and have their application in our days. 

"Power" is the condensed expression of many factors that make up and give it 

substance and role. In practice, the strength of armed forces, military power, and 

other forms of power are supportive. 

 In this context, UK-Russia bilateral relations should be seen in the light of 

modern forms of power (energy policy, financial interconnection, anti-terrorist 

security policies, diplomatic handling of third country issues). It should not be 

forgotten that the opening and preservation of road and sea trade routes and the 

ever-increasing energy influence of Russia at European and global level, play a 

major role in the long-term relationship of the two formerly world-reigning empires, 

as it is today. 

 Both countries are nuclear forces, members of the UN Security Council (UN 

Security Council), who are in favor of preserving its acquired, formerly global 

colonial and naval superpower, Britain, with post-Soviet Russia striving to regain 

its share of the global competitive multipolar security system with its energy policy 

main lever. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Διαχρονικά η σχέση Μ. Βρετανίας – Ρωσίας χαρακτηριζόταν ήδη από τα 

τέλη του 18ου αιώνα από διαρκείς προσπάθειες της ναυτικής υπερδύναμης της 

εποχής να περιορίσει την ολοένα αυξανόμενη, προσπάθεια διείσδυσης  της 

τσαρικής Ρωσίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο και τα λιμάνια της Βαλτικής και στην 

κάθοδο στις θερμές θάλασσες, δια μέσω των Στενών. Εξασφαλίζοντας το 

μονοπώλιο στην κυριαρχία των θαλασσών με τον «στραγγαλισμό» της Ρωσικής 

δυνητικής εξάπλωσης και διάχυσης ισχύος, εξασφαλιζόταν η απρόσκοπτη 

μακροημέρευση της Βρετανικής κυριαρχίας. 

 Αργότερα με τη βιομηχανική επανάσταση και τον αναγκαίο ανεφοδιασμό 

ορυκτών πρώτων υλών και καυσίμων για την οικονομική επιτάχυνση των 

οικονομιών, επαναπροσδιορίζεται η ανάγκη για προσπάθεια ανάσχεσης του 

ρωσικού επεκτατισμού και επιρροής σε πλουτοπαραγωγικές περιοχές. Γίνεται 

εντονότερη η προσπάθεια, από μέρους των δύο χωρών, επιρροής σε ζωτικές 

περιοχές του μαλακού υπογαστρίου της αχανούς Ρωσικής επικράτειας (Καύκασος 

– Περσία – Μ. Ανατολή – Ρωσική Άπω Ανατολή). 

 Στο κλείσιμο του τελευταίου αιώνα της χιλιετίας που μας πέρασε, υπάρχουν 

ανατροπές όσον αφορά τη θέση που κατέχουν αυτές οι δύο χώρες στον 

παγκόσμιο ηγεμονικό χάρτη. Στο διάστημα μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων 

η Βρετανία δείχνει να πνέει τα λοίσθια ως παγκόσμια ναυτική και στρατιωτική 

υπερδύναμη «παραχωρώντας» το ρόλο στις ανερχόμενες Η.Π.Α. Από την άλλη η 

Ρωσία με την επανάσταση των μπολσεβίκων να έχει μεσολαβήσει το 1917, λίγο 

πριν τη λήξη του Α΄ ΠΠ, θα αναδυθεί αμέσως μετά τον Β΄ ΠΠ στο δεύτερο πόλο 

παγκόσμιας ισχύος και επιρροής. 

             Από εκεί και έπειτα ακολουθεί η περίοδος του ψυχρού πολέμου κατά την 

οποία εδραιώνεται το διπολικό σύστημα ασφάλειας με την Μ. Βρετανία να 

αποτελεί σημαντικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο της Ατλαντικής 

Συμμαχίας. Από την άλλη πλευρά η Ρωσία προσπαθεί να διεισδύσει στην 

ευρωπαϊκή ήπειρο μέσω του πλέγματος κρατών δορυφόρων. Παράλληλα η 

δημιουργία των ευρωπαϊκών οικονομικών κοινοτήτων θέτει σε νέα βάση τις 
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οικονομικές, πολιτικές και διπλωματικές σχέσεις της Ρωσίας, όχι μόνο με την 

Βρετανία αλλά με ολόκληρη την δυτική Ευρώπη.  

                Με την λήξη του «ψυχρού πολέμου» και την πτώση του σοβιετικού 

καθεστώτος, αρχίζει μια περίοδος έντονων οικονομικών και γεωπολιτικών  

μεταβολών σε όλα τα επίπεδα που αλλάζουν ριζικά τον παγκόσμιο χάρτη και είναι 

λογικό ότι αντικατοπτρίζονται στις σχέσεις των δύο χωρών.             

               Στο παρόν πόνημα θα επιχειρήσουμε να διευκρινίσουμε τη λειτουργία 

του διεθνούς συστήματος ασφάλειας, πως η ισχύς αποτελεί τον καθοριστικό 

παράγοντα στις διμερείς σχέσεις Μ. Βρετανίας και Ρωσίας και πώς οι δυο χώρες 

αλληλοεπιδρούν στο γεωγραφικό-γεωπολιτικό περιβάλλον. Θα προσπαθήσουμε 

να περιγράψουμε πως εξελίχθηκαν οι σχέσεις των δύο κρατών, τον τρόπο με τον 

οποίο η παγκοσμιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας επέφερε αλλαγές στο 

γεωπολιτικό σκηνικό και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ενεργειακή 

πολιτική στις διαχρονικές σχέσεις των δύο πλευρών.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

1.1: Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Η δομή του διεθνούς συστήματος αποτελείται από κράτη, ενώ η λειτουργία 

του συνίσταται στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των κρατών, στις διεθνείς 

σχέσεις, και στις μεταξύ τους κανονιστικές ή άλλες ρυθμίσεις. Όμως, για να είναι 

δυνατή η ύπαρξη και διαβίωση ενός συστήματος, δεν είναι αρκετή μόνο η ύπαρξη 

μονάδων ή και κάποιων σχέσεων. Για το λόγο αυτό ο Waltz1 επισημαίνει την 

αναγκαιότητα ύπαρξης ενός συνόλου μονάδων που τελούν σε αμοιβαία επίδραση 

και μέσα στο περιβάλλον αυτό η εσωτερική δομή καθιστά τις σχέσεις μεταξύ τους 

περισσότερο ένα λειτουργικό συγκρότημα και λιγότερο μία απλή ομαδοποίηση. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο το διεθνές σύστημα είναι το πλέγμα σχέσεων μεταξύ των 

βασικών μονάδων της παγκόσμιας πολιτικής, το οποίο καθορίζεται από τη δομή 

του κόσμου. Τον ενιαίο χαρακτήρα του συστήματος επισημαίνουν σχεδόν όλοι οι 

θεωρητικοί. Εν συνεχεία, ο Jervis2 υποστηρίζει πως υπάρχει διεθνές σύστημα, 

όταν πληρούνται δύο όροι, οι διασυνδέσεις μεταξύ των μονάδων του συστήματος, 

έτσι ώστε αλλαγές στο ένα μέρος του συστήματος να δημιουργούν αλλαγές σε 

άλλα μέρη, και η συνολική συμπεριφορά του συστήματος στο σύνολο του να 

διαφέρει από τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες των επιμέρους μονάδων του. 

Επιπρόσθετα, ο Buzan3 επισημαίνει πως σύστημα είναι το σύνολο των 

μερών ή των μονάδων των οποίων οι διασυνδέσεις είναι αρκετά σημαντικές, ώστε 

                                            
1 Waltz Kenneth N., (1979). Theory of International Politics, Addison-Wesley, Reading, Mass.  

2 Jervis Robert, (1982). "Security Regimes", in International Organization, 36 (2): 357-378. 

3 Buzan, Barry. "Security, the State, the "New World Order," and Beyond." On Security. Ed. Ronne 
D. Lipschutz. New York: Columbia Universtiy Press, 1998. ch.7 
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να δικαιολογείται η αντιμετώπισή τους ως μίας συνεκτικής ομάδας. Ακόμη, κατά 

τον Bull4 το διεθνές σύστημα είναι ο μοναδικός μηχανισμός ή πεδίο δυνάμεων που 

συνιστούν τα κράτη λόγω της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης διαμορφώνεται από 

μία ομάδα κρατών, όταν η συμπεριφορά του καθενός είναι αναγκαίος παράγοντας 

στους υπολογισμούς των υπολοίπων.  

Επιπρόσθετα, το διεθνές σύστημα αποτελείται από το σύνολο που 

περιλαμβάνει τις πολιτικές οντότητες, οι οποίες διατηρούν μεταξύ τους σχέσεις 

τακτικές και οι οποίες είναι δυνατόν να εμπλακούν όλες μαζί σε έναν γενικό 

πόλεμο. Υπάρχουν δύο κριτήρια για την ύπαρξη συστήματος και την παρουσία 

κρατών σε αυτό, η συμμετοχή σε πόλεμο και η επικοινωνία. Τα δύο αυτά στοιχεία 

εξαρτώνται αντικειμενικά από τον χώρο (έκταση), την τεχνολογία των μεταφορών 

και του πολέμου και τη διάθεση συμμετοχής στο σύστημα. Όμως ο 

σημαντικότερος παράγοντας στον προσδιορισμό του συστήματος είναι η κατανομή 

της ισχύος, και γι’ αυτό υπάρχουν δύο βασικοί τύποι κατανομής ισχύος: μία 

κατανομή πολυπολική, κατά την οποία ο ανταγωνισμός λαμβάνει χώρα μεταξύ 

οντοτήτων ίδιου τύπου και ισχύος, και μία κατανομή διπολική, κατά την οποία δύο 

οντότητες ξεπερνούν όλες τις υπόλοιπες κατά τέτοιο τρόπο, που η ισορροπία δεν 

είναι εφικτή και υπό μορφή συνασπισμών, μιας και τα περισσότερα κράτη 

εξαναγκάζονται να συμπαραταχθούν. 

Ειδικότερα, το διεθνές σύστημα είναι ένα επιστημονικό δημιούργημα, ένα 

διανοητικό δημιούργημα, το οποίο καλείται να υπερκεράσει τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται στην ανάλυση της συμπεριφοράς των κρατών, όταν αυτή 

προσεγγίζεται μόνο στη βάση των εσωτερικών τους χαρακτηριστικών και 

                                            
4 Hedley Bull, ‘Justice in International Relations: The 1983 Hagey Lectures’, in Alderson and 

Hurrell, Hedley Bull on International Society, pp. 221–22. 
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εξελίξεων. Η συστημική προσέγγιση, που απορρέει κυρίως από τον νεορεαλισμό, 

επιδιώκει ακριβώς τη διαπίστωση, τον καθορισμό, τη συστηματοποίηση και την 

ταξινόμηση των στοιχείων που αφορούν ακριβώς αυτούς τους περιορισμούς. 

Εναρκτήρια προσπάθεια της ανάλυσης των Διεθνών Σχέσεων είναι ο εντοπισμός 

μίας σειράς παραγόντων, οι οποίοι καθορίζουν τον χαρακτήρα του συστήματος και 

της λειτουργίας του. Η διάρθρωση του διεθνούς συστήματος αφορά τη διάταξη των 

κρατών μέσα σε αυτό και η εξήγηση του Waltz5 ξεκινάει από τη σύγκριση του 

εσωτερικού πολιτικού συστήματος με το εξωτερικό, το διεθνές πολιτικό σύστημα. 

Οι δομές υφίστανται τόσο στο εσωτερικό των κρατών, όπου είναι ιεραρχικές, όσο 

και στο διεθνές σύστημα, όπου είναι άναρχες. Η εσωτερική ιεραρχία προκύπτει 

από την ύπαρξη εξουσίας, η οποία περιορίζει την ελευθερία των υποκειμένων, 

κατανέμει αρμοδιότητες και επιβάλλει εσωτερική πειθαρχία. Αντίθετα, στο διεθνές 

σύστημα υπάρχουν δυνάμεις και υπερδυνάμεις που μπορεί να παίζουν τον ρόλο 

του προστάτη ή του ηγεμόνα, αλλά δεν υπάρχει υπέρτατη εξουσία. 

Εισάγοντας την αναλογία του διεθνούς συστήματος με ένα σύστημα 

αγοράς, ο Waltz6 διατυπώνει την άποψη ότι η δράση παραγόντων (επιχειρήσεις ή 

κράτη) δημιουργεί ένα πλέγμα διαδράσεων, οι οποίες με τη σειρά τους 

σχηματίζουν συστήματα. Τα συστήματα αυτά δεν δημιουργούνται επί σκοπού, 

αλλά προκύπτουν ύστερα από ενέργειες των επιμέρους παραγόντων. Αποτέλεσμα 

των συστημάτων, είτε οικονομικών είτε διεθνών, είναι να επιβάλλονται περιορισμοί 

στη δράση των παραγόντων, με συνέπεια τα κράτη να διαμορφώνουν 

συγκεκριμένους τύπους συμπεριφοράς και τρόπους δράσης. Όμως, αν στα 

πλαίσια του συστήματος της αγοράς οι παράγοντες προστατεύονται από 

                                            
5 Waltz Kenneth N., (1979). Theory of International Politics, Addison-Wesley, Reading, Mass, 

6 Waltz (ό.π., σημ. 6). 
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αντιμονοπωλιακούς νόμους, ασφαλιστικές δικλίδες και άλλους κανονισμούς, στο 

διεθνές σύστημα δεν υπάρχει καμία προστασία του παράγοντα - κράτους. Εξαιτίας 

αυτού το διεθνές σύστημα αποτελεί ένα περιβάλλον «αυτο-βοήθειας». Θα πρέπει 

να σημειωθεί πως ο συλλογισμός του Waltz7 στηρίζεται στο αξίωμα ότι τα κράτη 

προστατεύουν πάνω από όλα την ίδια τους την ύπαρξη, το υπέρτατο εθνικό 

συμφέρον, μη επιδιώκοντας την αυτοσυντήρηση τους, χωρίς όμως από αυτό να 

αποκλείει διαφοροποιημένες συμπεριφορές. Το γεγονός αυτό, βέβαια δεν είναι 

διαφορετικό από αυτό που υποστηρίζει ο κλασικός ρεαλισμός.  

Όμως εκείνο που διαφοροποιεί τον νεορεαλισμό από τον κλασικό 

ρεαλισμό είναι ότι το εθνικό συμφέρον δεν υφίσταται ως αποτέλεσμα κάποιων μη 

προσδιοριζόμενων από τον ρεαλισμό διαδικασιών στο εσωτερικό του κράτους, 

αλλά προσδιορίζεται ή επιβάλλεται από τους περιορισμούς και τις πιέσεις του 

διεθνούς συστήματος. Το άλλο στοιχείο που πραγματεύεται ο Waltz είναι ο 

χαρακτήρας των μονάδων του συστήματος. Ως μονάδες του συστήματος ο Waltz 

θεωρεί τα κράτη. Τα κράτη είναι εκείνα που με τις μεταξύ τους σχέσεις, δράσεις και 

αντιδράσεις δημιουργούν τις διεθνείς πολιτικές δομές και προσδιορίζουν το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι υπόλοιποι παράγοντες. Χαρακτηρίζει τα 

κράτη ως ομοιότυπες μονάδες, διότι όλα, αποτελούν αυτόνομες πολιτικές 

οντότητες και επιδιώκουν ή επιτελούν παρόμοιες λειτουργίες. Όπως και οι 

επιχειρήσεις στην αγορά, τα κράτη τείνουν να αντιγράφουν πρακτικές και 

εσωτερικές δομές, γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν τις ίδιες προκλήσεις ασφάλειας 

και ανάπτυξης. 

Τέλος, τα κράτη μπορεί να εμφανίζουν ομοιότητες στη λειτουργία τους, 

διαφοροποιούνται όμως στη χρήση των μέσων, των συντελεστών ισχύος, που 

                                            
7 Waltz (ό.π., σημ. 6). 
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διαθέτουν, με σκοπό να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους. Η ισχύς ενός κράτους 

στον δομικό ρεαλισμό δεν έχει απόλυτες τιμές, εκφράζεται μόνο σε σχέση με την 

αντίστοιχη των υπόλοιπων κρατών. Η κατανομή της ισχύος για τον Waltz8 δεν 

αφορά την ιδιότητα ισχύος του μεμονωμένου παράγοντα, αλλά την έννοια 

συστημικού επιπέδου και εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο η ισχύς κατανέμεται 

μεταξύ των παραγόντων. Καταλήγοντας, με βάση το δομικό ρεαλισμό του Waltz, 

θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής στοιχεία:  

- το διεθνές σύστημα καθορίζεται από τη θεμελιώδη αρχή της διάρθρωσής 

του και μόνο η διαφοροποίηση της τελευταίας επιφέρει αλλαγή στο σύστημα 

- η δομή του διεθνούς συστήματος αποτελείται από κράτη και καθορίζεται 

από τη λειτουργία τους 

- το διεθνές σύστημα δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί, εφόσον οι μονάδες 

του είναι ομοιότυπες 

- η δομή του συστήματος καθορίζεται και μεταβάλλεται από την κατανομή 

της ισχύος των μονάδων στο σύστημα και τις αλλαγές της. 

1.2: Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  

 

Στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν δυνάμεις που να επιθυμούν τη 

διατήρηση του status quo, πλην του περιστασιακού ηγεμόνα που θέλει να 

διατηρήσει την κυρίαρχη θέση του απέναντι σε δυνητικούς ανταγωνιστές. Οι 

μεγάλες δυνάμεις σπανίως είναι ικανοποιημένες με την υφιστάμενη κατανομή 

ισχύος. Αντιθέτως, έχουν συνεχές κίνητρο να την αλλάξουν υπέρ τους. Σχεδόν 

πάντοτε έχουν αναθεωρητικές προθέσεις και θα χρησιμοποιήσουν βία, εάν 

                                            
8 Waltz (ό.π., σημ. 6). 
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παραστεί ανάγκη, για να αλλάξουν την ισορροπία ισχύος9, αν θεωρήσουν ότι αυτό 

είναι προς όφελός τους και μπορεί να γίνει με κάποιο λογικό τίμημα. Όμως, επειδή 

κανένα κράτος δεν είναι πιθανό να επιτύχει παγκόσμια ηγεμονία, κυρίως λόγω της 

ανασχετικής δύναμης του νερού, ο κόσμος είναι καταδικασμένος σε έναν διαρκή 

ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. 

Αυτή η ανελέητη επιδίωξη της ισχύος σημαίνει ότι, οι μεγάλες δυνάμεις 

τείνουν να επιζητούν ευκαιρίες, με σκοπό να αλλάξουν την κατανομή της 

παγκόσμιας ισχύος προς όφελός τους. Θα αδράξουν την κατάλληλη ευκαιρία αν 

έχουν τη συγκεκριμένη ικανότητα να το κάνουν κάποια δεδομένη χρονική στιγμή. 

Με απλά λόγια οι μεγάλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αναλάβουν επιθετικές δράσεις. 

Παράλληλα, μια μεγάλη δύναμη προσπαθεί, όχι μόνο να αποκτήσει ισχύ σε βάρος 

κάποιας άλλης, αλλά επίσης προσπαθεί να εμποδίσει τους ανταγωνιστές της να 

αποκτήσουν ισχύ σε βάρος της. Έτσι μια μεγάλη δύναμη θα υπερασπιστεί την 

ισορροπία ισχύος όταν η διαγραφόμενη αλλαγή ευνοεί ένα άλλο κράτος και θα 

προσπαθήσει να την υπονομεύσει όταν η κατεύθυνση της αλλαγής είναι υπέρ 

της10.  

Ως εκ τούτου, η δομή του διεθνούς συστήματος είναι τέτοια, που 

υποχρεώνει ακόμα και κράτη, τα οποία το μόνο που θέλουν είναι να παραμείνουν 

ασφαλή, να ενεργούν παρά ταύτα επιθετικά το ένα απέναντι στο άλλο11. Για να 

συμβεί αυτό συνδυάζονται τρία στοιχεία του διεθνούς συστήματος, τα οποία 

κάνουν τα κράτη να φοβούνται το ένα το άλλο. Κατά πρώτον, είναι η απουσία μιας 

κεντρικής εξουσίας, η οποία να βρίσκεται πάνω από όλα τα κράτη και να μπορεί 

                                            
9  (Ηaas 1953, 442-477)  

10  (Μeirsheimer 2006, σ.26) 

11 (Μeirsheimer 2006, σ.26) 
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να προστατεύει το ένα από το άλλο. Δεύτερον το γεγονός ότι τα κράτη πάντοτε 

έχουν κάποια επιθετική στρατιωτική ικανότητα, την οποία μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για αυτά. Τρίτον, το γεγονός ότι 

τα κράτη ποτέ δε μπορούν να είναι σίγουρα για τις προθέσεις των άλλων κρατών. 

Με δεδομένο αυτόν το φόβο, ο οποίος ουδέποτε μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως, τα 

κράτη αναγνωρίζουν ότι όσο περισσότερο ισχυρά είναι σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές τους, τόσο καλύτερη τύχη επιβίωσης έχουν. 

Οι μεγάλες δυνάμεις προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό με βάση τη 

σχετική τους στρατιωτική ικανότητα. Προκειμένου να χαρακτηριστεί ως μεγάλη 

δύναμη ένα κράτος, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή στρατιωτικά στοιχεία, ενώ ο 

διεκδικητής θα πρέπει απλά να έχει τη λογική πιθανότητα να μπορεί να φθείρει το 

κυρίαρχο κράτος, έτσι ώστε να καταφέρει τελικά να ανατρέψει τον υφιστάμενο 

συσχετισμό ισχύος προς όφελός του και να επιτύχει τους σκοπούς του. 

Το μέγεθος του πληθυσμού και το επίπεδο του πλούτου του αποτελούν τη 

δυνητική ισχύς του ενός κράτους, καθώς αποτελούν τα βασικά θεμέλια της 

στρατιωτικής ισχύος. Ακόμη και στη σύγχρονη εποχή, παρά την επίδειξη ισχύος με 

τη χρήση διπλωματικών και οικονομικών μέσων, το τελικό επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα επιτυγχάνεται ως επί το πλείστων με την παρουσία στρατιωτικών 

δυνάμεων ή κατ’ ελάχιστον, με την προβολή της ισχύος τους. Η στρατιωτική ισχύς 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μελέτη του διεθνούς πολιτικού συστήματος, στα 

πλαίσια του οποίου η αδυναμία προκαλεί προβληματικές καταστάσεις.  

Έπειτα, τα πυρηνικά όπλα διαμόρφωσαν νέες αντιλήψεις και δεδομένα σε 

ότι αφορά την ισορροπία ισχύος και την αποτροπή. Η ύπαρξη των πυρηνικών 

όπλων επιβάλλει στους αντιπάλους μια διαφορετική προσέγγιση των μεταξύ τους 

σχέσεων και της χρήσης οποιασδήποτε μορφής στρατιωτικής ισχύος. Παρά την 
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υπογραφή πληθώρας συνθηκών για τον αφοπλισμό και τη διασπορά των 

πυρηνικών όπλων και παρά τις εκατέρωθεν μειώσεις, οι μεγάλες δυνάμεις δεν 

παύουν να επιδιώκουν την απόκτηση πυρηνικής υπεροχής, της δυνατότητας 

δηλαδή να προκαλέσουν καταστρεπτικά πλήγματα κατά των στόχων του εχθρού 

χωρίς την πιθανότητα των αντιποίνων εκ μέρους του12. 

H οικονομική ισχύς αποτελεί το θεμέλιο της στρατιωτικής ισχύος και γι’ 

αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της 

δεύτερης. Η κατοχή οικονομικής ισχύος μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση 

στρατιωτικής ισχύος, αλλά μπορεί επίσης να συμβεί και το αντίστροφο, σημειώνει 

ο Russell13, και προσθέτει ότι σε πρωτόγονες συνθήκες, η στρατιωτική δύναμη 

είναι συνήθως η πηγή των άλλων μορφών ισχύος, όσον αφορά τις σχέσεις των 

χωρών. Άλλωστε, σε όλες τις περιόδους, η ικανότητα χρηματοδότησης του 

πολέμου, συνέβαλε στη διατήρηση αλλά και στην επέκταση της στρατιωτικής 

ισχύος. 

Το βέλτιστο επίπεδο αποτρεπτικής και αμυντικής ισχύος ενός κράτους 

αποτελεί η συνάρτηση της στρατιωτικής ισχύος του και κατ’ επέκταση των 

παραγόντων που την καθορίζουν, με σημαντικότερο το κόστος απόκτησης, 

συντήρησης και διαχείρισης της στρατιωτικής ισχύος, δηλαδή το ύψος των 

αμυντικών δαπανών. Οι αμυντικές δαπάνες αναφέρονται στο κόστος διαχείρισης 

και συντήρησης του συνόλου του προσωπικού και του υλικού (πολεμικού και μη) 

που προορίζονται για την παραγωγή της εθνικής άμυνας και ασφάλειας, τόσο σε 

περιόδους ειρήνης όσο και σε περιόδους κρίσεων ή πολεμικών συρράξεων. 

                                            
12 Peter Paret (επ.), (2004), Οι δημιουργοί της σύγχρονης στρατηγικής, Κ. Τουρίκης, Αθήνα, 762. 

13 Russell, Β. (2001), Ισχύς, Ευρασία, Αθήνα, 136. 
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Η πολιτική διάσταση του Διαστήματος αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο 

διπλωματίας και εξωτερικής πολιτικής, το οποίο βοηθά στην αύξηση της ισχύος 

ενός κράτους ή ένωσης κρατών. Οι οικονομικές, οι τεχνολογικές, οι επιστημονικές 

και οι βιομηχανικές δυνατότητες που απαιτούνται όμως για την αυτόνομη 

υλοποίηση των διαστημικών δραστηριοτήτων είναι σημαντικές, γεγονός που έχει 

ως απότοκο τη δημιουργία πολιτικού πλεονεκτήματος στις σχέσεις τους σε διεθνές 

επίπεδο. Το Διάστημα αποτελεί τη βάση των σύγχρονων αμυντικών συστημάτων. 

Οι πρόσφατες πολεμικές συγκρούσεις αλλά και οι επιχειρήσεις διαχείρισης 

κρίσεων έδειξαν ότι οι δορυφόροι επηρεάζουν το σύστημα όλων των αμυντικών 

μηχανισμών, παρέχοντας τις απαραίτητες τηλεπικοινωνίες, την επισκόπηση της 

γήινης επιφάνειας, αναγνώριση, πλοήγηση και προσδιορισμό θέσης (GPS), 

χαρτογράφηση, έγκαιρη προειδοποίηση, τηλεκατεύθυνση οπλικών συστημάτων, 

ακρόαση εχθρικών επικοινωνιών καθώς και μετεωρολογικές υπηρεσίες. Η 

συνεισφορά των δορυφορικών συστημάτων στις νέες επιχειρησιακές αντιλήψεις, 

γεγονός που αναφέρεται στις συμμαχίες και αποτελούν αντικείμενο της υψηλής 

στρατηγικής του κάθε κράτους και συμβάλλουν στην αύξηση της ισχύος των 

κρατών που συμμετέχουν σ’ αυτές . 

Οι μεγάλες δυνάμεις ως εκ τούτου επιζητούν ευκαιρίες για να αποκτήσουν 

ισχύ σε βάρος των άλλων. Έτσι, τα πολυπολικά συστήματα είναι περισσότερο 

επιρρεπή σε αλλαγές σε σχέση με τα διπολικά, ενώ τα πολυπολικά που περιέχουν 

ιδιαίτερα ισχυρά κράτη, που είναι δυνητικοί ηγεμόνες, είναι τα πλέον επικίνδυνα 

συστήματα. Η θεωρία του επιθετικού ρεαλισμού14 επικεντρώνεται κυρίως στις 

μεγάλες δυνάμεις, επειδή αυτά τα κράτη ασκούν τη μέγιστη επίδραση σε ότι 

συμβαίνει στη διεθνή πολιτική. Οι τύχες όλων των κρατών, τόσο των μεγάλων 

                                            
14 Παρα ταυτα, η θεωρία αφορά και τις μικρότερες δυνάμεις, αν και ορισμένες από αυτές 
περισσότερο από κάποιες άλλες (Meirsheimer 2006, 29) 
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δυνάμεων όσο και των μικρότερων δυνάμεων, καθορίζονται πρωτίστως από τις 

αποφάσεις και τις πράξεις των κρατών που διαθέτουν τις μεγαλύτερες ικανότητες. 

Η ύπαρξη μιας θεωρίας θα βοηθήσει να τεθούν οι βάσεις εκείνες πάνω 

στις οποίες θα μπορούν να ληφθούν αποφάσεις για να καταδειχθεί πώς θα 

συμπεριφερθούν τα κράτη στο διεθνές σύστημα. Γενικά, οι θεωρίες περιγράφουν 

το πώς λειτουργεί ο κόσμος και βοηθούν να γίνει κατανοητό το πώς οι 

διαμορφωτές πολιτικής καθορίζουν τους σκοπούς που επιδιώκουν και επιλέγουν 

τα μέσα για να τους πετύχουν. Ο επιθετικός ρεαλισμός θεωρεί ότι το διεθνές 

σύστημα διαμορφώνει έντονα τη συμπεριφορά των κρατών15. Ο John J. 

Mearsheimer υποστηρίζει ότι, δομικοί παράγοντες, όπως η αναρχία και η 

κατανομή ισχύος, είναι αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία προκειμένου να 

εξηγήσει κανείς τη διεθνή πολιτική16. Η θεωρία του επιθετικού ρεαλισμού δίνει 

μικρή προσοχή στα άτομα ή σε πολιτικούς συλλογισμούς, όπως η ιδεολογία. Τείνει 

να αντιμετωπίζει τα κράτη σαν μαύρα κουτιά ή μπάλες μπιλιάρδου. Αυτοί όμως οι 

παράγοντες που έχουν παραλειφθεί ενίοτε κυριαρχούν στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων ενός κράτους. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο επιθετικός ρεαλισμός δεν 

πρόκειται να αποδώσει τόσο καλά. Όμως, όπως θα γίνει εμφανές η Ρωσία και η 

Μεγάλη Βρετανία είναι μεγάλες δυνάμεις, των οποίων η πορεία καθορίζεται με 

βάση ένα πλάνο που καταρτίζεται μεν από συλλογικά όργανα και εφαρμόζεται 

μέσα στην πορεία του χρόνου ανεξάρτητα με το ποιος είναι ο ηγέτης μια δεδομένη 

χρονική στιγμή, χωρίς βέβαια δε αυτό να σημαίνει ότι οι μεγάλοι ηγέτες δεν έχουν 

την ικανότητα να επηρεάζουν σημαντικά τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα 

συλλογικά όργανα που διαμορφώνουν τις εκάστοτε ακολουθούμενες πολιτικές. 

                                            
15 (Meirsheimer 2006, σ.39) 

16 (Meirsheimer 2006, σ.39) 
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Η ισχύς είναι το νόμισμα της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων και τα 

κράτη ανταγωνίζονται μεταξύ τους γι' αυτή. Ότι είναι τα χρήματα για τα οικονομικά 

είναι η ισχύς για τις διεθνείς σχέσεις17 . Η δομή του διεθνούς συστήματος 

ενθαρρύνει τα κράτη να επιδιώξουν την ηγεμονία. Το διεθνές σύστημα είναι 

μονοπολικό, όταν διευθύνεται από μια μεγάλη δύναμη, διπολικό, όταν ελέγχεται 

από δύο μεγάλες δυνάμεις και πολυπολικό, όταν κυριαρχείται από τρεις η 

περισσότερες μεγάλες δυνάμεις. 

Ο εκβιασμός και ο πόλεμος είναι οι βασικές στρατηγικές που τα κράτη 

χρησιμοποιούν για να αποκτήσουν ισχύ, ενώ η εξισορρόπηση και η μεταφορά των 

βαρών είναι οι κύριες στρατηγικές που οι μεγάλες δυνάμεις χρησιμοποιούν για να 

διατηρήσουν την κατανομή ισχύος, όταν αντιμετωπίζουν έναν επικίνδυνο 

ανταγωνιστή. Με την εξισορρόπηση, το απειλούμενο κράτος αποδέχεται το βάρος 

της αποτροπής του αντιπάλου και δεσμεύει σημαντικούς πόρους, προκειμένου να 

επιτύχει αυτό τον σκοπό. Με τη μεταφορά των βαρών, το κράτος που κινδυνεύει, 

προσπαθεί να κάνει κάποιο άλλο κράτος να σηκώσει το βάρος της αποτροπής ή 

της κατανίκησης του αντιπάλου18 . 

Από την πλευρά του ο Hedley Bull19  θεωρεί τις διεθνείς σχέσεις ένα 

πολύπλοκο σύνολο σχέσεων μεταξύ κρατών που συνιστούν μια διεθνή κοινωνία 

και όχι μόνο ένα σύστημα κρατών. Έτσι, όταν ο Bull εξετάζει την αλληλεπίδραση 

των κρατών ενδιαφέρεται και για άλλα πράγματα πέρα από τις σχέσεις ισχύος, 

όπως είναι τα κοινά συμφέροντα, οι κανόνες και οι θεσμοί20. Αυτό του επιτρέπει να 

εξετάσει τις όποιες συγκρούσεις μεταξύ των κρατών, όχι μόνο σαν έκβαση των 

                                            
17 (Meirsheimer 2006, σ.41-42) 

18 (Meirsheimer 2006, σ.43) 

19 (Bull, 2001) 

20 (Bull, 2001, σ. 108-117) 
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συγκρούσεων ισχύος, αλλά και ως πιθανά όργανα της τάξης. Παράλληλα, του 

επιτρέπει να εξετάσει μοντέλα τάξης διαφορετικά από την ισορροπία ισχύος και 

τον πόλεμο, όπως η διπλωματία και το διεθνές δίκαιο, όπου επίσης 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. 

Αυτή η προσέγγιση έχει δύο προσόντα. Πρώτον, επανεισάγει στη μελέτη 

του διεθνούς συστήματος τρεις παράγοντες που παραλείπονται από τον Waltz και 

τον Mearsheimer, τις διεθνικές ιδέες, τους θεσμούς και την αλληλεξάρτηση. 

Δεύτερον, εφιστά τη προσοχή όλων στη σχέση μεταξύ των αλληλεπιδράσεων των 

κρατών και των φύσεων των θεσμών τους. Με άλλα λόγια, ο Bull δεν εξετάζει 

απλά την κατανομή ισχύος μεταξύ των μονάδων, αλλά και τις ίδιες τις μονάδες. Ο 

Bull θεωρεί21  ότι η διατήρηση της τάξης στην σύγχρονη παγκόσμια πολιτική 

οφείλεται σε θεσμούς της διεθνούς κοινωνίας που προέκυψαν και συνεχίζουν να 

λειτουργούν κύρια μέσα από τους Διεθνείς Οργανισμούς. Οι θεσμοί είναι 

εκφράσεις του στοιχείου της συνεργασίας μεταξύ των κρατών για τη διατήρηση της 

διεθνούς τάξης, αλλά και ταυτόχρονα ένα μέσο διατήρησης αυτής της 

συνεργασίας. Οι θεσμοί αυτοί κατά τον Bull είναι η ισορροπία ισχύος, το διεθνές 

δίκαιο, η διπλωματία, ο πόλεμος και οι μεγάλες δυνάμεις. 

Ένα από τα αδύνατα σημεία στον ρεαλισμό είναι η ερμηνεία του πώς τα 

κράτη προσδιορίζουν τα συμφέροντα τους και, αν διδασκόμενα από την εμπειρία, 

τα μεταβάλλουν και τα επαναπροσδιορίζουν. Επιπλέον, μπορεί να τεθεί η 

ερώτηση και αν λόγω της εμπειρίας μπορούν από την κατάσταση του 

ανταγωνισμού να περάσουν στη συνεργασία22. Κατά τον Nye23 , η μάθηση, η 

                                            
21 (Bull, 2001, σ. 114-117) 

22 (Κουσκουβέλης, 2004, σ.470) 

23 (Νye. 1987, σ.378) 



- 15 - 

εμπειρία και ο πιθανός αναπροσανατολισμός μπορεί να οφείλονται σε εσωτερικές 

αλλαγές εξουσίας (π.χ. αλλαγή πολιτικής ελίτ), σε γενικότερες αλλαγές απόψεων 

μιας εποχής (π.χ. η απόρριψη της αποικιοκρατίας), καθώς και σε ενσυνείδητη 

αλλαγή, λόγω αλλαγής δεδομένων και πληροφοριών. Βέβαια, η εκμάθηση μπορεί 

να είναι θετική ή αρνητική (μη επιθυμητή). Στις ομάδες, όπως οι κυβερνήσεις και οι 

κοινωνίες, υπάρχει θεσμική μνήμη και διαδικασίες, η εκμάθηση είναι βραδύτερη 

και εξαρτάται από τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ της κοινής γνώμης, κοινωνικών 

ομάδων και κυρίαρχων πολιτικών ελίτ24 . 

Από την άλλη πλευρά στη βάση της πλουραλιστικής θεώρησης έχουν 

δημιουργηθεί τρεις ομάδες θεωριών, που μπορεί να χρησιμεύσουν για να 

αντιληφθεί και να αναλύσει κανείς το φαινόμενο της διεθνούς συνεργασίας που 

παρατηρείται εντόνως στις διεθνείς σχέσεις. Στην πρώτη ομάδα ανήκουν οι 

θεωρίες της περιφερειακής ή υπερεθνικής ολοκλήρωσης. Τη δεύτερη ομάδα 

αποτελεί η θεωρία της αλληλεξάρτησης, που είναι εμποτισμένη από τις βασικές 

ιδέες των θεωριών της ολοκλήρωσης. Στην τρίτη ομάδα βρίσκονται οι θεωρίες 

περί διεθνών καθεστώτων, οι οποίες στηρίζονται και αποτελούν εξέλιξη των δύο 

προηγουμένων, ιδιαίτερα της δεύτερης ομάδας. Οι θεωρίες αυτές αποτελούν στη 

βιβλιογραφία των Διεθνών Σχέσεων τον κορμό της σύγχρονης μη μαρξιστικής 

διεθνούς πολιτικής οικονομίας25 . 

Έτσι, για να εξηγήσει την αύξηση των οργανισμών ή την επέκταση των 

τομέων αρμοδιότητάς τους, ο David Mitrany δημιούργησε το δόγμα των 

διακλαδώσεων, όπου σύμφωνα με αυτό η ανάπτυξη συνεργασίας σε έναν τεχνικό 

                                            
24 (Νye. 1987, σ.381) 

25 (Κουσκουβέλης, 2004, σ.435) 
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τομέα είναι αποτέλεσμα μιας διαπιστωμένης ανάγκης και γεννά μια παρόμοια 

ανάγκη για λειτουργική συνεργασία σε άλλο τομέα26 . Ακολούθως, κατά τον 

Joseph Nye27  υπάρχουν επτά διαδικαστικοί μηχανισμοί που προωθούν την 

ολοκλήρωση και είναι η λειτουργική διασύνδεση αρμοδιοτήτων η έννοια της 

διάχυσης, η αύξηση των συναλλαγών, οι δεσμοί σκοπιμότητας (επιδιωκόμενη - 

σκόπιμη διάχυση) και η συγκρότηση συνασπισμών28  , η κοινωνικοποίηση των 

ελίτ, η δημιουργία περιφερειακών ομάδων, η έλξη της ιδεολογικής ταυτότητας και η 

εμπλοκή εξωτερικών παραγόντων στη διαδικασία29. Την κυρίαρχη όμως θέση 

κατέχει η έννοια της διάχυσης (spill over), σύμφωνα με τον Haas30 . 

Ακολούθως, οι Robert Keohane και Joseph Nye, όρισαν την έννοια της 

αλληλεξάρτησης, απλά ως αμοιβαία εξάρτηση. Η αλληλεξάρτηση στην παγκόσμια 

πολιτική περιγράφει καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από αμοιβαίες συνέπειες 

(effects) μεταξύ κρατών ή μεταξύ παραγόντων σε διάφορες χώρες31 . Οι συνέπειες 

αυτές είναι συχνά το αποτέλεσμα διεθνών ανταλλαγών, όπως διακίνηση 

χρημάτων, αγαθών, ατόμων και μηνυμάτων, πέρα από τα εθνικά όρια. Το σύνολο 

των επαφών σημαίνει διασύνδεση, αλλά όχι απαραίτητα και αλληλεξάρτηση32  Η 

δημιουργία της αλληλεξάρτησης εξαρτάται από το κατά πόσο οι ανταλλαγές 

δημιουργούν αμοιβαία και όχι απαραιτήτως συμμετρικά δεσμεύσεις, περιορισμούς 

                                            
26 (Κουσκουβέλης, 2004, σ.443) 

27 (Κουσκουβέλης, 2004, σ.446) 

28 "Τα προβλήματα συνδέονται σκόπιμα όλα μαζί σε μια διαπραγμάτευση-πακέτο όχι λόγω 
τεχνολογικής αναγκαιότητας, αλλά εξαιτίας πολιτικών και ιδεολογικών προβολών και πολιτικών 
ρεαλιστικών δυνατοτήτων" (Nye J. S., 1971, ρ. 68) 

29 (Nye J. S., 1971, σ. 56-58,65) 

30 (Haas, 1964, ρρ. 47-48) 

31 (Keohane & Nye, 1975, ρ. 8) 

32 (Κουσκουβέλης, 2004, σ. 449)  
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ή κόστος33 . Όσες περισσότερες είναι οι ανταλλαγές και όσο μεγαλύτερες είναι οι 

δεσμεύσεις και το κόστος που μπορεί να επιφέρει η αθέτησή τους, τόσο πιο 

σύνθετη είναι η αλληλεξάρτηση34 . 

Η εξέλιξη αυτών των σχέσεων δύναται να οδηγήσει στη δημιουργία 

διεθνών καθεστώτων, όπου το κάθε διεθνές καθεστώς "φωλιάζει" σε συμφωνίες 

γενικότερου χαρακτήρα, που καλύπτουν περισσότερους τομείς35. Τα διεθνή 

καθεστώτα δεν απορρέουν από μια φυσική κατάσταση. Προϋπάρχει ένα πλαίσιο 

συσχετισμών ισχύος, προσδοκιών αξιών και συνθηκών. Ο συσχετισμός τους είναι 

το αποτέλεσμα επιλογών από τους παράγοντες του διεθνούς συστήματος που 

έγιναν μεταξύ άλλων στα πλαίσια των περιορισμών και των ευκαιριών που 

παρουσιάζει το τελευταίο . 

Έτσι, ο Keohane συνιστά πρόταση για βελτίωση του κλασικού και του 

δομικού ρεαλισμού με στοιχεία από την πλουραλιστική θεώρηση. Σε αυτήν την 

πρόταση, γνωστή ως τροποποιημένος δομικός ρεαλισμός, δίνεται μεγαλύτερη 

έμφαση και προσοχή στους διεθνείς θεσμούς γενικότερα, ενώ το αξίωμα ότι τα 

κράτη επιζητούν πάντα τη στρατιωτική ισχύ περιορίζεται σημαντικά, καθώς αυτά, 

ιδιαίτερα όταν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες στο σύστημα μπορούν να στρέψουν 

την προσοχή τους και σε άλλα ενδιαφέροντα, όπως για παράδειγμα στην 

οικονομία36.     

                                            
33 (Keohane & Nye, 1975, σ. 9) 

34 (Keohane & Nye, 1975, σ. 24-25) 

35 (Keohane, The denriand for international regimes, 1982) 

36 (Κουσκουβέλης, 2004, σ. 77) 
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1.3: Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 

 

Το ζήτημα της παγκόσμιας διακυβέρνησης είναι πρωτεύουσας σημασίας 

για την κατανόηση της διεθνούς πολιτικής. Στη μελέτη της διεθνούς πολιτικής 

υιοθετείται πολύ συχνά η άποψη ότι τα κράτη αποτελούν τους πρωταρχικούς 

δρώντες, µε το διακρατικό σύστημα να λειτουργεί κυρίως στο πλαίσιο της 

«αναρχίας» και της «αυτοβοήθειας». Η εθνική κοινωνία διέπεται από νόμους και 

αρχές, βασίζεται στη συνεργασία, στις κοινές αξίες και σε αποδεκτούς όρους 

συμπεριφοράς. Αυτό που χαρακτηρίζει τη διεθνή πολιτική είναι ο συνεχής 

ανταγωνισµός και ο πόλεµος, αντί για τη χρήση της συνεργασίας. Ως εκ τούτο, το 

πρώτιστο μέληµα του κράτους, στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων είναι η 

υπεράσπιση και προαγωγή του εθνικού (κρατικού) συμφέροντος και η εθνική 

άµυνα. Στη σύγχρονη εποχή, υπάρχουν αναρίθμητοι διεθνείς διακυβερνητικοί 

οργανισµοί µε παγκόσµιο (Ηνωµένα Έθνη), ηπειρωτικό (Οργάνωση Αφρικανικής 

Ενότητας που το 2001 µετεξελίχθηκε σε Αφρικανική Ένωση), περιφερειακό 

(Ευρωπαϊκή Ένωση), στρατιωτικό (Βορειοατλαντικό Σύµφωνο), οικονοµικό 

(Παγκόσμιος Οργανισµός Εµπορίου), τεχνικό (Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών) ή 

επιστηµονικό (Διεθνής Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας) χαρακτήρα37.  

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσµα των αυξανόμενων αλληλεξαρτήσεων 

µεταξύ των κρατών, οι οποίες σχετίζονται και µε ανησυχίες για την πολιτική 

ισχύος, τις οικονομικές κρίσεις, τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωµάτων και 

την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Με βάση αυτό το σκεπτικό, οι διεθνείς 

διακυβερνητικοί οργανισµοί λειτουργούν όχι µόνο ως πεδία επικοινωνίας, και 

συλλογικών προσπαθειών με σκοπό την αντιμετώπιση παγκόσμιων 

                                            
37 Κεντρωτής, Κ. & Κάτσιος, Σ. (2002). Διεθνείς Οργανισµοί: Ανάµεσα στον Πόλεµο και στην 

Ειρήνη. Αθήνα: Παπαζήσης 
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προβλημάτων, αλλά και ως παράγοντες που επιτρέπουν στα κράτη να 

αναλαμβάνουν συντονισμένη δράση, γεγονός που προϋποθέτει την καλλιέργεια 

εμπιστοσύνης και την εξοικείωση µε κανόνες και πρότυπα38.  

Η παγκόσμια κυβέρνηση αφορά στην ιδέα της συγκρότησης µιας κοινής 

πολιτικής εξουσίας για ολόκληρη των ανθρωπότητα που θα έχει ως στόχο τη 

διασφάλιση της τάξης και της σταθερότητας ανάµεσα στα κράτη. Η αλήθεια, όµως, 

είναι ότι η βάση της λειτουργίας µιας ανώτερης παγκόσμιας αρχής, που θα διαθέτει 

νοµοθετική και εκτελεστική εξουσία, µε αυτόνοµες αρμοδιότητες όσον αφορά το 

κράτος δικαίου και τη διατήρηση της τάξης δεν βασίζεται ούτε σε ρεαλιστικά ούτε 

σε επιθυμητά κριτήρια. Μια παγκόσμια κυβέρνηση µπορεί να διευκολύνει την 

επιθυµία των ισχυρών κρατών να επιβάλλουν την ηγεμονία τους στα πιο αδύναµα 

κράτη και περιοχές του κόσµου. Παράλληλα, αν και η παγκόσμια πολιτική γίνεται 

όλο και πιο πολυεπίπεδη, η αντιπροσώπευση, η αφοσίωση και η ταυτότητα 

παραµένουν προσκολλημένες στις παραδοσιακές εθνικές κοινότητες.  

Εν αντιθέσει τα κράτη, µε το σύστηµα της αυτοβοήθειας, συνεργάζονται µε 

τη θέλησή τους, αναγνωρίζοντας ότι τα παγκόσμια προβλήµατα δεν µπορούν να 

αντιμετωπιστούν αποκλειστικά και αποτελεσματικά από µεµονωµένα κράτη. Το 

γεγονός αυτό, συνεπάγεται ότι η διεθνής αναρχία µπορεί να υπερκεραστεί χωρίς 

την ύπαρξη υπερεθνικής εξουσίας, χωρίς την ίδρυση θεσµών παγκόσμιας 

κυβέρνησης ή τη συνύπαρξη στο πλαίσιο µιας παγκόσμιας ηγεμονίας. Ωστόσο, ο 

όρος «παγκόσµια διακυβέρνηση» δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για να 

περιγράψει και να αναλύσει µόνο τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες των 

διεθνών διακυβερνητικών οργανισµών. Οι οργανισµοί αυτοί αποτελούν σηµαντική 

και κεντρική πτυχή της ανάδυσης της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Η παγκόσμια 

                                            
38 Heywood, A. (2013). Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στην Παγκόσµια Εποχή. Αθήνα: Κριτική. 
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διακυβέρνηση, όµως, είναι ένα φαινόμενο ευρύτερο και πιο σύνθετο από ό,τι οι 

διεθνείς οργανισµοί, καθώς ενσωματώνει πέρα από τις εθνικές κυβερνήσεις και 

τους διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς και δραστηριότητες των µη-κρατικών 

δρώντων (µη- κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικά κινήµατα και πολυεθνικές 

επιχειρήσεις). Πρόκειται για ένα δυναµικό και περίπλοκο φαινόμενο διαδραστικής 

διαμόρφωσης πολιτικής σε παγκόσµιο επίπεδο, όπου οι διεθνείς διακυβερνητικοί 

οργανισµοί ως κεντρικοί, επίσημοι και θεσµικοί φορείς στις διαδικασίες 

συνεργατικής αντιμετώπισης και επίλυσης των προβλημάτων, λειτουργούν όχι 

µόνο ως το σηµείο εστίασης της παγκόσμιας πολιτικής, αλλά και ως δοµές που 

ενθαρρύνουν την πολιτική επικοινωνία και αλληλεπίδραση µεταξύ κυβερνήσεων, 

κρατών και µη-κρατικών δρώντων39. 

Ο διακυβερνητισµός, στο πλαίσιο των διεθνών οργανισµών, είναι η 

αλληλεπίδραση και συντονισµένη δράση που διασφαλίζεται µεταξύ των κρατών 

χωρίς να θυσιάζεται η εθνική τους ανεξαρτησία. Μέσα από τη λογική του 

διακυβερνητισµού και την υιοθέτηση συστηµάτων λήψης αποφάσεων που 

χαρακτηρίζονται από οµοφωνία, συναίνεση και ελάχιστη εξουσία στην επιβολή 

πολιτικών, οι διεθνείς οργανισµοί επιτρέπουν στα κράτη όχι µόνο να λαµβάνουν 

συντονισµένη δράση, αλλά και να ελέγχουν τη διαδικασία της παγκόσμιας 

διακυβέρνησης. Ωστόσο, ο διακυβερνητισµός πολλές φορές περιορίζει το φάσµα 

της διεθνούς συνεργασίας. Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι ο τρόπος διακυβέρνησης 

στην παγκόσμια πολιτική βασίζεται σε πολλαπλές µορφές πολιτικής εξουσίας και 

όχι στην ιεραρχική έννοια της κρατικής κυριαρχίας. Στο πλαίσιο αυτό µπορεί κανείς 

να κάνει λόγο για πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, η οποία συνδυάζει µεγάλη ποικιλία 

                                            
39 Weiss, G. & Kamran, A. (2009). “Global Governance as International Organizations”. Στο A. 

Whitman (ed), Global Governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
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φορέων δράσης και διαδικασιών πέρα από το ίδιο το κράτος, όπου οι σχέσεις 

µεταξύ κρατικών και µη κρατικών δρώντων έχουν γίνει λιγότερο ιεραρχικές και 

περισσότερο διαδραστικές. Ο όρος χρησιµοποιείται ευρέως στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση40.  

Η Επιτροπή των Περιφερειών της Ένωσης εκπροσωπεί την τοπική και 

περιφερειακή αυτοδιοίκηση των κρατών-µελών. Ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990 και αποτελεί συμβουλευτικό όργανο. Η γνώµη της πρέπει να ζητείται 

πριν από τη λήψη αποφάσεων της ΕΕ για διάφορα θέµατα, όπως είναι η 

περιφερειακή πολιτική, το περιβάλλον, η εκπαίδευση και οι µεταφορές, θέµατα 

δηλαδή που συνδέονται άµεσα µε την τοπική αυτοδιοίκηση. Η Ευρωπαϊκή 

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ιδρύθηκε το 1957 και εκπροσωπεί τις 

επιχειρήσεις και τα συµφέροντα των εργαζοµένων, καθώς και της κοινωνίας των 

πολιτών. Λειτουργεί ως μέσο διόδου των απόψεων των οργανωµένων 

συµφερόντων στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Πλέον, µπορεί να συµβουλεύει τα 

κύρια θεσµικά όργανα της ΕΕ σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής και 

οικονοµικής συνοχής, περιβάλλοντος, εκπαίδευσης, υγείας, προστασίας των 

καταναλωτών, βιοµηχανίας, έµµεσης φορολογίας καθώς και σε θέµατα που 

αφορούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τα Διαρθρωτικά Ταµεία. 

Η συνεργασία και αλληλεπίδραση αυτή οδηγεί στο σχηµατισµό δικτύων 

πολιτικής που υπερβαίνουν τους αξιωµατούχους που εργάζονται στα διαφορετικά 

επίπεδα της κρατικής διοίκησης. Τα δίκτυα πολιτικής, στα οποία συµµετέχουν 

εκπρόσωποι και αξιωµατούχοι των κυβερνήσεων και των θεσµικών οργάνων της 

ΕΕ, καθώς και µια σειρά από εθνικές και διακρατικές επαγγελµατικές οµάδες και 

                                            
40 Bale, T. (2011). Πολιτική στις Χώρες της Ευρώπης: Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και 

Αλληλεπιδράσεις. Αθήνα: Κριτική 
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µη κυβερνητικές οργανώσεις, λειτουργούν ως «χώροι» στους οποίους όλοι οι 

δρώντες προσπαθούν να συµβιβάσουν τις διαφορές τους και να αναζητήσουν 

κοινά αποδέκτες λύσεις σε ζητήµατα που αναφέρονται µεταξύ άλλων στη γεωργία, 

στην έρευνα, στην ανάπτυξη, στο περιβάλλον, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική 

πολιτική και στη µετανάστευση. Τα ζητήµατα αυτά δεν µπορούν να 

αντιµετωπιστούν µόνο από µια χώρα. Απαιτούνται πολυάριθµες αλληλεπιδράσεις 

και ισορροπίες µεταξύ επίσηµων κα ανεπίσηµων φορέων σε υπερεθνικό, εθνικό 

και υποεθνικό επίπεδο, ένα πιο ευέλικτο σύστηµα διακυβέρνησης, το οποίο δεν 

µπορεί να στηρίζεται σ’ ένα θεσµικό µοντέλο που βασίζεται στην κρατική 

κυριαρχία, αλλά διευκολύνει µια µη-ιεραρχική δοµή διακυβέρνησης, η οποία 

επιτρέπει την παραγωγή πολιτικής στη βάση της συναίνεσης κι όχι της εντολής41. 

Επίσης, και δεδοµένου ότι η Ένωση επηρεάζει όλο και περισσότερο την 

εσωτερική πολιτική των 28 κρατών-µελών, απαιτείται ο τακτικός διάλογος των 

δικαστών του Δικαστηρίου της Ευρώπης µε τους εθνικούς δικαστές σχετικά µε την 

ερµηνεία του δικαίου της ΕΕ, και η συνεχής συνεργασία των γραφειοκρατών της 

Επιτροπής µε τις εθνικές διοικήσεις όσον αφορά τα στοιχεία και την εφαρµογή των 

πολιτικών της ΕΕ. Εξίσου σηµαντικό, οι δήµαρχοι µεγάλων πόλεων της ΕΕ 

διαπραγµατεύονται απευθείας σε ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος µε την 

Επιτροπή, παράλληλα µε τις διαπραγµατεύσεις που έχουν µε και δια µέσου των 

εθνικών κυβερνήσεων. Τα ζητήµατα που µέχρι πρόσφατα αποφασίζονταν από τις 

κυβερνήσεις των κρατών-µελών επιλύονται σήµερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 

γεγονός αυτό σηµαίνει ότι η άσκηση πίεσης σε εθνικό επίπεδο αποδίδει πλέον σε 

λιγότερα θέµατα από ό,τι στο παρελθόν. Για παράδειγµα, σήµερα οι οµάδες 

συµφερόντων ασκούν συλλογική πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν 

                                            
41 Glencross, A. (2015). Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 381 – 386. 
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απευθύνονται µεµονωµένα στις εθνικές κυβερνήσεις, γιατί κατανοούν ότι οι 

κυβερνήσεις δεν είναι πλέον αρµόδιες να δώσουν λύση στα προβλήµατά τους42 . 

Η Επιτροπή, εξάλλου, συμβάλλει εκτός των άλλων και στη δημιουργία 

κοινωνικών οργανώσεων σε τοµείς δραστηριοτήτων που θεωρεί ότι η παρουσία 

και η συνεισφορά τους είναι απαραίτητη. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δημιουργήσει 

διακρατικά δίκτυα µε στόχο την προστασία των γυναικών, την καταπολέμηση των 

διακρίσεων, την εκπαίδευση και την έρευνα και την αντιμετώπιση της 

µμετανάστευσης. Παράλληλα, εκπονεί µελέτες που αφορούν τις σχέσεις της, και τη 

βελτίωσή τους, µε τις µη κρατικές οµάδες, γεγονός ενδεικτικό της σηµασίας που 

αποδίδει στην ύπαρξη και δραστηριοποίησή τους43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
42 Hooghe, L. & Marks, G. (2001). Multilevel Governance and the European Union. Lanham: 

Rowman & Littlefield). 

43 Φραγκονικολόπουλος, Χ. & Προέδρου, Φ. (2010α). «Ο Εκδηµοκρατισµός της Παγκόσµιας 

Πολιτικής: Το Πρόταγµα της Κοσµοπολιτικής Δηµοκρατίας». Στο Κ. Λάβδας, Δ. Ξενάκης & Δ. 

Χρυσοχόου (επιµ.), Κατευθύνσεις στη Μελέτη των Διεθνών Σχέσεων. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. : Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑΣ 

2.1: Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΩΝ 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑΣ 

 

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να διασφαλιστεί το μέλλον της 

Ευρώπης ήταν ανέκαθεν ο περιορισμός της Ρωσίας και της επιρροής της σε 

ορισμένες παραμεθόριες περιοχές και συγκεκριμένα, της Γεωργίας, Κιρκαζίας, 

Κριμαίας, Βεσσαραβίας, όπως και της Πολωνίας και της Φινλανδίας. Το γεγονός 

αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να χάσει το επιθετικό της πλεονέκτημα που διαθέτει 

εναντίον όλων των γειτόνων της. Η προσπάθεια της Ρωσίας να αποσχιστεί από τη 

γεωοικονομική σύνδεση που είχε με το μητροπολιτικό κέντρο (Βρετανία) και με τη 

ζωτική παραγωγική του βάση (Ινδίες), προϋπόθετε πέραν από την ναυπήγηση 

στόλου, την κατάληψη συγκεκριμένων λιμένων που θα χρησιμοποιούσε ως 

διεξόδους για την προέκταση της κυριαρχίας της στους θαλάσσιους χώρους από 

την Ανατολική Μεσόγειο ως στον Ινδικό Ωκεανό και ανατολικότερα ως την 

Ιαπωνική θάλασσα.  Το σημαντικότερο, όμως προαπαιτούμενο, από την πλευρά 

της ρωσικής στρατηγικής εντοπίζεται στην ικανότητα της να ελέγχει πολιτικά 

εκείνες τις χερσαίες μάζες (Παρευξείνια Βαλκανική, Καύκασος, Παρακασπιανή 

Κεντρική Ασία) που αποτελούν το μέσο για την επέκταση της Ρωσίας44 . 

Η τάση για την περαιτέρω ανάσχεση της Ρωσίας και του ουσιαστικού 

γεωπολιτικού της περιορισμού σε σημείο απονεύρωσης των επεκτατικών της 

διαθέσεων προς το νότο έχουν επαναληφθεί τουλάχιστον πέντε φορές τους 

                                            
44 H.Bell, Lord Palmerston ,London, Longmans Green, 1936, 2Vols.,V.II,p.105. 
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τελευταίους δύο αιώνες ακολουθώντας μια μεγάλη ρωσική ήττα και 

αποσκοπούσαν στην προσπάθεια από πλευράς των καθιερωμένων (Βρετανία-

ΗΠΑ) & κατά περιόδους ανερχόμενων (Γερμανία-Γαλλία-Ιαπωνία) 

θαλασσοκράτειρων δυνάμεων, με σκοπό να στερήσουν από τη Ρωσία τον έλεγχο 

εκείνων των περιοχών που αποτέλεσαν την αφετηρία της ιστορικής της καθόδου 

προς τις νότιες θερμές ωκεάνιες θάλασσες. Οι παράκτιες αυτές περιοχές από την 

ανατολική Μεσόγειο ως την Ιαπωνική Θάλασσα αποτελούν τις κρίσιμες ζώνες 

γεωοικονομικής δραστηριότητας του πλανήτη στις οποίες παράγονται και μέσω 

των οποίων διακινούνται η πλειοψηφία του παγκόσμιου αποικιακού εμπορίου και 

το 75% των αποθεμάτων των ενεργειακών πόρων (Πετρέλαιο / Φυσικό Αέριο) όχι 

μόνο για τη βιομηχανικά αναπτυγμένη Δύση  αλλά και για την Ιαπωνία, αλλά και 

τις ραγδαία αναπτυσσόμενες περιοχές της Ινδίας, και της Κίνας45.  

Η κοινή συνισταμένη της βρετανικής και γαλλικής πολιτικής καθ’ όλη τη 

διάρκεια του Ανατολικού Ζητήματος (1774-1923) όπως και της αμερικανικής 

ψυχροπολεμικής ανάσχεσης (1947-1991) εντοπίζεται ακριβώς στην παρεμπόδιση 

περαιτέρω της επεκτατικής πολιτικής της Ρωσίας σε σημείο που να απειλήσει 

άμεσα τα ζωτικά οικονομικά τους συμφέροντα. Ειδικότερα, σε όλες τις παράκτιες 

χώρες -με πρώτες την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τη Τουρκία, το Ιράν και το 

Αφγανιστάν- αποδόθηκε από την Δύση μεγάλη γεωστρατηγική καθώς 

αποτελούσαν τα προπύργια της Ρωσικής δύναμης, καθώς αποτελούσαν το 

δυνητικό αντιρωσικό συνασπισμό.  Αυτή η ακριβώς η διάσταση θέτει τα Στενά και 

το Ανατολικό Ζήτημα στα σωστά ιστορικά του πλαίσια ως: συμπληρώματος του 

ρωσοαγγλοσαξωνικού ανταγωνισμού για την κυριαρχία της διπλής Ευρασιατικής 

                                            
45 P.Robins, The Middle East and Central Asia, in P.Ferdinand’s (eds.), The New Central Asia and 

its Neighbours, The Royal Institute of International Affairs, London, Pinter ,1994, pp.55-74. 
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ηπείρου είτε ως αγώνας για τις προσβάσεις των Ινδιών & δευτερευόντως της 

Αιγύπτου είτε ως δομικά αλληλεξαρτώμενα πεδία-μέτωπα (συμπεριλαμβανομένης 

της Ν. Α. Ασίας) της διπολικής αντιπαράθεσης μετά το τέλος του Β Παγκοσμίου 

Πολέμου. Αποδεικτικό του τελευταίου είναι άλλωστε το γεγονός ότι η Τουρκία 

ανήκε ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ και το σύμφωνο της Βαγδάτης (1955) το οποίο το 

1959 μετασχηματίστηκε με το όνομα CENTO, έχοντας στην ουσία απολύτως 

ταυτόσημους στόχους: την ανάσχεση του σοβιετικού επεκτατισμού46. 

Η σημαντικότερη αλλαγή που επέφερε η διάλυση της σοβιετικής 

αυτοκρατορίας, υπήρξε ακριβώς αυτή η επανενεργοποίηση της πολιτικής 

αλληλεξάρτησης/διασύνδεσης των τριών προαναφερθέντων περιοχών.  Μίας 

αλληλεξάρτησης που ιστορικά αποτέλεσε τη βασική γεωστρατηγική συνιστώσα 

των δύο σημαντικότερων εκφάνσεων του διηνεκούς Ευρασιατικού ανταγωνισμού: 

του Ανατολικού Ζητήματος (1774-1923) και του ιστορικού Μεγάλου Παιχνιδιού 

(1864-1918). Μετά το 1991 τρείς υπήρξαν οι βασικές αιτίες που μπορούν να 

δικαιολογήσουν την ανασύνθεση του γεωστρατηγικού χάρτη της ευρύτερης 

περιοχής:  

- Τα ενεργειακά αποθέματα της Κασπίας και του Περσικού Κόλπου και η 

δυναμική διεξόδου τους προς τις αγορές της Ευρώπης και της Ασίας.  

- Η ενίσχυση & η διάχυση της περιφερειακής αστάθειας, ως απόρροια του 

κενού που άφησε η σοβιετική κατάρρευση. Και  

- Η ισχυροποίηση του Ισλαμισμού και σε δεύτερο βαθμό του Τουρκισμού 

ως παράγοντα πολιτισμικής αφύπνισης και σημαντικού κριτηρίου χάραξης της 

εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής των μετακομμουνιστών και μη καθεστώτων 

                                            
46  L.D.Ledonne, The Russian Empire and the World 1700-1914: The Geopolitics of Expansion and 

Containment, Oxford University Press, New York, 1997. 
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στα Βαλκάνια, τον Καύκασο και την Κεντρική Ασία. Αυτοί οι τρεις παράγοντες 

συνέβαλλαν στην γεωστρατηγική ανασύνθεση του χάρτη και τη δημιουργία μίας 

Νέας Γεωπολιτικής Οντότητας που αποκαλούνταν Μείζων Μέση Ανατολή-Μ.Μ.Α 

εντός των ορίων της οποίας περιλαμβάνονταν και ταυτόχρονα διακυβεύονταν τα 

εξής:  

- το 75% και το 40% των παγκοσμίων αποθεμάτων πετρελαίου και 

Φυσικού Αερίου.  

- το σύνολο των σημαντικότερων περιφερειακών διενέξεων και 

συγκρούσεων ολόκληρης της Ευρασίας (Αραβοϊσραηλινά, Αρμενο-Αζερικά, 

Κουρδικό, Ινδία-Πακιστάν, Εμφύλιος Αφγανιστάν και Τατζικιστάν, Ελληνοτουρκικά-

Κυπριακό) και  

- τα ζωτικά γεωπολιτικά συμφέροντα πέντε από τις συνολικά οκτώ 

πυρηνικές δυνάμεις του πλανήτη (ΗΠΑ, Ρωσίας, Ισραήλ, Ινδίας, Πακιστάν).  

Εξαιτίας αυτού, ο ορισμός που δόθηκε από τον R.Kippling47, σε αυτό το 

παιχνίδι των δυνάμεων είναι αυτό του αγγλο-ρωσικού ανταγωνισμού για τις 

στρατηγικές διόδους των Ινδιών. Ο ορισμός αυτός, ο οποίος δεν είναι πλήρης, 

μπορεί να αξιοποιηθεί σε μία σχετικά περιορισμένη περίοδο που ουσιαστικά 

αρχίζει περίπου από τα μέσα της δεκαετίας του 1860 έως το τέλος του Α 

Παγκοσμίου Πολέμου το 1918 και μολονότι αναφέρεται στο τουρκικό & ιρανικό 

μέτωπο, εστιάζεται γεωγραφικά στην μέσω Αφγανιστάν, Ν. Πακιστάν & Θιβέτ 

προώθηση των Ρώσων στη βόρειο Ινδία (Punjab/Northern Frontier). Ωστόσο, οι 

ρίζες και οι αιτίες αυτής της αντιπαράθεσης είναι βαθύτερες, και άπτονται των 

παγκόσμιων ισορροπιών μιας και αναδεικνύουν μέσω της γεωστρατηγικής 

                                            
47 .Hill, Pipeline Politics: Russo-turkish Competition and Geopolitics in the Eastern Mediterranean, 

in  A.Theophanous & V.Coufoudakis (eds.) ,Security and Cooperation in the Eastern 

Mediterranean, Nicosia, Intercolledge Press, 1997.p.200. 
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θεώρησης την πολιτική ενότητα του χώρου αλλά και την περιγραφή των δύο 

αλληλένδετων φάσεων της παγκόσμιας ισορροπίας, των δυνάμεων  που ήταν 

επιφορτισμένες με την ευρωπαϊκή ασφάλεια από το 1774 ως και το 194748. 

Η σύνοψη του Ευρασιατικού Ζητήματος σχετίζεται με τα όρια του 

αδυσώπητου ρωσσο-αγγλοσαξονικoύ ευρασιατικού ανταγωνισμού που 

εκτοπίστηκε από τις στρατηγικές προτεραιότητες των μεγάλων του 

πρωταγωνιστών (Βρετανία-Ρωσία/ ΗΠΑ-ΕΣΣΔ), μόνο για τα μικρά χρονικά 

διαστήματα των δύο παγκοσμίων πολέμων και της παγίωσης του 

ψυχροπολεμικού status quo στο πρωτεύον ευρωπαϊκό άκρο μετά τη δεύτερη 

κρίση του Βερολίνου το 1961. Θα πρέπει να σημειωθεί πως από τα τέλη του 

περασμένου αιώνα η πολιτική «προληπτικής ανάσχεσης» της Ρωσίας 

αποσκοπούσε αφενός στην εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της 

Παρακασπιανής Ζώνης που ως τις αρχές του αιώνα παρήγαγε το 50% της 

παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου και αφετέρου στη δημιουργία εκείνων των 

προϋποθέσεων, οι οποίες θα καθιστούσαν απαγορευτική μία νέα δυναμική 

ρωσικής καθόδου.  Είναι δε αξιοσημείωτο,  ότι με μόνη εξαίρεση τη ναπολεόντειο 

εκστρατεία κατά της Ρωσίας (1812) η Τουρκία διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό για 

την ευόδωση του παραπάνω σχεδίου, αν και στην προσπάθεια του Ναπολέοντα 

να σύρει τον Τσάρο στο Τίλστιτ το 1807 η Οθωμανική Αυτοκρατορία-Ο.Α, 

διαδραμάρισε σημαντικό ρόλο στη σύσταση του βραχύβιου αντιρωσικού 

συνασπισμού Ναπολεόντειας Γαλλίας - Ο.Α - Περσίας49. 

                                            
48 Z.Brzezinski, Η Μεγάλη Σκακιέρα:Η Αμερικανική Κυριαρχία και οι Γεωστρατηγικές της Επιταγές, 

Λιβάνης, 1998, σ.65. 

49 .Puryear, Napoleon and the Dardanelles, Berkley, University of California Press, 1951, pp.281-

353. 
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Εξαιτίας αυτού, η Τουρκία μετά το τέλος του Κριμαϊκού Πολέμου (1856) 

σύμφωνα με το σχέδιο Palmerston, θα καταλάμβανε ένα μεγάλο μέρος της 

Καυκασίας δορυφοριοποιώντας τις Τσερκεζία, Τσετσενία και Νταγκεστάν, 

περιοχές του Καυκάσου που αντιστέκονταν επί 35 έτη στη ρωσική κυριαρχία 

(1825-1859) χάρις και στην τακτική τους τροφοδοσία από τουρκικά & βρετανικά 

πλοία που αντιστάθηκαν το ρωσικό embargo.  Παράλληλα ένα σημαντικό κομμάτι 

του βρετανικού μηχανισμού με την έγκριση του ίδιου του άγγλου βασιλέα και το 

κυριότερο την ουσιαστική υποστήριξη του Palmerston προωθούσε την απόσχιση 

και μερική ανεξαρτησία των ανωτέρω καυκασιανών περιοχών ως μία προσπάθεια 

να μη διαχυθεί η ρωσική δυναμική καθόδου νοτιότερα προς την κατεύθυνση του 

Περσικού Κόλπου και των αυτοκρατορικών Ινδιών (Πακιστάν-Ινδία)50. 

Από τα τέλη 1890 με τη σταδιακή ανάπτυξη του τουρκικού εθνικιστικού 

ιδεολογήματος, το οθωμανικό ενδιαφέρον για την Κεντρική Ασία & τον Καύκασο 

είχε εντατικοποιηθεί. Αυτή ακριβώς η πεποίθηση, που στη βάση της φυλετικής 

συγγένειας ενώνει όλους τους λαούς που παρεμβάλλονται από το κινεζικό 

Τουρκεστάν ως την Ανατολική Μεσόγειο με κέντρο τους μουσουλμάνους της 

Ρωσίας, θα πρέπει να αποσχισθεί από τον τσαρικό κορμό και να αφομοιωθεί στο 

εκτουρκιζόμενο μετά το 1908 οθωμανικό κράτος στα πλαίσια του τουρανισμού. Ο 

παντουρκικός οραματισμός των Εμβέρ & Ταλαάτ από το 1908 ως το 1921, 

δομήθηκε στην υλοποίηση της ανωτέρω ιδεολογικής σύλληψης βρίσκοντας στο 

πρόσωπο της Γερμανίας έναν ισχυρό σύμμαχο που ταυτιζόταν με το γερμανικό 

πανισλαμικό-παντουρκικό σχέδιο που θα υλοποιούνταν -εν είδη αντι-

αποικιοκρατικής εξέγερσης. Η κήρυξη ιερού πολέμου κατά της Entente από την 

                                            
50 P.Henze, Circassian Resistance to Russia’’, in M.Benningsen’s (eds.), The North Caucusus 

Barrier:The Russian Advance towards the Muslim World, London, Hurst & Co.,1996.pp.80-99 
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Ο.Α, η αποτυχημένη εκστρατεία του Εμβέρ στον Καύκασο (1915-16) σε 

συνδυασμό με τη μεγάλη μουσουλμανική εξέγερση στην Κεντρική Ασία (1916) και 

την αποστολή του Εμβέρ (1918-1921) στην Κεντρική Ασία αποτελούν τις απτές 

αποδείξεις του ανωτέρω σχεδιασμού.  Μάλιστα παρά το θάνατο το Εμβέρ στο 

πεδίο της μάχης της Μπουκχάρας το 1921, τέτοιος υπήρξε ο φανατισμός των 

νεότουρκων παντουρκιστών που η ένοπλη αντίσταση τους κατά της σοβιετικής 

εξουσίας, στην Κεντρική Ασία συνεχίστηκε έως τα μέσα της δεκαετίας του 1930 και 

την τελική προσάρτηση του Καζαχστάν στην ΕΣΣΔ το 193651 . 

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το ίδιο σκηνικό της 

γερμανο-τουρκικής σύμπραξης είχε επαναληφθεί, παρά την όποια κατ’ ουσία 

ψευδεπίγραφη ουδετερότητα της κυβέρνησης του Ισμέτ Ινονού.  Αυτή η 

συνεργασία, οριστικοποιήθηκε με την έξοδο της Τουρκίας στον πόλεμο ως 

συμμάζου του Άξονα.  Το γεγονός αυτό θα ολοκληρωνόταν αν τελικά εκτός από 

την πτώση του Στάλινγκραντ, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες 

τουρκογενείς σοβιετικοί πληθυσμοί επιστρατευμένοι από την Άγκυρα, 

επιτυγχανόταν η κατάκτηση του Γκρόζνυ και ο έλεγχος του μεγάλου στρατιωτικού 

διαδρόμου που οδηγεί από το ρωσικό Καύκασο στην Τυφλίδα52.   

 

 

 

 

 

                                            
51 M.Hauner, What Is Asia to Us?, London, Routledge, 1992, pp.135-164 

52 G.Kemp. & R.Harkavy, Strategic Geography and the Changing Middle East, Garnegie 

Endowment, Brookings Press, 1997, pp.8-15 
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2.2 ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ  Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΡΩΣΙΑΣ 

 

Πέρα από την ιστορική και τη γεωπολιτική σημασίας της παρακασπιανής 

ζώνης το σημαντικότερο ίσως στοιχείο της, εντοπίζεται στα πολυτιμότατα 

αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που εμπεριέχονται στην κασπιανή 

λεκάνη. Το 1995 το 45% των πετρελαϊκών αναγκών των ΗΠΑ καλύφθηκαν από 

εισαγωγές με τάση, να διατηρηθούν οι υπάρχουσες χαμηλές τιμές, η εξάρτηση 

αυτή να διογκωθεί ως το 2010 στο επίπεδο του 60% με τη ΜΜΑ να καλύπτει 

περισσότερο του 1/3 αυτών των εισαγωγών. Η δε Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 

περισσότερο εξαρτημένη από τα αποθέματα της ΜΜΑ δεδομένου ότι ενώ διαθέτει 

μόνο το 2% των παγκοσμίων αποθεμάτων πετρελαίου και παράγει κάτω του 4% 

καταναλώνει άνω του 18% των αποθεμάτων η συντριπτική πλειοψηφία των 

οποίων με καλύπτεται με εισαγωγές από τη ΜΜΑ. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο το 

1990 πάνω από το 25% των συνολικών εξαγωγών του Κόλπου κατευθύνονταν 

προς την Ευρώπη. Με δεδομένη την διόγκωση του τομέα των μεταφορών στις 

προκείμενες χώρες η ζήτηση κατανάλωσης πετρελαίου πρόκειται να τριπλασιαστεί 

κατά την προκείμενη περίοδο σε βαθμό που το επίπεδο εξάρτησης των 

προκείμενων οικονομιών από τις εισαγωγές πετρελαίου θα φτάσει στο επίπεδο 

του 72%53. 

Η κασπιανή λεκάνη περιέχει σύμφωνα με προβλέψεις  περίπου 20 με  30 

δισεκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Η Ρωσία μαζί με τα Καζαχστάν & 

Αζερμπαϊτζάν ελέγχουν το 21% των εγνωσμένων και πιθανώς 25% των πιθανών 

                                            
53 K.Kharrazi, Iran’s Foreign Policy Priorities , Intistute for International Relations, Panteion 

University, 23-12-1997 
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παγκοσμίων αποθεμάτων ποσό αντίστοιχο περίπου του 50% της Μέσης 

Ανατολής, ενώ το 90% του πετρελαίου Φυσικού Αερίου που καταναλώνεται στην 

Ουκρανία και την Ανατολική Ευρώπη διοχετεύεται μέσω του ρωσικά ελεγχόμενου 

δικτύου αγωγών της πρώην ΕΣΣΔ. Εκτός αυτού, αυτά τα αποθέματα πετρελαίου 

και φυσικού αερίου-διαθέτουν ένα ιδιάζον χαρακτηριστικό, καθώς το συγκρινόμενο 

με το πετρέλαιο, ο λιγνίτης και η πυρηνική ενέργεια είναι όχι μόνο αποδοτικότερα 

στην παραγωγή ηλεκτρισμού λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας τους σε άνθρακα 

αλλά και φιλικότερα προς το περιβάλλον.  Υπολογίζεται ότι εκτός της Ρωσίας και 

του Ιράν, των δύο μεγαλύτερων παραγωγών Φυσικού Αερίου παγκοσμίως, τα 

υπόλοιπα τρία παράκτια κράτη (Αζερπμαϊτζάν, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν) 

διατηρούν κατά μέσο όρο 18,5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα Φυσικού Αερίου, 

(cm3) υπερκαλύπτοντας κατά τρείς φορές τα αποθέματα όλων των ευρωπαϊκών 

χωρών μαζί (6,4 τρις. cm3). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ήδη το 35-40% των 

αναγκών της Ε.Ε καλύπτεται από τη Ρωσία54. 

Εξαιτίας αυτής της ιδιομορφίας του γεωγραφικού περιβάλλοντος της 

Ρωσίας, πράγμα που προκάλεσε και την αντιπαλότητα της με τα χώρες της 

Ευρώπης, και ιδίως μεταξύ της Βρετανίας, οι βασικές παραμέτροι της ρωσικής 

στρατηγικής αναφορικά με την γεωπολιτική επανενσωμάτωση (geopolitical 

reintegration) των παρακασπιανών δημοκρατιών και τον έλεγχο όχι τόσο της 

παραγωγής αλλά το κυριότερο των εξαγωγικών δρομολογίων του κασπιανού 

πετρελαίου είναι η εξής55: 

                                            
54 Skagen.O, “Caspain Gas”, Royal Institute for International Affairs 1997, (30-31/3/98) “Energy 

Transit: The Multilateral Challenge: the G8 Summit, Moscow”, 1 April,1998, p.31. 

55 M.&.C.Croissant, The Caspian Sea Status Dispute: Context and Implications, Eurasian Studies, 

Winter, 1996-97, pp.23-39. 
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- ο στρατηγικός έλεγχος των υπαρχόντων και των σχεδιαζόμενων 

εξαγωγικών αγωγών πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, είτε άμεσα μέσω της 

πολιτικής αποσταθεροποίησης των περιοχών που θα διατρέχουν οι σχεδιαζόμενοι 

αγωγοί (Καύκασος – Εύξεινος - Αιγαίο, Ιράν-Περσικός, Β. Αφγανιστάν-Αραβική 

θάλασσα) είτε έμμεσα μέσω της σύστασης ισχυρών περιφερειακών συμμαχιών 

(Κίνα, Ιράν, Ινδία) με σκοπό τη διασφάλιση των ρωσικών συμφέροντα 

αναγνωρίζοντας την πρωτοκαθεδρία της Μόσχας στην επίμαχή περιοχή. 

- η προστασία ρωσικών ή ρωσοποιημένων εθνικών πληθυσμών που 

ξεπερνούν τα 30-35 εκατομμύρια βρισκόμενων σε στρατηγικά για τα πετρελαϊκά 

δρομολόγια σημεία, κατά μήκος του ανασχετικού άξονα Brzezinski 

(Υπερδνειστερία, Ανατολική Ουκρανία, Κριμαία, Βόρειο Καζαχστάν) και 

χρησιμεύουν ως πρόσχημα είτε για την τοποθέτηση συνοριακών φρουρών και 

στρατιωτικών βάσεων σε κρίσιμες πετρελαϊκές ζώνες (Ταζτικιστάν, Γεωργία, 

Αρμενία, Μολδαβία) είτε για τη φύλαξη πρώην σοβιετικών εγκαταστάσεων 

(Κριμαϊκοί Λιμένες, Φωλέες Διηπειρωτικών Πυραύλων-ICΒΜ SS-18 στο Βόρειο 

Καζακστάν). 

- η υπόθαλψη αποσχιστικών κινημάτων εθνικού και πολιτικού χαρακτήρα 

με σκοπό την αύξηση της πολιτικής εξάρτησης των προκείμενων χωρών από τη 

Ρωσία κατά τα πρότυπα του αρμενόαζερικού πολέμου (1988-1994), του 

γεωργιανού εμφυλίου (Γκαμσαχούρντια-Σεβαρτνάντζε 1991-92), όπως και των 

πολυάριθμων κινημάτων που πραγματοποιήθηκαν στο Αζερμπαϊτζάν από το 1993 

και μετά.  

- η παρεμπόδιση δημιουργίας μίας κεντρασιατικής συνομοσπονδίας ή 

έστω συνολικής πολιτικής συννενόησης μεταξύ των Παρακασπιανών 

Μετασοβιετικών Δημοκρατιών. Η δημιουργία αυτή είναι εξαιρετικά αμφίβολη 
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ληφθεί υπόψιν το συνοριακό και το εθνολογικό status quo, εμποδίζει εκ των 

πραγμάτων αυτήν την ένωση.   

- Η αξιοποίηση όχι μόνο της πλήρους απουσίας οποιασδήποτε σοβαρής 

μετασοβιετικής υποδομής που θα εκσυγχρόνιζε τον τεχνό-βιομηχανικό ιστό των 

ΠΜΔ αλλά και της μερικής νομιμοφροσύνης της παλαιάς νομεκλατούρας από τη 

σοβιετική φιλοσοφία και πρακτική. Ταυτόχρονα θα πρέπει να σημειωθεί πως η 

κατάσταση που επικρατεί εδώ και μία 20ετία στο Αφγανιστάν μπορεί κάλλιστα να 

περιγράψει το μέλλον της περιοχής.  Είναι δε αξιοσημείωτο το ότι οι Ρώσοι παρά 

τη σημαντική μετανάστευση της τελευταίας πενταετίας διατηρούν περί τα 30 

εκατομμύρια ρωσοφόνων και κοζάκων που στις δύο σημαντικότερες χώρες της 

περιοχής (Καζαχστάν-Ουκρανία) αποτελούν αντιστοίχως το 36% & 25% του 

συνολικού πληθυσμού. 

- η διαιώνιση του ζητήματος του νομικού χαρακτηρισμού της Κασπίας ως 

θάλασσας όπως ζητούν όλες οι παρακασπιανές δημοκρατίες πλην της Ρωσίας και 

του Ιράν. Σε αντίθετη περίπτωση αν ολοκληρωθεί το αίτημα Μόσχας & Τεχεράνης 

περί αναγνώρισης της Κασπίας ως λίμνης (εσωτερικής θάλασσας) τότε τα 

κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών θα εκτείνονται εντός των 12 ν.μ.  

Κάτι τέτοιο, όμως, με δεδομένο το γεγονός ότι τα πετρελαϊκά αποθέματα 

βρίσκονται πολύ πέρα από την αιγιαλίτιδα ζώνη των 12 ν.μ των Αζερμπαϊτζάν και 

Καζακστάν, θα σημαίνει ότι ο πλούτος του πυθμένα θα πρέπει να τεθεί υπό κοινό 

έλεγχο και κοινή εκμετάλλευση.  Εξαιτίας αυτού η Μόσχα έχει επιβάλει ένα 

ιδιότυπο νομικό embargo το οποίο απαγορεύει την διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών 

για την ανακάλυψη πετρελαίου καθώς τίποτε δεν μπορεί να εγγυηθεί τη νομική 

κυριότητα των όποιων κοιτασμάτων ανακαλυφθούν στον μέλλον. 
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2.3: Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑΣ 

 

Όπως παρουσιάστηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, το ζήτημα της 

ενεργειακής επάρκειας είναι υπερ-πολιτικοποιημένο. Η ενέργεια δεν 

αντιμετωπίζεται απλά ως ένα ακόμα παγκόσμια εμπορεύσιμο αγαθό αλλά ως 

συστατικό της ασφάλειας ενός κράτους. Αυτό έχει να κάνει τόσο με τον κρίσιμο 

ρόλο που η ενέργεια διαδραματίζει στις σύγχρονες αναπτυγμένες (αλλά και 

αναπτυσσόμενες) οικονομίες όσο και με το γεγονός ότι η Δύση υστερεί σε 

ενεργειακούς πόρους και, κατά συνέπεια, είναι αναγκασμένη να εισάγει ενέργεια 

από ασταθείς, και συχνά, εχθρικές περιοχές  και χώρες προς αυτή. Πιο 

συγκεκριμένα, η Ευρώπη εισάγει ενέργεια από δύο κυρίως κρίσιμες 

γεωστρατηγικά περιοχές: τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή αφενός και τη 

Ρωσία και την πρώην Σοβιετική Ένωση αφετέρου. Η Ευρώπη διαθέτει αναρίθμητα 

αποθέματα άνθρακα ικανά να καλύψουν τη ζήτηση. Η Ευρώπη διαθέτει λιγοστές 

εγχώριες πηγές υδρογοναθράκων. Αυτές βρίσκονται συγκεντρωμένες, κυρίως, στη 

Βόρεια Θάλασσα στα χέρια της Νορβηγίας και, λιγότερο, της Μεγάλης Βρετανίας. 

Εξαιτίας αυτού, μάλιστα, διατηρείται ακόμη και σήμερα η αντιπαλότητα μεταξύ της 

Μ. Βρετανίας και της Ρωσίας56.  

Για την ανάπτυξη της (περιφερειακής) αγοράς φυσικού αερίου κρίσιμο 

είναι το ζήτημα των αγωγών και των ενδιάμεσων, διακομετακομιστικών χωρών. 

Είναι γεγονός ότι όταν γίνεται λόγος για φυσικό αέριο στην Ευρώπη, αυτομάτως 

γίνεται έμμεση αναφορά και στη Ρωσία, μιας και αυτή είναι η πρώτη παραγωγός 

                                            
56 Nies Susanne, “Gas and oil to Europe: Geopolitical perspectives with a particular focus on the 

impact of the Russian-Georgian war,” Institut français des relations internationales, A Paper 

presented at the Delphi Conference of EKEM, 12-14.09.2008 
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χώρα στον κόσμο και διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα. Άρα, το ζήτημα της 

ενέργειας στην Ευρώπη σήμερα διαπλέκεται έντονα με το ζήτημα των σχέσεων 

Ευρώπης - Ρωσίας. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθούν δύο περαιτέρω στοιχεία. Ο 

κίνδυνος για την Ευρώπη από την προμήθεια Ρωσικού φυσικού αερίου έχει να 

κάνει τόσο με την ενδεχόμενη αδυναμία της Ρωσίας να παράσχει τις απαιτούμενες 

ποσότητες όσο και με έναν ενδεχόμενο οικονομικό ή πολιτικό εκβιασμό της 

Μόσχας. Η δυνατότητα της Ρωσίας να ικανοποιεί την Ευρωπαϊκή ζήτηση σε 

φυσικό αέριο δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς η κατασπατάληση 

ενέργειας στο Ρωσικό δίκτυο, τόσο λόγω των διαρροών  όσο και λόγω της 

χαμηλής τιμής πώλησης του αερίου, αλλά και ιδίως γιατί η Ρωσία προμηθεύεται 

και φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ57. 

Αποτέλεσμα αυτής της υπερκατανάλωσης αερίου και της έλλειψης άλλων 

εναλλακτικών πηγών ενέργειας είναι το γεγονός ότι λιγότερο από το ήμισυ της 

Ρωσικής παραγωγής εξάγεται εκτός της πρώην ΕΣΣΔ. Πέρα όμως από τη ζήτηση, 

υπάρχει πρόβλημα και στην προσφορά φυσικού αερίου. Η παραγωγή του 

Ρωσικού αερίου βρίσκεται στα χέρια της Gazprom, του Ρωσικού κρατικού 

κολοσσού. Η Gazprom ελέγχει το 93% της Ρωσικής παραγωγής αερίου και το 10% 

τους Ρωσικού ΑΕΠ. Η Gazprom δεν έχει ούτε την τεχνολογία ούτε τα κεφάλαια για 

να καταφέρει όμως κάτι τέτοιο. Τα κέρδη της Gazprom δεν επενδύονται αλλά 

διοχετεύονται στο Ρωσικό δημόσιο για να χρηματοδοτήσουν τον Ρωσικό 

προϋπολογισμό. Πάνω από το ένα τέταρτο των εσόδων του Ρωσικού δημοσίου 

προέρχεται από την Gazprom. Με τις σημερινές τάσεις της αγοράς δεν είναι 

βέβαιο αν η Ρωσία μπορέσει να εκπληρώσει τα συμβόλαια που έχει υπογράψει με 

                                            
57 Victor Nadejda M., “Russia’s Gas Crunch,” The Washington Post, April 6, 2006, p. A29 
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τις Ευρωπαϊκές χώρες και σχετίζονται με τη τροφοδοσία φυσικού αερίου. Στο 

πρόσφατο παρελθόν, η Ρωσία εξανάγκασε τόσο την Ουκρανία όσο και τη 

Λευκορωσία να πληρώσουν περισσότερο, διακόπτοντας προσωρινά την παροχή 

φυσικού αερίου58. 

Εξαιτίας αυτού, συμπεραίνεται πως οι σχέσεις Ευρώπης και Ρωσίας, 

χαρακτηρίζονται από μία αλληλεξάρτηση, η οποία χρήζει της πρέπουσας 

διαχείρισης προς όφελος και των δύο πλευρών, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως 

η πολιτική δεν επηρεάζει τη σχέση Ευρώπης-Ρωσίας. Για τη Ρωσία, η βασική 

πρόκληση είναι να ανεξαρτοποιηθεί από τους γείτονές της, και κυρίως από την 

Ουκρανία, για την μεταφορά του πλούτου της στη Δύση. Ακόμα και σήμερα, παρά 

τις συστηματικές Ρωσικές προσπάθειες των τελευταίων δέκα ετών, το 85% του 

φυσικού αερίου της διαπερνά μέσα από την Ουκρανία. Στα πλαίσια αυτά, η Ρωσία 

επιδιώκει την κατασκευή δύο αγωγών φυσικού αερίου: του Nord Stream και του 

South Stream. Ο πρώτος θα μεταφέρει το αέριο υποθαλάσσια, μέσω της Βαλτικής 

Θάλασσας, στη Γερμανία και ο δεύτερος, επίσης υποθαλάσσια, μέσω της Μαύρης 

Θάλασσας, στη Βουλγαρία. Και οι δύο αγωγοί έχουν στόχο να αυξήσουν την 

παροχή αερίου και να παρακάμψουν την Ουκρανία και τις φιλο-αμερικανικές 

χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, μεταφέροντας το Ρωσικό αέριο στην Ευρώπη 

χωρίς πολιτικά εμπόδια59.  

Από την πλευρά της η Ευρώπη προσπαθεί να δημιουργήσει αξιόπιστες 

εναλλακτικές στο Ρωσικό μονοπώλιο κατασκευάζοντας τον αγωγό Nabucco, ο 

                                            
58 Riley Alan, The Coming of the Russian Gas Deficit: Consequences and Solutions, CEPS Policy 

Brief, No 116, Brussels, October 2006 

59 Souza lucio Vinhas de, A Different Country: Russias’s Economic Resurgence, Brussels: CEPS, 

2007 
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οποίος μέσω Τουρκίας, φιλοδοξεί να φέρει το αέριο της Κασπίας Θάλασσας και 

της Κεντρικής Ασίας στην Ευρώπη χωρίς την παρεμβολή του Ρωσικού δικτύου. 

Επίσης, υπάρχει η πρόβλεψη για την κατασκευή ενός αγωγού στη Σαχάρα (trans-

Saharan), ο οποίος θα μεταφέρει το Αλγερινό αέριο μέσω της Μεσογείου στην 

Ισπανία και από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όλες αυτές οι προκλήσεις αφορούν 

σε σημαντικό και την Ελλάδα. Η ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας από τη Ρωσία 

θα συνεχίσει να αυξάνεται στο προσεχές μέλλον, καθώς το φυσικό αέριο 

διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην κάλυψη των εγχώριων 

ενεργειακών αναγκών. Πέρα από την κατανάλωση του Ρωσικού αερίου, η Ελλάδα 

έχει προσπαθήσει και έχει πετύχει να καταστεί χώρα-transit και ενεργειακός 

κόμβος60. 

Η Ευρωπαϊκή επιρροή είναι πιο ήπια και βασίζεται στα οικονομικά κίνητρα 

και την πειθώ ενώ η Ρωσική στη στρατιωτική, κυρίως, ισχύ και την επιβολή. 

Ωστόσο, θα ήταν λάθος μια μονομερής προσέγγιση του ενεργειακού ζητήματος. Η 

αλήθεια είναι ότι η ενέργεια είναι θέμα με πολλές διαστάσεις, γεωγραφικές, 

τεχνολογικές, περιβαλλοντολογικές, οικονομικές και, βέβαια, και πολιτικές. Δεν 

πρέπει να υπερτονίζονται κάποιες σε βάρος κάποιων άλλων. Σε κάθε περίπτωση, 

η Ελλάδα, η Ευρώπη και η Δύση συνολικά θα συνεχίσουν να εισάγουν ενέργεια 

από το εξωτερικό και, κυρίως, από τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή. Αυτό 

δημιουργεί μια σχέση αλληλεξάρτησης και όχι εξάρτησης, η οποία και αυτή 

χρειάζεται την κατάλληλη πολιτική διαχείριση, από τις Ευρωπαϊκές ηγεσίες και τον 

                                            
60 Riley Alan, “Energy Security, Gas Market Liberalisation and Our Energy Relationship with 

Russia,” in Emerson Michael, ed., Readings in European Security, Vol. 4, Brussels: CEPS, 2007 
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νέο ένοικο του Λευκού Οίκου, προς όφελος της ευημερίας και της σταθερότητας 

ολόκληρης της Ευρώπης61. 

Εν συνεχεία, ο ανταγωνισμός και οι µεγάλες αντιθέσεις ισχυρών κρατών 

και συμφερόντων οδηγούν σήµερα σε συνεχείς ανακατατάξεις συµµαχιών, σε 

αλλεπάλληλα φαινόμενα δημιουργίας αξόνων και αντιαξόνων διεθνώς. Η ένταση 

του ανταγωνισµού  έχει οδηγήσει όχι µόνο σε αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, 

αλλά και σε αναδιατάξεις µεταξύ των κρατών, από την άποψη της στρατιωτικής 

δύναµης. Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της 

Στοκχόλμης (SIPRI), οι παγκόσμιες πολεµικές δαπάνες για το 2015 έφτασαν στο 

1,7 τρις. δολάρια, σηµειώνοντας αύξηση κατά 1% σε σχέση µε το 2014. Οι ΗΠΑ 

παραµένουν η ισχυρότερη στρατιωτική δύναµη του πλανήτη, δαπανώντας πάνω 

από 600 δισ. δολάρια το χρόνο, δηλαδή όσα ξοδεύουν μαζί οι υπόλοιπες δέκα 

ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάµεις. Η Ρωσία είναι η δεύτερη ισχυρότερη 

στρατιωτική δύναµη. Με τον εκσυγχρονισµό και την ενίσχυση της στρατιωτικής 

ισχύος της επιδιώκει να διασφαλίσει τα οικονοµικά συμφέροντα των δικών της 

μονοπωλίων. Έτσι, το 2015 Η Ρωσία δαπάνησε το ποσό των 66,4 δισ. δολαρίων, 

ποσό αυξημένο κατά 7,5% σε σχέση µε το 2014 και κατά 91% σε σχέση µε το 

200662.  

Αξιοσημείωτη είναι επίσης, και η αύξηση της στρατιωτικής δύναμης της 

Κίνας και της Ινδίας (3η και 4η στρατιωτική δύναµη στον κόσµο), με σκοπό να 

καλύψουν κενά και να αναβαθµίσουν τη στρατιωτική ισχύ τους σε επίπεδα 

αντίστοιχα της οικονοµικής ισχύος και εµβέλειας των επιχειρηματικών τους οµίλων. 
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21(5-6), 529-534 
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Ισχυρή στρατιωτική δύναµη έχουν συγκεντρώσει και άλλα κράτη που αποτελούν 

συµµάχους των ΗΠΑ, είτε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, όπως η Γαλλία (5η), η Μ. 

Βρετανία (6η), η Τουρκία (8η), η Γερµανία (9η), η Ιταλία (10η) είτε εκτός ΝΑΤΟ, 

όπως η Ιαπωνία (7η), η Ν. Κορέα (11η) και το Ισραήλ (16η). Βεβαίως η 

στρατιωτική ισχύς καθορίζεται και μέσω του µεγέθους των στρατιωτικών 

δυνάµεων, την τεχνολογική υπεροχή, την ύπαρξη βάσεων εκτός συνόρων σε 

συνδυασµό µε τον έλεγχο εδαφών στρατηγικής σηµασίας, την υπεροχή στη 

συλλογή πληροφοριών, την ικανότητα διεξαγωγής ανορθόδοξου πολέµου. Η 

στρατιωτική ισχύς βρίσκεται σε συνάρτηση µε την οικονοµική ισχύ, αν και η ισχυρή 

οικονοµική παρουσία ενός κράτους δε συνεπάγεται και στρατιωτική ισχύ, καθώς 

αυτή η τελευταία προϋποθέτει ισχυρή πολεµική βιομηχανία, δυνατότητα 

εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης στην πολεµική τέχνη και τις εκάστοτε νέες 

τεχνολογίες της, το διαρκή εκσυγχρονισµό των στρατιωτικών µέσων και το υψηλό 

επίπεδο τεχνογνωσίας που σε µερικά είδη όπλων, όπως τα πυρηνικά, απαιτεί 

πολυετή έρευνα και µεγάλη δαπάνη. 

Εν συνεχεία, στη σηµερινή εποχή µεγάλη σηµασία έχουν τα πυρηνικά 

όπλα. Τα κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα είναι οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, η 

Ινδία, η Βρετανία, η Γαλλία, το Ισραήλ, το Πακιστάν και η Β. Κορέα. Ωστόσο, 

ακόµη και µεταξύ αυτών των πυρηνικών δυνάµεων υπάρχουν διαφορές, καθώς 

µεταξύ αυτών ξεχωρίζουν σε δυνατότητες οι ΗΠΑ και η Ρωσία. Εκτός από τις δύο 

αυτές χώρες, που έχουν χιλιάδες πυρηνικές κεφαλές έτοιµες προς εκτόξευση, 

µόνο η Βρετανία και η Γαλλία διαθέτουν πυρηνικά όπλα έτοιµα προς χρήση. Η 

Ρωσία είναι δυνητικά η µόνη στρατιωτική δύναµη που µπορεί να απαντήσει στις 

ΗΠΑ, σε περίπτωση που δεχτεί πυρηνικό πλήγµα, προκαλώντας ολέθριες 

καταστροφές. Θεωρείται ότι ο κίνδυνος αυτός δρα αποτρεπτικά για τη χρήση 
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πυρηνικών όπλων. Το ΝΑΤΟ συγκροτεί στρατιωτικά σώµατα ταχείας επέµβασης, 

που βέβαια για να µπορέσουν να υλοποιήσουν το έργο τους χρειάζονται σύγχρονα 

µέσα στήριξης, όπως αεροπλανοφόρα ή στρατηγικά βοµβαρδιστικά αεροσκάφη, 

αλλά και νέα εδάφη ως γεωπολιτικά στηρίγματα, κάτι που εξυπηρετείται µέσω των 

πολιτικών και στρατιωτικών συμμαχιών, αλλά και µε τις βάσεις στο εξωτερικό63.  

Αντικείμενο των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων είναι64: 

- Ο έλεγχος ενεργειακών κοιτασµάτων και δρόµων µεταφοράς 

ενεργειακών πόρων (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αγωγοί).  

- Ο έλεγχος χερσαίων και θαλάσσιων διαδρόµων µεταφοράς 

εµπορευµάτων 

- Ο έλεγχος του υπόγειου πλούτου στην αρκτική ζώνη, του ορυκτού 

πλούτου, των σπάνιων γαιών, αλλά και των αποθεμάτων νερού.  

- Η αξιοποίηση του διαστήματος για στρατιωτικούς σκοπούς.  

- Η διαπάλη για τα µερίδια των αγορών, κατά την οποία τα πολεµικά µέσα 

χρησιμοποιούνται όχι µόνο για την κατάκτηση νέων µεριδίων αγορών, αλλά και για 

τη µείωση των µεριδίων των ανταγωνιστών.  

Παράλληλα µε αυτούς τους στόχους, η δράση αυτών των οργανώσεων 

αξιοποιείται και για την ενίσχυση των κατασταλτικών µηχανισµών µιας σειράς 

αστικών κρατών, αλλά και για την ιδεολογική προ- ετοιµασία των εργαζοµένων 

ενόψει ενδεχόµενης εµπλοκής των χωρών τους σε νέες ιµπεριαλιστικές 

επεµβάσεις στο όνοµα της καταπολέµησης της τροµοκρατίας. Βεβαίως, 

                                            
63 Niebuhr A. (2001). Convergence and the Effects of Spatial Interaction, HWWA Discussion Paper, 
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64 trakos G. and Artelaris P. (2009). European regional convergence revisited: a weighted least 

squares approach, Growth and Change, 40(2), 314-331 
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παράλληλα µε το σφοδρό ανταγωνισµό για τα κέρδη των µονοπωλίων, 

εξελίσσονται και οι προσπάθειες συµβιβασµού, συµφωνιών, προσωρινής 

αναστολής της όποιας γενίκευσης της αντιπαράθεσης, ακόµη και αναδιάταξης των 

συµµαχιών, όπως δείχνουν οι εξελίξεις µέσα στο ίδιο το ευρωατλαντικό 

στρατόπεδο. Οι εξελίξεις στην Τουρκία και τη Συρία χαρακτηρίζονται από 

ρευστότητα και κινητικότητα στη διαµόρφωση συµµαχιών ανάµεσα στα διάφορα 

καπιταλιστικά κράτη και από ενδεχόµενη αναδιάταξη συµµαχιών. Σε αυτή τη φάση, 

παρά το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ αναπτύσσεται περαιτέρω διατηρώντας πάντα ως 

ισχυρό πυρήνα του τα ευρωατλαντικά κράτη, παρόλα αυτά δεν έχει εξασφαλίσει 

συνολικά µόνιµη, σταθερή και αδιατάρακτη πορεία, καθώς οι συµµαχίες 

διαµορφώνονται µέσα στο φόντο οξυµένων αντιθέσεων65. 
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Economics, 19(4), 303-315 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. : ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ – 

ΡΩΣΙΑΣ 

3.1: Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ 

– ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

Οι αναφορές των ερευνητών για Ψυχρό Πόλεμο τοποθετούν την έναρξή 

του στο έτος 1947 όταν οι δύο Υπερδυνάμεις υιοθέτησαν σαφείς και 

μακροπρόθεσμες πολιτικές πόλωσης. Ωστόσο, ο ψυχρός πόλεμος δεν ήταν 

μεμονωμένη απόφαση μίας μόνο Υπερδύναμης, αλλά αποτελούσε προβλέψιμη 

εκδοχή του μεταπολεμικού κόσμου ήδη από τις μέρες του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου. Οι στρατηγικές, αλλά και οι ιδεολογικές πρακτικές, που είχαν 

προηγουμένως επικαλυφθεί από τον υψηλό στρατηγικό στόχο της νίκης επί του 

Άξονα και τις σύμφυτες αμοιβαίες υπαναχωρήσεις για τη διατήρηση της 

συμμαχικής ενότητας, διεύρυναν τα ιδεολογικά και στρατηγικά αίτια του Ψυχρού 

Πολέμου από το 1941. Οι πρακτικές αυτές στηρίχτηκαν στις ηγετικές ικανότητες 

του Φραγκλίνου Ντ. Ρούσβελτ, του Ιωσήφ Στάλιν και του Ουίνστον Σ. Τσώρτσιλ, οι 

οποίοι είχαν εξασφαλίσει εξ αρχής ευρεία ελευθερία κινήσεων έναντι των 

πολιτικών τους συστημάτων. Οι ηγέτες αυτοί, εξαιτίας των ενεργειών τους, είχαν 

αποκτήσει το παρωνύμιο «Οι Τρεις Μεγάλοι». Ειδικότερα, ο Ρούσβελτ και ο 

Τσώρτσιλ θωράκισαν και θεσμικά τον ρόλο τους οδηγώντας τις χώρες τους στον 

πόλεμο με διακομματικές κυβερνήσεις εθνικής ενότητας. Όμως, οι αλλαγές ηγεσίας 

που έλαβαν χώρα στις ΗΠΑ (Χάρρυ Σ. Τρούμαν) και τη Βρετανία (Κλήμεντ Άττλη) 

το 1945, πριν ακόμα τελειώσει ο πόλεμος, παρουσιάζουν ακόμη καθαρότερα τις 

εθνικές πολιτικές66.  

                                            
66 George F. Kennan, “The Sources of Soviet Conduct”, Foreign Affairs, Vol. XXV, No. 4 (1947): 
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Από την άλλη μεριά, ο Στάλιν προετοιμάστηκε πληρέστερα από όλους 

τους συμμάχους για πιθανή ρήξη, εν πολλοίς άλλωστε την προκάλεσε με τις 

εδαφικές και πολιτικές διεκδικήσεις του. Ο Τσώρτσιλ συμμεριζόταν την πρόβλεψη 

του Ρούσβελτ, ότι θα ήταν αναπόδραστη η επιβολή σοβιετικού ελέγχου στην 

Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς ο Κόκκινος Στρατός θα προέλαυνε 

προς το Βερολίνο, και η προέλαση αυτή ήταν απαραίτητη με σκοπό να 

ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα ο πόλεμος. Ο Τσώρτσιλ διέβλεπε ότι ο 

Στάλιν θα αναπαρήγαγε στην Ανατολική Ευρώπη το δικτατορικό σοβιετικό 

σύστημα και δεν θα σταματούσε παρά μόνον εάν συναντούσε σθεναρή 

αμερικανική αντίδραση. Αλλά η αποστροφή του Ρούσβελτ προς το κομμουνιστικό 

καθεστώς και τον επεκτατισμό της ΕΣΣΔ δεν ήταν ικανή να κλονίσει την 

πεποίθησή του ότι ο πόλεμος εναντίον του Άξονα μπορούσε να τερματιστεί 

σύντομα και νικηφόρα μόνο με την αδιάλειπτη συνδρομή της ΕΣΣΔ. Με αυτά τα 

δεδομένα, ο Τσώρτσιλ προσπάθησε τουλάχιστον να δυσχεράνει την επερχόμενη 

σοβιετική πολιορκία της Ευρώπης με διπλωματικά μέσα, και με σκοπό να 

περιορίσει τη Σοβιετική Ένωση, ο Τσώρτσιλ προσπάθησε να επικοινωνήσει και να 

καταλήξει σε συνεννόηση με το Στάλιν για το μέλλον της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης67.  

Απότοκο των διαβουλεύσεων του με τον Στάλιν ήταν η «Συμφωνία των 

Ποσοστών» στη Μόσχα τον Οκτώβριο του 1944, που χώριζε σε σφαίρες επιρροής 

τη Νοτιανατολική Ευρώπη, με το ενδιαφέρον του Τσώρτσιλ να εστιάζεται κυρίως 

στην Ελλάδα και του Στάλιν στη Ρουμανία. Ο Ρούσβελτ από την άλλη αποδέχθηκε 

απρόθυμα τη συμφωνία με τον όρο ότι θα ίσχυε μόνον έως ότου τερματιζόταν ο 

πόλεμος. Ταυτόχρονα, ο Ρούσβελτ κατηγόρησε τον Τσώρτσιλ για οπισθοχώρηση 

                                            
67 Mark Donelly, Britain in the Second World War (New York: Routledge, 1999), σ. 13-17 
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σε αποικιακές πολιτικές οι οποίες αποσκοπούσαν στην εκ νέου δημιουργία 

σφαιρών επιρροής και στη διαιώνιση του παρωχημένου δόγματος της ισορροπίας 

δυνάμεων. Μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών, και μετά την εκλογική του 

ήττα, ο Τσώρτσιλ ενθάρρυνε τον Τρούμαν να εγκαταλείψει την συναινετική 

πολιτική του προκατόχου του και να έλθει σε ρήξη με τη Σοβιετική Ένωση, καθώς 

όπως πίστευε αυτή ήταν η μοναδική διέξοδος για τη διατήρηση της ειρήνης και της 

ακεραιότητας του δυτικού κόσμου. Η κυβέρνηση των Εργατικών του Κλήμεντ 

Άττλη, που διαδέχθηκε τον υιοθέτησε τη θέση του Τσώρτσιλ για τη δημιουργία μιας 

ειδικής σχέσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Βρετανία, με σκοπό να δημιουργηθεί 

ένα αντίπαλο δέος προς τη Σοβιετική Ένωση. Εξαιτίας αυτού, η Βρετανία, πριν και 

μετά το 1947, συνέβαλε στη δημιουργία του Ψυχρού Πολέμου, καταρρίπτοντας την 

κλασική θεώρησή του ως αποκλειστικά Αμερικανό-σοβιετικής υπόθεσης68. 

 Εξαιτίας αυτού, αιτιολογείται η έντονη αντιπαράθεση Βρετανίας-ΕΣΣΔ τη 

διετία 1945 – 1947, αλλά και η επιφυλακτικότητα του Τρούμαν να αποδεχθεί την 

επίμονη ανάλυση του Τσώρτσιλ για το αναπόφευκτο της ιδεολογικής και 

στρατηγικής σύγκρουσης με τη Μόσχα, καθώς τη θεωρούσε παράγωγο της 

βρετανικής προσπάθειας με σκοπό να διασπαστεί το μέτωπο που είχαν συμπήξει 

υπέρ της αποαποικιοποίησης οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση. Από τους «Τρεις 

Μεγάλους», ο Στάλιν και ο Τσώρτσιλ ήταν, αναμφίβολα οι πιο ρεαλιστές, καθώς 

κατάγονταν από το κλασικό ευρωπαϊκό σύστημα της ισορροπίας δυνάμεων. Η 

αταλάντευτη πίστη του Τσώρτσιλ στη νίκη επί της θηριωδίας που ξετύλιγε η 

γερμανική κατοχή της Ευρώπης αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτείας του 

ως πρωθυπουργού, παρότι συχνά προσέκρουε στις ορθολογικότερες εκτιμήσεις 

                                            
68 Wilson D. Miscamble, From Roosevelt to Truman: Potsdam, Hiroshima, and the Cold War 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2007), σ. 86-122. 
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των άλλων μελών της κυβέρνησής του για το μέγεθος της γερμανικής απειλής. Το 

πάθος του Τσώρτσιλ συνέβαλε στη διάχυση της αντίληψης ότι δεν υπήρχε 

εναλλακτική λύση εκτός από τη συνέχιση του πολέμου κατά του Χίτλερ. Η 

αντίληψη αυτή ήταν κρίσιμη για τη διατήρηση της στρατιωτικής συνοχής και του 

υψηλού ηθικού όσο η Βρετανία πολεμούσε εναντίον του Άξονα, μέχρι την είσοδο 

της ΕΣΣΔ και των ΗΠΑ στον πόλεμο69.  

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ήταν ένθερμος υποστηρικτής του κοινού 

αγώνα των συμμάχων εναντίον του Άξονα, αλλά αυτό δεν άμβλυνε την εγρήγορσή 

του ως προς τη μελλοντική απειλή που εκπροσωπούσε η Σοβιετική Ένωση για την 

ανεξαρτησία των ευρωπαϊκών χωρών, ιδιαίτερα εφόσον η Μόσχα θα καρπωνόταν 

την επιτυχία της νίκης εναντίον των δυνάμεων του άξονα. Ο ζήλος στην κοινή 

προσπάθεια δεν καταργούσε τον ορθολογισμό όταν ερχόταν η ώρα του 

απολογισμού και του διακανονισμού. Η απόρριψη του κομμουνιστικού καθεστώτος 

και του επεκτατισμού του δεν εμπόδισε, ωστόσο, τον Τσώρτσιλ να αναγνωρίσει 

ως εσφαλμένο χειρισμό της Βρετανίας και της Γαλλίας την αμέλειά τους να 

ανταποκριθούν στις κρούσεις του Στάλιν για σύμπηξη ενός κοινού μετώπου 

εναντίον των γερμανικών πιέσεων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στις 

παραμονές της Συμφωνίας του Μονάχου (1938). Αυτό συνέβη καθώς υπήρχε ο 

φόβος ότι η σοβιετική εγγύηση για την ακεραιότητα των χωρών της περιοχής θα 

άνοιγε τον δρόμο για τη σοβιετική επικυριαρχία στην Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη. Εξαιτίας αυτού, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, όσο και οι ενδιαφερόμενες 

χώρες (Φινλανδία, χώρες της Βαλτικής, Πολωνία, Τσεχοσλοβακία, Ρουμανία) 

                                            
69 Silvio Pons, Stalin and the Inevitable War 1936- 1941 (London: Frank Cass, 2002), σ. 150-215 
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είχαν σχηματίσει την εκτίμηση ότι ο σοβιετικός κίνδυνος θα ήταν ανώτερος του 

γερμανικού70.  

Εν συνεχεία, θα πρέπει να τονιστεί ότι η απουσία συνεννόησης απέτρεψε 

την έγκαιρη περικύκλωση της Γερμανίας ενώ δεν απέτρεψε τελικά τη σοβιετική 

επικυριαρχία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μετά το 1944 - 1945, ως 

λάφυρο πολέμου. Η Σοβιετική Ένωση τότε είχε λάβει ακόμα περισσότερα 

ανταλλάγματα επειδή εντάχθηκε στην αντιναζιστική συμμαχία, εν απουσία της 

υπόλοιπης Ευρώπης. Έκτοτε και μέχρι το τέλος του πολέμου, η ΕΣΣΔ αποτελούσε 

απαραίτητη προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς απαραίτητη 

προϋπόθεση για να συμβεί αυτό ήταν η συντριβή των Γερμανών στο ανατολικό 

μέτωπο. Ο Στάλιν πίστευε ότι ο Άξονας τελικά θα έχανε τον πόλεμο, και αυτό ήταν 

αποτέλεσμα του υπολογισμού αλλά και του συσχετισμού των δυνάμεων. Εκτός 

αυτού ήταν πεπεισμένος ότι σύντομα οι ΗΠΑ θα εμπλέκονταν στον πόλεμο με 

σκοπό να στηρίξουν τη Βρετανία, και εξαιτίας αυτού, οι δυνάμεις του Άξονα ήταν 

ουσιαστικά το πιο αδύναμο από τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Εν συνεχεία, με το 

Σύμφωνο Ρίμπεντροπ- Μολότοφ η Σοβιετική Ένωση με αυτόν τον τρόπο είχε 

αμυνθεί  προσωρινά της γερμανικής επίθεσης, ενώ ταυτόχρονα είχε δοθεί η άδεια 

στον Χίτλερ να επιτεθεί κατά βούληση στη Δυτική Ευρώπη. Η σύγκρουση αυτή θα 

παρέτεινε τον πόλεμο οδηγώντας σε αμοιβαία εξουθένωση των αντίπαλων 

δυνάμεων71.  

Στο μεταξύ, ο Στάλιν είχε εξασφαλίσει τις παραχωρήσεις που του είχαν 

αρνηθεί οι σύμμαχοι όταν απέρριψαν μία τριμερή σύμπραξη Βρετανίας, Γαλλίας, 
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71 David Carlton, Churchill and the Soviet Union (Manchester and New York: Manchester University 

Press, 2000), σ. 104 
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ΕΣΣΔ στις παραμονές της γερμανικής εισβολής στην Τσεχοσλοβακία. Την ίδια 

ώρα οι εξουθενωμένοι από τον πόλεμο Βρετανοί ζήτησαν τη συνδρομή της 

Μόσχας, και εξαιτίας αυτού ο Στάλιν είχε την ευκαιρία να εμπεδώσει τη ζώνη του 

σοβιετικού ελέγχου ως αντάλλαγμα για την συνδρομή του. Η «επιχείρηση 

Μπαρμπαρόσα» αποφασίστηκε οριστικά τον Δεκέμβριο του 1940. Ωστόσο, η ιδέα 

της επίθεσης προς τη Σοβιετική Ένωση είχε αρχίσει να ωριμάζει από τον Ιούνιο 

του 1940, όταν ο Χίτλερ υπολόγιζε ότι η επίδειξη δύναμης προς τη Βρετανία θα 

οδηγούσε σε ταχύτατο  συμβιβασμό μεταξύ Βερολίνου και Λονδίνου. Η αδόκητη 

έκβαση της Μάχης της Αγγλίας προκάλεσε στον Χίτλερ παροδικές επιφυλάξεις για 

τη σκοπιμότητα της εκστρατείας κατά της ΕΣΣΔ, κυρίως με βάση το σκεπτικό ότι 

ίσως συνεπαγόταν διμέτωπο πόλεμο. Αλλά ο Χίτλερ προτίμησε να επεκταθεί προς 

τα ανατολικά πριν βρεθεί αντιμέτωπος και με τις ΗΠΑ. Ο Χίτλερ είχε σκοπό να 

επικρατήσει επί των Σοβιετικών εντός λίγων εβδομάδων, γεγονός που θα τον 

καθιστούσε κυρίαρχο ολόκληρης της Ευρώπης και πολύ πιο δύσκολο αντίπαλο για 

τους Βρετανούς και τους συμμάχους τους72.  

Εν συνεχεία, η επέκταση του πολέμου στα Βαλκάνια έφερε στην επιφάνεια 

θεμελιώδεις συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της Γερμανίας και της Σοβιετικής 

Ένωσης. Μέχρι τότε ο Στάλιν είχε προσφέρει με συνέπεια στους Γερμανούς τις 

οικονομικές διευκολύνσεις που απέρρεαν από το Σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, 

δείχνοντας ανοχή στις δικές τους ασυνέπειες και στις πιέσεις που ασκούσαν στα 

νέα κοινά τους σύνορα. Αλλά τον χειμώνα του 1940 - 1941 ο Στάλιν αρνήθηκε 

στους Γερμανούς την ελευθερία κινήσεων στη Ρουμανία και στα Στενά, 

εξετάζοντας με επιφυλακτικότητα και εν τέλει απορρίπτοντας το σκεπτικό ότι ο 
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of the 1940s (Oxford: Oxford University Press, 2006), σ. 309-330. 
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Χίτλερ ήθελε απλώς να προλάβει το έλεγχο των Στενών και της Τουρκίας από τους 

Βρετανούς. Η σοβιετική πλευρά υπογράμμισε τα ζωτικά της συμφέροντα στη 

Βουλγαρία και στο Βόσπορο, ενώ ήταν επίσης αποφασισμένη να στερήσει τόσο 

στους Γερμανούς όσο και στους Βρετανούς τη δυνατότητα να ελέγξουν μέσω των 

Στενών τις πετρελαιοπηγές του Μπακού στον Καύκασο73.  

Η άρνηση της Σοβιετικής Ένωσης στην περαιτέρω επέκταση της 

Γερμανίας σήμαινε αναπόφευκτα τον πόλεμο με τις δυνάμεις του άξονα. Η 

επικράτηση των Γερμανών στη Δυτική Ευρώπη την άνοιξη και το καλοκαίρι του 

1940 είχε στο μεταξύ καταρρίψει την εκτίμηση του Στάλιν ότι οι καπιταλιστικές 

δυνάμεις θα αλληλοσπαράσσονταν σε έναν πόλεμο φθοράς. Ο πόλεμος ήταν από 

κάθε άποψη σκληρός και ο γερμανικός στρατός ισχυρότατος αντίπαλος. Τα 

σοβιετικά στρατεύματα δεν είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα και έγκαιρα για έναν 

τέτοιο αντίπαλο. Αλλά, σύμφωνα με τις στρατιωτικές και διπλωματικές κινήσεις του 

Χίτλερ από τον Ιούνιο του 1940 έως τον Ιούνιο του 1941 ως προς την Ανατολική 

Ευρώπη, τη Φινλανδία, τις Βαλτικές χώρες και τα Βαλκάνια, το μόνο που δεν είχε 

οριστεί με σαφήνεια ήταν ο χρόνος της επίθεσης της Γερμανίας εναντίο της 

Σοβιετικής Ένωσης. Ο Στάλιν παρατηρώντας τις κινήσεις των δυνάμεων του άξονα 

οργάνωσε την αντίσταση του ρωσικού λαού και του Κόκκινου Στρατού για τα ιερά 

και τα όσια στο πλευρό των Άγγλων και των Αμερικανών, όταν δεν θα υπήρχε 

πλέον άλλη δυνατή επιλογή74.  

Ο Στάλιν υποδαύλιζε στη συνέχεια διαρκώς τον φόβο των συμμάχων του 

ότι η Σοβιετική Ένωση θα έμπαινε στον πειρασμό να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας 
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χωριστής ειρήνης με τις δυνάμεις του Άξονα –κατά το προηγούμενο του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου (Συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ). Την επιφυλακτικότητα αυτή 

τροφοδοτούσε ο ίδιος ο Στάλιν όταν απαιτούσε τη διάνοιξη ενός δεύτερου 

μετώπου στην Ευρώπη ως προϋπόθεση για να αντέξει η ρωσική αντίσταση στο 

ανατολικό θέατρο, ακόμα και μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας το 1943, αλλά 

και με τις επιφυλάξεις που διατύπωσε αρχικά προς τη θέση του Ρούσβελτ και του 

Τσώρτσιλ ότι ο πόλεμος θα τερματιζόταν μόνον με την άνευ όρων συνθηκολόγησή 

των χωρών του Άξονα. Η ετοιμότητα του Ρούσβελτ να ικανοποιήσει τις εδαφικές 

και πολιτικές αξιώσεις της Σοβιετικής Ένωσης ήταν βασικός μοχλός συγκράτησης 

της Σοβιετικής Ένωσης σε ένα αρραγές κοινό συμμαχικό μέτωπο για τα καίρια 

ζητήματα μέχρι τέλους. Ο Στάλιν δέχθηκε να περιοριστεί σε αυτό το πλαίσιο και με 

βάση την εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ πιθανότατα θα διάβρωναν αλλά δεν θα 

εγκατέλειπαν την πολιτική του απομονωτισμού μετά τον πόλεμο75.  

Τέλος, ο αμερικανικός απομονωτισμός αποτελούσε πλέον μία ανάμνηση 

χάρη στην πολιτική του Ρούσβελτ. Το γεγονός αυτό όμως, δεν συνεπαγόταν την 

αυτόματη και άνευ όρων συμμετοχή των ΗΠΑ στις παγκόσμιες υποθέσεις, ούτε 

καν σε αυτές της απελευθερωμένης Ευρώπης. Από αυτή την άποψη, ο Στάλιν 

εκτιμούσε πως θα ήταν δυνατή η σοβιετική επέκταση, αφού μοναδικό εμπόδιο θα 

αποτελούσαν οι αποδυναμωμένες Βρετανία και Γαλλία. Η έξοδος των ΗΠΑ από 

τον απομονωτισμό με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τρούμαν για την 

οικονομική, πολιτική και στρατιωτική ανασυγκρότηση της Ευρώπης το 1947 - 1949 
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(Δόγμα Τρούμαν, Σχέδιο Μάρσαλ, ίδρυση ΝΑΤΟ), αποτέλεσαν ένα άλμα μέσω του 

οποίου ξεπεράστηκαν οι λογικοί υπολογισμοί της πρώην συμμάχου τους76. 

3.2: Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

Η βρετανική εξωτερική πολιτική μετά τον πόλεμο διαμορφώθηκε σύμφωνα 

με την ιδεολογία και τις γεωπολιτικές αντιλήψεις του υπουργού Εξωτερικών 

Μπέβιν και ορισμένων ανωτάτων αξιωματούχων του Φόρεϊν Όφφις. Από το 1936 

ο Μπέβιν ήταν πρόεδρος του γενικού συμβουλίου της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Εργασίας (TUC) και ένας από τους υποστηρικτές της διατήρησης της κοινωνικής 

σταθερότητας. Η σταθερότητα αυτή σύμφωνα με τον Μπέβιν θα επιτυγχανόταν 

διαμέσου της εποικοδομητικής συνεργασίας εργοδοσίας-συνδικάτων. Όταν 

ξέσπασε ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος ανέλαβε το υπουργείο Εργασίας και 

χρησιμοποίησε με τον κρατικό μηχανισμό με σκοπό την κινητοποίηση ανθρώπων 

και υλικών μέσων. Η αποδοχή της ιδεολογίας του εργατισμού και η πρακτική της 

εμπειρίας κατά την περίοδο αυτή ενίσχυσε σημαντικά την πίστη του στη λογική του 

κορπορατισμού, στη λογική δηλαδή της ταξικής συνεργασίας και της πολιτικής 

ουδετερότητας του κράτους χάριν του εθνικού συμφέροντος. Όμως, στον τομέα 

των εξωτερικών υποθέσεων η αντίληψή του Μπέβιν για το εθνικό συμφέρον δεν 

διέφερε σχεδόν από την αντίληψη των συντηρητικών πολιτικών, η Βρετανία ήταν 

άλλωστε η μεγαλύτερη ιμπεριαλιστική δύναμη στον κόσμο, και καμιά σωστή 

εκτίμηση της διεθνούς της θέσης, πριν το 1939 ή μετά το 1945, δεν θα μπορούσε 

                                            
76 Alan Bullock, Ernest Bevin: Foreign Secretary, 1945-1951 (New York: W. W. Norton, 1983), σ. 

204-235 
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να ολοκληρωθεί χωρίς να ληφθεί υπόψη η σπουδαιότητα του ιμπεριαλισμού για 

την κυρίαρχη χώρα και για τις αποικίες77.  

Από τις αρχές του αιώνα η πλευρά του εργατικού κινήματος στη Βρετανία, 

με κύριο εκπρόσωπό της τον Χ. Ν. Μπρέιλσφορντ, είχε αναπτύξει τη δική της 

θεωρία για τον ιμπεριαλισμό και είχε κατορθώσει να δημιουργήσει ένα γνήσιο 

αίσθημα διεθνισμού στα στρώματα του πληθυσμού. Εντούτοις, ο Μπέβιν δεν 

επηρεάστηκε απ’ όλα αυτά τα γεγονότα και στα τέλη της δεκαετίας του 1930 είχε 

ήδη υιοθετήσει μια φιλελεύθερη θεώρηση για τα διεθνή οικονομικά προβλήματα 

και κυρίως για τα προβλήματα της αυτοκρατορίας. Την πολιτική του αυτή τη 

εξέφρασε διεξοδικά στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος το 1937 και στο 

περιοδικό του συνδικάτου των Εργατών Μεταφορών. Επιπρόσθετα, ο Μπέβιν 

πίστευε ότι η Βρετανία μπορούσε να αποδεσμευτεί από την εξάρτηση των ΗΠΑ 

και να αντιμετωπίσει τον αποικιακό εθνικισμό, αν αναλάμβανε να χρηματοδοτήσει 

την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών της Αφρικής και της Μέσης 

Ανατολής. Μ’ αυτό τον τρόπο η αυτοκρατορική Βρετανία, πίστευε, πως θα 

διατηρούσε τη θέση της στο μεταπολεμικό κόσμο. Κατά τη διάρκεια του πολέμου ο 

Μπέβιν ως υπουργός Εργασίας δεν άσκησε καμιά κριτική στον Τσώρτσιλ, και ένα 

από τα θέματα στα οποία δεν υπήρξε καμιά διαφωνία ήταν η βρετανική επέμβαση 

στην Ελλάδα το Δεκέμβριο του 194478.  

Παρά τα γεγονότα που είχαν συμβεί στην Ελλάδα, ο Μπέβιν στις 18 

Δεκεμβρίου, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος, 

υπερασπίστηκε την πολιτική του Τσώρτσιλ στην Ελλάδα τονίζοντας ότι «η 

                                            
77 Duncan Campbell, The Unsinkable Aircraft Carrier. American Military Power in Britain (London: 

Michael Joseph, 1984). 

78 John Sakkas, “The Times and the British Intervention in Greece in December 1944”, Balkan 

Studies (2011). 
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βρετανική αυτοκρατορία δεν μπορεί να εγκαταλείψει τη θέση της στη Μεσόγειο». 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χώρα που τότε άσκησε κριτική στη 

βρετανική επέμβαση στην Ελλάδα στις αρχές Δεκεμβρίου δεν ήταν η Σοβιετική 

Ένωση αλλά οι ΗΠΑ Όταν αργότερα ο Μπέβιν ανέλαβε το Φόρεϊν Όφφις 

ακολούθησε σε γενικές γραμμές την πολιτική του Τσώρτσιλ στα χρόνια του 

πολέμου, και συνέβαλε σ’ αυτό και η διατήρηση στο υπουργείο διπλωματών με 

συντηρητικές πεποιθήσεις. Τα ανώτατα ιδίως στελέχη της κυβέρνησης 

προέρχονταν από τα ευπορότερα στρώματα της βρετανικής κοινωνίας, και 

βρίσκονταν στις ίδιες θέσεις από το 1939 και γι αυτό ήταν πρόθυμα να 

υπηρετήσουν τον Μπέβιν με τον ίδιο ζήλο που είχαν υπηρετήσει τον Ήντεν και τον 

Τσώρτσιλ, με την προϋπόθεση όμως να αυτός ακολουθούσε την πολιτική των 

προκατόχων του. Δύο ήταν οι βασικές τους αντιλήψεις:  

- ότι η Βρετανία παρέμενε ισχυρή αυτοκρατορική δύναμη και γι’ αυτό 

έπρεπε να διατηρήσει τις κτήσεις της και ότι η κύρια απειλή για τη θέση της στον 

κόσμο προερχόταν από τη Σοβιετική Ένωση.  

- και ο αντισοβιετισμός τους είχε υποχωρήσει μετά τη γερμανική εισβολή 

στην ΕΣΣΔ στις 22 Ιουνίου 1941, αλλά επανήλθε το τελευταίο έτος του πολέμου, 

όταν άρχισαν να ανησυχούν για την τύχη της ανατολικής Ευρώπης79.  

Ένα από τα ανώτατα στελέχη της Βρετανικής Κυβέρνησης, ο Όρμης 

Σάρτζεντ, τον Απρίλιο του 1945 συνέταξε μνημόνιο, στο οποίο απέρριπτε τις 

ζώνες επιρροής, που ο Τσώρτσιλ είχε διαπραγματευτεί στη Μόσχα τον περασμένο 

Οκτώβριο, με τον ισχυρισμό ότι η Βρετανία μετά τον πόλεμο έπρεπε να διαθέτει 

λόγο για τα ζητήματα όλης της Ευρώπης (και της ανατολικής, ιδιαίτερα στο 

                                            
79 George Ross, Foreign Office and the Kremlin: British Documents on Anglo-Soviet Relations, 

1941-45 (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), έγγραφα 35 (σ. 119-200) και 39 (σ. 210-

4). 
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πολωνικό, και στα Βαλκάνια). Δύο μέρες αργότερα ο Κάντογκαν, ένα άλλο 

ανώτατο στέλεχος της Βρετανικής Κυβέρνησης, σχολίασε ότι συμφωνούσε με τα 

σημεία του Σάρτζεντ και ότι στην περίπτωση της Πολωνίας έπρεπε να 

εφαρμοστούν απόλυτα οι όροι της συμφωνίας της Γιάλτας. Τον Ιούλιο ο Σάρτζεντ 

σε νέο μνημόνιο εξέφρασε την άποψη ότι η Βρετανία ως Μεγάλη Δύναμη έπρεπε 

να αντιμετωπίσει τη Σοβιετική Ένωση από κοινού με τις ΗΠΑ και να ξεκαθαρίσει τη 

θέση της σε όλα τα αμφιλεγόμενα ευρωπαϊκά ζητήματα τώρα παρά αργότερα. 

Σύμφωνα με τον Σαρτζεντ, αυτό έπρεπε να γίνει με σκοπό να διαφυλαχτούν τα 

συμφέροντα της Βρετανίας στη Φινλανδία, την Πολωνία, την Τσεχοσλοβακία, την 

Αυστρία, τη Γιουγκοσλαβία και τη Βουλγαρία80.  

Για το λόγο αυτό, έπρεπε να αποφευχθεί είσοδος της ανατολικής 

Ευρώπης στο σοβιετικό έλεγχο, γεγονός που θα είχε ως απότοκο τον κίνδυνο των 

γειτονικών περιοχών (Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία). Το μνημόνιο αυτό 

αποτελούσε μια πρόωρη διατύπωση της θεωρίας του «ντόμινο», που το Φόρεϊν 

Όφφις θα επικαλούνταν αρκετές φορές τα επόμενα χρόνια. Ο Μπέβιν αποδεχόταν 

πλήρως τις απόψεις των υφισταμένων του για την ανάγκη διατήρησης του 

αυτοκρατορικού μεγαλείου της Βρετανίας και αντιμετώπισης της σοβιετικής 

απειλής. Και για το λόγο αυτό έκρινε πως η βρετανική επέμβαση στην Ελλάδα 

ήταν απαραίτητη για να αποτραπεί ο σοβιετικός έλεγχος της χώρας που θα έθετε 

σε κίνδυνο τα βρετανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Η περιοχή αυτή, εξαιτίας 

της γεωγραφικής της θέσης και των πλούσιων κοιτασμάτων πετρελαίου, ήταν ο 

πιο σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα των αυτοκρατορικών κτήσεων. Εξαιτίας 

αυτού, στις 11 Αυγούστου 1945 ο Μπέβιν σε έκθεσή του προς το υπουργικό 

συμβούλιο επισήμανε ότι «πρέπει να διατηρήσουμε τη θέση μας στην Ελλάδα ως 

                                            
80 George Kennan, Memoirs, 1925- 1950 (New York: Pantheon, 1967), σ. 393, 402 



- 55 - 

μέρος της πολιτικής μας στη Μέση Ανατολή και ότι, αν δεν επιβεβαιωθεί αυτή η 

πολιτική μας, μπορεί να υπάρξει άσχημη επίδραση στη γενική θέση μας στη Μέση 

Ανατολή». Και στις 21 Φεβρουαρίου 1946 ανέφερε στο Κοινοβούλιο ότι η 

βρετανική αυτοκρατορία ήταν «η μεγαλύτερη ομάδα ελεύθερων εθνών» στον 

κόσμο. Η διάλυσή της «θα ήταν καταστροφή»81.  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργού Εξωτερικών, ο κίνδυνος 

προερχόταν από το Στάλιν, ο οποίος στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής είχε 

υιοθετήσει την ίδια πολιτική με τον Χίτλερ. Ο αντισοβιετισμός στο Φόρεϊν Όφφις και 

στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενισχύθηκε περαιτέρω από τις εκθέσεις ανώτατων 

διπλωματών την άνοιξη του 1946. Στις 22 Φεβρουαρίου ο Τζωρτζ Κένναν, 

ανώτατο στέλεχος της αμερικανικής πρεσβείας στη Μόσχα και ειδικός σε ρωσικά 

θέματα, υποστήριξε ότι η Σοβιετική Ένωση ακολουθούσε μια δομικά επεκτατική 

πολιτική, που συνδύαζε τον κομμουνιστικό ιδεολογικό ζήλο με την παλαιά 

παράδοση του τσαρικού επεκτατισμού. Σύμφωνα με τον Κένναν, η ιδεολογία αυτή 

αποτελούσε τον πυρήνα της φιλοσοφίας με την οποία ο Στάλιν αντιμετώπιζε τον 

υπόλοιπο κόσμο. Ο Στάλιν θεωρούσε τις δυτικές καπιταλιστικές δυνάμεις εξ 

ορισμού εχθρικές. Οι προστριβές της Σοβιετικής Ένωσης με την Αμερική δεν ήταν 

προϊόν κάποιας παρεξήγησης ή της έλλειψης επικοινωνίας, αλλά εγγενείς στον 

τρόπο που αντιλαμβανόταν η Σοβιετική Ένωση τις εξωτερικές υποθέσεις. Με 

σκοπό να αποφευχθεί η παγκόσμια σοβιετική κυριαρχία ήταν ανάγκη να αντιταχτεί 

«μια πολιτική σταθερής ανάσχεσης, σχεδιασμένη ώστε να φέρει τους Ρώσους 

αντιμέτωπους με μια αμετάβλητη αντισταθμιστική δύναμη σε κάθε σημείο όπου 

                                            
81 FO 371/48277, 11 Αυγούστου 1945. 
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δείχνουν ότι είναι έτοιμοι να πλήξουν τα συμφέροντα ενός ειρηνικού και σταθερού 

κόσμου», όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε82.  

Την ίδια περίπου περίοδο ο Βρετανός Κρίστοφερ Γουόρνερ, υψηλόβαθμος 

αξιωματούχος του Φόρεϊν Όφφις, στο μνημόνιο που είχε συντάξει ένα από τα πιο 

σημαντικά του 1946, είχε τίτλο «Η σοβιετική εκστρατεία ενάντια στη χώρα μας και 

η απάντησή μας» τόνιζε ότι η επιθετικότητα της Μόσχας ήταν απόρροια της 

επιστροφής του μαρξιστικού- σταλινικού δόγματος και της επιθυμίας της να 

κυριαρχήσει με κάθε μέσο, ιδεολογικό, διπλωματικό και κυρίως στρατιωτικό. Για να 

είναι δυνατή η αντιμετώπιση της Σοβιετικής απειλής, η Βρετανία έπρεπε να 

εγκαταλείψει την πολιτική κατευνασμού προς τη Μόσχα και να ενισχύσει τη θέση 

της στον κόσμο. Η αντίληψη αυτή ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν μια Μεγάλη Δύναμη 

αλλά με τα δικά της εθνικά συμφέροντα, και γι αυτό αποτελούσε έναν αδιάλλακτο 

εχθρό, ο οποίος με μια ιδεολογική επίθεση απειλούσε τις βασικές αρχές και αξίες 

της Δύσης. Η αντίληψη αυτή για τις επεκτατικές διαθέσεις της Σοβιετικής Ένωσης, 

είχε ήδη αρχίσει να επικρατεί στο Φόρεϊν Όφφις και να καθορίζει την πολιτική του 

προς τη Σοβιετική Ένωση. Άλλωστε, αυτή η πολιτική είχε παραμείνει κυρίαρχη ως 

το τέλος της δεκαετίας του 196083. 

3.3 Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚ, ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Αρχικά. θα πρέπει να σημειωθεί πως πέντε (5) χρόνια ισχύος της ΕΚΑΧ οι 

έξι χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία) 

που είχαν συνυπογράψει την ιδρυτικής της συνθήκη (18/4/1951 και τέθηκε σε ισχύ 

                                            
82 David Mayers, George Kennan and the Dilemmas of US Foreign Policy (Oxford: Oxford 

University Press, 1988), σ. 105-6, 109-10, 120. 

83 FO 371/56832 N 6344, 2 Απριλίου 1946. 
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στις 23/7/1952), αντιλήφθηκαν ότι μπορούσαν πλέον να περάσουν και στο 

επόμενο στάδιο οικονομικής ενοποίησης μεταξύ τους. Το δικαίωμα αυτό τους το 

παραχωρούσε η ανασυγκρότηση της βιομηχανικής τους βάσης και η παράλληλη 

διαμόρφωση ενός ενιαίου κατώτατου κατά κεφαλήν εισοδήματος, που κυμαινόταν 

από τα 950 έως τα 1.100 δολάρια. Οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό με την 

δραστηριοποίηση των κρατών αυτών από το εξωτερικό εμπόριο στον τομέα της 

βιομηχανίας, είχε ως απότοκο τη ταύτιση των οικονομικών συμφερόντων των 

κρατών αυτών. Αυτή η επιδίωξη όμως δεν μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της 

ΕΚΑΧ, γεγονός που κατέστησε απαραίτητη τη δημιουργία μιας ευρύτερης 

οικονομικής συμφωνίας, που επιτεύχθηκε μέσω της ΕΟΚ και της ΕΚΑΕ84. 

Τα θεμέλια για τη δημιουργία της ΕΟΚ και της ΕΚΑΕ τέθηκαν στη Messina 

της Ιταλίας τον Ιούνιο του 1955, όπου ανατέθηκε σε μια επιτροπή να μελετήσει τα 

οικονομικά δεδομένα που είχαν προκύψει κατά τη διάρκεια της ισχύος της ΕΚΑΧ, 

να ετοιμάσει και να προτείνει ένα επικερδές σχέδιο για την περαιτέρω ευρωπαϊκή 

ενοποίηση. Η επιτροπή αυτή, που ονομάστηκε και επιτροπή Spaak από το όνομα 

του επικεφαλής της, Paul – Henri Spaak, αποτελούνταν από επτά κράτη, αλλά η 

Βρετανία αποχώρησε το Νοέμβριο του 1955. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν από 

την επιτροπή αυτή, αποτέλεσαν τη συνθήκη της ΕΚΑΕ / ΕΥΡΑΤΟΜ και της ΕΟΚ, 

οι οποίες ιδρύθηκαν στις 25 Μαρτίου 1957, επικυρώθηκαν από τα εθνικά 

κοινοβούλια και τέθηκαν σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 195885.      

Πρωταρχικός στόχος και των δύο παραπάνω συνθηκών ήταν η διασφάλιση 

της οικονομικής ευημερίας των χωρών – μελών. Πιο συγκεκριμένα, όμως, κύριος 

                                            
84 Στεφάνου, Κ., (2002) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση,Τόμος Α’: Γενικά και Θεσμικά Χαρακτηριστικά 

μετά τη Νίκαια, Αθήνα, 20 – 23. 

85 Χριστοδουλίδης, Θ., «Η Ιστορική διαδρομή της ευρωπαϊκής ενοποίησης», στο: Τσινισιζέλης, Μ. 

κ.ά. (επίμ.) (2009), Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Τόμος Α’, Ενοποιητική Δυναμική – 

Δικαιοταξία – Διακυβέρνηση, Αθήνα, 41 – 42. 
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στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ / ΕΥΡΑΤΟΜ) ήταν 

η δημιουργία αναγκαίων συνθηκών για την ειρηνική εκμετάλλευση της ατομικής 

ενέργειας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού κύριο μέλημα της κοινότητας ήταν η 

διασφάλιση της υγείας και της σωστής χρήσης της ενέργειας. Η ΕΚΑΕ όπως και η 

ΕΚΑΧ αφορούσε την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κρατών σε ένα συγκεκριμένο 

κλάδο ενέργειας, ο οποίος είχε πολλά να προσφέρει στα κράτη, οδηγώντας τα σε 

νέες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Συμπερασματικά, η ΕΚΑΕ / ΕΥΡΑΤΟΜ 

αποτέλεσε ένα ακόμα προθάλαμο στην ενοποίηση των κρατών σε θέματα 

ενέργειας, προτού επέλθει η πλήρης πολιτική και οικονομική ενοποίηση86. 

Το πρώτο στάδιο της ενιαίας αγοράς τέθηκε με την υπογραφή της συνθήκης 

της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ). Αυτό συνέβη διότι μέσω της ΕΟΚ 

ενοποιήθηκαν σε ένα πρωταρχικό στάδιο, οι οικονομίες αλλά και οι πολιτικές 

πρακτικές των κρατών –μελών, κάτι που αποτέλεσε μια μακροοικονομική 

ολοκλήρωση, καθώς η ΕΟΚ απομακρύνεται από την ενεργειακή προσέγγιση και 

επικέντρωση της ΕΚΑΧ και της ΕΚΑΕ / ΕΥΡΑΤΟΜ. Αυτή η οικονομική ενοποίηση 

θα επιτυγχάνονταν μέσω της κατάργησης των εσωτερικών δασμών στη διακίνηση 

των προϊόντων μεταξύ των έξι αυτών κρατών. Τέλος, η ΕΟΚ αποτελεί το επόμενο 

βήμα στην προσπάθεια των ευρωπαϊκών κρατών να συνεχίσουν τη λειτουργική 

ενοποίηση που εγκαινιάστηκε με την ίδρυση της ΕΚΑΧ το 195187. Η ΕΟΚ με τη 

συνθήκη του Μάαστριχτ το 1993 μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ). 

Όμως, η Μ. Βρετανία ούσα το αντίπαλος δέος της Γαλλίας, δεν συμμετείχε στην 

ΕΚΑΕ και ΕΟΚ, γεγονός που θα προκαλέσει μια σειρά από αλλεπάλληλες 

πολιτικές ζυμώσεις έως ότου ενταχθεί τελικά στην ΕΟΚ το 1973.       

                                            
86 Χριστοδουλίδης, Θ., (2004) Από την Ευρωπαϊκή Ιδέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Η Ιστορική 

Διάσταση του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος 1923 – 2004, Σιδέρης, Αθήνα,  61 – 67. 

87 Χριστοδουλίδης, (ό.π., σημ. 69).   
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Η ίδρυση της ΕΟΚ και η αποτυχία της Μ. Βρετανίας να συμπεριληφθεί και η 

ίδια σε αυτή τη συνθήκη, οδήγησε τη Βρετανία και τις υπόλοιπες χώρες που είχαν 

μείνει εκτός ΕΟΚ (Αυστρία, Δανία, Ελβετία, Νορβηγία, Πορτογαλία και Σουηδία) να 

προχωρήσουν στην ίδρυση της ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 

Συναλλαγών) που επικυρώθηκε με τη συνθήκη της Στοκχόλμης στις 4 Ιανουαρίου 

1960. Αργότερα προσαρτήθηκαν η Φιλανδία (1961) και η Ισλανδία (1967). Στόχος 

της Βρετανίας ήταν η ΕΖΕΣ να αποτελέσει μια δεύτερη ΕΟΚ με τα ευρωπαϊκά 

κράτη που είχαν μείνει εκτός ΕΟΚ, αλλά γρήγορα αποδείχτηκε πως κάτι τέτοιο δεν 

ήταν εφικτό, εξαιτίας της έλλειψης οικονομικών πόρων88.  

Το 1961 η πολιτική της Βρετανίας άλλαξε και επιδίωξε την ένταξη της στις 

κοινότητες. Αφορμή της αλλαγής αυτής υπήρξε η άνοδος στην εξουσίας του 

συντηρητικού κόμματος του H. Macmillan. Τη Βρετανία ακλούθησαν η Δανία και η 

Ιρλανδία. Όμως, η επιθυμία της Βρετανίας, και των προσκείμενων σε αυτήν 

χωρών, να ενταχθούν στις κοινότητες, προσέκρουσαν στη γαλλική αντίσταση η 

οποία με δύο διαδοχικά βέτο, μέσω του γάλλου προέδρου της Charles de Gaulle, 

το 1961 και το 1967, απαγόρευσε την είσοδό των χωρών σε αυτές. Οι λόγοι που η 

Γαλλία άσκησε βέτο και μάλιστα δύο φορές, ήταν το γεγονός πως η Βρετανία 

παρέμενε σταθερή στην προτίμηση της για ελεύθερες σχέσεις και συναλλαγές 

μεταξύ των κρατών – μελών, αλλά κύριος σκόπελος ήταν η φιλοαμερικάνικη 

πολιτική που διατηρούσε η Βρετανία. Το γεγονός αυτό δεν μπορούσε να περάσει 

απαρατήρητο από τη Γαλλία, η οποία προσπαθούσε με σθένος να αφήσει μακριά 

από τα ευρωπαϊκά πράγματα τις Η.Π.Α. Τελικά οι τρείς αυτές χώρες εντάχθηκαν 

στις κοινότητες το 1973, όταν πλέον ο de Gaulle είχε αποσυρθεί από την ενεργό 

                                            
88 Στεφάνου, Κ., «Στόχοι και Μέθοδοι της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», στο: Τσινισιζέλης, Μ. κ.ά. 

(επίμ.), (2009) Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Τόμος Α’, Ενοποιητική Δυναμική – 

Δικαιοταξία – Διακυβέρνηση, Αθήνα, 209 – 210. 
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πολιτική δράση και πρόεδρος της Γαλλίας ήταν ο Georges Jean Raymond 

Pompidou.      

Το 1963 οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Γερμανίας υπέγραψαν μια 

συνθήκη ειρήνης που αποτέλεσε ένα ακόμα βήμα προς την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση. Όμως, το 1965, διαφαίνεται η κρίση στον ενεργειακό τομέα, μιας και 

η Γαλλία αποφάσισε να ασκήσει ανεξάρτητη πυρηνική πολιτική, να αποκολληθεί 

από την αμερικανική τεχνολογική υποστήριξη και να επενδύσει στα πυρηνικά 

όπλα, κάτι που αποτελούσε προτεραιότητα της κυβέρνησης de Gaulle89. Την ίδια 

εποχή ταυτόχρονα με την κρίση της ΕΚΑΕ προέκυψε και η κρίση της Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).  

Τα προβλήματα αυτά μπόρεσαν αν ξεπεραστούν με τη σύγκλιση του 

ευρωπαϊκού συμβουλίου της Χάγης το 1969. Την ίδια χρονιά συγκλήθηκε για 

πρώτη φορά το ενιαίο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Πιο συγκεκριμένα, στο συμβούλιο 

αυτό οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επέκταση της Ε.Κ., και 

ταυτόχρονα να τέθηκαν οι βάσεις για τα επόμενα βήματα της ενοποίησης. Εξαιτίας 

αυτού, η Γαλλία αποδέχτηκε να άρει το βέτο που είχε επιβάλλει για την είσοδο της 

Βρετανίας στην κοινότητα. Την ίδια στιγμή, συμφωνήθηκαν και κάποιες περαιτέρω 

αυξήσεις για την αγροτική πολιτική, που θα εξασφάλιζαν την ενίσχυση της 

αγροτικής οικονομίας των χωρών. Μετά το συμβούλιο της Χάγης ξεκίνησαν οι 

διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Βρετανίας της Δανίας και της Ιρλανδίας στην 

κοινότητα, και ολοκληρώθηκαν το 1973 με τη ταυτόχρονη είσοδο και των τριών 

χωρών90.  

 

                                            
89 Χριστοδουλίδης, (ό.π., σημ. 69). 

90 Κοντογεώργης, Γ., (1995) Η Ευρωπαϊκή Ιδέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα: ιστορική 

διαδρομή, σύγχρονη εποχή, προοπτικές, Αθήνα, 62 – 66. 
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         3.4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ – ΡΩΣΙΑΣ 

ΜΕΤΑΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

 Στη δεκαετία που ακολούθησε την κατάρρευση της Σοβιετική Ένωσης , οι 

δυτικές δυνάμεις εκμεταλλεύτηκαν την περίοδο της σχετικής Ρωσικής αδυναμίας 

υπό τον Boris Yeltsin, για να διευρύνουν τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το 

ΝΑΤΟ. Από την πλευρά των χωρών της Δυτικής Ευρώπης και των Ηνωμένων 

Πολιτειών, οι πολιτικές ή οι οικονομικές συμμαχίες ήταν θέμα κυρίαρχων 

αποφάσεων των υποψήφιων χωρών, εφόσον πληρούνταν τα κριτήρια ένταξης, 

καθώς η Ρωσία δεν μπορούσε να ασκήσει βέτο. Επιπλέον, τόσο το ΝΑΤΟ όσο και 

η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφεραν το χέρι της φιλίας στη Ρωσία προκειμένου να 

βοηθήσει και αυτή από την πλευρά της στην οικονομική και πολιτική διαδικασία 

μεταρρύθμισης και εκδημοκρατισμού. Αυτή η χειρονομία φιλίας όμως 

απορρίφθηκε από τον Πρόεδρο Πούτιν μετά την ανάδειξή του στην εξουσία.  

 Το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί ότι οι υπεύθυνοι χάραξης της εξωτερικής τους 

πολιτικής, δεν λάβαν υπόψη τους επαρκώς, τις πλήρεις επιπτώσεις των διαφορών 

μεταξύ των δυτικών και της Ρωσίας την περίοδο αυτή, παρότι τα συμπεράσματα 

και οι εκτιμήσεις τους ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, δεδομένης της 

ρωσικής ηγεσίας υπό τον πρόεδρο Πούτιν, και της προφανούς πρόθεσής της να 

αναπτύξει μια νοοτροπία πολιορκίας, ιδιαίτερα για εσωτερικούς σκοπούς, είναι 

αβέβαιο και σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο εποικοδομητική 

σχέση. Πρέπει επίσης να γίνει αντιληπτό για ποιο λόγο τα κράτη στα σύνορα της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας αισθάνονται ότι απειλούνται. Η πολιτική της Δύσης, 

συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ίσως θα έπρεπε να αποδεχθεί 

ένα μερίδιο ευθύνης για την τρέχουσα κατάσταση αυτής της σχέσης91. 

 Ταυτόχρονα το Κρεμλίνο δείχνει διατεθειμένο να μπει σε τροχιά 

σύγκρουσης στις εξωτερικές υποθέσεις. Αυτή η οπορτουνιστική τακτική 

προσέγγισης, δυνητικά μπορεί να οδηγήσει τη Ρωσία σε στρατηγικά λάθη, 

επιδιώκοντας βραχυπρόθεσμα πλεονεκτήματα αντί να προωθήσει ένα 

μακροπρόθεσμο, συνεκτικό και βιώσιμο όραμα για τον ρόλο της στον κόσμο. Η 

                                            
91House of Commons/ Foreign Affairs Committee/The United Kingdom’s relations with 
Russia/Seventh Report of Session 2016–17/p.59 
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Ρωσία απορρίπτει τους διεθνείς κανόνες όπως αυτοί ερμηνεύονται από το 

Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες δυτικές δυνάμεις και σε μια προσπάθεια 

νομιμοποίησης της προσέγγισής της, χρησιμοποιεί κάθε ευκαιρία για να 

εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες, τα προβλήματα και τις διαφορές στην Ανατολική 

Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Θεωρεί ότι έχει «νόμιμη» σφαίρα επιρροής στην πρώην 

σοβιετική επικράτεια και στην ανατολική Ευρώπη και συνεπώς θα έπρεπε να έχει 

μια πιο αποφασιστική στάση απέναντι στις επιλογές εξωτερικής πολιτικής των 

κρατών αυτών. Ο ρωσικός ισχυρισμός, ότι νομιμοποιείται να έχει μια σφαίρα 

επιρροής, είναι αντίθετος με την εξέλιξη της διεθνούς νομοθεσίας των τελευταίων 

50 ετών. Η Βρετανική εξωτερική πολιτική βασίζεται σε κανόνες της διεθνούς τάξης, 

το διεθνές δίκαιο και ο αυτοπροσδιορισμός, όπως διατυπώνονται στις Συμφωνίες 

του Ελσίνκι και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η ρωσική εξωτερική πολιτική 

προσανατολίζεται στο να υπονομεύσει την τρέχουσα παγκόσμια τάξη, να 

αποτρέψει τον αυτοπροσδιορισμό και τις ανεξάρτητες αποφάσεις των γειτονικών 

χωρών, τις οποίες αντιλαμβάνεται ως αλλαγή καθεστώτος, επιδιώκοντας την 

προώθηση της παγκόσμιας οπτικής της, ως νόμιμη εναλλακτική λύση στις δυτικές 

αξίες92.  

 Ένα από τα ζητήματα που δημιουργούν ένταση στις σχέσεις Μεγ. 

Βρετανίας –Ρωσίας στις μέρες μας είναι η κατοχή και προσάρτηση της Κριμαίας 

στη Ρωσία και οι επακόλουθες οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Η 

θέση της Μεγ. Βρετανίας είναι να συνεχίσει να συνεργάζεται με την ΕΕ, τον 

Καναδά και τις ΗΠΑ για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο και 

οι σύμμαχοί του θεωρούν ότι πρέπει να ακολουθήσουν μια ισχυρή πολιτική 

στήριξης της Ουκρανίας ώστε να αντιμετωπίσει μακροπρόθεσμα την περαιτέρω 

επέμβαση της Ρωσίας. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθηθεί η οικοδόμηση των 

κοινωνικών, πολιτικών και φυσικών της υποδομών, θα διευκολυνθεί η περαιτέρω 

δέσμευσή της με τη Δύση και θα επιτρέψει να συνεργαστεί με τη Ρωσία με 

ισότιμους όρους ανταγωνισμού.  

 Η Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν κοινό συμφέρον για την 

καταπολέμηση της ισλαμικής τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, λαμβάνοντας 

                                            
92 House of Commons/ Foreign Affairs Committee/The United Kingdom’s relations with 
Russia/Seventh Report of Session 2016–17/p.60 
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υπόψη τις διαφορές μεταξύ των αντιστοίχων ορισμών και αναλύσεων της 

τρομοκρατίας των δύο χωρών και τις αποδεκτές μεθόδους για την καταπολέμησή 

της. Οποιοσδήποτε διάλογος των δυο χωρών πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη 

μέγιστη προσοχή να αναλυθούν τα αίτια της ισλαμιστικής βίας  και οι πιθανές 

στρατηγικές για την αντιμετώπισή της. Αυτός ο κοινός στόχος θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για την έναρξη εποικοδομητικού διαλόγου στον τομέα της κοινής 

κοινής ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Αυτός ο διάλογος 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των σχέσεων, την καλύτερη κατανόηση 

της εξωτερικής πολιτικής των δυο μερών 

          Συνακόλουθα, η απόφαση της Μ. Βρετανίας για αποχώρηση από τους 

κόλπους τη Ε.Ε. , στο βαθμό που αυτή θα πραγματοποιηθεί, θα μπορούσε να 

ανοίξει νέους ορίζοντες στις οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις των δύο 

χωρών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. : Η ΡΩΣΙΑ ΩΣ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ  

4.1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗΣ 

Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου οι δύο από τις νικήτριες 

δυνάμεις της συμμαχίας ενάντια στη Γερμανία, οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση, 

αντιλαμβανόμενες τις στρατιωτικές και οικονομικές δυνατότητές τους σε σχέση με 

τα ευρωπαϊκά κράτη, αναδείχθηκαν σε «υπερδυνάμεις», συνδυάζοντας 

παγκόσμιους πολιτικούς στόχους με τη χρήση των στρατιωτικών δυνατοτήτων 

που περιελάμβαναν τα όπλα μαζικής καταστροφής και τα μέσα μεταφοράς τους σε 

διηπειρωτικές αποστάσεις, όπως άλλωστε αυτά αναλύθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο. 

Το κενό ισχύος στην Ευρώπη μετά τη λήξη του πολέμου και η ισχυρή τους θέση 

στο διεθνές σύστημα οδήγησε τις υπερδυνάμεις στην αναζήτηση ενός παγκόσμιου 

ηγεμονικού ρόλου με τη δημιουργία δύο αντίπαλων ηγεμονικών συμμαχικών 

δομών. Τα γεγονότα αυτά άλλαξαν και τη στρατηγική συμπεριφορά της Σοβιετικής 

Ένωσης, η οποία από το 1945 και μετά προετοίμαζε το έδαφος για μια 

μεταπολεμική ευρασιατική τάξη πραγμάτων στη βάση της επιρροής και των 

εδαφικών ανακατατάξεων, απορρίπτοντας όμως την ιδέα της παγκόσμιας 

ομοσπονδίας, καθώς θεωρούσε πως η τελευταία ως κίνηση αστών, απέβλεπε 

στην επέμβαση στο εσωτερικό της ΕΣΣΔ93.  

Για το λόγο αυτό, η στρατηγική της Σοβιετικής Ένωσης με απώτερο σκοπό 

την ηγεμονική επιβολή της ως μία από τις πανίσχυρες πλέον κρατικές δυνάμεις, 

επικαλύπτεται περισσότερο από την προσπάθεια της Σοβιετικής Ένωσης, με 

σκοπό να διαδώσει την κομμουνιστική της ιδεολογία σε παγκόσμιο επίπεδο. 

                                            
93 Steve Smith, Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής: Μια εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 

(Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2007), σ. 149.   
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Εξαιτίας αυτού, το γεγονότος καταδεικνύεται ότι πολλές φορές οι επιλογές 

στρατηγικής δράσης από τη Σοβιετική Ένωση μπορούσαν παράλληλα να 

εξυπηρετούν και τα ηγεμονικά της εθνικά συμφέροντα με τη ταυτόχρονη 

παγκόσμια προώθηση της κομμουνιστικής ιδεολογίας. Την ίδια ώρα η Γερμανία οι 

δυνάμεις του άξονα και η Ιαπωνία ήταν απούσες από την παγκόσμια σκηνή, 

καθώς είχαν καταρρεύσει το 1945 και δεν υπήρχε καμιά άλλη δύναμη, είτε στην 

Ευρώπη είτε στη Βορειοανατολική Ασία, που να μπορούσε να περιορίσει ή να 

αντιταχθεί στον Κόκκινο Στρατό. Η μόνη δύναμη που είχε απομείνει ήταν οι ΗΠΑ, 

καθώς ήταν το μοναδικό κράτος που ήταν αρκετά ισχυρό, ώστε να αναχαιτίσει τη 

σοβιετική επέκταση94.  

Από την άλλη ο Στάλιν αντιλαμβανόταν την πολιτική με όρους ωμής 

ισχύος, και δια μέσω αυτής της θεωρίας κατάφερε με το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου να επεκτείνει την αυτοκρατορία του και να αυξήσει την ασφάλειά της 

έναντι των εξωτερικών απειλών. Εξαιτίας αυτού, με τη λήξη του πολέμου η 

συμμαχία της Σοβιετικής Ένωσης με τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία δέχθηκε 

ισχυρό πλήγμα, καθώς οι επεκτατικές διαθέσεις του Στάλιν είχαν αρχίσει να 

εκπληρώνονται μία προς μία. Ιδιαίτερα, αυτές αφορούσαν την προώθηση των 

σοβιετικών απαιτήσεων για την κυρίαρχη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, για την 

ανάκτηση των περιοχών στην Άπω Ανατολή, και για τον έλεγχο των Στενών των 

Δαρδανελίων, για την κηδεμονία κρατών στην αφρικανική Μεσόγειο και για τη 

σοβιετική συμμετοχή στον έλεγχο της γερμανικής βιομηχανικής περιοχής του 

Ρουρ95. 

                                            
94 Geoffrey Roberts, “Stalin at the Tehran, Yalta, and Potsdam Conferences”, Journal of Cold War 

Studies, Vol. 9, No. 4 (2007), σ. 6-40.   

95 Panayiotis Ifestos, Nuclear Strategy and European Security Dilemmas: Towards an Autonomous 

European Defence System? (Aldershot: Avebury Press, 1988), σ. 19.   
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Επιπρόσθετα, ο Στάλιν ο οποίος  κατείχε υποτελή κράτη με καθεστώτα 

που τον αναγνώριζαν ως απόλυτο κυρίαρχο, μέσω της επιρροής των 

κομμουνιστικών κομμάτων που υπάκουαν σε αυτόν και μέσω άλλων μορφών 

πίεσης, επιδίωκε να εγκαθιδρύσει μια ηγεμονία στη Δυτική Ευρώπη και σε 

περιοχές της Ασίας ή τουλάχιστον να εμποδίσει τις εχθρικές στρατηγικές που ήταν 

αντίθετες με τα συμφέροντά του. Με τη λήξη του πολέμου πρώτιστη σοβιετική 

επιδίωξη ήταν η επιβολή ηγεμονίας και αυτό καταδεικνύεται από το γεγονός ότι οι 

σοβιετικές ένοπλες δυνάμεις είχαν σχεδιαστεί και εξοπλιστεί για επιθετικό πόλεμο 

με τη γενικότερη έννοια του όρου και όχι μόνο απαραίτητα για την απόκρουση της 

Γερμανίας. Οι ηγεμονικές βλέψεις του Στάλιν εμπεριείχαν και ιδεολογική επιβολή 

και στρατηγικό έλεγχο, καθώς και τα δύο μπορούσαν να συνυπάρχουν στους 

σοβιετικούς στρατηγικούς σχεδιασμούς. Η χρήση της ιδεολογίας και η επιβολή 

κομμουνιστικών κομμάτων στα κράτη-πελάτες μάλλον εξυπηρετούσε το ηγεμονικό 

στρατηγικό όφελος της Σοβιετικής Ένωσης και λιγότερο τις ιδεολογικές ανάγκες, 

καθώς η κομμουνιστική παγκόσμια επανάσταση δεν μπορούσε να επαναπαυθεί 

μόνο με την ύπαρξη μερικών ανεξάρτητων στους τύπους λαϊκών δημοκρατιών και 

μάλιστα υπό την επικυριαρχία μιας υπερδύναμης. Στην Ανατολική Ευρώπη η 

Σοβιετική Ένωση επέβαλε μια κυριαρχία που ενοποίησε ουσιαστικά αλλά όχι 

μόνιμα την περιοχή, με σκοπό να αναλάβει τον έλεγχο της περιοχής της Ευρασίας, 

παγιώνοντας τα εδαφικά της κέρδη στην Ανατολική Ευρώπη. Μάλιστα, ο Μακίντερ 

έγραφε το 1943 ότι «...εάν η Σοβιετική Ένωση αναδειχθεί ο νικητής του πολέμου 

κατά της Γερμανίας, θα αναδειχθεί ως η μεγαλύτερη ηπειρωτική δύναμη της 

υδρογείου. Επιπλέον, θα είναι η ισχυρότερη δύναμη από άποψη δυνατοτήτων 
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άμυνας κατά εξωτερικών επιθέσεων. Η καρδιά της Γης [...] για πρώτη φορά στην 

ιστορία κυβερνάται από ένα μεγάλο στρατό υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών»96. 

 Η ισχυροποίηση της Σοβιετικής Ένωσης στις υπό αναφορά γεωγραφικές 

περιοχές της έδινε τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στα κηδευόμενα κράτη και να 

ασκεί την ηγεμονία της. Στη συγκεκριμένη στρατηγική δράση η προώθηση της 

ιδεολογίας και των σοβιετικών ηγεμονικών βλέψεων μπορούσαν να 

εξυπηρετούνται παράλληλα χωρίς το ένα να συγκρούεται με το άλλο. Έτσι, και 

αναφορικά με τις στρατηγικές επιδιώξεις του σοβιετικού καθεστώτος έξω από τα 

σύνορα της ΕΣΣΔ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Σοβιετική Ένωση 

ασκούσε κυριαρχία στα παρακείμενα κράτη, στα οποία διατηρούσε στρατεύματα 

και προσέφερε ένα μικρό βαθμό προστασίας σε μικρά κράτη, και τα οποία 

υιοθετούσαν τη σοβιετική μορφή διακυβέρνησης, όπως η Κούβα, το Βιετνάμ, η 

Αγκόλα και η Νότια Υεμένη. Παράλληλα με την ισχυροποίηση της ΕΣΣΔ από τη 

νίκη της στον πόλεμο, η λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σηματοδότησε και την 

έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, ο οποίος σημάδεψε την κατάρρευση της συμμαχίας 

που είχε δημιουργηθεί κατά την περίοδο του πολέμου. Η συμμαχία μεταξύ του 

Ηνωμένου Βασιλείου, της ΕΣΣΔ και των ΗΠΑ είχε μόνο προσωρινό χαρακτήρα με 

μοναδικό σκοπό να αντιμετωπιστεί τη Γερμανο - Ιαπωνική απειλή και γι αυτό 

έπαψε να υφίσταται όταν ο σκοπός της επετεύχθη97.  

Μια επιπλέον σημαντική παράμετρος του στρατηγικού ανταγωνισμού 

μεταξύ των δύο αντίπαλων στρατοπέδων ήταν τα πυρηνικά όπλα. Με τη λήξη του 

Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τη δεκαετία που ακολούθησε η ΕΣΣΔ υστερούσε στο 

                                            
96 Adam Watson, Η εξέλιξη της διεθνούς κοινωνίας: Μια ιστορική συγκριτική ανάλυση (Αθήνα: 

Ποιότητα, 2006), σ. 494.   

97 Ηλίας Κουσκουβέλης, Θεωρία Διεθνών Σχέσεων: Αποτροπή και πυρηνική στρατηγική στον 

Ψυχρό Πόλεμο (Αθήνα: Ποιότητα, 2000), σ. 73.   
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συσχετισμό ισχύος σε σχέση με τις ΗΠΑ όσον αφορά τα πυρηνικά όπλα και έτσι το 

σοβιετικό κράτος επικεντρώθηκε σε μια προσπάθεια να αυξήσει την πυρηνική ισχύ 

του, με σκοπό να εξισορροπήσει τη δύναμη της αναφορικά με τη χρήση των 

πυρηνικών όπλων με αυτή των ΗΠΑ. Απότοκο αυτών των ενεργειών, ήταν ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των δυνάμεων αυτών για τα πυρηνικά όπλα αύξησε τη 

μεταξύ τους σύγκρουση στο πλαίσιο των στρατηγικών συσχετισμών και λιγότερο 

στο πλαίσιο των ιδεολογικών αντιπαραθέσεων. Η σοβιετική παρουσία στην 

Ανατολική Ευρώπη συνιστούσε απειλή για τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Δυτική 

Ευρώπη και η παρουσία αυτή αποτελούσε ένα αντίβαρο κατά της απειλής 

χρησιμοποίησης των αμερικανικών πυρηνικών όπλων εναντίον της ΕΣΣΔ. Η 

κατοχή πυρηνικών όπλων αποτελεί μια ιδιαίτερη μεταβλητή ελέγχου στον 

καθορισμό της στρατηγικής συμπεριφοράς μιας μεγάλης δύναμης, καθώς ως 

στρατηγικός τους χαρακτήρας, ως όπλων ολοκληρωτικής καταστροφής, 

εξορθολογίζει την κρατική συμπεριφορά. Πέρα από την κατοχή των πυρηνικών 

όπλων, ο στρατηγικός ανταγωνισμός ΗΠΑ-Σοβιετικής Ένωσης, στις πρώτες 

δεκαετίες του Ψυχρού Πολέμου, περιελάμβανε διαφορετικά επίπεδα που σε 

πολλές περιπτώσεις οι στρατηγικές τους ανάγκες υπερέβαιναν τις ιδεολογικές 

διακηρύξεις της ΕΣΣΔ98.  

Επιπλέον, οι σχέσεις μεταξύ της ΕΣΣΔ και των ανατολικών ευρωπαϊκών 

της συμμάχων, οι σχέσεις της ΕΣΣΔ με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και οι 

σοβιετικές σχέσεις με διάφορα επαναστατικά κινήματα και κυβερνήσεις στον Τρίτο 

Κόσμο έχουν αποτελέσει κρίσιμα θέματα στη διεθνή πολιτική, καθώς επίσης 

κύριους παράγοντες των υποθέσεων ΗΠΑ-ΕΣΣΔ. Οι σχέσεις αυτές 

χαρακτηρίζονταν από την προσπάθεια επέκταση της Σοβιετικής Ένωσης σε 

                                            
98 Mougel και Pacteau, Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων τον 19ο και τον 20ό αιώνα, σ. 96   
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διάφορα κράτη με σκοπό τη διατήρηση της ηγεμονίας της και βέβαια ως πρακτική 

εξισορρόπησης μιας άλλης ηγεμονικής δύναμης που επίσης επιδίωκε να 

δημιουργήσει σ’ αυτά τα κράτη. Επιπρόσθετα, αξιοσημείωτο αναφορικά με τη 

μελέτη του τότε διεθνούς συστήματος είναι το γεγονός ότι η Σοβιετική Ένωση 

προσπάθησε επίσης να αποκτήσει ισχύ και επιρροή στη Βορειοανατολική Ασία 

κατά τη διάρκεια της πρώιμης φάσης του Ψυχρού Πολέμου, παρότι η περιφέρεια 

αυτή σαφώς έτυχε μικρότερης προσοχής απ’ ό,τι η Ευρώπη99.  

Καταλήγοντας, οι επιλογές αυτές φανέρωναν την ανάγκη επικράτησης 

ενός παγκόσμιου ηγεμόνα με σκοπό τον έλεγχο των γεωγραφικών περιφερειών, 

κρίσιμων για τη διαφύλαξη των ηγεμονικών του κεκτημένων και την εδραίωση της 

επικυριαρχίας του στη σφαίρα επιρροής του. Ενώ η στρατηγική διατήρησης της 

σοβιετικής ηγεμονίας ταυτιζόταν ενδεχομένως με την προώθηση της 

κομμουνιστικής ιδεολογίας, η στρατηγική της εξισορρόπησης του αντίπαλου 

ηγεμόνα ήταν αμιγώς επιλογή εξασφάλισης του εθνικού συμφέροντος χωρίς 

ιδεολογικούς εξαναγκασμούς όπως η παγκόσμια διάδοση του κομμουνισμού. 

Εξαιτίας αυτού, η μεταβλητή που διαφοροποιεί το πλαίσιο της κατανόησης της 

συμπεριφοράς μιας μεγάλης δύναμης, και ιδιαίτερα μιας υπερδύναμης, είναι η 

ισορροπία ισχύος μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και η ανάγκη εξισορρόπησης 

του αντίπαλου δέους100.  

 

                                            
99 John Lewis Gaddis, The Long Peace: Inquires into the History of the Cold War (New York: 

Oxford University Press, 1987), σ. 235.   

100 John Lewis Gaddis, We Now Know: Rethinking Cold War History (New York: Oxford University 

Press, 1997), σ. 290-291.   



- 70 - 

4.2: Η ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 

 

Η εδραίωση ενός κλίματος ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας μέσω 

της προώθησης δημοκρατικών αξιών, και της εγκαθίδρυσης ενός κράτους δικαίου, 

με σκοπό την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και την ανάπτυξη 

της οικονομίας της αγοράς, της βιώσιμης ανάπτυξης και της χρηστής 

διακυβέρνησης αποτελούν βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής εξωτερικής 

πολιτικής στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης και του Νοτίου 

Καυκάσου. Στις 7 Μαίου του 2009, πραγματοποιήθηκε στην Πράγα η πρώτη 

σύνοδος κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, η οποία και ξεκίνησε τη 

λειτουργία της ως κοινή πρωτοβουλία μεταξύ της ΕΕ, των κρατών-μελών της ΕΕ 

και των έξι χωρών εταίρων της Ανατολικής Ευρώπης και του Νοτίου Καυκάσου, 

δηλαδή των χωρών της Αρμενίας, του Αζεμπαιτζάν, της Λευκορωσίας, της 

Γεωργίας, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ουκρανίας.  

Εν συνεχεία, στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο 

εγχείρημα δεν συμπεριλαμβάνονται η Ρωσική Ομοσπονδία και η Τουρκία καθώς 

το υπόβαθρο των σχέσεων τους με την ΕΕ έχει ήδη αποκτήσει διαφορετική μορφή. 

Ειδικότερα, η Ρωσική Ομοσπονδία και η ΕΕ έχουν συμφωνήσει στην ύπαρξη μιας 

στρατηγικής εταιρικής σχέσης ενώ η Τουρκία βρίσκεται σε καθεστώς ενταξιακών 

διαπραγματεύεσεων με την ΕΕ. Την Σύνοδο Κορυφής της Πράγας έχουν 

ακολουθήσει τρεις ακόμη σύνοδοι αναφορικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, 

στην Βαρσοβία της Πολωνίας (29-30 Σεπτεμβρίου 2011), στο Βίλνιους της 
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Λιθουανίας (28-29 Νοεμβρίου 2013) και στη Ρίγα της Λετονίας (21-25 Μαίου 

2015)101. 

Πυρήνας της συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΕ και στους ανατολικούς της 

εταίρους αποτελούν οι δράσεις πολυμερούς και διμερούς συνεργασίας, οι οποίες 

εδράζονται στις αξίες της διαφοροποίησης και της πολυσυλλεκτικότητας, υπό την 

έννοια ότι η ΕΕ επιδιώκει την ανάπτυξη της αμοιβαίας και επωφελούς συνεργασίας 

με τους έξι εταίρους της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης ανεξαρτήτως από το 

υπόβαθρο των φιλοδοξιών κάθε μεμονωμένης χώρας στις σχέσεις της με την ΕΕ. 

Το πλαίσιο της πολυμερούς συνεργασίας εκτείνεται σε διάφορα αντικείμενα όπως 

η ενίσχυση των θεσμών της ορθής διακυβέρνησης, η προώθηση εμπορικών 

συμφωνιών με σκοπό την οικονομική ενοποίηση καθώς και ευκαιριών στην αγορά, 

η εδραίωση ενός κλίματος ενεργειακής ασφάλειας μέσω της δημιουργίας ενός 

κοινού ενεργειακού μετώπου και η ενίσχυση του συστήματος κινητικότητας των 

πολιτών των χωρών-εταίρων με παράλληλη την αξιοποίηση διαπραγματεύσεων 

για τις θεωρήσεις αλλά και των διαφορετικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στο 

πλαίσιο των εν λόγω συνδέσεων προωθείται και η υπογραφή των «Σφαιρικών και 

σε Βάθος Εμπορικών Συμφωνιών» - «Deep and Compehensive Free Trade 

Agreements» μέσω των επωφελών αποτελεσμάτων όπως η μείωση των δασμών, 

των ποσοστώσεων και των εμποδίων στις συναλλαγές και την σταδιακή ανανέωση 

του εμπορικού νομικού περιβάλλοντος με την παράλληλη ευθυγράμμιση 

πρακτικών και προτύπων102. 

                                            
101 Trenin D. (2008), “Russia and the European Union: redefining strategic partnership” in G. Grevi 

and Alv. Vasconcelos (eds), Partnerships for effective multilateralism. EU relations with Brazil, 

China, India and Russia, Chaillot Paper No 109, Institute for Security Studies, Paris, May 2008, pp. 

133-143 

102 Trenin D. (2007), “Russia Redefines Itself and Its Relations with the West”, The Washington 

Quarterly, Volume 30, Issue 2, pp. 95-105 
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Εκτός από τα παραπάνω, σημαντική πρωτοβουλία αποτελεί και η 

δημιουργία ενός συστήματος διαβουλεύσεων με το όνομα «Civil Society Forum», η 

οποία δημιουργήθηκε στις 16 – 17 Νοεμβρίου 2009 στις Βρυξέλλες, γεγονός που 

προωθεί το διάλογο ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως την 

κοινωνία των πολιτών, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους επικεφαλής 

επιχειρήσεων και τα εθνικά κοινοβούλια. Οι συγκεκριμένες δράσεις ενισχύθηκαν 

ύστερα από πρόταση στις 5 Μαρτίου του 2015 της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ 

για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτικής Ασφαλείας και του Επίτροπου για την 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων Διεύρυνσης της ΕΕ, με 

σκοπό τη διεύρυνση των της διαδικασίας διαβουλεύσεων103. 

 Καταλήγοντας, θα πρέπει να σημειωθεί πως οι σχέσεις της ΕΕ και των έξι 

χωρών – εταίρων της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έχουν μετεξελιχθεί σε 

σημαντικό βαθμό από την εποχή που οι χώρες αυτές απέκτησαν την ανεξαρτησία 

τους το 1991. Κατά τη διάρκεια της πρώιμης περιόδου δημιουργίας και ανάπτυξης 

της Ανατολικής Εταρικής Σχέσης συνέβησαν διάφορα γεγονότα τα οποία 

χαρακτήρισαν τη συγκεκριμένη περίοδο εξαιτίας των τεταμένων ευρωρωσικών 

σχέσεων, που ακολούθησαν τη διάλυση τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. 

Τέλος, οι αξιωματούχοι της ΕΕ θεωρούν ότι οι ευρωσικές σχέσεις βρίσκονται σε 

κρίσιμη ιστορική καμπή, γεγονός που αποτυπώνεται και στην πλειοψηφία των 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν της περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης 

και του Νοτίου Καυκάσου, μέσω της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, η οποία 

                                            
103 Fischer S. (2008), “The EU and Russia: a contested partnership” in G. Grevi and Alv. 

Vasconcelos (eds), Partnerships for effective multilateralism. EU relations with Brazil, China, India 

and Russia, Chaillot Paper No 109, Institute for Security Studies, Paris, May 2008, pp. 115-132 
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σκιαγραφεί το γεγονός ότι η επίδραση της Ρωσίας εξακολουθεί να θεωρείται ως 

ζωτικής σημασίας για αυτήν την επιρροή στις συγκεκριμένες περιοχές104. 

4.3 Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 

 

Οι συνθήκες αποτελούν την πρωτογενή πηγή του Ευρωπαϊκού δικαίου και 

ως εκ τούτου διασφαλίζουν τη νομική βάση των κοινών πολιτικών. Αυτό συμβαίνει, 

καθώς μέσω των συνθηκών τίθενται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις (στόχοι, 

κοινές πολιτικές κ.ά.) που διευκολύνουν την αποπεράτωση και την εκπλήρωση 

των αναγκών της ευρωπαϊκής κοινωνίας που διαφοροποιούνται συνεχώς. Η  

συνθήκη της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης (ΕΕΠ) το 1986 αποτέλεσε την απαρχή 

της πολιτικής και οικονομικής ενοποίησης των ευρωπαϊκών κρατών. Η συνθήκη 

αυτή επικυρώθηκε στην εξελιγμένη της μορφή το Δεκέμβριο του 1991 στο 

Μάαστριχτ, θέτοντας νέους όρους για την νομισματική και την κοινωνική 

ολοκλήρωση.  

Με την υπογραφή της ΕΕΠ τέθηκαν οι βάσεις για την απρόσκοπτη 

μεταφορά προϊόντων και χρημάτων στα πλαίσια της κοινής αγοράς. Στο εσωτερικό 

της υπήρχαν ακόμα κάποια εμπόδια τα οποία δημιουργούνταν από την ύπαρξη 

διαφορετικών νομισμάτων, εμποδίζοντας τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς. Για 

να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό προτάθηκε από τους οπαδούς της 

ολοκλήρωσης η δημιουργία μιας ενιαίας οικονομικής και νομισματικής ένωσης, 

που θα διασφάλιζε τη λειτουργία μιας ενιαίας αγοράς στη βάση ενός ενιαίου 

νομίσματος και σε μεταγενέστερο στάδιο την πολιτική ένωση. Αποσκοπούσε, 

                                            
104 European Council on Foreign Relations (2014), European Foreign Policy Scorecard 2014, 

London, January 2014 
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επίσης, στην νομισματική ένωση με την χρήση ενός κοινού νομίσματος του ευρώ 

και στην ίδρυση μιας κεντρικής νομισματικής αρχής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας105. 

Όμως, η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή από τα κράτη που είχαν εισχωρήσει 

στην κοινότητα με σκοπό να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της κοινοτικής 

ολοκλήρωσης. Τα κράτη αυτά, όπως για παράδειγμα η Μ. Βρετανία δεν ήθελαν να 

προσχωρήσουν σε μια οικονομική ένωση καθώς την εκλάμβαναν ως μια 

εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Με σκοπό να αποφευχθεί η κρίση που προέκυπτε 

από την ύπαρξη διαφορετικών απόψεων και στάσεων μεταξύ των κρατών – μελών 

βρέθηκε μια συμβιβαστική λύση στο Μάαστριχτ το Δεκέμβριο του 1991, με σκοπό 

να χωριστεί η διαδικασία ολοκλήρωσης σε δύο φάσεις. Σε πρώτο στάδιο θα 

πραγματοποιούνταν η νομισματική και η κοινωνική ολοκλήρωση (ΟΝΕ). Σε 

δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιούνταν η πολιτική ένωση, που αφορά τις 

εσωτερικές υποθέσεις και τη δικαιοσύνη, καθώς και την ενιαία εξωτερική πολιτική 

και την πολιτική ασφάλειας (Πολιτική Ένωση και ΝΑΤΟ)106.   

Για να αποφευχθούν οι σκόπελοι που είχαν προκύψει αποφασίστηκε να 

επιδιωχθούν αυτοί οι σκοποί με κυβερνητική συνεργασία. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα η συνθήκη που υπεγράφη στις 7 Φεβρουαρίου 1992 να αποτελείται 

από δύο επιμέρους συνθήκες, τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οι δύο αυτές συνθήκες συνετέλεσαν 

ούτως ώστε η ευρωπαϊκή ανόρθωση της ενιαίας πολιτικής να στηριχθεί σε τρείς 

πυλώνες / κίονες. Ειδικότερα, ο πρώτος πυλώνας περιλαμβάνει τις κοινοτικές 

διατάξεις και τις διατάξεις για την Ε.Κ. και για την ΟΝΕ. Η ΕΟΚ με τη συνθήκη του 

                                            
105 Nugent, N. (μτφρ. Τσολακίδου, Ι. & Τριανταφύλλου, Α.), (2009) Πολιτική και Διακυβέρνηση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ιστορία – Θεσμοί – Πολιτικές, Σαββάλας, Αθήνα, 185 – 190. 

106 Χριστοδουλίδης, (ό.π., σημ. 70) 
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Μάαστριχτ μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οι άλλοι δύο αναφέρονται 

στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και στην Πολιτική Ασφαλείας, και στην Συνεργασία 

στους τομείς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Η ΣΕΕ περιλαμβάνει όλες 

τις τροποποιήσεις της Συνθήκης της Ρώμης καθώς και τις τροποποιήσεις για τις 

συνθήκες της ΕΚΑΧ και της ΕΚΑΕ. Η ΣΕΕ προβλέπει, επιπρόσθετα, τη σταδιακή 

ολοκλήρωση της ΟΝΕ107.     

Επιπλέον, η ΣΕΕ θέσπισε τη διαδικασία συναπόφασης, να λαμβάνει 

δηλαδή αποφάσεις με το Συμβούλιο Υπουργών (Σ.Υ.), παρέχοντας, έπειτα, και 

νέες εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που του επέτρεπαν να συμμετέχει 

στον διορισμό του προέδρου και των μελών της Επιτροπής. Η ΣΕΕ απαιτούσε και 

την κυβερνητική συνεργασία, καθώς απαιτούνταν ομοφωνία για τη λήψη 

αποφάσεων, και ως εκ τούτου οποιοδήποτε κράτος μπορούσε να ασκήσει βέτο και 

να εμποδίσει μια κοινή ενέργεια. Τέλος, ένα Κοινωνικό Πρωτόκολλο αποδέσμευε 

την Μ. Βρετανία από τους στόχους κοινωνικής προστασίας της ΣΕΚ108. Η Συνθήκη 

του Μάαστριχτ ετέθη σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993109.     

Η ίδια η Συνθήκη του Μάαστριχτ προέβλεπε με ειδική διάταξη την 

αναθεώρηση της, η οποία έπρεπε να συντελεστεί το 1996, σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την αναθεώρηση ήταν 

οικονομικοί και πολιτικοί, ένας από τους πιο σημαντικούς ήταν εδραίωση της 

ευρωπαϊκής ιδέας στους πολίτες της ΕΕ. Έτσι, η υπογραφή της Συνθήκης του 

Άμστερνταμ στις 17 Ιουνίου 1997, επέφερε σημαντικές αλλαγές στις πολιτικές 

πρακτικές που σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, στη 

                                            
107 Χριστοδουλίδης, (ό.π., σημ. 70) 

108 Μούσης, Ν., (2010) Εγχειρίδιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Παπαζήση, Αθήνα, 24 – 25. 

109 Sidjanski, D. (μτφρ. Ασέρ, Α., & Κοσίνα, Μ.), (1999) Η Ομοσπονδίωση της Ευρώπης, 

Παπαζήση, Αθήνα, 329 – 393.  
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μετανάστευση και στην απόδοση ασύλου. Κυρίως, όμως, επέκτεινε την διαδικασία 

συναπόφασης, μεταξύ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Υπουργών, 

εδραιώνοντας τη λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία110. 

Επιπρόσθετα, άλλος ένας στόχος ήταν να θεσμοθετηθεί η κοινωνική 

προστασία και η απασχόληση της ευρωπαίων πολιτών. Αυτή η ρύθμιση είχε 

σκοπό να επιτευχθεί μία συνεργασία μεταξύ των κρατών – μελών και της ενιαίας 

Ευρωπαϊκής κοινότητας με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας. Σε αυτή την 

ειδική ρύθμιση συμφώνησε και η Μ. Βρετανία. Μία άλλη σημαντική επίτευξη της 

Συνθήκης του Άμστερνταμ εντοπίζεται στο χώρο της εξωτερικής πολιτικής και της 

πολιτικής ασφάλειας, όπου επιτεύχθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που 

αποτελείται από τους αρχηγούς των κρατών ή των κυβερνήσεων, ο ορισμός 

κοινών στρατηγικών και πολιτικών, που θα εφαρμόζονταν απ’ όλα τα κράτη – 

μέλη. Η συνθήκη τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 1999111. 

Μετά από τρεισήμισι χρόνια υπογράφτηκε η συνθήκης της Νίκαιας, στις 26 

Φεβρουαρίου 2001. Ουσιαστικά η συνθήκη αυτή δεν είχε να προσθέσει κάποιες 

περαιτέρω αλλαγές όσον αφορά τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Μοναδικός σκοπός ύπαρξης της ήταν η προετοιμασία των θεσμικών οργάνων για 

να ενσωματώσουν δέκα νέα κράτη μέλη. Η συνθήκη αυτή ισχύει μέχρι σήμερα, και 

εκτός των άλλων αναθεώρησε τη Συνθήκη του Άμστερνταμ όσον αφορά την ειδική 

πλειοψηφία που αντικατέστησε την ομοφωνία στις διαδικασίες απόφασης, τις 

συνεργασίες μερικών κρατών – μελών, τη στάθμιση των ψήφων στο Συμβούλιο, 

και το μέγεθος και τη σύσταση της Επιτροπής112.     

                                            
110 Χριστοδουλίδης, (ό.π., σημ. 70). 

111 Μούσης, (ό.π., σημ. 90) 

112 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:325:0001:0184:EN:PDF 
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Επιπρόσθετα, η Συνθήκη της Νίκαιας εδραίωσε τη ψηφοφορία με ειδική 

πλειοψηφία και σε νέα θέματα, γεγονός που ενίσχυσε το ρόλο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στη διαδικασία της από κοινού απόφασης με το Συμβούλιο των 

Υπουργών. Η Συνθήκη αυτή δεν επικυρώθηκε εξαρχής απ’ όλα τα κράτη – μέλη, 

καθώς στην Ιρλανδία οι πολίτες τάχθηκαν με δημοψήφισμα κατά της Συνθήκης, το 

οποίο όμως το αναίρεσαν με ένα δεύτερο δημοψήφισμα στις 19 Οκτωβρίου 2002. 

Εν κατακλείδι, η Συνθήκη της Νίκαιας περιλαμβάνει δύο επιμέρους Συνθήκες, τη 

ΣΕΕ και ΣΕΚ, οι οποίες θα ενωθούν με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Η Συνθήκη 

της Νίκαιας τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2003.     

Το πρώτο εξάμηνο του 2003, έτος εφαρμογής της Συνθήκης της Νίκαιας, 

επί της Ελληνικής προεδρίας της ΕΕ, έγιναν προσπάθειες με σκοπό να ανευρεθεί 

η ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η απαρχής αυτών των προσπαθειών 

αποτυπώθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έβαλε χώρα στις 20-21/6/2003 στη 

Θεσσαλονίκη, και σκοπό είχε να θέσε τις βάσεις για τις μετέπειτα 

διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Ευρώπης. Στις 16-17/10/2003 

πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της Ιταλίας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 

Βρυξέλλες, που στόχο είχε να επεκτείνει τις αποφάσεις τις Θεσσαλονίκης και σε 

θέματα οικονομικής και πολιτικής πρακτικής. Όμως, στις 14/9/2003 η Σουηδία με 

δημοψήφισμα αποφάσισε την μη είσοδό της στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα113. Ίδια 

αποτελέσματα είχαν και τα δημοψηφίσματα στη Γαλλία και στην Ολλανδία στις 29 

Μαΐου και 1 Ιουνίου 2005. 

 Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την είσοδο δεκαπέντε νέων μελών στην 

Ευρωπαϊκή οικογένεια το 2004, που θεσπίστηκε του Σύνταγμα της διευρυμένης 

Ευρώπης στις 29/10/2004 στη Ρώμη, είχε ως αποτέλεσμα τα δύο επόμενα χρόνια 

                                            
113 http://europa.eu/about-eu/eu-history/2000-2009/2003/index_el.htm 



- 78 - 

που ακολούθησαν, 2005 – 2007, να αποτελούν μια περίοδο αδράνειας, 

περίσκεψης και προβληματισμού όσον αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης114. Το τέλμα αυτό ξεπεράστηκε το πρώτο εξάμηνο του 2007, κατά τη 

διάρκεια της προεδρίας της Γερμανίας, όπου σύμφωνα με το άρθρο 48 της ΕΕ, 

προτάθηκε και ξεκίνησε η διαδικασία για την αναθεώρηση των Συνθηκών που 

δημιούργησαν την ΕΕ, και οδήγησαν στην υπογραφή της Συνθήκης της 

Λισσαβόνας115. 

Στις 13/12/2007 υπογράφεται η Συνθήκη της Λισσαβόνας στο Mosteiro dos 

Jerónimos. Η Συνθήκη αυτή που ονομάστηκε «Μεταρρυθμιστική» είχε ως στόχο, 

όχι να συνενώσει όλες τις προηγούμενες συνθήκες σε μία, αλλά να τροποποιήσει 

τη Συνθήκη της Ρώμης του 1957 και τη Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992, που 

αποτελούσαν το νομικό υπόβαθρο της Ευρώπης. Άλλωστε η Συνθήκη της 

Λισσαβόνας ενσωμάτωσε πλέον σε μια τις δύο Συνθήκες, ΣΕΕ και ΣΕΚ, 

τερματίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαφορά ανάμεσα στην Κοινότητα και την 

Ένωση, καθώς επίσης και τους τρείς πυλώνες που στήριζαν το Ευρωπαϊκό 

οικοδόμημα, που είχαν θεσπιστεί με την Συνθήκη του Μάαστριχτ116.  

Επιπρόσθετα, άλλα όργανα της Ένωσης είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 

που διευθύνεται από τον πρόεδρο που εκλέγεται από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 

έχει θητεία δυόμισι χρόνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πλέον αρμόδια για τις 

εξωτερικές σχέσεις, και ο αντιπρόεδρος αυτής είναι πλέον ο Ύπατος εκπρόσωπος 

της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο ρόλος του Συμβουλίου και των 

Υπουργών παραμένει αμετάβλητος σε σχέση με τις προηγούμενες Συνθήκες.  Οι 

                                            
114 http://europa.eu/about-eu/eu-history/2000-2009/2004/index_el.htm 

115 http://europa.eu/about-eu/eu-history/2000-2009/2007/index_el.htm 

116 Παπαδοπούλου, Γ.  Ρ. – Ε., Από τη Νίκαια στη Λισσαβώνα: Η περιπλάνηση του Οδυσσέα (και η 

επιστροφή στην Ιθάκη;) 
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αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται μέσω ειδικής πλειοψηφίας, η οποία από 

το 2014, έτος της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ελλάδας και της 

Ιταλίας, μετατρέπεται σε διπλή πλειοψηφία των κρατών και των πολιτών, γεγονός 

που διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων στη διευρυμένη Ευρώπη των 27 κρατών – 

μελών. Οι πολίτες σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΕΕ, είναι ίσοι μεταξύ τους και 

διατηρούν παράλληλα με την εθνική τους ιθαγένεια την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια117.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
117 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:FULL:EL:PDF.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Οι σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ρωσίας (και των 

προηγούμενων κρατών τους) χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα. Με την 

ενοποίηση των δύο εθνών ως στρατιωτικών δυνάμεων τον 18ο και 19ο αιώνα, το 

Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρωσία ήταν κατά περιόδους σύμμαχοι και σε άλλους 

αντιπάλους. Από τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, το Ηνωμένο Βασίλειο ευθυγράμμισε 

σε μεγάλο βαθμό την εξωτερική του πολιτική με τις Ηνωμένες Πολιτείες και 

μολονότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρωσία αγωνίστηκαν κατά της Ναζιστικής 

Γερμανίας, οι διμερείς σχέσεις επιδεινώθηκαν γρήγορα μετά τον πόλεμο. 

 Το Ηνωμένο Βασίλειο βελτίωσε τη σχέση του με τη Ρωσία μετά την 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Αλλά όταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήρθε στην 

εξουσία στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και η Ρωσία άρχισε να επανακτά την 

πολιτική επιρροή στην Ευρασία, οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον έγιναν 

και πάλι τεταμένες - όπως και οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Λονδίνου. Αυτό 

καθιστά τους δεσμούς της Ρωσίας με το Ηνωμένο Βασίλειο κάπως διαφορετικούς  

από τους δεσμούς της με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και 

η Ιταλία , που όλοι κατάφεραν να καταλήξουν σε εργασιακές σχέσεις με τη Ρωσία 

σε θέματα όπως η ενέργεια ή η άμυνα. 

 Εκτός από τα θέματα που μοιράζεται το Ηνωμένο Βασίλειο με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, όπως η ευρωπαϊκή πυραυλική ασπίδα , η ανησυχία για το πυρηνικό 

πρόγραμμα του Ιράν και η απόσυρση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ από το 

Αφγανιστάν, το Λονδίνο έχει τις δικές του μοναδικές πηγές διμερών εντάσεων με 

τη Μόσχα. 

 Η σύγκρουση στη Συρία συνέβαλε στην ένταση μεταξύ Ρωσίας και 

Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ρωσία, μαζί με την Κίνα, άσκησε βέτο σε τρία βρετανικά 
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υποστηριζόμενα σχέδια ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας που 

αποσκοπούσαν στην ανάληψη ισχυρότερης δράσης στη Συρία. Επιπλέον, το 

Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία προσπάθησαν να άρουν το εμπάργκο της ΕΕ για 

τα όπλα για τη Συρία , υποδεικνύοντας ότι θα ήταν επίσης πρόθυμοι να 

προωθήσουν ανεξάρτητα τους Σύριους αντάρτες.  

 Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρωσία δεν έχουν ισχυρούς εμπορικούς 

δεσμούς. Η Ρωσία κατατάσσεται μόνο στην 15η θέση στον κατάλογο των 

σημαντικότερων εξαγωγικών προορισμών του Ηνωμένου Βασιλείου (1,6% των 

βρετανικών εξαγωγών) και 14ος στον κατάλογο των χωρών καταγωγής για τις 

βρετανικές εισαγωγές (1,8% των βρετανικών εισαγωγών). Ομοίως, το Ηνωμένο 

Βασίλειο είναι ο 14ος μεγαλύτερος εξαγωγικός εταίρος της Ρωσίας (2,3% των 

ρωσικών εξαγωγών) και η ένατη μεγαλύτερη προέλευση εισαγωγών (2,5% των 

ρωσικών εισαγωγών)118. 

 Η Ρωσία αντιπροσωπεύει μόνο το 7% των εισαγωγών αργού πετρελαίου 

του Ηνωμένου Βασιλείου και λιγότερο από το 2% της προσφοράς φυσικού αερίου. 

Ο κύριος ενεργειακός εταίρος του Ηνωμένου Βασιλείου είναι η Νορβηγία, η οποία 

παρέχει το 73% των συνολικών εισαγωγών αργού πετρελαίου και το 67% των 

εισαγωγών φυσικού αερίου. 

 Ωστόσο, το ενεργειακό προφίλ του Ηνωμένου Βασιλείου αλλάζει. Η 

παραγωγή πετρελαίου κορυφώθηκε το 1999 και η παραγωγή φυσικού αερίου είχε 

κορυφωθεί το 2000. Καθώς οι ενεργειακοί πόροι της Βόρειας Θάλασσας 

εξακολουθούν να εξαντλούνται, το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι πρόθυμο να 

διαφοροποιήσει τις πηγές ενεργειακού εφοδιασμού του μέσω συνδυασμού 

εγχώριας παραγωγής, αέριο; εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη 

                                            
118 Λεπτομέρειες Παράρτημα «Α» 
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Μέση Ανατολή, την Αφρική και ίσως τις Ηνωμένες Πολιτείες · και ενδεχομένως 

ρωσικού φυσικού αερίου , μέσω διασυνδέσεων με την ηπειρωτική Ευρώπη. 

 Η Μόσχα και το Λονδίνο μπορούν επίσης να συνεργαστούν στον τομέα της 

τεχνολογίας. Η Ρωσία αναπτύσσει επί του παρόντος νέες εγχώριες πηγές 

ενέργειας σε περιοχές που είναι τεχνικά δύσκολες, όπως η χερσόνησος Yamal, η 

Αρκτική Θάλασσα και η Ανατολική Σιβηρία. Επιπλέον, οι ρωσικές εξαγωγές 

ενέργειας θα πρέπει να μετατοπιστούν σε τεχνικά δύσκολες μορφές, όπως το 

υγροποιημένο φυσικό αέριο. Εξαιτίας αυτών των ζητημάτων, η Μόσχα αναζητά 

ενεργειακούς εταίρους που θα επενδύσουν σε μεγάλο βαθμό για να βοηθήσουν τη 

Ρωσία να παραμείνει ενεργειακή δύναμη. Λόγω της ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ 

Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών, η σχέση μεταξύ Λονδίνου και 

Μόσχας θα ακολουθήσει πιθανώς την εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ του Λευκού 

Οίκου και του Κρεμλίνου. Επομένως, είναι πιθανό ότι οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ 

Ηνωμένου Βασιλείου και Ρωσίας θα παραμείνουν τεταμένες τα επόμενα χρόνια. 

 Ωστόσο, είναι δυνατή η μεγαλύτερη συνεργασία σε θέματα που αφορούν 

την ενέργεια, τόσο υπό τη μορφή αυξημένης κατανάλωσης ρωσικού φυσικού 

αερίου από το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και από την αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ 

βρετανικών και ρωσικών εταιρειών. Από αυτή την άποψη, η σχέση μεταξύ 

Λονδίνου και Μόσχας θα είναι πιθανότατα χαρακτηρισμένη από ρεαλισμό. 

Ωστόσο, ακόμη και αν συμβεί αυτό το είδος συνεργασίας, το Ηνωμένο Βασίλειο 

δεν θα βρίσκεται υπό την ίδια πολιτική πίεση όπως και οι χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης, εφόσον είναι λιγότερο εξαρτημένες από το ρωσικό φυσικό 

αέριο. 
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UK sector trade in goods with Russia in 2015-2016 

Imports 

 HS code 

 2015 2016 

mln. GBP 
Share, 
% 

mln. GBP 
Share, 
%, ↑ 

Change, 

+/-

mln.GBP 

Change, 

+/-% 

Total imports 4 335,1 100 4 138,9 100 -196,2 -4,5 

27 
Mineral 
products 

3 121,3 72,0 2 394,1 57,8 -727,2 -23,3 

71 

Precious or 
semi-

precious 
stones, 

precious 
metals, 

imitation 
jewellery; 
coin 

90,8 2,1 622,1 15,0 +531,3 +585,1 

84-

92 

Vehicles, 

equipment, 
machines 

336,7 7,8 301,6 7,3 -35,1 -10,4 

28-
40 

Chemical 
products 

industry 

282,3 6,5 254,9 6,2 -27,4 -9,7 

72-

83 

Metals and 

its 
products 

174,6 4,0 229,1 5,5 +54,5 +31,2 

44-
49 

Woods and 
its 

products, 
paper 

products 

121,3 2,8 136,8 3,3 +15,5 +12,8 
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1-
24 

Food 

products, 
agricultural 

raw 
materials 

apart of 
textile 

116 2,7 107,5 2,6 -8,5 -7,3 

68-
70 

Products 
from 

stone, 
ceramics, 

glass 

3,2 0,1 9,0 0,2 +5,8 +181,3 

50-

67 

Textile, 

shoes 
1,9 0,04 3,1 0,08 +1,2 +63,2 

41-

43 

Leather 

raw 
materials, 

furs and its 
products 

1,9 0,04 1,6 0,04 -0,3 -15,8 

Source: UK trade info 

 Exports 

 HS code 

 2015 2016 

mln. GB

P 
Share, % mln. GBP 

Share, 

% 

Cha

nge, 

+/-

mln.

GBP

. 

Change

, 

+/-% 

Total exports 2547,3 100,0 2574,6 100,0 
+27
,3 

+1,1 

84-

92 

Vehicles, 
equipment, 

machines 

1 484,5 58,3 1 492,7 58,0 +8,2 +0,6 

28-
40 

Chemical 
products 

industry 

626,3 24,6 579,8 22,5 
-
46,5 

-7,4 

1-24 
Food 

products, 
79,7 3,1 103,1 4,0 

+23,

4 
+29,4 
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agricultural 

raw 
materials 

apart of 
textile 

50-
67 

Textile, 
shoes 

111,6 4,4 72,8 2,8 
-
38,8 

-34,8 

72-

83 

Metals and 

its 
products 

62,4 2,5 59,1 2,3 -3,3 -5,3 

44-

49 

Wood and 
its 

products, 
paper 
products 

49,3 1,9 48,9 1,9 -0,4 -0,8 

27 
Mineral 

products 
19,6 0,8 23,4 0,9 +3,8 +19,4 

68-
70 

Products 

from 
stone, 

ceramics, 
glass 

14,4 0,6 15,4 0,6 +1,0 +6,9 

71 

Precious or 
semi-

precious 
stones, 

precious 
metals, 

imitation 
jewellery; 
coin 

7,5 0,3 4,8 0,2 -2,7 -36,0 

41-
43 

Leather 

raw 
materials, 

furs and its 
products 

5,3 0,2 4,0 0,2 -1,3 -24,5 

Source: UK tradeinfo 
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UK sector trade in services with Russia in 2014-2015 

 Imports Exports 

Types of 
services 

201
4 

2015 

201

4/1
5, 

% 

Types of 
services 

201
4 

20
15 

2014/15,  
% 

mln 
GBP 

mln 
GBP 

mln 

GBP 

ml
n 

GB
P 

Other 

business 
services 

180 223 
+23

,9 
Financial 930 

1 

052 
+13,1 

Transport 110 142 
+29

,1 

Other business 

services 
358 

1 

039 
+190,2 

Financial 99 97 -2,0 Travel 337 181 -46,3 

Travel 151 90 
-
40,4 

Telecommunica
tion, computer, 

information 

214 146 -31,8 

Telecommuni
cation, 

computer, 
information 

49 53 
+8,

2 
Government 125 132 +5,6 

Government 104 48 
-
53,8 

Transport 103 91 -11,7 

Intellectual 
property 

– 11 0 
Intellectual 
property 

124 88 -29,0 

Construction 4 – 0 Construction 266 26 -90,2 

Insurance, 
pension 

– – – 
Personal, 
cultural 

17 25 +47,1 

Personal, 
cultural 

– – – 
Insurance, 
pension 

56 24 -57,1 

TOTAL 700 667 -4.7 TOTAL 
2 

559 

2 

82
4 

+10.4 
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