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Ρερίλθψθ

•

Οι ςχζςεισ Ελλάδασ-ωςίασ απαιτοφν προςεκτικοφσ χειριςμοφσ προκειμζνου να
αποκαταςτακοφν, ςτον απόθχο τθσ ζνταςθσ που επικρατεί ςτισ διμερείσ ςχζςεισ
από το 2018.

•

Θ διπλωματικι κρίςθ του 2018 ςχετικά με τθν ονομαςία τθσ Βόρειασ
Μακεδονίασ εξακολουκεί να ςκιάηει τισ ελλθνορωςικζσ ςχζςεισ και κα
απαιτθκεί δουλειά ϊςτε να ξαναχτιςτεί θ εμπιςτοςφνθ ςε μακροπρόκεςμθ
βάςθ.

•

Θ ωςία φαίνεται να παρακολουκεί με δυςπιςτία τθν αμερικανικι πολιτικι
προσ τθν Ελλάδα, όμωσ θ ςφςφιξθ των ελλθνοαμερικανικϊν ςχζςεων
εξακολουκεί να αποτελεί κεμζλιο λίκο τθσ ελλθνικισ διπλωματίασ.

•

Υπάρχει περικϊριο για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ των διμερϊν εμπορικϊν
ςχζςεων Ελλάδασ και ωςίασ.

•

Ο ρόλοσ τθσ ωςίασ ςτθν ανατολικι Μεςόγειο είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ.
Δεδομζνου του πλζγματοσ ςχζςεων Ἀγκυρασ-Μόςχασ, μια βελτίωςθ των
ελλθνορωςικϊν ςχζςεων κα ιταν επωφελισ για τθν Ελλάδα.

•

Στενότερθ ςυνεργαςία μεταξφ Ελλάδασ και ωςίασ ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ
πάνω ςε μθ ευαίςκθτα κζματα είναι προσ όφελοσ και των δυο χωρϊν.
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Ειςαγωγι

“Μόλιπ έμα μήμα
ατόςξσ ξ Έλλημαπ
ςέχπ Τπξσογόπ
Ενχςεοικώμ Νίκξπ
Κξςζιάπ
επιρκέτθηκε ςη
Μόρυα και
ρσμαμςήθηκε με ςξ
Ρώρξ ξμόλξγό ςξσ
εογκέι Λαβοώτ
ρε θεςικό κλίμα , η
Αθήμα απέλαρε
δύξ Ρώρξσπ
διπλχμάςεπ και
απαγόοεσρε ςημ
είρξδξ ρςη υώοα
ρε άλλξσπ δύξ.”

Θ επίςκεψθ του ϊςου Υπουργοφ Εξωτερικϊν Σεργκζι Λαβρϊφ ςτθν Ακινα προςφζρει
μια ευκαιρία για τισ δφο χϊρεσ να ςυηθτιςουν το δφςκολο αλλά εφικτό ςτόχο τθσ
ανακζρμανςθσ των δεςμϊν τουσ. Θ Ελλάδα και θ ωςία ζχουν ανάγκθ ζναν ειλικρινι
διάλογο βαςιςμζνο ςτο ρεαλιςμό και ςτα κοινά τουσ ςυμφζροντα, ο οποίοσ κα
παραμερίςει τισ πρόςφατεσ μεταξφ τουσ διαφωνίεσ και κα εςτιάςει ςε μια κετικι
ατηζντα για το μζλλον. Θ Ελλάδα και θ ωςία είχαν παραδοςιακά καλζσ ςχζςεισ, αλλά
δεν ζχουν καταφζρει ακόμα να ξεπεράςουν τισ διαφωνίεσ που ζφερε ςτο προςκινιο το
2018 θ Συμφωνία των Ρρεςπϊν. Πταν θ Ακινα και τα Σκόπια διαπραγματεφονταν τθ
Συμφωνία των Ρρεςπϊν, θ οποία άνοιγε το δρόμο για τθ διεφρυνςθ του ΝΑΤΟ ςτα
Βαλκάνια, θ Μόςχα είχε επιδείξει μεγάλθ δυςπιςτία ςχετικά με τον αντίκτυπο τθσ
ςυμφωνίασ ςτισ πολιτικζσ τθσ ςτθν περιοχι. Οι αποφάςεισ τθσ Ελλάδασ τθν
ευκυγράμμιςαν με τισ Αμερικανικζσ και Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ, και είχαν ωσ ςτόχο τθν
προϊκθςθ τθσ ειρινθσ και τθσ ςτακερότθτασ με τθν εφρεςθ μιασ ςυμβιβαςτικισ λφςθσ
ςτο κζμα του ονόματοσ. Αντικζτωσ θ ωςία, που είχε αναγνωρίςει τθ Βόρεια
Μακεδονία με το τότε ςυνταγματικό τθσ όνομα, εναντιωνόταν ςε μία πολιτικι τθν
οποία ζβλεπε ωσ εξωτερικι παρζμβαςθ, κακϊσ και τθν εδραίωςθ μζςα από τθ
ςυμφωνία ςυνκθκϊν οι οποίεσ δεν τθν ζβριςκαν ςφμφωνθ1.
Το κρίςιμο επειςόδιο που ζφερε ζνταςθ ςτισ ςχζςεισ των δυο πλευρϊν ςυνζβθ τον
Ιοφλιο του 2018. Μόλισ ζνα μινα αφότου ο Ζλλθνασ τζωσ Υπουργόσ Εξωτερικϊν Νίκοσ
Κοτηιάσ επιςκζφκθκε τθ Μόςχα και ςυναντικθκε με το ϊςο ομόλογό του Σεργκζι
Λαβρϊφ ςε κετικό κλίμα2, θ Ακινα απζλαςε δφο ϊςουσ διπλωμάτεσ και απαγόρευςε
τθν είςοδο ςτθ χϊρα ςε άλλουσ δφο. Επίςθσ αποφάςιςε να δθμοςιοποιιςει τουσ
λόγουσ τθσ για αυτι τθσ τθν απόφαςθ. Σφμφωνα με δθμοςίευμα τθσ εφθμερίδασ
Κακθμερινι τθσ 11θσ Ιουλίου 2018, οι ϊςοι διπλωμάτεσ κατθγορικθκαν για
παρζμβαςθ ςτισ εςωτερικζσ υποκζςεισ τθσ Ελλάδασ και παράνομεσ ενζργειεσ εντόσ τθσ
ελλθνικισ επικράτειασ. Οι ενζργειεσ τουσ, ςφμφωνα με το ρεπορτάη, περιλάμβαναν
ανεπιτυχείσ απόπειρεσ διακίνθςθσ πλθροφοριϊν και χρθματιςμό Ελλινων κρατικϊν
λειτουργϊν3. Σε άλλο άρκρο τθσ θ Κακθμερινι εςτίαςε ςε απόπειρα των διπλωματϊν
να επεκτείνουν τθν επιρροι τθσ ωςίασ ςτθν Ελλάδα μζςα από τοπικζσ αρχζσ και
μθτροπολίτεσ, κακϊσ και μζςω οργανιςμϊν με ςτενζσ ςχζςεισ με τθ Μόςχα, όπωσ θ
Αυτοκρατορικι Ορκόδοξθ Ραλαιςτινιακι Ζνωςθ4. Θ βαρφνουςα απόφαςθ τθσ
ελλθνικισ κυβζρνθςθσ να απελάςει τουσ ϊςουσ διπλωμάτεσ αποτζλεςε κρίςιμθ
καμπι ςτισ διμερείσ ςχζςεισ. Σθμειωτζον ότι θ Ακινα δεν είχε αποςφρει διπλωμάτεσ
τθσ από τθ Μόςχα ςε απάντθςθ για τθν υπόκεςθ Σκριπάλ5.
Θ αςτραπιαία ρωςικι διαμαρτυρία για το διπλωματικό επειςόδιο ιταν κάκε άλλο
παρά ιπια. Στισ 13 Ιουλίου 2018 το ρωςικό Υπουργείο Εξωτερικϊν κάλεςε τον τότε

1

Από ςχόλια του Υπουργοφ Εξωτερικϊν Λαβρϊφ ςτα πλαίςια ςυνζντευξθσ τφπου μετά από ςυνομιλίεσ με τον Υπουργό
Εξωτερικϊν τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ Νίκο Κοτηιά: https://www.mid.ru/en/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra//asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/3257405?novelty-display-dynamic=novelty, 13 Ιουνίου 2018.
2
Από δθλϊςεισ του Υπουργοφ Εξωτερικϊν Νίκου Κοτηιά, μετά από τθ ςυνάντθςι του με το ϊςο ομόλογό του, Σεργκζι Λαβρϊφ:
https://www.mfa.gr/en/current-affairs/top-story/statements-of-minister-of-foreign-affairs-nikos-kotzias-following-his-meetingwith-his-russian-federation-counterpart-sergey-lavrov-moscow-13-june-2018.html, 13 Ιουνίου 2018.
3
Vassilis Nedos, ‘Greece Decides to Expel Russian Diplomats’:
https://www.ekathimerini.com/230551/article/ekathimerini/news/greece-decides-to-expel-russian-diplomats, 11 Ιουλίου 2018.
4
‘Ties with Moscow under Strain after Athens Expels Diplomats’:
https://www.ekathimerini.com/230592/article/ekathimerini/news/ties-with-moscow-under-strain-after-athens-expelsdiplomats, 12 Ιουλίου 2018.
5
Kerin Hope, ‘Greece to expel two Russian officials amid North Macedonia dispute’: https://www.ft.com/content/68e75e3a8511-11e8-96dd-fa565ec55929, 11 Ιουλίου 2018.
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Ρρζςβθ τθσ Ελλάδασ ςτθ Μόςχα Ανδρζα Φρυγανά για να του εκκζςει τισ ενςτάςεισ τθσ
ζναντι ςτισ πράξεισ του ελλθνικοφ Υπουργείου. Ζκρινε τισ απελάςεισ ωσ «παντελϊσ
αδικαιολόγθτεσ *…+ και ςε ςφγκρουςθ με τθ φφςθ των διμερϊν ςχζςεων, και ικανζσ να
προκαλζςουν ςοβαρι βλάβθ». Θ κζςθ τθσ Μόςχασ ιταν ότι «πίςω από τθν αντιρωςικι
απόφαςθ τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ *ιταν+ θ Ουάςιγκτον, και θ ςυγκυρία ιταν
επιλεγμζνθ για να ςυμπζςει με τθ Σφνοδο Κορυφισ του ΝΑΤΟ»6. Ριο ςοβαρά ακόμα, θ
ωςία κεωροφςε ότι θ Ουάςιγκτον πίεςε τθν Ακινα να απελάςει τουσ διπλωμάτεσ. Θ
εκπρόςωποσ του ρωςικοφ Υπουργείου Εξωτερικϊν Μαρία Ηαχάροβα ςυνζδεςε τθν
απζλαςθ των διπλωματϊν με μια «οργανωμζνθ εκςτρατεία», ενϊ ιςχυρίςτθκε πωσ θ
χϊρα τθσ γνϊριηε για «εργαλεία *τα οποία+ χρθςιμοποιικθκαν εναντίον χωρϊν και
πολιτικϊν που αρνικθκαν να υποταχκοφν ςτισ βρετανικζσ ενζργειεσ *και ότι θ πίεςθ+
δεν προερχόταν μόνο από Βρετανοφσ πολιτικοφσ αλλά και από τουσ Αμερικανοφσ
εταίρουσ τουσ»7.

Τεταμζνεσ ςχζςεισ

“…η
ποξγοαμμαςιρμέμη
για ςξ επςέμβοιξ
επίρκεφη ςξσ
Λαβοώτ ρςημ
Αθήμα
ακσοώθηκε.”

Το ελλθνικό Υπουργείο Εξωτερικϊν (ΥΡΕΞ) κεϊρθςε τισ ρωςικζσ ανακοινϊςεισ δείγμα
«ζλλειψθσ ςεβαςμοφ ςε τρίτθ χϊρα και ζλλειψθσ κατανόθςθσ των ςθμερινϊν
ςυνκθκϊν, όπου χϊρεσ ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ είναι ανεξάρτθτεσ και μποροφν να
διεξάγουν πολυδιάςτατθ και δθμοκρατικι εξωτερικι πολιτικι»8. Κατζλθξε ότι κανζνασ
δεν ζχει δικαίωμα παρζμβαςθσ ςτα εςωτερικά ηθτιματα τθσ Ελλάδασ.
Θ Ουάςιγκτον υποςτιριξε τισ δθλϊςεισ του ελλθνικοφ ΥΡΕΞ και κάλεςε τθ Μόςχα να
απζχει από «αποςτακεροποιθτικζσ ςυμπεριφορζσ» ςε ζνα τουίτ τθσ εκπροςϊπου του
State Department Heather Nauert9.
Οι εντάςεισ μεταξφ ωςίασ και Ελλάδασ ςτθ δθμόςια ςφαίρα κόπαςαν για μερικζσ
εβδομάδεσ, κακϊσ θ Ελλάδα ιταν ςε περίοδο πζνκουσ για τα κφματα τθσ
καταςτροφικισ πυρκαγιάσ ςτο Μάτι, που υπιρξε αιτία να χακοφν 102 ηωζσ. Θ ωςία
όχι μόνο εξζφραςε ςυλλυπθτιρια, αλλά πρόςφερε βοικεια ςε περίπτωςθ που θ
Ελλάδα τθ χρειαηόταν10. Αυτι θ άτυπθ εκεχειρία δεν κράτθςε πολφ, αφοφ ςτισ 6
Αυγοφςτου ανακοινϊκθκαν από τουσ ϊςουσ αντίποινα ςτισ απελάςεισ. Σφμφωνα με
το πρακτορείο ειδιςεων RIA, θ ωςία απζλαςε τον εμπορικό εκπρόςωπο τθσ Ελλάδασ,
όπωσ και τον διπλωματικό υπάλλθλο υπεφκυνο για τισ πολιτικζσ ςτον τομζα των
τθλεπικοινωνιϊν. Επίςθσ, απαγόρευςε τθν είςοδο ςτθ χϊρα ςε υψθλόβακμο
αξιωματοφχο του ελλθνικοφ ΥΡΕΞ11.
Οι δυςάρεςτεσ ανταλλαγζσ μεταξφ Ελλάδασ και ωςίασ ςυνεχίςτθκαν ςτθ διάρκεια του
καλοκαιριοφ. Θ Ελλάδα απάντθςε ςτα ρωςικά αντίποινα προβάλλοντασ ότι ζπραξε ζτςι

6

Ιςτότοποσ TASS: ‘Foreign Ministry Says Washington behind Expulsion of two Russian Diplomats from Greece’:
https://tass.com/politics/1013076, 13 Ιουλίου 2018.
7
Ενθμζρωςθ τθσ εκπροςϊπου του ΥΡΕΞ Μαρίασ Ηαχάροβα, Μόςχα:
https://www.mid.ru/en/press_service/spokesman/briefings/-/asset_publisher/D2wHaWMCU6Od/content/id/3299553#31, 18
Ιουλίου 2018.
8
Ανακοίνωςθ του Υπουργείου Εξωτερικϊν ςχετικά με δθλϊςεισ τθσ εκπροςϊπου του ωςικοφ Υπουργείου Εξωτερικϊν:
https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/ministry-of-foreign-affairs-announcement-on-statements-fromthe-spokesperson-for-the-russian-ministry-of-foreign-affairs.html, 18 Ιουλίου 2018.
9
Σχετικό τουιτ: https://twitter.com/statedeptspox/status/1017422958405586944, 12 Ιουλίου 2018.
10
Ιςτότοποσ Russia Today, ‘Greek Inferno Death Toll Rises to 80, Russia Promises Help’: https://www.rt.com/news/434244-greekfires-casualties-rise/, 25 Ιουλίου 2018.
11
Andrew Osborn, ‘Russia Expels Greek Diplomats in Retaliatory Move’: https://www.reuters.com/article/us-greece-russiaenvoy-idUSKBN1KR1L2, 6 Αυγοφςτου 2018.
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μόνο μετά τθ ςυγκζντρωςθ απτϊν ενοχοποιθτικϊν ςτοιχείων, ενϊ ποτζ δεν παρενζβθ
οφτε και αποπειράκθκε να παρζμβει ςτα ρωςικά εςωτερικά ηθτιματα12. Οι δυο
πλευρζσ αντάλλαξαν κατθγορίεσ για ανάμειξθ ςε εςωτερικά ηθτιματα. Θ Ηαχάροβα
υποςτιριξε ότι θ ωςία δεν προκάλεςε τθν υποβάκμιςθ των ελλθνορωςικϊν ςχζςεων,
ενϊ υπεραςπίςτθκε το εκπαιδευτικό και πολιτιςτικό ζργο τθσ Αυτοκρατορικισ
Ορκόδοξθσ Ραλαιςτινιακισ Ζνωςθσ13. Υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ, θ προγραμματιςμζνθ
για το Σεπτζμβριο επίςκεψθ του Λαβρϊφ ςτθν Ακινα ακυρϊκθκε. Στα πλαίςια τθσ
ςυνζντευξθσ τφπου ςτθ Διεκνι ´Εκκεςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ ςτισ 9 Σεπτεμβρίου, ο τότε
Ρρωκυπουργόσ Αλζξθσ Τςίπρασ φάνθκε πιο αιςιόδοξοσ λζγοντασ ότι οι ςχζςεισ κα
μποροφςαν να αποκαταςτακοφν μετά τθ «μικρι περιπζτεια»14.
Στο πολιτιςτικό επίπεδο, οι ςχζςεισ παρζμειναν ιςχυρζσ παρά τθ διπλωματικι κρίςθ.
Για τθν Ελλάδα και τθ ωςία το 2018 ιταν ζτοσ-ςτακμόσ, αφοφ ςυμπλθρϊνονταν 190
χρόνια διπλωματικϊν ςχζςεων, ενϊ το πρόγραμμα τθσ επετείου περιλάμβανε
επιςκζψεισ κφρουσ και εκκζςεισ. Ο επίςθμοσ εορταςμόσ ζλαβε χϊρα το Σεπτζμβριο
ςτον Ρόρο, όπου ιταν αγκυροβολθμζνθ θ ωςικι φρεγάτα Admiral Essen. Ο ϊςοσ
Ρρζςβθσ ςτθν Ελλάδα και ο Διμαρχοσ του Ρόρου κατζκεςαν ςτεφάνια ςτθ μνιμθ του
πρϊτου Κυβερνιτθ τθσ Ελλάδασ Ιωάννθ Καποδίςτρια15. Στθ Μόςχα εγκαινιάςτθκε από
τον ϊςο Υπουργό Εξωτερικϊν και τον Ζλλθνα Ρρζςβθ ζκκεςθ με ιςτορικό υλικό τθσ
εξωτερικισ πολιτικισ τθσ ωςικισ Αυτοκρατορίασ. Στθν ομιλία του ο ϊςοσ Υπουργόσ
Εξωτερικϊν ζκανε λόγο για τθν «πνευματικι ενότθτα των λαϊν (Ελλάδασ και ωςίασ)
και τουσ δεςμοφσ ςυμπάκειασ»16.

Κινιςεισ για τθ μείωςθ των εντάςεων: Ο Ρρωκυπουργόσ ςτθ Μόςχα
Μετά από διπλωματικζσ προςπάκειεσ από τισ δφο πλευρζσ, ο τζωσ Ρρωκυπουργόσ
Αλζξθσ Τςίπρασ επιςκζφκθκε τθ ωςικι πρωτεφουςα το Δεκζμβριο του 2018 και
ςυναντικθκε με τον Ρρόεδρο Βλαντιμίρ Ροφτιν. Και οι δυο άνδρεσ επεδίωξαν να
αμβλφνουν τισ εντάςεισ ςτισ διμερείσ ςχζςεισ. Στθ ςυνζντευξθ τφπου που ακολοφκθςε
τθ ςυνάντθςι τουσ, ο Ρρόεδροσ Ροφτιν είπε ςχετικά με τισ καλοκαιρινζσ εντάςεισ:
«Ελπίηω ότι αυτι θ ςελίδα ζχει ουςιαςτικά γυρίςει»17. Ο Ροφτιν επίςθσ ςκιαγράφθςε
τα κετικά ςθμεία των διμερϊν ςχζςεων, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ ςυνεργαςία ςτον τομζα
τθσ ενζργειασ όπου θ ωςία προμθκεφει ςθμαντικό ποςοςτό των ελλθνικϊν αναγκϊν
12

Ανακοίνωςθ του Υπουργείου Εξωτερικϊν με τίτλο ‘Putting National Interest First: Soberly and Firmly’:
https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/putting-national-interest-first-soberly-and-firmly.html, 10
Αυγοφςτου 2018.
13
Ενθμζρωςθ τθσ εκπροςϊπου του Υπουργείου Εξωτερικϊν Μαρίασ Ηαχάροβα: https://greece.mid.ru/en/presscenter/news/on_russian_greek_relations_briefing_by_foreign_ministry_spokesperson_maria_zakharova_august_15_2018/, 15
Αυγοφςτου 2018.
14
Ιςτότοποσ CNN Greece, ‘Thessaloniki International Fair: Tsipras’ Press Conference’:
https://www.cnn.gr/politiki/story/146011/deth-2018-h-synenteyxi-typoy-toy-alexi-tsipra, 9 Σεπτεμβρίου 2018.
15
Ιςτότοποσ Porosnews website, «Ο Ρόροσ και θ ωςικι Ομοςπονδία τίμθςαν τα 190 χρόνια ελλθνορωςικϊν ςχζςεων»:
https://www.porosnews.gr/latest-news/%CE%BF-%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B1/, 19 Σεπτεμβρίου 2019.
16
θ
Ρροςφϊνθςθ του Υπουργοφ Εξωτερικϊν Σεργκζι Λαβρϊφ ςτα εγκάινια ζκκεςθσ αφιερωμζνθσ ςτθ 190 επζτειο των
διπλωματικϊν ςχζςεων ωςίασ-Ελλάδασ, Μόςχα: https://www.mid.ru/en_GB/vistupleniya_ministra//asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/id/3347535, 19 Σεπτεμβρίου 2018.
17
Statements by the Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, Alexis Tsipras, at the joint press conference with the
President of the Russian Federation Vladimir Putin, available at: https://www.mfa.gr/en/current-affairs/top-story/statements-bythe-prime-minister-and-foreign-minister-of-greece-alexis-tsipras-at-the-joint-press-conference-with-the-president-of-the-russianfederation-vladimir-putin-moscow-7122108.html, 7 December 2018.
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ςε φυςικό αζριο και πετρζλαιο. Επαίνεςε επίςθσ τισ προςπάκειεσ τθσ μικτισ επιτροπισ
ςυνεργαςίασ ςε οικονομικά, βιομθχανικά, επιςτθμονικά και τεχνικά κζματα, όπωσ και
του Ελλθνορωςικοφ Επιμελθτθρίου, και αναφζρκθκε ςε ςτενότερεσ επαφζσ ςτουσ
τομείσ του τουριςμοφ και του πολιτιςμοφ.
Μετά από τθ ςυνάντθςθ υπογράφθκαν μια ςειρά από ςυμφωνίεσ ςε κζματα όπωσ οι
εμπορικζσ ςχζςεισ, θ αγροτικι ανάπτυξθ, τα ενεργειακά, οι μεταφορζσ, ο τουριςμόσ, θ
εκπαίδευςθ, θ ζρευνα και τεχνολογία, οι τθλεπικοινωνίεσ, οι επιχειρθματικζσ
ςυμπράξεισ, κ.ο.κ.18. Στθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ, ο Ρρωκυπουργόσ Αλζξθσ Τςίπρασ
ενθμζρωςε τον Ρρόεδρο Ροφτιν για τθν επαναλειτουργία του ρωςικοφ προξενείου
ςτθν Αλεξανδροφπολθ, ωσ χειρονομία καλισ κζλθςθσ. Μερικοφσ μινεσ αργότερα, το
προξενείο άνοιξε και πάλι τισ πόρτεσ του μετά από 100 χρόνια19.
Θ ατμόςφαιρα τθσ ςυνάντθςθσ Ροφτιν-Τςίπρα το Δεκζμβριο του 2018 ιταν ςχετικά
καλι, αλλά οι προκλιςεισ παρζμεναν ςθμαντικζσ. Ο αρχθγόσ τθσ αξιωματικισ
αντιπολίτευςθσ Κυριάκοσ Μθτςοτάκθσ επιςκζφκθκε τθ Μόςχα το Φεβρουάριο του
2019 και υποςχζκθκε ότι μια μελλοντικι κυβζρνθςθ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ κα
εργαηόταν για τθν ενδυνάμωςθ των διμερϊν ςχζςεων20. Κατά τουσ τελευταίουσ μινεσ
τθσ κυβζρνθςθσ ΣΥΙΗΑ και τουσ πρϊτουσ μινεσ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ ςτθν εξουςία
(από τον Ιοφλιο 2019), τόςο ο Τςίπρασ όςο και ο Μθτςοτάκθσ ζκαναν κετικά βιματα
προςζγγιςθσ με τθ ωςία.

Νζο πλιγμα ςτισ διμερείσ ςχζςεισ
Ζνα επιπλζον αγκάκι ςτο δρόμο για τθν αποκατάςταςθ των διμερϊν ςχζςεων ιταν θ
υπόκεςθ Αλεξάντρ Βίννικ. Ο Βίννικ, ϊςοσ πολίτθσ και πρϊθν επιχειρθματίασ ςτο χϊρο
του bitcoin, ςυνελιφκθ ςτθ διάρκεια οικογενειακϊν διακοπϊν ςτθν Ελλάδα το
καλοκαίρι του 2017, μετά από αίτθμα των ΘΡΑ, όπου ιταν φποπτοσ για ξζπλυμα
διςεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Υπουργόσ Δικαιοςφνθσ Κϊςτασ Τςιάρασ ενζκρινε τθν
ζκδοςθ του Βίννικ ςτθ Γαλλία το Δεκζμβριο του 2019. Θ υπουργικι απόφαςθ ανζφερε
ωσ δεφτερθ χϊρα ζκδοςθσ τισ ΘΡΑ, με τελευταία τθ ωςία21. Θ ωςία από τθν πλευρά
τθσ διλωςε απογοθτευμζνθ που οι ελλθνικζσ αρχζσ αγνόθςαν το αίτθμά τθσ για
ζκδοςθ του Βίννικ ςτθν πατρίδα του22. Ο Ζλλθνασ Υπουργόσ Εξωτερικϊν Νίκοσ Δζνδιασ,
ο οποίοσ επιςκζφκθκε τθ Μόςχα το Νοζμβριο του 2019, είχε ςυηθτιςει τθν υπόκεςθ
Βίννικ με τον Λαβρϊφ. Ο Λαβρϊφ ιςχυρίςτθκε ότι ο Ζλλθνασ ομόλογόσ του
υποςχζκθκε να εξετάςει τα ρωςικά αιτιματα, όμωσ θ απόφαςθ πάρκθκε χωρίσ να

18

Δθλϊςεισ του Ρρωκυπουργοφ και Υπουργοφ Εξωτερικϊν Αλζξθ Τςίπρα ςτθν κοινι ςυνζντευξθ τφπου με τον Ρρόεδρο τθσ
ωςικισ Ομοςπονδίασ Βλαντιμίρ Ροφτιν:: https://www.mfa.gr/en/current-affairs/top-story/statements-by-the-prime-ministerand-foreign-minister-of-greece-alexis-tsipras-at-the-joint-press-conference-with-the-president-of-the-russian-federationvladimir-putin-moscow-7122108.html, 7 Δεκεμβρίου 2018.
19
Ιςτότοποσ Ακθναϊκοφ Πρακτορείου Ειδιςεων, ‘Russian Consulate in Alexandroupolis Reopens more than a Century Later’:
https://www.amna.gr/en/article/394714/Russian-consulate-in-Alexandroupolis-reopens-more-than-a-century-later, 23
Σεπτεμβρίου 2019.
20
Ιςτότοποσ Ekathimerini, ‘Mitsotakis: Russia Can Depend on Greece as a Reliable Partner’:
https://www.ekathimerini.com/238176/article/ekathimerini/news/mitsotakis-russia-can-depend-on-greece-as-a-reliablepartner, 28 Φεβρουαρίου 2018.
21
Ιςτότοποσ Reuters, ‘Greece to Extradite Russian Cybercrime Suspect to France’: https://www.reuters.com/article/us-greeceextradition-idUSKBN1YO274, 20 Δεκεμβρίου 2019.
22
Ιςτότοποσ Ekathimerini, ‘Russian Bitcoin Laundering Suspect Vinnik to be Extradited to France’:
https://www.ekathimerini.com/247777/article/ekathimerini/news/russian-bitcoin-laundering-suspect-vinnik-to-be-extraditedto-france, 20 Δεκεμβρίου 2019.
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ενθμερωκεί θ Μόςχα23.

“Οι
ελλημξοχρικέπ
ρυέρειπ
δξκιμάρςηκαμ
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Οικξσμεμικξύ
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Κχμρςαμςιμξύπξλη
μα αμαγμχοίρει
χπ ασςξκέταλη
ςημ Οσκοαμική
Οοθόδξνη
Εκκληρία.”

Οι ελλθνορωςικζσ ςχζςεισ δοκιμάςτθκαν επίςθσ από τθν απόφαςθ του Οικουμενικοφ
Ρατριαρχείου ςτθν Κωνςταντινοφπολθ να αναγνωρίςει ωσ αυτοκζφαλθ τθν Ουκρανικι
Ορκόδοξθ Εκκλθςία24. Θ απόφαςθ ςτθν ουςία αμφιςβθτεί το ρόλο του Ρατριαρχείου
τθσ Μόςχασ ςτθν Ουκρανία, όπου κεωρεί τον εαυτό τθσ ωσ τθ μόνθ επίςθμθ Ορκόδοξθ
Εκκλθςία. Τθν απόφαςθ του Οικουμενικοφ Ρατριαρχείου ακολοφκθςε και θ Εκκλθςία
τθσ Ελλάδοσ25. Θ ωςία πίςτευε ότι αυτζσ οι αποφάςεισ επθρεάςτθκαν από τισ
αμερικανικζσ προτεραιότθτεσ και ότι πάρκθκαν υπό ςχετικι πίεςθ των ΘΡΑ ςτθν
ελλθνικι κυβζρνθςθ. Θ κζςθ των ΘΡΑ είναι ότι «θ ωςία χρθςιμοποιεί τθ κρθςκεία ωσ
μζροσ του υβριδικοφ πολζμου, και ωσ εργαλείο επίτευξθσ πολιτικϊν ςτόχων και
διαςποράσ ψευδϊν αφθγθμάτων»26. Στθν πρόςφατθ προςφϊνθςι του ςτθ βάςθ τθσ
Σοφδασ το Σεπτζμβριο του 2020, ο Αμερικανόσ Υπουργόσ Εξωτερικϊν Μάικ Ρομπζο
ανζφερε ότι «*ο Ρρωκυπουργόσ Μθτςοτάκθσ+ και εγϊ ςυμφωνιςαμε επίςθσ να
διερευνιςουμε τθ ςτενότερθ ςυνεργαςία μασ με ςτόχο να υπερβοφμε τισ προκλιςεισ
που προβάλλει θ ωςία μζςα από κακοικεισ πρακτικζσ επιρροισ, όπωσ *…+ τθν
προςπάκεια οικειοποίθςθσ τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ»27. Σε ανακοίνωςι του, ο
επικεφαλισ του Συνοδικοφ Τμιματοσ τθσ ωςικισ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ για τισ Σχζςεισ
Εκκλθςίασ και Κοινωνίασ Βλαντιμίρ Λεγκοϊντα απάντθςε ότι θ Αμερικανικι διπλωματία
εκμεταλλεφεται το Φανάρι για τουσ δικοφσ τθσ ςκοποφσ28.

Fast forward ςτθν επίςθμθ ωςικι επίςκεψθ
Με φόντο αυτά τα γεγονότα, θ επίςκεψθ του ϊςου Υπουργοφ Εξωτερικϊν Λαβρϊφ
ςτθν Ελλάδα δε κα είναι εφκολθ από διπλωματικι άποψθ, κακϊσ προβλιματα κι
εντάςεισ ςυνεχίηουν να υποφϊςκουν. Ραρόλο που Ακινα και Μόςχα χαίρουν
πολιτιςτικισ και οικονομικισ εγγφτθτασ, και οι Ζλλθνεσ και ϊςοι πολίτεσ νιϊκουν να
τουσ ενϊνουν δεςμοί ιςτορικοί και κρθςκευτικοί, οι διεκνείσ ςχζςεισ δεν
κακοδθγοφνται από ςυναιςκιματα. Στο πλαίςιο του αδιεξόδου που ζχει διαμορφωκεί
ςτθν ανατολικι Μεςόγειο μεταξφ Ελλάδασ και Τουρκίασ με αφορμι τισ ζρευνεσ για τθν
εξόρυξθ υδρογονανκράκων, οι καλζσ ςχζςεισ ωςίασ-Τουρκίασ ςίγουρα λαμβάνονται
υπόψθ από τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ, παρόλο που θ ωςία τονίηει ότι θ ςφμπραξι τθσ
με τθν Τουρκία δεν ςτοχεφει τρίτεσ χϊρεσ. Κατά τισ τελευταίεσ θμζρεσ τόςο το ρωςικό
Υπουργείο Εξωτερικϊν όςο και θ ωςικι Ρρεςβεία ςτθν Ακινα ζχουν κοινοποιιςει ςτα
μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ μθνφματα που κα μποροφςαν ίςωσ να κατευνάςουν τισ

23

Απαντιςεισ του Υπουργοφ Εξωτερικϊν Λαβρϊφ ςε δθμοςιογράφουσ:
https://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3977778, 23
Δεκεμβρίου 2019.
24
Ιςτότοποσ The National Herald, ‘Ecumenical Patriarchate Responds to Charges Regarding Ukraine Autocephaly’:
https://www.thenationalherald.com/archive_general_news_greece/arthro/ecumenical_patriarchate_responds_to_charges_rega
rding_ukraine_autocephaly-50589/, 16 Ιουλίου 2019.
25
Ιςτότοποσ RFEL, ‘In A First, Greek Church Recognizes Orthodox Church of Ukraine’: https://www.rferl.org/a/in-a-first-greekchurch-recognizes-orthodox-church-of-ukraine/30213458.html, 12 Οκτωβρίου 2019.
26
Ιςτότοποσ Ρρεςβείασ ΘΡΑ, ‘Ambassador Pyatt’s Remarks at Foreign Affairs International Conference on Religious Diplomacy’:
https://gr.usembassy.gov/ambassador-pyatts-remarks-at-foreign-affairs-international-conference-on-religious-diplomacy/, 12
Νοεμβρίου 2019.
27
Κοινζσ δθλϊςεισ Υπουργοφ Εξωτερικϊν Μάικλ Ρομπζο και Ρρωκυπουργοφ τθσ Ελλάδασ Κυριάκου Μθτςοτάκθ μετά από τθ
ςυνάντθςι τουσ: https://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-and-greek-prime-minister-kyriakos-mitsotakis-joint-pressstatements-after-their-meeting/, 29 Σεπτεμβρίου 2020.
28
Ιςτότοποσ Orthodox Times, ‘Ecumenical Patriarchate attacked by Russian Church on Pompeo’s Statement in Greece’:
https://orthodoxtimes.com/ecumenical-patriarchate-attacked-by-russian-church-on-pompeos-statement-in-greece/, 30
Σεπτεμβρίου 2020.
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ελλθνικζσ ανθςυχίεσ ςχετικά με τθν Τουρκία29. Θ ωςία αναφζρεται ςυχνά ςτθ
Συνκικθ των Θνωμζνων Εκνϊν για το Δίκαιο τθσ Θάλαςςασ (UNCLOS) ωσ βάςθ
επίλυςθσ καλάςςιων διαφορϊν. Ο Λαβρϊφ ζχει προςφερκεί να διαμεςολαβιςει
μεταξφ των δυο χωρϊν αν αυτό ηθτθκεί – πράγμα απίκανο, μια και οι διαφορζσ αυτζσ
αφοροφν πρωτίςτωσ τισ ΘΡΑ και το ΝΑΤΟ30. Ραρά τουσ περιοριςμοφσ, μια καλφτερθ
προςζγγιςθ Ελλάδασ-ωςίασ κα ενιςχφςει τθν προςπάκεια τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ
να αναδείξει διεκνϊσ τισ προκλθτικζσ ενζργειεσ τθσ Τουρκίασ ςτθν ανατολικι
Μεςόγειο.

Ανοιχτζσ γραμμζσ επικοινωνίασ
Αναμφίβολα θ ανακζρμανςθ των ςχζςεων Ελλάδασ-ωςίασ κα είναι προσ όφελοσ και
των δυο χωρϊν. Ο Γενικόσ Γραμματζασ του ΥΡΕΞ Ρρζςβθσ Θεμιςτοκλισ Δεμίρθσ και θ
νζα Ρρζςβυσ τθσ Ελλάδασ ςτθ Μόςχα Αικατερίνθ Ναςίκα εργάηονται προσ αυτι τθν
κατεφκυνςθ. Στο τζλοσ του Ιουλίου, ο Ρρωκυπουργόσ Κυριάκοσ Μθτςοτάκθσ ζκανε
γνωςτι τθν επιδίωξι του να ςυνομιλιςει τθλεφωνικά με τον Ρρόεδρο Ροφτιν ςχετικά
με τθν κρίςθ ςτθν ανατολικι Μεςόγειο31, ενϊ ςθμαντικζσ ςυναντιςεισ μεταξφ Ελλινων
και ϊςων αξιωματοφχων ζχουν λάβει χϊρα ςτο μεςοδιάςτθμα. Οι δίαυλοι
επικοινωνίασ μεταξφ Ζλλθνα και ϊςου Υπουργοφ Εξωτερικϊν είναι ανοιχτοί και οι
επαφζσ τακτικζσ. Ζλλθνεσ διπλωματικοί εκπρόςωποι ςτθ Μόςχα ζχουν ςυχνζσ
ςυναντιςεισ με ϊςουσ κυβερνθτικοφσ αξιωματοφχουσ, όπωσ και οι ομόλογοί τουσ
ςτθν Ακινα. Στα μζςα του Οκτωβρίου 2020, ο Λαβρϊφ φζρεται να διλωςε ςτα διεκνι
μζςα ότι «θ ωςία ποτζ δεν κεϊρθςε τθν Τουρκία ςτρατθγικό εταίρο». Οι επαφζσ του
ςτθν Ακινα ςίγουρα κα εςτιάςουν ςε αυτι τθν κεντρικι ιδζα32. Τον Ιοφλιο, για
παράδειγμα, θ Ελλάδα εξζφραςε τθν απογοιτευςι τθσ για τθν εξαιρετικά χλιαρι
αντίδραςθ του Κρεμλίνου ςτθ μετατροπι τθσ Αγίασ Σοφίασ ςε τηαμί33.
Θ ενδυνάμωςθ των ελλθνοαμερικανικϊν ςχζςεων και θ ευκυγράμμιςθ τθσ Ελλάδασ με
τθν εξωτερικι πολιτικι και τουσ επενδυτικοφσ κανόνεσ τθσ ΕΕ είναι αδιαπραγμάτευτεσ
για τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ. Επιπλζον, θ ελλθνικι πολιτικι ενεργειακισ
διαφοροποίθςθσ – που περιλαμβάνει τισ ειςαγωγζσ LNG από τισ ΘΡΑ – κίγει τουσ
ρωςικοφσ υπολογιςμοφσ. Πμωσ οι ιςχφοντεσ περιοριςμοί δεν αποκλείουν τθ
δυνατότθτα διερεφνθςθσ άλλων προοπτικϊν ςυνεργαςίασ με τθ ωςία. Υπάρχει πάντα
περικϊριο για τθ βελτίωςθ των διμερϊν ςχζςεων, ενϊ απαιτείται ζνα επίπεδο
ειλικρίνειασ και αμοιβαίασ κατανόθςθσ των κζςεων τθσ κάκε χϊρασ. Υπάρχει θ
προοπτικι για αφξθςθ του εμπορίου μεταξφ των δυο χωρϊν ςε προϊόντα που δεν
καλφπτονται από κυρϊςεισ. Τον περαςμζνο χρόνο, οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ ςτθ ωςία
είχαν ςυνολικι αξία 258 εκατομμφρια δολάρια, ενϊ οι ειςαγωγζσ από τθ ωςία

Ιςτότοποσ Orthodox Times, ‘Russian Foreign Ministry referred in a tweet to Battle of Navarino and Sinking of Ottoman Fleet’:
https://orthodoxtimes.com/russian-foreign-ministry-referred-in-a-tweet-to-battle-of-navarino-and-sinking-of-ottoman-fleet/, 21
Οκτωβρίου 2020.
30
George Tzogopoulos, ‘The Greek-Turkish Standoff: A New Source of Instability in the Eastern Mediterranean’:
https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/columns/european-policy/the-greek-turkish-standoff-a-new-source-ofinstability-in-the-eastern-mediterranean/, 23 Σεπτεμβρίου 2020.
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ζφταςαν τα 3.5 διςεκατομμφρια δολάρια, ενϊ ζχει ενδιαφζρον να επιςθμάνουμε ότι
και οι δυο πλευρζσ ςθμείωςαν ςθμαντικι μείωςθ ςε ςχζςθ με το 2018. Θ διοργάνωςθ
του Ζτουσ Ελλθνορωςικισ Ιςτορίασ το 2021 ζχει επίςθσ τθ δυνατότθτα να ςυμβάλει ςτθ
διαμόρφωςθ κετικισ ατηζντασ34. Επιπλζον, θ ωςία διαμορφϊνεται ςε παίκτθ-κλειδί
ςτθ Μεςόγειο και ςυχνά τάςςεται με το μζροσ τθσ Ελλάδασ ςε τοπικζσ διενζξεισ, όπωσ
για παράδειγμα ςτον εμφφλιο τθσ Λιβφθσ. Τζλοσ, Ακινα και Μόςχα επεξεργάηονται
ςτενότερθ ςυνεργαςία ςε κζματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ
όπωσ τα Θνωμζνα Ζκνθ, ο Οργανιςμόσ για τθν Αςφάλεια και τθ Συνεργαςία ςτθν
Ευρϊπθ, ο Οργανιςμόσ Οικονομικισ Συνεργαςίασ Ευξείνου Ρόντου και το Συμβοφλιο
τθσ Ευρϊπθσ. Θ ανάγκθ ανταπόκριςθσ ςε προκλιςεισ όπωσ θ τρομοκρατία, θ κλιματικι
αλλαγι και θ πανδθμία του COVID-19 βρίςκει τισ δυο πλευρζσ ςε ςφγκλιςθ, αφοφ και
οι δυο ςτθρίηουν τθν αρχι τθσ πολυμεροφσ διπλωματίασ.
Οι ςχζςεισ είναι πολφ πικανό να ςυςφιχκοφν ωσ αποτζλεςμα αυτισ τθσ επίςκεψθσ.
Υπάρχουν πολλά ςθμεία κοινοφ ενδιαφζροντοσ που κα επιτρζψουν ςτισ δυο πλευρζσ
να αφιςουν κατά μζροσ προθγοφμενεσ διαφορζσ τουσ και να εργαςτοφν ςτθν
κατεφκυνςθ μιασ κοινισ, αν και περιοριςμζνθσ, κετικισ ατηζντασ.
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