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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ολόκληρη η ανθρωπότητα έχει βιώσει 

συγκλονιστικές αλλαγές που ως επίκεντρο είχαν τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης 

και την κατάρρευση του διπολισμού. Η νέα τάξη πραγμάτων όπως διαμορφώθηκε 

μετά το 1989 εμφάνισε κενό ισχύος στην περιοχή της Ευρασιατικής περιφέρειας. 

Αυτές οι αλλαγές οδήγησαν σε ένα νέο διεθνές σύστημα που χαρακτηρίσθηκε, µε 

δεδομένο την πολιτική και στρατιωτική ανεξαρτησία των δυνάμενων πόλων, αρχικά 

ως Ηγεµονικό-Πολυπολικό (Κουσκουβέλης, 2007, p. 253) που όμως μετεξελίχθηκε 

σε Πολυπολικό κατά την διάρκεια του 21ου αιώνα. 

Ορισμένοι αναλυτές θεώρησαν ότι με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η 

ανάπτυξη του συστήματος διεθνών σχέσεων και της ανθρώπινης ιστορίας θα 

λάμβανε τελείως διαφορετική δυναμική και την αρχή μιας καινούριας εποχής 

συγκρούσεων.  

Για παράδειγμα ο Σαμιουέλ Χάντιγκτον αξιώνει ότι ο κόσμος βρίσκεται σε 

κατάσταση αναρχίας, βρίθει φυλετικών και εθνικών συγκρούσεων, αλλά οι 

συγκρούσεις που συνιστούν μεγαλύτερο κίνδυνο για την σταθερότητα είναι εκείνες 

μεταξύ κρατών ή ομάδων από διαφορετικούς πολιτισμούς (Κουσκουβέλης, 2007, p. 

84). Έτσι, η Ρωσία ως θεμελιώδης λίθος του ανατολικού ορθόδοξου πολιτισμού, 

σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση, αναπόφευκτα θα ερχόταν σε σύγκρουση 

με τον ευρωατλαντικό πολιτισμό. Ένας ακόμα γνωστός διεθνολόγος, ο Ζμπίγκνιου 

Μπρζεζίνσκι, επεσήμανε τον ειδικό ρόλο της Μόσχας στο καινούριο σύστημα 

διεθνών σχέσεων, όπου η Ρωσία θα λειτουργούσε ως «μαύρη τρύπα του 

διαστήματος», η οποία θα έλκυε και θα απορροφούσε άλλες δρώσες δυνάμεις που 

βρίσκονταν στην περιφέρειά της (Brzezinsky, 1998), ενώ υπάρχουν οι απόψεις ότι το 

νέο Πολυπολικό διεθνές σύστημα πρόκειται να βιώσει έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο 

(Black, 2016), (Lucas, 2014). 

Αυτές οι τόσο αντιφατικές αναλύσεις δείχνουν ότι ήδη στις αρχές της 

μεταψυχροπολεμικής εποχής οι μελετητές των διεθνών σχέσεων από κοινού 

αντιλαμβάνονταν την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας ως μια ιδιαίτερα σημαντική και 

όχι εύκολα προβλέψιμη μεταβλητή, στην ανάπτυξη του συστήματος διεθνών 

σχέσεων. 
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Τα τελευταία 20 χρόνια η ανάδυση της Ρωσίας από την γεωπολιτική αφάνεια, 

στην οποία βρέθηκε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, συνέπεσε με τη 

διεύρυνση των Ευρωατλαντικών Οργανισμών (ΕΕ, ΝΑΤΟ) προς ανατολάς, 

ενσωματώνοντας χώρες που ανήκαν έως το πρόσφατο παρελθόν είτε στην ίδια τη 

Σοβιετική Ένωση (Βαλτικές χώρες), είτε στη σφαίρα επιρροής της (Βουλγαρία, 

Ρουμανία, Πολωνία, Ουγγαρία, κα). Η επέκταση αυτών των Οργανισμών έως τα 

σύνορα της Ρωσίας και η προοπτική ένταξης σε αυτούς επιπλέον χωρών, 

ευρισκομένων στο μαλακό υπογάστριό της (Ουκρανία, Γεωργία), παρά τις 

εκπεφρασμένες ανησυχίες και αντιρρήσεις της, δημιούργησε ένα υποβόσκον 

συγκρουσιακό σκηνικό, το οποίο ενισχύθηκε με την παρουσία των Η.Π.Α. στην 

περιοχή «εγγύς» της Ρωσίας. 

Ήδη όμως από τα χρόνια της παρακμής της, η Ρωσία είχε καταστήσει σαφές 

ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ προς δυσμάς αποτελούσε θεμελιώδη απειλή για αυτήν 

(National Security Concept of the Russian Federation, 17 December 1997). 

Πρόσθετος αριθμός επιλογών της δυτικής κοινότητας (βομβαρδισμός της Σερβίας, 

αναγνώριση ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου) ενάντια στα ρωσικά συμφέροντα, 

αλλά και η πτώση φιλορωσικών καθεστώτων, συνεπεία «πολύχρωμων» 

επαναστάσεων που κατά τη Μόσχα ήταν υποκινούμενες και ενορχηστρωμένες από 

τη Δύση, επέτειναν τη ρωσική δυσαρέσκεια και καχυποψία (Chatham H., 2017). 

Η διάδοχη κατάσταση της κατάρρευσης του κομμουνισμού στη Ρωσία, είναι 

ένα καθεστώς διευθυνόμενης δημοκρατίας, το οποίο σε συνδυασμό με την πολιτική 

σταθερότητα που του προσέφερε ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, επιδίωξε 

αναμόρφωση της οικονομίας και των πολιτικών μεταρρυθμίσεων σε πρώτη φάση, 

ενώ στην συνέχεια με αυξημένη επιρροή και δυνατότητα παρεμβάσεων σε μεγάλα 

τμήματα του πρώην σοβιετικού χώρου, με μοχλό πίεσης την ενεργειακή στρατηγική, 

επιχειρεί να επαναφέρει τη Ρωσία στο προσκήνιο ως παγκόσμιο πόλο λήψης 

αποφάσεων. 

Η σύγχρονη Ρωσία διακατέχεται από αναβαθμισμένη αυτοπεποίθηση και 

ανανεωμένο εθνικισμό, στοιχεία τα οποία τροφοδοτούν τον αναθεωρητισμό που 

διέπει την εξωτερική της πολιτική. Αν και η δυτική γεωστρατηγική σκέψη δεν της 

αναγνωρίζει παγκόσμιο ρόλο, η ίδια σαφώς τον διεκδικεί, παρότι δεν το ανακοινώνει 

(Presidential Executive Office., 2013). 
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Η Ρωσία σήμερα δεν κατέχει ούτε την δυνατότητα της σκληρής ισχύος ούτε 

αυτή της ήπιας ισχύος της πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης, όταν η Ρωσία μέσω των 

Ευρωπαϊκών Κουμμουνιστικών κομμάτων μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο 

λειτουργίας των κοινοβουλίων της Δύσης και τον τρόπο που οι κοινωνίες 

εξελίσσονταν πολιτικά. (Λίτσας, 2017, p. 1). Ωστόσο, είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί 

η άποψη ότι η Ρωσία και η Δύση έχουν εισέλθει σε μια νέα πορεία ανοιχτής τριβής, 

σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, με όπλο κυρίως την ενεργειακή της πολιτική και 

την δυνατότητα εκμετάλλευσης της, είτε επιβάλλοντας ενεργειακή εξάρτηση, με 

μονοπώλιο, αυξημένες τιμές και εκβιασμούς διέλευσης, είτε με καλύτερες τιμές και 

οικονομική ενίσχυση των χωρών που μαστίζονται από την οικονομική κρίση. 

Μέσα σε αυτό το συγκρουσιακό κλίμα, τα Βαλκάνια γίνονται ο κύριος χώρος 

του ανταγωνισμού της εξωτερικής πολιτικής ανάμεσα σε Ρωσία και Δύση. Η Ρωσία 

είχε ιστορικά πάντα ένα στρατηγικό ενδιαφέρον για τα Βαλκάνια, τα οποία 

αντιμετώπιζε ως μια σημαντική περιοχή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα των 

νοτιοδυτικών συνόρων της.  

Σκοπός της Εργασίας 

Η περιοχή που θα μελετηθεί στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι η 

περιοχή των Βαλκανίων, ιδιαίτερα δε η περιοχή των Δ. Βαλκανίων, η οποία υπήρξε 

διαχρονικά μια περιοχή με εντάσεις, συνεχείς πολέμους και διεκδικήσεις από τις 

ισχυρές δυνάμεις του κόσμου. Ιδιαίτερη μνεία και αναλυτικότερη εξέταση θα 

πραγματοποιηθεί για τις χώρες που δεν ανήκουν στην Βορειοατλαντική Συμμαχία, 

ήτοι τη Σερβία μαζί με το Κοσσυφοπέδιο, το Μαυροβούνιο (αν και προσχώρησε 

πρόσφατα στο ΝΑΤΟ), τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Β-Ε) και την Πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), ενώ θα γίνει ξεχωριστή αναφορά στην εξέταση 

των Ελληνορωσικών σχέσεων σε σχέση με την πρόσφατη Ρωσοτουρκική 

προσέγγιση, με ιδιαίτερη έμφαση την περίοδο προεδρίας της Ρωσίας του Βλαντιμίρ 

Πούτιν από το 2000 μέχρι σήμερα. 

Η παρούσα διατριβή έχει σκοπό, μέσω της παρουσίασης της ιστορικής 

αναδρομής των επιδράσεων της Ρωσίας στην Βαλκανική, να αναπτύξει την 

παρουσία και τις γεωπολιτικές επιδιώξεις της Ρωσίας σήμερα στα Βαλκάνια, να 

εξετάσει τους σκοπούς (ends), τους τρόπους (ways) και τα μέσα (means) που 

χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ρωσικής επιρροής στην περιοχή αυτή, καθώς 
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και τις επιπτώσεις της Ρωσικής εξωτερικής πολιτικής στην εσωτερική λειτουργία των 

χωρών αυτών. 

Για την επίτευξη του παραπάνω τεθέντος σκοπού η εργασία έχει κατανεμηθεί 

σε δύο μέρη καθένα από τα οποία περιλαμβάνει επιµέρους κεφάλαια. 

Το πρώτο μέρος, περιλαμβάνει δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο µε το οποίο θα επιδιωχθεί να προσεγγισθεί η 

ανάλυση της συμπεριφοράς της Ρωσίας. Πραγματοποιείται µια σύντομη ανάλυση 

της έννοιας της ισχύος στις διεθνείς σχέσεις, των στρατηγικών επιλογών των 

κρατών, καθώς και την ανάπτυξη της θεώρησης του ρεαλισμού ως του 

σημαντικότερου για την ερμηνεία της διεθνούς συμπεριφοράς της Ρωσίας ως 

Μεγάλης Δύναμης. Η παρουσίαση του δοµικού καθώς επίσης και του επιθετικού 

ρεαλισμού έχει σκοπό να διαμορφώσει το θεωρητικό μοντέλο, που θα 

χρησιμοποιηθεί αναφορικά με τις επιδιώξεις της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας 

στα Βαλκάνια που αποτελεί τον αντικειμενικό στόχο του συγκεκριμένου πονήματος. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, επιχειρείται μια ανάλυση της Ρωσικής στρατηγικής και 

της διαχρονικής της παρουσίας στα Βαλκάνια, λόγω των ιδιαίτερων δεσμών της με 

αυτά, επιδιώκοντας τον προσδιορισμό κυρίως των εθνικών της συμφερόντων στην 

περιοχή της Βαλκανικής, όσο και των εξωτερικών της απειλών μέχρι τη διάλυση της 

Σοβιετικής Ένωσης και την μεταβατική περίοδο μέχρι το 2000 με την ανάληψη της 

προεδρίας από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο που 

αναπτύχθηκε. 

Στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας θα 

επιδιωχθεί να αποτυπωθούν εργαλεία επιρροής της σύγχρονης Ρωσίας στα 

Βαλκάνια ανά θεματικές ενότητες, στην διπλωματία , την οικονομία και το εμπόριο, 

την ενέργεια, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τη θρησκεία και τον πολιτισμό, με αναφορά 

σε χώρες των Δ. Βαλκανίων, οι οποίες δεν ανήκουν στην Βορειοατλαντική Συμμαχία, 

δηλαδή ήτοι τη Σερβία μαζί με το Κοσσυφοπέδιο, το Μαυροβούνιο (αν και 

προσχώρησε πρόσφατα στο ΝΑΤΟ), τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Β-Ε) και την Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), από την άνοδο στην προεδρία 

του Βλαντιμίρ Πούτιν μέχρι σήμερα καθώς και οι επιπτώσεις της ρωσικής πολιτικής 

στις ανωτέρω χώρες. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυση της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής 

στην Ελλάδα σε σχέση με την πρόσφατη Ρωσο – Τουρκική προσέγγιση. Η 

εμβάθυνση των ελληνο – ρωσικών σχέσεων θα ειδωθεί ως συμπληρωματική και όχι 

ως εναλλακτική επιλογή σε σχέση με την υφιστάμενη ευρωπαϊκή και ευρώ – 

ατλαντική κατεύθυνση της χώρας μας. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται µια ολιστική αποτίμηση της ρωσικής 

εξωτερικής πολιτικής τα Βαλκάνια και ερμηνεύεται η συμπεριφορά των δρώντων στο 

διεθνές σύστημα αλλά και στις μεταξύ τους σχέσεις µε βάση τις θεωρίες των διεθνών 

σχέσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση του θεωρητικού 

πλαισίου µέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια η ανάλυση. Η επιλογή 

του κατάλληλου μοντέλου θα προέλθει από την ανάπτυξη βασικών εννοιών όπως 

της θεώρησης του ρεαλισμού και των μετεξελίξεών του, της ισχύος και των 

στρατηγικών επιλογών των κρατών ως τους σημαντικότερους για την ερμηνεία της 

διεθνούς συμπεριφοράς της Ρωσίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 

Ανάλυση της Ρεαλιστικής Προσέγγισης 

Η θεώρηση του ρεαλισμού έχει τις ρίζες της στον Θουκυδίδη και στη συνέχεια 

µέσω της εξελικτικής της πορεία βρίσκει εκφραστές στον Machiavelli, τον Hobbes, 

τον Clausewitz ενώ ορισμένοι σύγχρονοι εκπρόσωποί του στον 20 αιώνα είναι ο 

E.Carr, ο Morgenthau, ο Kenneth Waltz, ο Keohane και ο Mearsheimer. Ο κλασικός 

ή πολιτικός ρεαλισμός (classical,political realism) θεωρείται ότι αποτελεί την 

αρχαιότερη διατυπωμένη προσέγγιση ερμηνείας των συμπεριφορών των κρατών 

γεγονός που αποδεικνύεται από τον «πατέρα» των Διεθνών σχέσεων όπως τυγχάνει 

να θεωρείται ο Θουκυδίδης. Η σπουδαιότητά του όμως δεν έγκειται τόσο στη μεγάλη 

διάρκεια του, όσο στο σύνολο των αξιωμάτων που περιλαμβάνει. Ο ανταγωνισμού 

ισχύος καταλαμβάνει εξέχουσα θέση στο σύνολο του έργου του, καθώς επίσης η 

συνεπίδραση Τιμής – Φόβου και Συμφέροντος μεταξύ των κυρίων δρώντων του 

διεθνούς συστήματος. 

Στο διεθνές σύστημα παρατηρείται μια έλλειψη οργανωμένης τάξης κατά το 

πρότυπο της εσωτερικής οργάνωσης των κρατών1. Δεν υπάρχει, δηλαδή, κεντρική 

εξουσία που να επιβάλλει την τάξη και επομένως το διεθνές σύστημα είναι άναρχο. 

Δηλαδή τα κράτη στο διεθνές σύστημα δεν έχουν εκχωρήσει το δικαίωμα της 

αυτοδικίας σε καμία υπέρτατη αρχή κατά το πρότυπο του κοινωνικού συμβολαίου 

της ενδοκρατικής πολιτικής τάξης (J.J.Mearsheimer, 2007). 

                                            

1 Ως κράτος μπορούμε να ορίσουμε ότι αποτελεί την υπέρτατη, κυρίαρχη εξουσία που ασκείται στο 
σύνολο ενός λαού και σε µια καθορισμένη εδαφική επικράτεια (Κουσκουβέλης, 2007, p. 112).  
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Η αναρχία, λοιπόν, του διεθνούς συστήματος δημιουργεί ένα αίσθημα 

ανασφάλειας και φόβου μεταξύ των μονάδων του συστήματος. Αυτό αποκαλείται στη 

θεωρία των διεθνών σχέσεων «δίλημμα ασφαλείας», δηλαδή η κατάσταση που 

προκύπτει όταν τα μέτρα που αυξάνουν την ασφάλεια ενός κράτους ταυτόχρονα 

μειώνουν την ασφάλεια των άλλων.  

Πρωταρχικός στόχος των κρατών είναι να μεγιστοποιήσουν την ασφάλειά 

τους. Εκτός, όμως από τον φόβο, η μεγιστοποίηση του συμφέροντος αποτελεί 

βασικό κίνητρο της στρατηγικής συμπεριφοράς των κρατών. Μετά την επιβίωσή 

τους, τα κράτη πρέπει να μεριμνήσουν για τη διατήρηση της εδαφικής τους 

ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας τους. Τα συμφέροντα κάθε κράτους σε ένα 

ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα εστιάζουν στη διατήρηση της σχετικής τους θέσης 

στην κατανομή ισχύος. Αν η σχετική τους θέση χειροτερεύσει και αυτή των 

αντιπάλων τους καλυτερεύσει, τότε ενδέχεται να κινδυνεύσει και η ασφάλειά τους. Τα 

κράτη, λοιπόν, έχουν συμφέρον να προσπαθήσουν να καλυτερεύσουν τη θέση τους 

στο διεθνές σύστημα, αυξάνοντας συνεχώς την ισχύ τους, διότι η ισχύς είναι πάντοτε 

σχετική. Αυτό, όμως, οφείλουν να το κάνουν µε τρόπο ορθολογικό. Αυτό σημαίνει ότι 

τα κράτη πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίζουν τη σχέση κόστους/οφέλους και να 

επιλέγουν τη στρατηγική εκείνη που μεγιστοποιεί το συμφέρον τους. 

Εξελικτική μορφή του κλασικού ρεαλισμού αποτελεί ο δομικός ρεαλισμός ή 

νεορεαλισμός που διατυπώθηκε από τον Kenneth Waltz, στην προσπάθειά του να 

διαμορφώσει µια θεωρία που να ερμηνεύει τον τρόπο συμπεριφοράς των κρατών 

στο διεθνές σύστημα. Παρά το γεγονός ότι η νεορεαλιστική θεωρία εδράζεται στη 

θεώρηση του ρεαλισμού υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά την έννοια του 

εθνικού συμφέροντος και της ισχύος. Το εθνικό συμφέρον για τους νεορεαλιστές 

διαμορφώνεται και τροποποιείται σύμφωνα µε τις επιταγές και τις πιέσεις του 

διεθνούς συστήματος µε συνέπεια να µην υφίσταται µια αµιγή διαμόρφωση του 

εθνικού συμφέροντος όπως αυτή διατυπώνεται από τους κλασικούς ρεαλιστές. 

Αναφορικά µε την έννοια της ισχύος αυτή αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του 

ρεαλισμού αφού τα κράτη επιδιώκουν βασικά την αύξηση της ισχύος τους. Η 

διαφοροποίηση έγκειται στο σκοπό που επιδιώκεται να επιτευχθεί µέσω της αύξησης 

της ισχύος. Για τους νεορεαλιστές η αύξηση της ισχύος συνδέεται άμεσα µε την 

ανασφάλεια που νιώθουν τα κράτη μέσα στο άναρχο σύστημα και κατά συνέπεια η 
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επιδίωξη της ισχύος αποτελεί το µέσο για την επιβίωση των κρατών, εργαλείο 

άσκησης πολιτικής και όχι αυτοσκοπός (Waltz, 2011). 

Αυτή η διάθεση των κρατών για απόκτηση και αξιοποίηση της ισχύος αποτελεί 

το πεδίο επαφής, η γέφυρα μεταξύ του δοµικού και του επιθετικού ρεαλισμού όπως 

διατυπώθηκε από τον John Mearshemeir. Ο επιθετικός ρεαλισμός αποτελεί µια 

δοµική θεωρία της διεθνούς πολιτικής που εδράζεται κάτω από την ομπρέλα του 

κλασικού ρεαλισμού. Έτσι η έννοια της επιβίωσης αποτελεί κύριο σημείο της 

θεωρίας. Και οι δύο εκφάνσεις του κλασικού ρεαλισμού συμφωνούν ότι ο 

πρωταρχικό στόχος των κρατών είναι η επιβίωση όμως διαφέρουν στο πώς τα κράτη 

μπορούν να επιβιώσουν μέσα σε ένα άναρχο σύστημα. 

Οι διαφορές μεταξύ κλασικού ρεαλισμού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Οι κυριότερες ρεαλιστικές θεωρίες 

 

Ρεαλισμός 

(Ανθρώπινη Φύση) Αμυντικός Ρεαλισμός Επιθετικός Ρεαλισμός 

Τι εξωθεί τα κράτη να 

ανταγωνίζονται για ισχύ; 

Πόθος για ισχύ 

εγγενής στα κράτη Δομή του συστήματος Δομή του συστήματος 

Πόσο πολλή ισχύ 

θέλουν τα κράτη; 

Όση μπορούν να 

αποκτήσουν Τα 

κράτη μεγιστοποιούν 

τη σχετική τους ισχύ, 

έχοντας την ηγεμονία 

ως τελικό τους 

σκοπό. 

Όχι περισσότερη από 

ότι έχουν. Τα κράτη 

επικεντρώνονται στη 

διατήρηση της 

ισορροπίας ισχύος. 

Όση μπορούν να 

αποκτήσουν Τα κράτη 

μεγιστοποιούν τη 

σχετική τους ισχύ, 

έχοντας την ηγεμονία 

ως τελικό τους σκοπό. 

Πίνακας 1: Οι κυριότερες Ρεαλιστικές Θεωρίες (J.J.Mearsheimer, 2007) 

Το κοινό έδαφος των δύο ρεαλιστικών θεωριών είναι σε γενικές γραμμές η 

ασφάλεια, η αποδοχή της άναρχης δομής, της ορθολογικής δράσης και της ισχύος 

παρά το γεγονός ότι οι κύριες διαφορές τους εδράζονται στον ποσοτικοποιηµένο 

προσδιορισμό της ισχύος και στον εξονυχιστικό καθορισμό των κινήτρων που 
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βρίσκονται πίσω από τις κινήσεις των κρατών. Έτσι ένα κράτος που ενεργεί 

σύµφωνα µε µια αµυντικού ρεαλισμού αντίληψη σκοπεύει αρχικά στην διασφάλιση 

της υφιστάμενης κατάστασης (status quo) ενώ µια επιθετικού ρεαλισμού στρατηγική 

στοχεύει στην επέκταση της ισχύος και κατάληψη ηγεμονικής θέσης (Voskopoulos, 

2011). Η παγκόσμια ηγεμονία όμως σήμερα πλέον είναι αδύνατον να 

πραγματοποιηθεί λόγω της ανασχετικής δύναμης του νερού, της αμοιβαίας 

πυρηνικής αποτροπής και της φθοράς που προκαλεί ο πόλεμος στου πυλώνες 

ισχύος ακόμα και των ίδιων των νικητών (Λίτσας, 2014, p. 285). 

Άρα το καλύτερο αποτέλεσμα στο οποίο μπορεί να ελπίζει μια μεγάλη δύναμη 

είναι να γίνει περιφερειακός ηγεμόνας και πιθανός να ελέγξει και μια άλλη 

περιφέρεια η οποία βρίσκεται κοντά και στην οποία υπάρχει πρόσβαση δια ξηράς. 

Συνεπώς, μια μεγάλη δύναμη επιδιώκει τέσσερις κύριους σκοπούς 

(J.J.Mearsheimer, 2007, pp. 295-306): 

 Να είναι ο μοναδικός περιφερειακός ηγεμόνας του πλανήτη. Από τη 

στιγμή που ένα κράτος κατακτήσει ηγεμονική θέση, γίνεται κράτος που 

υποστηρίζει το status quo. 

 Να ελέγχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό του παγκόσμιου 

πλούτου 

 Να κυριαρχεί στην ισορροπία της χερσαίας ισχύος στην περιφέρειά της  

 Να έχει πυρηνική υπεροχή. 

Η εφαρμογή των Ρεαλιστικών Θεωριών στο σύγχρονο περιβάλλον 

Μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα παρουσιάζει και το φαινόμενο της Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης. Μετά τη λαίλαπα του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, οι ηγέτες στην 

Ευρωπαϊκή ήπειρο, αλλά και στις ΗΠΑ θέλησαν να εµποδίσουν κάθε πιθανότητα να 

επανέλθει το φάντασµα της ναζιστικής Γερµανίας, αλλά και να κρατήσουν μακριά το 

Σοβιετικό εχθρό. Επέλεξαν την συγκράτηση, φέρνοντας κοντά σε µια εταιρική σχέση 

τους λαούς της Ευρώπης, µε στόχο η σχέση αυτή να ενδυναμωθεί, να υπάρξει 

αλληλεξάρτηση2 και τελικά µια κοινή πορεία. Το Μάαστριχτ αποτέλεσε την πρώτη 

                                            

2
  «Αλληλεξάρτηση ορίζοντάς την απλά σηµαίνει αμοιβαία εξάρτηση. Η αλληλεξάρτηση στην παγκόσμια 

πολιτική περιγράφει καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από αμοιβαίες συνέπειες (effects) μεταξύ κρατών ή 
μεταξύ παραγόντων σε διάφορες χώρες» (Κουσκουβέλης, 2007, p. 449). 
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σηµαντική ένδειξη ότι η ενοποίηση αυτή γίνεται ουσιαστική. Ωστόσο οι δύο επόµενες 

δεκαετίες που ακολούθησαν, κατέδειξαν µε τον πιο εµφατικό τρόπο ότι της 

ενοποίησης προηγείτο το κρατικό συμφέρον. Όπως τονίζει και ο καθηγητής 

Παναγιώτης Ήφαιστος στο 6ο κεφάλαιο της «Κοσμοθεωρίας των Εθνών», η ΕΕ είναι 

ένα πρότυπο εθνοκρατοκεντρικού διεθνούς συστήματος, το οποίο ορίζεται, 

προσανατολίζεται και μετασχηματίζεται διακυβερνητικά. Η υπερεθνική 

ανθρωπολογία δεν υφίσταται, δεν υπάρχει µια ευρωπαϊκή κοινωνική οντότητα, αλλά 

τόσες όσες και τα κράτη-µέλη και τόσες εθνικές κοσμοθεωρίες όσες και τα κράτη-

µέλη. Για το λόγο αυτό, η ανθρωπολογική ετερότητα των εθνικών κοινωνιών βαθαίνει 

ολοένα και περισσότερο, αναδεικνύοντας ολοένα και εντονότερα τα 

εθνοκρατοκεντρικά χαρακτηριστικά του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

(Ήφαιστος, 2009). 

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στη συμπεριφορά 

των κρατών καθώς και στη διαδικασία λήψης απόφασης επεμβαίνουν και μη 

κυβερνητικοί αλλά και άλλοι πολυεθνικοί οργανισμοί που επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά των κρατών μεταξύ τους. Επίσης λόγω της παγκοσμιοποίησης η 

αλληλεξάρτηση μεταξύ των δρώντων διαμορφώνει ένα διαφορετικό πλαίσιο 

δραστηριοτήτων με συνέπεια η σκληρή ισχύς να υποβαθμίζεται μεν αλλά να 

παραμένει η πρωταγωνίστρια των διακρατικών σχέσεων. Οπωσδήποτε όμως και η 

ύπαρξη των νορμών και ιδεών που διαμορφώνουν την πολιτιστική κουλτούρα του 

εθνοκρατικού παράγοντα, επηρεάζει τη συμπεριφορά του και διαμορφώνει τη 

διεθνιστική προσέγγιση και αντίληψη για τους άλλους παράγοντες της διεθνούς 

πολιτικής. 

Όµως τελικά η θεωρία της οικονομικής αλληλεξάρτησης και ειδικότερα η 

αύξηση αυτής σε συνδυασµό µε τη διεθνή συνεργασία δεν μπορεί να εξαλείψει τις 

συγκρούσεις μεταξύ των εθνοκρατικών οντοτήτων και να μετριάσει τα ανώτερα 

εθνικά συμφέροντα που επιδιώκουν την αύξηση της ισχύος και της επιρροής των 

κρατών υπό το πρίσµα της εξασφάλισης της επιβίωσή τους όπως µας αναπτύσσει ο 

ρεαλισµός.  

Οι Στρατηγικές των Κρατών 

Η ανάδειξη εγωιστικών συμπεριφορών από τα κράτη αποτελεί φυσικό 

επακόλουθο της άναρχης δομής του διεθνούς συστήματος, της άνισης ανάπτυξης 
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ισχύος και της ετερογένειας ως προς το φάσμα των συμφερόντων που κάθε κράτος 

προβάλει στις διακρατικές σχέσεις και δομεί ως ζωτικό τμήμα της οντολογίας του, 

ώστε να εξυπηρετήσει τη θέση του στη διεθνή σκηνή (Λίτσας, 2014, pp. 63-64). 

Τα κράτη βιώνουν, καθημερινά μια διαδικασία υψηλού ανταγωνισμού και 

λειτουργώντας μέσα από την αρχή της αυτοβοήθειας, με πρωταρχικό στόχο την 

επιβίωση, αναζητούν συνεχώς ισχύ, με την χρήση στρατηγικών ανάλογα με το 

επίπεδο της ισχύος που αυτά διαθέτουν.  

Η στρατηγική3 είναι μία αναγκαιότητα που δημιουργεί η διαρκής σκιά του 

πολέμου στη διεθνή αρένα (Λίτσας, 2010, p. 227). Η Υψηλή Στρατηγική αποτελεί 

απότοκο της έννοιας της Στρατηγικής και χρησιμοποιείται για να συμπεριλάβει όλα 

τα διαθέσιμα μέσα που δύναται να χρησιμοποιήσει ένα κράτος, προς επίτευξη 

συγκεκριμένων μακροχρόνιων πολιτικών αντικειμενικών σκοπών, ενόψει 

πραγματικής ή ενδεχόμενης σύγκρουσης (Πλατιάς, 2010). Περιλαμβάνει πέντε 

διαστάσεις: την στρατιωτική στρατηγική, την οικονομία, την εσωτερική πολιτική, την 

διεθνή νομιμοποίηση και την διπλωματία. 

Έτσι έχουμε την χρήση του πολέμου, ως την ποιο γνωστή μακροσκοπική 

στρατηγική που μπορεί να ακολουθήσει ένα κράτος στο διεθνές σύστημα. Είναι μια 

στρατηγική επιθετικού χαρακτήρα , που σκοπό έχει τη βελτίωση των συσχετισμών 

ισχύος του επιτιθέμενου κράτους είτε μέσω της άμεσης σύγκρουσης με τον αντίπαλο 

και της αποδυνάμωσής που ακολουθεί ή καθυπόταξης του αντιπάλου είτε μέσω της 

καταστροφής των συμμάχων του αντιπάλου (Κουσκουβέλης, 2007, p. 208). Ο 

πόλεμος ως συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα είτε δίνει την ευκαιρία στο κάθε 

κράτος να διατηρήσει την θέση του είτε να επιδιώξει την αναβάθμιση του 

επιδιώκοντας τη συνολική ανατροπή του υφιστάμενου συστήματος και τη δημιουργία 

νέου. 

Μία άλλη στρατηγική η οποία είναι χρήσιμη ή εξυπηρετεί καλύτερα τα 

συμφέροντα μίας μεγάλης δύναμης όταν δεν χρησιμοποιεί τους πολέμους είναι ο 

                                            

3
 Στρατηγική: Η δυνατότητα των οργανικών συνισταμένων του διεθνούς συστήματος, δηλ. τα έθνη-

κράτη, να θέτουν σε οργανωμένη και συνδυαστική λειτουργία τα πολιτικοδιοικητικά, οικονομικά, κοινωνικά και 
στρατιωτικά μέσα που έχουν στη διάθεση τους με σκοπό την προβολή ενός επιθετικού ή αμυντικού πλαισίου 
ανάπτυξης προς άλλες οργανικές μονάδες του διεθνούς συστήματος με στόχο την προάσπιση αλλά και 
διεύρυνση των συμφερόντων τους» (Λίτσας, 2010, p. 226). 



16 

πειθαναγκασμός, ο οποίος έγκειται στην προσπάθεια ενός κράτους να εξασφαλίσει 

οφέλη από κάποιο άλλο χρησιμοποιώντας την απειλή χρήσης βίας (Waltz, 1979, pp. 

309-310). 

Τα κράτη προκειμένου να αυξήσουν την ισχύ τους με σκοπό την αντιμετώπιση 

της απειλής ενός ή περισσοτέρων αντιπάλων καταφεύγουν είτε σε εσωτερική 

εξισορρόπηση ή ενδυνάμωση, είτε σε εξωτερική εξισορρόπηση. 

Η εσωτερική εξισορρόπηση ή ενδυνάμωση υλοποιείται με την ανάπτυξη της 

αρχής της αυτοβοήθειας, η οποία αποτελεί αναγκαία πολιτική για τα κράτη και 

επιβάλλεται από τη συστημική δομή της διεθνούς αρένας. Η υλοποίηση των 

απαραιτήτων μέτρων εφαρμογής της αρχής της αυτοβοήθειας επιβάλλει στα κράτη 

να προνοούν για την οικοδόμηση αυθεντικών δομών ισχύος, πρωτίστως σκληρής4 

και δευτερευόντως ήπιας5, ώστε να εφαρμόζεται με αυξημένες πιθανότητες 

πραγμάτωσης η άμεση αντιμετώπιση ή αποτροπή απειλών και κινδύνων σε 

διεθνολογικό επίπεδο (Λίτσας, 2014, p. 84). 

Επίσης, σε µια προσπάθεια ομαδοποίησης των συνιστωσών που 

προσδιορίζουν και χαρακτηρίζουν την ισχύ, ο καθηγητής Κουσκουβέλης (2007) 

παρουσίασε τους συντελεστές ισχύος οι οποίοι κατηγοριοποιούνται σε τρείς βασικές 

ομάδες και ο οποίες συναντώνται στις περισσότερες αναφορές των Διεθνών 

Σχέσεων και είναι οι υλικοί ή αντικειμενικοί συντελεστές, οι λειτουργικοί και οι 

υποκειμενικοί συντελεστές. Αναλυτικότερα οι υλικοί συντελεστές περιλαμβάνουν τη 

γεωγραφία, τον πληθυσμό, τις πηγές πλούτου και τις ένοπλες δυνάμεις. Οι 

λειτουργικοί συντελεστές αναφέρονται στους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

λειτουργία του κράτους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον και 

είναι το πολιτικό σύστημα, η διοίκησή του, η ικανότητα στρατιωτικής κινητοποίησης 

και η θέση του στο διεθνές σύστημα. Τέλος οι υποκειμενικοί συντελεστές 

περιλαμβάνουν την ηγεσία και το κύρος (αξιοπιστία) που απολαμβάνει το κράτος στη 

διεθνή αρένα.  

                                            

4
 Ως σκληρή ισχύ ορίζεται η δυνατότητα του κράτους να κινητοποιεί τους στρατιωτικούς πυλώνες ισχύος 

που διαθέτουν προς όφελος των πολιτικών στόχων που διαθέτουν 
5
 Η ήπια ισχύς ορίζεται ως η δημοφιλία πολιτικών και πολιτιστικών αξιών, ιδεώδη και οράματα, που 

μπορούν να λάβουν παγκόσμια απήχηση και ακτινοβολία. Ως ήπια ισχύς εννοείται το σύνολο των στοιχείων που 
είναι σχετικά με την οικονομία, τον πολιτισμό, την παιδεία και υποπαράγωγα αυτών. (Λίτσας, 2014, p. 84) 
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Ως εξωτερική εξισορρόπηση ορίζεται η απορρέουσα από την ισορροπία της 

ισχύος προσπάθεια συνεργασίας των κρατών, να συνασπίζονται δηλαδή απέναντι 

στην απειλή που προβάλλει ένα άλλο ισχυρότερο ή ηγεμονικό κράτος. Η εξωτερική 

εξισορρόπηση μπορεί να γίνει μέσω συμμαχιών ή μέσω δημιουργίας αξόνων, όταν 

το επιτρέπει η διεθνείς συγκυρία. Η εξωτερική εξισορρόπηση προσφέρει μια σειρά 

από πλεονεκτήματα. Πρωτίστως αυξάνει την ισχύ και δευτερευόντως επιτυγχάνει 

ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη πρόσβαση στη διαχείριση της από κοινού 

διαθέσιμης ισχύος.  

Τέλος η στρατηγική επιλογή του «Διαίρει και βασίλευε» επιτρέπει την έμμεση 

αντιμετώπιση του αντιπάλου και έχει ως εκφάνσεις την περίπτωση όπου το κράτος:  

 Επιχειρεί να αποδυναμώσει τους αντιπάλους του υποδαυλίζοντας τις 

αντιθέσεις μεταξύ τους και προκαλώντας έτσι αντιπαλότητα ή στην 

καλύτερη περίπτωση, παρατεταμένο πόλεμο. 

 Αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη να αποτρέψει περαιτέρω 

αναβάθμιση της ισχύος του αντιπάλου, αλλά αναζητά κάποιο άλλο 

κράτος «θύμα», το οποίο θα τον αντιμετωπίσει είτε γιατί το ίδιο δεν 

διαθέτει επαρκή ισχύ είτε γιατί θέλει να αποφύγει περαιτέρω 

υποβάθμιση της σχετικής του ισχύος. 

 Δεν επιτρέπει την εξωτερική ενδυνάμωση του αντίπαλου, η οποία, αν 

γίνει, θα καταλήξει σε αύξηση της ισχύος του και ανατροπή της 

ισορροπίας. Έτσι το κράτος επιχειρεί να αποτρέψει ή να εμποδίσει τη 

σύναψη συμμαχιών εκ μέρους του αντιπάλου του. 

Οι Επιδιώξεις της Ρωσίας στα Βαλκάνια 

Σε μία προσπάθεια να γίνουν κατανοητά τα στρατηγικά συμφέροντα της 

Ρωσίας, μέσα από τη γεωπολιτική ερμηνεία της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής στο 

πέρασμα του χρόνου, μπορούν να αναπτυχθούν οι παρακάτω θεωρίες. 

 Η Ρωσία, ανέκαθεν επιζητούσε πρόσβαση στα θερμά νερά της 

Μεσογείου καθώς και έλεγχο των θαλάσσιων δρόμων από και προς 

την επικράτειά της. Μετά από ένα σύντομο σχετικά, διάστημα 

απουσίας, η δυναμική επιστροφή της συντελέσθηκε υπό το πρόσχημα 

και την αφορμή της συριακής κρίσης. Βάση δηλώσεων Ρώσων 
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αξιωματούχων, αυτή η επιστροφή θα αποκτήσει πλέον μόνιμο 

χαρακτήρα. Η ανωτέρω εξέλιξη, υπό την αίρεση της ειλικρίνειας των 

δηλώσεων και της συνεπούς εφαρμογής της αντίστοιχης πολιτικής, 

επαναφέρει την κατάσταση στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, στα 

ισχύοντα κατά την δεκαετία του ‘80.  

 Σύμφωνα με μία άλλη άποψη, αυτή του Ευρωασιατισμού 

(Eurasianism), οι Ρώσοι και το ρωσικό κράτος προέρχονται από την 

Ανατολή, και για το λόγο αυτό το ενδιαφέρον των Ρώσων και της 

Ρωσίας πρέπει να στρέφεται σε εκείνη την κατεύθυνση. Τη γεωπολιτική 

ταυτότητα του Ευρωασιατισμού ανέπτυξε ο Βερνάντσκι στο έργο του 

«Πολιτική και διπλωματική ιστορία της Ρωσίας» που δημοσιεύθηκε το 

1936 στις ΗΠΑ. Στο έργο του επέμενε ότι η Ρωσία σαν τεράστιος 

γεωγραφικός χώρος υπέστη την πίεση τόσο της Δύσης, όσο και της 

Ανατολής. Με τη σειρά της, η ίδια η Ρωσία μπόρεσε να ασκήσει πίεση 

και στις δύο κατευθύνσεις. Η φυσική κατεύθυνση της ρωσικής 

επέκτασης ήταν ωστόσο προς την Ανατολή, όπου δεν υπάρχουν 

σημαντικά γεωγραφικά εμπόδια. Η πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης 

ήταν συνέχεια της ανατολικής επέκτασης (G.Vernadsky, 1936). 

 Η τρίτη γεωπολιτική ερμηνεία της σοβιετικής πολιτικής ήταν η ιδέα του 

Robert Strausz-Hupé, ο οποίος αντίθετα επέμενε ότι η αιώνια επέκταση 

της Ρωσίας δεν ήταν προς την Ανατολή αλλά προς τη Δύση. Η αιτία της 

πολιτικής αυτής ήταν το γεγονός ότι οι περισσότερες απειλές για τη 

Ρωσία προέρχονταν από τη Δύση, και επομένως η Ρωσία, όπως και η 

Σοβιετική Ένωση, προσπαθούσε να χαράξει καινούρια, πιο «βολικά» 

για την ασφάλεια της σύνορα (Σαμοχβαλοβ, 2008). 

Κατά την ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας πρέπει να ληφθούν 

υπ’ όψιν δύο παράγοντες: η κληρονομιά του πρόσφατου παρελθόντος, δηλαδή αυτή 

της Σοβιετικής Ένωσης, και η επιρροή του μακρινού παρελθόντος, δηλαδή η 

εξωτερική πολιτική της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και η αντίληψη της κληρονομιάς 

αυτής από διάφορους παράγοντες του μηχανισμού της εξωτερικής πολιτικής της 

Ρωσίας. 
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Το στρατηγικό ενδιαφέρον της Ρωσίας στο βαλκανικό χώρο αποτελεί ένα 

παλαιό και ταυτόχρονα καινούριο σημείο αναφοράς των σύγχρονων διεθνών 

σχέσεων. Το ζήτημα αφενός είναι παλαιό, διότι η στρατηγική σημασία της περιοχής 

των Βαλκανίων ήταν και συνεχίζει να είναι αναμφισβήτητη, κάτι που έχει εκφραστεί 

πολλές φορές και στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα, με τη φράση του Τσώρτσιλ 

για το «μαλακό υπογάστριο» («soft underbelly») της Ευρώπης ή με τις περιγραφές 

του τύπου «μπαρουταποθήκη» της Ευρώπης. Είναι γνωστό ότι οι συγκρούσεις στο 

χώρο των διεθνών σχέσεων κατά τους τελευταίους τέσσερις αιώνες δεν έμειναν έξω 

από τα Βαλκάνια και η προσοχή όλων των μεγάλων δυνάμεων ήταν συνεχώς 

επικεντρωμένη στην περιοχή. Αν λάβουμε λοιπόν υπόψη την ιστορία της εξωτερικής 

πολιτικής της Ρωσίας στα Βαλκάνια, τις στενές επαφές που είχε με αυτή την περιοχή 

και την ευαισθησία της ρωσικής κοινωνίας για τα ζητήματα των Βαλκανίων, δεν 

μπορούμε να αμφισβητήσουμε τη σημασία που απέδιδε η Ρωσία στο γεωγραφικό 

αυτό χώρο, αυτοπροσδιοριζόμενη ως θεμελιώδης λίθος του ανατολικού ορθόδοξου 

πολιτισμού. 

Στην συνέχεια μέσω της ιστορικής ανασκόπησης της παρουσίας της Ρωσίας 

στα Βαλκάνια θα εξεταστούν, σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε, 

η παρουσία και οι γεωπολιτικές επιδιώξεις της Ρωσίας στα Βαλκάνια, οι τρόποι και 

τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση της ρωσικής επιρροής στην 

περιοχή, καθώς και οι επιπτώσεις της Ρωσικής εξωτερικής πολιτικής στους λαούς 

της Βαλκανικής, μέχρι το 2000 με την ανάληψη της προεδρίας από τον Βλαντιμίρ 

Πούτιν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΑ 

ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

Εισαγωγή  

Θα επιχειρήσουμε, πριν την ανάλυσή µας και την εξαγωγή των 

συμπερασμάτων µας, µια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της Ρωσίας, εστιάζοντας 

στην περίοδο από την οποία η Ρωσία, αρχίζει πλέον να έχει παρουσία στο 

γεωγραφικό χώρο των Βαλκανίων. Από την εποχή εκείνη η Ρωσία χρησιμοποιώντας 

την πολιτική της κοινής ταυτότητας και έχοντας στη φαρέτρα της το όπλο του 

Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας, προσπάθησε να ασκήσει επιρροή στην περιοχή. 

Μια επιρροή που προσπαθησε να επιτύχει µε ιδεολογικά μέσα, καθώς ακόμα τότε οι 

σημερινοί ενεργειακοί πόροι δεν είχαν ανακαλυφθεί. 

Γεωφυσική Ανάλυση - Οριοθέτηση 

Στην Ανατολή, στην Δύση και στο Νότο η οριοθέτηση των Βαλκανίων είναι 

εύκολη, καθώς οι θάλασσες που περιβρέχουν τη χερσόνησο, αποτελούν σαφή όρια. 

Αντιθέτως στον Βορρά, δεν υπάρχει γεωμορφολογικός άξονας ο οποίος να 

προσδιορίζει που τελειώνει η χερσόνησος. Η οροσειρά που ονομαζόταν Βαλκάνια 

(οροσειρά του Αίμου, από την Τουρκική λέξη «Μπαλκάν» που σημαίνει Βουνό), 

απλώνεται από την Ανατολή ως την Δύση σε μια γραμμή 550 χλμ, ως τα σύνορα της 

Βουλγαρίας με την Γιουγκοσλαβία, και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως όριο, καθώς δεν 

είναι αξεπέραστο εμπόδιο και αφήνει εκτός τη Ρουμανία και μέρος της Βουλγαρίας. 

Βορειότερα, ο Δούναβης αποτελεί μια γραμμή η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί 

όριο. Δεν έχει όμως κανένα γεωγραφικό νόημα ως στοιχείο διαχωρισμού ανάμεσα σε 

δυο μεγάλα περιφερειακά σύνολα. Οι δυο όχθες του δεν ανήκουν σε διαφορετικούς 

κόσμους (Πρεβελάκης, 2001, p. 33). 

Η Ρωσια στα Βαλκάνια στο πέρασμα του χρόνου 

Η σχέση της Ρωσίας με τα Βαλκάνια χρονολογείται από τα χρόνια των 

δραστηριοτήτων των Κνιάζ (Ηγεμόνων) της Ρους του Κιέβου. Στις αρχές του 9ου 

αιώνα οι πόλεις της Ρους του Κιέβου αποτελούσαν σημαντικά κέντρα εμπορικών και 
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πολιτικών κινήσεων, καθώς βρίσκονταν στη σημαντική οδική αρτηρία «από τους 

Βαράγγους στους Έλληνες». 

Τα στοιχεία των συνθηκών κατά τη διάρκεια του 9ου και 10ου αιώνα μεταξύ 

της Ρους του Κίεβου και του Βυζαντίου αποδεικνύουν πως ο κύριος σκοπός των 

Ρώσων ηγεμόνων στη νότια κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής της Ρους του 

Κιέβου, ήταν η δημιουργία νέων αγορών στο Βυζάντιο και η εξασφάλιση πρόσβασης 

στις αγορές αυτές. Οι μέθοδοι για την επίτευξη των σκοπών αυτών περιελάμβαναν 

επίσης εκστρατείες των Ρώσων ηγεμόνων κατά του Βυζαντίου. 

Τον 15ο αιώνα ο γάμος του Ιβάν Γ΄ και της ανιψιάς του τελευταίου Βυζαντινού 

Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Δραγάση Παλαιολόγου, Σοφίας, θεμελίωσε το δόγμα 

«η Μόσχα - τρίτη Ρώμη». Οι δημιουργοί αυτού του πολιτικού δόγματος δήλωναν ότι 

η διάδοχος του βασιλικού οίκου, που έπεσε κατά την εισβολή των Τούρκων, 

μετέφερε τα αυτοκρατορικά δικαιώματα στη Μόσχα (την καινούρια 

Κωνσταντινούπολη), όπου τα μοιράζεται με το σύζυγό της. 

Με την ανατροπή της ηγεμονίας του Βυζαντίου από την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία δημιουργήθηκε προσωρινά ένα κενό ισχύος το οποίο η Ρωσία 

προσπάθησε να πάρει για λογαριασμό της. Ο Ιβάν διακήρυξε ότι τα πρωτεία του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου περιέρχονται στην Αρχιεπισκοπή της Μόσχας, η οποία 

πολύ αργότερα αναβαθμίσθηκε σε Πατριαρχείο. Η πράξη αυτή είχε σκοπό να 

προστατεύσει το Πατριαρχείο έως ότου αυτό απελευθερωθεί και σταματήσει το 

καθεστώς του διορισμού του Οικουμενικού Πατριάρχη από ένα αλλόθρησκο ηγέτη, 

όπως χαρακτήριζε τον Οθωμανό Σουλτάνο. Από τότε ξεκίνησε και η διαμάχη για τα 

πρωτεία μεταξύ των δύο Πατριαρχείων. Συγχρόνως, με την προτροπή της συζύγου 

του Σοφίας Παλαιολόγου έλαβε τον τίτλο του Καίσαρα (Caesar), όπως 

ανακηρύσσονταν τα άρρενα τέκνα των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Τίτλος που με τη 

ρωσική γλωσσική παραφθορά έγινε Τσάρος. Λίγο αργότερα στις σφραγίδες των 

ηγεμόνων της Μόσχας εμφανίζεται ο δικέφαλος αετός – το έμβλημα του Βυζαντίου 

(wikipedia, n.d.). 

Η παρουσία της Ρωσίας στα Βαλκάνια χρονολογείται τουλάχιστον από τις 

αρχές του 18ο αι., όταν ο Μεγάλος Πέτρος εκπόνησε μία πολιτική προσεταιρισμού 

των υπόδουλων χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μια από 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC
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τις πρώτες του επιδρομές κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχε ως στόχο να 

εξασφαλίσει την πρόσβαση της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Η σύγκρουση της 

Ρωσίας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν αναπόφευκτη. Για αυτό στις αρχές του 

18ου αιώνα ο νότιος άξονας της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσικής Αυτοκρατορίας 

μεταφέρεται προς τα Βαλκάνια. Ο Μεγάλος Πέτρος χρησιμοποίησε το σύνθημα 

«Ελευθερία στην Ορθοδοξία». Η επιστολή του Μεγάλου Πέτρου, ένα από τα πρώτα 

ντοκουμέντα για την παρέμβαση της Ρωσίας στα Βαλκάνια, είχε ως στόχο: «ο 

μεγάλος λαός του Μαυροβουνίου λόγω του Χριστιανισμού και της ομοδοξίας του να 

μπει στον πόλεμο εναντίον των Τούρκων». 

Τα «Ορλωφικά» και η αποτυχία της εξέγερσης στο Μοριά αποτέλεσαν ακόμα 

μια απόδειξη ότι η Ρωσική Αυτοκρατορία συμμεριζόταν τον αγώνα των βαλκανικών 

λαών μόνο σε περίπτωση ευνοϊκής διεθνούς συγκυρίας, η οποία θα εξασφάλιζε και 

το συμφέρον της Ρωσίας. 

Ο Μέγας Πέτρος με μία στρατηγική «Διαίρει και Βασίλευε» στοχευόμενα 

διατηρούσε καλές σχέσεις µε τους Έλληνες, τους οποίους θεωρούσε ότι θα 

μπορούσε να χρησιμοποιήσει μελλοντικά ως όπλο εναντίον των Οθωμανών. Δεν 

πρόλαβε, όμως να ολοκληρώσει το σχέδιό του, αλλά το κληρονόμησε στους 

διαδόχους του. Το 1769 η Μεγάλη Αικατερίνη βρίσκεται σε πόλεμο µε την Υψηλή 

Πύλη. Ο στρατός της απειλείται από τους Τατάρους στις όχθες του Δνείπερου 

ποταμού, στη σημερινή Ουκρανία. Για τη διάσωσή του, προσπαθεί να δημιουργήσει 

και άλλες εστίες ανάφλεξης, ώστε να προκαλέσει πρόβλημα στους Οθωμανούς. Έτσι 

µε επιχείρημα την προστασία των ομόδοξων της Χριστιανών καταστρώνεται ένα 

σχέδιο επέμβασης στην Ελλάδα, γνωστό ως «το Ελληνικό της Σχέδιο» - το πρώτο 

ρωσικό πολιτικό σχέδιο στα Βαλκάνια, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την υπογραφή 

της συνθήκης Κιουτσούκ-Καϊναρτζή το 1774, που αποκαθιστούσε την ειρήνη στο 

Αιγαίο και αποτέλεσε τη λήξη του πρώτου Ρωσοτουρκικού πολέµου. Με τη συνθήκη 

αυτή η Ρωσία διαμορφώνει το διπλωματικό έρεισµα για μεγαλύτερη επέμβαση στα 

εσωτερικά της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Τα πλεονεκτήματα της συνθήκης 

υπήρξαν τόσο πολλά για τη Ρωσία ώστε ο τότε πρωθυπουργός της Ποτιόμκιν 

οδηγήθηκε στη σκέψη να καταρτίσει σχέδιο έξωσης της Τουρκίας από την Ευρώπη 

και ίδρυσης νέας Βυζαντινής αυτοκρατορίας, με ηγεμόνα κάποιον από τους 

μεγάλους δούκες της Τσαρικής οικογένειας (wikipedia, n.d.). 
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Όσον αφορά στα περιεχόμενα της συνθήκης Κιουτσούκ-Καϊναρτζή αναφέρεται 

μεταξύ άλλων, στο άρθρο 7, ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα και υπόσχεται να παρέχει 

προστασία στους Ορθόδοξους Χριστιανούς υπηκόους της Πύλης. Είναι η πρώτη 

φορά που αναγνωρίζεται νομίμως σε µια διεθνή συμφωνία η ειδική σχέση της 

Ρωσίας µε τους χριστιανικούς πληθυσμούς των Βαλκανίων. Παράλληλα, µε άλλο 

άρθρο, οι Ρώσοι αποκτούν το δικαίωμα να χτίσουν στην Κωνσταντινούπολη 

εκκλησία στη συνοικία του Γαλατά, η οποία θα ήταν υπό την εποπτεία του Ρωσικού 

Πατριαρχείου (Davison Roderic H., 1979). Με τη συμφωνία αυτή, η Ρωσία θα 

διεκδικούσε μεταγενέστερα το δικαίωμα της προστασίας της Ελληνορθόδοξης 

Εκκλησίας, εξυπηρετώντας τις βλέψεις του Ρωσικού Πατριαρχείου για επικυριαρχία 

στους ορθόδοξους πληθυσμούς. Ωστόσο, στο τουρκικό κείμενο της συνθήκης η 

αναφορά αυτή για εκκλησία “Ελληνικού τύπου” δεν υπάρχει, όπως συμβαίνει στη 

Ρωσική εκδοχή. 

Στα τέλη του 18ου αιώνα αυξήθηκε σημαντικά η δράση των ξένων 

διπλωματών στα Βαλκάνια. Η άνοδος στο ρωσικό θρόνο του αυτοκράτορα 

Αλέξανδρου Α’ σημαδεύθηκε από τις δηλώσεις της Αγίας Πετρούπολης για την 

προσήλωση του νέου Ρώσου αυτοκράτορα στην πολιτική γραμμή της γιαγιάς του, 

Αικατερίνης της Μεγάλης.  

Για πρώτη φορά Ρώσος ηγεμόνας δήλωνε ότι η Ρωσία είναι από μόνη της 

μεγάλη δύναμη και επομένως τα συμφέροντά της δεν πρέπει να συνδέονται με τις 

προσδοκίες άλλων λαών. Η δήλωση αυτή ουσιαστικά έφερε σημαντικές αλλαγές 

στην πολιτική της Ρωσίας. Η Ρωσία για πρώτη φορά έχοντας αυτοπροσδιορισθεί ως 

μεγάλη δύναμη διαφοροποιούσε τα συμφέροντά της από αυτά των βαλκανικών 

πληθυσμών (Σαμοχβάλοβ 2008). Σε αύτη την περίοδο, ως ηγεμονία διακατεχόμενη 

από σύνδρομο ανασφάλειας, με πρωταρχικό εργαλείο την ισχύ της, η Ρωσία 

προσπάθησε να εξασφαλίσει το συμφέρον της με την μεγιστοποίηση της ασφάλειάς 

της. 
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Στη συνέχεια ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1806-1812 σημαδεύτηκε από μια 

αλλαγή στη μορφή του Ανατολικού ζητήματος6. Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου, με 

την οποία έληξε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1806-1812 κατοχύρωσε τα 

δικαιώματα της Ρωσίας στα Βαλκάνια. 

Παράλληλα όμως, η Ρωσία προσπαθούσε η προστασία αυτή, προς τους 

ομόθρησκους, να μην οδηγήσει σε πόλεμο με την Τουρκία. Οι φιλοδοξίες της Αγίας 

Πετρούπολης στα Βαλκάνια το 19ο αιώνα έρχονταν σε αντίθεση με τις εξελίξεις τόσο 

στο ευρωπαϊκό σύστημα διεθνών σχέσεων, όσο και στα Βαλκάνια, ενώ στο τέλος 

του, η Ρωσία ουσιαστικά έθεσε το Ανατολικό ζήτημα στην ημερήσια διάταξη τόσο της 

εξωτερικής, όσο και της εσωτερικής της πολιτικής. Η επέκταση της Ρωσικής 

Αυτοκρατορίας προς το νότο προκάλεσε πολλά προβλήματα στην Αγία Πετρούπολη. 

Το σύστημα της ισορροπίας των δυνάμεων στην Ευρώπη, το οποίο προσπαθούσαν 

να τηρούν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις κινδύνευε λόγω των ρωσικών ενεργειών στο 

Ανατολικό ζήτημα (Σαμοχβαλοβ, 2008), όπως της υπογραφής της διμερής Συνθήκης 

του Αγίου Στεφάνου (3 Μαρτίου 1878) που συνομολογήθηκε μεταξύ της Ρωσικής και 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας, θέτοντας τέρμα στον Ρώσο-Τουρκικό πόλεμο (Απρίλιος 

1877 - Ιανουάριος 1878) με σοβαρές συνέπειες για τα κράτη της Βαλκανικής 

συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας. 

Η σημαντικότερη συνέπεια της συνθήκης ήταν η αναγνώριση αυτόνομης 

Βουλγαρικής Ηγεμονίας, στην οποία περιέρχονταν όλα τα εδάφη μεταξύ Δούναβη 

και Ροδόπης, το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας και ολόκληρη η κοιλάδα του 

Αξιού. Στην ουσία με τη συνθήκη αυτή η Τουρκία έχανε το μεγαλύτερο μέρος των 

ευρωπαϊκών της εδαφών. Τέλος υποχρεωνόταν να αφήσει πλήρως ανοιχτά τα στενά 

για τα σκάφη όλων των κρατών, με την εξαίρεση όσων είναι σε εμπόλεμη κατάσταση 

με τη Ρωσία. 

Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου ανέτρεπε πλήρως την ισορροπία δυνάμεων 

που είχε επιβληθεί στην Ανατολή κατά τις προηγούμενες δύο δεκαετίες, 

προκαλώντας την αντίδραση των άλλων Μεγάλων Δυνάμεων. Τελικά η Ρωσία 

                                            

6
 Ο όρος Ανατολικό Ζήτημα, γενικότερα, αναφέρεται στον ανταγωνισμό μεταξύ Ανατολής και Δύσης και 

ειδικότερα αφορά τα διπλωματικά και πολιτικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις εγγενείς αδυναμίες στη 
διατήρηση της συνοχής του Οθωμανικού Κράτους που παρουσιάστηκαν από τα μέσα του 18ου μέχρι και τις 
αρχές του 20ου αιώνα, όταν ο ένας μετά τον άλλο οι υπόδουλοι στους Οθωμανούς λαοί εξεγέρθηκαν κατά της 
Αυτοκρατορίας, η οποία είχε ηττηθεί από τη Ρωσία κατά τον πρώτο Ρωσοτουρκικό Πόλεμο το 1774.(Wikipedia) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/18%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_(1768-1774)
https://el.wikipedia.org/wiki/1774
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αναγκάστηκε να δεχτεί τη σύγκληση συνεδρίου στο Βερολίνο με σκοπό την 

αναθεώρηση της συνθήκης. 

 Η Συνθήκη αυτή ενώ αρχικά αποτέλεσε θρίαμβο του Πανσλαβισμού7 στη 

Βαλκανική χερσόνησο, κατέληξε στην συνέχεια στην καταστροφή της ίδιας της 

Ηγεμονίας της Βουλγαρίας, όπως αποδείχθηκε.  

 Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι οι Ορθόδοξοι πιστοί και οι θρησκευτικοί 

ηγέτες τους στα Βαλκάνια, ακόμα και όταν είχαν ανάγκη τη Ρωσική βοήθεια, δεν 

έπαυαν να θεωρούν ως κυρίαρχο κέντρο της Ορθοδοξίας την Κωνσταντινούπολη. 

Είχαν µια πεποίθηση ανωτερότητας, η οποία πήγαζε και ενισχυόταν από το γεγονός 

ότι ουσιαστικά η Ρωσία ασπάστηκε τον Χριστιανισµό µέσω του Βυζαντίου. Η Ρωσική 

κυβέρνηση ποτέ δεν έλεγχε το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Στην 

πραγματικότητα οι σκοποί τους συχνά αλληλοσυγκρούονταν. Το Πατριαρχείο 

συνεργαζόταν στενά για αιώνες µε την Πύλη και ήθελε να διατηρήσει αυτό το status 

quo και όχι να βρεθεί υπό την κυριαρχία της Ρωσίας. Μία αυξημένη αυτονομία των 

Βαλκανικών περιοχών, θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα, µια ξεχωριστή εθνική 

εκκλησιαστική αρχή και συνεπώς τον περιορισμό της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου. 

Οι Ρώσοι κατανοούσαν τις ισορροπίες στην περιοχή. Αυτό που ήθελαν ήταν 

µια αυξημένη παρουσία σε ένα γεωγραφικό χώρο που τον όριζαν ιδεολογικά ως 

«αδερφικό» προς αυτούς. Έτσι μέσω εξωτερικής εξισορρόπησης, αποσπούσαν 

συµµαχίες που ενίοτε και κατά περιόδους τους συνέφεραν και παράλληλα 

αποδυνάμωναν τις δυνατότητες της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Την ίδια ώρα, 

όπως αναφέραμε είχαν καταφέρει να δώσουν µια αίσθηση προς τις Δυτικές 

δυνάµεις, της νόμιμης προστάτιδας δύναμης των Ορθοδόξων στα Βαλκάνια. Γεγονός 

που σήμαινε, ότι αποτελούσαν απαραίτητο συνομιλητή τους και έτσι η Ρωσία αύξανε 

την ισχύ της. 

                                            

7 Ως πανσλαβισμό εννοούμε τη συμμαχία όλων των μικρών σλαβικών εθνών και εθνιδίων της Αυστρίας 
και, σε δεύτερη γραμμή, της Τουρκίας για να πολεμήσουν τούς Αυστρογερμανούς, τούς Μαγυάρους και 
ενδεχομένως τούς Τούρκους. Άμεσος σκοπός του πανσλαβισμού είναι ή δημιουργία ενός σλαβικού κράτους από 
την οροσειρά του Έρτς και τα Καρπάθια μέχρι την Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και την 'Αδριατική κάτω από 
ρωσική ηγεμονία, ενός κράτους πού θα περιλάμβανε, εκτός από την γερμανική, ιταλική, μαγυάρικη, βλάχικη, 
τουρκική, ελληνική και αλβανική γλώσσα, περίπου μια δωδεκάδα ακόμη γλώσσες και κύριες διαλέκτους (Engels, 
1849). Στην πραγματικότητα όμως είναι ένα ιδεολογικό πρόσχημα και μια ηθική ιδεολογία της Ρωσικής 
εξωτερικής πολιτικής. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
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Η Ρώσικη Εξωτερική Πολιτική στα Βαλκάνια τον 20ο Αιώνα 

Ο Β’ Βαλκανικός πόλεμος υπήρξε ένα ακόμα πιο σοβαρό χτύπημα στις ιδέες 

της ρωσικής διπλωματίας για μια Πανσλαβική συμμαχία στα Βαλκάνια, διότι η 

Αυτοκρατορία δεν ήταν έτοιμη ούτε οικονομικά, ούτε στρατιωτικά να διεξάγει ένα 

μεγάλο πόλεμο και να εκπληρώσει τους στρατηγικούς της στόχους. Οι 

απελευθερωτικοί αγώνες των βαλκανικών λαών, τους οποίους πότε υποστήριζε και 

πότε εκμεταλλευόταν η Ρωσία, μετατράπηκαν σε «μεγάλες ιδέες εθνικισμού». Το 

όνειρο της Ρωσίας για μια Σλαβική συμμαχία κατά της Αυστρίας έλαβε τερατώδη 

μορφή κατά τη διάρκεια του Β΄ Βαλκανικού πολέμου, οπότε η Σερβία στράφηκε κατά 

της Βουλγαρίας. 

Γενικά, αναλύοντας το χαρακτήρα της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσικής 

Αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν δύο κύριες ερμηνείες 

της ρωσικής συμπεριφοράς στη Χερσόνησο. Η πρώτη ερμηνεία προτείνει την άποψη 

ότι η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας σχετικά με τους λαούς της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας είχε ως μοναδικό στόχο την εδαφική διεύρυνση της Ρωσίας και ότι η 

προστασία των αδελφικών σλαβικών λαών και ομόθρησκων υπηκόων της Πύλης δεν 

αποτελούσε παρά ένα ιδεολογικό κάλυμμα της ρωσικής επιθετικότητας. Οι 

εκπρόσωποι της διαμετρικά αντίθετης κατεύθυνσης επιμένουν ότι η εξωτερική 

πολιτική της Ρωσίας επεδίωκε την πραγματοποίηση της ιστορικής αποστολής της 

Ρωσίας – δηλαδή την απελευθέρωση των σλαβικών και ορθόδοξων λαών της 

Χερσονήσου από τον τουρκικό ζυγό – και ότι στην εφαρμογή της πολιτικής αυτής η 

Ρωσία υπήρξε ανιδιοτελής. Ο πραγματικός χαρακτήρας της εξωτερικής πολιτικής της 

Ρωσίας στα Βαλκάνια βρίσκεται κάπου στο μέσο των δύο αυτών προσεγγίσεων. Η 

πολιτική αυτή, όπως το αναγνωρίζουν και αρκετοί Ρώσοι ιστορικοί, δεν είχε στόχο 

την απόκτηση αποικιών, αλλά την εξασφάλιση ευνοϊκών γεωπολιτικών συνθηκών για 

την προώθηση των οικονομικών συμφερόντων της Ρωσίας – μέσω του ελέγχου των 

Στενών (Διάλλα, 2009). 

Στην διακήρυξη του, το 1914, ο Τσάρος Νικόλαος Β΄ αναγγέλλει την απόφαση 

της Ρωσίας να πάει στον πόλεμο για την υπεράσπιση της Σερβίας, κάνοντας ρητή 

την σύνδεση τιμής και υπόληψης: 

«…Η Ρωσία, που συνδέεται με την θρησκευτική πίστη και το αίμα με τους 

σλαβικούς λαούς και πιστή στις ιστορικές παραδόσεις της, δεν έχει ποτέ 
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αντιμετωπίσει τις μοίρες τους με αδιαφορία ... Σήμερα δεν είναι μόνο η προστασία 

μιας χώρας που σχετίζεται με εμάς και η οποία δέχτηκε άδικη επίθεση, αλλά εμείς 

πρέπει να διαφυλάξουμε την τιμή, την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα της Ρωσίας 

και τη θέση της μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων» (Headley, 2008.). 

Στον ώριμο 19ο αιώνα όμως, στην κυβέρνηση και στο διπλωματικό σώμα της 

Ρωσίας, είχε διαμορφωθεί μια ισχυρή μερίδα η οποία υποστήριζε ότι η 

απελευθερωτική αποστολή της Ρωσίας στα Βαλκάνια είχε λήξει σε φιάσκο. Οι κύκλοι 

αυτοί που προέκριναν την ασιατική κατεύθυνση (προς Περσία και Μογγολία) ήταν οι 

ρεαλιστές αφού συγκροτούσαν τα επιχειρήματά τους λαμβάνοντας υπόψη 

οικονομικά κριτήρια. Η Ρωσία προς δυσμάς είχε ολοκληρώσει την ανάπτυξή της και 

η αμφισβήτηση των δυτικών συνόρων θα ήταν επικίνδυνη υπόθεση. 

Η επιμονή στη βαλκανική πολιτική ήταν αδιέξοδη, καθώς τα νέα εθνικιστικά 

και αλληλοσπαρασσόμενα κράτη δεν επιθυμούσαν να συνδεθούν με την Ρωσία. Οι 

θιασώτες της βαλκανικής πολιτικής κρίνονταν ότι εκπροσωπούσαν τη ρομαντική 

άποψη στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, διότι εξιδανίκευαν τους βαλκανικούς 

λαούς μόνο με τα λόγια «περί δεσμών αίματος, για την κοινότητα της θρησκείας, του 

πολιτισμού και της γλώσσας». Η πολιτική αυτή δεν είχε προσφέρει στη Ρωσία τίποτε 

άλλο εκτός από απογοητεύσεις, ανώφελες συγκρούσεις και επικίνδυνους τριγμούς 

στο κοινωνικό σώμα (Διάλλα, 2009, pp. 336-338). 

Με το τέλος του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου η κατάσταση στην πρώην Ρωσική 

Αυτοκρατορία ήταν κρίσιμη. Η πολιτική που είχε ξεκινήσει ο Μεγάλος Πέτρος είχε 

αποτύχει, διότι η Ρωσία δεν είχε στρατιωτικούς, βιομηχανικούς και κοινωνικούς 

πόρους για να εφαρμόσει στα Βαλκάνια την πολιτική που είχε ξεκινήσει ο Μεγάλος 

Πέτρος. Ο Λένιν, λαμπρός και έμπειρος πολιτικός, κατάλαβε πως για τη διατήρηση 

της Οκτωβριανής επανάστασης, η Ρωσία θα έπρεπε να αλλάξει την αιώνια πολιτική 

παράδοση υποστήριξης των βαλκανικών λαών. Με την άνοδο του στην εξουσία 

διακόπηκε η παραδοσιακή πολιτική γραμμή και η εξωτερική πολιτική απέκτησε νέο 

περιεχόμενο. Τα πρώτα χρόνια της επανάστασης η εξωτερική πολιτική των 

Μπολσεβίκων είχε ιδεαλιστικό και πασιφιστικό χαρακτήρα. Αυτό εξηγείται με τον 

εμφύλιο και την ανάγκη για εσωτερική ανασυγκρότηση της χώρας. 
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Η Βαλκανική Πολιτική της Μόσχας κατά τη Διάρκεια του Ψυχρού 

Πολέμου 

Ένα από τα βασικά ερωτήματα της βιβλιογραφίας των διεθνών σχέσεων, της 

πολιτικής επιστήμης και της διεθνούς ιστορίας, είναι ποια υπήρξε η βασική 

προτεραιότητα της σοβιετικής υψηλής στρατηγικής πολιτικής: η προώθηση του 

κρατικού συμφέροντος (με κυριότερο την ασφάλεια) ή η εξάπλωση της 

κομμουνιστικής ιδεολογίας.  

Μετά το νικηφόρο για τους Συμμάχους αποτέλεσμα του Β' Παγκοσμίου 

Πολέμου, η περιοχή των Βαλκανίων αποτέλεσε το "Μήλο της Έριδος" των 

ενδοσυμμαχικών ανταγωνισμών επέκτασης και των σφαιρών επιρροής. Διεξήχθησαν 

σε αυτήν συγκαλυμμένες αλλά και απροσχημάτιστες συγκρούσεις ανάμεσα στους 

πρώην συμμάχους, πολύ πιο βίαιες από αυτές που ανέκυψαν σε άλλα σημεία της 

γηραιάς Ηπείρου. Οι συγκρούσεις αυτές ήταν αφορμή και προανάκρουσμα του 

ψυχρού πολέμου που έμελλε να επικρατήσει σε περιφερειακό αλλά και σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, τα Βαλκάνια αποτέλεσαν πεδίο 

αντιπαλότητας μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας. Η Τέταρτη Διάσκεψη της Μόσχας 

ανάμεσα στον Τσώρτσιλ και τον Στάλιν, τον Οκτώβριο του 1945, μοίρασε με βάση 

την περίφημη Συμφωνία των Ποσοστών την περιοχή σε δύο σφαίρες επιρροής: η 

Ελλάδα μετά έναν μακροχρόνιο και αιματηρό εμφύλιο πόλεμο εντάχθηκε στη 

Βρετανική, ενώ η Ρουμανία και η Βουλγαρία στη Σοβιετική. Για τη Γιουγκοσλαβία 

συμφωνήθηκε να έχουν και οι δύο πλευρές το ίδιο ποσοστό επιρροής, δηλαδή 50 

τοις εκατό (Καραγιάννης, 2013, p. 226).  

Όλες οι υπόλοιπες χώρες της Βαλκανικής εντάχθηκαν αρχικά στη Σοβιετική 

σφαίρα επιρροής. Η περιβόητη Διάσκεψη της Γιάλτας επισημοποίησε κατά τον πιο 

επίσημο και ταυτόχρονα κυνικό τρόπο αυτήν τη "διανομή". Βεβαίως από αυτή τη 

σφαίρα απομακρύνθηκαν προοδευτικά - τηρώντας διαφορετικές αποστάσεις η 

καθεμία - η Γιουγκοσλαβία, η Αλβανία και η Ρουμανία, χωρίς ωστόσο να μεταβάλουν 

ριζοσπαστικά το πολιτικό τους σύστημα. 

Τα Βαλκάνια στη μακρά περίοδο του "Ψυχρού Πολέμου", εξαιτίας της 

εξάρτησης των κρατών από τους αντίπαλους πόλους και των διακυμάνσεων που 
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παρατηρήθηκαν στις προς αυτούς και στις μεταξύ τους σχέσεις - έμελλαν να 

διαδραματίσουν έναν ιδιότυπα σημαντικό ρόλο, αφού κατέστησαν διεθνώς και 

τουλάχιστον κατά την πρώτη περίοδο του ψυχρού πολέμου (1945-1970) ένα από τα 

ενδεικτικά για τις σχέσεις Ανατολής-Δύσης βαρόμετρα. Τα περισσότερα από τα 

κράτη, κυβερνώνται από κομμουνιστικά πολιτικά συστήματα, που επιβλήθηκαν με 

την ισχύ και τη δυναμική των πραγμάτων, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί κυρίως κατά 

τη διάρκεια του πολέμου. 

Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά αυτής της καθοριστικής, για την εξέλιξη της 

περιοχής, αλλά και προσδιοριστικής για τη σημερινή και μελλοντική πορεία των 

λαών της Βαλκανικής περιόδου είναι τα εξής: 

 Η λειτουργία των Βαλκανίων ως βαρόμετρο των σχέσεων Ανατολής - 

Δύσης, αλλά και των ενδοκομματικών ισορροπιών της Ανατολής, στην 

οποία κατ' αρχήν εντάχθηκαν όλα τα κράτη της περιοχής, εκτός της 

Ελλάδας. Το στοιχείο αυτό κατέστησε τα Βαλκάνια ένα από τα 

"νευραλγικά" σημεία επαφής και τριβής των δύο ψυχροπολεμικών, 

διεθνοπολιτικών και ιδεολογικών πόλων, ενώ τους προσέδωσε και 

έναν ιδιόμορφα σημαντικό χαρακτήρα αναφορικά με τη διαμόρφωση 

των συσχετισμών εντός του ίδιου του Ανατολικού Συνασπισμού. 

 Η εγκαθίδρυση κομμουνιστικών πολιτικών συστημάτων που 

δομήθηκαν πάνω στη βάση του προτύπου εξουσίας της δικτατορίας 

του προλεταριάτου και επιχείρησαν τον συνολικό έλεγχο της κοινωνίας 

από το κράτος/ κόμμα. Τα πολιτικά συστήματα αυτά, προκειμένου να 

διευρύνουν τη λαϊκή τους νομιμοποίηση, ακολούθησαν τη γραμμή ενός 

ιδιότυπου "εθνικού κομμουνισμού" που προσπαθούσε να συνταιριάξει 

την προσήλωση στο "Μαρξιστικό-Λενινιστικό" δόγμα και στη Σοβιετική 

Ένωση, με την ενθάρρυνση ανάδειξης της εθνικής ταυτότητας των 

λαών τους. 

 Η προγραμματισμένη χρήση των προσεκτικών διαφοροποιήσεων 

έναντι της Σοβιετικής 'Ένωσης στην εξωτερική πολιτική, προκειμένου 

να διευκολυνθούν εσωτερικοί πολιτικοί "χειρισμοί" που απέβλεπαν 

στην εδραίωση των, κατά χώρα και περίοδο, συστημάτων και ηγετών. 

Την τακτική αυτήν ακολούθησαν με ποικίλες διαβαθμίσεις εντάσεως και 
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περιθωρίων κινήσεως, κατ' αρχήν η Γιουγκοσλαβία, στη συνέχεια η 

Αλβανία και, κατά τις τελευταίες δεκαετίες του ψυχρού πολέμου, η 

Ρουμανία. 

 Η ανάδειξη ισχυρών προσωπικοτήτων στη θέση των αδιαφιλονίκητων 

"ισχυρών ανδρών" των συστημάτων (Γιóζεφ Μπροζ Τίτο, Εμβέρ Χóτζα, 

Τοντóρ Ζίβκωφ, Νικολάε Τσαουσέσκου) οι οποίοι αποτέλεσαν τους 

"ηγέτες- πατέρες" των λαών τους, αλλά και τα πρόσωπα-σύμβολα των 

συστημάτων, τα οποία μετέτρεψαν σε προσωπικά και σε βάθος 

χρόνου, σε οικογενειοκρατικά καθεστώτα. Αξιοποίησαν την ήδη 

υπάρχουσα προσωποπαγή πολιτική και εξουσιαστική παράδοση των 

χωρών τους, καλλιέργησαν την προσωπολατρία, και πέτυχαν, με τη 

βοήθεια των μηχανισμών της κρατικής προπαγάνδας, την εγκαθίδρυση 

"αδιαμεσολάβητης" επικοινωνίας με τις λαϊκές μάζες. 

 Τέλος, η γραφειοκρατικοποίηση των κοινωνιών, που εντάχθηκαν στο 

πλαίσιο του κόμματος/ κράτους και εθίστηκαν τόσο ώστε η κάθε 

ενέργειά τους να είναι εναρμονισμένη και προσδιορισμένη από τις 

κεντρικά κατευθυνόμενες οδηγίες και σχεδιασμούς, χωρίς να 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ή κινήσεις που θα ξέφευγαν τα από τα 

άνωθεν κανονισμένα όρια. (Κουσκουβέλης Η., 2017) 

Μέχρι και πριν την διάλυση της ΕΣΣΔ δεν άλλαξε τίποτα το ιδιαίτερο στις 

σχέσεις της ΕΣΣΔ με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν υπήρχαν οξείες κρίσεις και 

ήταν πλέον κοινό μυστικό ότι το σκληρό γεωπολιτικό πυρήνα του Συμφώνου της 

Βαρσοβίας αποτελούσαν οι χώρες του Βόρειου Άξονα - Τσεχοσλοβακία, Πολωνία, 

Ανατολική Γερμανία - παρά τις διαφωνίες στις σχέσεις τους με τη Μόσχα, ενώ ο 

Νότιος Άξονας στα Βαλκάνια δεν ήταν τόσο σημαντικός πια (A.Karbonski, 1983). Το 

γεγονός ότι η Γιουγκοσλαβία, η Αλβανία και η Ρουμανία, παρά την υιοθέτηση μιας 

ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, είχαν εχθρική στάση απέναντι στις ΗΠΑ 

καθησύχαζε τη Σοβιετική Ηγεσία. 

Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας συνεχίστηκε, αλλά κανένας από τους διεθνείς 

παίκτες δεν γνώριζε πόσο απρόβλεπτη και δραματική θα ήταν αυτή η διάλυση και 

πώς θα έπρεπε να αντιμετωπισθούν οι εξελίξεις αυτές. Πόσο μάλλον η Ρωσία, η 

οποία δεν είχε απάντηση για τα δικά της βασικά ζητήματα που αφορούσαν το εθνικό 
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της συμφέρον, την εξωτερική της στρατηγική και τακτική της σε διάφορα επίπεδα και 

σε διάφορες περιοχές του κόσμου. 

Η Πρώτη Περίοδος της Ρωσικής Βαλκανικής Πολιτικής 

Από το 1992 και μετά η Ρωσία χάραξε μια νέα γραμμή στην εξωτερική και 

εσωτερική της πολιτική. Η νέα ταυτότητα της Ρωσίας κατ’ ουσίαν ήταν μια πιο 

ριζοσπαστική συνέχεια των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της κυβέρνησης 

Γκορμπατσόφ. Στις 2 Ιουνίου 1992 η νέα κυβέρνηση προέβη στην απελευθέρωση 

των τιμών, και ξεκίνησε τις ιδιωτικοποιήσεις. Κατά την περίοδο αυτή αντί για τα 

ξεκάθαρα διατυπωμένα εθνικά συμφέροντα και τις προτεραιότητες της εξωτερικής 

της πολιτικής, η ρωσική διπλωματία επικαλούνταν συνθήματα συνεργασίας με το 

πολιτισμένο μέρος της ανθρωπότητας. 

Η Ρωσία αδυνατούσε να παρέμβει όταν ξέσπασε η κρίση στη Γιουγκοσλαβία, 

καθώς προείχε η αντιμετώπιση των εσωτερικών της προβλημάτων όπως η 

σταθεροποίηση της χώρας και η ανάκαμψή της. Συνάμα, δεν ένιωθε απειλή από τη 

Δύση, καθώς θεωρούσε πως ο ανταγωνισμός είχε δώσει πλέον τη θέση του στην 

αμοιβαία επωφελή συνεργασία. Το όλο πρόβλημα της γιουγκοσλαβικής κρίσης 

συνίστατο στο γεγονός ότι τα πρώην διοικητικά όρια των επιμέρους 

γιουγκοσλαβικών δημοκρατιών μετατρέπονταν σε εθνικά σύνορα κυρίαρχων 

κρατών, όπου τα άλλοτε ισότιμα συνταγματικά έθνη μετατρέπονταν σε μειονότητες 

Από πλευράς Διεθνούς Δικαίου, τα προβλήματα μετά την βίαιη διάλυση της ΟΔ 

Γιουγκοσλαβίας εντοπίζονται γύρω από την δημιουργία και λειτουργία ενός νέου 

κράτους (π.χ Β-Ε), την σύγχρονη αυτοδιάθεση εθνικών μειονοτήτων (Κόσοβο) και 

την προβληματική, λόγω ασύμβατης προς το Διεθνές Δίκαιο συμμετοχή κράτους 

(ΠΓΔΜ) στο πεδίο των Διεθνών σχέσεων της περιοχής. (Περράκης, 2009)  

Κατά τα πρώτα χρόνια που ακολούθησαν τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης 

(ΕΣΣΔ), η Ρωσία προσπαθούσε να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα και την 

πολιτική της, τόσο στο εσωτερικό της, όσο και στις εξωτερικές της σχέσεις. Η 

διαδικασία, αυτή, ήταν μακρόχρονη και δύσκολη. Μπορεί η Ρωσία να κληρονόμησε 

τη θέση της ΕΣΣΔ στους διεθνείς θεσμούς και τις υποδομές της ανά τον κόσμο, δεν 

έπαυσε όμως να συνιστά ένα κράτος σε αποσύνθεση και σε ανάγκη 

επαναπροσδιορισμού, μέσα σε ένα περιβάλλον που απαρτιζόταν από δεκαπέντε νέα 

κράτη στη στενή περιφέρειά της και με μια σοβιετική παράδοση στο εσωτερικό της. 
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Πέρασαν τρία χρόνια μέχρι, περί το 1993, να αρχίσουν να διαφαίνονται με σχετική 

συνέπεια το δόγμα, οι κατευθύνσεις και οι στόχοι της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. 

Οι βασικές αρχές της δεν μεταβλήθηκαν επί της ουσίας έκτοτε, παρά τις αλλαγές 

στην ηγεσία της χώρας που ακολούθησαν. (Headley, 2008., pp. 29-31). 

Η Ρωσία σήμερα 

Σύγχρονη Γεωπολιτική θεώρηση Ρωσίας 

Στα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα ο πρόεδρος της Ρωσίας 

Βλάντιμιρ Πούτιν, απευθυνόμενος στους πρέσβεις και στους μόνιμους 

αντιπροσώπους δήλωσε ότι «η Ρωσία πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την 

παγκόσμια και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη σύμφωνα με τη θέση και τη δυναμική 

της» (Καραγιάννης, 2010), καθώς και ότι «Η Ρωσία θα μπορεί να επιβιώσει και να 

αναπτυχθεί μέσα από τα υπάρχοντα σύνορα μόνο αν παραμείνει μια ισχυρή δύναμη» 

(Putin, 2002). 

Το υπάρχον πολιτικό σύστημα που βασίζεται στο ισχύον Σύνταγμα της 12ης 

Δεκεμβρίου 1993 (Συνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, n.d.) δίνει πολλές 

υπερεξουσίες στον πρόεδρο. Αυτός είναι που καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές 

στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας. Διορίζει την κυβέρνηση, τους 

δικαστές, τους εισαγγελείς, τους διπλωμάτες και τον Διοικητή της Κεντρικής 

Τράπεζας. Το Σύνταγμα του δίνει την δυνατότητα να κυβερνήσει τη χώρα, χωρίς το 

Κοινοβούλιο, καθόσον μπορεί να εκδίδει διατάγματα. Επίσης, είναι ο Ανώτατος 

Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Εκμεταλλευόμενος τις εξουσίες αυτές ο Πούτιν προσπάθησε να 

αποϊδεολογικοποιήσει τη ρωσική εξωτερική πολιτική, αντικαθιστώντας την με ένα 

«ψυχρό» πραγματισμό ή κατά άλλους ένα «πολιτικό ρεαλισμό» (Pursiaien Christer, 

2000, pp. 188-189). Στη μεταψυχροπολεμική εποχή οι μεγάλες δυνάμεις έχουν τρεις 

επιλογές, στις οποίες μπορούν να στραφούν ασκώντας την εξωτερική τους πολιτική. 

Μπορούν να δράσουν μονομερώς, να δημιουργήσουν διμερείς σχέσεις ή να 

εμπλακούν σε πολυμερείς συνεργασίες (Robert, 2003, p. 34), από την στιγμή που η 

παγκόσμια ηγεμονία είναι αδύνατη. Η Ρωσία εμφανίζεται να ακολουθεί ένα μίγμα και 

των τριών επιλογών κατά την άσκηση της εξωτερικής της πολιτικής. 
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Από το 2000 μέχρι το 2011 η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας πέρασε από 

διαδοχικές φάσεις. Αρχικά επιδίωξε να χτίσει μία συμμαχία με τις Η.Π.Α. και ένας 

μηχανισμός ενοποίησης με την Ε.Ε. (2000-2003). Όπως δήλωσε ο Πούτιν, στις 24 

Ιουνίου 2002, η κύρια προτεραιότητα του ήταν «να βγει η χώρα από την φτώχεια». 

Αναλύοντας την στάση του προέδρου Πούτιν σύμφωνα με την θεωρία του πολιτικού 

ρεαλισμού το υπέρτατο εθνικό συμφέρον ήταν η ασφάλεια του κράτους και η 

επιβίωσή του. Ο Πούτιν αρχικά ως αμυντικός ρεαλιστής, κατέφυγε σε ορθολογική 

πολιτική ενδυνάμωσης με την διεύρυνσης του επιπέδου σκληρής ισχύος στο 

εσωτερικό του κράτους και την ποιοτική και ποσοτική διεύρυνση του συμμαχικού του 

δικτύου, για να αντιμετωπίσει τη συστηματική ρευστότητα που παρήγαγε η αναρχία 

και ο διαρκείς ανταγωνισμός του διεθνούς συστήματος της εποχής. 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας αναπτύσσεται 

σύμφωνα με τη θεώρηση που έχει ο Πούτιν για τον κόσμο και το όραμα που ο ίδιος 

έχει για τη θέση της Ρωσίας στο αναδυόμενο πολυπολικό περιβάλλον. Ειδικά τα 

δυτικά Βαλκάνια έχουν μεγάλη συμβολική σημασία για τη Ρωσία, αφού οι Ρώσοι 

νιώθουν ότι για να αποτελέσουν μια «μεγάλη δύναμη» (“a great power”) στο διεθνές 

σύστημα στο μέλλον, θα πρέπει να έχουν σημαντική παρουσία στα Βαλκάνια. 

(Wiśniewski J., 2016). 

Το 2008 η Μόσχα ανταπέδωσε στις Η.Π.Α. ένα ανθρωπιστικό πόλεμο, όπως 

αυτές έπραξαν στη περίπτωση του Κοσόβου. Προκειμένου να αιτιολογήσει την 

επέμβαση της στην Οσετία, χρησιμοποίησε ένα νέο σχετικά εργαλείο, το 

ονομαζόμενο "Responsibility to Protect" (R2P). Το R2P αποτελούσε μία παγκόσμια 

πολιτική δέσμευση που εγκρίθηκε από όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών 

κατά την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής του 2005 για την πρόληψη της γενοκτονίας, 

των εγκλημάτων πολέμου, της εθνοκάθαρσης και των εγκλημάτων κατά της 

ανθρωπότητας (Global, 2016). Με βάση την παραπάνω απόφαση η Ρωσία είχε το 

δικαίωμα να αναλάβει δράση, για να προστατεύσει τις ζωές και τις περιουσίες των 

Ρώσων της Γεωργίας. Επίσης το 2014 ανταπέδωσε με το δημοψήφισμα της 

Κριμαίας, ως αντίστοιχο του δημοψηφίσματος του Κοσόβου, το δικαίωμα 

αυτοδιάθεσης των εθνοτήτων βάσει του Διεθνούς Δικαίου. 

Η Ρωσία αντιλαμβανόμενη τις απειλές στο γεωστρατηγικό της περιβάλλον 

εισήγαγε το αναθεωρημένο Στρατιωτικό της Δόγμα το 2010, περιγράφοντας τον 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/2005_World_Summit
https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide
https://en.wikipedia.org/wiki/War_crime


34 

σύγχρονο πόλεμο ως την «ενοποιημένη χρήση στρατιωτικών δυνάμεων και πόρων 

μη στρατιωτικής φύσεως» και αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην «προγενέστερη 

εκτέλεση μέτρων πληροφοριακού πολέμου για την επίτευξη πολιτικών στόχων χωρίς 

τη χρήση στρατιωτικών μέσων με σκοπό τη δημιουργία μιας ευνοϊκής κατάστασης 

στην παγκόσμια κοινή γνώμη για τη βέλτιστη αξιοποίηση των στρατιωτικών μέσων» 

(e-amyna, 2017). Η αλλαγή αυτή πιστώνεται στον νυν Αρχηγό του Γενικού 

Επιτελείου και Υφυπουργό Άμυνας Στρατηγό Valery Vasilevich Gerasimov, ο 

οποίος, σε αρθρογραφία του το 2013, είχε υποστηρίξει πως τα «μη στρατιωτικά μέσα 

επιτυγχάνουν καλύτερα στρατιωτικά ή πολιτικά αποτελέσματα σε σχέση με τα 

στρατιωτικά μέσα» (Valery Gerasimov, 2016). 

Το νέο δόγμα βασίζεται στον Υβριδικό Πόλεμο, ο οποίος έχει στόχο να 

καλύψει τον συνδυασμό καταναγκαστικής και ανατρεπτικής δραστηριότητας, 

συμβατικών και μη συμβατικών μεθόδων (π.χ. διπλωματικές, στρατιωτικές, 

οικονομικές, τεχνολογικές μέθοδοι) που χρησιμοποιούνται με συντονισμένο τρόπο 

από κρατικούς ή μη κρατικούς παράγοντες για την επίτευξη ειδικών στόχων, 

παραμένοντας ωστόσο κάτω από το όριο της επίσημης κήρυξης πολέμου (Ύπατη 

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ΚΕΠΠΑ, 2016). 

Κατά την αμερικάνικη άποψη η Μόσχα επιδιώκει να χρησιμοποιήσει υβριδικό 

πόλεμο για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση ετέρων κρατών σε αριθμό 

συγκεκριμένων πολιτικών θεμάτων, να διαιρέσει και να αποδυναμώσει το ΝΑΤΟ, να 

ανατρέψει τις «φίλο-δυτικές κυβερνήσεις», να δημιουργήσει προσχήματα για πόλεμο 

να προσαρτήσει έδαφος και να διασφαλιστεί η πρόσβασή της στις ευρωπαϊκές 

αγορές με τους δικούς της όρους (Chivvis, 2017). 

Ο Πρόεδρος Πούτιν ανάφερε το παράδειγμα του Κοσόβου ως ανάλογο με την 

απόσχιση της Κριμαίας από την Ουκρανία. Κατά την διάρκεια της ομιλίας του στην 

Δούμα και στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο στις 18 Μαρτίου 2014, ο Ρώσος ηγέτης 

επιχειρηματολόγησε λέγοντας ότι «… για κάποιο λόγο ενέργειες που οι Αλβανοί του 

Κοσόβου έχουν την άδεια να κάνουν, ενώ οι Ρώσοι, Ουκρανοί και Κριμαίοι Τάταροι 

στην Κριμαία δεν επιτρεπόταν να κάνουν. Είναι να αναρωτιέται κανείς. Ακούμε από 

τις ΗΠΑ και την Δ. Ευρώπη ότι το Κόσοβο είναι ειδική περίπτωση. Τι το κάνει τόσο 

ιδιαίτερη περίπτωση;» (Putin, 2014). Το Κρεμλίνο στην προκειμένη περίπτωση 
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χρησιμοποίησε την αρχή της αυτοδιάθεσης8 για να δικαιολογήσει τις ενέργειές του 

στην Κριμαία. 

Αναλύοντας τις μέχρι τώρα κινήσεις της Ρωσίας, συμπεραίνει κανείς ότι 

μιμείται παρά μάλλον ανταποδίδει σε γενικές γραμμές τις κινήσεις και το πλαίσιο 

λήψης απόφασης των Η.Π.Α., με την υιοθέτηση πολιτικών εφαρμογών που 

δοκιμάστηκαν από τις ΗΠΑ στο Κόσοβο και λόγω του θετικού τους αποτελέσματος 

θεωρούνται δυνητικά ως ενδεδειγμένες λύσεις αντιμετώπισης των καταστάσεων στη 

Οσσετία και την Κριμαία. 

Οι ιδέες του κλασικού και διαρθρωτικού ρεαλισμού, όπως και οι φιλελεύθερες 

θεωρίες δεν εξηγούν αρκετά και δεν αναζητούν σε βάθος τα κίνητρα της εξωτερικής 

πολιτικής της Ρωσίας. Ενώ οι θεωρίες αυτές αναλύουν την εξωτερική πολιτική της 

χώρας στο πλαίσιο της πολιτικής ισχύος (ρεαλισμός) ή στο πλαίσιο της αναζήτησης 

κάποιων θεσμών που θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας (θεσμικός 

φιλελευθερισμός), καμία από τις κλασικές θεωρίες διεθνών σχέσεων δεν επιχείρησε 

να αναλύσει τους εσωτερικούς παράγοντες της συμπεριφοράς της Μόσχας. Οι 

θεωρίες αυτές παραλείπουν αρκετές σημαντικές πτυχές της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων στη Ρωσία και γενικότερα δεν υπολογίζουν αρκετά καλά την επίδραση 

της εσωτερικής πολιτικής στη συμπεριφορά ενός κράτους στην παγκόσμια σκηνή. 

  

                                            

8
 Ο όρος της αυτοδιάθεσης (self – determination), όμως, συνδέθηκε κυρίως με τον Αμερικανό πρόεδρο 

Woodrow Wilson, ο οποίος στη Διάσκεψη Ειρήνης στα ανάκτορα των Βερσαλλιών στο Παρίσι στις 8 Ιανουαρίου 
του 1918 εκφώνησε τον περίφημο λόγο του, γνωστού ως “δεκατέσσερα (14) σημεία”, όπου στο πέμπτο σημείο 
διακήρυξε πως κατά την αρχή της εδαφικής κυριαρχίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν τα συμφέροντα των 
εμπλεκόμενων πληθυσμών, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών. Συγκεκριμένα, 
ανέφερε: «Οι λαοί πρέπει να κυριαρχούνται και να κυβερνώνται με δική τους συναίνεση. Η αυτοδιάθεση δεν είναι 
κενό σχήμα λόγου». Αξίζει να τονισθεί πως τα οκτώ από τα δεκατέσσερα σημεία αναφέρονται σε πτυχές της 
εθνικής αυτοδιάθεσης (Kissinger Η., 1995). 



36 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΡΩΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΣΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

Τα Ρώσικα Εργαλεία Επιρροής 

Για να εξετάσουμε την επιρροή της Ρωσίας πρέπει πρώτα να δούμε, 

περιληπτικά, την επιρροή των διεθνών οργανισμών (ΕΕ, ΝΑΤΟ) και κατ΄ επέκταση 

των Η.Π.Α. στα Βαλκάνια, για να γίνει αντιληπτό κατά πόσο τα εργαλεία της Ρωσίας 

μπορούν να υπερτερήσουν ή όχι. 

Οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν δύο βασικούς στόχους στα Βαλκάνια, από τη 

μία να σταθεροποιήσουν την περιοχή (η οποία μαστίζεται τα τελευταία 20 χρόνια 

από εθνικιστικές εξάρσεις και ασταθείς πολιτικές δομές) και από την άλλη να 

περιορίσουν στο ελάχιστο τη ρωσική επιρροή στην περιοχή (Stratfor.com, 2015 ). 

Για τον σκοπό αυτό μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το ΝΑΤΟ 

υιοθέτησε μια πιο επιθετική πολιτική απέναντι στη Ρωσία, η οποία αποτυπώθηκε με 

την ανάπτυξη του ΝΑΤΟ σε χώρες στις οποίες είχε παραδοσιακά επιρροή η Ρωσία. 

Η προσέγγιση του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία προκειμένου η χώρα να γίνει μέλος της 

Βόρειο-Ατλαντικής Ένωσης, αποτέλεσε «κόκκινη γραμμή» για τη Ρωσία, αφού θα 

εκλαμβάνονταν ως άμεση απειλή για τα συμφέροντα της Ρωσίας του Πούτιν, αφού 

θα εκμηδενίζονταν η «ουδέτερη ζώνη» στη συγκεκριμένη περιοχή της Μαύρης 

Θάλασσας (η οποία θεωρείται μεγάλης γεωστρατηγικής σημασίας). Αυτός ο 

ανταγωνισμός μεταξύ Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και Ρωσίας μεταφέρεται στην 

περιοχή των Βαλκανίων, με τις ΗΠΑ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπλέκονται στην 

εσωτερική πολιτική των Βαλκανίων από τότε που το ΝΑΤΟ έστειλε στρατιώτες μετά 

τον πόλεμο της Βοσνίας και τις συγκρούσεις στο Κόσοβο τη δεκαετία του 1990. 

Από την πλευρά της, η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει την επιρροή της στα 

Βαλκάνια, όπου διατηρεί στενούς ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς με χώρες 

όπως η Σερβία και η Ελλάδα, για να απειλήσει τα συμφέροντα της Δύσης. Ωστόσο, 

το ενδιαφέρον που δείχνει το Κρεμλίνο τον τελευταίο χρόνο πηγάζει σε μεγάλο 

βαθμό από την επιδείνωση των σχέσεών του με τη Δύση. Στόχος της Ρωσίας στα 

Βαλκάνια είναι να αποτρέψει τη διεύρυνση της παρουσίας δυτικών στρατιωτικών 
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δυνάμεων και στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή, διατηρώντας παράλληλα 

αρκετές δυνάμεις ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει στρατηγικά έργα ενεργειακών 

υποδομών. Η Δύση έχει το πλεονέκτημα της πρόσβασης σε επαρκείς πόρους για 

την ανάπτυξη και την άμυνα, οι οποίοι μπορούν να μοιραστούν σε χώρες που 

διψούν για οικονομική ανάπτυξη. Χώρες όπως η Σερβία και η ΠΓΔΜ δεν είναι πιθανό 

να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη δεκαετία, λόγω εσωτερικού 

διχασμού και διότι προσκρούουν σε αντιδράσεις από τα σημερινά μέλη της Ε.Ε 

(Φαλτάιτς, 2015).  

Αν οι Βαλκανικοί πόλεμοι του 1990 εξέθεσαν τα όρια της Ρωσικής επιρροής 

υπό την προεδρία του Μπόρις Γέλτσιν, η αναβίωση της ρωσικής εθνικής ισχύος υπό 

τον Βλαντιμίρ Πούτιν - που κατέστη δυνατή εξαιτίας της άνθησης των εσόδων της 

Ρωσίας από την πώληση υδρογονανθράκων - της επόμενης δεκαετίας συνοδεύτηκε 

από μια ενεργό προσπάθεια να αυξηθεί ο ρόλος της χώρας στα Βαλκάνια σε ένα 

ευρύ φάσμα τομέων.  

Η ισχύ της Ρωσικής επιρροής δεν στηρίζεται αποκλειστικά σε ένα μόνο 

εργαλείο για να πετύχει τους σκοπούς της. Στα Βαλκάνια, διαφορετικά εργαλεία, 

συνδυάζονται μεταξύ τους και το αποτέλεσμα προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της 

κάθε εθνικής αγοράς. Δίχως κοινά σύνορα ή μια σημαντική ρωσική διασπορά, οι 

τακτικές που χρησιμοποιήθηκαν στη Γεωργία και την Ουκρανία, δεν μπορούν να 

έχουν τα ίδια αποτελέσματα στα Βαλκάνια. Έτσι η Ρωσία εστίασε κυρίως σε 

πρωτοβουλίες σχεδιασμένες να δημιουργήσουν συνθήκες καλής θέλησης και να 

δημιουργήσουν οικονομικά κίνητρα σε υψηλό επίπεδο, σε χώρες των Δ. Βαλκανίων, 

κυρίως σε αυτές οι οποίες δεν ανήκουν στην Βορειοατλαντική Συμμαχία, όπως η 

Σερβία μαζί με το Κοσσυφοπέδιο, το Μαυροβούνιο (αν και προσχώρησε πρόσφατα 

στο ΝΑΤΟ), τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Β-Ε) και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 

της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ). 

Τα ποιο σημαντικά εργαλεία επιρροής της Ρωσίας στις ανωτέρω χώρες είναι η 

διπλωματία, η οικονομία και το εμπόριο, η ενέργεια, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η 

θρησκεία και ο πολιτισμός. 
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Η Διπλωματία 

Ως διπλωματία μπορούμε να ορίσουμε: 

 Την τεχνική και τη διεθνώς αποδεκτή διαδικασία μέσω της οποίας κάθε 

κράτος προσπαθεί να επιτύχει ειρηνικά την εξωτερική του πολιτική 

 Το θεσμό του κράτους, τη διπλωματική υπηρεσία και τις λειτουργίες 

και δραστηριότητες της» (Ηρακλειδης, 2005, p. 66). 

Η διπλωματία είναι το κύριο εργαλείο για την ολοκλήρωση των σχέσεων με 

άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμούς, με σκοπό την προώθηση των εθνικών θέσεων 

και στόχων. 

Η ένδειξη της διπλωματικής ισχύος σε ένα διασυνδεδεμένο κόσμο όπου 

υπάρχει ταχύτατη διάδοση πληροφοριών είναι η ικανότητα ενός κράτους να 

επηρεάσει το διεθνές πολιτικό περιβάλλον κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εθνικές 

επιδιώξεις και στόχοι να γίνουν κατανοητοί, πειστικοί, και αποδεκτοί από τους 

συμμάχους. Σε αυτό βρίσκεται και η απόδειξη της ισχύος ενός κράτους, στην 

ικανότητά του δηλαδή να αλλάζει τη συμπεριφορά άλλων κρατών, ώστε να 

εναρμονίζονται με τις επιδιώξεις του (Nye, 1990, pp. 153-171). 

Για χρόνια, η Ρωσία είχε παραχωρήσει στα Βαλκάνια σε μεγάλο βαθμό τα 

ηνία στην Δύση, λόγω ελλείμματος ισχύος, αντιδρώντας βέβαια για το 

Κοσσυφοπέδιο, αλλά γενικότερα αποδεχόμενη ότι ολόκληρη η περιοχή, 

περιλαμβανομένης της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, κατευθυνόταν προς ένταξη 

στην ΕΕ. Η σύγκρουση για την Ουκρανία τα άλλαξε όλα αυτά. Το λανθάνον ρωσικό 

ενδιαφέρον μεταβλήθηκε σε έντονα ενεργό, ιδιαίτερα σε χώρες με ομότιμους 

Ορθόδοξους Χριστιανικούς πληθυσμούς όπως στο Μαυροβούνιο, την Σερβία, την 

ΠΓΔΜ και την Σέρβικη Δημοκρατία της Βοσνίας για την προώθηση των εθνικών της 

θέσεων και στόχων. 

Επιπλέον διατηρεί ενεργή διπλωματική παρουσία στα Βαλκάνια, με τους 

εκπροσώπους της συχνά να εκφράζουν την έντονη αποδοκιμασία των πολιτικών 

που έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της, όπως για παράδειγμα τον 

περιορισμό της περαιτέρω επέκτασης του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Επιπλέον 
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προσπαθεί να κερδίσει υποστήριξη για τις θέσεις της στους διεθνές οργανισμούς, 

συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ. 

Η Ρωσία και η Δύση έχουν ως κοινό αντίπαλο στα Βαλκάνια, την πολιτική 

αστάθεια. Ευρισκόμενη στη συμβολή τριών ιστορικών αυτοκρατοριών, αυτή η 

λωρίδα γης μεταξύ της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας από καιρό βρίσκεται 

στο επίκεντρο του ανταγωνισμού των παγκόσμιων δυνάμεων. Σήμερα αποτελεί ένα 

από τα βασικά πεδία της αντιπαράθεσης μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης. Ωστόσο, 

καθώς και οι δύο πλευρές προσπαθούν να εξαγοράσουν επιρροή με επενδύσεις και 

ενεργειακά έργα και με την Τουρκία να προσπαθεί και αυτή να ακολουθήσει, οι 

εσωτερικές πολιτικές αλλαγές απειλούν να υπονομεύσουν τις εξωτερικές 

προσπάθειες για την εξέλιξη και τη διαμόρφωση της περιοχής (Φαλτάιτς, 2015).  

Τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για 

σύγχρονη κρατική υπόσταση, λόγω των ασθενών κρατικών δομών, της πολιτικής 

αστάθειας, της ανικανότητας ανάπτυξης δημόσιων πολιτικών, της αδυναμίας 

παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, της ενδημικής εγκληματικότητας και διαφθοράς, 

της τεράστιας ανεργίας των νέων, την έλλειψη οικονομικών προοπτικών και την 

υπονόμευση συστήματος κοινωνικών αξιών (Δρ.Ιωάννης Αρμακόλας, 2016). 

Η Ρωσία αναπτύσσει στενούς πολιτικούς δεσμούς βασισμένους σε κοινές 

ιδεολογικές και πολιτιστικές συγγένειες σε τουλάχιστον τέσσερις Βαλκανικές χώρες – 

Σερβία συμπεριλαμβανόμενου του Κοσόβου, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ΠΓΔΜ, 

Μαυροβούνιο – όπου οι ισχυρές δυνάμεις δραστηριοποιούνται στην υπεράσπιση 

των φιλορωσικών θέσεων σε σημαντικά θέματα πολιτικής. Στους πολιτικούς 

συμμάχους της Ρωσίας στην περιοχή, περιλαμβάνονται κόμματα με λαϊκιστικές και 

εθνικιστικές πεποιθήσεις, καθώς και στοιχεία της μετακομμουνιστικής αριστεράς.  

Η περίπτωση της Σερβίας και του Κοσόβου 

Μετά την επιτυχημένη υιοθέτηση μίας υψηλής στρατηγικής εξουθένωσης των 

ΗΠΑ ενάντια στη Σερβία το 1995, που είχε ως αποτέλεσμα η σερβική πολιτική 

ηγεσία να οδηγηθεί στη συνθηκολόγηση αποδεχόμενη τους όρους του Ν.Α.Τ.Ο με τη 

συνθήκη του Dayton, η μη τήρηση των διατάξεων που προέβλεπαν την ελεύθερη 

μετακίνηση νατοϊκών δυνάμεων στο έδαφος της Γιουγκοσλαβίας, πυροδότησε την 
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έξαρση της κρίσης στο Κόσοβο που είχε ως αποτέλεσμα τους Νατοϊκούς 

βομβαρδισμούς της Σερβίας. 

Ο στρατηγικός στόχος της Ρωσίας στις βαλκανικές υποθέσεις ήταν να 

παραμείνει υπολογίσιμος πολιτικός παράγοντας. Για να το πετύχει αυτό και να 

εξασφαλίσει την αναγνώριση ήταν απαραίτητη η διατήρηση του πολυμερούς 

καθεστώτος στην επίλυση των βαλκανικών ζητημάτων. Η ρητορική της Ρωσίας 

επικεντρώθηκε στην επιχειρηματολογία να παραμείνει το ζήτημα του Κοσόβου στην 

ημερήσια διάταξη των διεθνών οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτής της πολυμέρειας η 

Μόσχα προσπάθησε να εξασφαλίσει τη σερβική συμμετοχή στην επίλυση του 

ζητήματος του Κοσόβου. 

Η Ρωσία εκμεταλλεύτηκε πολιτικά το ζήτημα του Κοσόβου, υιοθετώντας τις 

σερβικές θέσεις. Η αλλαγή κατεύθυνσης της ρωσικής πολιτικής, λόγω κυρίως 

διεθνούς κατάστασης, περιέπλεξε ιδιαίτερα την κατάσταση, που φαινόταν να 

οδηγείται σε ανεξαρτησία, στη βάση του σχεδίου Ahtisaari9. Υπό την πίεση της 

Ρωσίας άρχισαν νέες συνομιλίες οι οποίες τελείωσαν το Δεκέμβριο 2007 χωρίς καμιά 

πρόοδο. Το σχέδιο Ahtisaari ήταν πλέον πολιτικά νεκρό αν και αποτελούσε μια 

σχετικά μετριοπαθή και ανώδυνη λύση σε σχέση με πιθανές πιο ακραίες εξελίξεις. 

Η σερβική και ρωσική θέση είχαν σαν αποτέλεσμα η κυβέρνηση του Κοσόβου 

να θέσει μέρος της κυριαρχίας της υπό διεθνή επίβλεψη και δεσμεύτηκε μονομερώς 

για τις προβλέψεις του σχεδίου Ahtisaari. Αυτό αποτέλεσε πλήγμα στο κύρος του 

ΟΗΕ και παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και το Κόσοβο αποτελεί από τότε 

προηγούμενο για εκδήλωση και άλλων αποσχιστικών κινημάτων, όπως στην 

περίπτωση της Κριμαίας αλλά και της πρόσφατης στην Καταλονία. Μέχρι σήμερα 

113 από 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ (57%) έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του 

Κοσόβου.  

Το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα για την κυβέρνηση του Κοσόβου αποτελεί η 

ενσωμάτωση των Σέρβων. Το βόρειο Κόσοβο λειτουργεί ως ντε φάκτο προέκταση 

                                            

9
 Πρόκειται για τη συνολική πρόταση για τη διευθέτηση του καθεστώτος του Κοσσόβου. Αν και δεν 

αναφέρει ακόμη τη λέξη "ανεξαρτησία", περιλάμβανε αρκετές διατάξεις που ερμηνεύονταν ευρέως ότι 
υποδηλώνουν κρατική υπόσταση για το Κοσσυφοπέδιο. Για παράδειγμα, θα έδινε στο Κοσσυφοπέδιο το 
δικαίωμα να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς, να δημιουργήσει μια Δύναμη Ασφάλειας του 
Κοσσυφοπεδίου και να υιοθετήσει εθνικά σύμβολα. 
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της Σερβίας με τον τοπικό σερβικό πληθυσμό να στηρίζεται πλήρως στις σερβικές 

παράλληλες δομές απορρίπτοντας οποιονδήποτε θεσμό προερχόμενο από την 

Πρίστινα. Οι Σέρβοι του βορρά θεωρούν το Κόσοβο τμήμα της Σερβίας υπό 

προσωρινή διεθνή κηδεμονία και ως εκ τούτου επιδιώκουν την διατήρηση σερβικών 

κρατικών θεσμών της Σερβίας στο υπό των έλεγχό τους τμήμα της περιοχής. 

Αντίθετα, για την κυβέρνηση της Πρίστινα το βόρειο Κόσοβο είναι αναπόσπαστο 

τμήμα του νέου κράτους, στο οποίο η νόμιμη κυβέρνηση αν και αδυνατεί προσωρινά 

να επιβάλλει την εξουσία της έχει δικαίωμα και υποχρέωση να το κάνει. Απώτερος 

σκοπός της Πρίστινα είναι ο έλεγχος του συνόλου της επικράτειας του Κοσόβου και η 

εφαρμογή στο βορρά, ακριβώς όπως στο νότο, του σχεδίου Ahtisaari. Η διαδικασία 

αποκέντρωσης που προβλέπει το σχέδιο Ahtisaari θεωρείται από πολλούς το 

μέγιστο των παραχωρήσεων που μπορεί να κάνει η Πρίστινα για την 

επανενσωμάτωση των σερβικών θυλάκων στο νεότευκτο κράτος.  

Είναι πάντως αναμενόμενο ότι οποιαδήποτε ‘κίνηση’ της Πρίστινα στο βορρά 

θα αντιμετωπίσει τη βίαιη αντίδραση των Σέρβων της περιοχής και διπλωματική 

αντιπαράθεση με Σερβία και Ρωσία (Αρμακόλας, 2012).  

Η Σερβία είναι επίσημη υποψήφια προς ένταξη χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης από το 2012, αλλά οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει με αργούς ρυθμούς και 

η χώρα έχει δημιουργήσει στενότερους δεσμούς με τη Ρωσία. Η Μόσχα ήταν ο 

βασικότερος σύμμαχος της Σερβίας κατά τη διάρκεια των βαλκανικών πολέμων της 

δεκαετίας του 1990, με τη Ρωσία να εισαγάγει προϊόντα στην Σερβία κατά τη 

διάρκεια του δυτικού εμπάργκο.  

Αν και είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου περιτριγυρισμένη από χώρες του ΝΑΤΟ, η 

Σερβία δεν είναι μέλος του και δήλωσε στρατιωτική ουδετερότητα σε κοινοβουλευτική 

δήλωση. Παράλληλα είναι μέλος του προγράμματος «Σύμπραξη για την Ειρήνη» και 

το 2015 υπέγραψε με το ΝΑΤΟ Σχέδιο Δράσης ατομικής εταιρικής σχέσης (IPAP), το 

οποίο θεωρείται ως το υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας για μια τρίτη χώρα. 

Σε ότι αφορά την καθημερινή τους ζωή οι Σέρβοι είναι ρεαλιστές. Αλλά η 

γνώμη τους για τη διεθνή θέση της χώρας είναι παράλογη. Αυτό επιβεβαιώνεται από 

τα αποτελέσματα μιας νέας έρευνας, σύμφωνα με την οποία 4 στους 10 

συμμετέχοντες πιστεύουν ότι η Ρωσία είναι ο καλύτερος φίλος της Σερβίας, αλλά 
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περισσότερο από το ήμισυ (52%) θα ήθελε να ζήσει σε μια δυτική χώρα και όχι στη 

Ρωσία (EurActiv, 2017). 

Τα σερβικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία τελούν υπό σοβαρή οικονομική 

πίεση, έχουν γίνει εξαρτημένα από τις ειδήσεις από τα πανταχού παρόντα ρωσικά 

προπαγανδιστικά μέσα ενημέρωσης, όπως το Sputnik και το Russia Today. Κατά 

συνέπεια, το σερβικό κοινό παίρνει μια ημερήσια δόση ειδήσεων που απεικονίζουν 

την επικείμενη κατάρρευση της ΕΕ, των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ˙ και 

δοξάζουν την άνοδο της Ρωσίας και της Κίνας (Rettman A., 2015). 

Το επίκεντρο της διπλωματικής στρατηγικής της Ρωσίας με τη Σερβία είναι η 

«στρατηγική εταιρική σχέση», η οποία υπογράφηκε τον Μάιο του 2013. Αυτή η 

συμφωνία καθιερώνει τη συνεργασία σε ένα διευρυμένο φάσμα πεδίων, 

συμπεριλαμβανομένων των διεθνών υποθέσεων, της πολιτικής ασφάλειας, της 

επιβολής του νόμου, της οικονομικής ανάπτυξης, το εμπόριο, τον πολιτισμό, την 

επιστήμη, την τεχνολογία και εκπαίδευση. Ιδιαίτερα, διαφαίνεται συντονισμός της 

εξωτερικής πολιτικής σε διεθνείς οργανισμούς - συμπεριλαμβανομένων των 

Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 

Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και του Συμβουλίου της Ευρώπης - όπου η ψηφοφορία της Σερβίας 

είναι συχνά ευθυγραμμισμένη με τη Ρωσία. Η Σερβία είναι μία από τις λίγες χώρες 

που συμπαρατάχθηκαν στη Ρωσία για να αντιταχθούν στα ψηφίσματα του ΟΗΕ όσο 

αφορά την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας από τον Ρώσο-Γεωργιανό πόλεμο του 

2008. Επίσης δεν συμμετείχε στο ψήφισμα του ΟΗΕ, το οποίο καταδίκαζε τη Ρωσία 

για τη προσάρτηση της Κριμαίας τον Μάρτιο του 2014. 

Τα επίσημα διπλωματικά κανάλια συμπληρώνονται από το Ρωσικό Ινστιτούτο 

Στρατηγικών Μελετών (RISS), το οποίο απολαμβάνει επίσημης προεδρικής 

υποστήριξης και χρηματοδότησης χάρη σε ένα διάταγμα του 2009 (Kononova, 

2014). Το RISS δημοσιεύει εκθέσεις, οργανώνει συνέδρια και, το 2013, άνοιξε 

παραρτήματα στο Βελιγράδι και στην Σόφια. Στα τέλη του 2013, ο τότε διευθυντής 

του Leonid Reshetnikov, ειδικός στα θέματα των Βαλκανίων και πρώην ανώτερος 

αξιωματικός στις Σοβιετικές και ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών εξωτερικού, 

ξεκίνησε μια φραστική επίθεση στη Σερβική Υπουργό Ενέργειας, Ζοράνα 

Μιχαΐλοβιτς, την οποία κατηγόρησε ότι προσπάθησε να υπονομεύσει τη διμερή 
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συνεργασία για τον South Stream (Spaic, 2013). Η Σέρβα Υπουργός μετακινήθηκε 

σε διαφορετική υπουργική θέση στον επόμενο ανασχηματισμό. 

Η πιο ορατή έκφραση της στρατηγικής της Ρωσίας για την οικοδόμηση 

πολιτικών συμμαχιών είναι η επίσημη διεπαγγελματική συμφωνία μεταξύ της 

Ενωμένης Ρωσίας του Πούτιν και του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού 

Κόμματος (SNS) του πρώην Προέδρου Tomislav Nikolić. Οι ιδεολογικές θέσεις του 

SNS μοιάζουν πολύ με τις αρχές της «κυριαρχικής δημοκρατίας» η οποία 

διατυπώθηκε από την Ενωμένη Ρωσία, με την έμφαση που δίνει ο κρατισμός, ο 

κοινωνικός συντηρητισμός, η εχθρότητα προς το ΝΑΤΟ, η υποστήριξη των αρχών 

και της μη παρέμβασης (κατά τη Δύση) στις εξωτερικές υποθέσεις και την 

υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας (Sakwa, 2011) 

Μετά τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή φαίνεται ότι σύντομα η 

Σερβία θα φτάσει σε σημείο καμπής, όπου θα πρέπει να επιλέξει είτε να συμμαχήσει 

με το ΝΑΤΟ είτε με τη Ρωσία, με την οποία διατηρεί ισχυρούς δεσμούς μέσα από μια 

ιστορική παράδοση που συνδέει τις δύο χώρες. 

Η περίπτωση της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης 

Η δημιουργία της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, ενός νέου κράτους, έπασχε εξαρχής 

σε ορισμένα δομικά στοιχεία, που προσδιορίζουν τον λαό, την αυθύπαρκτη εξουσία 

του, το πολίτευμα της χώρας. Το κράτος τέθηκε υπό διεθνή κηδεμονία πολιτικών 

συμφερόντων της διεθνούς κοινότητας, δηλαδή χωρίς ουσιαστική ανεξαρτησία, 

περιορίζοντας την εσωτερική αυτοδιάθεση του λαού, που στην πράξη αλλοιώνουν τη 

δημοκρατική εκλογική διαδικασία, εμπεδώνουν διακρίσεις και διαχωριστικές γραμμές 

μεταξύ των πολιτών – με βάση την εθνότητα.  

Σήμερα η Βοσνία – Ερζεγοβίνη βιώνει το πολιτικό/θεσμικό/λειτουργικό 

αδιέξοδο κατά την άσκηση των ομοσπονδιακών αρμοδιοτήτων της, με πολίτες χωρίς 

ισότιμη συμμετοχή και δικαιώματα στο δημόσιο βίο, με τις ομόσπονδες συνιστώσες 

της όλο και ποιο απόμακρες κι ένα σύνταγμα που χρειάζεται αλλαγή για να 

λειτουργήσει το κράτος. Οι αδυναμίες δείχνουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν για 

το μέλλον της χώρας. Η ουσιαστική διάθεση των Σερβοβόσνιων να αποσχισθούν, θα 

εντείνεται όσο το Κόσοβο αναγνωρίζεται από άλλα κράτη ως ανεξάρτητο κράτος 

(Περράκης, 2009, p. 15). Η Σέρβο - βοσνιακή κοινότητα διακήρυξε, με ψήφισμα της, 
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την «στρατιωτική ουδετερότητά» ως μια κίνηση αντιτιθέμενη στις κινήσεις της 

κεντρικής κυβέρνησης για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Το ψήφισμα είναι σε μεγάλο βαθμό 

συμβολικό, καθώς καμία από τις δύο αυτόνομες οντότητες της Βοσνίας δεν διαθέτει 

στρατό, ενώ η εξωτερική πολιτική διεξάγεται σε κρατικό επίπεδο (Kovacevic, 2017). 

Η πολιτική ηγεσία της Σερβικής Δημοκρατίας Βοσνίας ευθυγραμμίστηκε 

δημοσίως με τον Πούτιν. Ο Πρόεδρος της περιοχής, Μίλοραντ Ντόντικ, 

παρακολούθησε το συνέδριο της Ενωμένης Ρωσίας ως «αδελφός» επισκέπτης και 

μίλησε για τον προσωπικό του θαυμασμό για τον Πούτιν. Ο Ντόντικ επιδιώκει έντονα 

να ακολουθήσει προ - ρωσική εξωτερική πολιτική, δεσμεύοντας να μπλοκάρει την 

προσχώρηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στο ΝΑΤΟ και πρόσφερε δημόσια στήριξη 

στη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία (Tanjug, 2014). 

Η περίπτωση της ΠΓΔΜ 

Η ΠΓΔΜ είναι το μόνο κράτος στον κόσμο με προσωρινή ονομασία στα διεθνή 

φόρουμ, που με τις θέσεις και συμπεριφορές του να δημιουργεί σοβαρές τριβές και 

οι οποίες αμφισβητούνται στο γειτονικό περιβάλλον Οι εξελίξεις στο Κόσοβο είχαν 

αντίκτυπο στην ΠΓΔΜ, όπου μετά τον αινιγματικό πόλεμο του 2001 και την 

υπογραφή της συμφωνίας της Αχρίδας, οι Αλβανοί στην πράξη αναγνωρίστηκαν ως 

ισότιμο συνταγματικό έθνος με τους Σλαβομακεδόνες με το εθνοπολιτιστικό χάσμα 

Αλβανών και Σλαβομακεδόνων να τείνει να καταστεί αγεφύρωτο.  

Η επέμβαση και επιρροή των Αμερικάνων κατά την περίοδο της δημιουργίας 

του κράτους ήταν σημαντική. Με την εγκατάσταση βάσεών των ΗΠΑ στην Βουλγαρία 

και την Ρουμανία αποκτούσαν έλεγχο της μεσοβαλκανικής ζώνης, της Αδριατικής 

θάλασσας και της Μαύρης θάλασσας ο οποίος ήταν και ο κύριος στρατιωτικός 

στόχος τους στα Βαλκάνια και όχι τόσο ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας. Η 

αναγνώριση της ΠΓΔΜ από την Αμερική με το συνταγματικό της όνομα στις 04 

Νοεμβρίου 2004 οφείλονταν κυρίως στην προσπάθεια των Αμερικάνων να 

αποτρέψουν έναν νέο πόλεμο Σλαβομακεδόνων και Αλβανών. Άλλωστε μόνο ως 

τυχαίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για την Αλβανία 

και την ΠΓΔΜ, όταν στα τέλη του 2004 αμέσως μετά από την αμερικανική 

αναγνώριση, υπογράφηκε πανηγυρικά μεταξύ Αλβανίας, ΠΓΔΜ και Βουλγαρίας η 

συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού ΑΜΒΟ (Albanian – Macedonian Bulgarian 

Oilpipeline), (Περράκης, 2009, pp. 215-216) 
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Τα τελευταία χρόνια, η πολιτική κρίση στα Σκόπια άρχισε να βαθαίνει, ενώ τα 

βίαια επεισόδια στη Βουλή ξύπνησαν μνήμες από την ένοπλη εξέγερση 

αλβανόφωνων το 2001, με τους Αλβανούς παραστρατιωτικούς να απειλούν ότι θα 

απελευθερώσουν τα αλβανικά εδάφη της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας. 

Η Μόσχα δεν έμεινε αδρανής. Καλεί όλους τους ξένους παράγοντες που 

εμπλέκονταν (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Αλβανία) να σταματήσουν να 

ασκούν πιέσεις και να δώσουν τη δυνατότητα στις εγχώριες πολιτικές δυνάμεις να 

καθορίσουν το μέλλον της χώρας τους. «Βλέπουμε μια απροκάλυπτη χειραγώγηση 

της βούλησης των πολιτών, με στόχο να ανατρέψουν την νόμιμη κυβέρνηση», 

σημειώνει το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. 

Η Ρωσία εναντιώθηκε στις δυνάμεις που προορίζονταν να υπονομεύσουν τη 

νόμιμη κυβέρνηση του Γκρουέφσκι, δίνοντας μια γεύση γεωπολιτικής αντιπαράθεσης 

Ανατολής - Δύσης στην αστάθεια που μάστιζε τα Σκόπια. Η Ρωσία κατηγόρησε τη 

Ευρώπη για την ενορχήστρωση μιας «πολύχρωμης επανάστασης» με ένα σενάριο 

παρόμοιο με αυτό της Ουκρανίας. Παρά τις δηλώσεις του Γκρουέφσκι ενάντια της 

διαφθοράς», ο πρώην γιουγκοσλαβική δημοκρατία, αφού χαιρετίστηκε ως μια 

ιστορία επιτυχίας της περιοχής, ενεπλάκει σε ένα σκάνδαλο που κατέδειξε την 

αδύναμη της δημοκρατία. (Bledar Feta, 2016) 

Η στήριξη της Ρωσίας στο VMRO10 εκδηλώθηκε όταν σε ανακοίνωση του στις 

3 Μαρτίου 2017 το ρωσικό ΥΠΕΞ καταδίκασε την «ανάμιξη της Δύσης» στις 

πολιτικές εξελίξεις στη ΠΓΔΜ. 

Παρόμοια συμπεριφορά έχει επιδείξει και ο Πρόεδρος του 

αυτοχαρακτηριζόμενου κράτους του Κοσόβου, Χασίμ Θάτσι, ο οποίος απερίσκεπτα 

καλεί τους κατοίκους της ΠΓΔΜ Αλβανούς «Οι ‘Μακεδόνες’ πρέπει από μόνοι τους, 

χωρίς εξωτερική ανάμιξη να επιλύσουν την κρίση τους. Να πάρουν τα πράγματα στα 

χέρια τους», γεγονός που οδηγεί στη συγκρότηση της ‘Μεγάλης Αλβανίας’, η οποία 

έχει αξιώσεις σε αρκετές βαλκανικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ‘ΠΓΔΜ’. 

Πρόκειται για άλλο ένα παράδειγμα πως το Κόσοβο αποτελεί μια από τις βασικές 

                                            

10
 Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση - Δημοκρατικό Κόμμα για τη Μακεδονική Εθνική 

Ενότητα. Πολιτικό κόμμα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 
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πηγές αστάθειας και ένα κύριο φορέα ενδεχόμενων συγκρούσεων στα Βαλκάνια. 

(Κουσκουβέλης, 2017) 

Η περίπτωση του Μαυροβουνίου 

Οι Μαυροβούνιοι θεμελιώνουν το αίτημά τους για διακριτή εθνική υπόσταση 

επικαλούμενοι την ιστορική συνέχεια του Μαυροβουνίου κατά την Οθωμανική 

περίοδο έως το 1918, αλλά και τη διαδεδομένη προφορά της σερβικής γλώσσας στο 

Μαυροβούνιο. Με δημοψήφισμα που διεξήχθη το 2006 αποφασίστηκε κατά 

πλειοψηφία (55,4% υπέρ) ανεξαρτησία από την Ομοσπονδία με τη Σερβία. Συνεπεία 

του δημοψηφίσματος, το Μαυροβούνιο έγινε ανεξάρτητο κράτος στις 3 Ιουνίου του 

2006. 

Στο Μαυροβούνιο, πριν αυτό γίνει το 29ο μέλος της Βορειοατλαντικής 

Συμμαχίας (NATO, 2017), υπήρχαν ισχυρά και ευρέως αποδεκτά αποδεικτικά 

στοιχεία ότι οι φιλο-ρώσοι εθνικιστές οργάνωσαν μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον 

του Δυτικόστροφου Μαυροβούνιου ηγέτη, Μίλο Τζουκάνοβιτς τον Οκτώβριο 2016. 

Το σχέδιό τους ήταν να χρησιμοποιήσουν μια προγραμματισμένη διαδήλωση 

ενάντια στον Τζουκάνοβιτς ως προκάλυμμα για τους φιλο-ρώσους Σέρβους 

εθνικιστές, οι οποίοι, ντυμένοι και οπλισμένοι σαν ψεύτικοι αστυνομικοί του 

Μαυροβουνίου, θα πυροβολούσαν στο πλήθος. Στην σύγχυση που θα 

ακολουθούσε, φιλο-ρώσοι πραξικοπηματίες θα έπαιρναν τον έλεγχο του 

Κοινοβουλίου και θα συλλάμβαναν ή θα σκότωναν τον Τζουκάνοβιτς. Σύμφωνα με 

τον ειδικό εισαγγελέα του Μαυροβουνίου, Milivoje Katnic, ο κύριος στόχος αυτού του 

σχεδίου ήταν να «σταματήσει το Μαυροβούνιο την ευρω-ατλαντική πορεία του, ειδικά 

να το αποτρέψουν από το να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτή ήταν η πρώτη αποστολή 

τους» (Edward P. J., 2016). 

 

Η οικονομία και το εμπόριο 

Γενικά 

Είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι ο ρόλος της οικονομικής ισχύος έχει 

αποκτήσει βαρύνουσα σημασία στις διακρατικές σχέσεις. Η ικανότητα των κρατών 

να χρησιμοποιούν την οικονομική τους ισχύ για να επηρεάσουν αποφάσεις άλλων 

https://el.wikipedia.org/wiki/1918
https://el.wikipedia.org/wiki/2006
https://el.wikipedia.org/wiki/3_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/2006
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κρατών που αφορούν στην εξωτερική τους πολιτική εξισώνεται από αρκετούς 

ρεαλιστές με αυτήν της στρατιωτικής ισχύος (Robert, 2002). Όπως σημειώνει ο 

οικονομολόγος (Lester, 1995), το κύριο πεδίο ανταγωνισμού πλέον στο διεθνές 

σύστημα και κυρίως ανάμεσα στις ανεπτυγμένες χώρες, είναι η οικονομία. Και αυτό 

γιατί τα κράτη με την ανάπτυξη των οικονομικών επιρροών, που συντελούνται μέσω 

της παραγωγής, των υπηρεσιών, των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, αλλά και 

άλλων φορέων που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση της πολιτικής και της οικονομίας, 

μπορούν να επηρεάζουν κρατικές αποφάσεις άλλων κρατών και να διαμορφώνουν 

την στρατηγικής τους για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους. 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 επέφερε αλυσιδωτές 

αντιδράσεις στις περισσότερες οικονομίες, ιδιαίτερα σε εκείνες οι οποίες είχαν 

μεγάλο βαθμό έκτασης και στήριξης σε εξωγενείς παράγοντες, όπως στις χώρες των 

Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας. Η Ρωσία χτυπήθηκε από την οικονομική κρίση 

που ξέσπασε, με τις παγκόσμιες τιμές των βασικών εμπορευμάτων να πέφτουν 

δραματικά. (Berglof and Lehman, 2009). Μετά το τέλος της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης του 2009, και οι δυο περιοχές είναι από τις ποιο αργά αναπτυσσόμενες σε 

σχέση με όλες τις άλλες αναδυόμενες αγορές. Οι παράγοντες οι οποίοι συμβάλουν 

στην νωθρή ανάπτυξη της Βαλκανικής και της Μαύρης Θάλασσας είναι:  

 Η μείωση των επενδυτικών ροών  

 Η μείωση των καθαρών χρηματοοικονομικών ροών. 

 Η ραγδαία αύξηση της τιμής του US $ στα τέλη του 2014 και η ακόμα 

μεγαλύτερη υποτίμηση ενός μεγάλου αριθμού περιφερειακών 

νομισμάτων  

 Η ρώσικη οικονομική κρίση. Η βαθιά ύφεση στη ρωσική οικονομία σε 

συνδυασμό με τις κυρώσεις μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ δεν έχουν μόνο 

αντίκτυπο σε χώρες με στενές οικονομικές σχέσεις με την Ρωσία, αλλά 

και τις χώρες των Βαλκανίων, μέσω της μεγάλης μείωσης των 

εξαγωγών στη Ρωσία και απότομη πτώση των επιπέδων εμβασμάτων 

που αποστέλλονται από μετανάστες που εργάζονται στη Ρωσία. 

 Η αβεβαιότητα στην EΕ γύρω από το μέλλον της Ευρώπης και γύρω 

από το μέλλον του Ευρώ. 

 Η Ελληνική οικονομική κρίση. 
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 Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη περιοχή: Η κρίση Ουκρανίας-Ρωσίας και 

η επιβολή κυρώσεων και αντί κυρώσεων μεταξύ EΕ και Ρωσίας. Το 

ζήτημα των κυρώσεων προκάλεσε σημαντικές εκροές κεφαλαίων από 

φορείς που εδράζονταν στην ΕΕ, οι οποίοι ήταν οι κύριοι εξωτερικοί 

δανειστές για πολλές Ρωσικές εταιρίες και τράπεζες. 

 Η πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η μείωση 

κατά το ήμισυ της τιμής του πετρελαίου το δεύτερο εξάμηνο του 2014 

εισήγαγε εμπορικό πλήγμα για τις χώρες παραγωγούς ενέργειας και 

συνέβαλε περαιτέρω στην αποδυνάμωση των οικονομικών επιδόσεων. 

Αυτό ίσχυσε κυρίως για το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία (Papapanagos 

H., 2017). 

Η Ρωσική Οικονομία 

Στις αρχές της δεκαετίας του '90, οι περισσότερες οικονομίες μετάβασης, 

άλλαξαν από ένα κεντρικά κατευθυνόμενο σύστημα σε ένα σύστημα 

προσανατολισμένο προς την αγορά, γνωρίζοντας μια πολύ μεγάλη μείωση της 

παραγωγής στις οικονομίες τους, καθώς μεγάλες και αναποτελεσματικές 

επιχειρήσεις και βιομηχανικές μονάδες έκλεισαν. Το αποτέλεσμα ήταν σε πολλές 

από αυτές τις οικονομίες να έχουμε μια τεράστια μείωση του ΑΕΠ και μία μεγάλη 

αύξηση της ανεργίας. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για την επαναφορά της 

παραγωγής των οικονομιών σε μετάβαση, στο επίπεδο που ήταν πριν την αρχή της 

μετάβασης. 

Στην πορεία της Ρωσικής οικονομίας το πετρέλαιο διαδραμάτισε καθοριστικό 

παράγοντα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ανέλπιστο κέρδος από τον 

ενεργειακό τομέα μεταφράστηκε σε αυξημένα έσοδα της τάξεως των 2 τρις δολαρίων 

για την εποχή 2000 έως 2013 και σε συνδυασμό με τα ξένα δάνεια εκτόξευσαν το 

ΑΕΠ της χώρας τις χρονιές 2000, 2001, 2002, 2003 και 2004.137 Ο συσχετισμός 

ανάμεσα στην πορεία της οικονομίας και την εφαρμόσιμη πολιτική φαίνεται στο 

παρακάτω διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 1 

Όπως φαίνεται και από το παραπάνω διάγραμμα το πρώτο σημάδι ήταν το 

2008 και όταν έγινε η έκρηξη της οικονομίας το 2014 το ρούβλι ακολούθησε έντονη 

πτωτική πορεία βυθίζοντας τη χώρα σε κρίση. Επιπροσθέτως η επίθεση στην 

Ουκρανία προκάλεσε κύμα κυρώσεων που επιβλήθηκαν από τη Δύση που επέφερε 

ένα κόστος της τάξεως των 150 δις δολαρίων, που σε συνδυασμό με τη πτώση της 

τιμής του πετρελαίου, μείωσε τα ετήσια έσοδα κατά 140 δις δολάρια το 2015 (Yulia, 

March 2016, pp. 23-24). 

Σημαντικά σημάδια ανάκαμψης παρουσίασε η ρωσική οικονομία κατά το 2016 

μετά από την ύφεση που σημειώθηκε το 2015. Κύριοι παράγοντες πίσω από την 

εικόνα αυτή ήταν η προσαρμογή της ρωσικής οικονομίας στις εξωγενείς δυσμενείς 

συνθήκες που δημιούργησαν η συνεχιζόμενη πτώση των τιμών του πετρελαίου και οι 

κυρώσεις που επιβλήθηκαν εις βάρος της Ρωσίας από την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ, λόγω 

της στάσης της στην κρίση της Ουκρανίας. Σύμφωνα στοιχεία της Ομοσπονδιακής 

Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2016 η ρωσική οικονομία συρρικνώθηκε οριακά κατά 

0,2%. Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ανήλθε σε 86,04 τρισ. ρούβλια. Σημειώνουμε ότι 

σύμφωνα με την αναθεώρηση της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2015 

το ΑΕΠ είχε διαμορφωθεί σε 83,23 τρισ. ρούβλια, μειωμένο κατά 2,8% σε σχέση με 

το 2014. Εξετάζοντας τις επιδόσεις των επιμέρους τομέων της οικονομίας, 

διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία αυτών κατέγραψε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. 

Συγκεκριμένα, η βιομηχανική παραγωγή της χώρας αυξήθηκε κατά 1,1% σε 
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σύγκριση με το 2015, με τον εξορυκτικό τομέα να αναπτύσσεται κατά 2,5%, τη 

μεταποίηση να αυξάνεται οριακά κατά 0,1% και τον τομέα παραγωγής και διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού κατά 1,5%. Επιπλέον, σημαντική 

αύξηση κατέγραψε η αγροτική παραγωγή της χώρας κατά 4,8% σε σχέση με το 

2015, καθώς και ο τομέας εμπορευματικών μεταφορών κατά 1,8%. Αντίθετα, μείωση 

συνέχισε να καταγράφει ο τομέας των κατασκευών της τάξης του 4,3%, όπως και ο 

τομέας του λιανικού εμπορίου, με τον κύκλο εργασιών του να μειώνεται κατά 4,6% 

σε σύγκριση με το 2015. 

Βασικός παράγοντας που επηρεάζει καθοριστικά τις επιδόσεις της ρωσικής 

οικονομίας είναι η συνεχιζόμενη πτώση της τιμής του πετρελαίου. Συγκεκριμένα, η 

μέση ετήσια τιμή ανά βαρέλι Ural ανήλθε το 2016 σε $41,9 έναντι 51,23$/βαρέλι το 

2015, που αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 18,2%. Αντίστοιχα, η μέση τιμή του 

φυσικού αερίου στα γερμανικά σύνορα, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ, ανήλθε σε 

5,16 $/MMBTU το 2016, μειωμένη κατά 11% σε σχέση με το 2015 (5,81 $/MMBTU). 

Συμπερασματικά, η ρωσική οικονομία συνεχίζει την προσαρμογή της στις 

χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου και στις συνθήκες που δημιούργησαν οι 

οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν τον Ιούλιο του 2014. Το πακέτο πολιτικών 

που εφήρμοσε η κυβέρνηση, με την υιοθέτηση ελεύθερα κυμαινόμενης 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, τις περικοπές των δαπανών σε πραγματικούς όρους και 

την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, μαζί με την αξιοποίηση του Αποθεματικού 

Ταμείου έχουν συμβάλει σημαντικά στη διευκόλυνση αυτής της προσαρμογής. Ως 

αποτέλεσμα, η ρωσική οικονομία αναδύεται σταδιακά από την ύφεση, με το 

πραγματικό ΑΕΠ να παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση καθ' όλη τη διάρκεια του 2016. 

Οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα κάνουν λόγο για ανάκαμψη της εγχώριας 

ζήτησης κατά το 2017, πριν την περαιτέρω επιτάχυνσή της το 2018, καθώς τα 

πραγματικά εισοδήματα θα αρχίσουν να αυξάνονται, λόγω της ανατίμησης του 

ρουβλίου και της πτώσης του πληθωρισμού. Παράλληλα, η ανάκαμψη των διεθνών 

τιμών του πετρελαίου αναμένεται να δώσει ώθηση στις εξαγωγές και να 

αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στη ρωσική οικονομία. 

Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικοί παράγοντες που είναι 

πιθανό να περιορίσουν το μέγεθος της ανάκαμψης. Η δημοσιονομική εξυγίανση 

αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς τα μειωμένα έσοδα του προϋπολογισμού λόγω των 
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χαμηλών τιμών του πετρελαίου και οι περιορισμοί στην πρόσβαση στις διεθνείς 

χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν εξαντλήσει τα υψηλά αποθέματα της ρωσικής 

οικονομίας. Επιπλέον, η δέσμευση της Κεντρικής Τράπεζας στη μείωση του 

πληθωρισμού συνεπάγεται περιορισμένα περιθώρια για χαλάρωση της νομισματικής 

πολιτικής στο εγγύς μέλλον. (ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ, 2017) 

 

Οι ρωσικές οικονομικές δραστηριότητες στα Βαλκάνια 

Οι χώρες της Βαλκανικής ανοίχθηκαν στο παγκόσμιο εμπόριο και 

προσανατολίστηκαν όλο και περισσότερο προς τις εξαγωγές, επεκτείνοντας τον 

ρόλο του ιδιωτικού τομέα, διαλύοντας τους κανονισμούς που κατέπνιγαν την 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων και άρχισαν να χτίζουν θεσμούς που απαιτούνται για 

την υποστήριξη ενός συστήματος αγοράς. Τα τραπεζικά συστήματα δημιουργήθηκαν 

- κυριολεκτικά από το μηδέν σε ορισμένες περιπτώσεις - με τη βοήθεια ξένου 

κεφαλαίου και τεχνογνωσίας. Το αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών ήταν η 

ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, η σημαντική άνοδος των εισοδημάτων και του βιοτικού 

επιπέδου και η ενισχυμένη μακροοικονομική σταθερότητα. 

Ωστόσο, η διαδικασία του διαρθρωτικού μετασχηματισμού άρχισε να σταματά 

στα μέσα της δεκαετίας του 2000, μπροστά στα κεκτημένα συμφέροντα και ως 

κόπωση μεταρρύθμισης, και παραμένει ατελής. Μέχρι τη στιγμή της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ανάπτυξη στα Δυτικά Βαλκάνια οφειλόταν 

περισσότερο στην άφθονη παγκόσμια ρευστότητα και στις μη βιώσιμες εισροές 

κεφαλαίων παρά στην πραγματική πρόοδο των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. 

Σαφείς αποδείξεις για την αδυναμία του οικονομικού μοντέλου της περιοχής 

μπορούν να εντοπιστούν στα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας, τα οποία 

παρέμειναν πάνω από το 20% σε πολλές χώρες, ακόμη και στη κορυφή της προ 

κρίσης περιόδου (Zuzana Murgasova, 2015) 

Οι εμπορικές σχέσεις, καθώς και οι επενδυτικοί δεσμοί μεταξύ της Ρωσίας και 

των χωρών των Βαλκανίων έχουν αυξηθεί σημαντικά από τη δεκαετία του 1990 και 

αποτελούν ένα συνεχώς αυξανόμενο μέρος της γενικότερης ρωσικής στρατηγικής 

στη περιοχή. Την περίοδο κατά την οποία αφενός η Ε.Ε ταλανίζεται από την 

οικονομική κρίση και αφετέρου οι ΗΠΑ στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς την Ασία, 
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οι χώρες της Βαλκανικής δείχνουν να είναι πιο ανοικτές σε επενδύσεις και οικονομική 

υποστήριξη που προέρχονται από άλλες χώρες του πλανήτη. Η Ρωσία θεωρείται ως 

μείζον αναδυόμενη οικονομία που διαθέτει τόσο τους οικονομικούς πόρους όσο και 

την πολιτική θέληση να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις εμπορικές εξελίξεις της 

περιοχής. Η οικονομία που θα διατηρήσει αμετάβλητη τη θέση της είναι η Ρωσία, η 

οποία φαίνεται να παραμένει σταθερά στην έκτη θέση. Θα έχει, ωστόσο, σχεδόν 

τετραπλασιασθεί εφόσον σήμερα το ΑΕΠ της ανέρχεται σε λίγο περισσότερο από 

1,331 τρισ. δολάρια και προβλέπεται ότι το 2050 θα έχει εκτιναχθεί στα 4,736 τρισ. 

δολάρια. (www.kathimerini.gr, 2017) 

 

Εικόνα 1: Οι αναδυόμενες Οικονομίες έως το 2050 (www.kathimerini.gr, 2017) 

Ο ρωσικός χρηματοπιστωτικός τομέας, με τη ρωσική κρατική τράπεζα 

Sberbank, τη μεγαλύτερη στη Ρωσία και την ανατολική Ευρώπη και τρίτη σε μέγεθος 

σε όλη την Ευρώπη, διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στα Βαλκάνια, δίνοντας τη 

δυνατότητα στην ρωσική τράπεζα να αυξήσει το πελατολόγιό της με 600.000 νέους 

πελάτες και 295 υποκαταστήματα και πρόσβαση σε διάφορα κράτη όπως η Σερβία, 

η Κροατία, η Σλοβενία και η Βοσνία- Ερζεγοβίνη. Η διπλωματία της Ρωσίας μέσω 

των τραπεζών έχει δράσει ως μέρος της εξελισσόμενης στρατηγικής συνεργασίας με 

τη Σερβία. Ειδικότερα, η σέρβική κυβέρνηση είναι σε διαπραγματεύσεις με τη ρωσική 

τράπεζα για μία ειδικού τύπου χρηματοδότηση του πρωτογενή τομέα καθώς και για 

την προώθηση των εξαγωγών στη Ρωσία (kathimerini.gr, 2017) 
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Τέλος, η Ρωσία αυξάνει συνεχώς την οικονομική της επιρροή και στη 

Βουλγαρία με σκοπό την πρόκληση διαφωνιών στο εσωτερικό της Ε.Ε. Σύμφωνα με 

πηγές, το ένα τρίτο του παραγόμενου οικονομικού προϊόντος της Βουλγαρίας 

ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τη Ρωσία. Επίσης, μέρος της πολιτικής και 

επιχειρηματικής ελίτ της Βουλγαρίας διατηρεί διαπιστωμένα στενές σχέσεις με τον 

Πρόεδρο Πούτιν (Traufetter 2014).  

Η «διπλωματία του ρουβλίου» έχει επίσης χαρακτηριστικό στοιχείο ως μέρος 

της αναπτυσσόμενης στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τη Σερβία. Η σερβική 

κυβέρνηση διεξήγαγε συνομιλίες με την Sberbank σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα 

χρηματοδότησης του γεωργικού της τομέα, καθώς και τις πρωτοβουλίες για την 

τόνωση των εξαγωγών προς τη Ρωσία (Tanjug, 2013). Το 2012-13, η ρωσική 

κυβέρνηση συμφώνησε να διασώσει τη σερβική οικονομία ύψους 1 δισ. Δολαρίων. 

Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, η Σερβία λέγεται ότι μιλάει με τη Ρωσία για 

πιθανές επενδύσεις σε 71 έργα, με εκτιμώμενη αξία 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων 

(Pivovarenko, 2014). Ένα έργο, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, είναι η συμφωνία του 2013 

μεταξύ των ρωσικών και των σερβικών κρατικών σιδηροδρομικών εταιρειών για τον 

εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της Σερβίας και την αγορά νέου 

ρωσικού τροχαίου υλικού. Το έργο χρηματοδοτείται με δάνειο 800 εκατομμυρίων 

δολαρίων από τη Ρωσία (ITAR-TASS, 2014). 

Μια παρόμοια σχέση αναπτύσσεται με την Σερβική Δημοκρατία της Σερβίας, 

όπου η κυβέρνηση διαπραγματεύεται ένα δάνειο ύψους €270 εκ. από την Ρωσία το 

οποίο θα της επιτρέψει να καλύψει το έλλειμμα της χωρίς να χρειαστεί να ανανεώσει 

το δάνειο της από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) Η κυβέρνηση της 

Σερβικής Δημοκρατίας της Σερβίας, αντιτίθεται στις πολιτικές και νομοθετικές 

απαιτήσεις του Δ.Ν.Τ. (Jukic, 2014)  

Η Ρωσία, είναι επίσης ο μεγαλύτερος επενδυτής του Μαυροβουνίου, με το 

32% των επιχειρήσεων να βρίσκονται υπό Ρωσική ιδιοκτησία. Οι περισσότερες από 

αυτές τις επενδύσεις αφορούν ακίνητα, τον τουρισμό και εγκαταστάσεις αναψυχής 

καθώς κυρίως οι πλούσιοι Ρώσοι προσελκύονται από τις επενδυτικές ευκαιρίες, τα 

ταξίδια χωρίς βίζα και τις χαμηλές φορολογικές εισφορές. Με περίπου το ένα τρίτο 

του συνόλου των τουριστών που επισκέπτονται το Μαυροβούνιο να προέρχονται 

από τη Ρωσία, αυτό αντιπροσωπεύει μια πηγή της οικονομικής εξάρτησης που οι 
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ρωσικές αρχές προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν. Ο τερματισμός του καθεστώτος 

από την υποχρέωση θεώρησης visa για τα ταξίδια, ήταν ένα από τα μέτρα που η 

Μόσχα χρησιμοποιούσε ως απειλή εάν το Μαυροβούνιο υποστήριζε τις Δυτικές 

κυρώσεις για την Κριμαία (Foxall, 2014, p. 10). 

Ενέργεια 

Ο παράγοντας ενέργεια για τη Ρωσία 

Ο έλεγχος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αποτελεί πλέον έναν από 

τους σημαντικότερους συντελεστές ισχύος στο εξελισσόμενο διεθνές σύστημα, 

καθώς η άντληση και εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων υδρογονανθράκων μπορεί να 

συμβάλει καθοριστικά στην ανακατανομή ισχύος ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις. 

Η Ρωσία διαδραματίζει αναπόφευκτα κεντρικό ρόλο και στις ενεργειακές 

εξελίξεις στο χώρο της Βαλκανικής. Σύμφωνα με την Ετήσια Στατιστική Έκθεση του 

2014 της εταιρείας ΒΡ για την παγκόσμια ενέργεια, η Ρωσία διαθέτει αποδεδειγμένα 

αποθέματα 93 εκατομμύριων βαρελιών πετρελαίου που αντιστοιχούν στο 5,5% των 

παγκόσμιων αποθεμάτων και 31,3 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου 

που αντιστοιχούν στο 16,8% των παγκόσμιων αποδεδειγμένων αποθεμάτων. Τα 

αποθέματα πετρελαίου την κατατάσσουν στην 7η θέση παγκοσμίως ενώ αντίστοιχα 

για το φυσικό αέριο βρίσκεται στη 2η θέση (πίσω από το Ιράν). Σύμφωνα με την ίδια 

έκθεση, τα αποθέματα των χωρών της πρώην ΕΣΣΔ ανέρχονται στο 7,8% των 

παγκοσμίων αποθεμάτων πετρελαίου και στο 28,5% αντίστοιχα για το φυσικό αέριο 

(BP, 2014). 

 Επιπλέον, ένα μεγάλο κομμάτι της ρωσικής επικράτειας παραμένει 

ανεξερεύνητο λόγω των δύσκολων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στη 

χώρα. Οι υδρογονάνθρακες της Ρωσίας αποτελούν το κύριο εξαγωγικό προϊόν της 

χώρας με μερίδιο περίπου 70% επί των συνολικών εξαγωγών αυτής. Οι 

παραγόμενες ποσότητες τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου τα 

τελευταία χρόνια ακολουθούν μια σταθερή πορεία σε αντίθεση όμως με τα έσοδα 

από τις πωλήσεις αυτών λόγω της ανοδικής πορείας των τιμών των 

υδρογονανθράκων διεθνώς μέχρι το 2014 (Κυρκιλής, 2010). Έχει υπολογιστεί ότι μια 

αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 10% μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 1,5% 

έως 2%. Το ρωσικό ΑΕΠ θα ήταν 12% χαμηλότερο αν οι τιμές του πετρελαίου είχαν 
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παραμείνει στο επίπεδο του 2001, ενώ ο ετήσιος μέσος ρυθμός ανάπτυξης θα ήταν 

4% αντί του πραγματικού 6,3%. Ρωσικοί κολοσσοί όπως η Gazprom και η Lukoil 

ενθαρρύνθηκαν ανοικτά να επενδύσουν στις βαλκανικές11 ενεργειακές αγορές, 

προκειμένου να ισχυροποιηθεί ο ρόλος της Μόσχας στην περιοχή (Καραγιάννης, 

2013, pp. 236-237). 

Με την ανάληψη της προεδρίας ο Πούτιν έθεσε ως στόχο τη μεταρρύθμιση 

του ενεργειακού τομέα, ο οποίος βρισκόταν σε αποσύνθεση μετά την απελευθέρωση 

της αγοράς που επιχείρησαν οι Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και Μπόρις Γιέλτσιν. Η 

κυβέρνηση Πούτιν επιδίωξε εξαρχής την αξιοποίηση των ρωσικών ενεργειακών 

αποθεμάτων για την προώθηση και προστασία των εθνικών συμφερόντων στο 

εξωτερικό. Μετά τη μετωπική σύγκρουση την περίοδο 2000-2003 με τους 

περίφημους Ολιγάρχες, οι οποίοι νέμονταν τον πετρελαϊκό πλούτο της χώρας, το 

Κρεμλίνο επαναχάραξε την ενεργειακή του στρατηγική (Καραγιάννης, 2013, p. 236) 

Στις 13 Νοεμβρίου 2009, με την έγκριση της «Ενεργειακής Στρατηγικής της 

Ρωσίας για την περίοδο έως το 2030» (Federation, 2010), ανοίγονται νέες 

προοπτικές στην ανάπτυξη της ρωσικής ενεργειακής πολιτικής, καθώς υπογραμμίζει 

τους στόχους, τους αντικειμενικούς σκοπούς, τις προτεραιότητες και τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την μέγιστη αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της 

χώρας. (Energy, 2010) Σύμφωνα με το κείμενο, ως το 2030 η Ρωσία θα εξάγει 330 

εκατ. τόνους πετρελαίου κα σχεδόν 370 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο. 

Η εξόρυξη αυτών των βασικών ενεργειακών πόρων στη χώρα θα ξεπεράσει μέχρι 

τότε τους 500 εκατ. τόνους και τα 900 δις κυβικά μέτρα αντίστοιχα. Η ρωσική 

κυβέρνηση εγκρίνει την στρατηγική ανάπτυξη του ενεργειακού κλάδου ως το 2020, 

αλλά η παγκόσμια κρίση έχει επιβάλει τις δικές της αλλαγές με αποτέλεσμα να 

εμφανιστεί η ανάγκη της επεξεργασίας νέου σχεδίου. 

Στην όποια εφαρμογή ρωσικής ενεργειακής στρατηγικής, κύριος 

πρωταγωνιστής είναι η Gazprom12, η οποία επικεντρώνει τη δραστηριότητά της στη 

                                            

11
 Έκτοτε οι ρωσικές εταιρείες έχουν επενδύσει μεγάλα κεφάλαια σε ενεργειακές μονάδες και υποδομές 

στη Βουλγαρία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη Βοσνία. 
12

 Η Gazprom είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες και έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου 
στον κόσμο. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη συνοικία Τσεργιομούσκι της Μόσχας, ενώ το μερίδιο της 
εταιρείας στα παγκόσμια και ρωσικά αποθέματα φυσικού αερίου αποτελούν το 18% και 72%, αντίστοιχα, και 
συμβάλλει στο 14% και 74% της παγκόσμιας και της ρωσικής παραγωγής φυσικού αερίου. 
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δυτικό-ευρωπαϊκή αγορά, ούτως ώστε να εδραιώσει την παρουσία της. Προκειμένου 

να επιτευχθούν οι στόχοι της ρωσικής στρατηγικής η Gazprom προχωρά σε 

σημαντικές συμφωνίες με εγχώριες επιχειρήσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη. 

Οι συμφωνίες με ευρωπαϊκές εταιρίες έχουν ως αποτέλεσμα την επέκταση της 

πελατειακής βάσης, την δημιουργία δικτύου αγωγών και αποθηκευτικών 

εγκαταστάσεων καθώς και άμεση πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Παρ’ όλο που 

η ΕΕ προσπαθεί να επιβάλει απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς, η Gazprom 

υπογράφει συμβόλαια μακροπρόθεσμα τα οποία δεσμεύουν μεγάλες ποσότητες 

φυσικού αερίου, και με μεγάλες πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταφέρνει τη 

διατηρήσει αυτών των συμβολαίων εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα υψηλά κέρδη. 

Παράλληλα, με την απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου η 

Gazprom αξιοποιεί άλλη μια φορά τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Με την 

ιδιωτικοποίηση των κρατικών εταιριών παραγωγής δίνεται η ευκαιρία στον ρωσικό 

κολοσσό να αποκτήσει μερίδια σε αυτές και να διεισδύσει στην αγορά. Επιπλέον, οι 

ευέλικτες αγορές της προσφέρουν μεγάλα περιθώρια κέρδους.  

Οι δύο κύριοι πυλώνες της στρατηγικής της Gazprom στην αγορά των 

Βαλκανίων είναι η κατασκευή του αγωγού αερίου South Stream και της ιδιοκτησίας 

του Σερβικού ενεργειακού κολοσσού, Naftna Industrija Srbije (NIS). Το South Stream 

υπολογίζεται να προσφέρει στην ΕΕ το 15% των αναγκών της σε φυσικό αέριο μέσω 

ενός υπόγειου αγωγού της Μαύρης Θάλασσας, μέχρι το 2018. Τα υπερκείμενα 

τμήματα του αγωγού θα λειτουργούν από Βουλγαρία μέχρι Αυστρία, μέσω Σερβίας, 

Ουγγαρίας και Σλοβενίας, με τα παρακλάδια που προμηθεύουν την Κροατία και την 

Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας στην πορεία. Επιπλέον τέθηκε από την Ρωσία η 

δυνατότητα χρήσης του South Stream για την προμήθεια του Μαυροβουνίου και της 

ΠΓΔΜ. 
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Εικόνα 2: Ο αγωγός South Stream 

 

Όταν το NIS ιδιωτικοποιήθηκε, το 2008, η Gazprom απέκτησε ένα 

πλειοψηφικό μερίδιο στην εταιρεία, χωρίς διαγωνισμό, με την αμοιβή να θεωρείται ότι 

ήταν μόλις το ένα πέμπτο της αποτίμησης αγοράς του (Filipovic, 2007) Εκτός από το 

μονοπώλιο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στη Σερβία, το NIS λειτουργεί δύο 

διυλιστήρια πετρελαίου, ένα διυλιστήριο αερίου, ένα σημαντικό δίκτυο διανομής των 

τερματικών σταθμών και των αποθηκών και 388 σταθμών πετρελαίου στη 

Βουλγαρία, στη Ρουμανία και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (έχει μερίδιο 78% της σερβικής 

αγοράς πετρελαίου). Υπογράφοντας τη συμφωνία, ο Πούτιν είπε: «Οι στενές 

πολιτικές σχέσεις μετατράπηκαν σήμερα σε οικονομικά αποτελέσματα» (Shchedrov, 

2008). Στους όρους της συμφωνίας περιλαμβάνονταν επίσης η ρωσική υπόσχεση 

για επενδύσεις σε νέες υποδομές στη Σερβία, συμπεριλαμβανομένης της πρόσθετης 

αποθήκης φυσικού αερίου και του Σερβικού τμήματος του South Stream. 

Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η ρωσική εταιρεία πετρελαίου, Zarubezhneft, και πάλι 

χωρίς διαγωνισμό, έχει πετύχει στρατηγικά σημαντική παρουσία στον ενεργειακό 

τομέα μέσω της παρουσίας της στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας. Απέκτησε το 

διυλιστήριο πετρελαίου Rafinerija Nafte Brod και το εργοστάσιο παραγωγής ελαίου 

κινητήρα Modrica όταν ιδιωτικοποιήθηκαν το 2007. Αυτές οι δύο είναι οι μοναδικές 

τέτοιου είδους εγκαταστάσεις στη Βοσνία, και οι δύο βρίσκονται στη Σέρβικη 
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Δημοκρατία της Βοσνίας. Εξαγόρασε επίσης τον τοπικό λιανοπωλητή Nestro Petrol, 

η οποία διαθέτει πλέον μια αλυσίδα 82 πρατηρίων καυσίμων και 35% μερίδιο των 

πωλήσεων. Το 2011, η κυβέρνηση της Σέρβικη Δημοκρατία της Βοσνίας χορήγησε 

την κοινοπραξία Zarubezhneft-NIS & Jadran-Naftagas, μια 28ετή αποκλειστική 

παραχώρηση για την εκμετάλλευση αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου 

στην επικράτειά της (Foxall, 2014). 

Ένοπλες Δυνάμεις 

Η στρατιωτική ισχύς καθώς και ο τρόπος χρησιμοποίησής της ανήκει στον 

καθεαυτό παράγοντα της «σκληρής» ισχύος μιας χώρας. Η ανάλυση της 

στρατιωτικής ισχύος περιλαμβάνει μια πληθώρα παραγόντων που συνιστούν την 

Μαχητική Ισχύ ενός στρατεύματος, όπως, για παράδειγμα, το ανθρώπινο δυναμικό 

(εκπαίδευση, επαγγελματισμός, κ.α.) ή το διαθέσιμο υλικό που είναι εξοπλισμένες 

(εκσυγχρονισμός, ισχύς πυρός, διαθεσιμότητα, κ.α.) και εξετάζεται συνολικά η 

δυνατότητα του παράγοντα αυτού να συνεισφέρει, αλλά και να συνεργαστεί με τους 

λοιπούς παράγοντες εθνικής ισχύος ώστε να μεγιστοποιηθεί το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. 

Η αποφασιστικότητα της Ρωσίας να αντιμετωπίζεται πλέον ως ισότιμος 

συνομιλητής, αντικατοπτρίζονται στο Στρατιωτικό Δόγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

(Военная доктрина Российской Федерации), έκδοσης Δεκ 2014. Αναλύοντας το 

Στρατιωτικό Δόγμα (Στρατηγική Αντίληψη) της Ρωσίας μπορούμε να παρατηρήσουμε 

τα εξής: 

 Η νέα έκδοση της Στρατηγικής δείχνει σαφώς ότι η Δύση είναι επίσημα 

ο εχθρός. Δεν περιγράφεται όμως, ούτε η φύση ούτε και οι βασικές 

παράμετροι για τη μελλοντική στρατιωτική σύγκρουση, για την οποία 

όμως θα πρέπει να προετοιμαστούν οι στρατιωτικές και οι άλλες 

δυνάμεις. 

 Δεν υπάρχει σαφής διατύπωση των εξοπλιστικών στόχων για την 

κατασκευή του στρατιωτικού υλικού, ούτε και οι ενέργειες, οι μέθοδοι 

και οι πόροι για την υλοποίηση τους.  

 Παρά τις συνέχεις διαβεβαιώσεις, η νέα έκδοση της Στρατιωτικής 

Αντίληψης της Ρωσία, έχει τουλάχιστον μια θεμελιώδη διαφορά από τα 
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προηγούμενα. Θεωρεί ότι, μαζί με την εξωτερική απειλή πολέμου 

υπάρχει και η εσωτερική απειλή, που απαιτεί, για την αντιμετώπιση 

της, την ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας. Το έγγραφο 

προσδιορίζει ως εσωτερικές απειλές: τις δραστηριότητες με στόχο την 

αποσταθεροποίηση της κατάστασης στη χώρα, τις τρομοκρατικές 

ενέργειες, την προσβολή της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας 

της Ρωσίας, καθώς και τις ενέργειες και δράσεις που αφορούν την αντί-

ρωσική και αντί-πατριωτική προπαγάνδα (Παπαποστόλου, 2015). 

Οι κυριότεροι στρατηγικοί στόχοι της Ρωσίας, στους οποίους αναφέρθηκε ο 

ίδιος ο Πρόεδρος Πούτιν κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Ημέρας του Ναυτικού 

της Ρωσίας στις 26 Ιουλίου 2015, είναι να επεκτείνει τη ρωσική ναυτική ικανότητα 

από μια περιφερειακή περιοχή (green water) σε ένα παγκόσμιο επίπεδο (blue 

water), ενώ παράλληλα στόχος είναι η δημιουργία μιας ναυτικής δύναμης 

πολλαπλώς ρόλων, με κύριο στόχο τη συμβατική -μη πυρηνική- αποτροπή. 

Με την μετατροπή αυτή η Μόσχα φιλοδοξεί, πρώτον να προβάλλει την ισχύ 

της στην ξηρά σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό εύρος. Με τη διεύρυνση της ναυτικής 

ικανότητάς της να σχεδιάζει επιχειρήσεις στην ξηρά. Η Ρωσία πρώτον επιδιώκει να 

μειώσει το γεωγραφικό μειονέκτημα της περιορισμένης πρόσβασης στους ωκεανούς 

του πλανήτη και δεύτερον με την προβολή της ναυτικής της δύναμης, να έχει τη 

στρατηγική ικανότητα να μεταφέρει τις στρατιωτικές εντάσεις μακριά από τα σύνορά 

της δημιουργώντας ένα παράλληλο μέτωπο ή έναν στρατηγικό αντιπερισπασμό που 

θα αποσυμφορήσει την πίεση στις πρωτεύοντες στρατηγικές περιοχές 

ενδιαφέροντός της (Λίτσας, 2017). 

Αναλύοντας τους στόχους του νέου ναυτικού δόγματος μπορούμε να 

συμπεράνουμε όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό πλαίσιο, ότι η ανασχετική δύναμη 

του νερού αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα της παγκόσμιας κυριαρχίας. Η κίνηση 

αυτή της Ρωσίας δεν μπορεί να εκληφθεί ως μια κίνηση ενός περιφερειακού 

ηγεμόνα, αλλά ενός παίχτη του διεθνούς συστήματος, ο οποίος έχει βλέψεις για 

παγκόσμια κυριαρχία, προβάλλοντας παράλληλα την κυριαρχία του στην «εγγύς» 

περιφέρεια του. 
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Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου όμως επιβάλλεται η ύπαρξη των 

ανάλογων χωρών και λιμένων για τον ανεφοδιασμό των πολεμικών πλοίων. Η 

περιοχή της Μεσογείου και ειδικότερα της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία έχει 

μετατραπεί σε εστία των σύγχρονων συγκρούσεων, ο έλεγχος των λιμένων αποτελεί 

πέρα από στρατιωτικό στρατηγικό αντικειμενικό σκοπό και πολιτικό σκοπό. 

Πιστεύεται ότι η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου απέρριψε το αίτημα της 

Ρωσίας να δημιουργήσει μια ναυτική βάση στο Tivar ως αντικατάσταση της πιθανής 

απώλειας των ναυτικών εγκαταστάσεων της στη Συρία. 

 

 

Εικόνα 3 

Με μία ματιά στον παραπάνω χάρτη (εικόνα 3) γίνεται αντιληπτό ότι μετά την 

προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συμμαχία, όλες οι χώρες στην «Ευρωπαϊκή 

Μεσόγειο» είναι μέλη του ΝΑΤΟ πλην της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης και της Μάλτας, οι 

οποίες όμως στην περίπτωση της πρώτης τα παράκτια εδάφη της δεν ανήκουν στην 

Σέρβικη Δημοκρατία Βοσνίας και περιορίζονται σε μία στενή λωρίδα γης 19χλμ., 

χωρίς κανένα λιμάνι, ενώ στην δεύτερη περίπτωση η Μάλτα φαίνεται να μην είναι 

διατιθέμενη να παρέχει διευκολύνσεις στην Ρωσία. Προσφάτως ο Μαλτέζος 
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Υπουργός Εξωτερικών George Vella ανέφερε ότι τα ρωσικά αεροπλανοφόρα δεν θα 

ανεφοδιαστούν στη Μάλτα, όταν τον Οκτώβριο του 2016, μια ρωσική επίδειξη 

δύναμης παραλίγο να προκληθεί ατύχημα όταν σε Ρώσικο αεροπλανοφόρο ο 

Ναύαρχος Kuznetsov έπρεπε να εκτελέσει ανεφοδιασμό έκτακτης ανάγκης στην 

θάλασσα αφού του αρνήθηκε η δυνατότητα να ανεφοδιαστεί με καύσιμα στην 

Ισπανία και την Μάλτα. Ένα φιλικό προς τους Ρώσους λιμάνι στην Αδριατική θα ήταν 

χρήσιμο, αλλά οι αρχές του Μαυροβουνίου απέρριψαν την ιδέα μόλις ξεκίνησαν να 

μελετούν την ένταξη στο ΝΑΤΟ. (Russia Today., 2016).  

Έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι η κίνηση των πολεμικών σκαφών από 

την Βαλτική, διαμέσου της Μεσογείου, στην περιοχή της Συρίας γίνεται 

προβληματική, με αποτέλεσμα μετά και την κατάληψη της Κριμαίας, τα Στενά του 

Ελλησπόντου να αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για την Ρωσία 

και για την επιτυχία του Ναυτικού της Δόγματος. Το ενδεχόμενο πιθανών 

μελλοντικών στρατιωτικών επεμβάσεων μετά και τα σχέδια αναβάθμισης του 

Ρωσικού Στόλου παραμένει ενδιαφέρον και αυξάνει την πίεση στην Δύση. 

Οι στρατιωτικές επιδιώξεις της Ρωσίας στη Βαλκανική 

Αν και η Ρωσία δεν είχε άμεσο στρατιωτικό ρόλο στα Βαλκάνια μετά την 

απόσυρση των στρατευμάτων της από την ειρηνευτική δύναμη υπό την καθοδήγηση 

της Σταθεροποιητικής Δύναμης Βοσνίας Ερζεγοβίνης του ΝΑΤΟ (SFOR) και της 

Δύναμη του Κοσσυφοπεδίου (KFOR) τον Απρίλιο του 2003, οι φιλοδοξίες της στην 

περιοχή ακόμη έχουν στρατιωτική διάσταση. 

Από την στιγμή που η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Σλοβενία, η 

Αλβανία και το Μαυροβούνιο έχουν ήδη ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ο πρωταρχικός στόχος 

της Μόσχας είναι αποτροπή της περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ με ιδιότητα μέλους 

της Σερβίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της ΠΓΔΜ.  

Από τις ανωτέρω χώρες η Ρωσία είχε μεγαλύτερη επιτυχία στη Σερβία. Το 

2011, οι δύο χώρες δημιούργησαν ένα «περιφερειακό ανθρωπιστικό κέντρο» που 

εδρεύει στη σερβική πόλη Niš, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει μια ταχεία 

ανταπόκριση σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή άλλης ανθρωπιστικής 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Και οι δύο κυβερνήσεις έχουν απορρίψει τις 

κατηγορίες ότι οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν ως στόχο να ανοίξει ο δρόμος για τη 
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δημιουργία στρατιωτικής βάσης, παρά τις εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις της 

Δύσης, ότι το υπόψη κέντρο θα λειτουργήσει ως ρωσική βάση κατασκοπίας και ένα 

πιθανό εργαλείο για την ενίσχυση της επιρροής της Μόσχας στην Σερβία 

(EurActiv.com, 2011). 

Επιπλέον, το 2013, η Σερβία έλαβε καθεστώς παρατηρητή στον Οργανισμό 

Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO)13, μαζί με τα έξι μέλη του πολυμερούς αμυντικού 

συμφώνου που συστάθηκε από τη Ρωσία το 1992, ως ανταγωνιστή του ΝΑΤΟ. 

Αργότερα το ίδιο έτος, το Νοέμβριο του 2013, η Ρωσία και η Σερβία υπέγραψαν μία 

εκτεταμένη δεκαπεντάχρονη διμερής συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που 

καλύπτει τομείς όπως η επαγγελματική κατάρτιση, οι ανταλλαγές προσωπικού, 

κοινές ασκήσεις, προμήθειες, πωλήσεις όπλων και ανταλλαγή πληροφοριών. 

(Torralba, 2014) 

Ένα αποτέλεσμα της συμφωνίας ήταν η απόκτηση από την Σερβία έξι 

μεταχειρισμένων προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών MiG-29, τα οποία ο 

υπουργός Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας Σεργκέι Σόιγκου παρέδωσε στον 

Σέρβο πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ως μέρος της δωρεάς σε στρατιωτικό υλικό που 

παρέχει η Ρωσία στην Σερβία. Παρόλο αυτά όμως εκτιμάται ότι η αναβάθμιση των 

μεταχειρισμένων αεροσκαφών τελικά θα κοστίσουν στη Σερβία περίπου 236 

εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα η Σερβία, επιδιώκει την διεύρυνση της 

συνεργασίας, στον τομέα της παραγωγής, από κοινού, οπλικών συστημάτων όπως 

επίσης και την δημιουργία στο Βελιγράδι ενός κέντρου για την τεχνολογική 

αναβάθμιση αεροσκαφών και ελικοπτέρων ρωσικής παραγωγής. Η μεγάλης 

κυκλοφορίας εφημερίδα «Novosti» του Βελιγραδίου αποκαλύπτει ότι βρίσκονται, 

επίσης, σε εξέλιξη, εδώ και μήνες, οι συνομιλίες με την Ρωσία για να επιλεγεί το 

σύστημα αεράμυνας που θα προμηθευτεί η Σερβία. Όπως γράφει η «Novosti» η 

πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Σερβίας φαίνεται να προσανατολίζεται προς την 

αγορά πυραύλων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς ρώσικης κατασκευής και 

συγκεκριμένα για τα συστήματα «BUK-M2» και «PANTSIR-S1» (Καρβουνόπουλος, 

2017). 

                                            

13
Ο Οργανισμός Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO) είναι μια διακυβερνητική στρατιωτική συμμαχία που 

υπογράφηκε στις 15 Μαΐου 1992. Ο χάρτης της CSTO επιβεβαιώνει την επιθυμία όλων των συμμετεχόντων 
κρατών να απέχουν από τη χρήση ή την απειλή βίας. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_organization
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_alliance
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Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας με σκοπό τη βελτίωση της στρατιωτικής 

συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε η άσκηση “Slavic Brotherhood 2016” που έλαβε 

χώρα το Νοέμβριο στη Σερβία, κοντά στο Βελιγράδι. Η άσκηση περιελάμβανε αντι-

τρομοκρατικά σενάρια και σε αυτή συμμετείχαν στρατιώτες από τη Ρωσία, τη 

Λευκορωσία και τη Σερβία (www.rt.com, 2016).  

Η κινήσεις αυτές της Σερβίας για προσπάθεια αναβάθμισης των δεσμών με 

την Μόσχα έχουν δημιουργήσει δίλλημα ασφαλείας για αρκετές από τις γειτονικές της 

χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης και της Κροατίας, χώρας 

μέλους του ΝΑΤΟ, με νωπές τις μνήμες από τον πόλεμο που ακολούθησε την 

κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας την δεκαετία του 90. 

Η Θρησκεία και ο Πολιτισμός 

Η Ρωσία διαθέτει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα θρησκευτικών και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων το οποίο αποτελεί την επίσημη της διπλωματία στα Βαλκάνια. Το κύριο 

ίδρυμα υπεύθυνο για την οργάνωση αυτών των δραστηριοτήτων είναι το Russkiy 

Mir, που ιδρύθηκε μετά από πρωτοβουλία του Πούτιν, με προεδρικό διάταγμα, το 

2007. 

Το ίδρυμα Russkiy Mir αποτελεί την κορυφή ενός διεθνές δικτύου Ρωσικών 

Κέντρων, εκ των οποίων τρία από αυτά βρίσκονται στη Βουλγαρία, δύο στη Σερβία 

και από ένα στην Ελλάδα, τη Σλοβενία, το Μαυροβούνιο και τη Σέρβικη Δημοκρατία 

της Βοσνίας. Σε αυτά λειτουργούν τμήματα εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας, 

πολιτιστικά προγράμματα, αλλά και διοργανώνονται εκδηλώσεις που εξηγούν την 

θέση της Ρωσίας σχετικά με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. 

Ένα άλλο σημαντικό σκέλος της πολιτιστικής διπλωματίας είναι αυτή που 

ανέλαβε η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο 

Εξωτερικών. Ένας από τους κύριους στόχους εκτός Ρωσίας είναι να προωθήσει την 

ενότητα των Σλάβων Ορθόδοξων σε διεθνές επίπεδο, μέσω των ΜΚΟ της. 

Αναλύοντας το φαινόμενο της ανόδου και συμπεριφοράς της μέτα-σοβιετικής 

Ρωσίας, το βασικό σημείο αναφοράς για το τρέχον καθεστώς είναι η Βυζαντινή 

αυτοκρατορία. Πρώτα από όλα οι Βυζαντινοί εκχριστιάνισαν τους Ρώσους, 

σημαδεύοντας ανεξίτηλα τον εθνικό και κοινωνικό τους χαρακτήρα. Τους μετέδωσαν 
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την εκκλησιαστική τέχνη και αρχιτεκτονική, την οποία οι Ρώσοι επεξεργάστηκαν 

δημιουργώντας τη δική τους καλλιτεχνική παράδοση. Η Ρωσία αναπτύσσει το δικό 

της κοσμοσύστημα και πολιτικές αντιλήψεις, πλήρως αυτόνομες και ενίοτε αντίθετες 

με αυτές της Δύσης. Απέναντι στο διεθνισμό παρουσιάζει μία αντίληψη 

αυτοκρατορική, ενός οργανισμού-συστήματος ο οποίος δε ζητά ενσωμάτωση αλλά 

αντιπροτείνει μία δική του αντίληψη για τον κόσμο, στον οποίο αξιώνει αξιοσέβαστη 

θέση. Η στάση αυτή θυμίζει τη «Βυζαντινή Κοινοπολιτεία». 

Τέλος, όπως το Βυζάντιο αξιοποίησε τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό ως υπ’ 

αριθμόν ένα εργαλείο ήπιας ισχύος, προβολής πολιτισμού και ηθικής νομιμοποίησης 

ανά την Ανατολή, έτσι και η Ρωσία έχει εναγκαλιστεί με το πολυτιμότερο ίσως 

βυζαντινό της κληροδότημα και το αξιοποιεί ποικιλοτρόπως. Διαδραμάτισε αρχικά το 

ρόλο του μεγάλου ομόδοξου αδελφού και προστάτη των υπόδουλων ορθοδόξων 

λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορία ενώ στη συνέχεια έπαιξε το «πανσλαβιστικό 

χαρτί» κυρίως μέσω της Βουλγαρίας. Οι λαοί της Ρωσίας και των περισσότερων 

Βαλκανικών χωρών, συνδέονται άρρηκτα με παραδοσιακές σχέσεις φιλίας μέσω της 

πνευματικής και θρησκευτικής τους ενότητας, η οποία σε μεγάλο βαθμό αποτελεί 

απόρροια του πολύτιμου κοινού τους παρελθόντος (Νοβακόπουλος, 2016). 

Ο Πούτιν σε μια κίνηση του διαίρει και βασίλευε, με την χρήση του εργαλείου 

της θρησκείας, δημιούργησε ένα τεχνητό σκάνδαλο που αποτέλεσε αιτία 

αναζωπύρωσης παθών ανάμεσα στους λαούς της Βαλκανικής. Η αναφορά του σε 

συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΠΓΔΜ, Γκιόργκι Ιβανόφ, στη Μόσχα, στις 24 Μαΐου 

2017, για τους Διαφωτιστές των Σλάβων, τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο – 

ανέφερε συγκεκριμένα ότι «…..το σλαβικό αλφάβητο και η λογοτεχνία ήρθαν σε εμάς 

από ‘μακεδονικό’ έδαφος» - προκάλεσαν έντονες και ποικίλες αντιδράσεις στη 

Βουλγαρία, αφού αποτέλεσε «πρόκληση σε βάρος της Βουλγαρίας» και για «ρωσικά 

αυτοκρατορικά παιχνίδια» με «τη Σερβία και τη ΠΓΔΜ» με στόχο την «άσκηση 

πίεσης σε βάρος της Βουλγαρίας» (Mariya Cheresheva, 2017). Παράλληλα 

αντιδράσεις προκλήθηκαν και στην Ελλάδα λόγω του ότι ενισχύει τον ανιστόρητο 

εθνικισμό των γειτόνων μας και την προσπάθειά τους να οικειοποιηθούν το όνομα 

και το παρελθόν της ελληνικής Μακεδονίας (Τζιμας Στ., 2017). 

Το παιχνίδι της ρωσικής στρατηγικής με την χρήση της χριστιανικής 

Ορθόδοξης κάρτας αποκαλύφθηκε πρόσφατα πλήρως κατά τη διάρκεια του 

http://greekaffair.gr/category/%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1/
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Παντορθόδοξου Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη τον Ιούνιο του 

2016. Η Εκκλησία της Μόσχας δεν παρακολούθησε την πιο ιστορική σύνοδο του 

Ορθοδόξου Χριστιανισμού από το μεγάλο δυτικοανατολικό σχίσμα του 1054μ.Χ, και 

την πρώτη συνάντηση όλων των Ορθοδόξων ηγετών από το 787 μ.Χ. Μαζί με τη 

Μόσχα απείχαν το Αραβόφωνο Πατριαρχείο Αντιοχείας, η Εκκλησία της Βουλγαρίας 

και η Εκκλησία της Σερβίας ενώ είναι επίσης γνωστό ότι η Μόσχα επηρεάζει βαθιά 

τις Σερβικές και τις Κυπριακές Ορθόδοξες Εκκλησίες. Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία 

αποφάσισε να διαταράξει τη Σύνοδο, μια σαφή προσπάθεια να στείλει το μήνυμα 

πως ούτε αναγνωρίζει ούτε αποδέχεται την υπεροχή του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

στον Ορθόδοξο Κόσμο και ότι η Μόσχα είναι σαφώς η πρωταρχική Ορθόδοξη 

Εκκλησία "η τρίτη και τελική Ρώμη" η οποία επωμίζεται τον ρόλο του παγκόσμιου 

εκπροσώπου 250 εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών παγκοσμίως (Λίτσας, 

2017). 

Η Δύση πρέπει να υποστηρίξει και να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη, που αντιμετωπίζει διάφορα 

προβλήματα από καιρό σε καιρό λόγω μιας προβληματικής συνύπαρξης με τις 

τουρκικές αρχές, ως ηγετική εκκλησία του Ορθοδόξου Κόσμου, για να αντέξει την 

πίεση της Ρωσικής ήπιας ισχύς και να είναι σε θέση να αμφισβητήσει τον ιδεολογικό 

πυρήνα του Russkiy Mir. 

Στην προσπάθεια αυτή βρίσκεται αντιμέτωπη με τις ΗΠΑ, οι οποίες 

αναγνωρίζουν την οικουμενικότητα του Πατριαρχείου14, προσπαθώντας να 

μειώσουν τις Ρωσικές βλέψεις και διεκδικήσεις, ενισχύοντας κατ’ επέκταση τις 

ελληνικές. 

Σε αυτή τη δυναμική σχέση εμπλοκής μεγάλων δυνάμεων επί των κρίσιμων 

θεμάτων της ορθοδοξίας έγκειται η ευκαιρία που μπορεί να εμφανιστεί για ενίσχυση 

του ρόλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης, το οποίο κατά ένα 

μεγάλο κομμάτι ευνοεί τις ελληνικές θέσεις. Αυτό συμβαίνει διότι πολλά από τα 

«φλέγοντα» θέματα του Πατριαρχείου (εκλογή Πατριάρχη, επαναλειτουργία της 

Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, περιουσία του Πατριαρχείου, κ.α.) έρχονται 

αντιμέτωπα με τις μεθοδικές, παράνομες και κατακριτέες τουρκικές πρακτικές για 

                                            

14
 Οι ΗΠΑ, για παράδειγμα, υποδέχονται τον Οικουμενικό Πατριάρχη με τιμές αρχηγού κράτους. 
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αποδυνάμωση του βασικότερου πυλώνα της Ορθοδοξίας (Κονιδάρης, 2000). Κατά 

συνέπεια, η αύξηση της υποστήριξης των ΗΠΑ (αλλά και της ΕΕ) υπέρ των θέσεων 

του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σημαίνει παράλληλη μείωση της τουρκικής 

επιρροής/ισχύος επί των ζητημάτων, γεγονός που δύναται να εκμεταλλευθεί η 

Ελλάδα για αναβάθμιση του ρόλου της, ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο (Γ. 

Γράτσιας, 2006). 

Επιπτώσεις της Ρωσικής Πολιτικής 

Πολλοί από τους στόχους και τις μεθόδους της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής 

στα Βαλκάνια εμπίπτουν στην κατηγορία της φυσιολογικής και νόμιμης διπλωματικής 

δραστηριότητας. Κάθε χώρα επιδιώκει να διευρύνει το εμπόριο, να οικοδομήσει 

συμμαχίες, να προωθήσει τον πολιτισμό του, και να κερδίσει υποστήριξη για τις 

θέσεις της στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, με διαφορετικά εργαλεία ισχύος. 

Όμως, υπάρχουν τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Ρωσία στην περιοχή 

των Βαλκανίων, οι οποίοι συγκρούονται άμεσα με τους κανόνες και τις αξίες την ΕΕ 

και του ΝΑΤΟ. Οι κύριοι τομείς στους οποίους οι επιπτώσεις της ρωσικής πολιτικής 

στα Βαλκάνια έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με αυτούς τους κανόνες είναι: η 

ενεργειακή ασφάλεια, η διακυβέρνηση, η εξωτερική πολιτική των κρατών της 

περιοχής και η περιφερειακή ασφάλεια. 

Ενεργειακή ασφάλεια 

Το ζήτημα της ενεργειακής επάρκειας είναι υπέρ-πολιτικοποιημένο, κάτι που, 

συχνά, έχει οδηγήσει σε πολλές παρανοήσεις. 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 παίζει στις 

σύγχρονες αναπτυγμένες (αλλά και αναπτυσσόμενες) οικονομίες όσο και με το 

γεγονός ότι η Δύση είναι ελλειμματική σε ενεργειακούς πόρους και, κατά συνέπεια, 

είναι αναγκασμένη να εισάγει ενέργεια από ασταθείς, και συχνά, εχθρικές περιοχές 

του πλανήτη. (Καιρίδης, n.d.) 

Η Ρωσία εκμεταλλεύεται τη θέση της ως κυρίαρχο προμηθευτή ενέργειας στα 

Βαλκάνια με την απειλή της διακοπής του εφοδιασμού και την αξιοποίηση της 

δυνατότητάς της να καθορίζει την τιμή πώλησης υδρογονανθράκων. Πρακτικά με την 

χρήση της στρατηγικής του πειθαναγκασμού δύναται να ζητήσει πολιτικά 



67 

αντάλλαγμα για ευνοϊκότερη αντιμετώπιση προβλημάτων ενεργειακής φύσεως που 

ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μελλοντικά τα κράτη της περιοχής. 

Επιπλέον μεγάλο μέρος της ενέργειας που εισάγεται στην ΕΕ προέρχεται από 

τη Ρωσία, με τις διαμάχες της με τις χώρες διέλευσης τα τελευταία χρόνια, να 

απειλούν να διαταράξουν τις προμήθειες ενέργειας. 

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού από τη Ρωσία ενισχύθηκαν 

περαιτέρω μετά από τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Τα νέα μέτρα για τις αγορές 

πετρελαίου και φυσικού αερίου σχεδιάστηκαν για να εξασφαλίσουν ότι όλα τα μέρη 

θα αναλάβουν αποτελεσματική δράση για την πρόληψη και τον μετριασμό των 

συνεπειών, των ενδεχόμενων διακοπών εφοδιασμού και παράλληλα θα 

δημιουργήσουν μηχανισμούς ώστε τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεργαστούν για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών διαταραχών πετρελαίου ή φυσικού αερίου 

που μπορεί να προκύψουν. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε συντονιστικός 

μηχανισμός ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να αντιδρούν ομοιόμορφα και άμεσα σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.15 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η υπογραφή της διακυβερνητικής 

συμφωνίας μεταξύ της Ρωσίας και των ευρωπαίων εταίρων της South Stream είναι 

ασυμβίβαστες με τους κανόνες της ΕΕ περί ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκδώσει ψήφισμα που αντιτίθεται South Stream 

(European Parliament, 2014). 

                                            

15 Ανταποκρινόμενη στις συνεχιζόμενες ανησυχίες σχετικά με την εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές 

ενέργειας, τον Μάιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη στρατηγική της για την ενεργειακή ασφάλεια 
(COM(2014) 330 final), η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση σταθερής και άφθονης προσφοράς ενέργειας. Εκτός 
από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που εξετάζουν τον αντίκτυπο της παύσης των εισαγωγών ρωσικού φυσικού 
αερίου ή τη διακοπή των εισαγωγών μέσω της Ουκρανίας, η στρατηγική αντιμετώπισε μακροπρόθεσμες 
προκλήσεις ασφάλειας του εφοδιασμού και προτεινόμενες ενέργειες σε πέντε τομείς, όπως: αύξηση της 
παραγωγής ενέργειας την ΕΕ και τη διαφοροποίηση των προμηθευτριών χωρών και των διαδρομών, 
ακολουθώντας με τον τρόπο αυτό μια κοινή εξωτερική ενεργειακή πολιτική. Το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δημοσίευσε μια ανακοίνωση σχετικά με μια στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτικά ενεργειακή ένωση με μια 
μελλοντική πολιτική για την αλλαγή του κλίματος( A framework strategy for a resilient energy union with a 
forward-looking climate change policy) (COM (2015) 80 τελικό), η οποία υποστήριζε ότι ένα σημαντικό στοιχείο 
για την εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας (ιδίως για το φυσικό αέριο) ήταν η πλήρης συμμόρφωση των 
συμφωνιών που σχετίζονται με την αγορά ενέργειας από τρίτες χώρες. Τον Φεβρουάριο του 2016 ακολούθησαν 
οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέους κανόνες για την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην 
ΕΕ (COM(2016) 52 final) και νέους κανόνες για συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας μεταξύ χωρών της ΕΕ και 
τρίτων χωρών (COM(2016) 53 final). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52014DC0330:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52015DC0080
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52015DC0080
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52016PC0052
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52016PC0053
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Τελικά, ο South Stream απέτυχε, όπως και η προσπάθεια της Gazprom να 

σώσει τα προσχήματα ανακοινώνοντας σχέδια για έναν αγωγό αντικατάστασης, τον 

Turkish Stream.  

Συγκεκριμένα, έχοντας απορρίψει η Ε.Ε. την κατασκευή του «Νότιου 

Ρεύματος» (South Stream), ο οποίος αγωγός θα διοχέτευε ρωσικό φυσικό αέριο 

στην Νοτιανατολική και Κεντρική Ευρώπη, οι Βρυξέλλες επιχειρούν να στραφούν 

προς τα κοιτάσματα φυσικού αερίου του Καυκάσου, της Κασπίας, κ.λπ., έτσι ώστε να 

εξασφαλίσουν την επάρκεια των εισαγωγών τους και να αντιμετωπίσουν τις 

ενεργειακές τους ανάγκες. 

Η ΕΕ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον αγωγό ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipeline) 

για να βάλει την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου σε ισχυρή θέση, μια προοπτική 

που έχει βάλει σε αμυντική θέση τον ρωσικό κολοσσό φυσικού αερίου Gazprom. 

Μέχρι στιγμής ωστόσο, τα σχέδια της Gazprom για να ματαιώσει τον αγωγό έχουν 

αποτύχει. Ο ΤΑΡ είναι ένα σχετικά μέτριο έργο, αλλά θέτει μια σοβαρή απειλή στην 

πρωτοκαθεδρία της Gazprom στη νότια Ευρώπη. Ανοίγει την πόρτα για την 

παράδοση του αερίου της Κασπίας πρώτα από το Αζερμπαϊτζάν και στη συνέχεια 

από το Τουρκμενιστάν στην Ευρώπη. Οι προμηθευτές από το Κουρδιστάν, το Ιράκ ή 

ακόμη και από το Ισραήλ, μπορεί αργότερα να συμμετέχουν σε αυτή την διαδρομή. 

Μόλις ολοκληρωθεί ο αγωγός, η Νότια Ευρώπη θα έχει εξασφαλίσει την 

διαφοροποιημένη προμήθεια αερίου, ως εκ τούτου υπονομεύοντας το μονοπώλιο 

της Gazprom και υποχρεώνοντας την εταιρεία να μειώσει τις τιμές για να παραμείνει 

ανταγωνιστική (Krutikhin 2016). 

Η Gazprom ήδη παράγει περισσότερο αέριο από ό,τι μπορεί να πουλήσει. Η 

RusEnergy, μια εταιρεία συμβουλών ενέργειας, εκτιμά ότι η Gazprom είναι σε θέση 

να παράγει περί τα 225 δισ. κυβικά μέτρα επιπλέον αερίου ετησίως. Αυτό ισοδυναμεί 

με το ποσό του ρωσικού αερίου που εισάγουν η Ευρώπη και οι πρώην σοβιετικές 

δημοκρατίες μαζί. Οι αγορές στις οποίες εξάγει η Gazprom είναι αλήθεια ότι 

στερεύουν γρήγορα. Η πολυδιαφημισμένη στροφή στην Ασία, η οποία υποτίθεται ότι 

θα αναζωογονήσει τις ρωσικές εξαγωγές αερίου, δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. Τα 

σχέδια για τη δημιουργία ενός εργοστασίου υγροποίησης φυσικού αερίου κοντά στο 

Βλαδιβοστόκ έχουν μείνει στάσιμα, όπως και το έργο για την κατασκευή ενός 

αγωγού για την μεταφορά αερίου από την Ανατολική Σιβηρία στην ακτή του 
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Ειρηνικού. Ομοίως, ο αγωγός "η δύναμη της Σιβηρίας”, ο οποίος έχει στόχο να φέρει 

το ρωσικό αέριο στην Κίνα, φαίνεται καταδικασμένος να αποτύχει, δεν θα είναι καν 

κερδοφόρος εάν οι τιμές μείνουν εκεί που είναι τώρα. Με λίγες ευκαιρίες στην Ασία 

και μια ύφεση να συμπιέζει την ζήτηση στο εξωτερικό, η Ευρώπη είναι τώρα η μόνη 

σημαντική αγορά της Gazprom (Παπαδοπούλου 2007). 

Το χειρότερο από όλα για την Gazprom, είναι ότι οι Ευρωπαίοι εισαγωγείς 

έχουν κάνει μια συντονισμένη προσπάθεια για να διαφοροποιήσουν τις προμήθειες 

αερίου τους. Ίσως το πιο σημαντικό, η ροή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) η 

οποία έχει μειώσει τις τιμές στην Ευρώπη και παγκοσμίως, όλο και περισσότερο 

απειλεί το μερίδιο της Gazprom στην ευρωπαϊκή αγορά. Ανάλογες ή και πιο σκληρές, 

είναι οι αντιδράσεις εκπροσώπων όλων των χωρών που ενέχονται στο έργο, 

Σέρβων, Σερβοβόσνιων, Κροατών, Ούγγρων, αλλά και της πλειοψηφίας των 

πολιτικών αναλυτών της Βουλγαρίας. Η Βουλγαρία είχε μοναδική δυνατότητα να 

πετύχει ενεργειακή ασφάλεια υλοποιώντας τρία γιγάντια έργα: Τον South Stream, 

τον αγωγό μεταφοράς πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη και τον πυρηνικό 

σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Μπέλενε. Το Βερολίνο και γενικότερα 

η ΕΕ, ανησυχούν για αυτό που αποκαλείται ρώσικη επιρροή στα Βαλκάνια, είτε 

πρόκειται για την εξάρτηση της Βουλγαρίας από το ρώσικο αέριο, είτε για την πολύ 

μεγάλη επίδραση του Κρεμλίνου ιδιαίτερα στο συντηρητικό πολιτικό στρατόπεδο της 

χώρας μας που ασφαλώς δεν έχει μόνο ιδεολογικούς λόγους, είτε για την επιρροή 

της Μόσχας στη Σερβία και μέσω της συμφωνίας για τελωνειακή ένωση που κρατάει 

στη ζωή πολλές σέρβικες επιχειρήσεις (Λιάτσος 2014). 

Διακυβέρνηση 

Η έκθεση χωρών των Βαλκανίων σε Ρωσικές πολιτικές πρακτικές και 

μεθόδους λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, δημιουργεί προβλήματα 

διακυβέρνησης ακόμη και χώρες που είναι ήδη μέλη της EΕ. Ο τρόπος 

διακυβέρνησης του Βλάντιμιρ Πούτιν παρέχει ένα μοντέλο, το οποίο η περιφερειακή 

ελίτ των Βαλκανίων επιδιώκει να μιμηθεί και το πράττει σε βάρος των προτύπων της 

διαφάνειας και της δημοκρατίας που ορίζονται από την Ε.Ε στα Κριτήρια της 
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Κοπεγχάγης16. Σε ένα σύστημα κοινής κυριαρχίας, όπως η ΕΕ, ζητήματα 

διακυβέρνησης στα υποψήφια και στα κράτη μέλη, πρέπει να αποτελεί θέμα κοινού 

ενδιαφέροντος. 

Οι ανησυχίες που θέλουν τη στενή διπλωματική ευθυγράμμιση της Σερβίας με 

τη Ρωσία, να έχει άμεσο αντίκτυπο και στην εσωτερική της διακυβέρνηση φαίνεται να 

είναι δικαιολογημένες. Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που εντοπίστηκαν 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετίζεται με διατάξεις του ποινικού κώδικα της 

Σερβίας, που μεταφέρθηκαν από την κομμουνιστική εποχή, και δίνουν στις αρχές 

ευρύ πεδίο, για την άσκηση δίωξης επιλεκτικά σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, για 

«κατάχρηση εξουσίας» των οποίων η συμμετοχή σε κερδοσκοπικές εμπορικές 

δραστηριότητες είναι απόλυτα νόμιμη σε μια κανονική Οικονομία. Προβάλλεται ο 

ισχυρισμός ότι οι υποθέσεις που προκύπτουν εξαιτίας αυτών των διατάξεων, 

χαρακτηρίζονται ως ανταποδοτικές (πολιτικού και εμπορικού χαρακτήρα) ως προς το 

συμφέρον της άρχουσας ελίτ και των συμμαχικών της επιχειρήσεων. 

Η προσέγγιση της Σερβίας φαίνεται να αντανακλά την Ρώσικη πρακτική 

«reiderstvo» (Hanson, 2014) κατά την οποία δίνεται η δυνατότητα στους δημόσιους 

υπαλλήλους, να κατάσχουν ή να εκφοβίσουν νόμιμες επιχειρήσεις. Οι πρόσφατες 

τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, απαραίτητη προϋπόθεση από την ΕΕ, 

απέτυχαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Παρά το γεγονός ότι το νέο άρθρο 234 

έχει ως στόχο να εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις «κέρδους από παράνομες 

δραστηριότητες», το σύνολο σχεδόν των υποθέσεων που έχουν εξεταστεί σύμφωνα 

με το παλιό κώδικα, έχουν προχωρήσει, σαν τίποτα να μην έχει αλλάξει. Η πιο 

σημαντική υπόθεση αφορά τον Miroslav Mišković, τον μεγαλύτερο εργοδότη της 

Σερβίας, ο οποίος κατηγορήθηκε και τέθηκε υπό κράτηση για επτά μήνες για κέρδη 

από ένα δάνειο που είχε εγκριθεί από την Εθνική Τράπεζα της Σερβίας. Ο συνολικός 

αριθμός των επιχειρηματιών που έχουν στοχοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 234 

ανέρχεται στους 3,000 (Forrester, 2014). 

 

                                            

16
 Τα Κριτήρια της Κοπεγχάγης είναι μια σειρά από κανόνες που έχουν θεσπιστεί έτσι ώστε να 

αποφασίζεται αντικειμενικά η καταλληλότητα μιας χώρας για τη προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε 
γενικές γραμμές τα κριτήρια αυτά υπαγορεύουν ότι μια υποψήφια χώρα θα πρέπει να κυβερνάται από μια 
δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να έχει μια καλά οργανωμένη 
οικονομία και να αποδέχεται πλήρως τις υποχρεώσεις και τους στόχους της ΕΕ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%95
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Η εξωτερική πολιτική των Βαλκανικών κρατών 

Η Ρωσική επιρροή στα Βαλκάνια περιπλέκει ήδη την ικανότητα της ΕΕ να 

αναπτύξει κοινές εξωτερικές πολιτικές, ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα ενεργειακής 

ασφάλειας και αντιμετώπιση των παρατυπιών της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Ο 

Πρέσβης της Ρωσίας στην ΕΕ, Vladimir Chizhov, έχει χαρακτηρίσει τη Βουλγαρία ως 

«Δούρειο Ίππο» για τα συμφέροντα της Μόσχας στις Βρυξέλλες. 

Τα προβλήματα αυτά διακινδυνεύεται να ενταθούν εάν η Σερβία ενταχθεί στην 

ΕΕ με την τρέχουσα ευθυγράμμιση της εξωτερικής της πολιτικής, δηλαδή ως πιστός 

σύμμαχος και στρατηγικός εταίρος της Ρωσίας. Λίγο πριν γίνει πρόεδρος, ο Tomislav 

Nikolić, δήλωσε ότι ήθελε η Σερβία να αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά της Ρωσίας στην 

Ευρώπη». Ο ίδιος διατύπωσε την υπόσχεσή του να στηρίξει τα ρωσικά συμφέροντα, 

αρνούμενος να τηρήσει την υποχρέωση της Σερβίας - ως υποψήφια προς ένταξη 

χώρα της ΕΕ - να υιοθετήσει το κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας 

(ΚΕΠΠΑ)17 της Ε.Ε (συγκεκριμένα, όσον αφορά τα μέτρα κυρώσεων που 

συμφωνήθηκαν στις Βρυξέλλες και τη συλλογική απόφαση της ΕΕ να υποστηρίξουν 

την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας στον ΟΗΕ). Η ηγεσία της Σέρβικης 

Δημοκρατίας της Βοσνίας παρομοίως παρεμπόδισε την κεντρική κυβέρνηση της 

Βοσνίας-Ερζεγοβίνης από την εφαρμογή των μέτρων της ΕΕ. 

Τον Απρίλιο του 2014, ο υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας Ivica Dačić 

εξήγησε τη στάση της κυβέρνησής του ως εξής: «Η Σερβία δεν πρόκειται ποτέ να 

συμμετάσχει σε κάθε είδους κυρώσεις κατά της Ρωσίας, διότι η Ρωσία δεν αποτελεί 

μόνο μια φιλική χώρα και έναν οικονομικό - πολιτικό εταίρο, αλλά και μια χώρα που 

ποτέ δεν επέβαλε κυρώσεις η ίδια ενάντια της Σερβίας». 

Δεδομένης της ευρείας και προφανώς απεριόριστης υποστήριξης της Σερβίας 

προς τη Ρωσία, είναι σαφές ότι η ΕΕ έχει ένα σημαντικό πρόβλημα που θα πρέπει 

                                            

17
 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ προέβλεπε την υποχρέωση των κρατών μελών να καθορίζουν και να 

εφαρμόζουν μια Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ).   Στους κύριους της στόχους  
(Συνθήκη για την ΕΕ (ΣΕΕ/Μ), τίτλος V, άρθρο Ι1) περιλαμβάνονται: α) «η διαφύλαξη των κοινών αξιών και των 
θεμελιωδών συμφερόντων  και της ανεξαρτησίας της Ένωσης, β) η ενίσχυση της ασφάλειας της Ένωσης και των 
κρατών μελών της υπό όλες τις μορφές της, γ) η διατήρηση της ειρήνης και η ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, 
σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Η.Ε. καθώς και σύμφωνα με τις αρχές της Τελικής Πράξης 
του Ελσίνκι και τους στόχους του χάρτη των Παρισίων,  δ) η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας,  ε) η 
ανάπτυξη και εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών» (Μπέλλου Φ., 2015). 
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να αντιμετωπιστεί πριν η προσχώρηση της Σερβίας θεωρηθεί εφικτή. Παρά το 

γεγονός ότι η Σερβία ισχυρίζεται ότι είναι μια ουδέτερη χώρα, η πολιτική της 

σημερινής κυβέρνησης αποδεικνύει ότι δεν μπορεί, προς το παρόν, να βάλει τα 

κοινά συμφέροντα της Ευρώπης πάνω από αυτά της Ρωσίας. 

Περιφερειακή Ασφάλεια 

Ο Καγκελάριος Μπίσμαρκ όταν ερωτήθηκε προς τα τέλη του 19ου αιώνα, αν 

υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να ανατρέψει την μακροχρόνια περίοδο ειρήνης στην 

Ευρώπη, απάντησε: «Τίποτε, εκτός από κάποια ανοησία στα Βαλκάνια». Η Ιστορία 

δεν επαναλαμβάνεται, αλλά ανακυκλώνεται. Οι ίδιες σταθερές, όταν εμφανίζονται οι 

ίδιες συνθήκες, εμφανίζουν παρόμοια αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει σήμερα στα 

Βαλκάνια, όπου άλλα δραματικότερα γεγονότα στην Μέση Ανατολή και στην 

Ουκρανία μας αποσπούν την προσοχή των διεθνών δρώντων και της κοινής γνώμης 

και δεν υπάρχει η αντίληψη για τις εξελισσόμενες και επικείμενες αναταράξεις, στην 

περιφέρεια των Βαλκανίων. Θεωρείται ορθά λοιπόν, ότι η επόμενη περιοχή 

αστάθειας είναι τα Βαλκάνια. Οι συνθήκες αυτές υπάρχουν από τότε που η Δύση 

ενέταξε τις χώρες των Βαλκανίων στην ΕΕ ή/και στο ΝΑΤΟ ή τους έδωσε καθεστώς 

υποψηφιότητας σε αυτούς τους θεσμούς και μετά τις ξέχασε. Οι Ρώσοι όμως έχουν 

αντιληφθεί καλά ότι αποδίδει πολύ για αυτούς, η είσοδος τους στα κενά ισχύος της 

αμερικανικής πολιτικής, που πρόσφατα λόγω αμφισημίας του νεοεκλεγέντος 

προέδρου έγιναν περισσότερα. 

Στα Βαλκάνια υπάρχουν ήδη τρεις εστίες πιθανής ανάφλεξης, που απειλούν 

να πυρπολήσουν ολόκληρη την περιοχή. Η πρώτη είναι η διατάραξη της εύθραυστης 

ειρήνης στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, η οποία ως κράτος απειλείται με διάλυση. Η 

δεύτερη είναι το ασταθές Κόσοβο και η τρίτη είναι οι απειλές και η φιλοδοξία των 

Αλβανών να δημιουργήσουν την «Μεγάλη Αλβανία», προσαρτώντας ενδεχομένως 

την ΠΓΔΜ και το Κόσοβο.  

Η στρατηγική της Ρωσίας έχει εμφανές επιπτώσεις σε μία περιοχή πληγείσα 

από εθνικό διχασμό και πολεμικές συγκρούσεις. Στην περίπτωση του εξεζητημένου 

σεναρίου περί Μεγάλης Ρωσίας, οι οποίες εκφράστηκαν από τον Πούτιν μπορούν να 

αναζωπυρώσουν αξιώσεις από τα κράτη της Βαλκανικής. Η ρητορική της Ρωσίας για 

την άδικη διαίρεση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, μπορεί να αποτελέσει πεδίο δράσης 
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για Σέρβους εθνικιστές, οι οποίοι ψάχνουν για εκμετάλλευση της λαϊκής δυσφορίας. 

Ο κίνδυνος ότι η Σερβία μπορεί να αντιγράψει την προσέγγιση της Ρωσίας αυξάνεται 

σε περίπτωση δημιουργίας στενότερων στρατιωτικών δεσμών μεταξύ των δύο 

χωρών, οι οποίες ενθαρρύνουν την πεποίθηση ότι η Ρωσία ενδέχεται να υποστηρίξει 

ενεργά το Βελιγράδι σε μελλοντική σύγκρουση. Οι γειτονικές χώρες της Σερβίας 

νιώθουν την ανησυχία με την αναβίωση του Σερβικού εθνικισμού. Η μεγαλύτερη 

ανησυχία εστιάζεται κυρίως στην Βοσνία - Ερζεγοβίνη, όπου η Ρωσία κατά το 

παρελθόν χρησιμοποίησε την επιρροή της για να υποστηρίξει την ποιο αποσχιστική 

επεξήγηση της συνθήκης DAYTON με μπλοκάρισμα των διαδικασιών συνένωσης 

της χώρας. Κατά το ελάχιστο επιζητάει με μία στρατηγική «Διαίρει και βασίλευε» την 

συνεχιζόμενη διαίρεση ως εργαλείο να αποτρέψει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση από 

το να συμπλεύσει με την Δύση και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Έτσι οι υποψίες για την 

προοπτική της απόσχισης της Σέρβικης Δημοκρατίας της Βοσνίας και πιθανής 

ένωσης της με την Σερβία παραμένουν, αφού έχουν επίτηδες κρατηθεί ανοιχτές. 

Παράλληλα οι Σέρβοι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που 

θα τους δοθούν από αποσχιστικά κινήματα άλλων κρατών για να διαφυλάξουν τα 

εθνικά τους συμφέροντα. Χαρακτηρίστηκα σε ότι αφορά την περίπτωση της κήρυξης 

της ανεξαρτησίας της περιφέρειας της Καταλονίας από την Ισπανία και την 

ανακήρυξή της σε Δημοκρατία της Καταλονίας, σε δηλώσεις του ο Σέρβος Υπουργός 

Εξωτερικών Ίβιτσα Ντάσιτς κατηγόρησε τις Μεγάλες Δυνάμεις για υποκρισία ως 

προς την άρνηση τους να αποδεχθούν το δημοψήφισμα ανεξαρτησίας της 

Καταλονίας, ενώ «έχουν δεχθεί ένα ξεχωριστό Κόσοβο», προσθέτοντας ότι «η ΕΕ 

ποτέ δεν θα δεχθεί ότι έκανε λάθος με την αναγνώριση του Κοσόβου, ωστόσο αυτή η 

απόφαση θα γυρίσει μπούμερανγκ. Το κουτί της Πανδώρας άνοιξε» (Reuters staff, 

2017).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥΤΙΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΡΩΣΟ – 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Ρωσία - Ελλάδα 

Θα ήταν ουτοπικό, ανεύθυνο και ίσως ακραία εθνικά επικίνδυνο, να 

εξετάσουμε τις προοπτικές των Ελληνορωσικών σχέσεων, ανεξάρτητα και χωρίς να 

συμπεριλάβουμε τις δράσεις και αντιδράσεις και σε μεγάλο βαθμό το συμφέρον των 

εταίρων της Ελλάδας, τόσο στην Ε.Ε., των Η.Π.Α., αλλά και των υπολοίπων 

συστημικών κρατών της περιοχής. 

Η Ελλάδα και η Ρωσία είναι δυο χώρες με μεγάλη ιστορία. Οι σχέσεις των δύο 

χωρών είναι μακραίωνες. Το γεγονός ότι ήταν τοποθετημένες για πολλές δεκαετίες 

σε διαφορετικά πολιτικά και οικονομικά στρατόπεδα δεν τις εμπόδισε να αναπτύξουν 

σε κάποιο βαθμό εμπορικές συναλλαγές και τις τελευταίες δεκαετίες και πολιτικές 

σχέσεις. Στη σύγχρονη εποχή η Ελληνική εξωτερική πολιτική κατά το πλείστον 

διαμορφώνεται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Ελλάδα θα κληθεί να διαχειριστεί πολιτικά το ζήτημα της παρουσίας της 

Ρωσίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο μετά και την εκπόνηση του Ρωσικού 

Ναυτικού Δόγματος, δεδομένου μάλιστα και του διαχρονικού ενδιαφέροντος αλλά και 

της στήριξης της Μόσχας στο Κυπριακό, για όποιους λόγους και αν έγινε αυτή. Είναι 

γεγονός ότι σε κρίσιμα ζητήματα της ευρύτερης περιοχής, οι θέσεις Ελλάδας και 

Ρωσίας προσομοιάζουν, αν δεν ταυτίζονται (Κυπριακό, Στενά, Αγωγοί, Κόσοβο κλπ). 

Ωστόσο, η ταύτιση αυτή πρέπει να βρει ανταπόκριση και στο πεδίο της πρακτικής 

πολιτικής. π.χ. προκύπτει πλέον σοβαρό θέμα ασφάλειας για τη χώρα μας, καθώς το 

μέγεθος των οικονομικών ανταλλαγών της Ρωσίας με τον παραδοσιακό ανταγωνιστή 

μας (Τουρκία) είναι αρκετές φορές πολλαπλάσιο και διαρκώς αυξάνεται. 

Για την Ελλάδα τα οφέλη από άποψη οικονομικής ανάπτυξης και ασφάλειας 

ενεργειακού εφοδιασμού από την Ρωσία είναι αδιαμφισβήτητα. Σε διπλωματικό 

επίπεδο ωστόσο, είναι πιθανό η συμφωνία διέλευσης των αγωγών ρωσικών 
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συμφερόντων από το ελληνικό έδαφος, να προξενήσει επιπλοκές στις διμερείς 

σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ, καθώς από την αμερικανική πλευρά έχουν ήδη 

διατυπωθεί αρνητικές απόψεις για το εγχείρημα και το ρόλο της Ελλάδας σε αυτό. 

Πρόσφατο παράδειγμα των ανωτέρω επιπλοκών αυτών αποτελεί η υπογραφή 

μνημονίου συνεργασίας, τον Φεβρουάριο του 2016, για την αναβίωση των σχεδίων 

δημιουργίας του έλληνο-ιταλικού αγωγού ITGI με τη συνεργασία της ΔΕΠΑ και της 

Edison (Λιάγγου Χρ., 2016). Η στρατηγική επιδίωξη της Ρωσίας είναι η διατήρηση 

της ηγεμονικής της θέσης αναφορικά με την κάλυψη των ευρωπαϊκών ενεργειακών 

αναγκών, στο πλαίσιο της οποίας επιδιώκεται η αναβίωση του εγκαταλελειμμένου 

έργου του αγωγού ITGI (Interconnector Turkey-Greece-Italy) που αποτέλεσε και το 

βασικό αντικείμενο της επίσκεψης του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην 

Αθήνα το 2016. 

Ο αγωγός στοχεύει να επαναφέρει τη ροή ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της 

Ελλάδας και της Ιταλίας στις ευρωπαϊκές αγορές. Ο ΙΤGI, που έχει ήδη κριθεί ως μη 

βιώσιμος οικονομικά, χαίρει της πλήρης στήριξης της Ρωσίας και κρίνεται σημαντικός 

για τη Μόσχα στις προσπάθειες του Κρεμλίνου να αντισταθμίσει τις πιέσεις από τις 

μελλοντικές απώλειες μεριδίων αγοράς της Gasprom στις ευρωπαϊκές αγορές. Τα 

συγκεκριμένα σχέδια ωστόσο δεν έχουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας για την 

ολοκλήρωση τους καθώς έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τους στόχους της ΕΕ για 

διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος της Ένωσης. Ήδη με την ανακοίνωση της 

υπογραφής του μνημονίου, η ΕΕ και οι ΗΠΑ δήλωσαν την αντίθεση τους στη 

χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα του σχεδίου (LIAGGOU C., 2016). Στην ουσία, 

η αναβίωση του αναθεωρημένου ITGI εμφανίζεται ως o νέος νότιος διάδρομος για τη 

μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, σε αντικατάσταση του κενού που 

άφησε η εγκατάλειψη του σχεδίου South Stream. Όμως ο σχεδιασμός ενός έργου 

μέχρι την ολοκλήρωσή του απέχει πολύ και για την ώρα η κρίσιμη οικονομική 

συγκυρία από την οποία διέρχεται η χώρα μας ίσως είναι ακόμη ένας παράγοντας 

που εμποδίζει τη συνέχιση του. 

Λαμπρό πεδίο συνεργασίας υπάρχει σε τομείς όπως το εμπόριο, οι 

συγκοινωνίες, τα λιμάνια και οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στους 

οποίους μπορούν να συντονίσουν τις προσπάθειες τους σε συνδυασμό με 

συγκεκριμένους στόχους και πολιτικές στα Βαλκάνια. Επίσης, η Ελλάδα μπορεί να 
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προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στη Ρωσία αν υποστηρίζει κάποιες θέσεις της μέσα 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (στα πλαίσια βέβαια που αυτό είναι εφικτό και συνάδει με 

το εθνικό μας συμφέρον). 

Η ανακοίνωση επανίδρυσης Ρωσικού στολίσκου στην Μεσόγειο και η πιθανή 

επιδιόρθωση του σε ναυπηγεία της Ελλάδος και ακόμη και η απλή δυνατότητα 

ανεφοδιασμού στην Κύπρο των αεροπλάνων με καύσιμα και αναπλήρωσης των 

εφοδίων των πλοίων, διευρύνει σημαντικά το επιχειρησιακό δυναμικό της Πολεμικής 

Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας. 

Επίσης η πρόσφατη μείωση της τιμής εισαγωγής του ρωσικού φυσικού 

αερίου, καθώς και η άρση του εμπάργκο ελληνικών αγροτικών προϊόντων, δείχνει 

μία θετική πολιτική προσέγγιση. 

Ορισμένοι υπεύθυνοι για τη χάραξη της ελληνικής στρατηγικής έχουν κατά 

καιρούς την τάση να θεωρούν τη Ρωσία ως στρατηγικό αντίβαρο της Τουρκίας στα 

Βαλκάνια και είναι υπέρμαχοι της άποψης να αναπτύξει η Ελλάδα στενότερους 

δεσμούς με τη Ρωσία. Η Ελλάδα ωστόσο θα πρέπει να αντισταθεί στον πειρασμό και 

να κινηθεί αξιόπιστα μέσα από τους θεσμούς και οργανισμούς που είναι ήδη 

ενταγμένη. Μία ευκαιριακή προσέγγιση με τη Ρωσία, μόνο σε βάρος της μπορεί να 

αποβεί, προκαλώντας την καχυποψία και τη δυσπιστία των συμμάχων της στη Δύση 

και των γειτόνων της στα Βαλκάνια, οι οποίοι βλέπουν με καχυποψία τις ρωσικές 

φιλοδοξίες στην περιοχή. 

Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες της ΕΕ αλλά και του ΝΑΤΟ, η οποία έχει 

γενικά καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Αυτό όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Εξωτερικών οφείλεται στους «ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς φιλίας που 

εδράζονται σε κοινές πνευματικές και πολιτιστικές αξίες». Η ανακήρυξη του 2016 ως 

«Έτους Ρωσίας στην Ελλάδα» και «Έτους Ελλάδας στη Ρωσία», αποτέλεσε μια 

πρώτης τάξης ευκαιρία για την αναβάθμιση των σχέσεων με την εν λόγω χώρα, 

προωθώντας και προβάλλοντας κοινά πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία υψηλής 

προσβλητικότητας και χαμηλής εντάσεως. Προγραμματιζόμενες δε κατάλληλα οι 

σχετικές δράσεις σε περίοδο υψηλής τουριστικής κίνησης και σε τοποθεσίες μεγάλης 

επισκεψιμότητας, έτυχαν μεγάλης επικοινωνιακής εκμετάλλευσης για τον εξωραϊσμό 

της εικόνας της Ρωσίας προς την κοινή γνώμη τρίτων χωρών.  
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Οι σχέσεις με τη Ρωσία επεκτείνονται και σε αντίστοιχες οικονομικές, ενώ 

παράλληλα η Ρωσία διατηρεί εξαιρετικές διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με 

την Κύπρο. Η σχέση αυτή προσδίδει στην Ελλάδα ιδιαίτερη αξία εντός της ΕΕ και 

του ΝΑΤΟ, καθώς μπορεί να αποτελεί ένα «όπλο» στη φαρέτρα της ΕΕ και του 

ΝΑΤΟ για τη βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων αλλά και μια πιθανή εξωτερική 

«χείρα βοηθείας» για τα ελληνικά συμφέροντα. 

Η προσέγγιση της ελληνικής και της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής δεν 

κατέστη ποτέ δυνατή εκτός του θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης; η μόνη 

εξαίρεση ήταν η περίοδος της διακυβέρνησης Καραμανλή και τα ατελέσφορά της 

σχέδια για την κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης. Το διαρκές 

αδιέξοδο στις ελληνορωσικές σχέσεις οφείλεται στους πολιτικούς υπολογισμούς και 

των δύο πλευρών. Η Ελλάδα είναι απίθανο να θεωρήσει την σχέση της με τη Ρωσία 

πιο σημαντική από τους πολιτικούς και οικονομικούς της δεσμούς με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Η Ρωσία ως ρεαλιστικός παίκτης στην διεθνή πολιτική ακολουθεί μια 

στρατηγική και λιγότερο θεσμική προσέγγιση στις διμερείς της σχέσεις, με 

αποτέλεσμα να αποκλείει ντε φάκτο την Ελλάδα και ίσως και την Κύπρο από το 

πεδίο του άμεσου ενδιαφέροντός της. Η δημιουργία της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης και η σταθερή βελτίωση των ρωσοτουρκικών σχέσεων έχουν μειώσει τα 

αμοιβαία οφέλη από την προσέγγιση Μόσχας-Αθήνας, με δεδομένο και τον ισχυρό 

δυτικό προσανατολισμό της ελληνικής πολιτικής τάξης (Ιορδανίδης, 2014). 

Αντίδραση ΗΠΑ - ΕΕ 

Οι ΗΠΑ αναμένεται να αντιμετωπίσουν με προβληματισμό, αν όχι και 

καχυποψία, μια ανάπτυξη των αμυντικών σχέσεων της Χώρας με τους 

γεωπολιτικούς ανταγωνιστές της. Η Ελλάδα κατέχει θέση ιδιαίτερα υψηλής 

γεωστρατηγικής αξίας, σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από αυξημένη 

ρευστότητα και σε μια περίοδο που οι σχέσεις με τη Ρωσία ειδικά, έχουν περιέλθει σε 

ιδιαίτερα χαμηλό σημείο. Σε συνδυασμό με την επαμφοτερίζουσα και απρόβλεπτη 

στάση της Τουρκίας, η απώλεια επιπλέον πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή δεν 

μπορεί να γίνει αποδεκτή. 

Παρέλκει να υπογραμμιστεί η σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην ανάπτυξη 

των σχέσεών της με τις ΗΠΑ. Η αναβάθμιση που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, 

αποτέλεσμα συστηματικής και εργώδους προσπάθειας αλλά και χάρη στη 
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γεωστρατηγική, ευνοϊκή για την Χώρα, συγκυρία, οφείλει να προστατευθεί από τυχόν 

ατυχήματα. Σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, οι παλινωδίες και τα μετέωρα 

βήματα δεν συγχωρούνται, οι δε επιπτώσεις μπορούν να λάβουν τραγικές 

διαστάσεις. 

Η στάση μας προς τις ΗΠΑ οφείλει να παραμείνει σταθερή και η προσοχή μας 

προσηλωμένη στο στρατηγικό σκοπό της περαιτέρω εμβάθυνσης της συγκεκριμένης 

σχέσης. Οι στόχοι στους οποίους προσβλέπουμε από την ανάπτυξη της 

συνεργασίας μας με Κίνα και Ρωσία και τα όρια που εμείς οι ίδιοι θέτουμε σε αυτήν, 

πρέπει να τύχουν της κατάλληλης επικοινωνίας προς τους Συμμάχους, ώστε να 

αποφευχθούν νευρικές αντιδράσεις ή κακόβουλες κριτικές. 

Δυναμική επανατοποθέτηση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της 

περιοχής σηματοδοτεί η έναρξη εργασιών κατασκευής του Διαδριατικoύ Αγωγού 

(Trans Adriatic Pipeline: TAP), ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το κοίτασμα 

Shah Deniz II της Κασπίας στην Ευρώπη. Με την έναρξη λειτουργίας του αγωγού 

που τοποθετείται στις αρχές του 2020, η Ελλάδα θα αποκτήσει πρόσβαση σε μία 

ακόμη πηγή τροφοδοσίας της εσωτερικής αγοράς με φυσικό αέριο, γεγονός που 

βελτιώνει την ενεργειακή της ασφάλεια αλλά και τον ανταγωνισμό στην προμήθεια. 

Πέραν αυτών όμως, ο ΤAP αποτελεί το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου 

σχεδιασμού για την ενεργειακή τροφοδότηση της Ευρώπης μέσα από ένα δίκτυο 

αγωγών, τερματικών υγροποιημένου αερίου (LNG) και θαλάσσιων διαδρομών από 

την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και Κεντρικής Ασίας. 

Η κατασκευή του ΙGB στη περιοχή της Ροδόπης και του Πλωτού Τερματικού 

LNG στην Αλεξανδρούπολη αποτελούν στρατηγικής σημασίας έργα για την Ελλάδα, 

καθώς αναβαθμίζουν την περιοχή της Θράκης ως κόμβο που συμβάλλει σημαντικά 

στις επιδιώξεις της ΕΕ για διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών και 

περαιτέρω μείωση της εξάρτησης της από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Περαιτέρω, 

τα φορτία LNG που δύναται να υποδεχθεί το Πλωτό Τερματικό της 

Αλεξανδρούπολης προέρχονται κυρίως από τις ΗΠΑ και την εταιρία Cheniere, την 

πρώτη αμερικανική εταιρία που ξεκίνησε από την άνοιξη του 2016 τις εξαγωγές LNG 

προς την ΕΕ, γεγονός που συνδέει άμεσα τα αμερικανικά με τα ελληνικά 

συμφέροντα στην περιοχή (Reuters, 2015). 
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Για την ΕΕ, τα δύο έργα σε συνδυασμό με τον ΤΑΡ δημιουργούν ένα πλέγμα 

ισχυρού στρατηγικού ενδιαφέροντος, καθώς βοηθούν στην αποτελεσματική 

υλοποίηση του μακροπρόθεσμου ενεργειακού σχεδιασμού των Βρυξελλών για την 

ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης. Για την Ελλάδα, ο αγωγός IGB και το Πλωτό 

Τερματικό της Αλεξανδρούπολης, σε συνδυασμό με τον υπό κατασκευή ΤΑΡ και το 

εν λειτουργία Τερματικό LNG της Ρεβυθούσας, δημιουργούν ισχυρό στρατηγικό 

πλεονέκτημα, καθώς ευθυγραμμίζουν άμεσα τα εθνικά συμφέροντα της χώρας με τα 

στρατηγικά της ΕΕ και των ΗΠΑ, τόσο σε επίπεδο ενεργειακής ασφάλειας όσο και σε 

επίπεδο ισορροπίας ισχύος στο ευρύτερο υποσύστημα Ευρώπης - Ρωσίας (ΠΑΜΑΚ, 

2016). 

Ρωσία - Τουρκία 

Η Τουρκία μέχρι πριν λίγο καιρό προσπαθούσε να ισορροπήσει την εξωτερική 

της πολιτική, ανάμεσα σε πολλαπλά αντικρουόμενα συμφέροντα, σε ένα 

γεωστρατηγικό περιβάλλον ιδιαίτερα βεβαρυμμένο και ρευστό. Εκμεταλλεύτηκε τις 

κυρώσεις της δυτικής κοινότητας έναντι της Ρωσίας για να αυξήσει τις δικές της 

εξαγωγές προς αυτήν, βελτιώνοντας και την εικόνα της προς τη Ρωσία, ενώ 

ταυτόχρονα αναγκάζονταν να αναγνωρίζει/αναχαιτίζει ρωσικά αεροσκάφη στη 

Μαύρη Θάλασσα και παράλληλα να κόπτεται για τα δικαιώματα των Τατάρων της 

Κριμαίας, ικανοποιώντας τις υποχρεώσεις της προς το ΝΑΤΟ και προωθώντας τα 

δικά της συμφέροντα αντίστοιχα. 

Η κατάρριψη, ενός ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους τον Νοέμβριο του 2015 

από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, σε συριακό έδαφος κοντά στα σύνορα με την 

Τουρκία, χαρακτηρίστηκε αρχικά από Βλαντίμιρ Πούτιν ως «πισώπλατο χτύπημα» 

και κατηγόρησε την τουρκική κυβέρνηση ότι υποστηρίζει το Ισλαμικό Κράτος. Τα 

ρωσικά ΜΜΕ κατήγγειλαν την «πρωτοφανή» πράξη της Τουρκίας αναφέροντας ότι η 

τελευταία φορά που μέλος του ΝΑΤΟ κατέρριψε ρωσικό αεροσκάφος ήταν το 1950. 

Υπογράμμισαν έτσι την σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπιζε το συμβάν η Ρωσία. 

Παρά τη σειρά των οικονομικών κυρώσεων που η Ρωσία επέβαλε στη 

Τουρκία, μετά την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού στις 24 Νοεμβρίου 2015, και 

τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016, οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και 

Ρωσίας, βρίσκονται σε τροχιά σταθεροποίησης. 
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Επιπλέον στα τέλη Απριλίου 2016 οι σχέσεις Άγκυρας-Ρωσίας 

διαταράχθηκαν, εξαιτίας της Ρωσικής συμμετοχής στις τελετές μνήμης που 

διοργάνωσαν το Ερεβάν και η αρμενική διασπορά για την επέτειο από τα εκατό 

χρόνια της γενοκτονίας των Αρμενίων από τους Νεότουρκους. Ως συνήθως όμως 

έναντι της Ρωσίας, δεν δόθηκε συνέχεια από την Άγκυρα λόγω οικονομικών και 

ενεργειακών διακυβευμάτων, αλλά και συσχετισμού ισχύος. 

Το προβαλλόμενο ως γεωστρατηγικό γεωγραφικό πλεονέκτημα της Τουρκίας, 

να βρίσκεται στη γραμμή επαφής με τη Ρωσία, λειτουργούσε θετικά υπέρ αυτής κατά 

τον Ψυχρό Πόλεμο. Παρόλο που το όραμά της να εξελιχθεί σε ηγεμονεύουσα 

περιφερειακή δύναμη προσκρούει στα ρωσικά συμφέροντα, το βεβαρημένο ιστορικό 

παρελθόν έναντι της παλαιάς υπερδύναμης, παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες 

υποστήριξαν αντίθετες πλευρές στη σύγκρουση της Συρίας, τη κατάρριψη του 

ρωσικού στρατιωτικού αεροπλάνου και τη σημαντική επιδείνωση των σχέσεών τους, 

τον τελευταίο καιρό παρατηρείται σύγκλιση και βελτίωση των σχέσεων τους. Παρά 

την ιστορικά εχθρική σχέση, και μια έμφυτη δυσπιστία, η Ρωσία και η Τουρκία 

μοιράζονται μια ανησυχία για την αυξημένη παρουσία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στη 

Μαύρη Θάλασσα. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η Τουρκία δεν εφάρμοσε 

κυρώσεις κατά της Ρωσίας, στο πλαίσιο της κρίσης Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι 

είναι μέλος του ΝΑΤΟ, με τον Πρόεδρο Ερντογάν να έχει επανειλημμένα εκφράσει 

τον θαυμασμό του για τον Βλαντιμίρ Πούτιν.  

Το διπλωματικό άνοιγμα της Άγκυρας προς την Μόσχα τον Ιούνιο του 2016, 

αποτέλεσε σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση των διμερών σχέσεων μεταξύ 

των δύο χωρών. Προς την κατεύθυνση αυτήν κινήθηκε και η συνάντηση των ηγετών 

της Ρωσίας και Τουρκίας στις αρχές Μαΐου του 2016. Η τέταρτη συνάντηση των δύο 

ηγετών, σε διάστημα 8 μηνών τον Νοέμβριο του 2017, στο Σότσι επιβεβαιώνει την 

θετική τροχιά των τουρκορωσικών σχέσεων. Παρά την επαναπροσέγγιση, ωστόσο, 

παραμένουν τα σημεία τριβής μεταξύ Άγκυρας και Μόσχας που είχαν οδηγήσει τις 

δύο πρωτεύουσες στη ρήξη. 

Το υψηλό κόστος της διμερούς κρίσης, ιδιαίτερα για την Τουρκία, οδήγησε σε 

προσδοκίες ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν θα αναλάβει εγκαίρως δράση για την 

αποκατάσταση των σχέσεων. Το αποτυχημένο πραξικόπημα κατά του Ερντογάν, 

τον Αύγουστο του 2016, του επέτρεψε επίσης να προωθήσει τη μάλλον αμφίβολη 



81 

ιστορία των διοργανωτών πραξικοπήματος ως υπεύθυνοι για την κατάρριψη του 

ρωσικού αεροπλάνου. Ως εκ τούτου, η τουρκική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση 

των σχέσεων με τη Ρωσία ήταν μια λογική και αναμενόμενη δράση, η οποία, 

ωστόσο, επηρεάζεται σε κάποιο βαθμό από την τουρκική ενόχληση για τον ύποπτο 

ρόλο των ΗΠΑ στο αποτυχημένο πραξικόπημα. 

Εάν η σύγκλιση Ρωσίας-Τουρκίας, είναι πράγματι μια λογική και αναμενόμενη 

εξέλιξη, υπάρχουν πολλές μεταβλητές οι οποίες καθιστούν κάθε πρόβλεψη 

εξαιρετικά αβέβαιη, διότι: 

Πρώτον ο Πρόεδρος Πούτιν θα χαιρετίσει κατά πάσα πιθανότητα κάθε 

ευκαιρία ώστε να αποδυναμωθεί η ενότητα του ΝΑΤΟ. Βέβαια δεν είναι σαφές εάν 

εμπιστεύεται τον Ερντογάν αρκετά για να ζητήσει την πλήρη αποκατάσταση των 

διμερών σχέσεων, ειδικά καθώς οι δύο χώρες συνεχίζουν να κατέχουν εξαιρετικά 

αποκλίνουσες θέσεις στη σύγκρουση της Συρίας. Η κίνηση για πώληση των S-400 

από τη Ρωσία στην Τουρκία, έχει επιφέρει σοβαρές ενστάσεις από τα κράτη μέλη του 

ΝΑΤΟ, κυρίως τις ΗΠΑ. Στον αντίποδα ο Τούρκος Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι τα δύο 

μέρη είχαν υπογράψει τη συμφωνία. Εξέφρασε ακόμη την ευχή να παραλειφθούν 

σύντομα οι πύραυλοι από την Άγκυρα. Δεν λησμόνησε να στείλει στη Δύση το 

μήνυμα ότι «θα πρέπει να επιδιώκει μία συμμαχία με την Τουρκία επί ίσοις όροις, 

ειδεμή θα λαμβάνει την απάντηση κάθε απρέπειάς της» (Milliyet, 2017). 

Δεύτερον, η Μόσχα και η Άγκυρα έχουν στενές οικονομικές σχέσεις εδώ και 

πολλά χρόνια στον τομέα του εμπορίου, των επενδύσεων, του τουρισμού και της 

συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα18. Η παρούσα προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει 

σε μια αναβίωση των προγραμμάτων για την ενεργειακή συνεργασία, δηλαδή τον 

Tourkish Stream. Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να γίνει αντιληπτή σε ορισμένους 

κύκλους ως ασυμβίβαστη, με τις δυτικές προσπάθειες να μειωθεί η εξάρτηση από το 

ρωσικό φυσικό αέριο. Τον Μάιο 2016 ανακοινώθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

της ρωσικής Gazprom Aleksey Miller ότι ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του 

αγωγού φυσικού αερίου Turkish Stream (Russia Today., 2017).  

                                            

18
 Παρόλα τα προβλήματα που εμφανίζονται στην διεθνή εξωτερική τους πολιτική οι δύο χώρες έχουν 

σημαντικές οικονομικές συναλλαγές και αλληλεξάρτηση στον οικονομικό/ενεργειακό τομέα, με αυξανόμενες 
τάσεις τα τελευταία χρόνια (Ιστοσελίδα Τ/ΥΠΕΞ) (Russian International Affairs Counsil 2016). 
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Οι αναφορές στην έναρξη κατασκευής του εν λόγω έργου είναι συνεχείς και 

επαναλαμβανόμενες τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζοντας την τάση να εμφανίζονται 

σε κάθε προσπάθεια επίδειξης των προσπαθειών για αποκατάσταση των σχέσεων 

μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Αυτό που μπορεί να θεωρείται ως δεδομένο είναι ότι η 

κατασκευή του εν λόγω αγωγού αφορά μόνο τον ένα από τους τέσσερις αγωγούς, 

δηλαδή το κομμάτι που θα τροφοδοτεί την Τουρκία με φυσικό αέριο απευθείας από 

τη Ρωσία και όχι τον αγωγό που θα κατευθύνεται προς την ΕΕ. Καθώς η εξαγωγή 

φυσικού αερίου από την Ρωσία στην ΕΕ μέσω του Νοτίου Διαδρόμου έρχεται σε 

σύγκρουση με την ευρωπαϊκή πολιτική για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, 

εκτιμάται ότι ο Turkish Stream θα παραμείνει ως δίοδος τροφοδοσίας αποκλειστικά 

της Τουρκίας από τη Ρωσία. Η Τουρκία, στην προκειμένη περίπτωση, μολονότι δεν 

είναι παραγωγός χώρα, κατέχει μια θέση-κλειδί ως φυσικός σύνδεσμος-γέφυρα 

(κράτος διέλευσης) πάνω στις οδούς διέλευσης των υδρογονανθράκων από την 

Ανατολή προς της Δύση. Η εν λόγω θέση της χώρας, σε συνδυασμό με την 

ευρωπαϊκή ζήτηση σε ενέργεια και το κόστος των εναλλακτικών σχεδίων, την 

καθιστά απαραίτητη χώρα στην ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της Ε.Ε., γεγονός 

που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί στο έπακρο η Τουρκία. 

Τρίτον, η στενότερη συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας (οι χώρες που 

κατέχουν ειδικές μοχλούς) μπορεί να περιπλέξει την κατάσταση των προσφύγων για 

τις χώρες της ΕΕ. 

Το τέταρτο και ίσως το πιο σημαντικό ερώτημα είναι αν ο Πρόεδρος Ερντογάν 

πιστεύει πραγματικά ότι οι ΗΠΑ υποστήριξαν σιωπηρά το αποτυχημένο 

πραξικόπημα και ως εκ τούτου προτίθεται να απομακρύνει περισσότερο τον εαυτό 

του από τη Δύση, ή αν χρησιμοποιεί το θέμα ως διαπραγματευτικό χαρτί στη 

φιλόδοξη ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, η οποία έχει μετατραπεί σε 

έναν μάλλον απρόβλεπτο εταίρο για τη Δύση κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. 

Ο ίδιος ο Ερντογάν δεν έχει πάντα ορθολογικές επιλογές - τουλάχιστον από μια 

δυτική προοπτική - αλλά σίγουρα καταλαβαίνει το κόστος της αποξένωσης μεταξύ 

της Τουρκίας και της Δύσης. Συνεπώς, είναι πολύ νωρίς για να πούμε εάν η 

απόπειρα προσέγγισης με τη Μόσχα είναι μια λογική κίνηση τακτικής ή μια 

παράλογη στρατηγική στροφή (Dokos, 2016).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Γενικά 

Για την διατύπωση διαπιστώσεων και συμπερασμάτων όσον αφορά την 

επίδραση της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας στα Βαλκάνια, είναι απαραίτητο να 

επισημανθούν τα κίνητρα της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας στα Βαλκάνια α) κατά 

την εποχή της Ρωσικής Αυτοκρατορίας β) της Σοβιετικής Ένωσης και γ) της μετά - 

σοβιετικής Ρωσίας. 

Η Ρωσική Αυτοκρατορία προσπαθούσε να εξασφαλίσει την επιρροή της στα 

Βαλκάνια, για να επιτύχει τους γεωπολιτικούς και γεωοικονομικούς της στόχους, 

δηλαδή πρόσβαση στα θερμά νερά της Μεσογείου καθώς και έλεγχο των θαλάσσιων 

δρόμων από και προς την επικράτειά της. 

Οι αποτυχίες της στα Βαλκάνια, για τις οποίες ήταν κυρίως υπεύθυνες οι 

άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, προκάλεσαν αίσθημα αποκλεισμού της χώρας και την 

οδήγησαν σε μια περίοδο εσωστρέφειας. Η επιμονή στη βαλκανική πολιτική, στις 

αρχές του 19ου αιώνα ήταν αδιέξοδη, καθώς τα νέα εθνικιστικά και 

αλληλοσπαρασσόμενα κράτη δεν επιθυμούσαν να συνδεθούν με την Ρωσία. Η 

πολιτική αυτή πρόσφερε στη Ρωσία απογοητεύσεις, ανώφελες συγκρούσεις και 

επικίνδυνους τριγμούς στο κοινωνικό σώμα 

Παρόλο όμως την κλίση προς τον ρεαλισμό αντί τον ρομαντισμό, στην 

άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, η Ρωσία δεν αμφισβήτησε σε καμία περίπτωση τη 

σκοπιμότητα της βαλκανικής της πολιτικής. Οι ιδέες της Τρίτης Ρώμης, της σλαβικής 

και ορθόδοξης αδελφοσύνης, οικονομικοί και γεωπολιτικοί λόγοι, ωθούσαν τη Ρωσία 

κατά τις περιόδους αυτές να επικεντρώνεται στη συγκέντρωση δυνάμεων για την 

επόμενη μάχη στα Βαλκάνια και στην αναζήτηση νέων διπλωματικών σχημάτων με 

στόχο την εκπλήρωση των φιλοδοξιών της στην περιοχή. 

Από την άλλη πλευρά, ο στόχος της εξωτερικής πολιτικής της Σοβιετικής 

Ένωσης στα Βαλκάνια, κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, ήταν η κάθε 

ενέργειά των χωρών με κουμμουνιστικό καθεστώς να είναι εναρμονισμένη και 
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προσδιορισμένη από τις κεντρικά κατευθυνόμενες οδηγίες και σχεδιασμούς της, 

χωρίς αυτά να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ή κινήσεις που θα ξέφευγαν τα από τα 

άνωθεν κανονισμένα όρια, με σκοπό την εξασφάλιση ελέγχου στα Βαλκάνια 

Η πολιτική αυτή όμως δεν ήταν αποτέλεσμα των σημαντικών ζυμώσεων στα 

Βαλκάνια, ούτε μπόρεσε να προσφέρει σημαντικά πολιτικά οφέλη στην ΕΣΣΔ. 

Αντίθετα αποτελούσε μέρος του στρατηγικού παιχνιδιού στις συνθήκες του Ψυχρού 

Πολέμου. Παρόλο που η Σοβιετική Ένωση παρέμεινε μια υπερδύναμη, η επεκτατική 

πολιτική της στα Βαλκάνια συνέβαλε στην ίδρυση μιας στρατιωτικής συμμαχίας 

(NATO), η οποία είχε ως στόχο την αντιμετώπιση των επεκτατικών βλέψεων της 

Μόσχας.  

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η διάδοχη κρατική οντότητα της 

Ρωσίας αδυνατούσε να παρέμβει στις κρίσεις στα Βαλκάνια, καθώς προείχε η 

αντιμετώπιση των εσωτερικών της προβλημάτων, αλλά συνάμα, δεν ένιωθε απειλή 

από τη Δύση, καθώς θεωρούσε πως ο ανταγωνισμός είχε δώσει πλέον τη θέση του 

στην αμοιβαία επωφελή συνεργασία.  

Σήμερα, η Ρωσία δεν έχει καμία σχέση με τη Μαρξιστική ιδεολογία του 

παρελθόντος, ούτε με κάποια άλλη ιδεαλιστική αντίληψη. Η Μόσχα αντιλαμβάνεται 

τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ως τον εχθρό που επιδιώκει την υπονόμευση μίας στρατηγικά 

ανεξάρτητης Ρωσίας, της οποίας η σφαίρα επιρροής εκτείνεται στο χώρο αρχικά της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσής και στην συνέχεια σε αυτόν της «εγγύς» περιφέρειάς της 

συμπεριλαμβανομένων και των Βαλκανίων. 

Επιπλέον, το διεθνές περιβάλλον επηρεάζεται από τις πολιτικές, τις επιδιώξεις 

και τα γεωστρατηγικά και γεωοικονομικά συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, οι 

οποίες, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είναι παρούσες στην εν λόγο περιοχή. Στα 

Βαλκάνια και ειδικότερα στα Δυτικά Βαλκάνια, οι ΗΠΑ συνθέτουν τη γεωπολιτική 

τους σχεδίαση, αν όχι πάντα μαζί με την ΕΕ αλλά τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό 

συνεργασίας με αυτήν, επιδιώκοντας την αλλαγή των στρατηγικών ισορροπιών στη 

βάση νέων γεωπολιτικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή συνδέεται με τη στρατηγική 

ανάσχεσης της επιρροής της Ρωσίας, σε περιοχές που κατά παράδοση ακολουθούν 

την πολιτική της. 
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Η Ρωσία αναλαμβάνει το ρόλο του διαμεσολαβητή στο πλαίσιο της 

προληπτικής επίλυσης των περιφερειακών αντιθέσεων, οι οποίες αν αφεθούν να 

εκδηλωθούν, σύντομα θα εκραγούν σε όλα τα σημεία των επικείμενων αναφλέξεων. 

Έχοντας κατανοήσει πλήρως τι σημαίνει Βαλκάνια και αποσταθεροποίηση στο 

κατώφλι της Ευρώπης, η Ρωσία έχει να ξεπεράσει πολλά εμπόδια και να πείσει ότι 

είναι παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης στα Βαλκάνια. Στόχος της να συνενώσει 

τις χώρες αυτές, να ευθυγραμμίσει τα συμφέροντα τους και να εξουδετερώσει τους 

παράγοντες των συγκρούσεων. Θα πρέπει να αποδείξει συνεπώς με αυτή την 

στρατηγική της, ότι δεν έχει κακές και πονηρές προθέσεις εις βάρος τους. 

Έχει άμεσο συμφέρον, αλλά και ενδιαφέρον να επιστρέψει στην περιοχή των 

Βαλκανίων, κυρίως λόγω των παραδοσιακών της δεσμών με αυτή την περιοχή, αλλά 

και γιατί έχει αναγνωρίσει την κορυφαία στρατηγική θέση της περιοχής, εξαιτίας της 

διαδρομής των ενεργειακών αγωγών. Μέσω των Βαλκανίων ανοίγεται η πρόσβαση 

στην Κεντρική Ευρώπη, στις νέες χώρες, που προέκυψαν από τη διάλυση του 

Ανατολικού συνασπισμού. Οι χώρες αυτές μπορεί να μη διαθέτουν το πλούσιο 

υπέδαφος του Καυκάσου, αλλά είναι σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών 

και μπορούν να αποτελέσουν τη δικλείδα ασφαλείας της ανάπτυξης τη Ρωσικής 

οικονομίας.  

Η προσέγγιση των διεθνών ζητημάτων γίνεται με óρους πολιτικού ρεαλισμού 

και γεωπολιτικής. Δηλαδή, το εθνικό συμφέρον είναι αυτό που καθορίζει τις 

αποφάσεις της ρωσικής πολιτικής και επιδιώκεται με óρους ισχύος, κυρίως 

οικονομικής, καθώς αυτή υπάρχει σε «μεγαλύτερο ποσοστό», με τη στρατιωτική να 

αυξάνεται σταδιακά. Η Ρωσία, θα πρέπει να βασίζεται στην τήρηση μιας λογικής 

ισορροπίας μεταξύ των στόχων που θέτει και των πραγματικών δυνατοτήτων της. 

Οι παράμετροι της ευρωπαϊκής ενεργειακής εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό 

αέριο, όπως η έλλειψη ενδογενών πηγών στα κράτη – μέλη της ΕΕ, η γεωγραφική 

συγκέντρωση των πηγών στη Ρωσία και τις χώρες της Κεντρικής Ασίας καθώς και η 

ρωσική ενεργειακή πολιτική, έχουν ισχυροποιήσει τη θέση της Ρωσίας στο 

ενεργειακό παιχνίδι, προσδίδοντας επιπλέον πολιτικές προεκτάσεις στο ζήτημα. 
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Μετά την αποτυχία του αγωγού South Stream, ο οποίος συνιστούσε 

σημαντικό κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού της Ρωσίας, ώστε να καταστεί 

«ενεργειακή υπερδύναμη» και να αυξήσει τη γεωπολιτική της επιρροή αξιοποιώντας 

τα ενεργειακά αποθέματα που διαχειρίζεται, οδηγεί την Μόσχα να αναζητήσει νέες 

μεθόδους διαχείρισης των ενεργειακών της αποθεμάτων, με όπλο το συγκριτικό της 

πλεονέκτημα με την διάθεση έτοιμου αέριου και με τους Ρωσικούς αγωγούς να 

γεμίζουν ταχύτερα από τους ανταγωνιστικούς. 

Η σκλήρυνση της στάσης της Ε.Ε., όσο αφορά την καθιέρωση φραγμών στη 

ρωσική ενεργειακή διείσδυση μέσω της πολιτικής διαφοροποίησης των 

προμηθευτών της από τους διαμετακομιστές, την αναζήτηση εναλλακτικών 

προμηθευτών και την επένδυση στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, κρίνεται 

αποτελεσματική ως προς την διασφάλιση των μακροπρόθεσμων στόχων της, 

σχετικά με την ενεργειακή της ασφάλεια και τον περιορισμό της επιρροής τρίτων στις 

πολιτικές της υποθέσεις. Είναι, όμως, συμφέρουσα μεσοπρόθεσμα, όταν αυξάνεται 

ταχύτατα η ζήτηση ενέργειας, ενόσω η Ρωσία παραμένει βασικός και αξιόπιστος 

προμηθευτής της Ευρώπης και καθώς οι πόροι παγκοσμίως λιγοστεύουν; 

Η σχέση της ΕΕ με τη Ρωσία όμως, είναι σχέση αλληλεξάρτησης, γεγονός 

που θέτει επιπρόσθετες παραμέτρους στην έννοια της ενεργειακής ασφάλειας, τόσο 

από την πλευρά της ασφάλειας, της προσφοράς και του ανεφοδιασμού, όσο και για 

την ασφάλεια της ζήτησης. Είναι γεγονός, ότι παρόλο που η Ευρώπη έδινε, από τις 

πρώτες μορφές οικονομικής σύνδεσης των κρατών της, βάρος στην ενέργεια, 

αμέλησε να σχεδιάσει μία αποτελεσματική ενεργειακή πολιτική, ιδίως στον τομέα του 

φυσικού αερίου. 

Ισχυροποιώντας τη θέση της στα Βαλκάνια, η Ρωσία εμφανίζεται εγγύτερα στη 

Δύση, μέσα στην Ευρώπη, παρουσιάζεται ως ένας σημαντικός παράγοντας 

διευθέτησης των κρίσεων, μια σταθερή αξία και ένα σημείο αναφοράς για τις 

μελλοντικές εξελίξεις. Πιστεύουμε ότι τα Βαλκάνια είναι το πρώτο βήμα για την 

ουσιαστική είσοδο της Ρωσίας στα ευρωπαϊκά πράγματα. Μια ισχυρή ρωσική 

παρουσία στο εσωτερικό της Ευρώπης μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των 

Ευρωπαίων για την αντιμετώπιση των κρίσεων χωρίς αμερικανική επέμβαση. Για την 

ώρα, τα Βαλκάνια χαρακτηρίζονται από την έντονη παρουσία του ΝΑΤΟ, αλλά τα 

στοιχεία που ενώνουν τη Ρωσία με τα Βαλκάνια είναι περισσότερα από αυτά που τη 



87 

χωρίζουν. Η σωστή εκμετάλλευσή τους μπορεί να αποβεί θετική για την ιδιαίτερα 

ταραγμένη και ταλαιπωρημένη περιοχή των Βαλκανίων. 

Παράλληλα η Ρωσία επανέρχεται στα Βαλκάνια και διατηρεί υπό τον έλεγχó 

της το «εγγύς» εξωτερικό της. Το ζήτημα του Κοσόβου δίνει την ευκαιρία στη Ρωσία 

να δικαιολογεί συγκρούσεις χαμηλής έντασης στις περιοχές δικού της ενδιαφέροντος, 

και ιδιαίτερα χωρών όπως η Γεωργία και η Ουκρανία, που με δυτική ενθάρρυνση, 

τείνουν να χειραφετηθούν από τη ρωσική επιρροή. 

Η Ρωσία θα επιδιώξει στο άμεσο μέλλον να αποτελέσει ρυθμιστικό παράγοντα 

στην περιοχή των Βαλκανίων, στην προσπάθειά της να ανακτήσει τη δική της 

επιρροή στην περιοχή και ταυτόχρονα να αποτρέψει την «προέλαση» της Δύσης 

(ΕΕ-ΝΑΤΟ) σε αυτή. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κοινές προκλήσεις μεταξύ 

Ρωσίας και Δύσης για συνασπισμό των χωρών απέναντι σε κοινούς κινδύνους, ο 

ανταγωνισμός για άσκηση επιρροής των δύο πόλων (Ρωσίας – «Δύσης») όπως 

διαμορφώνεται, αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα στην περιοχή των 

Βαλκανίων, αφού πολλές χώρες συνεχίζουν να μαστίζονται από ασταθείς πολιτικές 

δομές, άκρατο εθνικισμό και διεκδικήσεις μεταξύ των κρατών. 

Έτσι, το ρωσικό ενδιαφέρον για τα Βαλκάνια είναι πολύ ζωντανό πλέον, 

προκειμένου να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη που θα ακύρωνε την ρωσική 

οικονομική και ενεργειακή διπλωματία στην ευρύτερη περιοχή. 

Ωστόσο η συνολική εικόνα της ύφεσης της ρωσικής οικονομίας και των 

θεσμών διακυβέρνησης θέτει μια πολύ πιο σημαντική απειλή για την κυριαρχία και 

την εδαφική ακεραιότητα της χώρας από ό, τι οι ρεαλιστικές στρατιωτικές απειλές 

που η Ρωσία είναι ήδη καλά προστατευμένη, καθώς επίσης και των δυνατοτήτων της 

για αυξημένη επιρροή στη Βαλκανική. 

Εν κατακλείδι, οι μέτα-σοβιετικές ηγεσίες κατέφυγαν σε μια ορθολογική 

πολιτική ενδυνάμωσης, με την διεύρυνση του επιπέδου σκληρής ισχύος του ρωσικού 

κράτους και την ποιοτική και ποσοτική διεύρυνση του συμμαχικού του δικτύου, για να 

αντιμετωπίσουν τη συστηματική ρευστότητα που παρήγαγε η αναρχία και ο διαρκής 

ανταγωνισμός του διεθνούς συστήματος της εποχής. Παράλληλα στο πλαίσιο 

υλοποίησης της εφαρμογής της αρχής της αυτοβοήθειας, η οποία επιβάλλει στα 

κράτη να προνοούν για την οικοδόμηση αυθεντικών δομών ισχύος, φρόντισαν μετά 
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την σκληρή ισχύ να ενδυναμώσουν και τους συντελεστές ήπιας ισχύος, με 

αποτέλεσμα να καταφέρουν να επιτύχουν το βασικό υπέρτατο εθνικό συμφέρον, 

σύμφωνα με τη θεωρία του κλασσικού ρεαλισμού, που ήταν η ασφάλεια του κράτους 

δηλαδή η επιβίωση του από την απειλή της οριστικής εσωτερικής κατάρρευσης. 

Με την ανάληψη της ηγεσίας, ο Πούτιν, αφού είχε διασφαλιστεί η επιβίωση 

του Ρωσικού κράτους, δεν επικεντρώθηκε  στη διατήρηση της ισορροπίας ισχύος 

ούτε σταμάτησε να μάχεται για ισχύ, όπως θα έκανε ένας αμυντικός ρεαλιστής. 

Αντίθετα, ως επιθετικός ρεαλιστής, έχοντας αντιληφθεί τη δομή του διεθνούς 

συστήματος και μιμούμενος τις τακτικές των δυτικών κρατών στον τρόπο 

παρέμβασης σε τρίτες χώρες, επιδίωξε να μεγιστοποιήσει την σχετική του ισχύ σε 

σχέση με τις ανταγωνιστικές Μεγάλες Δυνάμεις, έχοντας ως στόχο σε πρώτο χρόνο 

την περιφερειακή ηγεμονία με: 

 Χρήση του πειθαναγκασμού με όπλο την ενεργειακή της πολιτική. 

 την χρήση σύγχρονων μορφών πολέμου (π.χ υβριδικός πόλεμος) 

 με αναθεωρημένα στρατηγικά δόγματα (Νέο δόγμα του Πολεμικού Ναυτικού)  

 με την ανάδειξη της πρωτοκαθεδρίας της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ως 

ηγέτιδα απανταχού των ορθοδόξων. 

Σε δεύτερο χρόνο φαίνεται ότι οι ενέργειες της Ρωσίας στοχεύουν στην 

επέκταση της ηγεμονίας της πέραν της περιφέρειάς της, με σκοπό την κατοχή όσο 

περισσότερης ισχύς μπορεί να αποκτήσει, έχοντας ως τελικό σκοπό να είναι ο 

μοναδικός περιφερειακός ηγεμόνας του πλανήτη. 

Συνεπώς, η Δύση δεν πρέπει να εκπλήσσεται που βλέπει τη Ρωσία να 

διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στις διεθνείς υποθέσεις, υποστηρίζοντας τα 

συμφέροντά της, χρησιμοποιώντας πιο παραδοσιακά μέσα «σκληρής ισχύος», 

αναπτύσσοντας τη διεθνή της παρουσία και χρησιμοποιώντας πιο «ήπια ισχύ» για 

να προστατεύσει και να διεκδικήσει τα συμφέροντά της. 
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Ρωσία - Τουρκία 

Κάνοντας μια αποτίµηση των Ρώσο-Τουρκικών σχέσεων, συμπεραίνεται ότι 

αυτές εμφανίζουν δυναµικές βελτίωσης στο επίπεδο των πολιτικών, οικονομικών και 

θεµάτων ασφαλείας. Όµως, οι συγκρούσεις και τα σηµεία τριβής δεν λείπουν από τις 

προσπάθειες ανάδειξης των πεδίων σύγκλισης των συμφερόντων τους, σε σηµείο 

μάλιστα που να απειλούν πολλές φορές τον εκτροχιασµό των δεσµών μεταξύ τους. 

Η αύξηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ των δύο εθνοκρατικών παραγόντων 

δεν σηµαίνει βέβαια εξάλειψη των συγκρούσεων, ιδίως όταν αναφερόμαστε σε δύο 

υποκείµενα του διεθνούς συστήματος που η ιστορία, ο πολιτισµός και η θρησκεία 

διαμορφώνουν αναθεωρητικές φιλοδοξίες, που αφήνουν το αποτύπωµά τους στην 

ευρύτερη περιοχή. Οι συγκρουσιακές σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας 

εδράζονται αρκετούς αιώνες πίσω, στοιχειοθετώντας ότι η οποιαδήποτε ανάπτυξη 

οικονομικών συνεργασιών δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο παρά έναν πρόσκαιρο 

μανδύα βαθύτερων αντιλήψεων που υπάρχουν, μεταξύ των δύο χωρών, 

αντιμετωπίζοντας ουσιαστικά η µία την άλλη ως σηµαντική απειλή. 

Πέραν από την αντίληψη της απειλής, που αποτελεί η µία για την άλλη, στις 

μεταξύ τους σχέσεις κυριαρχεί η αποτύπωση του ορθολογικού τρόπου λήψης 

απόφασης, λαµβάνοντας τον όρο υπό την προσέγγιση του κόστους και του οφέλους 

που επιφέρει η κάθε απόφαση.  

Τα ανοίγματα της Ελληνικής Διπλωματίας προς τη Ρωσία  

Η Ελλάδα είναι αναγκασμένη από τη γεωγραφία της να καλείται να 

ισορροπήσει μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ταυτόχρονα, η ίδια γεωγραφία της 

παρέχει τη δυνατότητα να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ αυτών. Σε περιόδους του 

παρελθόντος, που χαρακτηρίζονταν από έντονη γεωπολιτική αντιπαράθεση, η Χώρα 

κατάφερε να βρει το σημείο ισορροπίας. Αυτό καλείται να επιτύχει και στη σημερινή 

εποχή. 

Η πολυπολικότητα του σύγχρονου διεθνούς συστήματος απαιτεί την 

ανάπτυξη πολύπλευρων σχέσεων μεταξύ των υποκειμένων του. Η απαίτηση 

απόδοσης έμφασης στους κύριους δρώντες σε παγκόσμιο επίπεδο είναι προφανής. 

Η αντίστοιχη απαίτηση ισόρροπης ανάπτυξης σχέσεων με όλους τους ανωτέρω είναι 

αυτονόητη. 
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Κατά τον ίδιο τρόπο, αυτονόητη είναι και η επιλογή των συμμάχων κάθε 

χώρας, επί τη βάση της ύπαρξης κοινών αξιών και συμφερόντων. Συμμάχων όχι υπό 

την έννοια της ύπαρξης των αντιπάλων συνασπισμών του παρελθόντος, που 

παραπέμπουν σε συγκρουσιακές σχέσεις, αλλά υπό αυτήν της ταύτισης πολιτικών, 

οικονομικών και άλλων συστημάτων. Υπό αυτό το πρίσμα, η συνεργασία με άλλες 

χώρες που δεν ακολουθούν τα ίδια πρότυπα δεν είναι απαγορευτική. 

Απαγορευτική όμως για την επιτυχία της διπλωματίας και την επίτευξη των 

εθνικών στόχων είναι η τήρηση ξεκάθαρης και αταλάντευτης θέσης. Παλινωδίες, 

ασάφεια και διφορούμενες στάσεις φέρνουν ως αποτέλεσμα την απώλεια σεβασμού 

και την καταδίκη της Χώρας σε απαξίωση, δίνοντας χώρο για την αποκόμιση κερδών 

από τους γεωστρατηγικούς ανταγωνιστές της. Και η Χώρα έχει κατά την παρούσα 

περίοδο μεγάλα εθνικά θέματα σε κρίσιμα σταυροδρόμια. 

Αντιθέτως, η με αυτοπεποίθηση πρόσκληση σε μεγαλύτερης έκτασης 

συνεργασία, με ξεκάθαρα όρια διατυπωμένα με σαφήνεια, παράγει σεβασμό, 

συστατικό στοιχείο στην οικοδόμηση υγιών και επωφελών σχέσεων. Το οποίο είναι 

και το ζητούμενο. 

Η Ελλάδα έχει ξεκάθαρο και διατυπωμένο γεωπολιτικό προσανατολισμό. Η 

θέση της βρίσκεται στους δυτικούς θεσμούς ασφαλείας. Αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο 

στην ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και σχέσεων συνεργασίας και με τρίτες χώρες, στο 

όνομα της προώθησης αμοιβαίων συμφερόντων. 

Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης των 

σχέσεων με τη Ρωσία και σε ζητήματα οικονομικών σχέσεων και επενδύσεων, 

πολιτισμού, εξοπλισμών, ενέργειας, αλλά και ευρωπαϊκής και περιφερειακής 

ασφάλειας, όπου οι δύο πλευρές διαπιστώνουν συχνά εγγύτητα απόψεων. 

Συμπερασματικά, η επιλογή σύσφιγξης των έλληνο-ρωσικών σχέσεων (με 

υποχρεωτική αποδοχή των παράλληλων σχέσεων της Μόσχας με την Άγκυρα) 

μπορεί να έχει γεωπολιτικά οφέλη για την Ελλάδα εφόσον αποτελεί μέρος μιας 

ευρύτερης διπλωματικής στρατηγικής που δεν θα παρεκκλίνει σημαντικά –και 

πάντως όχι συστηματικά- από τη γενικότερη ευρωπαϊκή/εύρω-ατλαντική κατεύθυνση 

της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 
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Έτσι λοιπόν, από την παραπάνω ανάλυση γίνεται φανερό ότι κάθε στάδιο των 

ιστορικών εξελίξεων στην Ρωσία είχε άμεσο αντίκτυπο στις εσωτερικές εξελίξεις των 

χωρών των Βαλκανίων, προκάλεσε αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης τους, ήγειρε 

ανησυχίες και μετέβαλλε τις αντιλήψεις της κοινής γνώμης, με άμεσες συνέπειες στην 

ίδια την δομή των κρατικών οντοτήτων. 

Η Ρωσία όμως σήμερα, ως χαμένος του Ψυχρού Πολέμου, αποτελεί πλέον μία 

αναθεωρητικής κατεύθυνσης δύναμη. 

Στο πλαίσιο της περιφερειακής αρχιτεκτονικής ασφαλείας, αν και οι ευθύνες 

της Ρωσίας για το υφιστάμενο ελλειμματικό καθεστώς ασφαλείας είναι μεγάλες, δεν 

πρέπει να παραλειφθεί να αποδοθούν και οι ανάλογες ευθύνες, για τα σφάλματα 

που έχει διαπράξει η Δύση και τα οποία έχουν συμβάλει στην ενεργοποίηση των 

ρωσικών άντι – δυτικών αντανακλαστικών. 

Υπό τις παρούσες συνθήκες, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσουν 

μία προσέγγιση δύο μορφών με σκοπό την προσπάθεια αλλαγής πολιτικής της 

Μόσχας: αφενός να ενισχύσουν την αμυντική και αποτρεπτική ικανότητά τους, 

αφετέρου να διατηρήσουν ανοιχτούς δίαυλους επικοινωνίας και συντονισμού με την 

Ρωσία. Η διαιώνιση του κλίματος δυσπιστίας μεταξύ Δύσης και Ρωσίας ενισχύει την 

τάση δημιουργίας νέων διαχωριστικών γραμμών και επιβαρύνει το γενικότερο κλίμα 

ασφάλειας. 

Η Ελλάδα από την πλευρά της δύναται να αξιοποιηθεί ως έντιμος 

διαμεσολαβητής («honest broker») μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Η ιδιότητά της ως μέλος 

του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και οι διαχρονικά καλές της σχέσεις με τη Ρωσία, μπορούν να 

την μετατρέψουν ως γέφυρα προσέγγισης και συνεννόησης μεταξύ των δύο 

πλευρών. Η στρατηγική σχέση η οποία έχει δομηθεί και με τους υπόλοιπους κύριους 

δρώντες της περιοχής των Βαλκανίων της προσδίδουν την ιδιότητα ενός πρώτης 

γραμμής παρατηρητή, ο οποίος έχει συμφέρον για την ομαλοποίηση της κατάστασης 

και την αποκατάσταση της σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, και ο οποίος 

δύναται να συνομιλεί με το σύνολο σχεδόν των εμπλεκομένων στην οποιοδήποτε 

μελλοντική κρίση.  

Η ανωτέρω διαμεσολάβηση δύναται να επιδιωχθεί υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν θα θέσει εν αμφιβόλω τη συστράτευση της χώρας με τη Δύση και την άνευ 
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υποσημειώσεων ή αστερίσκων υποστήριξή της, στις αρχές και αξίες πάνω στις 

οποίες δομήθηκε το διεθνές περιβάλλον ασφαλείας, λόγω της θετικής εικόνας προς 

τις στρατηγικές της Μόσχας, που έχουν αναπτυχθεί στην κοινή γνώμη της Ελλάδας 

σχετικά με ύπαρξη εναλλακτικού τρόπου για την έξοδο από την οικονομική κρίση, με 

τη ρωσική βοήθεια.  
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