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Summary 

Σν θείκελν απνπεηξάηαη λα αμηνινγήζεη ηε ζέζε θαη ην ξόιν ηεο Ρσζίαο ζην λέν γεσπνιηηηθό πεξηβάιινλ θαη 

πηνζεηεί ηελ άπνςε όηη παξά ηε δηαθνξά απόςεσλ ζε δηάθνξα ζέκαηα, ε Ρσζία απνηειεί απαξαίηεην 

ζηξαηεγηθό εηαίξν θαη απηό ππνρξεώλεη ηελ Δπξώπε λα πξνζπαζήζεη λα βξεη ηξόπν ζπλύπαξμεο θαη ακνηβαία 

επσθεινύο ζπλεξγαζίαο κε ηε Ρσζία. Αιιηώο ην θόζηνο, ηόζν κηαο αληηπαξάζεζεο, όζν θαη ησλ ρακέλσλ 

επθαηξηώλ ζα είλαη ζεκαληηθό θαη γηα ηηο δύν πιεπξέο. Όζνλ αθνξά ζηηο ειιελν-ξσζηθέο ζρέζεηο, ε ελεξγεηαθή 

ζπλεξγαζία κε ηε Ρσζία έβαιε ηελ Διιάδα ζηνλ ελεξγεηαθό ράξηε –έζησ θαη ζε δεπηεξεύνληα ξόιν. ε δηκεξέο 

επίπεδν ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζώξηα πεξαηηέξσ βειηίσζεο ησλ ζρέζεσλ Αζήλαο-Μόζραο ζε κηα ζεηξά 

ηνκέσλ. Η δε εκβάζπλζε ησλ ειιελν-ξσζηθώλ ζρέζεσλ ζα πξέπεη λα εηδσζεί σο ζπκπιεξσκαηηθή θαη όρη σο 

ελαιιαθηηθή ζηξαηεγηθή επηινγή ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε επξσπατθή θαη επξσ-αηιαληηθή θαηεύζπλζε ηεο 

ρώξαο καο. 

 

Ρσζία θαη λέν γεσπνιηηηθό πεξηβάιινλ 

Η αλάθιεμε ηνπ Απγνύζηνπ 2008 ζηνλ Καύθαζν θαη ε 

ζπλαθόινπζε θξίζε κεηαμύ Ρσζίαο θαη Γύζεο 

επαλέθεξαλ ζην πξνζθήλην κλήκεο ςπρξνπνιεκηθήο 

αληηπαξάζεζεο θαη πξνθάιεζαλ πξνβιεκαηηζκό γηα 

ην αλ ε Ρσζία απνηειεί έλα ζεκαληηθό, πιελ όκσο 

«δύζθνιν» γείηνλα ή κηα απεηιή γηα ηελ Δπξώπε θαη 

αλ ηα ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα ησλ δύν πιεπξώλ είλαη 

ζε γεληθέο γξακκέο ζπκβαηά θαη ζπγθιίλνληα ή 

νπζηαζηηθά απνθιίλνληα. Ο πόιεκνο ζηνλ Καύθαζν 

απνηέιεζε ίζσο ην πην ζεακαηηθό, αιιά ζε θακία 

πεξίπησζε δελ ήηαλ ην κνλαδηθό επεηζόδην ζηελ 

αληηπαξάζεζε Ρσζίαο θαη ΗΠΑ, ζηελ νπνία 

ελεπιάθεζαλ εμ επηινγήο ή εμ αλάγθεο θαη αξθεηέο 

Δπξσπατθέο ρώξεο. εκεία ηξηβήο απνηέιεζαλ ε 

δηαθσλία γηα ην θαζεζηώο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, ε 

ζρεδηαδόκελε ακεξηθαληθή αληηππξαπιηθή αζπίδα 

ζηελ Πνισλία θαη Σζερία, ν πόιεκνο ησλ αγσγώλ θαη 

νη ελεξγεηαθέο θξίζεηο κε ηελ Οπθξαλία, θαη ε αληίζεζε 

ηεο Μόζραο ζηελ έληαμε Οπθξαλίαο θαη Γεσξγίαο ζην 

ΝΑΣΟ. 

Οπζηαζηηθά, νη ακεξηθαλν-ξσζηθέο ηξηβέο θαη 

εληάζεηο απνηεινύλ θπζηθέο ζπλέπεηεο κηαο 

ζπλερνύο, ζύλζεηεο θαη δπλακηθήο δηαδηθαζίαο 

αλαδηακόξθσζεο ηνπ δηεζλνύο ζπζρεηηζκνύ ηζρύνο. 

Η νηθνλνκηθή θαη, ζπλαθόινπζα, πνιηηηθή άλνδνο ησλ 

ιεγόκελσλ ρσξώλ BRIC (Βξαδηιία, Ρσζία, Ιλδία, 

Κίλα) αλαθαηεύεη εθ λένπ ηελ „παγθόζκηα ηξάπνπια‟, 

δηακνξθώλνληαο λέεο παγθόζκηεο θαη πεξηθεξεηαθέο 

ηζνξξνπίεο. Με βαζηθό όπιν ηνπο ελεξγεηαθνύο ηεο 

πόξνπο (ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί, νκνινγνπκέλσο 

κε ιίαλ επηζεηηθό ηξόπν), ε Ρσζία δηεθδηθεί 

πεξηζζόηεξε επηξξνή, ξόιν θαη ζεβαζκό, θαζώο θαη 

αλαγλώξηζε όηη απνηειεί θαη πάιη κηα παγθόζκηα 

δύλακε ζε κηα πεξίνδν όπνπ νη ΗΠΑ παξακέλνπλ κελ 

ε ζεκαληηθόηεξε δύλακε, αιιά έρνπλ «πιεγσζεί» 

από ηηο επηινγέο ηνπο ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο, αιιά θαη ηελ παγθόζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή 

θξίζε.  

Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ θαη ηε 

δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο αθνινύζεζε, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, κηα πεξίνδνο 

ζεκαληηθήο δηπισκαηηθήο, πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη 

ζηξαηησηηθήο απνδπλάκσζεο ηεο Ρσζίαο, παξάιιεια 

κε ηελ αδηακθηζβήηεηε παγθόζκηα θπξηαξρία ησλ 

ΗΠΑ. Σελ πεξίνδν εθείλε πινπνηήζεθε κηα 

ακεξηθαληθή πξνζπάζεηα απεμάξηεζεο ηνπ ζπλόινπ 

ζρεδόλ ησλ πξώελ ζνβηεηηθώλ δεκνθξαηηώλ θαη 

δνξπθόξσλ από ηελ επηξξνή ηεο Μόζραο θαη 

κεηαηξνπήο ηνπο ζε δπηηθνύ ηύπνπ δεκνθξαηίεο, 

πξνζθνιιεκέλεο ζην ακεξηθαληθό άξκα κε ζηόρν ηελ 

εδξαίσζε ηεο ακεξηθαληθήο επηξξνήο ζηελ Δπξαζία. 

ηελ πεξίνδν εθείλε, ε Μόζρα ππνρξεώζεθε –θαηά ηε 

ξήζε ηνπ Θνπθπδίδε- λα απνδερζεί όηη ηεο επέβαιιε 

ε αδπλακία ηεο. Αιιά ε δπηηθή –θπξίσο ακεξηθαληθή- 

πνιηηηθή, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πηθξία γηα ηελ 

απώιεηα ηεο απηνθξαηνξηθήο ηεο ζέζεο, πξνθάιεζε 

έληνλα αηζζήκαηα ελόριεζεο ζηε Ρσζία. Η πνιηηηθή 

ζηαζεξόηεηα πνπ πξνζέθεξε ν Βιάληηκηξ Πνύηηλ θαη 

νη „ζηινβίθη‟ ηνπ, ζε έλα βαζκό ζε βάξνο ηεο 

 
 
 

 

 

 

 

  
Οπζηαζηηθά, νη 
ακεξηθαλν-
ξσζηθέο ηξηβέο 
θαη εληάζεηο 
απνηεινύλ 
θπζηθέο ζπλέπεηεο 
κηαο ζπλερνύο, 
ζύλζεηεο θαη 
δπλακηθήο 
δηαδηθαζίαο 
αλαδηακόξθσζεο 
ηνπ δηεζλνύο 
ζπζρεηηζκνύ 
ηζρύνο. 
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δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο ελδπλάκσζε ιόγσ 

ελέξγεηαο θαη ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε ζηελ θαξδηά 

ηεο Δπξαζίαο, έδσζαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηε 

Μόζρα απμεκέλε επηξξνή θαη δπλαηόηεηα 

παξεκβάζεσλ ζε κεγάια ηκήκαηα ηνπ πξώελ 

ζνβηεηηθνύ ρώξνπ (όπνπ ππάξρνπλ θαη ζεκαληηθέο 

ξσζηθέο κεηνλόηεηεο ζε δηάθνξεο ρώξεο). 

ήκεξα ε Γύζε (ή ηνπιάρηζηνλ νη ΗΠΑ θαη 

αξθεηέο επξσπατθέο ρώξεο, θπξίσο ζηελ πξώελ 

Αλαηνιηθή Δπξώπε) αλεζπρνύλ γηα ην ζπλδπαζκό 

δεκνθξαηηθνύ ειιείκκαηνο,  εγεκνληθώλ ηάζεσλ θαη 

πξνζπάζεηαο επαλάθηεζεο παξαδνζηαθώλ πεξηνρώλ 

επηξξνήο από κηα κεγάιε δύλακε πνπ ιεηηνπξγεί 

αθόκε κε βάζε ηε ινγηθή ηεο «ζθιεξήο ηζρύνο» σο 

κέζνπ άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Πόζν αθξηβήο 

είλαη απηή ε αληίιεςε; Ιζηνξηθά ε Ρσζία απνηειεί κηα 

κεγάιε δύλακε κε εγεκνληθέο βιέςεηο θαη επεθηαηηθέο 

ηάζεηο. Παξάιιεια, δηαθαηέρεηαη από κηα κόληκε 

αλαζθάιεηα, απνηέιεζκα ζε ζεκαληηθό βαζκό θαη ηεο 

ηζηνξηθήο εκπεηξίαο. ηηο πηζαλέο εμεγήζεηο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο ξσζηθήο εγεζίαο πεξηιακβάλνληαη ε 

πηθξία γηα ην πξόζθαην παξειζόλ θαη ε λνζηαιγία ηεο 

πεξηόδνπ όπνπ ε Ρσζία/ΔΓ ήηαλ κηα από ηηο δύν 

ππεξδπλάκεηο, ε επηζπκία απνθαηάζηαζεο ηεο 

ξσζηθήο επηξξνήο θαη γνήηξνπ, αιιά θαη ε 

θαηνρύξσζε δηαρξνληθώλ ξσζηθώλ δσηηθώλ 

ζπκθεξόλησλ.  

Δίλαη νη ζηόρνη ηεο ξσζηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

ζπγθιίλνληεο ή απνθιίλνληεο ζρεηηθά κε απηνύο ηεο 

Δπξώπεο θαη ησλ ΗΠΑ; Η απάληεζε εμαξηάηαη από 

ην ππό εμέηαζε δήηεκα. Πξνθαλώο ππάξρνπλ ζεκεία 

ηξηβήο. Γηα παξάδεηγκα, δελ λνείηαη, έζησ θαη ζηε 

„γθξίδα δώλε‟ κεηαμύ κεηα-κνληέξλαο Δπξώπεο θαη 

πξώελ ζνβηεηηθνύ ρώξνπ, λα κελ γίλνληαη ζεβαζηέο 

νη επηινγέο κηαο αλεμάξηεηεο ρώξαο όζνλ αθνξά ζην 

κέιινλ ηεο. Καη είλαη κελ θαηαλνεηό όηη ΗΠΑ θαη 

ΝΑΣΟ δελ ζέινπλ λα δώζνπλ ζηε Ρσζία δηθαίσκα 

βέην ζηε δηεύξπλζε ηεο πκκαρίαο, αιιά από ηελ 

άιιε δελ είλαη ξεαιηζηηθό λα κελ αλακέλεηαη έληνλε 

αληίδξαζε ηεο Μόζραο ζε πξνζπάζεηεο γεσπνιηηηθήο 

πεξηθύθισζεο. Άξα, θξόληκν ζα ήηαλ όιεο νη 

εκπιεθόκελεο πιεπξέο λα πξνζαξκνζηνύλ ζηα λέα 

γεσζηξαηεγηθά δεδνκέλα θαη λα αλαζεσξήζνπλ 

θάπνηνπο από ηνπο ζηόρνπο ηνπο, ιακβάλνληαο 

ππόςε θαη ηα ζπκθέξνληα θαη επαηζζεζίεο ηεο άιιεο 

πιεπξάο. ην πιαίζην απηό ζεσξνύκε όηη κεηαμύ 

θηιαλδνπνίεζεο από ηε κηα θαη έληαμεο ζην ΝΑΣΟ 

από ηελ άιιε ππάξρνπλ θαη άιινη ηξόπνη 

θαηνρύξσζεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο Γεσξγίαο ή θαη 

ηεο Οπθξαλίαο (αλ θαη ε ηειεπηαία απνηειεί, ιόγσ 

πιεζπζκηαθήο ζύλζεζεο θαη ηζηνξηθώλ ζρέζεσλ κε ηε 

Μόζρα, κηα πνιύ εηδηθή πεξίπησζε).  

Ο λένο Ακεξηθαλόο πξόεδξνο, Μπαξάθ Οκπάκα, 

δελ είλαη πξντόλ ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ (αλ θαη πνιινί 

Ακεξηθαλνί πνιηηηθνί θαη αμησκαηνύρνη εμαθνινπζνύλ 

λα είλαη) θαη θαίλεηαη λα κελ αληηκεησπίδεη ηηο 

ακεξηθαλν-ξσζηθέο ζρέζεηο σο δήηεκα κεδεληθνύ 

αζξνίζκαηνο. ε ζεκαληηθό βαζκό απαιιαγκέλνο 

από ηδενιεςίεο θαη πξνθαηαιήςεηο ηνπ παξειζόληνο, 

πξόηεηλε ηελ επαλέλαξμε (“reset”) ησλ ξσζν-

ακεξηθαλώλ ζρέζεσλ, ελώ πξνέβε ζε κηα ζεκαληηθή 

ζπκβνιηθή ρεηξνλνκία κε ηελ αθύξσζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ αληηππξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ 

αλαηνιηθή Δπξώπε. Βεβαίσο, πξνβιήκαηα 

αληηιήςεσλ (perceptions) ππάξρνπλ θαη ζηε ξσζηθή 

πιεπξά, ηόζν σο απνηέιεζκα ηεο ήηηαο ζηνλ Φπρξό 

Πόιεκν θαη ηεο απώιεηαο ηεο ηδηόηεηαο ηεο 

ππεξδύλακεο, όζν θαη ιόγσ ηεο λννηξνπίαο –κε 

βάζε ηελ ηζηνξία ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ αηώλσλ- 

απηνθξαηνξηθνύ ξόινπ θαη επξύηεξεο επηξξνήο θαη 

παξέκβαζεο ηεο ηζαξηθήο Ρσζίαο/ΔΓ.  

ε απηή ηελ πεξίνδν αλαδήηεζεο λέσλ δηεζλώλ 

ηζνξξνπηώλ, ην δεηνύκελν είλαη ε απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ δηκεξώλ ζρέζεσλ κέζσ ηεο 

θαηαλόεζεο από ακεξηθαληθήο πιεπξάο όηη ζην 

ηδηαίηεξα πνιύπινθν δηεζλέο πεξηβάιινλ αζθαιείαο 

ηνπ 21νπ αηώλα ππάξρνπλ πνιύ ζεκαληηθόηεξεο 

απεηιέο από ηε Ρσζία, θαζώο θαη ε απνδνρή από 

όιεο ηηο ελδηαθεξόκελεο πιεπξέο όηη θαηά βάζε ε 

Ρσζία είλαη κηα επξσπατθή ρώξα, κε όιεο ηηο 

ηδηαηηεξόηεηέο ηεο, ελώ ζηελ επξσ-αζηαηηθή 

ζηξαηεγηθή ζθαθηέξα έρεη καθξνπξόζεζκα 

πεξηζζόηεξα θνηλά ζπκθέξνληα κε ηε Γύζε, παξά κε 

ηηο αλαδπόκελεο κεγάιεο δπλάκεηο. Αθόκε θαη ζηελ 

ηξέρνπζα ζπγθπξία ηα θνηλά ζπκθέξνληα ΗΠΑ θαη 

Ρσζίαο εμαθνινπζνύλ λα είλαη ζεκαληηθά ζε δεηήκαηα 

όπσο π.ρ. ην ππξεληθό πξόγξακκα ηνπ Ιξάλ, ε 

δηεζλήο (ηζιακηθή) ηξνκνθξαηία, ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

Αθγαληζηάλ θαη ε ξαγδαία άλνδνο ηεο Κίλαο, ελώ ην 

θόζηνο κηαο θιηκαθνύκελεο αληηπαξάζεζεο θαίλεηαη 

όηη ιεηηνύξγεζε απνηξεπηηθά θαη γηα ηηο δύν πιεπξέο, 

παξά ην γεγνλόο όηη παξακέλεη ε θαρππνςία έλζελ 

θαη έλζελ. Η ππνγξαθή, ηνλ Απξίιην 2010, κηαο λέαο 

πλζήθεο START κεηαμύ ΗΠΑ θαη Ρσζίαο γηα ηελ 

πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ζηξαηεγηθώλ ππξεληθώλ 

όπισλ ηνπο αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε 

ησλ ζρέζεσλ ησλ δύν πιεπξώλ. 

 

ΔΔ θαη Ρσζία 

Η Μαύξε Θάιαζζα θαη ν Καύθαζνο είλαη 

απμαλόκελεο ζεκαζίαο πεξηνρέο αθνύ απνηεινύλ ηελ 

 
 
 

 

 

  
Kαηά βάζε ε 
Ρσζία είλαη κηα 
επξσπατθή ρώξα, 
κε όιεο ηηο 
ηδηαηηεξόηεηέο ηεο, 
ελώ ζηελ επξσ-
αζηαηηθή 
ζηξαηεγηθή 
ζθαθηέξα έρεη 
καθξνπξόζεζκα 
πεξηζζόηεξα 
θνηλά ζπκθέξνληα 
κε ηε Γύζε, παξά 
κε ηηο 
αλαδπόκελεο 
κεγάιεο δπλάκεηο. 
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πύιε πξνο ηελ Δπξώπε ηόζν γηα ελεξγεηαθά 

πξντόληα, όζν θαη γηα ηε δξάζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο. Δπηπιένλ, εληόο ησλ γεσγξαθηθώλ ηνπο 

νξίσλ βξίζθνληαη νη ηέζζεξηο «παγσκέλεο 

ζπγθξνύζεηο» (frozen conflicts): (α) Ναγθόξλν-

Καξακπάρ (κεηαμύ Αξκελίαο θαη Αδεξκπατηδάλ) (β) 

Ακπραδία (κεηαμύ Γεσξγίαο θαη Ρσζίαο) (γ) Νόηηα 

Οζζεηία (κεηαμύ Γεσξγίαο θαη Ρσζίαο) (δ) 

Τπεξδλεηζηεξία (κεηαμύ Μνιδαβίαο θαη Ρσζίαο). Η 

αλάθιεμε ζηνλ Καύθαζν (Αύγνπζηνο 2008) ήηαλ 

απνηέιεζκα (α) ηεο ιαλζαζκέλεο εθηίκεζεο ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο Γεσξγίαο ααθαζβίιη όζνλ αθνξά ζηελ 

αληίδξαζε ηεο Μόζραο ζηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο 

πνπ δηεμήγαγε ε Γεσξγία ζηε Νόηηα Οζζεηία θαη ηελ 

ππνζηήξημε πνπ ζα πξνζέθεξαλ νη ΗΠΑ ζε 

πεξίπησζε αλάθιεμεο θαη (β) ηεο επηδίσμεο ηεο 

Ρσζίαο λα εδξαηώζεη εθ λένπ ηελ επηξξνή ηεο ζε 

πεξηνρέο δσηηθνύ ελδηαθέξνληνο („εγγύο εζσηεξηθό‟), 

όπσο ν Καύθαζνο θαη ε Μαύξε Θάιαζζα, 

πεξηνξίδνληαο ηαπηόρξνλα ην ξόιν ηεο Γύζεο.  

Η ελέξγεηα απνηειεί κηα θεληξηθή κεηαβιεηή ζηηο 

ζρέζεηο Γύζεο-Ρσζίαο. εκαληηθό κέξνο ησλ 

επξσπατθώλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ (ηδηαίηεξα ζε 

θπζηθό αέξην) ζα ζπλερίζεη λα θαιύπηεηαη από ηε 

Ρσζία, αλ θαη ε ΔΔ επηζπκεί λα θαηνρπξώζεη ηελ 

ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο κέζσ ηεο απόθηεζεο 

πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο βαζηθώλ ελεξγεηαθώλ 

πξνκεζεπηώλ (κε πηζαλή ζηξνθή όζνλ αθνξά ζην 

θπζηθό αέξην πξνο ηελ Καζπία, ηελ Κεληξηθή Αζία θαη 

ην λόην ηεο Μεζνγείνπ, αλ θαη πξνο ην παξόλ 

ππάξρνπλ ζνβαξά πνιηηηθά θαη ηερληθά θσιύκαηα). 

Σα ακεξηθαληθά θαη επξσπατθά πεξηζώξηα θηλήζεσλ 

είλαη, σζηόζν, αξθεηά πεξηνξηζκέλα αθνύ ε Μόζρα 

έρεη ήδε επηηύρεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ηνλ έιεγρν ησλ 

ελεξγεηαθώλ απνζεκάησλ ηνπ πξώελ ζνβηεηηθνύ 

ρώξνπ, ηα απνζέκαηα ηεο Βόξεηαο Θάιαζζαο 

ζηαδηαθά κεηώλνληαη, ην ζεκεξηλό επίπεδν ησλ 

ακεξηθαλν-ηξαληθώλ ζρέζεσλ δελ επηηξέπεη ηε 

δηέιεπζε αγσγώλ από ην ηξαληθό έδαθνο, ε 

Βελεδνπέια δελ είλαη αθξηβώο ν ζηελόηεξνο ζύκκαρνο 

ησλ ΗΠΑ, απμαλόκελν κέξνο ησλ αθξηθαληθώλ 

θνηηαζκάησλ βξίζθεηαη ππό ηνλ έιεγρν θηλεδηθώλ 

εηαηξηώλ, ελώ ε Μέζε Αλαηνιή –ν καθξάλ 

ζεκαληηθόηεξνο παγθόζκηνο πξνκεζεπηήο- παξακέλεη 

πεξηνρή πςειήο έληαζεο (ελώ κηα ζύγθξνπζε κε ην 

Ιξάλ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο θαη 

ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα).  

Λόγσ ηεο ηξέρνπζαο ζρεδόλ κνλνπσιηαθήο 

ζέζεο ηεο Ρσζίαο ζηελ επξσπατθή αγνξά θπζηθνύ 

αεξίνπ, αξθεηέο επξσπατθέο ρώξεο, κεηαμύ απηώλ θαη 

ε Γεξκαλία, έρνπλ ζπεύζεη λα ππνγξάςνπλ 

ζπκθσλίεο ελεξγεηαθήο ζπλεξγαζίαο κε ηε Μόζρα. ε 

επίπεδν ζρέζεσλ ΔΔ-Ρσζίαο, ε πξνώζεζε λέσλ 

όξσλ γηα ηελ ράξαμε ηεο Δπξσπατθήο Δλεξγεηαθήο 

Πνιηηηθήο έλαληη ηεο Ρσζίαο θαη ε πξνζπάζεηα ηεο 

ηειεπηαίαο λα απνζπάζεη πνιηηηθά αληαιιάγκαηα γηα 

ηελ απξόζθνπηε παξνρή θπζηθνύ αεξίνπ ζηηο ρώξεο-

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλακέλεηαη όηη ζα 

θπξηαξρήζνπλ ζηηο ζρέζεηο ησλ δύν πιεπξώλ ηα 

επόκελα ρξόληα.  

Δίλαη βεβαίσο πξνο ζπκθέξνλ θάζε θαηαλαισηή 

λα κελ εμαξηάηαη από έλα κόλν ελεξγεηαθό 

πξνκεζεπηή θαη απηή ε επηδίσμε απνηειεί ηε βάζε 

ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

ελεξγεηαθήο ηεο αζθάιεηαο. Η πξνζπάζεηα ηεο ΔΔ 

(θαη ησλ ΗΠΑ, κε ιηγόηεξν πξνθαλή ελεξγεηαθήο 

θύζεο θίλεηξα) γηα κείσζε ηεο επξσπατθήο 

εμάξηεζεο από ην ξσζηθό θπζηθό αέξην κέζσ ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνύ NABUCCO, πξνθάιεζε ηελ 

αληίδξαζε ηεο Μόζραο, αξρηθά κε ηελ πξνζπάζεηα 

ειέγρνπ ησλ ελεξγεηαθώλ απνζεκάησλ ηνπ πξώελ 

ζνβηεηηθνύ ρώξνπ -θαη κάιηζηα ησλ εμαηξεηηθά 

πινύζησλ ζε θπζηθό αέξην ρσξώλ αλαηνιηθά ηεο 

Καζπίαο - θαη πξόζθαηα κε ηε ζπκθσλία κε ηελ 

Άγθπξα γηα ηνλ αγσγό South Stream. Οη ξσζηθέο 

θηλήζεηο επεξεάζηεθαλ ελδερνκέλσο θαη από ηε 

ζηάζε ηεο λέαο –εμαηξεηηθά θηινδπηηθήο- βνπιγαξηθήο 

θπβέξλεζεο, ε νπνία επαλεμεηάδεη, ηόζν γηα 

νηθνλνκηθνύο, όζν θαη γηα πνιηηηθνύο ιόγνπο, ηελ 

πινπνίεζε ησλ ελεξγεηαθώλ έξγσλ κε ηε Ρσζία θαη 

θαίλεηαη λα ζπδεηά ην ελδερόκελν λα αληαιιάμεη ηνλ 

South Stream κε ηνλ NABUCCO (αλ θαη ην 

πηζαλόηεξν είλαη όηη ζα επηδηώμεη ηε ζπκκεηνρή θαη 

ζηνπο δύν αγσγνύο) .  

Αο ζεκεηώζνπκε ζην ζεκείν απηό όηη αθελόο ε 

ζπληήξεζε ηνπ «Δλεξγεηαθνύ Γηαιόγνπ» Δ.Δ. – 

Ρσζίαο παξά ηελ αδπλακία επίηεπμεο νπζηαζηηθήο 

πξνόδνπ θαη αθεηέξνπ ην πξαγκαηηθό αδηέμνδν ζην 

ζέκα ηεο επηθύξσζεο από ηελ Ρσζία ηεο «πλζήθεο 

ηεο Υάξηαο Δλέξγεηαο», κε παξάιιειε  εκκνλή γηα 

ηξνπνπνηήζεηο βαζηθώλ ηεο δηαηάμεσλ, απνηεινύλ 

ζαθείο ελδείμεηο αλαγλώξηζεο ηεο ζρέζεο 

αιιεινεμάξηεζεο αιιά θαη απξνζπκίαο θαη από ηηο 

δύν πιεπξέο γηα πξνζέγγηζε κε ακνηβαία απνδεθηέο 

ππνρσξήζεηο. Δίλαη ζαθέο όηη ππάξρεη κηα νπζηαζηηθά 

αλαπόθεπθηε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο κεηαμύ 

Δπξώπεο θαη Ρσζίαο, κε ηε κηα πιεπξά λα ρξεηάδεηαη 

ηελ ελέξγεηα θαη ηελ άιιε λα ρξεηάδεηαη θεθάιαηα γηα 

ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο ελεξγεηαθήο ππνδνκήο θαη ηελ 

αλάπηπμε άιισλ ηνκέσλ ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο– 

όζν θαη αλ Ρώζνη αμησκαηνύρνη πξνζπαζνύλ λα 

ππνβαζκίζνπλ ηηο ξσζηθέο αλάγθεο ζην δήηεκα απηό.   
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Δίλαη, επίζεο, ζαθέο όηη παξά ηηο δηαθνξέο 

απόςεσλ ζε δηάθνξα δεηήκαηα θαη ηηο ζπλαθόινπζεο 

ηξηβέο, ε Μόζρα δελ έρεη ερζξηθέο πξνζέζεηο έλαληη 

ηεο ΔΔ ή ζπγθεθξηκέλσλ ρσξώλ κειώλ. Αθόκα θαη αλ 

δερζεί θαλείο ηε βαζηθή αξρή ηεο ζηξαηεγηθήο όηη νη 

πξνζέζεηο ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ ελώ νη ηθαλόηεηεο 

παξακέλνπλ, ε εηθόλα δελ κεηαβάιιεηαη. Ούηε ην 

κέγεζνο ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο θαη ε δηεζλήο 

νηθνλνκηθή παξνπζία ηεο Μόζραο (ηδηαίηεξα κεηά ηε 

ζεκαληηθή κείσζε ησλ ελεξγεηαθώλ ηηκώλ θαη ηελ 

παγθόζκηα ρξεκαην-πηζησηηθή θξίζε), νύηε νη 

δεκνγξαθηθέο ηάζεηο (κείσζε πιεζπζκνύ), νύηε νη 

ζηξαηησηηθέο δπλαηόηεηεο ηεο Ρσζίαο ζηνηρεηνζεηνύλ 

επαξθώο ηελ ύπαξμε ξσζηθήο απεηιήο γηα ηελ 

Δπξώπε (ή ηε Γύζε γεληθόηεξα).  

Αο δνύκε ζπλνπηηθά ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη 

ηηο πξννπηηθέο ζε επηκέξνπο δεηήκαηα. ηνλ 

ελεξγεηαθό ηνκέα, πνπ απνηειεί θαη ην «βαξύ ραξηί» 

ηεο Μόζραο, είλαη ζαθέο όηη ε Δπξώπε ζα πξέπεη λα 

κεηώζεη ζε θάπνην βαζκό ηελ ελεξγεηαθή ηεο 

εμάξηεζε, ελώ ζε πνιηηηθό επίπεδν ειπίδεηαη όηη ε 

εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ηεο ζπλζήθεο ηεο 

Ληζζαβώλαο ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο 

Έλσζεο ζα εληζρύζεη, ζε βάζνο ρξόλνπ, ηε δηεζλή 

παξνπζία ηεο ΔΔ (θάηη απαξαίηεην γηα κηα 

ηζνξξνπεκέλε ζρέζε αθνύ ε Ρσζία είλαη κηα ρώξα 

πνπ ζέβεηαη ηελ ηζρύ). Όζνλ αθνξά ζε δεηήκαηα 

πεξηθεξεηαθήο επξσπατθήο αζθάιεηαο, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Ακπραδίαο θαη Νόηηαο Οζεηίαο, ε 

Ρσζία εθήξκνζε ηελ πνιηηηθή ησλ Γπηηθώλ ρσξώλ 

ζην δήηεκα ηνπ Κνζόβνπ, ηελ νπνία ε Μόζρα είρε 

θαηαδηθάζεη ζηελ πεξίπησζε εθείλε. ε επξσπατθό 

επίπεδν, ε Ρσζία δειώλεη εζράησο όηη δελ ζα 

ηεξήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο ζην πιαίζην ηεο 

πλζήθεο CFE (γηα ηηο ζπκβαηηθέο δπλάκεηο ζηελ 

Δπξώπε), ελώ ν πξόεδξνο Μεληβέληεθ έρεη θαηαζέζεη 

ζην πιαίζην ηνπ ΟΑΔ πξόηαζε γηα κηα λέα 

επξσπατθή αξρηηεθηνληθή αζθαιείαο, πνπ κάιινλ 

απνξξίπηεηαη κεηά πνιιώλ επαίλσλ από ηηο ρώξεο-

κέιε ηνπ ΝΑΣΟ. Αξρίδεη, σζηόζν, λα μαλαζπδεηείηαη ε 

ηδέα πεξί ζηελόηεξεο ζρέζεο ή θαη έληαμεο ηεο 

Ρσζίαο ζην ΝΑΣΟ.   

Θεσξνύκε όηη κηαο εθ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ 

πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ ΔΔ [ζα έπξεπε λα] είλαη κηα 

ζηξαηεγηθή ζπλελλόεζε κε ηε Ρσζία κε ζηόρν ηελ 

ακνηβαίσο επσθειή θσδηθνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ, κε 

ηξόπν πνπ λα ιακβάλεη ππόςε θαη ηα ζπκθέξνληα 

ησλ δύν πιεπξώλ θαη ην ζπζρεηηζκό ηζρύνο, αιιά θαη 

ηηο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο έρεη νηθνδνκεζεί ε ΔΔ –

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, θξάηνο δηθαίνπ, θιπ. 

Γπζηπρώο κέρξη ζήκεξα ε Έλσζε δελ έρεη θαηαθέξεη 

λα επηηύρεη ηελ απαξαίηεηε ζπλαίλεζε κεηαμύ ησλ 

κειώλ ηεο γηα ηε ράξαμε ελεξγεηαθήο θαη πνιηηηθήο 

ζηξαηεγηθήο απέλαληη ζηε Ρσζία. Δίλαη επίζεο 

ελδηαθέξνλ όηη ε έθζεζε ηεο „Δπηηξνπήο νθώλ» γηα 

ηε λέα ηξαηεγηθή Αληίιεςε ηνπ ΝΑΣΟ δίδεη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηε «δεκηνπξγηθή εκπινθή» ηεο Ρσζίαο ζηηο 

επξσ-αηιαληηθέο ππνζέζεηο. Οπδείο αλακέλεη όηη ε 

Ρσζία ζα είλαη εύθνινο γείηνλαο. Απνηειεί, όκσο, 

απαξαίηεην ζηξαηεγηθό εηαίξν θαη απηό ππνρξεώλεη 

ηελ Δπξώπε λα πξνζπαζήζεη λα βξεη ηξόπν 

ζπλύπαξμεο θαη ακνηβαία επσθεινύο ζπλεξγαζίαο κε 

ηε Ρσζία. Αιιηώο ην θόζηνο, ηόζν κηαο 

αληηπαξάζεζεο, όζν θαη ησλ ρακέλσλ επθαηξηώλ  ζα 

είλαη κεγάιν θαη γηα ηηο δύν πιεπξέο. 

 

Διιάδα θαη Ρσζία 

Η ππνγξαθή ησλ ειιελνξσζηθώλ ζπκθσληώλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ κεηαθνξάο πεηξειαίνπ 

Μπνπξγθάο-Αιεμαλδξνύπνιε θαη ηνπ αγσγνύ 

θπζηθνύ αεξίνπ South Stream θαη ε γεληθόηεξε 

αλαζέξκαλζε ησλ ειιελν-ξσζηθώλ ζρέζεσλ, 

απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα κηα ελδηαθέξνπζα –αλ θαη 

απνζπαζκαηηθή- ζπδήηεζε πεξί δπλεηηθώλ επηινγώλ 

γηα ηελ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή. Η ζεκεξηλή 

ειιεληθή θπβέξλεζε πξνζέγγηζε κάιινλ δηζηαρηηθά 

ηηο ειιελν-ξσζηθέο ελεξγεηαθέο ζρέζεηο, αιιά κεηά θαη 

ηελ επίζθεςε ηνπ πξσζππνπξγνύ ζηε Μόζρα 

θαίλεηαη λα επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

εη δπλαηόλ ηελ αλαβάζκηζε ησλ δηκεξώλ ζρέζεσλ.  

ην πιαίζην απηό ζεσξνύκε ρξήζηκεο νξηζκέλεο 

δηαπηζηώζεηο: 

(1) ην εμειηζζόκελν «Μεγάιν Δλεξγεηαθό 

Παηγλίδη» έρνπλ ήδε θαηαζθεπαζηεί θάπνηνη 

αγσγνί κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ θαη 

πεηξειαίνπ θαη ζπδεηείηαη ε θαηαζθεπή 

αξθεηώλ άιισλ, εθ ησλ νπνίσλ ζα 

πινπνηεζνύλ νξηζκέλνη κόλν, κε βάζε 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά θξηηήξηα. Καη εδώ ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε επάξθεηα θπζηθνύ 

αεξίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία όισλ ησλ 

ζρεδηαδόκελσλ αγσγώλ είλαη εμαηξεηηθά 

ακθίβνιε, ηνπιάρηζηνλ κε ηα ζεκεξηλά 

δεδνκέλα. Μόλν ε είζνδνο ηνπ Ιξάλ ζηε 

δπηηθή αγνξά θπζηθνύ αεξίνπ –αλέθηθηε  

πξνο ην παξόλ γηα πνιηηηθνύο ιόγνπο- 

θαίλεηαη ηθαλή λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε.  

Δίλαη πξνθαλέο όηη νη «παίθηεο πξώηνπ 

επηπέδνπ» ζε απηό ην παηγλίδη είλαη νη ρώξεο 

παξαγσγήο ελεξγεηαθώλ πόξσλ, νη «παίθηεο 

δεύηεξνπ επηπέδνπ» νη ρώξεο πνπ ειέγρνπλ 
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δηαδξνκέο κεηαθνξάο γηα ηηο νπνίεο δελ 

ππάξρεη ελαιιαθηηθή νδόο θαη νη «παίθηεο 

ηξίηνπ επηπέδνπ» νη ρώξεο από ην έδαθνο 

ησλ νπνίσλ δηέξρνληαη ελαιιαθηηθνί αγσγνί. 

ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ηαμηλόκεζε θαη 

κε βαζηθό θξηηήξην ηε γεσγξαθηθή ζέζε, ε 

Σνπξθία είλαη ζεκαληηθόο παίθηεο δεύηεξνπ 

επηπέδνπ θαηεγνξίαο, κε δπλαηόηεηα κάιηζηα 

αλόδνπ ζην πξώην επίπεδν κε θάπνην εηδηθό 

θαζεζηώο, ελώ ε Διιάδα βξίζθεηαη ζην ηξίην 

επίπεδν. Βεβαίσο, είλαη ζαθώο πξνηηκόηεξν 

λα είλαη θαλείο «παίθηεο ηξίηνπ επηπέδνπ» κε 

ζαθέο όκσο ίρλνο ζηνλ ελεξγεηαθό ράξηε, 

παξά λα απνπζηάδεη θαη λα παξαθνινπζεί ηηο 

εμειίμεηο σο απιόο ζεαηήο ή κάιινλ 

θαηαλαισηήο. 

(2) Η ζπκθσλία γηα ηνλ αγσγό South Stream, ε 

ηξίηε κεηά ηνλ πεηξειαηαγσγό Μπνπξγθάο-

Αιεμαλδξνύπνιε θαη ηνλ αγσγό θπζηθνύ 

αεξίνπ Σνπξθία-Διιάδα-Ιηαιία (TGI), 

κεγεζύλεη ην ίρλνο ηεο Διιάδαο ζην δηεζλή 

ελεξγεηαθό ράξηε. Αλ θαη νη αγσγνί απηνί δελ 

αλακέλεηαη λα έρνπλ θαηαιπηηθέο νηθνλνκηθέο 

θαη γεσπνιηηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε ρώξα καο, 

απηό δελ κεηώλεη ηε ζεκαζία ηνπο αθνύ ε 

Διιάδα βξίζθεηαη ζε κηα πεξηνρή όπνπ ηα 

δηάθνξα δίθηπα –ελέξγεηαο, κεηαθνξώλ, 

ηειεπηθνηλσληώλ, θιπ.- ζπλεπάγνληαη 

πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηηο ρώξεο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ. Αληίζηξνθα, κε 

ζπκκεηνρή ζεκαίλεη πεξηζσξηνπνίεζε πξνο 

όθεινο θάπνηνπ άιινπ. Σα άκεζα νηθνλνκηθά 

νθέιε από ηε δηέιεπζε ηνπ αγσγνύ South 

Stream ζα είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλα, ρσξίο 

απηό λα ζεκαίλεη όηη δελ είλαη 

θαινδερνύκελα. 

(3) Δπί ηνπ παξόληνο ην 77% ησλ ειιεληθώλ 

αλαγθώλ θπζηθνύ αεξίνπ πξνέξρεηαη από ηε 

Ρσζία. Μεζνπξόζεζκα, ζα έπξεπε λα 

επηδηώθνπκε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

εηζαγσγώλ θαη ηε κείσζε ηνπ ξσζηθνύ 

πνζνζηνύ κέζσ εηζαγσγώλ από ην 

Αδεξκπατηδάλ (αγσγόο Σνπξθία-Διιάδα-

Ιηαιία) θαη ηελ Αιγεξία (πγξνπνηεκέλν 

θπζηθό αέξην/LNG) ή άιινπο πξνκεζεπηέο, 

αιιά ην ζεκεξηλό εμαηξεηηθά πςειό πνζνζηό 

θάιπςεο ησλ αλαγθώλ από έλαλ 

πξνκεζεπηή δεκηνπξγεί νξηζκέλα ζηξαηεγηθά 

δεδνκέλα πνπ δελ κπνξεί θαλείο εύθνια λα 

αγλνήζεη. ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, ζα 

ήηαλ θξόληκν γηα ηελ Διιάδα λα 

δηαθνξνπνηήζεη όζν κπνξεί ηνπο 

πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο, δηεξεπλώληαο 

παξάιιεια θαη ην ξόιν ηεο ειιεληθήο 

εκπνξηθήο λαπηηιίαο ζην πιαίζην ηεο 

δηεπξπλόκελεο αγνξάο LNG. 

(4) Κάζε ρώξα νθείιεη λα αλαπηύζζεη κηα 

πνιπδηάζηαηε εμσηεξηθή πνιηηηθή, κε βάζε 

ηα δσηηθά ηεο ζπκθέξνληα, θαη λα δηεπξύλεη 

ηα γεσπνιηηηθά εξείζκαηά ηεο. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κε ην άλνηγκα πξνο 

ηε Μόζρα ε Αζήλα επεδίσμε δηπισκαηηθή 

ζηήξημε θαη πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε 

πέξαλ ηνπ επξσ-αηιαληηθνύ πιαηζίνπ, ελώ 

επηζπκνύζε λα ζηείιεη ην κήλπκα πξνο ηελ 

Οπάζηγθηνλ θαη όπνηνλ άιιν ελδηαθεξόκελν 

απνδέθηε όηη δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη 

«απνιύησο δεδνκέλε» ζε όια ηα δεηήκαηα. 

Τπνζέηνπκε όηη είρε πξνεγεζεί κηα 

πξνζεθηηθή αλάιπζε ηνπ πηζαλνύ θόζηνπο 

θαη νθέινπο δηόηη αλαπόθεπθηα θάζε –έζησ 

θαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο- δηεύξπλζε 

ζηξαηεγηθνύ νξίδνληα θαη αλαπξνζαξκνγή 

πξνζαλαηνιηζκνύ θαη πξνηεξαηνηήησλ 

εγθπκνλεί θαη θηλδύλνπο.  

(5) Με δεδνκέλε ηελ αληαγσληζηηθή –ρσξίο 

βεβαίσο ππεξβνιέο ηύπνπ «Νένο Φπρξόο 

Πόιεκνο»- ζρέζε Μόζραο θαη Οπάζηγθηνλ 

ζηα πεξηζζόηεξα δεηήκαηα θαη κε ηελ ΔΔ 

αξθεηά επηθπιαθηηθή απέλαληη ζηε Ρσζία (αλ 

θαη δελ έρεη δηακνξθσζεί κηα θνηλή 

επξσπατθή πνιηηηθή απέλαληη ζηε ρώξα απηή 

θαη ππάξρνπλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζηνπο θόιπνπο ηεο ΔΔ), 

ρξεηάδεηαη πξνζνρή θαη εμηζνξξνπεηηθέο 

θηλήζεηο γηα λα κελ ηαμηλνκεζνύκε από 

„θαινπξναίξεηνπο θαη αληηθεηκεληθνύο 

αλαιπηέο‟ σο ππνρείξηα ή «θνπβαιεηέο» ηεο 

Ρσζίαο (βιέπε ηε ζρεηηθή κειέηε ηνπ 

European Council of Foreign Relations πνπ 

δελ δηαθξίλεηαη γεληθόηεξα γηα ηε θηιν-

ξσζηθή ηνπ πξνζέγγηζε, ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία ε Διιάδα θαη ε Κύπξνο αλήθνπλ 

ζηνπο «Γνύξεηνπο „Ίππνπο» εληόο ηεο ΔΔ, 

όζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηε Ρσζία). 

 

Σν κέιινλ ησλ Διιελν-Ρσζηθώλ ζρέζεσλ 

Η πξν κελώλ επίζθεςε ηνπ πξσζππνπξγνύ θαίλεηαη 

λα ζεκαηνδνηεί ηελ πξόζεζε ηεο θπβέξλεζεο λα 

αλαζεξκάλεη ηηο ειιελν-ξσζηθέο ζρέζεηο. Απέλαληη 

ζηε Μόζρα, ε Αζήλα ζα πξέπεη λα θηλεζεί κέζα ζε 

έλα πιαίζην κε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο: ηελ επξσπατθή, 
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ηελ επξσ-αηιαληηθή, ηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηε δηκεξή. 

Κεληξηθή κεηαβιεηή ηεο εμίζσζεο ζα απνηειέζεη, 

βεβαίσο, ε ελέξγεηα. Όζνλ αθνξά ζηελ επξσπατθή 

δηάζηαζε, ε Διιάδα έρεη θάζε ιόγν, ελ κέζσ 

νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, λα δηαηεξήζεη ρακειό πξνθίι, 

εθκεηαιιεπόκελε παξάιιεια θάζε επθαηξία γηα λα 

ζπκβάιιεη –πηζαλόλ ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ρώξεο 

ηεο ΔΔ- ζηε βειηίσζε ησλ επξσ-ξσζηθώλ ζρέζεσλ. 

Δπηδίσμε γηα ηελ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζα 

πξέπεη λα απνηειέζεη ε όζν ην δπλαηό πιεξέζηεξε 

έληαμε ησλ ειιελν-ξσζηθώλ ζρέζεσλ ζην επξύηεξν 

πιαίζην ηεο επξσπατθήο καο πνιηηηθήο. ην επξσ-

αηιαληηθό πιαίζην, ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηηο 

ζρέζεηο Οπάζηλγθηνλ-Μόζραο, κεηώλεη –αιιά δελ 

κεδελίδεη- ηελ πηζαλόηεηα λα βξεζεί ε Διιάδα ζηε 

δύζθνιε ζέζε επηινγήο ηεο κηαο ή ηεο άιιεο πιεπξάο 

ζε θάπνην δήηεκα. Βεβαίσο, ζα πξέπεη λα 

επαλαιακβάλνπκε πξνο θάζε θαηεύζπλζε όηη ηα 

εζληθά ζπκθέξνληα επηβάιινπλ ζπγθεθξηκέλεο 

επηινγέο θαη όηη ζπκκεηνρή ζηνλ South Stream 

απνηειεί κνλόδξνκν γηα κηα ρώξα κε ηελ εμάξηεζε 

ηεο Διιάδαο από ηε Ρσζία ζε θπζηθό αέξην (77%), 

ηνλίδνληαο παξάιιεια ηε ζπκβνιή καο ζηελ 

επξσπατθή ελεξγεηαθή αζθάιεηα κέζσ ηνπ 

Interconnector Turkey-Greece-Italy (ITGI) θαη ην 

γεγνλόο όηη νη άιινη ππάξρνληεο ή ζρεδηαδόκελνη 

αγσγνί (π.ρ. Nabucco) αθήλνπλ ηελ Διιάδα εθηόο 

παηγληδηνύ. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνώζεζε ησλ 

αλσηέξσ ζέζεσλ ρξεηάδεηαη πξνθαλώο θαη ε 

θαηάιιειε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή ζην πιαίζην ηεο 

ΔΔ, αιιά θαη επξύηεξα.  

ε πεξηθεξεηαθό επίπεδν, ε Ρσζία επηρεηξεί κηα 

δπλακηθή είζνδν ζηε εξβία, ελώ εληζρύεη ηηο 

νηθνλνκηθέο θαη  ελεξγεηαθέο ζρέζεηο ηεο κε ηελ 

Σνπξθία. Οξηζκέλνη ζηελ ειιεληθή πιεπξά 

αηζζάλνληαη πηζαλόλ «ελνριεκέλνη» από ηε 

δηαθαηλόκελε αλαβάζκηζε ησλ ξσζνηνπξθηθώλ 

ζρέζεσλ. Χζηόζν, απηή ε εμέιημε δελ ζα πξέπεη λα 

απνηειεί έθπιεμε αθνύ ε Ρσζία, όπσο θαη θάζε 

ζνβαξή ρώξα, ραξάδεη εμσηεξηθή πνιηηηθή κε θξηηήξην 

ηα εζληθά ζπκθέξνληα θαη όρη ζπλαηζζεκαηηθέο 

ζεσξήζεηο πεξί νκόζξεζθσλ ιαώλ θαη ηζηνξηθώλ 

ζπκκάρσλ. Χο εθ ηνύηνπ, ζα πξέπεη λα απνθεπρζνύλ 

πςειέο πξνζδνθίεο γηα νπζηαζηηθή ξσζηθή ζηήξημε 

ζηα ειιελνηνπξθηθά δεηήκαηα ή ην Κππξηαθό. Δδώ ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί ην ζεκαληηθό εύξνο θαη βάζνο 

ηεο ξσζν-ηνπξθηθήο ζπλεξγαζίαο ζηε βάζε θνηλώλ 

πνιηηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ (έζησ θαη 

ιίαλ επθαηξηαθνύ ραξαθηήξα, θαζώο πθίζηαηαη ρξόληα 

θαρππνςία θαη γεσπνιηηηθόο αληαγσληζκόο κεηαμύ 

Ρσζίαο θαη Σνπξθίαο).  

Δπηπιένλ, εθθξάζηεθαλ αλεζπρίεο γηα 

ελεξγεηαθή εμάξηεζε –θαη άξα δπλαηόηεηα 

«εθβηαζκνύ»- ηεο Διιάδαο από ηελ Σνπξθία. Δθηόο 

ηνπ όηη ν South Stream απιώο ζα δηέξρεηαη από ηα 

ηνπξθηθά ρσξηθά ύδαηα θαη ε Άγθπξα δελ ζα έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα θιείζεη ηηο ζηξόθηγγεο, ε δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνύ ζα είλαη απόθαζε 

απνθιεηζηηθά ηεο Μόζραο, ελώ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ITGI, αιιά θαη ηνπ South Stream, ζα πξέπεη λα 

ιεθζνύλ ππόςε νη αλάγθεο άιισλ πειαηώλ (Ιηαιία, 

Βνπιγαξία, θιπ.). Δηδηθόηεξα δε γηα ηνλ ITGI, ε 

απνδνρή από ηελ Σνπξθία εθαξκνγήο ησλ 

πξνβιέςεσλ ηεο Υάξηαο Δλέξγεηαο θαη ηνπ ξόινπ ηνπ 

«δηακεηαθνκηζηή» ελέξγεηαο (ρώξα transit) απνηεινύλ 

πεξαηηέξσ απαξαίηεηεο δηαζθαιίζεηο ηεο ειιεληθήο 

πιεπξάο (αλαγθαίεο, αιιά ίζσο θαη απηέο κε πιήξσο 

επαξθείο). 

ε δηκεξέο επίπεδν, ππάξρνπλ ζεκαληηθά 

πεξηζώξηα πεξαηηέξσ βειηίσζεο ησλ δηκεξώλ 

ζρέζεσλ ζε ζέκαηα ελέξγεηαο (κε θαηαζθεπή ησλ 

αγσγώλ Μπνπξγθάο-Αιεμαλδξνύπνιε θαη South 

Stream –εθόζνλ κεηαπεηζηεί ε όθηα), νηθνλνκηθώλ 

ζρέζεσλ, πνιηηηζκνύ, επξσπατθήο θαη πεξηθεξεηαθήο 

αζθάιεηαο, όπνπ Αζήλα θαη Μόζρα δηαπηζηώλνπλ 

ζπρλά εγγύηεηα απόςεσλ θαη πεξηζώξηα ζπλεξγαζίαο 

ζε ηαθηηθό επίπεδν, αιιά θαη  εμνπιηζκώλ  (αιιά όρη 

κε επηινγέο όπσο ηα Σεζσξαθηζκέλα Ορήκαηα Μάρεο 

[ΣΟΜΑ] ΒΜΡ-3, ελόο νπιηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ δελ 

απνηειεί πξνηεξαηόηεηα γηα ηηο ειιεληθέο Έλνπιεο 

Γπλάκεηο, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζε πεξίνδν ππνρξεσηηθήο 

πεξηθνπήο ησλ ακπληηθώλ δαπαλώλ. Ο ιόγνο δελ 

είλαη ε πνηόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νπιηθνύ 

ζπζηήκαηνο, αιιά ην όηη ην πηζαλόηεξν ζελάξην 

κειινληηθήο ειιελνηνπξθηθήο ζηξαηησηηθήο 

ζύγθξνπζεο είλαη αεξνλαπηηθνύ ραξαθηήξα, ίζσο ζε 

κηα παξαιιαγή ηεο θξίζεο ησλ Ικίσλ, θαη όρη 

εθηεηακέλεο ρεξζαίεο επηρεηξήζεηο. Αλ δερζνύκε απηή 

ηελ ππόζεζε εξγαζίαο, νδεγνύκαζηε ζην 

ζπκπεξάζκα όηη ε αγνξά ΣΟΜΑ ή θαη –πξν νιίγσλ 

εηώλ- αξκάησλ κάρεο δελ απμάλεη ηελ ειιεληθή 

απνηξεπηηθή ηθαλόηεηα. Αληίζεηα ε έκθαζε ζα πξέπεη 

λα είλαη ζε ειηθόπηεξα, κέζα ειεθηξνληθνύ πνιέκνπ, 

εμνπιηζκό εηδηθώλ δπλάκεσλ θαη καρεηηθά 

αεξνζθάθε). 

Θα πξέπεη, βεβαίσο, λα έρνπκε ζπλαίζζεζε ησλ 

αληηθεηκεληθώλ νξίσλ ζηε ζπλεξγαζία ησλ δύν ρσξώλ 

θαη λα απνθεπρζνύλ ππεξβνιηθά πςειέο πξνζδνθίεο. 

Από ηε κηα δελ είλαη ζαθήο ε ζέζε ηεο Διιάδαο ζην 

γεληθόηεξν πιαίζην ηεο ξσζηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, 

ηόζν ζηελ πεξηνρή καο όζν θαη απέλαληη ζηελ ΔΔ θαη 

ην δήηεκα ζα πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν 
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πξνζεθηηθήο δηεξεύλεζεο από ειιεληθήο πιεπξάο. 

ην πιαίζην απηό ζα ήηαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκε ε 

ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ αξκόδησλ 

ππνπξγείσλ, αιιά θαη δεμακελώλ ζθέςεο από ηηο δύν 

ρώξεο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ 

ζηξαηεγηθνύ δηαιόγνπ κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε 

αιιεινθαηαλόεζε θαη ηε δηεξεύλεζε ηνκέσλ πηζαλήο 

ζπλεξγαζίαο θαη ελδερνκέλσο θνηλώλ πξσηνβνπιηώλ.  

Από ηελ άιιε, ε ηθαλνπνηεηηθή δηεπζέηεζε ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ δεηεκάησλ πνπ απαζρνινύλ ηελ 

ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή (ειιελνηνπξθηθέο 

ζρέζεηο, Κππξηαθό, ΠΓΓΜ, κεηαλάζηεπζε), αιιά θαη ε 

πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, εμαξηώληαη ζε 

ζεκαληηθό βαζκό από ηηο Βξπμέιιεο θαη ηελ 

Οπάζηλγθηνλ (ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη απαξαίηεηα όηη 

ηα δύν απηά θέληξα ηζρύνο θαη ιήςεο απνθάζεσλ 

επηδεηθλύνπλ ζηαζεξή δηάζεζε λα πηνζεηήζνπλ ηηο 

ειιεληθέο ζέζεηο θαη λα ζηεξίμνπλ ηα ειιεληθά 

ζπκθέξνληα), ελώ ην εηδηθό βάξνο θαη ε ρξεζηκόηεηα 

ηεο Μόζραο είλαη κάιινλ πεξηνξηζκέλε ζηα δεηήκαηα 

απηά.  

πκπεξαζκαηηθά, ε επηινγή ζύζθηγμεο ησλ 

ειιελν-ξσζηθώλ ζρέζεσλ (κε ππνρξεσηηθή απνδνρή 

ησλ παξάιιεισλ ζρέζεσλ ηεο Μόζραο κε ηελ 

Άγθπξα) κπνξεί λα έρεη γεσπνιηηηθά νθέιε γηα ηελ 

Διιάδα εθόζνλ απνηειεί κέξνο κηαο επξύηεξεο 

δηπισκαηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ δελ ζα παξεθθιίλεη 

ζεκαληηθά –θαη πάλησο όρη ζπζηεκαηηθά- από ηε 

γεληθόηεξε επξσπατθή/επξσ-αηιαληηθή θαηεύζπλζε 

ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Να ζεκεησζεί 

εδώ όηη νη πξόζθαηεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο νδεγνύλ 

ζε δύν ζπκπεξάζκαηα: (α) ε δηαρείξηζε ηεο ειιεληθήο 

θξίζεο από ηελ ΔΔ, θαη εηδηθόηεξα ν ξόινο ηεο 

Γεξκαλίαο, ππνγξακκίδνπλ ην έιιεηκκα εγεζίαο ζε 

επξσπατθό επίπεδν θαη ηελ απνπζία πνιηηηθήο 

βνύιεζεο αιιά θαη δπλακηθήο γηα ηα επόκελα ζηάδηα 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη δείρλνπλ λα 

δηθαηώλνπλ όζνπο πξνέβιεπαλ όηη ε ΔΔ δελ ζα 

κπνξέζεη λα εμειηρζεί ζε παγθόζκην δξώληα κε 

πςειή ζπλνρή θαη νπζηαζηηθή επηξξνή θαη (β) όηη 

παξόηη ην πξώην ζπκπέξαζκα πξνθαλώο ιεηηνπξγεί 

ππέξ ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη δηεύξπλζεο ησλ 

εμσηεξηθώλ εξεηζκάησλ ηεο Διιάδαο, ηα πεξηζώξηα 

θηλήζεσλ θαη ειηγκώλ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

αιιά θαη ην ζηξαηεγηθό βάξνο ηεο ρώξαο έρνπλ 

κεησζεί (ζε πνην αθξηβώο βαζκό ζα θαλεί ζηελ 

πξάμε) ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο, αιιά θαη ηεο 

ηξσζείζαο δηεζλνύο εηθόλαο θαη γνήηξνπ ηεο ρώξαο. 

ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, πνιύ ρξήζηκε γηα ην 

δηεζλή ξόιν ηεο ρώξαο κπνξεί λα απνδεηρζεί ε 

πξνζεθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ «ξσζηθνύ ραξηηνύ» κε 

ζηόρν ηελ ελεξγό παξνπζία ηεο ρώξαο καο ζην 

«παηρλίδη ηεο ελέξγεηαο», έζησ θαη αλ δελ είκαζηε 

θεληξηθνί παίθηεο. ε ηαθηηθό επίπεδν, ε δηαηήξεζε 

ρακειώλ ηόλσλ θαη ε απνθπγή εκπινθήο ζε 

αθαλζώδε δεηήκαηα θαη δηαθνξέο κεηαμύ ΔΔ/ΗΠΑ θαη 

Ρσζίαο είλαη κηα δνθηκαζκέλε θαη αζθαιήο επηινγή, 

αιιά δελ ζα είλαη πάληνηε εθηθηή.  

Παξεκπηπηόλησο, νη πςειέο πξνζδνθίεο ζα 

πξέπεη λα απνθεπρζνύλ θαη ζηηο ειιελν-ακεξηθαληθέο 

ζρέζεηο. Ο ξόινο ηεο Διιάδαο δελ αλαβαζκίζηεθε κε 

ηε κεηάβαζε από ηελ πεξίνδν Μπνπο ζηελ πξνεδξία 

Οκπάκα, παξά ηα ζεξκά ιόγηα πνπ αθνύζηεθαλ από 

ηνλ Πξόεδξν Οκπάκα θαη ηελ Τπνπξγό Δμσηεξηθώλ 

Κιίληνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ Έιιελα 

πξσζππνπξγνύ ζηελ Οπάζηγθηνλ, θαζώο ην 

ζηξαηεγηθό βάξνο [=ζηξαηεγηθή αμία ειιεληθνύ 

εδάθνπο + πεξηθεξεηαθόο ξόινο, δηεζλείο 

πξσηνβνπιίεο θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε εζληθήο 

ηζρύνο] θαη ε ρξεζηκόηεηα ηεο ρώξαο ζην πιαίζην ηεο 

ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο παξακέλνπλ εδώ 

θαη ρξόληα αξθεηά πεξηνξηζκέλα. Η δηαδηθαζία 

ζηξαηεγηθήο αλαβάζκηζεο δελ είλαη απηόκαηε θαη 

απαηηείηαη ζρεδηαζκόο θαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα 

από ειιεληθήο πιεπξάο. Γηα λα αλαπηύμνπκε κηα 

επσθειή ζρέζε κε ηηο ΗΠΑ, ηελ ΔΔ ή ηε Ρσζία, –θαη 

ζα πξέπεη λα ηηο δνύκε σο αιιειν-ζπκπιεξνύκελεο 

θαη όρη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο, θπζηθά κε 

ηηο εηαηξηθέο ζρέζεηο ζηηο ζσζηέο «αλαινγίεο»-,θαη γηα 

λα καο αληηκεησπίζνπλ σο εηαίξνπο θαη όρη σο 

«πειάηεο» ή αθόκε ρεηξόηεξα- «ππεθόνπο», 

ρξεηαδόκαζηε κηα καθξνπξόζεζκε ζηξαηεγηθή γηα ην 

ξόιν καο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, ρσξίο επρνιόγηα 

αιιά κε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. Η πξόθιεζε γηα ηελ 

Διιάδα είλαη λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο έηζη ώζηε λα 

απνηειέζεη έλα ρξήζηκν εηαίξν, δηεθδηθώληαο 

παξάιιεια ζπγθεθξηκέλα αληαιιάγκαηα ζηα 

δεηήκαηα πςειήο πξνηεξαηόηεηαο γηα ηα ειιεληθά 

ζπκθέξνληα.  

Γεσγξαθηθά ε Διιάδα βξίζθεηαη πιεζίνλ 

πεξηνρώλ (Μέζε Αλαηνιή, Βαιθάληα) πνπ βξίζθνληαη 

ζε κεηαβαηηθή πεξίνδν θαη ραξαθηεξίδνληαη από 

ξεπζηόηεηα, ηαρύηεηα εμειίμεσλ θαη πςειό 

ελδηαθέξνλ εμσηεξηθώλ δπλάκεσλ. Χο κέινο ηεο ΔΔ 

θαη ηνπ ΝΑΣΟ (νξγαληζκώλ πνπ επίζεο 

κεηεμειίζζνληαη), έρνπκε λα επηιέμνπκε κεηαμύ ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο επηδίσμεο ελόο εηδηθνύ 

ξόινπ ζε θάπνηα ή ελδερνκέλσο θαη ζηηο δύν απηέο 

πεξηνρέο πςεινύ ελδηαθέξνληνο. Ο ζηόρνο δελ είλαη 

θαζόινπ εύθνινο. Υξεηάδεηαη πνιπεηήο θαη 

ζπζηεκαηηθή πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή 

επέλδπζε ζε κηα ρώξα ή πεξηνρή, πξηλ κπνξέζνπκε 

 
 

 

 

 

  
 Πνιύ ρξήζηκε γηα 
ην δηεζλή ξόιν 
ηεο ρώξαο κπνξεί 
λα απνδεηρζεί ε 
πξνζεθηηθή 
αμηνπνίεζε ηνπ 
«ξσζηθνύ 
ραξηηνύ» κε ζηόρν 
ηελ ελεξγό 
παξνπζία ηεο 
ρώξαο καο ζην 
«παηρλίδη ηεο 
ελέξγεηαο», έζησ 
θαη αλ δελ είκαζηε 
θεληξηθνί παίθηεο. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Η πξόθιεζε γηα 
ηελ Διιάδα είλαη 
λα αλαιάβεη 
πξσηνβνπιίεο 
έηζη ώζηε λα 
απνηειέζεη έλα 
ρξήζηκν εηαίξν, 
δηεθδηθώληαο 
παξάιιεια 
ζπγθεθξηκέλα 
αληαιιάγκαηα ζηα 
δεηήκαηα πςειήο 
πξνηεξαηόηεηαο 
γηα ηα ειιεληθά 
ζπκθέξνληα. 
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λα κηιήζνπκε γηα εηδηθή ζρέζε, ξόιν ή επηξξνή. 

Υξεηάδεηαη, επίζεο, νηθνδόκεζε ζπκκαρηώλ, 

ζπλεξγαζίεο κε άιια επξσπατθά ή θξάηε ηεο 

πεξηνρήο γηα θνηλέο δξάζεηο, απνδνρή ηνπ γεγνλόηνο 

όηη ηα όπνηα νθέιε ζα είλαη κεζν-καθξνπξόζεζκα, θαη 

άξα πηζαλόηαηα δελ ζα ηα θαξπσζεί όπνηα 

θπβέξλεζε μεθηλήζεη ηελ πξνζπάζεηα. Αιιά ε 

πξνζπάζεηα δελ μεθηλά από κεδεληθή βάζε, θαζώο 

θάπνηνη δεζκνί εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη θαη ε 

εηθόλα ηεο Διιάδαο ζηηο ρώξεο απηέο παξακέλεη 

ζεηηθή. Θέινληαο, ινηπόλ, λα είκαζηε «δηεζλώο 

ρξήζηκνη» θαη λα ζπζζσξεύζνπκε δηπισκαηηθό 

θεθάιαην θαη επηξξνή θαη λα γίλνπκε «εζληθά ηζρπξνί 

θαη απνηειεζκαηηθνί», ε επηινγή ηεο ζηνρεπκέλεο 

εκπινθήο είλαη κάιινλ απηνλόεηε θαη ε πξνζπάζεηα 

ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη άκεζα, παξά ηα ζεκαληηθά 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα. 
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